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LỜI GIỚI THIỆU 

 
Hiện nay, các trang thiết bị điện tử đang trở thành một thành phần quan 

trọng trong cuộc sống hiện đại. Nhắc tới điện tử, người ta có thể hình dung tới 
những trang thiết bị thiết yếu của cuộc sống hàng ngày như tivi, quạt điện, ...cho 
đến các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao trong đó như các hệ thống máy vi 
tính, các hệ thống vệ tinh, các thiết bị điều khiển từ xa... Có thể nói, điện tử đã 
dần chiếm lĩnh gần như toàn bộ các lĩnh vực của cuộc sống. Tuy nhiên có một 
điều cơ bản mà tất cả các trang thiết bị điện tử đều dựa trên sự phát triển từ 
những linh kiện cơ bản nhất như điện trở, tụ điện, cuộn cảm, dode đến các 
transitor... Đó chính là nền tảng phát triển của các linh kiện điện tử hiện nay 
cũng như các trang thiết bị hiện đại. Bài giảng gồm 4 bài: 

Bài 1: Các khái niệm cơ bản. 
Bài 2: Linh kiện thụ động 
Bài 3: Linh kiện bán dẫn 
Bài 4: Các mạch ứng dụng dùng transistor 
Mỗi bài sẽ  đề cập tới các nội dung cơ bản nhất của điện tử. Nó sẽ thực sự 

hữu ích cho sinh viên có thể hiểu và sử dụng các linh kiện này một cách thuần 
thục trong những ngày đầu bỡ ngỡ làm quen với lĩnh vực điện tử. 

Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh  khỏi những thiếu sót. Vì 
vậy tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp và các độc giả. 

Xin chân thành cảm ơn 

 
                                                                               Lào Cai, ngày …..tháng …..năm…… 

                                                                        Tham gia biên soạn 
                                                                            Chủ biên: Phạm Thị Huê 
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NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CỦA TÀI LIỆU GIẢNG DẠY/ 
 TẬP BÀI GIẢNG MÔ ĐUN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 

 
Bài 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

  
Giới thiệu:  

Nền tảng cơ sở của hệ thống điện tử nói chung và điện tử cơ bản nói riêng 
xoay quanh vấn đề dẫn điện, cách điện của vật chất gọi là vật liệu điện. Do đó 
hiểu được bản chất của các linh kiện điện tử, vấn đề dẫn điện và cách điện của 
vật liệu, linh kiện là một nội dung không thể thiếu được trong kiến thức của 
người học điện tử.  
Mục tiêu:  

- Xác định tính dẫn điện trên mạch điện, linh kiện phù hợp theo yêu cầu 
kỹ thuật. 

- Phát biểu tính chất, điều kiện làm việc của dòng điện trên các linh kiện 
điện tử khác nhau theo nội dung đã học.  

- Tính toán điện trở, dòng điện, điện áp trên các mạch điện một chiều theo 
điều kiện cho trước. 
Nội dung chính: 

- Vật dẫn điện và cách điện  
- Các hạt mang điện và dòng điện trong các môi trường. 
 

HOẠT ĐỘNG 1: Kiến thức cần thiết để thực hiện công việc 
 

1. Vật dẫn điện và cách điện  
1.1. Vật dẫn điện và cách điện  
1.1.1. Vật dẫn điện  
1.1.1.1. Khái niệm  

Chất dẫn điện là một chất mà ở đó các electron dễ dàng di chuyển từ 
nguyên tử này sang nguyên tử khác. 

Electron di chuyển trong chất dẫn điện không theo một dòng đều đặn mà di 
chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác kế cận. Số lượng electron di 
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chuyển là một số cực lớn và chiều chuyển động của chúng ngược với chiều quy 
ước của dòng điện. 
1.1.1.2.  Các tham số cơ bản của vật dẫn điện 
- Điện trở suất 

Điện trở suất của vật liệu dẫn điện được tính theo công thức:  
 
 

Trong đó: 
 : điện trở suất [Ωm, Ωmm] 
R : trị số điện trở của dây dẫn [Ω] 
S : tiết diện ngang của dây dẫn [m2, mm2] 
l : chiều dài dây dẫn [m, mm] 

Điện trở suất của vật liệu dẫn điện nằm trong khoảng 0,016 Ωm (của Ag) đến 
10 Ωm (hợp kim Fe, Cr, Al) 
- Hệ số nhiệt của điện trở suất  

Là hệ số biểu thị sự thay đổi của điện trở suất khi nhiệt độ thay đổi 10C 
Khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất cũng tăng theo quy luật:  
Trong đó:  

T : điện trở suất tại nhiệt độ T [K] 
0 : điện trở suất tại 0 [K] 
 : hệ số nhiệt của điện trở suất [K-1] 

Nếu kim loại nguyên chất thì hệ số nhiệt là như nhau và bằng:  = 0,004 K-1 
- Hệ số dẫn nhiệt  

Là lượng nhiệt truyền qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian 
khi gradien nhiệt độ bằng một đơn vị. 

Sự dẫn nhiệt là quá trình truyền nhiệt do sự chuyển động hỗn loạn của các 
nguyên tử hay phân tử tạo nên. 

Lượng nhiệt Q truyền qua bề mặt S trong thời gian t là:  
 

Trong đó: 
λ : hệ số dẫn nhiệt [W/(m.K)] 
∆T : lượng chênh lệch nhiệt độ ở hai điểm cách nhau ∆l 
∆T/∆l : gradien nhiệt độ 

l
SR .

tS
l
TQ ..
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S : diện tích bề mặt 
t : thời gian 

1.1.1.3. Phân loại và ứng dụng 
Có 2 loại vật liệu dẫn điện là vật liệu dẫn điện có điện trở suất thấp và vật 

liệu dẫn điện có điện trở suất cao. 
- Vật liệu dẫn điện có điện trở suất thấp 

Chất dẫn điện có điện trở suất thấp thường được dùng làm vật liệu dẫn điện. 
Ví dụ Bạc, đồng, nhôm, thiếc. 
- Chất dẫn điện có điện trở suất cao 

Dùng để chế tạo các dụng cụ đo điện, điện trở, biến trở, dây mayxo và các 
thiết bị nung nóng bằng điện. 
 

1.1.2. Vật cách điện  
1.1.2.1. Khái niệm 

Chất cách điện (còn gọi là chất khử điện) là các chất ngăn không cho dòng 
điện lưu thông. 

Tuy nhiên, trên thực tế người ta có thể coi chất cách điện là các chất có điện 
trở suất rất cao vào khoảng 107 1017 Ωm ở nhiệt độ bình thường. 

Trong kỹ thuật điện tử, chất cách điện được sử dụng là chất điện môi, dưới 
đây ta chỉ xét tới chất điện môi 
1.1.2.2.  Các tham số cơ bản của chất điện môi 
- Độ thẩm thấu tương đối  (hằng số điện môi) 

Dưới tác dụng của điện trường các điện tử liên kết tiếp nhận năng lượng 
điện và dịch khỏi vị trí cân bằng hình thành nên những lưỡng cực điện, người ta 
gọi đó là hiện tượng phân cực của điện môi. Mức độ thay đổi điện dung của tụ 
điện khi thay đổi chân không hay không khí giữa hai bản cực của nó bằng chất 
điện môi sẽ biểu diễn độ phân cực của chất điện môi. Thông số này gọi là độ 
thẩm thấu tương đối của chất điện môi, độ thẩm thấu điện hay hằng số điện môi 
 được tính như sau: 

 
Với Cd: điện dung của tụ khi sử dụng điện môi 
        Co: điện dung của tụ khi sử dụng chân không hoặc không khí 
         : biểu thị khả năng phân cực của chất điện môi. 



8 
 

 Chất điện môi dùng làm tụ điện cần có hằng số điện môi ε lớn còn chất điện môi 
dùng làm chất cách điện cần ε nhỏ.  càng lớn thì khả năng tích luỹ năng lượng 
điện của tụ càng lớn. 
- Độ tổn hao điện môi Pa 

Độ tổn hao điện môi được đặc trưng bằng trị số công toả ra trên một đơn vị 
thể tích chất điện môi, gọi là suất tổn hao điện môi. Ngoài ra, để đặc trưng cho 
khả năng toả nhiệt của chất điện môi khi đặt nó trong điện trường người ta sử 
dụng tham số góc tổn hao điện môi. 
- Độ bền về điện (Eđt) 
Độ bền về điện của chất điện môi Eđt là cường độ điện trường tương ứng với 
điểm đánh thủng. Nghĩa là khi đặt vào điện môi một điện trường bằng điện áp 
đánh thủng Uđt thì chất điện môi không còn khả năng cách điện. 
   
 
với d là bề dày của chất điện môi bị đánh thủng. 

Hiện tượng đánh thủng chất điện môi như trên gọi là hiện tượng đánh thủng 
do điện. Tuy nhiên, việc này sẽ đi kèm với việc làm nóng chất điện môi và gây 
phá huỷ thực sự chất điện môi. Ngoài ra, chất điện môi có thể bị đánh thủng do 
quá trình điện hoá. 
- Nhiệt độ chịu đựng 

Là nhiệt độ cao nhất mà chất điện môi vẫn còn giữ được tính chất lý hóa 
của nó. 
- Dòng điện trong chất điện môi 

Trong chất điện môi có 2 thành phần dòng là dòng điện dịch chuyển (hay 
dòng cảm ứng) và dòng điện rò. 

Dòng điện dịch chuyển IC.M xuất hiện khi chất điện môi nằm trong điện 
trường của điện áp xoay chiều hay chỉ tồn tại ở thời điểm ngắt điện áp một 
chiều. 

Dòng điện rò Irò là dòng luôn tồn tại trong chất điện môi, nó được tạo ra do 
điện tích tự do và điện tử phát xạ chuyển động dưới tác động của điện trường. 
Nếu dòng rò lớn thì sẽ làm mất tính chất cách điện của chất điện môi. Dòng tổng 
sẽ là: I = IC.M + Irò 
- Độ dẫn điện của chất điện môi 

]/;/[ cmKVmmKV
d

UE đt
đt 
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Điện trở của chất điện môi ở giữa hai bản cực khi ta đặt một điện áp một 
chiều lên chúng. Điện trở cách điện được xác định theo trị số của dòng điện rò: 
 
 
   ∑ ICM : tổng các thành phần dòng điện phân cực 
Để đánh giá độ dẫn điện của chất điện môi người ta dùng tham số điện trở suất 
khối  và điện trở bề mặt s 

   
 
: điện trở trong một thể tích điện môi 
R: điện trở của khối điện môi 
S: diện tích của bản cực 
d: bề dày của khối điện môi 

 

 1.2. Điện trở cách điện của linh kiện và mạch điện tử: 
+ Điện trở cách điện của linh kiện là điện áp lớn nhất cho phép đặt trên linh 

kiện mà linh kiện không bị đánh thủng. 
Các linh kiện có giá trị điện áp ghi trên thân linh kiện kèm theo các đại 

lượng đặc trưng. 
Ví dụ tụ điện được ghi trên thân  với ký hiệu 47/25v, có nghĩa là: 
Giá trị là 47  và  điện áp lớn nhất có thể chịu đựng được không quá 25v. 
Các linh kiện không ghi giá trị điện áp trên thân thường có tác dụng cho 

dòng điện một chiều (DC) và xoay chiều (AC) đi qua nên điện áp đánh thủng có 
tương quan với dòng điện nên thường được ghi bằng công suất. 

Ví dụ: Điện trở được ghi trên thân như sau: 100/ 2W Có nghĩa giá trị là 
100 và công suất chịu đựng trên điện trở là 2W, chính là tỷ số giữa điện áp đặt 
lên hai đầu điện trở và dòng điện đi qua nó (U/I). U càng lớn thì I càng nhỏ và 
ngược lại. 

Các linh kiện bán dẫn do các thông số kỹ thuật rất nhiều và kích thước lại 
nhỏ nên các thông số kỹ thuật được ghi trong bảng tra mà không ghi trên thân 
nên muốn xác định điện trở cách điện cần phải tra bảng. 

Điện trở cách điện của mạch điện là điện áp lớn nhất cho phép giữa hai 
mạch dẫn đặt gần nhau mà không xảy ra hiện tượng phóng điện, hay dẫn điện. 
Trong thực tế khi thiết kế mạch điện có điện áp càng cao thì khoảng cách giữa 




CM
cđ II

UR

).( m
d
SR 
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các mạch điện càng lớn. Trong sửa chữa thường không quan tâm đến yếu tố này 
tuy nhiên khi mạch điện bị ẩm ướt, bị bụi ẩm... thì cần quan tâm đến yếu tố này 
để tránh tình trạng mạch bị dẫn điện do yếu tố môi trường. 
 

 
 
2. Các hạt mang điện và dòng điện trong các môi trường. 

Hạt mang điện là phần tử cơ bản nhỏ nhất của vật chất mà có mang điện gọi 
là điện tích, nói cách khác đó là các hạt cơ sở của vật chất mà có tác dụng với 
các lực điện trường, từ trường. 

 Trong kỹ thuật tuỳ vào môi trường mà tồn tại các loại hạt mang điện khác 
nhau, chúng bao gồm các loại hạt mang điện chính sau: 

+ Electron (e) Là các điện tích nằm ở lớp vỏ của nguyên tử cấu tạo nên vật 
chất, khi nằm ở lớp vỏ ngoài cùng lực liên kết giữa vỏ và hạt nhân yếu dễ bứt ra 
khỏi nguyên tử để tạo thành các hạt mang điện ở trạng thái tự do dễ dàng di 
chuyển trong môi trường. 

+ Ion+  Là các nguyên tử cấu tạo nên vật chất khi mất điện tử ở lớp ngoài 
cùng chúng có xu hướng lấy thêm điện tử để trở về trạng thái trung hoà về điện 
nên dễ dàng chịu tác dụng của lực điện, nếu ở trạng thái tự do thì dễ dàng di 
chuyển trong môi trường. 

+ Ion- Là các nguyên tử cấu tạo nên vật chất khi thừa điện tử ở lớp ngoài 
cùng chúng có xu hướng cho bớt điện tử để trở về trạng thái trung hoà về điện 
nên dễ bị tác dụng của các lực điện, nếu ở trạng thái tự do thì chúng dễ dàng 
chuyển động trong môi trường. 
 

2.1. Dòng điện trong kim loại 
a. Bản chất của dòng điện trong kim loại 
+ Đối với các kim loại ở thể rắn, các ion kim loại được sắp xếp một cách đều 

đặn theo một trật tự nhất định trong không gian tạo thành mạng tinh thể. 
+ Các electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại dễ mất liên kết với 

hạt nhân nguyên tử tạo thành e tự do trong kim loại, nguyên tử trong mạng tinh 
thể trở thành các ion dương. Các e tự do chuyển động xung quanh các ion dương 
(nằm tại các nút mạng). 

+ Ở nhiệt độ bình thường vật thể kim loại trung hoà về điện, các ion dương 
chuyển động quanh vị trí cân bằng của chúng còn các e tự do chuyển động tự do 
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trong khoảng không gian giữa các ion trong vật thể lim loại. Lượng e chuyển 
động theo một chiều nào đó bằng lượng e chuyển động theo chiều ngược lại. 
Hay trong kim loại  không có dòng điện. 

+ Khi đặt vào hai đầu vật kim loại một hiệu điện thế. Các e chịu tác dụng của 
lực điện trường nên ngoài chuyển động tự do chúng còn chuyển động theo một 
chiều nhất định (ngược với chiều điện trường ngoài). Làm xuất hiện sự chuyển 
dời có hướng của các hạt mang điện hay xuất hiện dòng điện. 
Vậy dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các e tự do. 

b. Nguyên nhân gây ra điện trở dây dẫn kim loại và hiện tượng toả nhiệt 
của dây dẫn kim loại. 

+ Trong khi di chuyển có hướng các e tự do luôn bị ngăn cản do va chạm với 
các ion kim loại. Hay nguyên nhân gây ra điện trở chính là sự va chạm của các e 
tự do với các ion dương của mạng tinh thể kim loại. 

+ Giữa hai va chạm kế tiếp các e chuyển động có gia tốc dưới tác dụng của 
lực điện trường và thu được một năng lượng xác định. Năng lượng này được 
truyền một phần (hay hoàn toàn) cho các ion kim loại khi va chạm và biến thành 
năng lượng dao động của các ion quanh vị trí cân bằng cảu chúng, tức là biến 
thành nhiệt. Vì vậy khi có dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại nóng lên. 

+ Các kim loại khác nhau có cấu trúc mạng tinh thể khác nhau và mật độ e tự 
do khác nhau. Do đó tác dụng ngăn cản chuyển động có hưởng của các e tự do 
trong mỗi kim loại là khác nhau. Chính vì thế mà kim loại khác nhau có điện trở 
suất khác nhau. 

+ Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng, các ion 
kim loại nằm tại các nút mạng dao động mạnh hơn, vận tốc trung bình của 
chuyển động nhiệt của các e cũng tăng. Các e càng va chạm nhiều hơn với các e 
kim loại. Làm điện trở của dây dẫn tăng lên. 
2.2. Dòng điện trong chất lỏng, chất điện phân 

a. Hiện trượng điện phân 

 
Hình 1.1 



12 
 

 + Nhúng hai điện cực bằng than chì vào một bình thuỷ tinh đựng nước cất 
rồi mắc qua một miliampe kế vào một nguồn điện như hình 1.1, thấy miliampe 
kế chỉ số 0. Vậy nước cất là chất điện môi. 

+ Hoà vào nước cất đó ít muối ăn NaCl, hoặc bất kỳ một loại muối, axit hay 
bazo nào khác thì thấy miliampe kế chỉ một giá trị nào đấy. Vậy dung dịch của 
các muối, axit hay bazơ đó dẫn điện. 

+ Thêm nữa khi làm thí nghiệm với dung dịch đồng sufat (CuS04) ta thấy sau 
một khoảng thời gian có một lớp đồng mỏng bám vào cực âm. Hiện tượng trên 
gọi là hiện tượng điện phân. 

Các dung dịch muối, axit hay bazo gọi là dung dịch điện phân. 
b. Bản chất của dòng điện trong chất điện phân. 
+ Khi các muối, axit hay bazơ được hoà tan vào nước, chúng dễ dàng tách ra 

thành các ion trái dấu. Chẳng hạn NaCl tách thành ion Na+ và Cl- riêng rẽ. Sau 
đó các ion trái dấu có thể va chạm với nhau trong quá trình chuyển động nhiệt 
hỗn loạn và lại kết hợp với nhau thành phân tử trung hoà. 

+ Khi không có điện trường ngoài, các ion chuyển động nhiệt hỗn loạn. 
Lượng ion di chuyển theo chiều này bằng lượng ion di chuyển theo chiều ngược 
lại, dòng tổng bị triệt tiêu nên dòng qua dung dịch điện phân bằng 0. 

+ Khi đặt một hiệu điện thế vào hai điện cực. Trong bình điện phân có một 
điện trường, các ion chịu tác dụng của lực điện trường nên ngoài chuyển động 
nhiệt hỗn loạn chúng còn dịch chuyển theo phương của điện trường. Các ion 
dương dịch chuyển theo chiều của điện trường về cực âm (còn gọi Catot), các 
ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường về cực dương (còn gọi là anot). 
chuyển động có hướng của các ion tạo nên dòng điện trong bình điện phân. 

Vậy dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các 
ion dương cùng chiều điện trường và các ion âm ngược chiều với chiều điện 
trường. 
2.3. Dòng điện trong chân không 

a. Bản chất dòng điện trong chân không 
Chân không lý tưởng là môi trường trong đó không có một phân tử khí nào. 

Trong thực tế, nếu ta giảm áp suất trong ống đến một mức độ nào đó mà phân tử 
khí có thể di chuyển từ thành này sang thành kia của ống mà không va chạm với 
các phân tử khác thì nói rằng trong ống là chân không. 
* Thí nghiệm (hình 1.2a) 
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Lấy ống thuỷ tinh đã hút hết chân không có hai điện cực: Anot và Katot. 
Đặt một hiệu điện thế giữa hai cực sao cho Anot 
nối với cực dương, Katot nối với cực âm của 
nguồn điện E. Thấy kim điện kế chỉ số 0. Chứng 
tỏ không có dòng điện chạy qua chân không hay 
chân không không dẫn điện. 
Đốt nóng cực K bằng nguồn điện E1, thấy kim 
điện kế bị lệch, chứng tỏ có dòng điện chạy qua 
chân không. (Hình 1.2b) 
       Như vậy dòng điện qua chân không (nếu có) 
chỉ theo một chiều từ anot sang katot. 

 

 
                     Hình 1.2a 

 
                Hình 1.2b 

* Kết luận bản chất dòng điện trong chân không. 
Chỉ khi Katot được nung nóng và Anot nối với cực dương, Katot nối với cực 

âm của nguồn điện thì electron bứt ra khỏi K chịu lực hút của điện trường ngoài 
nên dịch chuyển về anot, trong mạch xuất hiện dòng điện có chiều từ anot sang 
katot. 

Vậy dòng điện trong chân không là dòng chuyển dời có hướng của các e 
bị bứt ra khỏi katot bị nung nóng và theo một chiều nhất định (từ anot sang 
katot). 
b. Ứng dụng của dòng điện trong chân không. 

+ Làm đèn điện tử hai cực ( diode điện tử) 
+ Làm ống phóng tia điện tử. 

 

2.4. Dòng điện trong chất bán dẫn 
a. Sự dẫn điện của chất bán dẫn tinh khiết 

 Chất bán dẫn là những chất có điện trở suất lớn hơn kim loại nhưng nhỏ 
hơn của điện môi. Ở nhiệt độ thấp chất bán dẫn có tính chất cách điện như điện 
môi, còn ở nhiệt độ cao thì lại dẫn điện tốt. 

 Xét tinh thể bán dẫn điển hình Gemani (Ge). Ge là nguyên tố có hoá trị 4 
nên có 4 e ở lớp ngoài cùng liên kết kém với hạt nhân. Khi hợp thành mạng tinh 
thể, mỗi nguyên tử Ge liên cộng hoá trị với 4 nguyên tử gần nó nhất (hình 1.3) 
     + Ở nhiệt độ bình thường liên kết 
trên rất bền vững nên không có hạt 
mang điện tự do nên tinh thể Ge không 
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dẫn điện. 
     + Ở nhiệt độ tương đối cao, các 
nguyên tử Ge dao động mạnh làm cho  

 
Hình 1.3: Cấu trúc mạnh tinh thể Gemani 

một số liên kết trong mạng bị phá vỡ, do đó một số e bị giải phóng trở thành e tự 
do. Nhiệt độ càng cao thì số liên kết bị phá vỡ càng nhiều nên số e tự do càng 
tăng lên.  Khi một e bị giải phóng khỏi liên kết thì trong tinh thể xuất hiện chỗ 
trống thiếu e liên kết nên gọi là lỗ trống. So với liên kết bình thường lỗ trống 
thiếu một điện tích âm nên lỗ trống mang điện tích dương. 
     + Hơn nữa lỗ trống trong mạng tinh thể không phải là cố định vì có thể 1 e từ 
một liên kết nào đó gần đấy di chuyển đến vị trí lỗ trống, lấp đầy lỗ trống đó. Lỗ 
trống bên cạnh lại mất một e nên ở đó lại xuất hiện lỗ trống. Quá trình cứ như 
thế và kết quả lỗ trống trong mạng tinh thể có thể di chuyển từ chỗ này đến chỗ 
khác giống như một điện tích dương. 
     + Như vậy ở nhiệt độ tương đối cao trong tinh thể xuất hiện đồng thời hai loại 
hạt mang điện tự do: electron và lỗ trống. 
     + Khi không có điện trường ngoài đặt vào tinh thể bán dẫn, e và lỗ trống 
chuyển động nhiệt hỗn loạn, không có chiều ưu tiên, trong bán dẫn không có 
dòng điện. 
     + Khi có điện trường ngoài, dưới tác dụng của lực điện trường các e dịch 
chuyển về cực dương, lỗ trống dịch chuyển về cực âm của điện trường ngoài. 
Hay trong chất bán dẫn xuất hiện dòng điện. 

Vậy dòng điện trong chất bán dẫn thuần là dòng chuyển dời có hướng 
đồng thời của e và lỗ trống dưới tác dụng của điện trường ngoài. 

b. Sự dẫn điện của chất bán dẫn tạp chất 
+ Chất bán dẫn loại âm (loại N) 

       Pha thêm vào tinh thể Si một lượng rất ít các nguyên tử photpho (P). 
Nguyên tử P có 5 e hoá trị nên nó dùng 4 e vào liên kết cộng hoá trị với 4 
nguyên tử Si ở xung quanh (hình 1.4). Nguyên tử thứ 5 của P liên kết yếu với 
trong mạng tinh thể nên dễ dàng tách ra khỏi nguyên tử để trở thành e tự do. 
Như vậy tạp chất thêm vào đã làm cho số e tự do trong bán dẫn tăng lên nhiều, 
làm tăng khả năng dẫn điện của bán dẫn tạp chất so vời bán dẫn thuần. 
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    Hình 1.4: Chất bán dẫn N          
 Do lượng Photpho thêm vào càng nhiều thì số e tự do càng tăng trong khi số 

lỗ trống không tăng nên trong chất bán dẫn loại N, hạt mang điện chủ yếu là 
electron, lỗ trống là hạt mang điện thiểu số. 

+ Chất bán dẫn loại dương (loại P) 
Nếu pha thêm vào chất bán dẫn thuần Si một lượng nguyên tử Bo (B) hoặc 

Indi (In). Do B hoặc In có 3 e hoá trị nên trong tinh thể Si nó thiếu 1 e để tạo 
thành 4 mối liên kết cộng hoá trị với 4 nguyên tử Si gần nhất (hình 1.5). Mối liên 
kết còn thiếu này dễ dàng nhận 1 e ở một liên kết đầy đủ gần đó và như vậy tạo 
nên một lỗ trống. 

 
    Hình 1.5: Chất bán dẫn N          
Như vậy tạp chất B hoặc In làm cho lượng lỗ trống tăng lên nhiều trong khi 

lượng e không tăng. Mặt khác lỗ trống mang điện tích dương nên gọi chất bán 
dẫn có pha tạp chất này là chất bán dẫn loại dương. 

Vậy trong chất bán dẫn loại dương hạt mang điện đa số là lỗ trống, electron là 
hạt mang điện thiểu số. 

Câu hỏi 1: Thế nào là vật dẫn điện, vật cách điện?  
Câu hỏi 2: Dòng điện trong chất điện phân là dòng của loại hạt mang 

điện nào? 
Câu hỏi 3: Dòng điện trong chất khí là dòng của loại hạt mang điện nào? 
Câu hỏi 4: Dòng điện trong kim loại là dòng của loại hạt mang điện nào? 
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HOẠT ĐỘNG 2: Các bước và cách thức thực hiện công việc 

1. Nội dung:  
- Phân biệt chất dẫn điện cách điện, dẫn điện. 
- Nghiên cứu các đặc tính của vật liệu trong các điều kiện khác nhau. 
- Phân biệt dòng điện trong các môi trường 

2. Hình thức tổ chức: Tổ chức theo nhóm nhỏ từ 2 – 4 học sinh dưới sự hướng 
dẫn của giáo viên. 
3. Dụng cụ:  

a. Máy đo VOM. 
b. Bộ nguồn biến đổi có các mức điện áp khác nhau. 
c. Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện tử. 
d. Các vật liệu dẫn điện và cách điện khác nhau. 

 
HOẠT ĐỘNG III:  Bài tập thực hành của học sinh sinh viên 

1. Phân biệt chất cách điện và dẫn điện:  
Cho quan sát các vật liệu khác nhau hiện có trong phòng chuyên môn. 

 ? Cho biết chất nào dẫn điện, chất nào cách điện bằng cảm nhận khách 
quan, trình bày lí do. 
 ? Dùng máy đo VOM để xác định vật cách điện, dẫn điện trong điều kiện 
bình thường. 
2. Nghiên cứu đặc tính dẫn điện và cách điện trong các điều kiện khác 
nhau: 

Trình bày cách mắc mạch đo dòng, mắc vật liệu cần nghiên cứu nối tiếp 
trên mạch. Đặt lên mạch các điện áp khác nhau nếu xuất hiện dòng điện qua 
mạch có nghĩa vật dẫn điện, nếu không xuất hiện dòng điện có nghĩa vật không 
dẫn điện.  

 
HOẠT ĐỘNG IV:  Đánh giá kết quả học tập 

 
Lần luyện 

tập 
Thời gian 
định mức Yêu cầu Thời gian HS 

luyện tập 
Nhận xét của giáo 

viên 

Lần 1 12 phút - Đo 
- Khảo sát  

  

Lần 2 10 phút - Đo   
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- Khảo sát  

Lần 3 7 phút - Đo 
- Khảo sát  

  

 
HOẠT ĐỘNG V:  Ghi nhớ 

- Khái niệm vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện. 
 - Bản chất dòng điện trong các môi trường. 
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Bài 2: LINH KIỆN THỤ ĐỘNG 
Giới thiệu:  

Các mạch điện tử được tạo nên từ sự kết nối các linh kiện điện tử với nhau 
bao gồm hai loại linh kiện chính là linh kiện thụ động và linh kiện tích cực. Vậy 
các linh kiện thụ động thường gặp là những linh kiện nào chúng ta cùng nhau 
tìm hiểu bài 2. 
Mục tiêu:  
 + Phân biệt điện trở, tụ điện, cuộn cảm với các linh kiện khác theo các đặc 
tính của linh kiện. 
 + Đọc được trị số điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo qui ước quốc tế. 
 + Đo kiểm tra chất lượng điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo giá trị của linh 
kiện. 
 + Thay thế / thay tương đương điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo yêu cầu kĩ 
thuật của mạch điện. 
Nội dung chính: 
 + Điện trở 
 + Tụ điện 
 + Cuộn cảm 
 

HOẠT ĐỘNG 1: Kiến thức cần thiết để thực hiện công việc 
 

1. Điện trở 
1.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo 

Có nhiều cách phân loại điện trở. Thông thường người ta chia thành 2 loại 
là điện trở có trị số cố định và điện trở có trị số biến đổi (biến trở). 
1.1.1. Điện trở có giá trị cố định  

Ký hiệu  

 
Điện trở loại này bao gồm điện trở màng than, điện trở màng kim loại, điện 

trở dán, điện trở công suất… 
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Điện trở màng than được chế tạo bằng cách cho khí than ngưng đọng thành 
màng dày 0,04  10mm theo rãnh xoắn trên lõi sứ trong môi trường chân không. 
Muốn có trị số lớn lớp màng than phải mỏng, dài và tiết diện ngưng phải nhỏ. 

Điện trở màng than có thể chế tạo với trị số danh định từ 10 đến 10M, 
công suất danh định từ 0,05W đến 5W, cá biệt có thể chế tạo đến 25W, 50W 
hoặc 100W, độ ổn định nhiệt khá tốt nên có thể sử dụng ở vùng tần số cao. 

Điện trở màng than thường được mã hóa bởi mã vạch màu để đọc trị số của 
nó và có hình dạng như sau: 

 
Tùy theo công suất mà điện trở có kích thước lớn hay nhỏ, nếu công suất 

nhỏ thì kích thước nhỏ và ngược lại. 
Điện trở dán có kích thước rất nhỏ và trị số rất chính xác thường được mã 

hóa bởi mã thập phân. 
Điện trở công suất do chịu được công suất cao nên có kích thước khá lớn, 

giá trị điện trở và công suất chịu đựng được ghi sẵn trên thân của nó. 
Ngoài ra còn một loại điện trở cố định mà bên trong chứa nhiều điện trở 

cùng một trị số còn được gọi là điện trở thanh (hình 2.3). 

 
Hình 2.3: Cấu trúc của điện trở thanh 

 

1.1.2. Điện trở có trị số thay đổi (biến trở) 

Là loại điện trở mà có trị số thay đổi được khi điều chỉnh dựa vào kích 
thước mà người ta có tên gọi là chiết áp hoặc bán chuẩn. 

* Chiết áp: Là loại biến trở có hình dạng và kích thước lớn với núm xoay 
được đưa ra mặt máy cho mgười sử dụng điều chỉnh. Tất cả các triết áp đều có 
thể điều chỉnh được mà không làm hỏng máy. 

Trên thân chiết áp có ghi trị số ôm là trị số ôm của vành than và chiết áp 
có 2 loại là loại Avà Loại B 
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+ Loại A là loại tuyến tính 

+ Loại B là loại không tuyến tính 

 * Bán chuẩn: Là loại có hình dạng và kích thước nhỏ, được thiết kế sâu 
trong máy chỉ dùng cho thợ và công nhân lắp ráp cân chỉnh máy khi  xuất 
xưởng. Khi điều chỉnh bán chuẩn ta phải dùng tô vít bằng đồng hoạc bằng nhựa 
để chống nhiễu đồng thời nắm rõ tác dụng điều chỉnh tránh chỉnh sai gây hỏng 
máy. Trên thân bán chuẩn trị số điện trở của vành than thường được viết tắt theo 
quy tắc 3 số với 2 số đầu là hai số thực, số thứ 3 là cấp số nhân. 

Ví dụ: 103  =  10. 103 = 10K 

Ký hiệu 

 
Hình 2-4: Ký hiệu biến trở 

 
a. Cấu tạo biến trở 

 
b. Hình dạng thực tế 

Hình 2-5: Cấu tạo và hình dạng thực tế biến trở 

 

Biến trở có nhiều loại và được điều chỉnh bằng cách cầm trực tiếp vào nút 
vặn để xoay như hình 2.5b. Ngoài ra còn có loại biến trở cúc áo như hình 2.6 và  
điều chỉnh biến trở dạng này bằng tuôcnovit 2 cạnh hoặc 4 cạnh 

 
Hình 2-6: Biến trở cúc áo 
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1.2. Cách đọc, đo và cách mắc điện trở 
1.2.1 Cách đọc trị số điện trở  

+ Đọc điện trở theo mã vạch màu (áp dụng đối với điện trở mã hóa theo mã 
vạch màu - điện trở than) 

Quy ước màu Quốc tế, mỗi màu tương ứng với một giá trị như bảng 2-1 
   Bảng 2-1: Mã vạch màu quốc tế 

Màu Số Dung sai 
Đen 0  

Nâu 1 1% 

Đỏ 2 2% 

Cam 3  

Vàng 4  

Xanh lá (lục) 5 0,5% 

Xanh dương (lam) 6 0,25% 

Tím 7 0,1% 

Xám 8  

Trắng 9  

Vàng nhũ -1 5% 

Bạc -2 10% 

Không màu  20% 

Điện trở thường được ký hiệu bằng 4 vòng màu, điện trở chính xác thì ký 
hiệu bằng 5 vòng màu. 
Quy tắc đọc trị số điện trở 4 vòng màu và 5 vòng màu 
Quy tắc đọc trị số điện trở 4 vòng màu như sau:  

Vòng màu thứ nhất là số thứ nhất của giá trị điện trở 
Vòng màu thứ hai là số thứ hai của giá trị điện trở 
Vòng màu thứ ba là hệ số nhân (số lượng chữ số 0 thêm vào hay bớt đi) 
Vòng màu thứ 4: dung sai 
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Ví dụ 1 

 

Ví dụ 2 

 

Quy tắc đọc trị số điện trở 5 vòng màu như sau:  

       Tương tự cách đọc trị số của trở 4 vòng màu nhưng ở đây vòng số 4 là bội 
số của cơ số 10, vòng số 1, số 2, số 3 lần lượt là hàng trăm, hàng chục và hàng 
đơn vị.  
Trị số = (vòng 1) (vòng 2) (vòng 3) x 10 (mũ vòng 4)  
         Hiện nay các nhà sản xuất cho ra nhiều loại điện trở theo quy định như: 
100 - 220 - 1k - 2k2 - 3k3 - 3k9....  

Ví dụ 3: Đọc điện trở có các vòng màu sau: 
 

 
Ví dụ 4:  

 
Các điện trở khác nhau ở vòng màu thứ 3. Khi vòng màu số 3 thay đổi thì 

các giá trị điện trở trên tăng giảm 10 lần. Vòng màu bội số này thường thay đổi 
từ màu nhũ bạc cho đến màu xanh lá, tương đương với điện trở < 1 Ω đến hàng 
MΩ 
Chú ý: 

+ Vòng 1 là vòng gần đầu điện trở hơn vòng cuối cùng. Tuy nhiên, có 
nhiều điện trở có kích thước nhỏ nên khó phân biệt vòng màu nào là vòng màu 
thứ nhất, khi đó ta xem vòng nào được tráng nhũ thì vòng đó là vòng cuối. 
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Nên để điện trở ra xa và quan sát bằng mắt, khi đó ta sẽ không nhìn thấy vòng 
tráng nhũ, nghĩa là dễ dàng nhận ra được vòng nào là vòng 1. 

+ Trường hợp chỉ có 3 vòng màu thì sai số là ± 20% 
+ Người ta không chế tạo điện trở có đủ các trị số từ nhỏ nhất đến lớn nhất 

mà chỉ chế tạo điện trở có trị số theo tiêu chuẩn (xem bảng dưới đây). Do vậy 
nếu cần những giá trị đặc biệt phải chọn giá trị gần trong bảng nhất hoặc phải 
đấu nối kết hợp nhiều điện trở với nhau để có giá trị thích hợp. 

Bảng 2-2: Giá trị sản xuất thực của điện trở 
< 10 Ω Ω K Ω M Ω 

0,33 10 180 1 22 0,27 6,5 
0,5 12 220 1,2 27 0,33 8,2 
1 15 270 1,5 33 0,39 10 

1,5 18 330 1,8 39 0,47 12 
2 22 390 2,2 47 0,56 15 
3 27 470 2,7 56 0,68 18 

3,3 33 560 3,3 68 0,82 22 
3,9 39 680 4,7 82 1  
4 47 820 5,6 100 1,2  

4,7 56  6,8 120 1,8  
5 68  8,2 150 2,2  

5,6 82  10 180 2,7  
6 100  12 220 3,3  

6,5 120  15  4,7  
8 150  18  5,6  

 
    * Lưu ý cách đọc điện trở 4 vạch màu: 

Bước 1: Nhận dạng các màu trên thân điện trở một cách chính xác 
Bước 2: Nhận dạng rõ vòng màu 1, 2, 3 
Bước 3: Áp dụng quy tắc đọc điện trở 4 vạch màu 
Bước 4: Phát biểu chính xác giá trị điện trở (có thể đổi qua lại giữa các 

đơn vị điện trở) 
Đọc điện trở theo mã thập phân (đối với điện trở dán) 

Điện trở dán mã hóa theo mã thập phân bới 3 con số, 4 con số hoặc 5 con số 

Yêu cầu:  Đối với điện trở mã hóa bởi 3 con số 
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                          giữ nguyên     hệ số nhân (số lượng con số 0 thêm vào) 

Kết quả: điện trở trên có giá trị: 1500Ω 

Đối với điện trở mã hóa bởi 4 con số: 

 

                                         

                                           giữ nguyên             hệ số nhân (số lượng con số 0 thêm vào) 

 

Kết quả ta được: 120000Ω = 120KΩ 

Điện trở mã hóa bởi 5 con số đọc tương tự. 
       Ngoài ra còn có cách đọc trực tiếp giá trị điện trở, chẳng hạn trên than điện 
trở có ghi 22K, 2W thì điện trở này có giá trị là 22 KΩ và công suất là 2W 
Bên cạnh đó, giá trị điện trở còn được thể hiện dưới dạng ký hiệu như 4R7, khi 
đó cách đọc theo quy ước sau: 

+ Các chữ cái biểu thị đơn vị: R (hoặc E) = Ω; M = MΩ; K = KΩ. 
+ Vị trí của chữ cái biểu thị dấu thập phân 
+ Chữ số cuối biểu thị hệ số nhân 

Ví dụ: 6R8 = 6,8Ω ; R3 = 0,3Ω ; K47 = 0,47KΩ; R150 = 150Ω; 2M2 = 
2,2MΩ;  4R7 = 4E7 = 4.7Ω;   332R = 33.100 Ω 
1.2.2. Đo giá trị điện trở 
Khi các vạch màu của điện trở bị 
mờ hoặc muốn kiểm tra khi nghi 
ngờ điện trở trong mạch bị hỏng, 
người ta thực hiện đo điện trở. 
 
 
 
 
Để đo tri số điện trở ta thực hiện 
theo các bước sau: 

 
Hình 2.7 Cách chỉnh không đồng hồ 

  1  5  2 

  1  2  0  3 
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          Bước 1: Chỉnh thang đo về vị trí đo điện trở, nếu điện trở nhỏ thì để 
thang x1 hoặc x10, x100 (hình 2.8 là chọn thang đo x100), nếu điện trở lớn thì 
để thang x1K hoặc x10K. 

 Bước 2 : Chỉnh KHÔNG thang đo bằng cách chập hai đầu que đo rồi 
chỉnh triết áp để kim đồng hồ chỉ giá trị 0 Ω (hình 2.7) 
  Bước 3 : Đặt que đo vào hai đầu điện trở, đọc trị số điện trở.  
                      Giá trị đo được = chỉ số thang đọc x thang đo 
Ví dụ : Nếu để thang x 100 và giá trị kim chỉ là 27 thì giá trị điện trở là 
                             100 x 27 = 2700 = 2,7 K 
Chú ý: 
 + Nếu ta để thang đo quá cao thì kim chỉ lên một chút, như vậy đọc trị số 
sẽ không chính xác 

  + Nếu ta để thang đo quá thấp, kim lên quá nhiều, và đọc trị số cũng 
không chính xác. Vậy tính toán sao cho kim lên quá 2/3 thang đo là được. 

+ Khi đo các điện trở có trị số từ 10k trở lên thì ta không cầm tay vào hai 
đầu điện trở. 

+ Đối với các điện trở nằm trong mạch điện thì ta cũng đọc trị số và đo 
như  bình thường nhưng nếu kết quả đo nhỏ hơn hoặc bằng kết quả đọc thì trơ 
kiểm tra còn tốt vì trong mạch điện, điện trở đang mắc song song với các linh 
kiện khác và trở màng than chỉ tăng chỉ số chứ không giảm  

+ Đối với các điện trở nhiệt khi đo kiểm tra ta phải tác động nhiệt độ bằng 
cách dùng mỏ hàn nung nóng điện trở lên nếu trị số thay đổi được theo nhiệt độ 
thì trở kiểm tra vẫn tốt  

+ Đối với biến trở thì ta đo chân giữa với chân cạnh và điều chỉnh nếu 
thấy kim thay đổi đều thì biến trở kiểm tra là tốt, nếu kim giật cục lên thì biến trở 
hỏng, biến trở thường hư hỏng ở dạng bụi bẩn gây tiếp xúc không tốt( rỗ màng 
than) gây ra nhiễu khi điều chỉnh . 

Khi biến trở ttiếp xúc không tốt gây nhiễu khi điều chỉnh thì ta sử lý bằng 
cách tra dầu nhờn sạch. 

Khi đo điện trở ta sử dụng nguồn pin bên trong của đồng hồ nên tuyệt đối 
không được cấp nguồn cho điện trở. Hai đầu que đo được đấu với nguồn Pin của 
đồng hồ như sau:                      

            Que đỏ của đồng hồ nối với cực âm của nguồn Pin 
                               Que đen của đồng hồ nối với cực dương của nguồn Pin 
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1.2.3. Cách mắc điện trở 
a. Mắc nối tiếp 

Giả sử mắc 2 điện trở nối tiếp nhau như hình vẽ, khi đó 2 điện trở này sẽ tương 
đương với 1 điện trở Rtd. 

 
 
 
                                     Hình 2.8:  Hai điện trở mắc nối tiếp 

 

Khi sử dụng điện trở thì cần quan tâm tới hai thông số kỹ thuật là trị số điện 
trở R và công suất tiêu tán P của nó. Bằng cách mắc nối tiếp nhiều điện trở ta sẽ 
có điện trở tương đương có tham số như sau: 

Rtd = R1 + R2                            (1) 
                                      P = P1 + P2 
Như vậy cách ghép nối tiếp sẽ làm tăng trị số điện trở và tăng công suất tiêu tán. 

b. Mắc song song 
Giả sử mắc 2 điện trở song song, khi đó coi như ta có 1 điện trở tương đương Rtd 

 
 
                              

Hình 2.9:  Hai điện trở mắc song song 
 
Rtd có trị số điện trở và công suất tiêu tán như sau: 

21
2

1
1

11

PPP
RRRtd



                               (2)                  

Như vậy cách ghép song song làm tăng công suất tiêu tán nhưng làm giảm 
trị số điện trở. 

Nếu mắc điện trở kiểu hỗn hợp (vừa nối tiếp, vừa song song) thì ta tính 
điện trở tương đương theo các công thức (1) và (2) còn công suất tiêu tán thì 
bằng tổng công suất tiêu tán của các điện trở thành phần. 
Chú ý: Khi ghép nối điện trở nên chọn loại có cùng công suất nhiệt để tránh hiện 
tượng có một điện trở chịu nhiệt lớn. Khi thay thế điện trở cũng cần phải thay 
bằng điện trở không chỉ cùng trị số mà còn phải cùng công suất nhiệt. 
1.3. Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng 

R1 R2 Rtd 

Rtd 

R1 

R2 
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1.3.1. Điện trở nhiệt (Nhiệt trở) (Th – Thermistor) 
Là một linh kiện có trị số điện trở thay đổi theo nhiệt độ. Có 2 loại nhiệt 

trở là nhiệt trở âm (NTC) và nhiệt trở dương (PTC).  
Ký hiệu và hình dáng của nhiệt trở như hình 2.9 

 
 

Hình 2.10: Ký hiệu và hình dáng của nhiệt trở 
- Nhiệt trở có hệ số nhiệt dương là loại điện trở khi nhận nhiệt độ cao hơn 

thì trị số của nó tăng lên và ngược lại.  
Nhiệt trở làm bằng vật liệu kim loại thì nó có hệ số nhiệt dương. 

- Nhiệt trở có hệ số nhiệt âm là loại nhiệt trở khi nhận nhiệt độ cao hơn thì 
điện trở của nó giảm xuống và ngược lại khi nhiệt độ thấp hơn thì điện trở của 
nó tăng lên. Các chất bán dẫn thường có hiệu ứng nhiệt âm (NTC).  

Tuy nhiên, các chất nhậy cảm nhiệt có thể có hiệu ứng nhiệt dương, bởi 
thế chúng được gọi là các chất PTC. 

Nhiệt trở thường được sử dụng để ổn định nhiệt cho các mạch của thiết bị 
điện tử (đặc biệt là tầng khuếch đại công suất) để điều chỉnh nhiệt độ hay làm 
linh kiện cảm biến trong các hệ thống tự động điều khiển theo nhiệt độ. 
Ví dụ: Trong các bộ ampli, khi hoạt động lâu các sò công suất sẽ nóng lên, nhờ 
sử dụng nhiệt trở mà sự thay đổi của nhiệt độ được thể hiện ở sự thay đổi của trị 
số điện trở làm cho dòng điện qua sò công suất yếu đi, tức là bớt nóng hơn. 
1.3.2. Điện trở quang (Photo Resistor) 
 + Quang trở là linh kiện điện tử có giá trị điện trở phụ thuộc vào cường 
độ ánh sáng chiếu vào nó. Độ chiếu sáng càng mạnh thì điện trở quang trở có trị 
số càng nhỏ và ngược lại. Khi quang trở bị che tối điện trở của nó khoảng vài 
trăm KΩ đến vài MΩ. Khi được chiếu sáng thì giá trị điện trở này khoảng vài 
trăm Ω đến vài KΩ. 

+ Quang trở là thiết bị bán dẫn nhậy cảm với bức xạ điện từ quanh phổ 
ánh sáng nhìn thấy (có bước sóng từ 380 đến 780 nm). 

+ Quang trở được tạo nên từ một lớp vật liệu bán dẫn mỏng, thường là 
Cds (Cadmi sulfua).  
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+ Trong ứng dụng thực tế một điện áp ngoài sẽ được đấu vào các cực của 
quang trở. 

+ Quang trở thường được sử dụng trong các mạch tự động điều khiển 
bằng ánh sáng như: phát hiện người qua cửa, tự động mở đèn khi trời tối, điều 
chỉnh độ sáng và độ nét tự động ở màn hình LCD, camera … 

Ký hiệu và hình dạng thực tế của điện trở quang như hình 2.10 

 
Hình 2.11 Kí hiệu và hình dạng quang trở 

1.3.3. Trở công suất:  
Là loại điện trở có cấu tạo bằng dây điện trở có hình dạng kích thước lớn, 

có công suất lớn, trị số và công suất được ghi rõ trên thân. Loại trở này chỉ sử 
dụng trong các mạch điện phần cấp nguồn hoặc phần khuếch đại công suất. 

Trở công suất chỉ hư hỏng ở dạng giảm trị số do chập một số vòng dây 
hoặc đứt. 
1.3.4. Ứng dụng của điện trở 

Trong sinh hoạt, điện trở được dùng để chế tạo các loại dụng cụ điện như 
bàn là, bếp điện, bóng đèn sợi đốt … 

Trong công nghiệp, điện trở được dùng để chế tạo các thiết bị sấy, sưởi, 
giới hạn dòng điện khởi động của động cơ … 

Trong lĩnh vực điện tử, điện trở được sử dụng để giới hạn dòng điện, tạo 
sụt áp, phân áp, định hằng số thời gian, phối hợp trở kháng, tiêu thụ năng lượng 
… 
2. Tụ điện 
2.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo tụ điện 
2.1.1. Ký hiệu 

 
Hình 2.12 Kí hiệu tụ điện 

 2.1.2. Phân loại tụ điện 
- Dựa vào cực tính của tụ điện thì phân thành: tụ phân cực tính và tụ 

không phân cực tính 

Tụ xuay 
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- Dựa vào giá trị điện dung của tụ điện thì lại phân thành: tụ có điện dung 
không đổi và tụ có điện dung thay đổi (biến dung). 
2.1.3. Cấu tạo:  

 
 
 
 
 
 
 

Tụ điện được cấu tạo bởi hai bản cực kim loại có diện tích S đặt song song 
với nhau và cách nhau một khoảng d trong chất điện môi. Chất điện môi có thể 
được làm bằng nhựa, gốm, sứ, mica, hoá chất, dầu kỹ thuật điện. Trên hai bản 
cực người ta nối dây dẫn ra ngoài đế hàn lên mạng điện thì thu được linh kiện 2 
chân gọi là tụ điện. 

Trong thực tế để tăng diện tích tiếp xúc, 2 bản cực kim loại được dát 
mỏng và cuộn tròn thành từng cuộn. 

Diện tích tiếp xúc giữa hai phiến kim loại phản ánh khả năng tích điện là 
nhiều hay ít, mạnh hay yếu 

Khoảng cách d giữa hai phiến kim loại phản ánh khả năng chịu đựng điện 
áp cao hay thấp. 

Tên của tụ được đặt theo tên chất điện môi như tụ giấy, tụ gốm, tụ mica, 
tụ dầu. Giá trị của tụ thường có điện dung từ 1,8pF tới 1F, khi giá trị điện dung 
lớn hơn thì kích thước của tụ khá lớn nên khi đó chế tạo loại phân cực tính sẽ 
giảm được kích thước đi một cách đáng kể. 

 * Đơn vị đo: 

1F = 106 F            1F = 1000 nF         1 nF = 1000 pF 

Để đặc trưng cho khả năng phóng nạp của tụ điện là mạnh hay yếu, nhiều 
hay ít người ta dùng đơn vị đo là Fara (F) nhưng trong thực tế đơn vị Fara là rất 
lớn nên ta dùng các đơn vị dẫn xuất nhỏ hơn như micrôfarra(F); nanô fara (nF); 
picô fara (pF). 
 

+ Tụ gốm (ceramic) 

d 
Chất điện       
môi 

Điện cực 

Hình 2.13 Cấu tạo tụ điện 
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Tụ gốm có điện dung từ 1pF đến 1F là loại tụ không có cực tính và điện 
áp làm việc lớn đến vài trăm vôn nhưng dòng điện rò khá lớn. Tụ gốm có thường 
có dạng đĩa, dạng phiến, đơn khối hoặc dạng ống (hình 2.14). 

 
Hình 2. 14: Hình dạng của tụ gốm 

 
Tụ gốm được cấu tạo bằng cách lắng đọng màng kim loại trên hai mặt của 

một đĩa gốm mỏng. Dây dẫn nối tới màng kim loại và tất cả được bọc trong vỏ 
chất dẻo. 
Về hình dáng tụ gốm có nhiều dạng và nhiều cách ghi trị số khác nhau. 

Tụ gốm thường được sử dụng để nối tắt tín hiệu cao tần xuống đất. Do 
tính ổn định không cao, gây nhiễu cho tín hiệu nên tụ gốm không được dùng cho 
các mạch gia công tín hiệu tương tự. 
+  Tụ giấy               

Tụ giấy là loại tụ không có cực tính gồm có hai bản cực là các băng kim 
loại dài, ở giữa có lớp cách điện là giấy tẩm dầu và cuộn lại thành ống. Điện áp 
làm việc của tụ giấy có thể lên tới 1000V với giá trị điện dung từ 0,001F – 
0,1F. 

Loại tụ này càng ngày càng ít được sử dụng do kích thước lớn. Hình dạng 
của một số tụ giấy thực tế như hình 2.15. 

 
Hình 2.15: Hình dạng tụ giấy 

+ Tụ mica  
Tụ mica tráng bạc là loại tụ không có cực tính, điện dung từ 2,2pF - 10nF, 

điện áp làm việc rất cao, trên 1000V. 
Hình dáng của tụ mica như hình 2.16. 
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Hình 2.16: Hình dáng của tụ mica 

 
Tụ mica được cấu tạo từ các lá kim loại đặt xen kẽ với các lá mica, một 

chân tụ là dây nối các lá kim loại chẵn và chân tụ kia là dây dẫn nối các lá kim 
loại lẻ, tất cả được bọc trong vở chất dẻo. Thông thường người ta dùng phương 
pháp lắng đọng kim loại lên các lớp mica để tăng hệ số phẩm chất của tụ. 

Tụ mica đắt tiền hơn tụ gốm vì ít sai số, đáp tuyến tần số cao tốt, độ bền 
cao. Cách ghi và đọc thông số của tụ mica giống như tụ gốm nhưng với một số 
loại kích thước quá nhỏ thì người ta sử dụng các chấm màu để ghi trị số điện 
dung và đọc như điện trở. 

 
+ Tụ tan tan 
 Tụ này có bản cực nhôm và 
dùng gel tantal làm dung môi, có trị số 
rất lớn với thể tích nhỏ. 
 
  

Hình 2.17: Hình dáng tụ tan tan 
 2.1.3.1. Tụ có trị số điện dung biến đổi 

Là loại tụ mà trong quá trình làm việc ta có thể điều chỉnh trị số điện dung 
của chúng. 

a, Tụ xoay 
Tụ xoay (hay còn gọi là tụ đa dụng) được cấu tạo bởi 2 má kim loại đặt song 

song với nhau, trong đó có một má tĩnh và một má động. Chất điện môi có thể là 
không khí, mica, gốm hay màng chất dẻo … 

 
Hình 2.17: Kí hiệu và hình dáng của tụ xoay  
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Khi xoay trục của tụ xoay các lá động sẽ di chuyển giữa các lá tĩnh để làm 
thay đổi trị số điện dung của tụ. 
T ụ xoay thường được sử dụng trong các mạch cộng hưởng chọn sóng để dò 
kênh trong máy thu thanh (với điện dung thay đổi từ 0 đến 270 pF). 

b, Tụ vi chỉnh  
Tụ vi chỉnh (hay còn gọi là tụ điều chuẩn) có cấu tạo tương tự như tụ xoay 

nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều, không có núm vặn điều chỉnh mà chỉ có 
rãnh điều chỉnh bằng tuocnovit. 

 
Hình 2.18: Ký hiệu và hình dáng của tụ vi chỉnh 

Trị số của tụ vi chỉnh thường nhỏ từ 0 đến vài chục pF. Loại tụ này 
thường được mắc kết hợp với tụ xoay và dùng chủ yếu để cân chỉnh mạch. 
2.1.3.2. Tụ thường (tụ có phân cực tính) - Tụ điện phân – Tụ hóa 
 a, Tụ thường: là các loại tụ mà chất điện môi được làm bằng gốm,sứ, 
mika, giấy ...tụ thường có trị số nhỏ, hình dạng kích thước nhỏ, không phân cực 
do đó tụ thường được sử dụng trong các mạch điện làm việc ở trong các mạch 
điện ở tần số trung bình và cao. 
 * Lưu ý: Trị số của tụ thường được viết tắt và cách đọc như sau: 
 VD: 103 , 203, 104... 

+ Trên các thân tụ thường không thấy ghi điện áp chịu đựng thì điện áp 
chịu đựng là 16V các tụ có điện áp chịu đựng  16V phải khi rõ trên thân. 
 + Ứng dụng  được sử dụng ở âm tần, trung tần và cao tần. 
 b, Tụ điện phân: có cấu tạo gồm 2 điện cực tách rời nhau nhờ một màng 
mỏng chất điện phân, khi có một điện áp tác động lên hai điện cực sẽ xuất hiện 
một màng oxit kim loại không dẫn điện đóng vai trò như lớp điện môi. Lớp điện 
môi càng mỏng kích thước của tụ càng nhỏ mà điện dung lại càng lớn. Đây là 
loại tụ có cực tính được xác định và đánh dấu trên thân tụ, nếu nối ngược cực 
tính lớp điện môi có thể bị phá huỷ và làm hỏng tụ. (nổ tụ). 

c, Tụ hóa: là loại tụ mà chất điện môi làm bằng hoá chất tẩm trong giấy.    
Tụ hoá có hình dạng và kích thước lớn, trị số điện dung lớn nên thường được sử 
dụng trong các mạch điện làm việc ở tần số thấp. Khi sử dụng, sửa chữa với tụ 
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hoá ta phải lưu ý hàn đúng cực tính của tụ lên mạch điện. Trên mạch điện cũng 
như trên thân tụ cứ bên nào có đánh dấu thì bên đó là bản cực âm của tụ. 
 Chỉ sử dụng trong mạch điện phần nguồn và mạch điện âm tần. 

Tụ hoá có cấu tạo như hình 2.19, vỏ ngoài bằng nhôm làm cực âm, bên 
trong vỏ nhôm có thỏi kim loại (đồng hoặc nhôm) làm cực dương. Giữa cực 
dương và cực âm là chất điện phân bằng hoá chất (thường là axitboric) nên gọi 
là tụ hoá. 

 
Hình 2.19: Cấu tạo tụ hóa 

 
2.2. Cách đọc, đo và cách mắc tụ điện 
2.2.1. Cách đọc tụ điện 

Các tham số ghi trên thân tụ điện là điện dung (có kèm theo dung sai) và 
điện áp làm việc. 
Có hai cách ghi là ghi trực tiếp và ghi theo quy ước. 
2.2.1.1. Cách đọc trực tiếp 
Cách đọc này áp dụng cho tụ có kích 
thước lớn như tụ hoá, tụ mica 
Ví dụ: trên thân tụ hoá có ghi 1000 uF, 
10V, +850C nghĩa là tụ có điện dung 
1000 uF, điện áp một chiều lớn nhất 
mà tụ chịu được là 10V và nhiệt độ cao 
nhất mà nó không bị hỏng là 850C. 

 
 

Hình 2.20 Tụ có giá trị ghi trực tiếp trên thân 

2.2.1.2. Cách đọc theo quy ước mã thập phân 
Cách đọc này dùng cho tụ có kích thước nhỏ, gồm các số và chữ với một số kiểu 
quy ước như sau: 
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Với loại tụ ký hiệu bằng 3 chữ số 
và 1 chữ cái: 
+ Đơn vị là pF 
+ Các chữ số đầu chỉ giá trị thực 
+ Chữ số cuối cùng chỉ số số 0 
thêm vào 
+ Chữ in hoa chỉ dung sai 

 
 

Hình 2.21 Tụ có giá trị mã hóa theo số thập phân 

  Đọc giá trị của tụ ở hình 2.16: 
Hai số đầu giữ nguyên: 22 
Số thứ ba là số 5 thì thêm sau số 22 là năm số 0 
J chỉ dung sai 5% 
Tụ trên có giá trị: 2200000 ± 5%.2200000  (pF) 

Trường hợp tụ có giá trị chính xác thì không có phần chữ cái. 
Tụ là tụ pi cao áp thì có ghi thêm điện áp chịu đựng tối đa trên thân tụ. 
 
Bảng 2-1: Bảng ý nghĩa của chữ số thứ 3       Bảng 2-2: Bảng quy ước dung sai 
cho chữ cái  cuối cùng 

 
 

Ví dụ: 
Cách ghi Ý nghĩa 
0,047 
200VDC 

Tụ có điện dung 0,047μF, điện áp một chiều lớn nhất mà tụ chịu 
được là 200V (tụ mica màng mỏng) 

2,2 / 35 Tụ có điện dung 2,2 μF, điện áp một chiều lớn nhất mà tụ chịu được 
là 35V (tụ tan tan) 

102J Tụ có điện dung 1000pF = 1nF, dung sai 5% 
.22K Tụ có điện dung 0,22 μF, dung sai 10% 
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474F Tụ có điện dung 470000pF = 0,47 μF, dung sai 1% 
Trong kỹ thuật điện tử thông thường tụ điện thường có dung sai từ ±5% đến ± 
20% 

2.2.1.3 .Ghi theo quy ước vạch màu (gần giống như điện trở) - hình 2.17 
Loại 4 vạch màu 

Vạch 1, 2 là số thực có nghĩa 
Vạch 3 là chỉ số số 0 thêm vào (với đơn vị pF) 
Vạch 4 chỉ điện áp làm việc 

Loại 5 vạch màu 
Vạ ch 1, 2 là số thực có nghĩa 
Vạch 3 là chỉ số số 0 thêm vào (với đơn vị pF) 
Vạch 4 chỉ dung sai 
Vạch 5 chỉ điện áp làm việc 

 
     Bảng 2-6: Bảng quy ước màu cho tụ điện 

 
 

Hình 2.22 Tụ được mã hóa bởi các vòng màu 

Màu 
Trị số 
thực 

Hệ số 
nhân 

Dung sai 
Điện áp làm việc (V) 
Nhôm Tan tan 

Đen 0 100   10 
Nâu 1 101 ± 1% 100  
Đỏ 2 102 ± 2% 250  

Cam 3 103    
Vàng 4 104  400 6,3 
Lục 5 105 ± 0,5 %  16 
Lam 6 106 ± 0,2 % 630 20 
Tím 7 107    
Xám 8 108   25 
Trắng 9 109 +5%,-20%  3 

Vàng kim  10-1 ± 5%   



36 
 

Bạch kim  10-2 ± 10 %   
Hồng     35 

    
 2.2.2. Đo và kiểm tra tụ điện  

Tụ điện có đặc tính là nạp và xả điện nên có thể dùng VOM ở thang đo điện 
trở để cấp nguồn cho tụ. Thực hiện đo tụ điện theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn thang đo điện trở  
Bước 2: Chỉnh KHÔNG thang đo 
Bước 3: Đặt 2 đầu que đo vào hai cực của tụ điện – quan sát kim đồng hồ 
Bước 4: Kết luận 
- Nếu kim lên rồi trở về ∞ → tụ tốt. 
- Nếu kim lên rồi đứng yên hoặc trở về cách ∞ một khoảng → tụ bị khô 

hoặc bị rò 
- Nếu kim lên rồi về 0  → tụ bị nối tắt. 

   
Lưu ý :  
 + Khi đo lúc đầu bật ở thang ôm nhỏ sau đó chuyển dần lên các thang lớn 
hơn nếu thấy kim chưa vọt quá 2/3 thang đo. 
 + Phép kiểm tra tụ bằng đồng hồ vạn năng chỉ là tương đối, ta dùng để 
kiểm tra sơ bộ. 
 + Đối với tụ thường có trị số từ 103 trở xuống khi bật về thang ôm X10K 
đo vào tụ nếu thấy kim không lên là tốt. 
 * Thay thế: Khi thay thế tụ ta cần lưu ý  
 + Phải hàn đúng cực tính của tụ hoá lên mạch điện  
 + Thay đúng trị số  
 + Điện áp chịu đựng càng lớn càng tốt  
  Đối với các tụ lọc nguồn thì thay tụ càng lớn cả về điện áp và điện dung 
càng tốt. 
 Tụ điện có điện dung càng lớn thì chọn thang đo điện trở càng nhỏ và 
ngược lại. 

2.2.3. Cách mắc tụ 
2.2.3.1. Tụ điện ghép nối tiếp 

Khi ghép các tụ nối tiếp ta sẽ có trị số điện dung và điện áp làm việc của tụ 
tương đương như sau: 
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Hình 2.23 Mắc nối tiếp 2 tụ, mạch tương đương hình  
 
Khi đó điện dung tương đương và điện áp trên tụ tương đương được tính 

như sau: 

 
 
Như vậy ghép nối tiếp tụ điện sẽ làm tăng điện áp làm việc nhưng làm giảm trị 
số điện dung.  
 
2.2.3.2. Tụ điện mắc song song 

 
 
 
 
 
 

Hình 2.24 Mắc song song 2 tụ,  mạch tương đương hình 
 

Công thức tính điện dung và điện áp làm việc của tụ tương đương như 
sau: 

Ctd = C1 + C2 
U = min (U1, U2) 

Như vậy ghép song song cho làm tăng giá trị điện dung còn điện áp làm việc 
bằng điện áp làm việc nhỏ nhất của các tụ thành phần (do đó nên chọn các tụ có 
điện áp làm việc bằng nhau nếu ghép song song). 
2.3. Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng. 

Dung kháng của tụ được tính theo công thức: XC = 1/ 2πfC 

C1                 C2 Ctđ              

C1                Ctđ              

C2                
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Như vậy dung kháng của tụ tỉ lệ nghịch với tần số f của dòng điện qua nó. Ở tần 
số càng cao thì dung kháng XC càng nhỏ nên dòng điện qua dễ dàng, ngược lại 
tần số thấp qua tụ khó hơn và có thể coi tụ chặn thành phần một chiều (khi f = 0, 
XC = ∞ ). 
Hơn nữa, nếu ở cùng một tần số thì tụ có điện dung lớn sẽ có dung kháng nhỏ 
hơn tụ có điện dung nhỏ. 
Dựa vào đặc tính dẫn điện phụ thuộc vào tần số người ta sử dụng tụ cho các mục 
đích: 

+ Tụ liên lạc: để dẫn tín hiệu xoay chiều đồng thời chặn thành phần một 
chiều qua các tầng. (nếu tín hiệu xoay chiều tần số cao có thể sử dụng cả tụ phân 
cực và tụ thường nhưng nếu ở tín hiệu tần số thấp thì phải sử dụng tụ phân cực 
vì loại tụ này có điện dung lớn) 

+ Tụ thoát: dùng để loại bỏ tín hiệu không cần thiết (thường là tạp âm) 
xuống đất 

+ Tụ lọc: dùng trong các mạch lọc để phân chia dải tần (lọc thông cao, 
thông thấp hay lọc dải).  
 

3. CUỘN CẢM 
3.1. Ký hiệu, cấu tạo, phân loại. 
3.1.1. Ký hiệu 
 Tuỳ vào loại lõi mà cuộn dây có ký hiệu như hình 2.32 

 
Hình 2.25 Ký hiệu cuộn cảm 

Cuộn dây có lõi sắt lá dùng cho các dòng điện xoay chiều tần số thấp, lõi sắt bụi 
cho tần số cao và lõi không khí cho tần số rất cao. 
3.1.2. Cấu tạo  
 Cuộn dây được cấu tạo bởi một dây dẫn điện cuốn lại thành nhiều vòng 
trên một lõi và có bọc bên ngoài lớp sơn cách điện (thường được gọi là dây điện 
từ). Lõi có thể có từ tính hoặc không có từ tính (tương ứng với khả năng gia tăng 
mật độ thông lượng từ hay không) 
3.1.3. Phân loại và ứng dụng 
Có nhiều cách phân loại cuộn dây 
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a. Theo lõi của cuộn dây 
+ Cuộn dây lõi không khí (hay không lõi) là cuộn dây được quấn trên cốt 

bằng bìa, sứ hoặc không có cốt. Loại cuộn dây này có hệ số tự cảm nhỏ (< 1mH) 
và thường được sử dụng ở khu vực tần số cao hoặc siêu cao. Cuộn dây lõi không 
khí được sử dụng phần lớn trong các thiết bị thu phát tần số vô tuyến và các hệ 
thống anten. Vì không khí không tiêu thụ nhiều năng lượng ở dạng nhiệt nên có 
thể coi cuộn dây lõi rỗng có độ hao phí bằng 0 và có khả năng dẫn điện không 
hạn chế miễn là có kích cỡ lớn và đường kính sợi dây lớn. 

+ Cuộn dây lõi sắt bụi là cuộn dây có lõi làm bằng bột sắt nguyên chất trộn 
với chất dính không có từ tính. Loại cuộn dây này có hệ số tự cảm lớn hơn loại 
không lõi nhưng nhỏ hơn loại lõi sắt từ tuỳ vào hỗn hợp được sử dụng. Chúng 
thường được sử dụng ở khu vực tần số cao và trung tần. 

+ Cuộn dây lõi ferit thường được sử dụng ở khu vực tần số cao và trung tần, 
có khi cả ở khu vực tần thấp như âm tần vì ferit có độ từ thẩm cao hơn bột sắt rất 
nhiều. Lõi ferit có nhiều hình dạng khác nhau như: dạng thanh, dạng hình ống, 
dạng hình xuyến, dạng chữ E, dạng chữ C. 
 Cuộn dây lõi sắt từ sử dụng ở khu vực tần số thấp(âm tần). Loại này được 
làm từ lõi sắt cacbon, sắt silic hay sắt niken,… dây dẫn là dây đồng tráng men 
cách điện quấn thành nhiều lớp, các lớp được chống ẩm và cách điện với nhau. 
Do lõi bằng sắt từ có độ từ thẩm lớn nên cuộn dây lõi sắt từ có hệ số tự cảm cao 
nhưng kích thước và trọng lượng cũng rất lớn. 

b. Theo ứng dụng 
+ Cuộn cộng hưởng là cuộn dây cùng với tụ điện kết hợp thành một mạch 

cộng hưởng để tạo dao động, chọn sóng, bẫy nhiễu ... 
+ Cuộn lọc là cuộn dây kết hợp với tụ điện để tạo thành các mắt lọc để 
phân chia dải tần. 
+ Cuộn chặn thường là cuộn có lõi sắt từ để chặn thành phần cao tần, lọc 

phẳng điện áp nguồn cung cấp, tránh cho dòng một chiều có biến động bất 
thường. Những cuộn cảm làm nhiệm vụ này phải có trị số lớn (vài H) 

+ Role điện từ đây là một ứng dụng rất phổ biến của cuộn dây cho phép 
điều khiển công tắc bằng điện thay vì đóng mở bằng tay. Khi có dòng điện qua 
cuộn dây sẽ làm cho cuộn dây hoạt động như một nam châm điện có khả năng 
hút lá kim loại chạm vào tiếp điểm. Khi sử dụng role cần chú ý điện áp hoạt 



40 
 

động và dòng chịu đựng của các tiếp điểm, các thông số này đều được ghi trên 
thân của role 

+ Liên lạc vô tuyến. Anten của đài phát thanh hay truyền hình,... thực chất 
cũng là một cuộn dây tạo nên sóng điện từ có từ trường biến thiên lan toả trong 
không gian. Từ trường biến thiên này sẽ cảm ứng sang các anten (cũng là những 
cuộn dây) ở máy thu và như vậy ta thu được thông tin từ xa mà không cần truyền 
tải qua đường dây. 

+ Máy phát điện được cấu tạo với bộ phận chính là các cuộn dây bố trí 
trong lòng của một nam châm. Khi cho các cuộn dây quay hoặc cho nam châm 
quay (nhờ thuỷ lực, khí nóng, gió hay năng lượng mặt trời ...) sẽ có từ trường 
biến thiên và do đó sinh ra cảm ứng điện từ sang các cuộn dây, nghĩa là tạo ra 
các dòng điện (một pha hoặc ba pha). 

+ Biến áp là một trường hợp đặc biệt khi mắc một hoặc hai cuộn dây song 
song qua một lõi sắt từ hay lõi ferit. 
3.2. Cách đọc, đo và cách mắc cuộn dây 
3.2.1. Cách đọc, đo cuộn dây 
* Đo cuộn dây 
Do cuộn dây được cấu tạo từ dây dẫn nên việc đo cuộn dây tương đối đơn giản: 

Bước 1: Chọn thang đo điện trở x1 
Bước 2: chỉnh KHÔNG thang đo 
Bước 3: Đặt hai đầu que đo vào hai đầu cuộn dây 
Bước 4: Kết luận 

Nếu kim chỉ 0Ω thì cuộn dây bị chạm chập. 
Nếu kim chỉ ∞Ω thì cuộn dây bị đứt. 
Nếu kim chỉ giá trị điện trở nào đó thì cuộn dây tốt. 

3.2.2. Các cách mắc cuộn dây 
a. Ghép nối tiếp 

 
Hình 2.26 Mắc nối tiếp 2 cuộn dây  mạch tương đương hình  

 
Các cuộn dây ghép nối tiếp sẽ có hệ số tự cảm tương đương bằng tổng các 

hệ số tự cảm của các cuộn dây thành phần (tính như điện trở nối tiếp) 
L = L1 + L2 [H] 
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b. Ghép song song 

 
Hình 2.27 Mắc song song  2 cuộn dây và  mạch tương đương hình  

 
Các cuộn dây mắc song song sẽ có hệ số tự cảm tương đương được tính như 

điện trở mắc song song.  
 

HOẠT ĐỘNG 2: Các bước và cách thức thực hiện công việc 
1. Nội dung:  
 - Phân biệt các linh kiện thụ động trong mạch điện. 
 - Đọc, đo kiểm tra đánh giá chất lượng linh kiện 
2. Hình thức tổ chức: Tổ chức theo nhóm nhỏ từ 2 – 4 học sinh dưới sự hướng 
dẫn của giáo viên. 
3. Dụng cụ:  
 - Các linh kiện thụ động rời (điện trở, tụ điện, cuộn cảm)  
 - Mạch điện tử thực tế 
 - Đồng hồ VOM. 

 
HOẠT ĐỘNG III:  Bài tập thực hành của học sinh sinh viên 

 

 - Nhận linh kiện và mạch điện cho học sinh quan sát để tự khẳng định vai 
trò của linh kiện thụ động trong mạch điện. 
 - Tìm hiểu các đặc điểm để phân biệt các loại linh kiện với nhau 
 - Đọc trị số các loại linh kiện 
 - Đo kiểm tra trị số của linh kiện 
 - Đánh giá chất lượng linh kiện 
 - Kết luận các trạng thái hư hỏng của linh kiện 

 
HOẠT ĐỘNG IV:  Đánh giá kết quả học tập 

 

Lần luyện 
tập 

Thời gian 
định mức Yêu cầu 

Thời gian 
HS luyện 

tập 

Nhận xét của giáo 
viên 

Lần 1 12 phút - Đọc linh kiện   
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- Đo linh kiện 
- Kết luận 

Lần 2 10 phút 
- Đọc linh kiện 
- Đo linh kiện 
- Kết luận 

  

Lần 3 7 phút 
- Đọc linh kiện 
- Đo linh kiện 
- Kết luận 

  

 
HOẠT ĐỘNG V:  Ghi nhớ 

 - Ký hiệu, cấu tạo, cách đọc, cách đo và cách mắc linh kiện thụ động. 
 - Các linh kiện khác và ứng dụng của linh kiện thụ động. 
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Bài 3:  LINH KIỆN BÁN DẪN 
 
Giới thiệu:  

Trong mạch điện tử nếu chỉ thuần các linh kiện thụ động thì không thể hoạt 
động được, do các thông tin không được tạo ra hoặc không được biến đổi và 
không được xử lý (điều chế, khuếch đại, chuyển đổi sang các dạng tín hiệu 
khác..). Linh kiện tích cực trong mạch giữ vai trò quan trọng không thể thiếu 
được, là điều kiện để tạo ra các thông tin tín hiệu, biến đổi và xử lí thông tin, là 
nền tảng cấu tạo nên thiết bị điện tử. Ngày nay, với sự phát triển không ngừng 
của khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ bán dẫn, trong các thiết bị điện tử, 
chúng ta gặp chủ yếu là linh kiện bán dẫn. 
Mục tiêu:  
 + Phân biệt các linh kiện bán dẫn có công suất nhỏ theo các đặc tính của 
linh kiện 
 + Kiểm tra đánh giá chất lượng linh kiện bằng VOM trên cơ sở đặc tính 
của linh kiện 
 + Lắp và khảo sát được mạch điện theo yêu cầu 

  + Rèn luyện tính chính xác, nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện 
công việc. 
 
Nội dung chính: 
 - Khái niệm chất bán dẫn 

- Tiếp giáp PN- diode tiếp mặt 
 - Phân loai và ứng dụng diode  
 - Tranzito BJT 
 - Tranzito trường 
 - Diac, SCR, Triac. 
 

HOẠT ĐỘNG 1: Kiến thức cần thiết để thực hiện công việc 
1. Khái niệm chất bán dẫn 
      Chất bán dẫn là chất trung gian giữa chất dẫn điện và chất cách điện. Tuỳ 
thuộc vào từng điều kiện cụ thể: Vào chất bán dẫn, chất cách điện, hoặc chất dẫn 
điện. Tuỳ thuộc vào mục đích và phương pháp sản xuất mà người ta có thể tạo ra 
chất bán dẫn thuần hay bán dẫn pha tạp chất. 
1.1. Bán dẫn thuần 
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1.1.1. Định nghĩa và tính chất 
Chất bán dẫn thuần là chất bán dẫn mà trong thành phần cấu tạo không 

pha thêm tạp chất 
Ví dụ: Si nguyên chất và Ge nguyên chất.      

Ở nhiệt độ rất thấp (0 độ tuyệt đối), các điện tử hoá trị có liên kết chặt chẽ 
với lõi ion, do đó độ dẫn điện thấp, điện trở suất cao. Chúng được coi như chất 
cách điện. 

Khi nhiệt độ tăng cao hơn, các điện tử hoá trị nhận năng lượng dưới dạng 
nhiệt. Liên kết giữa điện tử này và ion có thể bị phá vỡ và điện tử tách ra khỏi 
nguyên tử trở thành điện tử tự do. Các điện tử tự do vừa tách ra có thể di chuyển 
tự do trong mạng tinh thể, do đó độ dẫn điện của chất bán dẫn tăng.  

Khi điện tử thoát ra khỏi liên kết thì nó tạo ra một lỗ trống. Lỗ trống có 
đặc tính tương tự điện tử và mang điện tích dương. Dưới tác động của điện 
trường thì cả điện tử và lỗ trống đều di chuyển trong mạng tinh thể. 

Trong bán dẫn thuần nồng độ điện tử bằng nồng độ lỗ trống 
1.1.2. Một số chất bán dẫn thông dụng 
* Silicon 
 Silicon (Si) thường được sử dụng rộng rãi để chế tạo diode, mạch tích 
hợp. Tuy nhiên, để có tính chất mong muốn người ta phải pha các chất khác vào 
trong Si. Si có thể được khai thác trong tự nhiên hoặc để có chất lượng cao nhất 
thì tạo ra bằng cách nuôi các tinh thể trong điều kiện phòng thí nghiệm, sau đó sẽ 
được đưa vào trong các chip. 
* Selenium 
 Selenium (Se) có trở kháng phụ thuộc rất mạnh vào cường độ ánh sáng tác 
động vào nó. Đây là tính chất chung của vật liệu bán dẫn nhưng thể hiện rõ nhất 
ở Se, vì vậy Se được sử dụng để chế tạo các tế bào quang điện. Ngoài ra, Se 
được còn dùng để chế tạo các thiết bị chỉnh lưu ở khu vực điện áp không ổn định 
do khả năng chịu được điện áp cao bất thường của Se tốt hơn nhiều so với Si. 
* Germanium 
 Germanium (Ge) nguyên chất là một chất dẫn điện kém. Nó trở thành chất 
bán dẫn khi thêm một số tạp chất vào. Germanium được sử dụng rộng rãi trong 
thời kỳ đầu nhưng vì Ge dễ bị hư hỏng bởi nhiệt độ nên sau đó người ta ít dùng 
loại vật liệu này, trừ những trường hợp đặc biệt. 
1.2. Bán dẫn loại P 
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Khi đưa tạp chất là nguyên tử của nguyên tố nhóm III vào bán dẫn thuần 
thì ta có bán dẫn loại P. Nói cách khác nếu bán dẫn có hạt tải chủ yếu là lỗ trống 
gọi là bán dẫn loại P. 
Ví dụ: pha Ga, In, B (nhóm III) vào bán dẫn nền Si (nhóm IV) 

Nguyên tử tạp chất có 3 điện tử ở lớp ngoài cùng nhưng chúng lại phải 
thiết lập 4 mối liên kết cộng hoá trị với 4 nguyên tử Si hoặc Ge bên cạnh. Do đó 
mối liên kết thứ 4 có một lỗ trống. Các điện tử bên cạnh sẽ nhảy sang để lấp đầy 
vào lỗ trống này và nguyên tử tạp chất sẽ trở thành ion âm còn nguyên tử có điện 
tử vừa rời đi trở thành ion dương cố định. Tạp chất nhóm III vì vậy được gọi là 
tạp chất nhận. 

Nếu tiếp tục tăng nồng độ tạp chất nhận thì nồng độ của các lỗ trống tăng 
lên đáng kể nhưng nồng độ điện tử tự do vẫn không tăng. Như vậy, nồng độ lỗ 
trống lớn hơn nhiều so với nồng độ điện tử và lỗ trống được gọi là hạt dẫn đa số 
và điện tử được gọi là hạt dẫn thiểu số: pP >> nP        
  Mặt ghép P-N là cơ sở để tạo nên hầu hết các dụng cụ bán dẫn và vi 
mạch.Vì vậy việc nghiên cứu bán dẫn là nghiên cứu các quá trình vật lý trong 
mặt ghép P-N. 
1.3. Bán dẫn loại N 

Khi đưa tạp chất là nguyên tử của nguyên tố nhóm V vào bán dẫn thuần 
thì ta có bán dẫn loại N. Nói cách khác nếu bán dẫn có hạt tải chủ yếu là các điện 
tử gọi là bán dẫn loại N. 
Ví dụ: pha tạp chất As, P, Sn (nhóm V 
dẫn nền Si (nhóm IV) 
 Nguyên tử tạp chất có 5 điện tử hoá trị ở lớp ngoài cùng nên nó sẽ dùng 4 
điện tử cho 4 liên kết cộng hoá trị với 4 nguyên tử Si (hoặc Ge) ở bên cạnh. Điện 
tử thứ 5 sẽ thừa ra và có liên kết rất yếu với nguyên tử tạp chất. Để giải phóng 
điện tử này chỉ cần cung cấp một năng lượng rất nhỏ vào khoảng 0,01 eV đối với 
Ge và 0,05 eV đối với Si. 
 Khi tách khỏi nguyên tử thì điện tử thứ 5 sẽ trở thành điện tử tự do và 
nguyên tử tạp chất trở thành ion dương cố định. Như vậy số điện tử tự do chính 
bằng số nguyên tử pha tạp vào. Tạp chất nhóm V vì vậy được gọi là tạp chất 
cho. 
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Bán dẫn loại N nồng độ hạt dẫn điện tử nhiều hơn nhiều so với nồng độ lỗ 
trống. Điện tử được gọi là hạt dẫn đa số và lỗ trống được gọi là hạt dẫn thiểu số. 
Gọi n là lượng điện tử, p là lượng lỗ trống thì: nN >> pN 

 

2. Tiếp giáp P-N; diode tiếp mặt 
2.1. Tiếp giáp P-N 
2.1.1. Cấu tạo 
Tiếp giáp P-N được hình thành như sau: 
         Cho hai đơn tinh thể bán dẫn N và P tiếp xúc với nhau (bằng công nghệ 
đặc biệt). Trong bán dẫn loại N hạt dẫn đa số là điện tử, hạt dẫn thiểu số là lỗ 
trống ; trong bán dẫn loại P hạt dẫn đa số là lỗ trống và hạt dẫn thiểu số là điện 
tử. Do có sự chênh lệch về nồng độ hạt dẫn cùng loại giữa hai khối bán dẫn nên 
điện tử từ lớp N khuếch tán sang lớp P và ngược lại lỗ trống từ lớp P khuếch tán 
sang lớp N tạo nên dòng Ikt hướng từ P sang N.  
 Sau khi các điện tử từ lớp N khuếch tán sang lớp P thì sẽ để lại bên N một 
lớp ion dương ở gần bờ của vùng tiếp xúc. Tương tự như vậy, các lỗ trống 
khuếch tán sang N sẽ tạo nên một lớp ion âm ở bên P gần bờ vùng tiếp xúc (hình 
3.1a). Khi đạt trạng thái cân bằng, hai bên của mặt tiếp xúc đã hình thành hai 
miền điện tích trái dấu (miền điện tích dương ở bán dẫn N, miền điện tích âm ở 
bán dẫn P) . Người ta gọi chung miền điện tích này là miền điện tích không gian 
hay vùng nghèo. Miền này có tính dẫn điện đặc biệt gọi là tiếp giáp điện tử lỗ 
trống hay tiếp giáp (mối nối) P-N. 
        Khi hình thành hai lớp điện tích trái dấu làm xuất hiện một điện trường 
hướng từ bán dẫn N sang bán dẫn P gọi là điện trường tiếp xúc Etx (hình 3.1a). 

Điện trường tiếp xúc Etx có chiều cản các hạt dẫn đa số nhưng lại gây ra 
dòng trôi của các hạt dẫn thiểu số, có chiều ngược lại với chiều của dòng khuếch 
tán. Quá trình này tiếp diễn cho đến khi dòng khuếch tán bằng dòng trôi thì dòng 
qua tiếp giáp sẽ bằng không. Đến đây coi như đã hình thành xong tiếp giáp P-N. 
Ở điều kiện tiêu chuẩn hiệu điện thế tiếp xúc cỡ 0,3V đối với bán dẫn Ge, cỡ 
0,6V với bán dẫn Si. 
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                     a                                         b                                      c 

           Hình 3.1 Không phân cực hình (a), phân cực thuận (b), phân cực ngược (c) 
 

2.1.2. Phân cực tiếp giáp P-N 
+ Tiếp giáp P-N phân cực thuận (hình 3.1b) 

 Nếu ta đấu lớp P với cực dương, lớp N với cực âm của một điện trường 
ngoài như hình 3.1b  thì mặt ghép P-N được phân cực thuận. Lúc này sự cân 
bằng của dòng khuếch tán và dòng trôi Ikt = Itr bị phá vỡ. Điện trường ngoài có 
chiều ngược với điện trường tiếp xúc Et x . Nguồn ngoài lúc này chủ yếu sẽ đặt 
lên vùng nghèo vì điện trở khối của vùng này lớn, làm cho dòng khuếch tán tăng 
lên. Người ta nói rằng tiếp giáp P-N thông (hoặc mở) và sẽ có hiện tượng phun 
các hạt dẫn chính qua miền tiếp xúc. Trong khi đó dòng trôi do Etx gây ra là 
không đáng kể vì Etx giảm do điện trường ngoài tác động ngược chiều. Bề rộng 
của miền tiếp xúc  co lại. 

+ Tiếp giáp P-N  phân cực ngược (hình 3.1c) 
          Nếu ta đổi chiều nguồn ngoài như ở hình 3.1c thì điện trường ngoài sẽ 
cùng chiều với điện trường tiếp xúc làm dòng khuếch tán giảm, dòng trôi tăng. 
Tuy nhiên dòng trôi chỉ tăng chút ít vì nồng độ của các hạt dẫn thiểu số nhỏ, tạo 
thành một dòng ngược nhỏ. Lúc này có thể coi là tiếp giáp đóng (ngắt) với bề 
rộng của miền tiếp xúc lúc này tăng lên. 
 Như vậy tiếp giáp P-N dẫn điện theo một chiều như một van điện, khi 
được phân cực thuận thì dòng thuận lớn, khi phân cực ngược thì dòng ngược rất 
nhỏ. 

2.2. Diode tiếp mặt 
  Diode bán dẫn được cấu tạo từ một tiếp giáp P-N với mục đích sử dụng nó 
như một van điện. Tuỳ theo diện tích của phần tiếp xúc giữa hai lớp P và N mà 
người ta gọi là diode tiếp điểm hay diode tiếp mặt. 
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  Ở diode tiếp điểm, mặt tiếp xúc giữa hai lớp bán dẫn thu nhỏ lại hầu như 
chỉ còn ở một điểm  nhằm mục đích giảm điện dung  ký sinh của mặt ghép để 
điôt có thể làm việc được ở tần số cao. Diode tiếp điểm được sử dụng ở các 
mạch để xử lý tín hiệu vô tuyến điện như tách sóng, điều chế, biến tần ... 

Khác với diode tiếp điểm, diode tiếp mặt thì mặt tiếp xúc của hai lớp P và 
N có điện tích đủ lớn nhằm chịu được dòng điện lớn để sử dụng chúng vào mục 
đích chỉnh lưu.  
            Trong sơ đồ nguyên lý diode thông thường được ký hiệu như ở hình 3.3a, 
hình 3.3b là hình dạng của diode tiếp mặt. Trên ký hiệu anot (A)- cực dương ứng 
với lớp P, catot (K) - cực âm ứng với bán dẫn loại N. 
 

3. Cấu tạo, phân loại và ứng dụng cơ bản của diode 
3.1. Diode nắn điện 
3.1.1. Cấu tạo 

Gồm 2 lớp bán dẫn P-N ghép lại và đưa ra làm hai cực, phía lớp bán dẫn P 
đưa ra cực dương (Anot-A), phía lớp bán dẫn N đưa ra cực âm (Katot – K). bề 
mặt tiếp xúc giữa hai lớp bán dẫn này gọi là mối nối P-N hay mặt ghép P-N như 
hình 3.2 

 
 

Hình 3.2 Cấu tạo diode 
 

+ Hai miếng P, N được bọc kín bằng miếng nhựa đen hoặc thuỷ tinh. 
 + Trên vỏ có một vạch sơn màu đen hoặc trắng, tím, vàng nằm gần phía 
cực katôt. 
 + Diode là linh kiện chỉ cho dòng đi qua một chiều, được sử dụng nhiều 
trong mạch nắn AC thành DC. 
3.1.2. Ký hiệu, hình dạng: 

  
Hình 3.3 Ký hiệu hình (a), hình dạng diode hình (b) 
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Diode này là loại diode tiếp xúc mặt có hình dạng kích thước lớn, dòng tải 
lớn và điện áp chịu đựng ngược nhỏ, thường từ  400V đến  600V. Diode này chỉ 
làm việc ở mạch điện có tần số thấp, vỏ đen, trên thân có ghi chữ IN 
 Diode chỉnh lưu có đặc tính dẫn điện một chiều nên dùng để chỉnh lưu 
dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều, phần tử chuyển mạch hay phần 
tử bảo vệ. 
 VD: Trên thân ghi IN4007; IN4009; IN4094. 
 
3.1.3. Hoạt động 
    a.  Phân cực thuận : 
 
 
 

 
Hình 3.4 Phân cực thuận diode 

* Thí nghiệm: Mắc mạch điện như hình vẽ. Lúc đầu chỉnh VR để  vôn kế 
chỉ 0V sau đó tăng dần thì thấy: 
 - Khi vôn kế (V) tăng từ  0  0,3 thì Ampekế (A) không chỉ. 
 - Khi vôn kế tăng từ   0,3 trở nên thì (A) bắt đầu chỉ. 
 - Khi vôn kế đạt 0,7V thì không tăng nữa mặc dù (A) vẫn tăng. 
 - Khi (A) tăng đến tới điểm nhất định thì diode nổ tung. 
 * Kết luận :  

   + Vậy thí nghiệm trên chứng tỏ khi được phân cực thuận VA>VK thì 
diode dẫn dòng và nó chỉ dẫn khi UAK = (0,3  0,8) V. Diode dẫn dòng có khả 
năng ghim trên hai đầu là 0,7V;  0,8V;  0,6Vtuỳ từng loại diode. 

   + Khi dẫn dòng mỗi loại diode chỉ chịu một cường độ dòng nhất định. 
Khi quá dòng diode bị đánh thủng và nổ tung. 
b.  Phân cực ngược: 

 
 

 
 

 
Hình 3.5 Phân cực ngược diode 

A 

V 

VR 

_ 
+ 

A 

V 

VR 

_ 
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Thí nghiệm : Mắc mạch như hình vẽ rồi làm thí nghiệm tương tự như đối 
với trường hợp phân cực thuận cho diode thì thấy: Kim đồng hồ (A) chỉ động 
đậy mặc dù kim (V) chỉ quá 0,3 V và đến khi vôn kế chỉ quá mức quy định 
thường là vài trăm đến vài nghìn vôn thì  (A) bắt đầu chỉ và diode nổ tung.  
 *Kết luận:  
 - Thí nghiệm chứng tỏ khi phân cực ngược VA< VK thì diode chỉ chịu 
được một điện áp ngược (Ung) nhất định. Khi quá mức cho phép diode bị đánh 
thủng và nổ tung. Vậy khi sử dụng diode phải quan tâm đến Ung là điện áp phân 
cực ngược. 
 
3.2. Diode tách sóng  Còn được gọi là diode tiếp điểm. 
3.2.1. Cấu tạo:  

Ka tèt

Klo¹i
NAnèt

 
 
Gồm mũi nhọn kim loại là cực dương, tì lên mặt một miếng bán dẫn loại N 

là cực âm. 
3.2.2. Kí hiệu:  
 

 
3.2.3.Tính chất: Tương tự như diode tiếp mặt nhưng diode tiếp điểm có thể tích 
nhỏ, công suất nhỏ, điện dung giữa hai cực nhỏ, nên dùng ở tần số cao. Vùng 
tiếp xúc của diode tiếp điểm nhỏ, nên dòng điện cho phép qua diode thương 
không quá (10  15)mA và điện áp ngược không quá vài chục volt  
3.2.4. Ứng dụng: Thường dùng để tách sóng tín hiệu trong các thiết bị thu vô 
tuyến, thiết bị có chức năng biến đổi thông tin.... 
 
3.3. Diode Zener (Dz)  
3.3.1. Cấu tạo:  

Diode zener có cấu tạo giống như các loại điôt khác nhưng các chất bán dẫn 
được pha tỉ lệ tạp chất cao hơn để có dòng điện rỉ lớn. Thông thường hiện nay 
trong kĩ thuật người ta xản suất chủ yếu là diode Silic. 
3.3.2. Kí hiệu: 

A K 
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3.3.3. Tính chất: 
Trạng thái phân cực thuận diode zener có đặc tính giống như diode nắn điện 

thông thường. 
Trạng thái phân cực ngược do pha tạp chất với tỉ lệ cao nên dòng rỉ lớn và 

điện áp ngược thấp, điện áp đó gọi là điện áp zener Vz. Khi phân cực ngược đến 
trị số Vz thì dòng qua diode tăng mà điện áp không tăng. 
3.3.4. Ứng dụng: Lợi dụng tính chất của diode zener mà người ta có thể giữ điện 
áp tại một điểm nào đó không đổi gọi là ghim áp hoặc ổn áp (Hình 3.6). 

 
 

 
 

 
Hình 3.6: Mạch điện sử dụng diode zener 

Vi: Là điện áp ngõ vào  
Vo Là điện áp ngõ ra. 
 

. Nếu điện áp ngõ vào là tín hiệu có biên độ cao hơn điện áp Vz thì ngõ ra 
tín hiệu bị xén mất phần đỉnh chỉ còn lại khoảng biên độ bằng Vz 

.  Nếu điện áp ngõ vào là điện áp DC cao hơn Vz thì ngõ ra điện áp DC chỉ 
bằng Vz. 

.  Nếu điện áp ngõ vào cao hơn rất nhiều Vz. Dòng qua diode zener tăng cao 
đến một giá trị nào đó vượt qua giá trị cho phép thì diode bị đánh thủng. Làm 
cho điện áp ngõ ra bị triệt tiêu. Tính chất này được dùng trong các bộ nguồn để 
bảo vệ chống quá áp ở nguồn đảm bảo an toàn cho mạch điện khi nguồn tăng 
cao. 

R trong mạch giữ vai trò là điện trở hạn dòng hay giảm áp. 
 

3.4. Diode phát quang (Light Emiting Diode : LED ) 
3.4.1. Đặc điểm :  Diode phát phang là diode phát ra ánh sáng khi được phân 
cực thuận, điện áp làm việc của LED khoảng (1,7 ÷ 3)V (UAK < 1,7 V thì  led 
không sáng; nếu UAK  > 3 V thì led cháy hỏng), dòng qua Led khoảng từ 5mA 
đến 20mA 

Dz 
Vi 

R 
Vo 
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3.4.2. Cấu tạo:  
Tuỳ theo vật liệu chế tạo mà ánh sáng bức xạ của LED có thể ở những 

vùng bước sóng khác nhau. 
 LED bức xạ ra ánh sáng nhìn thấy (gọi là LED màu) được sử dụng trong 
các hệ thống chiếu sáng hoặc quang báo. 
 LED bức xạ hồng ngoại (LED hồng ngoại) được sử dụng trong hệ thống 
bảo vệ, sản xuất, thông tin quang. 
3.4.3. Ký hiệu LED 

 
Vật liệu chế tạo LED là các nguyên tử nhóm III và V: Ga, As 
Nồng độ hạt dẫn của P và N rất cao nên điện trở của chúng rất nhỏ. Do đó khi 

mắc LED phải mắc nối tiếp với một điện trở hạn dòng. 
Cấu tạo của LED hồng ngoại tương tự như của LED màu. Chỉ có một điểm 

khác biệt là một mặt của bán dẫn được mài nhẵn làm gương phản chiếu để đưa 
ánh sáng ra khỏi LED theo một chiều với độ tập trung cao. 
3.4.4. Nguyên tắc làm việc của LED 

Dựa trên hiệu ứng phát sáng, khi có hiện tượng tái hợp điện tử và lỗ trống 
ở vùng chuyển tiếp P-N, năng lượng điện biến đổi thành năng lượng quang. Màu 
sắc ánh sáng phụ thuộc vào chất bán dẫn. Cường độ phát quang tỉ lệ với dòng 
qua LED. 
3.4.5. Phân loại  
Người ta thường tạo LED theo các dạng sau: 

 
  
 

Hình 3.7: Cấu trúc và hình dạng thực tế của LED 7 thanh 
 
Ngoài ra còn có Led ma trận, Led thu hồng ngoại và phát hồng ngoại. 

Led đơn thường dùng để thể hiện các trạng thái ngõ ra ở mạch tạo xung hay các 
mức điện áp cao, thấp… 
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     * Cách đo, kiểm tra diode 

Đo diode để kiểm tra diode đó còn tốt hay đã hỏng đồng thời xác định cực 
tính của diode. Ta thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn thang đo của VOM ở thang đo điện trở (x10 hay x100) 

Bước 2: Đặt hai đầu que đo vào hai đầu Diode ta nhận được điện trở R1 

Bước 3: Đảo lại phép đo ở bước 2, ta nhận được điện trở R2 

Bước 4: Kết luận 

Nếu hai phép đo khác nhau trên cho hai giá trị điện trở khác xa nhau thì 
Diode tốt 

Nếu R1 = R2 = 0 Ohm thì Diode bị nối tắt. 

Nếu R1 = R2 = ∞Ohm thì Diode bị đứt. 

Nếu R1 ≠ R2  thì Diode còn tốt khoảng 75%.  

Bước 5: Xác định cực A, K của Diode khi biết Diode đó tốt 

Trong hai phép đo trên, tìm lại phép đo cho giá trị điện trở nhỏ, que đen ở 
đâu thì đó là A, cực còn lại là cực K. 

*Lưu ý: Thực chất của phép đo trên là ta tiến hành phân cực cho Diode. Dùng 
nguồn Pin trong VOM để cấp nguồn cho D với que Đen nối với + Pin, que đỏ 
nối với - Pin. 

Phân cực thuận: Đặt que đen vào A, que đỏ vào K  cho giá trị điện trở nhỏ 

Phân cực ngược: Đặt que đen vào K, que đỏ vào A được giá trị điện trở lớn. 

Nếu D tốt thì ở bước phân cực ngược mà VOM để ở thang x1 kim không lên do 
điện trở lớn. Muốn quan sát giá trị điện trở ta phải tăng thang đo lên  x100, x1k 

Ở lần kim lên đọc ở thang thứ ba từ dưới lên phải được (0,6; 0,7; 0,8)V thì diode 
mới tốt.  

 Đối với led thường khi đo ở thang  x1 led sáng. 
 

3.5. Mạch ứng dụng của diode 
3.5.1.Mạch nắn nửa chu kỳ: 
      
 
 
 



54 
 

a, Sơ đồ nguyên lý. 
 
 
 
 
 
 
       

Hình 3.8: Sơ đồ mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ và dạng sóng vào, ra 

 
     b. Nguyên lý hoạt động: 
 Điện áp xoay chiều được thể hiện bằng một đồ thị hình sin theo thời gian 
T. Ta chọn một chu kỳ nào đấy để xét quá trình nắn điện từ điện áp xoay chiều 
sang điện áp một chiều. 
 Xét nửa chu kỳ đầu, dương ở A, âm ở B. Lúc này diode D được phân cực 
thuận và dẫn dòng. Dòng điện đi từ A qua D tới M, qua Rt tới N và về B âm 
nguồn. 
 Xét nửa chu kỳ sau, dương ở B, âm ở A. Diode D phân cực ngược nên 
không dẫn dòng vì thế không có dòng điện đi qua Rt. 
 Vậy sau cả hai chu kỳ trên Rt chỉ có dòng điện chảy qua theo một chiều và 
đó là dòng điện một chiều được nắn ra từ điện áp xoay chiều. 
 

3.5.2.Mạch nắn hai nửa chu kỳ. 
     a. Sơ đồ nguyên lý: 
 
 
 
 
 
 
 

   Hình 3.9: Sơ đồ mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ và dạng sóng vào, ra 
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b. Nguyên lý hoạt động: 
 Xét nửa chu kỳ đầu của hiệu điện thế hình sin, ở cuộn sơ cấp dương ở A 
âm ở B. bên cuộn thứ cấp ta coi điện áp tai điểm P là 0V (Mass) thì điện áp tại M 
dương, điện áp tại Q âm.  Lúc này Diode D1 được phân cực thuận, Diode D2 
phân cực ngược nên D1 dẫn, D2 khoá. Dòng điện đi từ M qua D1 đến N, qua Rt 
đến P mass. 
 Xét nửa chu kỳ sau của dòng điện hình sin, dương ở B âm ở A. Điện áp tại 
Q dương, điện áp tại M âm.  Lúc này Diode D2 được phân cực thuận, Diode D1 
phân cực ngược nên D2 dẫn, D1 khoá. Dòng điện đi từ Q qua D2 đến N, qua Rt 
đến P mass. 
 Như vậy ở cả hai nửa chu kỳ của dòng điện, trên Rt đều có dòng điện đi 
qua theo cùng một chiều như vậy dòng điện chay qua Rt chính là dòng điện một 
chiều được nắn ra từ dòng điện xoay chiều trước mạch nắn. 
3.5.3.Mạch nắn cầu: 
     a. Sơ đồ nguên lý: 
 
 
 
 
 
     

   Hình 3.10: Sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu và dạng sóng vào, ra 

 b. Nguyên lý hoạt động: 
 Xét nửa chu kỳ đầu của hiệu điện thế hình sin, dương ở A âm ở B. Lúc 
này hai Diode D2 và D4 được phân cực thuận, hai Diode D1 và D3 phân cực 
ngược nên D2, D4 dẫn, D1, D3 khoá. Dòng điện đi từ A đến M, qua D2 đến N, qua 
Rt đến Q, qua D4 đến  P và về B âm nguồn. 
 Xét nửa chu kỳ sau của dòng điện hình sin, dương ở B âm ở A. Lúc này 
hai Diode D1 và D3 được phân cực thuận, hai Diode D2 và D4 phân cực ngược 
nên D1, D3  dẫn, D2, D4 khoá. Dòng điện đi từ B đến P, qua D3 đến N, qua Rt đến 
Q, qua D1 đến  M và về A âm nguồn. 
 Như vậy ở cả hai nửa chu kỳ của dòng điện, trên Rt đều có dòng điện đi 
qua theo cùng một chiều như vậy dòng điện chay qua Rt chính là dòng điện một 
chiều được nắn ra từ dòng điện xoay chiều trước mạch nắn. 
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3.5.4.Mạch nắn bội áp. 
      a. Mạch nắn nhân đôi điện áp. 
   * Sơ đồ  
  

 
 
 
 
 
 

   Hình 3.11: Sơ đồ mạch nắn nhân đôi điện áp 

 
  * Nguyên lý hoạt động: 
 Xét nửa chu kỳ của dòng điện hình sin, giả sử điện áp ở B dương, ở A âm thì 
D1 phân cực thuận  dẫn điện, D2 phân cực ngược nên khoá. Dòng điện đi từ B 
 D1  C1  A. Dòng này nạp cho tụ C1. Điện áp một chiều có biên độ xấp xỉ 
bằng Uv.   
 Xét nửa chu kỳ sau của dòng điện hình sin A dương, B âm, lúc này diode 
D1 phân cực ngược nên khoá, D2 phân cực thuận nên dẫn. Điện áp phân cực cho 
D2 là điện áp xoay chiều ở nửa chu kỳ sau và điện áp một chiều nạp cho tụ C1 ở 
nửa chu kỳ trước đó. Điện áp đầu ra được san phảng bởi tụ điện C2 có trị số 
bằng hai lần điện áp đầu vào. 
   b. Mạch nắn nhân 3 điện áp. 

* Sơ đồ 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.12: Sơ đồ mạch nắn nhân ba điện áp 
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* Nguyên lý hoạt động 
Với nửa chu kỳ đầu, dòng điện có B (+), A (-). D1 phân cực thuận nên dẫn 

điện. Dòng điện đi từ B  D1  C1  A. Dòng này nạp cho tụ C1 và điện áp 
đặt nên tụ C1 là điện áp một chiều có biên độ xấp xỉ Uv. Đồng thời lúc đó D3 
cung được phân cực thuận nên dẫn dòng từ B  C3  D3  A và nạp cho tụ C3 
với điện áp đặt nên tụ xấp xỉ bằng điện áp Uv. 
 Nửa chu kỳ sau của dòng điện A (+), B (-), D2 phân cực thuận nên dẫn 
dòng từ A  C1  D2  Rt  B, dòng này nạp cho tụ C2 với điện áp đặt lên tụ 
cũng xấp xỉ điện áp nguồn. 
 Điện áp đầu ra của mạch nắn bằng tổng điện áp đặt lên tụ C1, C2, C3. 
   Ur = Uc1 + Uc2 + Uc3 = Ur 
c. Mạch nắn nhân 4 điện áp. 

    * Sơ đồ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Hình 3.13: Sơ đồ mạch nắn nhân bốn điện áp 

 
    * Nguyên lý hoạt động 

 Giả sử ở bán kỳ âm B (+), A (-). D1 phân cực thuận nên dẫn điện, dòng 
điện đi từ B(+)  D1  C1  A(-)và nạp cho tụ C1 một điện áp bằng điện áp 
Uv.  

 Ở bán kỳ dương A(+), B(-), D2 phân cực thuận nên dẫn điện dòng đi từ 
A(+)  C1  D2  C2 B(-), điện áp đưa vào D2 bằng điện áp trên tụ C1 cộng 
với điện áp nguồn (do C1 mắc nối tiếp với nguồn) do đó dòng qua D2 nạp điện 
cho tụ C2 một điện áp bằng 2 lần điện áp nguồn.  
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 Ở bán kỳ tiếp theo A trở lại âm, B(+) D1 và D3 dẫn, D2 và D4 không dẫn. 
Điện áp đặt vào D3 bằng điện áp trên tụ C2 cộng với điện áp nguồn (do C2 mắc 
nối tiếp với nguồn). Dòng điện qua D3 nạp cho tụ C3 một điện áp bằng 2 lần điện 
áp vào. Điện áp tối đa trên 2 tụ C1 và C2 nối tiếp nhau là 3 lần điện áp vào 

 Ở bán kỳ tiếp theo A trở lại dương, B(-) D1 và D3 không dẫn, D2 vàd D4 
dẫn. Điện áp AC đặt vào D3 bằng điện áp trên hai tụ C1 và C2 nối tiếp nhau (3 
lần điện áp vào) cộng với điện áp nguồn. Dòng qua D4 nạp cho tụ C4 là 2 lần 
điện áp vào 
   Như vậy điện áp đầu ra cung cấp cho tải chính là điện áp trên 2 tụ C2 và 
C4 nối tiếp nhau và bằng 4 lần điện áp vào. 
 
4. Transistor 
4.1. Transistor lưỡng nối (BJT: Bibolar Junction Transistor)  

Transistor  lưỡng cực gồm có hai tiếp giáp P-N được tạo nên bởi 3 miền 
bán dẫn loại P và N xếp xen kẽ nhau. Nếu miền bán dẫn ở giữa là bán dẫn loại N 
thì ta có tranzito lưỡng cực loại P-N-P. Nếu miền bán dẫn ở giữa là bán dẫn loại 
P thì ta có transistor lưỡng cực loại N-P-N. 

Tranzito lưỡng cực là linh kiện có 3 chân, transistor được sử dụng điều 
khiển chuyển mạch hoặc điều khiển khuếch đại. Các transistor có loại có cấu 
trúc pnp, có loại có cấu trúc npn. Transistor lưỡng cực loại npn dùng một dòng 
nhỏ đi vào cực badơ B (cấp dòng) và một điện áp dương (có quan hệ với cực 
emitơ E) để điều khiển dòng lớn hơn chảy từ cực colectơ C đến cực emitơ E. 
Ngược lại, transistor loại pnp dùng một dòng nhỏ đi ra khỏi cực badơ B (rút 
dòng) và một điện áp âm (có quan hệ với cực emitơ E) để điều khiển dòng lớn 
hơn chảy từ cực emitơ đến cực colectơ. 

4.1.1. Cấu tạo, ký hiệu và hình dạng  

Cấu tạo và ký hiệu của transistor PNP và NPN như hình sau 
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Hình 3.14: Cấu tạo và ký hiệu transistor 

Tranzito có 3 chân là: 

Cực Phát ký hiệu là chữ E (Emitter) là nguồn phát ra các hạt tải điện trong 
transistor. 

Cực Gốc ký hiệu là chữ B (Base) là cực điều khiển dòng điện.. 

Cực Góp ký hiệu là chữ C (Collector) có nhiệm vụ thu nhận tất cả các hạt 
dẫn từ phần phát E qua phần gốc B tới. 

Nồng độ tạp chất ở lớp bán dẫn đưa ra cực E là cao nhất, kế đến là lớp bán 
dẫn lấy ra cực B và nồng độ tạp chất ở lớp bán dẫn đưa ra cực C là ít nhất. 

Tuỳ theo thứ tự ghép mà ta có hai loại BJT là NPN và PNP (loại PNP còn gọi là 
BJT thuận, NPN gọi là BJT ngược) 

 Hai tiếp giáp P-N là tiếp xúc phát-gốc ký hiệu là TE (gọi tắt là tiếp xúc 
phát), và tiếp xúc góp-gốc ký hiệu là TC (gọi tắt là tiếp xúc góp). 

  Khi chưa cung cấp điện áp ngoài lên các chân cực của transistor thì hai 
tiếp xúc phát TE và góp TC đều ở trạng thái cân bằng và dòng điện tổng chạy 
qua các chân cực của transistor bằng 0. 

Muốn cho transistor làm việc ta phải cung cấp cho các chân cực của nó 
một điện áp một chiều thích hợp. Có ba chế độ làm việc của transistor là: chế độ 
tích cực (hay chế độ khuếch đại), chế độ ngắt và chế độ dẫn bão hòa. Cả hai loại 
tranzito P-N-P và N-P-N đều có nguyên lý làm việc giống nhau, chỉ có chiều 
nguồn điện cung cấp vào các chân cực là ngược dấu nhau. 

* Lưu ý: Hiện nay trên thị trường phổ biến với 3 loại transistor với 3 hãng 
sản suất: Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ.  



60 
 

+ Transistor Nhật Bản: Chữ đầu tiên thường là các chữ cái A, B, C, D, H 
sau đó là các số ví dụ D468, B562, C1815, A1015, H1061. Transistor nào có bắt 
đầu là chữ cái A, B là transistor thuận, transistor nào có bắt đầu bằng chữ cái C, 
D, H là transistor ngược. 

+ Transistor Mỹ: Thường bắt đầu bằng 2N ví dụ như: 2N2222; 
2N3904…Transistor nào có 2 số sau chữ 2N là cùng chẵn hoặc cùng lẻ thì là 
transistor ngược. Còn ngược lại hai số đó mà chẵn lẻ khác nhau thì là transistor 
thuận.  

Còn một số loại khác 2N thì cách xác định khác (phải tra bảng).  

+ Transistor Trung Quốc: Thường bắt đầu bằng số 3 sau đó là các chữ cái. 
Trong đó A, B là transistor thuận, còn C, D là transistor ngược, còn sau các chữ 
cái A, B, C, D nếu là X, P cho biết transistor công suất nhỏ còn sau là A, G là 
transistor công suất lớn ví dụ như 3CP25, 3AP20.  

4.1.2. Nguyên lý hoạt động transistor.  
 * Xét với transistor loại NPN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3.15: Nguyên lý hoạt động transistor NPN  

Ta cấp một nguồn một chiều UCE vào hai cực C và E trong đó (+) nguồn 
vào cực C và (-) nguồn vào cực E. 

Cấp nguồn một chiều UBE đi qua công tắc và trở hạn dòng vào hai cực B 
và E, trong đó cực (+) vào chân B, cực (-) vào chân E. 

Khi công tắc mở, ta thấy rằng, mặc dù hai cực C và E đã được cấp điện 
nhưng vẫn không có dòng điện chạy qua mối CE ( lúc này dòng  IC= 0 ) 

-  -  -   -  -             -  -  -  -  -                        
-  -  -  -  -              -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -              -  -  -  -  - 

UCE 

UBE 

 IB 

 IC 

 IE 

 CT 

 N             P             N 

R 
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Khi công tắc đóng, mối P-N được phân cực thuận do đó có một dòng điện 
chạy từ (+) nguồn UBEqua công tắc => qua R hạn dòng => qua mối BE về cực 
(-) tạo thành dòng IB 

Ngay khi dòng IBxuất hiện => lập tức cũng có dòng IC chạy qua mối CE 
làm bóng đèn phát sáng, và dòng IC mạnh gấp nhiều lần dòng IB 

Như vậy rõ ràng dòng IC hoàn toàn phụ thuộc vào dòng IB và phụ thuộc 
theo một công thức. 

IC = β.IB 
Trong đó IC là dòng chạy qua mối CE 

 IB là dòng chạy qua mối BE 
 β là hệ số khuyếch đại của Transistor 
 
* Xét với transistor loại PNP 

 + Hoạt động của loại PNP hoàn toàn tương tự như NPN nhưng cực tính 
các nguồn UCE và UBE ngược lại dòng IC đi từ E sang C dòng IB đi từ E sang B. 
4.1.3. Thí nghiệm về sự  phân cực cho transistor : 
 * Xét loại transistor PNP. 
 
 
 
 
 

 
Hình 3.16: Phân cực transistor PNP 

Mắc mạch điện như hình vẽ sau đó chỉnh VR1 về giữa, VR1 về không lúc 
này kim của các đồng hồ đều chỉ ở không. Sau đó chỉnh VR1 tăng dần để vôn kế 
tăng từ từ từng 0,1 vol một thì thấy khi vôn kế tăng từ 0,1 đến 0,3 thì A1 và A2 
không động đậy. Khi vôn kế đạt đến mức 0,3 thì A1 bắt đầu chỉ đồng thời A2 
cũng bắt đầu chỉ theo. Vẫn tiếp tục chỉnh VR1 tăng thì thấy A2 tăng nhanh hơn 
rất nhiều so với A1 và khi vôn kế chỉ 0,8 vol thì A2 không tăng nữa mặc dù A1 
vẫn tăng. Sau đó dừng VR1 lại khi vôn kế chỉ 2 vol rồi tiếp tục chỉnh VR1 để cho 
A2 tăng thì thấy A2 đạt đến một mức nhất định thì bóng bán dẫn nổ tung. 

Kết luận : 

 

+ 
_ 

VR1 

 
+ 
_ 

A1 

V 

VR1 

A2 

E2 

E1 
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- Thí nghiệm trên chứng tỏ để bóng bán dẫn làm việc ta phải cấp hai 
nguồn và bóng chỉ làm việc khi thoả mãn điều kiện VE    VB  >> VC 

  - Khi làm vịêc, trong bóng có hai dòng chảy: 
   + Dòng chảy IE B goị là dòng kích mở.  
   + Dòng chảy IE C gọi là dòng chảy chính . 
 - Dòng chảy chính chỉ xuất hiện khi có dòng kích mở và dòng chảy chính 
thay đổi rất nhiều khi dòng chảy kích mở thay đổi ít. Tỉ lệ IEC/IEB  gọi là hệ số  
khuếch đại (độ lợi) ký hiệu là hfc 
 hfc = (200-500) lần tuỳ thuộc từng loại bóng  
  - Điện áp giữa hai cực E và cực B kí hiệu là UE B gọi là góc mở 
  - Khi: 
       UE B < 0,3 V.     Q cấm (không  dẫn ) 
       0,3V   UE B  0,8  Q dẫn bình thường ở chế độ khuếch đại  
       UE B  0,8V  Q dẫn bão hoà  
 - Khi ở trạng thái dẫn bão hoà thì tuỳ thuộc vào cường độ dòng bão hoà 
điện áp đặt giữa E và C , thời gian dẫn bão hoà mà bóng bán dẫn có thể làm việc 
bình thường hoặc bóng bán dẫn có thể bị đánh thủng . 

* Xét tương tự với loại NPN. 
4.1.4. Các thông số cơ bản của transistor lưỡng cực 

- Dòng điện cực đại qua cực Base IB 
Mỗi loại transistor có các mức dòng IB cực đại khác nhau, đừng nghĩ rằng 

transistor càng to và hầm hố thì IB cực đại sẽ càng lớn hay ngược lại. 
Nếu dòng điện qua cực Base của transistor vượt quá mức IB cực đại, nó có 

thể làm hỏng transistor. Do vậy người ta luôn mắc nối tiếp với cực Base một 
điện trở hạn dòng. 

- Hệ số khuếch đại hFE (β)  
Là tỉ số IC / IB đặc trưng cho khả năng khuếch đại dòng điện của 

transistor. Mỗi loại transistor có một mức hệ số khuếch đại khác nhau. Trong 
những điều kiện làm việc khác nhau, hFE cũng khác nhau. 

Với các transistor có hFE lớn, bạn chỉ cần một dòng IB nhỏ là đã có thể kích 
cho nó mở hoàn toàn.  

hFE thường có trị số từ vài chục đến vài ngàn. 
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- Cường độ dòng điện cực đại IC là dòng điện tối đa mà transistor có thể mở 
cho nó đi vào ở cực Collector. Các loại transistor lớn nhất thường chỉ có IC tối 
đa khoảng 5A và đòi hỏi phải có quạt tản nhiệt. 

- Hiệu điện thế: 
UCE: hiệu điện thế tối đa giữa 2 cực Collector và Emitter của 

transistor. UCE thường chỉ có trị số từ vài chục đến vài trăm volt. Các dự án 
Arduino hầu hết đều chạy ở mức 5V hoặc thấp hơn, do đó bạn cũng không cần 
phải quan tâm nhiều đến thông số này. 

UCB: hiệu điện thế tối đa giữa 2 cực Collector và Base của 
transistor. UBE thường chỉ có trị số từ vài chục đến vài trăm volt . 

UBE: hiệu điện thế tối đa giữa 2 cực Base và Emitter của transistor (là hiệu 
UB - UE). Với dòng hoạt động nhỏ, UBE gần bằng 0V. Với dòng lớn 
hơn, UBE sẽ tăng lên lên khá nhanh. Với đa phần transistor, UBE hiếm khi vượt 
quá 5V. 

- Công suất tiêu tán năng lượng tối đa: đặc trưng cho công suất hoạt 
động lớn nhất của transistor, có giá trị bằng tích UCE * ICE. Một số loại transistor 
lớn có công suất lên đến 65W như TIP120/121/122 và tỏa ra rất nhiều nhiệt 
lượng nên cần phải gắn thiết bị tản nhiệt, một số khác như 2N3904 thì chỉ là 
625mW và không cần tản nhiệt. 
4.1.5. Các chế độ làm việc của transistor 
  -  Khả năng khuếch đại của transistor 
 Khi đặt giữa cực E và B của Transistor một nguồn tín hiệu xoay chiều U~ 
thì điện áp phân cực cho JE sẽ thay đổi, tức là làm thay đổi dòng phun từ emito 
sang bazo (IE). Tuy điện áp phân cực cho JC không đổi nhưng do số hạt thiểu số 
trội trong miền bazo thay đổi nên dòng ngược qua chuyển tiếp JC (dòng IC) cũng 
thay đổi theo đúng quy luật của tín hiệu đầu vào. 
 Nếu mắc điện trở tải ở cực C thì điện áp rơi trên điện trở này cũng có quy 
luật biến thiên như điện áp tín hiệu đặt ở đầu vào. Thêm vào đó, trong khi điện 
trở của E-B không đáng kể thì điện trở của B-C lại rất lớn và dòng IC xấp xỉ 
dòng IE  nên theo định luật Ohm Vr lớn hơn rất nhiều lần Vv. Đây chính là khả 
năng khuếch đại của transistor. Xem hình vẽ. 
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Hình 3.17: Chế độ khuêch đại transistor 
 
Khi đó hệ số khuếch đại được tính:    
 
-  Transistor làm việc như khoá điện tử 
Đây là chế độ làm việc thông dụng thứ 2 của transistor, chế độ làm việc 

này của transistor còn gọi là chế độ đóng mở. Khi này nó chỉ có 2 trạng thái ổn 
định: hoặc đóng (nối mạch cho dòng qua transistor) hoặc mở (ngắt mạch không 
cho dòng chảy qua transistor). 

Đôi khi transistor chuyên dụng làm việc ở chế độ đóng mở còn gọi là 
transistor xung vì có thể coi chúng làm việc ở chế độ xung. 

Trong kỹ thuật điều khiển tự động và kỹ thuật số nói chung, các transistor 
hầu hết đều hoạt động như khoá điện tử . 

- Chế độ ngắt Ở chế độ ngắt, nguồn một chiều được cấp cho transistor sao 
cho cả 2 chuyển tiếp JE và JC đều phân cực ngược. Lúc này qua 2 chuyển tiếp chỉ 
có dòng điện ngược IEB0 và ICB0 nên có thể coi mạch cực phát hở và coi điện trở 
của transistor rất lớn, dòng qua transistor bằng 0. Như vậy transistor như 1 khoá 
ở trạng thái hở. Khi đó điện áp UCE được tính bằng: UCE ≈ EC 

- Chế độ dẫn bão hoà 
Transistor được phân cực sao cho chuyển tiếp JE và JC đều phân cực thuận. 

Khi đó điện trở của cả 2 chuyển tiếp đều nhỏ nên có thể coi 2 cực phát và góp 
được nối tắt. 
Dòng qua transistor IC khi này khá lớn và chỉ phụ thuộc vào điện áp nguồn cung 
cấp EC và không phụ thuộc vào transistor. Khi đó: 
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Hai chế độ ngắt và bão hòa của transistor được sử dụng trong kỹ thuật 
xung và kỹ thuật mạch logic. Ở đây điện áp đặt lên lối vào chỉ có 2 mức là mức 
cao (H) và mức thấp (L) 

Nếu UBE = mức thấp thì transistor ngắt lối ra có UCE  ≈ EC       
UBE = mức cao thì transistor dẫn bão hoà lối ra có UCE = 0 
Như vậy transistor làm việc như 1 phần tử tuyến tính không có khả năng 

biến đổi.  
4.1.6. Cách xác định cực tính của BJT 

+ Tìm cực B : 
 Dùng đồng hồ vạn năng để ở thang đo điện trở nấc X1, hoặc X10 hoặc 

X100. Cố định một que đo vào một chân bất kỳ trong 3 chân của Transistor. Que 
đo kia lần lượt đo đến hai chân còn lại (như vậy có 6 phép đo). Trong 6 phép đo 
đó, nếu Transistor tốt thì chỉ có hai phép đo cho giá trị điện trở tương đương 
nhau 

* Transito thuận (PNP) : 
- Xác định cực B: Bật đồng hồ về thang x1hoặc x10 rồi đo ngẫu 

nhiên vào ba chân của bóng dừng lại ở phép đo kim lên lúc này que đỏ 
đang ở cực B cố định que đỏ và đảo que đen sang chân còn lại thì kim phải 
lên bằng so với lần đo trước . 

Xác định cực CE. Bật đồng hồ trên thang ôm x10k đo ngẫu nhiên hai 
lần có đảo que vào C và E sẽ có một lần kim lên ít và một lần kim không 
lên, ta lấy phép đo ở làn kim không lên lúc này que đen đang ở E, que đỏ 
đang ở C. 

* Transitor ngược (NPN) : 
- Xác định cực B: Bật đồng hồ về thang ôm x1 hoặc x10 rồi đo ngẫu 

nhiên vào ba chân, dừng lại ở lần kim lên lúc này que đen đang ở B. Cố 
định que đen, que đỏ đo vào chân còn lại thì kim phải lên bằng với lần đo 
trước . 

- Xác định C, E: Bật đồng hồ ở thang ôm x10k đo hai lần có đảo que 
vào C và E. Lấy phép đo ở lần kim không lên, lúc này que đen đang ở C, 
que đỏ đang ở E. 

Xác định theo cách trên chỉ xác định được một số Transistor như C828, 
D671,... 
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Đối với một số loại Transistor khác để xác định chân C, E của hai loại 
Transito ta tiến hành thực hiện như hình 2.18: 
 
 
  
 
 
 
 

Hình 3.18: Cách xác định C, E đối với một số transistor khác C828, D671 
* Lưu ý:  

 Khi tiến hành kiểm tra transistor:  
- Transito ngược: Bật đồng hồ vào thang ôm x10k đo que đen vào C 

que đỏ vào  E thì kim phải không lên. Khi kích tay từ C vào B thì kim phải 
lên, thôi kích thì kim lại về. 

- Transitor thuận: Bật ở thang ôm x10k, đo que đen vào E que đỏ vào 
C kim phải không lên sau đó kích tay từ C vào B kim lên, thôi kích kim lại 
về thì bóng là tốt. 
        Trong thực tế bóng bán dẫn thường hay hỏng ở dạng: 

+ Chập CB, CE , BE  
+ Đứt CE hoặc BE (kích tay kim không lên )  
+ Dò CE hoặc BE(chưa kích tay kim đã lên quá nửa) 

 

4.2. TRANSISTOR HIỆU ỨNG TRƯỜNG (FET – Field Effect Transistor) 
4.2.1. Nguyên lý hoạt động, phân loại, cấu tạo chung và ưu nhược điểm của 
transistor trường. 
     4.2.1.1. Nguyên lý hoạt động 

Nguyên lý hoạt động cơ bản của tranzito trường là dòng điện đi qua một 
môi trường bán dẫn có tiết diện dẫn điện thay đổi dưới tác dụng của điện trường 
vuông góc với lớp bán dẫn đó. Khi thay đổi cường độ điện trường sẽ làm thay 
đổi điện trở của lớp bán dẫn và do đó làm thay đổi dòng điện đi qua nó. Lớp bán 
dẫn này được gọi là kênh dẫn điện. 
     4.2.1.2. Phân loại 

Transistor trường có hai loại chính là: 

E 
B 

C 

Que đen 

Que đỏ 

R 
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Que đỏ 
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Transistor trường điều khiển bằng tiếp xúc P-N (hay gọi là tranzito trường 
mối nối): Junction field- effect transistor - viết tắt là JFET. 

Tranzito có cực cửa cách điện: MOSFET 
Chia làm 2 loại là MOSFET kênh sẵn và MOSFET kênh cảm ứng. Mỗi loại FET 
lại được phân chia thành loại kênh N và loại kênh P. 

 
Hình 3.19: Ký hiệu, phân loại transistor trường 

    4.2.1.3. Cấu tạo chung 
Transistor trường có ba chân cực là cực Nguồn ký hiệu là chữ S (source); 

cực Cửa ký hiệu là chữ G (gate); cực Máng ký hiệu là chữ D (drain). Cực nguồn 
(S): cực nguồn mà qua đó các hạt dẫn đa số đi vào kênh và tạo ra dòng điện 
nguồn IS. Cực máng (D): là cực mà ở đó các hạt dẫn đa số rời khỏi kênh. Cực 
cửa (G): là cực điều khiển dòng điện chạy qua kênh. 
     4.2.1.4. Ưu nhược điểm của Transistor trường 
Ưu điểm 

+ Dòng điện qua Transistor chỉ do một loại hạt dẫn đa số tạo nên. Do vậy 
FET là loại cấu kiện đơn cực. 

+ FET có trở kháng vào rất cao. 
+ Tiếng ồn trong FET ít hơn nhiều so với Transistor lưỡng cực. 
+ Nó không bù điện áp tại dòng ID = 0 và do đó nó là cái ngắt điện tốt. 
+ Có độ ổn định về nhiệt cao. 
+ Tần số làm việc cao. 

Nhược điểm: 
Nhược điểm chính của FET là hệ số khuếch đại thấp hơn nhiều so với 

Transistor lưỡng cực 
    4.2.2. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách xác định tọa độ chân của FET 
    4.2.2.1. Transistor mối nối (JFET) 
 - Cấu tạo 
 JFET có cấu tạo gồm có một miếng bán dẫn mỏng loại N (ta có JFET 
kênh N) hoặc loại P (ta có JFET kênh P) ở giữa 2 lớp bán dẫn P hoặc N và được 
gọi là kênh dẫn điện hai đầu của miếng bán dẫn được đưa ra 2 chân cực gọi là 
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cực máng (D) và cực nguồn (S). Hai miếng bán dẫn ở 2 bên của kênh được nối 
với nhau và đưa ra một chân cực gọi là cực cửa (G) (hình 3.35) .  

 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.20 JFET kênh N(a), kênh P (b) 
 
 - Nguyên lý hoạt động 

JFET kênh N và kênh P có nguyên tắc hoạt động giống nhau. Chúng chỉ 
khác nhau về chiều của nguồn điện cung cấp. Ở đây ta xét trường hợp JFET 
kênh loại N. 
Với JFET kênh loại N cần mắc nguồn cung cấp sao cho: 

UGS < 0 để 2 chuyển tiếp P và N phân cực ngược 
UDS > 0 để điện tử di chuyển từ S tới D 
 + Trường hợp Vgs = 0 và điện áp giữa hai cực D, S là Vds có giá trị 

dương. 
Khi có Vds = Vdd, các điện tử di chuyển từ cực S đến cực D hình thành nên 
dòng Id có chiều như hình 3.21. Dòng điện này cũng chính là dòng điện chạy ra 
khỏi cực S, tức là: Id = Is. 
 
 
 

 
 
 

 
Hình 3.21 Mạch phân cực cho JFET kênh N 

Do tiếp giáp P-N ở phía cực D được phân cực ngược nên vùng nghèo rộng 
ra về phía cực D. Tiếp giáp P-N được phân cực ngược suốt cả chiều dài kênh dẫn 
nên dòng Ig = 0. 



69 
 

Khi điện áp Vds tăng thì sức hút các điện tử về phía cực (+)nguồn càng 
tăng, dẫn đến dòng Id càng tăng. 

Khi Vds tăng đến Vp thì vùng nghèo càng rộng ra và chạm nhau làm giảm 
độ rộng kênh dẫn, dẫn đến độ điện trở kênh dẫn tăng. Giá trị Vds thiết lập nên 
điểm thắt kênh gọi là điện áp thắt Vp. 
 Khi Vds tăng đến một giá trị vượt quá Vp thì điểm thắt sẽ dài ra nhưng 
dòng Id không đổi. Khi đó có thể coi JFET có đặc tính như một nguồn dòng. 

- Trường hợp Vgs < 0,Vds dương.  

 
 

Hình 3.22 Mạch phân cực cho JFET kênh N Vgs < 0,Vds dương 
Khi đặt một nguồn điện áp âm giữa hai cực G và S. Ảnh hưởng của điện áp 

phân cực tới việc thiết lập các vùng nghèo giống như khi Vgs = 0. Nhưng giá trị 
của Vds khi xáy ra hiện tượng thắt kênh nhỏ hơn Vp (do hai tiếp giáp P-N được 
phân cực ngược mạnh hơn, dẫn đến vùng nghèo lới rộng hơn). 
 * Cách đo và kiểm tra JFET: 
 - Vặn đồng hồ vạn năng ở thang đo Rx1K. 
 - Đo cặp chân (G,D) và (G,S) giống như Diode. 

 - Đo cặp chân (D,S) giá trị điện trở khoảng vài trăm   đến vài chục K. 
    4.2.2.2. Trasistor trường có cực cửa cách ly (MOSFET) 

Mosfet là Transistor hiệu ứng trường ( Metal Oxide Semiconductor Field 
Effect Transistor ) là một Transistor đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với 
Transistor thông thường mà ta đã biết. Mosfet thường có công suất lớn hơn rất 
nhiều so với BJT. Đối với tín hiệu 1 chiều thì nó coi như là 1 khóa đóng mở. 
Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, 
là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hơn cho khuyếch đại các nguồn tín 
hiệu yếu, Mosfet được sử dụng nhiều trong các mạch nguồn Monitor, nguồn 
máy tính. 

- Cấu tạo Mosfet 
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Khác với BJT, Mosfet có cấu trúc bán dẫn cho phép điều khiển bằng điện áp với 
dòng điện điều khiển cực nhỏ. 

 
 

Hình 3.23 Cấu tạo Mosfet kênh N 
Cấu tạo của Mosfet ngược Kênh N 
G : Gate gọi là cực cổng 
S : Source gọi là cực nguồn 
D : Drain gọi là cực máng 

Trong đó: G là cực điều khiển được cách ly hoàn toàn với cấu trúc bán dẫn còn 
lại bởi lớp điện môi cực mỏng nhưng có độ cách điện cực lớn dioxit-silic (Sio2). 
Hai cực còn lại là cực gốc  (S) và cực máng (D). Cực máng là cực đón các hạt 
mang điện. 
Mosfet có điện trở giữa cực G với cực S và giữa cực G với cực D là vô cùng lớn, 
còn điện trở giữa cực D và cực S phụ thuộc vào điện áp chênh lệch giữa cực G 
và cực S ( UGS ). Khi điện áp UGS = 0 thì điện trở RDS rất lớn, khi điện áp 
UGS > 0 => do hiệu ứng từ trường làm cho điện trở RDS giảm, điện áp UGS 
càng lớn thì điện trở RDS càng nhỏ. 
        - Nguyên lý hoạt động: 
         Mosfet hoạt động ở 2 chế độ đóng và mở. Do là một phần tử với các hạt 
mang điện cơ bản nên Mosfet có thể đóng cắt với tần số rất cao. Nhưng để đảm 
bảo thời gian đóng cắt ngắn thì vấn đề điều khiển lại là vẫn đề quan trọng . 
Mạch điện tương đương của Mosfet. Nhìn vào đó ta thấy cơ chế đóng cắt phụ 
thuộc vào các tụ điện ký sinh trên nó. 
         Ở đây  cấu trúc bán dẫn là để đóng hoặc mở chúng ta hiểu như sau : 
        + Đối với kênh P : Điện áp điều khiển mở Mosfet là Ugs0. Dòng điện sẽ đi 
từ S đến D. 
        + Đối với kênh N : Điện áp điều khiển mở Mosfet là Ugs >0. Điện áp điều 
khiển đóng là Ugs<=0. Dòng điện sẽ đi từ D xuống S. 
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       Do đảm bảo thời gian đóng cắt là ngắn nhất người ta thường : Đối với 
Mosfet Kênh N điện áp khóa là Ugs = 0 V còn  Kênh P thì Ugs=~0. 
      - Xác định  chân cho Mosfet 

Thông thường thì chân của Mosfet nó quy định chung không như 
Transitor. Chân của Mosfet được quy định : 
          Nhìn trên hình vẽ thì chân G ở bên trái, chân S ở bên phải còn chân D ở 
giữa. Hầu như Mosfet nào cũng như vậy. 
     - Kiểm tra Mosfet 
Mosfet có thể được kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng. Do có cấu tạo hơi khác so 
với Transitor nên cách kiểm tra Mosfet không giống với Transitor. 
Phương thức kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng khá là đơn giản và phổ biến. 
           * Mosfet còn tốt: 
        Là khi đo trở kháng giữa G với S và giữa G với D có điện trở bằng vô cùng 
(kim không lên cả hai chiều đo) và khi G đã được thoát điện thì trở kháng giữa 
D và S phải là vô cùng. 
Bước 1 : Đưa đồng hồ về thang đo điện trở x1K 
Bước 2 : Chỉnh không que đo 
Bước 3 : Nạp cho G một điện tích (để que đen vào G que đỏ vào S hoặc D). Sau 
khi nạp cho G một điện tích ta đo giữa D và S ( que đen vào D que đỏ vào S ) 
=> kim sẽ lên. 
Bước 4 : Chập G vào D hoặc G vào S để thoát điện chân G. 
Bước 5 : Sau khi đã thoát điện chân G đo lại DS như bước 3 kim không lên. 
=> Kết quả như vậy là Mosfet tốt.  
             * Kiểm tra Mosfet chết hay chập: 
Bước 1 : Để đồng hồ thang x 1K 
Đo giữa G và S hoặc giữa G và D nếu kim lên = 0   là chập 
Đo giữa D và S mà cả hai chiều đo kim lên = 0   là chập D S 
* Đo kiểm tra Mosfet trong mạch . 
Khi kiểm tra Mosfet trong mạch, ta chỉ cần để thang x1  và đo giữa D và S => 
Nếu 1 chiều kim lên đảo chiều đo kim không lên => là Mosfet bình thường, Nếu 
cả hai chiều kim lên = 0   là Mosfet bị chập DS 
      - Ứng dụng của Mosfet 
Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được 
sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường. Vì do đóng cắt nhanh làm 
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cho dòng điện biến thiên  nên thường thấy trong các bộ nguồn xung và các mạch 
điều khiển điện áp cao. 
* Chú ý 
+ Theo đặc tính của Mosfet thì thông thường Mosfet được sử dụng với các ứng 
dụng đòi hỏi tốc độ cao, tuy nhiên Mosfet không có khả năng chịu được dòng 
điện cao. 
+ MosFet ngày nay được sản xuất với tần số đóng cắt cao và làm cho tổn thất 
trong quá trình đóng cắt nhỏ đi rất nhiều 
+ Điện áp kích cho MosFet phải là điện áp sạch và trong phạm vi cho phép 
5. Diac, thyristor, triac 
5.1. Diac:  
5.1.1. Khái niệm, công dụng:  

- Khái niệm: là một diode bán dẫn có quá trình chuyển sang dẫn dòng 
ngay khi điện áp rơi đạt mức đánh thủng VBO. Thuật ngữ DIAC là viết tắt 
của Diode for alternating current ( diode cho dòng điện xoay chiều) 

- Công dụng: Diac được sử dụng như diode zener trong các mạch điện 
xoay chiều, thường dùng để kích cực Gate cho Triac tại điện áp xác định. 
5.1.2. Cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc:  

- Cấu tạo 

 
Hình 3.24 Sơ đồ cấu tạo diac 

Diac cấu tạo gồm ba lớp bán dẫn khác loại ghép nối tiếp với nhau như một 
Transistor lưỡng cực nhưng chỉ ra có hai chân nên được xem như một Transistor 
lưỡng cực không có cực nền. Hai cực hai đầu được gọi là T1 và T2 và do tính 
chất đối xứng của Diac nên không cần phân biệt T1 và T2 . 

Thực tế khi sử dụng Diac, ta nhớ quan tâm 2 thông số: Dòng tải và áp giới 
hạn. Thực tế áp giới hạn của Diac khoảng 20V-40V( cụ thể ta tra cứu sổ tay linh 
kiện để biết chính xác). 
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- Ký hiệu :  

 
Hình 3.25: Ký hiệu diac 

Các mã đặc trưng của Diac cần biết: 
. D...,      .N...;      .ST...;       .1N...; 

 Phía sau các dấu chấm là mã số quy chuẩn sản xuất để ta tra cứu sổ tay 
linh kiện: 

- Nguyên lý làm việc: 
 
 
 
 

Hình 3.26  Phân cực cho Diac 
 

 Xét mạch trên nguồn VCC có thể chỉnh được từ thấp lên cao khi VCC có trị 
số thấp thì dòng điện qua Diac chỉ là dòng điện rỉ có trị số rất nhỏ . Khi tăng điện 
thế VCC lên một giá trị đủ lớn thì điện thế trên Diac bị giảm xuống và dòng điện 
tăng lên nhanh. Điện thế này đươc gọi là điện thế ngập (Breakover) và dòng điện 
qua Diac là dòng điện ngưỡng. 
Điện thế  của Diac có giá trị trong khoảng 20V đến 40V. Dòng điện có giá trị từ 
vài chục đến vài trăm mA. 
5.1.3. Các tham số đặc trưng. 

Điện áp đánh thủng VBO: 20~200 V 
Điện áp đánh thủng động ΔV= VBO-Vfoward: ±5~10 V (Vfoward: điện 

áp khi diac dẫn, đo ở 10mA) 
Điện trở trong trạng thái kháng cao: vài MΩ 
Điện trở trong trạng thái kháng thấp: vài Ω 
Dòng đỉnh và công suất tiêu hao tối đa 
Với các ứng dụng cần tốc độ cao cần xét tới thời gian tăng dòng dẫn 

(khoảng vài trăm ns cho đến vài us) 
5.1.4. Cách đo và kiểm tra DIAC: 

Ta dùng thang đo Rx10 đo vào hai đầu MT1và MT2 nếu: 
 - Khoảng lớn hơn vài trăm ôm là tốt 
 - Zero Ôm - bị nối tắt. 
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 - Không lên Ôm - bị đứt. 
 
5.2. Thyristor (SCR) Giống như Diode, nhưng phải kích thích một xung dương 
thì nó mới hoạt động. 
 Do đó SCR (Switch Control Rectìier: chỉnh lưu có điều khiển ngắt, mở) 
thiết kế phải có 3 chân (2 chân Diode và một chân điều khiển). 
5.2.1. Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc  

+ Cấu tạo  
- Thyristor còn được viết tắt là SCR (Silicon Controlled Rectifier: bộ nắn 

điện được điều khiển bằng chất Silicum). 
- SCR gồm bốn lớp chất bán dẫn P – N nghép nối tiếp với nhau và được 

nối ra ba chân như hình vẽ.  

  
a                               b                              c 

Hình 3.27 Cấu tạo hình (a), ký hiệu hình (b) và sơ đồ tường đương hình (c) 
Trong đó:  A Anot (dương cực) 

                  K Katot (âm cực) 
                 G Gate (cực cửa) 

+ Nguyên lý hoạt động: 
- Để phân tích nguyên lý hoạt động của SCR, người ta có thể xem SCR 

giống như hai Transistor gồm một NPN và một PNP ghép lại theo kiểu cực C 
của NPN nối với cực B của PNP và ngược lại cực C của PNP nối với NPN. 

* Phân cực thuận cho SCR  
 
 
 
 
 
 

Hình 3.28 Phân cực SCR 

VCC 

 Rt 

 T1 

 T2 

 Rg 

 Vg 
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+ Trường hợp cực G để hở hay cực VGK = 0V.     
Khi cực G có Vg = 0V có nghĩa là Transistor T1 không có phân cực ở cực B 

nên T1 ngưng dẫn. Khi T1 ngưng dẫn, IB1 = 0, IC1 = 0 nên IB2 = 0 và T2 cũng 
ngưng dẫn. Như vậy trường hợp này SCR không dẫn điện, dòng điện qua SCR là 
IA = 0 và VAK = VCC. 

Tuy nhiên, nếu tăng điện thế nguồn VCC lên đến mức đủ lớn làm VAK tăng 
theo đến điện thế ngưỡng VBO thì điện thế VAK giảm xuống giống như Diode và 
dòng điện IA tăng nhanh. Lúc này SCR chuyển sang trạng thái dẫn điện. Dòng 
điện ứng với lúc điện thế VAK bị giảm nhanh gọi là dòng điện duy trì IH 
(holding). Sau đó, đặc tính giống như một Diode nắn điện. 

+ Trường hợp cực G có VGK > 0V. 
  Khi đóng công tắc để cấp nguồn VDC được giảm thế qua RG cho cực G thì 

SCR dễ chuyển sang trạng thái dẫn điện. Lúc này Transistor được phân cực ở 
cực B nên dòng điện IG vào cực cổng chính là IB1 làm T1 dẫn cho ra IC1, dòng 
điện IC1 chính là dòng điện IB2 nên lúc đó T2 cũng dẫn điện và cho ra dòng điện 
IC2 cung cấp ngược lại cho T1 và IC2 = IB1 . Nhờ đó mà SCR sẽ tự duy trì trạng 
thái dẫn và không cần có dòng IG liên tục. Khi đó IC1 = IB2 và IC2 = IB1 
       Theo nguyên lý này dòng điện qua hai Transistor sẽ được khuếch đại lớn 
dần và hai Transistor sẽ chạy ở trạng thái bão hoà, khi có điện thế VAK giảm rất 

nhỏ (» 0.7V) và dòng điện qua SCR là:   
L

cc

L

AKcc
A R

V
R

VVI 


  

        Qua thực nghiệm cho thấy khi dòng điện IG càng lớn thì điện thế ngưỡng 
VBO càng thấp tức là SCR dễ dẫn điện. 
  * Trường hợp phân cực ngược SCR. 
        Phân cực ngược SCR là nối cực A vào cực âm và cực K vào cực dương của 
nguồn VCC, trường hợp này giống như một Diode được phân cực nghịch, SCR sẽ 
không dẫn điện mà chỉ có dòng điện rỉ rất nhỏ đi qua.  
        Khi điện thế ngược lên đủ lớn thì SCR sẽ bị đánh thủng và dòng điện qua 
SCR theo chiều ngược lại. Điện thế ngược đủ đánh thủng SCR là VBR. Thông 
thường trị số VBR và VBO bằng nhau và ngược dấu . 
         Đặc tuyến Volt – ampe của SCR (hình vẽ) 
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Hình 3.29 Đặc tuyến V-A của SCR 
Khi VAK > 0 thì thyristor vẫn chưa dẫn (dòng duy trì IH rất nhỏ), chỉ khi 

tăng lên đến VBO thì điện áp thuận trên van đột ngột giảm về gần 0, dòng điện 
đạt tới dòng điện ngưỡng IL, sau đó là van dẫn dòng như một diode phân cực 
thuận. VBO này là rất lớn, không phải lúc nào cũng đạt tới được. Tuy nhiên, khi 
ta phát xung điện vào cực Gate của thyristor thì VBO này sẽ giảm xuống (đường 
nét đứt), khi xung điện này đủ lớn thì VBO này sẽ giảm xuống rất nhỏ (điều kiện 
đảm bảo mở chắc chắn) 
 

5.2.2.  Các thông số kỹ thuật của SCR: 
Khi sử dụng SCR phải biết các thông số kỹ thuật qua trọng để tránh làm hỏng 
SCR do dùng sai chỗ hoặc sai điện áp giới hạn cho phép. 

- Dòng điện thuận cực đại: Đây chính là dòng điện lớn nhất qua SCR mà 
SCR có thể chịu đựng được, nếu quá trị số này thì SCR sẽ bị hư. 
Khi SCR đã dẫn điện thì VAK = 0.7V nên dòng điện thuận qua SCR được tính 
theo công thức: 

L

cc
A R

VI 7,0
  

- Điện thế ngược cực đại:Đây là điện thế ngược lớn nhất có thể đặt vào 
giữa A và K mà SCR chưa bị đánh thủng nếu vượt qua trị số này thì SCR sẽ bị 
đánh thủng, điện thế ngược cực đại SCR thường là 100V, 1000V. 

- Dòng điện kích cực G cực tiểu IGmin: Để SCR có thể dẫn điện trong 
trường hợp điện thế VAK thấp thì phải có dòng điện kích cho cực G của SCR . 
Dòng IGmin từ 1 mA đến vài chục mA . 



77 
 

- Thời gian mở SCR: Là thời cần thiết hay là độ rộng xung kích để SCR có 
thể chuyển từ trạng thái ngưng sang trạng thái dẫn. Thời gian mở vài ms. 

- Thời gian tắt SCR: Theo nguyên lý, SCR sẽ tự duy trì trạng thái dẫn điện 
sau khi được kích . Muốn SCR đang ở trạng dẫn chuyển sang trạng thái ngưng 
thì phải cho IG = 0 và điện thế VAK = 0. Để SCR có thể tắt thì thời gian cho VAK 
phải đủ dài, nếu không khi VAK tăng cao lại ngay thì SCR sẽ dẫn trở lại, thời 
gian tắt của SCR khoảng vài chục ms. 
5.2.3. Ứng dụng của SCR 
SCR được ứng dụng rất nhiều trong thực tế như:  
 - Làm phần tử chuyển mạch trong các mạch giao tiếp với tải AC, mạch 
điều chỉnh độ sáng tối của bóng đèn. 
 - Làm phần tử chỉnh lưu trong mạch chỉnh lưu 1 pha và ba pha. 
5.2.4. Xác định cực tính và đo kiểm tra chất lượng của SCR 
+ Xác định cực tính của SCR (Xác định tọa độ 3 chân A, K, G) 
Để thực hiện việc trên, ta mô tả lại cấu trúc cơ bản của SCR là gồm hai TZT mắc 
với nhau như  hình vẽ và cách xác định các các chân như sau: 

- Chọn thang đo điện trở X1 hoặc X10 
- Thực hiện 6 phép đo giống Transistor. 
 - Nếu SCR tốt thì trong 6 phép đo trên thì chỉ có 1 phép đo cho giá trị điện 
trở nhỏ. 
 Ở phép đo cho giá trị điện trở nhỏ này, que đen đặt ở đâu thì đó là cực G, 
que đỏ đặt ở đâu thì đó là cực K, còn lại là cực A. 

+ Kiểm tra chất lượng của SCR 
- Nếu trong 6 phép đo trên có từ hai phép đo trở lên cho giá trị điện trở nhỏ 
hoặc không phép đo nào cho giá trị điện trở nhỏ thì SCR hư. 
- Nếu SCR tốt ta thực hiện tiếp thao tác sau: 
         Để VOM ở thang đo điện trở X10 
         Đặt que đen đồng thời vào chân G và chân A, que đỏ vào chân K, ta 
thấy kim chỉ một giá trị điện trở R1 nào đó. 
         Tìm cách tách que đen ra khỏi cực G nhưng que đen vẫn giữ ở cực A, 
que đỏ vẫn ở cực K. Nếu giá trị điện trở R1 không đổi thì SCR tốt, nếu kim 
đồng hồ không giữ ở giá trị điện trở R1 thì SCR hư. (Thực hiện thao tác này 
là ta đã thực hiện phân cực thuận cho SCR và kích một xung dương vào cực 
G). 
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* Lưu ý: 
Nếu ta sử dụng loại đồng hồ đắt tiền có nội trở > 10K( đây là loại chính 

xác dùng để đo ôm và đo áp ) thì không sử dụng được cách thử trên  bởi vì 
nguồn rò của pin ra 2 que đo rất bé không đủ kích dẫn SCR.  
5.3. Triac: Triac được viết tắt bởi Triod AC semiconductor switch (Công tắc 
bán dẫn xoay chiều ba cực). 
   5.3.1. Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc:  

* Cấu tạo: Triac các lớp bán dẫn P, N ghép nối tiếp nhau như và đươc nối 
ra ba chân, hai chân đầu cuối được gọi là T1 – T2 và một chân là cửa G . 
Triac có thể được xem như là hai SCR ghép song song và ngược chiều nhau sao 
cho có chung cực của G. 

 
Hình 3.30 Cấu tạo Triac (a). Cấu trúc tương đương (b) 

 
* Ký hiệu 

 
Hình 3.31 Ký hiệu Triac 

 
 * Nguyên lý hoạt động: Theo cấu tạo một Triac được xem như hai SCR 

mắc song song và ngược chiều nên khi khảo sát đặc tính của Triac người ta khảo 
sát như thí nghiệm trên hai SCR. 
+ Khi cực T2 có điện thế dương và cục G kích xung dương thì Triac dẫn điện 
theo chiều từ T2  qua T1  
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Hình 3.32  Phân cực cho Triac bằng nguồn DC 
 

+ Khi cực T2 có điện thế âm và cục G được kích xung âm thì Triac dẫn điện 
theo chiều từ T1 qua T2 (hình 3.32b). 
+ Khi Triac được dùng trong mạch điện xoay chiều thì nguồn có bán kỳ dương, 
cực G cần được kích xung dương; khi nguồn có bán kỳ âm, cực G cần được kích 
xung âm. Triac cho dòng điện qua được cả hai chiều và khi đã dẫn thì điện thế 
trên hai cực T1 và T2 rất nhỏ nên được coi như công tắc bán dẫn dùng trong 
mạch điện xoay chiều. 
 5.3.2.  Ứng dụng của Triac 

     Tương tự như SCR, triac cũng được dùng làm chuyển mạch điện tử 
hoặc phần tử chỉnh lưu trong các mạch chỉnh lưu có điều khiển, làm phần tử điều 
khiển trong mạch biến đổi điện áp xoay chiều nhưng cách kích ngắt Triac phức 
tạp hơn SCR. 
 5.3.3.  Cách xác định cực tính của Triac (Cách xác định chân) 

Dùng đồng hồ để thang ôm X1 hoặc X10 đo lần lượt vào các chân với sáu 
phép đo. Chỉ có hai phép đo mà kim đồng hồ chỉ một giá trị nội trở, khi đó tại vị 
trí hai que đo là hai chân T2  và G (Chưa xác định được chân nào là T2  và chân 
nào là G), chân còn lại là T1. Để xác định được hai chân T2  và G ta làm như sau 
: Dùng đồng hồ thang X1, Que đen đặt vào T1, que đỏ đặt vào một trong hai 
chân còn lại rồi tiến hành kích thử. Dùng ngón tay chạm giữa chân T1 và một 
chân không đo ( Ngón tay càng ẩm càng tốt), xảy ra hai trường hợp : 

- Nếu thấy kim đồng hồ chỉ một giá trị điện trở thì khi đó tại vị trí que đỏ 
là chân T2, chân còn lại là G. 

- Nếu thấy kim đồng hồ không lên thì khi đó tại vị trí que đỏ là chân G, 
chân còn lại là T2. 
     a, Mạch điện ứng dụng SCR 
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+ Sơ đồ nguyên lý 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.33  Sơ đồ mạch điểu chỉnh độ sáng của đèn dùng SCR 
+ Nguyên lý hoạt động 

 - Giả sử xét tại thời P dương N âm. Khi đó có dòng điều khiển đi từ P qua 
R1 qua D1 qua D2 qua R2 qua VR qua C về N, tụ C nạp điện, khi nạp đầy có 
dòng điều khiển kích vào chân G cho SCR nên SCR dẫn. Khi đó D1 sáng, độ 
sáng D1 phụ thuộc vào việc điều chỉnh VR.  

- Xét tại thời điểm N dương P âm. Khi đó SCR khóa không cho dòng qua 
D1 nên D1 tắt. 
      b, Mạch điện ứng dụng Triac 

* Mạch điểu chỉnh độ sáng của đèn dùng Triac kết hợp diode 
+ Sơ đồ nguyên lý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.34  Sơ đồ mạch điểu chỉnh độ sáng của đèn dùng Triac kết hợp diode 
+ Nguyên lý hoạt động 
Xét nửa chu kỳ đầu của dòng điện xoay chiều giả sử dương P âm N, có 

dòng điện đi từ P qua R1 qua đèn D1 qua VR nạp cho tụ C về N. Lúc này tụ C 
được nạp để tạo thời gian trễ cho góc mở của Triac. Sau khi tụ nạp đầy đến một 

SCR 

C 

VR 

 
N 

R3 

R1 D1 
 
P 

R2 

D2 

R4 

Triac 
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N 

D2 
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giá trị điện áp thì có dòng qua D2 dẫn xung dương kích vào cực G của Triac. 
Triac dẫn dòng từ P qua R1 qua D1 qua  T1   qua  T2  của Triac về N nên đèn D1 
sáng  

Ở nửa chu kỳ sau của dòng điện xoay chiều khi dương N âm P, có dòng 
kích mở đi từ N qua  C  qua  VR qua D1 qua R1 về P. Lúc này tục C được nạp 
với chiều ngược lại . Sau khi tụ nạp đầy đến một giá trị điện áp thì có dòng qua 
D3 dẫn xung âm kích vào cực G của Triac. Triac dẫn dòng từ N qua T2  qua  T1   
qua  D1 qua R1   về N nên đèn D1 sáng. 

Độ sáng của đèn D1 phụ thuộc vào điện áp đặt lên cực G của Triac hay 
phụ thuộc vào việc điều chỉnh VR. Do đó khi điều chỉnh triết áp VR sẽ làm thay 
đổi độ sáng của Led 

* Mạch điểu chỉnh độ sáng của đèn dùng Triac kết hợp diac 
+ Sơ đồ nguyên lý 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3.35  Sơ đồ mạch điểu chỉnh độ sáng của đèn dùng Triac kết hợp diac 

 

+ Nguyên lý hoạt động 
          Xét nửa chu kỳ đầu của dòng điện xoay chiều giả sử dương P âm N, có dòng 
điện đi từ P qua R1 qua đèn D qua R2 qua VR nạp cho tụ C về N. Lúc này tụ C 
được nạp với cực tính dương ở trên âm ở dưới . Khi tụ nạp đầy đến một giá trị 
điện áp lớn hơn ngưỡng mở của Diac thì Diac dẫn xung dương kích vào cực G của 
Triac. Triac dẫn dòng từ P qua R1 qua D qua  T1   qua  T2  của Triac về N nên đèn 
D sáng. 

Ở nửa chu kỳ sau của dòng điện xoay chiều khi dương N âm P, có dòng 
kích mở đi từ N qua  C  qua  VR qua R2 qua D qua R1 về P. Lúc này tụ  C được 
nạp  với chiều ngược lại . Lúc này xung kích vào chân G của Triac là xung âm  
nên Triac dẫn dòng từ N qua T2  qua  T1   qua  D qua R1   về N nên đèn D sáng. 

R1 

C 

VR Diac 
Triac 
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       Độ sáng của đèn L phụ thuộc vào điện áp đặt lên cực G của Triac hay phụ 
thuộc vào việc điều chỉnh VR. Do đó khi điều chỉnh triết áp VR sẽ làm thay đổi 
độ sáng của Led. 

 
HOẠT ĐỘNG 2: Các bước và cách thức thực hiện công việc 

1. Nội dung:  
- Linh kiện bán dẫn. 
- Lắp và khảo sát mạch ứng dụng 

2. Hình thức tổ chức:  
 - Tổ chức theo nhóm nhỏ từ 2 – 3 học sinh . 
 - Giáo viên thao tác mẫu 
3. Dụng cụ, thiết bị, vật tư:  
 - Máy đo VOM. 
 - Máy hiện sóng. 
 - Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện tử. 
 - Bộ nguồn một chiều và xoay chiều. 
 - Bo cắm rời. 
 - Các linh kiện rời gồm bán dẫn, linh kiện thụ động. 
 - Dây tín hiệu,… 

HOẠT ĐỘNG III:  Bài tập thực hành của học sinh sinh viên 
 - Nhận linh kiện, thiết bị vật tư,…. 
 - Phân biệt các loại linh kiện với nhau. 
 - Xác định tọa độ chân của các linh kiện đã học 
 - Đo kiểm tra, đánh giá chất lượng linh kiện. 
 - Kết luận các trạng thái hư hỏng của linh kiện 
 - Đo, kiểm tra, xác định tọa độ chân của các linh kiện bán dẫn đã học. 
 - Lắp và khảo sát, mạch điện dùng các linh kiện điện tử. 

 
HOẠT ĐỘNG IV:  Đánh giá kết quả học tập 

a. Đo, kiểm tra và xác định tạo độ chân linh kiện: 
Lần luyện 

tập 
Thời gian 
định mức Yêu cầu Thời gian HS 

luyện tập 
Nhận xét của 

giáo viên 

Lần 1 12 phút 
- Đo kiểm tra linh kiện 
- Xác định tọa độ chân 
- Kết luận 

  

Lần 2 10 phút - Đo kiểm tra linh kiện 
- Xác định tọa độ chân 
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- Kết luận 

Lần 3 7 phút 
- Đo kiểm tra linh kiện 
- Xác định tọa độ chân 
- Kết luận 

  

b. Lắp mạch ứng dụng 
 

Lần luyện 
tập 

Thời gian 
định mức Yêu cầu Thời gian HS 

luyện tập 
Nhận xét của 

giáo viên 

Lần 1 15 phút 
- Lắp mạch 
- Vận hành 
- Khảo sát 

  

Lần 2 12phút 
- Lắp mạch 
- Vận hành 
- Khảo sát 

  

Lần 3 9 phút 
- Lắp mạch 
- Vận hành 
- Khảo sát 

  

 
HOẠT ĐỘNG V:  Ghi nhớ 

 - Phân biệt được linh kiện bán dẫn 
 - Biết đo và xác định tọa độ chân của linh kiện bán dẫn. 
 - Lắp và khảo sát được một số mạch điện đơn giản. 
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Bài 4: CÁC MẠCH ỨNG DỤNG DÙNG TRANSISTOR  
 
Giới thiệu:  

Đặc điểm nổi bật của transistor là khuếch đại. Các mạch khuếch đại dùng 
transistor có ưu điểm rất nhỏ chiếm ít không gian. Ngoài công dụng chính là 
khuếch đại transistor  có các công dụng khác như tạo ra các nguồn tín hiệu, biến 
đổi các tín hiệu điều khiển, biến đổi nguồn trong mạch điện như tạo các dao 
động, ổn định nguồn điện cung cấp... nhất là trong các mạch điện tử đơn giản. 

Với sự tiến bộ của lĩnh vực vật lý chất rắn, transistor ngày càng hoạt động 
được ở tần số cao có tính ổn định. 

Các mạch dùng transistor chịu va chạm cơ học, do đó được sử dụng rất 
thuận tiện trong các dây chuyền công nghiệp có rung động cơ học lớn. 

Transisistor ngày càng có tuổi thọ cao nên càng được sử dụng rộng rãi 
trong các thiết bị điện tử thay thế cho các đèn điện tử chân không. 

Với các ưu điểm trên, mạch ứng dụng dùng transistor được sử dụng rộng rãi 
trong các dây chuyền công nghiệp và trong đời sống xã hội. 

Nghiên cứu các mạch ứng dụng dùng transistor là nhiệm vụ quan trọng của 
người thợ sửa chữa điện tử trong kiểm tra, thay thế các linh kiện và mạch điện tử 
trong thực tế. 
Mục tiêu:  
 + Vẽ và trình bày được nguyên nguyên lý hoạt động của các mạch điện 
đơn giản. 

+ Lắp và khảo sát được các mạch điện đơn giản đáp ứng đạt yêu cầu  kỹ 
thuật, mỹ thuật. 

  + Rèn luyện tính chính xác, nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện 
công việc. 
Nội dung chính: 
 - Mạch dao động 
 - Mạch ổn áp 
 - Mạch khuếch đại. 
 

HOẠT ĐỘNG 1: Kiến thức cần thiết để thực hiện công việc 
1. Mạch dao động 
1.1. Mạch dao động đa hài.  
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Định nghĩa: Mạch dao động đa hài là mạch dao động tích thoát dùng R, C 
tạo ra các xung vuông hoạt động ở chế độ dao động.  

Trong mạch dao động đa hài, người ta thường dùng các transistor Q1, Q2 
loại NPN. Các linh kiện trong mạch có những chức năng riêng, góp phần làm 
cho mạch dao động. Các trị số của các linh kiện R cà C có tác dụng quyết định 
đến tần số dao động của mạch. Các điện trở R1, R4 làm giảm áp và cũng là điện 
trở tải cấp nguồn cho Q1, Q2. Các điện trở R3, R4 có tác dụng phân cực cho các 
tranzito Q1, Q2. Các tụ C1, C2 có tác dụng liên lạc, đưa tín hiệu xung từ transistor 
Q1 sang transistor Q2 và ngược lại. Hình 4.1a, b minh hoạ cấu tạo của mạch dao 
động đa hài dùng transistor và các linh kiện R và C . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                
b 

Hình 4.1: Mạch dao động đa hài dùng 2 transistor ngược (a), 2 transistor thuận (b) 
 
Nguyên lý hoạt động (Hình a) 

 Giả sử Q1 dẫn trước. Khi Q1 dẫn  tụ C1 xả điện từ (+) C1  CEQ1  D1 
 Mass và Vcc  R3  (-) C1. Khi C1 xả điện xuất hiện đột biến xung âm tại 
cực BQ2  Q2 khoá hoàn toàn. Q2 khoá  C2 nạp điện từ Vcc  R2  (+) C2 và 
(-) C2  BEQ1  D1  Mass. Tụ C2 nạp sẽ xuất hiện đột biến xung dương tại 
cực B của Q1 làm Q1 dẫn bão hoà. Khi Q1 dẫn bão hoà thì C1 xả hết điện nên cực 
(-) của tụ C1 dương lên nên hay cực B của Q2 dương lên,  Q2 bắt đầu dẫn. Khi 
Q2 dẫn thì C2 xả điện từ (+) C2  CEQ2  D2  Mass và từ Vcc  R4  (-) C2. 
Khi C2 xả làm xuất hiện đột biến xung âm tại cực BQ1  Q1 khoá lại. Khi Q1 

R1 R3 R4 R2 

C1 C2 

Q1 Q2 

D1 
D2 

Vcc 

R1 R3 R4 R2 

C1 C2 

Q1 Q2 

D1 
D2 
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khoá  C1 nạp từ Vcc  R1  (+) C1 và (-) C1  BEQ2  D2  Mass. Tụ C1 
nạp  xuất hiện đột biến xung (+) tại BQ1  Q1 dẫn bão hoà. Khi Q2 dẫn bão 
hoà thì tụ C2 xả hết điện làm cho cực (-) tụ C2 dương dần lên hay cực BQ1  dương 
lên làm cho Q1 bắt đầu dẫn. 

 Cứ như vậy Q1, Q2 thay nhau dẫn, khi Q1 dẫn thì Q2 khoá và ngược lại làm 
cho Led D1, D2 sáng nhấp nháy. Tín hiệu lấy ra ở cực B hai dèn là tín hiệu xung 
đa hài, tần số của xung này phụ thuộc vào trị số của tụ C. 

Chu kỳ T được tính bằng thời gian tụ nạp điện và xả điện trên mạch. 
T = (t1 + t2) = 0,69 (R2 . C1+R3 . C2)                                                      

Do mạch đối xứng, ta có: 
                     T = 2 x 0,69 . R2 . C1 = 1,4.R3 . C2                                                                   

Trong đó:  
t1, t2: thời gian nạp và xả điện trên mạch  
R1, R3: điện trở phân cực B cho tranzito Q1 và Q2 
C1, C2: tụ liên lạc, còn gọi là tụ hồi tiếp xung dao động  
 
 

 
 

Hình 4.2: Dạng xung trên các tranzito Q1 và Q2  
 

Từ đó, ta có công thức tính tần số xung như sau:  

                f = 
T
1   = 

).CR.C(R 0,69
1

2312 
                                         

                f = 
T
1    

.C)(R 1,4
1

B

      

 
Nguyên lý hoạt động (Hình b) Xét tương tự hình a 
 

1.2. Mạch dao động đa hài đơn ổn. 
Trong thực tế ngoài mạch dao động đa hài trên còn có một số mạch dao 

động khác như mạch có một trạng thái ổn định và một trạng thái không ổn định. 
Ở trang thái bình thường, khi điện áp cấp nguồn, mạch sẽ giữ trạng thái này 

nếu không có sự tác động từ bên ngoài. Khi ngõ vào nhận một xung kích thích 

Q1 Q2

t t 
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thì ngõ ra sẽ nhận được một xung có độ rộng tùy thuộc vào tham số của mạch và 
tham số này có thể định trước, nên mạch còn được gọi là mạch định thời, sau 
thời gian xung ra mạch sẽ tự trở về trạng thái ban đầu. (hình 4.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hình 4.2 Mạch dao động đa hài đơn ổn 

 
Nguyên lý hoạt động  
+ Khi  cấp nguồn cho mạch: 
Vcc cấp dòng qua điện trở Rb2 làm cho điện áp tại cực B của Q2 tăng cao hơn 

0,6 V dẫn điện bão hòa điện áp trên cực C của Q2  0 V. Đồng thời điện trở Rb 
nhận điện áp âm -VB đặt vào cực B tranzito Q1 cùng với điện áp Vcc lấy từ điện 
trở Rb1 làm cho cực B tranzito Q1 có giá trị nhỏ hơn 0,3 V tranzito Q1 ngưng dẫn, 
điện áp trên cực C của Q1 tăng cao  Vcc. Tụ C1 được nạp điện từ nguồn qua điện 
trở Rc1 qua mối nối BE của Q2 . Mạch giữ nguyên trạng thái này nếu không có 
xung âm tác động từ bên ngoài vào cực B tranzito Q2 qua tụ C2. 

+ Khi có xung âm tác động vào cực B của tranzito Q2 làm cho Q2 từ trạng 
thái dẫn bão hoà chuyển sang trạng thái ngưng dẫn, điện áp tại cực C của Q2 
tăng cao, qua tụ liên lạc C2 làm cho điện áp phân cực B của Q1 tăng cao làm cho 
Q1 từ trạng thái ngưng dẫn sang trạng thái dẫn, lúc này tụ C1 xả điện qua Q1 làm 
cho điện áp phân cực B của Q2 càng giảm, tranzito Q2 chuyển từ trạng thái  dẫn 
sang trạng thái ngưng dẫn, lúc này điện thế tại cực C của Q2  tăng cao qua tụ C2   
làm cho điện áp tại cực B của Q1 tăng, tranzito Q1 dẫn bão hoà. Mạch được 
chuyển trang thái Q1 dẫn bão hoà. 

-Vb 

Vcc 

C'2 Rb 

C2 C1 

Q2 Q1 

Rc2 Rb1 Rb2 Rc1 
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+ Khi chấm dứt xung kích vào cực B của Q2, tụ C1 nạp điện nhanh từ Rc1 

qua tiếp giáp BEQ2, làm cho điện áp tại cực BQ2 tăng cao Q2 nhanh chóng 
chuyển trạng thái từ ngưng dẫn sang trạng thái dẫn bão hoà, còn Q1 chuyển từ 
trạng thái dẫn sang trạng thái ngưng dẫn trở về trạng thái ban đầu. 
 
 

1.3. Mạch dao động dịch pha 
 - Sơ đồ nguyên lý   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 4.3 Dao động dịch pha  

 
       - Nguyên lý hoạt động 

Sự hồi tiếp từ cực C đến cực B qua các linh kiện C1, C2, C3, R1, R2, R3 nối 
tiếp với đầu vào. Các điện trở R có tác dụng biến đổi tần số của mạch dao động. 
Đối với mỗi mạch dịch pha RC để tạo ra sự dịch pha 600 thì C1=C2=C3 và 
R1=R2=R3. Hệ thống dùng ba mạch của RC ghép lại sẽ dời pha nhau 0180 . Sự 
lệch pha 0180  này sẽ tạo ra một hệ thống hồi tiếp được mô tả ở phía dưới. Cộng 
với sự đảo pha 0180  của bộ khuếch đại như vậy sự dời pha sẽ là 0360 ở khía cạnh 
dời pha 0360 này sẽ tương ứng với sự lệch pha của tín hiệu vào. Nếu đạt đủ, sự 
dao động sẽ được duy trì liên tục. 

 Tần số của mạch dao động fo được tính: 

Vc

R1 R2 R3 
+    - 
 C4 

R4 

Q 

R6 R5 

R7 

V
R8 C5 C3 C2 C1 
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  fo= 
cRRRC .4.6..2

1

1
2

11
 

1.3.1.Mạch dời pha dùng RC : 
Mỗi mạch RC sẽ góp phần dời pha một góc là 060 . Hệ thống dùng ba mạch 

của RC ghép lại sẽ dời pha nhau 0180 . Sự lệch pha 0180  này sẽ tạo ra một hệ 
thống hồi tiếp được mô tả ở phía dưới. Cộng với sự đảo pha 0180  của bộ khuếch 
đại như vậy sự dời pha sẽ là  0360 ở khía cạnh dời pha 0360 này sẽ tương ứng với 
sự lệch pha của tín hiệu vào. Nếu đạt đủ, sự dao động sẽ được duy trì liên tục. 
1.3.2. Mạch dời pha dùng transistor:  

Hình 4 .4(a) là mạch dao động dời pha RC trễ pha  
Hình 4.4(b) là mối quan hệ giữa I,Vi và Vf trong hệ thống RC. 
Hình 4.5 thể hiện sự ghép nối 3 mạch RC với sự khác pha giữa Vf và Vo 

là  1800. 

Nếu Fo = 
RC.2
6


 tần số sine khuếch đại ở hình 4 .4(b) sẽ là Fo =

RC2
6 , với 

R = 4.7k và C = 0.01μF  bởi vì β = Vf / V0 = -1 / 29 thì mạch ở hình 4 – 7 sẽ 
hoạt động ở tầng số Fo, sự dao động có thể được duy trì liên tục. Nếu bộ khuếch 
đại có tối thiểu hệ số khuếch đại bằng 29 thì thỏa mãn điều kiện –βA =1. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

H 4 .5. Ghép nối 3 RC với nhau 

Hình 4 .6 là mạch dao động trễ pha RC. Trong mạch này thì Fo 

=
RC62

1


. Hệ thống mạch dời pha đơn được vẽ ở hình 4.6 (a) và hình 4.6 (b) 

thể hiện mối quan hệ giữa Vi, Vf và I. 

R 

C Vf 

I 
Vi 

Vf 

a                                                                    b 
 

Hình 4 .4 Dao động trễ pha (a), mối quan hệ I và Vi 
 

R 

C Vo=>Vi  Vi 

R R 

C 
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Hình 4.6 Mạch dao động trễ pha RC 

1.4 Mạch dao động thạch anh 
Thạch anh còn được gọi là gốm áp điện, chúng có tần số cộng hưởng tự 

nhiên phụ thuộc vào kích thước và hình dạng của phần tử gốm dùng làm linh 
kiện nên chúng có hệ số phẩm chất rất cao, độ rộng băng tần hẹp, nhờ vậy độ 
chính xác của mạch rất cao. Dao động thạch anh được ứng dụng rộng rãi trong 
các thiết bị điện tử có độ chính xác cao về mặt tần số như tạo nguồn sóng mang 
của các thiết bị phát xung đồng hồ trong các hệ thống vi xử lí... 

* Sơ đồ mạch điện 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.7 Sơ đồ mạch dao động thạch anh 
 

* Ngyên lý hoạt động 
 Khi được cấp nguồn điện áp phân cực B cho transistor Q đồng thời nạp 

điện cho thạch anh và hai tụ C1 và C2 làm cho điện áp tại cực B giảm thấp, đến 
khi mạch nạp đầy điện áp tại cực B tăng cao qua vòng hồi tiếp dương C1, C2 
điện áp tại cực B tiếp tục tăng đến khi transistor dẫn điện bão hoà mạch bắt đầu 
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Vi 
<900 
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xả điện qua tiếp giáp BE của transistor làm cho điện áp tại cực B của transistor 
giảm đến khi mạch xả hết điện bắt đầu lại một chu kỳ mới của tín hiệu. 

 Tần số của mạch được xác định bởi tần số của thạch anh, dạng tín hiệu ngõ 
ra có dạng hình sin. 

 Do đó để tạo ra các tín hiệu có dạng xung số cho các mạch điều khiển các 
tín hiệu xung được đưa đến các mạch dao động đa hài lưỡng ổn (FF) để sửa 
dạng tín hiệu. 
 
2. Mạch ổn áp thông số 

Định nghĩa: Ổn áp là mạch thiết lập nguồn cung cấp điện áp ổn định cho 
các mạch điện trong thiết bị theo yêu cầu thiết kế của mạch điện, từ một nguồn 
cung cấp ban đầu. 

Phân loại: Tuỳ theo nhu cầu về điện áp, dòng điện tiêu thụ, độ ổn định mà 
trong kỹ thuật người ta phân chia mạch ổn áp thành hai nhóm gồm ổn áp xoay 
chiều và ổn áp một chiêu. 

Ổn áp xoay chiều dùng để ổn áp nguồn điện từ lưới điện trước khi đưa vào 
mạng cục bộ hay thiết bị điện. Ngày nay với tốc độ phát triển của kỹ thuật người 
ta có các loại ổn áp như: ổn áp bù từ, ổn áp dùng mạch điện tử, ổn áp dùng linh 
kiện điện tử.... 

Ổn áp một chiều dùng để ổn định điện áp cung cấp bên trong thiết bị, mạch 
điện của thiết bị theo từng khu vực, từng mạch điện tuỳ theo yêu cầu ổn định của 
mạch điện. Người ta có thể chia mạch ổn áp một chiều thành hai nhóm lớn là ổn 
áp tuyến tính và ổn áp không tuyến tính (còn gọi là ổn áp xung). Việc thiết kế 
mạch điện cũng đa dạng phức tạp, từ ổn áp dùng Diode zêne, ổn áp dùng 
tranzito, ổn áp dùng IC...Trong đó mạch ổn áp dùng transistor rất thông dụng 
trong việc cấp điện áp thấp, dòng tiêu thụ nhỏ cho các thiết bị và mạch điện có 
công suất tiêu thụ thấp. 

Phần lớn các thiết bị điện tử yêu cầu điện áp một chiều cung cấp có độ ổn 
định cao và nội trở của bộ nguồn cung cấp có trị số nhỏ. Trong quá trình làm 
việc sự thay đổi của điện áp xoay chiều, sự thay đổi của tải làm cho điện áp một 
chiều cung cấp thay đổi. 

Hiện nay dùng phổ biến các bộ ổn áp một chiều bằng phương pháp: ổn áp 
tham số, ổn áp bù tuyến tính, ổn áp xung… 
2.1. Mạch ổn áp dùng diode zener. 
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Mạch ổn áp dùng diode Zener chỉ dùng cho các có tải có công suất nhỏ. 
Mạch yêu cầu phải cho ra Vo = VL = const. Ở đây người ta dùng diode zener 
làm linh kiện ghim áp để giữ điện áp ra cấp cho tải được ổn định. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.8: Mạch ổn áp dùng diode zener 
Ta có:   

   Vo= VL = VZ = const. Điều kiện để mạch ổn áp hoạt động tốt là: 
  Vi = (1.5 ÷ 2) Vo thông thường chọn Iz = IL . Như vậy dòng điện chung 
qua điện trở R là IR = IL + IZ = 2 IL 

=> R= (Vi – Vo)/2IL      (số 2 được gọi là hệ số an toàn cho điện trở) 
Điode zener chọn có thông số kỹ thuật như sau:  

VZ = VL   => IZmax ≥ 4IL      (4 hệ số an toàn) 
* Lưu ý: Khi tải có dòng điện lớn thì diode có công suất lớn. Điều này khó thực 
hiện trong thực tế. 

2.2. Mạch ổn áp nối tiếp. 
 Khái niệm: Ổn áp nối tiếp là phần tử điều khiển mắc nối tiếp với tải. Điện 
áp ra được ổn định bằng cách biến đổi “phần tử tích cực” nối tiếp và  thường là 
một transitor có chức năng như một điện trở thay đổi được. Khi điện áp vào thay 
đổi tạo nên sự thay đổi trong mạch điện trở tương đương của phần tử nối tiếp. 
Dẫn đến sự thay đổi giưa điện áp vào và điện áp ra. 

Để tránh nhược điểm của diode zener người ta dùng zener kết hợp với 
transistor để tạo nguồn ổn áp có công suất lớn. 
 
 
 
 

Dz RL    C 

  R Vo = VL 

 IL  IZ 

  

Dz 

 IZ 
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  IB 

   RB
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Hình 4.9: Mạch ổn áp dùng diode zener kết hợp với transistor 

* Lưu ý: Nếu VI = (18 ÷ 24)V muốn Vo = 12V. Khi đó DZ = 12V, RB= 30Ω, IL = 
500mA, β= 50 
 Xét mạch ổn áp nối tiếp như hình 1 ta có: 

VL= Vo = VE = VB - VBE 
 Trong đó:   VB= VZ = Const 
 Nên    Vo = VL = VZ – VBE = const (VBE = 0,6 ÷ 0,7) V 
 Như vậy điện áp ra được ổn định và không tùy thuộc vào điện áp đầu vào 
và dòng điện tải I2 mà chỉ phụ thuốc vào VZ. 

Để mạch ổn áp hoạt độngt tốt cần có điều kiện         Vi = (1,5 ÷2)Vo 

* Cách xác định trị số linh kiện 
Trong mạch điện ta có dòng điện tải IL do transistor cung cấp. Ta có 

IL = IE 
IB  ≈ IE/β = IL/ β 

Trong trường hợp này dòng điện tải lớn đã được quy ra dòng điện nhỏ IB 
nhờ tính khuếch đại dòng Transistor. Lúc đó , việc chọn dòng điện IZ qua zener 
sẽ chọn theo dòng điện IB có trị số nhỏ chứ không chọn theo dòng điện tải IL có 
trị số lớn.. Như vậy điode zener có thể chọn zener có công suất nhỏ mà vẫn ổn 
áp được cho tai công suất lớn. 

Thông thường chọn   IZ ≥ (1÷2)IB 
Suy ra  IR = IZ + IB 
- Điện trở RB được tính theo công thức sau: 

RB = (Vi - VZ)/IR 
- Điode zener được chọn với các thông số sau: 

IZmax ≥ 4IZ 
VZ = Vo + VBE 

- Transistor được chọn với các thông số sau: 
ICmax ≥ 2 IL 

 - Công suất tiêu tán ở transistor 
PT = IC . VCE  = IL  . (Vi - Vo)            -Vi  lấy giá trị trung bình 

 - Chọn transistor có công suất tiêu tán cực đại 
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   PDmax ≥ 2. PT 

Ưu điểm: Mạch đơn giản, rẻ tiền, nguồn khá ổn định 
Nhược điểm: Có sự sụt áp lớn trên các phần tử điều khiển, tổn hao công 

suất nhiều, hiệu suất ra thấp khi ứng dụng ở dòng điện lớn. 
Ứng dụng: Dùng trong trường hợp tải biến đổi ít, điện áp biến đổi nhiều. 
2.3. Mạch ổn áp song song 
 Ngược lại với mạch ổn áp nối tiếp trong mạch ổn áp song song transistor 
công suất ghép song song với điện trở tải. 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 4.10: Mạch ổn áp song song 

        
 Điều kiện ổn áp là:      Vi = (1,5 ÷2)Vo 

        Trong mạch ổn áp song song ta có: Vo = VL = VZ + VBE = const 
Như vậy điện áp ra Vo được ổn định và không tùy thuộc vào điện  áp đầu vào 
hay trở tải RL mà chỉ phụ thuốc vào VZ. Tuy nhiện mạch chỉ hoạt động đúng 
theo nguyên lý ổn áp nếu tính chọn các linh kiện có thông số thích hợp. 

Chọn   IC = IL 
Suy ra  I = IC + IL = 2IL 

- Điện trở RB nên tính với trị số điện áp Vi trung bình là:: 
Vi = (Vi max + Vi min)/ 2 
Suy ra: RB = (Vi – Vo)/I = (Vi – Vo)/(IC + IL) = (Vi – Vo)/2IL 

* Tính chọn diode zener 
IB = IC/ β 
Thường chọn: IZ = (5 ÷10) IB 

- Điode zener được chọn với các thông số sau: 
VZ = VL - VBE 
IZmax  ≥ 2 IZ 

- Transistor được chọn với các thông số sau: 

D
  IC 

  RB 

 IL 

 RL 

    IZ 

 R 

 Q 

 I 
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ICmax ≥ 2 IL 
 - Công suất tiêu tán ở transistor 

PT = IC . VCE  = IL  . (Vi - Vo)            -Vi  lấy giá trị trung bình 
 - Chọn transistor có công suất tiêu tán cực đại 
   PDmax ≥ 2. PT 

 
HOẠT ĐỘNG 2: Các bước và cách thức thực hiện công việc 

1. Nội dung:  
 - Lắp và khảo sát các mạch dao động, mạch ổn áp, mạch khuếch đại,... 
2. Hình thức tổ chức:  
 - Chia nhóm 2HSSV/nhóm 
 - Giáo viên thao tác mẫu.  
3. Dụng cụ, thiết bị, vật tư:  
 - Máy hiện sóng 
 - Đồng hồ VOM 
 - Bộ dụng cụ đồ nghề 
 - Bộ nguồn thực hành điện tử 
 - Linh kiện rời 
 - Bo cắm 
 - Dây tín hiệu,… 

HOẠT ĐỘNG III:  Bài tập thực hành của học sinh sinh viên 
1. Lắp và khảo sát mạch dao động đa hài  
Bước 1: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

R1 R3 R4 R2 

C1 C2 

Q1 Q2 

D1 
D2 

Vcc 
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Nhiệm vụ, tác dụng linh kiện: 
Tên 

linh kiện 
Chức năng 

Tên 
Linh kiện 

Chức năng 

R1  Q1  
R2  Q2  
R3  C1  
R4  C2  

Bước 2: Từ sơ đồ nguyên lý vẽ sơ đồ lắp ráp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 3: Lắp ráp mạch điện theo sơ đồ 
Bước 4: Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch điện 

- Kiểm tra sơ đồ lắp ráp (quan sát đường nối) 
- Kiểm tra các đường nối linh kiện 

Bước 5: Khảo sát đặc tính mạch điện 
-  Cấp nguồn vào mạch. Quan sát và vẽ dạng tín hiệu ngõ ra trên các chân C 

của Q1 và Q2:  
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2. Thực hành mạch dao động đa hài đơn ổn.  
Bước 1: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Mạch dao động đa hài đơn ổn 
Nhiệm vụ, tác dụng linh kiện: 

Tên 
linh kiện 

Chức năng 
Tên 

Linh kiện 
Chức năng 

Rc1  Q1  
Rc2  Q2  
Rb1  C1  
Rb2  C2  

 
Bước 2: Từ sơ đồ nguyên lý vẽ sơ đồ lắp ráp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 3: Lắp ráp mạch điện theo sơ đồ 
Bước 4: Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch điện 

-Vb 

Vcc 

C'2 Rb 

C2 C1 

Q2 Q1 

Rc2 Rb1 Rb2 Rc1 
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- Kiểm tra sơ đồ lắp ráp (quan sát đường nối) 
- Kiểm tra các đường nối linh kiện 

Bước 5: Khảo sát đặc tính mạch điện 
-  Cấp nguồn vào mạch. Quan sát và vẽ dạng tín hiệu ngõ ra trên các chân C 

của Q1 và Q2:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Thực hành mạch dao động dịch pha.  
Bước 1: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vcc 

R1 R2 R3 
+    - 
 C4 

R4 

Q 

R6 R5 

R7 

VR 

R8 C5 C3 C2 C1 
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 Mạch dao động dịch pha 
Nhiệm vụ, tác dụng linh kiện: 

Tên 
linh kiện 

Chức năng 
Tên 

Linh kiện 
Chức năng 

R1  Q1  
R2  Q2  
R3  Q3  
R4  C1  
VR  C2  

Bước 2: Từ sơ đồ nguyên lý vẽ sơ đồ lắp ráp. 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 3: Lắp ráp mạch điện theo sơ đồ 
Bước 4: Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch điện 

- Kiểm tra sơ đồ lắp ráp (quan sát đường nối) 
- Kiểm tra các đường nối linh kiện 

Bước 5: Khảo sát đặc tính mạch điện 
- Sử dụng máy hiện sóng đo dạng sóng ngõ ra Output và sau đó chỉnh R3 
cho đến khi tín hiệu ngõ ra thành dạng sin. Ghi lại kết quả. 

 

 
 

5. Thực hành mạch dao động thạch anh.  
Bước 1: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện. 
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Nhiệm vụ, tác dụng linh kiện: 

Tên 
linh kiện 

Chức năng 
Tên 

Linh kiện 
Chức năng 

Re  Q  
Rc  C1  
Rb  C2  
X    

 
Bước 2: Từ sơ đồ nguyên lý vẽ sơ đồ lắp ráp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 3: Lắp ráp mạch điện theo sơ đồ 
Bước 4: Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch điện 

- Kiểm tra sơ đồ lắp ráp (quan sát đường nối) 
- Kiểm tra các đường nối linh kiện 

Bước 5: Khảo sát đặc tính mạch điện 

Vo: ngâ ra

Vcc 

C1

Rc

Re
X

C2

Rb

Q



101 
 

- Cấp nguồn sử dụng máy hiện sóng đo tín hiệu đầu ra. Quan sát và vẽ dạng 
tín hiệu ngõ ra của Q. 

 
 
6.Thực hành mạch ổn áp dùng diode zener.  
Bước 1: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện. 

 
 
 
 
 
 
 

Nhiệm vụ, tác dụng linh kiện: 
Tên 

linh kiện 
Chức năng 

Tên 
Linh kiện 

Chức năng 

R  RL  
Dz  C  

 
Bước 2: Từ sơ đồ nguyên lý vẽ sơ đồ lắp ráp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dz RL    C 

  R Vo = VL 

 IL  IZ 
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Bước 3: Lắp ráp mạch điện theo sơ đồ 
Bước 4: Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch điện 

- Kiểm tra sơ đồ lắp ráp (quan sát đường nối) 
- Kiểm tra các đường nối linh kiện 

Bước 5: Khảo sát đặc tính mạch điện 
-  Điều chỉnh điện áp đầu vào.  
-  Đo và ghi nhận điện áp đầu ra. 

 
7. Thực hành mạch ổn áp nối tiếp.  
Bước 1: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện. 

 
 
 
 
 
 

 

Nhiệm vụ, tác dụng linh kiện: 
Tên 

linh kiện 
Chức năng 

Tên 
Linh kiện 

Chức năng 

Rb  Q1  
Dz  C2  
C1    

 
Bước 2: Từ sơ đồ nguyên lý vẽ sơ đồ lắp ráp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dz 

 IZ 

Q 

  IB 

   RB

    IB 

 RL 
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Bước 3: Lắp ráp mạch điện theo sơ đồ 
Bước 4: Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch điện 

- Kiểm tra sơ đồ lắp ráp (quan sát đường nối) 
- Kiểm tra các đường nối linh kiện 

Bước 5: Khảo sát đặc tính mạch điện 
-  Điều chỉnh điện áp đầu vào.  
-  Đo và ghi nhận điện áp đầu ra. 

8. Thực hành mạch ổn áp song.  
Bước 1: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhiệm vụ, tác dụng linh kiện: 
Tên 

linh kiện 
Chức năng 

Tên 
Linh kiện 

Chức năng 

R  Q  
Dz  RL  
RB    

Bước 2: Từ sơ đồ nguyên lý vẽ sơ đồ lắp ráp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
  IC 

  RB 

 IL 

 RL 

    IZ 

 R 

 Q 

 I 



104 
 

Bước 3: Lắp ráp mạch điện theo sơ đồ 
Bước 4: Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch điện 

- Kiểm tra sơ đồ lắp ráp (quan sát đường nối) 
- Kiểm tra các đường nối linh kiện 

Bước 5: Khảo sát đặc tính mạch điện 
-  Điều chỉnh điện áp đầu vào.  
-  Đo và ghi nhận điện áp đầu ra. 
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XÁC NHẬN KHOA 
 

 Bài giảng mô đun “Điện tử cơ bản” đã bám sát các nội dung trong 
chương trình môn học, mô đun. Đáp ứng đầy đủ các nội dung về kiến thức, kỹ 
năng, năng lực tự chủ  trong chương trình môn học, mô đun. 
Đồng ý đưa vào làm Bài giảng cho mô đun Điện tử cơ bản thay thế cho giáo 
trình. 
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