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1.1 Định nghĩa và phân loại thiết bị đo
1.1.1.Định nghĩa
1.1.2.Phân loại

a. Dụng cụ đo lường
b.Chuyển đổi đo lường
c. Tổ hợp thiết bị đo (với một thiết bị cụ thể và
một hệ thống thông tin đo lường)

1.2   Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo lường tương tự và số
1.2.1. Thiết bị đo chuyển đổi thẳng
1.2.2. Thiết bị đo kiểu so sánh

1.3   Các đặc tính tĩnh của thiết bị đo
1.3.1 Độ nhạy, độ chính xác và các sai số của TBĐ

a. Độ nhạy
b. Độ chính xác và các sai số của TBĐ

1.3.2 Tổng trở vào và tiêu thụ công suất của TBĐ
1.4  Gia công kết quả đo lường   

1.4.1. Tính toán sai số ngẫu nhiên
1.4.2. Tính toán sai số gián tiếp
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1.1 Định nghĩa và phân loại thiết bị đo

1.1.1 §Þnh nghÜa
§o l−êng lμ mét qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ®Þnh l−îng ®èi t−îng cÇn ®o ®Ó cã 
kÕt qu¶ b»ng sè so víi ®¬n vÞ.

Víi ®Þnh nghÜa trªn th× ®o l−êng lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn 3 thao t¸c chÝnh:

- BiÕn ®æi tÝn hiÖu vµ tin tøc.

- So s¸nh víi ®¬n vÞ ®o hoÆc so s¸nh víi mÉu trong qu¸ tr×nh ®o l−êng.

- ChuyÓn ®¬n vÞ, m· ho¸ ®Ó cã kÕt qu¶ b»ng sè so víi ®¬n vÞ.
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- ThiÕt bÞ ®o lµ mét hÖ thèng mµ ®¹i l−îng ®o gäi lµ l−îng vµo, l−îng ra 
lµ ®¹i l−îng chØ trªn thiÕt bÞ (lµ thiÕt bÞ ®o t¸c ®éng liªn tôc) hoÆc lµ con 
sè kÌm theo ®¬n vÞ ®o (thiÕt bÞ ®o hiÖn sè). §«i khi l−îng ra kh«ng hiÓn 
thÞ trªn thiÕt bÞ mµ ®−a tíi trung t©m tÝnh to¸n ®Ó thùc hiÖn c¸c 
Algorithm kü thuËt nhÊt ®Þnh.

TB đo
Đại lượng 

đo
Kết quả

- ThiÕt bÞ mÉu dïng ®Ó kiÓm tra vµ hiÖu chØnh thiÕt bÞ ®o vµ ®¬n vÞ ®o. 

1.1 Định nghĩa và phân loại thiết bị đo

ThiÕt bÞ ®o vµ thiÕt bÞ mÉu
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1.1 Định nghĩa và phân loại thiết bị đo

1.1.2 Ph©n lo¹i
a ThiÕt bÞ ®o l−êng

§¹i l−îng cÇn ®o ®−a vµo thiÕt bÞ d−íi bÊt kú d¹ng nµo còng ®−îc 
biÕn thµnh gãc quay cña kim chØ thÞ. Ng−êi ®o ®äc kÕt qu¶ nhê thang 
chia ®é vµ nh÷ng quy −íc trªn mÆt thiÕt bÞ, lo¹i thiÕt bÞ nµy gäi lµ thiÕt 
bÞ ®o c¬ ®iÖn. Ngoµi ra l−îng ra cßn cã thÓ biÕn ®æi thµnh sè, ng−êi 
®o ®äc kÕt qu¶ råi nh©n víi hÖ sè ghi trªn mÆt m¸y hoÆc m¸y tù ®éng 
lµm viÖc ®ã, ta cã thiÕt bÞ ®o hiÖn sè.

Còng cã thÓ là chØ thÞ c¬ ®iÖn hoÆc lµ chØ thÞ sè. Tuú theo c¸ch so 
s¸nh vµ c¸ch lËp ®¹i l−îng bï (bé m· ho¸ sè t−¬ng tù) ta cã c¸c thiÕt 
bÞ so s¸nh kh¸c nhau nh−: thiÕt bÞ so s¸nh kiÓu tuú ®éng ( ®¹i l−îng 
®o x vµ ®¹i l−îng bï xk lu«n biÕn ®æi theo nhau); thiÕt bÞ so s¸nh kiÓu 
quÐt ( ®¹i l−îng bï xk biÕn thiªn theo mét quy luËt thêi gian nhÊt ®Þnh 
vµ sù c©n b»ng chØ x¶y ra t¹i mét thêi ®iÓm trong chu kú). 

ThiÕt bÞ ®o chuyÓn ®æi th¼ng:

ThiÕt bÞ ®o kiÓu so s¸nh :
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Cã hai kh¸i niÖm:

-ChuyÓn ®æi chuÈn ho¸: Cã nhiÖm vô biÕn ®æi mét tÝn hiÖu ®iÖn phi 
tiªu chuÈn thµnh tÝn hiÖu ®iÖn tiªu chuÈn 

Víi lo¹i chuyÓn ®æi nµy chñ yÕu lµ c¸c bé ph©n ¸p, ph©n dßng, biÕn 
®iÖn ¸p, biÕn dßng ®iÖn, c¸c m¹ch khuyÕch ®¹i…

- ChuyÓn ®æi s¬ cÊp (S: Sensor): Cã nhiÖm vô biÕn mét tÝn hiÖu 
kh«ng ®iÖn sang tÝn hiÖu ®iÖn, ghi nhËn th«ng tin gi¸ trÞ cÇn ®o. Cã rÊt 
nhiÒu lo¹i chuyÓn ®æi s¬ cÊp kh¸c nhau nh−: chuyÓn ®æi ®iÖn trë, 
®iÖn c¶m, ®iÖn dung, nhiÖt ®iÖn, quang ®iÖn...

1.1 Định nghĩa và phân loại thiết bị đo

b. ChuyÓn ®æi ®o l−êng
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c. Tæ hîp thiÕt bÞ ®o
Víi mét thiÕt bÞ cô thÓ (1 kªnh ) 

L−îng vµo M¹ch ®o ChØ thÞ L−îng ra

H×nh 1.1  CÊu tróc hÖ thèng ®o 1 kªnh

ChuyÓn 
®æi s¬ cÊp

+ ChuyÓn ®æi ®o l−êng : biÕn tÝn hiÖn cÇn ®o thµnh tÝn hiÖu ®iÖn.

+ M¹ch ®o: thu nhËn, xö lý, khuyÕch ®¹i th«ng tin.... bao gåm: 
nguån, c¸c  m¹ch khuyÕch ®¹i, c¸c  bé biÕn đổi A/D, D/A, c¸c m¹ch 
phô…

+ ChØ thÞ: th«ng b¸o kÕt qu¶ cho ng−êi quan s¸t, th−êng gåm chØ thÞ 
sè vµ chØ thÞ c¬ ®iÖn, chØ thÞ tù ghi, v.v...

1.1 Định nghĩa và phân loại thiết bị đo
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Víi hÖ thèng ®o l−êng nhiÒu kªnh 

Tr−êng hîp cÇn ®o nhiÒu ®¹i l−îng, mçi ®¹i l−îng ®o ë mét kªnh, nh−
vËy tÝn hiÖu ®o ®−îc lÊy tõ c¸c sensor qua bé chuyÓn ®æi chuÈn ho¸
tíi m¹ch ®iÒu chÕ  tÝn hiÖu ë mçi kªnh, sau ®ã sÏ ®−a qua ph©n kªnh 
(multiplexer) ®Ó ®−îc s¾p xÕp tuÇn tù truyÒn ®i trªn cïng mét hÖ
thèng dÉn truyÒn. §Ó cã sù ph©n biÖt, c¸c ®¹i l−îng ®o tr−íc khi ®−a 
vµo m¹ch ph©n kªnh cÇn ph¶i m· ho¸ hoÆc ®iÒu chÕ (Modulation -
MOD) theo tÇn sè kh¸c nhau (thÝ dô nh− f10, f20...) cho mçi tÝn hiÖu 
cña ®¹i l−îng ®o.

T¹i n¬i nhËn tÝn hiÖu l¹i ph¶i gi¶i m· hoÆc gi¶i ®iÒu chÕ 
(Demodulation – DEMOD) ®Ó lÊy l¹i tõng tÝn hiÖu ®o. §©y chÝnh lµ
h×nh thøc ®o l−êng tõ xa (Telemety) cho nhiÒu ®¹i l−îng ®o.

1.1 Định nghĩa và phân loại thiết bị đo
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H×nh1.2  HÖ thèng ®o l−êng nhiÒu kªnh

f1m
f10

TÝn hiÖu ®o 1 MOD

fi0fim
TÝn hiÖu ®o i MOD

fnm fn0

TÝn hiÖu ®o n MOD

f20f2m
TÝn hiÖu ®o 2 MOD

V2

V1

Vi

VN

MBé chuÈn ho¸ tÝn hiÖu

Bé chuÈn ho¸ tÝn hiÖu

X2

X1

XI

XN Ph©n kªnh theo tÇn sè

DEMOD

DEMOD

DEMOD

DEMOD

fnm

fim

f2m

f1m

X2

X1

XN

XIfnm

fim

f2m

f1m

ph¸tthu

Bé thu nhËn chÕ biÕn tÝn hiÖu

gi¶i ®iÒu chÕ

S

S

S

S

1.1 Định nghĩa và phân loại thiết bị đo
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1.2 Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo lường tương tự và số

1.2.1 HÖ thèng ®o biÕn ®æi th¼ng
Trong hÖ thèng ®o biÕn ®æi th¼ng ®¹i l−îng vµo x qua nhiÒu kh©u biÕn 
®æi trung gian ®−îc biÕn thµnh ®¹i l−îng ra z. 
Quan hÖ gi÷a z vµ x cã thÓ viÕt:   Z = f(x)
Trong ®ã f(x) lµ mét to¸n tö thÓ hiÖn cÊu tróc cña thiÕt bÞ ®o
Trong tr−êng hîp quan hÖ l−îng vµo vµ l−îng ra lµ tuyÕn tÝnh ta cã 
thÓ viÕt :

Z = S.x (1-1)
Lóc ®ã : S gäi lµ ®é nh¹y tÜnh cña thiÕt bÞ.

- NÕu mét thiÕt bÞ gåm nhiÒu kh©u nèi tiÕp th× quan hÖ gi÷a l−îng vµo 
vµ l−îng ra cã thÓ viÕt:

1

.
n

i
i

Z S x
=

=∏ (1.2)

Si : lµ ®é nh¹y cña kh©u thø i trong thiÕt bÞ.
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1.2.2 HÖ thèng ®o kiÓu so s¸nh
Trong thiÕt bÞ ®o kiÓu so s¸nh ®¹i l−îng vµo x th−êng ®−îc biÕn ®æi 
thµnh ®¹i l−îng trung gian yx qua mét phÐp biÕn ®æi T:

yx = T.x

Sau ®ã yx ®−îc so s¸nh víi ®¹i l−îng bï yk .
Ta cã:  Δy = yx – yk

T
Δy

yk

H×nh 1.3 HÖ thèng ®o kiÓu so s¸nh

x yX

1.2 Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo lường tương tự và số
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a. Ph−¬ng ph¸p so s¸nh kiÓu c©n b»ng (h×nh 1.4)
Trong ph−¬ng ph¸p nµy, ®¹i l−îng vµo so s¸nh: yx = const ; ®¹i l−îng 
bï yk = const 
T¹i ®iÓm c©n b»ng : 0x ky y yΔ = − →

b. Ph−¬ng ph¸p so s¸nh kh«ng c©n b»ng (h×nh 1.5) 
Còng gièng nh− tr−êng hîp trªn song 0y ≠ε→Δ

H×nh 1.4 Ph−¬ng ph¸p so s¸nh c©n b»ng

L−îng ra
C

–C

Δy
O

Δy

L−îng ra

ε–ε

H×nh 1.5 Ph−¬ng ph¸p so s¸nh kh«ng c©n b»ng 

1.2 Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo lường tương tự và số
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c. Ph−¬ng ph¸p m∙ ho¸ thêi gian 
Trong ph−¬ng ph¸p nµy ®¹i l−îng vµo yx= const cßn ®¹i l−îng bï yk

cho t¨ng tØ lÖ víi thêi gian t: 
yk= y0.t (y0= const)

T¹i thêi ®iÓm c©n b»ng  yx = yk = y0 .tx

0

x
x y

yt =⇒ (1-3)

§¹i l−îng cÇn ®o yx ®−îc biÕn thµnh 
kho¶ng thêi gian tx
ë ®©y phÐp so s¸nh ph¶i thùc hiÖn 
mét bé ng−ìng

y yx

xtx

yk

H×nh 1.6 Ph−¬ng ph¸p m· hoa thêi gian

1    
( )

0   
x k

x k
x k

y y
y sign y y

y y
≥⎧

Δ = − = ⎨ <⎩

1.2 Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo lường tương tự và số
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d. Ph−¬ng ph¸p m∙ ho¸ tÇn sè xung
Trong ph−¬ng ph¸p nµy ®¹i l−îng vµo yx

cho t¨ng tØ lÖ víi l−îng cÇn ®o x vµ kho¶ng thêi gian t: yx = t.x

y
yk

t
0

H×nh 1.7 Ph−¬ng ph¸p m· ho¸ tÇn sè xung 

yx

Cßn ®¹i l−îng bï yk ®−îc gi÷ kh«ng ®æi
T¹i ®iÓm c©n b»ng cã:
yx = x.tx = yk = const  

: fx = 1/tx = x / yk (1-4). 
§¹i l−îng cÇn ®o x ®· ®−îc biÕn thµnh tÇn 
sè fx . ë ®©y phÐp so s¸nh còng ph¶i thùc 
hiÖn 1 bé ng−ìng 1

( )
0

k x
k x

k x

y
y sign y y

y
≥⎧

Δ = − = ⎨ <⎩

  nÕu y

 nÕu y

1.2 Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo lường tương tự và số
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e. Ph−¬ng ph¸p m∙ ho¸ sè xung
Trong ph−¬ng ph¸p nµy ®¹i l−îng vµo yx ®−îc gi÷ bằng const, cßn ®¹i 
l−îng bï yk cho t¨ng tØ lÖ víi thêi gian t theo quy luËt bËc thang víi nh÷ng 
b−íc nh¶y kh«ng ®æi y0 gäi lµ b−íc l−îng tö .
T = const cßn gäi lµ xung nhÞp

Ta cã: 
( )0

1
1

n

k
i

y y t iT
=

= −∑ (1.5)

T¹i  ®iÓm c©n b»ng ®¹i l−îng vµo yx ®−îc biÕn 
thµnh  con sè Nx.
yx ≈ Nx . y0 (1-6)

§Ó x¸c ®Þnh ®−îc ®iÓm c©n b»ng, phÐp so 
s¸nh còng ph¶i thùc hiÖn mét bé ng−ìng 

1
( )

0
 nÕu y

 nÕu y
x k

x k
x k

y
y sign y y

y
≥⎧

Δ = − = ⎨ <⎩

y
Yx

tNx

y0
yk

T

H×nh 1.8 Ph−¬ng ph¸p m· ho¸ sè xung

1.2 Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo lường tương tự và số
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1.3   Các đặc tính tĩnh của thiết bị đo

1.3.1 §é nh¹y, ®é chÝnh x¸c vµ c¸c sai sè cña thiÕt bÞ ®o
a. §é nh¹y vµ ng−ìng ®é nh¹y
§Ó cã mét sù ®¸nh gi¸ vÒ quan hÖ gi÷a l−îng vµo vµ l−îng ra cña    
thiÕt bÞ ®o, ta dïng kh¸i niÖm vÒ ®é nh¹y cña thiÕt bÞ: 

x
zS

Δ
Δ

= (1-7)

S: Độ nhạy tĩnh của thiết bị đo.

1

n

i
i

S S
=

=Nếu thiết bị đo gồm nhiều khâu nối tiếp: ∏
Víi Si lµ ®é nh¹y cña kh©u thø i trong thiÕt bÞ.

XÐt quan hÖ gi÷a ng−ìng ®é nh¹y vµ thang ®o cña thiÕt bÞ:
D = xmax – xmin { xmin th−êng  = 0}

Tõ ®ã ®−a ra kh¸i niÖm vÒ kh¶ n¨ng ph©n ly cña thiÕt bÞ ®o:

ε
−

=
ε

minmax XXD vµ so s¸nh c¸c R víi nhau
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b. §é chÝnh x¸c vµ c¸c sai sè cña thiÕt bÞ ®o
-§é chÝnh x¸c lµ tiªu chuÈn quan träng nhÊt cña thiÕt bÞ ®o. BÊt kú 1 
phÐp ®o nµo ®Òu cã sai lÖch so víi ®¹i l−îng ®óng                               

dii xx −=δ

xi  :  kÕt qu¶ cña lÇn ®o thø i

x® : gi¸ trÞ ®óng cña ®¹i l−îng ®o
δI   : Sai lÖch cña lÇn ®o thø i

- Sai sè tuyÖt ®èi cña 1 thiÕt bÞ ®o ®−îc ®Þnh nghÜa lµ gi¸ trÞ lín nhÊt 
cña c¸c sai lÖch g©y nªn bëi thiÕt bÞ trong khi ®o:

Δx = max[δi ]
- Sai sè tuyÖt ®èi ch−a ®¸nh gi¸ ®−îc tÝnh chÝnh x¸c vµ yªu cÇu c«ng 
nghÖ cña thiÕt bÞ ®o. Th«ng th−êng ®é chÝnh x¸c cña 1 phÐp ®o hoÆc 1 
thiÕt bÞ ®o ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng sai sè t−¬ng ®èi:

1.3   Các đặc tính tĩnh của thiết bị đo
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+ Víi 1 phÐp ®o, sai sè t−¬ng ®èi ®−îc tÝnh

x
xΔ

=β Víi x lµ gi¸ trÞ ®¹i l−îng ®o

Gi¸ trÞ % gäi lµ sai sè t−¬ng ®èi quy ®æi dïng ®Ó s¾p xÕp c¸c thiÕt bÞ 
®o thµnh c¸c cÊp chÝnh x¸c.
Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n−íc, c¸c dông cô ®o c¬ ®iÖn cã 
cÊp chÝnh x¸c: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; vµ 4
ThiÕt bÞ ®o sè cã cÊp chÝnh x¸c: 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2;; 
0,5; 1.

D
xΔ

=γ

+ Víi 1 thiÕt bÞ ®o,  sai sè t−¬ng ®èi ®−îc tÝnh

1.3   Các đặc tính tĩnh của thiết bị đo
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Khi biÕt cÊp chÝnh x¸c cña mét thiÕt bÞ ®o ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc sai 
sè t−¬ng ®èi quy ®æi vµ suy ra sai sè t−¬ng ®èi cña thiÕt bÞ trong c¸c 
phÐp ®o cô thÓ.

Trong ®ã : γ lµ sai sè t−¬ng ®èi cña thiÕt bÞ ®o, phô thuéc cÊp chÝnh  
x¸c vµ kh«ng ®æi nªn sai sè t−¬ng ®èi cña phÐp ®o cµng nhá nÕu 
D/x dÇn ®Õn 1.
V× vËy khi ®o mét ®¹i l−îng nµo ®ã cè g¾ng chän D sao cho: D ≈ x

x
D.γ=βTa cã: (1-8)

1.3   Các đặc tính tĩnh của thiết bị đo
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1.3.2  §iÖn trë vµo vµ tiªu thô c«ng suÊt cña thiÕt bÞ ®o
ThiÕt bÞ ®o ph¶i thu n¨ng l−îng tõ ®èi t−îng ®o d−íi bÊt k× h×nh thøc nµo ®Ó biÕn 
thµnh ®¹i l−îng ®Çu ra cña thiÕt bÞ. Tiªu thô n¨ng l−îng nµy thÓ hiÖn ë ph¶n t¸c 
dông cña thiÕt bÞ ®o nªn ®èi t−îng ®o g©y ra nh÷ng sai sè mµ ta th−êng biÕt 
®−îc nguyªn nh©n gäi lµ sai sè phô vÒ ph−¬ng ph¸p. Trong khi ®o ta cè g¾ng 
phÊn ®Êu sao cho sai sè nµy kh«ng lín h¬n sai sè c¬ b¶n cña thiÕt bÞ.
- Víi c¸c thiÕt bÞ ®o c¬ häc sai sè chñ yÕu lµ ph¶n t¸c dông cña chuyÓn ®æi. Víi 
c¸c thiÕt bÞ ®o dßng ¸p, sai sè nµy chñ yÕu lµ do ¶nh h−ëng cña tæng trë vµo  vµ
tiªu thu c«ng suÊt cña thiÕt bÞ.
Tæn hao n¨ng l−îng víi m¹ch ®o dßng ¸p lµ:

ΔPA= RA. I2 ; ΔPU = U2/ RV.
VËy ta  t¹m tÝnh sai sè phô do ¶nh h−ëng cña tæng trë vµo lµ: 

γI= RA / Rt ;    γU = Rt / RV.
RA: §iÖn trë cña ampemet hoÆc phÇn tö ph¶n øng víi dßng 
RV: §iÖn trë cña v«nmÐt hoÆc phÇn tö ph¶n øng víi ¸p 

1.3   Các đặc tính tĩnh của thiết bị đo
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VÝ dô : ph©n tÝch sai sè phô khi ®o ¸p trªn 
h×nh 1.9.
+ Gi¶ sö cÇn kiÓm tra ®iÖn ¸p UAO.
Theo lý lÞch [ UAO] = 50 ± 2(v).
+ XÐt khi ch−a ®o( k më), ta cã ngay:
UAO = 50 (v).
+ XÐt khi ®o (k ®ãng).
Gi¶ sö RV=100 kΩ. VËy ®iÖn  ¸p ®o ®−îc: 
Uv = UAO’ = 33,3  V
Sai sè tõ 33V trë lªn 50V chÝnh lµ sai sè
phô vÒ ph−¬ng ph¸p do ¶nh h−ëng ®iÖn 
trë cña V sinh ra.

V

U=100v

100k

100k

k
A

0

H×nh 1.9  VÝ dô vÒ sai sè phô

1.3   Các đặc tính tĩnh của thiết bị đo
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1.4  Gia công kết quả đo lường

Gia c«ng kÕt qu¶ ®o l−êng lµ dùa vµo kÕt qu¶ cña nh÷ng phÐp ®o cô 
thÓ ta x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®óng cña phÐp ®o ®ã vµ sai sè cña phÐp ®o Êy. 

Dông cô ®o nµo còng cã sai sè vµ nguyªn nh©n sai sè rÊt kh¸c nhau, 
v× vËy c¸ch x¸c ®Þnh sai sè ph¶i tïy theo tõng tr−êng hîp mµ x¸c ®Þnh. 
HiÖn nay ®· dïng nhiÒu ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó phÐp ®o ®¶m b¶o 
yªu cÇu kü thuËt ®Ò ra. 

dx x x x x= ± Δ = ± Δ (1-10)
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1.4.1 TÝnh to¸n sai sè ngÉu nhiªn
- §Ó x¸c ®Þnh sai sè ngÉu nhiªn ta dùa vµo ph−¬ng ph¸p thèng kª
nhiÒu kÕt qu¶ ®o l−êng. Sai sè ngÉu nhiªn cña lÇn ®o thø i ®−îc tÝnh

- Theo to¸n häc thèng kª th× sù ph©n bè cña 
sai sè ngÉu nhiªn xung quanh gi¸ trÞ kú
väng to¸n häc theo mét quy luËt nhÊt ®Þnh 
gäi lµ luËt ph©n bè x¸c suÊt.

[ ]xMxii −=δ (1-11)
P(δ)

δ

H×nh 1.10  LuËt ph©n bè chuÈn 

Trong ®ã:
xi : kÕt qu¶ lÇn ®o thø i
M[x]: Kú väng to¸n häc cña v« sè lÇn ®o ®¹i 
l−îng x 

1.4  Gia công kết quả đo lường
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Trong c¸c thiÕt bÞ ®o l−êng vµ ®iÒu khiÓn th−êng theo quy luËt ph©n bè
chuÈn:

( ) 22

2

e.
2

1P σ

δ−

πσ
=δ (1-12) 

trong ®ã:
σ: §é lÖch qu©n ph−¬ng hay ph−¬ng sai 
cña sai sè ngÉu nhiªn. Ta cã c«ng thøc

( )∫
∞

∞−
== δδδσ dPD 22 (1-13)

Víi D gäi lµ ®é t¸n x¹
Trong kÜ thuËt ta th−êng dïng kh¸i niÖm ph−¬ng sai D=σ vì nó

cã cïng thø nguyªn víi ®¹i l−îng cÇn ®o.

x

o t

1.4  Gia công kết quả đo lường

D

M(x)

H×nh 1.11  K× väng vμ ®é t¸n 
x¹ cña luËt ph©n bè chuÈn
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Qu¸ tr×nh gia c«ng kÕt qu¶ nh− sau:
Khi số lần đo là rất lớn (n>30) 

Sai sè ngÉu nhiªn ®−îc tÝnh: 

Δx  = k.σ (1-14)
Trong ®ã k lµ hÖ sè, ®−îc tra trong sæ tay kÜ thuËt (b¶ng hoÆc ®−êng cong)

Khi số lần đo có giới hạn (n ≤ 30).
Qu¸ tr×nh gia c«ng ®−îc tiÕn hµnh nh− sau:

+ Kú väng to¸n häc ®−îc lÊy lµ trung b×nh céng cña n lÇn ®o.

[ ]
n

x
xxxM

n

1k
i

d

∑
==== (1-15)

1.4  Gia công kết quả đo lường
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+ Ph−¬ng sai cña sai sè ngÉu nhiªn ®−îc tÝnh theo c«ng thøc Bessel

NÕu ta lÊy kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña n lÇn ®o th× ph−¬ng sai sÏ
gi¶m ®i c¨n n lÇn (     )n

( )

( )

2

1

1

n

i
i

x

x x

n nn
σσ =

−
= =

−

∑

( )
2

2 2

1 11 1

1 1 1

n nn n
i

ii i
i ii i

xxx x
n

n n n

δ
σ = == =

⎛ ⎞−− ⎜ ⎟
⎝ ⎠= = =

− − −

∑ ∑∑ ∑ (1-16) 

(1-17) 

1.4  Gia công kết quả đo lường
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Sai sè ngÉu nhiªn ®−îc tÝnh:

st xx k σΔ =

kst : HÖ sè Student, nã phô thuéc vµo sè lÇn thu thËp n vµ x¸c xuÊt 
yªu cÇu p.  HÖ sè kst ®−îc tra trong c¸c sæ tay kÜ thuËt: kst = f(n,p)

+ KÕt qu¶ ®o ®−îc tÝnh 

( )

2

1 1

1

1

n n

i i
i i i

st

x x
x nx x x k

n n n
= =

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠= ± Δ = ±

−

∑ ∑∑ (1-18)

1.4  Gia công kết quả đo lường
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Chó ý: Trong thùc tÕ cã nh÷ng lÇn thu thËp sè liÖu mµ kÕt qu¶ cña nã 
kh«ng ®¸ng tin cËy(vµ ta th−êng gäi lµ nhiÔu cña tËp sè liÖu), v× vËy ta 
ph¶i lo¹i bá lÇn ®o nµy nhê thuËt to¸n sau:
Sau khi tÝnh σ ta so s¸nh c¸c     víi 3σ Víi i =1 ®Õn n, nÕu lÇn ®o nµo 
cã                 th× ph¶i lo¹i bá lÇn ®o ®ã vµ tÝnh l¹i tõ ®Çu víi ( n-1) phÐp 
®o cßn l¹i. Người ta đã chøng minh r»ng viÖc lo¹i bá ®ã ®· ®¶m b¶o 
®é tin cËy 99,7%

iδ
σδ 3≥i

1.4  Gia công kết quả đo lường
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VÝ dô 

TÝnh kÕt qu¶ ®o vµ sai sè ngÉu nhiªn víi mét x¸c suÊt ®¸ng tin 
p=0.98 cña mét phÐp ®o ®iÖn trë b»ng cÇu kÐp víi kÕt qu¶ nh− sau :
(§¬n vÞ tÝnh = mΩ) (n = 12 kst= 2,72; n = 14 kst= 2,65)
140,25 ; 140,50 ; 141,75 ; 139,25 ; 139,50 ; 140,25 ; 140,00 ; 126,75 ; 
141,15 ; 142,25 ; 140,75 ; 144,15 ; 140,15 ; 142,75. 
BiÕt sai sè ngÉu nhiªn cã ph©n bè chuÈn. 
Giải
Sau khi tính ta được giá trị trung bình của phép đo:

[ ] )(96,139
141

Ω=== ∑
=

m
R

RMR
n

i

i

( )
)(03,4

11

2

Ω=
−
−

= ∑
=

m
n

RRn

i

iσ
+ Ph−¬ng sai cña sai sè
ngÉu nhiªn ®−îc tÝnh :

1.4  Gia công kết quả đo lường
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So s¸nh c¸c RR ii −=δ víi 3σ.

Ta thÊy lÇn ®o thø 8 ph¹m ph¶i sai 
lÇm lín: 

σδ 388 ≥−= RR

nªn ta bá qua lÇn ®o nµy vµ tÝnh l¹i 
tõ ®Çu víi 13 lÇn ®o cßn l¹i. 

Lập bảng:

STT Ri

1 140,25 -0,73 0,5329

2 140,50 -0,48 0,2304

3 141,75 0,77 0,5929

4 139,25 -1,73 2,9929

5 139,50 -1,48 2,1904

6 140,25 -0,73 0,5329

7 140,00 -0,98 0,9624

8 141,15 0,17 0,0289

9 142.25 1,27 1,6129

10 140,75 -0,23 0,0529

11 144.15 3,71 13,7641

12 140,15 -0,83 0,6889
13 142,75 1,77 3,1329

Tổng: 23,64

iδ 2
iδ

0



8/24/2009 Thành DC 35

TÝnh l¹i: 

[ ]

13

1 140,98;
13

i
i

R
M R R == = =

∑
64,23

13

1

2 =∑
=i

iδ

( )

)(38.0
13

)(4,1
113113

22

Ω≈=

Ω≈
−

=
−

−
= ∑∑

m

m
RR

R

i i

σσ

δ
σ

Víi P = 0,98; n = 13;  chän 685,2
2

65,272,2
=

+
=stk

)(4,1. Ω≈=Δ mkR
Rst σ

KÕt qu¶ 140,98 1, 4( )R R R m= ± Δ = ± Ω

1.4  Gia công kết quả đo lường
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1.4.2 TÝnh  to¸n sai sè gi¸n tiÕp
Trong thùc  tÕ cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p ®o mµ kÕt  qu¶ ®−îc tÝnh tõ 
phÐp ®o trùc tiÕp kh¸c, ng−êi ta gäi phÐp ®o ®ã lµ phÐp ®o gi¸n tiÕp.
Gi¶ sö cã 1 phÐp ®o gi¸n tiÕp ®¹i l−îng y th«ng qua c¸c phÐp ®o trùc 
tiÕp x1,x2,..xn

y = f (x1,x2,…xn)

1.4  Gia công kết quả đo lường

Ta cã:            ndx
x
ydx

x
ydx

x
ydy

∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

= ...21
(1-19) 

Sai sè tuyÖt ®èi cña phÐp ®o gi¸n tiÕp ®−îc ®¸nh gi¸:
2 22 2

1 2
1 2 1

...
n

n k
n kk

y y y yy x x x x
x x x x=

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
Δ = Δ + Δ + + Δ = Δ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ (1-20) 

Δx1, Δx2, …Δxn: sai sè tuyÖt ®èi cña phÐp ®o c¸c ®¹i l−îng trùc tiÕp x1, 
x2,…xn.
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Sai sè t−¬ng ®èi cña phÐp ®o gi¸n tiÕp ®−îc tÝnh lµ

Trong ®ã: βx1, βx2, …, β xn lµ sai sè t−¬ng ®èi cña c¸c phÐp ®o trùc tiÕp 
x1, x2,…,xn

1.4  Gia công kết quả đo lường

1 2

222 2

1

1

2 2 2

1 2
11 2

...

    ...

...

hoÆc :

=

n

n
y

n

x x x

n

n i
in i

xxy y y
y y x y x

y y y yy x x x x
x x x x

β

β β β

=

⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ΔΔΔ ∂ ∂
= = + + ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

= + + +

∂ ∂ ∂ ∂
Δ Δ + Δ + + Δ = Δ

∂ ∂ ∂ ∂∑

(1-21) 

(1-22)
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B¶ng tÝnh sai sè tuyÖt ®èi vµ sai sè t−¬ng ®èi cña 1 sè hµm y th−êng 
gÆp 

Hàm y Sai số tuyệt đối Δy Sai số tương đối
γy = Δy/y0

x1 + x2

x1.x2

xn

y/yy Δ=γ

2

1

x

x

( ) ( )2
2

2
1 xx Δ+Δ±

( ) ( )2
1

2
2

2
2

2
1 xxxx Δ+Δ±

( ) ( )
4
2

2
1

2
2

2
2

2
1

x

xxxx Δ+Δ
±

xnxn Δ± −1

( ) ( )
2

21

2
2

2
1

)xx(

xx

+
Δ+Δ

±

2

2

2

2

1

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
±

x

x

x

x

2

2

2

2

1

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
±

x

x

x

x

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ±

x

x
n

1.4  Gia công kết quả đo lường
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VÝ dô

Ng−êi ta sö dông AmpemÐt vµ VolmÐt ®Ó ®o ®iÖn trë b»ng ph−¬ng 
ph¸p gi¸n tiÕp. AmpemÐt cã thang ®o lµ 1A, cÊp chÝnh x¸c lµ 1. VolmÐt 
cã thang ®o lµ 150V, cÊp chÝnh x¸c 1.5. Khi ®o ta ®−îc sè chØ cña hai 
®ång hå lµ: I = 1A, U =100V
H·y tÝnh sai sè tuyÖt ®èi vµ t−¬ng ®èi cña phÐp ®o ®iÖn trë trªn.

Giải
+ Sai sè tuyÖt ®èi cña AmpemÐt lµ:
ΔI = DI γ% = 1. 1/100 = 0.01(A)

+ Sai sè tuyÖt ®èi cña VolmÐt lµ:
ΔU = Duγ% = 150.1.5/100=2.25(V)

+ Gi¸ trÞ ®iÖn trë theo phÐp ®o lµ:   
R = U/I =100/1 =100(Ω) H×nh 1.12 VÝ dô vÒ tÝnh to¸n sai sè gi¸n tiÕp

RxU

A

V

1.4  Gia công kết quả đo lường
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+ Sai sè tuyÖt ®èi cña phÐp ®o ®iÖn trë lµ:
2 2 2 2 2 2 2

4

1*2.25 100 *0.01 2.46
1

I U U IR
I

Δ + Δ +
Δ = = = Ω

+ Sai sè t−¬ng ®èi cña phÐp ®o ®iÖn trë
2 2

100 *100R U I
R U I

β Δ Δ Δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

2 22.25 0.01 *100 0.024*100 2.4%
100 1

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

1.4  Gia công kết quả đo lường
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Bài tập ví dụ

1. Người ta dùng Ampemet và Volmet một chiều để xác định 
giá trị điện trở của một đoạn mạch. Kết quả của các lần đo 
như sau
Lần đo 1 2 3 4 5 6 7

U (V) 10,50 9,25 11,15 12,45 11,75 10,00

2,00

13

11,00

2,15

10,50

I (mA) 2,50 2,75 2,40 3,00 1,75 1,75

Lần đo 9 8 10 11 12 14

U (V) 8,50 13,25 12,00 10,75 11.50 12,00

I(mA) 4,25 3,25 3,00 2,15 2,25 2,50

Yêu cầu: Xác định giá trị điện trở cần đo và xác định sai số của phép 
đo trên. Biết các giá trị đo phân bố theo luật phân bố chuẩn, xác xuất 
đáng tin p = 0,99, với n = 14 kst = 3,01; n = 12 kstt=3,1 
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2. Ng−êi ta sö dông AmpemÐt vµ VolmÐt ®Ó ®o ®iÖn trë b»ng ph−¬ng 
ph¸p gi¸n tiÕp. AmpemÐt cã thang ®o lµ 10A, cÊp chÝnh x¸c lµ 0.5. 
VolmÐt cã thang ®o lµ 100V, cÊp chÝnh x¸c 1. Khi ®o ta ®−îc sè chØ
cña hai ®ång hå lµ: I = 1A, U =95V
H·y tÝnh sai sè tuyÖt ®èi vµ t−¬ng ®èi cña phÐp ®o ®iÖn trë trªn.

3. Tính toán sai số gián tiếp khi thí nghiệm đo điện trở Rxvà tổng trở
zx bằng phương pháp nguồn xoay chiều như hình dưới đây.Biết:
AmpemÐt cã thang ®o lµ 10A, cÊp chÝnh x¸c lµ 0.5. số chỉ 8,5A
VolmÐt cã thang ®o lµ 250V, cÊp chÝnh x¸c 1. số chỉ 240V
Wattmet có thang đo 100W, cấp chính xác 1, số chỉ 85W 
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Câu hỏi thảo luận chương 1.

1. Kết quả đo lường thường tuỳ thuộc vào hạn chế của thiết bị đo. 
Các hạn chế đó sẽ làm cho giá trị đo được (hay giá trị biểu kiến) hơi 
khác nhẹ với giá trị đúng (tức là giá trị tính toán theo thiết kế). Do 
vậy, để quy định hiệu suất của các thiết bị đo, cần phải có các định 
nghĩa về độ chính xác [accuracy], độ rõ [precision], độ phân giải 
[resolution], độ nhạy [sensitivity] và sai số [error] .

Anh (chị) hãy tìm hiểu về các định nghĩa trên.

2. Ảnh hưởng do quá tải có nghĩa là sự suy giảm về trị số của thông 
số ở mạch cần đo khi mắc thiết bị đo vào mạch.
Anh (chị) hãy giải thích rõ định nghĩa trên qua ví dụ thực tế mà anh 
(chị) biết.
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LỜI NÓI ĐẦU 

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, Kỹ 

thuật đo lường nói chung, kỹ thuật đo lường điện tử nói riêng đang 

có một vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế kỹ thuật và công 

nghệ. Các máy đo lường điện tử ngày càng được sử dụng rất rộng 

rãi trong nhiều lĩnh vực. Để sử dụng chúng có hiệu quả, việc 

nghiên cứu về lý thuyết và nguyên lý đo lường điện tử là rất quan 

trọng, nhất là đối với kỹ sư làm việc trong các lĩnh vực điện, điện 

tử, viễn thông. Bài giảng này nhằm trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về đo lường điện tử như: Cơ sở kỹ thuật đo lường 

điện tử, đánh giá sai số và xử lý kết quả đo, các phương pháp đo, 

nguyên lý xây dựng,cấu trú, cũng như ứng dụng đo lường của các 

thiết bị đo tham số và đặc tính của tín hiệu và mạch điện tử.    

Bài giảng gồm các nội dung chính như sau: 

Chương 1 - Cơ sở lý thuyết về đo lường điện tử  

Chương 2 - Sai số trong đo lường                                                                               

Chương 3 - Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử 

Chương 4 - Máy hiện sóng (Ô-xi-lô)  

Chương 5 - Các phép đo điện cơ bản 

Chương 6 - Đo tần số, khoảng thời gian và góc lệch pha 

Chương 7 - Phân tích tín hiệu       

   

Chương 8 - Đo công suất  

Chương 9 - Đo các tham số và đặc tính của mạch điện tử  

Bài giảng được thực hiện trong một thời gian ngắn, nên khó 

tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được những ý 
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kiến đóng góp các đồng nghiệp để bài giảng được hoàn thiện hơn. 

Mọi góp ý xin vui lòng gửi về Bộ môn kỹ thuật điện tử - Khoa Kỹ 

thuật Điện tử 1- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoặc 

email: hadm@ptit.edu.vn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các 

đồng nghiệp đã đóng góp các ý kiến quý báu; xin chân thành cảm 

ơn lãnh đạo Học viện, Phòng Đào tạo và NCKH, Khoa Kỹ thuật 

Điện tử 1, 2 đã tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành bài giảng 

này. 

Hà nội, tháng 9 năm 2010 

Tác giả 
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CHƢƠNG 1 - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KỸ 

THUẬT ĐO LƢỜNG ĐIỆN TỬ 

 Các khái niệm về đo lƣờng điện tử 

 Đối tƣợng của đo lƣờng điện tử 

 Phân loại phép đo 

 Chức năng và phân loại thiết bị đo 

 Đơn vị đo lƣờng, chuẩn, mẫu 

 Đặc tính cơ bản của thiết bị đo 

 Đặc tính điện của thiết bị đo điện tử 

 So sánh thiết bị đo tƣơng tự và thiết bị đo số 

 Chọn khoảng đo tự động và đo tự động 

 Đo trong mạch 

 Kỹ thuật sử dụng thiết bị đo điện tử 

1.0. GIỚI THIỆU CHUNG 

Chƣơng này sẽ trình bày khái quát về kỹ thuật đo lƣờng nói 

chung, kỹ thuật đo lƣờng điện tử nói riêng. Những khái niệm trong 

đo lƣờng, phép đó, phƣơng pháp đo, thiết bị đo, đặc tính của thiết 

bị đo, và đặc biệt là sai số đo lƣờng, phân loại số số, tính toán sai 

số … sẽ đƣợc làm sáng tỏ trong chƣơng này. Đó là những cơ sở để 

có thể học các chƣơng tiếp theo.  

-  Sau khi học chƣơng này sinh viên có thể hiểu đƣợc những 

vấn đề sau: 

-  Thế nào là đo lƣờng, đo lƣờng điện tử. 

-  Khái niệm về phép đo, phƣơng pháp đo. 
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-  Phân biệt đƣợc các phƣơng pháp đo khác nhau. 

-  Hiểu chức năng của thiết bị đo, và phân loại đƣợc các thiết bị 

đo. 

-  Biết các đặc tính cơ bản của một thiết bị đo. 

-  Phân biệt đƣợc Đơn vị đo, chuẩn, mẫu. 

1.1 CÁC KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƢỜNG ĐIỆN TỬ 

Đo lƣờng học (Metrology) là lĩnh vực khoa học ứng dụng liên 

ngành nghiên cứu về các đối tƣợng đo, các phép đo, các phƣơng 

pháp thực hiện và các công cụ đảm bảo cho chúng, kỹ thuật đo, 

các phƣơng pháp để đạt đƣợc độ chính xác mong muốn. 

Các hƣớng nghiên cứu chính của đo lƣờng bao gồm: 

 Các lý thuyết chung về phép đo. 

 Các đơn vị vật lý và hệ thống của chúng. 

 Các phƣơng pháp và công cụ đo. 

 Kỹ thuật đo 

 Phƣơng pháp xác định độ chính xác của phép đo. 

 Cơ sở bảo đảm cho việc thống nhất giữa phép đo và rất 

nhiều công cụ thực hiện nó. 

 Công cụ đo chuẩn và barem. 

 Các phƣơng pháp để chuyển đơn vị đo từ công cụ chuẩn 

hoặc gốc ra công cụ làm việc. 

Ngành kĩ thuật chuyên nghiên cứu và áp dụng các thành quả 

của đo lƣờng học vào phục vụ sản xuất vào đời sống gọi là kĩ thuật 

đo lƣờng 

Phần này sẽ trình các khái niệm cơ bản về đo lƣờng điện tử. 

- Đo lƣờng (Measurement) là gì? Đo lƣờng là quá trình thực 

nghiệm vật lý nhằm đánh giá đƣợc tham số, cũng nhƣ đặc tính của 
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đối tƣợng chƣa biết. Thông thƣờng đo lƣờng là quá trình so sánh 

đối tƣợng chƣa biết với một đối tƣợng làm chuẩn (đối tƣợng chuẩn 

này thƣờng là đơn vị đo), và có kết quả bằng số so với đơn vị đo. 

+ Ví dụ đo điện áp: Điện áp của một nguồn đo đƣợc là 5V 

nghĩa là điện áp của nguồn đó gấp 5 lần điện áp của một nguồn 

chuẩn 1V. 

- Đo lƣờng điện tử (Electronic Measurement) : là đo lƣờng 

mà trong đó đại lƣợng cần đo đƣợc chuyển đổi sang dạng tín hiệu 

điện mang thông tin đo và tín hiệu điện đó đƣợc xử lý và đo lƣờng 

bằng các dụng cụ và mạch điện tử. 

+ Nếu kết hợp đo lƣợng điện tử và các bộ biến đổi phi điện - 

điện (sensor - các bộ cảm biến) cho phép đo lƣờng đƣợc hầu hết 

các đại lƣợng vật lý trong thực tế. 

- Đại lƣợng đo (Measurand): là các đại lƣợng vật lý chƣa 

biết cần xác định tham số và đặc tính nhờ phép đo. 

- Tín hiệu đo (Measuring Signal: Tín hiệu điện mang thông 

tin đo. 

- Phép đo (Measurement): Là quá trình xác định tham số và 

đặc tính của đại lƣợng vật lý chƣa biết bằng các phƣơng tiện kỹ 

thuật đặc biệt - hay còn đƣợc gọi là thiết bị đo. 

- Thiết bị đo (Instrument): là phƣơng tiện kĩ thuật để thực 

hiện phép đo có chức năng biến đổi tín hiệu mang thông đo thành 

dạng phù hợp cho việc sử dụng và nhận kết quả đo, chúng có 

những đặc tính đo lƣờng cơ bản đã đƣợc qui định. Trong thực tế 

Thiết bị đo thƣờng đƣợc hiểu là máy đo (ví dụ: Máy hiện sóng, 

Vôn mét số, Máy đếm tần …). 

-  Kỹ thuật đo (Intrumentation): là một nhánh khoa học về 

các phƣơng pháp kỹ thuật công nghệ ứng dụng trong đo lƣờng và 

điều khiển. 
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- Phƣơng pháp đo (Measuring method) : Là cách thức thực 

hiện quá trình đo lƣờng để xác định đƣợc tham số và đặc tính của 

các đại lƣợng đo. Phƣơng pháp đo phụ thuộc vào nhiều yếu tố: 

Phƣơng pháp nhận thông tin đo từ đại  lƣợng đo, Phƣơng pháp xử 

lý thông tin đo, Phƣơng pháp đánh giá, so sánh thông tin đo, 

Phƣơng pháp hiển thị, lƣu trữ kết quả đo … Mỗi loại máy đo có 

thể coi là một thiết bị đo hoàn chỉnh thực hiện theo một hay một 

vài phƣơng pháp đo cụ thể nào đó. 

Về cơ bản quá trình đo lƣờng có thể đƣợc chia thành các bƣớc 

khác nhau và đƣợc minh họa nhƣ hình vẽ sau: 

Hình 1.1 – Quá trình đo lường  

1.2 ĐỐI TƢỢNG CỦA ĐO LƢỜNG ĐIỆN TỬ  

Đo lƣợng điện tử có phạm vi ứng dụng rất rộng rãi, đối tƣợng 

đo rất rộng. Tuy nhiên trong lĩnh vực điện tử - viễn thông, đối 

tƣợng của đo lƣờng tập chủ yếu vào đối tƣợng: Hệ thống tham số 

và đặc tính của tín hiệu và của mạch điện tử. 

- Hệ thống tham số và đặc tính của tín hiệu điện tử: 

+ Tham số về cƣờng độ tín hiệu điện tử gồm: Cƣờng độ dòng 

điện, Cƣờng độ điện áp, Công suất tác dụng của tín hiệu... 

+ Tham số về thời gian gồm: Chu kỳ, tần số của tín hiệu, góc 

lệch pha giữa 2 tín hiệu cùng tần số, độ rộng phổ tín hiệu, độ rộng 

xung, độ rộng sƣờn trƣớc, sƣờn sau ... 

+ Đặc tính tín hiệu gồm: Phổ của tín hiệu, độ méo dạng của tín 

hiệu, hệ số điều chế tín hiệu... 

Thu nhận 

thông tin đo 

Biến đổi, xử lý, 

đánh giá, so sánh, 

định lƣợng thông tin 

đo 

Lƣu trữ, 

hiển thị kết 

quả đo 

Đại 

lượng đo 



Chương 1 – Giới thiệu chung về kỹ thuật đo lường điện tử 

 13 

+ Tín hiệu số gồm các tham số: Mức logic, tần số, chu kỳ... 

- Hệ thống tham số và đặc tính của mạch điện tử: 

+ Các tham số về trở kháng: Trở kháng tƣơng đƣơng, dẫn nạp 

tƣơng đƣơng, điện trở, điện dung, điện kháng tƣơng đƣơng, trở 

kháng sóng, hệ số phản xạ, hệ số tổn hao, hệ số phẩm chất của 

mạch... 

+ Đặc tính của mạch: Đặc tuyến Vôn-Ampe, Đặc tuyến biến 

độ - tần số, đặc tuyến Pha - tần số của mạch... 

Chú ý: Tùy theo dải tần và hệ thống tham số và đặc tính của 

tín hiệu và của mạch điện tử cần đo cũng khác nhau. 

1.3 PHÂN LOẠI PHÉP ĐO 

Phép đo là công việc thực hiện chính của đo lƣờng, đó là việc 

tìm ra giá trị vật lý bằng cách thí nghiệm với sự trợ giúp cả các 

công cụ kỹ thuật đặc biệt. Giá trị tìm đƣợc gọi là kết quả của phép 

đo. Hoạt động thực hiện trong quá trình đo để cho ta kết quả là một 

đại lƣợng vật lý gọi là quá trình ghi nhận kết quả. Tùy thuộc vào 

đối tƣợng nghiên cứu, vào tính chất của công cụ đo và ngƣời ta cần 

thực hiện phép đo ghi nhận một lần hay nhiều lần. Nếu nhƣ có một 

loại ghi nhận thì kết quả phép đo nhận đƣợc là kết quả khi xử lý 

các kết quả từ các ghi nhận đó. 

Phép đo có bản chất là quá trình so sánh đại lƣợng vật lý cần 

đo với một đại lƣợng vật lý đƣợc dùng làm đơn vị. Kết quả của 

phép đo đƣợc biểu diễn bằng một số là tỷ lệ của đại lƣợng cần đo 

với một đơn vị đó. Nhƣ vậy thể thực hiện phép đo, ta cần thiết lập 

đơn vị đo, so sánh giá trị của đại lƣợng cần đo với đơn vị và ghi 

nhận kết quả so sánh đƣợc. Thông thƣờng ngƣời ta thƣờng biến 

đổi tín hiệu đến dạng thuận tiện nhất cho việc so sánh. 



Chương 1 – Giới thiệu chung về kỹ thuật đo lường điện tử 

 14 

Nhƣ vậy, ta có thể tóm tắt lại thành bốn bƣớc chính của phép 

đo là: thiết lập đơn vị vật lý, biểu diễn tín hiệu đo, so sánh tín hiệu 

đo với đơn vị đƣợc lấy làm chuẩn và ghi nhận kết quả so sánh. 

Có nhiều cách phân loại phƣơng pháp đo, tùy thuộc vào 

phƣơng pháp nhận kết quả đo, phƣơng pháp xử lý thông tin đo, dải 

trình đo, điều kiện đo, sai số... 

 + Đo trực tiếp : Là phƣơng pháp đo mà kết quả đo nhận đƣợc 

trực tiếp trên thiết bị đo từ một lần đo duy nhất. Thông thƣờng 

dùng các thiết bị đo tƣơng ứng cho chính đối tƣợng cần đo đo.  

- VD: đo điện áp bằng vôn-mét, đo tần số bằng tần số-mét, đo 

công suất bằng oát-mét,... 

Đặc điểm của phép đo trực tiếp là quá trình thực hiện đơn giản 

về biện pháp kỹ thuật, tiến hành đo đƣợc nhanh chóng và loại trừ 

đƣợc các sai số do tính toán. 

+ Đo gián tiếp : Là phƣơng pháp đo mà kết quả đo nhận đƣợc 

từ biểu thức tính toán  các kết quả của phép đo trực tiếp các đại 

lƣợng vật lý khác nhau. 

 - VD: Đo công suất một chiều: P=U.I - đo điện áp và dòng 

điện bằng Vôn-mét và Ampe-mét.  

 - Đặc điểm: nhiều phép đo và thƣờng không nhận biết ngay 

đƣợc kết quả đo 

Trong kỹ thuật đo lƣờng, thông thƣờng ngƣời ta muốn tránh 

phƣơng pháp đo gián tiếp, vì trƣớc hết nó yêu cầu tiến hành nhiều 

phép đo (ít nhất là hai phép đo) và thƣờng là không nhận biết ngay 

đƣợc kết quả đo. Song trong một số trƣờng hợp thì không thể tránh 

đƣợc phƣơng pháp này. 

+ Đo thống kê: Là phƣơng pháp thực hiện đo nhiều lần một 

đại lƣợng đo với cùng thiết bị đo và trong cùng điện kiện đo, kết 
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quả đo đƣợc tính là giá trị trung bình thống kê của của các lần đo 

đo.  

Đặc điểm: Phƣơng pháp này cho phép loại trừ các sai số ngẫu 

nhiên và thƣờng dùng khi kiểm chuẩn thiết bị đo. 

Hiện nay, kỹ thuật đo lƣờng đã phát triển nhiều về phƣơng 

pháp đo tương quan. Nó là một phƣơng pháp riêng, không nằm 

trong phƣơng pháp đo trực tiếp hay phƣơng pháp đo gián tiếp. 

Phƣơng pháp tƣơng quan dùng trong những trƣờng hợp cần đo các 

quá trình phức tạp, mà ở đây không thể thiết lập một quan hệ hàm 

số nào giữa các đại lƣợng là các thông số của một quá trình nghiên 

cứu. Ví dụ: tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra của một hệ thống 

nào đó. 

Khi đo một thông số của tín hiệu nào bằng phƣơng pháp đo 

tƣơng quan, thì cần ít nhất là hai phép đo mà các thông số từ kết 

quả đo của chúng không phụ thuộc lẫn nhau. Phép đo này đƣợc 

thực hiện bởi cách xác định khoảng thời gian và kết quả của một 

số thuật toán có khả năng định đƣợc trị số của đại lƣợng thích hợp. 

Độ chính xác của phép đo tƣơng quan đƣợc xác định bằng độ dài 

khoảng thời gian của quá trình xét. Khi đo trực tiếp thật ra là ngƣời 

đo đã phải giả thiết hệ số tƣơng quan giữa đại lƣợng đo và kết quả 

rất gần 1, mặc dù có sai số do quy luật ngẫu nhiên của quá trình 

biến đổi gây nên. 

Ngoài các phép đo cơ bản nói trên, còn một số các phƣơng 

pháp đo khác thƣờng đƣợc thực hiện trong quá trình tiến hành đo 

lƣờng nhƣ sau: 

Phép đo thay thế: Phép đo đƣợc tiến hành hai lần, một lần với 

đại lƣợng cần đo và một lần với đại lƣợng đo mẫu. Điều chỉnh để 

hai trƣờng hợp đo có kết quả chỉ thị nhƣ nhau. 
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Phép đo hiệu số: Phép đo đƣợc tiến hành bằng cách đánh giá 

hiệu số trị số của đại lƣợng cần đo và đại lƣợng mẫu. 

Phép đo vi sai, phƣơng pháp chỉ thị không, phƣơng pháp bù, 

cũng là những trƣờng hợp riêng  của phƣơng pháp hiệu số. Chúng 

thƣờng đƣợc dùng trong các mạch cầu đo hay trong các mạch bù. 

Phép đo thẳng: kết quả đo đƣợc định lƣợng trực tiếp trên 

thanh độ của thiết bị chỉ thị. Tất nhiên sự khắc độ của các thang độ 

này đã đƣợc lấy chuẩn trƣớc với đại lƣợng mẫu cùng loại với đại 

lƣợng đo. 

Phép đo rời rạc hóa (chỉ thị số): đại lƣợng cần đƣợc đo đƣợc 

biến đổi thành tin tức là các xung rời rạc. Trị số của đại lƣợng cần 

đo đƣợc tính bằng số xung tƣơng ứng này. 

1.4  CHỨC NĂNG VÀ PHÂN LOẠI THIẾT BỊ ĐO 

 Hầu hết các thiết bị đo có chức năng cung cấp cho chúng ta 

kết qủa đo đƣợc đại lƣợng đang khảo sát. Kết quả này đƣợc chỉ thị 

hoặc đƣợc ghi lại trong suốt quá trình đo, hoặc đƣợc dùng để tự 

động điều khiển đại lƣợng đang đƣợc đo. 

 Ví dụ: trong hệ thống điều khiển nhiệt độ, máy đo nhiệt độ có 

nhiệm vụ đo và ghi lại kết quả đo của hệ thống đang hoạt động và 

giúp cho hệ thống xử lý và điều khiển tự động theo thông số nhiệt 

độ. 

 Nói chung thiết bị đo lƣờng có chức năng quan trọng là kiểm 

tra sự hoạt động của hệ thống tự điều khiển, nghĩa là đo lường quá 

trình trong công nghiệp (Industrial process measurements). Đây  

cũng là môn học trong ngành tự động hóa.  

- Phân loại thiết bị đo: Gồm 2 nhóm chính 

Thiết bị đo đơn giản: mẫu, thiết bị so sánh, chuyển đổi đo 

lƣờng. 
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Thiết bị  đo phức tạp: máy đo, thiết bị đo tổng hợp và hệ thống 

thông tin đo lƣờng. 

+ Thiết bị chuẩn: Chuẩn là mẫu có cấp chính xác cao nhất. 

Chuẩn là phƣơng tiện đo đảm bảo việc sao và giữ đơn vị đo tiêu 

chuẩn. 

+ Thiết bị mẫu: là thiết bị đo dùng để sao lại đại lƣợng vật lí 

có giá trị cho trƣớc với độ 

chính xác cao. 

+ Thiết bị so sánh: thiết bị đo dùng để so sánh 2 đại lƣợng 

cùng loại.  

+ Thiết bị chuyển đổi đo lƣờng: Thiết bị đo dùng để biến đổi 

tín hiệu mang thông tin đo lƣờng về dạng thuận tiện cho việc 

truyền tiếp, biến đổi tiếp, xử lí tiếp và giữ lại, nhƣng ngƣời quan 

sát chƣa thể nhận biết trực tiếp đƣợc kết quả đo (VD: bộ KĐ đo 

lƣờng; bộ biến dòng, biến áp đo lƣờng; sensor, quang điện trở, 

nhiệt điện trở, ADC ...) 

+ Máy đo (Instrument) : Thiết bị đo dùng để biến đổi tín 

hiệu mang thông tin đo lƣờng về dạng mà ngƣời quan sát có thể 

nhận biết trực tiếp đƣợc (VD: vônmét, ampe mét,...) 

+ Thiết bị đo tổng hợp: là các thiết bị đo phức tạp, đa năng 

dùng để kiểm tra, kiểm chuẩn đo lƣờng, đo lƣờng các tham số 

phức tạp. 

+ Hệ thống thông tin đo lƣờng: Hệ thống mạng kết nối của 

nhiều thiết bị đo, cho phép đo lƣờng và điều khiển từ xa, đo lƣờng 

phân tán... 

Với nhiều cách thức đo đa dạng khác nhau cho nhiều đại 

lƣợng có những đặc tính riêng biệt, một cách tổng quát chúng ta có 

thể phân biệt 2 dạng thiết bị đo phụ thuộc vào đặc tính. 
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Ví dụ: để đo độ dẫn điện chúng ta dùng thiết bị đo dòng điện 

thuần túy điện là micro ampe kế hoặc mili ampe kế. Nhƣng nếu 

chúng ta dùng thiết bị đo có sự kết hợp mạch điện tử để đo độ dẫn 

điện thì lúc bấy giờ phải biến đổi dòng điện đo thành điện áp đo. 

Sau đó mạch đo điện tử đo dòng điện dƣới dạng điện áp. Nhƣ vậy 

chúng ta có đặc tính khác nhau giữa thiết bị đo điện và thiết bị đo 

điện tử. Hoặc có những thiết bị đo chỉ thị kết quả bằng kim chỉ thị 

(thiết bị đo dạng analog), hiện nay thiết bị đo chỉ thị bằng hiện số 

(thiết bị đo dạng digital). Đây cũng là một đặc tính phân biệt của 

thiết bị đo. 

 Ngoài ra thiết bị đo lƣờng còn mang đặc tính của một thiết bị 

điện tử (nếu là thiết bị đo điện tử) nhƣ: tổng trở vào cao, độ nhạy 

cao, hệ số khuyếch đại ổn định và có độ tin cậy đảm bảo cho kết 

quả đo. Còn có thêm chức năng, truyền và nhận tín hiệu đo lường 

từ xa (telemetry). Đây cũng là môn học quan trọng trong lĩnh vực 

đo lường điều khiển từ xa. 

Bảng phân loại tổng quan thiết bị đo nhƣ Hình 1.2: 
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Hình 1.2 - Bảng phân loại tổng quan thiết bị đo 

Thiết bị  đo 

Mức độ tự động 

hóa 

Thiết bị đo 

không tự động 
Thiết bị đo tự 

động 

Dạng của tín hiệu 

Thiết bị đo 

tương tự 

Thiết bị đo 

số 

Phương  pháp 

biến đổi 

Thiết bị đo 

biến đổi 

thẳng 

Thiết bị đo 

biến đổi 

cân bằng 

Các đại lượng đầu 

vào 

Thiết bị đo 

dòng điện 
Thiết bị đo 

tần số 
... 
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1.5 ĐƠN VỊ ĐO LƢỜNG, CHUẨN, MẪU 

1.5.1 Đơn vị đo lƣờng 

+ Đơn vị đo:  Là một giá đơn vị tiêu chuẩn về một đại lƣợng 

đo nào đó đƣợc quốc tế quy định. 

Trên thế giới ngƣời ta chế tạo ra những đơn vị tiêu chuẩn gọi 

là các chuẩn. 

Ví dụ: Chuẩn Ôm quốc tế là điện trở của một cộ thủy ngân 

thiết diện 1mm
2
 , dài 106,300 cm, ở 0

0
C và có khối lƣợng là 

14,4521 g. 

Hệ đơn vị đơn vị đo lƣờng phổ biến đƣợc dùng ở Việt Nạm là 

hệ SI. Hệ SI gồm các đơn vị đo cơ bản và đơn vị đo kéo theo: 

+ Đơn vị đo cơ bản: Đƣợc thể hiện bằng các đơn vị chuẩn với 

độ chính xác cao nhất mà khoa học kỹ thuật hiện đại có thể thực 

hiện đƣợc, gồm 7 đơn vị đo là : m (đơn vị đo khoảng cách) , kg 

(đơn vị đo khối lƣợng, S (đơn vị đo thời gian), A (đơn vị đo cƣờng 

độ dòng điện), K (đơn vị đo nhiệt độ), mol (đơn vị đo lƣợng chất), 

Cd (Candela - đơn vị đo cƣờng độ ánh sáng). 

+ Đơn vị kéo theo: là đơn vị có liện quan đến các đơn vị cơ 

bản bởi những luật thể hiện bằng các biểu thức, ví dụ: [Hz] = 1/ 

[S], [C]= [A.S], [V]= [A.S/m] ... 

Ngoài ra hệ SI còn sử dụng các hệ số và ƣớc số của các đơn 

vị: 

T G K h da D c m  n p f a 

10
12 

10
9
 10

6
 10

3
 10 10

-1
 10

-2
 10

-3
 10

-6
 10

-9
 10

-

12
 

10
-

15
 

10
-

18
 

+ Chuẩn: là phƣơng tiện đo đảm bảo việc sao, giữ 1 đơn vị 

tiêu chuẩn. 
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+ Mẫu: Phƣơng tiện đo dùng để sao lại các đại lƣợng vật lý 

với giá trị cho trƣớc và với độ chính xác cao. Với mỗi quốc gia, 

mẫu có cấp chính xác cao nhất gọi là chuẩn của quốc gia đó. 

1.5.2 Cấp chuẩn hóa  

 Khi sử dụng thiết bị đo lƣờng, chúng ta mong muốn thiết bị 

đƣợc kiểm chuẩn khi đƣợc xuất xƣởng nghĩa là đã đƣợc chuẩn hóa 

với thiết bị đo lường chuẩn (standard Instrument). Việc chuẩn hóa 

thiết bị đo lƣờng đƣợc xác định theo 4 cấp nhƣ sau: 

Cấp 1: Chuẩn quốc tế (International standard) các thiết bị đo 

lƣờng cấp chuẩn quốc tế đƣợc thực hiện định chuẩn tại Trung tâm 

đo lường quốc tế đặt tại Paris (Pháp), các thiết bị đo lƣờng chuẩn 

hóa cấp 1 này theo định kỳ đƣợc đánh giá và kiểm tra lại theo trị 

số đo tuyệt đối của các đơn vị cơ bản vật lý đƣợc hội nghị quốc tế 

về đo lƣờng giới thiệu và chấp nhận đƣợc. 

Cấp 2: Chuẩn quốc gia. Các thiết bị đo lƣờng tại các Viện 

định chuẩn quốc gia ở các quốc gia khác nhau trên thế giới các 

thiết bị này cũng đã đƣợc chuẩn hóa theo chuẩn quốc tế và các 

thiết bị đo lƣờng đƣợc chuẩn hóa tại các viện định chuẩn quốc gia. 

Cấp 3: Chuẩn khu vực. Trong một quốc gia có thể có nhiều 

trung tâm định chuẩn cho từng khu vực (standard zone center). 

Các thiết bị đo lƣờng tại các trung tâm này đƣơng nhiên phải mang 

chuẩn quốc gia (National standard). Những thiết bị đƣợc đo lƣờng 

đƣợc định chuẩn tại các trung tâm định chuẩn này sẽ mang chuẩn 

khu vực (Zone standard). 

Cấp 4: Chuẩn phòng thí nghiệm. Trong từng khu vực chuẩn 

hóa sẽ có những phòng thí nghiệm đƣợc công nhận để chuẩn hóa 

các thiết bị đƣợc dùng trong sản xuất công nghiệp. Nhƣ vậy các 

thiết bị đƣợc chuẩn hóa tại các phòng thí nghiệm này sẽ có chuẩn 

hóa của phòng thí nghiệm. Do đó các thiết bị đo lƣờng khi đƣợc 
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sản xuất ra đƣợc chuẩn hóa ở cấp nào thì sẽ mang chất lƣợng tiêu 

chuẩn đo lƣờng của cấp đó. 

Còn các thiết bị đo lƣờng tại các trung tâm đo lƣờng, viện 

định chuẩn quốc gia, thì phải đƣợc chuẩn hóa và mang tiêu chuẩn 

cấp cao hơn . Thí dụ phòng thí nghiệm phải trang bị các thiết bị đo 

lƣờng có tiêu chuẩn của chuẩn vùng hoặc chuẩn quốc gia. Còn các 

thiết bị đo lƣờng tại viện định chuẩn quốc gia thì phải có chuẩn 

quốc tế. Ngoài ra theo định kỳ đƣợc đặt ra phải đƣợc kiểm tra và 

chuẩn hóa lại các thiết bị đo lƣờng. 

1.6 ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ ĐO 

Có nhiều đặc tính cơ bản của thiết bị đo, cần phải xác định 

chúng để lựa chọn chính xác thiết bị đo. Có 2 loại đặc tính: Đặc 

tĩnh tính và đặc tính động. 

1.6.1 Đặc tính tĩnh 

Các đặc tính tĩnh đƣợc xác định thông quá trình kiểm chuẩn 

(Calibration Test) thiết bị. Kiểm chuẩn là quá trình so sánh thiết bị 

đo với một thiết bị chuẩn (thiết bị mẫu) để nhằm mục đích kiểm tra 

khắc độ thiết bị đo (Xác định mối quan hệ giữa thang chỉ thị của 

thiết bị đo và giá trị của các thiết bị mẫu, chuẩn), cũng nhƣ xác 

định các đặc tính của thiết bị đo. 

Các đặc tĩnh tính cơ bản của thiết bị đo nhƣ sau: 

+ Hàm biến đổi (Transfer Function): Là tƣơng quan hàm số 

giữa đại lƣợng đầu ra Y và các đại lƣợng đầu vào X của thiết bị đo, 

thƣờng cho dƣới dạng hàm số hoặc đồ thị: Y=f(X) 

+ Độ nhạy (Sensitivity): Là tỷ số giữa độ biến thiên của đầu 

ra Y của phƣơng tiện đo với độ biến thiên của đại lƣợng đo đầu 

vào X tƣơng ứng.  

Ký hiệu: 
dX

dY
S  



Chương 1 – Giới thiệu chung về kỹ thuật đo lường điện tử 

 23 

+ Phạm vi đo (Range):Là phạm vi thang đo bao gồm những 

giá trị mà sai số của phép đo nằm trong giới hạn cho trƣớc. 

+ Phạm vị chỉ thị (Display Range): là phạm vi thang đo đƣợc 

giới hạn bởi giá trị đầu và giá trị cuối của thang đo.  

+ Cấp chính xác (Accuracy-Level): đƣợc xác định bởi giá trị 

lớn nhất của các sai số trong thiết bị đo. 

Thƣờng đƣợc tính toán bằng giới hạn của sai số tƣơng đối quy 

đổi: 100.
max

max

đm

q
X

X
 

+ Độ chính xác (Accuracy): Mức độ gần giá trị thực của đại 

lƣợng đo và giá trị đo đƣợc. 

+ Độ rõ (Precision) : Mức độ sai khác của kết quả đo của các 

phép đo liên tiếp một đại lƣợng đo không đổi với cùng máy đó. 

Bảng sau minh họa sự khác nhau giữa Độ chính xác và Độ rõ: 

Bảng 1.1 – Minh họa sự khác nhau giữa độ chính xác và độ rõ 

Kết quả 

bắn bia 

    

Độ chính 

xác 

Thấp Thấp Cao Cao 

Độ rõ Thấp Cao Thấp Cao 

 

+ Độ phân giải (Resolution): là giá trị nhỏ nhất có thể phân 

biệt đƣợc sự biến đổi của đại lƣợng đo trên thiết bị đó. Thƣờng 

gồm độ chia nhỏ nhất của thang đo hay giá trị nhỏ nhất có thể phân 

biệt đƣợc trên thang đo (mà có thể phân biệt đƣợc sự biến đổi trên 

thang đo). 
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+ Độ ổn định (Stability) : Sự biến đổi không quá nhiều của 

giá trị đo trong điều kiện đo khác nhau. 

1.6.2 Đặc tính động 

 Một số rất ít thiết bị đo đáp ứng tức thời ngay với đại lƣợng 

đo thay đổi. Phần lớn nó đáp ứng chậm hoặc không theo kịp sự 

thay đổi của đại lƣợng đo. Sự chậm chạp này phụ thuộc đặc tính 

của thiết bị đo nhƣ tính quán tính, nhiệt dung hoặc điện dung… 

đƣợc thể hiện  qua thời gian trễ của thiết bị đo. Do đó sự hoạt động 

ở trạng thái động hoặc trạng thái giao thời của thiết bị đo  cũng 

quan trọng nhƣ trạng thái tĩnh. 

Đối với đại lƣợng đo có 3 dạng thay đổi nhƣ sau: 

- Thay đổi có dạng hàm bƣớc theo thời gian. 

- Thay đổi có dạng hàm tuyến tính theo thời gian. 

- Thay đổi có dạng hàm điều hòa theo thời gian. 

 Đặc tuyến động của thiết bị đo 

- Tốc độ đáp ứng. 

- Độ trung thực. 

- Tính trễ. 

- Sai số động 

 Đáp ứng động ở bậc Zero (bậc không) 

 Một cách tổng quát tín hiệu đo và tín hiệu ra của thiết bị đo 

đƣợc diễn tả theo phƣơng trình sau đây: 

0011

1

100
0

11

0

1

1
0 ....... xb

dt

dx
b

dt

xd
b

dt

xd
bxa

dt

dx
a

dt

xd
a

dt

xd
a i

m

i

m

mm

i

m

mn

n

nn

n

n
 

 Trong đó: xo: tín hiệu ra của thiết bị đo; x1: tín hiệu đo. 

                  ao   an: thông số của hệ thống đo giả sử không thay 

đổi. 
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                  bo   bn: thông số của hệ thống đo giả sử không 

thay đổi. 

 Khi ao, bo khác không ( 0) thì các giá trị a, b khác bằng 

không (=0). 

 Phƣơng trình vi phân còn lại: 

  
0

0

0

0
01000 ;;

a

b
Kx

a

b
xxbxa i : độ nhạy tĩnh 

 Nhƣ vậy đây là trƣờng hợp đại lƣợng vào và đại lƣợng ra 

không phụ thuộc vào thời gian, là điều kiện lý tƣởng của trạng thái 

động. Thí dụ nhƣ sự thay đổi vị trí con chạy của biến trở tuyến tính 

theo đại lƣợng đo. 

 Đáp ứng động ở bậc 1 

 Khi các giá trị a1, b1, a0, b0 khác không ( 0), còn các giá trị 

còn lại bằng không (=0):    ixbxa
dt

dx
a 000

0
1  

 Bất kỳ thiết bị đo nào thỏa mãn cho phƣơng trình này đƣợc 

gọi là thiết bị bậc nhất. Chia hai vế cho a0 phƣơng trình trên ta có: 

ix
a

b
x

dt

dx

a

a

0

0
0

0

0

1 Hoặc:  ix
a

b
x

dt

dx

0

0
0

0 ; iKxxD 01  

 Với 
dt

d
D ; 

0

1

a

a
: thời hằng;  

0

0

a

b
K : độ nhạy tĩnh 

 Thời hằng  có đơn vị là thời gian. Trong khi đó độ nhạy tĩnh 

K đơn vị của tín hiệu ra/tín hiệu vào. 

Hàm truyền hoạt động (Transfer function) của bất kỳ thiết bị 

đo bậc nhất: 
1

0

D

K

x

x

i

 

 Thí dụ cụ thể của thiết bị đo bậc nhất là nhiệt kế thủy ngân. 

 Đáp ứng động của thiết bị bậc 2, được định nghĩa theo 

phương trình: 
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ixbxa
dt

dx
a

dt

xd
a 000

0
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0

2

2
 

 Phƣơng trình trên đƣợc rút gọn lại: 
i

nn

Kxx
DD

02

2

12  

20 aan : tần số không đệm tự nhiên (đơn vị: radian/thời 

gian). 

: tỉ số đệm; 
20

1

aa

a
;  K=

0

0

a

b
 

Bất kỳ thiết bị đo nào thỏa cho phƣơng trình này gọi là thiết bị 

đo bậc 2. Thí dụ: 

Loại cân dùng lò xo đàn hồi (lực kế), thông thƣờng loại thiết 

bị đo bậc 1 chỉ hoạt động đo với đại lƣợng có năng lƣợng. 

Nhiệt kế có năng lƣợng là nhiệt năng, trong khi đó loại thiết bị 

bậc 2 có sự trao đổi giữa hai dạng năng lƣợng. Thí dụ: năng lƣợng 

tĩnh điện và từ điện trong mạch LC, cụ thể nhƣ sự chỉ thị cơ cấu từ 

điện kết hợp với mạch khuếch đại. 

1.7. ĐẶC TÍNH ĐIỆN CỦA THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TỬ  

Ngoài những đặc tính cơ bản, thiết bị đo điện tử có những đặc 

tính điện riêng. Các đặc tính này ảnh hƣởng rất lớn đến mức độ 

chính xác của kết quả đo. 

1.7.1. Các tham số giới hạn 

+ Giới hạn về thang đo: Mỗi thiết bị đo có khoảng đo lớn 

nhất về một thông số cần đo. Khoảng đo sẽ đƣợc chia thành các 

thang đo nhỏ thích hợp. Ví dụ, một Voltmeter có thể đo cao nhất là 

300V chia thành 5 thang đo phụ: 3V, 10V, 30V, 100V và 300V. 

Chuyển mạch thang đo sẽ thiết lập tại các vị trí chính xác tuỳ 

thuộc vào giá trị đo yêu cầu. Giả sử phép đo điện áp là 9V thì 

chúng ta sẽ sử dụng thang đo 10V. Các thang đo cần phải có cho 

tất cả các thông số cần đo. Cần phải chọn thang đo đúng cho mỗi 
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thông số đo thích hợp. Nếu đo điện áp trên thang đo dòng điện, thì 

đồng hồ đo sẽ hƣ hỏng.  

+ Độ mở rộng thang đo: Là thuật ngữ đƣợc sử dụng chỉ sự 

chênh lệch giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một thang 

đo. Đối với giá trị đo của đồng hồ ở mức nhỏ nhất là 10mA và 

100mA ở mức cao nhất, thì độ mở rộng của thang đo là 100mA - 

10mA = 90mA. Một đồng hồ đo điện áp có mức 0V ở giữa, với + 

10V một bên và - 10V ở phía khác, sẽ có độ mở rộng thang đo là 

20V.  

+ Giới hạn về công suất: Mỗi thiết bị đo đều có khả năng xử 

lý công suất lớn nhất, nên công suất của tín hiệu vào không đƣợc 

vƣợt quá giới hạn công suất đo. Công suất vƣợt quá có thể làm 

hỏng đồng hồ đo hay mạch khuyếch đại bên trong đồng hồ đo. 

+ Giới hạn về tần số:  Phần lớn cơ cấu động ở đồng hồ đo 

tƣơng tự có vai trò nhƣ một điện cảm mắc nối tiếp và do vậy sẽ 

suy giảm ở dãi tần số cao. Trong các thiết bị đo sử dụng các mạch 

chỉnh lƣu và các mạch khuyếch đại, các điện dung của tiếp giáp 

đƣợc cho là một hạn chế đối với tín hiệu đo ở dãi tần số cao. Cơ 

cấu đo điện động có thể chỉ đƣợc sử dụng để đo tín hiệu có tần số 

lên đến 1000Hz (do điện cảm nối tiếp), các cơ cấu đo từ điện (có 

bộ chỉnh lƣu) có thể sử dụng để đo tín hiệu có tần số lên đến 

10000Hz, millivoltmeter xoay chiều có thể đo các tín hiệu có tần 

số lên đến một vài MHz. Các hạn chế tần số khác có thể gây ra do 

các điện dung song song. Máy hiện sóng có thể sử dụng để đo các 

tín hiệu có tần số ở dãi Megahertz, nhƣng giá thành sẽ tăng khi cần 

độ rộng băng tần cao hơn. Máy hiện sóng không sử dụng cuộn dây 

và hệ thống chỉ thị kim, do vậy ảnh hƣởng bất lợi ở phần lớn các 

cơ cấu đo sẽ đƣợc hạn chế và loại bỏ. 
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+ Giới hạn về trở kháng: Các thiết bị đo đƣợc dùng để đo 

các tín hiệu AC, có trở kháng ra phụ thuộc vào mạch ra của 

transistor đƣợc sử dụng. Một máy phát tín hiệu tần số cao có thể có 

trở kháng là 75  hay 50  để phù hợp với trở kháng vào của hệ 

thống cần đo. Các thiết bị đo điện áp nhƣ voltmeter và máy hiện 

sóng có trở kháng vào cao. Một voltmeter tốt vừa phải có thể có 

trở kháng vào khoảng 20000 /V, trong khi một máy hiện sóng và 

đồng hồ đo số hay đồng hồ đo điện tử có thể có trở kháng vài 

megohm. Thiết bị đo điện áp có trở kháng cao hơn sẽ cho độ chính 

xác của phép đo cao hơn, hay có ảnh hƣởng quá tải ít hơn. Trở 

kháng của các cơ cấu đo cuộn dây động tuỳ thuộc vào độ nhạy của 

đồng hồ, còn trở kháng của máy hiện sóng kiểu ống tia phụ thuộc 

vào trở kháng vào của bộ khuyếch đại dọc sử dụng trong máy hiện 

sóng.  

1.7.2. Ảnh hƣởng do quá tải 

Ảnh hƣởng do quá tải có nghĩa là sự suy giảm về trị số của 

thông số ở mạch cần đo khi mắc thiết bị đo vào mạch. Thiết bị đo 

sẽ tiêu thụ công suất từ mạch cần đo và sẽ làm tải của mạch cần 

đo. Điện trở của đồng hồ đo dòng sẽ làm giảm dòng điện trong 

mạch cần đo. Tƣơng tự, một voltmeter khi mắc song song với 

mạch có điện trở cao, thực hiện vai trò nhƣ một điện trở song song 

[shunt], nên sẽ làm giảm điện trở của mạch. Điều này tạo ra mức 

điện áp thấp trên tải đọc đƣợc trên đồng hồ đo. Do đó, đồng hồ sẽ 

chỉ thị mức điện áp thấp hơn so với điện áp thực, nghĩa là cần phải 

lấy mức điện áp cao hơn để có độ lệch đúng. Nhƣ vậy, ảnh hƣởng 

do quá tải sẽ hạn chế độ nhạy và do đó cũng đƣợc gọi là giới hạn 

độ nhạy. Những ảnh hƣởng này sẽ còn đƣợc nhắc lại trong phần đo 

điện áp và dòng điện. 
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1.7.3. Can nhiễu ở phép đo  

So với tạp nhiễu bên trong đƣợc tạo ra bởi các gợn sóng của 

nguồn cung cấp, hay bằng sự di chuyển lớn một cách ngẫu nhiên 

về cả số lƣợng và vận tốc của các điện tử trong các cấu kiện chủ 

động và thụ động (gọi là nhiễu Johnson hay nhiễu trắng, nhiễu 

vạch), hoặc do các quá trình quá độ gây ra bởi sự giảm đột ngột 

thông lƣợng qua một điện cảm, các thiết bị đo có thể bị can nhiễu 

từ bên ngoài đƣợc giải thích nhƣ sau.  

1. Can nhiễu tần số thấp. Khi các dây dẫn điện nguồn cung 

cấp chính ac chạy song song gần với các đầu dây tín hiệu đo, thì 

nhiễu mạnh ac (tần số 50Hz) sẽ can nhiễu vào đầu tín hiệu đo do 

hiệu ứng điện dung giữa các dây dẫn.  

2. Can nhiễu tần số cao. Các tín hiệu tần số cao đƣợc tạo ra 

bất cứ khi nào có sự phát ra tia lửa điện ở vùng xung quanh thiết bị 

đo. Tia lửa điện có thể tạo ra khi chuyển mạch nguồn cung cấp, do 

các hệ thống đánh lửa, do các động cơ điện một chiều, do các máy 

hàn, do sự phóng điện hào quang (tức sự ion hoá không khí gần 

các mạch điện áp cao), và do hồ quang điện trong các đèn huỳnh 

quang. Tia chớp là các nguồn tần số cao trong tự nhiên. Phát thanh 

quảng bá từ các đài thu phát vô tuyến và các đài phát thanh di 

động công suất cao, đƣợc lắp đặt gần các thiết bị đo cũng tạo ra 

các tín hiệu tần số cao. Các tín hiệu cao tần đó đều có thể can 

nhiễu vào thiết bị đo, các tín hiệu cao tần có thể đƣợc chỉnh lƣu 

bằng các cấu kiện bán dẫn có trong các thiết bị đo, và nhƣ vậy sẽ 

tác động đến các kết quả đo do điện áp không mong muốn thể hiện 

dƣới các dạng khác nhau trong phép đo, làm cho kết quả đo sai 

hoàn toàn. Một số phép đo dc tiến hành ở các điểm đo trong mạch 

có cả điện áp dc và điện áp của các tín hiệu tần số cao. Các phép 
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đo điện áp dc sẽ không chính xác nếu không lọc bỏ điện áp cao tần 

trƣớc khi tín hiệu đo đƣợc chỉnh lƣu trong thiết bị đo.  

Các cách phòng ngừa và khắc phục ở các phép đo để loại bỏ 

can nhiễu cao tần.  

1. Trƣớc tiên là bao bọc có hiệu quả thiết bị đo để không bị 

can nhiễu ngoài trực tiếp vào thiết bị đo.  

2. Thiết bị đo phải đƣợc nối đất.  

3. Cần phải lọc các tín hiệu không mong muốn tại mạch vào, 

dây đo và dây nguồn cung cấp để các tín hiệu cao tần sẽ đƣợc lọc 

bỏ trƣớc khi chỉnh lƣu, phải có mạch chọn băng tần tín hiệu đo để 

loại bỏ nhiễu và can nhiễu tần số cao. Mạch nối đất với bệ máy cần 

phải đảm bảo. Mối hàn bị nứt hay thiếu kết nối, sẽ tạo ra một điện 

trở giữa đầu vào và đất đối với các tín hiệu tần số cao, nên điện áp 

cao tần sẽ xâm nhập tại đầu vào nhƣ minh hoạ ở Hình 1.3. Tụ điện 

trong Hình 1.3 dùng để lọc bỏ các tín hiệu cao tần, có vai trò nhƣ 

một ngắn mạch đối với tần số cao. Nếu tụ hở mạch, hay điểm G 

không kết nối với đất (do áp lực nào đó hay mối hàn bị nứt), thì tín 

hiệu tần số cao sẽ có tại điểm A sẽ đƣợc đƣa đến đầu vào của 

mạch khuyếch đại bằng Transistor, nên sẽ đƣợc khuyếch đại và 

chỉnh lƣu (phần phi tuyến của đặc tuyến) và sẽ có tại đầu ra dƣới 

dạng điện áp dc. Các đài phát thanh quảng bá địa phƣơng thỉnh 

thoảng nghe đƣợc trong ống nghe điện thoại do can nhiễu đó.  
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Hình 1.3 – Mạch bị mất nối đất dầu vào 

4. Khi thực hiện phép đo dc tại điểm có cả điện áp dc cũng 

nhƣ điện áp cao tần, điện áp cao tần có thể gây ra mức dòng điện 

lớn chảy qua đầu que đo bởi vì đầu que đo gần nhƣ đƣợc ngắn 

mạch với bệ máy đối với tín hiệu cao tần thông qua ảnh hƣởng 

điện dung, có thể làm nóng đầu que đo (thực tế này xảy ra khi đo 

các điện áp dc trong máy phát). Mắc nối tiếp cuộn cảm RF với đầu 

que đo để loại bỏ tình trạng trên. 5. Sử dụng mạch khuyếch đại 

thuật toán ở chế độ vi sai sẽ làm giảm các tín hiệu nhiễu đồng kênh 

rất cơ bản, có thể loại bỏ nhiễu đồng kênh lên đến mức 100dB. 

(Nếu mặc dù đã có các dự phòng nhiễu cao tần trên, hƣ hõng hệ 

thống có thể từ tầng này đến tầng khác, thì nguyên nhân có thể là 

vỏ bảo vệ, nối đất, mạch lọc và cuộn cảm cao tần, cần phải kiểm 

tra kỹ các vần đề đó).  

1.7.4. Vỏ bảo vệ  

Vỏ bảo vệ là lớp chặn bằng vật liệu dẫn điện đƣợc lắp ở phần 

có tín hiệu nhiễu. Hiệu quả của lớp bảo vệ tuỳ thuộc vào: (i) kiểu 

lớp bảo vệ, (ii) các đặc tính của vật liệu làm lớp bảo vệ và (iii) độ 

hở của lớp bảo vệ.  

Trƣờng nhiễu có thể là điện trƣờng hoặc từ trƣờng. Các lớp 

bảo vệ bằng từ tính sử dụng vật liệu sắt từ nhƣ sắt. Các lớp bảo vệ 
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tĩnh điện sử dụng vật liệu dẫn điện không nhiễm từ nhƣ nhôm. Các 

vật liệu dẫn điện có đặc tính điện môi kém nên sẽ hấp thụ các 

nhiễu do điện trƣờng tĩnh. Ngoài việc hấp thụ, nhiễu cũng sẽ giảm 

do sự phản xạ của điện trƣờng khỏi lớp bảo vệ. Độ hấp thụ nhiễu 

tỷ lệ với độ dày của vật liệu. Sự phản xạ sẽ xảy ra khi có gián đoạn 

trở kháng đặc trƣng giữa lớp bảo vệ và môi trƣờng xung quanh lớp 

bảo vệ.  

1.7.5. Nối đất  

Có đƣờng dẫn trở lại mức đất trên bảng mạch in, thƣờng là 

đƣờng mạch rộng và có điện trở rất thấp. Dây tín hiệu cần phải 

đƣợc đặt gần với đƣờng nối đất để giảm ảnh hƣởng điện cảm. 

Đƣờng mức đất trên mạch bảng mạch sẽ đƣợc nối với đƣờng đất 

hiệu dụng.  

Mức đất, nhƣ mạch ở Hình 1.4, là không đúng, bởi vì điện áp 

đƣợc bọc lộ trên chiều dài Zp do phần từ II sẽ đƣợc nối trở lại phần 

tử I. Ảnh hƣởng sẽ xấu nếu phần tử I có độ nhạy cao, hoặc nếu 

phần tử II là thiết bị công suất lớn.  

 

Hình 1.4 - Nối đất sai 

Các cách nối đất nhƣ mạch ở Hình 1.5a và Hình 1.5b, là thích 

hợp, nhất là đối với tín hiệu có tần số trên 10MHz, nếu chú ý chọn 

để tránh việc hình thành các vòng đất.  
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Hình 1.5 - Nối đất đúng 

1.8. SO SÁNH THIẾT BỊ ĐO TƢƠNG TỰ VÀ THIẾT BỊ ĐO 

SỐ.  

Các thiết bị đo tƣơng tự sử dụng độ lệch của kim chỉ thị do 

tƣơng tác giữa dòng điện và từ trƣờng, hoặc giữa hai từ trƣờng. Đa 

số các bộ phận cơ cấu động đều có ma sát, nên có nhiều hạn chế 

(nhƣ giới hạn tần số cao, độ nhạy, sai số do quá tải) và các sai số. 

Trong các đồng hồ đo số, không liên quan đến sự làm lệch, số chỉ 

thị đƣợc đọc ở bộ hiển thị (hiển thị bằng tinh thể lỏng hay bằng 

LED), nên các đồng hồ đo số không có các sai số nhƣ của các 

đồng hồ đo tƣơng tự. Các ƣu điểm của thiết bị đo số so với các loại 

đồng hồ đo tƣơng tự nhƣ sau. a) Ƣu điểm của đồng hồ đo số so với 

đồng hồ đo tƣơng tự.  

1. Độ chính xác cao (thông dụng là 0,0005% hay 5ppm)  

2. Độ rõ cao (khi số lƣợng đo đƣợc thể hiện bằng chữ số, nên 

sẽ không thay đổi giá trị của nó) (điển hình là 1ppm).  

3. Độ phân giải tốt hơn (tình trạng không rõ ràng chỉ bị giới 

hạn nhiều nhất là một chữ số).  

4. Không có sai số do thị sai.  

5. Không có sai số do đọc. Không có sai số trong việc chuyển 

đổi số liệu đo. 6. Trở kháng vào rất cao (điển hình là 10Mvà điện 

dung vào thấp là 40pF) và vì vậy sai số do quá tải không đáng kể.  

7. Trở kháng vào hầu nhƣ không thay đổi trên tất cả các thang 

đo.  
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8. Sự định chuẩn từ các nguồn mẫu bên trong đồng hồ là hoàn 

toàn ổn định.  

9. Không có sai số do dạng sóng tín hiệu.  

10. Hiển thị cực tính tự động, có khả năng tự động chỉnh 0 và 

tự động chuyển thang đo. Các thang đo thay đổi theo các nấc thập 

phân thay vì thang đo , nên có số lƣợng thang đo ít hơn, khả năng 

mở rộng thang đo lớn hơn.  

11. Có khả năng xử lý số đo bằng máy tính. Các số liệu đo có 

thể đƣợc lƣu trữ và truy suất bất kỳ lúc nào.  

12. Có khả năng xử lý các tín hiệu đo ở dãi tần số rộng hơn.  

13. Thao tác đo đơn giản, chỉ cần ấn nút ấn để thiết lập lại tự 

động chính xác thiết bị đo cho các số liệu đo mới.  

14. Có khả năng kết hợp nhiều thiết bị đo vào một thiết bị 

bằng kỹ thuật số. Có thể lập trình phép đo dễ dàng.  

15. Thiết bị đo gọn và kết cấu chắc chắn hơn. 

 b) Các nhƣợc điểm của đồng hồ đo số.  

1. Cần phải có nguồn cung cấp do sử dụng các vi mạch (IC).  

2. Các đại lƣợng thay đổi chậm, nhƣ khi nạp tụ không thể 

quan sát đƣợc. Các đồng hồ tƣơng tự có thể quan sát các biến thiên 

nhƣ khi đo thử tụ điện phân.  

3. Khi đo thử diode không thể thực hiện nhƣ cách thông 

thƣờng, nên có bổ sung mạch chuyên dụng dành riêng cho mục 

đích đo thử diode ở một số đồng hồ đo số (tức chức năng đo mức 

sụt áp trên tiếp giáp pn).  

4. Giá thành cao, nhƣng giá thành sẽ giảm xuống theo sự phát 

triển của công nghệ chế tạo các IC mới. Vẫn còn nhiều tranh luận 

giữa các lợi thế của thiết bị đo tƣơng tự so với các hiển thị số. Tuy 

nhiên, các ƣu điểm của thiết bị đo số có phần đƣợc chú trọng hơn 
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các loại thiết bị đo tƣơng tự, nên thiết bị đo số ngày càng trở nên 

thông dụng hơn, nhất là khi giá thành của thiết bị đo số giảm 

xuống. Trong các hệ thống đo rất phức tạp, cơ cấu đo tƣơng tự chỉ 

thị kim có thể thể hiện bằng hình vẽ trên máy tính ngoài hiển thị 

số. 

1.9. CHỌN KHOẢNG ĐO TỰ ĐỘNG VÀ ĐO TỰ ĐỘNG  

Khoảng đo tự động sẽ định vị dấu chấm thập phân một cách tự 

động để nhận đƣợc độ phân giải tối ƣu. Nếu số chỉ thị dƣới 200, 

thiết bị đo số 3 ½ - chữ số sẽ tự động đƣợc chuyển mạch đến thang 

đo có độ nhạy cao hơn, còn nếu giá trị hiển thị cao hơn 1999, thì 

thang đo có độ nhạy ít hơn tiếp theo sẽ đƣợc chọn. Bộ đếm và bộ 

giải mã sẽ thay đổi vị trí dấu chấm thập phân khi yêu cầu khoảng 

đo tự động. Một đồng hồ đo tự động hoàn toàn chỉ cần tín hiệu cần 

đo có tại hai đầu vào của đồng hồ đo và điều chỉnh để đo thông số 

nào, còn sau đó toàn bộ các tiến trình đo (chính 0, chỉ thị cực tính, 

thang đo, hiển thị) sẽ đƣợc tiến hành tự động. Đối với các thiết bị 

đo hiện đại, xu hƣớng là kết hợp nhiều thiết bị đo vào một thiết bị. 

Ví dụ, Hệ thống giám sát thông tin có các thiết bị đo nhƣ sau:  

1. Máy tạo tín hiệu RF  

2. Máy tạo tín hiệu AF  

3. Đồng hồ đo công suất RF  

4. Voltmeter số  

5. Đồng hồ đo công suất AF  

6. Đồng hồ đo độ nhạy  

7. Đồng hồ đo hệ số méo 

dạng  

8. Bộ đếm tần số  

9. Máy phân tích phổ  

10. Máy hiện sóng nhớ số 

Bất kỳ thiết bị đo nào trong số các thiết bị đo trên có thể hình 

thành hoạt động theo lập trình. Chế độ làm việc đã đƣợc chọn, 

thiết bị đo sẽ đƣợc chọn, loại phép đo yêu cầu đã đƣợc lập trình 

theo lệnh, nên tín hiệu ra sẽ đƣợc hiển thị hay đƣợc in ra, toàn bộ 
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đƣợc điều khiển bằng bàn phím. Phép đo theo chƣơng trình trên 

máy tính cũng đƣợc gọi là đo tự động.  

1.10. ĐO TRONG MẠCH (ICT)  

Việc đo thử trong mạch có thể đo thử IC mức độ nhỏ hay 

trung bình mà không cần tháo IC ra khỏi mạch. Điểm mấu chốt 

của ICT là giao diện BON. Các đầu kẹp là các đầu que đo ở bộ 

giao tiếp sẽ đƣợc bật để gắn đƣợc tải, nối chắc chắn đến điểm cần 

đo thử. Chƣơng trình đo thử tự động sẽ cung cấp dữ liệu vào để đo 

thử linh kiện. Ví dụ, để đo thử một IC, bộ đo thử trong mạch sẽ 

truy xuất bảng trạng thái cho IC từ RAM của thiết bị đo thử tự 

động (ATE), và sẽ so sánh với dữ liệu ra của IC cần đo thử với 

bảng trạng thái chính xác.  

1.11. KỸ THUẬT SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TỬ 

 Phép đo cần phải đƣợc thực hiện một cách cẩn thận và sự thể 

hiện các số liệu đo phải phù hợp sau khi đã có tính toán đến các 

giới hạn về độ nhạy, độ chính xác và khả năng của thiết bị đo.  

Đôi khi số đo có thể đúng nhƣng nếu thể hiện kết quả sai, 

ngƣời ta có thể hiểu mạch đang tốt là có sai hỏng và ngƣợc lại. 

Hơn nữa, việc sử dụng thiết bị đo sai có thể tạo ra các nguy hiểm 

cho sự an toàn của ngƣời đo và thiết bị đo. Các kỹ thuật đo sau đây 

cần phải tuân theo khi đo thử hay thực hiện các phép đo trong việc 

chẩn đoán hƣ hỏng, sửa chữa và bảo dƣỡng các thiết bị điện tử.  

1. Nối thiết bị đến nguồn điện lƣới, tốt hơn hết là thông qua 

đầu nối ba chân, và thực hiện bật nguồn cho hệ thống theo trình tự 

sau: Các điểm quan trọng đƣợc chuyển mạch ON đầu tiên, tiếp 

theo là đóng [ON] nguồn cung cấp, sau đó đóng [ON] thiết bị đo, 

và cuối cùng đóng nguồn cung cấp cho mạch cần đo thử. Khi tắt 

(chuyển mạch sang OFF), thì trình tự là ngƣợc lại, thì trình tự phải 

đƣợc thực hiện ngƣợc lại: trƣớc tiên tắt nguồn cung cấp cho mạch 
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cần đo, tiếp theo là tắt thiết bị đo, sau đó tắt nguồn cung cấp và 

cuối cùng là ngắt điện lƣới. Điều này sẽ bảo vệ thiết bị đo và thiết 

bị cần đo khỏi các xung quá độ. Không hàn hay tháo mối hàn linh 

kiện khi nguồn cung cấp đang bật.  

2. Bất kỳ lúc nào cũng phải tắt thiết bị đo còn nếu thiết bị đo 

đƣợc chuyển mạch sang đóng [on] ngay sau đó thì cần phải có 

khoảng thời gian đáng kể để cho phép các tụ trong thiết xả.  

3. Các thiết bị đo thử cần phải đƣợc nối đất một cách hiệu quả 

để giảm thiểu các biến thiên của nhiễu.  

4. Chọn thang đo phù hợp theo tham số cần đo, tuỳ theo giá trị 

đo yêu cầu. Nếu không biết giá trị đo yêu cầu, thì hãy chọn thang 

đo cao nhất và sau đo giảm dần thang đo cho phù hợp, để tránh 

cho thiết bị đo bị quá tải và bị hƣ hõng. Thang đo đƣợc chọn cuối 

cùng sẽ cho kết quả đo gần với độ lệch lớn nhất có thể có đối với 

phép đo điện áp và dòng điện, và gần mức trung bình đối với phép 

đo điện trở, để có độ chính xác tối ƣu đối với hệ thống đo.  

5. Khi giá trị đo bằng 0, thì đồng hồ đo cần phải chỉ thị bằng 

0, nếu không thì cần phải đƣợc chỉnh 0 phù hợp.  

6. Không sử dụng các đầu đo có kích thƣớc lớn vì chúng có 

thể gây ngắn mạch. Các đầu que đo cần phải nhọn nhất nếu có thể 

đƣợc.  

7. Điểm quan trọng là kết nối phép đo tại các điểm đo thử: các 

hãng chế tạo thiết bị thƣờng quy định các điểm đo thử tại các vị trí 

thuận tiện trên bảng mạch in. Điện trở, mức điện áp dc, mức điện 

áp tín hiệu và các dạng sóng của tín hiệu sẽ đƣợc quy định cho mỗi 

điểm đo thử. (điểm đo thử thƣờng là chốt lắp đứng trên bảng mạch 

in). Các điểm đo thử có các mạch đệm tốt nhất để tránh nguy hiểm 

quá tải cho mạch cần đo. Các điểm đo thử đƣợc thiết kế bởi các 
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nhà chuyên môn có kinh nghiệm, khi cần khảo sát thiết bị, không 

đƣợc bỏ qua các điểm đo thử trong quá trình sửa chữa.  

8. Thông thƣờng các đầu que đo mang dấu dƣơng và âm đối 

với các phép đo điện áp và dòng điện trong mạch. Nguồn pin bên 

trong đồng hồ đo sẽ có cực tính ngƣợc lại, tức là đầu que đo âm 

của nguồn pin trong đồng hồ đo sẽ đƣợc nối đầu que đƣợc đánh 

dấu dƣơng (que đo màu đen) và ngƣợc lại, nhƣ thể hiện ở Hình 

1.6. Thực tế này cần phải nhớ khi đo thử các diode, các tụ điện 

phân, các transistor và các vi mạch.  

 

Hình 1.6 - Cực tính của nguồn pin và cực tính ghi trên que đo đồng hồ 

9. Nếu các điểm đo thử là không cho trƣớc, hoặc nếu các phép 

đo là đƣợc thực hiện tại các điểm khác nhau, thì cần phải chú ý các 

điểm nhƣ sau: a) Khi đo các điện áp dc, phép đo cần phải đƣợc 

thực hiện ngay tại các linh kiện thực tế, và đối với vi mạch đo trực 

tiếp trên các chân. b) Sử dụng đầu kẹp đo thử IC để thực hiện các 

phép đo trên các chân của IC. c) Khi cần đo tín hiệu trên mạch in 

trong bảng mạch, nên kẹp đầu đo trên chân của cấu kiện điện tử 

đƣợc nối với đƣờng mạch in. d) Khi thực hiện các phép đo trên 

bảng mạch, cần phải đảm bảo rằng các IC không bị điện tích tĩnh 

do thiết bị đo. e) Khi kiểm tra hở mạch, hãy tháo một đầu của cấu 

kiện điện tử rồi thực hiện phép đo. Nếu cấu kiện không đƣợc tháo 

một đầu, thì các cấu kiện khác mắc song song với cấu kiện nghi 

ngờ sẽ chỉ thị không đáng tin cậy. Có thể kiểm tra cấu kiện nghi 
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ngờ bằng cầu đo. . . Khi tháo mối hàn ra khỏi bảng mạch in là khó 

khăn thì có thể cắt đƣờng mạch in liên quan, do dễ dàng hàn lại vết 

cắt hơn so với việc tháo mối hàn cấu kiện để đo rồi hàn lại, nhƣng 

khi hàn lại vết cắt, cần đề phòng mối hàn bị nứt không xảy ra.  

f) Việc tháo và hàn IC là một quá trình khá phức tạp cần phải 

hết sức cẩn thận. Cần phải tháo mối hàn cho IC để đo thử chỉ khi 

xác minh chắc chắn các phép đo trên bảng mạch cho thấy IC đã 

thực sự hỏng.  

10. Cần phải tuân theo các lƣu ý về an toàn để đảm bảo an 

toàn cho ngƣời đo và thiết bị đo. 11. Cần phải tuân theo các chỉ 

dẫn từ hƣớng dẫn sử dụng thiết bị đo thử, cũng nhƣ trình tự đo thử. 

12. Cần phải nghiên cứu kỹ cách vận hành thiết bị đo để thực hiện 

phép đo và cần phải tuân theo tất cả các điểm lƣu ý đã đƣợc đề 

cập.  

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Thế nào là phƣơng pháp đo trực tiếp (khái niệm, biểu thức, ví 

dụ)?  

2. Thế nào là phƣơng pháp đo gián tiếp (khái niệm, biểu thức, 

ví dụ)? 

3. Thế nào là phƣơng pháp đo tƣơng quan (khái niệm, đặc 

điểm, ví dụ)? 

4. Nêu một số phƣơng pháp đo khác? 

5. Định nghĩa thiết bị đo? 

6. Nêu tên các thiết bị đo đơn giản? 

7. Nêu tên các thiết bị đo phức tạp? 

8. Nêu định nghĩa mẫu và chuẩn? Chúng thuộc thiết bị đo đơn 

giản hay phức tạp? 
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9. Nêu định nghĩa thiết bị chuyển đổi đo lƣờng? Nó thuộc thiết 

bị đo đơn giản hay phức tạp? 

10. Nêu định nghĩa thiết bị so sánh? Nó thuộc thiết bị đo 

đơn giản hay phức tạp? 

11. Nêu định nghĩa dụng cụ đo? Nó thuộc thiết bị đo đơn 

giản hay phức tạp? 

12. Nêu tên ít nhất 3 đặc tính cơ bản của thiết bị đo? 

13. Nêu định nghĩa độ nhạy của thiết bị đo, biểu thức độ 

nhạy? 

14. Nêu định nghĩa hàm biến đổi của thiết bị đo? 

15. Nêu định nghĩa phạm vi đo của thiết bị đo? 

16. Nêu định nghĩa phạm vi chỉ thị của thiết bị đo? 

17. Nêu định nghĩa độ phân giải của thiết bị đo? 
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CHƢƠNG 2 – ĐÁNH GIÁ SAI SỐ ĐO LƢỜNG 

2.1.  KHÁI NIÊM VỀ SAI SỐ 

Đo lƣờng là sự so sánh đại lƣợng chƣa biết (đại lƣợng đo) với 

đại lƣợng đƣợc chuẩn hóa (đại lƣợng mẫu hoặc đại lƣợng chuẩn). 

Quá trình so sánh nhƣ vậy bao giờ cũng có sai lệch. Trong thực tế 

khó xác định trị số thực các đại lƣợng đo. Vì vậy trị số đƣợc đo 

cho bởi thiết bị đo đƣợc gọi là trị số tin cậy đƣợc (expected value). 

Bất kỳ đại lƣợng nào cũng bị ảnh hƣởng nhiều thông số. Do đó kết 

quả đó ít khi phản ánh đúng trị số tin cậy đƣợc. Cho nên có nhiều 

hệ số (factor) ảnh hƣởng trong đo lƣờng liên quan đến thiết bị đo. 

Ngoài ra có những hệ số khác liên quan đến con ngƣời sử dụng 

thiết bị đo. Nhƣ vậy độ chính xác của thiết bị đo đƣợc diễn tả dƣới 

hình thức sai số 

 Khái niệm sai số: là độ chênh lệch giữa kết quả đo và giá trị 

thực của đại lƣợng đo. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ: thiết bị 

đo, phƣơng thức đo, ngƣời đo… Sai số cũng có ý nghĩa quan trọng 

không kém gì kết quả đo, cho phép đánh giá đƣợc độ tin cậy của 

kết quả đo.   

2.2. NGUYÊN NHÂN GÂY SAI SỐ 

Các nguyên nhân gây sai số gồm: 

- Nguyên nhân khách quan: do dụng cụ đo không hoàn hảo, 

hay là có một phần khuyết điểm hoặc hƣ hỏng, đại lƣợng đo bị can 

nhiễu nên không hoàn toàn đƣợc ổn định, điều kiện môi trƣờng 

không tiêu chuẩn tác động lên thiết bị,  lên đối tƣợng đo hay ngƣời 

đo ... 
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- Nguyên nhân chủ quan: là sai lầm của ngƣời đo, nhƣ đọc 

kết quả đo sai, do thiếu thành thạo trong thao tác, phƣơng pháp 

tiến hành đo không hợp lí,... 

* Các nguồn sai số:  Thiết bị đo không đo đƣợc trị số chính 

xác vì những lý do sau: 

- Không nắm vững những thông số đo và điều kiện thiết 

kế. 

- Thiết kế nhiều khuyết điểm. 

- Thiết bị đo không ổn định sự hoạt động. 

- Bảo trì thiết bị đo kém. 

- Do ngƣời vận hành thiết bị đo không đúng. 

- Do những giới hạn của thiết kế. 

2.3. PHÂN LOẠI SAI SỐ  

Có nhiều cách phân loại sai số khác nhau: phân loại theo 

nguồn gốc,nguyên nhân... 

2.3.1. Phân loại sai số theo nguồn gốc gây ra sai số 

+ Sai số thô: Các sai số thô có thể quy cho giới hạn của các 

thiết bị đo hoặc là các sai số do ngƣời đo:  

 Sai lầm (Gross error): một cách tổng quát sai số này do 

lỗi lầm của ngƣời sử dụng thiết bị đo nhƣ việc đọc sai kết 

quả, hoặc ghi sai, hoặc sử dụng sai không đúng theo qui 

trình hoạt động...  

 Sai số giới hạn của thiết bị đo. Ví dụ nhƣ ảnh hƣởng quá 

tải gây ra bởi một voltmeter có độ nhạy kém. Voltmeter 

nhƣ vậy sẽ rẽ dòng đáng kể từ mạch cần đo và vì vậy sẽ tự 

làm giảm mức điện áp chính xác...  
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+ Sai số hệ thống (Systematic error): Sai số do những yếu tố 

thƣờng xuyên hay các yếu tố có quy luật tác động, nó làm cho sai 

số của lần đo nào cũng giống nhau hoặc thay đổi theo quy luật, 

Nguyên nhân thƣờng do tính không hoàn hảo của thiết bị, do điều 

kiện môi trƣờng tác động... 

 Sai số do thiết bị đo: Các phần tử của thiết bị đo có sai số do 

công nghệ chế tạo, sự lão hóa do sử dụng... Để làm giảm sai số này 

bằng cách bảo trì định kỳ cho thiết bị đo. 

 Sai số do ảnh hưởng điều kiện môi trường: cụ thể nhƣ nhiệt 

độ tăng cao, áp suất tăng, độ ẩm tăng, cƣờng độ điện trƣờng hoặc 

từ trƣờng ngoài tăng đều ảnh hƣởng đến sai số của thiết bị đo 

lƣờng. Giảm sai số này bằng cách giữ sao cho điều kiện môi 

trƣờng ít thay đổi hoặc bổ chính (compensation) đối với nhiệt độ 

và độ ẩm. Và dùng biện pháp bảo vệ  chống ảnh hƣởng tĩnh điện 

và từ trƣờng nhiễu. Sai số hệ thống đều có ảnh hƣởng khác nhau. 

Ở trạng thái tĩnh và trạng thái động: 

Ở trạng thái tĩnh sai số hệ thống phụ thuộc vào giới hạn của 

thiết bị đo hoặc do qui luật vật lý chi phối sự hoạt động của nó. 

Ở trạng thái động sai số hệ thống do sự không đáp ứng theo 

tốc độ thay đổi nhanh theo đại lƣợng đo. 

Đối với sai số hệ thống: xử lí bằng cách cộng đại số giá trị của 

sai số hệ thống vào kết quả đo, hoặc hiệu chỉnh lại máy móc, thiết 

bị đo với máy mẫu 

+ Sai số ngẫu nhiên (Random error): Là sai số do các yếu tố 

bất thƣờng không tuân theo quy luận tác động nào. Tuy đã thực 

hiện đo trong cùng điều khiện và tính cẩn thận nhƣ nhau nhƣng do 

nhiều yếu tố bất thƣờng mà sinh ra các kết quả đo khác nhau khi 

thực hiện phép đo nhiều lần cùng một đại lƣợng đo. Sự nảy sinh 
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sai số ngẫu nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan tác động lên 

đối tƣợng đo, thiết bị đo, ngƣời đo ...  

 Ví dụ: giả sử điện áp đƣợc đo bởi một vôn kế đƣợc đọc cách 

khoảng 1 phút. Mặc dù vôn kế hoạt động trong điều kiện môi 

trƣờng không thay đổi và đƣợc chuẩn hóa trƣớc khi đo và đại 

lƣợng điện áp đó xem nhƣ không thay đổi. Khi đó trị số đọc của 

vôn kế có thay đổi chút ít. Sự thay đổi này không đƣợc hiệu chỉnh 

bởi bất kỳ phƣơng pháp định chuẩn nào khác, vì do sai số ngẫu 

nhiên gây ra. 

+Sai số giới hạn (Limiting Error) là sai số tƣơng đối khi kết 

quả đo ở vị trị lệch toàn thang: 

[%]100.
max

max

X

X
M ,  Xmax: giá trị toàn thang. 

Khi kết quả đo ở vị trí thang đo nhỏ hơn vị trí lệch toàn thang 

thì sai số tƣơng đối tăng lên. Nhƣ vậy một yếu tố quan trọng khi 

đo lƣờng là kết quả đo càng gần vị trí toàn thang càng tốt. 

Ví dụ:  Dùng vôn mét thang đo 300V, cấp chính xác 2%, tính 

sai số tƣơng đối khi đo điện áp 120V?  

2.3.2.  Phân loại theo sự phụ thuộc của sai số vào đại lƣợng đo 

- Sai số điểm 0 (sai số cộng) là sai số không phụ thuộc vào giá 

trị đại lƣợng đo. 

- Sai số độ nhạy (sai số nhân) là sai số phụ thuộc vào giá trị 

đại lƣợng đo 

2.3.3. Phân loại theo vị trí sinh ra sai số 

- Sai số phƣơng pháp là sai số do phƣơng pháp đo không hoàn 

hảo 
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- Sai số phƣơng tiện đo là sai số do phƣơng tiện đo không 

hoàn hảo. Gồm: sai số hệ thống, sai số ngẫu nhiên, sai số điểm 0, 

sai số độ nhậy, sai số cơ bản, sai số phụ, sai số động, sai số tĩnh. 

- Sai số cơ bản của phƣơng tiện đo là sai số của phƣơng tiện 

đo khi sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn 

- Sai số phụ của phƣơng tiện đo là sai số sinh ra khi sử dụng 

phƣơng tiện đo ở  điều kiện không tiêu chuẩn 

- Sai số tĩnh là sai số của phƣơng tiện đo khi đại lƣợng đo 

không biến đổi theo thời gian 

- Sai số động là sai số của phƣơng tiện đo khi đại lƣợng đo 

biến đổi theo thời gian 

2.4. BIỂU THỨC BIỂU DIỄN SAI SỐ 

 - Sai số tuyệt đối: là hiệu giữa kết quả đo đƣợc với giá trị 

thực của đại lƣợng đo 

tđo XXX  

- Sai số tương đối chân thực: là giá trị tuyệt đối của tỉ số giữa 

sai số tuyệt đối và 

 giá trị thực của đại lƣợng đo 

[%]100.
tX

X
 

- Sai số tương đối danh định: 

[%]100.
đ

d
X

X
 

- Sai số tƣơng đối qui đổi: là giá trị tuyệt đối của tỷ số giữa 

sai số tuyệt đối và giá trị định mức của thang đo. 

 

[%]100.
đm

q
X

X
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Trong đó:  Xdm= Xmax -Xmin : giá trị định mức của thang đo. 

Nếu  giá trị thang đo: 0 Xmax thì Xđm=Xmax (giá trị toàn thang - 

full-scale) 

 

+ Độ chính xác (Accurate) : Mức độ gần giá trị thực của đại 

lƣợng đo và giá trị đo đƣợc: 

t

đot

X

XX
1A .100  [%] 

+ Độ chính tương đối:  100100.
t

đot

X

XX
100a  

Ví dụ: điện áp 2 đầu điện trở có trị số tin cậy đƣợc là 50V. 

Dùng vôn kế đo đƣợc 49 V. 

 Nhƣ vậy sai số tuyệt đối:  1VU  

 Sai số tƣơng đối:  2%100%
50V

1V
ct  

 Độ chính xác:  2%100%98%a    0,98;0,021A  

+ Độ rõ (Precision): Đánh giá mức độ giống nhau của mỗi kết 

quả đo với nhiều kết quả đo khác của một đại lƣợng đo duy nhất 

với cùng máy đo và điều kiện đo: 

n

n

X

XiX
1iP  

 nX  : trị số trung bình của n lần đo, Xi - kết quả của lần đo 

thứ i. 

 Ví dụ:              X5= 97 – Kết quả đo của lần đo thứ 5 

   nX =101,1 -  trị số trung bình của 10 lần đo 

 Tính chính xác của kết quả đo Xi là : %9696,0
1,101

1,10197
1  
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2.5. PHÂN TÍCH THÔNG KÊ ĐO LƢỜNG 

Ứng dụng các hàm phân bố ngẫu nhiên để đánh giá sai số 

ngẫu nhiên. 

Thông thƣờng sai số ngẫu nhiên do một số lớn những tác động 

nhỏ ảnh hƣởng, và thƣờng đƣợc tính toán trong đo lƣờng có độ 

chính xác cao. Đối với sai số ngẫu nhiên thì không xử lí đƣợc, chỉ 

có thể định lƣợng đƣợc giá trị sai số ngẫu nhiên bằng lí thuyết xác 

suất và thống kê. 

Với sai số của mỗi lần đo riêng biệt, sau khi đã loại bỏ sai số 

hệ thống thì nó hoàn toàn có tính chất của một sự kiện ngẫu nhiên. 

Kết quả của lần đo này không phụ thuộc gì với kết quả đo của các 

lần khác, và suất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên. Tuy nhiên muốn áp 

dụng xác suất thông kê để nghiên cứu đánh giá, tính toán các sai số 

ngẫu nhiên, thì cần thực hiện các điều kiện sau: 

- Tất cả các lần đo để phải tiến hành với các độ chính xác nhƣ 

nhau: Nghĩa là không những cùng đo ở một máy, trong cùng điều 

kiện, mà với cả sự thận trọng, chu đáo nhƣ nhau. Sai số hệ thống 

phải nhỏ hơn so với sai số ngẫu nhiên. 

- Phải đo nhiều lần, phép tính xác suất chỉ đúng khi có một số 

nhiều các sự kiện. 

2.5.1. Hàm phân bố chuẩn sai số 

Để đánh giá sai số ngẫu nhiên ta cần biến sự kiện suất hiện sai 

số này thành một sự kiện ngẫu nhiên tuân theo một số hàm phân 

bố xác suất nào đó. 

Giả sử đo đại lƣợng X không đổi nhiều lần độc lập với điều 

kiện đo giống nhau. Với số lần đo là n thu đƣợc n kết quả hoàn 

toàn ngẫu nhiên a1, a2, a3, ... , an, và sai số tuyết đối tƣơng ứng x1, 

x2, x3, ... , xn  (xi=ai-X (i=1 .. n) .  
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Sắp xếp các sai số theo giá trị độ lớn thành từng nhóm riêng 

biệt. Giả sử có n1 sai số có trị số từ 0†0,01; n2 sai số có trị số từ 

0,01†0,02; ...  Tần suất xuất hiện mỗi nhóm sai số này tƣơng ứng 

là 1=n1/n, 2=n2/n ... Nhƣ vậy ta vẽ đƣợc biểu đồ phân bố tần suất 

xuất hiên số theo độ lớn sai số là = (x) nhƣ Hình 2.1. Nếu tiến 

hành rất nhiều lần đo hay số lần đo n  , thì giản đồ = (x) tiến 

tới đƣờng cong trung bình p(x) nhƣ hình vẽ. Hàm số p(x) là hàm 

phân bố tiêu chuẩn sai số vì nó biểu thị theo quy luật phân bố tiêu 

chuẩn và nó có dạng hàm Gauss. Trong phần lớn các trƣờng hợp 

sai số đo lƣờng điện tử thì thực tế đều thích hợp với quy luật này. 

Biểu thức của p(x) nhƣ sau: 

22

)( xhe
h

xp  

Trong đó h là tham số phẩm chất (thông số đo chính xác), 

Hình 2.2 biểu diễn một số dạng đƣờng cong p(x) với các tham số h 

khác nhau, h càng lớn thì đƣờng cong các hẹp và nhọn, có nghĩa là 

xác suất các sai số có trị số bé lớn hơn. Thiết bị nào ứng với đƣờng 

cong có h lớn thì có độ chính xác cao hơn. 

x 

(x) 

p(x)= lim (x) 

          n  

      -0,05        -0,01   0 0,01        0,05 

Hình 2.1 - Biểu đồ tần suất xuất hiện sai số. Hình 2.2 - Hàm phân bố tiêu chuẩn sai số. 

x 

p(x) 

h1 

0  

h3 

h2 
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2.5.2. Hệ qủa của hàm phân bố chuẩn sai số  

Từ hàm phân bố sai số rút ra các kết luận nhƣ sau: 

- Xác suất xuất hiện các sai số không phụ thuộc vào dấu: 

p(xi)= p(-xi). 

- Sai số có trị số càng bé thì xác suất xuất hiện càng lớn: nếu 

|x1|<|x2| thì p(x1)>p(x2). 

- Giá trị trung bình của tất cả các sai số ngẫu nhiên khi n   

bằng 0. 

+ Biểu thức vi phân của hàm phân bố sai số: 

Số lƣợng các sai số có giá trị nằm trong khoảng dx giữa x và 

x+dx là dn=p(x).n.dx. Vậy xác suất xuất hiện các sai số có giá trị 

nằm trong khoảng x x+dx là: 

dxe
h

dxxp
n

dn
dp xh 22

)(  - Biểu thức vi phân hàm phân bố sai 

số. 

+ Biểu thức tích phân của hàm phân bố sai số 

- Xác suất xuất hiện sai số trong khoảng x1 x2 đƣợc tính nhƣ 

sau: 

2

1

22
2

1 xx

  x2)xP(x1

x

xh

x

dxe
h

dp  

- Xác suất xuất hiện các sai số không vƣợt quá trị số xi>0 nào 

đó là: 

iii x

xh

x

xh

x

dxe
h

dxe
h

dp
0x-x-

i

22

i

22

i

2
  )x|xP(|  

ix

xh dxe
h

0

i

222
 )x|xP(|  
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(Biểu thức này được sử dụng để đánh giá độ tin cậy của kết 

quả đo) 

- Xác suất xuất hiện sai số trong khoảng -  bằng 1 đo đó 

ta có: 

1)( xP  

- Nhƣ vậy P(|x|>xi) = 1 - P(|x|<xi). 

2.5.3. Chuẩn hóa hàm phân bố sai số 

Nhƣ ta đã biết xác suất xuất hiện các sai số có giá trị không 

vƣợt qua trị số xi>0 nào đó là: 
ix

xh dxe
h

0

i

222
  )x|xP(|  - biểu thức 

dƣới dấu tích phân không có nguyên hàm, và hàm tích phân phụ 

thuộc vào 2 tham số h và xi, để thuận tiện cho tính toán ta loại bỏ 

bớt tham số h bằng cách thực hiện chuẩn hóa hàm phân bố nhƣ 

sau: 

Thay 
2h

t
x  vào biểu thức tính phân ta đƣợc: 

ii t
t

t
t

i dtedt
h

e
h

0

2

0

2
i

22 2

2

12
)t|tP(|  )x|xP(|  

(trong đó 2hxt ii  - đƣợc gọi là hệ số phân bố) 

Đặt 
it

t

i dte
0

2

22
)(t  - Hàm mật độ Laplace. 

Ý nghĩa: Nhƣ vậy nếu biết đƣợc sự phân bố sai số, ta có thể 

tính đƣợc xác suất xuất hiện những lần đo có sai số mà trị số của 

nó lớn hơn hay bé hơn một giá trị sai số nào đó cho trƣớc. Điều 

này có ý nghĩa thực tế là ở kết quả đo ta cần lấy giới hạn của trị số 

sai số phải bằng bao nhiêu thì đảm bảo chính xác với độ tin cậy 

nào đó. 

Bảng 2.1 – Bảng giá trị của hàm Laplace 
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2.5.4. Các đặc số phân bố ứng dụng trong đo lƣờng 

a. Sai số trung bình bình phương 

Giả sử đo nhiều lần một đại lƣợng X, kết quả nhận đƣợc ở n 

lần đo tƣơng ứng là a1, a2, ..., an và các sai số tƣơng ứng là x1, x2, 

..., xn. 

Xác suất xuất hiện sai số tại giá trị xi và lận cận của nó là: 

i

xh

i dxe
h

dp i
22

 

Xác suất xuất hiện của cả n lần đo đó coi nhƣ là xác suất của 

một sự kiện phức hợp, theo lý thuyết xác suất tính bằng tích số của 

các xác suất của các sự kiện độc lập riêng rẽ: 

n

xxxh

n

nph dxdxdxe
h

dpdpdpP n ...... 21

)...(

21

22
2

2
1

2

 

Tìm điều kiện cực trị của hàm Pph, (coi h là tham số biến số. 

020
1

22
n

i

i

ph
xhn

dh

dP
 

Do đó 
n

x

h

n

i

i

1

2

2

1
 - Gọi là sai số trung bình bình phƣơng. 

Hàm phân bố tiêu chuẩn các sai số trở thành 

2

2

2

2

1
)(

ix

exp . 

Ta có .
2

t
h

t
x , vậy sai số tuyệt đối có thể viết là xi=ti  và 

kết quả đo có thể viết là X=ai  ti . 

Nếu chọn xi=  hay ti=1 thì độ tin cậy của kết quả đo là: 

  683,0
2

)1()(t)(

1

0

2

2

dtexP
t

i  - độ tin cậy chƣa cao. 

Nếu chọn xi=3  hay ti=3 thì độ tin cậy của kết quả đo là: 
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  997,0
2

)3()(t)3(

3

0

2

2

dtexP
t

i  - độ tin cậy cao. 

Có nghĩa là trong số 1000 lần đo một đại lƣợng nào đó thì có 

khoảng 3 lần đó có sai số vƣợt quá 3 . Ngƣời ta gọi M=3  là sai 

số cực đại. 

Tóm lại : - Giá trị trung bình bình phƣơng: 
n

x
n

i

i

1

2

. 

- Sai số cực đại: M=3 . 

b. Trị số trung bình cộng 

Gọi X là giá trị thực của đại lƣợng đo, ta có sai số tuyệt đối 

của mỗi kết quả đo là: xi=ai-X (i=2..n).  

Thực tế không xác định đƣợc xi, nên X cũng không xác định 

đƣợc mà chỉ xác định một kết quả đo gần đúng với giá trị thực tế 

nhất, gọi giá trị này là atb thì nó phải là giá trị có xác suất xuất hiện 

lớn nhất, cần tìm giá trị này. 

Để atb có xác suất lớn nhất thì tất cả các sai số x1, x2, ..., xn 

cũng phải có xác suất lớn nhất, vậy 
n

i

ix
1

2  phải cực tiểu. Vì atb gần 

với trị số thực X nên có thể thay atb cho X trong biểu thức tính xi. 
n

i

tbi

n

i

i aaxf
1

2

1

2  

Để 
n

i

ix
1

2 cực tiểu thì 0)(2
1

n

i

tbi

tb

aa
da

df
 

n

aaa
a n

tb

...21 - 

Trị số trung bình cộng. 

Nhƣ vậy atb có trị số bằng trung bình cộng của tất cả các lần 

đo, nó là trị số có xác suất lớn nhất, tức là gần trị số thực nhất khi 

tiến hành đo nhiều lần một đại lƣợng cần đo X. 



Chương 2 – Đánh giá sai số đo lường 

 54 

Nếu lấy atb làm kết quả đo, thì xác định độ chính xác và độ tin 

cậy của kết quả này nhƣ thế nào? 

Xác suất của các sai số có trị số không vƣợt qua một giá trị  

cho trƣớc là: 

it
t

itb dteXaP
0

2

22
)(t)( , trong đó 

tba

it  

Nhƣ vậy nếu cho trƣớc độ tin cậy, có nghĩa là biết xác suất 

P(|atb-X|< ), từ đó tra bảng xác định đƣợc ti và suy ra sai số phải 

lựa chọn là =ti atb để kết quả đo đảm bảo độ tin cậy đã cho. 

Khoảng tin cậy là: (atb- , atb+ ). 

Sự kiện lấy atb là kết quả đo có thể coi nhƣ là một sự kiện 

phức hợp Xtb đƣợc xác định từ các sự kiện xuất hiện kết quả đo ai 

là Xi: 

n

XXX
X n

tb

...21  

Theo lý thuyết xác suất thông kê ta có thể tính sai số trung 

bình bình phƣơng (phƣơng sai) của sự kiện Xtb theo công thức sau: 

n
tba  

c. Sai số dư 

Trên thực tế tính toán, vì không biết X nên ta không biết đƣợc 

các sai số xi, ta chỉ có thể tính đƣợc sai số tuyệt đối giữa các lần đo 

so với atb, và gọi đó là sai số dƣ. Sai số dƣ của kết đo thứ i là:  

i=ai-atb (i=2..n) 

Ta có : 
n

i

tbi

n

i

i naa
11

.0  

 Mặt khác 
n

x

xaxX

n

i

i

itbii

1  
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Nhƣ vậy : 
n

i

n

i

i

i

n

i

i
n

x

x
1

2

12

1

2  

Khai triển 
2

1

n

i

ix  ta đƣợc: 

ji

ji

n

i

i

n

i

i xxxx 2
1

2

2

1

 

Theo quy luật phân bố chuẩn, các sai số có trị số tuyệt đối 

bằng nhau nhƣng trái dấu thì có xác suất nhƣ nhau. Nhƣ vậy nếu 

tiến hành đo một số lần đủ lớn thì các sai số ấy sẽ từng đôi một 

triệt tiêu nhau: 0
ji

ji xx  do đó: 

n

i

i

n

i

i xx
1

2

2

1

 thay kết quả này vào biểu thức trên ta có: 

 

n

i

i

n

i

n

i

i

i

n

i

i x
n

n

n

x

x
1

2

1

2

12

1

2 1  

Nhƣ vậy sai số trung bình bình phƣơng có thể tính theo sai số 

dƣ nhƣ sau: 

1

1

2

n

n

i

i

 

2.5.5. Ứng dụng các đặc số phân bố để xác định kết quả đo từ 

nhiều lần đo 

Giả sử đo n lần một đại lƣợng X với kết quả tƣơng ứng là a1, 

a2, ..., an đã đƣợc loại trừ sai số hệ thống, xác định kết quả đo với 

độ tin cậy là Ptc, nghĩa là xác định kết quả đo và sai sô tuyệt đối 

tƣơng ứng sao cho xác suất xuất hiện các sai số nhỏ hơn sai số đã 

chọn không vƣợt quá Ptc. 
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Dựa vào các kết quả các đặc số ở trên, ta có thể thực hiện xử 

lý kết quả đo từ nhiều lần đo theo các bƣớc nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Lập bảng ghi n kết quả đo đã nhận đƣợc: 

i ai i i
2 

1 a1 1 1
2
 

2 a2 2 2
2
 

… … … … 

n an n n
2
 

Bƣớc 2: Tính giá trị trung bình: 

n

aaa
a n

tb

...21  

Bƣớc 3: Tính sai số dƣ và điền vào bảng trên: 

i=ai-atb (i=2..n) 

Kiểm tra sai số tính toán:  Kiểm tra xem 
n

i

i

1

0 có đúng 

không, nếu không đúng kiểm tra lại các tính toán từ bƣớc 2. 

Bƣớc 4: Tính sai số trung bình bình phƣơng: 

30)(n

30)(n
1

1

2

1

2

n

n
n

i

i

n

i

i

 

Bƣớc 5:  Chọn hệ số phân bố ti: Từ độ tin cậy Ptc và số lần đo 

n tra bảng phân bố laplace xác định đƣợc hệ số phân bố ti. Tuy 

nhiên thông thƣờng nếu số lần đo nhỏ (1<n<11) thì thƣờng dùng 

phân bố student để xử lý kết quả, và ti đƣợc tra từ bảng phân bố 

Student. Bảng phân bố Laplace và Student có thể xem trong phần 

phụ lục. 



Chương 2 – Đánh giá sai số đo lường 

 57 

Ví dụ:  Khi Ptc=0,997 thì bảng phân bố của ti thay đổi theo số 

lần đo nhƣ sau: 

n 5 6 7 10 15 20  

ti 5,2 4,6 4,2 3,6 3,2 3,1 3 

(Ptc=0,997, n=7 ) tra bảng ta có ti=4,2. 

Bảng 2.2  – Bảng giá trị ti ứng với xác suất tin cậy PTC và số 

lần đo n khác nhau 

 

Bƣớc 6: Tính sai số cực đại : M=ti.  

Bƣớc 7: Kiểm tra sai số thô hay không: Nếu có | i|>M thì kết 

quả đo ai có sai số thô.  

Nếu có bất kỳ sai số thô nào thì loại các kết quả đo có sai số 

thô và tính loại từ bƣớc 1 với bộ kết quả đo mới, số lần đo n mới. 

Nếu không có bất kỳ sai số thô nào thì thực hiện tiếp bƣớc 8. 

Bƣớc 8: Xác định sai số trung bình bình phƣơng của atb: 

n
tba  

Bƣớc 9: Biểu diễn kết quả đo: 

tbaitb taX  
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Chú ý:  Cuối cùng, ta còn phải chú ý tới các viết hàng chữ số 

của kết quả cuối cùng và cách tính tới sai số đo trong catalog sử 

dụng của máy đó. 

Cách viết hàng chữ số của kết quả và sai số:  

- Khi lấy 
tbait chỉ cần lấy với hai số, vì bản thân nó là một đại 

lƣợng gần đúng có trị số bé. 

- Lấy kế quả atb phải chú ý lấy số chữ số sau dấu phảy sao cho 

bậc của các số cuối của nó không đƣợc thấp hơn bậc của 2 hai con 

số của 
tbait  

Ví dụ X=234,56 1,06 thì phải viết lại là: X=234,7 1,1 

Cách xử lý sai số của máy đo: 

Trị số sai số trong catalog của máy đo là sai số cực đại. Nó 

biểu thị khả năng sai số có thể gặp phải khi tiến hành đo lƣờng ở 

điều kiện tiêu chuẩn đã quy định cho máy. Nhƣ vậy, nếu không 

thực hiện lấy chuẩn đƣợc máy, tức là so sánh với máy mẫu, để xác 

định ra sai số hệ thống của máy đó, thì trị số đã cho trong thuyết 

minh đƣợc coi là trị số sai số ngẫu nhiên cực đại. Cách xử lý đối 

với nó cũng coi nhƣ một số số ngẫu nhiên khác. Khi đó ta có 

không thể cộng gộp lại theo quy luật cộng đại số, nhƣ sai số hệ 

thống, mà phải cộng theo quy luật cộng trung bình bình phƣơng.

   

2.6. ĐÁNH GIÁ SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO GIÁN TIẾP 

 Trong nhiều trƣờng hợp, đại lƣợng cần đo không thể đƣợc 

biểu thị trực tiếp ngay, mà phải tính toán gián tiếp bằng công thức 

thông qua các đại lƣợng đo trực tiếp khác. Ví dụ công suất tác 

dụng của dòng một chiều trong mạch P=U.I, ta thực hiện bằng 

cách đo trực tiếp điện áp U và dòng điện I trong mạch. Trƣờng hợp 

sai số của phép đo P cần đƣợc tính nhƣ thế nào? 
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Xét trƣờng hợp tổng quát đại lƣợng cần đo là R đƣợc tính gián 

tiếp từ kết quả của n đại lƣợng đo trực tiếp X1, X2,...Xn nhƣ sau: 

R = f(X1, X2,..., Xn) 

Sai số tuyệt đối  

Giả sử khi đo các giá trị X1, X2,... Xn đo đƣợc có giá trị là 

gặp phải các sai số hệ thống tƣơng ứng là X1, X2, ..., Xn, thì 

cũng phải tính sai số hệ thống của Y, giả sử sai số đó là Y, dựa 

vào khai triển Taylor của hàm nhiều biến, bỏ qua các vô cùng bé 

bậc cao, ta có ta có: 

R+ R= f(X1+ X1, X2+ X2,..., Xn+ Xn) 

Xn
Xn

f
X

X

f
X

X

f
XnXXfR ...2

2
1

1
,...,2,1R  

Vậy: Xn
Xn

f
X

X

f
X

X

f
R ...2

2
1

1
  - Đây là công thức tổng 

quát để xác định sai số tuyệt đối của phép đo gián tiếp từ sai số 

tuyệt đố của n đại lƣợng đo trực tiếp. 

Thông thƣờng chúng ta có thể xác định giới hạn của sai số 

tuyệt đối nhƣ sau: 

max...2
2

1
1

RXn
Xn

f
X

X

f
X

X

f
R  

Sai số tƣơng đối 

%100.
R

R
R  

Sai số trung bình bình phƣơng 

Giả sử X1, X2, ... . X2 đƣợc đo bằng nhiều lần đo khác nhau: 

- Khi đo X1, tiến hành đo m1 lần và có các sai số ngẫu nhiên 

là: x1,1, x1,2, ...., x1,m1, và tƣơng ứng sai số trung bình bình phƣơng 

của X1 là 2.  
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- Khi đo X2, tiến hành đo m2 lần và có các sai số ngẫu nhiên 

là: x2,1, x2,2, ...., x2,m2 , và tƣơng ứng sai số trung bình bình phƣơng 

của X2 là 2. 

... 

- Khi đo Xn, tiến hành đo mn lần và có các sai số ngẫu nhiên 

là: xn,1, xn,2, ...., xn,mn, và tƣơng ứng sai số trung bình bình phƣơng 

của Xn là n. 

Tƣơng ứng: 
1

1

2

,1

1

1

m

x
m

i

i

, ,
2

1

2

,2

2

2

m

x
m

i

i

..., 

n

m

i

in

n
m

x
n

1

2

,

 

Theo lý thuyết xác suất thông kê, sai số trung bình bình 

phƣơng của R là R đƣợc tính nhƣ sau: 

n

i

i

i

R
X

f

1

2

2

 

Nhƣ vậy, sai số của một đại lƣợng phải đo gián tiếp thì bằng 

trị số trung bình bình phƣơng của các sai số mỗi đại lƣợng cục bộ 

đo trực tiếp. 

Từ phép cộng trung bình bình phƣơng, ta có nhận xét là: sai số 

của đại lƣợng tính toán gián tiếp thì chủ yếu đƣợc xác định bằng 

các thành phần sai số cục bộ nào có giá trị lớn, mà ít phụ thuộc vào 

các thành phần sai số cục bộ nào có trị số bé. Điều này cho ta một 

chú ý cần thiết khi đo là: tăng độ chính xác của phép đo trực tiếp 

những đại lƣợng cục bộ nào có vai trò quyết định hơn; cũng nhƣ 

có thể bỏ qua những thành phần sai số cục bộ nào bé hơn ba lần so 



Chương 2 – Đánh giá sai số đo lường 

 61 

với thành phần sai số cục bộ lớn nhất để cho phép tính đƣợc đơn 

giản hơn. 

Một số trƣờng hợp riêng: 

- Giả sử quan hệ hàm có dạng R=a.X+b.Y+c.Z, khi đó sai số 

tuyệt đối của phép đo gián tiếp đƣợc tính nhƣ sau: 

R= a. X+b. Y+c. Z 

Thông thƣờng có thể lấy giới hạn của nó là sai số tuyệt đối 

cho phép đo R: 

| R|max = |a. X|+|b. Y|+|c. Z| 

- Giả sử quan hệ hàm có dạng R=X
m
.Yn.Z

p
, (giả sử m, n, p  -

1) khi đó sai số tuyệt đối của phép đo gián tiếp sẽ là: 

R= m.X
m-2.

Yn.Z
p
 . X+n.X

m
.Yn-2.Z

p
. Y+p.X

m
.Yn.Z

p-2.
Z 

Biểu thức trên khá phức tạp không thuận tiện cho việc tính 

toán. Trong thực tế ngƣời ta dùng sai số tƣơng đối: 

Z

Z
p

Y

Y
n

X

X
m

R

R
...  

Nhƣ vậy có thể tính sai số tƣơng đối của R thông qua sai số 

tƣơng đối của các thành phần cục bộ nhƣ sau: 

%... ZYXR pnm  

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

18. Sai số là gì? Nguyên nhân gây sai số?   

19. Nếu phân loại theo  cách biểu diễn sai số thì có những loại 

sai số nào (kể tên)? 

20. Nêu khái niệm, biểu thức diễn đạt sai số tuyệt đối? 

21. Nêu khái niệm, biểu thức diễn đạt sai số tƣơng đối chân 

thực? 
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22. Nêu khái niệm, biểu thức diễn đạt sai số tƣơng đối danh 

định? 

23. Nêu khái niệm, biểu thức diễn đạt sai số tƣơng đối qui đổi? 

24. Nếu phân loại theo qui luật xuất hiện sai số thì có những loại 

sai số nào (kể tên)? 

25. Nêu khái niệm sai số hệ thống? nêu một số nguyên nhân gây 

sai số hệ thống? 

26. Nêu khái niệm sai số ngẫu nhiên? nêu một số nguyên nhân 

gây sai số ngẫu nhiên? 

27. Nêu khái niệm trị số đo sai? 

28. Nêu vắn tắt cách xử lí sai số hệ thống? 

29. p(x) là hàm số phân bố tiêu chuẩn các sai số (hàm chính tắc). 

2 2h xh
p x e       (hàm Gauss) 

h là thông số đo chính xác. 

h1, h2, h3 là các thông số đo chính xác của  

các thiết bị đo khác nhau. Chọn đáp án đúng: 

a. h1< h2< h3  

b. h1> h2> h3  

 

 

30. Cũng giống câu hỏi 32, thiết bị đo tƣơng ứng giá trị h nào có 

độ chính xác cao nhất? 

Hình 8.1 thiết bị đo tƣơng ứng h1 

Hình 8.2 thiết bị đo tƣơng ứng h2 

Hình 8.3 thiết bị đo tƣơng ứng h3 

31. Nêu 2 qui tắc phân bố sai số? 
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32. Đo n lần một đại lƣợng X thu đƣợc n kết quả đo có các sai số 

tuyệt đối tƣơng ứng là x1,x2,…,xn. Biểu thức tính sai số trung 

bình bình phƣơng là: 

a/

n
2

i

i 1

x

n 1
  b/

n

i

i 1

x

n
  c/

n
2

i

i 1

n 1
 

 d/

n

i

i 1

n 1
 

16. Sai số trung bình bình phƣơng của  a  là: 

a/
a

n
 b/

a
n 1

  c/
2

a
n 1

  d/ 
a n

 

17.  Kết quả đo với n >10 đƣợc xác định theo biểu thức sau: 

a/ sX a t  b/
s a

X a t   c/
a

X a t   d/X a t  

18. Kết quả đo với 2  n 10 đƣợc xác định theo biểu thức sau: 

a/ sX a t  b/
s a

X a t   c/
a

X a t   d/X a t  

19. X là đại lƣợng cần đo bằng phép đo gián tiếp; Y,V,Z là các 

đại lƣơng đo đƣợc bằng phép đo trực tiếp thành phần, 

X=F(Y,V,Z); Y, V, Z là các sai số hệ thống tƣơng ứng 

khi đo Y,V,Z; X là sai số hệ thống khi xác định X. Giả sử 

các sai số có giá trị nhỏ, viết biểu thức tính X theo Y, V, 

Z. 

20.  X là đại lƣợng cần đo bằng phép đo gián tiếp; Y,V,Z là các 

đại lƣơng đo đƣợc bằng phép đo trực tiếp thành phần, 

X=aY+bV+cZ; Y, V, Z là các sai số hệ thống tƣơng ứng 

khi đo Y,V,Z; X là sai số hệ thống khi xác định X. Giả sử 

các sai số có giá trị nhỏ, viết biểu thức tính X theo Y, V, 

Z. 
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21.  X là đại lƣợng cần đo bằng phép đo gián tiếp; Y,V,Z là các 

đại lƣơng đo đƣợc bằng phép đo trực tiếp thành phần, 

X KY V Z ; Y, V, Z là các sai số tƣơng đối tƣơng ứng khi 

đo Y,V,Z; X là sai số tƣơng đối khi xác định X. Viết biểu 

thức tính  X theo Y, V, Z . 

BÀI TẬP 

1. Đo điện áp của một nguồn điện một chiều 6 lần, thu đƣợc các 

kết quả tƣơng ứng với các lần đo lần lƣợt là: 110,50 V; 112,20 V; 

107,55 V; 97,10 V; 105,75 V; 113,35V. Hãy xác định kết quả đo 

và khoảng tin cậy biết xác suất tin cậy là 0,95.  

2. Có 2 vôn mét một chiều: 

+ Vôn mét thứ nhất có thang đo định mức 20V, 30V, 50V với 

cấp chính xác 0,5. 

+ Vôn mét thứ hai có thang đo định mức 50V, 75V, 100V với 

cấp chính xác 0,2.  

Hãy lựa chọn những Vôn mét và những thang đo thích hợp để 

đo điện áp của nguồn một chiều có giá trị khoảng 25V sao cho: 

- Sai số đo nhỏ nhất 

- Sai số đo không lớn hơn 0,7%. 
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CHƢƠNG 3 – CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐO LƢỜNG 

ĐIỆN TỬ 

 Cấu trúc cơ bản của máy đo 

 Cấu trúc chung của máy đo số 

 Thiết bị đo ghép nối với máy tính 

 Một số mạch đo lƣờng và gia công tín hiệu đo cơ bản 

 Cơ cấu chỉ thị đo lƣờng 

3.0. GIỚI THIỆU CHƢƠNG 

Chƣơng này sẽ trình bày những vấn đề kỹ thuật cơ sở cho kỹ 

thuật đo lƣờng điện tử nhƣ: Cấu trúc chung của máy đo, các kỹ 

thuật, thiết bị chỉ thị, mạch điện tử dùng trong đo lƣờng … Đây là 

những tiền đề cho việc nghiên cứu nguyên lý đo cũng nhƣ nguyên 

lý cấu tạo của máy đo. 

3.1. CẤU TRÖC CƠ BẢN CỦA MÁY ĐO 

Máy đo và các thiết bị mẫu là các thiết bị đo để thực hiện các 

yêu cầu về đo lƣờng. Thông thƣờng thì dựa vào phƣơng pháp phân 

tích tham số và đặc tính của đại lƣợng đo, phƣơng pháp và công 

nghệ cảm biến, phƣơng pháp và kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật xử lý tín 

hiệu, phƣơng pháp và công nghệ chỉ thị mà hình thành nên các 

phƣơng pháp đo khác nhau. Bản thân máy đo đã là một mạch đo 

đƣợc cấu trúc theo một hoặc một vài phƣơng pháp đo để đo lƣờng 

một đại lƣợng nào đó. Sự phát triển của Máy đo phụ thuộc rất 

nhiều vào sự phát triển của các mảng lý thuyết và kỹ thuật, công 

nghệ trên. 
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Dựa vào các đối tƣợng chính mà đo lƣờng điện tử cần giải 

quyết, thì các máy đo có thể phân loại tổng quá thành các nhóm 

máy đo nhƣ sau: 

Máy đo tham số và đặc tính của tín hiệu. 

Máy đo tham số và đặc tính của mạch điện tử. 

Máy tạo tín hiệu. 

Các linh kiện đo lƣờng 

3.1.1. Máy đo tham số và đặc tính của tín hiệu: 

 

Hình 3.1 – Cấu trúc máy đo tham số và đặc tính của tín hiệu. 

Nhiệm vụ chính của máy đo này là xác định đƣợc tham số và 

đặc tính của tín hiệu điện. Các tham số và và đặc tính của tín hiệu 

điện này có thể là đại lƣợng cần đo hoặc chúng lại gián tiếp mang 

thông tin đo cho một đại lƣợng điện hay phi điện khác. Các máy 

đo thuộc lại này ví dụ nhƣ: Vôn mét; Ampe mét; Máy đếm tần; 

Pha mét; Ô-xi-lô; Máy phân tích méo dạng; Máy phân tích phổ; 

Máy phân tích luồng thông tin (Phân tích giao thức)… Loại máy 

đo này đều có cấu trúc chung nhƣ  Hình 3.1. 

-  Tín hiệu điện x(t) mang thông tin cần đo cần đo đƣa tới đầu 

vào. 

-  Mạch vào: (Signal Condition) Có nhiệm vụ nhận tín hiệu 

và truyền dẫn tín hiệu tới Thiết bị biến đổi. Ngoài ra còn có chức 

năng thực hiện tiền xử lý tín hiệu vào nhƣ tiền khuếch đại, suy 

Mạch vào 

 

Thiết bị 

biến đổi 

Thiết bị 

chỉ thị 

Nguồn 

cung cấp 

Tín hiệu 

mang 

thông tin 

đo x(t) 
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giảm, giới hạn băng tần, lọc nhiễu, phối hợp trở kháng,… nhƣng 

không làm mất thông tin đo. Mạch vào thƣờng là bộ KĐ phụ tải 

catốt (Zvào cao), thực hiện phối hợp trở kháng, có các bộ suy 

giảm, bộ dây làm chậm… Nhiều chức năng mạch vào có đƣợc lựa 

chọn bởi ngƣời sử dụng thông qua những chuyển mạch, công tác 

điều chỉnh đƣa đƣa ra ngoài mặt máy đo. Mạch vào quyết định 

mức độ ảnh hƣởng của máy đo với chế độ công tác của đối tƣợng 

đo. Ở phạm vi tần số thấp và cao thì đặc tính này đƣợc biểu thị 

bằng trở kháng vào của máy. Ở siêu cao tần thì đặc tính này đƣợc 

biểu thị bằng công suất mà máy đo hấp thụ đƣợc. 

- Thiết bị biến đổi: Đây là bộ phận trung tâm của máy đo, có 

nhiệm vụ thực hiện so sánh, biến đổi và phân tích tín hiệu theo một 

thuật toán nào đó để đánh giá đƣợc tham số và đặc tính cần đo 

mang trong tín hiệu, xác định mối qua hệ giữa thang chỉ thị của 

thiết bị chỉ thị và đại lƣợng đo  và tạo ra tín hiệu phù hợp đƣa tới 

Thiết bị chỉ thị. Trong bản thân thiết bị này có thể tạo ra tín hiệu 

cần thiết để so sánh tín hiệu cần đo với tín hiệu mẫu. Có thể phân 

tích tín hiệu đo về biên độ, tần số, hay chọn lọc theo thời gian. 

Thƣờng là các mạch khuếch đại, tách sóng, biến đổi dạng điện áp 

tín hiệu, chuyển đổi dạng năng lƣợng, tín toán xử lý tín hiệu tƣợng 

tự và số ...  

- Thiết bị chỉ thị: để biểu thị kết quả đo dƣới dạng sao cho 

thích hợp với giác quan giao tiếp của sinh lí con ngƣời, hay đƣa ra 

những thông tin phù hợp để đƣa vào bộ vào bộ phận điều chỉnh, 

tính toán,... Ví dụ các dạng thiết bị chỉ thị nhƣ: Các cơ cấu chỉ thị , 

Ống tia điện tử, cơ cấu chỉ thị số dùng LED 7 đoạn hay LCD 7 

đoạn… 
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Hình 3.2 - Ví dụ về mối qua hệ giữa các phím điều khiển và 

mạch vào của máy đo. 

- Nguồn cung cấp: cung cấp năng lƣợng cho máy, và còn làm 

nguồn tạo tín hiệu chuẩn. 

Các loại máy đo thuộc nhóm này thì thực hiện theo phƣơng 

pháp đo trực tiếp, kết quả đo có thể đƣợc đọc thẳng hay thông qua 

phép đo so sánh với đại lƣợng mẫu. 
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3.1.2. Máy đo tham số và đặc tính của mạch điện: 

 

Hình 3.3 – Cấu trúc máy đo tham số và đặc tính của mạch 

Mạch điện cần đo thông số nhƣ: mạng 4 cực, mạng 2 cực, các 

phần tử của mạch điện, đƣờng truyền dẫn, hệ thống, thiết bị điện 

tử… Các loại máy đo thuộc nhóm này nhƣ: máy đo đặc tính tần số 

mạch hay thiết bị điện tử; máy đo đặc tính quá độ; máy đo hệ số 

phẩm chất; đo điện cảm; điện dung; điện trở; máy thử đèn điện tử, 

linh kiện bán dẫn, hay IC; máy phân tích đƣờng truyền; máy phân 

tích logic; máy phân tích mạng 4 cực… 

Để đo đƣợc tham số và đặc tính, thì mạch điện cần phải hoạt 

động trong chế độ thực hoặc chế độ tín hiệu thử. Máy đo sẽ thực 

hiện xử lý, phân tích và so sánh tín hiệu ra của mạch với tín hiệu 

vào mạch để đánh giá đƣợc tham số và đặc tính nào đó của mạch. 

Nguồn tín 

hiệu thử 

 

Thiết bị biến 

đổi, xử lý tín 

hiệu  

Thiết bị 

chỉ thị 

Nguồn 

cung cấp 

Mạch cần đo 

tham số, đặc 

tính 

(a) – Cấu trúc máy đo tham số và đặc tính của mạch có nguồn tín hiệu 

thử 

(a) – Cấu trúc máy đo tham số và đặc tính của mạch có nguồn tín hiệu thử độc 

lập 

Mạch vào 

 

Thiết bị biến 

đổi, xử lý tín 

hiệu  

Thiết bị 

chỉ thị 

Nguồn 

cung cấp 

Mạch cần đo 

tham số, đặc 

tính 

Nguồn tín 

hiệu thử 
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Tín hiệu thử mạch thƣờng đƣợc tạo hay đƣợc điều khiển bởi chính 

máy đo. Nguồn tín hiệu thử này có thể đƣợc xây dựng kèm theo 

máy đo hoặc là các thiết bị tạo tín hiệu độc lập, nhƣ vậy cấu trúc 

chung của các loại máy đo thuộc nhóm này có 2 dạng khác nhau 

nhƣ Hình 3.3. 

Về cơ bản cấu trúc của máy đo tham số và đặc tính của mạch 

không khác gì nhiều cấu trúc máy đo tham số và đặc tính của tín 

hiệu, ngoài việc có sử dụng thêm nguồn tín hiệu thử. Máy đo tạo 

tín hiệu thử phù hợp với yêu cầu đo và đƣa tới mạch cần đo, sau đó 

nhận tín hiệu ra của mạch và thực hiện đo tham số của tín hiệu này 

hay so sánh với tham số của tín hiệu thử từ đó đánh giá đƣợc tham 

số và đặc tính nào đó của mạch điện cần đo. 

3.1.3. Máy tạo tín hiệu đo lƣờng 

Nhóm máy này cũng bao gồm nhiều loại, chúng tạo tín hiệu 

chuẩn (mô phỏng đƣợc các dạng tín hiệu trong thực tế) sử dụng 

khi cần kiểm chuẩn trong đo lƣờng, để nghiên cứu và điều chỉnh 

thiết bị. Kết hợp với các máy đo khác để đo thám số và đặc tính 

của mạch điện tử, hệ thống điện tử. Các dạng tín hiệu chuẩn 

thƣờng đƣợc tạo ra nhƣ: Tín hiệu hình sin, các dạng tín hiệu xung, 

tín hiệu quét tần số, các dạng tín hiệu điều chế, các dạng tín hiệu 

số, và các dạng tín hiệu thử khác thƣờng dùng trong đo lƣờng viễn 

thông… 
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Hình 3.4 – Cấu trúc máy tạo tín hiệu đo lường 

Sơ đồ khối chung của nhóm máy này nhƣ Hình 3.4. 

- Bộ tạo sóng chuẩn: Là bộ phận chủ yếu, nó xác định các 

đặc tính chủ yếu của tín hiệu nhƣ dạng và tần số dao động. Thông 

thƣờng là tạo sóng hình sinh hay các loại tín hiệu xung. 

- Bộ biến đổi : để nâng cao mức năng lƣợng của tín hiệu hay 

tăng thêm độ xác lập của dạng tín hiệu. Nó thƣờng là bộ khuếch 

đại điện áp, khuếch đại công suất, bộ điều chế, thiết bị tạo dạng 

xung. Các máy phát tín hiệu ở siêu cao tần thƣờng không có bộ 

biến đổi đặt giữa bộ tạo sóng chủ và đầu ra hay dùng bộ điều chế 

trực tiếp để khống chế dạo động chuẩn. 

- Mạch ra: để điều chỉnh mức tín hiệu ra, biến đổi trở kháng 

ra của máy. Thƣờng thì mạch có bộ suy giảm (bộ phân áp), biến áp 

phối hợp trở kháng, hay các mạch khuếch đại CC…  

- Thiết bị đo: kiểm tra thông số của tín hiệu đầu ra. Thiết bị đo 

thƣờng đƣợc sử dụng để kiểm tra thông số của tín hiệu đầu ra. 

Thƣờng là vôn mét điện tử, thiết bị đo công suất, đo hệ số điều 

chế, đo tần số… 

- Nguồn: cung cấp nguồn cho các bộ phận, thƣờng làm nhiệm 

vụ biến đổi điện áp xoay chiều của mạng lƣới điện thành điện áp 1 

chiều có độ ổn định cao. 

Mạch 

ra 

Thiết bị đo Nguồn 

cung cấp 

Bộ điều chế 

Bộ tạo sóng 
chủ 

Bộ biến đổi x(t) 



Chương 3 – Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử 

 72 

3.1.4. Các linh kiện đo lƣờng 

Nhóm này bao gồm các linh kiện lẻ, phụ thêm với máy đo để 

tạo nên các mạch đo cần thiết. Chúng là các linh kiện tiêu chuẩn 

cao để làm mẫu (nhƣ điện trở, điện cảm, điện dung mẫu), hay các 

linh kiện để ghép giữa các bộ phận của mạch đo. Các linh kiện chủ 

yếu hay dùng ở đo lƣờng siêu cao tần nhƣ bộ suy giảm, bộ dịch 

pha, bộ phân mạch định hƣớng, các bộ cảm biến công suất ... 

3.2. CẤU TRÖC CHUNG CỦA MÁY ĐO SỐ 

3.2.1. Sự tiến triển trong công nghệ chế tạo thiết bị đo 

Ngày nay các công nghệ kỹ thuật điện tử tiến tiến nhất đều 

đƣợc đƣa vào việc chế tạo thiết bị đo. 

Sự phát triển của điện tử số và công nghệ chế tạo vi mạch cho 

phép chế tạo nhiều vi mạch tích hợp cao nhƣ VLSI. Điển hình là 

các bộ vi xử lý với khả năng tính toán cao ra đời đã làm thay đổi 

quan niệm, công nghệ và cơ cấu, tính năng của thiết bị đo lƣờng 

điện tử. 

Các thiết bị đo sử dụng công nghệ số hiện nay khác với thiết 

bị đo tƣơng tự chỉ thị kim, ống tia điện tử… chủ yếu là ở phƣơng 

pháp biến đổi và xử lý tín hiệu mang thông tin đo của đại lƣợng 

cần đo. 

- Thiết bị đo tương tự: Là thiết bị đo biến đổi liên tục các đại 

lƣợng cần đo, để kết quả hiển thị ở đầu ra cũng biến đổi liên tục, 

tƣơng tự nhƣ các giá trị đầu vào. Việc xử lý tín hệu và đo lƣờng 

đƣợc thực hiện bằng các mạch điện tử tƣơng tự. 

- Thiết bị đo số: Thiết bị đo biến đổi giá trị của đại lƣợng cần 

đo thành hệ các giá trị rời rạc để thực hiện xử lý và hiển thị kết quả 

ở đầu ra. 
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Vấn đề tin học hóa phƣơng pháp đo, số hoá cấu trúc thiết bị đo 

đã làm thay đổi chất lƣợng của quá trình đo lƣờng, mà điều quan 

trọng hơn cả là nâng cao đƣợc về độ chính xác của thiết bị đo và tự 

động hóa đƣợc quá trình đo. 

Các thiết bị đo lƣờng số đang có xu hƣớng dần thay thế các 

thiết bị đo tƣơng tự. Tuy vậy, các thiết bị đo số vẫn còn có những 

hạn chế do chính phƣơng pháp đo số và cấu trúc cơ sở của mạch 

đo gây ra (ví dụ nhƣ sai số do không đồng bộ, sai số do độ trễ của 

các phần tử logic, và sai số lƣợng tử …). 

3.2.1. Sơ đồ cấu trúc chung của máy đo số 

Máy đo số hiện nay thƣờng đƣợc thiết kế dựa trên các hệ vi xử 

lý, hay hệ vi điều khiển có cấu trúc nhƣ một máy tính chuyên 

dụng. Sơ đồ cấu trúc tổng quát của một thiết bị đo số (cả máy đo 

và thiết bị tạo tín hiệu) nhƣ sau: 

Trong số đồ trên, tín hiệu mang thông tin đo hoặc tín hiệu tạo 

ra đƣợc đƣa vào hoặc đƣa ra từ bộ chuyển đổi /Mạch vào(ra). 

 

Hình 3.5 – Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo số 

- Bộ chuyển đổi (Transducer)/ Mạch vào(ra): Biến đổi các đại 

lƣợng phi điện thành đại lƣợng điện, hoặc biến đổi các dạng năng 

Bộ chuyển 

đổi 

/Mạch 

vào(ra) 

Xử lý tín 

hiệu tƣơng 

tự 

Giao diện 

ngƣời sử 

dụng 

ADC 

/DAC 

Nguồn 

nuôi 

RA

M 

RO

M 

I/O 

Vi xử lý ( P) 

Khối xử lý số 

Tín hiệu 

vào 

hoặc ra 

Giao  

diện số 

Tín hiệu 

tƣơng tự Tín hiệu 

điều khiển 

Thông tin 

   Số liệu số 
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lƣợng ở đầu vào thành tín hiệu điện…. Nếu đầu vào hoặc đầu ra là 

tín hiệu điện thì đó là khối Mạch vào, còn nếu là thiết bị tạo tín 

hiệu thì đó là Mạch ra. Ví dụ các bộ chuyển đổi dùng trong đo 

lƣờng nhƣ sau: Cặp nhiệt điện, Điện trở nhiệt, tinh thể áp điện 

(biến đổi áp suất thành điện áp), biến đổi công suất siêu cao tần 

thành tín hiệu điện, các loại bộ cảm biến sensor… 

- Khối xử lý tín hiệu tương tự: Thực hiện các tiền xử lý với 

tín hiệu tƣơng tự khuếch đại, lọc nhiễu, phối hợp trở kháng, đổi 

tần, phân áp, suy giảm, khuyếch đại công suất, lấy mẫu và giữ 

mẫu… Sử dụng những mạch riêng biệt để tách những đặc tính 

riêng trong dạng tín hiệu vào và có thể có chức năng quan trọng 

nữa là so sánh tín hệu tƣơng tự với một tín hiệu chuẩn tƣơng tự, 

tạo ra tín hiệu có tỉ lệ biên độ, tần số, dạng … phù hợp với đầu vào 

của tầng tiếp theo. 

- ADC/DAC: Trong trƣờng hợp là thiết bị đo thì thực hiện 

chức năng ADC  - biến đổi tín hiệu tƣơng tự - tín hiệu số. Còn 

trong trƣờng hợp máy tạo tín hiệu thì thực hiện chức năng DAC - 

biến đổi tín hiệu số thành tín hiệu tƣơng tự. 

- Khối xử lý tín hiệu: bản chất nhƣ một máy tính chuyên dụng 

(gồm có các bộ vi xử lý, bộ nhớ và giao diện vào ra I/O) đƣợc thiết 

kế phù hợp với những yêu cầu điều khiển và tính toán trong máy 

đo. Khối này có thể có một hay nhiều bộ vi xử lý, bộ vi điều khiển, 

bộ xử lý tín hiệu số DSP… để thực hiện việc điều khiển chung cho 

máy đo và thực hiện tính toán số liệu thô từ ADC. Số liệu này sẽ 

đƣợc tính toán thành các thông tin đo lƣờng theo một thuật toán 

nào đó. Các thao tác xử lý tín hiệu số chủ yếu ở khối này có thể là: 

+ Chọn lọc thông tin: ví dụ nhƣ tính toán biên độ, chu kỳ tín 

hiệu… 
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+ Chuyển đổi các thông tin trên thành dạng có ý nghĩa hơn ví 

dụ nhƣ thực hiện DFT biến đổi số liệu biểu diễn trong miền thời 

gian thành số liệu biểu diễn trong miền tần số. 

+ Kết hợp với những thông tín thích hợp. 

+ Định dạng thông tin cho truyền thông qua giao diện thông 

tin: giao diện ngƣời sử dụng, giao diện máy tính…, ví dụ nhƣ số 

liệu 3 chiều có thể miêu tả bằng màn hình 2 chiều … 

  Chức năng khác của khối này là ứng dụng những hệ số chuẩn 

hóa cho số liệu, thực hiệu kết hợp bù sai số, hệ số chuẩn hóa với 

thông tin để làm tăng độ chính xác, độ tuyến tính, độ tin cậy của 

phép đo. Bên cạnh đó khối này còn thực hiện điều khiển các khối 

khác. 

- Giao diện người sử dụng: Thực hiện chỉ thị các kết quả đo, 

hay nhận các thao tác điều khiển thiết bị từ ngƣời sử dụng nhƣ 

điều khiển từ bàn phím, núm xoay, chuột.., yêu cầu của khối này là 

phải hiển thị kết quả dễ dàng cho ngƣời sử dụng, tránh hiểu sai 

thông tin đƣa ra bởi máy đo. Màn hình chỉ thị thƣờng dùng cơ cấu 

chỉ thị số nhƣ màn hình LCD với nhiều số và nhiều dòng văn bản, 

màn hình ma trận, màn hình ống tia điện tử … 

- Giao diện số: Ví dụ nhƣ RS232, Ethernet, USB hay một số 

chuẩn giao diện số đặc biệt dùng trong đo lƣờng nhƣ GPIB.., cho 

phép truyền thông tin giữa máy đo với máy tính hay với các máy 

đo khác trong hệ thống thông tin đo lƣờng. Các chuẩn giao diện 

này quy định khuôn dạng thông tin, ngôn ngữ điều khiển, cấu trúc 

dữ liệu để thực hiện trao đổi thông tin và điều khiển giữa máy đo 

và máy tính.  
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3.2.3. Ƣu điểm của máy đo số 

+ Tăng chức năng đo cho thiết bị 

Những máy đo nhiều chức năng không có vi xử lý trƣớc đây, 

phải chuyển chức năng đo bằng chuyển mạch, quy tình đã đƣợc 

chế tạo cố định, nên không thay đổi đƣợc, vì phần cứng và mạch 

logic là cố định. 

Khi có sử dụng vi xử lý, thì có thể đổi thiết bị đang năng chế 

tạo bằng các mạch logic cố định trƣớc đây thành thiết bị đo có 

chƣơng trình hóa, bằng cách cài đặt chƣơng trình điều hành trong 

các bộ nhớ ROM khác nhau. 

Các máy đo có lƣu trữ chƣơng trình nhƣ vậy đã làm tăng khả 

năng mềm dẻo của máy thỏa mãn yêu cầu đo mà không phải thay 

đổi mạch điện. 

Đồng thời, logic chƣơng trình hóa cũng đã làm giảm đáng kể 

giá thành của máy đo. 

+ Nâng cao độ chính xác đo lường 

Độ chính xác của thiết bị đo phụ thuộc vào cấp chính xác của 

nó. Sai số của thiết bị còn phụ thuộc vào đặc tính đo lƣờng của 

thiết bị đo đó. Có nhiều cách để nâng cao độ chính xác, xong với 

bản thân máy đo thì ở khả năng nhƣ: 

Thực hiện tự loại bỏ sai số hệ thống, ví dụ khả năng tự động 

xác định điểm không khi bắt đầu đo. 

Thực hiện tự chuẩn, tử thử đƣợc chính xác. Khả năng này còn 

có sai số ngẫu nhiên, nên cần phải thực hiện đo nhiều lần và lấy 

trung bình thống kê các kết quả đo. 

Máy đo số dùng vi xử lý có khả năng thực hiện các yêu cầu 

trên. 
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+  Mở rộng khả năng đo 

Cấu trúc của máy đo số cho phép mở rộng và phát triển khả 

năng đo lƣờng của máy để thích hợp với các dạng yêu cầu khác 

nhau của kỹ thuật đo, ví dụ yêu cầu đo gián tiếp một đại lƣợng vật 

lý nào đó. 

Một đại lƣợngvật lý phải đo gián tiếp thì đƣợc thực hiện thông 

qua tính toán bằng những quan hệ toán học giữa các đại lƣợng đo 

trực tiếp, ví dụ: Hệ số khuếch đại của một mạch đƣợc tính toán từ 

các trị số đo của điện áp đầu vào và đầu ra. Tổng quat hơn, một đại 

lƣợng vật lý R cần đó có mối quan hệ với các đại lƣợng X1, 

X2,…, Xn (mà các đại lƣợng này có thể đo trực tiếp đƣợc): 

R=f(X1, X2,…, Xn). Với máy đo số có thể thiết kế để cho phép đo 

các đại lƣợng khác nhau đó, mỗi phép đo có thể đƣợc chƣơng trình 

hóa và lƣu vào bộ nhớ chƣơng trình, việc lƣu trữ kết quả và thực 

hiện tính toán cũng dễ dàng, đặc biệt là với tốc độ tính toán của Vi 

xử lý hiện nay. 

+  Điều khiển đơn giản 

Máy đo số có thể thực hiện nhiều chức năng, tuy nhiên những 

chức năng đó đã đƣợc chƣơng trình hóa và việc điều khiển đƣợc 

thực hiện tự động, nên mặt máy cũng đã đƣợc đơn giản đi nhiều. 

Một thiết bị đo càng thông minh nếu nhƣ nó càng ít đi sự điều 

khiển từ ngƣời sử dụng. Sự đơn giản điều khiển của máy đo có vi 

xử lý rõ nét hơn cả là sự tự động chọn cấu hình máy đo nhƣ chọn 

chức năng đo, chọn thang đo, chọn khoảng thời gian chuẩn, chọn 

các điều kiện thao tác. Một số thiết bị đo còn có thiết bị báo lỗi khi 

ngƣời đo có nhầm lẫn và có hƣớng dẫn cách thực hiện đúng trên 

màn hiển thị của máy. 
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+  Thực hiện được các phép tính mong muốn cho kết quả đo 

Nhiều trƣờng hợp ngƣời đo mong muốn thực hiện một hàm số 

toán học nào đó cho kết quả đo hơn là chỉ biết bàn thân kết quả 

riêng biệt. Máy đo có vi xử lý cho khả năng chƣơng trình hóa để 

thực hiện các biến đổi kết quả này. Nhƣ các yêu cầu hiệu chỉnh kết 

quả, xác định sai số, biến đổi đơn vị đo, tạo mối quan hệ tuyến 

tính, hay thực hiện phân tích thông kê đo lƣờng. 

+  Có tối thiểu hóa cấu hình thiết bị 

Nhờ khả năng chƣơng trình hóa và khả năng tích hợp vi mạch 

với mật độ cao nên cấu hình phần cứng của máy đo giảm nhỏ. 

+  Máy đo có giá thành ngày càng giảm 

Giá hạ do cấu hình thiết bị nhỏ, giá thành chế tạo giảm nhỏ, 

nhƣng chức năng lại tăng 

+  Có thể nâng cao được độ tin cậy 

Cấu hình phần cứng giảm nhỏ, sử dụng ít linh kiện nên độ tin 

cậy tăng lên. 

+  Giảm thời gian đo 

Vì có thƣ viện mẫu, các chƣơng trình con, nên thao tác phần 

mềm đã làm đơn giản, thời gian tính toán các thuật toán phức tạp 

cũng giảm. Tính thông minh của máy làm giảm bớt thời gian điều 

khiển máy của ngƣời đo. 

+  Phối hợp tổ chức được trong hệ thống đo, mạng đo 

Máy đo có thêm các card ghép nối, cho phép tổ chức thành 

một hệ thống đo hay một mạng đo của nhiều máy đo riêng biệt. 

3.3. THIẾT BỊ ĐO GHÉP NỐI VỚI MÁY TÍNH 

Các hệ thống đo lƣờng ghép nối với máy tính đang đƣợc sử 

dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng. Các hệ thống này đƣợc sử 

dụng rất nhiều lý do: Quá trình điều khiển đo nhanh hơn, quá trình 
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tự động hóa cao hơn, chính xác hơn, giảm nhỏ sai lầm của ngƣời 

sử dụng. Nhiều phép đo, quá trình đo phức tạp có thể đƣợc thực 

hiện nhờ sự trợ giúp của máy tính. Có nhiều mức độ điều khiển 

khác nhau của máy tính đến máy đo, đến hệ thống đo. Nhiều máy 

đo có vai trò nhƣ là hệ thống thu thập số liệu hay đo lƣờng đa 

năng, phần mềm cài đặt trên máy tính vừa có nhiệm vụ điều khiển 

máy đo vừa thu thập số liệu, cũng nhƣ vừa có nhiệm vụ tính toán, 

phân tích, đo lƣờng, đánh giá số liệu thu nhận đƣợc từ máy đo và 

biểu diễn kết quả dƣới dạng mong muốn của ngƣời sử dụng. Máy 

tính còn có vai trò điều khiển từ máy đo, thu thập kết quả từ nhiều 

máy đo khác nhau trong hệ thống đo lƣờng và thực hiện phân tích 

kết quả đo lƣờng của hệ thống đo đó… Hệ thống thu thập số liệu - 

DAS là một mô hình hệ thống đo ghép nối với máy tính điển hình, 

quá trình đo lƣờng đƣợc thực hiện chủ yếu trên phần mềm. 

Các mô hình ghép nối máy đo với máy tính điển hình nhƣ 

Hình 3.6: 

– Máy đo đƣợc ghép nối với máy tính 

– Nối mạng các máy đo thành hệ thống đo lƣờng 

– Hệ thống thu thập số liệu DAS 

 

 

(a) – Máy đo đƣợc ghép nối với máy tính 

DUT 
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(b) - Nối mạng các máy đo thành hệ thống đo lƣờng 

 

(c) – Hệ thống thu thập số liệu DAS 

Hình 3.6 - Hệ thống đo ghép nối với máy tính 

+ Hệ thống thu thập số liệu  

Hệ thống thu thập số liệu DAS (Data acquisition (DAQ) 

systems) là hệ thống thu thập tín hiệu đo lƣờng từ nhiều nguồn 

khác nhau, thực hiện số hóa rồi thực hiện lƣu trữ, phân tích, đo 

lƣờng, đánh giá, và biểu diễn trên máy tính. DAS gồm các thành 

phần chính nhƣ Hình 3.7:  

3631A – Nguồn  Phần mềm: VEE : Phần 

mềm đo lƣờng ảo lập trình 

bằng đồ họa 

82357B giao tiếp 

GPIB - USB 

33220A Máy tạo sóng 

34405A Đồng hồ vạn năng số 

3000 Series-Máy hiện sóng 

Hub 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Mạch điện tử cần đo 

(DUT) 
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Sensor or 

Transducer 

Signal 
Conditioning ADC 

Computer Process or 

Test 

Computer 

Interface 

DAQ – Data Acquisition 

 

Hình 3.7 - Hệ thống thu thập số liệu DAS 

1. Sensor or Transducer - Thiết bị cảm biến hoặc Chuyển đổi: 

Thu nhận các đại lƣợng vật lý trong thực tế cần đo nhƣ nhiệt độ, 

cƣờng độ sáng, áp suất, lực cơ học, v..v.., thực hiện biến đổi các 

đại lƣợng vật lý phi điện đó thành tín hiệu điện có thể đo đƣợc nhƣ 

tín hiệu điện áp hoặc tín hiệu dòng điện. Khái niệm Cảm biến và 

Chuyển đổi đòng nghĩa với nhau trong hệ thống DAS. Có nhiều 

dạng Thiết bị Chuyển đổi khác khau, bảng sau giới thiệu một số 

loại thiết bị Chuyển đổi cho các đại lƣợng vật lý phổ biến: 

Đại lƣợng Thiết bị chuyển đổi 

Nhiệt độ Cặp nhiệt điện, RTD, Điện trở 

nhiệt 

Ánh sáng Cảm biến ánh sáng 

Âm thanh Microphone 

Lực và Áp lực Strain Gage 

Chuyển đổi áp điện 

Vị trí và độ dịch chuyển Potentiometer, LVDT, Optical 

Encoder 

Gia tốc Accelerometer 

pH pH Electrode 
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2. Signal Conditioning – Thiết bị gia công thông tin đo (Gọi 

tắt là Thiết bị Mạch vào):  Sau thiết bị cảm biến thƣờng yêu cầu có 

thiết bị gia công thông tin đo để gia công tín hiệu đo phù hợp, 

chính xác hơn trƣớc khi đƣa tới thiết bị số hóa. Thiết bị này có thể 

bao gồm nhiều chức năng nhƣ: khuếch đại tín hiệu, suy hao, lọc 

nhiễu, cách ly điện, ghép kênh tín hiệu tƣơng tự … Ngoài ra nhiều 

loại thiết bị chuyển đổi còn yêu cầu có tín hiệu điện áp hoặc dòng 

kích thích, hoàn chỉnh mạch cầu, thực hiện tuyến tính hóa, hay 

khuếch đại để tăng sự chính xác và sự hoàn hảo của thiết bị chuyển 

đổi. Nhƣ vậy Thiết mạch vào có vai trò quan trọng trong hệ thống 

thu thập số liệu nói riêng trong các hệ thống đo số nói chung. Thiết 

bị mạch vào đƣợc thiết kế dƣới dạng module độc lập hoặc các card 

ghép nối với máy tính, tham khảo Hình 3.8. 
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Hình 3.8 - Các loại thiết bị mạch vào 

Mỗi loại Cảm biến hay thiết bị chuyển đổi có yêu cầu về chức 

năng của Thiết bị mạch vào khác nhau. Bảng sau là đặc tính điện 

của các loại thiết bị cảm biến phổ biến và yêu cầu của thiết bị 

mạch vào cơ bản: 
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Bảng 3.1 – Các loại thiết bị cảm biển thông dụng 

Sensor Đặc tính điện Yêu cầu mạch vào 

Thermocouple 

(Cặp nhiệt 
điện) 

Đầu ra điện áp thấp 

Độ nhạy thấp 

Đầu ra phi tuyến 

Cảm biến nhiệt chuẩn 
Mạch khuếch đại hệ số 
lớn 

Mạch tuyến tính hóa 

RTD Trở kháng thấp (phổ 

biến 100 ) 

Độ nhạy thấp 

Đầu ra phi tuyến 

Yêu cầu dòng kích 
thích 

Cấu hình 4-dây/3-dây 

Mạch tuyến tính hóa 

Strain gauge Thiết bị trở kháng thấp 
Độ nhạy thấp 

Đầu ra phi tuyến 

Yêu cầu dòng hoặc điện 
áp kích thích 

Mạch khuếch đại hệ số 
lớn 

Các nhánh cầu 

Mạch tuyến tính hóa 

Điện trở sơn tiêu chuẩn 

Thermistor 

(Điện trở nhiệt) 

Điện trở 

Trở kháng và độ nhạy 
cao 

Đầu ra phi tuyến 

Cần dòng và điện áp 

kích thích với các điện 
trở chuẩn 

Mạch chỉnh tuyến tính 

Active 
Accelerometers 

High-level voltage or 
current output 

Linear output  

Power source 
Moderate amplification 

AC Linear 
Variable 

Differential 
Transformer 

(LVDT) 

AC voltage output AC excitation 
Demodulation 

Linearization 

 3. Data Acquisition Device - Thiết bị thu thập số liệu: Đây là 

thiết bị phần cứng thực hiện ghép nối máy tính với thế giới bên 
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ngoài. Thiết bị thu thập số liệu có nhiệm vụ chủ yếu là số hóa tín 

hiệu tƣơng tự (biến đổi ADC) và tạo ra chuẩn giao tiếp số với máy 

tính.  

Thiết bị thu thập số liệu và Thiết bị mạch có thể đƣợc chế tạo 

riêng, tuy nhiên cũng có thể đƣợc ghép chung và gọi là Bộ thu thập 

số liệu DAQ. 

4. Máy tính cài phần mềm điều khiển và đo lường: Máy tính 

đƣợc ghép nối với Thiết bị thu thập số liệu thông qua các chuẩn 

giao tiếp số điển hình nhƣ GPIB, USB, Ethernet, RS232, RS485, 

.... và đƣợc các các phần mềm điều khiển thiết bị cũng nhƣ phần 

mềm đo lƣờng. Các quá trình lƣu trữ số liệu cũng nhƣ thực hiện xử 

lý số liệu, tính toán đo lƣờng, cũng nhƣ hiển thị kết quả đƣợc thực 

hiện trên phần mềm đo lƣờng đó. Ngoài ra hiện này có có nhiều 

phần mềm cho phép ngƣời sử dụng lập trình để tạo ra các chức 

năng điều khiển và đo lƣờng mới, điển hình nhất là phần mềm 

LABVIEW của NI. 

3.4. MỘT SỐ MẠCH ĐO LƢỜNG VÀ GIA CÔNG TÍN HIỆU 

ĐO CƠ BẢN 

Trong kỹ thuật đo lƣờng điện tử, quá trình đo lƣờng đƣợc thực 

hiện nhờ mạch đo lƣờng và gia công tín hiệu. Chúng là các mạch 

điện thực hiện việc thu nhận tín hiệu đo, biến đổi, gia công, so 

sánh, tính toán … tín hiệu đo và đƣợc phối hợp với nhau trong một 

hệ vật lý thống nhất tạo ra các thiết bị đo, máy đo, hệ thống đo. 

Theo chức năng của các mạch đo và gia công tín hiệu ta có thể 

phân loại thành nhiều loại mạch đo nhƣ sau: 

- Mạch tỉ lệ: Mạch thực hiện một phép nhân, hoặc chia tín 

hiệu với hệ số k, ví dụ nhƣ: Mạch suy giảm (mạch phân áp, chia 

dòng), biến áp, biến dòng, mạch ghép và chia công suất, v..v.. 
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- Mạch khuếch đại: Cũng giống nhƣ mạch tỉ lệ, mạch khuếch 

đại có nhiệm vụ nhân thêm tham số nào đó của tín hiệu với một hệ 

số K (hệ số khuếch đại), tuy nhiên ở mạch khuếch đại thì công suất 

ra lớn hơn công suất vào (điều này ngƣợc với mạch tỉ lệ), nghĩa là 

đại lƣợng đầu vào điều khiển đại lƣợng ra). 

- Mạch gia công và tính toán: bao bồm các mạch thực hiện 

các phép tính đại số nhƣ cộng, trừ, nhân, chia, tích phân, vi phân, 

v..v.. 

- Mạch so sánh tương tự: là mạch so sánh giữa 2 điện áp. 

- Mạch cầu. 

- Mạch tạo hàm: Là mạch tạo ra những hàm số theo yêu cầu 

của phép đo nhằm mục đích tuyến tính hóa các đặc tính của tín 

hiệu đo ở đầu ra các bộ phận cảm biến, ví dụ nhƣ các mạch bình 

phƣơng, lũy thừa (exp), logarit (log), v..v.. 

- Mạch biến đổi A/D, D/A, mạch S&H (lấy mẫu và giữ mẫu). 

- Mạch lọc và mạch cộng hưởng tương tự. 

- Mạch số  và vi xử lý. 

... 

Mạch điện đƣợc sử dụng trong đo lƣờng điện tử rất đa dạng, 

một số mạch đo đặc thù trong đo lƣờng mới đƣợc trình bày trong 

phần này. 

3.5. CƠ CẤU CHỈ THỊ ĐO LƢỜNG 

Cơ cấu chỉ thị đóng một vai trò quan trọng trong thiết bị đo, 

nó có nhiệm vụ hiển thị chính xác kết qủa đo dƣới dạng phù hợp 

với khả năng nhận biết của con ngƣời. Cơ cấu chỉ thị cũng ảnh 

hƣởng đến độ chính xác, tốc độ của máy đo… Trong thực tế có 

nhiều dạng cơ cấu chỉ thị khác nhau dùng cho đo lƣờng, mỗi loại 

cơ cấu đo có những ƣu nhiểu điểm khác nhau về kỹ thuật đo, giá 
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thành, về công nghệ chế tạo… Các loại cơ cấu chỉ thị phổ biến nhƣ 

sau: 

+ Các cơ cấu chỉ thị kim. 

+ Ống tia điện tử CRT 

+ Cơ cấu chỉ thị số (dùng LED 7 đoạn hay LCD 7 đoạn). 

+ Màn hình ma trận (LED, LCD, Flasma, OLED…). 

3.5.1 Cơ cấu chỉ thị kim (Cơ cấu đo điện cơ bản - CCĐ) 

Cơ cấu chỉ thị kim hay còn gọi là cơ cấu đo điện cơ bản 

(CCĐ) dùng nhiều trong các thiết bị đo điện (nhƣ đo dòng điện, đo 

điện áp, đo công suất, đo điện trở, …) ở tần số thấp. Đây là những 

dụng cụ đo biến đổi thẳng. Đại lƣợng điện cần đo X (dòng điện 

mang thông tin của đối tƣợng đo) đƣợc biến đổi thành góc quay 

của phần động (phần có gắn kim chỉ thị)  so với phần tĩnh =f(X) 

Nguyên lý cấu tạo chung của CCĐ: 

Cấu tạo của CCĐ bao bồm 2 thành phần cơ bản : phần tĩnh và 

phần động. CCĐ hoạt động theo nguyên tắc biến đổi liên tục điện 

năng thành cơ năng làm quay phần động của nó. Trong  quá trình 

quay lực cơ sinh công cơ học một phần thắng lực ma sát, một phần 

làm biến đổi thế năng phần động. 

Quá trình biến đổi năng lƣợng trong CCĐ nhƣ sau: Khi có 

dòng điện Ix (hoặc điện áp Ux) vào CCĐ sẽ có sự biến đổi thành 

năng lƣợng điện từ We , We tạo ra sự tƣơng tác với phần động  và 

phần tĩnh và tạo ra Momen quay Mq làm quay phần động một góc 

 tỷ lệ với f(Ix) hoặc f(Ux). 

 Giả sử cơ cấu đo có n phần tĩnh điện (mang điện tích) và n 

cuộn dây. 

 Thông thƣờng điện áp đƣợc đƣa vào cuộn dây. Năng lƣợng 

điện từ sinh ra đƣợc xác định nhƣ sau: 
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Trong đó:  

+ i : cuộn dây thứ i. 

+ j :  phần tử mang điện tích thứ j. 

+ ijUijC điện áp và điện dung giữa 2 phần tử tích điện i và j. 

+ jIiI  : dòng điện trong các cuộn dây i và j. 

+ iL :  điện cảm cử cuộn dây i 

+ :ijM hỗ cảm giữa hai cuộn dây i và j 

 Năng lƣợng điện từ sinh ra và phụ thuộc vào điện áp, điện 

dung, dòng điện, cuộn cảm, và hỗ cảm. 

 Tƣơng tác giữa phần tĩnh và phần động tạo ra 1 momen quay 

bằng sự biến thiên của năng lƣợng từ trên sự biến thiên góc 

quay.
d

dW
M e

q  

Để tạo ra sự phụ thuộc giữa góc quay và giá trị đo, trong khi 

đo ngƣời ta sử dụng thêm lò xo phản kháng để tạo ra momen phản 

kháng chống lại sự chuyển động của phần động. 

.DM pk  

Trong đo: D là hệ số của lò xo phản kháng,  là góc lệch của 

kim chỉ thị. 

Kim chỉ thị sẽ dừng lại ở vị trí cân bằng khi: 

qpk MM
d

dW

Dd

dW
D ee 1

 

We  : phụ thuộc vào điện áp UX , dòng điện IX  đặt vào cuộn 

dây. 
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Biểu thức trên đƣợc gọi là phƣơng trình đặc trƣng của thang 

đo, cho ta biết đặc tính của thang đo và tính chất của CCĐ. 

Ngoài 2 momen cơ bản trên, trong thực thế phần độ còn chịu 

tác dụng của nhiều momen khác nhƣ momen ma sát, momen cản 

dịu, momen động lƣợng … 

Mỗi dạng cơ cấu đo có cách tạo ra năng lƣợng điện từ và cách 

biến đổi thành cơ năng tạo ra momen quay khác nhau. Dựa vào các 

biến đổi đó ngƣời ta phân chia CCĐ thành các loại khác nhau nhƣ 

sau: 

Loại cơ cấu đo Ký hiệu 

Cơ cấu đo từ điện  

Cơ cấu đo điện từ  

Cơ cấu đo điện động  

Cơ cấu đo tĩnh điện  

Cơ cấu đo cảm ứng  

Logô mét điện động  

Logô mét điện từ  

Logô mét từ điện  

 

a. Cơ cấu đo từ điện 

Cơ cấu đo từ điện hoạt động theo nguyên lý biến đổi điện 

năng thành cơ năng tạo ra momen quay nhờ sự tƣơng tác giữa từ 

trƣờng của 1 nam châm vĩnh cửu và từ trƣờng của dòng điện I qua  

khung dây động. 
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Hình 3.9 – Cấu tạo của cơ cấu đo từ điện 

Cấu tạo 

Cấu tạo của cơ cấu đo từ điện nhƣ hình Hình 3.9, gồm 2 phần 

cơ bản: 

Phần tĩnh: Gồm nam châm vĩnh cửu (1) hình chữ U đƣợc chế 

tạo bằng thép đặc biệt nhƣ hợp kim Vônfram, hợp kim Crôm, 2 má 

cực từ (2), lõi sắt từ hình trụ (3). Giữa (2) và (3) tạo thành khe hẹp 

hình vành khuyên cho phép khung dây quay xung quanh và có từ 

trƣờng đồng hƣớng tâm, khe hẹp này có độ từ cảm B đồng đều. 

Phần động: Gồm : 
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- Khung quay (4) – khung chữ nhật bằng nhôm, trên khung có 

cuốn dây đồng các điện (cỡ 0,03 0,2mm) cho phép dòng điện I 

chạy qua. Toàn bộ khối lƣợng khung quay phải càng nhỏ càng tốt 

sao cho momen quán tính rất nhỏ. Khung quay đƣợc đặt trên trục 

quay hoặc bởi dây treo. Dòng điện I đƣợc đƣa vào khung dây 

thông qua trục của khung dây. 

- Kim chỉ thị (5) đƣợc gắn chặt trên trục quay hoặc dây treo. 

Phía sau kim chỉ thị có mang đối trọng để sao cho trọng tâm của 

kim chỉ nằm trên trục quay hoặc dây treo và ngoài ra còn có vít 

điều chỉnh lệch không (Điều khiển zero). 

- Lò xo phản kháng (6) một đầu gắn vào trục quay đầu kia 

đƣợc giữ cố định có nhiệm vụ kéo kim chỉ thị về vị trí ban đầu 

hoặc tạo ra lo xo phản kháng giữ kim chỉ thị tại ví trí cân bằng. 

Nguyên lý hoạt động 

Khi có dòng điện I qua khung dây sẽ tạo nên năng lƣợng điện 

từ và tƣơng tác với từ trƣờng B của nam châm vĩnh cửu tạo ra 

momen quay: 

d

d
I

d

dW
M e

q  

Trong đó: d  là độ biến thiên của từ thông qua khung dây N 

vòng, diện tích là S: 

dSNBd ... . 

+ d : dộ biến thiên góc quay của khung dây. 

=> SNBIM q ...  

Mômen quay Mq làm quay khung dây, giả sử kim chỉ thị lệch 

một góc , thì momen phản kháng do lò xo (6) sinh ra tác động lên 

khung dây tăng: .DM pk  (D- Hệ số của lò xo phản kháng). 

Kim chỉ thị sẽ dừng lại ở vị trí cân bằng khi: 
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ISI
D

SNB

DSNBI

MM pkq

..
..

...

0

 

Trong điều kiện tiêu chuẩn const
D

SNB
S

..
0

 - đƣợc gọi là độ 

nhạy của CCĐ từ điện. 

Kết luận: Độ lệch góc quay của kim chỉ thị  tỷ lệ tuyến tính 

với cƣờng độ dòng điện qua khung dây. Nhƣ vậy, có thể khắc độ 

thang đo của dòng điện I tuyến tính theo góc quay của kim chỉ thị. 

Đặc tính của cơ cấu đo từ điện: 

- Thang đo tuyến tính. 

- Chỉ làm việc với dòng 1 chiều qua khung dây. 

- Độ nhạy dòng điện của cơ cấu đo từ điện:  

0S
dI

d
Si  

Nghĩa là độ nhạy dòng điện đƣợc tƣơng ứng với sự biến thiên 

của góc quay khi có sự biến thiên của dòng điện. Trong thực tế 

ngƣời ta thƣờng dùng tham số dòng điện toàn thang Itt – dòng điện 

lớn nhất cho phép qua CCĐ và khi đó kim chỉ thị vị trí cực đại 

max (thƣờng bằng khoảng 105
0
) – để chỉ độ nhạy. Có thể tăng độ 

nhạy bằng cách tăng Mq và giảm Mpk. 

- Dòng toàn thang (Itt) rất nhỏ (vài A ) 

- Độ nhạy điện áp của cơ cấu: 
dU

d
SV . Nếu nội trở của khung 

dây là Ri thì: 

i

ii

V S
RdIR

d
S

1
 

Ƣu điểm của cơ cấu đo từ điện: CCĐ từ điện có ƣu điểm so 

với những CCĐ khác nhờ những điểm sau đâu: 
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- Độ chính xác cao, có thể tạo ra các thang đo có cấp chính 

xác tới 0,5%, do từ trƣờng của nam châm vĩnh cửu mạnh nên độ 

nhạy ít bị ảnh hƣởng của từ trƣờng bên ngoài. 

- Công suất tiêu thụ nhỏ, tùy theo dòng Itt mà công suất tiêu 

thụ khoảng từ 25 W đến 200 W. 

- Phƣơng trình đặc tính là tuyến tính nên có thể tạo thang đo 

tuyến tính. 

Nhƣợc điểm của cơ cấu đo từ điện 

- Cuộn dây của khung quay thƣờng chịu đựng quá tải nhỏ nên 

thƣờng dễ bị hƣ hỏng nếu có dòng điện quá lớn đi qua. 

- Chỉ sử dụng với dòng một chiều. 

- Cấu tạo phức tạp, dễ bị hƣ hỏng khi có va đập mạnh. 

 Ứng dụng:  

Cơ cấu đo từ điện đƣợc dùng rất nhiều làm cơ cấu chỉ thị cho 

các thiết bị đo điện nhƣ Vôn mét, Ampe mét, dụng cụ đo điện vạng 

năng, cơ cấu chỉ thị trong phép đo cầu cân bằng… 
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Hình 3.7 - Một số thiết bị đo điện sử dụng CCĐ từ điện 

b. Cơ cấu đo điện từ 

Cơ cấu đo điện từ hoạt động theo nguyên lý: năng lƣợng điện 

từ đƣợc biến đổi liên tục thành cơ năng nhờ sự tƣơng tác giữa từ 

trƣờng của cuộn dây tĩnh khi có dòng điện đi qua với phần động 

của cơ cấu là các lá sắt từ. 

CCĐ điện từ có 2 loại: 

Loại lực hút (loại cuộn dây hình dẹt)có cấu tạo nhƣ Hình 3.10. 

Loại lực đẩy (loại cuộn dây hình tròn) có cấu tạo nhƣ Hình 

3.11. 

Cấu tạo 

+ Loại cuộn dây hình tròn: 

 

Hình 3.10   - Cơ cấu điện từ loại cuộn dây hình tròn 

- Phần tĩnh: là 1 cuộn dây hình trụ, phía trong thành ống có 

gắn lá sắt từ mềm uốn quanh. 
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- Phần động: gồm 1 lá sắt từ cũng đƣợc uốn cong và gắn vào 

trục quay nằm đối diện. Trên trục quay có gắn kim chỉ thị và lò xo 

phản kháng. 

+ Loại cuộn dây dẹt: 

 

Hình 3.11 – Cơ cấu điện từ loại cuộn dây dẹt 

- Phần tĩnh: gồm 1 cuộn dây dẹt, ở giữa có 1 khe hẹp. 

- Phần động: Gồm 1 đĩa sắt từ đƣợc gắn lệch tâm, chỉ 1 phần 

nằm trong khe hẹp và có thể quay xung quanh trục. Trên trục của 

đĩa sắt từ có gắn kim chỉ thị và lò xo phản kháng. 

Nguyên lý hoạt động chung: 

  Cuộn dậy tĩnh khi có dòng điện I (một chiều hoặc xoay 

chiều) đi qua sẽ tạo ra 1 năng lƣợng từ: 

2

2

1
LIWdt  

Trong đó: L là điện cảm cuộn dây, tuỳ thuộc vào vị trí tƣơng 

đối của lá sắt từ động và tĩnh. L=f(x). 

Momen quay là: 
d

dW
M dt

q  

Khi kim chỉ thị quay, mômen phản kháng tăng: Mpk=-D  

Tại vị trí cân bằng: 
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2

0

0

2

2

2

1
,

2

1

2

1

IS

d

dL

D
SI

d

dL

D

d

dL
I

d

dW
D

MM

dt

qpk

 

Góc quay của kim chỉ thị tỷ lệ với bình phƣơng của dòng điện 

qua cuộn dây. 

 

               

Hình 3.12 – Đồng hồ đo điện áp cao sử dụng CCĐ điện từ 

Đặc điểm của CCĐ điện từ: 

- Tiêu thụ năng lƣợng nhiều hơn cơ cấu đo từ điện. 

- Làm việc đƣợc với cả dòng điện một chiều và xoay chiều. 

- Thang đo phi tuyến. 

- Công nghệ chế tạo dễ dàng hơn, cơ cấu vững chắc, khả năng 

chịu tải tốt. 

- Độ nhạy kém do từ trƣờng phần tĩnh yếu. 

- Có hiện tƣợng từ dƣ trong lá sắt non nên kém chính xác hơn 

cơ cấu đo từ điện. 

- Do từ trƣờng tạo ra bởi cuộn dây nhỏ nên dễ bị ảnh hƣởng 

bởi từ trƣờng bên ngoài, cần phải bảo vệ bằng cách chắn từ cho cơ 

cấu. 
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- Độ chính xác thấp do dễ bị ảnh hƣởng của từ trƣờng bên 

ngoài và do tổn hao của sắt từ lớn. Tuy nhiên vẫn đƣợc dùng nhiều 

trong các loại đồng hồ đo điện áp cao. 

c. Cơ cấu đo điện động 

Là cơ cấu có sự phối hợp giữa cơ cấu từ điện và cơ cấu điện 

từ. Hoạt động theo nguyên lý biến đổi liên tục điện năng thành cơ 

năng nhờ sự tƣơng tác giữa từ trƣờng của cuộn dây tĩnh và cuộn 

dây động khi có dòng điện đi qua. 

Cấu tạo  

Cơ cấu đo điện động cũng có 2 loại là Cơ cấu điện động (a) và 

cơ cấu sắt điện động (b), cấu tạo nhƣ Hình 3.13 . 

Cấu tạo cơ cấu điện động gồm có cuộn dây tĩnh và cuộn dây 

động (khung quay). Thông thƣờng cuộn dây động không có lõi sắt 

non tránh đƣợc hiện tƣợng từ trễ và dòng điện xoáy. Cuộn động 

nằm trong vùng từ trƣờng đƣợc tạo ra bởi cuộn tính. Nếu cuộn tĩnh 

đƣợc cuốn trên một lõi sắt từ thì đó là cơ cấu sắt điện động. 

 

 

(a)                                                               =     (b) 

Hình 3.13  – Cơ cấu đo điện động 

Nguyên lý hoạt động 



Chương 3 – Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử 

 98 

Khi có dòng điện I1, I2 (một chiều hoặc xoay chiều) đi vào 

cuộn dây động và cuộn tĩnh sẽ tạo ra momen quay: 

Mq=KqI1I2=NBSI1I2 (dòng điện DC) 

Hoặc dtii
T

KM qq 21

1
(dòng điện AC) 

Vậy góc quay 
21II

D

Kq  hoặc dtii
TD

K q

21

1
 

Trong đó D là hệ số của lò xo phản kháng hoặc của dây treo. 

Để thang đo tuyến tính theo I1I2 thì Kq/D là hằng số. 

Đặc điểm của cơ cấu đo điện động 

Cơ cấu đo điện động có ƣu điểm là nhƣợc điểm của cơ cấu từ 

điện và cơ cấu điện từ 

Thƣờng dùng làm bộ chỉ thị cho Vônmét hoặc Ampemét hay 

Watt mét công suất tải 1 pha hay 3 pha. 

Ngoài ra ngƣời ta còn sử dụng để chế tạo tỷ số kế điện động 

dùng đo hệ số công suất cos . 

Chiều quay của có cấu điện động và sắt điện động đƣợc xác 

định trƣớc khi hoạt động với dòng xoay chiều (nhƣ Hình 3.14). 

Nhƣ vậy khi kim chỉ thị của cơ cấu bị lệch ngƣợc thì phải đổi cực 

tính của cuộn dây để kim chỉ thị quay thuận 

Cơ cấu điện động hay đƣợc sử dụng cho thiết bị đo công suất 

của điện áp cao. 
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Hình 3.14 – Chiều quay của kim chỉ thị phụ thuộc vào chiều 

dòng điện 

                 

Hình 3.15 – Đồng hồ đo công suất điện áp cao dùng CCĐ điện 

động. 

3.5.2 Thiết bị chỉ thị dùng LED 

a. Cơ cấu chỉ thị dùng LED- Light emitting diode 

a.1. LED đơn 

LED là một tiếp xúc p-n, vật liệu chế tạo đều là các liên kết 

của nguyên tố nhóm 3 và nhóm 5 của bảng hệ thống tuần hoàn 
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Mendeleev nhƣ GaAs (LED có mầu đỏ), GaP (LED có màu đỏ 

hoặc màu lục), GaAsP (LED có mầu đỏ hoặc vàng). 

          

Hình 3.16  – LED đơn 

Khi LED đƣợc phân cực thuận các hạt dẫn đa số khuếch tán ồ 

ạt qua tiếp xúc P-N (điện tử tự do từ n sang p, lỗ trống từ p sang n) 

chúng gặp nhau sẽ tái hợp và phát sinh ra photon ánh sáng. Cƣờng 

độ phát sáng của LED tỉ lệ với dòng điện qua điôt . Độ sụt áp khi 

phân cực thuận điốt là 1,2V và dòng thuận khi có độ chói hợp lí là 

20mA. 

Để có ánh sáng có màu khác nhau thì sử dụng loại bán dẫn 

khác nhau hoặc dùng nhựa bọc có màu khác nhau.Thông thƣờng 

LED phát ra tia hồng ngoại hên ngƣời ta thƣờng bao quanh LED 

một lớp Phosphor vì vậy do bức xạ của Phosphor nhìn thấy ta nhận 

ra đƣợc ánh sáng phát ra. 

Nhƣợc điểm của LED là cần dòng tƣơng đối lớn, nhƣng ƣu 

điểm của nó là nguồn điện áp một chiều thấp, khả năng chuyển 

mạch nhanh, bền, kích thƣớc nhỏ. 

 Tính chất của LED 

Tùy theo mức năng lƣợng giải phóng cao hay thấp mà bƣớc 

sóng ánh sáng phát ra khác nhau (tức màu sắc của LED sẽ khác 

nhau). Mức năng lƣợng (và màu sắc của LED) hoàn toàn phụ 

thuộc vào cấu trúc năng lƣợng của các nguyên tử chất bán dẫn. 

LED thƣờng có điện thế phân cực thuận cao hơn điốt thông 

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0u_s%E1%BA%AFc
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thƣờng, trong khoảng 1,5 đến 3Volt. Nhƣng điện thế phân cực 

nghịch ở LED thì không cao. Do đó, LED rất dễ bị hƣ hỏng do 

điện thế ngƣợc gây ra. 

 Cách xác định hai cực của LED 

Để phân biệt chân Anode và chân Catode của LED, ta dùng 

đồng hồ kim để ở thang đo điện trở. Hai đầu que đo có điện áp (do 

nguồn pin lắp trong đồng hố phát ra) que đen là dƣơng nguồn, que 

đỏ là âm nguồn. Khi có thông dòng qua LED làm LED sáng, cực 

nào của LED nối que dƣơng là cực dƣơng, cực kia là cực âm.  

Hai cực của LED có thể phân biệt bằng cách nhìn vào 2 khối 

bán dẫn nằm bên trong LED, cái nào to hơn là cực âm, nhỏ hơn là 

cực dƣơng. 

 Chọn điện trở cho LED 

Việc mắc nối tiếp R để hạn chế dòng điện qua LED là cần 

thiết . Dòng điện sẽ quyết định cƣờng độ sáng của LED, có nghĩa 

là khi tăng dòng lên thì LED sẽ sáng mạnh hơn, thông thƣờng từ 

10 đến 20mA. 

Khi có dòng chạy qua, thì điện áp rơi trên LED ở khoảng 

1,6V. Vì vậy nên lắp thêm R để điều khiển dòng - điều chỉnh độ 

sáng theo mong muốn. 

Thông số cơ bản khi chọn LED: 

Màu Điện áp 

Infrared  1.6 V 

Red  1.8 V ÷ 2.1 
V 

Orange  2.2 V 

Yellow  2.4 V 

Green  2.6 V 

Blue  3.0 V ÷÷ 

3.5 V 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Volt
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White  3.0 V ÷ 3.5 
V 

Ultraviolet  3.5 V 

 

-Ứng dụng của LED. 

Ngày nay, LED đƣợc coi là một giải pháp tiết kiệm năng 

lƣợng mới. Với các ƣu điểm nổi bật nhƣ tiêu hao nhiệt rất ít, LED 

hầu nhƣ không nung nóng môi trƣờng xung quanh; ánh sáng đèn 

LED ổn định, không gây chói, mỏi mắt, không phát ra tia cực tím; 

đèn LED có tuổi thọ lên đến 80.000 – 100.000 giờ. Vì vậy, đèn 

LED ngày càng đƣợc ứng dụng nhiều trong thực tế. LED đƣợc 

dùng để làm bộ phận hiển thị trong các thiết bị điện, điện tử, biển 

quảng cáo, đèn trang trí, đèn giao thông…  Đèn chiếu sáng bằng 

LED có ƣu điểm bền, gọn nhẹ, tiết kiệm năng lƣợng. 

+ LED được dùng làm bộ phận hiển thị trong các thiết bị điện 

tử 

 

a.2. LED 7 đoạn 

Các dụng cụ đo hiển thị số thƣờng dùng bộ chỉ thị 7 đoạn sáng 

LED ghép lại với nhau theo hình số 8. Khi cho dòng điện chạy qua 

những đoạn thích hợp có thể hiện hình bất kì số nào từ 0-9. 
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Hình 3.17 - Cơ cấu LED 7 đoạn 

Các cách mắc LED thông dụng: LED 7 đoạn sáng Anốt 

chung, LED 7 đoạn sáng Katốt chung. 

LED 7 đoạn sáng Katốt chung: Katốt của tất cả các điốt đều 

đƣợc nối chung với điểm có điện thế bằng 0 (hay cực âm của 

nguồn). Tác động vào đầu vào (Anốt) của điốt mức logic 1  điốt 

sáng.  

LED 7 đoạn sáng Anốt chung: các anốt đƣợc nối chung với 

cực dƣơng của nguồn (mức logic 1). Tác động vào đầu vào (Katốt) 

của điốt mức logic 0  điốt sáng. 

a.3. Màn hình ma trận LED 

Các điểm LED đƣợc sắp xếp thành ma trận điểm sáng. Ví dụ 

ma trận LED8x8 nhƣ Hình 3.18, trong đó các tín hiệu điều khiển 
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hàng Ri đƣợc nối với Anode của tất cả các LED trên cùng một 

hàng, còn các tín hiệu điểu khiển cột Ci cũng đƣợc nối với Cathode 

của tất cả các LED trên cùng một cột. Khi có một tín hiệu điều 

khiển ở cột và hàng, các chân Anode của các led trên hàng tƣơng 

ứng đƣợc cấp điện áp cao, đồng thời các chân Cathode của các led 

trên cột tƣơng ứng đƣợc đƣợc cấp điện áp thấp .Tuy nhiên lúc đó 

chỉ có một LED sáng, vì nó có đồng thời điện thế cao trên Anode 

và điện thế thấp trên Cathode. Nhƣ vậy khi có một tín hiệu điều 

khiển hàng và cột, thì tại một thời điểm chỉ có duy nhất một led tại 

chỗ gặp nhau của hàng và cột là sáng. Các bảng quang báo với số 

lƣợng led lớn hơn cũng đƣợc kết nối theo cấu trúc nhƣ vậy. 

 

 

Hình 3.18 Ma trận LED 
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Hình 3.19 - Ví dụ mạch điều khiển ma trân LED 

 

Hình 3.20 - Sơ đồ chân ma trận LED8x8 hai mầu 

(M23088C/DEG) 

 Ma trận led có thể là loại chỉ hiển thị đƣợc một màu hoặc 

hiển thị đƣợc 2 màu trên một điểm, khi đó led có số chân ra tƣơng 

ứng: đối với ma trận LED 8x8 hiển thị một màu thì số chân ra là 

16, trong đó 8 chân dùng để điều khiển hàng và 8 chân còn lại 

dùng để điều khiển cột. Đối với loại 8x8 có 2 màu thì số chân ra 

của LED là 24 chân, trong đó có 8 chân dùng để điều khiển cột 

(hoặc hàng ) chung cho cả hai màu, 16 chân còn lại thì 8 chân 

dùng để điều khiển hàng (hoặc cột) của màu thứ nhất, 8 chân còn 

lại dùng điều khiển hàng (hoặc cột) của màu thứ 2. 

3.5.3 Thiết bị chỉ thị dùng  LCD - Liquid Crystal Display 

a.  Nguyên lý của màn hình LCD  

Tinh thể lỏng là tên trạng thái của một vài hợp chất hữu cơ đặc 

biệt. Các chất này nóng chảy ở 2 trạng thái: lúc đầu ở trạng thái 

nóng chảy liên tục, sau đó nếu nhiệt độ tiếp tục tăng thì chuyển 

sang chất lỏng đẳng hƣớng bình thƣờng. Pha trung gian giữa hai 
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trạng thái này là trạng thái tinh thể lỏng (vừa có tính chất lỏng vừa 

có tính chất tinh thể). 

● Các phần tử tinh thể lỏng sắp xếp dọc theo khe rãnh.  

- Ở trạng thái tự nhiên, các phần tử tinh thể lỏng sắp xếp 

không theo trật tự nào cả.  

- Khi đƣợc tiếp cận với bề mặt có khe rãnh, các phần tử tinh 

thể lỏng sắp xếp song song dọc theo khe rãnh.  

 

Hình 3.21 - Trạng thái tự nhiên Khi tiếp cận với bề mặt có khe 

rãnh 

 ● Khi các tinh thể lỏng đan xen vào giữa các phiến trên và 

phiến dƣới chúng sắp xếp thẳng hàng với khe rãnh lần lƣợt theo 

hƣớng "a" và "b".  

 

Hình 3.22 - Sắp xếp phân cực của tinh thể lỏng 

 Các phần tử phía trên dọc theo chiều "a" còn phía dƣới dọc 

theo chiều khác là "b" đẩy tinh thể lỏng sắp xếp theo một cấu trúc 

xoay 90
o
.  

 ● Ánh sáng xuyên qua vùng không gian (khoảng trống) của 

phần tử sắp xếp.  
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a. Khi chƣa có nguồn phân cực                 b. Khi có nguồn 

phân cực 

Hình 3.23 - Sự lan truyền ánh sáng trong lớp tinh thể lòng 

 ● Ánh sáng cũng xoay khi xuyên suốt, hệt nhƣ các tinh thể 

lỏng xoay.  

 ● Ánh sáng xuyên qua các tinh thể lỏng, tiếp đó hƣớng vào 

các phần tử đã sắp xếp xoay 90
0
 nhƣ hình vẽ => ánh sáng cũng 

xoay 90
o
 xuyên qua các tinh thể lỏng.  

 ● Ánh sáng bẻ uốn cong 90
o
 nhƣ các phân tử khi xoay.  

 ● Các phần tử sắp xếp khi có điện trƣờng đặt vào.  

Khi có điện trƣờng đặt vào, tinh thể lỏng cấu trúc lại làm xoay 

ánh sáng khi xuyên qua.  

 ● Cấu trúc phân tử trong các tinh thể lỏng sắp xếp một cách 

dễ dàng khi có điện trƣờng đặt vào hoặc điện cực Anot ngoài tác 

dụng. Khi có điện áp đặt, các phân tử tự sắp xếp theo chiều dọc 

(dọc theo điện trƣờng) và ánh sáng cũng xuyên suốt dọc theo chiều 

sắp xếp của phân tử.  

● Chắn sáng với 2 bộ lọc phân cực (Polarizing filters - bộ lọc 

phân cực)  
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- Khi có điện áp đặt vào, kết hợp cả 2 bộ lọc phân cực làm 

xoay tinh thể lỏng trở thành 1 hiển thị LCD. 

- Ánh sáng sẽ xuyên qua khi hai bộ lọc phân cực sắp xếp với 

trục phân cực nhƣ hình vẽ trái.  

- Ánh sáng sẽ bị chặn khi 2 bộ lọc phân cực sắp xếp với trục 

phân cực nhƣ hình vẽ phải.  

 

 

Hình 3.24  - Sử dụng bộ lọc phân cực 

b. Cấu tạo của Màn hình LCD  

Kết hợp cả hai bộ lọc phân cực và sự xoay của tinh thể lỏng 

tạo lên một màn hình tinh thể lỏng.  
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Hình 3.25 - Nguyên lý cấu tạo màn hình LCD 

 Polarizing Filters: Bộ lọc phân cực.  

 Alighnment layers: Sắp xếp lớp.  

 Voltage: Điện áp.  

 Light: Ánh sang.  

 Khi hai bộ lọc phân cực sắp xếp dọc suốt theo hƣớng vuông 

góc với trục điện cực, ánh sáng đi vào từ phía trên, đổi hƣớng 

90
o
 dọc theo hƣớng đƣờng hình soắn ốc của các phân tử tinh 

thể lỏng, vì vậy ánh sáng xuyên qua bộ lọc dƣới.  

 Khi có điện áp đặt vào, các phân tử tinh thể lỏng nắn thẳng 

trên đƣờng ra từ hình đƣờng soắn ốc và dừng, đổi hƣớng rẽ 

của ánh sáng, do vậy đã ngăn cản ánh sáng xuyên qua bộ lọc 

dƣới (bộ lọc thấp)  

 Hình vẽ miêu tả nguyên lý điển hình cúa sự xoay màn hình 

tinh thể lỏng trong LCD, các tinh thể lỏng nơi mà các phân tử 

xoay hình đƣờng soắn ốc là đan xen giữa hai bộ lọc điện cực 

(phân cực). Khi có điện áp đặt vào ánh sáng bị chắn và màn 

hình xuất hiện đen.  

c. Các hệ thống hiển thị.  

Có hai kiểu cấu tạo màn hình tinh thể lỏng chính, khác nhau ở 

thiết kế nguồn sáng. 

Trong kiểu thứ nhất, ánh sáng đƣợc phát ra từ một đèn nền, có 

vô số phƣơng phân cực nhƣ các ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng này 

đƣợc cho lọt qua lớp kính lọc phân cực thứ nhất, trở thành ánh 

sáng phân cực phẳng chỉ có phƣơng thẳng đứng. Ánh sáng phân 

cực phẳng này đƣợc tiếp tục cho truyền qua tấm thủy tinh và lớp 

điện cực trong suốt để đến lớp tinh thể lỏng. Sau đó, chúng tiếp tục 

đi tới kính lọc phân cực thứ hai; có phƣơng phân cực vuông góc 
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với kính lọc thứ nhất, rồi đi tới mắt ngƣời quan sát. Kiểu màn hình 

này thƣờng áp dụng cho màn hình màu ở máy tính hay TV. Để tạo 

ra màu sắc, lớp ngoài cùng, trƣớc khi ánh sáng đi ra đến mắt 

ngƣời, có kính lọc màu. 

Ở loại màn hình tinh thể lỏng thứ hai, chúng sử dụng ánh sáng 

tự nhiên đi vào từ mặt trên và có gƣơng phản xạ nằm sau, dội ánh 

sáng này lại cho ngƣời xem. Đây là cấu tạo thƣờng gặp ở các loại 

màn hình tinh thể lỏng đen trắng trong các thiết bị bỏ túi. Do 

không cần nguồn sáng nên chúng tiết kiệm năng lƣợng. 

Các nguyên lý hiển thị  

 ● Các ký tự , chữ số và đồ hoạ đƣợc hiển thị cơ bản dựa theo 

3 phƣơng pháp hiển thị:  

1. Hệ thống thanh đoạn  

Hiển thị độ dài sắp xếp theo dạng hình số "8" để hiển thị số.  

 

2. Hệ thống ma trận điểm (hiển thị ký tự)  

Hiển thị sắp xếp thao các hàng và các cột để hiển thị ký tự.  

 

 3. Hệ thống ma trận điểm (hiển thị đồ hoạ)  

Hiển thị sắp xếp theo các hàng và các cột để hiển thị đồ hoạ  
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c. Nguyên lý hiển thị mầu  

 ● Mầu đƣợc hiển thị nhờ các bộ lọc mầu dành cho mỗi thành 

phần hiển thị, trong hệ thống ma trận điểm, các điểm mầu đỏ (R) , 

xanh lá (G), xanh dƣơng (B) nhận đƣợc do sử dụng các bộ lọc 

mầu, ba mầu cơ bản trên kết hợp lại cho ta một điểm ảnh, mỗi 

điểm mầu sẽ cho một mầu có cƣờng độ sáng  

khác nhau, một điểm ảnh có thể cho vô số mầu và là mầu tổng 

hợp đƣợc từ ba mầu cơ bản trên.   

Cấu trúc màn hình LCD  

 

Hình 3.26 - Cấu trúc màn hình LCD mầu 

Cấu trúc màn hình LCD mầu nhƣ Hình 3.26, trong đó gồm: 
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1. Polarizing filter (Bộ lọc phân cực) Điều khiển ánh sáng đi 

vào và thoát ra.  

3. Glass substrate (Hợp chất thuỷ tinh đặc biệt) Lọc chặn điện 

từ các điện cực.  

3. Transparent electrodes (Điện cực trong suốt) Là các thanh 

dẫn điện trong suốt cho phép ánh sáng xuyên qua.  

4. Alignment layer (Sắp xếp lớp) Là hai bề mặt có rãnh, ở 

giữa là các phân tử tinh thể lỏng, Các phân tử đƣợc sắp xếp theo 

hình soắn ốc 90o.  

5. Liquid crystals (Các tinh thể lỏng).  

6. Spacer (Khoảng trống) Duy trì khoảng cách đều giữa các 

tấm kính.  

7. Color filter (Bộ lọc mầu) Mầu đƣợc lọc và thể hiện khi 

dùng các bộ lọc R, G và B.  

8. Backlighting (Ánh sáng phía sau) Ánh sáng đƣợc chiếu từ 

phía sau màn hình xuyên qua các  

lớp trên, ở màn hình điện thoại, ngƣời ta sử dụng ánh sáng 

chiếu từ xung quanh sau đó dùng lớp phản xạ để hƣớng ánh sáng 

chiếu thẳng góc với màn hình từ sau về phía trƣớc.  

Nguyên tắc hoạt động  

 

+ Active element (Transistor) - Phần tử tích cực (Transistor).  

+ X Electronic - Điện cực X.  

+ Y Electronic - Điện cực Y.  
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+ Light - Ánh sang.  

Hình 3.27 - Cấu tạo các phần tử điều khiển điểm ảnh 

Cấu tạo các phần tử điều khiển điểm ảnh cho màn hình LCD 

nhƣ Hình 3.27. Trong đó: 

- Các điện cực X và Y sắp xếp thành hàng và dãy, mỗi điểm 

giao nhau có một Transistor trƣờng, chân S đấu vào điện cực Y, 

chân G đấu vào điện cực X , khi Transistor dẫn thì chân D sẽ có 

điện áp bằng điện cực Y tạo ra một điện áp chênh lệch với đế trên 

của LCD.  

- Mỗi Transistor sẽ điều khiển một điểm mầu, các tín hiệu 

ngắt mở đƣợc đƣa đến điện cực X, tín hiệu Video đƣợc đƣa đến 

điện cực Y, điện áp chênh lệch giữa điện cực X và Y sẽ làm 

Transistor dẫn tạo ra một điểm mầu có cƣờng độ sang nhất định.  

 

 ● Mỗi điểm mầu do một Transistor điều khiển, mỗi điểm mầu 

sẽ phát ra một mầu có cƣờng độ sáng khác nhau, cƣờng độ sáng 

phụ thuộc vào tín hiệu Video đặt vào điện cực Y.  

● Ba điểm mầu mang ba mầu khác nhau R(đỏ), G (Xanh lá) 

và B (Xanh lơ) tạo lên một điểm ảnh, khi thay đổi cƣờng độ sáng 
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của các điểm mầu sẽ tạo ra cho điểm ảnh có vô số mầu sắc khác 

nhau (Nguyên lý trộn mầu trong tự nhiên).  

● Màn hình điện thoại có độ phân giải là 96 x 128 nghĩa là sẽ 

có 96 x 128 = 12338 điểm ảnh <=> hoặc có 12338x3 = 37014 

điểm mầu.  

d. Phân loại màn hình LCD 

LCD ma trận thụ động 

LCD ma trận thụ động (Dual Scan Twisted Nematic, DSTN 

LCD) có đặc điểm là đáp ứng tín hiệu khá chậm (300ms) và dễ 

xuất hiện các điểm sáng xung quanh điểm bị kích hoạt khiến cho 

hình có thể bị nhòe. Các công nghệ đƣợc Toshiba và Sharp đƣa ra 

là HPD (hybrid passive display), cuối năm 1990, bằng cách thay 

đổi công thức vật liệu tinh thể lỏng để rút ngắn thời gian chuyển 

đổi trạng thái của phân tử, cho phép màn hình đạt thời gian đáp 

ứng 150ms và độ tƣơng phản 50:1. Sharp và Hitachi cũng đi theo 

một hƣớng khác, cải tiến giải thuật phân tích tín hiệu đầu vào 

nhằm khắc phục các hạn chế của DSTN LCD, tuy nhiên hƣớng 

này về cơ bản chƣa đạt đƣợc kết quả đáng chú ý. 

LCD ma trận chủ động 

LCD ma trận chủ độn thay thế lƣới điện cực điều khiển bằng 

loại ma trận Transistor phiến mỏng (thin film transistor, TFT 

LCD) có thời gian đáp ứng nhanh và chất lƣợng hình ảnh vƣợt xa 

DSTN LCD. Các điểm ảnh đƣợc điều khiển độc lập bởi một 

transistor và đƣợc đánh dấu địa chỉ phân biệt, khiến trạng thái của 

từng điểm ảnh có thể điều khiển độc lập, đồng thời và tránh đƣợc 

bóng ma thƣờng gặp ở DSTN LCD. 

 

Một số hình ảnh Màn hình LCD trong thực tế 
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+ Màn hình ký tự LCD 4x16 

 

 

+ Màn hình đồ họa LCD 
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Màn hình ma trận LCD 

3.5.4 Ống tia điện tử - CRT 

Ống tia điện tử - CRT (Cathode Ray Tube), hay còn đƣợc sử 

dụng khá phổ biến trong gọi là ống tia âm cực đƣợc máy đo lƣờng 

điện tử (nhƣ Ô-xi-lô, máy phân tích phổ, máy vẽ đặc tính biên độ - 

tần số…), cho phép hiển thị dạng tín hiệu trên màn hình. 

Nguyên lý chung của CRT:  

Cho chùm tia e
-
 bay trong chân không đi qua lần lƣợt 2 bản 

kim loại nằm ngang nhận tín hiệu điện áp y và 2 bản thẳng đứng 

nhận tín hiệu điện áp x và đập tời màn huỳnh quang (Nhƣ Hình 

3.28). Do e
-
 chịu tác dụng của điện trƣờng tạo bởi 2 cặp bản kim 

loại đó nên e
-
 sẽ phải bay lệch theo phƣơng x và y, độ lệch theo 

phƣơng y tỉ lệ với tín hiệu y, độ lệch theo phƣơng x tỉ lệ với tín 

hiệu x. Kết quả vết sáng trên màn huỳnh quang sẽ nằm tại toạ độ 

(x,y). Khi tín hiệu x và y thay đổi vết sáng vẽ một đƣờng dao động 

đồ nào đó trên màn hình. 
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y

x

y

x

e-

Mµn huúnh quangCÆp l¸i ®øng
CÆp l¸i ngang  

Hình 3.28 – Nguyên tắc chung của CRT 

Nhƣ vậy, CRT là một loại dụng cụ điện tử mà trong đó có 

chùm điện tử e- đƣợc bức xạ từ Katốt bị nung nóng, chúng đƣợc 

gia tốc, hội tụ bằng điện trƣờng hay từ trƣờng, tạo thành một chùm 

điện tử nhỏ gọn bắn tới màn huỳnh quan (hợp chất của Phosphor), 

màn phát sáng tại điểm có điện tử bắn tới. Chùm điện tử đƣợc làm 

lệch theo chiều đứng và chiều ngang trên màn hình theo quy luật 

điện áp đặt vào các tấm làm lệch, tạo ra dạng hình ảnh (dạng dao 

động đồ) trên màn hình. Dao động đồ có thể là dạng tín hiệu 

(waveforms), hay là các hình ảnh (pictures)… 

Có nhiều loại CRT: Loại CRT khống chế bằng từ trƣờng (màn 

hình ti vi và màn hình máy vi tính); Loại CRT khống chế bằng 

điện trƣờng (dùng nhiều trong các thiết bị đo). 

CRT khống chế bằng điện trƣờng 

Cấu tạo CRT khống chế bằng điện trƣờng nhƣ Hình 3.29, 

trong đó CRT đƣợc cấu tạo từ 1 ống thuỷ tinh hình trụ có độ chân 

không cao (áp suất khoảng từ 10
-5v

10
-4

mN/cm
2
) – để không ngăn 

cản sử chuyển động của chùm điện tử từ Katot tới màn hình). Đầu 

ống hình trụ tròn có chứa súng điện tử và hệ thống lái tia, phía cuối 

loe ra hình nón cụt, mặt đáy đƣợc phủ 1 lớp huỳnh quang tạo thành 

màn hình. Cấu tạo của CRT gồm 3 phần chính: màn huỳnh quang, 

súng điện tử, hệ thống lái tia. 
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Hình 3.29 – Cấu tạo CRT khống chế bằng điện trường 

a. Màn huỳnh quang 

Lớp huỳnh quang thƣờng là hợp chất của Phosphor (P). Khi 

có điện tử bắn tới màn hình, tại vị trí va đập, điện tử sẽ truyền 

động năng cho điện tử lớp ngoài cùng của nguyên tử P, điện tử này 

sẽ nhảy từ mức năng lƣợng thấp lên mức năng lƣợng cao và tồn tại 

trong 1 thời gian rất ngắn rồi tự nhảy về mức năng lƣợng thấp ban 

A3 

(Ahậu) 

Lớp than chì 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

Màn chắn 

Sợi đốt F 

Katốt K 

Lƣới điều chế 

G 
Anốt hội tụ A1 

Anốt gia tốc 

A2 

EK 
 

-2,05kV 
R2 R1 Rbright Rfocus 

Súng điện tử Hệ thống lái 

tia 

Màn hình 

Màn 

huỳnh 

quang 
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đầu và phát ra photon ánh sáng. Ví trí nào bị bắn phá ví trí đó đƣợc 

phát sáng, ánh sáng đƣợc lƣu lại trong một khoảng thời gian nhất 

định (gọi là độ dƣ huy của màn hình), cộng với độ lƣu ảnh của 

võng mạc, làm cho ngƣời qua sát có cảm giác điểm sáng đó tồn lại 

lƣu trên màn hình, hình ảnh dao động đồ đƣợc quan sát nhƣ là liên 

tục. 

Màu sắc ánh sáng phát ra tùy thuộc vào hợp chất của P, 

thƣờng màu xanh lá cây nhạy cảm với mắt ngƣời (hợp chất có 

chứa Silicat Kẽm), ánh sáng màu tím (hợp chất của Vônframát 

Canxi) tích cực với thuốc ảnh. 

Độ dƣ huy của màn hình sẽ phụ thuộc vào chất huỳnh quang, 

thông thƣờng khoảng từ vài s đến vài s. Khi quan sát tín hiệu có 

tần số thấp thì dùng màn hình có độ dƣ huy lớn, còn khi quan sát 

tín hiệu tần số cao thì dùng màn hình có độ dƣ huy nhỏ. 

Chất huỳnh quang cách điện và phát xạ điện tử thứ cấp khi có tia 

điện tử bắn tới, điện tử thứ cấp này phải đƣợc thu gom bằng Anốt 

hậu (lớp than chì xung quanh màn hình) để không tạo thành lớp 

điện tử che lấp màn hình, ngăn cản chuyển động của chùm tia điện 

tử. 

Ngoài ra ngƣời ta còn dùng kiểu ống có màng nhôm mỏng cho 

kết tủa tại bề mặt nơi có điện tử bắn tới, màng nhôm cho chùm 

điện tử đi qua và thu gom điện tử thứ cấp dẫn chúng xuống đất của 

máy, và còn tác dụng phản xạ ánh sáng làm tăng cƣờng độ sáng và 

là nơi tiêu nhiệt làm tăng tuổi thọ cho màn hình. 

b. Súng điện tử 

Súng điện tử: Có nhiệm vụ tạo, gia tốc và hội tụ chùm tia điện 

tử. Cấu tạo gồm: sợi đốt F, Katốt K bao quanh sợi đốt, lƣới điều 

chế G, Anốt hội tụ A1, Anốt gia tốc A3. Các điện cực có dạng hình 

trụ có lỗ nhỏ ở giữa, làm bằng Niken, riêng K có phủ một lớp ôxit 
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kim loại ở đáy để tăng khả năng bức xạ điện tử. Các điện cực phía 

sau (theo chiều chuyển động của chùm tia điện tử) thƣờng có vành 

rộng hơn điện cực phía trƣớc và có nhiều vách ngăn có tác dụng để 

các chùm điện tử không đi quá xa trục ống, việc hội tụ sẽ dễ dàng 

hơn. Với cấu tạo đặc biệt của các điện cực nhƣ vậy sẽ tạo ra 1 điện 

trƣờng không đều đặc biệt có thể hội tụ và gia tốc chùm tia. 

Các điện cực đƣợc cấp nguồn nhờ các phân áp nhƣ hình vẽ 

(UK=-2kV,  UKG=0 50V, UA2=0V,  UA1=50V 300V).  Triết áp 

Rbright điều chỉnh điện áp UGK làm thay đổi lƣợng điện tử bắn tới 

màn huỳnh quanh, làm thay đổi độ sáng của dao động đồ. Triết áp 

này thƣờng đƣợc đƣa ra ngoài mặt máy ký hiệu là “Bright hay 

Intensity”. Triết áp Rfocus thay đổi điện áp trên A1 làm thay đổi độ 

tụ của chùm tia điện tử và cũng đƣợc đƣa ra ngoài mặt máy ký 

hiệu là “Focus”.  

Lƣới điều chế G đƣợc cung cấp điện áp âm hơn so với K và 

đƣợc ghép sát K để dễ dàng cho việc điều chỉnh cƣờng độ của 

chùm điện tử bắn tới màn hình. 

Anốt A2 (Anốt gia tốc) thƣờng đƣợc nối đất để tránh méo dao 

động để khi điện áp cung cấp cho các điện cực không phải là điện 

áp đối xứng. 

Xét quỹ đạo chuyển động của chùm điện tử khi đi qua điện 

trƣờng của các điện cực 

Quy luật chuyển động của các hạt mang điện trong điện 

trƣờng và từ trƣờng về cơ bản cũng giống quy luật lan truyền ánh 

sáng trong môi trƣờng quang học. Quy luật chuyển động của điện 

tử trong điện trƣờng tĩnh tuân theo quy luật sau: 

+ Điện tử chuyển động thẳng trong vùng có thế không đổi. 

+ Nếu chùm điện tử chuyển động trong vùng điện trƣờng 

không đồng đều thì nó có thể bị khúc xạ hay phản xạ khi chuyển 

U1 
U2 
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động qua mặt đẳng thế. Nếu bị phản xạ thì góc phản xạ bằng góc 

tới. Nếu bị khúc xạ thì khi điện tử chuyện động từ vùng có điện thế 

U1 sang vùng có điện thế U2 hƣớng và độ lớn vận tốc của điện tử 

thay đổi và đƣợc xác định theo quy luật khúc xạ nhƣ sau: 

 

1

2

1

2

2

1

sin

sin

U

U

v

v
 

 

Nếu U2>U1 thì v2>v1 điện tử đƣợc tăng tốc. 

Xét quỹ đạo chuyển động của chùm tia điện tử khi đi qua điện 

trƣờng giữa A1 và A2 nhƣ hình vẽ: 

Hình 3.30 – Chùm điện tử chuyển động qua điện trường giữa 

các điện cực 

Trong không gian giữa A1 và A2 hình thành các mặt đẳng thế, 

lực tác dụng của điện trƣờng lên điện tử tại một vị trí nào đó là: 

EqF


. Mặt đẳng thế hƣớng bề lồi về phía Katot có tác dụng hội tụ 

chùm tia, còn mặt đẳng thế có hƣớng lõm quay về phía Katot có 

tác dụng phân kỳ chùm tia. Nhƣng tổng hợp lại thì điện trƣờng 

giữa A1-A2 có tác dụng hội tụ chùm tia (tƣơng đƣơng với một 

thấu kính điện hội tụ). 

Màn hình 

C 

Các mặt đẳng thế 

Lực tác dụng lên điện tử 

Chùm điện tử 

G A1 A2 

K 
F 
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Cơ cấu G, A1, A2 tƣơng tự nhƣ một hệ thống kính đƣợc thiết 

kế sao cho điện trƣờng không đều giữa chúng có tác dụng gia tốc 

và hội tụ chùm tia điện tử tạo thành chùm điện tử nhỏ gọn, mảnh 

bắn tới màn huỳnh quang. 

c. Hệ thống lái tia  

Hệ thống lái tia có nhiệm vụ làm lệch chùm tia điện tử bắn tới 

màn hình theo chiều đứng hoặc chiều ngang của màn hình. 

Cấu tạo gồm 2 cặp phiến làm lệch đƣợc đặt trƣớc, sau và bao 

quanh trục của ống. 

+ Cặp lái đứng Y1Y2 : 2 phiến kim loại đặt song song với nhau 

theo phƣơng nằm ngang. 

+ Cặp lái ngang X1X2: 2 phiến kim loại đặt song song với 

nhau theo phƣơng thẳng đứng. 

Giữa các cặp phiến làm lệch tạo ra điện trƣờng đều có tác 

dụng làm lệch quỹ đạo chuyển động của chùm tia điện tử khi qua 

nó. 

Xét quỹ đạo chuyện động của chùm tia khi qua cặp lái đứng 

nhƣ hình vẽ … 

  

Hình 3.31 – Quỹ đạo chuyển động của chùm điện tử qua cặp lái 

đứng 

dy 

A2 

Uy Y1 

Y2 

ly 

Ly 

y 

M 

O 

chùm e
- + 

 

Màn hình 
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- Khi Uy=0, tia điện tử bắn thẳng tới chính giữa màn hình tại 

điểm O. 

- Khi Uy 0, điện trƣờng giữa các phiến làm lệch sẽ làm lệch 

quỹ đạo của tia điện tử theo chiều đứng và bắn tới màn hình tại vị 

trí M, lệch 1 khoảng theo chiều đứng là y so với điểm O. 

Khoảng lệch đứng y tỉ lệ thuận với cƣờng độ điện trƣờng 

trong cặp lái đứng Ey (mà Ey [V/mm] = Uy/dy – trong đó: Uy – điện 

áp giữa Y1 và Y2, dy [mm] -  khoảng cách giữa Y1 và Y2) và độ 

dài của phiến làm lệch ly [mm], và thời gian bay của điện tử. Thời 

gian bay tỉ lệ nghịch với vận tốc của chùm tia hay tỉ lệ nghịch với 

điện áp gia tốc UA (phụ thuộc chủ yếu vào UA2K) và tỉ lệ thuận với 

khoảng cách từ cặp lái tia tới màn hình Ly [mm]. Nhƣ vậy độ lệch 

đứng trên màn hình đƣợc xác định nhƣ sau: 

A

yyy

Udy

lLU
y

.2

..
  hay yy USy .0  

const
Ud

lL

U

y
VmmS

Ay

yy

y

y
.2

.
]/[0  -  đƣợc gọi là độ nhạy của ống tia 

điện tử theo phƣơng đứng. S0y  đặc trƣng cho đặc tính của CRT và 

là độ lệch đứng của tia điện tử khi bắn tới màn hình tính theo mm 

khi điện áp đặt vào cặp lái đứng là 1 V. Thông thƣờng 

S0y=0,1 1mm/V. 

Trong nhiều trƣờng hợp, muốn tăng độ nhạy mà không thể 

tăng chiều dài ly vì không thể tăng quá mức chiều dài của ống tia 

nên cặp lái tia thƣờng đƣợc cấu tạo loe ra ở đầu cuối chứ không 

phải bản phẳng hoàn toàn. 

Tƣơng tự, ta có độ lệch của tia điện tử theo chiều ngang. 

Ax

xxx

Ud

lLU
x

.2

..
  hay xx USx .0  
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const
Ud

lL

U

x
VmmS

Ax

xx

x

x
.2

.
]/[0  -  đƣợc gọi là độ nhạy của ống tia 

điện tử theo phƣơng ngang. S0x  đặc trƣng cho đặc tính của CRT và 

là độ lệch ngang của tia điện tử khi bắn tới màn hình tính theo mm 

khi điện áp đặt vào cặp lái ngang là 1 V. Thông thƣờng 

S0x=0,1 1mm/V. 

Kết luận: Độ lệch tia điện tử trên màn hình theo phƣơng đứng 

và phƣơng ngang tỉ lệ tuyến tính với điện áp tƣơng ứng đặt vào cặp 

lái đứng và cặp lái ngang tƣơng ứng. 

Vấn đề gây méo dao động đồ 

Độ sáng của dao động đồ trên màn huỳnh quang của CRT phụ 

thuộc vào năng lƣợng của mỗi điện tử, mà cò phụ thuộc vào số 

lƣợng điện tử đƣợc bắn tới màn hình trong một đơn vị thời gian, 

(tức là phụ thuộc vào mật độ chùm điện tử). Vì vậy, nếu thay đổi 

đƣợc mật độ của chùm tia điện tử thì có thể thay đổi độ sáng của 

dao động đồ. Thay đổi mật độ chùm điện tử có thể thực hiện dễ 

dàng bằng cách thay đổi điện áp trên cực điều chế G. Ta đã biết, 

giữa G và A1 cũng có tạo thành điện trƣờng không đều nhƣ A1 và 

A2 có tác dụng hội tụ chùm tia. Do vậy nếu thay đổi điện áp của G 

thì độ tụ của chùm tia chũng sẽ bị ảnh hƣởng. Đó là lý do tại sao 

mà khi thực hiện điều chế độ sáng ta chỉ đƣợc dùng điện áp biên 

độ nhỏ. Vì nếu cực G có điện thế dƣơng lớn thì không những độ 

sáng của dao đông đồ tăng mạnh mà còn gây méo dao động đồ 

trên màn do độ tụ giảm đi. Phép đo do vậy cũng có sai số. 

Độ sáng của dao động đồ còn tăng khi tăng điện áp trên A2, 

nhƣng khi tăng điện áp trên A2 thì độ nhạy giảm đi. Để khắc phục 

mâu thuẫn này, trong CRT thƣờng đƣợc cấu tạo thêm Anốt hậu A3 

ở sau các phiến làm lệch. Cấu tạo của A3 là lớp than chì dẫn điện 

đƣợc phủ xung quanh thành ống ở gần sát màn hình. Điện áp trên 
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A3, thƣờng lớn gấp đôi điện áp UA2K. Dƣới tác dụng của điện 

trƣờng này, điện tử đƣợc gia tốc thêm nhƣng độ nhạy hầu nhƣ 

không bị ảnh hƣởng gì. Tuy nhiên, điện tử cũng vẫn đƣợc tăng tốc 

khi đi qua các cặp phiến do tác dụng của A3, nhƣng khoảng thời 

gian này không đáng kể so với khoảng thời gian điện tử đi từ cặp 

phiến lái tia đến màn hình. Hơn nữa, sự giảm độ nhạy do A3 có thể 

đƣợc bù lại bằng cách giảm điện áp UA2K. 

Độ nhạy và độ tụ của CRT còn bị ảnh hƣởng bởi hiệu điện thế 

giữa A2 và các cặp phiến làm lệch. Để khử bỏ ảnh hƣởng này, thì 

phải làm có điện thế của A2 bằng điện thế giữa 2 cặp phiến (tức là 

điện thế trên đƣờng trục giữa của ống tia). Để dễ dàng thực hiện 

điều này, ngƣời ta thƣờng nối đất A2 và cung cấp điện áp âm cho 

K. Nếu không quan tâm đến vấn đề này, mà nối đấy một phiến 

trong 2 phiến làm lệch, còn phiến kia đƣa điện áp xoay chiều vào 

thì có hiện tƣợng méo dạng dao động đồ nhƣ hình vẽ… Thật vậy, 

ứng với từng thời điểm khác nhau, điện thế tại trục giữa 2 cặp 

phiến là UA2+Uy/3. Nhƣ vậy khi ứng với Uy=Um có trị số dƣơng 

thì điện thế tại điểm giữa là  UA2+Um/2, khi đó độ nhạy có giá trị 

nhỏ nhất, độ tụ giảm đi. Ứng với Uy =-Um có trị số âm, thì điện thế 

tại điểm giữa phiến là: UA2-Um/2, khi đó độ nhạy lại có trị số cao 

nhất, độ tụ giảm đi. Dao động đồ biểu diễn tín hiệu hình sin Uy sẽ 

không còn đối xứng với trị số trung bình nữa. 

 

Hình 3.32 – Méo dao động đồ do cung cấp điện áp không đối 

xứng cho cặp lái tia 

Uy 
A2 

Uy 
Dao động đồ 
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Vì độ hội tụ phụ thuộc vào điện trƣờng giữa các phiến và A2, 

trong trƣờng hợp này là chúng có thay đổi, nên sự hội tụ chỉ thực 

hiện đƣợc tốt ứng với một thời điểm nào đó mà thôi. Nêu nếu nhƣ 

độ tụ tốt nhất khi Uy=0, thì khi độ tụ sẽ giảm đi ứng với các thời 

điểm điện áp Uy= Um. 

Để khử hiện tƣợng méo dao động đồ này, ngƣời ta thực hiện 

nối đất A2 và đồng thời cung cấp điện áp đối xứng cho các cặp lái 

tia (tức là điện áp trên 2 cặp phiến đồng thời lệch pha nhau 180
0
). 

Nhƣ vậy thì điện thế tại các điểm giữa các cặp phiến là không đỏi 

khi có điện áp đặt vào. Để thực hiện đƣợc điều này, thì tầng 

khuếch đại tín hiệu cuối trƣớc khi đƣa vào các cặp lái tia là các bộ 

khuếch đối xứng dùng kiểu khuếch đại đẩy kéo hay tự động đảo 

pha. 

b/ ứng dụng của CRT: 

   Thƣờng làm màn hình chỉ thị cho máy hiện sóng, các máy 

phân tích phổ, máy vẽ đặc tuyến biên độ, tần số… 

                 

(a)                                                                         (b)  

(a): CRT khống chế bằng điện trƣờng ứng dụng cho máy đo. 

(b): CRT khống chế bằng từ trƣờng ứng dụng cho màn hình 

máy vi tính. 

Hình 3.33  – Ứng dụng của ống tia điện tử - CRT 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Trong cơ cấu đo chỉ thị kim, kim chỉ thị sẽ dừng lại ở vị trí 

cân bằng khi có sự cân bằng của 2 mômen nào, viết phƣơng 

trình cân bằng của 2 mômen đó. 

2. Nêu nguyên tắc hoạt động của bộ chỉ thị kiểu từ điện? 

3. Nêu nguyên tắc hoạt động của bộ chỉ thị kiểu điện từ? 

4. Nêu cấu tạo, hoạt động và đặc điểm của cơ cấu đo điện từ? 

5. Nêu cấu tạo, hoạt động và đặc điểm của cơ cấu đo từ điện? 

6. Sơ đồ khối và nguyên lí hoạt động chung của cơ cấu chỉ thị 

số? 

7. Các ƣu điểm, nhƣợc điểm của cơ cấu chỉ thị số? 

8. Kể tên 2 lọai bộ chỉ thị số thƣờng dùng? 

9. Khái niệm LED 7 đoạn sáng Katốt chung? Muốn hiển thị số 

0, 5 thì phải làm gì? 

10. Khái niệm LED 7 đoạn sáng Anốt chung? Muốn hiển 

thị số 3, 6 thì phải làm gì? 

11. Khái niệm LCD và các ƣu, nhƣợc điểm của LCD? (chú 

ý: không cần nêu nguyên lí hoạt động) 
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CHƢƠNG 4 - MÁY HIỆN SÓNG (Ô-XI-LÔ) 

4.1  GIỚI THIỆU CHUNG 

4.1.1 Khái niệm chung về quan sát dạng tín hiệu 

Trong lĩnh vực Điện, Điện tử, và Viễn thông có nhiều dạng tín 

hiệu khác nhau, mỗi dạng tín hiệu có một số tham số đặc trƣng nào 

đó. Trong đo lƣờng điện tử, một trong những yêu cầu cơ bản để 

xác định tín hiệu là quan sát dạng của tín hiệu. 
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Hình 4.1 - Hình ảnh Máy hiện sóng (Ô-xi-lô) 

Các tín hiệu thƣờng đƣợc biểu diễn theo mối quan hệ biến 

thiên theo thời gian hay theo tần số. Giả sử tín hiệu đƣợc biểu diễn 

theo thời gian nhƣ sau u=f(t). Nếu ta có tín hiệu y=b.f(t) và tín hiệu 

x=a.t thì có thể biểu diễn y=b.f(x/a). Do vậy quan hệ giữa y và x 

cũng tỉ lệ nhƣ quan hệ giữa u và t. Nếu có thiết bị vẽ đƣợc trực tiếp 

đồ thị của y=b.f(x/a) thì ta cũng nhận đƣợc đồ thị biến thiên của tín 

hiệu theo thời gian. Nhƣ vậy ngoài việc quan sát đƣợc trực tiếp 

dạng tín hiệu ta còn đo lƣờng đƣợc các thông số cƣờng độ  (Um) và 

thông số thời gian (Chu kỳ T)... của tín hiệu. 

Ngoài ra ta có thể xác định đƣợc tín hiệu khi biết đƣợc phổ 

của nó (Theo biến đổi Fuerier ngƣợc). Giả sử tín hiệu có mật độ 

phổ là S( ). Nếu ta tìm đƣợc tín hiệu y=b.S( ) và tín hiệu x=a.  

thì có thể biểu diễn y=b.S(x/a). Do vậy quan hệ giữa y và x cũng tỉ 

lệ nhƣ quan hệ giữa S và . Nếu có thiết bị vẽ đƣợc trực tiếp đồ thị 

của y=b.S(x/a) thì ta cũng nhận đƣợc phổ của tín hiệu và từ đó 

cũng xác định đƣợc các thông số khác của tín hiệu nhƣ năng lƣợng 

phổ, dải tần... 
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Tóm lại ta có thể biểu diễn tín hiệu theo thời gian hay theo tần 

số trên màng hình phẳng. Đo lƣờng bằng phƣơng pháp quan sát 

dạng tín hiệu nhƣ vậy có nhiều hiệu quả, ta có thể xác định định 

tính tín hiệu một cách nhanh chóng, phân biệt được loại tín hiệu và 

có thể định lƣợng chính xác các đại lƣợng cần đo của tín hiệu. 

Thiết bị quan sát dạng sóng tín hiệu thƣờng đƣợc sử dụng rất phổ 

biến trong kỹ thuật đo. 

Thiết bị trực tiếp dùng để nghiên cứu dạng của tín hiệu là Ô-

xi-lô, còn gọi là máy hiện sóng (oscillocope) hay thực tế thƣờng 

gọi theo phiên âm tiếng nƣớc ngoài là ô-xi-lô. Ô-xi-lô thực hiện vẽ 

dao động đồ của tín hiệu trên màn hình. 

4.1.2 Các ƣu điểm và khả năng ứng dụng của ô-xi-lô. 

Ô-xi-lô là loại thiết bị đo đa năng: ngoài việc cho phép quan 

sát dạng tín hiệu, còn có thể đo đƣợc hầu hết các thông số của các 

loại tín hiệu điện. Ngoài ra còn có thể ghi lại đƣợc trên phim ảnh 

các giá trị tức thời của các tín hiệu điện biến đổi có chu kỳ hay phi 

chu kỳ. 

Ô-xi-lô là loại máy đo có nhiều tính năng tốt nhƣ : trở kháng 

vào lớn; độ nhạy cao (đo đƣợc điện áp từ vài V tới hàng trục kV); 

quán tính ít, dải tần rộng (từ 0 Hz tới vài trục GHz), màn chỉ thị 

(có thể dùng ống tia điện tử) khá sắc nét và màn hình rộng (từ 70-

150mm) máy càng lớn chất lƣợng càng cao thì màn sáng hiện thị 

càng lớn.... 

Ô-xi-lô đƣợc sử dụng rất rộng rãi và là một trong những dụng 

cụ đo quan trọng nhất trong quá trình kiểm tra mạch và thiết bị 

điện tử, chủ yếu đƣợc dùng để quan sát dạng tín hiệu thay đổi theo 

thời gian ở đầu vào/ra, hay các vị trí khác nhau trong mạch, bên 

cạnh đó nó còn cho phép đo các tham số của tín hiệu nhƣ: Các trị 

số điện áp, chu kỳ, tần số, góc lệch pha, độ méo dạng, hệ số điều 



Chương 4 – Máy hiện sóng (Ô-xi-lô) 

 131 

chế,... Ngoài ra khi kết hợp với một số thiết bị chuyển đổi dạng 

năng lƣợng thì Ô-xi-lô có thể đo lƣờng đƣợc nhiều dạng đại lƣợng 

vật lý biến đổi khác nhau nhƣ trong cơ học, trong sinh học, trong y 

học...   

Bên cạnh đó khi kết hợp với một số thiết bị phụ trợ khác thì 

Ô-xi-lô có thể trở thành máy đo các thông số của mạch điện tử. (Ví 

dụ vẽ đặc tuyến biên độ tần số của mạch...). 

Tóm lại Ô-xi-lô là một thiết bị đo vạn năng không những đƣợc 

dùng khá rộng rãi trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông mà còn 

đƣợc dùng nhiều trong các ngành công nghiệp khác nữa. 

4.1.3 Phân loại ô-xi-lô. 

Có nhiều cách phân loại ô-xi-lô khác nhau tuỳ theo ứng dụng 

và cấu tạo... 

Phân loại theo chế độ đồng bộ: 

 Ô-xi-lô không đồng bộ dùng để quan sát những tín hiệu 

phi chu kỳ. 

 Ô-xi-lô đồng bộ dùng để quan sát tín hiệu có chu kỳ. 

Phân loại theo dải tần làm việc:  

 Ô-xi-lô tần số thấp. 

 Ô-xi-lô tần số cao, 

 Ô-xi-lô tần số siêu cao.  

Phân loại theo cấu tạo:  

 Ô-xi-lô 1 kênh. 

 Ô-xi-lô 2 kênh. 

 Ô-xi-lô hỗn hợp (2 kênh tƣơng tự +16 kênh tín hiệu số)). 

Ô-xi-lô có nhớ kiểu tƣơng tự hay kiểu số. 
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Ô-xi-lô xung để quan sát tín hiệu có khoảng thời gian tồn tại 

ngắn. 

4.2 Ô-XI-LÔ TƢƠNG TỰ 

4.2.1  Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của ô-xi-lô tƣơng tự 1 

kênh. 

Nhƣ đã xét ở trên, có rất nhiều loại ô-xi-lô khác nhau: ô-xi-lô 

số, ô-xi-lô tƣơng tự, ô-xi-lô 1 tia  hay 2 tia ... nhƣng sau đây ta chỉ 

xét chi tiết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của ô-xi-lô tƣơng tự 1 

tia. 

a. Cấu trúc chung của Ô-xi-lô tương tự dùng CRT 

 

Probe: Dây đo 

Vertical System: Kênh lệch 

đứng Y 
Attenuator: Bộ phân áp 

Vertical Amplifier:Khuếch 

đại lệch đứng Y 

Trigger System: Khối kích khởi 

(đồng bộ) 

Horizontal System: Kênh lệch 
ngang X 

Sweep Generator: Bộ tạo điện áp 

quét 
Horizontal Amplifier: Khuếch 
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đại lệch ngang 
Display System: Kênh điều chỉnh 

độ sáng Z 

Hình 4.2 - Cấu trúc chung của Ô-xi-lô tương tự 1 kênh 

Cấu trúc chung của Ô-xi-lô tƣơng tự 1 kênh dùng CRT gồm: 

+ CRT: Màn chỉ thị ống tia điện tử khống chế bằng điện 

trƣờng. Có nhiệm vụ hiển thị dạng sóng trên màn hình. Đây bộ 

phận trung tâm của Ô-xi-lô. Và là đối tƣợng điều khiển chính trong 

ô-xi-lô. 

Về cấu tạo ống tia điện tử là một ống chân không vỏ thuỷ tinh, 

bên trong có chứa các điện cực. Đầu ống hình trụ có chứa súng 

điện tử và 2 cặp phiến làm lệch. Đầu cuối ống loe to hình nón cụt, 

đáy ống là màn huỳnh quang có tác dụng phát sáng khi có tia e
-
 

đập vào. ống điện tử có nhiệm vụ tạo ra tia e
-
 xuất phát từ Catot 

đến màn hình tạo ra vệt sáng có dạng phụ thuộc vào quy luật của 

tín hiệu đƣa đến các phiến làm lệch Y1Y2 và X1X2 của ống tia. 

Các khối khác của Ô-xi-lô Điện áp điều khiển cặp lái đứng UY1Y2 

và cặp lái ngang UX1X2.  

+ Kênh lệch đứng Y (Vertical System): Có nhiệm vụ nhận 

tín hiệu cần quan sát Uth đƣợc đƣa vào từ dây đo (Probe) thực hiện 

các chức năng biến đổi tín hiệu và tạo ra tín hiệu phù hợp (dạng 

điện áp đối xứng) đƣa tới cặp lái đứng Y1Y2 của CRT. 

+ Khối đồng bộ (Triger System): hay còn đƣợc gọi là Khối 

kích khởi, có nhiệm vụ nhận tín hiệu đồng bộ (tín hiệu kích khởi) 

Uđb tạo ra xung đồng bộ Uxđb để điều khiển kênh lêch ngang X. 

+ Kênh lệch ngang X (Horizontal System): Tạo ra điện áp 

quét răng cƣa hay nhận tín hiệu quét từ bên ngoài (qua đầu vào 

Ext) để tạo ra điện áp quét ngang đƣa tới cặp lái ngang X1X2 của 

CRT. 
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Tùy theo dạng điện áp quét mà hình ảnh sáng trên CRT có 

dạng khác nhau: 

+ Nếu Uq là điện áp răng cƣa tuyến tính thì dao động đồ là 

dạng tín hiệu theo thời gian. 

+ Uq giống dạng tín hiệu vào thì dao động đồ là các hình ảnh 

phức tạp dạng cánh hoa, ... đƣợc gọi là dao động đồ Lissajous. 

b. Nguyên lý và các phương pháp quét 

Đƣa điện áp của tín hiệu cần nghiên cứu lên cặp phiến lệch Y, 

và điện áp quét răng cƣa lên cặp phiến lệch X. Do tác dụng đồng 

thời của cả hai điện trƣờng lên 2 cặp phiến mà tia điện tử dịch 

chuyển cả theo phƣơng trục X và Y. Quỹ đạo của tia điện tử dịch 

chuyển trên màn sẽ vạch nên hình dáng của điện áp nghiên cứu 

biến thiên theo thời gian. Nếu điện áp quét là hàm liên tục theo 

thời gian thì đƣợc gọi là quét liên tục, nếu điện áp quét là hàm gián 

đoạn theo thời gian thì đƣợc gọi là quét đợi. 

b.1. Nguyên lý quét tuyến tính liên tục 

Điện áp quét tuyến tính liên tục có tác dụng lái tia điện tử dịch 

chuyển lặp đi lặp lại 1 cách liên tục theo phƣơng ngang tỷ lệ bậc 

nhất với thời gian. Để quét tuyến tính liên tục cần phải dùng điện 

áp biến đổi tuyến tính liên tục (tăng tuyến tính hay giảm tuyến 

tính). 

Giả sử: 

+ tmUthU .sin  đƣa vào kênh Y và đƣa tới cặp lái đứng  

Y1Y2 

 + taqU .  đƣa tới cặp lái ngang X1X2 -> điện áp trên các cặp 

lái tia nhƣ sau: 

ySthUyyUyU 21  

xSqUxxUxU 21  
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Trong đó:   + oySyKyS : độ nhạy của kênh Y 

+ oxSxKxS :độ nhạy của kênh X 

+  KX và KY là hệ số khuyếch đại tổng cộng của 

kênh Y và X. 

Nhƣ vậy độ lệch tia trên màn hình theo chiều chiều đứng và 

chiều ngang  

)1(sin

.
sin.sin

..

.sin.

mxmYy

aoxSxK

x
mYtmYy

taoxSxK

oxSxKqUoxSxUx

tmUoySyK

oySyKthUoySyUy

 

Trong đó:  

aoxSxK
m

mUoySyKmY

.

.

 

Biểu thức (1) chính là đồ thị của dao động đồ trên màn hình, 

nó có dạng giống dạng thU  cần quan sát .  Nhƣ vậy khi điện áp 

quét đƣợc đƣa vào cặp lái ngang X1X2 là điện áp tuyến tính thì 

dạng dao động đồ trên màn hình chính là dạng tín hiệu cần nghiên 

cứu theo thời gian. Minh họa nguyên lý quét tuyến tính nhƣ Hình 

4.3 
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Hình 4.3 –Minh họa nguyên lý quét tuyến tính 

Nếu t  thì tia điện tử vƣợt quá giới hạn màn hình điện áp 

quét đƣợc sử dụng phải là  dạng điện áp quét răng cƣa tuyến tính. 

Điện áp quét răng cƣa lý tƣởng thời gian quyét ngƣợc ng=0 trƣờng 

hợp này sẽ không có tia quét ngƣợc. Tuy nhiên trong thực tế ng#0. 

ngthqT  Do tồn tại thời gian quét nguợc nên điểm sáng trên 

màn hình sẽ chuyển ngƣợc từ trái qua phải tạo nên 1 đƣờng quét 

ngƣợc không mong muốn, để loại trừ thì chọn Tth >> ng. Để loại 

trừ hoàn toàn, trong thời gian quét ngƣợc ngƣời ta tạo ra 1 xung 

âm đƣa tới cực điều chế G của CRT để xoá tia quét ngƣợc đó. 

Nếu tần số quét đủ cao, màn huỳnh quang có độ dƣ huy đủ 

mức cần thiết thì khi mới chỉ có Uq đặt vào cặp phiến X1X2 đã có 

một đƣờng sáng theo phƣơng ngang. Khi có cả Uth đặt vào cặp 

phiến Y và nếu Tq = nTth thì trên màn xuất hiện dao động đồ của 

một hay vài chu kì của điện áp nghiên cứu (Uth). 

8 

2 
3 

5 7 

6 

0 

1 

 

0 

X 

Y 
Y 

t 

X 

1 4 8 

Y1 Y7 

1 

t 
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Hình 4.4 –Minh họa nguyên lý tạo ảnh trên màn hình 

Để có ảnh quan sát với chất lƣợng cao cần chọn:  

ng << th hay Tq  th 

Điều kiện đồng bộ phải thoả mãn: Tq = nTth 

b.2. Nguyên lí quét đợi 

Quét đợi là chế độ quét tuyến tính mà điện áp quét không xuất 

hiện liên tục, tuần hoàn mà chỉ xuất hiện khi tín hiệu vào cần quan 

sát đƣợc đƣa tới kênh Y của của Ô-xi-lô đạt đƣợc biên độ và cực 

th 

Uq 

ng 

Tq 

t 

UG t 

Xung xóa tia quét ngƣợc 



Chương 4 – Máy hiện sóng (Ô-xi-lô) 

 138 

tính nhất định. Chế độ này thƣờng dung để quan sát các dạng xung 

có độ xốp lớn (hệ số lấp đầy /T bé), hoặc tín hiệu xung không 

tuần hoàn. Ví dụ minh họa nguyên lý quét đợi nhƣ  

 

Hình 4.5 - Minh họa chế độ quét đợi 

Giả sử tín hiệu xung Uth có hệ số lấp đầy nhỏ <<T, hình ảnh 

dao động đồ tƣơng ứng với các trƣờng hợp khác nhau của điện áp 

quét nhƣ Hình 4.5. 

(a): Uq liên lục và Tq = Tth : xung chỉ xuất hiện trong một thời 

gian rất bé (  << Tth) nên rất khó quan sát và đo lƣờng đƣợc. 

(b): Uq liên lục và Tq  : Hình dáng xung đã đƣợc khuếch đại 

ra, tuy nhiên xung mờ so với đƣờng nền ở dƣới nên cũng khó quan 

sát và đo lƣờng, mặt khác khó thực hiện đồng bộ nên dao động đồ 

không ổn định, không quan sát đƣợc đầy đủ dạng xung (sƣờn 

xung, đỉnh xung,...). 
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(c): Uq dạng điện áp quét đợi: chỉ có điện áp quét khi có xung, 

nhƣ vậy hình dáng xung đã đƣợc khuếch đại ra, dễ dàng quan sát 

hơn, để quan sát toàn bộ xung nghiên cứu thì nên điều chỉnh để q 

>  một chút. 

c. Nguyên lý đồng bộ và các phương pháp kích khởi 

+ Hiện tượng mất đồng bộ: 

Trong các trƣờng hợp khi chúng ta quan sát trên ô-xi-lô ở chế 

độ tuyến tính liên tục thì thấy có xảy ra hiện tƣợng dao động đồ 

không đứng yên mà có cảm giác nhƣ là chuyển động trên màn 

hình, hoặc hình ảnh dao đồng đồ không phản ánh trung thục dạng 

tín hiệu. Hiện tƣợng đó gọi là hiện tƣợng mất đồng bộ. Để dao 

động đồ đứng yên ta phải thực hiện nguyên lý đồng bộ. 

+ Điều kiện đồng bộ: 

Để rút ra điều kiện đồng bộ, ta xét dao động đồ khi của tín 

hiệu Uth là dạng điện áp hình sin trong các trƣờng hợp chu kỳ điện 

áp quét tuyến tính liên tục khác nhau sau: 

(a) thq TT
2

3
                          (b) thq TT

5

6
                           (c) thq TT  

    

 

Hình 4.6 - Hình ảnh dao động đồ với các trường hợp Tq khác nhau 
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(a): 
thq TT

2

3
: Hình ảnh dao động đồ đứng yên và lặp lại sau 2 

chu kỳ điện áp quét, nhƣng không phản ánh đúng dạng tín hiệu -> 

Ô-xi-lô mất đồng bộ. 

(b) thq TT
5

6
: Ứng với 5 chu kỳ quét liên tiếp dao động đồ xuất 

hiện ở các vị trí khác nhau I, II, III, IV, V, nhƣ vậy dao động đồ 

lặp lại sau khoảng thời gian rất lớn, bằng 6 chu kỳ điện áp quét, do 

đó khi quan sát dao động đồ sẽ chuyển động trên màn hình -> Ô-

xi-lô mất đồng bộ. 

(c) thq TT : Qua mỗi chu kỳ quét dao động đồ dao đồng đồ xuất 

hiện trên màn hình trên một đƣờng duy nhất, nhƣ vậy dao động đồ 

quan sát đƣợc ổn định, rõ nét, nhƣ vậy Ô-xi-lô đạt điều kiện đồng 

bộ. 

Tóm lại điều kiện đồng bộ đối với chế độ quét tuyến tính liên 

tục nhƣ sau: 

Tq = n.Tth  (n: nguyên dƣơng) 

Nhƣ vậy để thỏa mãn điền  kiện đồng bộ, chu kỳ điện áp quét 

tuyến tính liên tục phải bằng số nguyên lần chu kỳ tín hiệu cần 

quan sát. 

 Quá trình thiết lập và duy trì điều kiện này là quá trình đồng 

bộ của Ô-xi-lô. Quá trình này đƣợc thực hiện theo sơ đồ đồng bộ. 

+Các chế độ đồng bộ: 

- Đồng bộ trong: tín hiệu đồng bộ lấy từ kênh Y của Ô-XI-LÔ  

- Đồng bộ ngoài (EXT) 

- Đồng bộ điện lƣới (LINE) 
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d. Sơ đồ khối chi tiết của ô-xi-lô tương tự. 

Sơ đồ khối điển hình của một Ô-xi-lô tƣơng tự (có ống tia 

điện tử khống chế bằng điện trƣờng) nhƣ sau: (hình 3.3) 

 

+  Chức năng các khối trong sơ đồ cấu tạo của ô-xi-lô tương tự. 

Màn hình ống tia CRT: 

 

 

 

Mạch 

vào và 

phân áp 

Y 

Tiền 

khuếch 

đại 
Dây 

trễ 

Khuếch 

đại Y 

đối xứng 

Tạo 

xung 

chuẩn 

K/đại 

đồng bộ 

và tạo 

dạng 

Tạo 

xung 

đồng bộ 

Tạo 

điện áp 

quét 

Đợi 

liên 

tục 

Mạch 

vào và 

KĐ X 

K/đại X 

đối xứng 

Chọn 

cực tính 

K/đại 

Z 

 

 

 

 

 

Kênh lệch đứng Y 

Kênh lệch ngang X và đồng bộ 

Kênh Z 

Tới G của CRT 

 

 

 

UZ 

 

 

 

Ux 

 

 

 

Uquét 

 

 

 

S3 

 

 

 

S2 

 

 

 

S1 

 

 

 

AC 

 

 

 

DC 

 

 

 

GND 

 

 

 

Uth 

 

 

 Vpp 

 

 

 

CH 

 

 

 

EXT 

 

 

 

LINE 

 

 

 

AC 

50Hz 

 

 

 

Uđb 

 

 

 

Ux 

 

 

 

Uxđb 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

CRT 

 

 

 

X1 

 

 

 

X2 

 

 

 

Y1 

 

 

 

Y2 
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Kênh lệch đứng y (Kênh tín hiệu): 

Có tác dụng biến đổi điện áp tín hiệu cần nghiên cứu phù hợp 

với độ lệch tia theo chiều đứng. Kênh lệch đứng y bao gồm: 

+ Khối suy giảm hay bộ phân áp vào thƣờng là mạch điện 

dung-điện trở và có hệ số phân áp không đổi trong dải tần rộng để 

đƣa điện áp có giá trị biên độ thích hợp vào mạch vào và tầng 

khuếch đại kênh y để có thể mở rộng lƣợng trình điện áp cần đo. 

Chuyển mạch của bộ phân áp đƣợc ghi ra ngoài mặt máy 

Volts/Div (Div độ chia dọc). 

Ví dụ sơ đồ tƣơng tƣơng khâu suy giảm R-C nhƣ hình vẽ (a): 

 

(a)

R1

C1

R
2

C
2

U1 U2

      (b)  

Hình 4.7 – Chuyển mạch phân áp 

Hệ số chia áp của khâu phân áp RC là: 

2

21

2

1

Z

ZZ

U

U
H  

Trong đó Z1, Z2 là trở kháng tƣơng đƣơng của mỗi khâu phân 

áp. 

11

1
1

1 CRj

R
Z  và 

22

2
2

1 CRj

R
Z  

Để hệ số phân áp không phụ thuộc tần số, chọn R1C1=R2C2, 

khi đó: 
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2

21

R

RR
H  - không phụ thuộc vào tần số . 

+ Khối mạch vào và tiền khuếch đại y: Tăng Zv của kênh y 

(hay chính của ô-xi-lô) và để phối hợp trở kháng vào của kênh y 

với trở kháng sóng của cáp dẫn tín hiệu đến. Tiền KĐ y để làm 

tăng độ nhạy kênh y: (Ktổng=Ktiền KĐy +KKĐ đối xứng) Mạch này còn 

tham gia vào dải thông tần của kênh y. (Mạch vào thƣờng là tầng 

KĐ dùng dalinhtor mắc CC, JFET, MOS-FET, sau đó là tiền KĐ y 

là KĐTT mắc vi sai). Triết áp điều chỉnh đƣa ra mặt máy để biến 

đổi Ktiền KĐ để dao động đồ biến thiên theo chiều y. 

+ Khối dây trễ : thƣờng là chuỗi các phần tử LC dùng khi tín 

hiệu Uy là dạng xung, để tạo trễ giữa xung vào đƣa đến phiến làm 

lệch đứng với điện áp đƣa đến phiến lệch ngang để khi quan sát tín 

hiệu không bị mất xƣờn trƣớc của xung, và sử dụng trong trƣơng 

hợp quét đợi. 

+ Bộ khuếch đại y đối xứng : làm tăng độ nhạy chung của 

kênh y, thực hiện đảo pha tín hiệu để cung cấp đối xứng cho cặp 

phiến làm lệch độ tiêu tụ chùm tia tới mới tốt, độ nhạy mới đối 

xứng nhau đối với trục x, và không làm méo dạng đồ thị dao động 

do cách cung cấp tín hiệu không đối xứng gây nên. 

+ Khối tạo dao động có biên độ chuẩn Upp cố định để kiểm chuẩn 

thang khắc độ của chuyển mạch phân áp y trƣớc khi thực hiện 

phép đo biên độ điện áp. Thƣờng là là bộ dao động đa hài đối xứng 

tự dao động.   

Kênh lệch ngang x. 

 Đùng để tạo nên điện áp quét và truyền đạt điện áp đế cặp 

phiến làm lệch ngang. Và khuếch đại tín hiệu đồng bộ với điện áp 

lệch ngang. Trong kênh lệch ngang gồm có: 
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+ Trƣờng hợp quét trong thì có : Bộ tạo điện áp quét răng cưa 

(quét nội ) tăng hay giảm tuyến tính (có thể là điện áp răng cƣa 

quét liên tục hay quét đợi) . 

 

+ Trƣờng hợp quét ngoài thì cần có : 

- Mạch vào và tiền khuếch đại thƣờng là bộ phối hợp trở 

kháng và suy giảm để giảm nhỏ biên độ điện áp quét ngoài đến 

mức cần thiết. 

+ Bộ khuếch đại đối xứng kênh X để khuếch đại điện áp quét 

trong hay quét ngoài đến mức cần thiết. 

Khối đồng bộ 

Giải quyết vấn đề pha của tín hiệu cần quan sát Uq với tín 

hiệu quét ngang, để đƣợc dao động đồ cố định và trung thực, rõ 

ràng. Có 3 loại tín hiệu đồng bộ đƣa đến chuyển mạch S1: 

- Đồng bộ ngoài : Tín hiệu đồng bộ ngoài cho qua bộ đảo cực 

tính, sau đó tới khuếch đại và tạo dạng xung đồng bộ, tiếp đó qua 

bộ tạo xung kích phát quét , xoá, chiếu sáng, và tiếp đó tới bộ tạo 

quét (liên tục hay đợi) và cuối cùng đƣa tới bộ  khuếch đại X đối 

xứng. Trƣờng hợp này dùng khi quan sát tín hiệu xung có độ rộng 

hẹp, tần số xung lớn. 

- Đồng bộ trong : Lấy một phần tín hiệu Uy cần quan sát từ 

khối tiền Khuếch đại Y đƣa xuống đồng bộ, trƣờng hợp này dùng 

để quan sát tín hiệu Uy là sin hoặc xung trong dải tần số thấp, cao. 
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- Đồng bộ 50 Hz xoay chiều : Lấy một phần tín hiệu điện áp 

xoay chiều nguồi nuôi 50Hz đƣa vào chuyển mạch đồng bộ. Dùng 

để quan sát tín hiệu ở phạm vi tần số thấp, tần số công nghiệp dạng 

sin...  

Kênh khuếch đại z :  

Bao gồm mạch vào, đổi cực tính, khuếch đại z và vào cực điều 

chế G để thay đổi độ sáng trên màn. Sử dụng trong trƣờng hợp có 

tín hiệu điều chế độ sáng vào. 

Khối nguồn nuôi :  

Đảm bảo cấp nguồn cho toàn bộ máy hiện sóng.                                           

Một số chế độ làm việc: 

- Quét liên tục đồng bộ trong (ngoài): Dùng để quan sát ảnh 

của tín hiệu liên tục theo thời gian và đo các tham số của chúng.  

S2 ở vị trí CH (hoặc EXT nếu là đồng bộ ngoài), S3 ở vị trí 2. Tín 

hiệu từ lối vào kênh Y, qua Mạch vào và bộ phân áp Y đƣợc 

khuếch đại tới một mức nhất định, sau đó đƣợc giữ chậm lại rồi 

đƣa qua Bộ KĐ Y đối xứng  để tạo 2 tín hiệu có biên độ đủ lớn, 

đảo pha nhau đƣa tới 2 phiến đứng 

- Quét đợi đồng bộ trong: Dùng để quan sát và đo tham số của 

dãy xung không tuần hoàn hoặc dãy xung tuần hoàn có độ hổng 

lớn. S2 ở vị trí CH, S3 ở vị trí 1. Quá trình hoạt động: giống chế độ 

1 

- Chế độ khuếch đại (chế độ quét lissajous): Dùng để đo tần 

số, góc lệch pha, độ sâu điều chế, vẽ đặc tính Vôn-Ampe của điốt 

hoặc dùng làm thiết bị so sánh. Hình nhận đƣợc trên màn Ô-XI-LÔ 

gọi là hình Lissajous. S3 ở vị trí 3. Bộ tạo quét trong đƣợc ngắt ra 

khỏi quá trình hoạt động. Ô-XI-LÔ làm việc theo 2 kênh độc lập 

X,Y và đầu vào X cũng là đầu vào tín hiệu. 
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4.2.2 Ô-xi-lô nhiều kênh. 

 Trong những trƣờng hợp cần so sánh nhiều tín hiệu cần đo, ta 

phải khảo sát hai hay nhiều quá trình trên một Ô-xi-lô. Vấn đề này 

đƣợc giải quyết bằng các biện pháp: 

 - Mỗi quá trình nghiên cứu đƣợc dùng một tia điện tử riêng 

biệt. 

 - Chỉ dùng một tia điện tử để ghi cả hai quá trình nhƣng làm 

cho tia điện tử thay đổi có chu kỳ để ghi từ quá trình này sang qúa 

trình khác. 

Phƣơng pháp thứ nhất phải dùng nhiều Ô-xi-lô khác nhau, mỗi 

Ô-xi-lô nghiên cứu một quá trình riêng biệt. Cách thực hiện nhƣ 

vậy thì rất tốn kém, vì phải dùng nhiều Ô-xi-lô. Hơn nữa, vì độ 

nhạy của các ống tia điện tử khác nhau, tỷ lệ xích về thời gian 

không giống nhau, nên phƣơng pháp này ít dùng. 

Trên thực tế, ngƣời ta dùng Ô-xi-lô nhiều tia, mà phổ biến là 

loại hai tia. Trong các loại Ô-xi-lô này, ống tia điện tử đƣợc cấu 

tạo theo hai cách. 

- Loại ống tia có ngăn đôi (hoặc nhiều hơn), hệ thống súng 

điện tử. Những hệ thống này tạo nên hai tia điện tử (hay nhiều tia) 

tác dụng lên cùng một màn hình. 

- Loại ống có tia điện tử phát ra từ cùng một catốt ra một số 

tia. 

Cả hai loại ống trên đều có khó khăn trong chế tạo là làm sao 

để khử bỏ đƣợc tác dụng ảnh hƣởng lẫn nhau của các tia điện tử. 

Khó khăn này càng lớn khi số tia điện tử càng nhiều. Vì vậy, thông 

thƣờng chỉ có loại ống có hai tia. Trong một số quá trình có cùng 

tần số, có thể khảo sát đồng thời trên màn của một Ô-xi-lô có ống 

tia điện tử có một tia. Cách này đƣợc thực hiện theo biện pháp thứ 
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hai đã nói ở trên; nó đƣợc kèm theo một bộ phận phụ của Ô-xi-lô 

nữa là chuyển mạch điện tử. 

Chuyển mạch điện tử là thiết bị dùng đèn điện tử hoặc đèn bán 

dẫn, đầu vào đƣợc đƣa tới cả hai quá trình điện áp cần nghiên cứu. 

Đầu ra của nó đƣa tới cặp phiến lệch Y (hay bộ khuyếch đại y) của 

Ô-xi-lô. 

 Tác dụng của chuyển mạch điện tử là làm cho tia điện tử 

chuyển đổi thời gian quét để ghi quá trình cần nghiên cứu này sang 

quá trình cần nghiên cứu khác. Sự chuyển mạch trên đƣợc thực 

hiện do sự khống chế dao động xung vuông đối xứng đƣợc tạo ra 

từ một bộ đa hài. Điện áp chuyển mạch cần yêu cầu dạng xung của 

nó gần vuông góc, có nhƣ vậy thì sự chuyển trạng thái mới tức 

thời, không gây mờ rối dao động đồ cần quan sát. Xung điện áp 

này cần phải đối xứng, tức thời gian hai khoảng chu kỳ dƣơng và 

âm phải bằng nhau, có nhƣ vậy thì độ sáng của hai dao động đồ 

mới bằng nhau. 

a. Ô-xi-lô 2 kênh dùng CRT 2 tia 

 Cấu tạo của Ô-xi-lô hai tia đƣợc minh họa nhƣ ở Hình 4.8 

 

 

Hình 4.8 - CRT 2 tia 
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Cấu tạo cơ bản của Ô-xi-lô điện tử hai tia giống nhƣ Ô-xi-lô 

một tia, nhƣng ở Ô-xi-lô hai tia cần chú ý rằng trong một ống tia 

điện tử có hai súng phóng tia điện tử riêng biệt, tức là ngăn đôi hệ 

thống súng điện tử, ta có hai súng phóng tia điện tử riêng biệt. Mỗi 

chùm tia điện tử cho một vết dạng sóng. Mỗi tia điện tử đƣợc súng 

điện tử tạo ra từ catốt qua các điện cực đến màn huỳnh quang đƣợc 

qua các cặp phiến làm lệch riêng của nó (Y11; Y12 và Y21; Y22) 

để lái tia điện tử (1) và (2) theo chiều đứng. Dạng sóng quét răng 

cƣa từ bộ tạo gốc thời gian đƣa vào cặp phiến lệch ngang và cả hai 

chùm tia điện tử này đƣợc làm lệch ngang màn hình một cách 

đồng thời. Ô-xi-lô sử dụng CRT 2 tia có lối vào cặp phiến lệch 

đứng tách biệt hoàn toàn, kênh A và kênh B. Mỗi kênh đều có các 

mạch khuếch đại làm lệch riêng biệt của nó để tới một cặp phiến 

làm lệch đứng. Bộ tạo gốc thời gian điều khiển một bộ duy nhất 

các tấm lái tia ngang. 

b. Ô-xi-lô 2 kênh dùng CRT 1 tia kết hợp chuyển mạch điện tử 

 

Hình 4.9 - Hình ảnh của Ô-xi-lô tương tự 2 kênh dùng CRT 1 tia 

Sơ đồ nguyên lý của Ô-xi-lô 2 kênh dùng CRT 1 tia kết hợp 

chuyển mạch điện tử nhƣ 150. Trong đó hai tín hiệu cần quan sát 

(U1(t), U2(t)) sẽ đƣợc đƣa vào 2 kênh lệch đứng riêng biệt giống 
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nhau rồi đƣa tới chuyển mạch điện tử. Chuyển mạch điện tử sẽ 

đƣợc điều khiển để tại 1 thời điểm chỉ có 1 tín hiệu qua nó và đƣa 

tới khuyếch đại Y đối xứng để đƣa tới cặp lái đứng Y1Y2 và tín 

hiệu đó sẽ đƣợc hiển thị trên màn hình.Hai tín hiệu sẽ đƣợc lần 

lƣợt hiển thị trên màn hình theo 2 chế độ quét: quét tuần tự và quét 

xen kẽ. 

+Chế độ quét tuần tự (Alt Mode): Nguyên lý: lần lƣợt qua mỗi 

chu kỳ quét, các tín hiệu U1(t) (giả sử là dạng điện áp hình sin) và 

U2(t) (giả sử là dạng điện áp tam giác) đƣợc đƣa qua chuyển mạch 

điện tử và đƣa qua khuếch đại Y đối xứng để lần lƣợt hiển thị trên 

màn hình. Giả sử trong các chu kỳ quét lẻ U1 đƣợng hiển thị còn 

trong các chu kỳ quét chẵn U2 đƣợc hiển thị. Minh họa chế độ quét 

tuần tự nhƣ  

Ƣu điểm của chế độ quét tuần tự là tốc độ chuyển mạch không 

cần lớn, rất phù hợp để quan sát nhƣng tín hiệu có tần số cao, 

nhƣợc điểm điểm là khi tần số tín hiệu quan sát nhỏ, Tq lớn dao 

động đồ quan sát không ổn định. 
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Hình 4.10 - Sơ đồ nguyên lý ô-xi-lô 2 kênh 

+ Chế độ quét xen kẽ (Chop Mode): Trong 1 chu kỳ Tq, 

ngƣời ta chia làm nhiều khoảng thời gian bằng nhau . Lần lƣợt 

qua mỗi khoảng thời gian này các tín hiệu U1, U2 đƣợc đƣa qua 

chuyển mạch điện tử và đƣa tới k/đại Y đối xứng để hiển thị lên 

màn hình. Giả sử trong khoảng thời gian lẻ U1 đƣợc hiển thị, trong 

khoảng thời gian chẵn U2 đƣợc hiển thị. Nhƣ vậy, trong 1 chu kỳ 

Tq, cả 2  tín hiệu đều đƣợc hiển thị trên màn hình đƣới dạng các 

đoạn sáng đứt nét xuất hiện xen kẽ nhau. Tuy nhiên những chỗ đứt 

nét ở dạng sóng đã tạo ra ngắn tới mức không thể nhận ra chúng 

khi tần số chuyển mạch là cao. Khi tín hiệu nghiên cứu ở tần số 

thấp thì tín hiệu hiện hình trên màn máy xem sóng gần nhƣ liên 

tục. Khi tín hiệu nghiên cứu ở tần số cao, thực hiện không đồng bộ 
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(chọn Tq  ) thì đoạn ngắt bị lấp do độ dƣ huy của ống và độ lƣu 

ảnh của mắt.  

Để khắc phục nhƣợc điểm này của kiểu luân phiên đối với tần 

số thấp ta sử dụng chuyển mạch ngắt quãng. Bởi vì những chỗ đứt 

quãng trong từng vết ngắn tới mức không thể nhìn thấy đƣợc, 

khiến cả hai dạng sóng tín hiệu đều đƣợc hiện hình một cách liên 

tục, dễ dàng cho việc quan sát so sánh. 

Ƣu điểm của chế độ quét xen kẽ là dao động đồ ổn định khi 

quan sát những tín hiệu có tần số nhỏ, nhƣng nhƣợc điểm là tốc độ 

chuyển mạch làm việc phải lớn, do đó không phù hợp khi quan sát 

những tín hiệu có tần số lớn. 

 

Hình 4.11 - Minh họa các chế độ quét 

4.3 ĐÂY ĐO DÙNG CHO Ô-XI-LÔ 

Dây đo (Probe) đƣợc sử dụng để đƣa các tín hiệu vào máy đo 

nói chung hay Ô-xi-lô nói riêng. Dây đo thƣờng đƣợc cấu tạo gồm 

đầu dò (thƣờng là đầu móc vào điểm đo trong mạch), các phân tiền 

xử lý (phân áp, hoặc khuếch đại,…), cáp dẫn đồng trục, và 

connector chuẩn BNC. Dây đo cũng có vai trò quan trọng và ảnh 

hƣởng lớn đến sai số của phép đó. 

Có 2 dạng dây đo chính: 

+ Dây đo thụ động. 
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+ Dây đo tích cực.    

4.3.1 Đây đo thụ động trở kháng cao 

 

Hình 4.12 - Hình ảnh của dây đo thụ động 

Dây đo thụ động trở kháng cao thƣờng có 2 chế độ làm việc: 

Không suy giảm (ví trị x1) và có suy giảm (vị trí x10 – làm suy 

giảm tín hiệu vào 10 lần). Sơ đồ tƣơng tƣơng của dây đo loại này 

trong các trƣờng hợp nhƣ Hình 4.13. 

 

(a) Dây đo không suy giảm (vị trí x1) 
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(b)- Dây đo có suy giảm (vi trí x10) 

Hình 4.13 - Sơ đồ tương tương dây đo thụ động có khâu suy giảm 

(x1|x10) 

4.3.2 Dây đo tích cực 

Dây đo tích cực thƣờng đƣợc tích hợp thêm các bộ khuếch đại 

tín hiệu, hay bộ biến dòng vào đầu đo điện áp. Các dạng dây đo 

dòng nhƣ Hình 4.14 và Hình 4.15. 

 

Hình 4.14 – Dây đo dòng dùng điện trở Shun 

Một bộ chuyển đổi tạo ra điện thế đầu vào tỷ lệ với dòng trong 

mạch điện sử dụng thì đƣợc gọi là "Đầu dò dòng điện ". Một điện 

trở và một đầu dò điện thế 1:1 nhƣ Hình 4.14 và chúng là phƣơng 

thức sử dụng ở trạng thái chắc chắn. Tuy thế việc xen điện trở vào 

mạch điện sử dụng có một vài bất lợi. Sự tạo ra sụt áp đủ lớn trƣớc 

điện trở tƣơng ứng trong Ô-xi-lô sẽ có bất lợi ảnh hởng đến sự vận 

hành mạch điện và phải kết nối đầu ra đất của máy dò tới mạch 
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điện ở điểm dòng điện đƣợc giám sát. Sử dụng đầu dò vi sai sẽ cho 

phép đo dòng vào và ra của nút mà nó không đƣợc nối đất. 

Đầu dò dòng điện thực hiện đƣợc nếu sử dụng biến áp có hiệu 

quả, cho điện trở nhỏ vào mạch điện sử dụng Hình 4.15, đặt đúng 

vào đầu dò một biến áp có cuộn dây thứ cấp ns vòng cáp điều 

khiển đầu dò 50   mà đầu cuối ví dụ điện trở 50  nối tới đầu vào 

Ô-xi-lô. Dòng điện đƣợc đo trong mạch sử dụng đƣợc dẫn qua 

cuộn dây sơ cấp 1 vòng, khi nó phụ thuộc vào biến áp, phƣơng 

pháp này không đƣợc đo dòng điện DC, i, e... nó bị ghép AC. 

Phƣơng trình cho biến áp đƣợc trình bày rõ ràng nhƣ sau: 

(1) is = iu/ns 

(2) Độ nhạy của đầu dò là Rin/ns  V/A. 

(3) Điện trở của cuộn sơ cấp dĩ nhiên là Rin/ns 

Khi biến áp đầu dò dòng điện sử dụng chiều mạch điện trên 

dây nối trong mạch điện sử dụng, điên trở Rin/ns
2
 đƣợc biểu diễn 

thêm vào dây mà ảnh hƣởng tải của dòng điện đo không thể là cuối 

cùng. 

Đáng tiếc là đầu dò chế tạo thƣờng xuyên gặp tình trạng số 

các vòng quấn của cuộn thứ cấp máy biến áp là không rõ ràng, 

nhƣng có thể đƣa lại điện trở đầu cuối và độ nhậy, số vòng cuộn 

thứ cấp có thể tính toán dễ dàng. 

Đầu dò dòng điện thực hiện với việc sử dụng "hiệu ứng lớn" 

hoặc một "bộ tự dao động lớn", lấy tức thời cƣờng độ qua nam 

châm trong lõi biến áp phát sinh ra một tín hiệu điện thế, đƣợc 

khuếch đại và đƣa tới đầu vào Ô-xi-lô. Phƣơng pháp này để đo 

dòng DC nhƣng nó có hạn chế khi đo tín hiệu tần số tƣơng đối 

thấp. 

Đầu dò dòng điện ghép phối hợp với một biến áp và một bộ 

tạo động lớn đƣa vào một khối tích phân và phối hợp các đầu ra để 
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cung cấp những đặc trƣng nhất của hai kiểu đó. Độ rộng băng đo 

đƣợc có giá trị xấp xỉ 50MHz. Trong kiểu này dò dòng điện biến 

áp có một đoạn dây ngắn qua lõi biến áp và dây này đƣợc xen vào 

nhánh của mạch điện sử dụng cần đo. Có kiểu sắp đặt lõi biến áp 

đƣa vào hai phần di chuyển đƣợc song biến áp có thể có phạm vi 

xung quanh các vòng dây, nó đƣợc tách rời đầu kia. Tỷ số vòng 

dây biến áp và độ nhạy đầu dò có thể thay đổi bởi hai vòng hoặc 

nhiều vòng của dây mang dòng điện qua biến áp. Cộng hoặc trừ 

dòng điện trong các nhánh khác nhau của mạch điện sử dụng có 

thể thực hiện bằng sự liên kết các dòng điện đồng thời qua đầu dò 

dòng điện, nhƣng sẽ có vài phép đo cặp chéo giữa các nhánh. 

 

Hình 4.15 - Đầu dò biến đổi dòng 

4.4 Ô-XI-LÔ SỐ 

4.4.1 Khả năng của ôxilô số 

 Ôxilô điện tử số có các ƣu điểm là: 

- Duy trì hình ảnh dạng của tín hiệu trên màn hình với khoảng 

thời gian không hạn chế. 

- Tốc độ đọc có thể thay đổi trong giới hạn rộng. 

- Các đoạn hình ảnh lƣu giữ có thể xem lại đƣợc ở tốc độ thấp 

hơn nhiều, tốc độ quét có thể tới 1cm/1h. 

- Tạo đƣợc hình ảnh dao động đồ tốt hơn, tƣơng phản hơn loại 

ôxilô tƣơng tự. 

Rin 

Vin 

Đầu vào máy hiện sóng 
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- Đơn giản hơn trong sử dụng, vận hành. 

- Có thể truyền trực tiếp số liệu của tín hiệu cần quan sát dƣới 

dạng số, ghép trực tiếp với máy tính hay đƣợc xử lý trong ôxilô. 

 

4.4.2 Cấu trúc ô-xi-lô số 

Sơ đồ khối cấu tạo của ôxilô (có nhớ) số, đƣợc vẽ cơ bản nhƣ 

Hình 4.16. 

 

Hình 4.16 - Sơ đồ khối nguyên lý cấu tạo Ô-xi-lô số 

Khi chuyển mạch S (đồng trục) có vị trí 1 thì ôxilô làm việc 

nhƣ một ôxilô đa năng thông thƣờng. 

Khi chuyển mạch S đặt ở vị trí 2 thì ôxilô làm việc là một 

ôxilô có nhớ số. Điện áp tín hiệu cần quan sát đƣợc đƣa vào đầu 

vào Y, tới bộ biến đổi tƣơng tự - số ADC. Tại thời điểm đó (t1), 

khối điều khiển gửi một lệnh tới đầu vào điều khiển của bộ ADC 

và khởi động quá trình biến đổi. Kết quả là điện áp tín hiệu đƣợc 



Chương 4 – Máy hiện sóng (Ô-xi-lô) 

 157 

số hóa,  có nghĩa là bộ biến đổi lấy mẫu dạng tín hệu ở nhiều điểm 

và biến đổi giá trị tức thời của biên độ tại mỗi điểm thành giá trị 

mã nhị phân tỷ lệ với biên độ đó. Tại thời điểm kết thúc quá trình 

biến đổi, bộ ADC gửi tín hiệu kết thúc tới bộ điều khiển. 

Mỗi số nhị phân đƣợc chuyển tới bộ nhớ và đƣợc nhớ ở vị trí 

ô nhớ riêng biệt. Bởi vì đây là bộ nhớ không linh hoạt (cố định – 

nonvolatile memory) nên nó có thể lƣu trữ lƣợng lƣu trữ lớn các số 

nhị phân với bất kỳ độ dài thời gian nào. Khi cần thiết, một lệnh từ 

khối điều khiển có thể làm cho các số nhị phân này đƣợc sắp xếp 

theo chuỗi lại theo thứ tự đã xác định và đƣợc đƣa tới bộ biến đổi 

DAC. Bộ biến đổi số - tƣơng tự sẽ biến các giá trị nhị phân thành 

điện áp tƣơng tự, và điện áp này đƣợc đƣa qua bộ khuếch đại Y và 

tới cặp phiến làm lệch Y của ống tia điện tử. 

Do bộ nhớ đƣợc liên tiếp quét nhiều lần trong một giây nên 

màn hình đƣợc sáng liên tục và hiện lên dạng sóng là hình vẽ các 

điểm sáng, biểu thị dạng sóng cần quan sát. 

Để đạt đƣợc một đƣờng sáng liên tục, còn có thể có thêm một 

mạch nội suy (làm mƣợt) giữa bộ DAC và bộ khuếch đại Y. 

Một điểm hạn chế của ôxilô có nhớ số vừa mô tả trên là dải 

tần bị hạn chế, do tốc độ của bộ biến đổi ADC thấp (thông thƣờng 

hiện nay, ôxilô có nhớ số có dải tần 1-10 MHz). 

Gần đây, các ôxilô có nhớ số có dải tần rộng đƣợc phát triển 

nhờ có cài đặt microprocessor, các bộ biến đổi ADC có tốc độ biến 

đổi nhanh hơn, kỹ thuật số hóa mới hơn, cách nội suy và phƣơng 

pháp thể hiện tín hiệu. 

Một loại ôxilô có nhớ khác đƣợc trình bày nhƣ Hình 4.17. 
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Hình 4.17 - - Sơ đồ khối nguyên lý cấu tạo Ô-xi-lô số sử dụng Vi xử 

lý 

Sơ đồ  Hình 4.17 khác với sơ đồ Hình 4.17 ở chỗ bộ dao động 

quét thực sự là bộ biến đổi DAC kênh X, đƣợc điều khiển từ số 

liệu của Vi xử lý. Đầu ra bộ DAC tạo ra điện áp nhảy bậc, sao cho 

sự nhảy bậc thang không khác biệt qúa nhiều so với điện áp bậc 

thang đƣợc tạo từ bộ dao động quét tƣơng tự. 

Với ADC loại 10 bit, số bƣớc nhảy là 2
10

=1024. Toàn bộ đoạn 

điện áp ra đƣợc chia thành 1023 bƣớc riêng biệt, và sự lệch ngang 

của tia điện tử thực tế là tỷ lệ theo thời gian. Tốc độ biến đổi DAC 

và bộ điều khiển quét quyết định tốc độ quét cực đại.  Tốc độ quét 

có thể điều chỉnh đƣợc bằng việc thay đổi số đến đầu vào số của 

bộ DAC. 

Còn tổ hợp các bộ phận phía trên, gồm: ADC, bộ nhớ, và 

DAC của kênh Y cho phép khả năng thay đổi trễ của tín hiệu vào 

hệ thống làm lệch Y trong một giới hạn rộng, đồng thời nó có thể 

kết hợp đƣợc với DAC của kênh X, nhƣ vậy đảm bảo sự động bộ 

chính xác. 

4.5 ỨNG DỤNG ĐO LƢỜNG DÙNG Ô-XI-LÔ 

Ô-xi-lô là một loại thiết bị đo rất thông dụng và đa năng, 

ngoài chức năng hiển thị dạng tín hiệu trên màn hình còn cho phép 

đo các tham số của nó. Mỗi loại Ô-xi-lô khác nhau có cách điều 

chỉnh khác nhau để thực hiện phép đo, tuy nhiên về cơ bản chúng 
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đều có những nguyên lý đo giống nhau. Để hiểu rõ hơn các phép 

đo dùng Ô-xi-lô bài giảng có giới thiệu một loại Ô-xi-lô tƣơng tự 

cụ thể và hƣớng dẫn cách thực hiện phép đo theo Ô-xi-lô đó.  

+ Giới thiệu về 1 loại ô-xi-lô tương tự 2 kênh dùng CRT 1 

tia 

 

CRT 

-Núm INTENSITY: điều chỉnh độ sáng của dao động đồ trên 

màn hình. 

-Núm FOCUS : điều chỉnh độ hội tụ của chùm tia điện tử, 

thay đổi độ nét của dao động đồ. 

KÊNH LỆCH ĐỨNG Y (CH1 và CH2) 

- Vert. Mode: Thay đổi chế độ hiển thị 

- Chuyển mạch kết nối đầu vào: gồm AC, GND, DC. 

 Khi chuyển mạch đặt ở AC: chỉ có thanh phần xoay chiều 

của tín hiệu đƣợc hiển thi trên màn. 

 Khi chuyển mạch đặt ở DC: cả thành phần xoay chiều và 1 

chiều của tín hiệu đƣợc hiển thị trên màn. 

 Khi chuyển mạch đặt ở GND: tín hiệu GND đƣợc đƣa vào 

lối vào của MHS. 

- Núm VOLTS/DIV thay đổ hệ số phân áp của  kênh Y. 
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- VAR : Thay đổi hệ số khuếch đại của mạch tiền KĐ 

Chú ý: khi tính biên độ của tín hiệu dựa vào số ô tương ứng 

với biên độ của tín hiệu cần tính và hệ số volts/div, cần điều 

chỉnh núm VAR (màu đỏ nằm phía trên núm volts/div về vị trí 

chuẩn (CAL) của nó (xoay theo chiều kim đồng hồ về vị trí tận 

cùng). 

-Núm X-Y: ấn nút này để chuyển sang chế độ khuếch đại, ảnh 

trên màn hình là hình Lixazu. Chú ý: thông thường trong chế độ 

này thì chuyển mạch SOURCE lựa chọn tín hiệu đưa vào kênh X, 

chuyển mạch VERTICAL MODE lựa chọn  tín hiệu đưa vào kênh 

Y. 

-Núm POS↕ để dịch ảnh trên màn theo chiều dọc. 

KÊNH LỆCH NGANG X 

-Núm Time/Div:thay đổi chu kỳ quét thích hợp. 

- VAR SWEEP : Thay đổi liên lục thời gian quét thuận 

Chú ý: khi tính chu kỳ của tín hiệu dựa vào số ô trong 1 chu 

kỳ và hệ số time/div, cần điều chỉnh núm VARWSEEP về vị trí 

chuẩn (CAL) của nó (xoay theo chiều kim đồng hồ về vị trí tận 

cùng). 

-Núm POS←→ Khi chuyển mạch đặt ở để dịch ảnh trên màn 

theo chiều ngang. 

-Núm HOLD OFF: kết hợp với việc điêu chỉnh chuyển mạch 

SOURCE để điều chỉnh đồng bộ. 

ĐỒNG BỘ VÀ KÍCH KHỞI 

-Núm TRIG LEVEL: Điều chỉnh mức kích khởi 

-Chuyển mạch COUPLING: lựa chọn chế độ kích khởi . 

 AUTO: chế độ kích khởi động tự động. Tín hiệu quét đƣợc 

tạo ra khi không có tín hiệu kích khởi phù hợp và tự động trở 
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lại hoạt động quét có kích khởi khi có tín hiệu kích khởi phù 

hợp. 

 NORM: chế độ kích khởi bình thƣờng, tín hiệu quét chỉ đƣợc 

tạo ra khi có tín hiệu kích khởi phù hợp . 

 TV-V: phạm vi băng thông kích khởi là DC-1khz 

 TV-H: phạm vi băng thông kích khởi là 1khz-100khz 

-Chuyển mạch SOURCE: Nguồn tín hiệu đồng bộ 

 CH1: tín hiệu từ kênh CH1 trở thành nguồn kích khởi không 

quan tâm đến việc lựa chọn ở chuyển mạch VERTICAL 

MODE. 

 CH2: tín hiệu từ kênh CH2 trở thành nguồn kích khởi. 

 Khi CM ở vị trí CH1 hoặc CH2 ta có đồng bộ trong (tự 

đồng bộ). 

 LINE: tín hiệu xoay chiều từ  lƣới điện dƣợc dùng làm nguồn 

kích khởi (đồng bộ với lƣới điện, tần số 50Hz). 

 EXIT: tín hiệu kích khởi lấy từ đầu nối EXIT TRIG (đồng bộ 

ngoài). 

4.5.1 Đo tham số tín hiệu điện áp 

(a)

U(t)
Ch1+ - Ch2+ -

Ô-xi-lô

      (b)  

L 

H 
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Hình 4.18 - Đo tham số của tín hiệu điện áp U(t) 

Giả sử sử dụng Ô-xi-lô tƣơng tự 2 kênh để đo tham số của tín 

hiệu điện áp. Đƣa tín hiệu điện áp cần đo U(t) (giả sử là dạng điện 

áp hình sin) vào đầu vào kênh CH1 hoặc CH2 của Ô-xi-lô. Điều 

chỉnh Ô-xi-lô ở chế độ quét trong tuyến tính liên tục và đồng bộ 

sao cho có ít nhất một chu kỳ tín hiệu hiển thị trên màn hình với 

biên độ đủ lớn và nằm trong giới hạn màn hình (ví dụ hình ảnh dao 

động đồ nhƣ hình Hình 4.18-b). Giả sử các hệ số lệch đứng và 

ngang của Ô-xi-lô là: Volts/div = 2mV/div, Time/div=1ms. 

+ Đo điện áp đỉnh – đỉnh Upp: Dựa vào dao động đồ, xác định 

độ lệch theo chiều đứng giữa đỉnh và đỉnh dƣới H(div) nhƣ hình 

vẽ. 

Upp=H(div) x [Volts/div] 

=> Upp= 7 div x (2mV/div) = 14 mV 

Với U(t) là dạng điện áp hình sin: =>Biên độ Um=Upp/2; giá trị 

hiệu dụng 
22

URMS

ppU
. 

+ Đo chu kỳ T: Dựa vào dao động đồ, xác định độ lệch theo 

chiều ngang của 1 chu kỳ tín hiệu L (div) (ví dụ độ lệch giữa 2 

đỉnh liên tiếp. 

T=L(div)x[Time/div] 

=> f=1/T 

+ Đo thành phần 1 chiều UDC:  có thể thực hiện theo 2 cách 

sau đây: 

- Xác định ví trí đƣờng điện áp 0V (GND) bằng cách đƣa 

chuyển mạch (AC-GND-DC)->GND, sau đó đƣa lại chuyển mạch 

về vị trí DC, thành phần một chiều chính là khoảng điện áp giữa 

đƣờng 0V và đƣờng trung bình của dạng điện áp hiển thị trên màn 

hình ở chế độ DC. 
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- Đƣa chuyển mạch (AC-GND-DC)->AC, đánh dấu một đỉnh 

bất kỳ của dao động đồ, sau đó đƣa chuyển mạch về vị trí DC, xác 

định độ dịch chuyển của đỉnh đó H(div). 

divVoltsdivH

divVoltsdivH

/).(

/).(
UDC

 - Nếu đỉnh dịch chuyển lên 

trên 

- Nếu đỉnh dịch chuyển 

xuống dƣới 

4.5.2 Đo tần số bằng phƣơng pháp Lissajous 

Đo chu kỳ hay tần số bằng phƣơng pháp quét tuyến tính có độ 

chính xác không cao nhất là khi tín hiệu có tần số lớn. Mặt khác 

phƣơng pháp đó bị hạn chế bởi giới hạn của tần số quét của Ô-xi-

lô, đo đó với những yêu cầu phép đo tần số lớn với yêu cầu độ 

chính xác cao ngƣời ta phải chuyển sang đo bằng phƣơng pháp 

Lissajous (phƣơng pháp quét X-Y, hay phƣơng pháp khuếch đại). 

Bản chất của đo tần số bằng phƣơng pháp là phƣơng pháp so 

sánh tần số của tín hiệu chƣa biết với một tần số chuẩn đã biết có 

độ chính xác cao thông qua hình ảnh của dao động đồ Lissajous. 

Sơ đồ đo của phƣơng pháp này nhƣ Hình 4.19.  

Ch1+ - Ch2+ -

Ô-xi-lô

+

Ufx

+

Uch fch=100 MHz

 

(a)- Sơ đồ đo                                          (b)- Kết quả đo 

Hình 4.19 - Đo tần số bằng phương pháp Lissajous 
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Giả sử ta đo bằng Lissajous Ô-xi-lô 2 kênh, ta phải điều chỉnh: 

+ Tín hiệu cần đo tần số:Ufx Kênh CH1 Kênh Y 

+ Điện áp chuẩn Ufch Kênh CH2 Kênh X. 

+ Điều chỉnh Oxilo làm việc ở chế độ quét Lissajous (Ufx 

Y1-Y2; Ufch X1-X2). 

 Chọn chuyển mạch X-Y 

 Vert.Mode  CH1  UCH1Kênh Y 

 Source  CH2  UCH2Kênh X 

+Điều chỉnh các chuyển mạch Volts/div (CH1 và CH2);POS-Y 

(CH1);POS-X 

để nhận đƣợc dao động đồ Lissajous nằm chính giữa và trong 

giới hạn màn hình. 

+Thay đổi tần số chuẩn fch để nhận đƣợc dao động đồ 

Lissajous ổn định trên màn hình. 

Xác định fx: 

 Xác định số điểm cắt dao động đồ của một cắt tuyến 

nằm ngang (phƣơng X) bất kỳ : nX 

 Xác định số điểm cắt dao động đồ của một cắt tuyến 

thẳng đứng (phƣơng Y) bất kỳ : nY 

 Tỷ số giữa tần số của tín hiệu dƣa vào kênh X và tần số 

của tín hiệu đƣa vào kênh Y sẽ lệ nghịch với tỷ số của số 

điểm cắt dao động đồ của cát tuyến theo phƣơng X và 

phƣơng Y tƣơng ứng: 

X

Y

Y

X

n

n

f

f
 

Giả sử kết quả đo nhƣ Hình 4.19-b, ta có: 

Y

X

X

Y

CH

CH

ch

x

n

n

f

f

f

f

f

f

2

1  
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=> MHz
n

n
ff

Y

X
chx 200

2

4
.100  

Phép đo tần số bằng phƣơng pháp Lissajous có độ chính xác 

bằng với độ chính xác của tần số fch, và giới hạn tần số đo đƣợc 

lớn, bằng giới hạn tần số của kênh lệch đứng.  

Để việc số điểm cắt dễ dàng, thƣờng điều chỉnh fch sao dao 

động đồ không quá phức tạp và số điểm cắt dao đông đồ không 

quá lớn. 

4.5.3 Đo góc lệch pha 

Giả thiết đo độ di pha của tín hiệu qua 1 mạng 4 cực (M4C) sử 

dụng Ô-xi-lô 2 kênh. 

a. Sử dụng phương pháp quét tuyến tính 

Sơ đồ đo nhƣ Hình 4.20: Điện áp vào hình sin U1(t) đƣợc đƣa 

vào kênh CH1, Điện áp ra U2(t) đƣợc đƣa vào kênh CH2.  

+ Điều chỉnh Ô-xi-lô ở chế độ hiển thị 2 kênh, quét trong 

tuyến tính liên tục. 

+ Điều chỉnh các hệ số lệch tia và vị trí sao cho nhận đƣợc ít 

nhất một chu kỳ của các tín hiệu, biên độ đủ lớn và nằm trong giới 

hạn màn hình. Giả sử kết quả hiển thị nhƣ Hình 4.21-a. 

 

Hình 4.20 - Sơ đồ đo độ di pha của mạng 4 cực 
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(a)- Đo bằng phƣơng pháp quét tuyến tính     (b) – Đo bằng 

phƣơng pháp Lissajous 

Hình 4.21 - Kết quả đo góc lệch pha 

b. Sử dụng phương pháp quét lissajous 

Sơ đồ đo nhƣ Hình 4.20: Điện áp vào hình sin U1(t) đƣợc đƣa 

vào kênh CH1, Điện áp ra U2(t) đƣợc đƣa vào kênh CH2. Điều 

chỉnh Ô-xi-lô ở chế độ quét Lissajous sao cho:  

 U1(t) kênh CH1  kênh Y 

 U2(t) kênh CH2  kênh X 

Điều chỉnh các chuyển mạch nhƣ sau: 

 Chọn chuyển mạch X-Y (chuyển sang chế độ quét 

lissajous) 

 Vert.Mode  CH1 = UCH1Kênh Y 

 Source  CH2 = UCH2Kênh X 

+ Điều chỉnh các hệ số Volts/div (CH1 và CH2), POS-Y (CH1),  

POS-X để nhận đƣợc dao động đồ Lissajous nằm chính giữa và 

trong giới hạn màn hình. Dao động đồ sẽ có đƣờng thẳng hoặc 

đƣờng Elip hay đƣờng tròn. 

+ Xác định gốc trung tâm của dao động đồ: đƣa các chuyển 

mạch kết nối đầu vào của cả 2 kênh về vị trí GND, trên màn hình 
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sẽ là 1 điểm sáng, dịch chuyển điểm sáng đó về chính giữa màn 

hình (điểm O). 

+ Đƣa các chuyển mạch kết nối đầu vào về vị trí AC, khi đó sẽ 

nhận đƣợc dao động đồ có dạng đƣờng thẳng hoặc Elip. Giả sử kết 

quả là đƣờng Elip nhƣ Hình 4.21-b.   

+Xác định góc lệch pha: Xác định các khoảng lệch không và 

cực đại (Y0 và Ym) hoặc (X0 và Xm). 

Xm

X

Ym

Y 00
sin  

=> 
Xm

X

Ym

Y 0
arcsin

0
arcsin  

Tuỳ theo từng dạng dao động đồ mà cách định giá trị  khác 

nhau. Phƣơng pháp này không xác định đƣợc dấu của góc lệch 

pha. Muốn xác định đƣợc dấu của  hay muốn biết tín hiệu nào 

sớm pha hay chậm pha hơn, ta sẽ chuyển sang quan sát rất nhanh ở 

chế độ quét tuyết tính. 

4.5.4. Vẽ đặc tuyến Vôn-Ampe của điốt 

D
 1

N
1

1
8

3

R
1

 1
0

0

+ Ch1+ - Ch2+ -

Ô-xi-lô

    

(a) – Sơ đồ đo                                          (b)- Kết quả đo 

Hình 4.22 - Vẽ đặc tuyến Vôn-Ampe của Điốt 

+ Chọn R1=100  hoặc 1k . 
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+ Điều chỉnh máy tạo sóng phát ra xung tam giác, điều chỉnh 

biên độ xung (khoảng 10V) và mức điện áp một chiều của xung 

(phím OFFSET) bằng 0V, tần số của xung khoảng 200-300 Hz. 

+ Thực hiện các bƣớc điều chỉnh để vẽ đặc tuyến V-A của 

Điốt theo lý thuyết đã học. 

+ Chuyển ôxilô sang chế độ đo x-y (chế độ quét Lissajous). 

+ Đảo cực tính kênh 2 : Pull (POS_Y của kênh CH2). 

+ Xác định gốc toạ độ bằng cách ấn các phím GND của cả hai 

kênh CH1, CH2 sao đó chuyển sang chế độ DC 

+ Bật máy phát xung và điều chỉnh biên độ hoặc mức một 

chiều của xung để nhận đƣợc dạng đặc tuyến V-A của điốt. Vẽ 

dạng đặc tuyến đo đƣợc. 

+ Xác định điện áp thông của điôt. 

4.5.5. Vẽ đặc tuyến ra của BJT 

Mắc mạch đo nhƣ Hình 4.23-a. 

R
c
 1

0
0

+

Ch1+ - Ch2+ -

Ô-xi-lô

 2N2222

E 5

VR 100k R1 1k

A
+

 

(a)- Sơ đồ đo                                      (b)- Kết quả đo 

Hình 4.23 - Vẽ đặc tuyến ra của BJT 

+ Điều chỉnh máy tạo sóng phát ra xung tam giác, điều chỉnh 

biên độ xung (khoảng 10V) và mức điện áp một chiều của xung 

(phím OFFSET) bằng 0V, tần số của xung khoảng 200-300 Hz. 
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+ Thực hiện các bƣớc điều chỉnh để vẽ đặc tuyến ra của BJT 

theo lý thuyết đã học. 

+ Chuyển ôxilô sang chế độ đo x-y (chế độ quét Lissajous). 

+ Đảo cực tính kênh 2 : Pull (POS_Y của kênh CH2). 

+ Xác định gốc toạ độ bằng cách ấn các phím GND của cả hai 

kênh CH1, CH2 sao đó chuyển sang chế độ  

+ Bật máy phát xung và điều chỉnh biên độ hoặc mức một 

chiều của xung để nhận đƣợc dạng đặc tuyến ra của BJT. Vẽ dạng 

đặc tuyến đo đƣợc. 

+ Thay đổi biến trở VR để vẽ đặc tuyến ra ứng với các giá trị 

dòng IB khác nhau. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu các tính năng cơ bản của ôxilô?   

2. Độ nhạy (hệ số lái tia theo chiều dọc) của một MHS là 

20mV/cm cho ta biết điều gì? 

3. Độ nhạy (hệ số lái tia theo chiều dọc) của một MHS là 

500mm/V cho ta biết điều gì? 

4. Có nhận xét gì khi quan sát dao động đồ trên màn MHS 

nếu có q thT nT  (n nguyên dƣơng)? 

5. Khi MHS làm việc ở chế độ khuếch đại, bộ tạo quét 

trong hoạt động ở chế độ quét liên tục hay quét đợi? 

6. Ở MHS 2 kênh dùng ống tia điện tử 1 tia và chuyển 

mạch điện tử thì khi cần quan sát tín hiệu cao tần ta nên 

dùng chuyển mạch điện tử kiểu ngắt quãng hay chuyển 

mạch điện tử kiểu luân phiên? 

7. Các yêu cầu để ảnh quan sát có chất lƣợng cao? 

8. Khi nào thì quét đợi đƣợc sử dụng? Nêu vắn tắt khái 

niệm quét đợi? 
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9. Khi quan sát tín hiệu trên MHS đôi khi ảnh bị trôi, nháy 

là do nguyên nhân gì? Cách khắc phục? 

10. Có nhận xét gì khi quan sát dao động đồ trên màn MHS 

nếu có 
q th

a
T T

b
 (a,b nguyên dƣơng) 

11. Trong MHS, kênh Z có nhiệm vụ gì? 

12. Trong MHS, kênh Y có nhiệm vụ gì? 

13. Trong MHS, kênh X có nhiệm vụ gì? 

14. Nêu các chế độ đồng bộ ở MHS? 

15. Vẽ sơ đồ khối kênh Y và trình bày nhiệm vụ kênh Y, 

chức năng của các thành phần cấu tạo nên kênh Y? 

16. Vẽ sơ đồ khối kênh X và trình bày nhiệm vụ kênh X, 

chức năng của các thành phần cấu tạo nên kênh X? 

17. Nêu tên 3 bộ phận cơ bản cấu tạo nên ống tia điện tử? 

18. Nêu nhiệm vụ và cấu tạo của súng điện tử trong ống tia 

điện tử? 

19. Nêu một số ƣu điểm của ôxilô điện tử số? 

20. Cấu tạo và hoạt động của ôxilô điện tử số? 
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CHƢƠNG 5 – CÁC PHÉP ĐO ĐIỆN CƠ BẢN  

5.1 GIỚI THIỆU CHUNG 

Đo điện áp, đo cƣờng độ dòng điện, đo điện trở là những phép 

đo cơ bản đƣợc sử dụng nhiều không chỉ trong kỹ thuật mà trong 

cả cuộc sống hàng ngày. Các tham số này có thể đƣợc đo trực tiếp, 

gián tiếp và so sánh. 

Phƣơng pháp đo trực tiếp: dùng các dụng cụ đo tƣơng ứng nhƣ 

Vôn mét (để đo điện áp) , Ampe mét (để đo dòng điện), Ôm mét 

(để đo điện trở), kết quả đọc trực tiếp trên dụng cụ đo. Dụng cụ đo 

đơn chức năng đƣợc chế tạo tƣơng ứng với mỗi đại lƣợng, tên của 

dụng cụ đo thƣờng đƣợc đạt theo tên của đơn vị đo của đại lƣơng 

đo. Hiện nay để tối ƣu việc đo cũng nhƣ tăng độ chính xác cũng 

nhƣ giới hạn đo mà ngƣời ta có ta chế tạo những dụng cụ đo đơn 

chức năng nhƣ vậy ví dụ; picoampe mét, Megaohm mét, 

Microohm mét… 

Phƣơng pháp gián tiếp: Theo định luật ôm U=I.R, nhƣ vậy có 

thể thực hiện đo gián tiếp các 3 đại lƣợng điện áp, dòng điện, điện 

trở thông qua đo giá trị của một đại lƣợng kia trên một đại lƣợng 

mẫu và áp dụng công thức tính toán để xác định đại lƣợng cần đo 

còn lại. Ví dụ đo dòng trên một điện trở mẫu sẽ xác định đƣợc điện 

áp đặt trên điện trở Ucần đo=Iđo đƣợc.Rmẫu. Nhờ tính chất này mà hiện 

nay ngƣời ta thƣờng chế tạo các loại dụng cụ đo vạn năng cho 

phép đo đƣợc cả 3 đại lƣợng cơ bản nói trên (Multimeters). 

Phƣơng pháp so sánh: Đo điện áp, dòng điện, điện trở bằng 

cách so sánh với điện áp, dòng điện, điện trở mẫu tƣơng ứng thông 

qua các thiết bị so sánh. Ở trạng thái cân bằng, đại lƣợng cần đo 

thƣờng bằng với đại lƣợng mẫu. 
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Có nhiều phƣơng pháp đo điện áp, dòng điện, điện trở khác 

nhau, phần này sẽ trình bày tổng quan về các phƣơng pháp và kỹ 

thuật đo điện áp, dòng điện, điện trở. 

5.2 ĐO DÕNG ĐIỆN 

Phép đo dòng điện có phạm vi đo rộng (từ vài pA đến và vài 

MA), dải tần rộng (từ đo dòng 1 chiều đến đo dòng xoay chiều tần 

số tới hàng GHz). Tùy phạm vi đo và dải tần đo lại sử dụng các 

phƣơng pháp đo khác nhau. Tuy nhiên trong thực tế phép đo dòng 

điện thƣờng chỉ đƣợc thực hiện ở dải tần tới hàng trăm MHz, còn ở 

dải tần số siêu cao ngƣời ta thƣờng đo công suất. 

Dụng cụ đo dòng điện đƣợc gọi là Ampe mét (Ampe kế), với 

đồng hồ vạn năng khi để chức năng đo dòng thì cũng đƣợc gọi là 

Ampe mét. Ký hiệu của Ampe mét trong sơ đồ là một vòng tròn có 

chữ A ở giữa và có thể thêm ký hiệu các cực dƣơng và âm hai bên 

cho dòng điện một chiều: 

 

Có 2 dạng Ampe mét khác nhau: Ampe mét can thiệp và 

Ampe mét không can thiệp. 

5.2.1 Ampe mét can thiệp   

Khi đo dòng điện chạy trong một dây điện Ampe mét phải 

đƣợc mắc nối tiếp với dây điện, nó sẽ tiêu thụ một hiệu điện thế 

nhỏ nối tiếp trong mạch điện. 

Để giảm ảnh hƣởng đến mạch điện cần đo, hiệu điện thế tiêu 

thụ trong mạch của ampe kế phải càng nhỏ càng tốt. Điều này 

nghĩa là trở kháng tƣơng đƣơng của ampe mét trong mạch điện 

phải rất nhỏ so với điện trở của mạch. 

Khi mắc ampe mét vào mạch điện một chiều, chú ý nối các 

cực điện theo đúng chiều dòng điện. Luôn chọn thang đo phù hợp 

A 
+ - 
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trƣớc khi đo: chọn thang lớn nhất trƣớc, rồi hạ dần cho đến khi thu 

đƣợc kết quả nằm trong thang đo. 

Mỗi Ampe mét đều có trong kháng trong, khi do dòng một 

chiều và xoay chiều tần số thấp, có thể coi trở kháng của ampe mét 

là thuần trở Ra (Hình 5.1-b). Nhƣng tần số cao trở kháng tƣơng 

đƣơng của ampe mét còn cần phải tính đến các các thành phần 

điện dung và điện cảm ký sinh, sơ đồ tƣơng đƣơng nhƣ Hình 5.1-a 

(trong đó: La- điện cảm của cuộn dây, Ca- điện dung giữa 2 đầu 

ampe mét, Cd- điện dung giữa 2 đầu ampe mét với đất).  

Cd
Cd

Ca

La Ra

                                                                

(a)                                                  (b)                                                  

(c) 

Hình 5.1 - Trở kháng tương đương của ampe mét. 

Để giảm sai số do điện dung ký sinh ở tần số cao ngƣời ta mắc 

ampe mét vào vị trí nào có điện thế thấp nhất so với đất. Ví dụ nhƣ 

cách mắc ở Hình 5.1-c, trong đó Zn – trở kháng của nguồn, Zt – trở 

kháng phụ tải. 

Khi mắc ampe mét vào mạch đo bao giờ cũng làm cho dòng 

điện qua mạch thay đổi so với giá trị thực Ix 

tn

n
x

ZZ

E
I  

Sau khi mắc ampe mét vào mạch dòng điện mà ampe mét chỉ 

thị là: 

Zn 

 

A 

En  

Zt 

Ra 
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Atn

n
đo

ZZZ

E
I  

Sai số tƣơng đối do ảnh hƣởng của trở kháng trong ampe mét 

đƣợc xác định nhƣ sau: 

%100.

1

1
100.

0

an

tx

đox
I

Z

Z

Z

ZI

II
 

Để giảm nhỏ sai số tƣơng đối cần chọn ampe mét có trở kháng 

trong nhỏ. 

Để mở rộng thang đo dòng điện cho ampe mét ở mạch một 

chiều và tần số thấp ngƣời ta mắc ampe mét song song với điện trở 

Shunt với tác dụng phân chia dòng điện. Ở tần số cao do ảnh 

hƣởng của hiệu ứng bề mặt, Shunt điện trở đƣợc thay bằng Shunt 

điện cảm, Shunt điện dung hay biến dòng đo lƣờng cao tần. 

Các phƣơng pháp cơ bản do dòng điện theo kiểu can thiệp nhƣ 

sau: 

- Đo dòng điện dùng cơ cấu đo từ điện 

- Do dòng bằng phƣơng pháp nhiệt điện 

- Đo dòng bằng phƣơng pháp quang điện, 

… 

a. Đo dòng điện dùng cơ cấu đo từ điện 

a.1 Đo dòng điện một chiều DC dùng cơ cấu từ điện 

Cơ cấu đo từ điện làm việc với dòng một chiều, nhƣng dòng 

toàn thang Itt khá nhỏ, do đó phải mở rộng thang đo cho phù hợp 

bằng cách mắc CCĐ song song với điện trở Shunt Rs. 
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Rs

+

Rm, Itt
Im

IsIx

R2

+

AM1

R1 R3

Rm, Itt

Ix

I1

I2

I3

 

(a) – Sơ đồ một thang đo                    (b) – Sơ đồ nhiều thang 

đo kiểu Shunt Ayrton 

Hình 5.2 – Sơ đồ thang đo dòng một chiều dùng CCĐ từ điện 

Sơ đồ thang đo dòng một chiều dùng CCĐ từ điện nhƣ Hình 

5.2-a. Dòng điện đo: 

Ix = Im + Is 

Dòng điện đo đƣợc lớn nhất của thang đo là Imax. Khi Ix = Imax 

thì Im=Itt, dó đó điện trở Shunt đƣợc xác định nhƣ sau: 

1n

R
R m

s , với 
tt

xma

I

I
n  - hệ số mở rộng thang đo. 

Với Ampe mét có nhiều thang đo thì dùng nhiều điện trở 

Shunt, thông thƣơng các điện trở Shunt đƣợc mắc nối tiếp theo 

kiểu Shunt Ayrton nhƣ Hình 5.2-b với 3 thang đo là I1, I2, I3, hệ số 

mở rộng của mỗi thang đo là nk (k=1,2,3). 

1k

mk
Sk

n

R
R , với 

tt

k

I

I

kn  

+ Thang đo I1: Rs1=R1, Rm1=Rm+R2+R3. 

+ Thang đo I2: Rs2=R1+R2, Rm2=Rm+R3. 

+ Thang đo I3: Rs3=R1+R2+R3, Rm3=Rm. 

a.2 Đo dòng điện xoay chiều AC dùng cơ cấu từ điện 

Cơ cấu đo từ điện chỉ làm việc với dòng một chiều , do đo khi 

đo dòng xoay chiều AC phải biến đổi dòng AC thành dòng DC khi 
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qua CCĐ theo các cách khác nhau nhƣ: Dùng phƣơng pháp chỉnh 

lƣu bằng Điốt, Dùng phƣơng pháp biến đổi nhiệt điện. 

- Dùng phương pháp chỉnh lưu bằng Điốt: 

Ví dụ thang đo dòng AC dùng mạch chỉnh lƣu ½ chu kỳ nhƣ 

Hình 5.3-a, và dùng mạch chỉnh lƣu cầu nhƣ Hình 5.3-b. Xây dựng 

thang đo trị số hiệu dụng của dòng điện xoay chiều hình sin cho 

các thang đo này. Giả sử dòng điện AC là iac=Imsin t.  

Nếu giới hạn của thang đo là Imax, thì khi dòng điện AC có giá 

trị hiệu dụng IRMS=Imax thì dòng điện trung bình qua CCĐ là 

imtb=Itt. 

Hình 5.3 – Thang đo dòng xoay chiều 

 

 

Rs

+

AM2D
Rm, Itt

i
ac

i
m

i
s

 

(a) 
D

3

D
4

D
1

D
2

+

AM4

Rs

Rm, Itti
m

i
dc

i
s

i
ac

 

(b) 

 

(c) 

- Tính tại vị trí toàn thang: 

2maxIIm  

tt
m

mtb I
I

i
'

=> ttm II .'  

 

(d) 

- Tính tại vị trí toàn thang: 

2maxIIm
 

iac 

t 

Im 

im 

t 
I‟m 

idc 

t 

Im 

iac 

t 

Im 

im 

t 
I‟m 
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5.2.2. Ampe mét không can thiệp 

Ampe mét can thiệp có nhƣợc điểm là cần phải đƣợc lắp đặt 

nhƣ một thành phần trong mạch điện. Chúng không dùng đƣợc cho 

các mạch điện đã đƣợc chế tạo khó thay đổi. Đối với các mạch 

điện này, ngƣời ta có thể đo đạc từ trƣờng sinh ra bởi dòng điện để 

suy ra cƣờng độ dòng điện. Phƣơng pháp đo nhƣ vậy không gây 

ảnh hƣởng đến mạch điện, an toàn, nhƣng đôi khi độ chính xác 

không cao bằng phƣơng pháp can thiệp.  

a. Đo dòng điện bằng hiệu ứng Hall 

Hiệu ứng Hall là một hiệu ứng vật lý đƣợc thực hiện khi áp 

dụng một từ trƣờng vuông góc lên một bản làm bằng kim loại hay 

chất bán dẫn hay chất dẫn điện nói chung (thanh Hall) đang có 

dòng điện chạy qua. Lúc đó ngƣời ta nhận đƣợc hiệu điện thế (hiệu 

thế Hall) sinh ra tại hai mặt đối diện của thanh Hall. Tỷ số giữa 

hiệu thế Hall và dòng điện chạy qua thanh Hall gọi là điện trở 

Hall, đặc trƣng cho vật liệu làm nên thanh Hall. Hiệu ứng này 

đƣợc khám phá bởi Edwin Herbert Hall vào năm 1879. 

Hiệu ứng Hall đƣợc giải thích dựa vào bản chất của dòng điện 

chạy trong vật dẫn điện. Dòng điện này chính là sự chuyển động 

của các điện tích (ví dụ nhƣ electron trong kim loại). Khi chạy qua 

từ trƣờng, các điện tích chịu lực Lorentz bị đẩy về một trong hai 

phía của thanh Hall, tùy theo điện tích chuyển động đó âm hay 

dƣơng. Sự tập trung các điện tích về một phía tạo nên sự tích điện 

trái dầu ở 2 mặt của thanh Hall, gây ra hiệu điện thế Hall. 
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Công thức liên hệ giữa hiệu thế Hall, dòng điện và từ trƣờng 

là: VH = (I.B)/(d.e.n), trong đó VH là hiệu thế Hall, I là cƣờng độ 

dòng điện, B là cƣờng độ từ trƣờng, d là độ dày của thanh Hall, e 

là điện tích của hạt mang điện chuyển động trong thanh Hall, và n 

mật độ các hạt này trong thanh Hall. 

Phƣơng pháp đo này sử dụng hiệu ứng Hall tạo ra một hiệu 

điện thế tỷ lệ thuận (với hệ số tỷ lệ biết trƣớc) với cƣờng độ dòng 

điện cần đo. 

Hiệu điện thế Hall V gần nhƣ tỷ lệ thuận với cƣờng độ từ 

trƣờng sinh ra bởi dòng điện, do đó tỷ lệ thuận với cƣờng độ của 

dòng điện đó. Chỉ cần cuốn một hoặc vài vòng dây mang dòng 

điện cần đo quanh một lõi sắt từ của đầu đo là ta có đƣợc từ trƣờng 

đủ để kích thích hoạt động của đầu đo. Thậm chí đôi khi chỉ cần 

kẹp lõi sắt cạnh đƣờng dây là đủ. 

 

  

Sơ đồ mạch điện của một đầu đo cƣờng độ dòng điện sử dụng 

hiệu ứng Hall. Sử dụng lõi sắt từ, thanh Hall, bộ khuyếch đại điện, 

điện trở. Điện thế ra vM tỷ lệ với cƣờng độ dòng điện vào ip. 

Tuy nhiên hiện tƣợng từ trễ không tuyến tính trong sắt từ có 

thể làm giảm độ chính xác của phép đo. Trên thực tế ngƣời ta có 

thể sử dụng một mạch điện hồi tiếp để giữ cho từ thông trong lõi 

sắt luôn xấp xỉ không, giảm thiểu hiệu ứng từ trễ và tăng độ nhạy 

của đầu đo, nhƣ trong hình vẽ. Dòng điện hồi tiếp iS đƣợc chuyển 

hóa thành hiệu điện thế ra vS nhờ bộ khuyếch đại điện. Tỷ lệ giữa 
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A

I
do

I
A

W
1

W
2

số vòng cuốn trên lõi sắt từ m (thƣờng trong khoảng từ 1000 đến 

10000) cho phép liên hệ giữa dòng cần đo và dòng hồi tiếp: iS = 

1/m.iP. 

Các ưu điểm: 

Hiệu điện thế tiêu thụ trên đoạn dây cuốn vào đầu đo chỉ 

chừng vài mV.  

Hệ thống rất an toàn do đƣợc cách điện với mạch điện.  

Hệ thống có thể đo dòng điện xoay chiều có tần số từ 0 (tức là 

điện một chiều) đến 100kHz  

Hệ thống này cũng đƣợc ứng dụng trong đồng hồ vạn năng 

điện tử, hay thậm chí trong máy hiện sóng. 

 

b. Đầu dò biến đổi dòng – điện áp dùng biến thế 

Khi đo dòng điện xoay chiều, nhất là 

đo dòng điện lớn, có thể dùng đầu dò biến 

đổi dòng – điện áp dùng biến thế theo 

nguyên lý nhƣ hình vẽ bên: 

n
W

W

I

I

A

đo

1

2 , W1- số vòng dây của cuộn sơ cấp.  

                           W2- số vòng dây của cuộn thứ cấp. 

Ađo InI . , n đƣợc gọi là hệ số biến dòng. 

* Ampe mét không can thiệp sử dụng đầu dò dòng hiệu hứng 

hall hoặc đầu dò biến đổi dòng - điện áp dùng biến thế thƣờng 

đƣợc chế tạo dƣới dạng Ampe kìm (clamp Ampemeter). 
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(a)                                                              (b) 

              

(c): Đầu dò dòng dùng biến áp                    (d) Đầu dò dòng 

dùng hiệu ứng Hall 

Hình 5.4 – Ampe mét kìm (clamp Ampemeter) 

5.3. ĐO ĐIỆN ÁP 

Phép đo điện áp có phạm vi đo rộng (từ vài V đến và vài 

kV), dải tần rộng (từ đo dòng 1 chiều đến đo dòng xoay chiều tần 

số tới hàng GHz). Tùy phạm vi đo và dải tần đo lại sử dụng các 

phƣơng pháp đo khác nhau. Tuy nhiên trong thực tế phép đo điện 

áp thƣờng chỉ đƣợc thực hiện ở dải tần tới hàng trăm MHz, còn ở 

dải tần số siêu cao ngƣời ta thƣờng đo công suất. 

5.3.1. Các trị số điện áp 

Trong thực tế tín hiệu điện áp biến thiên có nhiều dạng nhau, 

do đó các trị số điện áp của nó cũng khác nhau. Phép đo điện áp là 

phép đo để xác định các trị số điện áp này. Giả sử tín hiệu điện áp 

tuần hoàn theo chu kỳ T, ví dụ dạng điện áp nhƣ Hình 5.5. 

Ix 
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Hình 5.5 – Đồ thị tín hiệu điện áp 

+ Biên độ điện áp: 

- Biên độ điện áp dƣơng: Um+ 

- Biên độ điện áp âm: Um- 

Nếu điện áp có Um+=-Um-=Um, thì chỉ cần đo biện độ điện áp 

Um. 

+ Thành phần điện áp một chiều UDC hay U0 

0

)(0

tT

t

DC

o

dttuUU  

+ Trị số điện áp trung bình Utb hay U  

0

)(

tT

t

tb

o

dttuUU  

+ Trị số điện áp hiệu dụng Uhd hay URMS 

0

)(
1 2

tT

t

hdRMS

o

dttu
T

UU  

+ Hệ số biên độ 

RMS

m
b

U

U
k  

+ Hệ số dạng 
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Ví dụ điện áp điều hòa hình sin: u(t)=Umsin t(V). Các trị số 

điện áp là: 

Um+=-Um-=Um 

UDC=0 V 

)(
2

V
U

U m
RMS

 

)(
2

V
U

U m
tb

 

11,1
22

2 m
db

U
kk  

Trong khi đó điện áp dạng xung vuông chuẩn có kb=kd=1. 

5.3.2. Giới thiệu về dụng cụ đo điện áp 

Dụng cụ đo dòng điện đƣợc gọi là Vôn mét (Vôn kế), với 

đồng hồ vạn năng khi để chức năng đo điện áp thì cũng đƣợc gọi là 

Vôn mét. Ký hiệu của Vôn Ampe mét trong sơ đồ là một vòng tròn 

có chữ V ở giữa và có thể thêm ký hiệu các cực dƣơng và âm hai 

bên cho dòng điện một chiều: 

 

Khi đo điện áp phải đƣợc mắc song song Vôn met với đoạn 

mạch cần đo điện áp. Để giảm ảnh hƣởng đến mạch điện cần đo, 

dòng điện trong mạch của Vôn mét phải càng nhỏ càng tốt. Điều 

này nghĩa là trở kháng tƣơng đƣơng của Vôn mét ZV trong mạch 

điện phải lớn hơn rất nhiều trở kháng tƣơng đƣơng của đoạn mạch 

cần đo điện áp. 

Khi mắc Vôn mét vào mạch điện một chiều, chú ý nối các cực 

điện theo đúng chiều điện áp. Luôn chọn thang đo phù hợp trƣớc 

khi đo: chọn thang lớn nhất trƣớc, rồi hạ dần cho đến khi thu đƣợc 

kết quả nằm trong thang đo. 

V 
+ - 
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Mỗi Vôn mét đều có trở kháng trong hữu hạn, khi do điện áp 

một chiều và xoay chiều tần số thấp, có thể coi trở kháng của Vôn 

mét là thuần trở RV (Hình 5.6-b). Nhƣng tần số cao trở kháng 

tƣơng đƣơng của ampe mét còn cần phải tính đến các các thành 

phần điện dung và điện cảm ký sinh, sơ đồ tƣơng đƣơng nhƣ Hình 

5.6- a (trong đó: LV- điện cảm của cuộn dây, CV- điện dung giữa 2 

đầu Vôn mét, Cd- điện dung giữa 2 đầu Vôn mét với đất).  

                                                               

(a)                                                  (b)                                                  

(c) 

Hình 5.6 - Trở kháng tương đương của Vôn mét 

Ví dụ nhƣ cách mắc Vôn mét đo điện áp trên tải Zt nhƣ Hình 

5.6–c, trong đó Z0 – trở kháng của nguồn, Zt – trở kháng phụ tải. 

Khi mắc Vôn mét vào mạch đo bao giờ cũng làm cho điện áp 

trên tải thay đổi so với giá trị thực Ux 

tn

t
x

ZZ

ZE
U

.
 

Sau khi mắc Vôn mét vào mạch điện áp mà Vôn mét chỉ thị 

là: 

tđn

tđ
đo

ZZ

ZE
U

.
 trong đó

Vt

Vt
tđ

ZZ

ZZ
Z  

Sai số tƣơng đối do ảnh hƣởng của trở kháng trong ampe mét 

đƣợc xác định nhƣ sau: 

Zn 

 

V 

E  

Zt ZV 

RV 

Cd 
Cd 

CV 

LV RV 
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Để giảm nhỏ sai số tƣơng đối cần chọn Vôn mét có trở kháng 

trong càng lớn càng tốt. 

Các Vôn mét dùng trong đo lƣờng điện tử đƣợc phân loại căn 

cứ vào các tính năng sau đây: 

- Dạng chỉ thị: Vôn mét chỉ thị kim hay Vôn mét chỉ thị số. 

- Thông số của điện áp đo: Vôn mét đo điện áp đỉnh, điện áp 

trung binh hay điện áp hiệu dụng. 

- Dải trị số điện áp đo: Micro Vôn mét, Mili Vôn mét hay Kilô 

Vôn mét. 

- Mục đích sử dụng: Vôn mét mẫu (để làm chuẩn), Vôn mét 

xoay chiều, Vôn mét một chiều, Vôn mét xung hay Vôn mét có 

tính năng đặc biệt (Vôn mét nhạy pha, Vôn mét chọn lọc ... ). 

Các phƣơng pháp cơ bản đo điện áp: 

- Đo điện áp dùng cơ cấu đo. 

- Do dòng dùng Vôn mét điện tử tƣơng tự, Vôn mét điện tử số. 

… 

5.3.3. Đo điện áp sử dụng cơ cấu đo từ điện 

a. Đo điện áp một chiều DC 

Cơ cấu đo từ điện làm việc với điện áp một chiều, nhƣng điện 

áp toàn thang khá nhỏ Utt=Rm.Itt, nên  do đó phải mở rộng thang đo 

điện áp cho phù hợp bằng cách mắc CCĐ nối tiếp với điện trở phụ 

Rp. 
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(a) – Sơ đồ một thang đo                    (b) – Sơ đồ nhiều thang điện 

áp 

Hình 5.7 – Sơ đồ thang đo điện áp một chiều dùng CCĐ từ điện 

Sơ đồ thang đo điện áp một chiều dùng CCĐ từ điện nhƣ Hình 

5.7-a. Điện áp đo: 

Ux = URp + Um 

Điện áp đo đƣợc lớn nhất của thang đo là Umax. Khi Ux = Umax 

thì Im=Itt, dó đó điện trở phụ đƣợc xác định nhƣ sau: 

)1(nRR mp , với 
mtt

xma

tt

xma

RI

U

U

U
n  - hệ số mở rộng thang đo. 

Với Vôn mét có nhiều thang đo thì dùng nhiều điện trở phụ, 

thông thƣơng các điện trở phụ đƣợc mắc theo kiểu nối tiếp nhƣ 

Hình 5.7-b với 3 thang đo là U1, U2, U3, hệ số mở rộng của mỗi 

thang đo là nk (k=1,2,3). 

1k

m
pk

n

R
R , với 

mtt

k

tt

k

RI

U

U

U

kn  

+ Thang đo U1: Rp1=R1. 

+ Thang đo U2: Rp2=R1+R2. 

+ Thang đo U3: Rp3=R1+R2+R3. 

Chú ý: Trong trƣờng hợp Itt nhỏ, có thể mắc thêm điện trở 

Shunt Rs song song với CCĐ để tăng dòng toàn thang tổng trƣớc 

khi mắc nối tiếp với các điện trở phụ. 
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b. Đo điện áp xoay chiều AC dùng cơ cấu từ điện 

Cơ cấu đo từ điện chỉ làm việc với điện áp một chiều, do đo 

khi đo điện áp xoay chiều AC phải biến đổi điện áp AC thành điện 

áp DC đặt vào CCĐ theo các cách khác nhau nhƣ: Dùng phƣơng 

pháp chỉnh lƣu bằng Điốt, Dùng phƣơng pháp biến đổi nhiệt điện. 

Dùng phương pháp chỉnh lưu bằng Điốt: 

Ví dụ thang đo dòng AC dùng mạch chỉnh lƣu ½ chu kỳ nhƣ 

Hình 5.8-a, và dùng mạch chỉnh lƣu cầu nhƣ Hình 5.8-b. Xây dựng 

thang đo trị số hiệu dụng của điện áp xoay chiều hình sin cho các 

thang đo này. Giả sử dòng điện AC là uac=Umsin t.  

Nếu giới hạn của thang đo là Umax, thì khi điện áp AC có giá 

trị hiệu dụng URMS=Umax thì dòng điện trung bình qua CCĐ là 

imtb=Itt. 

Hình 5.8 – Thang đo dòng xoay chiều 
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(b) 

 

(c) 

- Tính tại vị trí toàn thang: 

 

(d) 

- Tính tại vị trí toàn thang: 

uac 

t 

Um 

im 

t 
Im 

uac 

t 

Um 

im 

t 

Im 
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5.3.4. Vôn mét điện tử 

Khi đo điện áp xoay chiều cao tần, thì thiết bị đo đƣợc sử 

dụng nhiều hơn cả là Vôn mét điện tử. vì vôn-mét điện tử có một 

số ƣu điểm cơ bản nhƣ : trở kháng vào lớn, độ nhạy cao, tiêu thụ ít 

năng lƣợng của mạch điện đƣợc đo, và chịu đƣợc quá tải. 

Tuy nhiên vôn-mét điện tử cũng có những nhƣợc điểm là cần 

yêu cầu có nguồn cung cấp, nguồn cung cấp cần phải ổn định, và 

độ chính xác của thang độ chỉ thị phụ thuộc nhiều vào đặc tính 

thông số của phần tử tích cực nhƣ Điốt, BJT, KĐTT, … nên khi 

thay thế phần tử này thì thiết bị đo có thể bị ảnh hƣởng. 

Vôn-mét điện tử có nhiều loại, tuỳ theo cấu tạo mà nó có thể 

dùng để đo điện áp một chiều, điện áp xoay chiều hay đo cả hai 

loại điện áp này. Cũng tuỳ theo cấu tạo mà kết quả đo đƣợc chỉ thị 

bằng kim hay chỉ thị bằng số. 

a. Vôn mét điện tử chỉ thị kim 

Sơ đồ khối rút gọn của Vôn mét điện tử chỉ thị kim nhƣ Hình 

5.9. Cũng nhƣ các máy đo thông số tín hiệu khác, thiết bị vào ở 

đây thƣờng gồm các phần tử để biến đổi điện áp đo ở đầu vào, nhƣ 

bộ phân áp, suy giảm và mạch khuếch đại đệm vào để tăng trở 

kháng vào của vôn-mét.  

Chức năng đo điện áp sau khuếch đại một chiều DC sẽ đƣợc 

thực hiện ở mạch đo và chỉ thị bằng cơ cấu đo chỉ thị kim, CCĐ từ 

điện đƣợc sử dụng phổ biến nhất trong trƣờng hợp này. 
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Hình 5.9 – Sơ đồ khối rút gọn của Vôn mét điện tử chỉ thị kim 

Khối tách sóng có nhiệm vụ biến đổi điện áp xoay chiều thành 

điện áp 1 chiều trị số trung bình tỉ lệ với trị số điện áp nào đó của 

điện áp xoay chiều. Có các cách phân loại mạch Tách sóng nhƣ 

sau: 

- Theo trị số điện áp hay theo dòng điện ra của bộ tách sóng: 

Tách sóng đỉnh (biên 

độ), Tách sóng hiệu dụng hay Tách sóng trung bình. 

- Theo chế độ tách sóng: chế độ A, chế độ B hay chế độ C. 

- Theo mạch điện tách sóng: Tách sóng mạch Điốt, Tách sóng 

dùng Transistor,… 

- Theo cấu tạo mạch vào tách sóng: Tách sóng mạch vào đóng 

hay tách sóng mạch 

vào mở. 

-Theo đặc tuyến tách sóng: Tách sóng đƣờng thẳng hay tách 

sóng bậc hai. 

Trong phần này, ta sẽ xét bộ tách sóng của vôn-mét theo cách 

phân loại đầu tiên, vì nó tƣơng đối tổng quát và phù hợp với cách 

phân loại các loại vôn-mét hơn. 

b. Vôn mét điện tử chỉ thị số 

Sơ đồ khối rút gọn của Vôn mét điện tử số nhƣ Hình 5.10. Về 

cơ bản Vôn mét điện tử số cũng có khác khối chức năng nhƣ Vôn 

mét điện tử chỉ thị kim, chúng chỉ khác nhau ở phần đo điện áp Ux- 

Mạch 

vào 

Khuếch 

đại AC 

Tách 

sóng 

Khuếch 

đại DC 

CCĐ Mạch 

đo 

DC 

AC 

ux 
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sau khuếch đại một chiều. Trong Vôn mét điện tử số điện áp một 

chiều này đƣợc biến đổi sang tín hiệu số nhờ ADC và đƣợc tính 

toán và giải mã bằng mạch số hoặc sử dụng vi xử lý/ vi điều khiển 

( P) rồi kết quả đo đƣợc hiển thị số sử dụng các cơ cấu chỉ thị số. 

 
Hình 5.10 – Sơ đồ khối rút gọn của Vôn mét điện tử số 

Bộ biến đổi ADC (biến đổi tƣơng tự - số) là một bộ phận quan 

trọng của Vôn mét điện tử số, nó thực hiện tất cả mọi thao tác để 

biến đổi một tín hiệu biến đổi liên tục theo thời gian thành một số 

hữu hạn trong một hệ thống đã cho.  Thƣờng là khâu nối giữa bộ 

phận nguồn tin và xử lý tin trong hệ thống đo lƣờng số nói chung. 

Thông thƣờng, quá trình biến đổi của ADC là quá trình: 

-Tạo điện áp chuẩn: Điện áp chuẩn ví dụ nhƣ là tập hợp các 

giá trị khác nhau của một điện áp ổn định, hay điện áp biến đổi 

tuyến tính theo thời gian. 

-Thực hiện so sánh: Điện áp tƣơng tự cần biến đổi với điện áp 

chuẩn. 

-Tạo mã số: Thực hiện do bộ đếm xung hay trực tiếp do các 

khối thuật toán thực hiện. 

Các thông số của bộ biến đổi ADC: 

-Tốc độ biến đổi. 

-Độ chính xác biến đổi: Có sai số do nguyên lý biến đổi và sai 

số do dụng cụ biến 

đổi. 
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-Dải biến đổi: Biên độ tín hiệu vào từ cực tiểu đến cực đại. 

Ngoài ra còn có: độ nhạy, độ tin cậy, khả năng biến đổi nhiều 

kênh, điện trở vào, kích thƣớc... 

Phân loại các bộ biến đổi ADC 

Có nhiều cách phân loại, ở đây chúng ta sẽ chủ yếu hai cách: 

- Theo đại lượng tương tự: Thời gian -số, điện áp - số ..., 

- Theo thuật toán biến đổi: Đếm nối tiếp, mã theo từng bít, 

đếm song song. 

Nói chung, khi phân tích mạch cụ thể thì thƣờng phân loại 

theo đại lƣợng biến đổi và kết cấu mạch. Khi tổng hợp mạch một 

cách tổng quát thì theo thuật toán hay phƣơng pháp biến đổi. 

Trong đo lƣờng thƣờng sử dụng loại ADC tuyến tính, độ phân 

giải cao, điển hình nhất là loại ADC thời gian xung hay còn gọi là 

ADC tích phân: ADC tích phân 1 sƣờn dốc và ADC tích phân 2 

sƣờn dốc. Do độ phân giải cao, khả năng chống nhiễu tốt nên ADC 

tích phân 2 sƣờn dốc đƣợc sử dụng phổ biến nhất trong Vôn mét 

điện tử số. 

Vôn mét số một chiều thời gian xung 

Ví dụ sơ đồ khối của Vôn mét số một chiều thời gian xung 

(Nguyên lý của ADC tích phân 2 sƣờn dốc (Dual-slope ADC) 

Hình 5.11. 

+ Nguyên lý làm việc: 

- Khi chƣa đo, khoá S hở (không ở vị trí nạp n hoặc phóng p). 

- Quá trình biến đổi đƣợc thực hiện theo 2 bƣớc tích phân sau: 

* Bƣớc 1: Tại thời điểm t1, bộ điều khiển đƣa ra xung điều 

khiển ĐK1 đƣa khoá S về vị trí n, điện áp Ux qua mạch vào qua R 

nạp cho C, nên UC tăng. 
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* Bƣớc 2: Đến thời điểm t2, bộ điều khiển đƣa ra xung điều 

khiển ĐK2 đƣa S về vị trí p và kết thúc quá trình nạp, C sẽ phóng 

điện qua nguồn điện áp mẫu (nguồn điện áp không đổi, 1 chiều 

E0), uC giảm đến thời điểm t3 thì uC= 0, bộ so sánh đƣa ra xung so 

sánh USS, xung ĐK2 và xung USS này sẽ đƣợc đƣa vào đầu vào 

thiết lập (S) và xoá (R) của Trigger, kết quả đầu ra của Trigger là 

xung vuông có độ rộng Tx tỉ lệ với Ux-, xung này sẽ điều khiển 

đóng mớ khoá để cho phép xung đếm chuẩn qua khoá kích thích 

cho bộ đếm xung. Giả sử trong thời gian Tx có Nx xung qua khoá, 

số xung đếm đƣợc trong khoảng thời gian này cũng tỉ lệ với điện 

áp một chiều vào Ux-. Nhƣ vậy số xung Nx đƣợc đƣa qua mạch giải 

mã và chỉ thị để biểu thị kết quả là điện áp một chiều cần đo. 
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Hình 5.11 – Sơ đồ khối Vôn mét số một chiều thời gian xung 

   Xác định Ux=f(Nx)? 

- Quá trình C nạp: 
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Kv: hệ số truyền đạt của mạch vào. 

Giả sử trong thời gian biến đổi, Ux=const: 
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- Quá trình C phóng: 
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+ Giản đồ thời gian: 

 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

Nx xung 

Tx 

C phóng C nạp 

t1 t2 t3 

T1 

ĐK1 ĐK2 

t1 t2 

Un 

Uđk 

uC 

Uss 

UT 

Uch 

Uđ 



Chương 5 – Các phép đo điện cơ bản 

 193 

+ Đánh giá sai số: Kết quả đo bị ảnh hƣởng bởi các sai nhƣ nhƣ 

sau: 

- Sai số Tch, Kv, E0, T1. 

- Sai số lƣợng tử (do xấp xỉ Tx =TchNx). 

- Sai số do độ trễ của các Trigger. 

- Sai số do nhiễu tác động từ đầu vào. Tuy nhiên, với phƣơng 

pháp tích phân 2 lần, có thể loại trừ hoàn toàn nhiễu chu kỳ nếu 

chọn T1=n.Tnh với Tnh là chu kỳ của nhiễu. 

5.4. ĐO ĐIỆN TRỞ 

Đo điện trở cũng là một phép đo điện cơ bản thƣờng đƣợc 

thực hiện cùng với các phép đo điện áp và đo dòng điện. Các 

phƣơng pháp đo trở kháng nói chung, đo điện trở nói riêng sẽ đƣợc 

trình bày trong chƣơng 9, nên trong phần này chỉ tập trung trình 

bày một ứng dụng của phƣơng pháp Vôn-ampe để xây dựng thang 

đo điện trở sử dụng cơ cấu đo từ điện - một thang đo đƣợc sử dụng 

khá phổ biến trong các dụng cụ đo vạn năng (MultiMeter). 

Theo định luật Ôm: 
x

x
x

I

U
R , nếu Ux=const thì đo Ix sẽ xác định 

đƣợc Rx, nhƣ vậy có thể xây dựng đƣợc thang đo điện trở trên cơ 

sở sử dụng thang đo dòng điện sử dụng CCĐ từ điện, và thang đo 

đƣợc khắc độ theo đơn vị đo điện trở . Thang đo điện trở theo 

phƣơng pháp này có thể đƣợc xây dựng theo sơ đồ mắc nối tiếp 

hoặc song song, trong phần này chỉ trình bày sơ đồ mắc nối tiếp 

nhƣ Hình 5.12. 
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En

Rdc

Rn

a

Rx

b+
mA

K

R
A

,I
max

I
A                                

Hình 5.12 – Sơ đồ một thang đo điện trở kiểu nối tiếp 

Sơ đồ thang đo có sử dụng thang đo dòng mA có nội trở RA, 

giới hạn thang đo Imax, nguồn pin En=const, có nội trở Rn, biến trở 

điều chỉnh Rđc.  

+ Khi chƣa đo, để hở 2 đầu que đo a và b, tƣơng ứng với 

Rx=  , dòng điện qua mA bằng không, góc quay của kim chỉ thị 

0 A, vị trí này đƣợc khắc độ  . 

+ Khi bắt đầu đo, nối tắt 2 que đo a và b, ứng với Rx=0 , 

dòng qua mA đạt giá trị cực đại Imax và góc quay của kim chỉ thị  

đạt giá trị cực đại, vị trí này khắc độ 0 . Do đó nếu kim chỉ thị 

lệch khỏi vị trí 0  trên thang khắc độ thì ta phải điều chỉnh biến 

trở Rđc để kim chỉ đúng 0 , khi đó: 

đcAn

n
A

RRR

E
II max   

=> 
max

)(
I

E
RRR n

đcAn  

+ Khi đo nối Rx vào 2 đầu que đo a và b, lúc này dòng qua mA 

là IA: 

maxI

E

I

E
RRR

I

E
R n

A

n
đcAn

A

n
x  - Phƣơng trình khắc độ thang đo 

Nhƣ vậy có thể khắc độ thang đo theo đơn vị đo điện trở 

tƣơng ứng từ thang đo dòng điện với phƣơng trình khắc độ thang 

đo nhƣ trên. Tuy nhiên thang đo điện trở theo phƣơng pháp đo 

0 Imax

0 

   IA 

  0  
Rx 

Rđc 

Rx 
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dòng là thang đo phi tuyến. Để xây dựng thang đo điện trở tuyến 

tính thì phải sử dụng nguồn dòng Ix=const, đo điện áp Ux để xác 

định điện trở Rx: Ux=Rx.Ix. 

Trong thực tế thang đo điện trở trong các dụng cụ đo vạn năng 

sử dụng CCĐ từ điện đƣợc xây dựng theo nguyên lý đo dòng có 

thể đƣợc mắc theo cách trình bày ở trên hay theo các cách mắc 

khác nhƣ: Rđc nhƣ một điện trở Shunt đƣợc mắc song song với 

CCĐ  hay mắc nối tiếp với CCĐ rồi mới mắc song song với điện 

trở Shunt. 

5.5. THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TỬ VẠN NĂNG (MULTIMETERS) 

Thiết bị đo điện tử vạn năng hay còn gọi là Đồng hồ vạn năng 

(Multimeters) là một lại dụng cụ đo điện cơ bản đa chức năng 

đƣợc dùng khá phổ biến, có các chức năng cơ bản là đo dòng điện, 

đo điện áp, và đo điện trở ngoài ra có một số đồng hồ còn có thể 

đo tần số dòng điện, điện dung tụ điện, kiểm tra điốt, kiểm tra 

Transistor lƣỡng cực... Đồng hồ vạn năng đƣợc thiết kế trên cơ sở 

chức năng đo cơ bản là đo dòng điện hoặc đo điện áp, và từ đó xây 

dựng thêm các chức năng đo khác. Có 2 loại đồng hồ vạn năng đó 

là: Đồng hồ vạn năng tƣơng tự (hay còn đƣợc gọi tắt là VOM – 

Volt-Ohm-Milliammeter), và đồng hồ vạn năng số (DMM – 

Digital Multimeter). 

5.5.1. Đồng hồ vạn năng tƣơng tự - VOM 

a. Chức năng 

Đồng hồ vạn năng tƣơng tự thƣờng có các chức năng đo nhƣ 

sau: 

 Đo điện áp một chiều: DCV  

 Đo giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều: ACV. 

 Đo cƣờng đồ dòng điện một chiều: DCA  
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 Đo điện trở:  

Ngoài ra có một số đồng hồ còn có thêm chức năng khác nhƣ: 

 Đo điện dung tụ điện 

 Kiểm tra điốt, kiểm tra Transistor lƣỡng cực… 

VOM thƣờng đƣợc cấu tạo từ 1 cơ cấu đo từ điện, và sử dụng 

các mạch đo khác nhau sẽ tạo thành chức năng đo và thang đo 

khác nhau, sử dụng chuyển mạch để chọn chức năng đo và thang 

đo, và  thang chỉ thị của CCĐ đƣợc khắc độ phù hợp với mỗi chức 

năng và thang đo tƣơng ứng. 

VOM trong thực thế rất đa dạng, Hình – là ví dụ về hình ảnh 

của các các VOM có trong thực tế.  

Sơ đồ khối tổng quát của một VOM đơn giản nhƣ hình vẽ, 
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Hình 5.13 - Đồng hồ vạn năng tương tự - VOM 
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b. Sơ đồ cấu tạo 

5.5.2. Đồng hồ vạn năng số - DMM. 

a. Chức năng 

  

Hình 5.14 – Đồng hồ vạn năng số cầm tay (Handheld DMM) 

 

Hình 5.15 – Đồng hồ vạn năng số để bàn (Bench DMM) 

Đồng hồ vạn năng số DMM có nhiều tính tính năng đo nổi bật 

hơn đồng hồ vạn năng tƣơng tự, cũng có các chức năng đo cơ bản 

nhƣ của VOM nhƣ: 
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 Đo điện áp một chiều  

 Đo giá trị hiệu dụng (trị số đỉnh hoặc trung bình) của 

điện áp xoay chiều. 

 Đo cƣờng đồ dòng điện một chiều  

 Đo trị số hiệu dụng (trị số đỉnh hoặc trung bình) cùng 

dòng điện xoay chiều 

 Đo điện trở  

Ngoài ra có một số đồng hồ còn có thêm chức năng nổi bật 

khác nhƣ: 

 Đo tần số dòng điện. 

 Kiểm tra điốt, kiểm tra Transistor lƣỡng cực.. 

 Kiểm tra nối mạch: máy kêu "bíp" khi điện trở giữa 2 

đầu đo (gần) bằng 0. 

 Hiển thị số thay cho kim chỉ trên thƣớc.  

 Có thêm các bộ khuyếch đại điện để đo hiệu điện thế 

hay cƣờng độ dòng điện nhỏ, và điện trở lớn.  

 Đo độ tự cảm của cuộn cảm và điện dung của tụ điện. 

Có ích khi kiểm tra và lắp đặt mạch điện.  

 Hỗ trợ cho đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt.  

 Đo tần số trung bình, khuyếch đại âm thanh, để điều 

chỉnh mạch điện của radio. Nó cho phép nghe tín hiệu 

thay cho nhìn thấy tín hiệu (nhƣ trong máy hiện sóng).  

 Dao động kế cho tần số thấp. Xuất hiện ở DMM có giao 

tiếp với máy tính.  

 Bộ kiểm tra điện thoại.  

 Bộ kiểm tra mạch điện ô-tô.  

 Lƣu giữ số liệu đo đạc và tính toán kết quả.  
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Trong thực tế có 2 loại DMM đó là DMM cầm tay (Handheld 

DMM) và loại DMM để bàn (Bench DMM). Loại để DMM bàn 

thƣờng có tính năng, dải trình đo, độ chính xác, giá thành cao hơn 

loại DMM cầm tay. 

b. Sơ đồ cấu tạo 

 

Hình 5.16 – Sơ đồ khối rút gọn của DMM số. 

 

Hình 5.17 – Sơ đồ rút gọn của chức năng đo điện áp 
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Hình 5.18 – Sơ đồ rút gọn của chức năng đo dòng 

 

Hình 5.19 – Sơ đồ rút gọn của chức năng đo điện trở 
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Hình 5.20 – Sơ đồ cấu tạo của một DMM trong thực tế 
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CHƢƠNG 6 - ĐO TẦN SỐ, KHOẢNG THỜI 

GIAN VÀ GÓC LỆCH PHA 

6.0. GIỚI THIỆU CHUNG 

Tần số, chu kỳ, các khoảng thời gian, góc pha là các tham số 

quan trọng của tín hiệu. Trong kỹ thuật điện tử, thƣờng hay dùng 

các tín hiệu có phổ tần số rât rộng. Dải phổ tần số này bắt đầu từ 

các tần số bằng một vài phần trăm Hz đến hàng trăm GHz. Toàn 

bộ tần phổ này có thể chia làm nhiều dải tần số có tính chất khác 

nhau: 

 Dải tần thấp: < 16Hz 

 Dải tần số âm thanh: 16 Hz < f < 20 KHz 

 Dải tần số siêu âm: 20 KHz < f < 200 KHz 

 Dải tần số cao: 200 KHz < f < 30 MHz 

 Dải tần số siêu cao: 30 MHz < f < 3000 MHz 

 Dải tần số quang học: > 3GHz 

Các dải tần số khác nhau có các phƣơng pháp đo tần số khác 

nhau. Giới hạn dùng và kỹ thuật đo lƣờng các tần số cao tần tăng 

lên cùng với sự phát triển của kỹ thuật điện tử và ngày nay đã xác 

định đƣợc các tần số hàng trăm G Hz. 

Các tham số về tần số: 

Xét tín hiệu xoay chiều điều hòa biến thiên theo thời gian: 

u(t)=Umsin( t+ 0), 

- Pha của tín hiệu (t)= t+ 0 
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- Tần số góc  - biểu thị tốc độ thay đổi pha của dao động: 

= f
dt

d
..2  

- Tần số f – là số dao động toàn phần (số chu kỳ) của dao 

động trong 1 đơn vị thời gian. 

- Chu kỳ T – khoảng thời gian nhỏ nhất mà giá trị của tín hiệu 

lặp lại độ lớn của nó (u(t+T)=u(t)), T=1/f. 

- Bƣớc sóng  - là khoảng không gian của môi trƣờng truyền 

dẫn dao động đƣợc truyền đi trong một chu kỳ: 

f

v
Tv.  

Trong đó v là vận tốc truyền sóng của môi trƣờng. Sóng điện 

từ lan truyền trong chân không bằng vận tốc ánh sáng c=3.10
8
m/s. 

Với môi trƣờng truyền sóng có hệ số điện môi tƣơng đối là  thì: 

c
v  

Nhƣ vậy f không phụ thuộc vào điều kiện lan truyền, còn  

phụ thuộc vào vận tốc truyền sóng trong môi trƣờng truyền dẫn. 

Đơn vị đo tần số       f : Hz, kHz, MHz, GHz, THz,… 

Đơn vị đo chu kỳ     T: s,    ms,   s,      ns,      ps,… 

Đơn vị đo bƣớc sóng :m,  mm,  m,    nm,     pm, … 

Việc đo , f, T,  có ý nghĩa nhƣ nhau, tuy nhiên ở tần thấp và 

cao tần thƣờng đo , T, f, ở dải siêu cao tần thƣờng đo . 

Trong kỹ thuật điện tử, truyền thông phép đo tần số đƣợc thực 

hiện trong các trƣờng hợp sau: 

- Cần khắc độ và chuẩn lại các máy tạo tín hiệu đo lƣờng, 

phát phát, máy thu,.. 

- Xác định tần số cộng hƣởng của mạch dao động. 
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- Xác định dải thông của bộ lọc, mạng 2 cực,… 

- Kiểm tra độ lệch tần số của các thiết bị đang hoạt động,.. 

- … 

Ngoài các tham số , f, T, , góc pha cũng là tham số cơ bản 

của tín hiệu, nó gắn liền với dao động điều hòa: (t)= t+ 0, trong 

đó 0 là pha ban đầu tại thời điểm t=0. Thực tế góc pha của tín 

hiệu biến thiên theo thời gian và pha ban đầu cũng thay đổi khi 

thay đổi gốc thời gian, do đó phép đo pha thƣờng đƣợc thực hiện 

là phép đo góc lệch pha của 2 tín hiệu cùng tần số. 

Giả sử:  u1(t)=Um1sin( 1t+ 1) 

             u2(t)=Um2sin( 2t+ 2) 

Góc lệch pha giữa u2 và u1 là = 2- 1=( 2- 1)t+ 2- 1 

Nếu 2= 1 thì = 2- 1=const. 

Với tín hiệu tuần hoàn dạng bất kỳ, thì phép đo tần số là phép 

đo tần số của thành phần sóng hai bậc nhất (thành phần tần số cơ 

bản) của tín hiệu và phép đo góc lệch pha cũng là góc lệch pha của 

các thành phần hài bậc nhất, nhƣng phổ biến là phép đo chu kỳ và 

độ lệch thời gian. 

6.1. ĐO TẦN SỐ 

Các phƣơng pháp đo tần số thông dụng trong kỹ thuật điện tử 

là:  

- Phƣơng pháp so sánh: Dùng ô-xi-lô, Phƣơng pháp đếm 

xung. 

- Phƣơng pháp dùng mạch điện có tham số phụ thuộc tần số: 

Mạch cầu cân bằng, Mạch cộng hƣởng. 

- Phƣơng pháp đo tần số bằng phƣơng pháp phóng nạp điện 

cho tụ. 
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6.1.1. Đo tần số bằng phƣơng pháp đếm xung 

Đặt vấn đề : Một phƣơng pháp khác để đo tần số là phƣơng 

pháp đếm xung dựa trên cơ sở các bộ đếm xung. Giả sử nếu đƣa 1 

sóng xung tới đầu vào của một bộ đếm xung trong một chu kỳ 

đúng bằng 1s thì bộ đếm sẽ chỉ thị tần số của dạng xung. Phƣơng 

pháp này hiện đƣợc sử dụng rất phổ biến để đo tần số. Tần số mét 

cấu tạo theo phƣơng pháp này còn đƣợc gọi là máy đếm tần 

(frequency counter). Sử dụng thiết bị này để đo tần số rất thuận 

tiện, nhanh chóng, độ chính xác cao, độ nhạy lớn, tốc độ đo lớn, tự 

động hoàn toàn quá trình đo, kết quả đo hiển thị dƣới dạng số... 

a. Máy đếm tần theo phương pháp xác định nhiều chu kỳ 

Nguyên lý chung của Máy đếm tần theo phƣơng pháp xác 

định nhiều chu kỳ là thực hiện quá trình đếm xung có chu kỳ bằng 

chu kỳ của tín hiệu cần đo tần số trong một đơn vị thời gian. Sơ đồ 

khối rút gọn của máy đếm tần này nhƣ Hình 6.1. 

 

Hình 6.1 - Sơ đồ khối của máy đếm theo phương pháp xác định 

nhiều chu kỳ 

Mạch 

vào 

Tạo dạng 

xung 
Bộ đếm 

xung 

Tạo xung 

chuẩn 

Tạo dạng 

xung đo 
Chia 

tần 

Giải mã  

Ufx 

Uch 
Uct 

Ux Uđ 

(Nx) 
Uđo 

Xung chốt 

Xung 

xoá 

 

K 

Chỉ thị 

số 
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Hình 6.2 – Giải đồ thời gian minh họa hoạt động của máy đếm tần 

Tín hiệu cần đo tần số Ufx đƣợc đƣa vào Mạch vào. 

- Mạch vào : Có trở kháng lớn để không ảnh hƣởng đến mạch 

ra của nguồn tín hiệu và có khuếch đại dải rộng để tăng dải tần 

công tác của máy đếm tần, và có mạch phân áp để tạo ra tín hiệu 

phù hợp đƣa vào mạch tạo xung (thông thƣờng là tín hiệu điều hoà 

có chu kỳ bằng chu kỳ tín hiệu cần đo Tx  và có biên độ ổn định 

không phụ thuộc vào biên độ và tần số tín hiệu vào). ... hoặc biến 

đổi tín hiệu tuần hoàn dạng bất kỳ ở đầu vào thành hình sin hoặc 

xung chuẩn cùng chu kỳ với tín hiệu cần đo. 

- Mạch tạo dạng xung : Có nhiệm vụ biến đổi tín hiệu điện 

áp điều hoà (hay tín hiệu xung chuẩn có chu kỳ) thành tín hiệu 

xung đếm đơn cực tính Ux (xung nhọn hoặc xung vuông) có chu 

kỳ bằng chu kỳ tín hiệu vào Tx và có biên độ, độ rộng xung, sƣờn 

xung phù hợp cho hoạt động của bộ đếm (ví dụ yêu cầu xung vào 

bộ đếm xung có mức TTL, CMOS...). Khối này thƣờng đƣợc xây 

dựng dựa vào mạch Triger Schmitt. 

Ufx 

Ux 

Uct 

Uđo 

Tx 

Tct=10
-k

 s 

Nx 
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t 

t 

t 

Tx 

Tx 

t=Tct=10
-k

 s 

Uđ 
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- Bộ tạo xung chuẩn: Tạo ra các xung vuông chuẩn, đơn cực 

tính có tần số chuẩn fch lớn với độ chính xác cao, nó thƣờng dùng 

bộ tạo xung dùng thạch anh, bộ tổ hợp tần số...  

- Bộ chia tần: chia tần xung chuẩn fch để đƣợc các tần số thích 

hợp để đƣa vào khối tạo dạng đo,  thông thƣờng các tần số chia 

fct=fch/n=10
k
 Hz (k=0,1,-1,2,  -2...), ví dụ tần số 10kHz, 1kHz, 

100Hz, 10Hz, 1Hz, 0.1 Hz,... tƣơng ứng với các tần số này là các 

chu kỳ chuẩn: 0,1ms; 1ms; 10ms, 100ms,  1s, 10s, … 

- Khối tạo dạng đo: Tạo xung điều khiển quá trình đo cụ thể 

là tạo xung vuông gốc thời gian để điều khiển khóa K có độ rộng 

t=1/fct=10
-k

 s - đây là khoảng thời gian xung đếm Ux quá khóa K 

kích thích cho Bộ đếm. Khối này còn tạo ra xung xóa bộ đếm 

trƣớc khi bắt đầu quá trình đếm, và xung chốt để chốt giữ liệu vào 

mạch giải mã ngay sau khi kết thúc quá trình đếm để giữ lại kết 

quả cho đến khi có kết quả đo mới của lần đo tiếp theo. 

Nguyên lý hoạt động của máy đếm tần này còn đƣợc minh họa 

qua giản đồ thời gian dƣới Hình 6.2. 

Trong thời gian có xung đo Uđo, khóa K sẽ đƣợc mở, khi đó 

chuỗi xung đếm chu kỳ Tx qua khóa để kích thích cho bộ đếm, giả 

sử trong khoảng thời gian gốc thời gian t này số xung đếm đƣợc 

là Nx: 

xx NTt  

HzN
f

n
N

t

N
f k

X

ch

X
X

X 10..  

Nhƣ vậy số xung đếm đƣợc NX tỉ lệ với tần tần số tín hiệu 

vào, số xung này đƣợc đƣa qua bộ giải mã và kết quả là tần số cần 

đo fx đƣợc hiện thị dƣới dạng số thập phân bằng cơ cấu chỉ thị số 

sử dụng LED7 đoạn hay LCD. 
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Phƣơng pháp trên có độ chính xác khá cao, tiệm cận đƣợc tới 

độ chính xác của tần số chuẩn fch và thƣờng dùng để chế tạo tần số 

mét cao tần. 

Các nguyên nhân gây sai số và cách khắc phục. 

Có các nguyên nhân gây sai số chủ yếu của máy đếm tần nhƣ 

sau: 

+ Sai số của xung chuẩn 
chf

f . 

Khắc phục: Sử dụng bộ tạo dao động có độ ổn định cao nhƣ 

dùng bộ tạo dao động thạch anh, thƣờng xuyên kiểm chuẩn, hiệu 

chỉnh thiết bị. 

+ Sai số do độ trễ của các mạch Tạo dạng xung, Khối tạo xung 

đo, Khóa K, ngoài ra còn do nhiễu xung tác động nên tại thời điểm 

mà các khối mạch này chuyển  trạng thái sẽ bị xê dịch thời điểm 

của điện áp tín hiệu khi vƣợt qua mức không, do đó độ dài của 

xung đƣợc tạo ra sẽ khác với yêu cầu nên gây ra sai số trong quá 

trình đếm xung. 

Khắc phục : Chống nhiễu, bọc kim tạo lồng Farađây để tránh 

tác động của điện từ trƣờng ngoài... 

+ Sai số do sự không đồng bộ giữa xung mở cổng và chuỗi 

xung đếm trong khoảng thời gian bằng độ rộng xung cửa có thể 

làm cho số lƣợng xung đếm đƣợc lớn hơn hay bé hơn 1 xung đếm 

so với giá trị thực, phụ thuộc vào thời điểm đóng mở cổng, sai số 

của t là TX. Sai số này còn đƣợc gọi là sai số 1 xung, sai số 

này còn gọi là sai số lƣợng tử, sai số  này càng có ảnh hƣởng lớn 

khi tần số đo càng thấp, nghĩa là số lƣợng xung đếm Nx giảm do 

đó sai số tƣơng đối 
XN

1
 tăng, Khi đo tần số cao NX tăng do đó sai 
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số tƣơng đối 
XN

1  giảm, đây là loại sai số này đặc biệt riêng cho 

thiết bị đo số. 

Sai số này là sai số do phƣơng pháp đo và phƣơng pháp số hoá 

gây ra có tính chất ngẫu nhiên, ta không thể loại bỏ hoàn toàn mà 

chỉ có khả năng nghiên cứu làm giảm tối thiểu nó. 

Khắc phục sai số lượng tử: 

- Tăng thời gian đo t để tăng NX nhƣng khi đo ở tần số thấp 

thì thời gian đo sẽ kéo dài, do đó ở tần số thấp chủ yếu dùng 

phƣơng pháp đo xác định một chu kỳ nhƣ trình bày ở phần sau. 

b. Máy đếm tần theo phương pháp xác định một chu kỳ 

Nguyên lý chung của máy đếm tần theo phƣơng pháp xác định 

một chu kỳ (phƣơng pháp xác định theo chu kỳ) là thực hiện đếm 

số xung chuẩn tần số xác định fch trong khoảng thời gian tỉ lệ với 

chu kỳ Tx của tín hiệu cần đo. Sơ đồ khối rút gọn của máy đếm tần 

này nhƣ Hình 6.3. 

 

 

Hình 6.3  - Máy đếm tần theo phương pháp xác định một chu kỳ. 

Mạch 

vào 
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Uđ 
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Xung chốt 
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xoá 
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Chỉ thị 
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Hình 6.4 – Giản đồ thời gian minh họa hoạt động của máy đếm tần 

Phƣơng pháp xác định một chu kỳ ngƣợc với cách đo tần số 

theo phƣơng pháp xác định nhiều chu kỳ ở trên. Về nguyên tắc cấu 

tạo của các khối trong sơ đồ của máy đếm tần này cũng tƣơng tự 

nhƣ ở máy đếm tần theo phƣơng pháp xác định nhiều chu kỳ. Khác 

nhau ở đây là xung đếm là dãy xung chuẩn Tch. Thời gian đo t 

thƣờng lấy bằng n.Tx. Nguyên lý hoạt động của máy đếm tần theo 

phƣơng pháp đo này đƣợc minh hoạ rõ hơn qua giản đồ thời gian 

sau ở Hình 6.4. 

Tín hiệu Ufx đƣa qua Mạch vào tới Bộ tạo dạng xung để tạo 

ra xung nhọn có chu kỳ Tx. Xung này sẽ điều khiển Bộ tạo dạng 

xung đo để tạo ra xung đo điều khiển đóng mở khóa K có độ rộng 

t = n.Tx (ví dụ n = 1) 

Trong thời gian có xung đo t, xung đếm chuẩn Uch qua khoá 

kích thích cho bộ đếm xung. Giả sử đếm đƣợc Nx xung thì số xung 

Nx này sẽ đƣợc đƣa qua mạch giải mã và chỉ thị để đạt đƣợc kết 
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quả là chu kỳ cần đo hoặc tần số cần đo (nếu máy đếm tần có sử 

dụng Vi xử lý). 

Ta có: 

xchx NTTnt . , với chT  là chu kỳ xung đếm chuẩn 

=> x

ch

x N
n

T
T  

Nếu chọn s
n

T kch 10  với k = 0, 1, 2,...=>  sNT x

k

x .10.  

Hoặc : ch

x

x f
N

n
f , việc giải mã kết quả là tần số cần đo là khá 

phức tạp do đó sử dụng các bộ vi xử lý hay vi điều khiển nếu 

muốn hiển thị kết quả là tần số cần đo. 

Đánh giá sai số: Có các nguyên nhân gây sai số chủ yếu của máy 

đếm tần này nhƣ sau: 

+ Sai số của xung đếm. Sai số của nguồn tín hiệu tần số chuẩn 

chf

f . 

+ Sai số do độ trễ của các mạch tạo dạng xung, mạch tạo 

xung đo, khóa. 

+ Sai số lượng tử 
XN

1
 . Sai số do sự không đồng bộ của xung 

cửa và xung đếm. Trong khoảng thời gian bằng độ rộng xung cửa 

có thể làm cho số lƣợng xung đếm đƣợc lớn hơn hay bé hơn 1 

xung đếm so với trị số trƣớc, nó tùy thuộc vào thời điểm đóng mở 

cửa xung. Sai số này bằng: t=±Tch 

Để giảm sai số lƣợng tử có thể tăng thời gian đo n.TX.  

Một phƣơng pháp khắc phục sai số lƣợng tử là tăng tần số fch 

nhƣng lại bị hạn chế bởi giới hạn tần số cao của mạch khóa, mạch 
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đễm. Để mở rộng phạm vi đo tần số ngƣời ta sử dụng các bộ chia 

tần của tín hiệu cần đo và tăng thời gian xung mở cổng. 

Để thực hiện đƣợc các phƣơng pháp hay sử dụng để giảm nhỏ 

sai số 1 hay nâng cao độ chính xác là sử dụng máy đêm tần cài 

đặt vi xử lý và sử dụng phương pháp đếm nội suy, sẽ đƣợc xét 

trong phần sau. 

c. Máy đếm tần cài đặt vi xử lý (Microprocessor). 

Trong nhiều thiết bị đo số có sử dụng Vi xử lý để nâng cao tốc 

độ, độ chính xác cũng nhƣ tăng sự linh hoạt, mềm dẻo của thiết bị 

đo... Nguyên lý máy đếm tần có cài đặt Vi xử lý có thể đƣợc thực 

hiện nhƣ sau, minh hoạ bằng giản đồ thời gian nhƣ Hình 6.5. 

Tín hiệu cần đo tần số fX đƣợc biến đổi thành chuỗi xung nhọn 

có chu kỳ TX. 
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Hình 6.5 – Giản đồ thời gian minh hoạt hoạt động của máy đếm tần 

cài đặt Vi xử lý 

Tín hiệu điều khiển cổng thứ nhất t1 đƣợc tạo ra từ phần tạo 

xung điều khiển khóa, trong khoảng thời gian này đếm đƣợc n 

xung TX và ghi giữ giá trị này trong bộ nhớ. Nhƣ vậy fx
‟
=n/ t1  fx 

cần đo, do có sai số 1.  

Cùng đồng thời tiến hành với quá trình trên, 1 xung điều khiển 

cổng thứ 2 đƣợc tạo ra nhƣng sƣờn trƣớc của xung này trùng với 

xung đếm thứ nhất trong thời gian t1 và sƣờn sau của nó trùng 

đúng với xung Tx đầu tiên xuất hiện ngay sau sƣờn sau của xung 

f

X 

T 

 

 

 

 

 

Xung 
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điều khiển t1. Độ rộng của xung điều khiển thứ 2 này là t2=n.TX, 

xung này điều khiển mở khóa để xung đếm có chu kỳ chuẩn Tch 

qua cổng kích thích cho bộ đếm thứ 2, kết quả là trong thời gian 

t2 đếm đƣợc N xung Tch, giá trị này cũng đƣợc ghi giữ lại trong 

bộ nhớ. 

Nhƣ vậy: 
x

ch

ch

x

ch f

fn

T

Tn

T

t
N

..2    do đó  
chx f

N

n
f .  

Thực tế cũng còn sai số 1 khi đo khoảng thời gian n.TX  bằng 

chu kỳ xung chuẩn Tch, và sai số tuyệt đối 1 trong trƣờng hợp này 

là: 2= Tch, sai số tƣơng đối là: t2= ch

x

X

chch T
n

f

Tn

T

t

T
.

.2

. 

Theo nguyên tắc tính sai số trong trƣờng hợp đo gián tiếp, sai 

số đo fx là:  

1

2
.

1

tf
t

ch

f , sai số này chỉ phụ thuộc vào sai số của fch và 

t1 và độc lập với tần số của tín hiệu cần đo fx, nó cũng là hằng số 

trên toàn bộ các thang đo tần số. Trên cơ sở nguyên lý đo nhƣ trên 

sơ đồ khối của máy đếm tần có cài đặt vi xử lý nhƣ Hình 6.6. 

Sơ đồ khối của máy đếm tần có cài đặt vi xử lý 
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Hình 6.6 - Sơ đồ máy đếm tần có cài đặt vi xử lý. 

Tín hiệu cần đo tần số fx đƣợc đƣa qua các mạch vào và tạo 

dạng xung để tại ra dãy xung nhọn đƣa vào mạch cổng 1. Xung 

điều khiển cổng t1 (=1s)  đƣợc đƣa ra từ Vi xử lý để điều khiển 

mở cổng 1 cho xung đếm Tx kích thích cho bộ đếm 1, kết quả đếm 

đƣợc n xung và giá trị n này đƣợc ghi giữ lại trong bộ nhớ. 

Mạch cổng kiểm tra tạo ra xung điều khiển cổng t2, xung này 

xuất hiện khi có xung nhọn đầu tiên vào chân 1 và kết thúc xung 

khi có xung nhọn đầu tiên xuất hiện ở chân 2. Xung này điều khiển 

mở cổng 2 cho xung đếm chuẩn TC đƣợc tạo ra từ bộ tạo xung đếm 

qua cổng kích thích cho bộ đếm 2, kết quả đếm đƣợc N xung, giá 

trị này cũng đƣợc lƣu vào bộ nhớ. 

Vi xử lý thực hiện phép tính chX f
N

n
f . , kết quả đƣợc hiện thị 

số trên màn hình hiển thị sử dụng màn tinh thể lỏng LCD hay LED 

7 đoạn... 

Ngoài ra Vi xử lý còn cho phép tự động chọn thang đo, định 

vị trí dấu phảy, đơn vị đo... hay mở rộng phạm vi đo, chức năng đo 

lƣờng của thiết bị (chu kỳ, tần số, khoảng thời gian ...). 

6.1.2. Đo tần số bằng phƣơng pháp dùng mạch cộng hƣởng 

Phƣơng pháp này chủ yếu dùng để đo tần số cao và siêu cao.  

Nguyên tắc chung: dựa vào nguyên lý chọn lọc tần số của 

mạch cộng hƣởng. Sơ đồ nguyên lý đo của phƣơng pháp này nhƣ 

Hình 6.7. Khối cơ bản của tần số mét theo phƣơng pháp này là 

Mạch cộng hưởng. Mạch này đƣợc kích thích bằng nguồn tín hiệu 

cần đo tần số cần đo thông qua Khối ghép tín hiệu. Việc điều chỉnh 

để thiết lập trạng thái cộng hƣởng nhờ dùng Khối điều chuẩn. Hiện 

tƣợng cộng hƣởng đƣợc phát hiện bằng Khối chỉ thị cộng hưởng. 
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Khối này thƣờng dùng Vôn mét tách sóng đỉnh. Thang đo tần số 

có thể đƣợc khắc độ trên thang chia độ của khối điều chuẩn. 

Tuỳ theo dải tần số mà cấu tạo của mạch cộng hƣởng khác 

nhau. Có 3 loại mạch cộng hƣởng: 

 - Mạch cộng hƣởng có L, C tập trung. 

 - Mạch cộng hƣởng có L, C phân bố. 

 - Mạch cộng hƣởng có L phân bố, C tập trung.  

 

Hình 6.7 – Sơ đồ nguyên lý phương pháp đo tần số dùng mạch cộng 

hưởng 

a. Tần số mét cộng hưởng có tham số tập trung 

Sử dụng mạch cộng hƣởng L-C, trong đó C và L đều là các 

linh kiện có thông số  tập trung. Bộ phận điều chỉnh cộng hƣởng 

chính là tụ biến đổi C có thang khắc độ theo đợn vị tần số.  

Tín hiệu cần đo tần số Ufx đƣợc ghép vào mạch cộng hƣởng 

thông qua cuộn ghép Lg. Mạch chỉ thị cộng hƣởng là mạch ghép 

hỗ cảm giữa cuộn dây L2 và L và sử dụng mạch tách sóng bằng 

Điốt kết hợp với Vôn mét một chiều dùng CCĐ từ điện để xác 

định biên độ điện áp trên cuộn L2.. 

Khi đo ta đƣa Ufx vào và điều chỉnh tụ C để mạch cộng hƣởng. 

Khi đó cơ cấu đo sẽ chỉ thị cực đại. 

LC
f x

2

1
 

Mạch 

cộng 

hƣởng 

Chỉ thị 

cộng 

hƣởng 

Ufx 
Khối ghép 

tín hiệu 

Điều 

chuẩn 

Chỉ thị 

kết quả 
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Tần số mét loại này thƣờng dùng trong dải sóng: 10 kHz 500 

MHz,  sai số khoảng từ 0,25% đến 3%.  

 

Hình 6.8 – Tần mét sử dụng mạch cộng hưởng có tham số tập trung 

b. Tần số mét cộng hưởng có tham số phân bố dùng ống dẫn 

sóng 

Mạch cộng hƣởng là một đoạn ống dẫn sóng, có thể là loại 

ống dẫn sóng chữ nhật hay ống dẫn sóng tròn, một đầu đƣợc ngắn 

mạch, đầu kia đƣợc ngắn mạch bởi Piston P có thể điều chỉnh dọc 

theo ống bởi hệ thống róng cƣa xoắn ốc đƣợc khắc độ đo tần số. 

Cơ cấu nhƣ vậy tạo ra hốc cộng hƣởng. Tín hiệu siêu cao tần cần 

đo bƣớc sóng đƣợc ghép vào hốc cộng hƣởng thông qua vòng ghép 

Vg. Còn vòng ghép Vđ ghép tín hiệu ra mạch chỉ thị cộng hƣởng sử 

dụng Vôn mét tách sóng sử dụng CCĐ từ điện. Ví trí các vòng 

ghép ở gần vị trí nối tắt cố định để sao cho các vị trí này gần với vị 

trí bụng sóng trong quá trình điều chỉnh. 

Điều chỉnh Piston để CCĐ chỉ thị cực đại, nhƣ vậy sẽ nhận 

đƣợc nhiều ví trí khác nhau của Piston mà khi đó tại Vg có cộng 

hƣởng, tại ví trí của Vg là bụng sóng. Khi dịch chuyển Piston với 

độ dịch chuyển bằng bội số nguyên lần /2 sẽ đạt các điểm cộng 

hƣởng liên tiếp. Có thể xác định bƣớc sóng bằng xác định độ dịch 

chuyển của Piston tại 2 điểm cộng hƣởng lân cận: 

Lg 

 
L 

 

L2 

 

Ufx 

 
C 

 
D 

 

Tụ điều 

chỉnh 

 

Chỉ thị cộng 

hƣởng 
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li+1-li= /2 

Nhƣ vậy có thể khắc độ thang đo bƣớc sóng hoặc tần số trực 

tiếp trên hệ thống điều chỉnh của Piston. 

Tần số mét với hốc cộng hƣởng nay thích hợp với dải sóng 

nhỏ hơn 3cm.  

Do có hệ số phẩm chất cao (khoảng 30000) nên sai số của nó 

nhỏ khoảng (0,01 0,05)%.  

 

Hình 6.9 – Tần mét cộng hưởng dùng ống dẫn sóng 

6.2. ĐO GÓC LỆCH PHA 

6.2.1. Khái quát các phƣơng pháp đo góc lệch pha 

Các phƣơng pháp cơ bản đƣợc sử dụng để đo góc lệch pha 

giữa 2 tín hiệu cùng tần số: Phƣơng pháp đo dựa vào đồ thị dạng 

sóng của tín hiệu, Phƣơng pháp biến đổi góc lệch pha thành điện 

áp, Phƣơng biến đổi góc lệch pha thành khoảng thời gian. 

a. Phương pháp đo dựa vào đồ thị dạng sóng của tín hiệu 

Phƣơng pháp này thƣờng sử dụng ô-xi-lô để quan sát đồng 

thời 2 tín hiệu và dựa vào dạng sóng này để xác định góc lệch pha 

của chúng, hoặc sử dụng chế độ quét lissajous, dựa vào dạng dao 

động đồ lissajous để xác định góc lệch pha. Các cách đo này đã 

đƣợc trình bày trong chƣơng 4. 

Vg 

Vđ 
ltđ 

Ufx 

Bọc 

kim 

P 
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b. Phương pháp biến đổi góc lệch pha thành điện áp 

Giả sử cần đo góc lệch pha của 2 tín hiệu u1 và u2. 

 

u1(t)=Um1sin( t+ 1) 

u2(t)=Um2sin( t+ 2) 

Góc lệch pha giữa u2 và u1 là: = 2- 1 

Xét điện áp tổng ut=u1+u2 và điện áp hiệu uh=u1-u2. 

Tổng hợp bằng giản đồ Vector ta có biểu thức tính biên độ của 

điện áp tổng và hiệu nhƣ sau: 

cos2 21

2

2

2

1

2

mmmmt UUUUU  

cos2 21

2

2

2

1

2

mmmmh UUUUU  

Chọn mmm UUU 21  ta có:  
t

h

U

U
tg

2
 

t

h

U

U
arctg.2  

Nhƣ vậy nếu đo đƣợc biên độ của điện áp tổng và điện áp hiệu 

là Ut và Uh thì sẽ xác định đƣợc độ lớn góc lệch pha giữa 2 điện áp 

. 

c. Phương biến đổi góc lệch pha thành khoảng thời gian 

Nguyên lí chung:  

Biến đổi các điện áp u1 và u2 có dạng hình sin thành các xung 

nhọn đơn cực tính tƣơng ứng Ux1 và Ux2 với các thời điểm mà điện 

 

Uh 

Ut 

Um1 

Um2 

-Um2 
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áp biến đổi qua giá trị 0 với giá trị đạo hàm cùng dấu, nhờ mạch 

tạo dạng xung. 

Xác định khoảng thời gian giữa 2 xung gần nhau của 2 điện áp 

xung, khoảng thời gian này tỉ lệ với góc lệch pha của chúng:  

T
2  (rad)  hay 

T

0360  

 

Hình 6.10 – Sơ đồ và giản đồ thời gian minh họa phương pháp biến 

đổi góc lệch pha thành khoảng thời gian 

Để việc xác định tỉ số 
T

 thuận lợi, đƣa xung Ux1, Ux2 vào các 

đầu vào thiết lập S và xóa R của Triger để tạo ra xung vuông UT có 

độ rộng xung , chu kỳ T=T1=T2, biên độ Um=const. Dựa vào xung 

UT có thể dùng phƣơng pháp tƣơng tự hoặc phƣơng pháp số để đo 

tỉ số đó. 

+ Phương pháp tương tự: 

Uth u2 
u1 

t 

t 

t 

Ux1 

Ux2 

t 

UT 

Um 

 T 

Mạch 

vào 1 
Tạo dạng 

xung 1 

u1 

Mạch 

vào 2 

Tạo dạng 

xung 2 

u2 

 

    Triger 
S 

 

R 

UT 

Ux1 

Ux2 
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Sử dụng Vôn mét trung bình để đo trị số điện áp trung bình 

của UT, khi đó: 

mT U
T

U  

=> 
m

T

U

U0360  

Nhƣ vậy có thể khắc độ thang đo góc lệch pha trên thang đo 

của Vôn mét trung bình. 

+ Phƣơng pháp số: Đo 
T

bằng phƣơng pháp đếm xung, 

nguyên lý đo này thƣờng đƣợc sử dụng cho Pha mét số. 

6.2.2. Pha mét số 

Pha mét số thƣờng đƣợc thiết kế theo phƣơng pháp biến đổi 

góc lệch pha thành khoảng thời gian, và các khoảng thời gian này 

đƣợc đo băng phƣơng pháp đếm xung. Sơ đồ khối rút gọn của Pha 

mét số theo nguyên lý này nhƣ Hình 6.11. Chức năng chính của 

các khối trong sơ đồ nhƣ sau: 

+ Mạch vào: thực hiện tiền xử lý tín hiệu vào, lọc nhiễu, phân 

áp, tiền khuếch đại,.. 

+ Tạo dạng xung: biến đổi tín hiệu vào tạo ra các xung nhọn 

đơn cực tính Ux1, Ux2 tại các thời điểm mà điện áp biến đổi qua giá 

trị 0 với giá trị đạo hàm cùng dấu, chu kỳ xung T=T1=T2 - chu kỳ 

tín hiệu vào.  

+ Trigger: tạo ra xung vuông có độ rộng  và chu kỳ T chính là 

nhờ Ux1, Ux2 (Ux1      đƣợc đƣa vào đầu thiết lập S của Trigger, Ux2 

đƣợc đƣa vào đầu xoá R của Trigger). 

+ Tạo xung chuẩn: Tạo xung dùng thạch anh, tạo xung vuông 

có tần số lớn, độ chính xác cao, chu kỳ là Tch  
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+ Tạo dạng xung đo: Tạo xung đo có độ rộng Tđo điều khiển 

đóng mở khóa K2, và tạo ra xung xóa bộ đếm, xung chốt mạch 

giải mã. 

Giản đồ thời gian minh họa hoạt động của nó nhƣ Hình 6.12. 

Xung UT từ Trigger sẽ điều khiển đóng mở Khoá 1. Mỗi khi 

có xung, xung đếm Uch từ bộ tạo xung chuẩn sẽ đƣợc đƣa qua 

Khoá 1 và đầu ra của khoá 1 là xung Un - là 1 chuỗi gồm nhiều 

nhóm xung  chuẩn và đƣợc đƣa vào Khoá 2. 

Xung đo Uđ điều khiển đóng mở Khoá 2 trong thời gian có 

xung đo Tđo. 

 

Hình 6.11 – Pha mét số 

Mạch 
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xung 1 

u1 
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Hình 6.12 – Giản đồ thời gian minh họa hoạt động của Pha mét số 

Giả sử có h nhóm xung đƣợc đƣa qua Khoá 2 vào kích thích 

cho bộ đếm xung, tổng số xung đếm đƣợc là Nx, số xung Nx này 

đƣợc đƣa qua mạch giải mã và mạch chỉ thị để hiển thị kết quả là 

góc lệch pha cần đo. 

Ta có góc lệch pha giữa 2 tín hiệu u1(t) và u2(t) là: 

T

0360  

(n là số xung của 1 nhóm xung, Tch là chu kỳ xung chuẩn).  

=> chnT  và T=Tđo/h với 
h

N
n x  

x

do

ch N
T

T
.360  

Đánh giá sai số: Sai số của máy đo do các nguyên nhân sau: 

Uth u2 
u1 

t 

t 

t 

Ux1 

Ux2 

t 

UT 

Um 

 T 

t 
Uch 

t 
Un 

t 
Uđo 

t 
Uđ 

n xung 

Nx xung 
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- Do sai số của fch.  

- Do sai số lƣợng tử : 
h

1
 và 

n

1  

- Sai số do độ không đồng nhất của kênh 1, kênh 2 là          

Khắc phục:  

+ Đƣa tín hiệu u1(t) hoặc u2(t) vào cả 2 kênh, giả sử Phamét 

chỉ thị giá trị là 0  thì kết quả đo đƣợc hiệu chỉnh lại nhƣ sau: 

0đo  

+ Quá trình hiệu chỉnh này có thể đƣợc thực hiện nhờ bộ đếm 

xung thuận nghịch. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Nêu khái niệm tần số và tần số góc?    

2. Nêu tên các nhóm phƣơng pháp đo tần số? 

3. Nêu một số ứng dụng của phép đo tần số? 

4. Nêu tên 2 phƣơng pháp đo tần số bằng các mạch điện có 

các thông số phụ thuộc tần số? 

5. Kể tên 3 thiết bị đo tần số bằng phƣơng pháp cộng hƣởng? 

6. Kể tên 2 phƣơng pháp đo tần số bằng phƣơng pháp số? 

7. Vẽ sơ đồ khối, nêu chức năng các khối, giản đồ thời gian 

và nguyên lí làm việc, sai số của Tần số mét số theo 

phƣơng pháp xác định nhiều chu kì. 

8. Vẽ sơ đồ khối, nêu chức năng các khối, giản đồ thời gian 

và nguyên lí làm việc, sai số của Tần số mét số theo 

phƣơng pháp xác định một chu kì. 

9. Trình bày nguyên lí đo di pha bằng phƣơng pháp đo 

khoảng thời gian? 

Vẽ sơ đồ khối, nêu chức năng các khối, giản đồ thời gian và 

nguyên lí làm việc, sai số của pha mét số.
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CHƢƠNG 7 – ĐO CÔNG SUẤT 

7.1. KHÁI NIỆM VỀ ĐO CÔNG SUẤT 

 Công suất và năng lƣợng là các đại lƣợng cơ bản của phần 

lớn các đối tƣợng quá trình và hiện tƣợng vật lý. Vì vậy việc xác 

định công suất và năng lƣợng là một phép đo rất phổ biến. Trong 

giới hạn của bài giảng này chỉ tập chung vào đo công suất tác dụng 

của tín hiệu điện tử trên tải hay truyền qua vật dẫn. 

7.1.1 Các thành phần công suất 

Khái niệm:  Công suất là năng lƣợng điện từ truyền giữa các 

hệ thống hay giữa các phần tử của hệ thống trong một đơn vị thời 

gian. 

Công suất tác dụng là năng lƣợng điện từ trƣờng tiêu thụ trên 

tải trong một đơn vị thời gian. Nếu tín hiệu trên tải là tuần hoàn 

với chu kỳ T, công suất tác dụng đƣợc xác định nhƣ sau: 

Tnt

t

Tt

t

Tt

t
dttitu

Tn
dttitu

T
pdt

T
P

.0

0

0

0

0

0

).().(
.

1
).().(

11
 

Trong, công suất tức thời p=u(t).i(t), với u(t) và i(t) là trị số 

tức thời của điện áp và dòng điện trên tải. 

a. Tín hiệu một chiều 

 + Công suất tác dụng một chiều trên tải thuần trở:  

P=U.I=I
2
.R=U

2
/R 

Trong đó U, I là điện áp và đòng điện một chiều trên tải R. 

b. Tín hiệu xoay chiều điều hòa một pha 

+ Công suất tác dụng: 

P=URMS.IRMS.cos  
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Trong đó URMS và IRMS là trị số hiệu dụng, còn  là góc lệch 

pha giữa điện áp và dòng điện. Trị số cos  đƣợc gọi là hệ số công 

suất, biểu thị đặc tính của tải: 

tđ

tđ

Z

R
cos  

22
tđtđ XRZtđ  là trở kháng tƣơng đƣơng, Rtđ, Xtđ là điện trở và 

điện kháng của tải. 

+ Công suất toàn phần:  S= URMS.IRMS 

+ Công suất phản kháng: Q= URMS.IRMS.sin  

c. Tín hiệu xung 

 

Khi mạch điện công tác ở chế độ xung, thì cần xác định trị số 

công suất xung. Trị số công suất xung là trị số công suất trung bình 

trong khoảng thời gian tồn tại  của xung. 

T

xgp idtuPP
0

.
1

 

 Trị số công suất trung bình thì bằng trị trung bình trong 

khoảng chu kỳ lặp lại của xung: 

T

avg idtu
T

P
0

.
1

 

 Quan hệ giữa Pp và Pavg là: 

T
PP pavg  
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Trong đó: 
T

 đƣợc gọi là hệ số tải, hay hệ số lấp đầy (Duty 

Cycle) 

d. Công suất siêu cao tần 

Trong dải siêu cao tần phép đo công suất đƣợc sử dụng chủ 

yếu để đánh giá năng lƣợng của tín hiệu. Trong đó công suất tác 

dụng chung bình đƣợc sử dụng phổ biến cho các tín hiệu RF và 

siêu cao tần, còn khái niệm công suất xung, công suất đƣờng bao 

đỉnh đƣợc sử dụng hiệu quả hơn cho các dạng tín hiệu xung của 

các hệ thống Rada hay hệ thống định vị. 

Trong kỹ thuật điện tử, thông tin, giới hạn lƣợng trình đo công 

suất khá rộng. Từ các thiết bị có công suất lớn nhƣ máy phát, đến 

các thiết bị có công suất nhỏ nhƣ máy thu, máy đo… . Các thiết bị 

này có công suất từ 10
-6

W đến 10
7
W, ở các chế độ công tác khác 

nhau, nhƣ chế độ công tác liên tục hay chế độ xung. 

7.1.2. Đơn vị công suất 

Về đơn vị đo công suất, đơn vị tuyệt đối là Oát (W); kể cả các 

đơn vị ƣớc số và bội số của oát, từ micro oát ( W) tới mêga oát 

(MW). Ngoài ra trong đo lƣờng còn đƣợc dùng các đơn vị công 

suất tƣơng đối nhƣ đêxiben oát, đêxiben mili oát… (dbW, dbm …)  

Đơn vị công suất tƣơng đối: 

W

WP

P

P
dB

ref 1

][
log10log10 1010  

Trong đó, P là trị số công suất tính bằng W; Pref là trị số công 

suất ban đầu, và thƣờng bằng 1W.  

mW

mWP

P

P
dBm

ref 1

][
log10log10 1010  

Trong đó, P là trị số công suất tính bằng mW; Pref là trị số 

công suất ban đầu, và thƣờng bằng 1mW. 
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Với các đơn vị công suất tƣơng đối này, cho ta khái niệm về 

so sánh các mức công suất ở các vị trí khác nhau một cách thuận 

tiện, nhất là trong kỹ thuật thông tin. Ví dụ nói dải công suất từ 

+63dB đến -153dB ngắn gọn hơn là nói dải công suất từ 2x10
6
W 

đến 0,5x10
-15

W. 

7.1.3 Các nguyên lý đo công suất 

 Việc đo công suất trong kỹ thuật điện tử, ngoài điều phải 

thực hiện với một dải lƣợng trình đo lớn, ta còn phải thực hiện với 

một dải tần số đo rất rộng. Do đó có nhiều phƣơng pháp đo khác 

nhau thích ứng với các trƣờng hợp cụ thể để đạt đƣợc sai số cho 

phép. Thƣờng thì các phƣơng pháp đo cơ bản tùy thuộc vào khả 

năng chế tạo thiết bị nên chỉ thích hợp cho sử dụng trong từng tần 

đoạn. Tuy nhiên, cũng có các phƣơng pháp có thể áp dụng với mọi 

tần đoạn tùy theo yêu cầu cụ thể của phép đo với một mức độ nào 

đó. 

 Ở các mạch điện một chiều, mạch xoay chiều tần số công 

nghiệp (50Hz, 60Hz), âm tần, và cả tần số cao tần, thì phép đo 

công suất đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp đo trực tiếp hay đo 

gián tiếp. Đo trực tiếp công suất có thể thực hiện bằng oát-mét. 

Oát-mét có độ biến đổi các đại lƣợng điện là một thiết bị “nhân” 

điện áp, và dòng điện trên tải để sao cho nó đầu ra đƣợc trực tiếp 

chỉ thị đại lƣợng đo là: P=URMSIRMScos . Thiết bị nhân này ví dụ 

nhƣ dụng cụ điện động, loại oát-mét dùng bộ biến đổi “Hôn” và 

loại dùng các bộ nhân điện tử. 

Đo gián tiếp công suất thì đƣợc thực hiện bằng phép đo dòng 

điện, điện áp và trở kháng. Phép đo công suất bằng vôn-mét và 

ampe-mét thì đơn giản, song trong nhiều trƣờng hợp, không thể 

đƣợc thuận lợi nhƣ phƣơng pháp đo trực tiếp. 
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 Ở siêu cao tần, đo công suất là một trong những phép đo cơ 

bản, chủ yếu để xác định thông số đặc tính của tín hiệu. Phép đo 

đƣợc thực hiện bằng các phƣơng pháp biến đổi năng lƣợng điện từ 

thành các dạng năng lƣợng khác để đo. Các dạng năng lƣợng khác 

ví dụ nhƣ quang năng (phƣơng pháp dùng tế bào quang điện), 

nhiệt năng (phƣơng pháp dùng nhiệt lƣợng-mét, điện trở), hay cơ 

năng (phƣơng pháp dùng tác dụng cơ học của sóng điện tử). Các 

phần tiếp theo sau đây sẽ xét tới các phƣơng pháp cơ bản để đo 

công suất siêu cao tần. 

 Hiện nay, có một phƣơng pháp đo công suất đƣợc dùng 

nhiều ở tất cả các tần đoạn trong dải tần số trong điện tử là phƣơng 

pháp dùng hiệu ứng “Hôn” trong chất bán dẫn. Ta cũng sẽ xét tới 

phƣơng pháp này. 

 Độ chính xác của các phép đo công suất ở kỹ thuật điện tử, 

đƣợc coi là cao nếu nhƣ sai số không quá 5%, và là trung bình nếu 

sai số không quá 25%. 

 Về mức độ, thì công suất của thiết bị đƣợc coi là lớn khi có 

trị số lớn hơn 10W; là trung bình khi có trị số từ 10W đến 0,1W; 

và đƣợc coi là bé khi trị số từ 0,1W đên 10
-6

W. 

Về cơ bản có hai nguyên lý chung đƣợc sử dụng chủ yếu để 

công suất đó là: 

+ Nguyên lý đo công suất kiểu truyền dẫn (Transmission 

Type): Thiết bị đo công suất sẽ xác định công suất truyền từ nguồn 

đến tải thông qua thiết bị đo. Bản thân thiết bị đo công suất không 

hấp thụ hoặc hấp thụ một phần rất nhỏ công suất từ nguồn truyền 

tới tải. Thiết bị đo công suất ở tần thấp và cao tần thƣờng đƣợc xây 

dựng theo nguyên lý này. 

+ Nguyên lý đo công suất kiểu hấp thụ (Absorption Type): 

Thiết bị đo công suất hấp thụ hoàn toàn hay một phần công suất 
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cần đo, nó nhƣ một tải hấp thụ công suất của nguồn công suất cần 

đo. Thiết bị đo công suất trong dải siêu cao tần thƣờng đƣợc xây 

dựng theo nguyên lý này. 

7.2. ĐO CÔNG SUẤT Ở TẦN SỐ THẤP VÀ TẦN SỐ CAO 

Vấn đề đo công suất ở âm tần và cao tần ít đƣợc quan tâm. Vì 

khi cần khảo sát mạch điện hay thiết bị ở âm tần và cao tần, ta có 

thể thực hiện các phép đo lƣờng đơn giản hơn qua các thông số 

đặc tính của trƣờng hợp khác nhƣ dòng điện hay điện áp. Song 

cũng có những trƣờng hợp đo trực tiếp công suất thì tiện lợi hơn. 

Ta sẽ xét tới những phƣơng pháp đo công suất ở âm tần và cao tần 

hay dùng, đồng thời nó cũng là cơ sở cấu tạo của Oát-mét ở tần 

đoạn này. 

Đo công suất ở tần thấp thƣờng sử dụng phƣơng pháp đo công 

suất kiểu truyền dẫn (Transmision-type), mà ở đó Oát mét đƣợc 

thiết kế để đƣợc kết nối giữa tải và nguồn. Nguyên lý cơ bản để 

xây dựng Oát mét tần thấp là sử dụng các phần tử thu nhận dòng (I 

sense) và điện áp (V Sense) trên tải và thực hiện các phép xử lý để 

xác định công suất tác dụng theo công thức tổng quát đã định 

nghĩa. Nguyên lý này đƣợc minh họa nhƣ 0. 

 
– Nguyên lý cơ bản của Oát-mét tần số thấp 

Các phƣơng pháp đo công suất tần thấp cơ bản nhƣ sau: 

I sense 

U sense 

Xử lý và hiển thị 

Oát mét 
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- Phƣơng pháp cơ điện: phép nhân đƣợc dựa trên cơ cấu chỉ 

thị nhƣ điện động, sắt điện động, tĩnh điện và cảm ứng, trong đó 

góc quay α của phần động là hàm của công suất cần đo.  

- Phƣơng pháp điện: phép nhân đƣợc thực hiện bởi các mạch 

nhân tƣơng tự cũng nhƣ nhân số điện tử, tín hiệu ra của nó là hàm 

của công suất cần đo.  

- Phƣơng pháp nhiệt điện: sử dụng phƣơng pháp biến đổi 

thẳng công suất điện thành nhiệt. Phƣơng pháp này thƣờng đƣợc 

ứng dụng khi cần đo công suất và năng lƣợng trong mạch tần số 

cao cũng nhƣ của nguồn laze.  

- Phƣơng pháp so sánh: là phƣơng pháp chính xác vì thế nó 

thƣờng đƣợc sử dụng để đo công suất trong mạch xoay chiều tần 

số cao.  

7.2.1 - Phƣơng pháp cơ điện 

Phƣơng pháp này sử dụng cơ cấu đo điện động hoặc sắt điện 

động để xây dựng Oát met đo công suất tiêu thụ trên tải một chiều 

hoặc xoay chiều một pha tần số công nghiệp cũng nhƣ tần số siêu 

âm đến 15kHz.  

Với Oát met điện động có thể đạt tới cấp chính xác là 

0,01†0,1 với tần số dƣới 200Hz và trong mạch một chiều, ở tần số 

từ 200Hz † 400Hz thì sai số đo là 0,1% và hơn nữa. Với Oát met 

sắt điện động với tần số dƣới 200Hz sai số đo là 0,1 † 0,5 % còn 

với tần số từ 200Hz † 400Hz thì sai số đo là 0,2 % và hơn nữa. 

Sơ đồ mạch đo công suất trên tải RL sử dụng cơ cấu đo điện 

động nhƣ 0.  Trong đó ở mạch nối tiếp cuộn tĩnh a đƣợc nối tiếp 

với phụ tải RL. ở mạch song song cuộn động b đƣợc nối tiếp với 

điện trở phụ Rp. Cuộn tĩnh và cuộn động đƣợc nối với nhau ở hai 

đầu có đánh dấu *. 
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Phƣơng trình đặc tính tổng quát của cơ cấu điện động: 

0
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1
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Kq  

Trong đó: 
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Nhƣ vậy có thể khắc độ thang đo theo công suất tác dụng trên 

tải. 

 

– Đo công suất bằng Oát met điện động 

7.2.2. Phƣơng pháp điện 

Đo công suất theo phƣơng pháp điện thì phép nhân đƣợc thực 

hiện bởi mạch nhân điện tử tƣơng tự và số. Tín hiệu ra của chúng 

là hàm của công suất cần đo.  

Các phƣơng pháp đo công suất bằng phƣơng pháp điện phổ 

biến gồm:  

- Phƣơng pháp sử dụng mạch nhân tƣơng tự   

- Phƣơng pháp dùng chuyển đổi Hall  

-Phƣơng pháp điều chế tín hiệu  

a. Phương pháp sử dụng mạch nhân tương tự 
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Nhƣ đã trình bày ở trên, nếu muốn đo công suất tác dụng trên 

tải trong trƣờng hợp dòng điện là điều hòa P=URMSIRMScos . Việc 

đo công suất trên tải có thể thực hiện trực tiếp phép nhân điện áp 

và dòng điện trên tải bằng một thiết bị nhân. Một thiết bị mạch 

nhân có nhiều ƣu điểm và đƣợc phổ biến dùng là thiết bị nhân 

đƣợc xây dựng từ mạch tính toán số học đơn giản. Oát met theo 

phƣơng pháp này có sơ đồ khối nhƣ  0.  

 

– Sơ đồ khối Oát mét sử dụng mạch nhân tương tự 

Nguyên lý của mạch nhân đƣợc xây dựng dựa vào thuật toán 

sau: 

2

21

2

2121
4

1
xxxxxx  

Nếu ở đầu vào mạch điện mà có:  ;sin1 tUx m và 

tIx m sin2 , tức là các thành phần điện áp và dòng điện trên tải, 

thì ở đầu ra sẽ có điện áp: 

ttIUxx mm sinsin44 21  

 Biến đổi lƣợng giác tích số trên, ta có: 

    tIUIUxx mmmm 2cos2cos24 21  

=> tIUIUxx mmmm 2cos
2

1
cos

2

1
21  

tIUIUxx mmRMSRMS 2cos
2

1
cos21  
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 Ở đây, điện áp đƣợc đo bằng đồng hồ từ điện, song song với 

đồng hồ có đƣợc mắc tụ điện, nên trị số chỉ thị của kim đồng hồ là 

chỉ tƣơng ứng với thành phần một chiều chính là công suất tác 

dụng cần đo trên tải. 

 Để có đƣợc phần tử có đặc tuyến bậc hai thì có thể dùng 

nhiều cách nhƣ các phần tử tách sóng hiệu dụng. Ví dụ nhƣ phần 

đầu của đặc tuyến dòng điện-điện áp của đi-ốt hoặc của tranzito. 

Nhƣợc điểm của các oát-mét dùng phƣơng pháp nhân bằng đặc 

tuyến bậc hai là yêu cầu đèn phải có đặc tuyến đồng nhất. Vì vậy 

nó thƣờng có sai số khi đèn có biến đổi đặc tuyến, nhƣ khi đèn bị 

già đi, khi đèn bị thay thế hay khi có sự thay đổi điện áp cung cấp. 

Để nâng cao độ chính xác thì điện áp cung cấp cho mạch phải ổn 

định; nên thƣờng hay thực hiện hồi tiếp dòng điện. 

 Sai số của các loại oát-mét này thƣờng vào khoảng 5 10%.  

b.  Phương pháp đo công suất bằng hiệu ứng “Hall” 

 Đo công suất bằng phƣơng pháp hiệu ứng “Hall” là dùng oát-

mét cấu tạo bằng bộ biến đổi Hall. 

 Bộ biến đổi Hall là bộ biến đổi dùng hiệu ứng Hall, đó là 

thiết bị có thể thực hiện đƣợc phép nhân hai đại lƣợng. Kết quả 

biến đổi đƣợc cho dƣới dạng điện áp, và là một trị số tỷ lệ với tích 

số của hai đại lƣợng đƣa vào bộ biến đổi. 

 

– Sơ đồ nguyên lý Oát met dùng biến đổi Hall 
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 Hiệu ứng Hall thực hiện bằng vật liệu bán dẫn thì cho dòng 

linh động lớn. Vì vậy các bộ biến đổi Hall thƣờng đƣợc cấu tạo 

bằng các chất bán dẫn (Ge, Si, Se…). 

 Nguyên lý Oát met dùng biến đổi Hall nhƣ 0. Cấu tạo của bộ 

biến đổi Hall gồm một bản mỏng bằng chất bán dẫn đơn tinh thể, 

có hai cặp điện cực: cặp dòng điện T-T đƣợc mắc vào nguồn điện 

một chiều hoặc xoay chiều.  Cặp điện áp X–X. Khi đặt vuông góc 

với bề mặt chuyển đổi một từ trƣờng thì xuất hiện ở hai đầu X-X 

một thế điện động gọi là thế điện động Hall đƣợc tính nhƣ sau:  

xxx iBke .  

Trong đó: 

+ kx: là hệ số mà giá trị của nó phụ thuộc vào vật liệu, kích 

thƣớc và hình dáng của chuyển đổi, ngoài ra còn phụ thuộc vào 

nhiệt độ của môi trƣờng xung quanh và giá trị của từ trƣờng.  

+ B: là độ từ cảm của từ trƣờng. 

Thực hiện một Oát met bằng chuyển đổi Hall bằng cách đặt 

chuyển đổi vào khe hở của một nam châm điện. Dòng điện đi qua 

cuộn hút L của nó chính là dòng điện đi qua phụ tải ZL.Còn ở hai 

cực T-T có dòng điện tỉ lệ với điện áp đặt lên phụ tải ZL. Điện trở 

phụ RL
 
để hạn chế dòng. Hƣớng của từ trƣờng đƣợc minh họa bởi 

đƣờng chấm chấm nhƣ trong hình vẽ. Nam châm điện đƣợc cấu 

tạo sao cho quan hệ giữa dòng điện iL và B là tuyến tính: 

LuLi ukikB .  

Thế điện động Hall lúc đó sẽ đƣợc tính:  

Pkiukke xLuxx ...  

Nhƣ vậy ex
 
đƣợc đo bằng milivônmet và tỉ lệ với công suất 

cần đo.  
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Đặc điểm của Oát met sử dụng chuyển đổi Hall: cho phép đo 

công suất xoay chiều với tần số đến hàng trăm MHz.  

Ƣu điểm: không có quán tính, có cấu tạo đơn giản, bền, tin 

cậy.  

Nhƣợc điểm: có sai số do nhiệt độ lớn.  

c. Đo công suất bằng phương pháp điều chế tín hiệu 

 

                                (a) – Sơ đồ khối                                               

(b) – Giản đồ thời gian 

– Oát met theo phương pháp điều chế độ rộng xung với điều chế 

biên dộ xung 

Phƣơng pháp điều chế tín hiệu dựa trên việc nhân các tín hiệu 

uu
 
(tỉ lệ với điện áp trên tải cần đo) và ui

 
(tỉ lệ với dòng điện trên tải 

cần đo) trên cơ sở điều chế hai lần tín hiệu xung. Các tín hiệu 

tƣơng tự uu
 
và ui

 
đƣợc biến đổi thành tần số, chu kì, biên độ, độ 

rộng của tín hiệu xung sau đó lấy tích phân. Thông dụng nhất là 

kết hợp giữa các loại điều chế sau đây:  

+ Điều chế độ rộng xung với điều chế biên độ xung: (ĐRX-

BĐX).  

+ Điều chế độ rộng xung với tần số xung : (ĐRX-TSX).  

+ Điều chế tần số xung và biên độ xung: TSX-BĐX.  



Chương 7 –  Đo công suất 

 238 

Xét Oát met trên phƣơng pháp ĐRX–BĐX: có sơ đồ cấu trúc 

nhƣ 0-a và nguyên lý nhƣ 0-b.  

Tín hiệu vào ui đƣợc điều chế thành độ rộng t của xung (ĐRX) 

đƣợc phát ra từ máy phát tần số chuẩn f0=1/T0. Ở đầu ra của điều 

chế ĐRX có các xung với độ rộng ti = k.ui, tín hiệu này sẽ đƣợc đặt 

vào bộ điều chế biên độ xung BĐX và đƣợc điều chế biên độ bằng 

tín hiệu uu(t). Khi T0 → 0 thì diện tích của mỗi xung ở đầu ra của 

bộ điều chế biên độ tỉ lệ với công suất tức thời:  

S(t) = uuti = k.uuui 

Nhƣ vậy điện áp ra của bộ tích phân (TP) sẽ có giá trị tỉ lệ với 

công suất trung bình P. 

Sai số của các Oát met sử dụng các cặp điều chế là ở chỗ độ 

dài của chu kỳ điều chế bị hạn chế. Điều này làm cho dải tần bị 

hạn chế. 

Ví dụ: với T0 = 5μs và tần số của các tín hiệu vào là 10kHz thì 

sai số của Oát met điều chế ĐRX–BĐX cỡ khoảng 0,1%. 

Ở Nhật Bản phƣơng pháp điều chế đã đƣợc sử dụng để chế tạo 

chuẩn đơn vị công suất điện trong khoảng tần số từ 40Hz đến 

1000Hz có độ chính xác cao, với sai số hệ thống từ 0,01†0,2%.  

7.2.3. Phƣơng pháp so sánh 

 Đo công suất của một nguồn điện ở cao tần, có thể bằng cách 

so sánh nó với nguồn công suất dòng điện một chiều hay nguồn 

dòng điện có tần số thấp. 

 Ta đã biết phƣơng pháp đo công suất dòng điện một chiều 

hay dòng điện tần số công nghiệp (50Hz-60Hz); các phƣơng pháp 

đo này thƣờng dễ thực hiện và có độ chính xác cao. Ví dụ nhƣ đo 

công suất bằng oát-mét điện động thì sai số có thể đạt tới (0,1%-

0,2%). 
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 Phép đo so sánh nguồn công suất có thể đƣợc thực hiện bằng 

nhiều cách. Một trong các cách này đƣợc dùng thông dụng là so 

sánh cƣờng độ sáng của hai đèn. Trong hai đèn này, một đèn đƣợc 

nối với nguồn công suất cần đo, đèn thứ hai đƣợc nối với một 

nguồn công suất một chiều hay tần số thấp. Khi độ sáng  của hai 

đèn bằng nhau, điều này có thể xác định đƣợc nhờ một thiết bị đo 

ánh sáng (quang độ-mét), hay bằng tế bào quang điện. Khi đã xác 

định đƣợc nguồn có công suất dòng điện một chiều, có thể biết 

đƣợc công suất của nguồn công suất cao tần cần đo. 

7.3. ĐO CÔNG SUẤT Ở DẢI SIÊU CAO TẦN 

Trong đo công suất, ở siêu cao tần, thƣờng có hai nhiệm vụ 

phải giải quyết: 

1. Đo công suất trên tải có phối hợp trở kháng, hay đo công 

suất cực đại đƣợc hấp thụ, của năng lƣợng từ một nguồn có công 

suất cần đo. Trong phép đo này, tải đƣợc xác định, có trị số bằng 

trở kháng đặc tính của đƣờng dây và tải là thuần điện trở. Sơ đồ 

khối của phép đo này nhƣ 0. 

Khi đo, Oát-mét đƣợc mắc với nguồn công suất cao tần cần đo 

thông qua dây truyền tải. Nhƣ vậy công suất hấp thụ trên điện trở 

tải của oát-mét phụ thuộc vào sự phối hợp của nguồn công suất cần 

đo không những chỉ phụ thuộc vào cấp chính xác của oát-mét mà 

còn phụ thuộc cả vào mức độ phối hợp của đƣờng dây với nguồn 

và với tải.  
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– Đo công suất hấp thụ 

 

– Đo công suất truyền thông 

2. Đo công suất đƣợc hấp thụ trên tải bất kỳ hay đo công suất 

truyền thông. Trong phép đo này, công suất đo đƣợc là một phần 

của nguồn công suất cần đo. Ví dụ cần đo công suất bức xạ trên 

anten từ nguồn công suất phát ra của một máy phát; hay công suất 

đƣa tới tầng công suất cuối của tầng trƣớc cuối của một máy 

phát… Sơ đồ khối của phép đo này nhƣ  0. 

Đo công suất trong dải siêu cao tần thƣờng đƣợc thực hiện 

theo nguyên lý hấp thụ. Oát met theo nguyên lý này về cơ bản gồm 

2 thành phần đó là:  

+ Cảm biến công suất (Power Sensor): Hấp thụ toàn bộ hay 

một phần tỉ lệ công suất cần đo và biến đổi  năng lƣợng đó thành 

Tải hấp 

thụ 

Biến đổi năng 

lƣợng 

Xử lý và  

chỉ thị 

Oát mét 

P Nguồn công 

suất cần đo 
 

 

 

 

 

 

 

Sensor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meter 

Tải hấp 

thụ 

Biến đổi năng 

lƣợng 

Xử lý và  
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Oát mét 

P 

Nguồn 
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cần đo 
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tín hiệu một chiều hoặc tần thấp tỉ lệ với công suất đã hấp thụ. Có 

thể coi thiết bị này gồm 2 thành phần chính đó là tải hấp thụ và 

thiết bị biển đổi năng lƣợng. 

+ Thiết bị xử lý và chỉ thị (Power Meter): Bao gồm mạch 

khuếch đại, mạch xử lý cho phép đánh giá công suất đo đƣợc và 

hiển thị kết quả. Thiết bị này có thể sử dụng chung cho nhiều loại 

cảm biến công suất ở các dải tần và dải trình đo khác nhau. Thiết 

bị này có thể chỉ đơn giản là các máy đo tƣơng tự  điều chỉnh bằng 

tay, nhƣng hiện nay nó là máy đo số nhiều kênh sử dụng vi xử lý.  

 

– Hình ảnh của Oát met ở dải siêu cao tần 

Tùy theo phƣơng pháp đo mà ngƣời ta có các biện pháp biến 

đổi năng lƣợng thích hợp và trực tiếp hay gián tiếp chỉ thị. Đó 

cũng chính là cơ sở cấu tạo của các loại oát-mét. 

Hiện nay trong dải siêu cao tần có 3 loại cảm biến công suất 

trung bình đƣợc sử dụng phổ biến đó là: Điện trở nhiệt 

(Thermistor), Cặp nhiệt điện (Thermocouple), và Bộ tách sóng 

bằng điốt (Diode Detector). Mỗi loại cảm biến sử dụng các khác 

nhau để biến đổi công suất sóng RF và siêu cao tần thành tín hiệu 

một chiều hay tần thấp. 

7.3.1. Oát met sử dụng cảm biến điện trở nhiệt 

a/ Cấu tạo của điện trở nhiệt: 
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Cấu tạo của Bôlômét: là 1 sợi dây điện trở rất mảnh làm 

bằng bạch kim hay vônfram, đƣợc đặt trong bình thuỷ tinh. 

                          

Trong bình có chứa khí trơ hay có độ chân không cao để giảm 

sự truyền nhiệt ra môi trƣờng và tăng tốc độ đốt nóng dây điện trở. 

Chiều dài của sợi dây điện trở phải thoả mãn đk: 1
8

min , để sự phân 

bố dẫn điện trên sợi dây đƣợc đồng đều, ở đây min là độ dài cực 

tiểu của bƣớc sóng điện từ của nguồn công suất cần đo. 

+ Quan hệ giữa điện trở của Bôlômét và công suất cần đo  

   Rb=R0 + a.P
b
 

      R0 :điện trở của Bôlômét khi P = 0;  

      a,b : hệ số tỉ lệ, phụ thuộc kích thƣớc, vật liệu của bôlômét 

+ Dải điện trở của bôlômét: hàng chục đến vài trăm ôm với độ 

nhạy (3 12) /mW 

 

- Quan hệ giữa điện trở của Bôlômét và công suất cần đo 

Cấu tạo của Tesmitor: là điện trở cân bằng bán dẫn có hệ số 

nhiệt âm . 



Chương 7 –  Đo công suất 

 243 

 

Hai dây bạch kim hoặc iridian có đƣờng kính (20-> 30) c nối 

với nhau tại hạt cầu làm bằng bán dẫn, tất cả đƣợc đặt trong bình 

thuỷ tinh. Điện trở của Tesmitor khoảng (100-> 3000)  . 

+ Quan hệ giữa điện trở của Bôlômét và công suất cần đo 

(hình 7.9) 

 

* So sánh giữa bôlômét và tesmitor: 

+ Bôlômét có ƣu điểm là dễ chế tạo, đặc tính ít phụ thuộc 

nhiệt độ môi trƣờng; nhƣợc điểm: dễ bị quá tải, kích thƣớc lớn nên 

hạn chế sử dụng ở đoạn sóng cm, Zvào nhỏ nên khó thực hiện phối 

hợp trở kháng với đƣờng truyền. 

+ Tesmitor có ƣu điểm là độ nhạy cao, ít bị quá tải, trị số R 

lớn, trị số L,C bản thân nhỏ, kích thƣớc nhỏ, độ bền cao; nhƣợc 

điểm: khó chế tạo, đặc tính phụ thuộc t0 môi trƣờng. 

b/ Sơ đồ Oátmét dùng điện trở nhiệt xây dựng trên mạch cầu 

đơn không cân bằng và hoạt động của nó:  

 

 

Nguồn 

R1 

R3 
R2 

Rt 

A
 

Rđc 
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Sơ đồ Oátmét đƣợc nuôi bằng nguồn điện áp 1 chiều với chiết 

áp Rđc dùng để  điều chỉnh dòng qua các nhánh cầu, với 

MicroAmpemet chỉ dòng mất cân bằng trong nhánh chỉ thị. Ở 1 

nhánh cầu ta mắc điện trở nhiệt, Trƣớc khi do cần thay đổi điện trở 

Tesmitor bằng nhiệt năng của dòng điện qua chuyển đổi (Đ/chỉnh 

chiết áp Rđc) để cầu cân bằng. Lúc này MicroAmpemet chỉ "0".  

   Khi có nguồn công suất  cao tần tác động lên Rt làm cho nó 

giảm R, dẫn tới mất cân bằng cầu. Lúc này xuất hiện dòng điện 

qua MicroAmpemet với thang đo khắc độ trực tiếp qua công suất. 

Sai số của Oátmét loại này khoảng 10% phụ thuộc chủ yếu vào sự 

thay đổi nhiệt độ môi trƣờng, sự không phối hợp trở kháng của 

Oátmét với đƣờng truyền và sai số của thiết bị chỉ thị. 

c/ Sơ đồ  và hoạt động của oát mét xây dựng trên mạch cầu 

đơn cân bằng. 
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 Trong sơ đồ, A chỉ thị cân bằng cầu, mA cho biết trị số của 

công suất. Rt mắc vào 1 nhánh cầu ta lựa chọn R1=R2= 

R3=Rt Px=0=R. 

    Khi chƣa có nguồn c/suất t/đ lên Rt, tƣơng tự nhƣ TH trên 

ta điều chỉnh dđ trong mạch để thay đổi Rt và thiết lập cân bằng 

cầu. Ở thời điểm cầu cân bằng, A chỉ "0", còn mA chỉ dòng điện 

I0 khi có nguồn C/S t/đ lên Rt làm cho Rt , cầu mất cân bằng. Để 

cầu cân bằng ta phải tăng đ.trở = cách giảm dòng điện trong mạch. 

ở thời điểm cân bằng mA chỉ I0. 

   Qua hai bƣớc đ/chỉnh cân bằng cầu, điện trở của Tesmitor 

không đổi nên công suất tiêu thụ trên Tesmitor trong 2 bƣớc nhƣ 

nhau do đó: 

x

tt

t P
RIRI

P
4

)(

4

2'

0

2

0  

   Từ đây ta xđ đƣợc công suất cao tần Px thông qua 2 trị số 

dòng điện: 

)(
4

2'

0

2

0 II
R

P t
x  

   Ƣu điểm cơ bản của mạch cầu cân bằng đã xét đảm bảo 

đƣợc sự phối hợp trở kháng vì điện trở Tesmitor Rt không thay đổi 

dƣới tác động của công suất Px ở các thời điểm cân bằng cầu. Tuy 

nhiên thang đo của mA không khắc độ trực tiếp theo công suất vì 

dòng I0 luôn thay đổi theo nhiệt độ môi trƣờng khi Px=0. 

d. Oát mét số dùng điện trở nhiệt 
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CHƢƠNG 8 –  PHÂN TÍCH PHỔ TÍN HIỆU 

8.1. GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN TÍCH TÍN HIỆU 

8.1.1 Giới thiệu chung về máy phân tích tín hiệu 

Các máy phân tích tín hiệu (Signal Analyzers) là những máy 

đo cho phép xác định đặc tính tần số, thời gian, biên độ (điện áp 

hoặc công suất), hay đặc tính logic của tín hiệu. Nhƣ vậy Ô-xi-lô, 

máy phân tích logic cũng là máy phân tích tín hiệu. Tuy nhiên 

trong chƣơng này chỉ tập trung vào trình bày máy phân tích tín 

hiệu trong miền tần số bao gồm máy phân tích phổ (Spectrum 

Analyzer), máy phân tích dạng sóng (Wave Analyzer), và máy 

phân tích méo dạng (Distortion Analyzer).  

 

- Máy phân tích phổ là thiết bị đo biểu diễn đồ thị phổ của tín 

hiệu (đồ thị biên độ theo tần số) của tín hiệu trên màn hình. 

- Máy phân tích dạng sóng bản chất là Vôn mét chọn lọc tần 

số với dải thông hẹp đƣợc điều chỉnh đƣợc cho phép chọn lọc theo 

một thành phần tần số của tín hiệu trong khi loại bỏ các thành phần 

tần số còn lại. 

- Máy phân tích méo dạng, ngƣợc với máy phân tích dạng 

sóng, cho phép xác định năng lƣợng trong khoảng tần số ngoài dải 

tần xác định của tín hiệu. 
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Trong chƣơng này chủ yếu trình bày về phƣơng pháp xây 

dựng máy phân tích phổ cũng nhƣ ứng dụng đo lƣờng của nó. 

8.1.2. Đồ thị  phổ của tín hiệu 

Từ hơn một trăm năm trƣớc Baron Jean Baptiste Fourier đã 

chỉ ra rằng bất kỳ dạng tín hiệu này tồn tại trong thế giới thực có 

thể đƣợc tạo ra bằng cách cộng những dạng sóng hình sin. Hay về 

biểu diễn toán học biếu đổi Fourier là minh chứng của vấn đề này. 

Ví dụ dƣới dây minh họa dạng sóng đƣợc tổ hợp từ 2 sóng sin 

. 

– Cộng hai tín hiệu hình sin 

Nhƣ vậy chúng ta có thể biểu diễn bất kỳ dạng tín hiệu trong 

thế giới thực nào bằng một tổ hợp duy nhất của các dạng tín hiệu 

hình sin. Đồ thị biểu diễn biên độ của các tín hiệu hình sin đó theo 

tần số chính là phổ biên độ của tín hiệu hay gọi tắt là phổ của tín 

hiệu. Hình 1.7 biểu diễn mối quan hệ giữa biểu diễn tín hiệu trong 

miền thời gian và miền tần số. Trong đó hình (a) là đồ thị 3 chiều 

của biên độ, thời gian, tần số biểu diễn riêng biệt các tín hiệu hình 

sin theo thời gian ở các tần số khác nhau, hình (b) là dạng tín hiệu 

đƣợc tổ hợp từ các dạng tín hiệu hình sin đó, hình (c) biểu diễn 

biên độ của các tín hiệu hình sin tổ hợp nên tín hiệu theo tần số -  

hay đây chính là đồ thị phổ của tín hiệu, mỗi đƣờng biểu diễn tín 

hiệu hình sin trên đó đƣợc gọi là một thành phần tần số của tín 

hiệu tổng. 
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Hình 1.7 – Mối quan hệ giữa biều diễn tín hiệu ở  miền thời gian và 

miền tần số 

 

– Phổ của một số dạng tín hiệu 

0 là ví dụ đồ thị thời gian và đồ thị phổ của một số loại tín 

hiệu phổ biến. 

Trong nhiều trƣờng hợp biên độ của tín hiệu quá nhỏ, khó 

biểu diễn và quan sát trên đồ thị biểu diễn tuyến tính, trong trƣờng 

hợp này đồ thị phổ có thể đƣợc chuyển sang biểu diễn theo thang 
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logarit (thang dB) nhƣ minh họa trong 0, công thức chuyển đổi 

nhƣ sau: 

dB=10 lg(P[W]) = 20 lg (U[V]) 

 

– Biểu diễn đồ thị phổ theo thang tuyến tính và thang logarit 

(thang dB) 

8.2. MÁY PHÂN TÍCH PHỔ 

8.2.1. Ứng dụng đo lƣờng của máy phân tích phổ 

- Máy phân tích phổ cho phép quan sát toàn cảnh phổ biên độ 

của tín hiệu, quan sát đồ thị phổ theo quan hệ bình phƣơng của 

biên độ đối với tần số (phổ công suất) rất hiệu quả trong việc 

nghiên cứu các tín hiệu tạp âm. 

- Máy phân tích phổ còn cho phép đo lƣờng các đặc tính và 

tham số của tính hiệu nhƣ: 

+ Đánh giá biên độ, tần số của các thành phần tần số của tín 

hiệu 

+ Đánh giá độ rộng phổ tín hiệu, sự phân bố năng lƣợng của 

tín hiệu theo tần số. 

+ Đánh giá đƣợc các thành phần nhiễu, hệ số S/N, độ méo 

dạng của tín hiệu,.. 

+ Đánh giá đƣợc các đặc tính tần số của tín hiệu điều chế: hệ 

số điều chế, chất lƣợng điều chế, EVM, Độ không cân bằng IQ,… 
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+ Sử dụng nhƣ thiết bị chỉ thị, ví dụ nhƣ chỉ thị độ chọn lọc 

tần số, chỉ thị độ suy giảm, chỉ thị độ di tần của tín hiệu điều chế. 

8.2.2. Các nguyên lý máy phân tích phổ 

Có một số nguyên lý khác nhau để xây dựng Máy phân tích 

phổ. 

Nguyên lý 1: Dựa vào phép biến đổi Fourier, tín hiệu liên tục 

đƣợc số hóa và sử dụng kỹ thuật xử lý tín hiệu số (DSP) để thực 

hiện biến đổi Fourier nhanh FFT và hiển thị tín hiệu trong miền tần 

số.  

 

– Sơ đồ nguyên lý máy phân tích phổ dùng biến đổi Fourier 

Ƣu điểm của nguyên lý là khả năng của nó để mô tả hiện 

tƣợng đơn lẻ, Có thể đánh giá đƣợc cả pha và biên độ của các 

thành phần tần số. 

Tuy nhiên, phân tích phổ dùng biến đổi Fourier có một số hạn 

chế về dải tần số, độ nhạy, và dải trình, và thƣờng đƣợc chỉ sử 

dụng trong các ứng dụng phân tích phổ tín hiệu ở băng gốc giới 

hạn tới 40 MHz. 

Nguyên lý 2:  Kiểu phân tích tín hiệu vector (Vector Signal 

Analyzer - VSA), dựa vào nguyên lý 1 nhƣng mở rộng cho phép 

phân tích tín hiệu tần số vô tuyến RF. Sử dụng kỹ thuật đổi tần để 

đƣa dải tần tín hiệu xuống dải tần thấp và thực hiện số hóa rồi và 

sử dụng FFT. Máy phân tích phổ kiểu VSA này có dải tần tời 

6GHz. 

Ƣu điểm của máy phân tích phổ theo nguyên lý VSA là 

nhanh, độ phân giải cao, và đặc biệt hữu ích cho phân tích đặc tính 
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của các dạng tín hiệu phức tạp nhƣ tín hiệu điều chế sử dụng trong 

các ứng dụng truyền thông, quảng bá, video, siêu âm,.. 

Nguyên lý 3: Phân tích phổ dựa vào tính chất chọn lọc tần số 

của các mạch cộng hƣởng.  Nhƣ ta đã biết, các mạch cộng hƣởng 

có dải thông tần hẹp (có hệ số phẩm chế khá cao), thì biên độ của 

dao động cƣỡng bức sẽ cực đại nếu nhƣ tần số tác động trùng với 

tần số cộng hƣởng của mạch và biên độ đó có trị số rất nhỏ khi có 

lệch cộng hƣởng. Nhƣ vậy, mạch cộng hƣởng ở đây có tác dụng 

nhƣ một bộ lọc, bộ lọc này có khả năng tách riêng đƣợc các thành 

phần tần số khác nhau của tín hiệu trùng với tần số cộng hƣởng 

của mạch và vẽ lại biên độ của các thành phần tần số đó trên màn 

hình tạo thành đồ thị phổ của tín hiệu. Nguyên lý này cho phép xây 

dựng các máy phân tích phổ có dải tần làm việc rất cao, hiên nay 

lên tới hàng chục GHz. Trong bài giảng này chỉ trình bày máy 

phân tích phổ đƣợc xây dựng theo nguyên lý này. Máy phân tích 

phổ theo nguyên lý này có thể đƣợc xây dựng theo kiểu song song 

hoặc nối tiếp. 

8.2.3. Máy phân tích phổ song song 

a. Nguyên lý chung 

Theo nguyên lý phân tích phổ song song sử dụng các bộ lọc 

cộng hƣởng nhƣ 0. 

Giả sử có một hệ thống bộ lọc dải hẹp đƣợc sắp xếp liên tiếp 

kề sát nhau theo thang tần số trong dải tần từ fmin fmax. Mỗi đƣờng 

cong cộng hƣởng của bộ lọc đƣợc biểu thị đơn giản bằng một hình 

CN, dải thông tần của bộ lọc là f  (0-a). Trong dải tần của máy 

phân tích phổ có n bộ lọc. 

f

ff
n minmax  
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Nếu tín hiệu đƣợc phân tích có phổ nằm trong dải tần số công 

tác của bộ lọc trên (0-b) thì khi có tín hiệu vào, mỗi bộ lọc sẽ đƣợc 

tác động đối với riêng từng thành phần phổ mà tần số của thành 

phần phổ này tƣơng ứng với tần số của bản thân bộ lọc. 

 

– Nguyên lý máy phân tích phổ song song 

Điện áp ở đầu ra của mỗi bộ lọc sẽ tỷ lệ với biên độ của thành 

phần phổ tƣơng ứng. Các điện áp này đƣợc đo bởi các Vôn mét (0-

c). Từ trị số chỉ thị của các vôn mét và tần số cộng hƣởng của mỗi 

bộ lọc có thể vẽ lại đồ thị phổ của tín hiệu điện áp nghiên cứu. 

Máy phân tích phổ theo nguyên lý này có tốc độ cao, độ phân 

giải thấp, giá thành tăng cao do cần một số lƣợng rất lớn bộ lọc 

nếu dải tần tín hiệu phân tích lớn, nên nó không thích hợp cho máy 

phân tích phổ ở tần số cao và siêu cao tần. 

8.2.4. Máy phân tích phổ nối tiếp 

a. Nguyên lý chung 

 

                     (a)                                                         (b) 
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– Sơ đồ nguyên lý máy phân tích phổ nối tiếp 

Nguyên lý phân tích phổ nối tiếp (hay còn gọi là phân tích phổ 

kiểu quét) chỉ sử dụng một bộ lọc cộng hƣởng duy nhất và thay đổi 

tần số cộng hƣởng của nó liên tục trong dải tần làm việc cần quan 

tâm để lần lƣợt tách đƣợc từng thành phần tần số của tín hiệu vào 

và hiển thị trên màn hình (ví dụ sử dụng CRT). 0 mô tả sơ đồ 

nguyên lý của máy phân tích phổ nối tiếp, biểu diễn biên độ tín 

hiệu ra của bộ lọc theo tần số cộng hƣởng của nó sẽ nhận đƣợc phổ 

của tín hiệu vào. Nguyên lý này đƣợc sử dụng phổ biến cho máy 

phân tích phổ tần số RF và siêu cao tần.  

Máy phân tích phổ theo nguyên lý này có độ phân giải cao, 

giá thành thấp nhƣng thời gian đo lớn (đặc biệt là ở máy có độ 

phân giải cao) do thời gian đáp ứng của bộ lọc lớn, tốc độ quét 

không đƣợc quá nhanh. Nhƣ vậy nguyên lý này chỉ thích hợp cho 

phân tích tín hiệu có phổ không thay đổi theo thời gian một chu kỳ 

quét, nhƣng không thích hợp phân tích tín hiệu có thời gian tồn tại 

ngắn hoặc có phổ thay đổi theo thời gian. 

b. Máy phân tích phổ nối tiếp dùng màn hiển thị CRT 

Trong thực tế thƣờng sử dụng bộ lọc cộng hƣởng có tần số 

cộng hƣởng cố định và sử dụng nguyên lý đổi tần để dịch chuyển 

phổ của tín hiệu vào lần lƣợt đi qua dải thông của bộ lọc, do đó 

từng thành phần tần số cũng sẽ đƣợc tách ra và đƣợc hiển thị trên 

màn hình. Trong trƣờng hợp này tín hiệu vào thƣờng đƣợc trộn tần 

với tín hiệu quét tần số. Sơ đồ rút gọn của máy phân tích phổ nối 

tiếp theo nguyên lý nay và sử dụng màn hiển thị CRT nhƣ 0. Có 

thể coi cấu tạo của máy phân tích phổ này gồm 2 phần: Mạch chọn 

lọc tần số và Điều khiển hiển thị sử dụng ống tia điện tử CRT 

(giống nhƣ một ô-xi-lô). 
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Mạch chọn lọc tần số: có nhiệm vụ lần lƣợt tách từng biên độ 

thành phần tần số của tín hiệu vào Uth và đƣa tới kênh lệch đứng Y 

của khối điều khiển hiển thị, phần này bao gồm các khối sau: 

- Khối mạch vào và phân áp: Nhận tín hiệu cần phân tích phổ 

vào, thực hiện các phép tiền xử lý nhƣ phối hợp trở kháng, phân 

áp, tiền khuếch đại, … 

- Khối tạo điện áp quét: tạo ra điện áp quét răng cƣa tuyến tính 

liên tục có chu kỳ Tq vừa đƣợc đƣa tới Khuếch đại X đối xứng của 

khối điều khiển hiển thị CRT vừa đƣa tới khối tạo tín hiệu điều tần 

FM. 

- Khối tạo tín hiệu điều tần FM: thực hiện điều tần tín hiệu cao 

tần tự bộ tạo sóng chuẩn f0 theo điện áp quét răng cƣa tuyến tính 

Uq tạo ra tín hiệu điều tần uFM có dạng quét tần số: 

fq=f0+Kf.Uq=(fmin fmax), biên đổi không đổi. 

- Bộ lọc cộng hƣởng IF: Bộ lọc có chọn lọc tần số cao, cộng 

hƣởng tại tần số trung tần fIF, có dải thông hẹp ( f nhỏ), đáp ứng 

biên độ tần số này có dạng nhƣ 0-a.  

- Khối trộn tần: trộn tần tín hiệu vào có tần số fth và tín hiệu 

quét tần số uFM. tạo ra tần số phách, sao cho tần số phách bậc nhất 

fp=fq-fth  lần lƣợt đi qua dải thông của bộ lọc cộng hƣởng. 

- Mạch tách sóng đỉnh: Mạch tách sóng đỉnh tín hiệu ra của bộ 

lọc cộng hƣởng, dạng đƣờng bao biên độ Uy đƣợc đƣa tới khối 

khuếch đại Y đối xứng để tạo ra điện áp điều khiển cặp lái đứng 

Y1Y2 của CRT. Hình ảnh dao động đồ có dạng nhƣ điện áp này. 
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– Sơ đồ khối rút gọn của máy phân tích phổ nối tiếp dùng CRT 

 

– Giản đồ thời gian minh họa hoạt động của máy phân tích phổ nối 

tiếp 

Giả sử phổ của tín hiệu vào Uth gồm có các thành phần tần số 

f1, f2, … fn với biên độ tƣơng ứng là U1, U2,…Un,  ví dụ n=3, giản 

đồ thời gian minh họa hoạt động của máy phần tích phổ nối tiếp 

nhƣ 0.  

n

i

iiith tUtu
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Bộ lọc 
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Mạch chọn lọc tần số 

Uth 

f 

f3 

f2 

f1 

0 

U1 

U2 

U3 

Uq 

Tq 

t 

0 
fq 

Tq 

t 

0 

fmax 

fmin 

fIF 

fIF 

fIF 

t3 t2 t1 

Uy 

t 

t3 t2 t1 

Đồ thị phổ của tín 
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Nhƣ vậy tại đầu ra của khối trộn tần cũng gồm có n tần số 

phách bậc nhất: fpi=fq-fi có biên độ tỉ lệ với thành phần tần số fi. 

Trong 1 chu kỳ quét hiển thị Tq, giả sử tại các thời điểm ti có: 

fpi=fqi-fi=fIF, thì thành phần phách này sẽ chọn lọc bởi bộ lọc cộng 

hƣởng và đƣợc đƣa tới Mạch tách sóng đỉnh để tách đƣợc đƣờng 

bao biên độ của thành phần phách này và đƣợc vẽ trên màn hình 

CRT, dạng của đƣờng bao biên độ phụ thuộc vào đáp ứng biên độ 

- tần số của Bộ lọc cộng hƣởng và giá trị lớn nhất của đƣờng bao 

biên độ biên độ đó cũng tỉ lệ với biên độ của thành phần tần số fi 

của tín hiệu vào, nhƣ vậy có thể nói rằng thành phần tấn số fi đƣợc 

riêng và vẽ lên màn hình tại thời điểm ti. 

Nếu fq đƣợc điều chỉnh thích hợp thì trong thời gian Tq lần 

lƣợt từng thành phần tần số của tín hiệu sẽ đƣợc vẽ trên màn hình 

CRT, ví dụ nhƣ 0-c. 

+ Đặc tính của máy phần tích phổ nối tiếp: 

- Để dạng đồ thị phổ trên màn hình trung thực thì đặc tuyến 

của mạch tạo tín hiệu điều tần uFM phải tuyến tính. 

- Dải thông của Bộ lọc cộng hƣởng f  đƣợc lựa chọn tùy 

theo mục đích vẽ phổ: 

o Nếu khoảnh cách giữa các thành phần tần số của tín 

hiệu vào đủ lớn thì phải chọn f đủ nhỏ để trên đồ thị 

phổ phân biệt đƣợc 2 thành phần tần số lân cận. 

o Khi phân tích phổ của tín hiệu có băng tần rộng, các 

thành phần tần số gần nhau, thì nên chọn f đủ lớn để 

nhận đƣợc đƣờng bao biên độ của phổ này. 
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– Hiện tƣợng phổ ảnh  

- Tốc độ biến đổi của Uq phải phù hợp với tốc độ đáp ứng 

của các khối tạo tín hiệu điều tần, khối trộn tần, bộ lọc cộng 

hƣởng, mạch tách sóng đỉnh… 

- Các mạch vào, mạch khuếch đại, phân áp không đƣợc gây 

méo dạng tín hiệu vào, tránh làm phát sinh các tần số không 

mong muốn. 

- Tần số fq phải đƣợc lựa chọn thích hợp để tránh phổ ảnh 

làm sai lệch đồ thì phổ vẽ đƣợc trên màn hình, nhƣ minh 

họa trong 0: 

fqmax- fmin  fIF và fqmin- fmax  fIF 

- Các tham số của fq (fqmin, fqmax), fIF cần phải điều chỉnh phù 

hợp để máy có thể phân tích đƣợc toàn bộ dải phổ của tín 

hiệu (fmin fmax):  

fmin-fqmin <fIF 

b. Máy phân tích phổ nối tiếp dùng màn hiển thị đồ họa 

Về cơ bản sơ đồ khối máy phân tích phổ nối tiếp dùng màn 

hiển thị đồ họa tƣợng tự nhƣ sơ đồ khối của máy phân tích phổ nối 

Uth 

f 

fmin fmax 

Up 

f 

fq 

fIF 

f 

f 

fpi 

|KIF| 

fq-fmax 

Uth 

f 

fmin fmax 

Up 

f 

Phổ ảnh 

fmin-fq fq fq-fmin 
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tiếp dùng màn hiển thị CRT, chỉ khác nhau ở phần xử lý và hiển 

thị hình ảnh phổ trên màn hình, tín hiệu phản ánh hình ảnh đồ thị 

phổ sau bộ tách sóng đỉnh đƣợc số hóa, đƣợc xử lý số, tính toán 

tạo ra hình ảnh biểu diễn phổ của tín hiệu và biễu diễn trên các 

màn hình đồ họa ví dụ nhƣ màn hình LCD.  Ví dụ sơ đồ khối của 

một loại máy phân tích phổ nối tiếp sử dụng màn hiển thị đồ họa 

trong thực tế nhƣ 0. 

 

– Sơ đồ khối rút gọn máy phân tích phổ dùng màn hiển thị đồ họa 
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CHƢƠNG 9 - ĐO THAM SỐ CỦA MẠCH ĐIỆN 

TỬ 

 Giới thiệu chung 

 Đo và kiểm tra các phần tử và mạch điện có tham 

số tập trung 

 Đo các phần tử của mạch điện có tham số phân bố 

 Máy đo và kiểm tra linh kiện bán dẫn 

 Máy phân tích mạng mạch điện (Network 

Analyzer) 

 Máy đo theo phƣơng pháp phản xạ mét TDR 

 Máy phân tích logic  

9.0. GIỚI THIỆU CHUNG 

Tuỳ thuộc vào tính chất của các phần tử đƣợc sử dụng trong 

mạch điện có thể chia thành mạch tuyến tính và mạch phi tuyến. 

Bản chất của chúng khác nhau nên các thông số và đặc tính của 

chúng cũng khác nhau. 

 Mạch tuyến tính tạo thành từ phần tử có giá trị không phụ 

thuộc vào dòng điện qua nó (có thể áp dụng nguyên lý xếp chồng). 

Đặc tuyến Vôn-ampe của phần tử, của mạch là đƣờng thẳng. 

Nguyên lý máy đo, phƣơng pháp đo dựa vào các tính chất trên. 

Các phần tử của mạch tuyến tính thƣờng là điện trở, tụ điện, điện 

cảm không có lõi sắt, đèn điện tử, đèn bán dẫn, các phần tử 

khuyếch đại khác... làm việc ở đoạn đƣờng thẳng của đặc tuyến 

Vôn-ampe.  
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 Tuỳ theo dải tần công tác của mạch mà cấu tạo các phần tử 

cũng khác nhau do đó mạch tuyến tính phân thành 2 loại: Mạch có 

các phần tử tập chung và mạch điện có phần tử phân bố. 

 Mạch phi tuyến  trong đó giá trị của các linh kiện của mạch 

phụ thuộc vào cƣờng độ dòng điện chảy qua nó, nên không dùng 

thông số của bản thân nó. Ví dụ điôt, transistor... làm việc ở phần 

đặc tuyến không tuyến tính. 

9.1. CÁC THAM SỐ VÀ ĐẶC TÍNH MẠCH ĐIỆN 

9.1.1. Các tham số, đặc tính của mạch điện có các phần tử tập 

chung. 

Mạch có các phần tử tập chung dùng ở dải tần nhỏ hơn vài 

chục MHz. Giá trị của các phần tử tuyến tính không phụ thuộc vào 

dòng chảy qua nó, ngƣời ta lấy các giá trị này làm thông số đặc 

trƣng cho các phần tử của mạch. Các phần tử thụ động : điện trở R 

thuần tuý tiêu hao năng lƣợng, các phần tử điện cảm L và điện 

dung C có thể tích luỹ năng lƣợng. Tổ hợp của chúng tạo thành 

mạng 2 cực và mạng 4 cực tuyến tính. 

Bản thân mỗi phần tử R, L, C riêng biệt xem nhƣ là mạng 2 

cực nên các thông số của mạng 2 cực là giá trị điện trở R, điện cảm 

L và điện dung C. 

Mạng 4 cực thƣờng bao gồm các phần tử R, L, C mắc nối tiếp, 

song song hay hỗn hợp 2 cách mắc đó. 

Tham số trở kháng 

 Đặc trƣng của mạch, linh kiện là tham số trở kháng trở kháng 

tƣơng đƣơng toàn phần Z( ) – mô hình tƣơng đƣơng nối tiếp,  và 

dẫn nạp tƣơng đƣơng toàn phần Y( ) – mô hình tƣơng đƣơng song 

song nhƣ minh họa trong 0. 
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Z=R+j.X                                                          Y=G+j.B 

(a) – Sơ đồ tƣơng đƣơng nối tiếp                  (b) – Sơ đồ tƣơng 

đƣơng song song 

                                                                    
Z

Y
1

        
R

G
1

      

X
B

1
 

– Sơ đồ tương đương của mạch, linh kiện điện tử 

+ Trở kháng tƣơng đƣơng:  Z=R+j.X 

Trong đó R, X là điện trở và điện kháng tƣơng đƣơng của 

mạch. 

+ Dẫn nạp tƣơng đƣơng :    Y=G+j.B 

Trong đó G, B là điện dẫn và điện nạp của mạch. 

 

– Mặt phẳng đo lường trở kháng và dẫn nạp 

Đối với mạch cộng hƣởng (mạch dao động), các linh kiện tụ 

điện, cuộn cảm,.. loại mạch hay linh liện này có thêm các thông số 

khác là hệ số phẩm chất Q, hệ số tổn hao D, trở kháng đặc tính, tần 

số cộng hƣởng fch.  
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Các thông số kể trên của mạch có phần tử tập chung đƣợc đo 

bằng các máy đo: Máy đo điện trở (Ôm mét), máy đo điện cảm 

điện dung, máy đo trở kháng toàn phần, máy đo hệ số phẩm chất... 

Thực tế thƣờng sử dụng các thiết bị đo vạn năng đo đƣợc nhiều 

các tham số trên. Hai loại thiết bị vạn năng phổ biến thƣờng đƣợc 

sử dụng là máy đo RLC và máy phân tích trở kháng, chúng có thể 

đo các tham số sau: |Z|, θ, |Y|, R, X, G, B, Q hay D. 

Đặc tính của mạch điện tử 

+ Đặc tính thời gian: đặc trƣng cho đáp ứng của mạch đối 

với những tác động đột biến ngƣời ta còn dùng đặc tính thời gian 

(đặc tính quá độ), đặc tính thời gian có thể quan sát trực tiếp trên 

màn hình ôxilô của máy đo đặc biệt hay máy đo đặc tính thời gian, 

từ đặc tính thời gian có thể xác định các thông số nhƣ: Hằng số 

thời gian, hệ số phẩm chất, và tần số cộng hƣởng...  

+ Đặc tính tần số: đặc trƣng cho phản ứng của mạch đối với 

những tác động điều hoà, đặc tính tần số bao gồm :  

- Đặc tính biên độ tần số A( )=|Ura|/|Uvào| (cho tần số  biến 

đổi;  

- Đặc tính pha tần số- quan hệ giữa pha của tín hiệu ra so với 

tín hiệu vào khi tần số  biến đổi  ( )= ra/ vào.  

Để vẽ các đặc tính tần số này sử dụng bộ tạo dao động điều 

hoà mà tần số có thể biến đổi đƣợc trong dải rộng và dùng Vôn 

mét, pha mét đo biên độ điện áp vào và ra góc lệch pha của chúng, 

ghi lại kết quả và vẽ từng điểm sẽ đƣợc đặc tính tần số. Thiết bị 

đặc biệt có thể quan sát trực tiếp đặc tính biên độ tần số trên màn 

hình gọi là máy tự động vẽ đặc tuyến biên độ - tần số hay máy 

Vobulator. 

 Đối với mạch phi tuyến giá trị của các linh kiện của mạch 

phụ thuộc vào cƣờng độ dòng điện chảy qua nó, nên không dùng 
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thông số của bản thân nó. Điện áp rơi trên các phần tử phi tuyến 

không tỷ lệ thuận với dòng điện chảy qua. Tuy khó khăn về tính 

toán và sử dụng nhƣng phần tử phi tuyến không thể thiếu trong kỹ 

thuật điện tử – viễn thông. Khi sử dụng thiết kế mạch cần phải biết 

chính xác dạng đặc tuyến Vôn-Ampe của các phần tử và mạch phi 

tuyến. Cần phải có máy vẽ đặc tuyến này ngay sau khi dây truyền 

sản xuất phần tử phi tuyền và in vào sổ tay kèm theo linh kiện. 

9.1.2. Các tham số và đặc tính của mạch điện có phần tử phân 

bố 

Nhƣ đã biết, mạch có phần tử tập chung là mạch có thể phân 

tích bằng các lý thuyết mạch điện thông thƣờng với giả định là khi 

có một điện áp đặt vào mạch thì tức khắc nó gây tác dụng đồng 

thời trên mọi điểm của mạch, và dòng điện trên một mạch vòng 

khép kín nào đó của mạch sẽ có trị số về biên độ và pha nhƣ nhau. 

Do vậy, các phƣơng pháp đo thông số của mạch là có thể dựa theo 

các định luật cơ bản nhƣ định luật Ôm, Kirchoff... 

Tuy nhiên. khi kích thƣớc của mạch, nghĩa là chiều dài các 

dây dẫn và các linh kiện của mạch bằng một tỷ số đáng kể nào đó 

so với bƣớc sóng của năng lƣợng truyền lan dọc theo dây dẫn, lúc 

đó nếu có một điện áp đặt vào mạch, thì dòng điện có trị số pha 

khác nhau tại các điểm khác nhau trong mạch. Khi đó, dùng 

phƣơng pháp phân tích mạch, các phƣơng pháp đo các thông số 

nhƣ trên sẽ không hoàn toàn chính xác nữa và ngay cả từ các khái 

niệm về các thông số nhƣ điện cảm, điện dung... nhƣ mạch có 

phần tử tập trung cũng không còn đúng nữa. Với loại mạch nhƣ 

vậy, tức mạch mà sự truyền năng lƣợng phải mất một thời gian 

đáng kể, không thể bỏ qua đƣợc thì là loại mạch có phần tử phân 

bố. Do vậy, các thông số của mạch cũng đƣợc đặc trƣng một cách 

khác. Ví dụ nhƣ ở dây có hiện tƣợng xuất hiện sóng đứng của dòng 
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điện và điện áp trên đƣờng dây truyền và trở kháng vào của một 

đoạn mạch là đại lƣợng thay đổi theo tần số. Các phƣơng pháp đo 

các thông số cũng khác, mà cơ sở của nó là lý thuyết truyền sóng 

trên đƣờng dây (dây đồng trục, ống dẫn sóng). 

Để biểu thị tính chất và mức độ phối hợp trở kháng của đƣờng 

dây truyền sóng hai thông số thƣờng đƣợc dùng nhiều hơn cả là: 

hệ số phản xạ  (gamma hoa) và hệ số sóng đứng SWR (standing 

wave ratio).  

+ Hệ số phản xạ : là tỷ số của điện áp phản xạ (tức điện áp 

của sóng phản xạ Vr) và điện áp tới (tức điện áp của sóng tới Vi) 

tại tải: 

i

r

V

V
 

Nói chung  là một số phức, đúng ra phải gọi là “hệ số phản 

xạ điện áp tại tải”, để phân biệt với hệ số phản xạ dòng điện, và để 

lƣu ý là hệ số phản xạ thay đổi theo ví trí trên đƣờng dây truyền. 

Hệ số phản xạ khi đƣợc tính theo trị số trở kháng của tải Zt và 

trở kháng đặc tính của đƣờng dây truyền sóng W thì công thức nhƣ 

sau: 

WZ

WZ

t

t  

Với 
min

min

max

max

I

U

I

U
W  

 

– Ví dụ phân bố điện áp trên đường dây truyền sóng 

U 

Umax 
Umin 

l 
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Nhƣ vậy, hệ số phản xạ có thể dùng để biểu thị chế độ công 

tác của đƣờng dây truyền sóng. Song trong thực tế đo lƣờng thì 

việc xác định trị số phản xạ thƣờng phức tạp hơn vì cần phải đo 

đƣợc riêng rẽ môđun của điện áp sóng tới và của điện áp sóng 

phản xạ. Nên có một thông số thƣờng còn đƣợc dùng hơn là hệ số 

sóng đứng, ký hiệu là SWR. Hệ số sóng đứng là tỷ số điện áp tại 

điểm cực đại Umax và điện áp tại điểm cực tiểu Umin  trên đƣờng dây: 

min

maxSWR
U

U
 

Quan hệ giữa hệ số phản xạ và hệ số sóng đứng là: 

1

1
SWR  

hay: 
1

1

SWR

SWR
 

Về phƣơng pháp đo, khi đo hệ số sóng đứng, và đo môđun của 

hệ số phản xạ, thì cần phải hoặc là đo biên độ điện áp tại các điểm 

cực đại và cực tiểu hoặc đo riêng rẽ đƣợc biên độ của điện áp sóng 

tới và của sóng phản xạ. Muốn đo trở kháng thì còn phải xác định 

đƣợc thêm vị trí điện trƣờng cực tiểu, hay xác định đƣợc góc lệch 

pha giữa sóng tới và sóng phản xạ. Vì vậy, các thiết bị dùng để đo 

các thông số này có thể phân chia thành các loại sau: 

+ Loại thiết bị dùng để đo đƣợc tỷ số điện áp tại điểm có điện 

trƣờng cực đại và cực tiểu, hay xác định vị trí của điện trƣờng cực 

tiểu (hay cực đại) tính từ một điểm cuối nào đó... Các thiết bị này 

ví dụ nhƣ các loại dây đo, loại dây đo có đầu đo di động đƣợc, và 

loại dây đo có đầu đo đặt cố định có thêm bộ biến đổi pha hay bộ 

nối tắt biến đổi đƣợc. 

+ Loại thiết bị đo thứ hai là loại dùng để đo đƣợc tỷ số biên độ 

của điện áp sóng tới và sóng phản xạ. Các thiết bị của loại này ví 

dụ nhƣ phản xạ mét cấu tạo bằng các bộ phân mạch định hƣớng. 
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+ Loại thiết bị đo thứ ba là các loại cầu đo bằng dây đồng trục 

hay ống dẫn sóng, dùng để đo trở kháng. Các cầu này dùng 

phƣơng pháp đo so sánh trở kháng cần đo với trở kháng mẫu. 

9.2 ĐO TRỞ KHÁNG CỦA MẠCH VÀ LINH KIỆN ĐIỆN 

TỬ 

9.2.1 Sai số của phép đo trở kháng 

Phép đo trở kháng thƣờng có sai số khá lớn, và thƣờng có sự 

khác nhau khá đáng kể giữa các kết quả đo cùng một đối tƣợng với 

các máy đo khác nhau. Nguyên nhân chính xảy ra sự không đồng 

nhất này là: 

- Thanh phần ký sinh. 

- Mô hình giá trị tham số của linh kiện. 

- Các yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị đo. 

- Sai số của kỹ thuật đo. 

- Mô hình mạch. 

a. Thành phần ký sinh 

Các thuộc tính cơ bản của phần tử R, L, C thƣờng đƣợc biểu 

diễn bởi giá trị danh định của chúng trong điều kiện tiêu chuẩn hay 

điều kiện cụ thể nào đó. Tuy nhiên tất cả các phần tử của mạch 

thƣờng có tham số và đáp ứng không lý tƣởng, chúng có các tham 

số ký sinh: Điện trở có điện cảm ký sinh, Tụ điện có điện trở ký 

sinh, Cuộn cảm có điện dung ký sinh,... Do có các tham số ký sinh 

nên một phần tử giống nhƣ một mạch phức tạp. Ví dụ sơ đồ tƣơng 

đƣơng của tụ điện nhƣ 0. 

 

– Tụ điện và sơ đồ tương đương của nó 
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Do các tham số ký sinh ảnh hƣởng đển đặc tính của các phần 

tử, giá trị của các tham số R, L, C, D, Q và các tham số trở kháng 

khác liên quan khác phụ thuộc vào điều kiện hoạt động của các 

phần tử. Những sự phụ thuộc này sẽ đƣợc trình bày trong các phần 

sau. 

b. Các mô hình giá trị tham số của linh kiện 

Khi xác định tham số trở kháng của một phần tử (điện trở, tụ 

điện, hay cuộn cảm) cần phải hiểu rõ giá trị đƣợc xác định trong 

thực tế. Có 3 loại giá trị tham số của linh kiện: Giá trị lý tƣởng, 

Giá trị thực, Giá trị đƣợc đo. 

- Giá trị lý tưởng: là giá trị tham số của linh kiện không tính 

đến ảnh hƣởng của các tham số ký sinh. Mô hình của các phần tử 

là các phần tử thụ động lý tƣởng, tham số thuần không phụ thuộc 

vào tần số. Trong trƣờng hợp này, giá trị lý tƣởng có thể đƣợc xác 

định bằng các quan hệ toán học liên quan đến cấu trúc vật lý của 

linh kiện, ví dụ mô hình lý tƣởng của tụ điện nhƣ 0-a. Mô hình lý 

tƣởng chủ yếu đƣợc dùng trong môi trƣờng học thuật.  

 

    (a)-Giá trị lý tƣởng       (b)-Giá trị thực                      (c)-Giá trị 

đo đƣợc 

– Các loại mô hình giá trị tham số của linh kiện 

- Giá trị thực (còn gọi là giá trị hiệu dụng): Mô hình giá trị 

tham số của kiện tính đển cả những ảnh hƣởng của các tham số ký 

sinh, ví dụ mô hình tham số thực của tụ điện nhƣ 0-b. Giá trị thực 

là tổng đại số các vector điện trở và phản kháng của phần tử, do đó 

nó phụ thuộc vào tần số. 

+/-

Máy đo Mô hình đo Linh kiện thực

%+/-

Máy đo Mô hình đo Linh kiện thực

%
+/-

Máy đo Test fixture Linh kiện thực

%

(a) Giá trị lý tưởng

d

A
KC 0

(b) Giá trị thực (c) Giá trị đo được

+/-

Máy đo Test fixture Linh kiện thực

%

(a) Giá trị lý tưởng

d

A
KC 0

(b) Giá trị thực (c) Giá trị đo được
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- Giá trị đo được: là giá trị đƣợc xác định và đƣợc hiện thị bởi 

máy đo, ví dụ nhƣ 0-c, nó phản ánh sự không chính xác và tổn hao 

liên quan đến máy đó. Giá trị đo luôn có sai số khi so sánh với giá 

trị thực và giá trị lý tƣởng, và nó cũng khác nhau với máy đo khác 

nhau. Sự sai khác này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 

c. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị đo trở kháng linh kiện và 

mạch điện tử 

Giá trị trở kháng đo đƣợc của mỗi linh kiện hay mạch điện tử 

phụ thuộc vào một số điều kiện đo nhƣ tần số và mức tín hiệu thử. 

Ảnh hƣởng của những yếu tố phụ phụ thuộc phần tử này khác 

nhau đối với các loại vật liệu đƣợc sử dụng cho linh kiện. Những 

yếu tố đó nhƣ sau: 

+ Tần số tín hiệu thử 

Tần số tín hiệu thử ảnh hƣởng đến tham số của linh kiện do có 

các tham số ký sinh. Không phải tất cả các tham số ký sinh đều 

ảnh hƣởng đến kết quả đo, nhƣng một số tham số ký sinh chủ yếu 

lại ảnh hƣởng đến đặc tính tần số của linh kiện. Các tham số ký 

sinh đó sẽ khác nhau khi giá trị trở kháng của phần tử ban đầu 

khác nhau. Các 0 đến 0 biểu diễn đáp ứng tần số điển hình của tụ 

điện, cuộn cảm, điện trở thực tế. 

Với tụ điện, điện cảm ký sinh là nguyên nhân chính dẫn đến 

đáp ứng tần số có dạng nhƣ 0. Tại tần số tự cộng hƣởng SRF dung 

kháng của tụ C và cảm kháng của điện cảm ký sinh nối tiếp Ls 

bằng nhau, đáp pha của tụ điện là 0
0
, ở dải tần lớn hơn tần số này 

đáp ứng pha của tụ điện là 90
0
, điện cảm ký sinh lại chiếm ƣu thế 

và trở kháng của tụ điện lại có tính chất cảm kháng. 



Chương 9 –  Đo tham số của mạch và linh kiện điện tử 

 270 

 

(a)- Tụ điện thông thƣờng                   (b)- Tụ điện có điện trở ký 

sinh nối tiếp lớn  

– Đáp ứng tần số của Tụ điện 

 

(a)- Cuộn cảm thông thƣờng                   (b)- Cuộn cảm có tổn 

hao lõi lớn 

– Đáp ứng tần số của Cuộn cảm 
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(a)- Điện trở có trị số lớn                           (b)- Điện trở có trị số 

nhỏ 

– Đáp ứng tần số của điện trở 

+ Mức tín hiệu thử 

Tín hiệu thử xoay chiều (AC) có thể ảnh hƣởng đến kết quả đo 

của một số linh kiện. Ví dụ kết quả đo tụ điện ceramic phụ thuộc 

vào mức điện áp thử có dạng nhƣ 0-a. Sự phụ thuộc này cũng thay 

đổi theo hằng số điện môi K của vật liệu. Tri số điện cảm của cuộn 

cảm có lõi cũng phụ thuộc vào mức dòng điện thử do hiện tƣợng 

điện từ trễ của vật liệu chế tạo lõi. Sự phụ thuộc này đƣợc minh 

họa nhƣ 0-b. 

         

(a)                                                      (b) 

– Điện dung và điện cảm phụ thuộc và mức tín hiệu thử 
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+ Điện áp định thiên DC 

Điện áp định thiên DC của tín hiệu thử ảnh hƣởng rất phổ biến 

đến các linh kiện tích cực nhƣ Điốt, BJT, FET,...  Các loại linh 

kiện nhƣ tụ điện Ceramic có hằng số điện môi cao cũng phụ thuộc 

vào thành phần một chiều DC của điện áp thử. Cuộn cảm loại có 

lõi cũng có trị số điện cảm phụ thuộc vào thành phần một chiều 

DC của dòng điện thử, do đặc tính bão hoà từ của vật liệu lõi. 

+ Nhiệt độ 

Hầu hết trị số của các linh kiện đều phụ thuộc vào nhiệt độ. 

Hệ số nhiệt là một tham số quan trọng của điện trở, tụ điện, cuộn 

cảm. 0 là độ thị biểu diễn sự thay đổi của điện dung với hằng số 

điện môi khác nhau theo nhiệt độ.   

 

– Điện dung phụ thuộc nhiệt độ 

+ Các yếu tố khác 

Một số yếu tố môi trƣờng vật lý và điện khác cũng ảnh hƣởng 

đến kết quả đo trở kháng của linh kiện nhƣ: độ ẩm, trƣờng điện từ 

trƣờng ngoài, ánh sáng, áp suất, thời gian,... 

9.2.2. Mô hình mạch tƣơng đƣơng của các linh kiện 

Mặc dù mô hình mạch tƣơng đƣơng của các linh kiện có các 

tham số ký sinh khá phức tạp, nó có thể đƣợc rút gọn bằng mô 

hình mạch song song hoặc nối tiếp đơn giản, trở kháng tƣơng 

đƣơng đƣợc biểu diễn thành phần thực (điện trở tƣơng đƣơng) và 



Chương 9 –  Đo tham số của mạch và linh kiện điện tử 

 273 

thành phần ảo (điện kháng tƣơng đƣơng). Ví dụ trong 0-a biểu 

diễn mô hình tƣơng đƣơng tổng quát của tụ điện gồm: Điện dung 

C, các tham số ký sinh nhƣ điện trở nối tiếp Rs, điện cảm nối tiếp 

Ls, điện trở song song Rp. Khảo sát đặc tuyến tần số của tụ điện 

này, khi tụ làm việc ở vùng tần số thấp hơn nhiều tần số tự cộng 

hƣởng SRF, có thể bỏ qua thành phần điện cảm ký sinh Ls. Trong 

dải tần thấp này tụ điện C có dung kháng lớn, điện trở ký sinh song 

song Rp càng có ảnh hƣởng lớn, còn điện trở ký sinh nối tiếp Rs 

không đáng kể có thể bỏ qua. Nhƣ vậy có thể thay thế sơ đồ mạch 

tƣơng tƣơng tổng quát của tụ bằng mạch tƣơng tƣơng song song 

gồm có C và Rp. Còn ở tần số cao thì dung kháng của tụ điện C 

nhỏ, nên có thể bỏ qua Rp và điện trở Rs là khá đáng kể. Nhƣ vậy 

có thể thay thế sơ đồ tƣơng tổng quát của tụ bằng sơ đồ tƣơng 

đƣơng nối tiếp gồm C và Rs. 

Tóm lại tụ điện làm việc ở tần số thấp có thể thay thế bằng sơ 

đồ tƣơng đƣơng song song, còn tụ điện làm việc ở tần số cao thì 

thay thế bằng sơ đồ tƣơng đƣơng nối tiếp. 

Phân tích tƣơng tự với cuộn cảm có sơ đồ tƣơng đƣơng tổng 

quát nhƣ 0-b, với cuộn cảm làm việc ở tần số thấp có thể thay thế 

bằng sơ đồ tƣơng đƣơng nối tiếp, còn cuộn cảm làm việc ở tần số 

cao thì thay thế bằng sơ đồ tƣơng đƣơng song song.  
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– Mô hình mạch tương đương của linh kiện 

9.2.3. Tổng quan các phƣơng pháp đo trở kháng 

Có nhiều phƣơng pháp đo trở kháng của mạch và linh kiện 

điện tử. Mỗi phƣơng pháp có những ƣu nhƣợc điểm riêng. Không 

có một phƣơng pháp đo nào đáp ứng đƣợc tất cả các khả năng và 

yêu cầu đo. Do đó tùy theo dải tần, dải trình đo, các yêu cầu và 

điều kiện đo mà lựa chọn các phƣơng pháp đo phù hợp. Trong 

phần này sẽ giới thiệu tổng quan các phƣơng pháp đo và nêu ra 

những ƣu và nhƣợc điểm của chúng. 
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1. Phương pháp cầu 4 nhánh cân bằng 

 

- Sử dụng cầu 4 nhánh cân bằng 

nhƣ hình vẽ bên. Trong đó trở 

kháng cần đo Zx đƣợc mắc vào một 

nhánh cầu, 3 nhánh cầu còn lại mắc 

các trở kháng mẫu Z1, Z2, Z3. 

- Nguồn tín hiệu hình sin OSC đƣợc 

điều chỉnh ở tần số làm việc của Zx. 

- Thiết bị chỉ thị cần bằng D (có thể 

sử dụng điện kế, Vôn met, Ampe 

mét, Ô-xi-lô, Tai nghe...  Khi D chỉ 

thị 0 nghĩa là không có dòng qua D 

thì cầu đạt trạng thái cân bằng. 

- Điều chỉnh một hoặc một số trở 

kháng mẫu để cầu cân bằng, khi đó 

Zx đƣợc tính theo tham số của các 

trở kháng mẫu dựa vào điều kiện 

cầu cân bằng:   

Z1.Z3=Zx.Z2 

=> 3.
2

1
Z

Z

Z
Zx  

2. Phương pháp cộng hưởng 

 

- Ứng dụng nguyên lý cộng hƣởng 

của mạch LC. Nguyên lý đo này 

thƣờng đƣợc sử dụng để xác định 

hệ số phẩm chất Q.  

- Mắc nối tiếp trở kháng cần đo với 

trở kháng mẫu. Sử dụng trở kháng 
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 mẫu (điện dung hoặc điện cảm 

mẫu) có tính chất ngƣợc với trở 

kháng cần đó. Ví dụ Trở kháng cần 

đo Zx có tính chất cảm kháng và 

mô hình tƣơng đƣơng nối tiếp (Lx 

và Rx) thì sơ đồ nguyên lý mạch đo 

nhƣ hình bên và tụ điện mẫu C 

đƣợc sử dụng. 

- Nguồn tín hiệu hình sin OSC có 

biên độ E không đổi và thƣờng 

đƣợc điều chỉnh tại tần số làm việc 

của Zx. 

- Sử dụng Vôn met Q (đo trị số hiệu 

dụng hoặc đỉnh) để đo điện áp trên 

C. Có thể khắc độ thang đo Q trên 

vôn met này. 

- Khi đo điều chỉnh tụ điện mẫu C 

để mạch chỉ thị trên Q lớn nhất, khi 

đó mạch cộng hƣởng:  

E

U

R

X

R

X
Q

E

UR

I

U
X

C

X

C

X

L

X

CX

C

C
C

.
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3. Phương pháp I-V tần thấp 

 

- Thƣờng sử dụng đầu rò dòng 

 

- Trở kháng cần đo Zx có thể 

đƣợc xác định từ giá trị điện áp 

và dòng điện qua nó. Trong đó 

dòng điện có thể đƣợc tính thông 

qua đo điện áp trên điện trở R 

mắc nối tiếp với Zx. 

R
V

V

I

V
Zx .

2

11  

- Thang đo điện trở trong đồng 

hồ vạn năng là một ứng dụng của 

phƣơng pháp này, với V1=const, 

dùng Ampe met để đo dòng. 

4. Phương pháp FR I-V 

Sơ đồ đo trở kháng thấp 

 

Sơ đồ đo trở kháng cao 

- Phƣơng pháp đo này có cùng 

nguyên tắc với phƣơng pháp I-V ở 

trên, nhƣng cấu hình mạch đo khác 

nhau nhờ sử dụng mạch đo đƣợc 

phối hợp trở kháng (50 ) và cổng 

đo nối với cáp đồng trục độ chính 

xác cao. Có hai cách mắc Vôn mét 

và Ampe mét khác nhau để phù hợp 

với phép đo trở kháng thấp và trở 

kháng cao. 

- Nguồn tín hiệu hình sin OSC điều 

chỉnh ở tần số radio. 

- Dòng điện qua Zx đƣợc xác định 

V 2

V 1

DUT

I
2

R V 2

V 1

DUT

I
2

R
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thông qua đo điện áp trên điện trở R 

xác định. Trong thực tế biến áp cao 

tần suy hao thấp đƣợc sử dụng để 

thay thế R. Tuy nhiên nhƣợc điểm 

của biến áp là suy hao lớn ở đoạn 

tần thấp. 

+ Theo sơ đo đo trở kháng thấp: 

1

2

1

2

V

V

R

I

V
Zx  

+ Theo sơ đồ đo trở kháng cao: 

1
2 2

1

V

VR

I

V
Zx  

5. Phương pháp phân tích mạch điện 

 

- Phƣơng pháp này chủ 

yếu dùng trong dải siêu 

cao tần. 

- Hệ số phản xạ đƣợc là tỉ 

số giữa tín hiệu phản xạ 

và tín hiệu tới. Sử dụng 

kết nối hoặc cầu định 

hƣớng để thu tín hiệu 

phản xạ từ nguồn: 

OX

OX

INC

R

ZZ

ZZ

V

V
 

(Z0: trở kháng sóng của 

đƣờng truyền) 

- Bộ phân tích mạch điện 

vừa chó nhiệm vụ tạo ra 
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tín hiệu truyền tới tải vừa 

có nhiệm vụ thu tín hiệu 

phản xạ cũng nhƣ tính 

toán và đo hệ số phản xạ.  

- Phƣơng pháp này còn 

đƣợc sử dụng để chế tạo 

máy đo phản xạ miền 

thời gian TDR 

6. Phương pháp cầu tự cân bằng 

 

- Sơ đồ mạch đo theo 

phƣơng pháp này nhƣ 

hình vẽ. Trong đó sử 

dụng mạch Khuếch đại 

thuật toán làm phần tử 

tạo ra sự cân bằng giữa 

dòng I trên Zx (DUT) và 

dòng I2 trên R2. 

222 RIV  

2

21

2

1
)(

V

RV

I

V
Z DUT  

Ngoài 6 phƣơng pháp tống quát kể trên, khi đo điện trở, tụ 

điện thuần còn có thể sử dụng phƣơng pháp biến đổi thời gian – 

xung. Nguyên lý chung của phƣơng pháp này là biến đổi các tham 

số mạch về các đại lƣợng nhƣ điện áp, tần số, thời gian... nhờ các 

khâu biến đổi thẳng hay tạo ra các đại lƣợng mẫu thay đổi theo 

quy luật nào đó, so sánh với các đại lƣợng cần đo trong các mạch 

biến đổi cân bằng, và các đại lƣợng đó đƣợc đo bằng phƣơng pháp 

đếm xung và hiển thị số. 

V

-

+

2

V1

DUT

H L R2

I2

Virtual ground

I
I = I2

V

-

+

2

V1

DUT

H L R2

I2

Virtual ground

I
I = I2
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9.2.2. So sánh các phƣơng pháp đo 

Phƣơng 

pháp 

Ƣu điểm Nhƣợc điểm Dải tần 

ứng 

dụng 

Ứng dụng 

đo lƣờng 

Phƣơng 

pháp cầu 

4 nhánh 

cân bằng 

- Độ chính 

xác cao 

(0.1%). 

- Dải tần 

rộng nếu sử 

dụng nhiều 

loại cầu khác 

nhau. 

- Giá thành 

thấp. 

- Cần phải điều 

chỉnh cầu cân 

bằng. 

- Dải tần hẹp 

nếu chỉ sử dụng 

một loại cầu. 

DC  

300MHz 

Sử dụng 

cho các 

phòng thí 

nghiệm về 

chuẩn đo 

lƣờng 

Phƣơng 

pháp cộng 

hƣởng 

- Có độ chính 

xác cao cho 

phép đo đo Q 

cao và D 

nhỏ. 

- Phải điều 

chỉnh cộng 

hƣởng. 

- Độ chính xác 

của phép đo trở 

kháng thấp 

10kHz  

100 

kHz. 

- Phép đo 

hệ số 

phẩm chất 

và Hệ số 

tổn hao 

của linh 

kiện 

Phƣơng 

pháp I-V 

- Dễ sử dụng. 

- Phép đo 

linh kiện đã 

đƣợc nối đất. 

- Phù hớp 

với nhu cầu 

đo kiểu sử 

- Dải tần bị giới 

hạn bởi biến áp 

sử dụng cho 

đầu rò dòng. 

10 kHz 

 100 

MHz 

- Đo mạch 

và linh 

kiện có nối 

đất 
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dụng đầu rò 

dòng. 

Phƣơng 

pháp RF 

I-V  

- Độ chính 

xác cao (1%) 

- Dải trình đo 

trở kháng 

rộng ở tần số 

cao. 

- Dải tần số làm 

việc bị giới hạn 

bởi các biến áp 

đƣợc sử dụng ở 

các đầu đo. 

1Mhz  

3 GHz 

- Đo các 

linh kiện ở 

dải RF và 

siêu cao 

tần 

Phƣơng 

pháp phân 

tích mạch 

điện 

- Dải tần đo 

cao 

- Độ chính 

xác cao khi 

trở kháng cần 

đo gần bằng 

với trở kháng 

đặc tính của 

đƣờng 

truyền. 

- Phải thực hiện 

quá trình điều 

chuẩn mỗi khi 

thực hiện phép 

đo. 

- Dải trình đo 

trở kháng nhỏ. 

Lớn hơn 

300 kHz 

- Đo các 

linh kiện ở 

dải RF và 

siêu cao 

tần 

Phƣơng 

pháp cầu 

tự cân 

bằng 

- Có độ chính 

xác cao nhất 

(0.05%), 

- Dải tần đo 

thấp 

- Dễ sử dụng 

- Không sử 

dụng ở tần số 

cao 

20 Hz  

110MHz 

- Thƣờng 

đƣợc sử 

dụng cho 

các máy 

đo RLC, 

xác định 

các tham 

số C, L, D, 

Q, R, X, 

G, B, Z, 
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Y,... 

 

 

– Phương pháp đo và dải tần ứng dụng 

 

– Phương pháp đo và dải trình đo 

Ví dụ máy đo của hãng Agilent (HP) theo các phƣơng pháp đo 

khác nhau: 

Phƣơng pháp đo Máy đo 

Phƣơng pháp cộng 

hƣởng 

HP 42851A Q Adapter ( with HP 4285A) 

Tần số

10M

1M

100K

10K

1K

100

10

1

100m

T
rở

k
h

á
n

g
(O

h
m

s
)

10m

1m

100M

100K 1M 10M 100M 1G Hz
10G

Phương pháp phân 

tích mạch điện

RF I-V

10 100 1K 10K

I-V

Phương pháp cầu tự cân bằng

Tần số

10M

1M

100K

10K

1K

100

10

1

100m

T
rở

k
h

á
n

g
(O

h
m

s
)

10m

1m

100M

10M

1M

100K

10K

1K

100

10

1

100m

T
rở

k
h

á
n

g
(O

h
m

s
)

10m

1m

100M

100K 1M 10M 100M 1G Hz
10G

Phương pháp phân 

tích mạch điện

RF I-V

10 100 1K 10K

I-V

Phương pháp cầu tự cân bằng

Phương pháp phân tích mạch điện

100KHz

1 10 100 1K 10K 100K 1M 10M 100M 1G 10G

Tần số (Hz)

Phương pháp cầu tự cân bằng

5HZ 40MHz

22KHz 70MHz

Phương pháp cộng hưởng

I-V

10KHz 110MHz

30MHz

RF I-V

1 MHz 1.8 GHz

Phương pháp phân tích mạch điện

100KHz

1 10 100 1K 10K 100K 1M 10M 100M 1G 10G

Tần số (Hz)

Phương pháp cầu tự cân bằng

5HZ 40MHz

22KHz 70MHz

Phương pháp cộng hưởng

I-V

10KHz 110MHz

30MHz

RF I-V

1 MHz 1.8 GHz



Chương 9 –  Đo tham số của mạch và linh kiện điện tử 

 283 

Phƣơng pháp I-V HP 41941A Impedance Probe  

HP 4193A Vector Impedance Meter 

Phƣơng pháp RF I-

V  

HP 4286A RF LCR Meter 

HP 4291A Impedance/Material Analyzer 

Phƣơng pháp phân 

tích mạch điện 

HP 4195A Network/Spectrum Analyzer 

with HP 41951A Impedance Test Set 

HP 4396A Network/Spectrum Analyzer 

with HP 43961A Impedance Test Kit 

HP 8751A Network Analyzer 

HP 8752C/8753D RF Network 

Analyzers 

HP 8510B Network Analyzer 

HP 8719C/8720C Network Analyzers 

Phƣơng pháp cầu tự 

cân bằng 

HP 4263A LCR Meter 

HP 427xA LCR Meters 

HP 4284A Precision LCR Meter 

HP 4285A Precision LCR Meter 

HP 4192A LF Impedance Analyzer 

HP 4194A Impedance/Gain-Phase 

Analyzer 

TDR HP 54121T Digitizing Oscilloscope and 

TDR 

HP 8752C/8753D RF Network 

Analyzers 

HP 8510B Network Analyzer 

HP 8719C/8720C Network Analyzers 
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9.3. ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐO TRỞ 

KHÁNG 

Có thể sử dụng các phƣơng pháp khác nhau để đo trở kháng 

của linh kiện hoặc mạch điện tử. Mỗi phƣơng pháp có những ƣu 

nhƣợc điểm riêng và thƣờng đƣợc ứng dụng đo khác nhau để phát 

huy những ƣu điểm của chúng. Với các phƣơng pháp này có ứng 

dụng để chế tạo các máy đo trở kháng (máy đo RLC, hay máy 

phân tích trở kháng,...) Ngoại trừ phƣơng pháp cầu 4 nhánh cân 

bằng, các phƣơng pháp còn lại đều có thể xây dựng các máy đo trở 

kháng hiển thị số nhờ sử dụng các loại Vôn mét số. 

9.3.1. Phƣơng pháp cầu 4 nhánh cân bằng 

Phƣơng pháp cầu 4 nhánh cân bằng đƣợc sử dụng rộng rãi 

trong để đo điện trở, điện cảm, điện dung, góc tổn hao của tụ, hệ 

số phẩm chất của cuộn cảm. Nguyên lý chung của cầu 4 nhánh là 

mỗi nhánh cầu có thể mắc hỗn hợp các điện trở, điện dung, điện 

cảm hay chỉ một loại ..., Zx  cần đo thƣờng đƣợc mắc ở một nhánh 

và điều chỉnh tham số ở các nhánh cầu còn lại để mạch cân bằng, 

thông thƣờng ngƣời ta chỉ điều chỉnh tham số của một nhánh cầu 

Zm, 2 nhánh còn lại giữ không đổi . Nhƣ vậy có thể có 2 loại cầu 

đo là cầu tỷ số và cầu tích số. 

Yêu cầu nguồn cung cấp OSC cho mạch cầu đo phải là điện 

áp điều hoà vì điều kiện cân bằng chỉ thực hiện với một trị số tần 

số đã đƣợc xác định, thông thƣờng sử dụng thêm bộ khuếch đại 

chọn lọc tần số ở mạch chỉ thị để làm giảm ảnh hƣởng của các 

thành phần hài và tăng độ chính xác của phép đo. Ngoài ra cũng 

phải kể đến ảnh hƣởng do hiện tƣợng ghép tạp tán giữa các linh 

kiện, phải dùng các phần tử có kích thƣớc bé và có bọc kim. 
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+

A+ DOSC

Z1

Z2Zx=?

Zm

+

A+ DOSC

Z1

Z2 Zx=?

Zm

 

(a) – Cầu tích số                                     (b) – Cầu tỉ số 

– Cầu đo 4 nhánh cân bằng 

+ Cầu tích số (0-a) 

Với cầu tích số Zm mắc ở nhánh cầu đối xứng với Zx, điều 

chỉnh trở kháng Zm (thƣờng có khắc độ) để cầu cân bằng, khi đó 

điện kế D chỉ 0. 

- Điều kiện cần bằng cầu là:  

Z1.Z2=Zm.Zx 

 |Z1|.exp(j 1).|Z2|. exp(j 2)=|Zm|. exp(j m).|Zx|. exp(j x) 

 |Z1|.|Z2|.exp(j( 1+ 2))=|Zm|.|Zx|.exp(j( m+ x)) 

=> |Z1|.|Z2|=|Zm|.|Zx| - Điều kiện cân bằng biên độ. 

=> 1+ 2= m+ x     - Điều kiện cân bằng pha. 

Vậy phải điều chỉnh đồng thời cân bằng pha và cân bằng biên 

độ. Thông thƣờng Z1 và Z2 là các điện trở thuần có trị số cố định 

nên 1= 2=0, do đó m+ x=0 => m=- x . Nếu Zm và Zx là 2 điện 

kháng thì chúng phải khác tính chất để đảm bảo cân bằng pha. 

Thƣờng chọn biểu thức Zm đồng dạng với biểu thức của Yx hoặc 

biểu thức Ym đồng dạng với biểu thức của Zx. 

+ Cầu tỷ số (0- b) . 

Với cầu tỉ số Zm mắc ở nhánh cầu kề với Zx, điều chỉnh trở 

kháng Zm (thƣờng có khắc độ) để cầu cân bằng, khi đó điện kế D 

chỉ 0. 
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- Điều kiện cần bằng cầu là:  

Z1.Zx=Z2.Zm 

 |Z1|.|Zx|.exp(j( 1+ x))=|Z2|.|Zm|.exp(j( 2+ m)) 

=> |Z1|.|Zx|=|Z2|.|Zm| - Điều kiện cân bằng biên độ. 

=> 1+ x= 2+ m     - Điều kiện cân bằng pha. 

Vậy phải điều chỉnh đồng thời cân bằng pha và cân bằng biên 

độ. Thông thƣờng Z1 và Z2 là các điện trở thuần có trị số cố định 

nên 1= 2=0, do đó m= x. Nếu Zm và Zx là 2 điện kháng thì 

chúng phải cùng tính chất để đảm bảo cân bằng pha. Thƣờng chọn 

biểu thức Zm đồng dạng với biểu thức của Zx hoặc biểu thức Ym 

đồng dạng với biểu thức của Yx. 

a. Cầu đo điện trở 

Để đo điện trở ta có thể dùng cầu tỷ số hoặc cầu tích số đều 

thuận lợi nhƣ nhau. Ví dụ sử dụng cầu tỷ số. 

+

A+ DOSC

R1

R2 Rx=?

Rm

 

– Cầu đo điện trở (cầu Weatstone) 

Khi cầu cân bằng ta có  mx R
R

R
R

1

2  

Vậy để điều chỉnh cầu cân bằng thay đổi tỷ số R2/R1 và điều 

chỉnh Rm để cầu cân bằng. 

Độ nhạy của cầu bằng tích độ nhạy của mạch cầu và độ nhạy 

của thiết bị chỉ thị. Độ nhạy của mạch cầu là tỷ số giữa sự thay đổi 

điện áp trên đƣờng chéo chỉ thị và sự thay đổi điện trở nhánh Rx, 
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có thể chứng minh đƣợc rằng mạch cầu có độ nhạy cực đại khi các 

điện trở tất cả các nhánh cầu bằng nhau. 

Biểu thức xác định sai số tƣơng đối của mạch cầu đo nhƣ sau: 

%%%% 21 RmRRRx  

Sai số do hạn chế về độ nhạy của thiết bị chỉ thị tính bằng tỷ 

số giữa ngƣỡng độ nhạy và độ nhạy của thiết bị chỉ thị. 

Ngoài ra còn phải kể đến sai số lƣợng tử bằng 1 đơn vị đề các 

nhỏ nhât của thang khắc độ trên các hộp điện trở mẫu .  

Phép đo điện trở dùng cầu có độ chính xác cao, các điện trở 

mẫu dùng trong các nhánh cầu thƣờng đƣợc làm băng manganin 

có hệ số nhiệt nhỏ, độ ổn định cao theo thời gian. 

b. Cầu đo điện dung 

Tụ điện lý tƣởng không tiêu thụ công suất, nhƣng thực tế 

trong tụ có tổn hao công suất đƣợc đặc trƣng bằng điện trở tổn hao 

rx.  

- Với tụ điện làm việc ở tần số cao sử dụng sơ đồ tƣơng tƣơng 

nối tiếp (tụ điện lý tƣởng Cx mắc nối tiếp với điện trở tổn hao rx). 

- Với tụ điện tổn làm việc ở tần số thấp sử dụng sơ đồ tƣơng 

đƣơng song song (tụ điện lý tƣởng Cx mắc song song với điện trở 

tổn hao rx.  

Thƣờng sử dụng tụ điện mẫu do đó để đo điện dung ta dùng 

cầu tỷ số là thuận lợi hơn cả. Do sử dụng cách mắc Zm nhƣ sơ đồ 

tƣơng đƣơng của tụ điện. 

+

A+ DOSC

R1

R2

Rm

Cm

Tô ®iÖn

r
X

C
X

C

S¬ ®å

t¬ng ®¬ng

+

A+ DOSC

R1

R2

RmCm

Tô ®iÖn
r
X

C
XC

S¬ ®å t¬ng ®¬ng
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(a) – Cầu đo tụ điện ở tần số cao                     (b)- Cầu đo tụ điện ở 

tần số thấp 

– Cầu tỉ số đo điện dung 

+  Cầu đo tụ điện ở tần số cao: Mắc sơ đồ đo nhƣ 0-a. 

Sử dụng Cm và Rm là các điện dung và điện trở thuần điều chỉnh 

đƣợc, và có khắc độ và mắc nối tiếp với nhau. Ban đầu điều chỉnh 

Rm để D chỉ nhỏ nhất, sau đó điều chỉnh Cm để D chỉ thị 0, khi đó 

cầu cân bằng: 

Z1.Zm=Z2.Zx 

 
x

x

m

m
C

jrR
C

jRR
1

.
1

. 21
 

 
mx

mx

C
R

R
C

R
R

R
r

1

2

2

1 .

 

Hệ số tổn hao của tụ ở tần số cao: 

mmxx

C

x

pk

th

nt RCrC
X

r
tg

P

P
D  

+  Cầu đo tụ điện ở tần số thấp: Mắc sơ đồ đo nhƣ 0-b. 

Sử dụng Cm và Rm là các điện dung và điện trở thuần điều chỉnh 

đƣợc và có khắc độ và mắc song song với nhau. Ban đầu điều 

chỉnh Rm để D chỉ nhỏ nhất, sau đó điều chỉnh Cm để D chỉ thị 0, 

khi đó cầu cân bằng: 

Z1.Zm=Z2.Zx 

Z1.Yx=Z2.Ym 

 
m

m

x

x

Cj
R

RCj
r

R ..
1

..
1

21
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mx

mx

C
R

R
C

R
R

R
r

1

2

2

1 .

 

Hệ số tổn hao của tụ ở tần số thấp: 

mmxxx

C

pk

th

RCrCr

X
tg

P

P
D

11
//

 

c. Cầu đo điện cảm 

Cuộn cảm lý tƣởng không tiêu thụ công suất, nhƣng thực tế 

trong cuộn cảm có tổn hao công suất và đƣợc đặc trƣng bằng điện 

trở tổn hao rx. Các thông số của một cuộn cảm là điện cảm Lx, điện 

trở tôn hao rx và hệ số phẩm chất của cuộn dây Q. 

Để đo điện cảm ở tần số cao và để việc điều chỉnh thuận lợi 

ngƣời ta thƣờng dùng các điện dung mẫu, muốn vậy ta phải mắc 

theo sơ đồ cầu tích số (Nếu dùng điện cảm mẫu để đo thì 2 cuộn 

cảm gây nhiễu ảnh hƣởng đến nhau khó điều chỉnh cân bằng). 

Khi tần số làm việc lớn coi sơ đồ tƣơng đƣơng cuộn cảm gồm 

Lx và rx mắc song song còn (Cuộn cảm có tổn hao nhỏ), còn ở dải 

tần số thấp coi sơ đồ tƣơng đƣơng cuộn cảm gồm Lx và Rx mắc nối 

tiếp. (Cuộn cảm có tổn hao lớn). 

+

A+ DOSC

R1

R2

RmCm

Cuén c¶m

L

S¬ ®å

t¬ng ®¬ng

r
X

L
X

 

+

A+ DOSC

R1

R2

Rm

Cm

r
X

L
X

S¬ ®å

t¬ng ®¬ng

Cuén c¶m

L

 

(a) – Cầu Maxwell                                              (b) Cầu Hay 

– Cầu tích số đo điện cảm  

+  Cầu đo cuộn cảm ở tần số thấp: Mắc sơ đồ đo nhƣ 0-

a. Sử dụng Cm và Rm là các điện dung và điện trở thuần điều chỉnh 
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đƣợc, và có khắc độ và mắc song song với nhau (biểu thức của Ym  

và Zx đồng dạng). Ban đầu điều chỉnh Rm để D chỉ nhỏ nhất, sau 

đó điều chỉnh Cm để D chỉ thị 0, khi đó cầu cân bằng: 

Zx.Zm=Z1.Z2 

 Zx=Z1.Z2.Ym 

 
m

m

xx Cj
R

RRLjr
1

21
 

 

mx

m

x

CRRL

R

RR
r

21

21

 

Hệ số tổn hao của cuộn cảm có tổn hao nhỏ: 

mm

x

x

x

L

th

pk

nt RC
r

L

r

X

P

P
Q  

+  Cầu đo cuộn cảm ở tần số cao: Mắc sơ đồ đo nhƣ 0-b. 

Sử dụng Cm và Rm là các điện dung và điện trở thuần điều chỉnh 

đƣợc, và có khắc độ và mắc nối tiếp với nhau (biểu thức của Zm và 

Zx đồng dạng). Ban đầu điều chỉnh Rm để D chỉ nhỏ nhất, sau đó 

điều chỉnh Cm để D chỉ thị 0, khi đó cầu cân bằng: 

Zx.Zm=Z1.Z2 

 Zm=Z1.Z2.Yx 

 
xxm

m
L

j
r

RR
C

jR
111

21
 

 

mx

m

x

CRRL

R

RR
r

21

21

 

Hệ số tổn hao của cuộn cảm có tổn hao lớn: 

mmx

x

L

x

th

pk

RCL

r

X

r

P

P
Q

1
//  



Chương 9 –  Đo tham số của mạch và linh kiện điện tử 

 291 

Các sơ đồ cầu đo điện trở, tụ điện có thể sử dụng để đo trở 

điện trở, điện dung của các đôi dây trong cáp điện thoại, hay cáp 

điện lực. 

9.3.2. Phƣơng pháp cộng hƣởng 

Nguyên lý của phƣơng pháp đo thông số mạch điện bằng 

phƣơng pháp cộng hƣởng là lợi dụng hiện tƣợng cộng hƣởng của 

mạch dao động, phƣơng pháp này có độ chính xác khá cao  và 

dùng đƣợc ở các dải tần sử dụng trong điện tử – viễn thông. 

Các nguyên nhân chủ yếu gây sai số của phƣơng pháp này là 

sự không chính xác vị trí điểm cộng hƣởng của mạch điện; do sự 

không ổn định của tần số bộ tạo dao động; do ảnh hƣởng các thông 

số điện kháng tạp tán của mạch đo, sai số của phƣơng pháp này 

khoảng 25%. 

So với phƣơng  pháp cầu, thì phƣơng pháp cộng hƣởng có ƣu 

điểm là đo đƣợc trị số các thông số của phần tử cần đo tại tần số 

công tác của phần tử đó, có thể đo đƣợc các trị số rất nhỏ do tần số 

của nguồn đo cũng lớn tới hàng trăm MHz. 

Phƣơng pháp cộng hƣởng thƣờng đƣợc sử dụng để chế tạo 

máy đo hệ số phẩm chất Q với độ chính xác khá cao. Bên cạnh đó 

có thể sử dụng phƣơng pháp này để đo điện dung, điện cảm và 

điện trở của linh kiện cũng nhƣ mạch điện. Sinh viên tự tìm hiểu 

các sơ đồ đo này. 

9.3.3. Phƣơng pháp cầu tự cân bằng 

 

9.3.4. Phƣơng pháp biến đổi thời gian - xung 

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng khá phổ biến đễ xây dựng các 

thiết bị đo điện trở, điện dung hiển thị số. Ƣu điểm của máy đo 

theo phƣơng pháp này là dễ đọc kết quả đo, có độ chính xác khá 
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cao, tuy nhiên cấu tạo thiết bị đo phức tạp hơn. Sau đây ta sẽ xét 

một phƣơng pháp đo điện trở và điện dung thông qua biến đổi thời 

gian – xung.  

 
– Sơ đồ khối máy đo điện dung theo phương pháp thời gian - xung 

 

– Giản đồ thời gian minh họa hoạt động của máy đo điện dung 

Phƣơng pháp biến đổi thời gian – xung này thực hiện điều 

khiển việc sử dụng nguồn mẫu việc nạp cho tụ điện mẫu Cm (nếu 
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E 
N P 
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đo điện trở) hay tụ điện cần đo Cx (nếu là đo điện dung) và phóng 

điện qua điện trở cần đo Rx hay điện trở mẫu Cm. Thời gian phóng 

của tụ sẽ tỉ lệ với điện dung và điện trở, đo thời khoảng thời gian 

này bằng phƣơng pháp đếm xung. 

Sơ đồ khối của máy đo điện dung Cx chỉ thị số dựa trên 

nguyên lý biến đổi thời gian – xung nhƣ 0 và giản đồ thời gian 

minh họa hoạt động nhƣ 0. 

Nguyên lý hoạt động của máy đo nhƣ sau: 

- Khi máy không hoạt động chuyển mạch điện tử S ở trạng 

thái mở, UC=0V. 

- Khi bắt đầu đo tại thời điểm t1 bộ điều khiển phát ra xung 

xoá bộ đếm và điều khiển ĐK1 đƣa chuyển mạch S về vị trí nạp N, 

tụ cần đo Cx nhanh chóng đƣợc nạp tới điện áp của nguồn E. 

- Đến thời điểm t2, Bộ điều khiển phát ra xung ĐK2 đƣa 

chuyển mạch về vị trí phóng P, tụ điện Cx phóng điện qua điện trở 

mẫu Rm, đồng thời xung ĐK2 cũng đƣợc đƣa tới đầu vào S thiết 

lập Trigger lên trạng thái cao „1‟, lúc này khoá K mở, xung đếm 

chuẩn qua khoá kích thích bộ đếm. 

- Điện áp trên tụ uC giảm đến thời điểm t3 khi đó 

21

2
03)(

RR

R
EUtuC  thì đầu ra của bộ so sánh có 1 xung ra tác động 

vào đầu vào xóa R làm Triger, xóa trạng thái thấp „0‟, khoá K sẽ 

đóng, kết thúc quá trình đếm, giả sử tổng số xung đếm đƣợc là Nx. 

Thời điểm nay Bộ điều khiển phát ra xung chốt để đƣa số xung Nx 

này đƣa qua mạch giải mã và đƣa tới màn hiển thị số là kết quả 

của điện dung cần đo Cx. 

Tụ Cx phóng điện qua điện trở mẫu Rm với hằng số phóng là 

p=RmCx, biểu thức điện áp của tụ trong quá trình phóng là : 
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Tx=RmCx =Nx.Tch 

 x

chm

x N
fR

C
1

 

Chọn const
fR chm

1
, vậy  Cx tỷ lệ với số xung đếm đƣợc Nx.  

Ví dụ fch=1MHz, Rm=1M  => Cx=Nx (pF) 

Thay đổi Rm thì có thể chuyển mạch thang đo điện dùng từ 

1000pF đến 100 F . 

Cũng phƣơng pháp đo nhƣ trên nếu thay các điện trở mẫu 

bằng các điện dung mẫu thì có thể đo đƣợc điện trở bằng các thiết 

bị chỉ thị số. 

Ngoài nguyên tắc hoạt động ở trên, máy đo theo điện dung, 

điện trở có thể đƣợc xây dựng theo nguyên tắc đếm xung trong 

khoảng thời gian nạp điện tích của tụ từ điện áp nạp bằng 0 đến 

điện áp bằng E/e. 

Đánh giá sai số của máy đo: Sai số của kết quả đo Cx bao 

gồm các thành phần sai số chính nhƣ sau: 

- Sai số lƣợng tử 
xN

1 , ví dụ nếu đo điện dung 1000pF thì ứng 

với 1000 xung đếm, sai số đếm xung là 1, sai số tƣơng đối là 

0,1%. 

- Sai số của tần số xung đếm chuẩn 
chf

f
 

- Sai số do độ trễ của bộ so sánh và Triger. 
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- Sai số của điện trở mẫu. 

9.4. ĐO THAM SỐ VÀ ĐẶC TÍNH CỦA LINH KIỆN VÀ 

MẠCH PHI TUYẾN 

9.4.1. Vẽ đặc tuyến Vôn-Ampe. 

Thay đổi điện áp đặt vào mạch, xác định dòng điện ứng với 

mỗi thay đổi đó, từ đo ghi lại kết quả và vẽ đƣợc đặc tuyến Vôn-

ampe của mạch. Có thể dùng Ô-xi-lô để tự động vẽ đặc tuyến Vôn-

ampe của linh kiện, mạch điện rất thuận tiện. Ví dụ sơ đồ nguyên 

lý mạch đo để vẽ đặc tuyến Vôn-ampe của điốt và đặc tuyến ra của 

BJT dùng Ô-xi-lô (đã trình bày trong chƣơng 4) nhƣ hình dƣới 

đây: 

D
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N
1

1
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R
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 1

0
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 2N2222

E 5

VR 100k R1 1k

A
+

 

– Sơ đồ mạch đo để vẽ đặc tuyến Vôn-Ampe của điốt và đặc tuyến 

ra của BJT 

9.4.2. Vẽ đặc tuyến biên độ tần số của mạng 4 cực. 

Muốn vẽ đƣợc đặc tuyến biên độ tần số của mạng 4 cực có thể 

dùng dao động điều hoà tác động vào đầu vào, cho tần số biến đổi 

xác định biên độ của điện vào và ra của mạng 4 cực từ đó ghi lại 

và vẽ đƣợc đặc tuyến biên độ tần số của mạng 4 cực đó – phƣơng 

pháp lấy từng điểm. Cách làm này thƣờng không chính xác mất 

nhiều công. Thực tế thƣờng dùng các thiết bị tự động vẽ đặc tuyến 

biên độ tần số – còn gọi là các máy Vobulator. Máy Vobulator có 
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thể đƣợc cấu tạo theo nguyên lý sử dụng mạch tƣơng tự hay dùng  

kỹ thuật số và có cài đặt vi xử lý. Trong phần này chủ yếu xét máy 

Vobulator dùng kỹ thuật tƣơng tự sử dụng máy phát điều tần và 

màn chỉ thị CRT để biểu dẫn đƣợc đặc tuyến biên độ tần số của 

mạng 4 cực trên màn hình.  

9.5. ĐO LƢỜNG, KIỂM NGHIỆM CÁC MẠCH ĐIỆN TỬ SỐ 

VÀ VI XỬ LÝ 

9.5.1. Khái niệm và đặc tính chung của mạch số 

 Các thiết bị dùng mạch điện tử số và vi xử lý cũng cần kiẻm 

tra để phán đoán hƣ hỏng nhƣ những thiết bị khác. Song có các lý 

do: 

 - Với các thiết bị tƣơng tự, (mạch điện dùng kỹ thuật tƣơng 

tự dựa trên cơ sở hàm thời gian và tần số), thì có thể dùng các thiết 

bị nhƣ ôxilô, máy phân tích phổ, vôn-mét điện tử để đo lƣờng, 

kiểm tra. 

 - Thiết bị dùng kỹ thuật mạch điện tử số, có vi xử lý thì hoạt 

động trên cơ sở xử lý số liệu, nên không thể dùng các thiết bị đo 

thông thƣờng nhƣ trên. 

 - Vấn đề kiểm tra là khá phức tạp, thậm chí việc sửa chữa 

còn khó khăn hơn là chế tạo một máy mới. Do thiết bị có dùng vi 

xử lý là cần nhiều thủ tục phức tạp, cần ngƣời điều hành hiểu biết 

sâu sắc về thiết bị. 

 Nếu những thủ tục kiểm tra không đƣợc thiết kế trƣớc, thì 

hầu nhƣ không kiểm soát nổi hệ thống. 

  Để lập bộ kiểm tra thiết bị có hệ thống vi xử lý cần chú ý các 

đặc điểm: 
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 - Hệ thống vi xử lý điều khiển lƣu lƣợng thông tin số liệu, 

với tổ hợp những từ, số nhị phân có độ dài khác nhau một cách 

ngẫu nhiên, và thời gian tồn tại cũng thay đổi. 

- Hệ thống vi xử lý có cấu trúc rất phức tạp, có nhiều đƣờng 

vận chuyển số liệu đƣợc điều khiển bởi chƣơng trình. Chƣơng 

trình có đƣợc thực hiện tốt hay không là nhờ quan hệ thời gian 

giữa sự thay đổi của tín hiệu đầu vào và đầu ra. 

- Hệ thống vi xử lý có khác nhau cơ bản với các thiết bị đa 

năng chỉ có kết cấu mạch cứng. Ví dụ nhƣ muốn thay đổi một chức 

năng nào đó, thay vì thay đổi phần cứng mạch điện, thì lại thay đổi 

chƣơng trình thuật toán chứa trong ROM. 

- Tín hiệu thông tin số không lặp lại, tồn tại trong khoảng thời 

gian cực ngắn. Sự kiện xảy ra trong thiết bị có vi xử lý có tốc độ 

rất cao rất nhanh. 

- Hệ thống vi xử lý có sử dụng bus hai chiều, nó càng phức tạp 

khi cần thông dịch xem nó là địa chỉ hay số liệu. 

- Thiết bị kiểm tra phải kiểm soát một số rất lớn các hoạt động 

cơ bản. 

Trong các thiết bị dùng vi xử lý, chƣơng trình xử lý có thể lên 

tới hàng ngàn bƣớc thực hiện. 

Những hỏng hóc liên quan tới bộ vi xử lý là rất khó phát hiện, 

lại càng khó hơn khi muốn cô lập nó ra. Vì vậy, những thiết bị kỹ 

thuật kiểm tra truyền thống thông thƣờng rất dễ sai lầm khi đo 

lƣờng chúng. 

Do những lý do trên, cùng với sự phát triển của vi xử lý, việc 

tìm ra phƣơng tiện và kỹ thuật mới mà hữu hiệu cho việc kiểm tra 

chúng là vấn đề rất cần đƣợc nghiên cứu. 
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Những hình thức và phƣơng pháp kiểm nghiệm đã đƣợc sử 

dụng là: 

- Tự động chuẩn đoán (dự đoán có chƣơng trình). 

- Kiểm nghiệm thống kê. 

- Phân tích logic. 

- Phân tích theo nhận dạng (theo mã chỉ dẫn) 

Ta sẽ xét các phƣơng pháp trên. 

Phương pháp tự động chuẩn đoán 

Là phƣơng pháp sử dụng một chƣơng trình chuẩn đoán ở ngay 

bên trong của thiết bị, để gỡ rối, kiểm tra, phát hiện điểm hỏng. 

Chƣơng trình chuẩn đoán có thể tự động khởi động, hoặc đƣợc 

khởi động bởi ngƣời sử dụng. 

Trong một vài loại thiết bị, nó lần lƣợt kiểm tra các chức năng, 

phần tử của thiết bị và đƣa ra màn chỉ thị những thông báo trạng 

thái một cách vắn tắt và có thể tham khảo theo hƣớng dẫn của tài 

liệu sử dụng để phát hiện lỗi. Do vậy cũng ít cần sự phân tích về 

phƣơng pháp này. 

Phương pháp kiểm nghiệm thống kê 

Là phƣơng pháp dựa trên cở sở coi hoạt động của thiết bị 

giống nhƣ tổ hợp liên tiếp các trạng thái đo. Vì vậy ngƣời ta không 

quan tâm lắm tới quá trình hoạt động, mà có thể tiến hành kiểm 

nghiệm hệ thống, các trạng thái khác nhau đƣợc mô phỏng giả. 

Để làm đƣợc điều này, cần thiết đƣa thiết bị bộ tạo chuyển 

mạch. Với sự trợ giúp của bộ phận này, có thể tạo ra tất cả các 

trạng thái có thể. 

Việc lựa chọn một tổ hợp nhất định của các chuyển mạch cho 

phép đƣa tín hiệu tới kênh địa chỉ và điều khiển tƣơng ứng (ví dụ 
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RAM), và kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị. Cũng ít cần 

quan tâm nhiều đến phƣơng pháp này. 

9.5.2. Các phƣơng pháp phân tích 

9.5.2.1. Phương pháp phân tích logic 

 Phƣơng pháp phan tích logic sử dụng ba loại thiết bị phân 

tích logic là: 

 - Bộ phân tích trạng thái logic. 

 - Bộ phân tích biểu đồ thời gian (định thời) logic. 

 - Bộ phát tín hiệu đồng bộ. 

a. Khái niệm 

Trƣớc khi đƣa ra những nguyên tắc của thiết bị, cần xác định 

thêm các khái niệm trạng thái logic và biểu đồ thời gian của thiết 

bị điện tử số. 

Trạng thái logic:  

Tín hiệu nhị phân dùng trong mạch điện tử số sử dụng hai 

mức điện áp rõ rệt: một mức đƣợc coi là logic “0”, mức kia là 

logic “1”. 

 Trong mạch điện thực tế, những mức này không đƣợc định 

nghĩa với trị số điện áp chính xác, mà nó sẽ ở trong một khoảng 

giá trị điện áp nào đó. Ví dụ nhƣ đối với họ vi mạch TTL LSI, mức 

logic 0 là trong khoảng điện áp nhỏ hơn 0,4v và mức điện áp lớn 

hơn 2,4v đƣợc coi là mức logic 1. Nói cách khác, logic 0 là mức 

thấp và logic 1 là mức cao, và cách quy ƣớc này coi là logic khẳng 

định (logic dƣơng). Nếu mức điện áp thấp đƣợc quy ƣớc là mức 1, 

thì cách quy ƣớc gọi mạch điện đƣợc xây dựng trên cơ sở của logic 

phủ định (logic âm). 

 Sự tổ hợp của một chuỗi các số các số logic 0 và 1 tại đầu ra 

của mạch số quyết định trạng thái của nó. 
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Biểu đồ thời gian của tín hiệu logic:  

Trong quá trình phân tích hệ thống, gỡ rối chƣơng trình, kiểm 

tra hoặc tìm lỗi của một hệ có vi xử lý, việc nghiên cứu và biểu 

diễn của dãy số liệu theo thời gian có thể nhiều khi cho biết về hệ 

thống hơn hẳn so với bảng trạng thái logic. 

 Những nhƣợc điểm đặc trƣng cho mạch tuyến tính cũng có 

thể xảy ra trong mạch số, ví dụ nhƣ méo sƣờn xung, sự không ổn 

định và nhấp nháy khi chuyển mạch. 

Ba dạng biểu diễn kết quả phân tích 

 Ta có thể biểu diễn thông tin nhận đƣợc trong việc thử 

nghiệm các mạch số dƣới ba dạng sau: 

 - Bảng trạng thái. 

 - Biểu đồ thời gian. 

 - Các thẻ trạng thái 

 1. Hiển thị bảng trạng thái đƣợc dùng để phân tích trạng thái 

logic. Nó cho phép quan sát trạng thái logic dƣới dạng bảng số: Hệ 

cơ số 2, Hệ cơ số 8, Hệ cơ số 10, Hệ cơ số 16. Sự hiển thị này đôi 

khi đƣợc gọi là sự hiển thị phản ánh thông tin trong vùng số liệu. 

2. Biểu đồ thời gian logic đƣợc biểu diễn thông qua màn hình 

tƣơng tự nhƣ màn hình ôxilô nhiều kênh bình thƣờng có thể quan 

sát đồng thời 8 biểu đồ thời gian cùng một lúc. 

3. Tấm thẻ trạng thái: Khi biểu diễn dƣới dạng “tấm thẻ trạng 

thái”, ta không dùng bảng bit mà dùng ma trận vạch sáng. Ở đây 

mỗi vạch tƣơng ứng với một byte nhất định. Qua quan hệ giữa các 

vạch sáng trên màn hình, có thể quan sát quá trình xử lý số liệu 

trong mạch. 

Tấm thẻ trạng thái cho phép dễ dàng kiểm tra trạng thái chức 

năng của các mạch số làm việc tuần hoàn. 
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Khi dùng phân tích logic theo chƣơng trình phƣơng pháp hiển 

thị tấm thẻ trạng thái nhƣ miêu tả ở trên để kiểm tra hoạt động 

chƣơng trình hệ thống vi xử lý, ta có đƣợc những dạng đặc biệt 

riêng. Nếu nắm vững cách phân biệt các dạng hình ảnh đặc trƣng 

cho từng hệ thống vi xử lý riêng, thì có thể dễ dàng kiểm tra quá 

trình hoạt động của chƣơng trình. 

b. Thiết bị phân tích trạng thái logic (Logic State Analyzers) 

 Để có thể phân tích, tìm ra hỏng hóc một cách có hiệu quả. 

Bộ phân tích trạng thái logic (đôi khi còn gọi là bộ phân tích đồng 

bộ) phải có những yêu cầu sau: 

 1- Số liệu cần phải đƣợc đọc và hiển thị dạng nhị phân, để dễ 

đọc mà không cần bất cứ một sự thông dịch nào. 

 2- Có đủ đầu vào để trong một thời điểm có thể cùng lúc hiển 

thị, kiểm tra toàn bộ một từ số liệu. 

 3- Một từ kích khởi phải đƣợc yêu cầu bởi một từ số liệu 

riêng, duy nhất trong một chuỗi vào. 

 4- Phải có một sự trễ cần thiết để đủ thời gian chuyển số hiển 

thị đến từ cần tham khảo. 

 5- Phải có khả năng lƣu trữ để lƣu trữ các sự kiện sảy ra. 

 6- Việc nối máy phân tích vào hệ thống phải đảm bảo không 

ảnh hƣởng đến nhữg tham số của hệ thống hoặc làm thay đổi sự 

hoạt động của chƣơng trình. 

 7- Đầu đo cần đƣợc nối với máy phân tích một cách chắc 

chắn nhất trong suốt quá trình kiểm tra, đo thử. 

 8- Màn hiển thị phải dễ đọc dễ hiểu. 

 Nhƣ vậy, có nghĩa là: Số liệu phân tích đƣợc đƣa vào thể 

hiện dƣới dạng mã nhị phân, tức là dƣới dạng tổ hợp các bít; cần 

có đủ số lƣợng các đầu vào ra song song để có thể cho phép kiểm 
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tra đồng thời một từ nguyên vẹn; vấn đề điều khiển số liệu ở đầu 

vào và phân định chu kỳ trong thiết bị thử nghiệm cần đƣợc tiến 

hành bằng một xung đồng bộ duy nhất; khoảng thời gian cần thiết 

để xử lý số liệu của thiết bị để xử lý số liệu của thiết bị phân tích 

cần phải rất ngắn; việc kết nối thiết bị phân tích với mạch cần khảo 

sát phải không làm ảnh hƣởng tới các thông số của mạch cũng nhƣ 

không đòi hỏi phải thay đổi chế độ hay chƣơng trình làm việc của 

mạch; đầu vào của thiết bị phải có cấu trúc sao cho có thể dễ dàng 

kết nối với mạch cần khảo sát; thiết bị phải có màn hình hiển thị dễ 

quan sát và nhận dạng để xử lý thông tin. 

 Theo yêu cầu thứ hai đã có nhà sản xuất thiết bị phân tích 

trạng thái có thể 8, 16, 32 hay 64 kênh. 

c. Thiết bị phân tích biểu đồ thời gian Logic (Logic timing 

Analyzers) 

Thiết bị phân tích trạng thái logic cho phép xác định hiện 

tƣợng (và đôi khi ngay cả vị trí) xuất hiện hƣ hỏng của mạch số 

đƣợc thử nghiệm. Tuy nhiên sau đó vẫn cần đòi hỏi tìm hiểu thêm 

về tính chất và nguyên nhân của hƣ hỏng. Lỗi sai sót thƣờng xuất 

hiện do xung nhiễu trong thời gian ngắn; do đầu vào tín hiệu 

không đồng thời, mất đồng bộ, do câu lệnh sai. Trong những tình 

huống đó, việc sử dụng thiết bị phân tích biểu đồ thời gian logic 

(cũng còn có thể gọi là thiết bị phân tích lệnh đồng bộ) là rất hiệu 

quả. Nó cũng đặc biệt tiện lợi để kiểm tra các thiết bị giao diện 

chuẩn đối với các thông tin trên kênh truyền điều khiển, các số liệu 

đƣợc truyền quan các thiết bị vào/ra. 

Khi phân tích theo thời gian, phải khảo sát tín hiệu và các quá 

trình có khoảng thời gian rất nhỏ so với thời gian của một từ, vì 

vậy tần số làm việc, tốc độ lấy mẫu của thiết bị phân tích biểu đồ 
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thời gian logic càng lớn hơn nhiều so với thiết bị trạng thá logic 

khi cùng làm việc với một dạng số liệu. 

Trong đa số các trƣờng hợp thì các thiết bị phân tích biểu đồ 

thƣòi gian logic đều có khả năng làm việc trong cả hai chế độ; 

đồng bộ và dị bộ (không đồng bộ). Cách thứ hai có tốc độ làm việc 

cao hơn. Tốc độ cực đại phụ thuộc vào yêu cầu của thiết bị phải 

làm việc. Ngƣời ta đã sản xuất các thiết bị có tốc độ nhanh với tần 

số trên 20, 50, 100 và 200 MHz. Thiết bị có tốc độ nhanh là vô 

cùng cần thiết để khảo sát hệ thống vi xử lý. Ví dụ với vi xử lý 

Intel 8080A, mặc dù thời gian nhịp là 500ns (tần số nhịp là 2 

MHz), nhƣng thông tin trạng thái đƣợc truyền theo đƣờng số liệu 8 

bit, chỉ cho phép xử lý trong khoảng thời gian rất ngắn, bằng chu 

kỳ đồng bộ của hệ thống, nghĩa là cỡ 50ns. Trong khoảng thời gian 

này có một từ trạng thái (8 bit)qua và các trạng thái logic thay đổi 

ở hai đƣờng đồng bộ. Để phân tích biểu đồ thời gian tƣơng ứng với 

tín hiệu nêu trên, khoảng thời gian 50ns phải đƣợc chia thành 5 

phần, để mỗi phần là 10ns. Rõ ràng điều này chỉ thực hiện khi tốc 

độ lấy mẫu (thời điểm tác động) của thiết bị phân tích không nhỏ 

hơn 100MHz. Có thể bổ sung thêm trong ví dụ đã nêu là kể cả với 

các hệ vi xử lý có tốc độ tháp (1-2MHz), thời gian lƣu giữ số liệu 

vào và ra không thể vƣợt quá 10ns. Vì vậy, để phân tích quan hệ 

thời gian giữa tín hiệu của vi xử lý và các vi mạch ngoại vi nhất 

thiết phải có thiết bị phân tích có tốc độ nhanh. Ƣu điểm rất quan 

trọng của phân tích thời gian logic mà không thể có ở phân tích 

trạng thái logic là khả năg phát hiện tín hiệu giả, thƣờng là những 

xung gây nhiễu có độ rộng xung rất nhỏ trong dòng số liệu. Nó có 

thể phá vỡ hoạt động chức năng thông thƣờng của hệ thống số mà 

trong chế độ hoạt động đồng bộ khó có thể phát hiện đƣợc. Trong 

một số các thiết bị phân tích trạng thái logic, có thể thấy các mạch 

flip-flop đặc biệt, cho phép ghi lại các xung giả (thậm chí có thể 
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phát hiện các xung có độ rộng 5 ns). Những mạch nhƣ vậy, các 

xung hẹp sẽ đƣợc mở rộng tới mức gần bằng khoảng thƣòi gian lấy 

mẫu, điều đó cho phép phát hiện xung giả một cách đảm bảo. 

Để dễ dàng quan sát số liệu, ở bộ phân tích biểu đồ thời gian, 

bộ hiển thị của nó có sử dụng con trỏ. Con trỏ là một vạch thẳng 

đứng, có thể di chuyển con trỏ dọc theo màn hình và dừng lại ở bất 

kỳ điểm mong muốn khảo sát nào. Với sự trợ giúp của con trỏ ta 

dễ dàng xác định sự dịch chuyển tƣơng đối theo thời gian của một 

điểm trên biểu đồ thƣòi gian với các điểm khác. Ở một vài thiết bị 

phân tích khác, lại có hai con trỏ nhƣ vậy, nó cho phép đo trực tiếp 

đƣợc khoảng thời gian giữa hai điểm giữa hai con trỏ mà không 

cần phải tính toán gì thêm.  

Bộ phân tích thời gian logic đƣợc thiết kế cùng với một ôxilô 

hay đƣợc thiế kế phối ghép với một ôxilô riêng, để có thể hiển thị 

biểu đồ thời gian. Có loại đƣợc thiết kế hiển thị một bảng biểu đồ 

thời gian, tùy theo yêu cầu sử dụng. 

9.5.2.2. Phương pháp phân tích nhận dạng mã địa chỉ 

(Signature Analysis) 

 Nhƣ đã phân tích, việc thử nghiệm đối với hệ thống vi xử lý 

và các thiết bị số có dùng vi xử lý là công việc rất khó khăn. Thiết 

bị phân tích trạng thái logic đã khảo sát ở phần trên chỉ giải quyết 

đƣợc một phần của vấn đề. Nó giúp sự dõi theo từng bƣớc việc của 

bộ vi xử lý thông qua các chƣơng trình thực hiện. Tuy nhiên quá 

trình tìm kiếm và phát hiện nguyên nhân hƣ hỏng đòi hỏi nhiều 

công sức và khả năng có thể phân tích tốt đƣợc những kết quả, 

những hình ảnh thu đƣợc. Ta cũng không loại trừ hoàn toàn khả 

năng sử dụng của các máy đo truyền thống trong lĩnh vực thời gian 

hay lĩnh vực tần số, nhƣ ôxilô, máy phân tích phổ, vôn-mét điện 

tử,… Song để xác định đƣợc nguyên nhân hƣ hỏng gây nên bởi vi 
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xử lý hoặc các phần mạch nối ghép với nó thông qua giao diện thì 

mất quá nhiều thời gian, công sức và cũng cần có những chuyên 

gia trình độ cao. 

 Một trong những cách hiệu quả nhất để tìm kiếm hƣ hỏng 

trong đa số các thiết bị số và đặc biệt trong các thiết bị có dùng vi 

xử lý là sử dụng thiết bị phân tích mã chỉ dẫn (Signature Analysis). 

Nguyên tắc và việc chế tạo các thiết bị này cũng mới đƣợc hình 

thành trong thời gian gần đây. 

 Tên gọi phân tích “mã chỉ dẫn” đƣợc bắt nguồn từ “chữ ký” 

(signature), nó có rất nhiều nghĩa cho nhiều lĩnh vực khác nhau 

nhƣ âm nhạc, in ấn,… song với nghĩa đơn giản nhất là chữ ký của 

ngƣời mang tên chữ ký đó. Trong vấn đề tìm kiếm hƣ hỏng của 

thiết bị số, thì “mã chỉ dẫn” là một số đƣợc cấu thành từ 4 ký hiệu 

chữ và số của hệ mã cơ số 16, đƣợc đặc trƣng duy nhất cho từng 

điểm nút của thiết bị đƣợc khảo sát. 

a. Mô tả bản chất của sự phân tích 

 Phân tích mã chỉ dẫn là việc so sánh sự trùng hợp giữa mã 

chỉ dẫn thực của điểm nút cụ thể nào đó đƣợc phản ánh trên màn 

hình phân tích với mã chỉ dẫn của điểm nút này hoặc với bảng 

hƣớng dẫn sử dụng thiết bị khảo sát. Sự không trùng hợp của mã 

chỉ dẫn chứng tỏ về sự hƣ hỏng, hoạt động chức năng không bình 

thƣờng của thiết bị. Ví dụ, nếu trên màn hình xuất hiện mã chỉ dẫn 

F865, còn trên mạch tại điểm nút đã cho thì cần phải có mã chỉ dẫn 

A953, nhƣ vậy rõ ràng là đã có hƣ hỏng. Để tìm hiểu nguyên nhân, 

ta có thể tiến hành kháo sát tiếp các điểm nút khác. Bằng cách đó 

có thể kết luận bộ phận hƣ hỏng là bộ phận mà ở đầu ra của nó, mã 

chỉ dẫn thực và mã chỉ dẫn mẫu khác nhau, trong khi ở đầu vào 

của nó, mã chỉ dẫn thực và mã chỉ dẫn mẫu trùng hợp nhau 
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 Thoạt nhìn bên ngoài, quy trình phân tích mã chỉ dẫn rất 

giống với quy trình phát hiện hƣ hỏng trong các thiết bị tƣơng tự. 

Trên sơ đồ nguyên lý của thiết bị tƣơng tự tại các điểm đặc trƣng, 

ngƣời ta chỉ ra hình dạng của tín hiệu và giá trị điện áp tại điểm đó. 

Có thể dùng ôxilô để quan sát hình dạng của tín hiệu và dùng vôn-

mét điện tử để đo giá trị điện áp, qua đó xác định thiết bị khảo sát 

có làm việc bình thƣờng hay không. 

 Đối với các thiết bị có chƣơng trình, rất tiếc không thể sử 

dụng hệ thống kiểm tra dựa trên cơ sở so sánh tình trạng trên ôxilô 

đƣợc vì không thể phân biệt đƣợc dãy các giá trị nhị phân trên màn 

hình. Hơn nữa trong các thiết bị dùng vi xử lý, không có sự tƣơng 

ứng đồng nhất giữa đặc tính của thiết bị với những điểm nút cụ 

thể. 

 Do đó, bộ phân tích mã chỉ dẫn là một công cụ thiết bị rất 

hiệu quả cho mục đích trên. 

b. Nguyên lý tạo lập mã chỉ dẫn 

 Để có thể tiến hành phân tích mã chỉ dẫn của hệ thống số 

dùng vi xử lý, nhất thiết phải có tín hiệu thử nghiệm, đó là dãy giá 

trị nhị phân, nghĩa là dãy xung vuông có độ rộng xung rất nhỏ, 

biên độ của nó chỉ có thể nhận hai giá trị rất khác nhau theo mức 

điện áp, đƣợc gọi là bít 0 và bít 1. 

 Dãy các giá trị 0 và 1 gọi là số liệu, đƣợc tạo ra nhờ chƣơng 

trình vi xử lý đặc biệt nằm bên trong thiết bị thử nghiệm. Từ dãy 

giá trị này hình thành tín hiệu thử nghiệm, dãy thử nghiệm. 

 Nguyên lý nhận mã chỉ dẫn từ dãy thử nghiệm với sự trợ 

giúp của thiết bị phân tích đƣợc miêu tả trên hình 9-5. 

 Mã chỉ dẫn đƣợc hình thành trong mạch có chứa thanh ghi 

dịch 16 bit (16 flip – flop), 4 bộ cộng modulo-2 mắc nối tiếp vào 

đƣờng phản hồi nối từ các đầu ra của các flip-flop thứ 7,9,12 và 16 
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tới các đầu vào thứ hai của các bộ cộng thứ 1, 2, 3, và 4 một cách 

tuần tự. Thanh ghi dịch chuyển có hai đầu vào: đầu vào cơ sở, ký 

hiệu S (Data), đƣợc đƣa vào là dãy các bit nhị phân. Và đàu vào 

thứ 2, ký hiệu C (Clock), đƣợc đƣa vào là xung nhịp (xung đồng 

bộ). Nhƣ vậy, đầu vào D nhận các bit của bộ thử cơ số 2, và đầu 

vào nhận C nhận xung nhịp mà nó chuyển dịch bit theo bộ ghi. 

 Đầu vào của mạch chính là cửa vào đầu tiên của bộ cộng 

modulo-2 thứ nhất. Dãy tín hiệu thử nghiệm đƣợc đƣa tới đây. Dãy 

này có thể có độ dài bất kỳ, nhứng kết thúc quá trình bao giờ cũng 

là một số 16 bit, đƣợc lƣu lại trong thanh ghi. Số này đƣợc biểu 

diễn dƣới dạng mã cơ số 16, đó chính là mã chỉ dẫn thu đƣợc từ 

dãy thử nghiệm cho trƣớc. Chính vì số các mã hiệu trong mã chỉ 

dẫn nhỏ hơn nhiều so với số bit trong dãy thử nghiệm nên có thể 

nói thiết bị phân tích mã chỉ dẫn đã thực hiện “nén” thông tin. 

 Cũng cần phải lƣu ý rằng mã 16 bit đƣợc dùng trong phân 

tích mã chỉ dẫn có một số đổi khác so với mã 16 thông thƣờng (0 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F) và đƣợc viết dƣới dạng 0 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 A C F H P U. Việc lựa chọn ký hiệu nhƣ trên có liên quan 

đến việc sử dụng các bộ chỉ thị, thể hiện số và chữ thông qua các 

segment. Sự thay đổi trên cho phép đọc mã chỉ dẫn dễ dàng hơn và 

không bị nhầm lẫn. Nếu vẫn sử dụng các mã 16 thông thƣờng, sẽ 

rất khó phân biệt giữa chữ B với số 8, giữa chữ D với số 0 (xem 

mã chỉ dẫn nhƣ hình 9-6). 

 Mã chỉ dẫn đƣợc hình thành nhƣ sau: ở đầu vào của mạch vẽ 

trên hình 9-5, ta đƣa sãy thử nghiệm nhị phân với độ dài xác định, 

ví dụ 20 bit (hình 9-7). 

 Những bit này đƣợc đƣa tới đầu vào D của thanh ghi sau khi 

đã đi qua dãy các bộ cộng modulo-2. Ở bộ cộng đầu tiên, mỗi bit 

của dãy thử nghiệm sẽ đƣợc cộng theo modulo-2 với bit thứ 7 của 
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thanh ghi, bit đầu ra của bộ cộng thứ nhất sẽ đƣợc cộng theo 

modulo-2 với bit thứ 6 của thanh ghi tại bộ cộng thứ 2… 

 Ở đây có quy luật nhƣ sau: nếu tại tất cả các cửa vào thứ 

2của 4 bộ cộng là bit 0 hoặc số chẵn các bộ cộng là bit 1, thì bit 

đƣợc đƣa vào đầu vào của mạch sẽ đƣợc truyền tới đầu vào D của 

thanh ghi giữ nguyên giá trị; khi bit 1 xuất hiện ở các cửa vào thứ 

hai của số lẻ các bộ cộng thì tại đầu vào D của thanh ghi sẽ nhận 

đƣợc bit có giá trị đối so với đầu vào của mạch (theo phép cộng 

modulo-2 thì kết quả sẽ là 1 khi có bit khác mức logic cộng với, 

nếu bit cộng với cùng mức thì kết quả là 0). 

 Trƣớc khi bắt đầu làm việc, tất cả các flip-flop của thanh ghi 

đều nằm ở trạng thái 0. Xung nhịp đầu tiên đƣợc đƣa tới cửa vào C 

của thanh ghi sẽ cho FF1 giá trị bit đầu tiên của dãy thử nghiệm, 

đƣa vào kênh D. Xung nhịp thứ hai sẽ đẩy bit đầu tiên sang bên 

trái một bƣớc, nghĩa là từ FF1 sang FF2 và đƣa tới FF1 giá trị bit 

thứ hai của dãy. Mỗi xung nhịp lại đẩy giá trị của thanh ghi sang 

bên trái một bƣớc và đƣa vào FF1 giá trị tiếp theo của dãy thử 

nghiệm. Toàn bộ quá trình này đƣợc kết thúc khi và chỉ khi bit thứ 

20 của dãy thử nghiệm (trong ví dụ đang xét, chiều dài dãy thử 

nghiệm là 20), đƣợc đƣa vào FF1 (sau khi đã đi qua dãy các bộ 

cộng modulo-2). Mã đƣợc tạo thành trong thanh ghi đƣợc biểu 

diễn theo hệ cơ số 16 và nhận đƣợc mã chỉ dẫn của dãy thử 

nghiệm đã cho. 

 Bây giờ ta xét mối tƣơng quan giữa các mẫu ở dạng nhị phân 

tại đầu ra và đầu vào của chuỗi bộ cộng modulo-2. 

 Giả sử rằng chuỗi cập nhật có n bit ở đầu vào: a1, a2,…,an, 

trong đó ai là bằng 0 hay bằng 1. 

 Do đã có quy ƣớc tại thời điểm làm việc ban đầu, đầu ra của 

các flip-flop của thanh ghi ở trạng thái logic, nên giá trị các đƣờng 
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hồi tiếp từ đầu ra của các flip-flop 7, 9, 12 và 16 đƣợc duy trì ở giá 

trị 0 logic ít ra trong thƣòi gian tính bằng 7 xung nhịp. Nhƣ vậy 

tính từ thời điểm bắt đầu xuất hiện xung nhịp (clock) thứ nhất tới 

thời điểm kết thúc xung nhịp thứ 7, thì bit vào thứ 2của các bộ  

cộng modulo-1 ở mức 0. Căn cứ vào bảng trạng thái của bộ cộng 

modulo-2, ta khẳng định chắc chắn rằng trong khoảng thời gian 

này giá trị của các bit thuộc chuỗi mẫu kiểm tra qua chuỗi bộ cộng 

modulo-2 hoàn toàn không bị thay đổi. Nhƣ vậy 7 bit dấu của hai 

chuỗi đầu vào và đầu ra là trùng nhau; ai=bi, với i=1, 2, 3,…,9. 

 Từ bit thứ 8 trở đi, bit thứ i có giá trị 0 hay 1, đƣợc xác định 

bởi sự cân bằng: 

 ở đây i nằm trong dải từ 8 đến n;   là số bù của ai;  là cộng 

của modulo –2. 

 Nếu trọng số của bit bik nhỏ hơn hay bằng 0 (i<k) thì có thể 

bỏ qua sự có mặt của bit đó trong biểu thức cộng modulo –2 trên. 

 Ví dụ: 

 Giả sử bit đó là b10, i=10 rõ ràng là: 

     bỏ qua bi-16 và bi-12 

   i – 9= 1 

   i – 7 = 3 

Để có đƣợc mã ký hiệu ở dạng nhị phân, ta loại bỏ trƣớc các 

bit có thứ tự từ (n-16) trở đi trong chuỗi bit b1, b2,…,bn; 16 bit 

còn lại sẽ là mã ký hiệu chỉ dẫn mong muốn ở dạng nhị phân. 
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Lời nói đầu 

 

Môn học kỹ thuật đo lường trình bày các kiến thức về kỹ thuật đo dùng trong 

ngành điện hiện nay. Giới thiệu những phép đo cơ bản để ứng dụng cho các ngành sản 

xuất công nghiệp. 

Kỹ thuật Đo lường Điện là môn học nghiên cứu các phương pháp đo các đại 

lượng vật lý: đại lượng điện: điện áp, dòng điện, công suất,… và đại lượng không 

điện: nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc… 

Bài giảng Kỹ thuật Đo lường Điện được biên soạn dựa trên các giáo trình và tài 

liệu tham khảo mới nhất hiện nay, được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các 

ngành: Điện công nghiệp, Điện dân dụng, Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật Thông tin, 

Tự động hoá, Trang thiết bị điện, Tín hiệu Giao thông. 

            Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ  bản và chuyên sâu về  kỹ thuật đo 

lường trong ngành điện. Trình bày các dụng cụ đo, nguyên lý đo và phương pháp đo 

các thông số. Trên cơ sở đó, người học biết cách sử dụng dụng cụ đo và xử lý kết quả 

đo trong công việc sau này. 

            Trong quá trình biên soạn, đã được các đồng nghiệp đóng góp nhiều ý kiến, 

mặc dù cố gắng sửa chữa, bổ sung cho cuốn sách được  hoàn chỉnh hơn, song chắc 

chắn không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế.  

Mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn đọc. 
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Phần I: ĐẠI CƢƠNG VỀ ĐO LƢỜNG ĐIỆN 

Trong quá trình nghiên cứu khoa học nói chung và cụ thể là từ việc nghiên cứu, 

thiết kế, chế tạo, thử nghiệm cho đến khi vận hành, sữa chữa các thiết bị, các quá trình 

công nghệ… đều yêu cầu phải biết rõ các thông số của đối tượng để có các quyết định 

phù hợp. Sự đánh giá các thông số quan tâm của các đối tượng nghiên cứu được thực 

hiện bằng cách đo các đại lượng vật lý đặc trưng cho các thông số đó.  

1.1 KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƢỜNG ĐIỆN. 

1.1.1. Khái niệm về đo lƣờng. 

Đo lường là một quá trình đánh giá định lượng đại lượng cần đo để có kết quả 

bằng số so với đơn vị đo. Kết quả đo lường (Ax) là giá trị bằng số, được định nghĩa 

bằng tỉ số giữa đại lượng cần đo (X) và đơn vị đo (Xo):  

Kết quả đo được biểu diễn dưới dạng: A =
0X

X
 và ta có X = A.X0 

Trong đó:  X - đại lượng đo 

        X0 - đơn vị đo 

        A - con số kết quả đo. 

Từ (1.1) có phương trình cơ bản của phép đo: X = Ax . Xo , chỉ rõ sự so sánh X 

so với Xo, như vậy muốn đo được thì đại lượng cần đo X phải có tính chất là các giá 

trị của nó có thể so sánh được, khi muốn đo một đại lượng không có tính chất so sánh 

được thường phải chuyển đổi chúng thành đại lượng có thể so sánh được. 

1.1.2. Khái niệm về đo lƣờng điện. 

 Đại lượng nào so sánh được với mẫu hay chuẩn thì mới đo được. Nếu các đại 

lượng không so sánh được thì phải chuyển đổi về đại lượng so sánh được với mẫu hay 

chuẩn rồi đo. Đo lường điện là một quá trình đánh giá định lượng đại lượng điện cần 

đo để có kết quả bằng số so với đơn vị đo.  

1.1.3. Các phƣơng pháp đo.  

Phương pháp đo là việc phối hợp các thao tác cơ bản trong quá trình đo, bao 

gồm các thao tác: xác định mẫu và thành lập mẫu, so sánh, biến đổi, thể hiện kết quả 

hay chỉ thị. Các phương pháp đo khác nhau phụ thuộc vào các phương pháp nhận 

thông tin đo và nhiều yếu tố khác như đại lượng đo lớn hay nhỏ, điều kiện đo, sai số, 

yêu cầu…  

Tùy thuộc vào đối tượng đo, điều kiện đo và độ chính xác yêu cầu của phép đo 

mà người quan sát phải biết chọn các phương pháp đo khác nhau để thực hiện tốt quá 
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trình đo lường. Có thể có nhiều phương pháp đo khác nhau nhưng trong thực tế thường 

phân thành 2 loại phương pháp đo chính là phương pháp đo biến đổi thẳng và phương 

pháp đo kiểu so sánh.  

1.1.3.1. Phƣơng pháp đo biến đổi thẳng  

- Định nghĩa: là phương pháp đo có sơ đồ cấu trúc theo kiểu biến đổi thẳng, 

nghĩa là không có khâu phản hồi.  

- Quá trình thực hiện:  

* Đại lượng cần đo X qua các khâu biến đổi để biến đổi thành con số NX, đồng thời 

đơn vị của đại lượng đo XO cũng được biến đổi thành con số NO.  

* Tiến hành quá trình so sánh giữa đại lượng đo và đơn vị (thực hiện phép chia 

NX/NO),  

* Thu được kết quả đo: AX = X/XO = NX/NO .  

 

Hình 1.2. Lưu đồ phương pháp đo biến đổi thẳng. 

Quá trình này được gọi là quá trình biến đổi thẳng, thiết bị đo thực hiện quá 

trình này gọi là thiết bị đo biến đổi thẳng. Tín hiệu đo X và tín hiệu đơn vị XO sau khi 

qua khâu biến đổi (có thể là một hay nhiều khâu nối tiếp) có thể được qua bộ biến đổi 

tương tự - số A/D để có NX và NO , qua khâu so sánh có NX/NO.  

Dụng cụ đo biến đổi thẳng thường có sai số tương đối lớn vì tín hiệu qua các 

khâu biến đổi sẽ có sai số bằng tổng sai số của các khâu, vì vậy dụng cụ đo loại này 

thường được sử dụng khi độ chính xác yêu cầu của phép đo không cao lắm.  

1.1.3.2.Phƣơng pháp đo kiểu so sánh: 

- Định nghĩa: là phương pháp đo có sơ đồ cấu trúc theo kiểu mạch vòng, nghĩa 

là có khâu phản hồi. 

- Quá trình thực hiện: 

+  Đại lượng đo X và đại lượng mẫu XO được biến đổi thành một đại lượng vật 

lý nào đó thuận tiện cho việc so sánh. 

+ Quá trình so sánh X và tín hiệu XK (tỉ lệ với XO) diễn ra trong suốt quá 

trìnhđo, khi hai đại lượng bằng nhau đọc kết quả XK sẽ có được kết quả đo. 
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 Quá trình đo như vậy gọi là quá trình đo kiểu so sánh. Thiết bị đo thực hiện quá 

trình này gọi là thiết bị đo kiểu so sánh (hay còn gọi là kiểu bù).  

 

Hình 1.3. Lưu đồ phương pháp đo kiểu so sánh. 

+ Các phương pháp so sánh: bộ so sánh SS thực hiện việc so sánh đại lượng đo X và 

đại lượng tỉ lệ với mẫu XK, qua bộ so sánh có: ΔX = X - XK. Tùy thuộc vào cách so 

sánh mà sẽ có các phương pháp sau: 

- So sánh cân bằng: 

 * Quá trình thực hiện: đại lượng cần đo X và đại lượng tỉ lệ với mẫu XK = NK.XO 

được so sánh với nhau sao cho ΔX = 0, từ đó suy ra X = XK = NK.XO 

+ suy ra kết quả đo: AX = X/XO = NK. Trong quá trình đo, XK phải thay đổi khi X thay 

đổi để được kết quả so sánh là ΔX = 0 từ đó suy ra kết quả đo. 

* Độ chính xác: phụ thuộc vào độ chính xác của XK và độ nhạy của thiết bị chỉ thị cân 

bằng (độ chính xác khi nhận biết ΔX = 0). 

Ví dụ: cầu đo, điện thế kế cân bằng  

- So sánh không cân bằng: 

* Quá trình thực hiện: đại lượng tỉ lệ với mẫu XK là không đổi và biết trước, qua bộ 

so sánh có được ΔX = X - XK, đo ΔX sẽ có được đại lượng đo X = ΔX + XK từ đó có kết 

quả đo: AX = X/XO = (ΔX + XK)/XO. 

* Độ chính xác: độ chính xác của phép đo chủ yếu do độ chính xác của XK quyết định, 

ngoài ra còn phụ thuộc vào độ chính xác của phép đo ΔX, giá trị của ΔX so với X (độ 

chính xác của phép đo càng cao khi ΔX càng nhỏ so với X). 

 Phương pháp này thường được sử dụng để đo các đại lượng không điện, như đo 

ứng suất (dùng mạch cầu không cân bằng), đo nhiệt độ… 

- So sánh không đồng thời: 

* Quá trình thực hiện: dựa trên việc so sánh các trạng thái đáp ứng của thiết bị đo khi 

chịu tác động tương ứng của đại lượng đo X và đại lượng tỉ lệ với mẫu XK, khi hai 

trạng thái đáp ứng bằng nhau suy ra X = XK . 
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 Đầu tiên dưới tác động của X gây ra một trạng thái nào đo trong thiết bị đo, 

sau đó thay X bằng đại lượng mẫu XK thích hợp sao cho cũng gây ra đúng trạng thái 

như khi X tác động, từ đó suy ra X = XK. Như vậy rõ ràng là XK phải thay đổi khi X 

thay đổi. 

* Độ chính xác: phụ thuộc vào độ chính xác của XK. Phương pháp này chính xác vì 

khi thay XK bằng X thì mọi trạng thái của thiết bị đo vẫn giữ nguyên. Thường thì giá 

trị mẫu được đưa vào khắc độ trước, sau đó qua các vạch khắc mẫu để xác định giá trị 

của đại lượng đo X. Thiết bị đo theo phương pháp này là các thiết bị đánh giá trực tiếp 

như vônmét, ampemét chỉ thị kim. 

- So sánh đồng thời: 

* Quá trình thực hiện: so sánh cùng lúc nhiều giá trị của đại lượng đo X và đại lượng 

mẫu XK, căn cứ vào các giá trị bằng nhau suy ra giá trị của đại lượng đo. 

 Ví dụ: xác định 1 inch bằng bao nhiêu mm: lấy thước có chia độ mm (mẫu), 

thước kia theo inch (đại lượng cần đo), đặt điểm 0 trùng nhau, đọc được các điểm 

trùng nhau là: 127mm và 5 inch, 254mm và 10 inch, từ đó có được:1 inch = 127/5 = 

254/10 = 25,4 mm 

 Trong thực tế thường sử dụng phương pháp này để thử nghiệm các đặc tính của 

các cảm biến hay của thiết bị đo để đánh giá sai số của chúng. 

Từ các phương pháp đo trên có thể có các cách thực hiện phép đo là: 

- Đo trực tiếp : kết quả có chỉ sau một lần đo 

- Đo gián tiếp: kết quả có bằng phép suy ra từ một số phép đo trực tiếp 

- Đo hợp bộ: như gián tiếp nhưng phải giả một phương trình hay một hệ phương trình 

mới có kết quả 

- Đo thống kê: đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình mới có kết quả 

1.2. CÁC SAI SỐ VÀ TÍNH SAI SỐ. 

1.2.1. Khái niệm về sai số. 

 Ngoài sai số của dụng cụ đo, việc thực hiện quá trình đo cũng gây ra nhiều sai 

số. Nguyên nhân của những sai số này gồm: 

- Phương pháp đo được chọn. 

- Mức độ cẩn thận khi đo. 

Do vậy kết quả đo lường không đúng với giá trị chính xác của đại lượng đo mà có 
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sai số, gọi là sai số của phép đo. Như vậy muốn có kết quả chính xác của phép đo thì 

trước khi đo phải xem xét các điều kiện đo để chọn phương pháp đo phù hợp, sau khi 

đo cần phải gia công các kết quả thu được nhằm tìm được kết quả chính xác. 

1.2.2. Các loại sai số. 

* Sai số tuyệt đối, sai số tương đối, sai số hệ thống. 

- Sai số của phép đo: là sai số giữa kết quả đo lường so với giá trị chính xác của đại 

lượng đo. 

- Giá trị thực Xth của đại lượng đo: là giá trị của đại lượng đo xác định được với một 

độ chính xác nào đó (thường nhờ các dụng cụ mẫu có cáp chính xác cao hơn dụng cụ 

đo được sử dụng trong phép đo đang xét). 

Giá trị chính xác (giá trị đúng) của đại lượng đo thường không biết trước, vì vậy khi 

đánh giá sai số của phép đo thường sử dụng giá trị thực Xth của đại lượng đo. 

Như vậy ta chỉ có sự đánh giá gần đúng về kết quả của phép đo. Việc xác định sai số 

của phép đo - tức là xác định độ tin tưởng của kết quả đo là một trong những nhiệm vụ 

cơ bản của đo lường học. Sai số của phép đo có thể phân loại theo cách thể hiện bằng 

số, theo nguồn gây ra sai số hoặc theo qui luật xuất hiện của sai số. 

Tiêu chí phân loại Theo cách thể hiện bằng số 

  Theo nguồn gây ra sai số 

  Theo qui luật xuất hiện của sai số 

  Loại sai số 

  - Sai số tuyệt đối. 

  - Sai số tương đối. 

  - Sai số phương pháp. 

  - Sai số thiết bị. 

  - Sai số chủ quan. 

  - Sai số bên ngoài. 

  - Sai số hệ thống. 

  - Sai số ngẫu nhiên. 
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Tiêu chí 

phân loại 

Theo cách thể hiện 

bằng số 

Theo nguồn gây ra 

sai số 

Theo qui luật xuất 

hiện của sai số 

Loại sai số 

 

- Sai số tuyệt đối 

- Sai số tương đối 

 

- Sai số phương pháp 

- Sai số thiết bị. 

- Sai số chủ quan. 

- Sai số bên ngoài. 

- Sai số hệ thống. 

- Sai số ngẫu nhiên 

 

Bảng 2.1. Phân loại sai số của phép đo. 

* Sai số tuyệt đối ΔX: là hiệu giữa đại lượng đo X và giá trị thực Xth : 

  ΔX = X - Xth 

* Sai số tƣơng đối γX : là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị thực tính bằng 

phần trăm: (%)100.
.th

X
X

; 

 Vì thXX  nên có thể có: (%)100.X
X

 

Sai số tương đối đặc trưng cho chất lượng của phép đo. 

Độ chính xác của phép đo ε : đại lượng nghịch đảo của sai số tương đối:  

  
XX

th 1
.  

* Sai số hệ thống (systematic error): thành phần sai số của phép đo luôn không đổi 

hoặc thay đổi có qui luật khi đo nhiều lần một đại lượng đo. 

 Qui luật thay đổi có thể là một phía (dương hay âm), có chu kỳ hoặc theo một 

qui luật phức tạp nào đó. 

Ví dụ: sai số hệ thống không đổi có thể là: sai số do khắc độ thang đo (vạch khắc độ bị 

lệch…), sai số do hiệu chỉnh dụng cụ đo không chính xác (chỉnh đường tâm 

ngang sai trong dao động ký…)… 

 Sai số hệ thống thay đổi có thể là sai số do sự dao động của nguồn cung cấp 

(pin yếu, ổn áp không tốt…), do ảnh hưởng của trường điện từ… 
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Hình 2.1. Sai số hệ thống do khắc vạch là 1 độ - khi đọc cần hiệu chỉnh thêm 1 độ. 

1.2.3. Phƣơng pháp tính sai số. 

Dựa vào số lớn các giá trị đo được có thể xác định qui luật thay đổi của sai số 

ngẫu nhiên nhờ sử dụng các phương pháp toán học thống kê và lý thuyết xác suất. 

Nhiệm vụ của việc tính toán sai số ngẫu nhiên là chỉ rõ giới hạn thay đổi của sai số 

của kết quả đo khi thực hiện phép đo nhiều lần, như vậy phép đo nào có kết quả với 

sai số ngẫu nhiên vượt quá giới hạn sẽ bị loại bỏ. 

- Cơ sở toán học: việc tính toán sai số ngẫu nhiên dựa trên giả thiết là sai số ngẫu 

nhiên của các phép đo các đại lượng vật lý thường tuân theo luật phân bốchuẩn (luật 

phân bố Gauxơ-Gauss). Nếu sai số ngẫu nhiên vượt quá một giá trị nào đó thì xác suất 

xuất hiện sẽ hầu như bằng không và vì thế kết quả đo nào có sai số ngẫu nhiên như vậy 

sẽ bị loại bỏ. 

- Các bƣớc tính sai số ngẫu nhiên: 

Xét n phép đo với các kết quả đo thu được là x1, x2, ..., xn. 

*. Tính ước lượng kì vọng toán học mX của đại lượng đo: 

  
n

i

in
X

n

x

n

XXX
Xm

1

21 ,
.....

 

chính là giá trị trung bình đại số của n kết quả đo. 

*. Tính độ lệch của kết quả mỗi lần đo so với giá trị trung bình vi : 

  Xxv ii  

 vi (còn gọi là sai số dư). 

*. Tính khoảng giới hạn của sai số ngẫu nhiên: được tính trên cơ sở đường phân bố 

chuẩn: 21 , , thường chọn: 21 ,  với: 

  
)1.(

1

2

21
nn

v
n

i

i

, 

với xác suất xuất hiện sai số ngẫu nhiên ngoài khoảng này là 34%. 
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*. Xử lý kết quả đo: những kết quả đo nào có sai số dư vi nằm ngoài khoảng 21,  

sẽ bị loại. 

1.2.4. Các phƣơng pháp hạn chế sai số 

Một trong những nhiệm vụ cơ bản của mỗi phép đo chính xác là phải phân tích 

các nguyên nhân có thể xuất hiện và loại trừ sai số hệ thống. Mặc dù việc phát hiện sai 

số hệ thống là phức tạp, nhưng nếu đã phát hiện thì việc loại trừ sai số hệ thống sẽ 

không khó khăn. 

* Việc loại trừ sai số hệ thống có thể tiến hành bằng cách: 

- Chuẩn bị tốt trước khi đo: phân tích lý thuyết; kiểm tra dụng cụ đo trước khi sử 

dụng; chuẩn bị trước khi đo; chỉnh "0" trước khi đo… 

- Quá trình đo có phương pháp phù hợp: tiến hành nhiều phép đo bằng các phương 

pháp khác nhau; sử dụng phương pháp thế… 

- Xử lý kết quả đo sau khi đo: sử dụng cách bù sai số ngược dấu (cho một lượng hiệu 

chỉnh với dấu ngược lại); trong trường hợp sai số hệ thống không 

đổi thì có thể loại được bằng cách đưa vào một lượng hiệu chỉnh hay một hệ số hiệu 

chỉnh: 

+ Lượng hiệu chỉnh: là giá trị cùng loại với đại lượng đo được đưa thêm vào kết quả 

đo nhằm loại sai số hệ thống. 

+ Hệ số hiệu chỉnh: là số được nhân với kết quả đo nhàm loại trừ sai số hệ thống. 

Trong thực tế không thể loại trừ hoàn toàn sai số hệ thống. Việc giảm ảnh hưởng sai 

số hệ thống có thể thực hiện bằng cách chuyển thành sai số ngẫu nhiên. 

* Xử lý kết quả đo. 

 Như vậy sai số của phép đo gồm 2 thành phần: sai số hệ thống θ - không đổi 

hoặc thay đổi có qui luật và sai số ngẫu nhiên Δ - thay đổi một cách ngẫu nhiên không 

có qui luật. Trong quá trình đo hai loại sai số này xuất hiện đồng thời và sai số phép 

đo ΔX được biểu diễn dưới dạng tổng của hai thành phần sai số đó: ΔX = θ + Δ. Để 

nhận được các kết quả sai lệch ít nhất so với giá trị thực của đại lượng đo cần phải 

tiến hành đo nhiều lần và thực hiện gia công (xử lý) kết quả đo (các số liệu nhận được 

sau khi đo). 

 Sau n lần đo sẽ có n kết quả đo x1, x2, .., xn là số liệu chủ yếu để tiến hành gia 

công kết quả đo. 

* Loại trừ sai số hệ thống. 

 Việc loại trừ sai số hệ thống sau khi đo được tiến hành bằng các phương pháp.  

- Sử dụng cách bù sai số ngược dấu 
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- Đưa vào một lượng hiệu chỉnh hay một hệ số hiệu chỉnh 

 

 

Hình 2.2. Lưu đồ thuật toán quá trình gia công kết quả đo. 

 

Phần II. CÁC LOẠI CƠ CẤU ĐO THÔNG DỤNG 

2.1. KHÁI NIỆM VỀ CƠ CẤU ĐO. 

 Cơ cấu đo là thành phần cơ bản để tạo nên các dụng cụ và thiết bị đo lường ở 

dạng tương tự (analog) và hiện số Digitans. 

- Ở dạng tương tự (analog) là dụng cụ đo biến đổi thẳng: đại lượng cần đo X như điện 

áp, dòng điện, tần số, góc pha… được biến đổi thành góc quay α của phần động(so với 

phần tĩnh), tức là biến đổi từ năng lượng điện từ thành năng lượng cơ học.  

 Từ đó có biểu thức quan hệ:  
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  )(X  với X là đại lượng điện. 

 Các cơ cấu chỉ thị này thường dùng trong các dụng cụ đo các đại lượng: dòng 

điện, điện áp, công suất, tần số, góc pha, điện trở…của mạch điện một chiều và xoay 

chiều tần số công nghiệp. 

- Hiện số (Digitans) là cơ cấu chỉ thị số ứng dụng các kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy 

tính để biến đổi và chỉ thị đại lượng đo. 

Có nhiều loại thiết bị hiện số khác nhau như: đèn sợi đốt, đèn điện tích, LED 7 thanh, 

màn hỡnh tinh thể lỏng LCD, màn hình cảm ứng…  

2.2. CÁC LOẠI CƠ CẤU ĐO.  

2.2.1. Cơ cấu đo từ điện.. 

* lôgômét từ điện (Permanent Magnet Moving Coil). 

a) Cấu tạo chung: gồm hai phần cơ bản: phần tĩnh và phần động: 

- Phần tĩnh: gồm: nam châm vĩnh cửu 1; mạch từ và cực từ 3 và lõi sắt 6 hình thành 

mạch từ kín. Giữa cực từ 3 và lõi sắt 6 có có khe hở không khí đều gọi là khe hở làm 

việc, ở giữa đặt khung quay chuyển động. 

- Phần động: gồm: khung dây quay 5 được quấn bắng dây đồng. Khung dây được gắn 

vào trục quay (hoặc dây căng, dây treo). Trên trục quay có hai lò xo cản 7 mắc ngược 

nhau, kim chỉ thị 2 và thang đo 8. 

 

Hình 2.1. Cơ cấu chỉ thị từ điện. 

b) Nguyên lý làm việc chung: khi có dòng điện chạy qua khung dây 5 (phần động), 

dưới tác động của từ trường nam châm vĩnh cửu 1 (phần tĩnh) sinh ra mômen quay Mq 

làm khung dây lệch khỏi vị trí ban đầu một góc α. Mômen quay được tính theo biểu 

thức: 

  qM
d

dWe = B.S.W.I 

 với      B: độ từ cảm của nam châm vĩnh cửu 
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   S: tiết diện khung dây 

 W: số vòng dây của khung dây 

Tại vị trí cân bằng, mômen quay bằng mômen cản: 

  ISIWSB
D

DIWSBMM Icq .....
1

....  

 Với một cơ cấu chỉ thị cụ thể do B, S, W, D là hằng số nên góc lệch α tỷ lệ bậc 

nhất với dòng điện I chạy qua khung dây. 

c) Các đặc tính chung: từ biểu thức (5.1) suy ra cơ cấu chỉ thị từ điện có các đặc tính 

cơ bản sau: 

- Chỉ đo được dòng điện một chiều. 

- Đặc tính của thang đo đều. 

- Độ nhạy WSB
D

S I ..
1

là hằng số 

- Ưu điểm: độ chính xác cao; ảnh hưởng của từ trường ngoài không đáng kể (do từ 

trường là do nam châm vĩnh cửu sinh ra); công suất tiêu thụ nhỏ nên ảnh hưởng không 

đáng kể đến chế độ của mạch đo; độ cản dịu tốt; thang đo đều (do góc quay tuyến tính 

theo dòng điện). 

- Nhược điểm: chế tạo phức tạp; chịu quá tải kém (do cuộn dây của khung quay nhỏ); 

độ chính xác của phép đo bị ảnh hưởng lớn bởi nhiệt độ, chỉ đo dòng một chiều. 

- Ứng dụng: cơ cấu chỉ thị từ điện dùng để chế tạo ampemét vônmét, ômmét nhiều 

thang đo và có dải đo rộng; độ chính xác cao (cấp 0,1 ÷ 0,5). 

+ Chế tạo các loại ampemét, vônmét, ômmét nhiều thang đo, dải đo rộng. 

+ Chế tạo các loại điện kế có độ nhạy cao có thể đo được: dòng đến 10-12A, áp 

đến 10 - 4V, đo điện lượng, phát hiện sự lệch điểm không trong mạch cần đo hay trong 

điện thế kế. 

+ Sử dụng trong các mạch dao động ký ánh sáng để quan sát và ghi lại các giá 

trị tức thời của dòng áp, công suất tần số có thể đến 15kHz; được sử dụng để chế tạo 

các đầu rung. 

+ Làm chỉ thị trong các mạch đo các đại lượng không điện khác nhau. 

+ Chế tạo các dụng cụ đo điện tử tương tự: vônmét điện tử, tần số kế điện tử, 

pha kế điện tử… 

+ Dùng với các bộ biến đổi khác như chỉnh lưu, cảm biến cặp nhiệt để có thể đo 

được dòng, áp xoay chiều. 
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d) Lôgômét từ điện: là loại cơ cấu chỉ thị để đo tỉ số hai dòng điện, hoạt động theo 

nguyên lý giống cơ cấu chỉ thị điện từ, chỉ khác là không có lò xo cản mà thay bằng 

một khung dây thứ hai tạo ra mômen có hướng chống lại mômen quay của khung dây 

thứ nhất. 

Nguyên lý làm việc: trong khe hở của từ trường của nam châm vĩnh cửu đặt phần động 

gồm hai khung quay đặt lệch nhau góc δ (300 ÷ 900). Hai khung dây gắn vào một trục 

chung. Dòng điện I1 và I2 đưa vào các khung dây bằng các dây dẫn không mômen. 

 

Hình 2.2. Lôgômét từ điện 

- Dòng I1 sinh ra mômen quay Mq:  
d

d
IM q

1
1.  

- Dòng I2 sinh ra mômen cản Mc:   
d

d
IM 2

2 .  

với Ф1, Ф2: từ thông của nam châm móc vòng qua các khung dây, thay đổi theo α. 

Dấu của Mq và Mc ngược nhau. Các giá trị cực đại của các mômen lệch nhau góc δ. 

Ở trạng thái cân bằng có: 

  cq MM  
d

d
I 1

1. = 
d

d
I 2

2 .   )(
)(

)(

2

1

1

2

2

1 f
f

f

d

d

d

d

I

I
 

với f1(α), f2(α) là các đại lượng xác định tốc độ thay đổi của từ thông móc vòng.  

Từ biểu thức trên có: )(
2

1

I

I
F  

Đặc tính cơ bản: góc lệch α tỉ lệ với tỉ số của hai dòng điện đi qua các khung dây. 

Ứng dụng: lôgômét từ điện được ứng dụng để đo điện trở, tần số và các đại lượng 

không điện. 
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2.2.2. Cơ cấu đo điện từ. 

* lôgômét điện từ. 

a) Cấu tạo chung: gồm hai phần cơ bản: phần tĩnh và phần động: 

- Phần tĩnh: là cuộn dây 1 bên trong có khe hở không khí (khe hở làm việc). 

- Phần động: là lõi thép 2 được gắn lên trục quay 5, lõi thép có thể quay tự do 

trong khe làm việc của cuộn dây. Trên trục quay có gắn: bộ phận cản dịu không khí 4, 

kim chỉ 6, đối trọng 7. Ngoài ra còn có lò xo cản 3, bảng khắc độ 8. 

 

Hình 2.3. Cấu tạo chung của cơ cấu chỉ thị điện từ. 

b) Nguyên lý làm việc: dòng điện I chạy vào cuộn dây 1 (phần tĩnh) tạo thành một 

nam châm điện hút lõi thép 2 (phần động) vào khe hở không khí với mômen quay: 

   ,
d

dW
M e

q  với 
2

2LI
We  

với L là điện cảm của cuộn dây, suy ra: 

   ..
2

1 2

d

dL
IM q  

Tại vị trí cân bằng có: 

   2.
2

1
I

d

dL

D
MM cq  

là phương trình thể hiện đặc tính của cơ cấu chỉ thị điện từ.  

c) Các đặc tính chung: 

- Góc quay α tỉ lệ với bình phương của dòng điện, tức là không phụ thuộc vào chiều 

của dòng điện nên có thể đo trong cả mạch xoay chiều hoặc một chiều. 

- Thang đo không đều, có đặc tính phụ thuộc vào tỉ số dL/dαlà một đại lượng phi 

tuyến. 

- Cản dịu thường bằng không khí hoặc cảm ứng. 

- Ưu điểm: cấu tạo đơn giản, tin cậy, chịu được quá tải lớn. 

- Nhược điểm: độ chính xác không cao nhất là khi đo ở mạch một chiều sẽ bị sai 
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số (do hiện tượng từ trễ, từ dư…); độ nhạy thấp; bị ảnh hưởng của từ trường ngoài (do 

từ trường của cơ cấu yếu khi dòng nhỏ). 

d) Ứng dụng: thường được sử dụng đẻ chế tạo các loại ampemét, vônmét trong mạch 

xoay chiều tần số công nghiệp với độ chính xác cấp 1÷2. Ít dùng trong các mạch có tần 

số cao. 

2.2.3. Cơ cấu đo điện động. 

* lôgômét điện động. 

a) Cấu tạo chung: như hình 2.4: gồm hai phần cơ bản: phần tĩnh và phần động: 

- Phần tĩnh: gồm: cuộn dây 1 (được chia thành hai phần nối tiếp nhau) để tạo ra từ 

trường khi có dòng điện chạy qua. Trục quay chui qua khe hở giữa hai phần cuộn dây 

tĩnh. 

- Phần động: gồm một khung dây 2 đặt trong lòng cuộn dây tĩnh. Khung dây 2 được 

gắn với trục quay, trên trục có lò xo cản, bộ phận cản dịu và kim chỉ thị. Cả phần động 

và phần tĩnh được bọc kín bằng màn chắn để ngăn chặn ảnh hưởng của từ trường 

ngoài. 

b) Nguyên lý làm việc chung: khi có dòng điện I1 chạy vào cuộn dây 1 (phần tĩnh) 

làm xuất hiện từ trường trong lòng cuộn dây. Từ trường này tác động lên dòng điện I2 

chạy trong khung dây 2 (phần động) tạo nên mômen quay làm khung dây 2 quay một 

góc α. 

Mômen quay được tính: 
d

dW
Mq e  

với: We là năng điện điện từ trường. Có hai trường hợp xảy ra: 

- I1, I2 là dòng điện một chiều:  21
12 ..

1
II

d

dM

D
 

với: M12 là hỗ cảm giữa cuộn dây tĩnh và động. 

- I1 và I2 là dòng điện xoay chiều: cos...
1

21
12 II

d

dM

D
 

với: ψ là góc lệch pha giữa I1 và I2. 

 

 

Hình 2.4. Cấu tạo của cơ cấu chỉ thị điện động 
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c) Các đặc tính chung: 

- Có thể dùng trong cả mạch điện một chiều và xoay chiều. 

- Góc quay α phụ thuộc tích (I1.I2) nên thang đo không đều 

- Trong mạch điện xoay chiều α phụ thuộc góc lệch pha ψ giữa hai dòng điện nên có 

thể ứng dụng làm Oátmét đo công suất. 

- Ưu điểm cơ bản: có độ chính xác cao khi đo trong mạch điện xoay chiều. 

- Nhược điểm: công suất tiêu thụ lớn nên không thích hợp trong mạch công suất 

nhỏ. Chịu ảnh hưởng của từ trường ngoài, muốn làm việc tốt phải có bộ phận chắn từ. 

Độ nhạy thấp vì mạch từ yếu. 

d) Ứng dụng: chế tạo các ampemét, vônmét, óatmét một chiều và xoay chiều tần số 

công nghiệp; các pha kế để đo góc lệch pha hay hệ số công suất cosφ. 

Trong mạch có tần số cao phải có mạch bù tần số (đo được dải tần đến 20KHz). 

2.2.4. Cơ cấu đo cảm ứng. 

a) Cấu tạo chung: như hình 2.5: gồm phần tĩnh và phần động. 

- Phần tĩnh: các cuộn dây điện 2,3 có cấu tạo để khi có dòng điện chạy trong cuộn dây 

sẽ sinh ra từ trường móc vòng qua mạch từ và qua phần động, có ít nhất là 2 nam châm 

điện. 

- Phần động: đĩa kim loại 1 (thường bằng nhôm) gắn vào trục 4 quay trên trụ 5. 

 

 

 

 

 

Hình 2.5. Cơ cấu chỉ thị cảm ứng 

b) Nguyên lý làm việc chung: dựa trên sự tác động tương hỗ giữa từ trường xoay 

chiều (được tạo ra bởi dòng điện trong phần tĩnh) và dòng điện xoáy tạo ra trong đĩa 

của phần động, do đó cơ cấu này chỉ làm việc với mạch điện xoay chiều: 

 Khi dòng điện I1, I2 vào các cuộn dây phần tĩnh → sinh ra các từ thông Ф1, Ф2 

(các từ thông này lệch pha nhau góc ψ bằng góc lệch pha giữa các dòng điện tương 

ứng), từ thông Ф1, Ф2 cắt đĩa nhôm 1 (phần động) → xuất hiện trong đĩa nhôm các sức 

điện động tương ứng E1, E2 (lệch pha với Ф1, Ф2 góc π/2) → xuất hiện các dòng điện 

xoáy I x1, Ix2 (lệch pha với E1, E2 góc α1, α2). 
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 Các từ thông Ф1, Ф2 tác động tương hỗ với các dòng điện Ix1, Ix2 → sinh ra các 

lực F1, F2 và các mômen quay tương ứng → quay đĩa nhôm (phần động). Mômen 

quay được tính: sin.. 21fCM q
 

 với: C là hằng số 

         f  là tần số của dòng điện I1, I2 

                   ψ là góc lệch pha giữa I1, I2 

c) Các đặc tính chung: 

- Điều kiện để có mômen quay là ít nhất phải có hai từ trường. 

- Mômen quay đạt giá trị cực đại nếu góc lệch pha ψ giữa I1, I2 bằng π/2. 

- Mômen quay phụ thuộc tần số của dòng điện tạo ra các từ trường. 

- Chỉ làm việc trong mạch xoay chiều. 

- Nhược điểm: mômen quay phụ thuộc tần số nên cần phải ổn định tần số. 

d) Ứng dụng: chủ yếu để chế tạo côngtơ đo năng lượng; có thể đo tần số… 

 

 

Bảng A. Bảng tổng kết các loại cơ cấu chỉ thị cơ điện 
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Phần III. ĐO CÁC ĐẠI LƢỢNG ĐIỆN CƠ BẢN 

3.1. ĐO ĐẠI LƢỢNG U, I. 

3.1.1. Đo dòng điện. 

* Khái niệm chung 

Dụng cụ được sử dụng để đo dòng điện gọi là ampe kế hay ampemet 

Ký hiệu là:  A 

Ampe kế có nhiều loại khác nhau, nếu chia theo kết cấu ta có: 

+ Ampe kế từ điện 

+ Ampe kế điện từ 

+ Ampe kế điện động    

+ Ampe kế nhiệt điện 

+ Ampe kế bán dẫn 

 

 

Hình 1.1: Đồng hồ số và kim 

Nếu chia theo loại chỉ thị ta có: 

+ Ampe kế chỉ thị số (Digital) 

+ Ampe kế chỉ thị kim (kiểu tương tự /Analog) 

Hình bên là hai loại đồng hồ vạn năng số và kim. Nếu chia theo tính chất của đại 

lượng đo, ta có: 

+ Ampe kế một chiều 
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+ Ampe kế xoay chiều 

* Yêu cầu đối với dụng cụ đo dòng điện là: 

- Công suất tiêu thụ càng nhỏ càng tốt, điện trở của ampe kế càng nhỏ càng tốt và lý 

tưởng là bằng 0. 

- Làm việc trong một dải tần cho trước để đảm bảo cấp chính xác của dụng cụ đo 

- Mắc ampe kế để đo dòng phải mắc nối tiếp với dòng cần đo (hình dưới) 

      

Hình 1.2: Dùng  đồng hồ số đo dòng điện 

A. Ampe kế một chiều 

 Ampe kế một chiều được chế tạo dựa trên cơ cấu chỉ thị từ điện. Như đã biết, 

độ lệch của kim tỉ lệ thuận với dòng chạy qua cuộn động nhưng độ lệch kim được tạo 

ra bởi dòng điện rất nhỏ và cuộn dây quấn bằng dây có tiết diện bé nên khả năng chịu 

dòng rất kém. Thông thường, dòng cho phép qua cơ cấu chỉ trong khoảng 10 - 4 đến 

10-2 A; điện trở của cuộn dây từ 20Ω đến 2000Ω với cấp chính xác 1,1; 1; 0,5; 0,2; và 

0,05. 

 Để tăng khả năng chịu dòng cho cơ cấu (cho phép dòng lớn hơn qua) người ta 

mắc thêm điện trở sun song song với cơ cấu chỉ thị có giá trị như sau: 

1n

R
R CT

S  với  
CTI

I
n  gọi là hệ số mở rộng thang đo của ampe kế 

 

Hình 3.3: Mắc thêm điện trở sun song song với cơ cấu chỉ thị 

I là dòng cần đo và ICT là dòng cực đại mà cơ cấu chịu đựng được (độ lệch cực đại của 

thang đo) 
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Chú ý: Khi đo dòng nhỏ hơn 30A thì điện trở sun nằm ngay trong vỏ của ampe kế còn 

khi đo dòng lớn hơn thì điện trở sun như một phụ kiện kèm theo. Khi ampe kế có 

nhiều thang đo người ta mắc sun như sau: 

Việc tính điện trở sun ứng với dòng cần đo được xác định theo công thức như trên 

nhưng với n khác nhau. ở hình a) 

11

32
11

n

RRr
RR

SSct

S  Với 
CTI

I
n 1

1 ; 
12

3

212
n

Rr
RRR ct

S  Với  
CTI

I
n 2

2   

13

3213
n

r
RRRR ct

S   Với 
CTI

I
n 3

3   

Ở hình b:     
11

1
n

r
R ct

S   Với   
CTI

I
n 1

1 ;  
12

2
n

r
R ct

S  Với 
CTI

I
n 2

2  

  
13

3
n

r
R ct

S  Với 
CTI

I
n 3

3 ; 
14

4
n

r
R ct

S  Với 
CTI

I
n 4

4  

Chú ý: điện trở sun được chế tạo bằng Manganin có độ chính xác cao hơn độ chính 

xác của cơ cấu đo ít nhất là 1 cấp. Do cuộn dây động của cơ cấu chỉ thị được quấn 

bằng dây đồng mảnh, điện trở của nó thay đổi đáng kể khi nhiệt độ của môi trường 

thay đổi và sau một thời gian lμm việc bản thân dòng điện chạy qua cuộn dây cũng tạo 

ra nhiệt độ. Để giảm ảnh hưởng của sự thay đổi điện trở cuộn dây khi nhiệt độ thay 

đổi, người ta mắc thêm điện trở bù bằng Manganin hoặc Constantan với sơ đồ như sau: 

 

 Dưới đây là ví dụ thực tế của một sơ đồ mắc điện trở sun của một dụng cụ đo cả 

dòng và áp 
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B. Ampemet xoay chiều 

Để đo cường độ dòng điện xoay chiều tần số công nghiệp người ta thường sử dụng 

ampemet từ điện chỉnh lưu, ampemet điện từ, và ampemet điện động. 

C. Ampemet chỉnh lưu 

 Là dụng cụ đo dòng điện xoay chiều kết hợp giữa cơ cấu chỉ thị từ điện và 

mạch chỉnh lưu bằng diode.  

 

 Biến áp sử dụng là loại biến áp dòng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp 

là W1 và W2. Khi đó tỉ số dòng thứ cấp trên dòng sơ cấp được tính bằng:  

 Kim chỉ thị dừng ở vị trí chỉ dòng trung bình qua cuộn dây động. RL được chọn 

để gánh phần dòng dư thừa giữa I2tb và Ict 

 Mối quan hệ giữa dòng đỉnh IP, dòng trung bình Itrb và dòng trung bình bình 

phương Irms của sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu như sau: 

  ptb II .637,0  

  p

p

rms I
I

I .707.0
2

 

  tbrms II ..11,1  

Chú ý: Giá trị dòng mà kim chỉ thị dừng là giá trị dòng trung bình nhưng thang khắc 

độ thường theo giá trị rms. 
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Hình a : Ampemet chỉnh lưu 

Chú ý: Nói chung các ampe kế chỉnh lưu có độ chính xác không cao (từ 1 tới 1,5) do 

hệ số chỉnh lưu thay đổi theo nhiệt độ và thay đổi theo tần số. Có thể sử dụng sơ đồ bù 

sai số đo nhiệt và đo tần số cho ampe kế chỉnh lưu như sau: 

 

Hình b: Ampe kế chỉnh lưu 

D. Ampemet điện động 

 Thường được sử dụng để đo dòng điện ở tần số 50Hz và cao hơn (400 –

2.000Hz) với độ chính xác khá cao (cấp 0,5 – 0,2).  

 Khi dòng điện đo nhỏ hơn 0,5A người ta mắc nối tiếp cuộn tĩnh và cuộn động 

còn khi dòng lớn hơn 0,5A thì mắc song song như (hình sau). 

 

Hình c: Ampemet điện động 

 Trong đó các điện trở và cuộn dây (L3, R3), (L4, R4) là để bù sai số do nhiệt 

(thường làm bằng manganin hoặc constantan) và sai số do tần số (để dòng qua hai 

cuộn tĩnh và cuộn động trùng pha nhau). 
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 Do độ lệch của dụng cụ đo điện động tỉ lệ với I2 nên máy đo chỉ giá trị rms. Giá 

trị rms của dòng xoay chiều có tác dụng như trị số dòng một chiều tương đương nên có 

thể đọc thang đo của dụng cụ như dòng một chiều hoặc xoay chiều rms. 

E. Ampemet điện từ 

 Là dụng cụ đo dòng điện dựa trên cơ cấu chỉ thị điện từ. Mỗi cơ cấu điện từ 

được chế tạo với số ampe vòng xác định (I.W là một hằng số) 

Khi đo dòng có giá trị nhỏ người ta mắc các cuộn dây nối tiếp và khi đo dòng 

lớn người ta mắc các cuộn dây song song. 

 

Hình d: Ampemet điện từ 

G. Ampemet nhiệt điện 

 Là dụng cụ kết hợp giữa chỉ thị từ điện và cặp nhiệt điện. Cặp nhiệt điện (hay 

còn gọi là cặp nhiệt ngẫu) gồm 2 thanh kim loại khác loại được hàn với nhau tại một 

đầu gọi là điểm làm việc (nhiệt độ t1), hai đầu kia nối với milivonkế gọi là đầu tự do 

(nhiệt độ t0). 

 Khi nhiệt độ đầu làm việc t1 khác nhiệt độ đầu tự do t0 thì cặp nhiệt sẽ sinh ra 

sức điện động 

  0

1. .kEt  

  01

0 tt  

Khi dùng dòng Ix để đốt nóng đầu t1 thì:      

  xIk 2

2

0 .  

   xxt kIkkE 22

21. .  

Như vậy kết quả hiển thị trên milivon kế tỉ lệ với dòng cần đo 
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Hình e: Ampemet nhiệt điện 

Vật liệu để chế tạo cặp nhiệt điện có thể lả sắt – constantan; đồng – constantan; crom – 

alumen và platin – rodi 

 Ampemet nhiệt điện có sai lớn do tiêu hao công suất, khả năng chịu quá tải kém 

nhưng có thể đo ở dải tần rất rộng từ một chiều tới hàng MHz. 

Thông thường để tăng độ nhạy của cặp nhiệt, người ta sử dụng một bộ khuếch 

đại áp như sơ đồ dưới đây: 

 J1, J2 là 2 đầu đo nhiệt 

 

Chú ý: Để đo giá trị điện áp của nguồn xoay chiều người ta cũng làm như trên 

vì khi đó nhiệt độ đo được tỉ lệ với dòng qua điện trở nhiệt mà dòng này lại tỉ lệ với áp 

trên hai đầu điện trở, do vậy cũng xác định được giá trị của điện áp thông qua giá trị 

nhiệt độ. Đây chính là nguyên tắc để chế tạo Vônkế nhiệt điện. 

3.1.2. Đo điện áp. 

a. Mở đầu 

 Dụng cụ dùng để đo điện áp gọi là Vôn kế hay Vôn met (Voltmeter) 

Ký hiệu là:   V 

 Khi đo điện áp bằng Vôn kế thì Vôn kế luôn được mắc song song với đoạn 

mạch cần đo như hình dưới đây: 
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Hình a: Mạch đo điện áp 

- Khi chưa mắc Vôn kế vào điện áp rơi trên tải là: 

  t

ngt

t R
RR

E
U .  

- Khi mắc Vôn kế vào điện áp rơi trên tải là: 

  e

nge

V R
RR

E
U .  

  
tV

tV

tVe
RR

RR
RRR

.
//  

Vậy sai số của phép đo điện áp bằng Vônkế là: 

  

)(

.
1

1
11

ngtV

ngtt

V

t

Vt

u

RRR

RRU

U

U

UU
 

Như vậy, muốn sai số nhỏ thì yêu cầu Rv  phải càng lớn càng tốt và lý tuởng là Rv ≈ ∞? 

Kết quả đo nếu muốn tính chính xác thì phải sử dụng công thức: 

  Uv = (1+ γ u ).Ut 

Để đo điện áp của một phần tử nào đó người ta mắc Vôn kế như hình dưới: 

 

Hình b: Dùng đồng hồ số đo điện áp 

a.Vôn kế một chiều 

* Nguyên tắc hoạt động 
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 Độ lệch của dụng cụ đo TĐNCVC tỉ lệ với dòng qua cuộn dây động. Dòng qua 

cuộn dây tỉ lệ với điện áp trên cuộn dây nên thang đo của máy đo TĐNCVC có thể 

được chia để chỉ điện áp. Nghĩa là, Vôn kế chỉ là ampe kế dòng rất nhỏ với điện trở rất 

lớn. Điện áp định mức của chỉ thị vμo khoảng 50 – 75mV nên cần nối tiếp nhiều điện 

trở phụ (còn gọi là điện trở nhân) với chỉ thị để làm tăng khoảng đo của Vôn kế. Sơ đồ 

mắc như sau: 

 

 Trong đó: 

  
CTP

X

CT

CT

CT
RR

U

R

U
I  

  XCtCTCTP URURR .).(  

  CT

CT

X
CT

CT

CTX

CTP Rm
U

U
R

U

UU
RR ).1()1(.  

với 
CT

X

U

U
m  gọi là hệ số mở rộng thang đo về áp 

Vôn kế nhiều thang đo thì các điện trở phụ được mắc như sau: 

Sơ đồ mắc nối tiếp: 

 

Trong đó: 

 

 

Hoặc sơ đồ mắc song song: 
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Nhận xét: Thang đo có vạch chia đều (tính chất của cơ cấu từ điện) 

b.Vôn kế xoay chiều 

* Vôn kế từ điện đo điện áp xoay chiều 

 Sử dụng cơ cấu từ điện thì dụng cụ có tính phân cực và phải mắc đúng sao cho 

độ lệch dương (trên thang đo). Khi dòng xoay chiều có tần số rất thấp chạy qua dụng 

cụ TĐNCVC thì kim có xu hướng chỉ theo giá trị tức thời của dòng xoay chiều. Như 

vậy, khi giá trị dòng tăng theo chiều + thì kim cũng tăng tới giá trị cực đại sau đó giảm 

tới 0 và xuống bán kỳ âm thì kim sẽ bị lệch ngoμi thang đo. Trường hợp này xảy ra khi 

tần số của dòng xoay chiều cỡ 0,1Hz hoặc thấp hơn. 

 Khi dòng xoay chiều có tần số công nghiệp (50/60Hz) hoặc cao hơn thì cơ cấu 

làm nhụt vụ quán tính chuyển động của cơ cấu động (toàn máy đo) không biến đổi 

theo mức dòng tức thời mà thay vào đó kim của dụng cụ sẽ dừng ở vị trí trung bình 

của dòng chạy qua cuộn động. Với sóng sin thuần tuý kim lệch sẽ ở vị trí zero mặc dù 

dòng Irms có thể có giá trị khá lớn vμ có khả năng gây hỏng dụng cụ. 

 Do đó, để sử dụng dụng cụ TĐNCVC làm thành dụng cụ đo xoay chiều người 

ta phải sử dụng các bộ chỉnh lưu (nửa sóng hoặc toàn sóng) để các giá trị của dòng chỉ 

gây ra độ lệch dương. 

c.Vôn kế điện từ 

 Là dụng cụ để đo điện áp xoay chiều tần số công nghiệp. Cuộn dây tĩnh có số 

vòng dây rất lớn từ 1000 – 6000 vòng. Để mở rộng thang đo người ta mắc nối tiếp với 

cuộn dây các điện trở phụ.  
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 Các tụ C được mắc song song với các điện trở phụ để bù sai số do tần số khi tần 

số lớn hơn tần số công nghiệp. 

d. Vôn kế điện động 

Cuộn kích được chia làm 2 phần nối tiếp nhau và nối tiếp với cuộn động. Độ 

lệch của kim chỉ thị tỉ lệ với I2 nên kim dừng ở giá trị trung bình của I2 tức giá trị tức 

thời rms. 

 

* Đặc điểm của Vôn kế điện động 

+ Tác dụng của dòng rms giống như trị số dòng một chiều tương đương nên có thể 

khác độ theo giá trị một chiều và dùng cho cả xoay chiều 

+ Dụng cụ điện động thường đòi hỏi dòng nhỏ nhất là 100mA cho ĐLTT nên Vôn kế 

điện động có độ nhạy thấp hơn nhiều so với Vôn kế từ điện (chỉ khoảng 10Ω/V) 

+ Để giảm thiểu sai số chỉ nên dùng ở khu vực tần số công nghiệp 

e. Đo điện áp bằng phương pháp so sánh 

*Cơ sở lý thuyết 

Các dụng cụ đo điện đã trình bày ở trên sử dụng có cấu cơ điện để chỉ thị kết quả đo 

nên cấp chính xác của dụng cụ không vượt quá cấp chính xác của chỉ thị. Để đo điện 

áp chính xác hơn người ta dùng phương pháp bù (so sánh với giá trị mẫu). 

Nguyên tắc cơ bản như sau: 

 + Uk là điện áp mẫu với độ chính xác rất cao được tạo bởi dòng điện I ổn định 

đi qua điện trở mẫu Rk. Khi đó: 

  Uk = I.Rk 

 + Chỉ thị là thiết bị phát hiện sự chênh lệch giữa điện áp mẫu Uk và điện áp cần 

đo Ux 

  ΔU = Ux −Uk 
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 Khi ΔU ≠ 0 điều chỉnh con chạy của điện trở mẫu Rk sao cho Ux = Uk, 

nghĩa là làm cho ΔU = 0; chỉ thị chỉ zero. 

 + Kết quả được đọc trên điện trở mẫu đã được khắc độ theo thứ nguyên điện áp. 

Chú ý: Các dụng cụ bù điện áp đều có nguyên tắc hoạt động như trên nhưng có thể 

khác nhau phần tạo điện áp mẫu Uk 

g.Điện thế kế một chiều 

* Sơ đồ mạch: 

 

 

 Nguyên tắc hoạt động của sơ đồ a) 

 + Xác định dòng công tác Ip nhờ nguồn điện áp U0, Rđc và Ampe kế. 

 + Giữ nguyên giá trị của Ip trong suốt thời gian đo 

 + Điều chỉnh con chạy của điện trở mẫu Rk cho đến khi chỉ thị chỉ zero 

 + Đọc kết quả trên điện trở mẫu, khi đó: Ux = Uk = Ip.Rk 

 Trong sơ đồ a, vì sử dụng Ampe kế nên độ chính xác của điện thế kế không 

thể cao hơn độ chính xác của Ampe kế. 

Người ta cải tiến mạch bằng cách sử dụng nguồn pin mẫu (EN) và điện trở mẫu (Rk) có 

độ chính xác cao như ở hình b. 

*Nguyên tắc hoạt động của sơ đồ b) 

 + Khi K ở vị trí 1, điều chỉnh Rđc để chỉ thị chỉ zero. 
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 + Giữ nguyên Rđc vμ chuyển K sang vị trí 2, điều chỉnh con trượt của điện trở 

mẫu để chỉ thị về zero. 

  

Chú ý: trên thực tế, người ta thường sử dụng điện thế kế một chiều tự động cân bằng 

(để đo sức điện động của các cặp nhiệt ngẫu đo nhiệt độ) 

Sơ đồ mạch của điện thế kế một chiều tự động cân bằng 

 

Trong đó: 

 RN , EN là điện trở và nguồn điện mẫu có độ chính xác cao 

 U0 là nguồn điện áp ổn định 

 Động cơ thuận nghịch hai chiều để điều chỉnh con chạy của Rp và Rđc 

 Bộ điều chế làm nhiệm vụ biến đổi điện áp một chiều (ΔU) thành điện áp 

xoay chiều để điều khiển động cơ 

Hoạt động: 

Trước khi đo, khóa K được đặt ở vị trí KT (kiểm tra) khi đó dòng I2 qua điện 

trở mẩu RN và ∆U = EN – I2RN 

 ΔU qua bộ điều chế để chuyển thμnh tín hiệu xoay chiều (role được điều khiển 

bởi nam châm điện nên có tần số đóng/cắt phụ thuộc vào dòng chạy trong nam châm 

điện). Tín hiệu xoay chiều này thường có giá trị rất nhỏ nên phải qua bộ khuếch đại để 
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tăng tới giá trị đủ lớn có thể điều khiển động cơ thuận nghịch hai chiều. Động cơ này 

quay và kéo con chạy của Rđc để làm thay đổi I2 tới khi ΔU =0. 

Đồng thời nó cũng kéo con trượt của Rp về vị trí cân bằng. 

 + Khi K ở vị trí đo ta có: ΔU = Ex – Uk 

 với Uk = I1 (R1 +Rp1) – I2.R2 

 Nếu Ex > Uk thì động cơ sẽ kéo con chạy để tăng Uk tới khi ΔU =0 

 Nếu Ex < Uk thì động cơ sẽ kéo con chạy để giảm Uk tới khi ΔU = 0 

Vị trí của con chạy và kim chỉ sẽ xác định giá trị của Ex Ưu điểm của điện thế kế một 

chiều tự động cân bằng là tự động trong quá trình đo và có khả năng tự ghi kết quả 

trong một thời gian dài. 

h.Điện thế kế xoay chiều 

 Nguyên tắc hoạt động chung giống như điện thế kế một chiều, nghĩa là, cũng so 

sánh điện áp cần đo với điện áp rơi trên điện trở mẫu khi có dòng công tác chạy qua. 

Tuy nhiên, do không sử dụng pin mẫu ma sử dụng dòng xoay chiều nên việc điều 

chỉnh cho Ux và Uk bằng nhau là rất phức tạp. 

 Muốn Ux và Uk cân bằng nhau thì phải thoả mãn 3 điều kiện: 

 + Ux và Uk cùng tần số 

 + Ux và Uk bằng nhau về trị số 

 + Ux và Uk ngược pha nhau (1800) 

i.Vôn kế số 

Vôn kế số là dụng cụ chỉ thị kết quả bằng con số mà không phụ thuộc vao cách đọc 

của người đo. Tuỳ thuộc vào phương pháp biến đổi người ta phân thành: 

 + Vôn kế số chuyển đổi thời gian 

 + Vôn kế số chuyển đổi tần số 

 + Vôn kế số chuyển đổi bù 
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3.2. ĐO CÁC ĐẠI LƢỢNG R, L, C. 

3.2.1. Đo điện trở. 

A. Đo điện trở bằng phƣơng pháp gián tiếp 

a) Đo điện trở bằng vôn mét và am phe mét  

Sơ đồ đo điện trở R dựa trên định luật Ôm.Mặc dù có thể sử dụng các dụng cụ 

đo chính xác nhưng giá trị điện trở nhận được bằng phương pháp này có thể có sai số 

lớn . tùy theo cách mắc am pe mét và vôn mét mà giá trị Rx đo được sẻ  khác nhau  

b. Đo điện trở bằng Ômmét 

*Ômmét mắc song song 

Là loại dụng cụ đo trong Rx mắc song song với cơ cấu chỉ thị hình 5-5a. Ưu điểm 

của Ômmét loại này lf có thể đo được điện trở tương đối nhỏ (cỡ kΩ trở lại) và điện 

trở vào của ômmét RΩ nhỏ khi dòng điện từ nguồn cung cấp không lớn lắm. Do Rx 

mắc song song với cơ cáu chỉ thị nên khi Rx = ∞ (chưa có Rx) dòng điện qua chỉ thị là 

lớn nhất (ICT=ICTmax) với Rx=0 dòng điện qua chỉ thị ICT  0. Thang đo được khắc độ 

giống như vônmét hình 5-5b. 

      Điều chỉnh thang đo của ômmét trong trường hợp nguồn cung cấp thay đổi cũng 

dùng một biến trở RM và điều chỉnh ứng với Rx = ∞. Xác Rp và RM giống như sơ đồ 

ômmét mắc nối tiếp. 

*Ômmét nhiều thang đo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ômmét 
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nhiều thang đo thực hiện theo nguyên tắc chuyển từ giới hạn đo này sang giới hạn đo 

khác bằng cách thay đổi điện trở của ômmét với một 

Số lần nhất định sao cho khi Rx = 0 kim chỉ thị vẫn đảm bảo lệch thang 

đo(nghĩa là dòng qua cơ cấu  đo bằng giá trị định mức đã chọn). 

Để mở rộng giới hạn đo của ômmét có thể thực hiện bằng cách dùng nhiều 

nguồn cung cấp và các điện trở phân dòng(điện trở sun) cho các thang cấp với các điện 

trở sun tương ứng có chất lượng tốt. 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị có dòng chỉ thị định mức ICT =37.5µA, điện trở của chỉ RTC=3,82kΩ. 

Điều chỉnh zêrô là một biến trở  5kΩ (với mứcc bình thường). Pin 1,5 V dùng chotất 

cả ccác khoảng đo Rx1;Rx100 và Rx1kΩ pin 15V dùng cho khoảng đo Rx10kΩ. Rx 

được mắc vào các đầu ra của mạch (+,-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tắc đo có phần tiếp xúc động có thể xoay từng nấc cùng chiều hoặc ngược chiều 

kim đồng hồ. Hình 5-6b minh hoạ ômmét thường dùng và núm diều chỉnh ômmét. 

c. Cầu đo điện trở: 

 Cầu đo điện trở thường được chia thành hai loại: Cầu đơn và cầu kép(cầu 

wheatstone và cầu Kelvin) 
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*Cầu đơn:( cầu Wheatstone) 

Cầu đơn là một thiết bị dùng để đo điện trở rất chính xác. Mạch cầu hình 5-7 gồm hai 

điện trở cố định R2 và R3 và điện trở điều chỉnh được R1, diện trở cần đo Rx và điện kế 

chỉ không(CT). Cầu được cung cấp bằng nguồn điện một chiều Uo. Các điện trở R1, 

R2, R3 được chế tạo bằng điện trở Mangganin có độ ổn định và độ chính xác cao. 

 Để xác định điện trở chưa biết Rx người ta điều chỉnh biến trở R1 cho tới khi 

điện kế chỉ zêrô, lúc đó cầu đang ở chế độ cân bằng nghĩa là điện kế tại hai điểm 

Va=Vb(Uab=0) do dòng điện không đi qua đện kế nên I1 sẽ chạy qua R1,R2 và I2 chạy 

qua R3, Rx, ta có: 

 I1R2=I2R3  (5-12) 

 I1R1=I2 Rx  (5-13) 

Chia biểu thức (5-12) cho(5-13) ta được   

11

21

RI

RI

xRI

RI

2

32  hay 
1

2

R

R

xR

R3 và RxR2=R1R3 

Từ đó tính được điện trở chưa biết 

  Rx= 1

2

3 R
R

R
 

 Với R3 và R2 là các điện trở cố định 

do đó tỷ số 
2

3

R

R
k; klà hệ số nhân.Nếu thay 

đổi điện trở R3 bằng một số các điện trở có giá trị lớn hơn nhau 10 lần  

Và giữ nguyên điện trở R2 thì ta sẻ có các hệ số nhân khác nhau. Nên có thể mở rộng 

thang đo của cầu như hình 5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện trở R5 (hình 5-8) dùng để điều chỉnh độ nhạy cảm của chỉ thị chỉ không. 

Trước khi đo khóa K được mơ ra để chỉnh thô (bảo vệ quá dòng điện cho chi thị). Khi 



TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT - ĐỨC HÀ TĨNH 

Modull: Đo lường điện 37 

cầu đã tương  đối cân bằng người ta đóng khóa K lại để chỉnh tinh cho đến khi cầu cân 

bằng hoàn toàn. 

Độ chính xác của cầu cân bằng phụ thuộc vào độ nhạy của chỉ thị và điện áp 

cung cấp, vì vậy chỉ thị không cần có độ nhảy cảm cao, nguồn cung cấp đảm bảo dòng 

qua chỉ thị không vượt quá dòng cho phép Ngoài cầu hộp như hình 5-8 người ta còn sử 

dụng cầu biến trở (hình 5-9). 

Trong cầu biến trở, điện trở R2 và R3 là một biến trở có thể thay đổi được trị số, 

R1 là một dãy các điện trở có trị số lớn hơn nhau 10 lần. Khi đó, điện trở Rx được mắc 

vào mạch và điều chỉnh trị số R3/R2 cho đến khi chỉ thị Zêro (cầu đã cân bằng) 

 Giá trị điện trở cần đo Rz được xác định theo công thức 

Rx = R1

2

3

R

R
 

Mở rộng giải đo của cầu bằng cách chế tạo điện trở R1 thành nhiều điện trở có 

giá trị khác nhau và thông qua chuyển mạch B để thay đổi các giá trị  

 

Ưu điểm của cầu biến 

trở là chế tạo gọn nhẹ nhưng 

độ chính xác không cao do sai 

số của biến trở và con chạy. 

Cấp chính xác của cầu 

đơn đo điện trở thuần phụ 

thuộc vào giới hạn đo.  

Ví dụ: giải đo R = 50 ÷ 10
5
 Ω cấp chính xác 0,05 % với giải đo R = 10

5
 ÷ 10

6
 Ω đạt 

cấp 0,5%. 

*Cầu kép (Cầu Kelvin) 

 Cầu kép là thiết bị đo điện trở nhỏ và 

rất nhỏ mà các cầu đơn trong quá trình đo 

không thuận tiện và có sai đó lớn do điện trở 

nối dây và điện trở tiếp xúc. 

 Các điện trở có trị số nhỏ như điện trở 

sun của ampemét phải có các đầu ra điện trở 

xác định chính xác. Để tránh nhửng sai số do 

tiếp xúc khi chịu những dòng điện lớn gây ra, 

các điện trở trên thường được chế tạo bốn đầu, hai đầu dòng và hai đầu áp (hình 5-10).  
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Các đầu ra dòng lớn hơn và nằm ở các đầu mút ngoài của điện trở. Đầu ra áp 

nằm giữa 2 đầu dòng và những đầu ra đó thường dùng với các dòng điện nhỏ cỡ µA 

hoặc mA nên không có sự sụt áp do tiếp xúc tại các đầu ra điện áp. Điện trở được xác 

định đúng bằng điện trở tồn tại giữa các đầu điện áp. 

Để đo các điện trở nhỏ nguời ta thường dùng cấu kép, hình 5-11. Cầu kép khác 

với cầu đơn ở chổ có thêm một số điện trở, trong đó R0 là điện trở chuẩn có giá trị nhỏ 

và R1, R2, R3, R4 là những điện trở điều chỉnh được. 

 

 Nếu tỉ số R3/R4 giống như R1/R2 thì sai số do độ sụp áp trên R được bỏ qua. Giả 

sử khi chỉ thị chỉ zêrô (không có dòng điện qua chỉ thị) và điện áp đầu ra của chỉ thị là 

UCT = 0 (hình 5-11). Với điều kiện trên ta có dòng I1 sẽ chạy qua R1 và R2, dòng I chạy 

qua RX, R0, dòng I2 qua R4 và R3 và I – I2 chạy qua R. 

 Do cầu cân bằng (UCT=0) nên điện áp  rơi trên R2 bằng tổng các điện áp rơi trên 

R0 và R4:   I1R2 = I2R4 + IR0 

 Ta có   IR0 = I1R2 – I2R4 

 Hoặc   IR0  = R2(I1- I2

2

4

R

R
)     (5-16) 

Củng như vậy, điện áp rơi trên R1 bằng tổng điện áp rơi trên R3 và RX  

I1R1 = IRX 

 Ta có   IRX = I1R1- I2R3 

 Hoặc   IRx  = R1(I1-I2 
1

3

R

R
)    (5-17) 

 Chia phương trình (5-17) cho ( 5-16) ta được 
0IR

IRX = 

)(

)(

2

4
212

1

3

211

R

R
IIR

R

R
IIR
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 Với điều kiện 
4

3

R

R
= 

2

1

R

R
 hoặc 

4

3

R

R
= 

2

4

R

R
 ta có : 

   
0R

RX = 
2

1

R

R
 và RX = R0

2

1

R

R
    (5-18) 

 Trong quá trình đo người ta điều chỉnh R1, R2, R3, R4 sao cho luôn giữ được tỉ 

số 
4

3

R

R
= 

2

1

R

R
. Khi đó giá trị của điện trở RX được xác định qua biểu thức 5-18. 

 Hình 5-12 cho thấy các biểu diễn cầu kép thông thường trong đó R0 và RX là 

các điện trở có 4 đầu ra và R1, R2, R3, R4 được mắc vào các đầu ra điện áp của chúng . 

Khoảng đo của cầu kép thông thường từ 10µΩ (hoặc 10
-5

Ω) đến 1Ω. Tùy thuộc vào độ 

chính xác của linh kiện mà độ chính xác của phép đo có thể đạt đến ± 0,2%. 

d. Đo điện trở lớn 

*Đo điện trở lớn bằng phương pháp gián tiếp 

Phương pháp gián tiếp (vônmét và ampemét) có thể đo các điện trở lớn 10
5
 ÷ 

10
10

Ω như điện trở cách điện. Trong quá trình đo cần loại trừ dòng điện rò qua dây dẫn 

hoặc qua cách điện của thiết bị. Muốn tránh dòng điện rò cần phải sử dụng màn chắn 

tĩnh điện hoặc dây dẫn bọc kim. 

 Một vấn đề xuất hiện khi đo những điện trở rất nhỏ là có hai thành phần điển 

trở : điện trở khối và điện trở rò bề mặt. Trong thực tế điện trở bề mặt và điện trở khối 

tổ hợp lại đó là điển trở hiệu dụng của lớp cách điện. Tuy nhiên trong một số trường 

hợp phải tách riêng hai điện trở đó ra. Để tách hai thành phần điển trở người ta sử 

dụng các điện cực đo và cực phụ hình 5-13. 

 Khi đo điện trở cách điện khối mạch đo được bố trí như hình 5-13a trong đó 

điện kế G đo dòng điện xuyên qua khối cách điện (cở µA), còn dòng điện rò trên bề 

mặt vật liệu qua điện cực phụ nối đất. Điện trở cần đo được xác định qua vônmét và 

điện kế G 

 RX = 
đkI

U
 

Nguồn điện cung cấp cho mạch đo cỡ kilôvôn, điện trở R khoảng 1MΩ. 

 Để đo điện trở các điện mặt sơ đồ mạch được bố trí như hình 5-13b, trong đó 

dòng điện rò trên bề mặt của vật liệu được đo bằng điện kế G, dòng điện xuyên qua 

khối vật liệu  được nối qua cự chính xuống đất. Điện trở cũng được xác định qua 

vônmét và điện kế G. 
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* Mêgô mét 

 Mêgômmét là dụng cụ đo xách tay được dùng rộng rãi để kiểm tra điện trở cách 

điện của các dây cáp điện, các động cơ, máy phát và biến áp điện lực. 

 Dụng cụ gồm có nguồn cao áp cung cấp từ máy phát điện quay tay, điện áp có 

thể có trị số  500 V hoặc 1000V và chỉ thị là 1 lôgômmét từ điện. Chỉ thị lôgômmét 

(hình 5-14a) gồm hai khung dây, một khung tạo mômen quay và một khung dây tạo 

mômen phản kháng. Góc quay α của cơ cấu đo tỷ lệ với tỷ số của hai dòng điện chạy 

qua hai khung dây trong đó dòng điện I1 đi qua khung dây W1, điện trở R1, I2 đi qua 

khung dây W2, điện trở R2, RX, R3. 

  

 

 

 

 

 

Ta có : I1 = 
11

0

rR

U
 

  I2 = 
322

0

RRrR

U

X

  r1, r2 điện trở của khung dây 

Dưới tác động của lực điện từ giữa từ trường và dòng điện qua các khung sẽ tạo 

ra mômen quay M1 và mômen cản M2. 

Ở tại thời điểm cân bằng M1=M2 

Ta có : α =F(
2

1

I

I
)= F (

11

232

rR

RrRR X )   (5-19) 
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Các giá trị R1,R2,R3 và r1,r2 là hằng số nên góc quay αtỷ lệ với Rx và không phụ thuộc 

vào điện áp cung cấp. hình 5-14b là sơ đồ của Mêgômmét thường dùng.   

3.2.2. Đo điện cảm. 

* Khái niệm chung  

 Cuộn cảm lí tưởng là cuộn dây chỉ có thành phần điện kháng(XL=ωL) hoặc chỉ 

thuần khiết là điện cảm L, nhưng trong thực tế các cuộn dây, ngoài thành phần kháng 

XL còn có điện trở của cuộn dây RL. Điện trở RL càng lớn độ phẩm chất của cuộn dây 

càng kém. Nếu gọi Q là độ phẩm chất của cuộn dây thì Q được đặc trưng bởi tỉ số giữa 

điện kháng XL và điện trở của cuộn dây đó. 

L

L

R

X
Q    (5-36) 

Để đo các thông số XL, XL và Q người ta thường dùng mạch cầu xoay chiều bốn 

nhánh. 

b. Các mạch cầu đo thông số cuộn cảm 

 * Cầu xoay chiều dùng điện cảm mẫu 

Mạch cầu so sánh điện cảm như hình vẽ 5-20 trong đó LX,LX là các thông số 

điện cảm và điện trở càn xác định: RM,RM là các cuộn dây điện cảm và điện trở chuẩn. 

Hai nhánh còn lại là các điện trở R1 và R2 cũng là các điện trở có độ chính cao. Khi đo 

người ta điều chỉnh ccá điện trở RM và R1,R2 để đạt được cân bằng cầu. 
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Ở chế độ cân bằng ta có: 

     Z1.Z4=Z2.Z3 

     Z1=RM+jωLM  Z3=R2 

     Z2=Rx+jωLx  Z4=R1 

 

 

 

* Cầu điện cảm Maxwell 

       Các tụ điện chuẩn chính xác dễ chế tạo hơn các cuộn dây điện cảm chuẩn, do đó 

người  ta thường dùng điện dung chuẩn để đo điện cảm hơn là sử dụng các cuộn điện 

cảm chuẩn. Cần có tụ điện như vậy được gọi cầu Maxwell (hình 5-21) 

      Trong mạch cầu, tụ điện chuẩn C3 mắc song song với điện trở R3, các nhánh còn 

lại là điện trở R1 và R4. Các điện trở R3,R1,R4 là các điện trở có thể điều chỉnh được Rx 

và Lx biểu diễn cuộn cảm cần đo. Khi mạch cầu cân bằng ta có: 

      Z1.Z4=Z2.Z3 

Trong đó: 

        Z3=

3

3

1

1

Cj
R

 

        Z2=Rx+jωLx 

        Z1=R1 

            Z4=R4 

* Cầu điện cảm Hay 

Cầu địên cảm Hay tương tự như cầu Maxwell chỉ khác ở chổ điện trở 3R  được 

mắc kết nối tiếp tụ C3 (hình 5-22)và điện cảm Lx và Rx được biểu diễn đưới dạng mạch 

song song và Rx , Lx đo được là các thành phần của mạch song song. 

Khi cầu ở trạng thái cân bằng ta có: 

Z1.Z4=Z2.Z3 

Trong đó: 
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xx LjR

Z
11

1
2

 

Z3= R3+
3

1

Cj
 

Z1=R1  Z4=R4 

3.2.3. Đo điện dung  

Tụ điện lý tưởng là tụ không tiêu thụ công suất (dòng điện một chiều không đi 

qua tụ ) nhưng trong thực tế do có lớp điện môi nên vẫn có dòng điện nhỏ đi qua từ 

cực này đến cực kia. vì vậy trong tụ có sự tổn hao công suất.  

 a. Cầu đo xoay chiều đo điện dung 

* Cầu đo điện dung tổn hao nhỏ 

Hình 5 -18 là sơ đồ cầu đo tụ điện có tổn hao nhỏ.Cầu 

gồm có 4 nhánh trong đó R1,R2 là thuần trở các nhánh 

còn lại là Xx,Rx và điện trở mẫu Rm,Cm điều chỉnh 

được. Đường chéo cầu được mắc điện kế G chỉ cân 

bằng và nguồn cung cấp xoay chiều U . 

*Cầu đo tụ điện có tổn hao lớn 

Hình 5-19 là sơ đồ mạch cầu đo tụ điện có tổn hao lớn,trong đó R1, R2 là các điện trở 

thuần, CM mắc song song với RM là điẹn dung và điện trở mẫu; Rx, Cx là điện trở và 

điện dung của tụ điện cần đo. 

        Khi cần can bằng ta có: 

                        Z1.Z3 = Z2.Z4 

Trong đó Z1=
xx CjR/1

1
 

                Z2=R1;Z3=R2 

                        Z4=
MM CjR/1

1
 

3.3. ĐO CÁC ĐẠI LƢỢNG TẦN SỐ, CÔNG SUẤT, ĐIỆN NĂNG.  

3.3.1. Đo tần số. 

a. Khái niệm chung. 

- Tần số (f: frequency): được xác định bởi số các chu kỳ lặp lại của sự thay đổi 

tín hiệu trong một đơn vị thời gian. Tần số là một trong các thông số quan trọng nhất 
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của quá trình dao động có chu kỳ.   

- Chu kỳ (Time period, Time cycle): là khoảng thời gian nhỏ nhất mà giá trị 

của tín hiệu lặp lại độ lớn của nó (tức là thoả mãn phương trình u(t) = u(t + T) ). Quan 

giữa tần số và chu kỳ của tín hiệu dao động là: 

                                                    

- Tần số góc tức thời (ω): được xác định như là vi phân theo thời gian của góc 

pha của tín hiệu, tức là: 

                                    

Quan giữa tần số góc tức thời và tần số là: 

                                 

với f(t) là tần số tức thời. 

Đối với tín hiệu dao động điều hòa (tín hiệu hình sin) vì có góc pha biến đổi 

theo thời gian theo quy luật tuyến tính nên tần số góc tức thời là một hằng số: 

 

→ tần số f là một đại lượng không đổi:  

 

Khoảng tần số được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau như: vô tuyến điện 

tử, tự động hoá, vật lý thí nghiệm, thông tin liên lạc...với dải tần từ một phần Hz đến 

hàng nghìn GHz. 

- Tần số kế: là dụng cụ để đo tần số. Ngoài ra còn có thể đo tỉ số giữa hai tần số, tổng 

của hai tần số, khoảng thời gian, độ dài các xung... 

- Các phƣơng pháp đo tần số: việc lựa chọn phương pháp đo tần số được xác định 

theo khoảng đo, theo độ chính xác yêu cầu, theo dạng đường cong và công suất nguồn 

tín hiệu có tần số cần đo và một số yếu tố khác.  Để đo tần số của tín hiệu điện có hai 

phương pháp: phương pháp biến đổi thẳng và phương pháp so sánh: 

* Đo tần số bằng phương pháp biến đổi thẳng: được tiến hành bằng các loại tần số kế 

cộng hưởng, tần số kế cơ điện, tần số kế tụ điện, tần số kế chỉ thị số: 

- Các tần số  kế  cơ điện tương tự (tần số  kế điện từ, điện động, sắt điện động): được 

sử dụng để đo tần số trong khoảng từ 20Hz ÷ 2,5kHz trong các mạch nguồn với cấp 

chính xác không cao (cấp chính xác 0,2; 0,5; 1,5; 2,5).  
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Các loại tần số kế này nói chung hạn chế sử dụng vì tiêu thụ công suất khá lớn và bị 

rung. 

+ Các tần số kế điện dung tương tự: để đo tần số trong dải tần từ 10Hz ÷500kHz, 

được sử dụng khi hiệu chỉnh, lắp ráp các thiết bị ghi âm và rađiôv.v... 

+ Tần số kế chỉ thị số: được sử dụng để đo chính xác tần số của tín hiệu xung và tín 

hiệu đa hài trong dải tần từ 10Hz ÷50GHz. Còn sử dụng để đo tỉ số các tần số, chu kỳ, 

độ dài các xung, khoảng thời gian. 

*Đo tần số bằng phương pháp so sánh: được thực hiện nhờ ôxilôscôp, cầu xoay 

chiều phụ thuộc tần số, tần số kế đổi tần, tần số kế cộng hưởng...: 

+ Sử dụng OSILOSSCOPE: được thực hiện bằng cách đọc trực tiếp trên màn hình 

hoặc so sánh tần số cần đo với tần số của một máy phát chuẩn ổn định (dựa trên đường 

cong Lítsazua). Phương pháp này dùng để đo tần số các tín hiệu xoay chiều hoặc tín 

hiệu xung trong dải tần từ 10Hz đến 20MHz. 

+ Tần số kế trộn tần: sử dụng để đo tần số của các tín hiệu xoay chiều, tín hiệu điều 

chế biên độ trong khoảng từ 100kHz ÷20GHz trong kĩ thuật vô tuyến điện tử. 

+ Cầu xoay chiều phụ thuộc tần số: để đo tần số trong khoảng từ 20Hz - 20kHz. 

+ Tần số kế cộng hưởng: để đo tần số xoay chiều tần số tín hiệu điều chế biên độ, 

điều chế xung trong khoảng từ 50kHz ÷ 10GHz; thường sử dụng khi lắp thiết bị thu 

phát vô tuyến. 

Trong những năm gần đây tần số kế chỉ thị số được sử dụng rộng rãi và còncài 

đặt thêm µP để điều khiển và sử dụng kết quả đo nữa... 

 Dưới đây sẽ tiến hành xét một số phương pháp và dụng cụ đo tần số phổ biến 

nhất, bao gồm:   

 + Đo tần số bằng phương pháp cộng hưởng 

 + Tần số kế điện từ 

 + Cầu đo tần số 

 + Tần số kế chỉ thị số 

3.3.2. Đo công suất và điện năng (năng lượng). 

a. Cơ sở chung về đo công suất và năng lƣợng.  

 Công suất và năng lượng là các đại lượng cơ bản của phần lớn các đối tượng, 

quá trình và hiện tượng vật lý. Vì vậy việc xác định công suất và năng lượng là một 

phép đo rất phổ biến. Việc nâng cao độ chính xác của phép đo đại lượng này có ý 

nghĩa rất to lớn trong nền kinh tế quốc dân, nó liên quan đến việc tiêu thụ năng lượng, 

đến việc tìm những nguồn năng lượng mới, đến việc tiết kiệm năng lượng.  
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 Công suất cũng như năng lượng có mặt dưới nhiều dạng khác nhau đó là: năng 

lượng điện, nhiệt cơ, công suất, phát xạ...tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là việc đo công 

suất và năng lượng điện, còn các dạng năng lượng khác cũng thường được đo bằng 

phương pháp điện.  

 Dải đo của công suất điện thường từ 10
-20

W đến 10
+10

W. Công suất và năng 

lượng điện cũng cần phải được đo trong dải tần rộng từ không (một chiều) đến 10
9

Hz 

và lớn hơn.  

Ví dụ: Công suất của tín hiệu một đài phát thanh khoảng 10
-16

W còn công suất 

của một đài phát thanh hiện đại khoảng trên 10
10

W. Năng lượng từ một thiên hà đến 

trái đất trong 1s là 10
-40

June, còn năng lượng cho ra của một máy phát điện trong một 

năm cỡ 10
20

June.  

b. Công suất trong mạch một chiều:  

Công suất trong mạch một chiều được tính theo một trong các biểu thức sau đây:  

 

trong đó: I - dòng điện trong mạch 

U - điện áp rơi trên phụ tải với điện trở R  

P - lượng nhiệt toả ra trên phụ tải trong một đơn vị thời gian.  

c. Công suất tác dụng trong mạch xoay chiều một pha:  

Trong trường hợp khi dòng và áp có dạng hình sin thì công suất tác dụng được tính là : 

     

hệ số cosφ được gọi là hệ số công suất.  

Còn đại lượng S = U.I gọi là công suất toàn phần được coi là công suất tác dụng khi 

phụ tải là thuần điện trở tức là, khi cosφ = 1.  

 Khi tính toán các thiết bị điện để đánh giá hiệu quả của chúng, người ta còn sử 

dụng khái niệm công suất phản kháng. Đối với áp và dòng hình sin thì công suất phản 

kháng được tính theo :  

Q = U.I.sinφ  

Trong trường hợp chung nếu một quá trình có chu kỳ với dạng đường cong bất kỳ thì 

công suất tác dụng là tổng các công suất của các thành phần sóng hài.  
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Hệ số công suất trong trường hợp này được xác định như là tỉ số giữa công suất tác 

dụng và công suất toàn phần:  

 

d. Công suất tác dụng trong mạch 3 pha:  

Biểu thức tính công suất tác dụng và công suất phản kháng là :  

 

với:    U
φ, 

I
φ
: điện áp pha và dòng pha hiệu dụng 

  φ
C
: góc lệch pha giữa dòng và áp của pha tương ứng.  

Biểu thức để đo năng lượng điện được tính như sau:  

Wi=Pi.t 

với:  P: công suất tiêu thụ 

 t: thời gian tiêu thụ  

Trong mạch 3 pha có:  

W= WA+ WB + WC 

 Như vậy công tơ đo năng lượng điện phải bao gồm một bộ phận chuyển đổi để 

đo công suất, một bộ tích phân. Bộ chuyển đổi đo công suất được thực hiện theo nhiều 

công suất khác nhau gồm: 

 - Phƣơng pháp cơ điện: phép nhân được dựa trên cơ cấu chỉ thị như điện 

động, sắt điện động, tĩnh điện và cảm ứng, trong đó góc quay α của phần động là hàm 

của công suất cần đo.  

 - Phƣơng pháp điện: phép nhân được thực hiện bởi các mạch nhân tương tự 

cũng như nhân số điện tử, tín hiệu ra của nó là hàm của công suất cần đo.  

 - Phƣơng pháp nhiệt điện: sử dụng phương pháp biến đổi thẳng công suất 

điện thành nhiệt. Phương pháp này thường được ứng dụng khi cần đo công suất và 

năng lượng trong mạch tần số cao cũng như của nguồn laze.  

 - Phƣơng pháp so sánh: là phương pháp chính xác vì thế nó thường được sử 

dụng để đo công suất trong mạch xoay chiều tần số cao.  

e. Đo công suất trong mạch một chiều và xoay chiều một pha.  
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Có các phương pháp đo cơ bản sau:  

 - Đo theo phƣơng pháp cơ điện:  

 + Watmet điện động  

 + Watmet sắt điện động  

 - Đo theo phƣơng pháp điện:  

 + Watmet chỉnh lưu điện tử  

 + Watmet dùng phương pháp nhiệt điện  

e. Đo theo phƣơng pháp cơ điện:  

Công suất trong mạch một chiều có thể đo được bằng cách đo điện áp đặt vào 

phụ tải U và dòng I qua phụ tải đó. Kết quả là tích của hai đại lượng đó. Tuy nhiên đây 

là phương pháp gián tiếp, phương pháp này có sai số của phép đo bằng tổng sai số của 

hai phép đo trực tiếp (đo điện áp và đo dòng điện).  

Trong thực tế thường đo trực tiếp công suất bằng w atmet điện động và sắt điện động. 

Những dụng cụ đo này có thể do công suất trong mạch một chiều và xoay chiều một 

pha tần số công nghiệp cũng như tần số siêu âm đến 15kHz.  

Với watmet điện động có thể đạt tới cấp chính xác là 0,01÷0,1 với tần số dưới 

200Hz và trong mạch một chiều, ở tần số từ 200Hz ÷ 400Hz thì sai số đo là 0,1% và 

hơn nữa.  

Với watmet sắt điện động với tần số dưới 200Hz sai số đo là 0,1 ÷ 0,5 % còn 

với tần số từ 200Hz ÷ 400Hz thì sai số đo là 0,2 % và hơn nữa.  

* Đo trực tiếp công suất bằng watmet điện động:  

Để đo công suất tiêu thụ trên phụ tải R
L 

ta mắc watmet điện động. Trong đó ở 

mạch nối tiếp với một điện trở phụ R
P
. Cuộn tĩnh và cuộn động được nối với nhau ở 

hai đầu có đánh dấu *.  

i. Đo năng lƣợng trong mạch xoay chiều một pha, công tơ một pha.  

Năng lượng trong mạch xoay chiều một pha đươc tính:  

  A=P.t 

với:    P = U.I.cos  là công suất tiêu thụ trên tải.  

 t là khoảng thời gian tiêu thụ của tải.  

Dụng cụ đo để đo năng lượng là công tơ. Công tơ được chế tạo dựa trên cơ cấu chỉ thị 

cảm ứng. Chỉ rõ sơ đồ cấu tạo của một công tơ một pha dựa trên cơ cấu chỉ thị cảm 

ứng:  



TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT - ĐỨC HÀ TĨNH 

Modull: Đo lường điện 49 

 

Hình 3.1. sơ đồ cấu tạo của một công tơ một pha dựa trên cơ cấu chỉ thị cảm ứng 

* Công tơ một pha:  

Cấu tạo: như hình 3.1a, gồm các bộ phận chính:  

- Cuộn dây 1 (tạo nên nam châm điện 1): gọi là cuộn áp được mắc song song với phụ 

tải. Cuộn này có số vòng dây nhiều, tiết diện dây nhỏ để chịu được điện áp cao.  

- Cuộn dây 2 (tạo nên nam châm điện 2): gọi là cuộn dòng được mắc nối tiếp với phụ 

tải. Cuộn này dây to, số vòng ít, chịu được dòng lớn.  

- Đĩa nhôm 3: được gắn lên trục tì vào trụ có thể quay tự do giữa hai cuộn dây 1, 2.  

- Hộp số cơ khí: gắn với trục của đĩa nhôm.  

- Nam châm vĩnh cửu 4: có từ trường của nó xuyên qua đĩa nhôm để tạo ra mômen 

hãm.  

*Nguyên lý làm việc: khi có dòng điện I chạy trong phụ tải, qua cuộn dòng tạo ra  

từ thông Φ
1 

cắt đĩa nhôm hai lần. Đồng thời điện áp U được đặt vào cuộn áp sinh ra 

dòng I
u
, dòng này chạy trong cuộn áp tạo thành hai từ thông:  

 - Φ
U
: là từ thông làm việc, xuyên qua đĩa nhôm  

 - Φ
I
: không xuyên qua đĩa nhôm do vậy mà không tham gia việc tạo ra mômen 

quay.  

Từ sơ đồ vectơ như hình 3.1b có:  

 

với: k
I 
, k

U
: là hệ số tỉ lệ về dòng và áp; Z

u
: là tổng trở của cuộn áp  
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Hình 3.2. Công tơ một pha:a) Sơ đồ cấu tạo; b) Biểu đồ vectơ 

Sai số của công tơ được tính như sau:  

 

với: W
N
, C

PN
: là năng lượng và hằng số công tơ định mức.  

W
đo

, C
Pđo

: là năng lượng và hằng số côngtơ đo được.  

Cấp chính xác của công tơ thường là: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5.  

* Kiểm tra công tơ:  

 Để công tơ chỉ được chính xác, trước khi đem sử dụng người ta thường phải 

kiểm tra hiệu chỉnh và cặp chì.  

Để kiểm tra công tơ ta phải mắc chúng theo sơ đồ hình 3.3:  

 

Hình 3.3. Sơ đồ kiểm tra côngtơ 

 Từ nguồn điện 3 pha qua bộ điều chỉnh pha để lấy ra điện áp một pha có thể 

lệch pha với bất kỳ pha nào của nguồn điện từ 0 đến 360
0

. Sau đó qua biến dòng (dưới 

dạng biến áp tự ngẫu ) L
1
, dòng điện ra được mắc nối tiếp với phụ tải Z

T 
ampemét và 

các cuộn dòng của watmet và công tơ.  
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 Điện áp được lấy ra từ một pha bất kỳ của nguồn điện (ví dụ pha BC), qua biến 

áp tự ngẫu L
2 

và đặt vào cuộn áp của watmet cũng như của công tơ, vônmét chỉ điện 

áp đó ở đầu ra của biến áp tự ngẫu L
2
.  

*Việc kiểm tra công tơ theo các bước sau đây:  

 1. Điều chỉnh tự quay của công tơ: điều chỉnh L
2
, đặt điện áp vào cuộn áp của 

watmet và công tơ bằng điện áp định mức U = U
N
; điều chỉnh L

1 
sao cho dòng điện 

vào cuộn dòng của watmet và công tơ bằng không I = 0, lúc này watmet chỉ 0 và công 

tơ phải đứng yên. Nếu côngtơ quay thì đó là hiện tượng tự quay của côngtơ.  

 Nguyên nhân của hiện tượng này là khi chế tạo để thắng được lực ma sát bao 

giờ cũng phải tạo ra một mômen bù ban đầu, nếu mômen này quá lớn (lớn hơn mômen 

ma sát giữa trục và trụ) thì xuất hiện hiện tượng tự quay của côngtơ.  

Để loại trừ hiện tượng tự quay, ta phải điều chỉnh vị trí của mấu từ trên trục của côngtơ 

sao cho tăng mômen hãm, tức là giảm mômen bù cho đến khi côngtơ đứng yên thì 

thôi.  

 2. Điều chỉnh góc θ = β - α
I 
= 2/π: cho điện áp bằng điện áp định mức U = U

N
, 

dòng điện bằng dòng điện định mức I = I
N 

. Điều chỉnh góc lệch pha φ = π/2 tức là cos 

φ = 0. Lúc này watmet chỉ 0, công tơ lúc này phải đứng yên, nếu công tơ quay điều đó 

có nghĩa là 2/ và công tơ không tỉ lệ với công suất.  

 Để điều chỉnh cho góc 2/  ta phải điều chỉnh góc β hay từ thông Φ
u 

bằng 

cách điều chỉnh bộ phận phân nhánh từ của cuộn áp, hoặc có thể điều chỉnh góc α
1 

hay 

từ thông Φ
I 
bằng cách điều chỉnh vòng ngắn mạch của cuộn dòng. Cứ thế cho đến khi 

công tơ đứng yên. Lúc này thì số chỉ của công tơ tỉ lệ của công suất, tức là góc 

2/ .  

 3. Kiểm tra hằng số công tơ: để kiểm tra hằng số công tơ C
p 

thì cần phải điều 

chỉnh sao cho cos Ф = 1 (tức làФ = 0), lúc này watmet chỉ P = U.I.  

Cho I = I
N
, U = U

N 
lúc đó P = U

N
I

N 
 

 Đo thời gian quay của công tơ bằng đồng hồ bấm giây t. Đếm số vòng N mà 

công tơ quay được trong khoảng thời gian t. Từ đó ta tính được hằng số công tơ:  

 

Hằng số này thường không đổi đối với mỗi loại côngtơ và được ghi trên mặt côngtơ.  
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Ví dụ: trên công tơ có viết : ―1kWh = 600vòng‖ . Điều này có nghiã là C
p 

= 600 vòng 

/1kWh.  

 Trong thực tế đôi khi người ta sử dụng một đại lượng nghịch đảo với hằng số 

C
p 

 đó là hằng số k:  

 

Để thuận tiện, trên hộp số người ta tính toán để cho k = 1kWh/1 số, sẽ dễ dàng cho 

người dùng. Nếu C
p 

(hoặc k) không bằng giá trị định mức đã ghi trên mặt công tơ thì ta 

phải điều chỉnh vị trí của nam châm vĩnh cửu để tăng (hoặc giảm) mômen cản M
c 
cho 

đến khi C
p 
(hoặc k) đạt được giá trị định mức.  

 Sai số của công tơ được tính như sau :  

 

 Sau khi tính nếu sai số này nhỏ hơn hoặc bằng cấp chính xác ghi ở trên côngtơ 

là được. Trường hợp lớn hơn thì phải sửa chữa và hiệu chỉnh lại côngtơ rồi kiểm tra 

lại.  

m. Công tơ điện tử:  

Để chế tạo công tơ điện tử, người ta biến đổi dòng điện I thành điện áp U
1 

tỉ lệ với nó: 

  U
1 
= k

1
I  

một điện áp khác tỉ lệ với điện áp đặt vào U:  

  U
2 
= k

2
U  

qua bộ phận điện tử (nhân analog) sẽ nhận được điện áp U
3 

tỉ lệ với công suất P:  

  U
3 
= k

3
.P  

Tiếp theo điện áp này sẽ lần lượt qua các khâu: qua bộ biến đổi điện áp-tần số (hoặc bộ 

biến đổi A/D), vào bộ đếm, ra chỉ thị số. Số chỉ của cơ cấu chỉ thị số sẽ tỉ lệ với năng 

lượng N = CW trong khoảng thời gian cần đo năng lượng đó.  
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Hình 3.4. Sơ đồ khối nguyên lý của côngtơ điện tử 

Tất cả các bộ biến đổi trên đây đều thực hiện bằng mạch điện tử.  

Công tơ điện tử có thể đạt tới cấp chính xác 0,5.  

Phần IV. SỬ DỤNG CÁC LOẠI MÁY ĐO THÔNG DỤNG 

4.1. SỬ DỤNG VOM, MΩ. 

4.1.1. Sử dụng VOM. 

Đồng hồ vạn năng (VOM) là thiết bị đo không thể thiếu được với bất kỳ một kỹ 

thuật viên điện tử nào, đồng hồ vạn năng có 4 chức năng chính là Đo điện trở, đo điện 

áp DC, đo điện áp AC và đo dòng điện.  

 Ưu điểm của đồng hồ là đo nhanh, kiểm tra được nhiều loại linh kiện, thấy được sự 

phóng nạp của tụ điện , tuy nhiên đồng hồ này có  hạn chế về độ chính xác và có trở 

kháng thấp khoảng 20K/Vol do vây khi đo vào các mạch cho dòng thấp chúng bị sụt 

áp.  

Đồng hồ vạn năng hay vạn năng kế (VOM) là một dụng cụ đo lường điện có nhiều 

chức năng. Các chức năng cơ bản là ampe kế, vôn kế, và ôm kế, ngoài ra có một số 

đồng hồ còn có thể đo tần số dòng điện, điện dung tụ điện, kiểm tra bóng bán dẫn 

(transitor)... 

Đồng hồ vạn năng điện tử, còn gọi là vạn năng kế điện tử là một đồng hồ vạn năng 

sử dụng các link kiện điện tử chủ động, và do đó cần có nguồn điện như pin. Đây là 

loại thông dụng nhất hiện nay cho những người làm công tác kiểm tra điện và điện tử. 

Kết quả của phép đo thường được hiển thị trên một màn tinh thể lỏng nên đồng hộ còn 

được gọi là (đồng hồ vạn năng điện tử hiện số). 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%E1%BB%A5ng_c%E1%BB%A5_%C4%91o_l%C6%B0%E1%BB%9Dng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90i%E1%BB%87n_h%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ampe_kế
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%B4n_k%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%94m_k%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tần_s�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đi�
http://vi.wikipedia.org/wiki/T�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Link_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_ch%E1%BB%A7_%C4%91%E1%BB%99ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngu%E1%BB%93n_%C4%91i%E1%BB%87n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Pin
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đi�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đi�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A0n_tinh_th%E1%BB%83_l%E1%BB%8Fng&action=edit&redlink=1
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Một vạn năng kế điện tử 

                                              

Bên trong một đồng hồ vạn năng điện tử 

Việc lựa chọn các đơn vị đo, thang đo hay vi chỉnh thường được tiến hành bằng các 

nút bấm, hay một công tắc xoay, có nhiều nấc, và việc cắm dây nối kim đo vào đúng 

các lỗ. Nhiều vạn năng kế hiện đại có thể tự động chọn thang đo. 

Vạn năng kế điện tử còn có thể có thêm các chức năng sau: 

1. Kiểm tra nối mạch: máy kêu "bíp" khi điện trở giữa 2 đầu đo (gần) bằng 0.  

2. Hiển thị số thay cho kim chỉ trên thước.  

3. Thêm các bộ khuyếch đại điện để đo hiệu điện thế hay cường độ dòng điện nhỏ, 

và điện trở lớn.  

4. Đo độ tự cảm của cuộn cảm và điện dung của tụ điện. Có ích khi kiểm tra và 

lắp đặt mạch điện.  

5. Kiểm tra diode và transistor. Có ích cho sửa chữa mạch điện.  

6. Hỗ trợ cho đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt.  

7. Đo tần số trung bình, khuyếch đại âm thanh, để điều chỉnh mạch điện của radio. 

Nó cho phép nghe tín hiệu thay cho nhìn thấy tín hiệu (như trong dao động kế).  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Đơn_v�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thang_%C4%91o&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi_ch%E1%BB%89nh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đi�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_khuy%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91i%E1%BB%87n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cư�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99_t%E1%BB%B1_c%E1%BA%A3m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cu�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đi�
http://vi.wikipedia.org/wiki/T�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đi�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BA%B7p_nhi%E1%BB%87t&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tần_s�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Radio
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Dao_%C4%91%E1%BB%99ng_k%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
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8. Dao động kế cho tần số thấp. Xuất hiện ở các vạn năng kế có giao tiếp với máy 

tính.  

9. Bộ kiểm tra điện thoại.  

10. Bộ kiểm tra mạch điện ô-tô.  

11. Lưu giữ số liệu đo đạc (ví dụ của hiệu điện thế).  

Đồng hồ vạn năng hiển thị kim 

                                           

Một vạn năng kế tương tự 

                                                         

Bên trong đồng hồ vạn năng thường 

Loại này ra đời trước và dần bị thay thể bởi vạn năng kế điện tử. Bộ phận chính 

của nó là một Gavanô kế. Nó thường chỉ thực hiện đo các đại lượng điện học cơ bản là 

cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở. Hiển thị kết quả đo được thực hiện bằng 

kim chỉ trên một thước hình cung. Loại này có thể không cần nguồn điện nuôi khi hoạt 

động trong chế độ đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế. 

4.1.2. Sử dụng  MΩ.  

Tính năng của thiết bị đo điện trở đất 

 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Dao_%C4%91%E1%BB%99ng_k%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đi�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ô-tô
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gavanô_kế
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cư�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đi�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cư�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi�
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Mô tả đặc tính kỹ thuật: 

Chức năng đo: điện trở đất,điện áp xoay chiều (Grounding Voltage). 

Dải đo và cấp chính xác: 

Điện trở đất: 3 thang đo 10/100/1000 Ohm; Cấp chính xác: +/-2.5% f.s 

Điện áp xoay chiều: 0 - 30 V; cấp chính xác: +/-3% f.s 

Dòng đo: max :15mA AC , min : 3mA AC. 

Tần số đo: 575Hz hoặc 600Hz. 

Điện áp cực mở: max 50V AC. 

Đồng hồ đo sử dụng phương pháp sai pha xoay chiều. 

Nguồn cung cấp: Pin R6P x 6. 

Kích thước: 164 x 119 x 88 mm. 

Trọng lượng: 800g. 

Phụ kiện kèm theo: 

Cáp đo: Model 9215 

Hộp đựng máy: 9393.                      

Que đo đất phụ: 9214. 

Phụ kiện tùy chọn: 

Mạng đất: Model 9050. 

4.2. SỬ DỤNG AMPE KÌM, OSC. 

4.2.1. Sử dụng Ampe kìm. 

* Ampe kế kìm 

 

                         

 Ampe kế kìm đo cường độ dòng điện 
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Trong dòng điện xoay chiều, từ trường biến thiên sinh ra bởi dòng điện có thể 

gây cảm ứng điện từ lên một cuộn cảm nằm gần dòng điện. Đây là cơ chế hoạt động 

của Ampe kế kìm. 

 

- Chức năng đo: dòng và áp xoay chiều, điện trở, tần số, nhiệt độ (chọn thêm đầu đo 

nhiệt), kiểm tra dẫn điện…  

- Có chức năng kiểm tra méo dạng sóng, đo giá trị đỉnh sóng. 

Slow/Peak/C.F/RMS/Record mode/Auto-off/Conduction.  

- Đường kính kìm mở lớn nhất: 33 mm.  

- Màn hình tinh thể lỏng hiển thị số và thanh hiển thị (35 vạch) giá trị.  

- Không cần cầu chì bảo vệ trong dải điện áp tới 600V.  

- Kích thước: 62x218x39 mm.  

- Trọng lượng: 350g.  

Đặc tính kỹ thuật:  

Dải đo dòng xoay chiều (3 thang đo):  

Giá trị hiệu dụng: 30 — 600A, Cấp chính xác: +/-1%rdg.+/-5dgt  

Imax: 75 — 1000A, +/-3%rdg.+/-5dgt  

Dải đo điện áp xoay chiều (2 thang đo):  

Giá trị hiệu dụng: 300 — 600V, Cấp chính xác: +/-1%rdg.+/-3dgt  

Umax: 750 — 1000V, +/-3%rdg.+/-5dgt  

Tần số dòng xoay chiều: 40 — 1000Hz.  

Đo trở kháng: 1 — 10kW.  

Đo nhiệt độ: - 50 tới 150
o
C.  

Đo tần số: 100 — 1000Hz, +/-0,3%rdg.+/-1dgt.  

Kiểm tra dẫn điện: 1kW.  

Hệ số méo dạng sóng: 1.00 — 5.00, +/-10%rdg.+/-5dgt.  

Tốc độ lấy mẫu: max 2 — 4 lần/s, min 1 lần/3s.  

Phụ kiện kèm theo:  

Đầu đo: Model 9207-10 , 70cm.  

Hộp đựng máy: 9399.  

Phụ kiện tùy chọn:  

Đầu đo nhiệt độ: Model 9462 , 1.2m, -50 tới 150
o
C.  

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ampe_k%E1%BA%BF_k%C3%ACm&action=edit&redlink=1
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Ampe kìm model 3280-10 của hãng Hioki - Nhật bản với tính năng sử dụng đơn giản 

và an toàn. Dùng đo dòng, áp xoay chiều, điện trở, kiểm tra dẫn điện.  

 Kích thước gọn nhẹ: 57x175x16 mm.  

 Trọng lượng: 100g.  

 Nguồn cung cấp cho máy: 1 pin CR2032 (3V DC).  

 Đường kính mở của kìm đo: 33 mm.  

Đặc tính kỹ thuật:  

Chức năng đo  Dải đo và cấp chính xác  

Dòng xoay chiều  

(50/60Hz) 

Có 3 thang đo:  

0.06 - 4/420/1000A.  

Cấp chính xác :+/-1.5%rdg+/-5dgt. 

Điện áp một chiều 420mV/42V/420V/600V.  

Cấp chính xác: +/-1.3%rdg+/-4dgt. 

Điện áp xoay chiều  

(50/500Hz)  

4.2/42/420/600V.  

Cấp chính xác: +/-2.3%rdg+/-8dgt. 

Điện trở 420W/4.2k/420k/4,2M/42MW.  

Cấp chính xác: +/-2.0%rdg+/-6dgt 

Kiểm tra thông mạch 420W.  

Cấp chính xác: +/-2.0%rdg+/-6dgt 

+ Tự động chuyển đổi thang đo, lưu giữ kết quả, cảnh báo pin.  

+ Màn hình hiển thị LCD 4199 digits.  

+ Tốc độ lấy mẫu : max 2,5 lần/s, min 1 lần/3s.  

+ Bảo vệ quá áp: AC V/DC V 600V.  

+ Phụ kiện kèm theo:  

+ Đầu đo: Model 9208.  

+ Hộp đựng: Model 9398.  

+ Phụ kiện tùy chọn:  

+ Đầu đo tiện dụng: Model 9209 (chỉ 1 que đo gắn vào thân máy).  
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4.2.2. Sử dụng Dao động ký (Oscilloscope).  

 

Hình 4.1: Hình ảnh máy hiện sóng điện tử 

4.2.2.1. Mở đầu 

 Máy hiện sóng điện tử hay còn gọi là dao động ký điện tử (electronico 

scilloscope) là một dụng cụ hiển thị dạng sóng rất thông dụng. Nó chủ yếu được sử 

dụng để vẽ dạng của tín hiệu điện thay đổi theo thời gian. Bằng cách sử dụng máy hiện 

sóng ta xác định được: ? 

 

 Hình 4.2: Máy hiện sóng Oscilloscope và đầu dây đo 

+ Giá trị điện áp và thời gian tương ứng tín hiệu 

 + Tần số dao động của tín hiệu 

 + Góc lệch pha giữa hai tín hiệu 

 + Dạng sóng tại mỗi điểm khác nhau trên mạch điện tử 

 ều như  

   thế nào 

 

thời gian hay không 

 Một máy hiện sóng giống như môt máy thu hình nhỏ nhưng có màn hình được 

kẻ ô và có nhiều phần điều khiển hơn TV. Dưới đây là panel của một máy hiện sóng 

thông dụng với phần hiển thị sóng; phần điều khiển theo trục X, trục Y, đồng bộ và 

chế độ màn hình; phần kết nối đầu đo …. 
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Hình 4.3: Đầu dây đo của máy hiện sòng Oscilloscope 

Màn hình của máy hiện sóng được chia ô, 10 ô theo chiều ngang và 8 ô theo 

chiều đứng. ở chế độ hiển thị thông thường, máy hiện sóng hiện dạng sóng biến đổi 

theo thời gian: trục đứng Y là trục điện áp, trục ngang X là trục thời gian. 

 

Hình 10.4: Biểu diễn các trục trên màn hình máy hiện sóng Oscilloscope 

 Độ chói hay độ sáng của màn hình đôi khi còn gọi độ chói trục Z. Máy hiện 

sóng có thể được dùng ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không đơn thuần trong lĩnh 

vực điện tử. Với một bộ chuyển đổi hợp lý ta có thể đo được thông số của hầu hết tất 

cả các hiện tượng vật lý. Bộ chuyển đổi ở đây có nhiệm vụ tạo ra tín hiệu điện tương 

ứng với đại lượng cần đo, ví dụ như các bộ cảm biến âm thanh, ánh sáng, độ căng, độ 

rung, áp suất  hay nhiệt độ … 

 Các thiết bị điện tử thường được chia thành 2 nhóm cơ bản là thiết bị tương tự 

và thiết bị số, máy hiện sóng cũng vậy. Máy hiện sóng tương tự (Analog 

oscilloscope)sẽ chuyển trực tiếp tín hiệu điện cần đo thành dòng electron bắn lên màn 

hình. Điện áp làm lệch chùm electron một cách tỉ lệ và tạo ra tức thời dạng sóng tương 

ứng trên hình. Trong khi đó, máy hiện sóng số (Digital osciloscope) sẽ lấy mẫu dạng 

sóng, đưa qua bộ chuyển đổi tương tự/số (ADC). Sau đó nó sử dụng các thông tin dưới 
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dạng số để tái tạo lại dạng sóng trên màn hình. Tùy vào ứng dụng mà người ta sử dụng 

máy hiện sóng loại nào cho phù hợp. 

 

 Thông thường, nếu cần hiển thị dạng tín hiện dưới dạng thời gian thực (khi 

chúng xảy ra) thì sử dụng máy hiện sóng tương tự. Khi cần lưu giữ thông tin cũng như 

hình ảnh để có thể xử lý sau hay in ra dạng sóng thì người ta sử dụng máy hiện sóng số 

có khả năng kết nôí với máy tính với các bộ vi xử lý. Phần tiếp theo của tài liệu chúng 

ta sẽ nói tới máy hiện sóng tương tự, loại dùng phổ biến trong kỹ thuật đo lường điện 

tử. 

4.2.2.2. Sơ đồ khối của một máy hiện sóng thông dụng 

 

Hình 4.5:  Sơ đồ khối của máy hiện sóng Oscilloscope 

 Tín hiệu vào được đưa qua bộ chuyển mạch AC/DC (khoá K đóng khi cần xác 

định thành phần DC của tín hiệu còn khi chỉ quan tâm đến thành phần AC thì mở K). 

Tín hiệu này sẽ qua bộ phân áp (hay còn gọi là bộ suy giảm đầu vào) được điều khiển 

bởi chuyển mạch núm xoay nóm xoay VOLTS/DIV, nghĩa là xoay núm này cho phép 

ta điều chỉnh tỉ lệ của sóng theo chiều đứng. Chuyển mạch Y- POS để xác định vị trí 

theo chiều đứng của sóng, nghĩa là có thể di chuyển sóng theo chiều lên hoặc xuống 

tuỳ ý bằng cách xoay núm vặn này. Sau khi qua phân áp, tín hiệu vào sẽ được bộ 

khuếch đại Y khuếch đại làm lệch rồi đưa tới điều khiển cặp làm lệch đứng. Tín hiệu 

của bộ KĐ Y cũng được đưa tới trigo (khối đồng bộ), trường hợp này gọi là đồng bộ 

trong, để kích thích mạch tạo sóng răng cưa (còn gọi mạch phát quét) và đưa tới điều 

khiển cặp làm lệch ngang để tăng hiệu quả điều khiển, một số mạch còn sử dụng thêm 

các bộ khuếch đại X sau khối tạo điện áp răng cưa). Đôi khi người ta cũng cho mạch 
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làm việc ở chế độ đồng bộ ngoài bằng cách cắt đường tín hiệu từ khuếch đại Y, thay 

vào đó là cho tín hiệu ngoài kích thích khối tạo sóng răng cưa. 

 

 Đi vào khối tạo sóng răng cưa còn có hai tín hiệu điều khiển từ núm vặn 

TIME/DIV và  X - POS. TIME/DIV (có nhiều máy kí hiệu là SEC/DIV) cho phép thay 

đổi tốc độ quét theo chiều ngang, khi đó dạng sóng sẽ dừng trên màn hình với n chu kỳ 

nếu tần số của sóng đó lớn gấp n lần tần số quét). X - POS là núm điều chỉnh việc di 

chuyển sóng theo chiều ngang cho tiện quan sát.  

 Ống phóng tia điện tử CRT đã được mô tả ở phần trước. 

 Sau đây ta sẽ xem xét phần điều khiển, vận và các ứng dụng thông dụng nhất 

của một máy hiện sóng. 

4.2.2.3. Thiết lập chế độ hoạt động và cách điều khiển một máy hiện sóng 

a. Thiết lập chế độ hoạt động cho máy hiện sóng 

 Sau khi nối đất cho máy hiện sóng ta sẽ điều chỉnh các núm vặn hay công tắc để 

thiết lập chế độ hoạt động cho máy.  

 

 Panel trước của máy hiện sóng gồm 3 phần chính là VERTICAL (phần điều 

khiển đứng), HORIZONTAL (phần điều khiển ngang) và TRIGGER (phần điều khiển 

đồng bộ). Một số phần còn lại (FOCUS - độ nét, INTENSITY - độ sáng…) có thể 

khác nhau tuỳ thuộc vào hãng sản xuất, loài máy, và model. 

Nối các đầu đo vào đúng vị trí (thường có ký hiệu CH1, CH2 với kiểu đấu nối BNC 

(xem hình trên). Các máy hiện sóng thông thường sẽ có 2 que đo ứng với 2 kênh và 

màn hình sẽ hiện dạng sóng tương ứng với mọi kênh. 

 Một số máy hiện sóng có chế độ AUTOSET hoặc PRESET để thiết lập lại 
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toàn bộ phần điều khiển, nếu không ta phải tiến hành bằng tay trước khi sử dụng máy. 

Các bước chuẩn bị như sau: 

 

 

 

1. + Đưa tất cả các nút bấm về vị trí OUT 

    + Đưa tất cả các thanh trượt về vị trí UP 

    + Đưa tất cả các núm xoay về vị trí CENTRED 

    + Đưa nút giảm của VOLTS/DIV, TIME/DIV, HOLD OFF về vị trí CAL (cân 

chỉnh) 

2. Vặn VOLTS/DIV và TIME/DIV về vị trí 1V/DIV và .2s/DIV 

3. Bật nguồn 

 

4. Xoay Y-POS để điều chỉnh điểm sáng theo chiều đứng (điểm sáng sẽ chạy ngang 

qua màn hình với tốc độ chậm). Nếu vặn TIME/DIV ngược chiều kim đồng hồ (theo 

chiều giảm) thì điểm sáng sẽ di chuyển nhanh hơn và khi ở vị trí cở µs trên màn hình 

sẽ là một vạch sáng thay cho điểm sáng. 
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5. Điều chỉnh INTENS để thay đổi độ chói vệt FOCUS để thay đổi độ nét của vạch 

sáng trên màn hình. 

 

6. Đưa tín hiệu chuẩn để kiểm tra độ chính xác của máy đưa đầu đo tới vị trí lấy chuẩn 

(hoặc là từ máy phát chuẩn hoặc ngay trên máy hiện sóng ở vị trí CAL 1Vpp, 1kHz). 

Với giá trị chuẩn như trên nếu VOLTS/DIV ở vị trí 1V/DIV và TIME/DIV ở vị trí 

1ms/DIV thì trên màn hình xuất hiện một sóng vuông có biên độ đỉnh đỉnh 1 ô trên 

màn hình và độ rộng xung cũng là 1 ô trên màn hình. (xoay Y - POS và X - POS để 

đếm ô một cách chính xác) 

 Sau khi lấy lại các giá trị chuẩn ở trên, tuỳ thuộc chế độ làm việc mà ta sử 

dụng các nút điều khiển tương ưng. 

b. Các phần điều khiển chính 

* Điều khiển màn hình 

Phần này bao gồm:                           

 

+ Điều chỉnh độ sáng - INTENSITY - của dạng sóng. Thông thương khi tăng 

tần số quét cần tăng thêm độ sáng để tiện quan sát hơn. Thực chất đây là điều chỉnh 

điện áp lưới 

 + Điều chỉnh độ nét – FOCUS - của dạng sóng. Thực chất là điều chỉnh điện áp 

các anot A1, A2 và A3 

 + Điều chỉnh độ lệch của trục ngang – TRACE - (khi vị trí của máy ở những 

điểm khác nhau thì tác dụng của từ trường trái đất cũng khác nhau nên đôi khi phải 

điều chỉnh để có vị trí cân bằng) 

c. Điều khiển theo trục đứng 
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 Phần này sẽ điều khiển vị trí và tỉ lệ của dạng sóng theo chiều đứng. Khi tín 

hiệu đưa vào càng lớn thì VOLTS/DIV cũng phải ở vị trí lớn và ngược lại. Ngoài ra 

còn một số phần như 

 INVERT: Đảo dạng sóng  

 DC/AC/GD: hiển thị phần một chiều/xoay chiều/đất của dạng sóng 

 CH I/II: Chỉnh kênh 1 hoặc kênh 2 

 DUAL: Chỉnh cả 2 kênh 

 ADD: Cộng tín hiệu của cả hai kênh 

 Khi bấm nút INVERT dạng sóng của tín hiệu sẽ bị đảo ngược lại đảo pha 

1800) 

 Khi gạt công tắc về vị trí GD trên màn hình sẽ xuất hiện một vệt ngang, dịch 

chuyển vị trí của đường này để xác định vị trí đất của tín hiệu. 

 Gạt công tắc về vị trí DC nghĩa là trong tín hiệu bao gồm cả thành phần một 

chiều và xoay chiều, gạt về vị trí AC là hiện dạng sóng đã tách thành phần một chiều. 

Xem hình dưới đây: (bên trái là ở chế độ DC và bên phải ở chế độ AC) 

 Khi ấn nút DUAL để chọn cả hai kênh thì trên màn hình sẽ xuất hiện 2 đồ thị 

của 2 dạng sóng ứng với 2 đầu đo. ADD để cộng các sóng với nhau. Nói chung vị trí 

của 3 nút CH I/II, DUAl và ADD sẽ cho các chế độ hiển thị khác nhau tuỳ thuộc vào 

từng loại máy. 
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d. Điều khiển theo trục ngang 

Phần này điều khiển vị trí và tỉ lệ của dạng sóng theo chiều ngang. Khi tín hiệu 

đưa vào có tần số càng cao thì TIME/DIV phải càng nhỏ và ngược lại. Ngòai ra còn 

một số phần sau: 

 

 X - Y: ở chế độ này kênh thứ 2 sẻ làm trục X thay cho thời gian như ở chế độ 

thường. 

Chú ý: Khi máy hoạt động ở chế độ nhiều kênh thì cũng chỉ có một phần điều khiển 

theo trục ngang nên tần số quét khi đó sẽ là tần số quét chung cho cả 2 dạng sóng. 

e. Ứng dụng của máy hiện sóng trong kỹ thuật đo lƣờng 

 Máy hiện sóng hiện nay được gọi là máy hiện sóng vạn năng vì không đơn 

thuần chỉ là hiển thị dạng sóng mà nó còn thực hiện được nhiều kỹ thuật khác như thực 

hiện hàm toán học, thu nhận thông tin và xử lý số liệu và thậm chí còn phân tích cả 

phổ tín hiệu ... 

 Trong phần này chúng ta chỉ nói tới những ứng dụng cơ bản nhất của một máy 

hiện sóng. 

f. Quan sát tín hiệu 

Để quan sát được tín hiệu chỉ cần thiết lập máy ở chế độ đồng bộ trong và điều 

chỉnh tần số quét và trigo để dạng sóng đứng yên trên màn hình. Khi này có 

thể xác định được sự biến thiên của tín hiệu theo thời gian như thế nào. Các máy  

hiện sóng hiện đại có thể cho phép cùng một lúc 2, 4 hoặc 8 tín hiệu dạng bất kỳ 

cùng một lúc và tần số quan sát có thể lên tới 400MHz. 
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* Đo điện áp 

 Việc tính giá trị điện áp của tín hiệu được thực hiện bằng cách đếm số ô trên 

màn hình và nhân với giá trị VOLTS/DIV 

Ví dụ: VOLTS/DIV chỉ 1V thì tín hiệu cho ở hình trên có: 

 Vp = 2,7 ô x 1V = 2,8V 

 Vpp = 5,4 ô x 1V = 5,4V 

 Vrms = 0,707Vp = 1.98V 

 Ngoài ra, với tín hiệu xung người ta còn sử dụng máy hiện sóng để xác định 

thời gian tăng sườn xung (rise time), giảm sườn xung (fall time) và độ rộng xung 

(pulse width) với cách tính như hình dưới. 

 

* Đo tần số và khoảng thời gian 

 Khoảng thời gian giữa hai điểm của tín hiệu cũng được tính bằng cách đếm số ô 

theo chiều ngang giữa hai điểm và nhân với giá trị của TIME/DIV 

 Việc xác định tần số của tín hiệu được thực hiện bằng cách tính chu kỳ theo 

cách như trên. Sau đó nghịch đảo giá trị của chu kỳ ta tính được tần số. 
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Ví dụ: ở hình bên s/div là 1ms. Chu kỳ của tín hiệu điện dài 16 ô, do vậy chu kỳ là 

16ms → f=1/16ms=62,5Hz  

* Đo tần số và độ lệch pha bằng phƣơng pháp so sánh 

 Ngoài cách đo tần số thông qua việc đo chu kỳ như ở trên, có thể đo tần số bằng 

máy hiện sóng như sau: so sánh tần số của tín hiệu cần đo fx với tần số chuẩn fo. Tín 

hiệu cần đo đưa vào cực Y, tín hiệu tần số chuẩn đưa vào cực X. Chế độ làm việc này 

của máy hiện sóng gọi là chế độ X-Y mode và các sóng đều có dạng hình sin. Khi đó 

trên màn hình sẽ hiện ra một đường cong phức tạp gọi là đường cong Lissajou. 

 Điều chỉnh tần số chuẩn tới khi tần số cần đo là bội hoặc là ước nguyên của tần 

số chuẩn thì trên màn hình sẽ có một đương Lissajou đứng yên. Hình dạng của đường 

Lissajou rất khác nhau tùy thuộc vào tần số giữa hai tín hiệu và độ lệch pha giữa 

chúng. Xem hình bên. 

 

 

  

Với n là số múi theo chiều ngang và m số múi theo chiều dọc (hoặc có thể lấy số điểm 

cắt lớn nhất theo mỗi trục hoặc số điểm tiếp tuyến với hình Lissajou của mỗi trục) 

 Phương pháp hình Lissajou cho phép đo tần số trong khoảng từ 10Hz tới tần số 

giới hạn của máy. 

 Nếu muốn đo độ lệch pha ta cho 2 tần số của hai tín hiệu bằng nhau, khi đó 

đường Lissajou có dạng elip. Điều chỉnh Y - POS và X - POS sao cho tâm của elip 

trùng với tâm của màn hình hình (gốc toạ độ). Khi đó góc lệch pha được tính bằng: 

 

 A với A, B là đường kính trục dài và đường kính trục ngắn của elip 
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Nhược điểm của phương pháp này là không xác định được dấu của góc pha và sai số 

của phép đo khá lớn (5 – 10%) 

4.3. SỬ DỤNG MÁY BIẾN ÁP ĐO LƢỜNG.  

Câu hỏi 1 : 

Cơ cấu đo dùng trong công tơ điện là loại cơ cấu đo nào sau đây: 

a. Cơ cấu đo kiểu từ điện. 

b. Cơ cấu đo kiểu điện động 

c. Cơ cấu đo kiểu cảm ứng. 

Câu hỏi 1 : 

Cơ cấu đo dùng trong công tơ điện là loại cơ cấu đo nào sau đây: 

a. Cơ cấu đo kiểu từ điện. 

b. Cơ cấu đo kiểu điện từ. 

c. Cơ cấu đo kiểu cảm ứng. 

Trả lời: Câu trả lời đúng là c 

Câu hỏi 2 : 

Cơ cấu đo kiểu điện từ là cơ cấu đo có : 

a. Cuộn dây đứng yên khi làm việc. 

b. Cuộn dây quay tròn khi làm việc. 

c. Cuộn dây chuyển động tịnh tiến khi làm việc. 

Câu hỏi 2 : 

Cơ cấu đo kiểu điện từ là cơ cấu đo có : 

a. Cuộn dây đứng yên khi làm việc. 

b. Cuộn dây quay tròn khi làm việc. 

c. Cuộn dây chuyển động tịnh tiến khi làm việc. 

Trả lời: Câu trả lời đúng là a. 

4.3.1. Máy biến điện áp. 

Máy biến điện áp trong đo lường hầu hết là máy biến áp giảm áp. Chúng được 

thiết kế để là giảm điện áp cuộn thứ cấp xuống còn khoảng 100 (V) ,  (đây là giá trị 

điện áp thích hợp với hầu hết các thiết bị đo).  
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Máy biến áp dùng để biến điện áp cao thành điện áp nhỏ để đo lường và điều 

khiển. Công suất của máy biến điện áp 25÷1000VA. Máy biến điện áp có dây quấn sơ 

nối với lưới điện và dây quấn thứ nối với Vôn mét, cuộn dây áp của Watt kế, cuộn dây 

của các rơ le bảo vệ, hoặc các thiết bị điều khiển khác. Các loại dụng cụ này có tổng 

trở Z rất lớn nên máy biến điện áp xem như làm việc ở chế độ không tải, do đó sai số 

về trị số nhỏ và bằng: 

 

    Góc δ
u
 giữa U

1
 và U’

2
 cũng nhỏ.

 

* Cấu tạo 

     Máy biến điện áp là một máy biến áp cách ly với cuộn sơ cấp có số vòng lớn 

và cuộn thứ cấp có ít vòng.  

                              

                             Hình dạng bên ngoài của máy biến điện áp. 

                             

                          Đặc điểm cấu tạo của máy biến điện áp 

 

Cấp chính xác và sai số của máy biến điện áp 
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Cấp chính xác  0.5 1 3 

Sai số ΔU ±  0.5% ±  1% ± 40’ 

A - Máy Biến Áp phân phối 1 pha 8.66-12.7/ 0.46-0.23 KV 

- Tần số 50 Hz.  

- Chế độ làm mát : ONAN.                      

- Chất làm mát : Dầu khoáng cách địên 

- Dung lượng : 10 KVA ~ 100 KVA.  

- Điện áp sơ cấp : 8.66 - 12.7 KV 

- Điện áp thứ cấp : 0.46 - 0.23 KV 

- Vật liệu chế tạo cuộn dây: Đồng. 

- Màu sơn vỏ máy : Màu xám nhạt. 

- Nơi đặt : Trong nhà hoặc ngoài trời 

- Vận hành : Liên tục 

 

* Nguyên lý làm việc của máy biến điện áp 

          Máy biến điện áp được thiết kế sao cho điện áp dây quấn thứ cấp ít thay đổi khi 

tải thay đổi từ lúc không tải đến đầy tải (tải định mức).        

Trạng thái làm việc của các máy biến áp điện áp gần như không tải vì chúng làm việc 

với những thiết bị có tổng trở lớn (Volt kế, cuộn áp Wat kế, cuộn áp rơle bảo vệ. . .).  

Khi sử dụng máy biến áp điện áp cần chú ý không được nối tắt mạch thứ cấp vì sẽ gây 

sự cố ngắn mạch lưới điện ở sơ cấp.  

44..33..22..  MMááyy  bbiiếếnn  ddòònngg  đđiiệệnn..  

Trong hầu hết các thiết bị đo lường và điều khiển dòng điện đều được qui về 

chuẩn 5A nên các máy biến dòng điện sử dụng trong các lĩnh vực này thường có dòng 

điện ngõ ra cuộn thứ cấp là 5A.  

Như đã đề cập đến ở trên, cuộn thứ cấp của máy biến dòng thường được nối với các 

thiết bị đo như ampere kế, watt kế hoặc các thiết bị tự động khác. Có một lưu ý là khi 

sử dụng máy biến dòng để cung cấp cho nhiều thiết bị thì phải mắt nối tiếp các thiết bị 

này với nhau. 

Máy biến dòng điện dùng để biến dòng điện lớn thành dòng điện nhỏ để đo lường 

bằng các dụng cụ đo tiêu chuẩn và điều khiển. 
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Cấp chính xác và sai số của máy biến dòng điện 

Cc xác 0.2 0.5 1 3 10 

S số ΔI      

 

 

* Cấu tạo 

          Máy biến dòng điện cũng giống như một máy biến áp cách ly thông thường gồm 

có lõi thép được ghép từ các lá thép kỹ thuật điện, hai cuộn dây quấn sơ cấp và thứ cấp 

đặt trên lõi thép.  

          Điểm đặc biệt của máy biến dòng nằm ở tiết diện và số vòng dây quấn cuộn sơ 

cấp và thứ cấp.  

Cuộn dây sơ cấp được quấn rất ít vòng thường chỉ được quấn một vòng dây. Dây quấn 

sơ cấp có tiết diện rất lớn do máy phải làm việc ở điều kiện gần như ngắn mạch.                  

Đường kính dây quấn sơ cấp phụ thuộc vào cấp công suất của máy biến dòng; máy 

biến dòng có công suất càng lớn thì đường kính dây quấn sơ cấp càng lớn.  

Dây quấn thứ cấp của máy biến dòng có tiết diện nhỏ và có rất nhiều vòng . 

                                   

Sơ đồ nguyên lý máy biến dòng. 

Hình dạng bên ngoài của máy biến dòng điện thường là hình tròn . Vì có dạng hình 

tròn kín nên thông thường máy biến dòng được lắp trong lúc lắp đặt mạng điện. 
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Hình dáng bên ngoài của máy biến dòng điện 

 

* Nguyên lý hoạt động của máy biến dòng: 

Như đã đề cập đến ở trên, máy biến dòng thường xuyên hoạt động ở tình trạng gần 

như ngắn mạch. Do đó, một điều rất quan trọng khi sử dụng máy là không được phép 

để máy hoạt động ở chế độ không tải vì điện áp không tải phía thứ cấp của máy biến 

dòng điện rất lớn có thể gây hỏng lớp cách điện dẩn đến phá huỷ máy. 

Trạng thái làm việc của máy biến dòng ở trạng thái ngắn mạch vì chúng làm việc 

với các thiết bị có tổng trở rất nhỏ (Ampre kế, cuộn dòng Wat kế, cuộn dòng rơle bảo 

vệ. Khi sử dụng máy biến dòng điện cần chú ý không được để dây quấn thứ cấp hở 

mạch vì dòng điện từ hóa sẽ rất lớn, lõi thép bảo hòa sâu sẽ nóng lên và làm cháy dây 

quấn.  

Ngoài ra, suất điện động  sẽ nhọn đầu gây nên điện áp cao đến hàng nghìn Volt ở thứ 

cấp dẫn đến không an toàn cho người sử dụng. 

Câu hỏi: 

1. Em hãy cho biết vì sao khi sử dụng máy biến dòng điện không được để dây quấn 

thứ cấp hở mạch ? Giải thích ? 

2. Khi sử dụng máy biến điện áp người ta nối tắt mạch thứ cấp điện hay không ? Hãy 

trình bày hiện tượng xảy ra khi ta nối tắt mạch thứ cấp ? 
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CHƢƠNG 1: PHÉP ĐO VÀ KỸ THUẬT ĐO ĐIỆN TỬ 

Đo lường điện tử là phương pháp xác định trị số của một thông số nào đó ở một cấu kiện điện tử 

trong mạch điện tử hay thông số của hệ thống thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử dùng để xác định 

giá trị được gọi là "thiết bị đo điện tử", chẳng hạn, đồng hồ đo nhiều chức năng [multimeter] 

dùng để đo trị số của điện trở, điện áp, và dòng điện  v.v. . . trong mạch điện. 

Kết quả đo tuỳ thuộc vào giới hạn của thiết bị đo. Các hạn chế đó sẽ làm cho giá trị đo được 

(hay giá trị biểu kiến) hơi khác với giá trị đúng (tức là giá trị tính toán theo thiết kế). Do vậy, để 

quy định hiệu suất của các thiết bị đo, cần phải có các định nghĩa về độ chính xác [accuracy], độ 

rõ [precision], độ phân giải [resolution], độ nhạy [sensitivity] và sai số [error] . 

1.1  ĐỘ CHÍNH XÁC [accuracy]  

Độ chính xác sẽ chỉ mức độ gần đúng mà giá trị đo được sẽ đạt so với giá trị đúng của đại 

lượng cần đo. Ví dụ, khi một trị số nào đó đọc được trên đồng hồ đo điện áp [voltmeter] trong 

khoảng từ 96V đến 104V của giá trị đúng là 100V, thì ta có thể nói rằng giá trị đo được gần 

bằng với giá trị đúng trong khoảng  4%. Vậy độ chính xác của thiết bị đo sẽ là  4%. Trong 

thực tế, giá trị 4% của ví dụ trên là 'độ không chính xác ở phép đo' đúng hơn là độ chính xác, 

nhưng dạng biểu diễn trên của độ chính xác đã trở thành chuẩn thông dụng, và cũng được các 

nhà sản xuất thiết bị đo dùng để quy định khả năng chính xác của thiết bị đo lường. Trong các 

thiết bị đo điện tử số, độ chính xác bằng  1 số đếm cộng thêm độ chính xác của khối phát xung 

nhịp hay của bộ gốc thời gian. 

1.1.1 Độ chính xác của độ lệch đầy thang. 

Thông thường, thiết bị đo điện tử tương tự thường có độ chính xác cho dưới dạng phần trăm của 

độ lệch toàn thang đo [fsd - full scale deflection]. Nếu đo điện áp bằng đồng hồ đo điện áp 

[voltmeter], đặt ở thang đo 100V (fsd), với độ chính xác là  4%, chỉ thị số đo điện áp là 25V, 

số đo sẽ có độ chính xác trong khoảng 25V  4% của fsd, hay (25 - 4)V đến (25 + 4)V, tức là 

trong khoảng 21V đến 29V. Đây là độ chính xác  16% của 25V. Điều này được gọi là sai số 

giới hạn.  

Ví dụ trên cho thấy rằng, điều quan trọng trong khi đo là nên thực hiện các phép đo gần với giá 

trị toàn thang đo nếu có thể được, bằng cách thay đổi chuyển mạch thang đo. Nếu kết quả đo 

cần phải tính toán theo nhiều thành phần, thì sai số giới hạn của mỗi thành phần sẽ được cộng 

với nhau để xác định sai số thực tế trong kết quả đo. Ví dụ, với điện trở R có sai số  10% và 



 

  

2 

 

dòng điện I có sai số  5%, thì công suất I
2
R sẽ có sai số bằng 5 + 5 + 10 = 20%. Trong các 

đồng hồ số, độ chính xác được quy định là sai số ở giá trị đo được  1 chữ số. Ví dụ, nếu một 

đồng hồ có khả năng đo theo 3 chữ số hoặc 3 ½ chữ số, thì sai số sẽ là 1/10
3
 = 0,001 =  (0,1% 

+ 1 chữ số). 

1.1.2 Độ chính xác động và thời gian đáp ứng. 

Một số thiết bị đo, nhất là thiết bị đo công nghiệp dùng để đo các đại lượng biến thiên theo thời 

gian. Hoạt động của thiết bị đo ở các điều kiện như vậy được gọi là điều kiện làm việc động. Do 

vậy, độ chính xác động là độ gần đúng mà giá trị đo được sẽ bằng giá trị đúng mà nó sẽ dao 

động theo thời gian, khi không tính sai số tĩnh. 

Khi thiết bị đo dùng để đo đại lượng thay đổi, một thuật ngữ khác gọi là đáp ứng thời gian được 

dùng để chỉ khoảng thời gian mà thiết bị đo đáp ứng các thay đổi của đại lượng đo. Độ trì hoãn 

đáp ứng của thiết bị đo được gọi là độ trễ [lag]. 

1.2 ĐỘ RÕ [precision]. 

Độ rõ của thiết bị đo là phép đo mức độ giống nhau trong phạm vi một nhóm các số liệu đo. Ví 

dụ, nếu 5 phép đo thực hiện bằng một voltmeter là 97V, 95V, 96V, 94V, 93V, thì giá trị trung 

bình tính được là 95V. Thiết bị đo có độ rõ trong khoảng  2V, mà độ chính xác là 100V - 93V 

= 7V hay 7%. Độ rõ được tính bằng giá trị căn trung bình bình phương của các độ lệch. Ở ví dụ 

trên, các độ lệch là: + 2, 0, + 1, - 1, - 2. Nên giá trị độ lệch hiệu dụng là: 

2
5

41104
 

Do đó mức trung bình sai lệch là 2. Như vậy, độ rõ sẽ phản ánh tính không đổi (hay khả năng 

lặp lại - repeatability) của một số kết quả đo, trong khi độ chính xác cho biết độ lệch của giá trị 

đo được so với giá trị đúng. Độ rõ phụ thuộc vào độ chính xác. Độ chính xác cao hơn sẽ có độ 

rõ tốt hơn. Nhưng ngược lại sẽ không đúng. Độ chính xác không phụ thuộc vào độ rõ. Độ rõ có 

thể rất cao nhưng độ chính xác có thể không nhất thiết là cao. Khi độ chính xác gắn liền với độ 

lệch thực tế của đồng hồ đo (hoặc số hiển thị thực tế ở đồng hồ số), thì độ rõ gắn liền với sai số 

ở số đọc của giá trị đo. Sai số như vậy có thể tăng lên do thị sai ở các đồng hồ đo tương tự hoặc 

không ổn định ở các bộ chỉ thị số. 

1.2  ĐỘ PHÂN GIẢI [resolution]. 

Độ phân giải là sự thay đổi nhỏ nhất ở các giá trị đo được (không phải là giá trị 0) mà một thiết  

bị đo có thể đáp ứng để cho một số đo xác định. Độ phân giải thường là giá trị vạch chia nhỏ  
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nhất trên thang đo độ lệch. Nếu một ammeter có 100 vạch chia, thì đối với thang đo từ 0 đến 

1mA, độ phân giải sẽ là 1mA/100 = 10 A. Ở các đồng hồ đo số, độ phân giải là 1 chữ số. Độ 

phân giải cần phải được cộng thêm với sai số do số đo nằm trong khoảng giữa hai vạch chia lân 

cận không thể đọc một cách chính xác. Độ phân giải cũng được phản ánh theo sai số của độ rõ 

ngoài các yếu tố khác như thị sai. 

1.4   ĐỘ NHẠY [sensitivity]. 

Độ nhạy là tỷ số của độ thay đổi nhỏ nhất ở đáp ứng ra của thiết bị đo theo độ thay đổi nhỏ 

nhất ở đại lượng đầu vào. Ví dụ, nếu độ lệch đầy thang của một ammeter A cho bằng 50 A, và 

bằng 100 A ở ammeter B, thì ammeter A nhạy hơn so với ammeter B. Độ nhạy được thể hiện 

cho voltmeter dưới dạng ohm / volt. Một đồng hồ đo có độ lệch đầy thang (fsd) là 50 A sẽ có 

điện trở là 20 000  mắc nối tiếp để cho fsd ở mức 1V, trong khi một đồng hồ có fsd là 100 A 

sẽ có điện trở là 10 000  để cho fsd ở mức 1V. Vậy voltmeter 20 000 /V có độ nhạy cao hơn 

so với voltmeter 10 000 /V. 

a) Ngƣỡng độ nhạy. 

Ngưỡng độ nhạy là mức tín hiệu nhỏ nhất có thể được phát hiện dưới dạng có nhiễu và tạp âm. 

Các tín hiệu rất nhỏ có thể lẫn trong tạp âm, do vậy không thể tăng độ nhạy của một hệ thống đo 

vô cùng. Thông thường sử dụng phép đo đối với ngưỡng độ nhạy là biên độ của tín hiệu vào mà 

tỷ số tín hiệu trên nhiễu bằng đơn vị hoặc 0dB. 

b) Yêu cầu độ rộng băng tần. 

Độ rộng băng tần chọn lọc được dùng để cải thiện mức ngưỡng. Khi tần số nhiễu cao hơn phổ 

tần của tín hiệu cần đo, thì phải sử dụng mạch lọc thông thấp để tín hiệu truyền qua với mức 

nhiễu không đáng kể. Nếu nhiễu có tần số thấp hơn phổ tần của tín hiệu đo, thì sử dụng bộ lọc 

thông cao. Tổ hợp bộ lọc thông thấp và bộ lọc thông cao sẽ suy ra độ rộng băng tần để chặn 

nhiễu. Nếu nhiễu chiếm độ rộng trong phạm vi phổ tần của tín hiệu cần đo, thì bộ lọc chặn có 

thể nén nhiễu cùng với một phần nhỏ tín hiệu đo. 

1.5   CÁC LOẠI SAI SỐ [errors]. 

Mỗi thiết bị đo có thể cho độ chính xác cao, nhưng đều có các sai số do các hạn chế của thiết  

bị đo, do các ảnh hưởng của môi trường, và các sai số do người đo khi thu nhận các số liệu  

đo. Các loại sai số có ba dạng: Sai số thô, sai số hệ thống, sai số ngẫu nhiên. 

a) Sai số thô. 

Các sai số thô có thể quy cho giới hạn của các thiết bị đo hoặc là các sai số do người đo. 
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Giới hạn của thiết bị đo. Ví dụ như ảnh hưởng quá tải gây ra bởi một voltmeter có độ nhạy 

kém. Voltmeter như vậy sẽ rẽ dòng đáng kể từ mạch cần đo và vì vậy sẽ tự làm giảm mức điện 

áp chính xác. Ảnh hưởng do quá tải sẽ được giải thích chi tiết ở mục 1.7. 

Sai số do đọc. Là các sai lệch do quan sát khi đọc giá trị đo. Các nhầm lẫn như vậy có thể do thị 

sai, hay do đánh giá sai khi kim nằm giữa hai vạch chia. Các thiết bị đo số không có các sai số 

do đọc. 

b) Sai số hệ thống. 

Sai lệch có cùng dạng, không thay đổi được gọi là sai số hệ thống. Các sai số hệ thống có hai 

loại: Sai số do thiết bị đo và sai số do môi trường đo. 

Sai số của thiết bị đo. 

Các sai số do thiết bị đo là do ma sát ở các bộ phận chuyển động của hệ thống đo hay do ứng 

suất của lò xo gắn trong cơ cấu đo là không đồng đều. Ví dụ, kim chỉ thị có thể không dừng ở 

mức 0 khi không có dòng chảy qua đồng hồ. Các sai số khác là do chuẩn sai, hoặc do dao động 

của nguồn cung cấp, do nối đất không đúng, và ngoài ra còn do sự già hoá của linh kiện. 

Sai số do môi trường đo là sai số do các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến thiết bị đo trong 

khi thực hiện phép đo. Sự biến thiên về nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, từ trường, có thể gây ra các 

thay đổi về độ dẫn điện, độ rò, độ cách điện, điện cảm và điện dung. Biến thiên về từ tính có thể 

do thay đổi mô men quay (tức độ lệch). Các thiết bị đo tốt sẽ cho các phép đo chính xác khi việc 

che chắn các dụng cụ đến mức tối đa, sử dụng các màn chắn từ trường, v. v. . . Các ảnh hưởng 

của môi trường đo cũng có thể gây ra độ dịch chuyển nhỏ ở kết quả, do thay đổi nhỏ về dòng 

điện. 

c) Sai số ngẫu nhiên. 

Các sai số ngẫu nhiên do các nguyên nhân chưa biết, xuất hiện mỗi khi tất cả các sai số thô và 

sai số hệ thống đã được tính đến. Khi một voltmeter, đã được hiệu chuẩn chính xác và thực hiện 

phép đo điện áp ở các điều kiện môi trường lý tưởng, mà người đo thấy rằng các số đo có thay 

đổi nhỏ trong khoảng thời gian đo. Độ biến thiên này không thể hiệu chỉnh được bằng cách định 

chuẩn, hay hiệu chỉnh thiết bị đo, mà chỉ bằng phương pháp suy luận các sai số ngẫu nhiên bằng 

cách tăng số lượng các phép đo, và sau đó xác định giá trị gần đúng nhất của đại lượng cần đo. 

1.6   GIỚI HẠN CỦA THIẾT BỊ ĐO 

Một thiết bị đo có thể có các giới hạn về thang đo, công suất (hay khả năng tải dòng), tần số, trở 

kháng và độ nhạy (ảnh hưởng quá tải). Các vấn đề đó được giải thích như sau. 
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- Giới hạn về thang đo. Mỗi thiết bị đo có khoảng đo lớn nhất về một thông số cần đo. Khoảng  

đo sẽ được chia thành các thang đo nhỏ thích hợp. Ví dụ, một voltmeter có thể đo cao nhất là 

300V chia thành 5 thang đo phụ: 3V, 10V, 30V, 100V và 300V. 

Chuyển mạch thang đo sẽ thiết lập tại các vị trí chính xác tuỳ thuộc vào giá trị đo yêu cầu. Giả 

sử phép đo điện áp là 9V thì chúng ta sẽ sử dụng thang đo 10V. Các thang đo cần phải có cho 

tất cả các thông số cần đo. Cần phải chọn thang đo đúng cho mỗi thông số đo thích hợp. Nếu đo 

điện áp trên thang đo dòng điện, thì đồng hồ đo sẽ hư hỏng.  

- Độ mở rộng thang đo. Là thuật ngữ được sử dụng chỉ sự chênh lệch giữa giá trị lớn nhất và 

giá trị nhỏ nhất của một thang đo. Đối với giá trị đo của đồng hồ ở mức nhỏ nhất là 10mA và 

100mA ở mức cao nhất, thì độ mở rộng của thang đo là 100mA - 10mA = 90mA. Một đồng hồ 

đo điện áp có mức 0V ở giữa, với + 10V một bên và - 10V ở phía khác, sẽ có độ mở rộng thang 

đo là 20V. 

- Giới hạn về công suất. Mỗi thiết bị đo đều có khả năng xử lý công suất lớn nhất, nên công 

suất của tín hiệu vào không được vượt quá giới hạn công suất đo. Công suất vượt quá có thể làm 

hỏng đồng hồ đo hay mạch khuyếch đại bên trong đồng hồ đo. 

- Giới hạn về tần số. Phần lớn cơ cấu động ở đồng hồ đo tương tự có vai trò như một điện cảm 

mắc nối tiếp và do vậy sẽ suy giảm ở dãi tần số cao. Trong các thiết bị đo sử dụng các mạch 

chỉnh lưu và các mạch khuyếch đại, các điện dung của tiếp giáp được cho là một hạn chế đối 

với tín hiệu đo ở dãi tần số cao.  

Cơ cấu đo điện động có thể chỉ được sử dụng để đo tín hiệu có tần số lên đến 1000Hz (do điện 

cảm nối tiếp), các cơ cấu đo từ điện (có bộ chỉnh lưu) có thể sử dụng để đo tín hiệu có tần số lên 

đến 10 000Hz, millivoltmeter xoay chiều có thể đo các tín hiệu có tần số lên đến một vài MHz. 

Các hạn chế tần số khác có thể gây ra do các điện dung song song. Máy hiện sóng có thể sử 

dụng để đo các tín hiệu có tần số ở dãi megahertz, nhưng giá thành sẽ tăng khi cần độ rộng băng 

tần cao hơn. Máy hiện sóng không sử dụng cuộn dây và hệ thống chỉ thị kim, do vậy ảnh hưởng 

bất lợi ở phần lớn các cơ cấu đo sẽ được hạn chế và loại bỏ. 

- Giới hạn về trở kháng. Các thiết bị đo được dùng để đo các tín hiệu ac, có trở kháng ra phụ 

thuộc vào mạch ra của transistor được sử dụng. Một máy phát tín hiệu tần số cao có thể có trở 

kháng là 75  hay 50  để phù hợp với trở kháng vào của hệ thống cần đo. Các thiết bị đo điện 

áp như voltmeter và máy hiện sóng có trở kháng vào cao. Một voltmeter tốt vừa phải có thể có 

trở kháng vào khoảng 20000  / V, trong khi một máy hiện sóng và đồng hồ đo số hay đồng hồ 
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đo điện tử có thể có trở kháng vài megohm. Thiết bị đo điện áp có trở kháng cao hơn sẽ cho độ 

chính xác của phép đo cao hơn, hay có ảnh hưởng quá tải ít hơn. Trở kháng của các cơ cấu đo 

cuộn dây động tuỳ thuộc vào độ nhạy của đồng hồ, còn trở kháng của máy hiện sóng kiểu ống 

tia phụ thuộc vào trở kháng vào của bộ khuyếch đại dọc sử dụng trong máy hiện sóng.  

1.7  ẢNH HƢỞNG DO QUÁ TẢI 

Ảnh hưởng do quá tải có nghĩa là sự suy giảm về trị số của thông số ở mạch cần đo khi mắc 

thiết bị đo vào mạch. Thiết bị đo sẽ tiêu thụ công suất từ mạch cần đo và sẽ làm tải của mạch 

cần đo. Điện trở của đồng hồ đo dòng sẽ làm giảm dòng điện trong mạch cần đo. Tương tự, một 

voltmeter khi mắc song song với mạch có điện trở cao, thực hiện vai trò như một điện trở song 

song [shunt], nên sẽ làm giảm điện trở của mạch. Điều này tạo ra mức điện áp thấp trên tải đọc 

được trên đồng hồ đo. Do đó, đồng hồ sẽ chỉ thị mức điện áp thấp hơn so với điện áp thực, 

nghĩa là cần phải lấy mức điện áp cao hơn để có độ lệch đúng. Như vậy, ảnh hưởng do quá tải 

sẽ hạn chế độ nhạy và do đó cũng được gọi là giới hạn độ nhạy. Ảnh hưởng quá tải sẽ được 

biểu hiện ở đồng hồ đo điện áp [voltmeter] như sau.  

Cho điện trở tải là RL và nội trở của đồng hồ là RM. Cùng với một điện trở mắc nối tiếp với tải 

RL là RS (hình 1.1). Điện áp thực tế trên RL là VL khi không mắc đồng hồ đo vào mạch, và VM là 

điện áp trên tải khi có đồng hồ đo được tính theo phương trình (1.1) và (1.2) tương ứng.  

LS

L
L

RR

RE
V                                                     (1.1) 

)//(

)//(

MLS

ML
M

RRR

RRE
V                                                (1.2) 

Ảnh hưởng quá tải tính theo phần trăm có thể tính bằng (VL - VM) x 100 / VL, như ở ví dụ 1.1 và 

1.2. 

Ví dụ 1.1: Với hai đồng hồ đo điện áp, một đồng hồ có độ nhạy là 20 000 /V, và đồng hồ còn  

lại có độ nhạy là 1000 /V, đo điện áp trên RL trong mạch ở hình 1.2, trên thang đo 10V của  
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đồng hồ. Tính sai số do quá tải cho cả hai đồng hồ. 

Trường hợp thứ nhất:              k
3

200

300

200100
// ML RR  

Điện áp thực tế khi chưa có đồng hồ = 9,1V
11

100

110

10010
 

Điện áp đo được = 8,7V
23

200

3

200
10

3

200
10

, Vậy, sai số theo phần trăm là 4,4% 

Trường hợp thứ 2: Điện áp thực tế là 9,1V (như đã tính ở trên) k
11

100

110

10100
// ML RR  

Điện áp đo được = 4,8V
21

100

11

100
10

11

100
10

, Vậy, sai số theo phần trăm là 47,3% 

Ví dụ 1.1, là đối với nguồn điện áp hằng. Ví dụ 1.2, cho thấy ảnh hưởng khi nguồn cung cấp 

cho tải là được cung cấp từ một nguồn dòng hằng. 

Ví dụ 1.2: Một nguồn dòng điện không đổi sẽ cung cấp dòng điện là 1,5mA cho tải điện trở là 

100k . Tính điện áp đúng và điện áp gần đúng trên tải khi sử dụng đồng hồ đo có điện trở là 

1000  / V để đo điện áp trên thang đo 100V. Tính sai số do quá tải theo phần trăm. 

Điện áp đúng                              = 1,5mA x 100k  = 150V 

Điện trở của đồng hồ đo             = 100V x 1000 /V = 100k  

Điện trở tương đương                 = 100k  // 100k   = 50k  

Điện áp trên điện trở 50k          = 1,5mA x 50k  = 75V 
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Vậy điện áp đo được                   = 75V 

Sai số % do quá tải                      = (150V - 75V) x 100 / 150V = 50% 

1.8   CAN NHIỄU Ở PHÉP ĐO. 

So với tạp nhiễu bên trong được tạo ra bởi các gợn sóng của nguồn cung cấp, hay bằng sự di 

chuyển lớn một cách ngẫu nhiên về cả số lượng và vận tốc của các điện tử trong các cấu kiện 

chủ động và thụ động (gọi là nhiễu Johnson hay nhiễu trắng, nhiễu vạch), hoặc do các quá trình 

quá độ gây ra bởi sự giảm đột ngột thông lượng qua một điện cảm, các thiết bị đo có thể bị can 

nhiễu từ bên ngoài được giải thích như sau. 

1. Can nhiễu tần số thấp. Khi các dây dẫn điện nguồn cung cấp chính ac chạy song song gần 

với các đầu dây tín hiệu đo, thì nhiễu mạnh ac (tần số 50Hz) sẽ can nhiễu vào đầu tín hiệu đo do 

hiệu ứng điện dung giữa các dây dẫn. 

2. Can nhiễu tần số cao. Các tín hiệu tần số cao được tạo ra bất cứ khi nào có sự phát ra tia lửa 

điện ở vùng xung quanh thiết bị đo. Tia lửa điện có thể tạo ra khi chuyển mạch nguồn cung cấp, 

do các hệ thống đánh lửa, do các động cơ điện một chiều, do các máy hàn, do sự phóng điện 

hào quang (tức sự ion hoá không khí gần các mạch điện áp cao), và do hồ quang điện trong các 

đèn huỳnh quang. Tia chớp là các nguồn tần số cao trong tự nhiên. Phát thanh quảng bá từ các 

đài thu phát vô tuyến và các đài phát thanh di động công suất cao, được lắp đặt gần các thiết bị 

đo cũng tạo ra các tín hiệu tần số cao. Các tín hiệu cao tần đó đều có thể can nhiễu vào thiết bị 

đo, các tín hiệu cao tần có thể được chỉnh lưu bằng các cấu kiện bán dẫn có trong các thiết bị 

đo, và như vậy sẽ tác động đến các kết quả đo do điện áp không mong muốn thể hiện dưới các 

dạng khác nhau trong phép đo, làm cho kết quả đo sai hoàn toàn. Một số phép đo dc tiến hành ở 

các điểm đo trong mạch có cả điện áp dc và điện áp của các tín hiệu tần số cao. Các phép đo 

điện áp dc sẽ không chính xác nếu không lọc bỏ điện áp cao tần trước khi tín hiệu đo được 

chỉnh lưu trong thiết bị đo. 

Các cách phòng ngừa và khắc phục ở các phép đo để loại bỏ can nhiễu cao tần. 

1. Trước tiên là bao bọc có hiệu quả thiết bị đo để không bị can nhiễu ngoài trực tiếp vào thiết 

bị đo. 

2. Thiết bị đo phải được nối đất. 

3. Cần phải lọc các tín hiệu không mong muốn tại mạch vào, dây đo và dây nguồn cung cấp để  

các tín hiệu cao tần sẽ được lọc bỏ trước khi chỉnh lưu, phải có mạch chọn băng tần tín hiệu đo 

để loại bỏ nhiễu và can nhiễu tần số cao. Mạch nối với bệ máy cần phải đảm bảo. Mối hàn bị 
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nứt hay thiếu kết nối, sẽ tạo ra một điện trở giữa đầu vào và đất đối với các tín hiệu tần số cao, 

nên điện áp cao tần sẽ xâm nhập tại đầu vào như minh hoạ ở hình 1.3. Tụ điện trong hình 1.3, 

dùng để lọc bỏ các tín hiệu cao tần, có vai trò như một ngắn mạch đối với tần số cao. Nếu tụ hở 

mạch, hay điểm G không kết nối với đất (do áp lực nào 

đó hay mối hàn bị nứt), thì tín hiệu tần số cao sẽ có tại 

điểm A sẽ được đưa đến đầu vào của mạch khuyếch đại 

bằng transistor, nên sẽ được khuyếch đại và chỉnh lưu 

(phần phi tuyến của đặc tuyến) và sẽ có tại đầu ra dưới 

dạng điện áp dc. Các đài phát thanh quảng bá địa 

phương thỉnh thoảng nghe được trong ống nghe điện 

thoại do can nhiễu đó. 

4. Khi thực hiện phép đo dc tại điểm có cả điện áp dc cũng như điện áp cao tần, điện áp cao tần 

có thể gây ra mức dòng điện lớn chảy qua đầu que đo bởi vì đầu que đo gần như được ngắn 

mạch với bệ máy đối với tín hiệu cao tần thông qua ảnh hưởng điện dung, có thể làm nóng đầu 

que đo (thực tế này xảy ra khi đo các điện áp dc trong máy phát). Mắc nối tiếp cuộn cảm RF với 

đầu que đo để loại bỏ tình trạng trên.  

5. Sử dụng mạch khuyếch đại thuật toán ở chế độ vi sai sẽ làm giảm các tín hiệu nhiễu đồng 

kênh rất cơ bản, có thể loại bỏ nhiễu đồng kênh lên đến mức 100dB. (Nếu mặc dù đã có các dự 

phòng nhiễu cao tần trên, hư hõng hệ thống có thể từ tầng này đến tầng khác, thì nguyên nhân  

có thể là vỏ bảo vệ, nối đất, mạch lọc và cuộn cảm cao tần, cần phải kiểm tra kỹ các vần đề đó). 

1.9   VỎ BẢO VỆ. 

Vỏ bảo vệ là lớp chặn bằng vật liệu dẫn điện được lắp ở phần có tín hiệu nhiễu. Hiệu quả của 

lớp bảo vệ tuỳ thuộc vào: (i) kiểu lớp bảo vệ, (ii) các đặc tính của vật liệu làm lớp bảo vệ và (iii) 

độ hở của lớp bảo vệ. 

Trường nhiễu có thể là điện trường hoặc từ trường. Các lớp bảo vệ bằng từ tính sử dụng vật liệu 

sắt từ như sắt. Các lớp bảo vệ tĩnh điện sử dụng vật liệu dẫn điện không nhiễm từ như nhôm. 

Các vật liệu dẫn điện có đặc tính điện môi kém nên sẽ hấp thụ các nhiễu do điện trường tĩnh. 

Ngoài việc hấp thụ, nhiễu cũng sẽ giảm do sự phản xạ của điện trường khỏi lớp bảo vệ. Độ hấp 

thụ nhiễu tỷ lệ với độ dày của vật liệu. Sự phản xạ sẽ xảy ra khi có gián đoạn trở kháng đặc  

trưng giữa lớp bảo vệ và môi trường xung quanh lớp bảo vệ.  

1.10  NỐI ĐẤT 
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Có đường dẫn trở lại mức đất trên bảng mạch in, thường là đường mạch rộng và có điện trở rất  

thấp. Dây tín hiệu cần phải được đặt gần với đường nối đất để giảm ảnh hưởng điện cảm. 

Đường mức đất trên mạch bảng mạch sẽ được nối với đường đất hiệu dụng. 

Mức đất, như mạch ở hình 1.4, là không đúng, bởi vì điện áp được bọc lộ trên chiều dài Zp do 

phần từ II sẽ được nối trở lại phần tử I. Ảnh hưởng sẽ xấu nếu phần tử I có độ nhạy cao, hoặc 

nếu phần tử II là thiết bị công suất lớn. 

Các cách nối đất như mạch ở hình 1.5a, và 1.5b, là thích hợp, nhất là đối với tín hiệu có tần số 

trên 10MHz, nếu chú ý chọn để tránh việc hình thành các vòng đất. 

1.11  SO SÁNH THIẾT BỊ ĐO TƢƠNG TỰ VÀ THIẾT BỊ ĐO SỐ. 

Các thiết bị đo tương tự sử dụng độ lệch của kim chỉ thị do tương tác giữa dòng điện và từ 

trường, hoặc giữa hai từ trường. Đa số các bộ phận cơ cấu động đều có ma sát, nên có nhiều hạn 

chế (như giới hạn tần số cao, độ nhạy, sai số do quá tải) và các sai số. Trong các đồng hồ đo số, 

không liên quan đến sự làm lệch, số chỉ thị được đọc ở bộ hiển thị (hiển thị bằng tinh thể lõng 

hay bằng LED), nên các đồng hồ đo số không có các sai số như của các đồng hồ đo tương tự. 

Các ưu điểm của thiết bị đo số so với các loại đồng hồ đo tương tự như sau. 

a) Ƣu điểm của đồng hồ đo số so với đồng hồ đo tƣơng tự. 

1. Độ chính xác cao (thông dụng là 0,0005% hay 5ppm) 

2. Độ rõ cao (khi số lượng đo được thể hiện bằng chữ số, nên sẽ không thay đổi giá trị của nó)  

(điển hình là 1ppm). 

3. Độ phân giải tốt hơn (tình trạng không rõ ràng chỉ bị giới hạn nhiều nhất là một chữ số). 
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4. Không có sai số do thị sai. 

5. Không có sai số do đọc. Không có sai số trong việc chuyển đổi số liệu đo. 

6. Trở kháng vào rất cao (điển hình là 10M  và điện dung vào thấp là 40pF) và vì vậy sai số do 

quá tải không đáng kể. 

7. Trở kháng vào hầu như không thay đổi trên tất cả các thang đo. 

8. Sự định chuẩn từ các nguồn mẫu bên trong đồng hồ là hoàn toàn ổn định. 

9. Không có sai số do dạng sóng tín hiệu. 

10. Hiển thị cực tính tự động, có khả năng tự động chỉnh 0 và tự động chuyển thang đo. Các 

thang đo thay đổi theo các nấc thập phân thay vì thang đo 10  , nên có số lượng thang đo ít 

hơn, khả năng mở rộng thang đo lớn  hơn. 

11. Có khả năng xử lý số đo bằng máy tính. Các số liệu đo có thể được lưu trữ và truy suất bất 

kỳ lúc nào. 

12. Có khả năng xử lý các tín hiệu đo ở dãi tần số rộng hơn. 

13. Thao tác đo đơn giản, chỉ cần ấn nút ấn để thiết lập lại tự động chính xác thiết bị đo cho các 

số liệu đo mới. 

14. Có khả năng kết hợp nhiều thiết bị đo vào một thiết bị bằng kỹ thuật số. Có thể lập trình 

phép đo dễ dàng. 

15. Thiết bị đo gọn và kết cấu chắc chắn hơn.  

b) Các nhƣợc điểm của đồng hồ đo số. 

1. Cần phải có nguồn cung cấp do sử dụng các vi mạch (IC). 

2. Các đại lượng thay đổi chậm, như khi nạp tụ không thể quan sát được. Các đồng hồ tương tự 

có thể quan sát các biến thiên như khi đo thử tụ điện phân. 

3. Khi đo thử diode không thể thực hiện như cách thông thường, nên có bổ sung mạch chuyên 

dụng dành riêng cho mục đích đo thử diode ở một số đồng hồ đo số (tức chức năng đo mức sụt 

áp trên tiếp giáp pn). 

4. Giá thành cao, nhưng giá thành sẽ giảm xuống theo sự phát triển của công nghệ chế tạo các 

IC mới. 

Vẫn còn nhiều tranh luận giữa các lợi thế của thiết bị đo tương tự so với các hiển thị số. Tuy 

nhiên, các ưu điểm của thiết bị đo số có phần được chú trọng hơn các loại thiết bị đo tương tự, 

nên thiết bị đo số ngày càng trở nên thông dụng hơn, nhất là khi giá thành của thiết bị đo số 

giảm xuống. Trong các hệ thống đo rất phức tạp, cơ cấu đo tương tự chỉ thị kim có thể thể hiện  
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bằng hình vẽ trên máy tính ngoài hiển thị số. 

1.12  CHỌN KHOẢNG ĐO TỰ ĐỘNG VÀ ĐO TỰ ĐỘNG 

Khoảng đo tự động sẽ định vị dấu chấm thập phân một cách tự động để nhận được độ phân giải 

tối ưu. Nếu số chỉ thị dưới 200, thiết bị đo số 3 ½ - chữ số sẽ tự động được chuyển mạch đến 

thang đo có độ nhạy cao hơn, còn nếu giá trị hiển thị cao hơn 1999, thì thang đo có độ nhạy ít 

hơn tiếp theo sẽ được chọn. Bộ đếm và bộ giải mã sẽ thay đổi vị trí dấu chấm thập phân khi yêu 

cầu khoảng đo tự động.  

Một đồng hồ đo tự động hoàn toàn chỉ cần tín hiệu cần đo có tại hai đầu vào của đồng hồ đo và 

điều chỉnh để đo thông số nào, còn sau đó toàn bộ các tiến trình đo (chính 0, chỉ thị cực tính, 

thang đo, hiển thị) sẽ được tiến hành tự động. 

Đối với các thiết bị đo tinh vi, khuynh hướng là kết hợp nhiều thiết bị đo vào một thiết bị. Ví 

dụ, bộ giám sát thông tin có các thiết bị đo như sau: 

. Máy tạo tín hiệu RF 2 Máy tạo tín hiệu AF 

3 Đồng hồ đo công suất RF 4 Voltmeter số 

 Đồng hồ đo công suất AF 6 Đồng hồ đo độ nhạy  

 Đồng hồ đo hệ số méo dạng 8 Bộ đếm tần số 

 Máy phân tích phổ  Máy hiện sóng nhớ số 

Bất kỳ thiết bị đo nào trong số các thiết bị đo trên có thể hình thành hoạt động theo lập trình. 

Chế độ làm việc đã được chọn, thiết bị đo sẽ được chọn, loại phép đo yêu cầu đã được lập trình  

theo lệnh, nên tín hiệu ra sẽ được hiển thị hay được in, toàn bộ được điều khiển bằng bàn phím. 

Phép đo theo chương trình trên máy tính cũng gọi là đo tự động. 

1.13  ĐO TRONG MẠCH (ICT) 

Việc đo thử trong mạch có thể đo thử IC mức độ nhỏ hay trung bình mà không cần tháo IC ra  

khỏi mạch. Điểm mấu chốt của ICT là giao diện BON. Các đầu kẹp là các đầu que đo ở bộ giao 

tiếp sẽ được bật để gắn được tải, nối chắc chắn đến điểm cần đo thử. Chương trình đo thử tự 

động sẽ cung cấp dữ liệu vào để đo thử linh kiện. Ví dụ, để đo thử một IC, bộ đo thử trong 

mạch sẽ truy xuất bảng trạng thái cho IC từ RAM của thiết bị đo thử tự động (ATE), và sẽ so  

sánh với dữ liệu ra của IC cần đo thử với bảng trạng thái chính xác.  

1.14  KỸ THUẬT ĐO ĐIỆN TỬ  

Phép đo cần phải được thực hiện một cách cẩn thận và sự thể hiện các số liệu đo phải phù hợp  

sau khi đã có tính toán đến các giới hạn về độ nhạy, độ chính xác và khả năng của thiết bị đo.  
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Đôi khi số đo có thể đúng nhưng nếu thể hiện kết quả sai, người ta có thể hiểu mạch đang tốt là 

có sai hỏng và ngược lại. Hơn nữa, việc sử dụng thiết bị đo sai có thể tạo ra các nguy hiểm cho 

sự an toàn của người đo và thiết bị đo. Các kỹ thuật đo sau đây cần phải tuân theo khi đo thử 

hay thực hiện các phép đo trong việc chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị 

điện tử. 

1. Nối thiết bị đến nguồn điện lưới, tốt hơn hết là thông qua đầu nối ba chân, và thực hiện bật 

nguồn cho hệ thống theo trình tự sau:  

Các điểm quan trọng được chuyển mạch ON đầu tiên, tiếp theo là đóng [ON] nguồn cung cấp, 

sau đó đóng [ON] thiết bị đo, và cuối cùng đóng nguồn cung cấp cho mạch cần đo thử. Khi tắt 

(chuyển mạch sang OFF), thì trình tự là ngược lại, thì trình tự phải được thực hiện ngược lại: 

trước tiên tắt nguồn cung cấp cho mạch cần đo, tiếp theo là tắt thiết bị đo, sau đó tắt nguồn cung 

cấp và cuối cùng là ngắt điện lưới. Điều này sẽ bảo vệ thiết bị đo và thiết bị cần đo khỏi các 

xung quá độ. Không hàn hay tháo mối hàn linh kiện khi nguồn cung cấp đang bật.  

2. Bất kỳ lúc nào cũng phải tắt thiết bị đo còn nếu thiết bị đo được chuyển mạch sang đóng [on] 

ngay sau đó thì cần phải có khoảng thời gian đáng kể để cho phép các tụ trong thiết xả.  

3. Các thiết bị đo thử cần phải được nối đất một cách hiệu quả để giảm thiểu các biến thiên của 

nhiễu. 

4. Chọn thang đo phù hợp theo tham số cần đo, tuỳ theo giá trị đo yêu cầu. Nếu không biết giá  

trị đo yêu cầu, thì hãy chọn thang đo cao nhất và sau đo giảm dần thang đo cho phù hợp, để  

tránh cho thiết bị đo bị quá tải và bị hư hõng. Thang đo được chọn cuối cùng sẽ cho kết quả đo 

gần với độ lệch lớn nhất có thể có đối với phép đo điện áp và dòng điện, và gần mức trung bình 

đối với phép đo điện trở, để có độ chính xác tối ưu đối với hệ thống đo. 

5. Khi giá trị đo bằng 0, thì đồng hồ đo cần phải chỉ thị bằng 0, nếu không thì cần phải được 

chỉnh 0 phù hợp. 

6. Không sử dụng các đầu đo có kích thước lớn vì chúng có thể gây ngắn mạch. Các đầu que đo 

cần phải nhọn nhất nếu có thể được. 

7. Điểm quan trọng là kết nối phép đo tại các điểm đo thử: các hãng chế tạo thiết bị thường quy  

định các điểm đo thử tại các vị trí thuận tiện trên bảng mạch in. Điện trở, mức điện áp dc, mức  

điện áp tín hiệu và các dạng sóng của tín hiệu sẽ được quy định cho mỗi điểm đo thử. (điểm đo 

thử thường là chốt lắp đứng trên bảng mạch in). Các điểm đo thử có các mạch đệm tốt nhất để 

tránh nguy hiểm quá tải cho mạch cần đo. Các điểm đo thử được thiết kế bởi các nhà chuyên 
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môn có kinh nghiệm, khi cần khảo sát thiết bị, không được bỏ qua các điểm đo thử trong quá 

trình sửa chữa. 

8. Thông thường các đầu que đo mang dấu dương và âm đối với các phép đo điện áp và dòng 

điện trong mạch. Nguồn pin bên trong đồng hồ đo sẽ có cực tính ngược lại, tức là đầu que đo 

âm của nguồn pin trong đồng hồ đo sẽ được nối đầu que được đánh dấu dương (que đo màu 

đen) và ngược lại, như thể hiện ở hình 1.6. Thực tế này cần phải nhớ khi đo thử các diode, các 

tụ điện phân, các transistor và các vi mạch. 

9. Nếu các điểm đo thử là không cho trước, hoặc nếu các phép đo là được thực hiện tại các điểm 

khác nhau, thì cần phải chú ý các điểm như sau: 

a) Khi đo các điện áp dc, phép đo cần phải được thực hiện ngay tại các linh kiện thực tế, và đối 

với vi mạch đo trực tiếp trên các chân. 

b) Sử dụng đầu kẹp đo thử IC để thực hiện các phép đo trên các chân của IC. 

c) Khi cần đo tín hiệu trên mạch in trong bảng mạch, nên kẹp đầu đo trên chân của cấu kiện 

điện tử được nối với đường mạch in. 

d) Khi thực hiện các phép đo trên bảng mạch, cần phải đảm bảo rằng các IC không bị điện tích 

tĩnh do thiết bị đo. 

e) Khi kiểm tra hở mạch, hãy tháo một đầu của cấu kiện điện tử rồi thực hiện phép đo. Nếu cấu 

kiện không được tháo một đầu, thì các cấu kiện khác mắc song song với cấu kiện nghi ngờ sẽ 

chỉ thị không đáng tin cậy. Có thể kiểm tra cấu kiện nghi ngờ bằng cầu đo. . .  

Khi tháo mối hàn ra khỏi bảng mạch in là khó khăn thì có thể cắt đường mạch in liên quan, do  

dễ dàng hàn lại vết cắt hơn so với việc tháo mối hàn cấu kiện để đo rồi hàn lại, nhưng khi hàn  

lại vết cắt, cần đề phòng mối hàn bị nứt không xảy ra. 

f) Việc tháo và hàn IC là một quá trình khá phức tạp cần phải hết sức cẩn thận. Cần phải tháo 

mối hàn cho IC để đo thử chỉ khi xác minh chắc chắn các phép đo trên bảng mạch cho thấy IC 

đã thực sự hỏng. 
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10. Cần phải tuân theo các lưu ý về an toàn để đảm bảo an toàn cho người đo và thiết bị đo.  

11. Cần phải tuân theo các chỉ dẫn từ hướng dẫn sử dụng thiết bị đo thử, cũng như trình tự đo 

thử. 

12. Cần phải nghiên cứu kỹ cách vận hành thiết bị đo để thực hiện phép đo và cần phải tuân 

theo tất cả các điểm lưu ý đã được đề cập. 

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƢƠNG 1. 

Các thiết bị đo dùng để xác định giá trị thông số của một thiết bị hay hệ thống điện tử. Các thuật 

ngữ độ chính xác, độ rõ, độ phân giải và độ nhạy dùng để quy định một thiết bị đo. 

Có thể có các kiểu sai số khác nhau kèm theo trong các kết quả đo là các sai số thô, các sai số 

hệ thống và các sai số ngẫu nhiên. 

Thiết bị đo có thể có giới hạn về thang đo, độ nhạy, tần số, trở kháng, ảnh hưởng do quá tải và 

già hoá.  

Thiết bị đo có thể bị can nhiễu từ bên ngoài do không nối đất thiết bị đo, hay do không lọc tín 

hiệu tần số cao. 

Ở các đồng hồ đo kiểu tương tự, do trọng lượng, sự cân bằng và ma sát của cơ cấu đo kiểu độ 

lệch nên có hạn chế về tần số, hạn chế về độ nhạy và các sai số khác. Đối với các thiết bị đo 

kiểu số, do không sử dụng cơ cấu đo kiểu độ lệch, nên sẽ có độ chính xác cao, độ rõ cao, độ 

phân giải tốt hơn, không có sai số do đọc, không có sai số do dạng sóng và ảnh hưởng do quá tải 

không đáng kể. Ngoài ra còn có các ưu điểm khác về thang đo và xử lý tính toán kết quả đo tự 

động ở đồng hồ đo số. 

Để đo các thông số một cách chính xác, cần phải tuân theo các lưu ý như trình tự đóng - mở 

đúng, hiệu chỉnh 0, nối đất thiết bị đo, chọn thang đo và cực tính đúng, và các lưu ý về an toàn 

điện thông thường. 
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CHƢƠNG 2: THIẾT BỊ ĐO VÀ QUAN SÁT TÍN HIỆU 

Thiết bị đo và quan sát tín hiệu hay máy hiện sóng, gọi tắt là CRO [Cathode - Ray 

Oscilloscope], là thiết bị đo điện tử đa năng, dùng để đo thử trong các hệ thống điện tử. Máy 

hiện sóng sẽ hiển thị các dạng sóng của tín hiệu trên màn hình, nên có thể đo biên độ cũng như 

tần số của tín hiệu. Về cơ bản, máy hiện sóng dùng để đo điện áp, nhưng cũng có thể đo dòng 

điện, nếu dòng điện được biến đổi thành điện áp khi cho dòng điện chảy qua một điện trở cố 

định. Tương tự, máy hiện sóng có thể đo điện trở nếu dòng điện từ một nguồn dòng hằng được 

chảy qua điện trở cần đo như đối với DMM (chương 3). Máy hiện sóng hai vệt có thể dùng để 

so sánh hai dạng sóng khác nhau, còn máy hiện sóng hai chùm tia có thể dùng để so sánh các 

thay đổi về pha liên quan ở hai dạng sóng. Máy hiện sóng có thể được sử dụng hiệu quả để quan 

sát dạng sóng thực tế trên màn hình và để định lượng dạng sóng. Máy hiện sóng có thể dùng để 

hiển thị đại lượng bất kỳ nếu có thể biến đổi được thành điện áp. Do máy hiện sóng là thiết bị 

đo đa dụng nên cũng được sử dụng trong các lĩnh vực đo và quan sát khí tượng, sinh học, y tế 

và công nghiệp.  

2.1   NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY HIỆN SÓNG TƢƠNG TỰ 

Máy hiện sóng bao gồm ống tia cathode (CRT), và các mạch làm lệch để hiển thị dạng sóng. 

Nguyên lý hoạt động của ống tia cathode và các mạch làm lệch được giải thích như sau: 

a) Ống tia cathode. 

Bộ phân chính của máy hiện sóng là ống tia cathode, đó là một đèn phát xạ điện tử do nhiệt độ 

cao bao gồm một súng điện tử, các bản làm lệch và màn hình huỳnh quang. Tất cả được bọc 

trong vỏ bằng thuỷ tinh, rút chân không như ở hình 2.1. 

Súng điện tử gồm cathode được làm bằng Vonfram sẽ được đốt nóng để phát xạ các điện tử. Sự 

di chuyển của các điện tử được điều khiển bởi lưới điều khiển có điện áp âm hơn so với 

cathode. Các điện tử di chuyển qua các điện trường tạo ra bởi các lưới hội tụ và lưới gia tốc, để 

tạo thành tia hội tụ sắc nét. Chùm tia điện tử năng lượng cao sẽ đập vào màn hình huỳnh quang, 

nên sẽ làm cho các phần tử phosphor loé sáng. Ở phần loe của ống thuỷ tinh, có phủ lớp than 

chì cả hai bên lớp vỏ thuỷ tinh. Lớp than chì bên trong sẽ ngăn các điện tử khỏi phát xạ thứ cấp, 

còn lớp than phủ bên ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ, để tránh sự bức xạ nhiễu tín hiệu quét. Một 

lớp nhôm mõng cũng được đặt gần sát màn hình để chặn các ion dịch chuyển khỏi sự va chạm 

màn huỳnh quang và cũng dùng để phản xạ ánh sáng trở lại phía màn hình nhằm cải thiện độ 
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phát sáng của tia sáng. Ống tia cần phải có điện áp vài kV (gọi là đại cao áp hay điện thế EHT) 

đặt vào lớp phủ than chì bên trong. Các lưới khác sẽ lấy các mức điện áp dc thích hợp từ điện áp 

cao thông qua mạch phân áp. 

Sự làm lệch tia theo chiều ngang có được bằng cách sử dụng tín hiệu răng cưa. Sự làm lệch tia 

theo chiều dọc nhờ tín hiệu cần quan sát. Các mạch điều khiển độ lệch tia ở máy hiện sóng 

(ngoài ống tia), sử dụng các transistor nên yêu cầu các mức điện áp dc thấp để hoạt động. 

b) Làm lệch chùm tia. 

Nguyên lý hoạt động của bộ gốc thời gian (làm lệch ngang). Chùm tia sẽ được làm lệch theo 

chiều ngang bằng cách áp đặt một điện áp răng cưa (như ở hình 2.2a), lên cặp bản lệch (gọi là 

cặp bản lệch ngang) theo kiểu làm lệch tĩnh điện. Khi không có điện áp tín hiệu lên hai bản lệch 

(điểm A' của tín hiệu răng cưa ở hình vẽ), điểm sáng do tia tạo ra tại điểm bắt đầu A trên màn 

hình. Khi mức điện áp của bản lệch bên phải tăng dần so với bản lệch bên trái, thì điểm sáng sẽ 

di chuyển về bên phải nên lần lượt qua đến các điểm B, C, D và E trên màn hình, tương ứng với 

mức điện áp răng cưa B', C', D' và E'. Sau đó điện áp răng cưa sẽ trở về lại mức 0 nên điểm sáng 

sẽ trở lại điểm A ban đầu. 

Sự làm lệch dọc. Cặp bản lệch thứ hai gọi là cặp bản làm lệch dọc. Tín hiệu vào cần đo sẽ được 

đặt vào cặp bản lệch dọc sau khi đã được khuyếch đại. Do ảnh hưởng của mức điện áp lệch dọc 

mà chùm tia điện tử sẽ bị lệch theo chiều dọc trong khoảng P và Q, như ở hình 2.2b. 

Như vậy, chùm tia sẽ chịu hai sự làm lệch ngang và dọc đồng thời, nên ảnh hưởng hợp thành là 

tái tạo lại tín hiệu có biên độ thay đổi theo thời gian, như thể hiện ở hình 2.2c. Khi sự làm lệch 

theo chiều ngang điều khiển điểm sáng từ A đến B, thì làm lệch dọc sẽ kéo điểm sáng đến P, 
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nên sau khoảng thời gian AB, điểm sáng không phải tại B mà là tại P. Tương tự, sau khoảng 

thời gian AC điểm sáng là tại C; sau khoảng thời gian AD, điểm sáng là tại Q, và sau khoảng 

thời gian AE, điểm phát sáng là tại E, v. v. . . . Do vậy, các phần tử phát quang APCQE sẽ lần 

lượt phát sáng và hiển thị dạng sóng vào. Ô lưới khắc độ trên mặt máy hiện sóng sẽ cho phép đo 

khoảng thời gian trên trục ngang (X), và biên độ trên trục dọc (Y). 

Xoá tia quét ngược hay tia quay về. 

Tín hiệu răng cưa giảm rất nhanh từ giá trị lớn nhất về 0, gọi là tia quay về, hay tia quét ngược. 

Tín hiệu quét ngược sẽ không được nhìn thấy trên màn hình, nếu không thì dạng sóng được hiển 

thị sẽ trở nên méo dạng lớn. Do đó trong suốt khoảng thời gian quét ngược, ống tia sẽ được giữ 

ở trạng thái ngưng phát sáng, gọi là xoá tia, bằng cách cung cấp mức điện áp âm cho lưới điều 

khiển so với cathode. 

c) Đồng bộ. 

Đồng bộ được sử dụng để thể hiện quá trình làm cho dạng sóng ổn định. Dạng sóng sẽ ổn định 

nếu tín hiệu quét bắt đầu tại giá trị 0 của tín hiệu vào. Giả sử thời gian quét thể hiện 5 chu kỳ 

của tín hiệu vào, tiếp theo sau khi quét ngược, vệt sáng sẽ phải bắt đầu với điểm đầu là chu kỳ 

thứ 6 của tín hiệu vào. Điều này có thể thực hiện hoặc bằng sự kích khởi bộ tạo dao động quét 

một trạng thái bền liên tục với một xung từ tín hiệu vào, hoặc bằng một tín hiệu ngoài bất kỳ, 
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hay nếu tín hiệu quét tuần hoàn thì bằng cách điều chỉnh mạch quét dựa trên việc tinh chỉnh 

định thời. Tinh chỉnh độ biến thiên thời gian, có thể thực hiện bằng cách cung cấp một phần nhỏ 

tín hiệu vào cho mạch dao động tạo tín hiệu quét tuần hoàn.  

Số lượng chu kỳ dạng sóng được hiển thị trên màn hình sẽ tuỳ thuộc vào khoảng thời gian cần 

thiết để điểm sáng di chuyển từ điểm bắt đầu (điểm tận cùng bên trái của màn hình) đến điểm 

tận cùng bên phải, và chu kỳ (hay tần số) của tín hiệu vào. Nếu khoảng thời gian của tín hiệu 

răng cưa bằng một nữa chu kỳ (T/2) của dạng sóng vào, thì một nữa chu kỳ dạng sóng vào sẽ 

được hiển thị. Nếu thời gian quét của tín hiệu răng cưc bằng một chu kỳ của tín hiệu vào thì 

toàn bộ chu kỳ sẽ được hiển thị. Nếu thời gian quét của tín hiệu răng cưa bằng 2 chu kỳ tín hiệu 

vào thì hai chu kỳ sẽ được hiển thị, v. v. . . Do vậy, khi biết khoảng thời gian tạo vệt theo chiều 

ngang và số lượng chu kỳ được hiển thị trên màn hình, thì có thể xác định chu kỳ hay tần số của 

tín hiệu vào. Khoảng thời gian tạo vệt ngang sẽ được chỉ thị trên chức năng điều khiển thời 

gian/vạch chia [Time/Div], tính theo đơn vị ms/div hay µs/div. 

d) Độ nhạy của sự làm lệch.       

Biên độ của dạng sóng vào sẽ được xác định bằng cách đếm số vạch chia theo chiều dọc trên 

màn hình từ đỉnh đến đỉnh của dạng sóng. Suy ra một nữa số vạch chia sẽ là biên độ đỉnh của 

dạng sóng cần đo. Giá trị của mỗi vạch chia theo chiều dọc sẽ được chỉ trên chuyển mạch điều 

khiển hệ số khuyếch đại dọc theo mV/div hay V/div. Chuyển mạch điều khiển dọc được gọi là 

độ nhạy của sự làm lệch. Độ nhạy lệch tuỳ thuộc vào các điện trở phân áp và hệ số khuyếch đại 

điện áp của mạch khuyếch đại dọc. 

Ví dụ 2.1: Với tín hiệu vào dc là 100mV (đỉnh - đỉnh) đặt vào đầu vào. Mạch phân áp sẽ làm 

giảm tín hiệu vào ở mức một phần 10 tại đầu vào của mạch khuyếch đại dọc có hệ số khuyếch 

đại là 40dB. Tính mức điện áp thực tế theo vạch chia trên màn hình và vị trí độ nhạy dọc nếu 

tín hiệu đo chiếm 5 vạch chia trên màn hình. 

Tín hiệu tại đầu vào của mạch khuyếch đại dọc = 100 x 1/10 = 10mV 

Hệ số khuyếch đại 40dB có nghĩa là sự khuyếch đại điện áp lên 100 lần. 

Do vậy, tín hiệu tại đầu ra của mạch khuyếch đại dọc = 10mV x 100 = 1000mV. 

Mức tín hiệu này chiếm 5 vạch chia, nên mức điện áp thực tế trên một vạch chia là 200mV, 

nhưng thang độ nhạy sẽ được đặt ở mức 20mV / div, để có giá trị chỉ thị đúng là 100mV (đỉnh - 

đỉnh). 

e) Máy hiện sóng vệt đơn. 
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Sơ đồ khối của máy hiện sóng vệt đơn (theo kiểu quét kích khởi) như ở hình 2.3. Tín hiệu vào  

thông qua mạch suy giảm (như trong voltmeter điện tử) theo các thang đo khác nhau đối với 

phép đo biên độ. Tín hiệu sau đó sẽ được khuyếch đại bởi mạch khuyếch đại dọc (khuyếch đại - 

Y ), và sẽ được cung cấp đến cặp bản lệch dọc để làm lệch theo chiều dọc. Mạch dao động quét 

sẽ tạo ra tín hiệu răng cưa và được khuyếch đại để cung cấp đến cặp bản lệch ngang. Khoảng 

thời gian của tín hiệu quét được điều khiển bởi mạch điều khiển gốc thời gian nên giá trị của 

khoảng thời gian theo vạch chia sẽ được chỉ trên chuyển mạch điều khiển định thời trên mặt 

máy hiện sóng. Đối với một số ứng dụng đo (chẳng hạn như các mẫu hình Lissajous hay các 

phép đo độ điều chế), cần phải đặt theo vị trí quét ngoài và do vậy chuyển mạch S2 sẽ cung cấp 

tín hiệu quét trong hay quét ngoài đến mạch khuyếch đại tín hiệu quét theo yêu cầu. 

Để giử ổn định dạng sóng hiển thị, cần phải có các thời điểm khởi đầu quét tại cùng một vị trí 

của chu kỳ tín hiệu vào, tức là đảm bảo sự đồng bộ, tín hiệu vệt ngang được tạo ra bởi xung 

kích khởi lấy từ mạch khuyếch đại dọc (khuyếch đại - Y) sẽ kích khởi mạch dao động quét bằng 

bộ đa hài đơn ổn. Khi cần kích khởi ngoài, hay kích khởi bằng tín hiệu điện ac 50Hz (gắn bên 

trong máy hiện sóng) cũng có thể sử dụng bằng chuyển mạch S1. 

Dây trễ dùng để bù độ trễ gây ra do sự khởi động mạch quét sau khi kích khởi. Vì vậy, dây trễ 

sẽ làm cho tín hiệu đo và tín hiệu quét đến các cặp bản lệch trong ống tia một cách đồng thời. 

f) Quét lặp lại. 

Máy hiện sóng sử dụng mạch đa hài chạy tự do nên không cần tín hiệu kích khởi. Mạch quét sẽ  

nhận được tín hiệu lặp lại theo mỗi chu kỳ của mạch dao động đa hài. Để dạng sóng ổn định, 

cần phải có sự động bộ giữa tần số quét và tần số của tín hiệu cần đo. Điều này có thể thực hiện  
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bằng cách thay đổi tần số quét nhờ việc điều khiển định thời. 

Sự khác nhau giữa quét lặp lại và quét kích khởi. Tần số và pha của tín hiệu quét lặp lại cần 

phải được đồng bộ với tín hiệu vào để tạo ra dạng sóng hiển thị ổn định. Nếu tần số sai lệch, thì 

sự hiển thị dạng sóng sẽ không ổn định. 

Quét kích khởi sẽ hiển thị vệt theo chu kỳ thời gian quy định và vì vậy sẽ ổn định mà không liên 

quan đến tần số tín hiệu vào. 

g) Máy hiện sóng quét trễ. 

Do xung kích khởi, sự khởi đầu quét sẽ bị trễ, nên sẽ không thể quan sát vệt sáng trên màn hình 

trong một khoảng thời gian nào đó. Tín hiệu ở bản lệch dọc là liên tục, nên một phần của tín 

hiệu cần đo sẽ bị mất. Do vậy, cũng cần phải làm trễ tín hiệu. Vì tín hiệu không được đặt trực 

tiếp vào cặp bản lệch dọc mà phải truyền qua mạch dây trễ, để tạo ra khoảng thời gian cần thiết 

cho mạch quét khởi đầu tại cặp bản lệch ngang trước khi tín hiệu cần đo đến cặp bản lệch dọc. 

Nếu độ trễ tín hiệu là 200ns, và sóng quét bị trễ khoảng 80ns, thì tín hiệu cần quan sát sẽ được 

hiển thị theo tín hiệu quét đúng khi bắt đầu quét, như thể hiện ở hình vẽ 2.4. 

h) Máy hiện sóng vệt kép. 

Ở máy hiện sóng vệt kép hay hai vệt, một mạch quét đơn sẽ được hiển thị tại hai vị trí dọc khác 

nhau trên màn hình theo từng chu kỳ răng cưa luân phiên. Sơ đồ khối máy hiện sóng hai vệt như 

ở hình 2.5.  

Chuyển mạch điện tử S3 sẽ chọn tín hiệu vào dọc (Y1), được đưa đến mạch khuyếch đại dọc (Y) 

trong một khoảng thời gian nào đó, còn tín hiệu Y2 sẽ được cung cấp đến mạch khuyếch đại dọc 

trong khoảng thời gian tiếp theo. Chuyển mạch S1 sẽ cho phép kích khởi hoặc bằng tín hiệu Y1 

hoặc bằng tín hiệu Y2, hay bằng tín hiệu ngoài, hay kích khởi bằng tín hiệu mạng điện 50Hz. 

Cấu trúc mạch như đối với máy hiện sóng vệt đơn. Chuyển mạch tự động có tốc độ đủ nhanh để 

cả hai tín hiệu có thể quan sát một cách rõ ràng trên màn hình (do độ lưu sáng của chất huỳnh 

quang và độ lưu sáng ở võng mạc mắt). 
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Ở máy hiện sóng hai vệt, chỉ có một mạch quét, nên đối với một chu kỳ tín hiệu quét sẽ điều 

khiển sự làm lệch dọc của một dạng sóng vào, và đối với chu kỳ quét tiếp theo của cùng một 

mạch quét, tín hiệu quét sẽ điều khiển sự làm lệch dọc của tín hiệu vào thứ hai. Vậy hai dạng 

sóng của hai tín hiệu vào riêng sẽ được hiển thị, nhưng không được hiển thị đồng thời. Do đó 

không thể so sánh độ lệch pha giữa hai dạng sóng. Để so sánh quan hệ về pha, cần phải có hai 

dạng sóng được hiển thị đồng thời tại cùng thời điểm, tức là có thể thực hiện bằng máy hiện 

sóng hai chùm tia. 

i) Máy hiện sóng hai tia. 

Ở máy hiện sóng tia kép hay hai tia có hai súng điện tử, hai cặp bản lệch dọc và hai cặp bản lệch 

ngang. Hai cặp bản lệch ngang được đặt song song và được điều khiển bởi cùng một một quét 

ngang (mạch gốc thời gian), tức là cùng một tín hiệu quét sẽ xuất hiện đồng thời tại hai cặp bản 
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lệch ngang. Sơ đồ khối của máy hiện sóng hai tia như ở hình 2.6, trong đó có một mạch dao 

động quét có trong hình vẽ, nhưng ở các máy hiện sóng đắt tiền có hai mạch tạo sóng quét. 

k) Dây que đo của máy hiện sóng. 

Dây que đo là các đầu nối máy hiện sóng đến thiết bị hay mạch điện tử cần đo thử. Ngoài  

chức năng dây que đo đơn giản bằng cáp đồng trục thông thường, cần phải có các dây que đo 

dùng riêng cho máy hiện sóng để đảm bảo tín hiệu đo trung thực nhất. 

Dây que đo DC 10:1. Mạch khuyếch đại dọc (Y) có trở kháng vào khoảng 1M  mắc song song 

với một tụ khoảng 50pF. Cáp đồng trục có thể có điện dung ký sinh khoảng 50pF. Điều này sẽ 

gây ra quá tải rất lớn đối với mạch điện tử cần đo có trở kháng cao. Giải pháp để hạn chế sự quá 

tải là mắc một điện trở 9M  nối tiếp như ở hình 2.7. Mạch cần đo sẽ xem điện trở vào của máy 

hiện sóng là 10M  thay cho 1M , nhưng tín hiệu tại các đầu vào của máy hiện sóng bằng một 

phần mười tín hiệu đặt vào. Độ suy giảm có thể được bù bằng mạch khuyếch đại dọc. 

Dây que đo 10:1 tần số cao. Vấn đề về dung kháng thấp của tụ 100pF đối với tín hiệu đo ở dãi 

tần số cao được giải quyết bằng cách sử dụng một tụ điện nhỏ có trị số C = 1/10 so với tụ điện 

song song như mạch hình 2.8. Trimmer (tụ xoay) 10pF mắc nối tiếp với điện dung 100pF để có 

điện dung thực tế vào khoảng 9pF là tương đối thấp nên sẽ không gây quá tải cho mạch của hệ 

thống có tần số cao, nhưng sẽ làm giảm mức tín hiệu ac vào khoảng một phần mười. Các ảnh 

hưởng của que đo sẽ được kiểm tra bằng cách cung cấp xung vuông vào que đo để quan sát 

dạng xung vuông trên máy hiện sóng, sẽ cho tín hiệu tần số thấp (phần bằng phẳng) cũng như 

tín hiệu tần số cao (các cạnh). 

Dây que đo tích cực  Đầu đo tích cực gồm một mạch FET lặp lại cực nguồn theo kiểu mạch lặp 

lại emitter ở BJT, để có điện trở vào cao và điện trở ra thấp nên sẽ loại bỏ sự quá tải cho mạch 

cần đo khi nối que đo của máy hiện sóng vào mạch. Đầu đo cũng cho mức điện dung rất nhỏ, do 

vậy sẽ cải thiện đáp ứng tần số cao (khi cần đo các xung tăng nhanh). Ngoài ra, đầu đo tích cực 

có độ suy giảm thấp hơn nhiều so với đầu đo 10:1. Do đó đầu đo tích cực sử dụng hiệu quả để 

đo các tín hiệu nhỏ. Tuy nhiên, đầu đo tích cực có giá thành cao nên ít được sử dụng. Đầu đo  
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10:1 được sử dụng phổ biến hơn. 

Dây que đo kiểu tách sóng Đầu đo sử dụng mạch tách sóng bằng diode để tách tín hiệu điều 

chế ra khỏi tín hiệu cao tần (RF) đã được điều chế, và cũng sẽ chỉnh lưu tín hiệu sóng mang cao 

tần (RF) thành một chiều (dc). Biên độ đỉnh của sóng mang sẽ được hiển thị theo dạng sóng 

được chồng chập trên tín hiệu dc. Như vậy, đầu đo sẽ làm việc như mạch phát hiện tín hiệu ở 

các máy thu thanh và máy thu thông tin, trong đó tín hiệu có thể trong dãi vài megahertz. Khi 

dùng đầu đo kiểu tách sóng biến đổi các tín hiệu tần số cao thành dãi âm tần, nên có thể sử dụng 

máy hiện sóng có độ rộng băng tần thấp.   

Dây que đo cảm ứng dòng. Đầu đo cảm ứng dòng gồm một vòng lõi từ có thể kẹp được dây 

dẫn để đo được dòng điện như ở mạch hình 2.9. 

Dây dẫn có dòng điện chảy qua cần đo đóng vai trò như một cuộn dây sơ cấp của tín hiệu xoay 

chiều. Cuộn dây quấn trên lõi từ làm cuộn thứ cấp. Khi có dòng dc chảy qua, dòng điện tử trong 

cấu kiện hiệu ứng Hall giảm xuống, tức là làm tăng mức chênh lệch điện thế sẽ được khuyếch  

đại để cung cấp đến máy hiện sóng.  

2.2  MÁY HIỆN SÓNG SỐ. 

Máy hiện sóng số có chức năng nhớ - DSO [Digital Storage Oscilloscope], là thiết bị đo có giá 

thành cao và phức tạp, nhất là máy hiện sóng có chức năng xử lý tín hiệu, cho khả năng tính 
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toán các giá trị trung bình, hiệu dụng [r.m.s], biến đổi Fourier và phân tích phổ. Kiểu máy hiện 

sóng sử dụng vi xử lý không cần thiết trong các dịch vụ sửa chữa, mà thông dụng hơn là kiểu 

máy hiện sóng không có vi xử lý, để xác định các hư hỏng và các xung chập chờn.  

Máy hiện sóng nhớ - số sử dụng ống tia cathode thông thường (không phải kiểu ống tia có chức 

năng nhớ). Các mẫu dạng sóng sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ, và có thể hiển thị trên màn hình 

của máy hiện sóng thông thường. Sơ đồ khối của máy hiện sóng nhớ - số kiểu không xử lý tín 

hiệu cho ở hình 2.10. 

Tín hiệu cần đo đặt vào máy hiện sóng sẽ được lấy mẫu theo từng khoảng thời gian đều đặn. 

Mỗi mức mẫu sẽ được chuyển đến bộ biến đổi tương tự sang số (ADC) để tạo ra các tín hiệu 

logic nhị phân tương ứng với mức biên độ của tín hiệu đã được lấy mẫu. Tín hiệu nhị phân sẽ 

được lưu trữ trong bộ nhớ nên có thể sử dụng khi cần thiết. Khi cần quan sát, tín hiệu nhị phân 

sẽ được đưa đến bộ biến đổi số - tương tự, để biến đổi tín hiệu nhị phân thành dạng tín hiệu 

tương tự ban đầu cung cấp cho ống tia cathode. Các tín hiệu điều khiển và định thời sẽ kích hoạt 

bộ nhớ bất cứ lúc nào khi yêu cầu ghi và đọc dữ liệu. Ngoài ra, mạch điều khiển và định thời sẽ 

cung cấp tín hiệu nhị phân cho bộ gốc thời gian để biến đổi thành tín hiệu gốc thời gian tương 

tự đưa đến cặp bản làm lệch ngang (H), để tạo ra vệt sáng trên màn hình. 

2.3  ỨNG DỤNG ĐO BẰNG MÁY HIỆN SÓNG 

a) Sử dụng máy hiện sóng để phát hiện sai hỏng 

Máy hiện sóng là thiết bị đo có độ nhạy rất cao, chính xác và không gây quá tải cho hệ thống  

cần đo, do không có cơ cấu đo kiểu quay. Máy hiện sóng sẽ hiển thị dạng sóng thực tế của tín  

hiệu vào, nên có thể biết mạch có khuyếch đại và méo dạng hay không một cách dễ dàng. Máy  

hiện sóng có thể dùng để đo mức điện áp dc, khảo sát các tín hiệu xung, các tín hiệu răng cưa, 

tam giác, sóng sin và các tín hiệu có dạng phức tạp khác. Máy hiện sóng có thể đo tần số của 
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các bộ dao động và các bộ tạo xung nhịp. Máy hiện sóng vệt kép có thể kiểm tra hai tín hiệu vào 

(trong trường hợp ở các mạch op - amp và các cổng), cũng như kiểm tra tín hiệu đầu vào và đầu 

ra trong mạch điện tử. Do vậy, máy hiện sóng được sử dụng phổ biến trong việc đo thử, sửa 

chữa các mạch khuyếch đại, các mạch dao động, các máy phát, máy thu và trong các hệ thống 

mạch số. 

b) Các chức năng điều khiển trên mặt máy hiện sóng. 

Các chức năng điều khiển trên mặt máy hiện sóng thông thường gồm: 

 Điều khiển cường độ tia [Intensity control] dùng để điều chỉnh độ sáng của vệt. 

 Điều khiển độ hội tụ [Focus control] dùng để điều khiển độ sắc nét của vệt sáng. 

 Điều khiển định thời. Điều chỉnh khoảng thời gian / vạch chia của mạch dao động quét (gốc 

thời gian). 

 Điều khiển hệ số khuyếch đại dọc (Y) dùng để điều chỉnh biên độ của dạng sóng hiển thị 

theo chiều dọc, trong khoảng từ 5mV/div đến 20V/div. 

 Điều khiển hệ số khuyếch đại ngang (H) dùng để điều chỉnh độ dài của vệt theo chiều ngang. 

 Điều khiển quét dùng để chọn mạch quét trong hay quét ngoài. 

 Điều khiển kích khởi [Trigger control] dùng để chọn xung kích khởi từ bộ khuyếch đại  

dọc (Y), hoặc từ tín hiệu điện lưới hay tín hiệu ngoài (đối với các loại máy hiện sóng hiện  

nay có thêm chức năng điều khiển đồng bộ). 

 Điều khiển mức kích khởi, dùng để điều chỉnh mức của xung kích khởi. 

 Điều khiển vị trí ngang, dùng để điều chỉnh vị trí của dạng sóng hiển thị theo chiều ngang. 

 Điều khiển vị trí dọc dùng để điều chỉnh vị trí của dạng sóng hiển thị theo chiều dọc. 

 Định chuẩn trong sẽ cung cấp tín hiệu tần số 1kHz, biên độ không đổi (thường là 2Vpp), để 

kiểm tra việc định chuẩn que đo. 

c) Sử dụng máy hiện sóng. 

1. Khi chưa bật chuyển mạch nguồn cung cấp, đặt các núm chức năng điều khiển độ hội tụ 

[focus], cường độ chùm tia [intensity] và điều khiển hệ số khuyếch đại [V/div] ở vị trí thấp nhất  

(tận cùng bên trái), và các chức năng điều khiển vị trí dọc và ngang ở vị trí gần điểm giữa. 

2. Tiếp theo là bật chuyển mạch nguồn cung cấp chính của máy hiện sóng. 

3. Sau khoảng thời gian khởi động của máy hiện sóng để cho cathode cần phải được đốt nóng 

hoàn toàn, tạo ra cường độ chùm tia yêu cầu.  
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4. Điều chỉnh chức năng điều khiển cường độ chùm tia để có vệt sáng rõ ràng xuất hiện trên 

màn hình. Điều chỉnh chức năng điều khiển vị trí dọc và ngang nếu cần. (Đôi khi hệ số khuyếch 

đại ngang có thể biểu hiện thành vệt sáng nếu điểm sáng bắt đầu ngoài khung màn hình). Khi 

điểm sáng có thể nhìn thấy, di chuyển điểm sáng vào trung tâm và điều chỉnh độ hội tụ, độ nhoè 

để làm cho điểm sáng gọn. Chức năng điều khiển cường độ tia cần phải được điều chỉnh để 

điểm sáng không quá chói, hoặc không quá mờ. 

5. Đặt chế độ quét theo vị trí quét trong [Int.], và điều chỉnh hệ số khuyếch đại ngang để mở 

rộng điểm sáng thành đường sáng đầy đủ ngang trên màn hình. 

6. Kiểm tra sự di chuyển theo chiều dọc của đường sáng ngang. Mạch khuyếch đại dọc định 

chuẩn có sẵn trong thiết bị đo. 

7. Đặt đầu que đo vào hệ thống cần đo. Chuyển mạch nguồn của hệ thống cần đo bật [ON]. 

8. Điều chỉnh chức năng điều khiển hệ số khuyếch đại dọc để có độ cao của dạng sóng yêu cầu 

trên màn hình. 

9. Điều chỉnh dao động quét (gốc thời gian) để có số chu kỳ cần thiết trên màn hình. Đối với 

máy hiện sóng đã được kích khởi, chu kỳ cần phải ổn định. 

10. Khảo sát dạng sóng, đo biên độ và kiểm tra đặc tính của tín hiệu. 

11. Để có các mẫu hình Lissajous, đưa tín hiệu ngoài được cung cấp từ máy tạo sóng đến đầu 

vào quét ngoài, dùng cho phép đo tần số và pha. 

d) Các phép đo với máy hiện sóng. 

Đo điện áp của tín hiệu vào Giá trị đỉnh - đỉnh của điện áp được đo bằng cách đếm số vạch 

chia theo chiều dọc giữa hai đỉnh. Chẳng hạn, nếu biên độ đỉnh - đỉnh của dạng sóng chiếm 4 

vạch chia trên thang độ nhạy 500mV/div, thì trị số đỉnh - đỉnh là 500mV/div x 4div = 2V, vậy 

biên độ đỉnh là 1V. 

Đo khoảng thời gian của chu kỳ Chu kỳ của tín hiệu đo được bằng cách tính số chu kỳ trên bộ 

gốc thời gian. Giá trị gốc thời gian có trong một chu kỳ sẽ là chu kỳ của tín hiệu. Ví dụ, trên 

thang đo 50 s/div, có 2 chu kỳ tín hiệu chiếm 4 vạch chia, thì số vạch chia chiếm bởi một chu 

kỳ là 2 vạch chia, nên chu kỳ tín hiệu là 100 s. Tính nghịch đảo của chu kỳ sẽ cho tần số của tín  

hiệu, trong ví dụ sẽ tính được  là 1/100 s = 10kHz. 

Đo tần số theo mẫu hình Lissajous Đo tần số tín hiệu theo mẫu hình Lissajous thực hiện bằng 

cách đưa tín hiệu có tần số cần đo vào đầu vào dọc, và nối tín hiệu có tần số đã biết vào đầu vào 

quét ngoài, sẽ thu được các mẫu hình khác nhau trên màn hình tuỳ thuộc vào tỷ số của hai tần  
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số và độ lệch pha của hai tín hiệu. Các mẫu hình Lissajous như ở hình 2.11. 

Khi hai tần số bằng nhau, độ lệch pha bằng 0
o
 sẽ tạo ra một đường thẳng nghiêng 45

o
 so với 

đường ngang; với độ lệch pha 180
o
, đường thẳng sẽ tạo một gốc bằng 135

o
 so với đường ngang. 

Khi độ lệch pha là 90
o
, sẽ tạo ra một đường tròn. Đối với các độ lệch pha bất kỳ khác sẽ tạo ra 

các hình ellipse.  

Khi hai tần số tín hiệu không bằng nhau, thì tỷ số của tần số chưa biết (fv) đối với tần số đã biết 

(đọc tần số trên máy tạo sóng) (fh) sẽ được xác định bằng tỷ số của số lượng các vòng theo 

đường ngang đối với số lượng các vòng theo đường dọc.  

Đo chỉ số điều chế của tín hiệu AM Khi tín hiệu điều chế được áp đặt làm tín hiệu quét ngoài, 

và tín hiệu đã được điều chế làm tín hiệu dọc (Y) như thể hiện ở hình 2.12a. Mẫu hình sẽ được 

hiển thị như ở hình 2.12b. Chỉ số điều chế sẽ được tính bằng (p – q)/(p + q).   

Đo độ méo của xung Xung vào và xung ra có thể được hiển thị trên máy hiện sóng hai vệt. Độ 

võng hoặc độ vượt quá của phần nằm ngang, và độ tăng hay độ giảm của các cạnh xung có thể 

quan sát trên màn hình. Thời gian tăng (ứng với mức thay đổi từ 10% đến 90% biên độ xung) và 
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khoảng thời gian giảm (ứng với mức thay đổi từ 90% đến 10% biên độ xung) có thể đo được 

trên mẫu xung. Độ rộng của xung sẽ được đo trong khoảng từ từ mức 50% của cạnh tăng đến 

mức 50% của cạnh giảm. 

e) Các điểm lƣu ý khi sử dụng máy hiện sóng. 

1. Nối vỏ máy hiện sóng với đất. 

2. Cường độ chùm tia điện tử cần phải giữ ở mức thấp có thể quan sát thuận lợi. Điểm sáng 

không được để lâu tại một vị trí trên màn hình. Trong trường hợp cần phải giữ do một lý do nào 

đó, thì hãy để ở mức cường độ thấp. 

3. Nên bắt đầu phép đo với mức độ nhạy nhỏ nhất ở mạch khuyếch đại dọc và tăng dần cho đến 

khi đạt được mức thiết lập thích hợp. 

4. Định chuẩn độ lệch dọc trước khi thực hiện các phép đo. Có sẳn nguồn điện áp trong máy 

hiện sóng cho việc định chuẩn. 

5. Sử dụng que đo phù hợp khi thực hiện phép đo trên các tín hiệu tần số cao, hay khi tín hiệu 

vào quá lớn. 

6. Khi tháo máy hiện sóng để sửa chữa, hãy cẩn thận có điện áp rất cao khoảng vài kilovolt. 

Ngay cả trong trạng thái ngắt chuyển mạch nguồn điện lưới, các tụ lọc có điện áp cao có thể gây 

nguy hiểm cho người sử dụng, do vậy tụ cần phải được xã khi tiến hành công việc trên máy hiện 

sóng ở trạng thái cắt nguồn. 

7. Phải cẩn thận khi sử dụng ống tia, hư hỏng ngẫu nhiên bất kỳ sẽ dẫn đến hõng màn hình. 

8. Màn hình phát quang có thể phát xạ tia - x nhẹ, khi cần thay thế nên mua CRT tiêu chuẩn từ 

nhà sản xuất có uy tín.  
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CHƢƠNG 3:  THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TỬ NHIỀU CHỨC NĂNG & CHUYÊN DỤNG 

Thiết bị đo điện tử được giới thiệu trong chương này là thiết bị cơ bản, rất cần thiết trong việc 

chế tạo, sửa chữa, đo thử các cấu kiện, mạch điện tử và hệ thống điện tử. Sẽ rất bất lợi nếu 

không có các thiết bị đo để đo thử mạch, đo giá trị của các thông số. Các mục sau mô tả nguyên 

lý cơ bản và ứng dụng của một số thiết bị đo thông dụng. Các thiết bị đo thử BJT và thiết bị vẽ 

đặc tuyến BJT sẽ được giải thích ở mục 4.1, thiết bị đo thử IC tuyến tính và IC số sẽ được mô tả 

ở chương 4.4 và 4.5 tương ứng. Các chỉ tiêu kỹ thuật của một số thiết bị đo giới thiệu ở phần 

phụ lục I.  

3.1  ĐỒNG HỒ ĐO KIỂU TỪ - ĐIỆN 

a) Nguyên lý hoạt động của cơ cấu đo kiểu từ - điện 

Đồng hồ đo tương tự thường dùng trong đo lường điện – điện tử trước đây, sử dụng cơ cấu cuộn 

dây di chuyển trong từ trường của nam châm vĩnh cửu (PMMC), còn gọi là cơ cấu D‟Arsonval, 

tức là cơ cấu đo kiểu từ - điện. Về cơ bản, đồng hồ đo kiểu từ - điện là đồng hồ đo dòng một 

chiều (dc), tạo nên bởi các thành phần khác nhau như ở hình 3.1, với ba bộ phận chính là: (i) bộ 

phận tạo ra lực làm lệch, (ii) bộ phận điều khiển, và (iii) bộ phận làm nhụt. 

Bộ phận tạo lực làm lệch trong các đồng hồ từ - điện là tương tác giữa từ trường và dòng điện 

như trong động cơ điện một chiều. Khi cuộn dây mang dòng được đặt trong từ trường, sẽ tạo ra 

mô men xoắn bằng B x A x N x I (Newton-mét), trong đó B là mật độ từ thông tính theo Wb/m
2
, 

A là tiết diện của cuộn dây tính theo m
2
, N là số vòng dây trong cuộn dây, và I là dòng điện tính 

theo ampere. Mô men sẽ làm cho cuộn dây xoay. Dòng điện cao hơn, sẽ cho mô men quay lớn 

hơn. Kim được gắn trên cuộn dây, sẽ di chuyển trên thang đo. Cuộn dây quấn trên một khung 

nhôm nhẹ và được lắp trên trục thẳng, để khung dây có thể xoay tự do trong từ trường đều do  
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mô men quay. 

Từ trường đều và mạnh sẽ được tạo ra bởi nam châm hình móng ngựa làm bằng vật liệu từ tính. 

Bộ phận điều khiển bao gồm lò xo được gắn vào cuộn dây động, cản lại lực làm lệch, nên sẽ 

bằng k x q, trong đó k là hệ số lò xo (tùy thuộc vào các kích thước và độ mềm dẽo của lò xo), 

còn q là góc làm lệch tính theo độ. Khi lực điều khiển bằng với mô men xoắn, kim chỉ thị sẽ 

dừng tại giá trị cần đo. Khi dòng điện dừng chảy trong cuộn dây, lực xoắn bằng 0, lò xo sẽ bắt 

đầu phục hồi lại và sẽ đưa kim chỉ thị về vị trí mức dòng bằng 0. 

Bộ phận làm nhụt gồm các bộ tạo dòng xoáy không khí, có vai trò ổn định kim chỉ thị tại vị trí 

chỉ thị. 

b) Đồng hồ đo dòng điện bằng cơ cấu từ - điện 

Đồng hồ đo kiểu từ - điện về cơ bản là đồng hồ 

đo dòng một chiều (dc), được chế tạo để cho độ 

lệch toàn thang tại các giá trị dòng thấp, 1mA 

hoặc thấp hơn (50 A). Tuy nhiên, cơ cấu đo có 

thể dùng để đo các mức dòng cao bằng cách sử 

dụng các điện trở có trị số thấp mắc song song 

với cuộn dây động gọi là các điện trở shunt. Giả sử ta muốn đo dòng 100mA bằng đồng hồ đo 

có độ lệch toàn thang là 1mA, thì điện trở shunt phải có trị số sao cho mức dòng 99mA chảy 

qua shunt và chỉ 1mA chảy qua cuộn dây động, như thể hiện ở mạch hình 3.2. 

Trị số điện trở của shunt có thể tính từ phương trình (3.1). 

ShM

ShT
M

RR

RI
I  hay 

MT

MM
Sh

II

RI
R                                                  (3.1) 

Trong đó, IT là dòng toàn bộ, IM là dòng được phép chảy qua cơ cấu đo, RM là điện trở của cơ  

cấu đo, và RSh là giá trị điện trở của shunt. Ví dụ 3.1, cho cách tính điện trở shunt. 

Ví dụ 3.1: Điện trở của cơ cấu đo là 1000  và dòng có thể chảy qua cơ cấu đo lớn nhất là 1mA. 

Giá trị của RSh là bao nhiêu để cho phép đồng hồ đo chỉ thị 100mA ? Nếu sử dụng cùng cơ cấu 

đo để đo dòng 1A, thì shunt của đồng hồ cần phải có là bao nhiêu ? 

Ω110
99

1000

1100

10001

MT

MM
Sh ,

II

RI
R  

Cơ cấu đo có thể định chuẩn để chỉ thị mức dòng 100mA thay cho 1mA khi mắc shunt 10,1  

vào mạch đo. 
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Tương tự, để đo mức dòng 1A, cần phải có shunt vào khoảng 1  bằng cách tính như sau: 

Ω1
999

1000

11000

10001

MT

MM
Sh

II

RI
R  

Đồng hồ đo có thể có các thang đo dòng khác bằng chuyển 

mạch đến các điện trở shunt khác nhau như ở hình 3.3. 

Vị trí để trống bên trái của chuyển mạch là thang đo nhỏ nhất 

(từ 0 đến 1mA) khi không mắc shunt vào phép đo. Các vị trí 

chuyển mạch 2, 3, và 4 sẽ đặt điện trở R1, R2, và R3 mắc song 

song với cơ cấu đo để cho các thang cao hơn tương ứng. 

Theo phương pháp trên, cơ cấu đo vẫn giữ nguyên không có 

shunt ở vị trí thang đo thấp nhất. Phương pháp đo dòng khác là 

phương pháp shunt vạn năng hay shunt Aryton. 

Shunt vạn năng [shunt Aryton] 

Shunt vạn năng gồm hàng loạt điện trở được mắc song song với 

cơ cấu đo thông qua các vị trí của chuyển mạch thang đo, như ở hình 3.4. Ở vị trí S-1 của 

chuyển mạch, shunt của đồng hồ là R1 + R2 + R3. Ở vị trí S-2, shunt R2 + R3 và R1 sẽ trở thành 

mắc nối tiếp với cơ cấu đo. Ở vị trí S-3, R3 sẽ song song còn R1 + R2 trở nên mắc nối tiếp với cơ 

cấu đo. Vậy shunt Aryton sẽ hoạt động theo hai cách. Thứ nhất, dùng để rẽ mạch dòng; thứ hai 

sẽ làm giảm độ nhạy của cơ cấu đo bằng điện trở mắc nối tiếp với cơ cấu đo. 

c) Đồng hồ đo điện áp bằng cơ cấu đo từ - điện 

Đồng hồ đo dòng bằng cơ cấu đo từ - điện cũng có thể sử dụng làm đồng hồ đo áp [Voltmeter]  

bằng cách mắc nối tiếp một điện trở lớn cộng với điện trở của cơ cấu đo. Giá trị của điện trở nối 

tiếp có giá trị lớn để đảm bảo chỉ mức dòng chấp nhận được chảy qua cơ cấu đo. Nếu mức dòng 
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của cơ cấu đo là IM và điện áp cần đo là Vme Volt, giá trị của điện trở toàn bộ R (bằng điện trở 

mắc nối tiếp + điện trở của cơ cấu đo) sẽ được tính bằng phương trình (3.2). 

 M
me I
R

V
                                                                         (3.2) 

Ví dụ 3.2: Cơ cấu đo từ - điện dùng để đo 100V trên một mạch điện, nếu mức dòng chảy qua cơ 

cấu đo là 1mA, xác định trị số điện trở mắc nối tiếp. Điện trở của cơ cấu đo là 1000 . 

1mA
100V

M
me

R
I

R

V
, vậy R = 100k , nên điện trở nối tiếp = 100k  - 1k  = 99k . 

Khi nhiều điện trở mắc nối tiếp, có thể chọn bằng một chuyển mạch được kết nối để thiết bị đo 

trở thành một voltmeter nhiều thang đo, như ở hình 3.5. 

d) Đồng hồ đo điện trở bằng cơ cấu đo từ - điện 

Sử dụng nguồn pin trong (pin khô), cơ cấu đo từ - điện có thể dùng làm đồng hồ đo điện trở 

[ohmmeter] để đo các điện trở chưa biết trị số như mạch ở hình 3.6. 

Dòng chảy qua cơ cấu đo sẽ chảy qua điện trở cần đo (RX). Giá trị của dòng điện là độ lệch của 

kim chỉ thị của cơ cấu đo sẽ tùy thuộc vào trị số của điện trở chưa biết. Thang đo của ohmmeter 
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có thể định chuẩn và khắc độ theo ohm ( ). Nếu điện trở quá lớn, nguồn pin có thể không cung 

cấp đủ do dòng sẽ quá nhỏ, nên cần phải có nguồn dự phòng bằng pin lớn hơn (E2 > E1) thực 

hiện thông qua chuyển mạch. Biến trở R phải được hiệu chỉnh để đảm bảo rằng khi điện trở 

chưa biết bằng 0 (tức là hai đầu que đo được ngắn mạch với nhau), cơ cấu đo phải chỉ thị mức 

điện trở bằng 0 (độ lệch toàn bộ). Thang điện trở sẽ thể hiện điện trở bằng 0 tại độ lệch đầy 

thang do điện trở bằng 0 nghĩa là mức dòng lớn nhất chảy qua cơ cấu đo. Điện trở vô cùng 

nghĩa là không có dòng điện, và đó là tận cùng bên trái của thang đo (vạch mức dòng bằng 0) 

phải được đánh dấu bằng  trên thang đo điện trở. Các thang đo điện trở khác như thang 100 , 

thang 10k , thang 10M  sẽ có được bằng cách sử dụng các điện trở khác nhau nhờ chuyển 

mạch nhiều thang đo như ở hình 3.7. 

Để đo ở thang đo điện trở thấp nhất, điện trở shunt phải là điện trở thấp nhất. Đối với các thang 

cao hơn, phải tăng trị số của các điện trở shunt. Theo hình 3.7, R1 nhỏ hơn so với R2, và R2 nhỏ 

hơn so với R3, v. v. . . RZ là biến trở chỉnh 0. Nếu cơ cấu đo có độ lệch đầy thang là 1mA, RZ 

cần phải được điều chỉnh để mạch có dòng 1mA khi ngắn mạch hai đầu que đo với nhau (tức là 

khi RX = 0). 

e) Voltmet xoay chiều bằng cơ cấu đo từ - điện 

Cơ cấu đo từ - điện về cơ bản là đồng hồ đo dc. Nếu đưa tín hiệu xoay chiều (ac) đến đồng hồ  

thì kim chỉ thị sẽ dao động xung quanh điểm 0 do quán tính. Nên để đo điện áp ac phải sử dụng  

mạch chỉnh lưu bằng diode. Diode sẽ chỉnh lưu điện áp ac, biến đổi điện áp ac thành xung đập  

mạch dc. Đồng hồ đo sẽ chỉ thị giá trị trung bình như điện áp dc. Đối với bộ chỉnh lưu bán kỳ, 

mức điện áp dc trung bình sẽ bằng với Vm/  (trong đó Vm là mức điện áp đỉnh của xung đập 
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mạch), còn đối với bộ chỉnh lưu toàn kỳ, mức điện áp dc trung bình là 2Vm/ . Mặc dù kim chỉ 

thị của đồng hồ đo sẽ lệch tùy theo trị số trung bình, nhưng thang đo sẽ được định chuẩn để chỉ 

thị giá trị hiệu dụng (rms) của tín hiệu ac. (việc định chuẩn theo các mức tín hiệu vào sóng sin 

và do đó số chỉ thị sẽ không đúng giá trị hiệu dụng đối với các dạng sóng khác). Thường sử 

dụng mạch chỉnh lưu cầu để cho giá trị trung bình cao hơn, độ gợn thấp hơn, và không cần biến 

áp điểm giữa đắt tiền, như mạch ở hình 3.8. 

Các điện trở R1, R2, và R3 có vai trò như mạch phân áp. Các diode của mạch chỉnh lưu cầu sẽ 

chỉnh lưu điện áp ac thành dc. Mức điện áp dc trung bình được tạo ra bằng 90% của trị số hiệu 

dụng (đối với bộ chỉnh lưu bán kỳ mức điện áp dc trung bình bằng 45% của giá trị hiệu dụng). 

Ở mạch chỉnh lưu cầu sử dụng các diode silicon, sụt áp trên hai diode là 1,4V. Mức điện áp thực 

sẽ được đặt ngang qua cơ cấu đo và điện trở nhân (RS). Chẳng hạn, nếu R1, R2 và R3 ở mạch 

hình 3.8, là 9M ; 0,9M ; và 0,1M  tương ứng, điện áp đưa đến mạch chỉnh lưu sẽ là 10Vrms, 

nếu điện áp đặt vào (như được ghi tại các vị trí đầu cực của chuyển mạch) là 10V,; 100V; hay 

1000V ngang qua mạch phân áp AB, thì trị số trung bình dc của điện áp chỉnh lưu sẽ là 

2x10Vx1,4/  bằng 9V. Sau khi trừ sụt áp 1,4V trên các diode, điện áp dc thực ngang qua mạch 

cơ cấu đo sẽ là 7,6V nên cần phải có điện trở 7,6k  kể cả điện trở của cơ cấu đo (đối với cơ cấu 

đo 1mA). Vậy độ nhạy của voltmeter ac khi dùng mạch cầu là chỉ bằng 76% của độ nhạy của 

cơ cấu đo dc. (đối với mạch chỉnh lưu bán kỳ, độ nhạy sẽ giảm xuống hơn nữa đến mức 38%) 

f) Đồng hồ đo dòng xoay chiều 

Chức năng đo dòng ac chỉ có ở một số đồng hồ đo. Dòng điện cần đo chảy qua một điện trở cố 

định và đo sụt áp trên điện trở bằng voltmeter ac. Điện áp ac sẽ tỷ lệ với dòng khi điện trở có trị 

số không đổi. Để đo dòng ac, thường sử dụng mạch biến đổi dòng thành áp bằng IC op - amp. 

Trong một số đồng hồ đo giá thành cao sử dụng các bộ nhiệt ngẫu. Sụt áp dc ngang qua tiếp 
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giáp của nhiệt ngẫu sẽ tỷ lệ với hiệu ứng nhiệt tùy thuộc vào cường độ hiệu dụng của dòng điện. 

Do vậy, sẽ đo được giá trị rms của dòng điện bất kể dạng sóng của tín hiệu. 

g) Đồng hồ đo đa năng  

Khi cơ cấu đo từ - điện hợp thành các mạch thàng ammeter nhiều thang đo, voltmeter nhiều 

thang đo, và ohmmeter nhiều thang đo, toàn bộ trong một thiết bị đo, thì thiết bị đo được gọi là 

đồng hồ đo đa năng. Đồng hồ đo đa năng cũng được gọi là đồng hồ đo AVO (Ampere Volt 

Ohm). Khi sử dụng đồng hồ đo đa năng để thực hiện các phép đo cần phải tuân theo các lưu ý 

sau: 

1. Chọn chuyển mạch thông số đo đúng. Nếu muốn đo điện áp, đừng bao giờ để đồng hồ đo ở 

thang đo dòng điện. 

2. Chọn đúng thang đo của một thông số đo. Nếu muốn đo giá trị được cho là 80V, không để 

đồng hồ ở thang đo 0 – 10V, mà để đồng hồ đo ở thang đo 0 – 100V. 

3. Nếu không biết giá trị cần đo, thì hãy để đồng hồ đo ở thang đo cao nhất theo thông số đo, 

và sau đó giảm dần thang đo theo các nấc giảm dần cho đến khi xác định được thang đo thích 

hợp. 

4. Thang đo được chọn cần phải có số chỉ thị gần với độ lệch đầy thang (fsd) ở mức có thể 

được đối với phép đo điện áp và dòng điện, và gần một nữa thang đo đối với phép đo điện trở, 

bởi vì đồng hồ đo sẽ cho sai số phép đo nhỏ nhất. 

5. Nếu kim chỉ thị của đồng hồ đo không ở tại vị trí 0 ngay khi không có tín hiệu vào, thì phải 

hiệu chỉnh bằng bộ phận cơ khí (độ căng của lò xo cân bằng gắn trên khung dây), để có điều 

chỉnh 0 chính xác. 

6. Khi đo điện trở, điều chỉnh biến trở chỉnh 0 để có độ lệch đầy thang (fsd) khi ngắn mạch hai 

đầu que đo với nhau. 

h) Sử dụng đồng hồ đo đa năng để dò tìm hƣ hỏng. 

Đồng hồ đo đa năng thường được sử dụng để đo điện trở, điện áp và dòng điện dc. Dĩ nhiên, đôi 

khi đồng hồ đo đa năng cũng có thể đo điện áp ac. Phần lớn các mạch hư hỏng có thể xác định 

được bằng phép đo điện áp dc. Chẳng hạn, trong mạch hình 3.9, nếu điện trở R hở mạch, thì 
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điện áp VC tại C sẽ bằng 0. Nếu cấu kiện (transistor) hở mạch, điện áp tại C sẽ bằng điện áp 

nguồn cung cấp. Nếu cấu kiện bị ngắn mạch, thì điện áp tại C sẽ bằng 0. Khi đo điện áp sẽ thể 

hiện một giá trị điện trở hở mạch nào đó, điện trở có thể được kiểm tra bằng chức năng đo điện 

trở của đồng hồ đo đa năng bằng cách ngắt kết nối một đầu điện trở ra khỏi mạch. 

Chức năng đo điện trở có thể xác định tụ điện bị rò hay bị ngắn mạch, hoặc cuộn dây có bị hở 

mạch hay không. Cấu kiện bán dẫn có thể đo thử bằng cách đo điện trở ở các trạng thái phân 

cực ngược hay phân cực thuận của tiếp giáp bán dẫn. Sự thông mạch khi thực hiện dò mạch có 

thể kiểm tra bằng đồng hồ đo điện trở ở thang đo thấp nhất của ohmmeter. 

Đồng hồ đo đa năng là dụng cụ đo thông thường, dùng trong các dịch vụ đo thử, sửa chữa do 

cách sử dụng đơn giản, cấu trúc chắc chắn, tương đối chính xác và không yêu cầu nguồn cung 

cấp ngoài, cũng như không ảnh hưởng bởi từ trường ký sinh. 

3.2  VOLTMETER SỐ (DVM) 

Voltmeter số sử dụng nguyên lý của mạch số để đo điện áp tương tự. Voltmeter số có tất cả các 

ưu điểm của mạch điện tử số khi so với mạch điện tử tương tự. 

a) Nguyên lý 

Sau khi mạch suy giảm cho việc chọn thang đo; tín hiệu vào sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu 

số bởi bộ biến đổi tương tự - số (ADC). Khối ADC có thể sử dụng kỹ thuật tích phân đơn sườn 

hay hai sườn dốc. Ở dạng cơ bản nhất, ADC sẽ so sánh tín hiệu vào với điện áp mẫu (các 

phương pháp nhận điện áp mẫu có thể khác nhau). Chỉ cần điện áp vào lớn hơn so với điện áp 

mẫu, thì tín hiệu ra của bộ so sánh sẽ cho mức logic 1, sẽ giữ cho cổng AND mở và các xung 

nhịp sẽ truyền qua cổng AND. Bộ đếm sẽ đếm các xung nhịp đó. Ngay khi điện áp vào trở nên 

bằng với điện áp mẫu, thì tín hiệu ra của bộ so sánh sẽ bằng 0. Cổng AND sẽ đóng và dừng việc 

đếm. Mức ra của bộ đếm sẽ được chốt và các LED hay tinh thể lõng sẽ hiển thị giá trị đo. Hình 

3.10, là mạch nguyên lý cơ bản cùng với chuyển mạch thang đo. 

Chuyển mạch thang đo ở hình 3.10, sẽ chọn tín hiệu ra từ mạch phân áp. Các trị số của các điện 

trở phân áp có thể là 9M , 0,9M  và 0,1M  để chọn ra 1V tại đầu vào của ADC cho các đầu 

vào 1, 10 và 100V của tín hiệu cần đo. Nếu tín hiệu cần đo là 100V, thì tín hiệu vào đưa đến bộ 

so sánh sẽ là (100/10) x (1/10) sẽ là 1V do mạch phân áp. Nếu tín hiệu cần đo là 10V, thì tín 

hiệu vào đưa đến bộ so sánh sẽ vẫn là 1V. Như vậy, bộ so sánh sẽ lấy Vin trong khoảng từ 0 đến 

1V bất kể điện áp thực tế cần đo. Mức điện áp vào (từ 0 đến 1V) sẽ được biến đổi thành tín hiệu 

số mà sẽ được đếm và hiển thị. 
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b) Đồng hồ đo số đa năng (DMM). 

Về cơ bản, DMM là một voltmeter số. Tất cả các thông số khác điện áp, như điện trở, dòng 

điện, điện áp ac đều được biến đổi thành điện áp dc nhờ chuyển mạch chọn chức năng đo như ở  

hình 3.11. Sau đó phép đo điện áp dc sẽ cho giá trị của thông số cần đo. 

Để đo điện trở, thì điện trở phải được chuyển đổi thành điện áp dc bằng mức dòng chảy qua 

điện trở cần đo từ một nguồn dòng hằng. Nếu mức dòng hằng là 1mA, thì suy ra mức điện áp dc 

được tạo ra trên điện trở chưa biết sẽ tỷ lệ trực tiếp theo mV. Nếu điện trở chọn là 1k , thì mức 

điện áp được tạo ra sẽ là 1V. Đối với phép đo dòng điện, dòng điện sẽ được biến đổi thành điện 

áp dc bằng cách cho dòng điện chảy qua một điện trở không đổi, chọn là 1 . Do vậy mức điện 

áp dc sụt trên điện trở sẽ bằng mức dòng điện (điện áp = dòng điện x 1 ). Đối với phép đo điện 

áp ac, điện áp ac trước hết phải được chỉnh lưu và sau đó sẽ được xem như điện áp dc để có thể 

đo được. 
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Việc định chuẩn DMM sẽ được kiểm tra bằng phép đo điện trở 0  bằng cách ngắn mạch hai 

đầu que đo, khi đặt chức năng của đồng hồ đo ở vị trí chuyển mạch đo điện trở, hoặc có thể đo 

điện áp khi biết mức điện áp dc trên thang đo điện áp. 

c) Ý nghĩa của chữ số bán phần và ba phần tƣ. 

Bộ chỉ thị 3 - chữ số ở DVM cho thang đo từ 0 đến 1V sẽ chỉ các giá trị từ 0 đến 999mV. Bước 

mức  tăng nhỏ nhất là 1mV. Việc bổ sung thêm một chữ số (0 đến 9 thành nhóm 4 bit) về thực 

chất sẽ làm tăng giá thành, nên biện pháp tiết kiệm nhất là có thể sử dụng chỉ một bit (0 hoặc 1). 

Bit bổ sung sẽ cho phép DVM chỉ thị các trị số lên đến 1999 thay cho 999, tức mở rộng thang 

đo lên gấp đôi. Khi chữ số thứ 4 có thể chỉ có giá trị 0 hoặc 1, thì thang đo được gọi là chữ số 

bán phần (1/2), nên gọi là đồng hồ đo 3 ½ chữ số. Đồng hồ đo  có 4 ½ chữ số sẽ chỉ thị giá trị 

đo lên đến 19999mV. 

Tương tự, bằng cách bổ sung hai bit 11, thì chữ số tận cùng bên trái có thể tạo ra là 3. Đồng hồ 

đo 3 - chữ số sẽ cho phép đọc 999 tiếp theo là 1999 hoặc 2999 hoặc 3999 (bằng cách sử dụng 

01, 10, và 11 tương ứng), tức là tăng thang đo lớn nhất vào khoảng 4 lần. Việc bổ sung thang đo 

như vậy được gọi là đồng hồ đo 3 ¾ - chữ số. Đồng hồ đo 4 ¾ - chữ số sẽ cho số chỉ thị lên đến 

39999. Với việc bổ sung ½ - chữ số hoặc ¾ - chữ số sẽ làm cho độ chính xác tăng lên như được 

minh hoạ ở ví dụ 6.3. 

Ví dụ 3.3: Các số chỉ thị 12,375V và 32,375V sẽ được hiển thị như thế nào ở các đồng hồ đo 

(a) có 3 - chữ số, (b) có 3 ½ - chữ số, (c) có 4 ½ - chữ số, và (d) có 4 ¾ - chữ số ? 

(a) Đồng hồ đo có 3 - chữ số sẽ chỉ thị trên thang đo 99,9V, do đó kết quả đo là 12,375V và 

32,375V sẽ đọc được là 12,3V và 32,3V tương ứng. 

(b) Đồng hồ đo 3 ½ - chữ số sẽ chỉ thị số 12,375V là 12,37V trên thang đo 19,99V và số đo  

32,375V là 32,3V trên thang đo 099,9V. 

(c) Đồng hồ đo 4 ½ - chữ số sẽ chỉ thị số 12,375V là 12,375V trên thang đo 19,999V, nhưng đối 

với số đọc 32,375V, thì đồng hồ đo 4 ½ - chữ số sẽ chỉ thị là 32,37V trên thang đo 99,99V. 

(d) Đồng hồ đo 4 ¾ - chữ số sẽ chỉ thị số 12,375V là 12,375V trên thang đo 19,999V, và đối với  

số đo 32,375V sẽ chỉ thị là 32,375V trên thang đo 39,999V. 

3.3   VOLTMETER ĐIỆN TỬ 

Voltmeter điện tử sử dụng mạch khuyếch đại một chiều, hệ số khuyếch đại của mạch khuyếch  

đại sẽ cho phép sử dụng thiết bị đo để đo các điện áp ở dãi millivolt và microvolt. Trước đây,  

các voltmeter điện tử được gọi là VTVM (vacuum tube voltmeter). Hiện này thuật ngữ VTVM  
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vẫn được sử dụng mặc dù đèn chân không đã được thay thế bằng các transistor. Tên gọi mới của 

thiết bị đo là voltmeter điện tử (EVM) hay voltmeter bằng transistor (TVM). 

Voltmeter điện tử có thể lắp theo các kiểu mạch khuyếch đại khác nhau, chẳng hạn như mạch 

khuyếch đại bằng transistor đơn hay mạch khuyếch đại cân bằng, hoặc bằng op - amp. Mục đích 

cơ bản của việc sử dụng mạch khuyếch đại dc là để có hệ số khuyếch đại và điện trở vào cao 

(tức là có thể đo được các tín hiệu yếu), và để cách ly đồng hồ đo với mạch vào của thiết bị đo 

(tức là có thể sử dụng đồng hồ chắc chắn hơn và độ nhạy kém hơn). Voltmeter điện tử điển hình 

như mạch ở hình 3.12. 

EVM sử dụng mạch khuyếch đại bằng FET làm tầng đầu. Cấu kiện bằng FET có trở kháng vào 

rất cao, nên sẽ không gây ra quá tải cho mạch cần đo, cho độ chính xác cao. Mạch phân áp được 

mắc để làm chuyển mạch thang đo, cho phép điều khiển các thang đo điện áp khác nhau. Các 

điện trở ở mạch hình 3.12, sẽ biến đổi mức vào là 1V, 10V, 100V và 1000V thành 1V tại cổng 

của FET. Các transistor Q1 và Q2 tạo thành mạch cầu. Cầu sẽ được cân bằng sao cho mặt chỉ thị 

của đồng hồ sẽ chỉ thị số đo bằng 0 khi tín hiệu vào bằng 0. 

Khi sử dụng mạch khuyếch đại thuật toán, nguồn điện áp hằng, khoảng 1V, sẽ cung cấp tín hiệu 

đưa đến đầu vào không đảo thông qua một biến trở được định chuẩn. Mức vào dc sẽ được giảm 

xuống đến 0 đối với 1V nhờ các mạch suy giảm thang đo, sẽ cung cấp tín hiệu đến đầu vào đảo. 

Đồng hồ đo mắc ở đầu ra để quan sát mức 0. Điện thế kế của điện áp mẫu sẽ được hiệu chỉnh để 

có mức 0 trên đồng hồ. Sau đó điện áp vào là cân bằng với điện áp chuẩn đã được chia thang, 
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chỉ thị trên mặt số của điện thế kế. Mặc dù, phương pháp cân bằng mức 0 có độ chính xác cao 

hơn, nhưng ở các thiết bị đo giá thấp, điện áp vào dc phải được chuyển đổi thành millivolt, 

khoảng 10mV, hệ số khuyếch đại của op - amp được điều chỉnh đến mức 100 và sau đó mắc 

đồng hồ đo vào đầu ra để định chuẩn, cho phép chỉ thị trực tiếp mức điện áp vào. 

Mạch khuyếch đại dc hay bị trôi dòng ra (do nhiệt độ của tiếp giáp), do đó một số thiết bị đo sử 

dụng mạch ngắt quảng để ngắt điện áp dc thành các xung, để có thể sử dụng mạch khuyếch đại 

ac như mạch ở hình 3.13. Sau khi khuyếch đại các xung sẽ được biến đổi thành một chiều và 

được đo bằng cách sử dụng mạch vi sai.  

a) Các ƣu điểm của EVM 

1. Trở kháng vào của EVM rất cao, nên ảnh hưởng do quá tải không đáng kể trên mạch cần đo 

thử. Do vậy, độ chính xác của phép đo cao. 

2. Có thể đo điện áp ngay ở các mức microvolt nhờ sự khuyếch đại tín hiệu đo. Ở kiểu cơ cấu 

đo từ - điện, đo mức điện áp dưới 100mV rất khó khăn. 

3. Điện dung vào của voltmeter điện tử là rất nhỏ, vào khoảng vài picofarad. Do đó có thể đo  

được các mức điện áp tín hiệu tần số cao sau khi chỉnh lưu. 

4. Đồng hồ có độ nhạy thấp, 1000 /V, và vì vậy rẽ tiền, thô, có thể sử dụng cho các phép đo. 

5. Nguồn cung cấp cho mạch khuyếch đại không lấy từ mạch cần đo, mà lấy từ VCC. 

6. Ở kiểu mạch cầu cân bằng (như thể hiện ở hình 3.12), ảnh hưởng của các thay đổi ở các 

thông số của FET và BJT là thấp nhất. 

7. Độ dịch mức 0 trong quá trình hoạt động không xảy ra. 

b) Nhƣợc điểm của EVM 

1. Nhược điểm chính là cần phải có khối nguồn cung cấp cho mạch khuyếch đại, nên EVM có 

giá thành cao và kích thước lớn. 

2. Mạch khuyếch đại dc bị trôi mức tín hiệu ra. 

c) Đồng hồ đo điện tử đa năng 

Đồng hồ đo điện tử đa năng (EMM) về cơ bản là voltmeter một chiều, nhưng sẽ làm việc như  
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nhiều đồng hồ đo như chuyển mạch chức năng kết nối các thiết bị đo để biến đổi các thông số 

đo khác thành điện áp dc, như đã giải thích ở DMM. 

3.4  ĐỒNG HỒ ĐO HỆ SỐ MÉO DẠNG TÍN HIỆU 

a) Nguyên lý 

Đồng hồ đo hệ số méo dạng dùng để đo độ méo hài tổng có trong tín hiệu ra. Tần số cơ bản sẽ 

được triệt nhờ mạch lọc thông cao, mà tần số cắt của mạch lọc hơi cao hơn so với tần số cơ bản. 

Tín hiệu tần số cơ bản sẽ thoát xuống đất và các tần số cao hơn so với tần số cơ bản (hài bậc 2, 

hài bậc 3, v. v. . .) sẽ đưa đến voltmeter tạo ra mức điện áp do toàn bộ các hài có trong tín hiệu. 

Đồng hồ đo độ méo có thể là kiểu nhiệt ngẫu hoặc voltmeter điện tử. Sơ đồ khối của đồng hồ đo 

độ méo điển hình cho ở hình 3.14. 

b) Thực hiện phép đo độ méo 

Tín hiệu vào sẽ được cung cấp từ máy tạo sóng đưa đến bộ khuyếch đại cần đo thử độ méo. Tín 

hiệu ra của bộ khuyếch đại là tín hiệu vào của thiết bị đo. Khi chuyển mạch S đặt tại vị trí B, sẽ 

thu được toàn bộ tín hiệu ở đồng hồ đo đầu ra. Tín hiệu toàn bộ hoặc sẽ được điều chỉnh đến 

mức lệch đầy thang (fsd), hoặc mức cố định nào đó được ghi dấu trên mặt chỉ thị của đồng hồ 

nhờ mạch suy giảm. Tiếp theo, chuyển mạch đặt tại vị trí A, nên bộ lọc thông cao sẽ loại bỏ tín 

hiệu tần số cơ bản cho đến khi nhận được mức biên độ giảm ở mặt chỉ thị của đồng hồ. Mức chỉ 

thị đó là mức tổng trừ đi tần số cơ bản, tức là lượng các sóng hài. Đồng hồ đo sẽ được định 

chuẩn theo phần trăm của độ méo dạng mà có thể đọc trực tiếp trên vạch chia thấp nhất. 

c) Sử dụng đồng hồ đo độ méo trong việc dò tìm hƣ hỏng 

Có thể đo được độ méo xuất hiện trong thiết bị cần đo thử. Nguyên nhân gây méo dạng có thể 

được xác định bằng ngắn mạch lần lượt các tầng của thiết bị, như ở hình 3.15. 

Chẳng hạn, nếu tầng III được làm ngắn mạch theo hình vẽ, và độ méo vẫn còn, tầng nào đó 

trong số các tầng III, hay IV, hoặc V là tầng gây méo dạng. Nếu méo dạng được loại bỏ, thì tầng 

I hoặc tầng II có thể bị hỏng. Toàn bộ các tầng có thể được đo thử theo phương pháp này để 

nhận diện tầng hỏng. Khi xác định được tầng hỏng theo phương pháp trên, ta có thể đo thử thêm  
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để biết nguyên nhân gây méo dạng và sửa chửa hư hỏng.  

3.5  BỘ ĐẾM TẦN SỐ 

Bộ đếm tần là một thiết bị đo số có thể dùng để đo tần số, khoảng thời gian giữa hai tín hiệu, 

chu kỳ xung, tỷ số của hai tần số và có thể đếm số xung. 

a) Nguyên lý hoạt động. 

Ở kiểu đo cơ bản nhất đó là tín hiệu cần đo được đặt vào cổng AND, cổng chỉ mở trong khoảng 

thời gian cố định bằng một xung mở cổng. Xung ra của cổng AND sẽ được đưa đến bộ đếm 10 

và chốt số liệu để sau đó đưa đến khối hiển thị như thể hiện theo sơ đồ khối ở hình 3.16. 

Mạch xử lý tín hiệu gồm một khối khuyếch đại và khối trigger Schmitt. Tín hiệu dạng sóng sin 

vào được khuyếch đại và chuyển đổi thành các xung vuông để được đưa đến một đầu vào của 

cổng AND, đầu vào còn lại lấy xung định thời từ mạch tạo xung nhịp (khối gốc thời gian). 

b) Các phép đo bằng bộ đếm tần. 

Phép đo tần số: Cổng AND sẽ duy trì việc mở cổng theo chu kỳ của xung định thời, nên sẽ cho 

các xung tín hiệu cần đo tần số tại đầu ra của cổng AND trong khoảng thời gian mở cổng. Bộ 

đếm sẽ đếm các xung và số đếm sẽ được lưu trữ vào bộ nhớ cũng như được hiển thị. Xung định 

thời kích khởi bộ đếm tại thời điểm xuất hiện cạnh trước và dừng bộ đếm tại thời điểm xuất 

hiện cạnh sau của xung nhờ flip – flop. Tương tự, xung định thời cũng sẽ điều khiển bộ nhớ. 

Nếu khoảng thời gian của xung định thời là 1 giây, bộ đếm mở cổng trong khoảng thời gian là 1 

giây, bộ đếm cho số chu kỳ tín hiệu truyền qua cổng trong một giây, tức là đo trực tiếp tần số 

của tín hiệu. 

Đối với các tần số cao, sử dụng mạch chia 10 để tạo ra các xung định thời từ 1s đến 1ms tuỳ 

theo các vị trí đặt của chuyển mạch nhiều vị trí. Nếu có 1000 xung của tín hiệu cần đo truyền 
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qua cổng AND trong khoảng thời gian 1ms, thì tần số của tín hiệu là 1000MHz. Các bộ đếm 

không thể đếm các tần số quá cao (ở dãi gigahertz), nên các tần số cao sẽ được đo bằng kỹ thuật 

„chia thang trước‟, tức là tần số tín hiệu sẽ được chia 2, 4, 8, v. v. . . sao cho tần số sau khi chia 

thang trước phù hợp với thang đo của bộ đếm tần. Sơ đồ khối bộ đếm tần có mạch chia tần số 

xung nhịp (mạch chia gốc thời gian) như ở hình 3.17. 

Đo chu kỳ: Để đo chu kỳ, xung tín hiệu vào có tác dụng như một xung định thời dùng để mở 

cổng truyền các xung nhịp qua cổng AND. Tín hiệu vào sẽ mở và đóng cổng AND, nên số đếm 

là số lượng xung nhịp đã được truyền qua cổng sẽ cho biết chu kỳ thời gian của xung tín hiệu 

cần đo. Sơ đồ khối của mạch đo chu kỳ như ở hình 3.18a và b. 

Đo khoảng thời gian giữa hai xung: Có thể đo khoảng thời gian giữa hai xung bằng cách sử 

dụng một tín hiệu để mở cổng và tín hiệu còn lại để đóng cổng AND. Tín hiệu xung nhịp dùng 
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để đo khoảng thời gian khi mở và đóng cổng. Phép đo được thể hiện ở hình 3.19. Xung 1 làm 

cho đầu vào S = 1 và R = 0, nên Q = 1, khi xung 2 xuất hiện làm cho S = 0 và R = 1, nên Q = 0. 

Đo  tỷ số tần số của hai tín hiệu: Nếu có hai tín hiệu, thì tín hiệu tần số thấp được sử dụng làm 

xung định thời, còn tín hiệu tần số cao sẽ được đếm trong khoảng thời gian của xung định thời. 

Phép đo cho biết tỷ số của hai tần số trên khối hiển thị như ở sơ đồ khối hình 3.20. 

Đếm xung: Mạch đơn giản như ở hình 3.21, sẽ cho biết là bộ đếm sẽ đếm tổng số xung truyền 

qua cổng trong suốt khoảng thời gian chuyển mạch giữ ở trạng thái kín mạch. 

c) Bộ đếm tần số đa năng. 

Bộ đếm tần số đa năng kết hợp tất cả các phép đo trong thiết bị đo đơn nhờ các vị trí đặt của  

mạch chuyển mạch. Mạch đo cơ bản theo các vị trí chuyển mạch như ở hình 3.22. 

d) Các ƣu điểm của bộ đếm tần số kiểu số. 

Các ưu điểm của bộ đếm tần kiểu số gồm: 

1. Độ rõ cao (6 đến 8 digit) 

2. Độ chính xác cao (do sự ổn định của mạch dao động bằng tinh thể) 
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3. Tốc độ đo cao. 

4. Đồng hồ đo sẽ không đáp ứng đối với nhiễu và tạp âm mức thấp khi đặt mức kích khởi cao. 

5. Dễ đọc số chỉ thị. 

e) Sử dụng máy đếm tần số dò tìm trạng thái hỏng của thiết bị. 

Tần số của các bộ tạo xung nhịp (trong máy tính), các bộ dao động nội (trong các máy thu) và 

các bộ dao động cao tần (RF) (trong các máy phát tín hiệu và trong các máy thu - phát), có thể 

được đo để kiểm tra nếu các tầng có hư hỏng. Máy tạo xung và máy tạo hàm có thể được kiểm 

tra để tìm sai hỏng bằng cách đo tần số, độ rộng xung và khoảng thời gian của các xung đã được 

tạo ra. Các điểm đo thử  thường có sẵn trên bảng mạch của thiết bị điện tử để có thể lấy tín hiệu 

cần đo bằng đồng hồ đo tần số. 

3.6   MÁY PHÁT TÍN HIỆU CAO TẦN (RF) 

Máy phát tín hiệu cao tần sẽ tạo ra tín hiệu tần số radio dùng để điều chế tín hiệu cao tần với tín  

hiệu âm tần theo kiểu điều biên hay điều tần. Việc điều chế tín hiệu âm tần sẽ được tạo ra bởi 

thiết bị đo. Cũng có thể cung cấp tín hiệu điều chế ngoài. Sơ đồ khối của máy tạo tín hiệu RF 

như ở hình 3.23. 

Bộ suy giảm sẽ được định chuẩn để cho mức suy giảm mỗi nấc là 20dB tương ứng với 1V. Tín 

hiệu âm tần cũng có thể lấy ra thông qua mạch suy giảm khác để kiểm tra các tầng âm tần. 

a) Sử dụng máy phát tín hiệu RF 

Máy phát tín hiệu RF phải được nối với máy thu cần đo thông qua cáp có bảo vệ chống nhiễu.  
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Chọn băng tần và tần số dao động. Chọn kiểu điều chế và độ sâu điều chế. Bộ suy giảm đặt tại  

vị trí mức ra của phép đo yêu cầu. Đầu ra của máy tạo sóng phải được nối với đầu vào của thiết 

bị cần đo thử. Nối nguồn cung cấp và tiếp theo bật công tắc nguồn của máy phát tín hiệu [ON]. 

Máy thu được điều chỉnh để thu tín hiệu. Có thể mắc voltmeter điện tử (EVM), hay đồng hồ đo 

mức công suất âm tần tại đầu ra của máy thu. Nếu không có tín hiệu ra ở máy thu, thì mức ra 

của máy phát tín hiệu cần phải được tăng thêm, sao cho máy thu có thể nhận được tín hiệu ra 

không méo. Tất cả các phép đo thực hiện với mức ra ở mức không đổi và mức ra thay đổi của 

máy phát tín hiệu.   

b) Sử dụng máy tạo tín hiệu trong việc chẩn đoán hỏng. 

Máy tạo tín hiệu cao tần được sử dụng phổ biến để chẩn đoán tình trạng hỏng trong các máy 

thu. Tín hiệu phải được cung cấp đến máy thu và sử dụng máy hiện sóng để quan sát dạng sóng 

tín hiệu có ở đầu vào và đầu ra của các tầng khác nhau. Nếu một tầng thể hiện tín hiệu ra bình 

thường, thì tất cả các tầng trước tầng đó là bình thường và sai hỏng có thể ở tầng sau đó kế tiếp. 

Theo cách này có thể xác định tầng hỏng. 

Máy tạo tín hiệu cũng cần cho việc cân chỉnh máy thu để tần số dao động nội và tần số tín hiệu 

RF là bằng nhau (cùng tần số) tại tất cả mức thiết lập trên núm tinh chỉnh trong băng tần. Thủ 

tục và trình tự cân chỉnh để đo các thông số của máy thu sẽ được giải thích ở mục 5.4, chương5. 

3.7  MÁY TẠO TÍN HIỆU ÂM TẦN. 

Máy tạo tín hiệu âm tần bao gồm bộ dao động âm tần (thường sử dụng bộ dao động kiểu cầu  

Wien), bộ khuyếch đại đệm và bộ khuyếch đại công suất kết nối với bộ suy giảm định chuẩn  

như ở sơ đồ khối hình 3.24.  
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Sử dụng máy tạo sóng âm tần để chẩn đoán tình trạng hỏng trong các mạch khuyếch đại. 

Máy tạo tín hiệu âm tần dùng để cung cấp tín hiệu chuẩn, không nhiễu để đo thử hiệu suất và đo 

các thông số của mạch khuyếch đại âm tần (như hệ số khuyếch đại, độ rộng băng tần cũng như 

độ méo dạng). Cách thiết lập phép đo như ở hình 3.24. Trình tự các bước thực hiện phép đo như 

sau: 

1. Nối máy tạo tín hiệu âm tần với bộ khuyếch đại. Mắc đồng hồ đo mức công suất âm tần tại 

đầu ra của bộ khuyếch đại. 

2. Điều chỉnh tần số của máy tạo tín hiệu ở mức 1000Hz, và điều chỉnh độ suy giảm của tín hiệu  

ra của máy tạo sóng ở mức mà bộ khuyếch đại có thể cho tín hiệu ra không méo. Ghi nhận mức 

chỉ thị độ suy giảm là x1, và mức chỉ thị của đồng hồ đo công suất phát ra là w1. 

3. Tiếp theo, mắc máy phát tín hiệu trực tiếp với đồng hồ đo công suất song song với bộ 

khuyếch đại cần đo thử. Mức chỉ thị trên đồng hồ có thể giảm. Tăng dần mức công suất phát ra 

của máy tạo tín hiệu cho đến khi số chỉ thị của đồng hồ đo bằng trở lại trị số w1. Ghi nhận số chỉ 

thị mới của máy phát tín hiệu là x2. Tính tỷ số của hai số chỉ thị của máy phát tín hiệu x2/x1, biểu 

diễn theo dB, sẽ cho hệ số khuyếch đại của mạch khuyếch đại. 

4. Để đo độ rộng băng tần, hệ số khuyếch đại của mạch khuyếch đại phải được đo tại các tần số 

khác nhau, từ 20Hz đến 20kHz, và vẽ đặc tuyến giữa tần số (trên trục - x theo thang 

logarithmic) theo hệ số khuyếch đại theo dB (trên trục - y tuyến tính), từ đặc tuyến ta có thể xác 

định độ rộng băng tần ở mức 3dB. 

5. Để đo độ méo, cần phải sử dụng đồng hồ đo độ méo dạng, như đã được giải thích ở mục 3.4. 

Đồng hồ đo độ méo dạng sẽ đo độ méo hài tổng tạo ra do mạch khuyếch đại đối với tín hiệu 

cung cấp từ máy tạo tín hiệu. (phải đảm bảo rằng tín hiệu phát ra của máy tạo tín hiệu không bị 

méo). Phép đo này cũng sẽ cho biết mức tín hiệu ra âm tần lớn nhất có thể nhận được từ mạch  

khuyếch đại trong giới hạn độ méo cho phép. 

3.8  MÁY PHÁT XUNG. 
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Máy phát xung phức tạp hơn so với máy tạo sóng sin. Một sóng sin chỉ có hai thông số là biên 

độ và tần số, trong khi sóng xung có hàng loạt các thông số như biên độ xung, độ rộng xung, tần 

số lặp lại của xung, chu kỳ, công suất xung, chu kỳ chuyển trạng thái (quá độ) v.v. . Sơ đồ khối 

của máy phát xung như ở hình 3.25. 

Bộ tạo xung Bộ tạo xung gồm mạch dao động cầu Wien được ghép với mạch kích khởi 

Schmitt. Tần số xung tạo ra của mạch kích khởi Schmitt có thể được điều khiển hoặc bên trong 

(điều khiển trong - Int. control), hoặc điều khiển bên ngoài (điều khiển ngoài - Ext. control). 

Xung đơn [Single] sẽ điều khiển các thông số của xung bằng tay. Cổng ngoài [Ext. gate] sẽ tạo 

ra các cụm xung. 

Khối định thời Khối định thời thực hiện các chức năng như sau: 

1. Làm trễ hay làm sớm pha của xung so với xung kích khởi. 

2. Mỗi xung sẽ được tạo ra hai xung. Xung thứ nhất sẽ trùng với xung kích khởi, xung thứ hai 

sẽ thay đổi theo thời gian. 

Bộ phát từ số Máy phát xung được sử dụng phổ biến trong các phép đo thử và chẩn đoán hỏng  

trong các mạch số. Máy phát từ sẽ thay thế khối định thời để tạo ra dữ liệu. 

Bộ điều khiển dạng xung Bộ điều khiển dạng xung sẽ điều khiển độ rộng xung, chu kỳ chuyển 

trạng thái (thời gian tăng và thời gian giảm của các cạnh xung), cực tính của xung, biên độ xung 

và độ dịch xung (từ 0Vdc). 

Máy phát xung có trở kháng ra đặc trưng là 50 . Máy phát xung sẽ ngăn chặn sự hình thành 

sóng dừng trên đường truyền. 

Máy phát xung loại tốt sẽ tạo ra xung mịn với đỉnh xung ngang và các cạnh đứng. Tuy nhiên, 

nếu khảo sát hư hỏng, các xung có thể bị suy biến thể hiện preshoot, độ quá mức trên 
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[overshoot], dao động tắt dần [ringing], độ không tuyến tính [non – linearity] và độ suy giảm 

[droop] hay độ nghiêng [sag].  

Các dấu hiệu trên thể hiện ở hình 3.26. Các sai hỏng ở xung có thể quan sát bằng máy hiện 

sóng. 

Các công dụng của máy tạo xung. 

1. Đo thử các mạch số bằng cách cung cấp các xung để thử nghiệm các cổng logic. 

2. Đo độ nhạy và tỷ lệ bit lỗi trong hệ thống thông tin số liệu. 

3. Máy tạo xung dùng để phát hiện lỗi trên các đường dây điện thoại. Xung sẽ truyền qua 

đường dây điện thoại ở tốc độ ánh sáng (3 x 10
5
km/s). Khi gặp đường dây hở mạch, xung sẽ 

được phản xạ về máy phát. Đo khoảng thời gian trống như trong radar, thì có thể tính được 

chiều dài của cáp khi bị đứt. 

4. Các xung từ máy tạo xung có thể được sử dụng để đo thử hệ số khuyếch đại và đáp ứng tần 

số của các bộ khyếch đại. Các xung vuông ngắn sẽ làm giảm sự tiêu tán công suất cho mạch. 

5. Máy tạo xung cũng có thể được dùng làm tín hiệu điều chế đến các bộ dao động vi ba, radar. 

6. Thông số thời gian hồi phục ngược của các diode có thể xác định bằng cách sử dụng các 

xung từ máy tạo xung. 

3.9   MÁY TẠO HÀM – FUNCTION GENERATOR. 

Trong khi các máy tạo tín hiệu chỉ tạo ra các sóng sin, và các máy tạo xung tạo ra các xung 

vuông hoặc chữ nhật, thì máy tạo hàm sẽ tạo ra các loại dạng sóng khác nhau. Các dạng sóng 

mà máy tạo hàm có thể tạo ra là sóng sin, các xung vuông hoặc chữ nhật, các sóng tam giác và 

các tín hiệu răng cưa. 

Các dạng sóng khác nhau được tạo ra bằng máy tạo hàm có thể được lấy ra đồng thời. Máy tạo 

hàm cũng có thể được khóa pha với tín hiệu ngoài. 

Mạch dao động cơ bản của thiết bị có thể là mạch dao động đa hài hay mạch dao động tạo sóng 

sin như kiểu cầu Wien. Các dạng dao động, nếu không phải là sóng sin có thể được biến đổi từ 

sóng sin bằng mạch sửa dạng kiểu điện trở - diode. Các dao động có dạng bất kỳ có thể biến đổi 

thành các xung bằng mạch kích khởi Schmitt. Hình 3.27, là sơ đồ khối của máy tạo hàm cơ bản. 

Mạch dao động cầu Wien có thể tạo ra tín hiệu sóng sin có băng tần rộng, từ vài hertz đến dãi 

megahertz. Bộ khuyếch đại đệm sẽ đảm bảo tín hiệu dao động không bị suy giảm. Mạch 

khuyếch đại công suất và mạch suy giảm mức tín hiệu (các hộp suy giảm dB) sẽ tạo ra sóng sin 

tại đầu ra A. (một số máy tạo hàm sử dụng các mạch đa hài, tín hiệu ra sẽ được sửa dạng banừg  
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mạch sửa dạng diode và điện trở để có sóng sin). 

Bộ tạo xung sử dụng mạch kích khởi Schmitt để biến đổi sóng sin thành xung. Bộ điều chỉnh 

dạng xung tạo ra các xung có độ rộng , p.r.f, và công suất xung theo yêu cầu tại đầu ra B. 

Tín hiệu ra của mạch kích khởi Schmitt sẽ được cung cấp đến mạch tích phân bằng op – amp và 

tiếp theo đến mạch điều hòa tín hiệu để có sóng tam giác tại đầu ra C. 

Chuyển mạch bằng UJT có thể biến đổi sóng tam giác thành tín hiệu răng cưa, sau khi điều hòa 

tín hiệu sẽ có tại đầu ra D. 

Các công dụng của máy tạo hàm. 

1. Tín hiệu sóng sin có thể dùng để đo thử hệ số khuyếch đại của mạch khuyếch đại. 

2. Sóng vuông có thể đo thử đáp ứng tần số thấp và tần số cao của mạch khuyếch đại nhờ máy  

hiện sóng. Độ nghiêng nào đó của phần đỉnh ngang của xung sẽ cho biết đáp ứng tần số thấp 

của mạch khuyếch đại kém. Sự thay đổi ở thời gian tăng và thời gian giảm (tức sườn xung) của 

các cạnh xung sẽ cho biết đáp ứng tần số cao của mạch khuyếch đại kém. Các xung cũng có thể  

sử dụng để đo thử các cổng số. 

3. Các sóng tam giác có thể dùng để đo thử độ tuyến tính của các mạch mà sóng tam giác 

truyền qua. Bất kỳ sự méo dạng của các cạnh tam giác, khi quan sát trên màn hình của máy hiện 

sóng, sẽ cho biết độ không tuyến tính được tạo ra bởi mạch khuyếch đại. 

4. Tín hiệu răng cưa có thể được dùng để đo thử các bộ tạo sóng quét và các mạch khuyếch đại 

quét trong các máy thu hình, các máy hiện sóng và các monitor. 
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CHƢƠNG 4: ĐO THỬ CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ 

 

4.1 ĐO THỬ BJT 

BJT được sử dụng nhiều trong các mạch khuyếch đại, các mạch dao động, mạch trộn, mạch điều chế và 

các mạch chuyển mạch. Quy trình đo thử BJT là đo các đặc tính quy định khả năng hoạt động của BJT. 

Đo thử BJT bao gồm các phép đo một số thông số quan trọng của transistor và mạch BJT, bằng các thiết 

bị đo thông dụng cơ bản và thực tế nhất. 

4.1.1 CÁC PHÉP ĐO THỬ THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA BJT  

Trong quá trình chế tạo, BJT đã qua nhiều phép đo thử nghiệm khác nhau. Trong thực tế cần phải có 4 

phép đo thử cơ bản: đo thử hệ số khuyếch đại, dòng rò, thử điện áp đánh thủng, và đo thông số thời 

gian chuyển mạch. Đặc tính chuyển mạch không quan trọng nếu không sử dụng transistor trong các ứng 

dụng xung-số. 

Phép đo thử thực tế duy nhất trong phân tích mạch, cuối cùng là đo thử ngay trên mạch điện sử dụng 

transistor. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, các transistor sẽ hoạt động với các thông số hợp lý trong mạch 

khi có đủ các đặc tính: (1) BJT thể hiện có độ khuyếch đại thích hợp, (2) không bị đánh thủng (hỏng) 

khi làm việc với mức điện áp lớn nhất, (3) mức dòng rò, nếu có phải thấp tức là có trị số trong khoảng 

cho phép, và (4) các đặc tính chuyển mạch (thời gian trễ, thời gian giữ, v. v. . .) của BJT trong các mạch 

xung-số, cần phải có giá trị trong dãi cho phép. 

Có hai ngoại lệ đối với quy tắc trên. Đặc tính của transistor thay đổi theo sự thay đổi về tần số và nhiệt 

độ làm việc. Ví dụ, transistor được đo thử ở 1MHz có độ khuyếch đại đủ lớn để đáp ứng với đòi hỏi của 

mạch, nhưng ở 10MHz, độ khuyếch đại của cùng transistor này có thể bằng 0. Có nhiều yếu tố gây nên 

sai lệch đó, chẳng hạn như tất cả transistor đều có điện dung đầu vào, đầu ra. Khi tần số tăng lên, làm 

thay đổi dung kháng giảm xuống. Do vậy ở tần số cao hơn, transistor có thể trở nên không thích hợp với 

mạch (không đủ độ khuyếch đại, dao động không ổn định, v. v. . . ). Đối với nhiệt độ, dòng trong các 

tiếp giáp phân cực ngược của transistor tăng theo sự tăng nhiệt độ. Transistor được thử độ rò ở nhiệt độ 

môi trường danh định và cho độ rò toàn bộ trong mức sai lệch cho phép. Cùng một transistor khi dùng 

trong mạch có nhiệt độ tăng, độ rò tăng đến mức không phù hợp với hoạt động chính của mạch. 

Sẽ không thực tế khi đo thử transistor trên toàn bộ dãi tần và khoảng nhiệt độ làm việc mà transistor 

được sử dụng, do vậy các transistor thường được đo thử tại các điều kiện đã ghi ở trang số liệu. Nên sử 

dụng các đặc tuyến có ở trang số liệu để đánh giá các đặc tính của transistor ở các tần số và nhiệt độ 

khác. Trong một số mạch ứng dụng tần số cao (RF) transistor phải được đo thử ở tần số làm việc đã 

định trong mạch thử riêng, tương tự như mạch làm việc. 

4.1.2 ĐO THỬ DÕNG RÕ CỦA BJT 

Đối với mục đích đo thử, cả transistor pnp và npn, đều được xem như hai diode mắc đối nghịch nhau, 

nên quy trình đo thử transistor tương tự như quy trình thực hiện với diode. Theo nguyên lý, không có 

dòng chảy qua tiếp giáp diode khi diode được phân cực ngược, do vậy nếu đo được mức dòng chảy nào 

đó ở điều kiện diode phân cực ngược thì đó là dòng rò. Trong trường hợp BJT, tiếp giáp C-B được phân 

cực ngược, nên sẽ không có dòng lớn chảy qua. Tuy nhiên, trong phần lớn các ứng dụng thực tế, có một 

mức dòng rò nhất định chảy qua tiếp giáp C-B, nhất là khi điện áp collector gần mức giới hạn cho phép 

và khi nhiệt độ làm việc tăng lên. 

a) Dòng rò collector 
Dòng rò collector được ký hiệu là ICBO hoặc IBO ở hầu hết các trang số liệu của BJT. Dòng rò collector 

có thể được gọi là dòng tần số cắt collector ở các trang số liệu khác, ở đây ghi rõ mức dòng danh định 

và / hoặc lớn nhất đối với điện áp collector-base và nhiệt độ môi trường đã xác định trước. Dòng rò 

collector-base thông thường được đo khi emitter hở mạch, nhưng cũng có thể đo với emitter ngắn mạch 

với base hoặc liền mạch với base qua điện trở.  

Hình 4.1, là mạch cơ bản để đo thử dòng ròng collector-base, nhưng mạch (a) và (b) là thông dụng nhất. 

Quy trình thực hiện đo thử theo các mạch ở hình 4.1, là như nhau. Nguồn điện áp được điều chỉnh đến 

trị số đã cho (phân cực ngược), nên dòng rò (nếu có sẽ được chỉ thị trên đồng hồ). Dòng rò phải thấp  
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dưới mức lớn nhất đã xác định đối với điện áp phân cực ngược cho trước. 

Nhiệt độ là yếu tố quan trọng khi đo dòng rò. Ví dụ, mức dòng rò collector lớn nhất của BJT làm việc ở 

dãi video điển hình ở 25°C là 2μA với điện áp giữa collecter-base là 30V. Khi giảm thấp mức điện áp 

đến 5V (đối với các mạch số thông dụng) và nhiệt độ tăng lên đến 150°C, thì mức dòng rò collector lớn 

nhất là 50μA. 

b) Dòng rò emitter 
Một vài trang số liệu cũng có ghi mức dòng rò emitter, nhưng mức dòng rò emitter không phải là thông 

số phổ biến, vì tiếp giáp emitter-base được phân cực thuận với phần lớn các mạch BJT. Nếu cần thiết có 

thể dùng mạch ở hình 4.1, để đo thử mức dòng rò emitter-base ( Ieo hoặc Iebo ) chỉ cần thay đổi vị trí cực 

collector cho emitter. Tiếp giáp emitter-base được phân cực ngược, điện cực collector hở mạch nên 

đồng hồ được mắc ở mạch emitter-base, tương tự khi đo dòng rò collector-base. 

c) Đo thử dòng rò của BJT bằng đồng hồ đo điện trở 
Có thể kiểm tra nhanh mức độ rò bằng ohmmeter, vì BJT được xem như hai diode đấu ngược nhau. Mỗi 

diode sẽ biểu hiện điện trở thuận nhỏ và điện trở ngược lớn. Các điện trở thuận, nghịch có thể đo bằng 

ohmmeter như vẽ ở hình 4.2. 

Trên cùng một thang đo của ohmmeter, đo điện trở ở mỗi cặp chân (base-emitter, base-collector, và 

collector-emitter). Đối với BJT công suất, giữa collector-emitter có thể chỉ thị ohm thấp.  

Chú ý là không nên sử dụng thang đo R × 1 của ohmmeter vì điện áp nguồn trong ohmmeter cao, có thể 

làm hỏng transistor công suất thấp. 

Nếu phép đo có cả số chỉ thị điện trở thuận và nghịch đều rất lớn, thì BJT bị hở mạch. Ngược lại, chỉ thị 

số đo bất kỳ biểu hiện sự ngắn mạch hoặc điện trở rất nhỏ thì BJT bị ngắn mạch hoặc quá rò. Nếu số chỉ 

thị điện trở thuận và nghịch bằng nhau (hoặc gần bằng nhau) thì BJT hỏng. 

Điện trở thuận điển hình trong khoảng vài trăm ohm (từ 300Ω ÷ 700Ω), điện trở nghịch điển hình vào 

khoảng vài chục kΩ (tức là từ 10kΩ ÷ 60kΩ). Trị số điện trở thực phụ thuộc thang đo của ohmmeter và 

điện áp nguồn pin mà không phụ thuộc đặc tính BJT thuận-nghịch. Do đó, tỷ số của điện trở thuận và 

nghịch là chỉ báo tốt nhất để đánh giá BJT. Phần lớn BJT có tỷ số điện trở thuận-nghịch vào khoảng 

1:30 và một số transistor là 1:100 hoặc nhỏ hơn. 

Lưu ý: Không được đo thử bất kỳ đặc tính nào khác của transistor ngoài các đặc tính đã nêu. Transistor  

có thể bị hỏng nếu không tuân theo đúng quy tắc dưới đây. Ngay cả khi không bị hỏng thì kết quả đo  
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thử cũng không chính xác.  

Không bao giờ đo thử transistor với điện áp hoặc dòng lớn hơn các trị số danh định. Dòng danh định lớn  

nhất thường bị bỏ qua. Ví dụ, transistor được thiết kế để làm việc với điện áp collector lớn nhất là 45V, 

BJT có thể được coi là an toàn đối với nguồn 9V khi đo thử. Tuy nhiên, giả sử transistor có điện trở 

trong (emitter-collector) là 90Ω, và dòng collector danh định lớn nhất là 25mA. Khi nối trực tiếp 9V 

giữa collector và emitter, thì dòng chảy qua collector-emitter là 100mA, như vậy là gấp 4 lần dòng danh 

định lớn nhất, sẽ gây quá nhiệt cho tiếp giáp và làm hỏng transistor. 

4.1.3 ĐO THỬ ĐIỆN ÁP ĐÁNH THỦNG TRANSISTOR 

Mạch và quy trình đo thử đánh thủng transistor như đo thử dòng rò. Đo thử đánh thủng quan trọng nhất 

là để xác định mức điện áp đánh thủng collector-base, trong đó tiếp giáp collector-base được phân cực 

ngược với emitter hở mạch và điều chỉnh nguồn điện áp đạt đến trị số đã cho của dòng rò, rồi so sánh 

với mức điện áp đánh thủng collector nhỏ nhất đã xác định đối với transistor. Ví dụ, điện áp đánh thủng 

collector nhỏ nhất là 45V (với dòng rò 50μA tại nhiệt độ môi trường đo là 25℃). Nếu có mức dòng rò 

50μA chảy qua khi điện áp nhỏ hơn 45V thì tiếp giáp collector-base bị đánh thủng.  

Một thử nghiệm đánh thủng khác ghi ở một số trang số liệu là mức điện áp đánh thủng collector-

emitter. Ở phép đo thử này collector và emitter được phân cực ngược, để hở mạch base. Điều chỉnh 

nguồn điện áp để có trị số đã cho của dòng rò chảy qua cả hai tiếp giáp collector-base và emitter-base. 

Đo thử điện áp đánh thủng collector-emitter cũng đồng thời xác định tình trạng cả hai tiếp giáp. 

Ở hầu hết các trang số liệu, điện áp đánh thủng được ký hiệu là BVCBO (collector-base với emitter hở 

mạch), BVCES (emitter ngắn mạch với base) hoặc BVCEO (collector-emitter, với base hở mạch). Mức điện 

áp đánh thủng thường đo với emitter (hoặc base) để hở, nhưng cũng có thể đo với emitter ngắn mạch 

với base hoặc nối với base qua điện trở hoặc với phân cực ngược tiếp giáp emitter-base. 

Hình 4.3, là các mạch cơ bản để đo thử điện áp đánh thủng đối với transistor pnp. Có thể dùng các mạch 

hình 4.3, để đo transistor npn với các nguồn điện áp được đảo cực tính. Trong tất cả các trường hợp, 

nguồn điện áp được điều chỉnh theo dòng rò đã cho, rồi sau đó so sánh mức điện áp đo được với mức 

điện áp nhỏ nhất đã xác định ở trang số liệu. 

4.1.4 ĐO THỬ HỆ SỐ KHUYẾCH ĐẠI CỦA BJT 

Hệ số khuyếch đại động của transistor được xác định bằng độ thay đổi tín hiệu ra đối với sự thay đổi tín 

hiệu vào. Thực tế là đo sự thay đổi dòng ra đối với sự thay đổi đã cho ở dòng vào, khi giữ mức điện áp 

ra không đổi. 

Khi transistor mắc trong mạch base-chung, collector tạo thành mạch ra và emitter tạo thành mạch vào. 

Hệ số khuyếch đại dòng ở mạch base-chung được gọi là alpha, α. 

Hệ số khuyếch đại ghi ở hầu hết các trang số liệu là transistor mắc theo mạch emitter-chung mà không 

phải là mạch base-chung. Ở mạch emitter-chung, base là đầu vào, collector là đầu ra. Hệ số khuyếch đại 

dòng ở mạch emitter-chung được gọi là beta, β.  

Ngoài các hệ số khuyếch đại alpha và beta, các trang số liệu còn có thêm một số thuật ngữ khác để chỉ 

độ khuyếch đại như hệ số truyền đạt dòng thuận và hfe là thông dụng nhất để chỉ độ khuyếch đại dòng 

của BJT. Khi dùng các chữ thường hfe để ghi đặc tính của BJT là cho biết độ khuyếch đại dòng được đo 

bằng cách ghi sự thay đổi của dòng xoay chiều ở collector đối với sự thay đổi đã cho của dòng xoay 

chiều ở base, tức là hệ số β xoay chiều hoặc β động. Khi thể hiện bằng chữ in hFE hoa hFE trong các 

thông số kỹ thuật của BJT tức là hệ số khuyếch đại dòng được đo bằng cách ghi sự thay đổi dòng dc ở 

collector với dòng dc đã cho ở base hay gọi là βdc. 
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 Đo hệ số khuyếch đại xoay chiều - một chiều. Đo độ khuyếch đại dòng một chiều tiến hành với các điều  

kiện đo ở khoảng rộng hơn và dễ thực hiện hơn. Đo độ khuyếch đại ac cần mạch đo thử phức tạp hơn và  

kết quả đo thử thay đổi theo tần số của tín hiệu ac dùng để đo thử. Tuy nhiên, phép đo độ khuyếch đại 

ac là thực tế hơn vì các transistor thường làm việc với các tín hiệu ac. 

a) Đo thử hệ số khuyếch đại dc của BJT 

Đo hệ số khuyếch đại alpha. Hình 4.4, là mạch đo α cơ bản của BJT pnp và npn. Cả dòng emitter IE và 

dòng collector IC được đo ở điều kiện tĩnh. Sau đó thay đổi dòng IE bằng R1 hoặc bằng cách thay đổi 

điện áp nguồn emitter-base và giữ cố định điện áp collector. 

Ghi nhận độ chênh lệch dòng IC và 

tính trị số α  theo công thức ghi trên 

hình. Ví dụ, giả sử độ thay đổi của 

dòng emitter IE là 4mA dẫn đến độ 

thay đổi của dòng collector IC là 

3mA, thì hệ số khuyếch đại dòng là 

0,75 (3mA∕4mA). 

Đo hệ số khuyếch đại . Hình 4.5, là 

mạch đo thử β cơ bản của BJT pnp 

và npn. Cả dòng base IB và dòng 

collector IC đều được đo ở điều kiện 

tĩnh. Sau đó giữ điện áp collector 

không đổi, thay đổi dòng base IB theo lượng đã cho và ghi nhận độ chênh lệch ở dòng collector IC, để 

xác định beta. Ví dụ, giả sử đo lần đầu dòng base IB là 7mA và dòng collector IC là 43mA. Khi dòng IB 

tằng lên mức 10mA (tăng 3mA), dòng IC tăng lên đến 70mA (tăng 27mA), tức là IC tăng 27mA đối với 

dòng IB tăng 3mA, nên hệ số khuyếch đại dòng β là 9 (27mA∕3mA). 

Các điểm lưu ý khi đo thử hệ số khuyếch đại của BJT. Khi dùng mạch ở hình 4.4, và 4.5, thay cho thiết 

bị đo thử transistor, cần phải lưu ý 

các điểm sau: 

1. Điện trở tải collector và emitter 

(hoặc base) (thể hiện bằng R1 và R2 

trên hình 4.4, và 4.5) phải có trị số 

thích hợp để hạn dòng, đảm bảo 

không vượt quá mức dòng lớn nhất 

của BJT. Trong trường hợp BJT 

công suất, trị số công suất danh định 

của điện trở tải phải đủ lớn để tiêu 

tán nhiệt. 

2. Ở phép đo có dòng rò collector 

lớn, dòng rò phải được tính đến theo 

các điều kiện đo thử. Đo dòng rò bằng cách dùng cùng cách đo dòng và điện áp như đối với phép đo thử 

hệ số khuyếch đại. Sau đó trừ mức dòng rò khỏi mức dòng IC khi đo thử hệ số khuyếch đại. 

3. Tác động của đồng hồ đo trong mạch đo thử cũng phải đưa vào tính toán. Nếu IB, IC và IE có trị số 

nhỏ (thường ở khoảng đo microampe) thì bất kỳ mức dòng nào ở chỉ thị của đồng hồ đo cũng ảnh 

hưởng đến phép đo thử. 

b) Đo thử hệ số khuyếch đại ac của BJT 

Có một số mạch dùng để đo thử ac hoặc thử động của BJT. Một số bộ đo thử transistor dùng mạch 

giống mạch cơ bản ở hình 4.4, và 4.5, ngoại trừ là tín hiệu ac được đưa đến đầu vào và hệ số khuyếch 

đại được đo ở đầu ra. Muốn đo thử transistor ở các tần số cao, một số mạch đo thử lấy tín hiệu tần số 

cao từ máy tạo tín hiệu tần số cao ngoài. 

c) Đo thử hệ số khuyếch đại của BJT bằng Ohmmeter 

Có thể kiểm tra nhanh độ khuyếch đại của BJT bằng Ohmmeter. Mạch đo cơ bản như ở hình 4.6. Ở  

trạng thái bình thường chỉ có mức dòng nhỏ hoặc không có dòng chảy giữa emitter và collector cho đến  
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khi tiếp giáp base-emitter được phân cực thuận. Đặc tính này dùng làm cơ sở để đo thử độ khuyếch đại  

của BJT.  

Trong đó sử dụng Ohmmeter ở thang đo R × 1 với nguồn áp trong đồng hồ đo không vượt quá mức 

điện áp đánh thủng collector-emitter lớn nhất. Khi S1 vị trí A, không có điện áp đưa đến base nên tiếp 

giáp base-emitter không được phân cực thuận. Do đó ohmmeter chỉ thị mức điện trở lớn. Khi S1 đặt ở vị 

trí B, tiếp giáp base-emitter được phân cực thuận (bằng mức phân áp trên R1 và R2) nên có dòng chảy 

trong mạch emitter-collector, chỉ thị mức điện trở nhỏ trên ohmmeter. Tỷ số điện trở là 10:1 (hoặc có 

thể lớn hơn) là thông thường với phần lớn BJT. 

d) Đo thử hệ số khuyếch đại RF của BJT 

Các phép đo thử đề cập ở phần trên dùng để xác định hệ số khuyếch đại của BJT làm việc ở tần số thấp, 

mà không xác định được hệ số khuyếch đại của BJT tần số cao (RF). 

Cách đo thử duy nhất là đo hệ số khuyếch đại của mạch khuyếch đại (hoặc độ khuyếch đại điện áp hoặc 

độ khuyếch đại công suất) là mắc cấu kiện trong mạch đang làm việc và đo hệ số khuyếch đại thực. 

Phương pháp thực tế nhất là đo hệ số khuyếch đại cho cấu kiện đang làm việc trong mạch sử dụng cấu 

kiện. Tuy nhiên, thuận tiện hơn là sử dụng các mạch đo đa năng hoặc mạch chuẩn để đo thử độ khuyếch 

đại BJT khác, với các tần số khác bằng cách thay đổi trị số của mạch. 

Sử dụng mạch ở hình 4.7, cũng chỉ đơn giản là đưa tín hiệu RF (ở tần số cần quan tâm) đến đầu vào và 

đo cả điện áp đầu vào và điện áp đầu ra bằng Voltmeter RF (hoặc đồng hồ có đầu đo RF). Nếu cần đo 

hệ số khuyếch đại công suất thì dùng điện trở tải ở đầu vào và đầu ra (điện trở thuần). Đo điện áp RF 

đầu vào và đầu ra, rồi tính độ khuyếch đại công suất theo P = E
2∕R. Tỷ số của mức công suất ra ∕ mức 

công suất vào chính là hệ số khuyếch đại công suất. 

4.1.5 ĐO THỬ ĐẶC TÍNH CHUYỂN MẠCH CỦA BJT 

Khi sử dụng BJT trong các mạch ứng dụng xung-số, cần phải đo thử các đặc tính chuyển mạch của BJT, 

chẳng hạn như đo độ trễ thời gian trước lúc xung xuất hiện ở đầu ra khi đưa tín hiệu xung đến đầu vào 

của transistor. Tương tự, khi xung đã kết thúc ở đầu vào, có một độ trễ bổ sung trước khi xung ra của 

transistor trở về mức bình thường. Khoảng thời gian chuyển mạch hoặc thời gian đóng và ngắt thường 

là μs hoặc ns đối với các transistor xung và số. 

Đặc tính chuyển mạch của BJT dùng cho mạch số thường được ghi ở trang số liệu. Mỗi hãng sản xuất 

BJT ghi theo kiểu riêng. Tuy nhiên, có 4 thông số (thời gian tăng, thời gian giảm, thời gian trễ và thời 
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gian tồn tại xung) là thông dụng ở phần lớn các trang số liệu của transistor dùng để làm việc với tín hiệu 

xung-số. 

Đặc tính chuyển mạch của BJT đặc biệt quan trọng khi khoảng thời gian tồn tại xung ngắn. Ví dụ, giả 

sử thời gian chuyển sang dẫn (turn-on) của transistor là 10ns và thời gian tồn tại xung là 5ns được đưa 

đến đầu vào của transistor thì sẽ không có xung ở đầu ra hoặc có xung bị méo dạng. 

a) Các thông số của xung vuông 

Các thông số của xung và sóng vuông cũng được dùng cho transistor. 

Các thuật ngữ minh họa ở hình 4.8a, thường được dùng khi mô tả các đặc tính của xung cũng như sóng 

vuông. Xung vào biểu diễn bằng dạng sóng vuông lý tưởng để so sánh với dạng sóng ra điển hình (để 

biết quan hệ giữa đầu vào và đầu ra). Các đặc tính của xung được định nghĩa như sau: 

Thời gian lên (tr) là khoảng thời gian để biên độ điện áp ra thay đổi từ mức 10% đến 90% của biên độ 

lớn nhất ở sườn lên của xung. 

Thời gian xuống (tf) là khoảng thời gian để biên độ điện áp ra thay đổi từ mức 90% đến 10% của biên 

độ lớn nhất ở sườn xuống của xung. 

Độ rộng xung (tW) là khoảng thời gian đo được giữa các mức biên độ là 50% của biên độ lớn nhất ở 

sườn lên và sườn xuống của xung. 

Thời gian trễ (td) là khoảng thời gian giữa lúc khởi đầu của xung vào (t = 0) và thời điểm khi phần lên 

của xung ra đạt đến mức biên độ là 10% mức biên độ lớn nhất ở sườn lên của xung.   

Các thuật ngữ khác ghi trên hình 4.8a. 

b) Đo thử thời gian chuyển mạch của BJT 

Hình 4.8b, là mạch dùng để đo thử đặc tính chuyển mạch của BJT bằng máy hiện sóng vệt kép. Máy 

hiện sóng cần phải có đáp tuyến tần số rộng và đặc tính quá độ tốt (thời gian tăng nhanh hơn thời gian 

tăng của xung cần đo). 

Kênh dọc của máy hiện sóng được định chuẩn theo điện áp thông thường và kênh ngang phải định 

chuẩn theo thời gian (mà không chuẩn theo tần số quét). BJT cần đo thử sẽ nhận xung vào base với 

phân cực riêng đặt vào base, đồng thời xung vào cũng đưa đến một trong các đầu vào dọc của máy hiện 

sóng. 

Đầu ra collector của BJT (đảo pha 180° vì mạch emitter-chung) được đưa đến đầu vào dọc còn lại của 

máy hiện sóng. Hai xung (vào và ra) sẽ được so sánh về thời gian tăng, thời gian giảm, thời gian trễ, 

thời gian tồn tại xung v. v. . . Đặc tính xung ra của BJT cần phải được so sánh với các đặc điểm kỹ thuật 

của BJT ghi ở trang số liệu của nhà sản xuất. 

4.1.6 ĐO THỬ BJT BẰNG BỘ VẼ ĐẶC TUYẾN 

Đối với transistor được xem là còn tốt khi dùng bộ đo thử BJT (trong mạch hoặc ngoài mạch, hoặc cả 

hai) và thông qua phép đo thử đặc tính chuyển mạch RF ghi ở trang số liệu (mục 4.1.4 và 4.1.5). Tuy 

vậy, phép đo thử chỉ hoàn chỉnh khi sử dụng bộ vẽ họ đặc tuyến cơ bản của BJT. Công dụng của bộ vẽ 

họ đặc tuyến còn dùng để kiểm tra đặc tuyến của cấu kiện khác nhau (FET, UJT, SCR v. v . . .). 
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a) Đo thử BJT bằng bộ vẽ đặc tuyến 

Hình 4.9, là sơ đồ khối cơ bản của bộ vẽ họ đặc tuyến điển hình khi đo thử BJT, bộ vẽ họ đặc tuyến tạo  

ra các mức thay đổi ở dòng base theo các trị số bằng nhau (có thể chọn nấc trị số đã biết). Các mức 

dòng xuất hiện ở cùng tốc độ khi điện áp cung cấp cho collector được quét giữa 0V và trị số đỉnh nào đó 

và trở về 0, tức là tạo nên đặc tuyến riêng ứng với mỗi trị số khác nhau của dòng base. 

Khi các đặc tuyến thể hiện quan hệ dòng collector đối với điện áp collector (theo các trị số khác nhau 

của dòng base), sự thay đổi ở dòng collector được tăng theo từng bậc của dòng base tỷ lệ với khoảng 

cách đứng giữa các đặc tuyến kề nhau. Sự thay đổi ở dòng collector có thể đọc trực tiếp trên thang đo ở 

màn hình của máy hiện sóng. Mỗi mức dòng collector tương ứng với điện áp collector riêng. 

BJT mắc trong mạch đo thử hình 4.9, theo kiểu mạch emitter nối đất. Các bậc dòng chính xác 1mA 

được đưa đến base. Điện áp quét từ 0 đến khoảng 5V được đưa đến collector. Độ lệch đứng của máy 

hiện sóng nhận được theo kết quả dòng collector. Toàn bộ thao tác đo được thực hiện bằng cách điều 

chỉnh các chuyển mạch trên bộ vẽ họ đặc tuyến. 

Ở một số bộ vẽ họ đặc tuyến, mỗi sóng quét phải bắt đầu riêng biệt, trong khi thiết bị vẽ khác tự động 

tạo ra một loạt 10 đặc tuyến (hoặc hơn) liên tiếp. Khi đã có họ đặc tuyến, thì có thể xét như sau: 

Chọn đường thẳng đứng tương ứng với điện áp collector xác định, chẳng hạn chọn đường thẳng đứng ở 

mức 3V như ở hình 4.9. Đánh dấu (trên đường thẳng đứng đã chọn) khoảng cách giữa hai đặc tuyến 

xuất hiện ở phía trên và dưới mức dòng base đã xác định (hoặc mức dòng collector đã xác định). Ví dụ, 

giả sử BJT ở mạch đo thử hình 4.9, được cho hoạt động với mức dòng collector từ 30mA đến 40mA 

tương ứng với mức 3V ở collector. Hai đặc tuyến hợp lý nhất là đặc tuyến có mức dòng base 1mA và 

2mA. Khoảng cách giữa các đặc tuyến biểu diễn độ chênh lệch dòng collector là 12mA. Đặc tuyến có 

mức dòng base 1mA cắt đường đường dọc 3V ở mức 30mA và đặc tuyến ứng với dòng base 2mA cắt 

đường thẳng dọc 3V ở mức dòng collector 42mA. 

Lấy tỷ số giữa độ chênh lệch dòng collector và độ chênh lệch dòng base đã tạo ra. Vì mỗi bậc của dòng 

base là 1mA và chênh lệch ở dòng collector là 12mA, nên hệ số khuyếch đại (β) là 12. Nếu mỗi bậc của 

dòng base là 0,1mA (như ở một số bộ vẽ đặc tuyến) và các điều kiện khác là như nhau thì beta = 120 

(12∕0,1 = 120). 

b) Đo thử  xoay chiều bằng bộ vẽ đặc tuyến 

Hình 4.10, cho thấy kỹ thuật sử dụng bộ vẽ đặc tuyến để đo thử βac (công dụng chính của bộ vẽ đặc 

tuyến). Theo định nghĩa, hệ số khuyếch đại dòng động hay ac của BJT có thể xác định bằng tỷ số của 

độ thay đổi ở dòng collector đối với độ thay đổi ở dòng base (tại mức điện áp collector đã xác định). 

Đo độ chênh lệch dòng collector (ΔIC) giữa hai đặc tuyến trên hình hiện ở màn hình của máy hiện sóng 

(chỉnh các chức năng điều khiển của bộ vẽ đặc tuyến và / hoặc máy hiện sóng xác định lượng dòng 

collector được thể hiện theo mỗi vạch chia đứng của thang đo hình hiện. Ở hình 4.10, mỗi vạch đứng 

thể hiện mức dòng collector là 2mA). Phải đảm bảo cả hai số đo dọc đặc tuyến được chọn ở cùng mức  
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điện áp collector, ở hình 4.10, cả hai số đo dọc được lấy ở mức 5V. 

Ghi nhận độ thay đổi ở dòng base (ΔIB) tạo ra theo mỗi đặc tuyến. Trong hình 4.10, mỗi đặc tuyến được 

tạo nên bởi độ thay đổi 10μA. Do vậy, ΔIB là 10μA đối với đặc tuyến bất kỳ. Xác định β bằng cách chia 

ΔIC  cho ΔIB. Ví dụ, nếu ΔIC = 2mA và ΔIB = 10μA (hình 4.10a) thì βac = 200. 

Để dễ dàng hơn nên sử dụng hai đặc tuyến ở chính giữa hình hiện để đo βac. Tuy nhiên, nếu khó khăn 

trong việc xác định ΔIC của hai đặc tuyến kề nhau thì có thể đo ΔIC giữa hai đặc tuyến không kề nhau. 

Ví dụ, độ chênh lệch giữa mức dòng collector của đặc tuyến thứ 2 và đặc tuyến thứ 4 được chọn để đo 

ΔIC như vẽ ở hình 4.10b, thì phải sử dụng 2 bậc của dòng base để xác định ΔIB khi tính β. Dùng các trị 

ở hình 4.10b, thì βac là 3,5mA∕20μA = 175 (tại mức VC = 5V). 

Nếu có sẵn trang số liệu của BJT thì đo βac ở mức dòng collector xấp xĩ và mức điện áp đã xác định. 

Nếu không có trị số đã xác định, thì điều chỉnh bộ vẽ đặc tuyến để hiện hình đặc tuyến có khoảng cách 

rộng và đều đặn. 

4.1.7 ĐO THỬ BJT TRONG MẠCH 

Hai phương pháp đo thử transistor trong mạch gồm: phương pháp ngắt điện áp phân cực thuận và 

phương pháp cần phải bổ sung điện áp phân cực thuận từ ngoài vào mạch phân cực. 

a) Đo thử BJT trong mạch bằng cách ngắt điện áp phân cực thuận  
Hình 4.11a, là cách mắc mạch để đo thử BJT trong mạch bằng cách ngắt điện áp phân cực thuận. Trước 

tiên, đo điện áp emitter-collector ở trạng thái mạch hoạt động bình thường, sau đó ngắn mạch tiếp giáp 

emitter-base và ghi nhận mức thay đổi điện áp emitter-collector. Nếu transistor đang hoạt động thì khi 

ngắt phân cực thuận sẽ làm ngưng dòng collector nên điện áp đo được giữa emitter-collector phải tăng 

lên (hoặc gần bằng) 12V. Nếu điện áp VCE không thay đổi khi ngắn mạch emitter-base thì transistor 

hỏng hoặc có thể bị rò mạnh. 

b) Đo thử BJT trong mạch khi bổ sung mức điện áp phân cực thuận ngoài vào mạch 

Hình 4.11b, là cách mắc mạch để đo thử BJT bằng cách đưa điện áp phân cực thuận vào mạch. Đầu tiên 

đo độ chênh lệch điện áp emitter-collector ở trạng thái mạch bình thường (hoặc đo điện áp trên R4 như 

hình vẽ). Tiếp theo mắc điện trở 10kΩ giữa collector và base, và chú ý sự thay đổi bất kỳ ở điện áp  
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emitter-collector (hoặc sự thay đổi điện áp trên R4). 

Nếu BJT đang hoạt động thì việc đưa thêm điện áp phân cực thuận vào base sẽ gây ra dòng collector 

(hoặc tăng lên), nên điện áp emitter-collector giảm (hoặc điện áp trên R4 tăng lên). Nếu VCE không thay 

đổi khi bổ sung mức điện áp phân cực thuận thì BJT hỏng. 

c) Đo thử trạng thái BJT làm việc / không làm việc 

Cách đo thử ở mạch đo hình 4.11, cho biết transistor đang hoạt động trên cơ sở làm việc / không làm 

việc, và thường là đủ đối với các ứng dụng để phát hiện BJT hỏng. Tuy phép đo thử không cho biết độ 

khuyếch đại hoặc độ rò của transistor và không xác định được trạng thái của BJT hoạt động ở tần số 

cao. Do đó, cách đo thử transistor duy nhất đáp ứng là đo thử hoạt động trong mạch. Nếu transistor 

không hoạt động đúng chức năng đã định trong mạch thì phải thay transistor. 

4.1.8 HOẠT ĐỘNG KHUYẾCH ĐẠI CỦA BJT 

Hoạt động chuyển tiếp dòng điện tử từ emitter đến collector của BJT có thể xem là dùng một dòng điện 

nhỏ đưa vào mạch base (để giử tiếp giáp emitter được phân cực thuận), sẽ dẫn đến dòng emitter lớn phù 

hợp trong mạch collector và điện trở tải. Ví dụ, dòng base 20 A có thể tạo ra dòng collector 2mA, suy 

ra hệ số khuyếch đại dòng là 100, thể hiện bởi họ đặc tuyến ở hình 4.12a, và b.  

Hình 4.12a, là đặc tuyến giữa dòng base và dòng collector (đặc tuyến truyền đạt). Mức dòng IC nhỏ 

ngay cả khi IB bằng 0, sẽ cho biết mức dòng rò qua BJT. Hình 4.12b, các đặc tuyến của dòng ra theo 

điện áp collector – emitter (VCE) đối với các mức dòng base khác nhau. 

BJT là cấu kiện nhạy dòng. Dòng collector bằng hiệu của dòng emitter và dòng base. Do mức dòng base 

nhỏ không đáng kể, nên dòng emitter xấp xĩ bằng dòng collector trong các tính toán thực tế. 

a) Các thông số của transistor trong mạch. 

Transistor được đặc trưng bởi  (hệ số khuyếch đại dòng điện, hay tỷ số của độ thay đổi ở dòng ra theo 

độ thay đổi ở dòng vào), điện trở vào, điện trở ra, hệ số khuyếch đại điện áp và độ rộng băng tần. Tần số 

lớn nhất, ft là tần số mà tại đó hệ số khuyếch đại trở nên bằng đơn vị, cũng là một trong các thông số của 

transistor, và tương đương với tích hệ số khuyếch đại và độ rộng băng tần đối với mạch khuyếch đại dc 

và tần số thấp.  

b) Phân cực cho mạch khuyếch đại bằng transistor. 

Thay cho việc sử dụng hai nguồn cung cấp riêng biệt (một nguồn để phân cực tiếp giáp collector-base, 

và nguồn còn lại phân cực cho tiếp giáp emitter-base). Để 

sử dụng chỉ một bộ nguồn đơn, cần phải cung cấp điện áp 

dc cố định đến base nhờ mạch phân áp như ở mạch hình 

4.13, cho transistor npn. Đối với transistor pnp, sử dụng 

nguồn pin có cực tính ngược lại. 

Nguồn điện áp dc đơn gọi là VCC (điện áp nguồn cung cấp 

trên mạch collector). Hai điện trở R1 và R2 tạo thành 

mạch phân áp, làm cho mức điện áp tại base bằng VCC x 

R2/(R1 + R2). 

Điện áp base đối với điện áp emitter do dòng emitter gây 

ra trên điện trở emitter sẽ cho mức điện áp phân cực yêu 

cầu. Ví dụ, cho điện áp base là 2Vdc do mạch phân áp tạo 
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ra, và nếu điện áp base so với điện áp emitter yêu cầu mức 0,7Vdc (đối với transistor silicon) để phân 

cực thuận tiếp giáp emitter, thì điện áp emitter sẽ phải bằng 1,3Vdc, được tạo ra bằng cách sử dụng điện 

trở RE trong mạch emitter, RE cần phải có trị số để dòng chảy qua sẽ tạo ra điện áp emitter bằng 1,3V. 

Cấu hình mạch phân áp sẽ cho điện áp phân cực ổn định. Nếu do nhiệt độ tăng lên, dòng rò qua tiếp 

giáp collector - base và cả chảy qua R2 sẽ tăng lên, điện áp base sẽ tăng (tạo ra dòng collector lớn hơn 

và do đó nhiệt độ cao hơn). Tác động tích lũy này được gọi là sự gia nhiệt, rất dễ làm hỏng transistor. 

Nhưng khi dòng rò tăng cũng sẽ làm tăng dòng emitter, điện áp emitter tăng, làm giảm điện áp phân cực 

base - emitter nên cân bằng độ tăng lên ở dòng collector, tạo ra sự ổn định do nhiệt độ. Do tính ổn định 

nhiệt, mà mạch phân cực phân áp (cũng gọi là mạch tự phân cực) được sử dụng phổ biến nhất trong các 

mạch khuyếch đại bằng BJT. 

c) Cấu hình mạch transistor. 

Có ba cấu hình mạch BJT cụ thể là, (a) mạch emitter-chung, (b) mạch base-chung, và (c) mạch 

collector-chung, như ở hình 4.14a, b, và c, tương ứng.  

- Mạch emitter chung Ở cấu hình mạch emitter-chung, tín hiệu vào sẽ được đưa vào giữa base và 

emitter, và tín hiệu ra được lấy trên collector và emitter. Ở đây emitter được nối đất thực tế đối với tín 

hiệu vào thông qua tụ rẽ mạch CE. Hệ số khuyếch đại điện áp và hệ số khuyếch đại dòng điện của mạch 

emitter-chung là cao. Các điện trở vào và ra ở mức trung bình. Đây là cấu hình thông dụng nhất cho 

phép ghép các tầng của mạch khuyếch đại. 

- Mạch base-chung Mạch base-chung là mạch có tín hiệu vào được cung cấp giữa emitter và base, và 

tín hiệu ra nhận được giữa collector và base. Cực base thực sự được nối đất đối với tần số tín hiệu thông 

qua tụ điện CB. Hệ số khuyếch đại dòng của mạch base chung nhỏ hơn 1, nhưng hệ số khuyếch đại áp 

cao. Điện trở vào của mạch thấp (vào khoảng 50 ) (thích hợp để phối hợp trở kháng với ăng ten), còn 

điện trở ra của mạch base-chung cao. Mức tạp âm nội của mạch là thấp nhất, nên mạch base-chung 

được sử dụng làm mạch khuyếch đại tầng đầu trong các máy thu tần số rất cao (VHF) và siêu cao 

(UHF). 

- Mạch collector-chung hay mạch lặp lại emitter Mạch collector-chung có tín hiệu vào được đưa vào 

giữa base và collector, và tín hiệu ra sẽ lấy giữa emitter và collector. Cực collector được nối đất thực sự 

đối với tín hiệu thông qua VCC hoặc tụ lọc C của nguồn cung cấp. Hệ số khuyếch đại điện áp của mạch 

nhỏ hơn 1 nhưng hệ số khuyếch đại dòng cao. Do điện trở vào của mạch collector chung rất cao, nên 

mạch được dùng trong các mạch cần điện trở vào cao (để tránh cho mạch 

dao động không bị quá tải). Trở kháng ra của mạch thấp (vài chục ), do 

đó mạch cũng được dùng để phối hợp trở kháng. Hệ số khuyếch đại dòng 

của mạch collector chung theo kiểu cặp Darlington là 
2
. 

4.1.9 HOẠT ĐỘNG CHUYỂN MẠCH CỦA BJT 

Đối với hoạt động chuyển mạch, transistor không cần mạch phân cực 

base. Tín hiệu xung vào (logic 1) sẽ làm cho base dương (cao hơn nhiều 

so với điện áp ngưỡng), nên transistor sẽ trở nên dẫn bão hoà cho điện trở 

rất thấp. Khi xung vào không có (mức logic 0), transistor sẽ ngưng dẫn, 

nên điện trở giữa collector và emitter rất cao. Mạch chuyển mạch điển 
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hình như ở hình 4.15. 

Thông số phân cực thuận chuẩn của transistor có thể được dùng để đo thử mạch transistor mà không cần 

phải tháo transistor và không cần dùng thiết bị đo thử. BJT Germanium thường có điện áp phân cực 

thuận giữa emitter-base từ 0,2V đến 0,4V, và BJT Silicon có điện áp phân cực thuận giữa emitter-base 

từ 0,4V đến 0,8V. Các cực tính que đo đặt ở emitter và base tùy thuộc loại transistor (pnp hoặc npn). 

Điện áp phân cực thuận giữa emitter-base đủ để chuyển BJT sang dẫn, tức là dẫn đến một mức dòng 

tương ứng chảy qua emitter-collector. Ngắt điện áp phân cực thuận hoặc điện áp phân cực thuận không 

đủ sẽ tạo ra kết quả ngược lại, tức là transistor ngưng dẫn (không có dòng emitter-collector hoặc mức 

dòng rất nhỏ). 

4.1.10  CÁC SAI HỎNG Ở CÁC BJT 

Một số trạng thái sai hỏng thông thường có thể xảy ra trong các transistor là: 

1. Base, collector hay emitter có thể bị hở mạch. 

2. Ngắn mạch có thể xuất hiện giữa collector và emitter, hay giữa collector và base, hay giữa emitter và 

base.  

3. Tiếp giáp collector-base có thể bị rò.  

Các ảnh hưởng của hư hỏng do hở mạch có thể xem xét như ở mạch hình 4.16a, thể hiện hở mạch bằng 

dấu (x). Nếu base hay emitter bị hở mạch, thì các hạt tải điện đa số sẽ không chảy ra khỏi vùng emitter, 

không có dòng điện, do đó sẽ không có sụt áp nào trên RC. Do vậy, điện áp tại collector (C) sẽ bằng ECC 

(đáng lẽ vào khoảng 50% của ECC). 

Nếu collector bị hở mạch, thì base và emitter sẽ hoạt động như diode thông thường (mà không phải là 

hoạt động của transistor) và dòng emitter của transistor sẽ chảy qua base, nên dòng chảy qua R1 sẽ tăng 

lên, dẫn đến làm giảm điện áp base, dòng emitter cũng sẽ giảm xuống đển giữ VBE = 0,7V. Tuy nhiên, 

cực base  được thiết kế chịu mức dòng chỉ vào khoảng 2% mức dòng emitter, nên cực base có thể bị đứt 

khi toàn bộ dòng emitter chảy qua, hoặc R1 có thể cháy. Khi collector và emitter bị ngắn mạch, như thể 

hiện bằng đường đứt nét xy ở mạch hình 4.16b, transistor có biểu hiện như một đường dẫn tốt. Điện trở 

collector có thể cháy hay điện trở emitter có thể cháy, hoặc tụ rẽ emitter có thể bị đánh thủng do điện áp 

collector (VC) là đặt trực tiếp ngang qua tụ. 

Nếu collector và base bị ngắn mạch, như thể hiện bằng đường đứt nét xz, base sẽ lấy điện áp dương cao 

từ + ECC và do đó transistor sẽ biểu hiện như một diode được phân cực thuận mạnh, có thể làm cháy RE 

do mức dòng lớn chảy qua RE, và mức điện áp cao sẽ xuất hiện ngang qua CE có thể đánh thủng tụ. Nếu 

emitter và base bị ngắn mạch như biểu hiện bằng đường đứt nét yz, điện áp base sẽ trở nên bằng 0 so 

với emitter, và do đó transistor không hoạt động, nhưng dòng một chiều chảy qua R1 và RE sẽ tăng lên, 

có thể làm chảy điện trở. Vậy ngắn mạch bất kỳ giữa các chân của BJT, đầu tiên sẽ tạo ra mức dòng 

mạnh, sau đó sẽ làm cháy hoặc là điện trở R1, hoặc là transistor, hay điện trở RE. 

Nhiều khi transistor vẫn tốt, nên có thể có hư hỏng ở điện trở hoặc tụ ngoài hoặc mối hàn. Ví dụ, nếu R1 

bị hở mạch, điện áp tại base sẽ trở nên bằng 0 và tình trạng hỏng giống như transistor bị hở mạch bên 

trong. Do đó, trước khi thay transistor bị nghi ngờ hỏng thì hãy chắc chắn rằng không có sai hỏng ở 

mạch liên quan. 

Các sai hỏng trong một vài mạch ứng dụng sẽ được giải thích ở các ví dụ từ 4.1 đến 4.4. 
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Ví dụ 4.1: Mạch ở hình 4.17, là mạch khuyếch đại băng rộng trong các máy thu hình để khuyếch đại tín 

hiệu ảnh [video]. Hãy xác định ảnh hưởng do hư hỏng của từng cấu kiện đến hoạt động của mạch 

khuyếch đại. 

Khi mạch khuyếch đại âm tần [audio] chỉ xử lý tín hiệu có độ rộng băng tần trong khoảng 20kHz, thì 

các tín hiệu video có tần số cao hơn, trong khoảng 5MHz để hiển thị các chi tiết của ảnh mịn nhất. Điện 

dung tiếp giáp của transistor sẽ gây ra sự suy giảm mức tín hiệu ở dãi tần số cao. Do đó, để khuyếch đại 

tín hiệu ảnh, phải chọn các transistor có điện dung tiếp giáp khá nhỏ. Ngoài ra, phải sử dụng cuộn cảm 

cao tần mắc nối tiếp với tải để tăng dãi tần số cao. 

Tụ lọc ở đầu ra của mạch tách sóng sẽ loại bỏ ảnh hưởng của điện dung vào của Q1. Việc bù tần số cao 

được thực hiện bằng cuộn cảm cao tần LP. Một cuộn cảm khác, LS mắc nối tiếp với base của transistor 

tầng tiếp theo sẽ làm việc như một bộ triệt xung. Như vậy, các tần số thấp và cao của tín hiệu ảnh đã bị 

loại bỏ cho sự khuyếch đại băng rộng. Ảnh hưởng do sai hỏng của mỗi cấu kiện cho ở bảng 4.1. 

Bảng 4.1 Ảnh hưởng do các cấu kiện sai hỏng ở mạch khuyếch đại băng rộng. 

Sai hỏng ở cấu kiện Ảnh hưởng 

1. C1 hay C2 bị ngắn mạch Tín hiệu ảnh ở đầu vào sẽ bằng 0. 

2. C1 bị hở mạch Tín hiệu ảnh ở đầu ra yếu. 

3. C2 hở mạch Tác dụng lọc sẽ mất gợn trung tần (IF) không được lọc. 

4. RS bị hở mạch Tín hiệu ảnh ở đầu vào bằng 0 tại base của Q1 

5. Q1 hay RE hoặc R1 bị hở Q1 sẽ ngưng nên tại collector có VCC. Không có tín hiệu ảnh ở đầu ra. 

6. R2 hở mạch Điện áp cao tại base của Q1 sẽ làm cho Q1 dẫn bảo hoà, nên mạch 

không khuyếch đại. 

7. Q1 bị ngắn mạch Tín hiệu ảnh tại đầu ra của Q1 sẽ bằng 0. 

8. RL hay LP hoặc R bị hở 

mạch 

Điện áp trên collector bằng 0. Mất tín hiệu ảnh ở đầu ra. 

9. CE hở mạch Hồi tiếp âm sẽ làm giảm hệ số khuyếch đại của Q1 

10. C3 hở mạch Tín hiệu sẽ thông qua nguồn cung cấp, nên có thể tạo ra hồi tiếp 

dương đến một số tầng trước gây méo dạng. 

11. C3 bị ngắn mạch Mất điện áp nguồn cung cấp trên collector. 

12. LS hoặc C4 hở mạch Không có tín hiệu ảnh tại base của Q2 nên mất tín hiệu ảnh ở đầu ra. 

13. LS bị ngắn mạch Các xung quá độ hay xung vượt quá mức trên sẽ không được lọc. 

14. C4 bị ngắn mạch Q2 dẫn mạnh do có phân cực thuận cao. Không có hệ số khuyếch đại. 

 

Ví dụ 4.2: Mạch khuyếch đại RF của một máy thu thông tin như ở hình 4.18, (để rõ ràng chỉ thể hiện 2 

băng trong mạch). Hãy giải thích các hư hỏng có thể xảy ra trong các trường hợp sau: 

(a) Thu chương trình trên kênh 1 bình thường, nhưng không thu được trên kênh 2. 

(b) Không thu được chương trình trên kênh nào cả. 

(c) Tỷ số tín hiệu / nhiễu của máy thu thấp. 

(d) Hệ số khuyếch đại thấp. 
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Điểm đặc trưng để phân biệt mạch khuyếch đại RF là có các mạch điều hưởng [tuned] ở đầu vào và đầu  

ra của mạch để chọn đúng băng tần và đài phát thanh cần thu trong băng tần đó. Phân tích các sai hỏng 

trên gồm: 

(a) Thu chương trình bình 

thường trên một kênh, transistor 

hoạt động tốt. Tụ điều hưởng 

chính và các điểm nối đất đều 

đúng. Hư hỏng có thể ở tụ xoay 

[trimmer] CT2 của kênh 2, hoặc 

chuyển mạch chọn băng tần có 

thể không tiếp xúc tại điểm nối 

2 trong các mạch đầu vào hoặc 

các mạch đầu ra.  

(b) Không thu được trên kênh 

nào cả chứng tỏ rằng hoặc ăng 

ten không tiếp xúc với chuyển 

mạch chọn băng tần, hoặc tiếp 

xúc mối hàn nối đất tại G1, hay 

G2 hoặc G3 bị nứt hay đứt. Nếu các mạch ngoài đều tốt, có thể hỏng transistor. Hư hỏng cũng có thể có 

nếu tụ điều hưởng chính hoặc tụ giải ghép bị ngắn mạch (một tụ giải ghép bị ngắn mạch, làm ngắn 

mạch điểm nguồn cung cấp, tạo ra điện áp base bằng 0). 

(c) Tỷ số tín hiệu trên tạp âm thấp sẽ cho biết transistor của tầng khuyếch đại RF bị rò. Nếu tiếp giáp 

collector – base có mức dòng rò cao hơn mức bình thường, thì mức tạp âm sẽ tăng và hệ số khuyếch đại 

của mạch khuyếch đại RF sẽ bị giảm, nên mạch trộn tín hiệu gần như trở thành tầng khuyếch đại đầu 

tiên. Trong trường hợp này, tạp âm sẽ tăng hơn nữa, bởi vì một transistor khi được sử dụng vừa làm 

khuyếch đại và trộn sẽ tạo ra tạp âm lớn hơn so với cùng một transistor khi được dùng làm nhiệm vụ 

khuyếch đại thuần túy. Ảnh hưởng thực tế sẽ làm cho tỷ số tín hiệu trên tạp âm kém. Hư hỏng khác có 

thể là mất kết nối hồi tiếp sẽ làm giảm mức tín hiệu và làm tăng mức tạp âm. 

(d) Hệ số khuyếch đại của mạch thấp có thể do hở mạch tụ CE (tụ rẽ mạch emitter), gây ra hồi tiếp âm, 

Hư hỏng cũng có thể do mạch tự động điều chỉnh độ khuyếch đại - AGC (không thể hiện trong hình vẽ) 

làm cho mức điện áp quá âm trên cực base so với emitter. Hệ số khuyếch đại thấp dẫn đến việc cân 

chỉnh của các mạch điều hưởng không đúng. 

Ví dụ 4.3: Mạch dao động Hartley như ở hình 4.19. Hãy xác định sai hỏng có thể có nếu mạch dao 

động không dao động. Các mức điện áp DC bình thường. 

Một mạch dao động phải thỏa mãn ba điều kiện để tạo ra dao 

động: 

1. Mạch phải có khả năng dao động, tức là phải sử dụng 

mạch cộng hưởng (mạch LC ở hình 4.19). 

2. Mạch phải có mạch khuyếch đại để khuyếch đại tín hiệu 

ra của mạch cộng hưởng (transistor làm việc như một mạch 

khuyếch đại). 

3. Các dao động được tạo ra bởi mạch cộng hưởng sẽ bị 

giảm dần do suy hao ở các phần tử của mạch cộng hưởng, tức 

là suy hao trong cuộn dây và tụ điện. Do đó phải có hồi tiếp 

đúng thời điểm và đúng chiều (hồi tiếp dương) và có biên độ đủ lớn để bù độ suy giảm. [cuộn dây L sẽ 

cung cấp hồi tiếp dương khi một đầu của cuộn dây được nối với collector (điểm lệch pha 180
o
 so với tín 

hiệu đầu vào của transistor) và đầu còn lại (lệch pha 180
o
 so với điểm collector) nối đến cực base qua tụ 

chặn CB. Rẽ mạch trên cuộn dây sẽ điều khiển biên độ của tín hiệu hồi tiếp]. 

Khi không thỏa mãn một điều kiện bất kỳ trên, mạch dao động sẽ không tạo ra dao động. Do đó, các sai 

hỏng có thể có khi mạch không dao động sẽ là: 

1. Tụ CC hoặc CB có thể bị hở mạch. Tụ bị hở mạch sẽ không cho tín hiệu hồi tiếp dương điều kiện thiết  



 

  

65 

 

yếu để duy trì dao động. 

2. Tụ điều chỉnh C có thể xảy ra hở mạch hoặc ngắn mạch. 

3. Nối đất với cuộn dây L có thể bị hở mạch. 

4. Có thể đứt trong cuộn dây L.  

Ví dụ 4.4: Transistor làm chuyển mạch như cổng phủ định [NOT] ở 

mạch hình 4.20. Hãy giải thích các lỗi: (a) Đầu ra bị ghim ở mức 1, 

(b) Đầu ra bị ghim ở mức 0. 

Ở chế độ hoạt động bình thường, khi đưa tín hiệu có mức logic 1 

(xung mức cao) đến đầu vào của mạch, thì transistor sẽ chuyển sang 

dẫn [ON] bão hoà, tạo ra mức logic 0 (xung mức thấp) tại đầu ra. Khi mức vào có mức 0, transistor sẽ 

trở lại ngưng dẫn [OFF], và do đó mức là là mức logic 1. 

(a) Đầu ra sẽ bị ghim tại mức 1 nếu RB, hay mối nối đất hoặc transistor bị hở mạch. Nếu RC bị ngắn 

mạch, thì collector cũng sẽ có mức 1. 

(b) Đầu ra sẽ bị ghim tại mức logic 0, nếu RC hở mạch hay collector và emitter của transisto bị ngắn 

mạch, hoặc đường nguồn cung cấp bị hở. 

4.1.11 MẠCH KÍCH KHỞI SCHMITT. 

Mạch kích khởi Schmitt là mạch thông dụng, dùng để cung cấp các xung vuông như mạch ở hình 4.21a. 

Mạch sử dụng kiểu ghép trực tiếp giữa Q1 và Q2. Nếu tín hiệu vào là xung bị méo dạng. Khi biên độ của 

dạng sóng tín hiệu vào vượt quá mức điện áp ngưỡng, Q1 sẽ chuyển mạch sang dẫn [ON], cung cấp mức 

điện áp thấp tại base của Q2, làm cho Q2 ngưng dẫn [OFF], nên tại đầu ra của mạch kích khởi có biên độ 

điện áp bằng mức VCC. Khi 

biên độ tín hiệu vào thấp 

hơn 0,7V so với emitter, Q1 

sẽ không dẫn, cho mức điện 

áp cao tại base của Q2, làm 

cho Q2 dẫn bảo hoà nên cho 

mức điện áp gần bằng 0 tại 

đầu ra. Như vậy, xung méo 

dạng đã được biến đổi 

thành xung vuông hoàn 

toàn. 

4.1.12  CÁC MẠCH ĐA HÀI – MULTIVIBRATORS. 
Transistor có thể dùng để tạo ra dãy xung liên tục, xung kích khởi, hoặc xung điều khiển tuỳ thuộc vào 

cấu hình mạch. Các mạch có chức năng tạo xung như vậy gọi là các mạch đa hài theo ba kiểu mạch: 1. 

Mạch đa hài tự dao động [astable] hay phi ổn, 2. Mạch đa hài một trạng thái ổn định [monostable] hay 

đơn ổn, và 3. Mạch đa hài hai trạng thái ổn định [bistable] hay hai trạng thái bền hay song ổn. 

- Mạch đa hài tự dao động. Mạch ở hình 4.22a, sẽ tạo ra dãy xung liên tục nên được sử dụng làm bộ 

dao động tạo tần số nhịp trong các hệ thống số có vi xử lý. 

- Mạch dao động một trạng thái bền. Mạch như ở hình 4.22b, sẽ thay đổi trạng thái ra (từ mức 0 lên 

mức 1, hoặc từ mức 1 về mức 0) khi có xung kích khởi và sẽ trở lại trạng thái ban đầu của nó sau một 



 

  

66 

 

khoảng thời gian nào đó khi hết xung kích khởi, do đó mạch cũng được gọi là mạch đa hài một xung, 

nên mạch được sử dụng trong các mạch báo hiệu, và cũng được sử dụng làm mạch dao động tạo sóng 

quét kích khởi trong các máy hiện sóng. 

- Mạch đa hài song ổn. Mạch như ở hình 4.22c, sẽ thay đổi trạng thái khi có xung kích khởi và sẽ tồn 

tại ở trạng thái đó sau khi hết xung kích khởi, mạch sẽ thay đổi trở lại trạng thái ban đầu khi có xung 

kích khởi khác đưa tới. Như vậy mạch dao động khi có một trạng thái ổn định sẽ thay đổi trạng thái của 

mạch khi có xung kích khởi đặt vào và sẽ duy trì trạng thái đã được thay đổi (trạng thái ổn định thứ hai), 

nên mạch được gọi là mạch song ổn (hai trạng thái ổn định) hay mạch flip – flop và được dùng trong 

các cổng logic dãy. 

4.1.13 SAI HỎNG TRONG CÁC MẠCH ĐA HÀI. 

Các sai hỏng thông thường trong các mạch đa hài cũng giống như các mạch BJT khác, chẳng hạn 

transistor có thể bị hở mạch hay rò, hoặc bị ngắn mạch, hoặc có thể do hư hỏng ở các linh kiện ngoài 

(điện trở hay tụ), hoặc do mối hàn bị nứt, hoặc đứt kết nối mạch. Các dấu hiệu sẽ xuất hiện dưới dạng 

như sự thay đổi ở độ rộng xung, thời gian tăng và giảm, tần số xung, dạng xung. Dao động tắt dần có 

thể xảy ra. Tất cả các dấu hiệu có thể quan sát trên màn hình của máy hiện sóng và có thể áp dụng suy 

luận đúng để xác định linh kiện bị hỏng hay đứt kết nối . Một số hư hỏng điển hình liệt kê ở bảng 4.2. 

Bảng 4.2:    

Các dấu hiệu hỏng Nguyên nhân sai hỏng có thể do 

1. Mạch dao động đa hài không dao động Tụ hồi tiếp (hở mạch tụ C1 hay C2 ở mạch hình 4.22a. 

Một transistor nào đó bị hở mạch hay ngắn mạch. 

2. Tần số xung nhịp của mạch dao động đa 

hài bị thay đổi 

Tần số phụ thuộc vào sự nạp và xã của các tụ thông 

qua các điện trở tương ứng. Sự thay đổi ở tần số có 

nghĩa là thay đổi về trị số của điện trở hay rò rĩ ở tụ 

(hình 4.22a). 

3. Mạch không thay đổi trạng thái trước 

sau khi đã đặt xung kích khởi 

Xung kích khởi bị ngắt. Mạch vào của transistor bị hở 

mạch (hình 4.22b, c). 

4. Mạch đa hài đơn ổn không trở lại trạng 

thái ban đầu sau khi loại bỏ xung kích khởi 

Tụ hồi tiếp (C1) hỏng (hình 4.22b) 

5. Chức năng hai trạng thái không xảy ra Một trong hai điện trở hồi tiếp (RB1 hoặc RB2) hở mạch 

(hình 4.22c). Tiếp giáp base – emitter của một 

transistor bị hở mạch hoặc bị ngắn mạch. 

 

4.2 ĐO THỬ FET 

4.2.1 CÁC KIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA FET 

Cũng như trường hợp transistor lưỡng cực, FET được đo thử thông số cơ bản cả động và tĩnh. Đo thử 

tĩnh cho thấy sự đáp ứng của FET đối với các biến đổi dc. Đo thử động cho thấy đáp ứng với ac hoặc 

các tín hiệu. FET hoạt động theo ba kiểu. Mặc dù cả JFET và MOSFET đều làm việc theo nguyên lý 

dòng “kênh” được điều khiển bằng điện trường nhưng cơ chế điều khiển của hai loại là khác nhau, dẫn 

đến các đặc tính khác nhau. Sự khác nhau chủ yếu giữa JFET và MOSFET là ở đặc tính cổng. Đầu vào 

của JFET đóng vai trò (tác dụng) như diode được phân cực ngược, trong khi đầu vào của MOSFET 

giống như tụ điện. 

a) FET kiểu nghèo [Depletion mode] 

FET chỉ nghèo (đặc tuyến truyền đạt như ở hình 4.23a) có dòng máng (ID) lớn đối với điện áp cổng 

bằng 0. Không dùng điện áp cổng thuận (tức điện áp phân cực thuận cổng-nguồn dương đối với FET 

kênh n). Dòng máng lớn nhất khi điện áp cổng-nguồn (VGS) bằng 0. Dòng máng giảm theo điện áp phân 

cực ngược vào cổng, tức là ID giảm khi VGS ngược tăng. 

b) FET kiểu nghèo ∕ tăng cƣờng [Depletion ∕ Enhancement mode] 

FET nghèo ∕ tăng cường (hình 4.23b) cũng có dòng máng đáng kể khi VGS = 0 (nhưng không lớn như 

loại chỉ nghèo). Tăng dòng máng bằng cách đưa điện áp phân cực thuận cổng-nguồn và giảm bằng cách 

đặt điện áp phân cực ngược cổng-nguồn. Đối với JFET được dùng như loại nghèo ∕ tăng cường, dòng 
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máng có thể tăng bằng điện áp cổng chỉ đến khi tiếp giáp pn cổng-nguồn trở nên phân cực thuận, vì tại 

thời điểm này sự tăng thêm của điện áp cổng thuận không tạo ra sự tăng trong dòng máng. 

c) FET kiểu tăng cƣờng [Enhancement mode] 

FET chỉ tăng cường (hình 4.23c) có dòng máng nhỏ hoặc bằng 0 khi điện áp cổng bằng 0. Dòng máng  

không xuất hiện cho đến khi có điện áp cổng thuận lớn hơn 0 tùy loại, gọi là điện áp ngưỡng VGS(TH). 

Khi đã đạt đến ngưỡng, đặc tính dòng máng tăng mạnh. 

d) CMOS. 

Khi MOSFET kênh-p và MOSFET kênh-n được nối với nhau, tạo 

thành MOS hỗ bổ [Complementary MOS] hay CMOS. Cấu kiện kiểu 

CMOS được sử dụng phổ biến trong các cổng logic do các CMOS tiêu 

tán công suất cực kỳ thấp (vào khoảng vài picowatt). Các mạch bằng 

CMOS được dùng trong các vệ tinh, các máy tính bỏ túi, các đồng hồ 

số, v. v. . . mà ở đó thường chú trọng nguồn cung cấp rất nhiều. Một 

loại cổng phủ định [NOT] điển hình dựa trên cấu trúc CMOS như 

mạch ở hình 4.24. Khi Vin có mức logic 1 (mức điện áp dương trên 

mức ngưỡng), Q2 sẽ dẫn điện, nên Vout có mức logic 0. Khi Vin có mức 

logic 0, (điện áp âm hay mức điện áp dương thấp hơn mức ngưỡng), 

Q2 sẽ giữ ở trạng thái ngưng dẫn [OFF], Q1 sẽ dẫn, do vậy Vout có mức 

logic 1, tức là có chức năng phủ định mức tín hiệu vào hay chức năng 

của cổng NOT.  

4.2.2 XỬ LÝ MOSFET 

Hãy thận trọng khi sử dụng các FET. Các MOSFET là cấu kiện nhạy cảm với điện tích tĩnh của cơ 

thể người, do lớp dioxide silicon rất mõng, nên điện áp do điện tích tĩnh có thể làm hỏng MOSFET. Vì 

vậy, các hãng sản xuất bao gói các MOSFET sau khi nối các chân với nhau bằng một vòng dây. 

Không được tháo hay lắp các FET khi nguồn cung cấp đang bật [ON], do các xung quá độ được tạo ra  

có thể làm hỏng FET. Việc kết nối điện áp máng đến cổng là rất nguy hiểm do mức VD cao có thể đánh  

thủng lớp dioxide silicon cách điện. 

Để ngăn ngừa khả năng gây hư hỏng do tích tĩnh điện khi di chuyển và làm việc với MOSFET, trước 

hết phải ngắt nguồn cung cấp. Nếu MOSFET cần phải tháo ra thì tay người thao tác sẽ phải cùng mức 

điện thế với khối chứa mà từ đó cấu kiện được tháo ra. Thực hiện bằng cách đặt một tay lên bệ máy 

trước khi tháo MOSFET. Nếu MOSFET được nối với bộ đo thử bên ngoài, thì đặt tay cầm MOSFET 

lên panel của bộ đo thử và nối dây đất từ bộ đo thử vào chân MOSFET (hoặc đế cắm MOSFET). 

Khi xử lý MOSFET các chân của MOSFET phải nối với nhau. Thường thực hiện bằng vòng hoặc lò xo 

ngắn mạch. Khi đo thử MOSFET thì nối dây của bộ đo thử vào MOSFET (hợp lý là nối dây cực nguồn 

trước), rồi mới tháo vòng ngắn mạch ra khỏi các điện cực. 

Khi hàn hoặc tháo MOSFET, đầu mỏ hàn phải ở điện thế đất (tức không nạp tĩnh điện). Nối một dây có 

đầu kẹp từ thân của dụng cụ hàn vào bệ máy. Không nên dùng mỏ hàn kiểu súng để hàn MOSFET. 

Ngắt nguồn vào mạch trước khi đưa MOSFET vào hoặc lấy ra (hoặc các module chân cắm chứa đựng  

MOSFET). Sự phát sinh nhất thời của điện áp khi các đầu cực để riêng rẽ có thể làm hỏng MOSFET. 

4.2.3 MẠCH BẢO VỆ MOSFET 

Do vấn đề xả tĩnh điện, nên thường có một số dạng mạch bảo vệ cho các MOSFET. Thông thường,  
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mạch bảo vệ dưới dạng diode hoặc các diode gắn liền như một phần vật liệu gốc của MOSFET. Có thể  

bỏ qua các mạch bảo vệ, ngoại trừ khi đo thử điện áp đánh thủng. 

Khi đo thử điện áp đánh thủng MOSFET, đặc điểm quan trọng cần lưu ý là điện áp đánh thủng là mức 

điện áp của cấu kiện bảo vệ (diode) mà không phải của MOSFET. Ngoài ra, các trang số liệu đôi khi ghi 

là điện áp ghim của diode bảo vệ (thường được biết như mức điện áp khuỷu - VKNEE). 

Với các phép đo thử bất kỳ thì điện áp cổng hoặc điện áp vào không được vượt quá trị số khuỷu, mặc dù 

điện áp cực nguồn, cực máng có thể cao hơn. 

4.2.4 ĐO THỬ ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN FET 

Điện áp cổng-nguồn (VGS) được xem là điện áp (hoặc tín hiệu) điều khiển của FET, tức là VGS điều 

khiển dòng máng-nguồn (ID). VGS(OFF) là điện áp cổng cần có để giảm dòng máng-nguồn (ID) về 0 hoặc 

đến trị số đã xác định nào đó gần bằng 0. VGS(TH) là điện áp cổng bắt đầu xuất hiện dòng ID chỉ với kiểu 

tăng cường. Một số trang số liệu ghi VGS(off) như mức điện áp cổng tạo ra dòng ID là 1pA hoặc 1nA. 

a) Đo thử VGS(off) 

Hình 4.25c, là mạch cơ bản dùng để đo thử VGS(off), chỉ áp dụng cho FET kiểu nghèo và kiểu nghèo / 

tăng cường, trong đó VDS được điều chỉnh đến trị số cố định, và điện áp phân cực ngược VGS được điều 

chỉnh cho đến khi ID có trị số không đáng kể được xác định. Thực chất đây là phép đo thử trị số ngắt 

dòng (cut-off). Ví dụ, trang số liệu của FET 3N128 kênh-n ghi là VDS là 15V và ID là 50μA, VGS trong 

khoảng từ - 0,5V đến - 8V đối với ID là 50μA. Theo chỉ dẫn, VDS phải ít nhất bằng 1,5 lần mức VGS(off) 

để có chế độ hoạt động của mạch phù hợp. 

b) Đo thử VGS(TH) hoặc VGS(on) 

VGS(TH) hoặc VGS(on) thực chất giống như thông số VGS(off), ngoại trừ là VGS(TH) và VGS(on) thường chỉ áp  

dụng cho cấu kiện tăng cường. Dùng mạch đo thử cơ bản hình 4.25a, nhưng VGS được nối để có phân  

cực thuận (cực cổng dương đối với kênh N). Cần phải có điện áp cổng-nguồn phân cực thuận để có 

dòng ID chảy trong cấu kiện kiểu tăng cường. Điều chỉnh VGS tăng dần từ 0V cho đến khi ID đạt đến trị 

số xác định. Ví dụ, FET MRF137 có VGS(TH) điển hình là 3V với ID là 25mA. 

4.2.5 ĐO THỬ ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC CỦA FET 

Điện áp máng-nguồn (VDS) được xem là điện áp làm việc của FET. Thông thường, điều quan tâm duy  

nhất là VDS không được vượt quá trị số lớn nhất ghi ở trang số liệu. Tuy nhiên, trong phần lớn các ứng 

dụng VDS ít nhất cần phải có trị số 1,5 lần VGS. 

Khi sử dụng FET làm chuyển mạch hoặc bộ ngắt quảng (bộ rung), các thông số VDS(on) và VDS(off) đôi  
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khi xuất hiện ở trang số liệu. VDS(on) tương tự điện áp bão hòa trong BJT. VDS(off) là mức điện áp máng-

nguồn tại đó ID tăng rất ít đối với sự tăng điện áp máng-nguồn, với VGS được giữ ở 0V. Đôi khi còn gọi 

là đìện áp thắt VP. Tuy nhiên, VP thường dùng cho JFET hơn là cho MOSFET. Các trị số khác nhau của 

VDS phụ thuộc điện trở nguồn RS, điện trở cực máng RD hoặc điện trở máng-nguồn RDS. Tất cả các trị số 

trên là trị số dc tĩnh và ít khi có ở trang số liệu, mà các trị số động thường quan trọng hơn nhiều. 

a) Đo thử VDS(off) và VDS(on) bão hòa 

Mạch đo thử điện áp bão hòa cơ bản như ở hình 4.25b. Đo thử bão hòa thường chỉ quan tâm khi FET 

được sử dụng trong các ứng dụng chuyển mạch hoặc rung, khi đo giữ cố định trị số của VGS, và tăng VDS 

cho đến khi ID đạt lớn nhất hoặc tăng rất ít khi tăng thêm VDS. Chú ý không được tăng vượt quá mức 

VDS lớn nhất trong khi đo thử. Thông thường, VDS(on) được thực hiện đo thử với vài trị số đặc biệt của 

VGS, ngược lại VDS(off) thực hiện đo thử với VGS = 0 (cổng ngắn mạch với nguồn). 

4.2.6 ĐO THỬ DÕNG LÀM VIỆC CỦA FET 

Dòng máng-nguồn (ID) được xem như dòng làm việc của FET. ID tương đương với dòng collector ở 

BJT. Thông thường, chỉ cần chú ý là không được vượt quá mức dòng ID lớn nhất cho ở trang số liệu. 

Ở một số trang số liệu có các thông số ID(on) và ID(off). ID(on) là trị số dòng tùy ý (thường là gần bằng mức 

dòng danh định lớn nhất) xác định tại mức dòng trong kiểu hoạt động tăng cường (hình 4.24). IDS(off) là 

mức dòng tương ứng với điện áp VGS(off). Khi FET hoạt động ở kiểu chỉ tăng cường, trị số ID(off) cho ở 

trang số liệu là mức dòng tương ứng với VGS(TH).   

a) Đo thử IDSS 

Mạch đo thử cơ bản IDSS cho ở hình 4.25. Cách đo thử này dùng cho cấu kiện kiểu chỉ nghèo và nghèo ∕ 

tăng cường. Như ở hình vẽ, VDS được điều chỉnh ở trị số cố định nào đó và VGS = 0 (cổng nối với 

nguồn). IDSS là mức dòng chảy ứng với mức điện áp phân cực 0V. Ví dụ, đối với FET 3N128 ghi ở điều 

kiện VDS = 15V và VGS = 0V, có ID trong khoảng từ 5mA đến 25mA. 

b) Đo thử IDS(on) 

IDS(on) thực chất giống như thông số IDSS, ngoại trừ là IDS(on) thường dùng cho cấu kiện tăng cường (loại 

nghèo / tăng cường, và loại tăng cường). Dùng mạch đo thử cơ bản ở hình 4.25. Ở kiểu tăng cường, VGS 

cần phải được phân cực thuận (cổng dương đối với kênh N) để có dòng ID, còn đối với kiểu nghèo / tăng 

cường không cần phân cực thuận cổng-nguồn vẫn có dòng ID. Tuy vậy, ID(on) là mức dòng gần lớn nhất 

(hoặc mức dòng bão hòa). Khi đo thử, VGS và VDS được điều chỉnh đến các trị số cố định, và đo trị số 

dòng ID(on) sau cùng. 

c) Đo thử ID(off) 

Mạch đo thử ID(off) giống như mạch đo thử VGS(off) ở hình 4.25. Vì ID(off) là dòng xuất hiện tương ứng với 

VGS(off). Điều chỉnh VDS và VGS ở các trị số cố định và cuối cùng đo trị số ID(off). Chẳng hạn, FET 3N128 

ở điều kiện ghi là VDS = 20V, VGS = - 8V thì dòng ID lớn nhất là 50μA.  

Ở các cấu kiện tăng cường, trị số của ID(off) là ID xuất hiện tương ứng với VGS(TH). Cho nên trị số cố định 

của VGS luôn luôn là điện áp phân cực thuận. 

4.2.7 ĐO THỬ ĐIỆN ÁP ĐÁNH THỦNG FET 

Điện áp đảnh thủng là đặc tính kỹ thuật đặc biệt quan trọng của FET. Có một số đặc điểm kỹ thuật để 

chỉ rõ điện áp lớn nhất có thể áp dụng cho các yếu tố khác nhau gồm: 

Điện áp đánh thủng cổng-nguồn V(BR)GSS là điện áp đánh thủng với ngắn mạch cực máng-nguồn, cũng là 

điều kiện ở đặc tính đánh thủng tiếp giáp cổng-kênh (diode PN ở JFET và lớp oxide ở MOSFET), vì 

cực nguồn và cực cổng liên quan đến kênh dẫn. Chú ý rằng, đối với MOSFET V(BR)GSS sẽ đánh thủng 

vật lý lớp oxide.  

V(BR)DGO là điện áp đánh thủng cực máng - cực nguồn về thực chất có đặc điểm kỹ thuật như V(BR)GSS, 

ngoại trừ là V(BR)DGO biểu thị sự đánh thủng từ cổng đến máng. V(BR)DGO dùng cho JFET là đúng hơn, 

nhưng cũng xuất hiện ở trang số liệu của MOSFET. 

a) Đo thử điện áp đánh thủng JFET 

Đối với JFET, V(BR)GSS là mức điện áp lớn nhất có thể đặt vào cổng-kênh dẫn đến sự đánh thủng tiếp  

giáp cổng-kênh. Như mạch đo ở hình 4.25e, mức điện áp ngược cao tăng dần đặt vào giữa cực cổng và  

cực nguồn. Sự đánh thủng tiếp giáp có thể xác định bằng dòng cổng (khác với mức dòng tiêu chuẩn 

IGSS) vốn cho thấy sự bắt đầu điều kiện hiệu ứng thác lũ (VA). 
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b) Đo thử điện áp đánh thủng MOSFET 

Đối với MOSFET, V(BR)GSS là điện áp đánh thủng cổng-nguồn và là điện áp lớn nhất mà không phải là 

điện áp thử. Các phép thử thường chỉ tiến hành trong quá trình chế tạo (như một phần của thử phá hủy 

để xác lập sự đánh thủng đối với loại cấu kiện cụ thể). Thay vào đó, một số trang số liệu ghi V(BR)DSS 

(đối với MOSFET tăng cường). Như mạch đo ở hình 4.25d, cho thấy V(BR)DSS được thực hiện với ngắn 

mạch cực cổng và cực nguồn, vì không cần phân cực ngược để ngắt (cut-off) đối với cấu kiện tăng 

cường (cũng là mạch để đo IDSS). Với VGS = 0, điều chỉnh tăng dần VDS cho đến khi có dòng ID xuất hiện 

khá lớn (không phải đánh thủng phá hỏng). Ví dụ, MFR137 ghi rõ V(BR)DSS = 65V nhỏ nhất với VGS = 0 

và ID = 10mA. 

4.2.8 ĐO THỬ DÕNG RÕ CỰC CỔNG CỦA FET 

Rò cực cổng là đặc tính quan trọng của FET, vì độ rò liên quan trực tiếp đến điện trở vào. Khi dòng rò 

cực cổng cao, điện trở vào thấp và ngược lại. Dòng rò cực cổng thường được xác định theo IGSS (dòng 

phân áp ngược cổng-nguồn với ngắn mạch máng-nguồn) và là số đo của trở kháng đầu vào ngắn mạch ở 

trạng thái tĩnh. 

a) Đo thử IGSS 

Mạch đo thử như ở hình 4.25f, VDS = 0 (ngắn mạch cực máng với cực nguồn), điều chỉnh VGS đến trị số 

đã định, và đo dòng rò IGSS cuối cùng. Ví dụ, FET MRF137 với các điều kiện đo ghi là VDS = 0 và VGS = 

20V, thì IGSS không được vượt quá 1μA tại 25℃. 

4.2.9 ĐO THỬ FET CỔNG KÉP 

Cùng với các đặc tính trên, FET cổng kép có các đặc tính kỹ thuật khác cần phải tiến hành đo thử. Ví 

dụ, với MOSFET cổng kép, cả hai cổng đều điều khiển dòng ID. Kết quả là có nhiều trang số liệu kỹ 

thuật thể hiện điện áp của một cổng tác động đến ID như thế nào khi cực cổng còn lại được giữ ở điện áp 

xác định hoặc ở 0V. Tương tự, có trang số liệu cho biết độ rò cực cổng hoặc dòng cực cổng bị tác động 

bởi điện áp cực cổng còn lại. Đối với các ứng dụng thực tế, đặc tính cổng kép quan trọng nhất gồm có 

điện áp ngắt, điện áp đánh thủng và dòng cổng. 

a) Đo thử VG1S(off) và VG2S(off) 

Phép đo thử điện áp ngưng dùng cho cấu kiện cổng kép, hoạt động 

theo kiểu nghèo và nghèo / tăng cường. Cấu kiện cổng kép cũng có 

thể đo thử VGS(off) như mục 4.2.4a, khi nối cả hai cổng với nhau. 

Mạch đo thử cơ bản ở hình 4.26, dùng để đo VG1S(off) và VG2S(off). Cả 

hai trường hợp đều phải điều chỉnh VDS đến trị số xác định, một cổng 

được phân cực thuận ở trị số xác định, cổng còn lại được phân cực 

ngược. Điều chỉnh điện áp phân cực ngược VG1S hoặc VG2S cho đến 

khi ID có trị số nhỏ không đáng kể, biểu hiện trạng thái ngắt. 

b) Đo thử điện áp đánh thủng cổng kép 

MOSFET cổng kép thường cần phải đo thử điện áp đánh thủng thuận và nghịch giữa cổng-nguồn. Mạch 

đo thử cơ bản hình 4.26. VDS và một cổng ở 0V (cả hai ngắn mạch với cực nguồn). Điện áp thay đổi 

được đưa đến cổng còn lại và đo dòng cổng. Ví dụ, để đo V(BR)G1SSF, của MOSFET 40841 ghi VDS và 

VG2S là 0mV và IG1SSF là 100μA với VG1 điển hình là 9V được đặt vào cổng G1. Đo V(BR)G1SSR theo cùng 

cách đo điện áp đánh thủng thuận, ngoại trừ là cực cổng được phân cực ngược. Kết quả là như nhau 

(IG1SSR là 100μA đối với 40841). V(BR)G2SSR cũng đo bằng cách như trên, ngoại trừ là cổng 1 được nối 

với cực nguồn và điện áp được đặt vào cổng 2. 

c) Đo thử dòng cổng kép 

Đo thử dòng cổng kép cũng dùng mạch cơ bản để đo thử điện áp đánh thủng cổng như ở hình 4.26. Sự 

khác nhau trong quy trình là điện áp cực cổng được điều chỉnh đến trị số xác định và đo dòng kết quả. 

Ví dụ, để đo IG1SSF, MOSFET với điều kiện đo ghi là VDS và VGRS là 0V và VG1 là 6V sẽ xuất hiện dòng 

IG1SSF lớn nhất là 60nA. Đo IG1SSR theo cùng cách, nhưng VG1S là - 6V. Dòng IG2SSF và IG2SSR đo theo 

cùng cách đo dòng trên cổng 1, nhưng cổng 1 được nối với cực nguồn và điện áp được đặt vào cổng 2. 

d) Đo thử IDS 

Phép đo này dùng cho các FET cổng kép hoạt động kiểu nghèo và nghèo / tăng cường. Cấu kiện cổng 

kép cũng có thể đo thử như đối với phép đo IDSS ở mục 4.2.6 khi cả hai cổng được nối với nhau. 
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Mạch đo thử IDS như ở hình 4.26, điều chỉnh điện áp VDS đến trị số xác định, cổng 1 ngắn mạch với cực 

nguồn, và điều chỉnh điện áp đặt trên cổng 2 đến trị số xác định; IDS được coi như cách đo thử dòng xuất 

hiện với phân áp 0, mặc dù một cổng có phân áp thuận. Ví dụ, 4084 với điều kiện đo ghi là VDS là 15V,  

VG1S là 0V và VG2S là + 4V, thì dòng ID điển hình đo được là 10mA. 

4.2.10 ĐO THỬ CÁC ĐẶC TÍNH ĐỘNG CỦA FET 

Khác với các đặc tính tĩnh ở trên, các đặc tính động (ac hoặc tín hiệu) của FET áp dụng như nhau cho 

các loại FET. Tuy nhiên các điều kiện và sự thể hiện của đặc tính động phụ thuộc phần lớn vào ứng 

dụng đã xác định. Mục này không xét các ứng dụng của FET mà đề cập vào quy trình đo thử đặc tính 

động của FET. 

a) Tham số y 

Đo thử tham số y được xem như là phép thử nghiệm động quan trọng nhất phù hợp với bất kỳ ứng dụng 

nào của FET. Đo thử tham số y xác định 4 dẫn nạp cơ bản (độ dẫn nạp thuận, độ dẫn nạp ngược, dẫn 

nạp vào và dẫn nạp ra) cần cho thiết kế mạch FET. Độ dẫn nạp thuận (cũng được hiểu như độ hỗ dẫn) 

có ghi ở tất cả các bản số liệu của FET, mặc dù có thể gọi bằng tên khác. Ví dụ, MFR137 ghi độ dẫn 

nạp thuận là gfs (trị số điển hình là 750mmhos). 

Theo định nghĩa đơn giản thì dẫn nạp là nghịch đảo của trở kháng. Trở kháng (Z) là tổ hợp của điện trở 

(R, phần thực) và hư kháng (X, phần ảo). Dẫn nạp (y) gồm điện dẫn (g, phần thực) và điện nạp (jb, phần 

ảo). Vậy, g là nghịch đảo của R và jb là nghịch đảo của X.  

Để xác định g, lấy nghịch đảo của R; hoặc tính R, lấy nghịch đảo của g. Z biểu thị theo Ohm. Dẫn nạp y 

là nghịch đảo của trở kháng tính theo mho hoặc millimho (mmho). Chẳng hạn như trở kháng Z là 50Ω, 

thì dẫn nạp là 20mmho (1/50Ω = 0,02mho = 20mmho). 

Tham số y là biểu diễn của dẫn nạp dưới dạng: 

yi = gi + jbi 

trong đó: gi là phần thực (điện dẫn) của dẫn nạp đầu vào; jbi là phần ảo (điện nạp) của dẫn nạp đầu vào; 

và yi là dẫn nạp đầu vào (nghịch đảo của Z). 

Biểu thức yi = gi + jbi biểu diễn tham số y ở dạng tọa độ vuông góc. Một số trang số liệu của nhà chế tạo 

cho tham số y dưới dạng tọa độ cực. 

b) Bốn tham số y cơ bản 

Hình 4.27, là mạch tương đương tham số y của FET. Chú ý là tham số y có thể biểu diễn bằng số hoặc 

bằng chữ dưới dòng. Biểu diễn theo dạng chỉ số dưới dòng bằng chữ là phổ biến. 

Các lưu ý dưới đây dùng để chuẩn hóa tên gọi tham số y. Chữ s ở chỉ số dưới dòng chỉ hoạt động kiểu 

nguồn-chung của FET. 

y11 là dẫn nạp đầu vào và tương đương với yis 

y12 là độ hỗ dẫn ngược và tương đương với yrs 

y21 là độ hỗ dẫn thuận và tương đương với yfs 

y22 là dẫn nạp đầu ra và tương đương với yos 

Dẫn nạp đầu vào với YL = vô cùng (ngắn mạch tải) được biểu diễn như sau: 

y11 = g11 + jb11 = di1 / de1 (với e2 = 0)                                             (4.1) 

nghĩa là y11 bằng độ chênh lệch điện áp e1 chia cho độ chênh lệch vi phân của dòng i1 với điện áp e2 ở 

mức 0V. Các dòng và điện áp liên quan như ở mạch hình 4.27. 
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Một số trang số liệu không cho y11 ở bất kỳ tần số nào, mà thay vào đó cho điện dung vào Ciss. Ví dụ, 

MRF137 ghi Ciss là 48pF ở tần số 1MHz (điện dung vào sẽ được xem xét ở mục 4.2.12). Nếu giả sử 

rằng điện dẫn vào là hoàn toàn (hoặc phần lớn) dung tính, thì có thể tính trở kháng vào bằng cách nhân 

điện dung vào Ciss với 6.28f (f là tần số tính theo Hz) rồi tính nghịch đảo. 

Vì dẫn nạp là nghịch đảo của trở kháng, dẫn nạp được xác định bằng cách nhân điện dung vào với 6,28f 

(ở đây dẫn nạp là dung tính). Ví dụ, nếu tần số là 100MHz, điện dung vào Ciss là 9pF, thì dẫn nạp vào 

là: 6,28 x (100 x 10
6
) x (9 x 10

-12
) ≈ 5 hoặc 6mmho. 

Dẫn nạp thuận (hoặc hỗ dẫn) với YL = ∞ (ngắn mạch tải) được viết như sau: 

y21 (hoặc gfs) = g21 + jb21 = di2 / de1 (với e2 = 0)                                        (4.2) 

nghĩa là y21 bằng độ chênh lệch dòng ra i2 chia cho độ chênh lệch điện áp vào e1 với điện áp e2 = 0V. 

Nói cách khác y21 biểu diễn độ chênh lệch dòng ra đối với độ chênh lệch điện áp vào.  

Dẫn nạp ra với YS = ∞ (ngắn mạch cổng-nguồn hoặc đầu vào) được biểu diễn theo: 

y22 = g22 + jb22 = di2 / de2 (với e1 = 0)                                                (4.3) 

Dẫn nạp ngược, với YS = ∞ (ngắn mạch cổng-nguồn hoặc đầu vào) được biểu diễn theo: 

y12 = g12 + jb12 = di1 / de2 (với e1 = 0)                                                (4.4) 

y12 thường không được xem là tham số quan trọng của FET, nhưng y12 có thể có trong các phương trình 

liên quan để thiết kế mạch RF. 

c) Đo tham số dẫn nạp (tham số y) 

Tham số dẫn nạp thường không cho sẵn hoặc cho ở dạng thuận tiện. Trong thực tế thiết kế, phải đo 

tham số y bằng thiết bị đo thử. Quan trọng là khi đo tham số y là phép đo được thực hiện với điều kiện 

mô phỏng điều kiện mạch đã được thiế kế hoàn chỉnh. Ví dụ nếu điện áp nguồn, điện áp phân cực và tần 

số làm việc không đồng nhất với mạch hoàn chỉnh thì các phép đo thử nghiệm có thể bị sai lệch. 

Phương pháp cơ bản để đo tham số y của FET là đo trực tiếp thông số (như sự thay đổi ở đầu ra tương 

ứng với thay đổi ở đầu vào). 

d) Đo trực tiếp độ dẫn nạp thuận (yfs, gfs, y21) 

Hình 4.28a, là mạch đo cơ bản để đo trực tiếp độ dẫn nạp thuận (độ hỗ dẫn thuận). Mặc dù trên hình vẽ 

một kiểu FET, nhưng cùng mạch đo có thể dùng để đo cho cấu kiện đơn bất kỳ. 

Trị số của RL cần phải thích hợp để độ sụt áp tạo ra bởi dòng máng của FET là không đáng kể và mức 

điện áp làm việc (VDS đối với FET) là đúng với mức điện áp nguồn cung cấp đã cho (VDS) và dòng làm 

việc (ID). Ví dụ, nếu ID là 10mA, VDD là 20V và VDS là 15V, sụt áp trên RL cần phải là 5V ở mức dòng 

10mA. Vậy trị số của RL là 5V/0,01A = 500Ω). 

Trong quá trình đo thử, điều chỉnh nguồn tín hiệu đến tần số cần đo. Biên độ nguồn tín hiệu Vin điều 

chỉnh đến mức thích hợp, bằng 1V hoặc 100mV. Trị số của yfs (gfs hoặc y21) được tính theo biểu thức: 

Lin

out
fs

Rv

v
y                                                        (4.5) 

Tính theo mho (mmho, hoặc μmho). Ví dụ, giả sử RL là 1000Ω, vin là 1V và vout là 8V, thì trị số của y là  
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8/(1 x 1000) = 0,008mho = 8mmho = 8000μmho. 

e) Đo trực tiếp dẫn nạp ra (yos, y22) 

Hình 4.28b, là mạch đo trực tiếp dẫn nạp ra điển hình. Trị số của R1 cần phải đảm bảo để tạo nên sụt áp 

không đáng kể (vì VDC phải giữ ở mức đã định đối với VDD và ID đã cho). Trong khi đo thử, nguồn tín 

hiệu được điều chỉnh đến tần số cần thiết. Đo vout và vDS. Tính trị số yos hoặc y22 theo biểu thức: 

SDS

out
os

Rv

v
y                                                       ( 4.6) 

Một số trang số liệu không cho biết yos hoặc y22, mà cho điện dung ra Coss (xem mục 4.2.13), chẳng hạn 

như MRF137 có Coss là 54pF. Dẫn nạp ra được tính bằng điện dung ra nhân với 6,28f. 

f) Đo trực tiếp dẫn nạp vào (yis, y11) 

Mặc dù yis hoặc y11 không phải là thông số quan trọng đối với FET, nhưng cần phải biết trị số của yis để 

tính mạch phối hợp trở kháng của bộ khuyếch đại RF dùng FET. Nếu cần xác định phần ảo (jbis) thì 

dùng đồng hồ đo dẫn nạp hoặc đồng hồ đo RX. 

Hầu hết các trang số liệu FET cho điện dung vào Ciss (xem mục 4.2.12), chẳng hạn như MRF137 ghi 

Ciss là 48pF. Dẫn nạp vào được tính bằng cách nhân điện dung vào với 6,28f. 

g) Đo trực tiếp hệ số truyền dẫn ngƣợc (yrs, y12) 

Mặc dù yrs cũng không phải là thông số quan trọng đối với FET, nhưng cần biết trị số yrs để tính mạch 

phối hợp trở kháng (ở một số quy trình thiết kế). Phần thực (grs) được giữ bằng 0 đối với mọi điều kiện 

và tại tất cả các tần số, phần ảo ( jbrs) không thay đổi theo điện áp, dòng và tần số. Điện nạp ngược thay 

đổi và với các điều kiện xác định có thể tạo ra hồi tiếp không mong muốn từ đầu ra đến đầu vào, nên 

phải tính toán đối với thiết kế bộ khuyếch đại RF để ngăn ngừa hồi tiếp gây nên dao động. Nếu cần xác 

định phần ảo (jbrs) thì dùng đồng hồ đo dẫn nạp hoặc đồng hồ đo Rx. 

Phần lớn các trang số liệu của FET đều cho điện dung truyền ngược Crss (mục 4.2.14). Chẳng hạn như 

MRF137 ghi Crss là 11pF. Tính độ dẫn nạp ngược bằng cách nhân điện dung truyền ngược với 6,28f.  

4.2.11 HỆ SỐ KHUYẾCH ĐẠI CỦA FET 

Hệ số khuyếch đại của FET thường không có ở hầu hết các trang số liệu do sự khuyếch đại thường 

không có giá trị lớn trong phần lớn các áp dụng tín hiệu nhỏ của FET (thường dùng hệ số khuyếch đại 

công suất kiểu nguồn-chung gps nhiều hơn). Hệ số khuyếch đại xác định mối quan hệ giữa điện áp tín 

hiệu ra và điện áp tín hiệu vào khi mức dòng ra giữ không đổi, hoặc hệ số khuyếch đại bằng ∆VDS / 

∆VGS khi ID giữ không đổi. Cũng có thể tính hệ số khuyếch đại bằng yfs / yos. 
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4.2.12 ĐO THỬ ĐIỆN DUNG VÀO CỦA FET 

Điện dung vào (Ciss) là điện dung vào kiểu nguồn-chung khi ngắn mạch đầu ra và được dùng thay thế 

cho yis ở tần số thấp, do yis có dung tính hoàn toàn ở tần số thấp. Để xác định trị số gần đúng của yis ở 

tần số thấp (dưới 1MHz) cần phải nhân Ciss với 6,28f, kết quả là jbis hoặc phần ảo của yis. Ở tần số thấp, 

gis có thể được xem như bằng 0. Ciss là đặc tính quan trọng đối với FET trong ứng dụng làm chuyển 

mạch hoặc mạch rung, do điện áp chuyển mạch lớn ở cực cổng phải xuất hiện trên điện dung Ciss. 

a) Đo thử Ciss 

Mạch ở hình 4.29a, b, c, d, là mạch cơ bản để đo thử Ciss. Hình 4.29a, b, dùng cho JFET, còn hình 

4.29c, d, cho MOSFET. Đối với MOSFET cổng kép, phép đo điện dung là phép đo giữa cổng 1 và tất 

cả các điện cực khác. Với MOSFET cổng đơn, phép đo điện dung là phép đo giữa cực cổng và tất cả 

các điện cực khác. 

Mạch ở hình 4.29c, là mạch đo cho MOSFET, cần phải đặt vào điện áp VGS xác định, mà không cần 

VDS. Mạch ở hình 4.29d, sử dụng cầu đo điện dung ba đầu (cao, thấp, và đầu bảo vệ hoặc đất).  

Sử dụng hai mạch đo là do một số trang số liệu về MOSFET cho VDS, ID, và VGS ở mức xác định khi đo  

Ciss. Các trang số liệu khác định rõ VDS = 0 và đôi khi VGS = 0V. 

4.2.13 ĐO THỬ ĐIỆN DUNG RA CỦA FET 

Điện dung ra Coss là điện dung ra của mạch nguồn-chung 

với một đầu vào ngắn mạch. Mạch ở hình 4.30,  

là mạch cơ bản để đo thử Coss Mặc dù vẽ FET cổng kép, 

mạch cũng dùng cho FET cổng đơn. Tuy nhiên,  

với FET cổng đơn, đặt VGS = 0V (cổng ngắn mạch với cực 

nguồn). 

4.2.14 ĐO THỬ ĐIỆN DUNG TRUYỀN NGƢỢC 

Điện dung truyền ngược Crss được xác định như điện dung 

truyền ngược nguồn-chung với đầu vào ngắn mạch. Crss thường dùng thay cho yrs, dẫn nạp truyền ngược 

ngắn mạch, vì yrs gần như là hoàn toàn dung tính ở dải tần số hữu dụng của đa số FET. 

Crss cũng là yếu tố quan trọng chính với FET dùng làm chuyển mạch. Crss nạp và phóng trong khoảng 

thời gian chuyển mạch.  

a) Đo thử Crss 

Hình 4.31a, b, là mạch đo thử cơ bản của Crss. Hình 4.31a,b, dùng cho JFET, còn hình 4.31c, dùng cho 

MOSFET. Cách đo ba đầu dùng cho mọi trường hợp. Đối với MOSFET cổng kép, cổng 2 và cực nguồn 

được đưa trở về đầu bảo vệ và thực hiện phép đo điện dung giữa cổng 1 và cực máng. 

4.2.15 ĐO THỬ ĐIỆN DUNG THÀNH PHẦN CỦA FET 

Giữa các bộ phận của FET đều có một điện dung nào đó. Một số điện dung có ảnh hưởng đến đặc tính 

động của FET. Điện dung tiếp giáp giữa đế-máng Cd(sub) là điện dung thành phần quan trọng nhất của 

FET. Cd(sub) thường có ở trang số liệu của FET dùng làm chuyển mạch, do Cd(sub) xuất hiện song song 

với tải trong mạch chuyển mạch và được nạp và phóng giữa hai mức logic trong thời gian chuyển mạch. 

Điện dung máng-nguồn Cds là đặc tính kỹ thuật khác có ở một số trang số liệu của FET chuyển mạch. 

Cds cũng xuất hiện song song với tải trong các ứng dụng chuyển mạch và logic. Điện dung giữa các 

thành phần của FET có thể đo bằng đồng hồ đo điện dung. Không cần cách mắc mạch đặc biệt khi đo 

thử. Một số trang số liệu ghi rõ cách mắc mạch và điều kiện xác định như tất cả các thành phần còn lại  
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được nối với cực nguồn, hoặc cực cổng nối với cực nguồn.  

4.2.16 ĐO THỬ ĐIỆN TRỞ KÊNH DẪN CỦA FET 

Điện trở kênh dẫn là đặc tính quan trọng của FET dùng làm chuyển mạch. Điện trở kênh biểu thị điện 

trở khối của kênh kết nối giữa cực máng và cực nguồn và gọi là rd(on), rDS, RDS, Rds, rd(off), v. v. . . tùy 

trang số liệu của các hãng chế tạo FET. 

Trong thực tế, có 2 đặc tính kỹ thuật của điện trở kênh liên quan đến các ứng dụng chuyển mạch là đặc 

tính đóng “on” và ngắt “off”. Đặc tính “on” là điện trở kênh khi FET được phân cực dẫn. Ở FET kiểu 

nghèo, trạng thái dẫn có thể được tạo ra bằng điện áp phân cực 0 (VGS = 0). Ở kiểu tăng cường, trạng 

thái dẫn yêu cầu phân cực thuận. Ngược lại, trạng thái ngưng dẫn của FET kiểu nghèo cần phải có điện 

áp phân cực ngược (< VGS(off)), còn với kiểu FET tăng cường, trạng thái ngưng dẫn cần điện áp phân cực 

bằng 0 (< VGS(TH)). 

a) Đo thử rds(on) và rds(off) 

Hình 4.32, là mạch cơ bản để đo thử cả hai điện trở 

kênh. Đối với FET nghèo / tăng cường, rds(on) được đo 

bằng cách điều chỉnh VGS đến 0V (hoặc đơn giản là 

ngắn mạch cực cổng và cực nguồn). Điều chỉnh nguồn 

điện áp ac đến trị số thích hợp (1V, 10V, v. v. . .), đo 

dòng kênh. Trị số rds = V∕I. Nếu FET là loại chỉ tăng 

cường thì cần phải có điện áp điều khiển phân cực 

thuận đặt ở cổng và điều chỉnh VGS đến trị số xác định. 

Mạch hình 4.32, cũng có thể dùng để đo điện trở kênh 

“off” rds(off), nhưng điều kiện phân cực cổng là ngược 

lại với phép đo rds(on). Đối với FET kiểu nghèo và kiểu nghèo / tăng cường, cực cổng cần phải có điện áp 

phân cực ngược bằng cách điều chỉnh VGS đến trị số xác định. Đối với FET kiểu chỉ tăng cường, cực 

cổng phải được ngắn mạch với cực nguồn. Mạch hình 4.32, cũng dùng để đo điện trở kênh dẫn của FET 

cổng kép. Thông thường, cách đơn giản nhất là nối cả hai cổng với nhau, nhưng cũng có một số trang số 

liệu ghi rõ phân áp cố định ở 1 hoặc cả 2 cổng. Số liệu tham khảo điện trở “on” của một MOSFET điển 

hình là khoảng 200Ω, và điện trở “off” là lớn hơn 10
10

Ω.  

4.2.17 ĐO THỬ ĐẶC TÍNH CHUYỂN MẠCH CỦA FET 

Cách đo thử đặc tính chuyển mạch của BJT cũng áp dụng cho FET như thực hiện việc xác định các 

thông số của xung vào và ra. Mạch ở hình 4.21, là mạch đo thử đặc tính chuyển mạch của FET (thời 

gian tăng, thời gian giảm, thời gian trễ và thời gian tồn tại xung). Máy hiện sóng phải có đáp tuyến tần 

số rộng và đặc tính truyền đạt tốt (thời gian tăng nhanh hơn xung sử dụng). Các kênh dọc của máy hiện 

sóng được định chuẩn điện áp, kênh ngang chuẩn theo thời gian. FET được đo thử bằng cách đưa xung 

vào cổng đồng thời với một đầu vào dọc của máy 

hiện sóng. Trong một số trường hợp còn đưa điện áp 

phân cực vào cực cổng của FET. Tín hiệu đầu ra của 

FET đưa vào đầu vào dọc còn lại của máy hiện sóng. 

So sánh hai xung (đầu vào và đầu ra của FET) về thời 

gian tăng, thời gian giảm, thời gian trễ, thời gian tồn 

tại xung, dạng v.v. . . Đặc tính xung ra của FET được 

so với đặc tính kỹ thuật của FET. 

4.2.18 ĐO THỬ ĐỘ KHUYẾCH ĐẠI CỦA FET 

Trang số liệu của FET dùng khuyếch đại thường ghi 

đặc tính khuyếch đại như độ khuyếch đại công suất ở 

một tần số xác định với điều kiện đo thử xác định 

(như VGS, VDD, và ID). 

Độ khuyếch đại được biểu thị theo dB, đôi khi là trị 

số lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Ví dụ, MRF137 có độ 

khuyếch đại công suất nguồn-chung (Gps) điển hình là 

16dB ở 150MHz với VDD là 28V và ID là 25mA và 
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công suất ra (Pout) là 30W. Gps nhỏ nhất là 13dB với cùng điều kiện đo thử. Ở 400MHz, Gps điển hình 

giảm xuống gần 7,7dB. 

Cách đo thử Yfs ở mục 4.2.10, có thể dùng để xác định độ khuyếch đại của FET. Tuy nhiên, phép đo thử 

không cho biết độ khuyếch đại ở mạch đang làm việc. Cách đo thử đúng duy nhất của độ khuyếch đại là 

để FET hoạt động trong mạch đang làm việc và đo độ khuyếch đại thực tế. Phương pháp thực tế nhất là 

cho FET làm việc ở mạch sử dụng. Tuy nhiên, nếu có mạch đo thử độ khuyếch đại chuẩn hoặc đa năng 

để đo thử FET được thuận tiện. 

4.2.19 CÁC SAI HỎNG TRONG TRANSISTOR HIỆU ỨNG TRƢỜNG. 
Một số sai hỏng thông thường ở các FET gồm: 

1. Cổng có thể bị hở mạch. 

2. Cực nguồn có thể bị hở mạch. 

3. Cực máng có thể bị hở mạch. 

4. Giữa cực nguồn và cực máng có thể trở nên bị ngắn mạch. 

5. Lớp cách điện bằng dioxide Silicon có thể bị đánh thủng trong các MOSFET. 

6. Cực đế có thể trở nên bị hở mạch. 

7. Cổng - Nguồn trong JFET có thể bị ngắn mạch. 

8. Cổng – Máng trong JFET có thể trở thành bị ngắn mạch. 

Khi một transistor hiệu ứng trường hỏng, thì cần phải thay thế. Thông thường FET là cấu kiện bán dẫn 

rất tin cậy. Trước khi nghi ngờ các FET bị hỏng, hãy thử 

thực hiện các phép đo để đảm bảo rằng không có hư hỏng 

ở cấu kiện nào hay kết nối khác trong mạch liên quan tới 

FET. 

a) Phân tích hƣ hỏng trong một mạch khuyến đại bằng 

FET điển hình. 
Hình 4.34, là một mạch khuyếch đại bằng FET kênh-n 

điển hình, theo kiểu mạch cực nguồn-chung.  

Do có dòng ID, RS sẽ có mức điện áp dương so với đất 

(0V). Cổng (G) đang có mức 0Vdc, có mức điện áp âm so 

với cực nguồn (S), tức là cổng được phân cực ngược. Tín 

hiệu đặt vào cổng thông qua tụ ghép C1. Khi tín hiệu làm 

thay đổi mức phân cực, dòng máng sẽ thay đổi qua RD nên 

điện áp ra tại cực máng (D) sẽ thay đổi. Tín hiệu ra lấy 

trên điện trở tải RL thông qua một tụ ghép tầng C2. Tụ rẽ 

mạch cực nguồn CS sẽ tạo đường nối đất đối với dòng tín 

hiệu và do đó tránh hồi tiếp âm. Ở mạch bình thường, không có hư hỏng, điện áp dc tại cực cổng bằng 

0, tại cực nguồn có mức điện áp dương (khoảng một phần mười VDD), điện áp tại cực máng dương 

(khoảng 50% mức VDD) và điện áp trên tải bằng 0. Điện áp tín hiệu vào (vin) tại cổng có biên độ nhỏ 

(trong dãi millivolt) và Vout lớn (dãi Volt). Các hư hỏng điển hình trong mạch FET ở hình 4.34, được 

liệt kê trong bảng 4.3, bảo dưỡng sửa chữa mạch. Lưu ý rằng, điện áp tín hiệu ac sẽ được chồng chập 

trên mức điện áp dc, do đó nếu không có dòng dc, thì tín hiệu ac cũng không có. 

Bảng 4.3:  Các sai hỏng điển hình trong các mạch FET. 

Trạng thái Các sai hỏng  

1. FET hở mạch Không có dòng máng, nên VD sẽ bằng VDD và vout sẽ bằng 0, VS 

sẽ bằng 0. 

2. FET bị ngắn mạch VDS bằng 0, và VS sẽ cao. Không có ảnh hưởng của tín hiệu lên 

ID, nên vout = 0. 

3. RG bị đứt Không có mạch dc đối với các hạt tải điện thiểu số nên sẽ có tích 

tụ tại cực cổng và sẽ làm thay đổi mức điện áp phân cực. 

4. C1 đứt Tín hiệu sẽ không đưa đến cổng, nên không có tín hiệu ra, nhưng 

các thông số dc vẫn không thay đổi. 

5. C1 ngắn mạch Điện áp dc nếu có trong nguồn tín hiệu, sẽ được cung cấp đến 
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cổng cùng với tín hiệu vào (vin) sẽ làm thay đổi mức điện áp 

phân cực. 

6. C2 hở mạch vout = 0. Không có thay đổi ở các thông số dc. 

7. C2 bị ngắn mạch Có mức điện áp dc nào đó sẽ được đặt đến RL, nên sẽ làm thay 

đổi mức phân cực của tầng tiếp theo. 

8. RD hở mạch VD = 0, VS = 0, ID = 0, vout = 0. 

9. RD bị ngắn mạch VD = VDD. 

10. RS hở mạch Toàn bộ VDD sẽ có tại cực nguồn thông qua kênh dẫn, có thể 

đánh thủng CS. Tín hiệu ra (vout) sẽ bằng 0. 

11. RS hoặc CS bị ngắn mạch Mất điện áp phân cực âm. Nên ID sẽ tăng lên, dẫn đến trạng thái 

bảo hòa. 

12. CS hở mạch Xuất hiện hồi tiếp âm, làm giảm hệ số khuyếch đại. Không ảnh 

hưởng lên các thông số dc. 

 

4.3 ĐO THỬ THYRISTOR VÀ SCR 
Tên gọi chỉnh lưu có điều khiển và thyristor chỉ các cấu kiện bán dẫn có cấu trúc bốn lớp hoặc liên 

quan, thường dùng trong các ứng dụng điều khiển điện tử. Các cấu kiện quen thuộc nhất là SCR, SCS, 

chuyển mạch 4 lớp, triac, diac, SUS, SBS và GTO.  

4.3.1 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA SCR VÀ THYRISTOR 

Chỉnh lưu có điều khiển tương tự như diode nhưng có điểm khác biệt chính là SCR phải được khởi 

động hoặc turn-on bằng nguồn điện áp ngoài. 

SCR có điện trở thuận và ngược lớn (tức không có dòng chảy qua khi chưa kích khởi). Khi được kích 

dẫn, điện trở thuận giảm xuống gần bằng 0 (hoặc nhỏ 1 đến 2V) nên có dòng thuận lớn, giống như 

diode cơ bản. Điện trở ngược giữ ở mức cao, nên không có dòng ngược chảy qua SCR, do đó SCR 

thường dùng để chỉnh lưu nguồn ac. Dòng thuận chảy liên tục khi còn điện áp thuận đặt vào. Nếu ngắt 

bỏ điện áp thuận thì dòng thuận ngưng và chỉnh lưu có điều khiển ngắt “turn off”. Trong các ứng dụng, 

phần lớn các loại chỉnh lưu có điều khiển thực chất là cùng một kiểu (hoặc có cải biến đôi chút) nhưng 

được sản xuất dưới các tên thương mại hoặc các thiết kế khác nhau. Tên gọi Thyristor dùng cho nhiều 

kiểu chỉnh lưu có điều khiển. Thyristor được xác định như một chuyển mạch bán dẫn, có sự hồi tiếp 

xuất hiện trong hoạt động bình thường. Thyristor có thể là cấu kiện có hai, ba hoặc bốn điện cực, và có 

khả năng hoạt động theo cả một và hai chiều.   

4.3.2 ĐO THỬ CÁC THÔNG SỐ CỦA SCR 

Các thông số quan trọng nhất của SCR thường được xem xét gồm: điện áp thuận, điện áp chắn thuận,  

dòng ngắt thuận, điện áp anode ngược, điện áp chắn ngược v.v. . . Các thông số đo thực tế có thể được 

so sánh với các thông số ở trang số liệu của chỉnh lưu có điều khiển và cấu kiện thyristor thông thương. 

Điện áp thuận là sụt áp giữa anode và cathode khi SCR ở trạng thái dẫn. Dòng anode thuận là trị số 

dòng từ anode qua cathode của SCR ở trạng thái làm việc. 

Điện áp chắn thuận là mức điện áp phân cực thuận trên anode-cathode lớn nhất của SCR chưa chuyển 

sang trạng thái dẫn khi dòng cổng bằng 0. Điện áp vượt quá mức ngắt thuận là trị số của điện áp anode 

thuận mà tại đó SCR chuyển sang trạng thái dẫn. Cách mắc mạch đo thử ở điều kiện làm việc thuận như 

ở hình 4.35a. 

Dòng ngắt thuận là mức dòng anode chảy qua SCR khi ở trạng thái chắn thuận (phân cực thuận anode- 
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cathode), đôi khi còn gọi là dòng rò thuận. Hình 4.35b, là mạch đo thử cơ bản để đo dòng ngắt thuận. 

Điện áp anode ngược là trị số điện áp phân cực ngược anode-cathode. Điện áp ngược định mức của 

SCR là mức điện áp ngược đỉnh (PIV). 

Điện áp chắn ngược là mức điện áp anode-cathode ngược lớn nhất (khi dòng cổng bằng 0) mà SCR có 

thể chịu được trước khi đánh thủng do điện áp như điện áp ngược đỉnh của diode thông thường.  

Dòng ngược là dòng chảy qua SCR từ cathode sang anode ở điều kiện xác định của điện áp ngược và 

nhiệt độ. Cách mắc mạch đo thử cơ bản ở trạng thái ngược như ở mạch hình 4.36. 

Dòng giữ (holding current) là mức dòng nhỏ nhất chảy qua anode của thyristor đang dẫn mà cấu kiện 

không chuyển sang trạng thái ngắt (off). 

Nhiệt độ tiếp giáp trong chỉnh lưu có điều khiển hoặc thyristor thường là nhiệt độ của cả ba tiếp giáp. Vì 

tất cả các thông số của thyristor đều phụ thuộc nhiệt độ, nên cần phải xem xét nhiệt độ làm việc của cấu 

kiện khi thực hiện phép đo thử nghiệm bất kỳ, nhất là rất quan trọng khi đo dòng giữ và thời gian trễ. 

Thời gian trễ là khoảng thời gian giữa lúc bắt đầu có xung cổng và “thời điểm” tại đó mức điện áp chắn 

thuận giảm xuống 10% của biên độ lớn nhất. Hình 4.37, là mạch đo thử cơ bản để đo độ trễ và hình hiển 

thị trên máy hiện sóng, trong đó thời gian trễ là khoảng thời gian tiếp theo (ngay sau khi có xung cổng) 

cần để điện áp anode giảm đến mức 90% của trị số ban đầu. Thời gian trễ sẽ giảm khi tăng dòng cổng. 

Thời gian tăng là khoảng thời 

gian trong đó xung ra thay đổi 

từ 10% đến 90% của biên độ 

lớn nhất. Ở hình 4.37, thời gian 

tăng là khoảng thời gian cần để 

điện áp anode-cathode giảm từ 

90% đến 10% của giá trị ban 

đầu. 

Thời gian mở (turn on) thường 

được thể hiện như tổ hợp của 

thời gian trễ cộng với thời gian 

tăng. 

Thời gian ngắt (turn off) là khoảng thời gian giữa lúc bắt đầu ngưng dẫn của SCR và thời điểm điện áp 

anode tăng trở lại mà SCR không dẫn. Khi SCR được kích dẫn và điện áp anode là dương thì SCR sẽ 

dẫn điện. Khi điện áp anode chuyển sang bán kỳ âm (xoay chiều) thì SCR ngưng dẫn. Tuy nhiên, nếu 

anode chuyển sang bán kỳ dương ngay lập tức (tín hiệu cao tần) thì SCR có thể dẫn trở lại mặc dù 

không có xung kích dẫn đặt vào cổng, tức là cần phải có một độ trễ nào đó giữa thời điểm SCR bắt đầu 

ngưng và thời điểm điện áp anode dương trở lại. Độ trễ như vậy được gọi là thời gian ngắt. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian ngắt: 

Nhiệt độ tiếp giáp Thời gian ngắt tăng khi nhiệt độ tiếp giáp tăng. 

Dòng thuận và tốc độ giảm của điện áp anode Thời gian ngắt tăng theo dòng thuận và tốc độ giảm điện 

áp anode tăng. 

Dòng hồi phục Nếu SCR phải chịu phân cực ngược (anode âm) ngay lập tức sau điều kiện dẫn thuận  

(như xuất hiện với dòng xoay chiều và điện áp anode giảm từ dương đến âm ở mỗi bán kỳ), thì dòng 

ngược (hoặc dòng hồi phục) chảy từ anode đến cathode. Bản chất của dòng hồi phục giống như dòng 

hồi phục của diode thông thường. Thời gian ngắt sẽ giảm khi dòng ngược (hay dòng hồi phục) tăng.  
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Tốc độ tăng của điện áp thuận Khi tốc độ tăng biên độ của điện áp thuận tăng thì thời gian ngắt tăng.  

Tốc độ tăng (dV/dt).  Khi điện áp anode-cathode tăng nhanh thì thyristor có thể bắt đầu dẫn mà không 

cần xung kích khởi và chưa đạt đến điện áp đánh thủng, nên gọi là hiệu ứng tốc độ hoặc hiệu ứng dV/dT 

(V/μs) hoặc đôi khi gọi là hiệu ứng dI/dT (A/μs).   

Tốc độ tăng lớn nhất. Mỗi thyristor có trị số tốc độ tăng tới hạn, nghĩa là nếu điện áp (hoặc dòng) tăng 

nhanh hơn trị số tăng của tốc độ lớn nhất thì cấu kiện dẫn (có hoặc không có kích khởi) mặc dù điện áp 

anode thực sự chưa vượt mức điện áp đánh thủng danh định. Đặc tính tăng của tốc độ lớn nhất đặc biệt 

quan trọng khi tín hiệu là dạng xung mà không phải là tín hiệu sin được đạt vào anode. 

4.3.3 ĐO THỬ SCR và THYRISTOR CƠ BẢN 

Cũng như đối với transistor và diode, SCR cần phải có nhiều thử nghiệm trong quá trình sản xuất. Cách 

đo thử đơn giản và toàn diện nhất đối với SCR là để SCR làm việc trong mạch tương tự điều kiện mạch 

thực tế (thường với nguồn ac và tải thích hợp ở anode, tín hiệu ac hoặc xung ở cổng) rồi đo góc dẫn trên 

máy hiện sóng vệt kép. Với cách đo thử này điện áp kích dẫn và điện áp anode cũng như dòng tải được 

điều chỉnh đến các điều kiện làm việc động bình thường (hoặc bất thường) và ghi kết quả. Ví dụ, điện 

áp kích dẫn có thể điều chỉnh trên mức kích dẫn nhỏ nhất và lớn nhất giả định, hoặc có thể ngắt kích 

dẫn và giảm điện áp anode đến mức điện áp ngắt thực. Phương pháp góc dẫn sẽ thử tất cả các đặc tính 

quan trọng của SCR, ngoại trừ đóng, ngắt và tốc độ tăng. 

a) Đo thử góc dẫn 

Có thể sử dụng máy hiện sóng vệt kép để đo góc dẫn của SCR hoặc thyristor như mạch đo ở hình 4.38, 

trong đó một kênh của máy hiện sóng sẽ hiện hình mức dòng anode, trong khi kênh còn lại hiện hình 

điện áp kích dẫn. Cả hai vệt phải được chuẩn theo điện áp. Đo dòng tải anode thông qua điện trở thuần 

1Ω, nên sụt áp trên điện trở là bằng với mức dòng. Ví dụ, nếu chỉ thị 3V thu được trên vệt của máy hiện  

sóng sẽ là mức dòng 3A đang chảy trong mạch anode. 

Điện áp kích dẫn được chỉ thị trực tiếp trên kênh còn lại của máy hiện sóng. Chú ý là diode ở mạch kích 

dẫn để cung cấp tín hiệu kích dẫn dc trong mạch ac. Do tín hiệu kích dẫn đồng bộ với dòng anode (cung 

cấp từ một nguồn), nên phần chu kỳ kích dẫn trong đó có dòng anode chảy qua là góc dẫn. 

Quy trình đo thử góc dẫn của SCR như sau: 

1. Mắc mạch như ở hình 4.38. Bật nguồn cho máy hiện sóng. Đặt quét và đồng bộ ở mức Internal (quét 

trong). 

2. Đưa nguồn vào SCR. Điều chỉnh điện áp kích dẫn, điện áp anode và dòng anode đến mức theo yêu 

cầu. Điện áp anode có thể đo bằng cách tạm thời di chuyển đầu đo của máy hiện sóng (đầu đo đang 

được mắc để đo điện áp cực cổng) đến anode. 

3. Điều chỉnh điều khiển quét của máy hiện sóng và đồng bộ để có hai hoặc ba chu kỳ ổn định của mỗi 

dạng sóng trên màn hình. 

4. Trên cơ sở của xung kích dẫn bằng 180°, xác định góc của dòng anode bằng cách đối chiếu với vệt  

của điện áp kích dẫn. Ví dụ trên hình hiện ở hình 4.38, dòng anode bắt đầu chảy ở 90° và dừng ở 180°, 

sẽ cho góc dẫn là 90°. 

Chú ý rằng, nếu cấu kiện đo thử là triac (hoặc tương tự như SBS) thì hình hiện quá trình dẫn ở cả hai  



 

  

80 

 

bán kỳ. 

5. Để xác định mức điện áp kích dẫn cần thiết nhỏ nhất và lớn nhất thì phải thay đổi điện áp kích dẫn từ  

0 đến khoảng hoạt động dự kiến, và chú ý mức của điện áp kích dẫn khi anode bắt đầu dẫn. 

6. Để xác định mức điện áp đánh thủng, thì ngắt điện áp kích dẫn và chuyển đầu que đo của máy hiện 

sóng đến anode. Tăng điện áp anode cho đến khi bắt đầu dẫn và ghi mức điện áp anode tương ứng. 

4.3.4 CÁC SAI HỎNG ĐIỂN HÌNH Ở CÁC MẠCH SỬ DỤNG THYRISTOR. 

Mặc dù thyristor là các cấu kiện tin cậy nhưng cũng có một số sai hỏng liên quan tới các thyristor gồm: 

1. Điện áp đánh thủng thấp. 

2. Mất chức năng điều khiển của cổng. 

3. Hở mạch giữa anode với cathode (do di/dt cao, trong đó di là độ biến thiên ở dòng anode trong 

khoảng thời gian dt). 

4. Ngắn mạch giữa anod và cathode (do dv/dt cao, 

trong đó dv là độ biến thiên ở điện áp anode trong 

khoảng thời gian dt). 

5. Hở mạch giữa cổng và cathode. 

6. Ngắn mạch giữa cổng và cathode. 

7. Hỏng ở mạch kích dẫn cho SCR. 

4.3.5 MẠCH ĐO THỬ ĐƠN GIẢN SCR 
Các SCR có cùng đặc tính như các diode và có thể đo 

thử bằng cách đo đo điện trở giữa cổng và cathode. Ở 

trạng thái phân cực thuận, tiếp giáp pn của SCR vào 

khoảng từ 100  đến 500 , còn ở điều kiện phân cực 

ngược vào khoảng 100k . Mạch dùng cho việc đo thử SCR bằng multimeter như ở hình 4.39. Các bước 

đo như sau: 

1. Đóng S1, đặt biến trở 5k  ở vị trí = 0, chỉ thị trên milliammeter sẽ rất thấp, điển hình là 50 A, do 

SCR ngưng dẫn. Số chỉ thị của đồng hồ đo điện áp [Voltmeter] vào khoảng 12V. 

2. Đóng S2, để kích xung vào cổng, SCR sẽ dẫn, milliammeter sẽ chỉ thị mức dòng cao, khoảng 100mA, 

voltmeter chỉ thị khoảng 1V, tức là mức sụt áp thuận giữa anode và cathode của SCR. 

3. Tăng dần điện trở của biến trở 5k  cho đến khi SCR chuyển sang ngưng dẫn do điện áp anode thấp. 

Giá trị đọc được trên milliammeter ngay trước khi SCR chuyển sang ngưng sẽ cho mức dòng giữ, IH. 

 

4.4 ĐO THỬ VI MẠCH TƢƠNG TỰ – IC TUYẾN TÍNH OP AMP 
Đo thử vi mạch tương tự điển hình là vi mạch thuật toán đa năng [operation amplifier]. Thuật ngữ 

'khuyếch đại thuật toán' [op – amp], cho biết rằng bộ khuyếch đại có thể thực hiện các phép tính toán 

như phép cộng, phép trừ, phép vi phân, phép tích phân, v. v. . . với các tín hiệu tương tự. Các ứng dụng 

của op - amp không chỉ giới hạn ở các phép toán, mà OA còn được sử dụng rộng rãi như một bộ 

khuyếch đại lý tưởng đối với các thiết bị đo, như bộ so sánh trong các mạch biến đổi tương tự sang số 

và làm bộ điều hoà (hay ổn định điện áp) ở các hệ thống nguồn cung cấp. Op - amp cũng được dùng 
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trong các hệ thống audio và video để cung cấp hệ số khuyếch đại cao, độ rộng băng tần lớn và độ méo 

dạng thấp. Các bộ khuyếch đại được sử dụng như mạch khuyếch đại tương tự hay các vi mạch tuyến 

tính, có hai chân dùng cho hai tín hiệu vào, một chân tín hiệu ra, hai chân nguồn cung cấp + VCC và - 

VCC. Sơ đồ chân của IC thông dụng nhất là op - amp 741 cho ở hình 4.40a, và của IC ổn định điện áp 

(IC723) như ở hình 4.40b. [NC - No connection trong sơ đồ nối chân, có nghĩa là 'không nối']. Cực 

được đánh dấu (-) là chân đảo, còn điện cực được đánh dấu (+) là chân không đảo. 

4.4.1 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA OP – AMP. 

Tầng vào của op - amp như ở hình 4.40c, là một mạch khuyếch đại vi sai với hai đầu vào đơn (V1 và V2)  

và một đầu ra đơn (Vo). Hoạt động của mạch được giải thích như sau. 

Khi V1 tăng lên, dòng chảy qua Q1 tăng, điện áp trên RE tăng, sẽ làm giảm điện áp phân cực thuận của  

Q2. Nên dòng chảy qua Q2 sẽ giảm xuống và vì vậy, điện áp tại collector tức là Vo sẽ tăng. Do đó khi 

tăng tín hiệu vào V1 sẽ dẫn đến làm tăng mức tín hiệu ra. Vậy đầu vào V1 được gọi là điện cực không 

đảo. Ngược lại, khi V2 tăng, điện áp phân cực thuận của Q2 sẽ tăng, làm tăng dòng emitter và do đó làm 

tăng dòng collector của Q2, nên có mức sụt áp lớn hơn trên RC và do đó làm giảm Vo. Vậy, V2 tăng sẽ 

dẫn đến việc làm giảm mức điện áp ra, nên đầu vào V2 được gọi là đầu vào đảo.  

a) Sơ đồ khối của op - amp. 
Ngoài tầng khuyếch đại vi sai ở đầu vào, một vi mạch op - amp còn có các tầng khác để tăng hệ số 

khuyếch đại và cuối cùng là một tầng lặp lại emitter kiểu đẩy kéo ở đầu ra. Sơ đồ khối của một op - amp  

điển hình như ở hình 4.41a. 

Ký hiệu op - amp theo chức năng như ở hình 4.41b, và ký hiệu mạch theo hình 4.41c. 

b) Các thông số của op - amp. 

- Hệ số khuyếch đại vòng hở. Hệ số khuyếch đại vòng hở là hệ số khuyếch đại điện áp (Av) của mạch 

khuyếch đại khi không có mạch hồi tiếp âm. 

- Hệ số khuyếch đại vòng kín. (Avcl) là hệ số khuyếch đại điện áp khi có mạch hồi tiếp âm. 

- Điện trở vào. Là điện trở giữa hai đầu vào, khi nhìn từ nguồn tín hiệu vào, nên gọi là điện trở vào 

(Zin). 

- Điện trở ra. Giá trị điện trở đo được tại đầu ra ở trạng thái hở mạch tải gọi là điện trở ra (Zout). 

- Điện áp dịch đầu ra và dịch đầu vào. Khi hai cực base của mạch khuyếch đại vi sai đầu vào được nối  

đất, điện áp vi sai bằng 0, điện áp ra cũng phải bằng 0. Tuy nhiên, do không có sự đồng nhất lý tưởng ở 

hai transistor, nên mức điện áp ra không thể bằng 0. Mức điện áp ra khác 0 khi hai đầu vào nối đất gọi 

là mức điện áp dịch đầu ra, nghĩa là có một mức điện áp vào nào đó đã được đưa vào mạch mặc dù cả 

hai đầu vào đã được nối đất, mức điện áp vào đó sẽ bằng Vo / hệ số khuyếch đại điện áp, nên được gọi là 

điện áp dịch đầu vào. Điện áp dịch đầu ra cũng có thể được xác định bằng điện áp chênh lệch cần phải  

được đặt vào hai đầu vào để làm triệt tiêu điện áp dịch đầu ra. 

- Độ trôi mức điện áp dịch đầu vào. Được xác định bằng sự thay đổi ở mức điện áp dịch đầu vào theo 

độ thay đổi về nhiệt độ tuyệt đối. 



 

  

82 

 

- Dòng dịch đầu vào. Được xác định bằng độ chênh lệch giữa hai dòng base của tầng vào. Nếu các 

transistor đồng nhất về tất cả các thông số, thì dòng dịch đầu vào sẽ bằng 0. 

- Độ trôi mức dòng dịch đầu vào. Độ trôi mức dòng dịch đầu vào được xác định bằng độ thay đổi ở 

mức dòng dịch đầu vào theo độ thay đổi về nhiệt độ tuyệt đối.   

- Dòng phân cực vào Dòng phân cực vào là trung bình cộng của hai dòng base. 

- Tỷ số loại bỏ nhiễu đồng pha [Common mode rejection ratio - CMRR]. Khi điện áp dịch đầu ra đã 

được loại bỏ, thì hai tín hiệu vào bằng nhau có cùng cực tính (tức là cả hai đều dương hoặc cả hai đều 

âm) tại hai đầu vào sẽ không tạo ra mức tín hiệu ở đầu ra. Hai tín hiệu có cùng cực tính được gọi là tín 

hiệu đồng pha. Các tín hiệu nhiễu có cùng cực tính được trích dẫn vào các đầu vào. Hệ số khuyếch đại 

của op - amp đối với các tín hiệu đồng pha là rất nhỏ khi so với hệ số khuyếch đại của hai tín hiệu vi sai 

(tức là hai tín hiệu có cực tính ngược nhau). Tỷ số của hệ số khuyếch đại vi sai (AD) đối với hệ số 

khuyếch đại đồng pha ACM được gọi là tỷ số loại bỏ nhiễu đồng pha là: 

CM

DCMRR
A

A
                                                                      (4.7a) 

Đối với mạch khuyếch đại vi sai, ta có: 

e

C
D
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A  do vậy, 

e

E

e

EeCMRR
r

R

r

Rr
(khi RE >> re)          (4.7b) 

trong đó, RE là điện trở emitter và re là điện trở của diode (tiếp giáp base – emitter) khi có mức dòng 

chảy qua diode bằng với IE. 

Thông thường, re rất bé (vài ohm, điển hình bằng 25mV/IE, trong đó IE vào khoảng vài milliampere), và 

RE rất lớn (vào khoảng vài megaohm) vì vậy, CMRR là rất cao. 

- Tốc độ thay đổi hay tốc độ đáp ứng (Slew rate). Đối với các op – amp, thường sử dụng một tụ điện 

nhỏ (vài picofarad) ở mạch collector của tầng vào để có thể ổn định hệ số khuyếch đại ở tần số cao 

(hoặc dùng để khử ảnh hưởng của điện dung ký sinh). Khi tín hiệu vào tăng lên từ 0, transistor thứ nhất 

(Q1) ở mạch hình 4.42a, sẽ trở nên bảo hoà và transistor thứ hai (Q2) sẽ trở nên ngưng dẫn, cho phép tụ 

C nạp đến giá trị điện áp bằng với điện áp collector (VC). Hình 4.42b, thể hiện tốc độ nạp của tụ C. Tốc 

độ nạp lớn nhất (tại điểm bắt đầu của chu trình nạp) được gọi là tốc độ đáp ứng [slew rate - SR]. Cần 

phải có tốc độ thay đổi cao. Nếu tốc độ thay đổi của op - amp thấp hơn tốc độ thay đổi của tín hiệu vào, 

thì tín hiệu ra sẽ bị méo dạng. Biểu thức mô tả tốc độ thay đổi theo phương trình (4.8), 

Tốc độ đáp ứng = dv/dt (max) = 
C

I

t

Q

C

(max)
(max)

d

d1
                                         (4.8) 

Tốc độ nạp tuỳ thuộc vào Vout tức là tuỳ thuộc vào RC, tốc độ thay đổi sẽ giảm xuống khi RC tăng và có 

thể gây méo dạng tín hiệu như thể hiện ở hình 4.42c. 

- Độ rộng băng tần công suất. Tần số lớn nhất, fmax của tín hiệu v = Esin 2 ft để không làm méo dạng 

tín hiệu ra được cho bằng phương trình (4.9), 

E
f

2π

SR
max                                                                 (4.9) 

trong đó, E là biên độ đỉnh của dạng sóng tín hiệu vào.  
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Tần số trên được gọi là độ rộng băng tần lớn nhất hay độ rộng băng tần công suất. Biên độ tín hiệu vào 

thấp hơn sẽ cho độ rộng băng tần công suất cao hơn. Giới hạn tần số cao nhất của IC741 là vào khoảng 

1MHz. 

- Độ dao động điện áp ra. Mức điện áp ra lớn nhất có thể là + VCC hay - VEE. Thường VEE = VCC. Vậy 

mức điện áp ra có thể dao động lý tưởng từ - VEE đến + VCC. Thực tế, độ dao động lớn nhất của điện áp 

ra thấp hơn khoảng 10% so với mức lý tưởng. Ở trạng thái hỏng, mức ra của op - amp có thể ghim ở 

mức + VCC hay tại mức - VEE. 

- Tỷ số triệt mức điện áp nguồn cung cấp [gọi tắt là PSRR - Power supply voltage rejection ratio]. 

PSRR là tỷ số của độ thay đổi ở mức điện áp dịch đầu vào ( Vioff) theo độ thay đổi ở mức điện áp nguồn 

cung cấp ( VCC). Lý tưởng nhất, PSRR phải bằng 0. Trong thực tế, PSRR khá nhỏ (vào khoảng vài 

microvolt/volt). 

- Độ rộng băng tần hệ số khuyếch đại bằng 1. Là tần số tín hiệu tại mức hệ số khuyếch đại điện áp bị 

giảm xuống bằng 1 (hay 0dB). Đối với IC741, độ rộng băng tần tương ứng với hệ số khuyếch đại bằng 

1 là 1MHz (mặc dù độ rộng băng tần ở mức 3dB chỉ là 10Hz). Có nghĩa là, khi IC741 có hệ số khuyếch 

đại cao ở dc và dãi tần số thấp, thì vi mạch không thể sử dụng ở mức tần số tín hiệu cao hơn 1MHz. Vi 

mạch LM318 có độ rộng băng tần ứng với hệ số khuyếch đại bằng 1 là 15MHz (tốc độ thay đổi cao là 

70V/ s). 

- Tích độ rộng băng tần-hệ số khuyếch đại. Tích độ rộng băng tần - hệ số khuyếch đại của một op - 

amp là hằng số. Khi hệ số khuyếch đại bị giảm xuống do hồi tiếp âm, thì độ rộng băng tần sẽ tăng lên. 

Ví dụ, khi hệ số khuyếch đại bằng 100000 thì độ rộng băng tần là 10Hz (tích = 1000000). Khi hệ số 

khuyếch đại bị giảm xuống còn 1000 do hồi tiếp âm, thì độ rộng băng tần sẽ bằng 1kHz (tích bằng  

1000000), còn khi hệ số khuyếch đại giảm xuống bằng 1, thì độ rộng băng tần bằng 1MHz (tích bằng 

1000000). Ngoài việc sử dụng các op - amp cho việc tính toán số học, thì các IC tuyến tính cũng đã 

được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống audio và video. Vi mạch IM2002, thích hợp cho các mạch 

khuyếch đại audio, có hệ số khuyếch đại điện áp là 40dB, độ rộng băng tần là 100kHz và công suất ra là 

8W. Vi mạch LM733, thích hợp cho việc khuyếch đại cao tần (RF) có hệ số khuyếch đại là 20dB và độ 

rộng băng tần là 120MHz. Vi mạch LM340 là vi mạch điều hoà (ổn định) điện áp nguồn cung cấp rất 

tốt khi tải biến thiên. 

Các thông số thực tế và lý tưởng của IC741C, được liệt kê ở bảng 4.3. 

Bảng 4.3: Các thông số của IC741C. 

       Thông số Giá trị điển hình Giá trị lý tưởng 

1.     Điện áp dịch đầu vào 1mV (lớn nhất là 5mV) 0 

2.     Dòng dịch đầu vào 20nA (lớn nhất là 200nA) 0 

3.     Dòng phân cực đầu vào 80nA (lớn nhất là 500nA) 0 

4.     Trở kháng vào 1M  (lớn nhất là 2M )  

5.     Trở kháng ra 75  0 

6.     Điện dung vào 1.4pF 0 

7.     Hệ số khuyếch đại vòng hở 160 000 (thấp nhất là 20 000)  

8.     CMRR 90dB  

9.     PSRR 30 V/V (lớn nhất là 150 V/V) 0 

10 .  Độ dao động điện áp lớn nhất là  13.5V  15V 

11.  Tốc độ đáp ứng 0.65V/ s  
12.  Độ rộng băng tần  

       (khi hệ số khuyếch đại bằng 1) 
1MHz  

13.  Độ rộng băng tần công suất 200kHz  
14.  Mức tiêu tán công suất  

      (tại nhiệt độ môi trường là 25
o
C) 

500mW (lớn nhất) 0 

4.4.2   ĐO THỬ CÁC THÔNG SỐ CỦA OP – AMP. 

a) Đo hệ số khuyếch đại vòng hở. 

Mạch dùng để đo hệ số khuyếch đại vòng hở như ở hình 4.43a, theo trình tự đo như sau. 
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1. Điều chỉnh điện áp dịch đầu ra bằng 0, bằng điện thế kế P1. 

2. Điều chỉnh dần bộ suy giảm P2 để có tín hiệu vào nhỏ. 

3. Đo mức tín hiệu vào vin bằng millivoltmeter ac và tín hiệu ra vo bằng một đồng hồ đo điện áp. 

4. Tính hệ số khuyếch đại vòng hở theo công thức vo / vin. 

5. Biểu thị hệ số khuyếch đại vòng hở theo dB (= 20log vo/vin). 

b) Đo điện trở vào Rin. 

Mạch đo như ở hình 4.43b. 

Tín hiệu vào Vin đặt vào giữa hai đầu vào thông qua hai điện trở R bằng nhau. Đo mức điện áp ra Vo.  

Suy ra, Vo được tính theo phương trình (4.10), 

in

vinin
o

2 RR

ARV
V                                                            (4.10) 

Khi đã biết Vin, Vo, hệ số khuyếch đại điện áp (vòng hở) Av và R, có thể suy ra trị số điện trở vào Rin. 

c) Đo điện áp dịch đầu vào. 

Đo điện áp dịch đầu vào bằng mạch như ở hình 4.43c. Đây là mạch vòng kín nên hệ số khuyếch đại 

bằng Rf/R1. Đo Vo và đo các điện trở Rf và R1, suy ra Vin bằng Vo x Rf / R1. 

Khi không có điện áp vào, mà có mức điện áp nào đó ở đầu ra thì đó là mức điện áp dịch đầu ra do sự 

bất đối xứng ở các transistor trong tầng vi sai của OA, tức là gần như có một mức điện áp nhỏ tại đầu 

vào. Suy luận ngược phép tính trên là mức điện áp dịch đầu vào.  

d) Đo dòng phân cực đầu vào. 

Mạch đo dòng phân cực đầu vào như ở hình 4.44a. 

Cả hai điện trở RB-1 và RB-2 là có trị số bằng nhau (> 10M ). Khi nối cực A với A' và ngắn mạch CD. 

Dòng điện IB-2 sẽ chảy qua RB-2, và mạch sẽ làm việc như mạch lặp điện áp (mạch khuyếch đại có hệ số 

khuyếch đại bằng 1), nên điện áp ra, Vo sẽ bằng mức điện áp ngang qua RB-2. Đo Vo và suy ra: 

2-B

o
2-Bo2B2B   hay      

R

V
IVRI                                               (4.11) 

Tháo ngắn mạch giữa C và D. Thực hiện ngắn mạch giữa A và B, và nối C với C'. Mức điện áp ngang 

qua RB-1 sẽ bằng với Vo. Do vậy, 

1-B

o
1-Bo1B1B   hay      

R

V
IVRI                                                (4.12) 
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IB1 và IB2 nhận được từ hai phương trình (4.11) và (4.12) tương ứng. Dòng phân cực đầu vào có thể tính 

bằng giá trị trung bình hai mức dòng trên.  

Hai điện trở lớn RB1 và RB2 sẽ được mắc song song hai tụ điện để làm giảm nhiễu tần số cao. 

e) Đo thông số CMRR. 

Mạch đo thông số CMRR cho ở hình 4.44b. 

Khi chuyển mạch chuyển sang vị trí C, thì đầu vào + và - của op - amp sẽ được mắc đến cùng mức điện 

áp qua vị trí C của chuyển mạch, tức là cách mắc đồng pha. Điện áp ra Vo sẽ được chỉ thị, gọi là VC. 

Chuyển mạch được đặt tại vị trí D, đầu vào đảo sẽ được nối đất thông qua R1 và đầu vào không đảo vẫn 

được mắc với điện áp vào. Vậy ở trạng thái này, hai đầu vào (+ và -) sẽ cho tín hiệu vi sai. Vo sẽ được 

chỉ thị, gọi là VD. Sau đó tính tỷ số VD/VC sẽ có CMRR. 

f) Đo tốc độ thay đổi hay tốc độ đáp ứng [viết tắt là SR - Slew Rate]. 

Tốc độ thay đổi là tốc độ thay đổi của điện áp ra lớn nhất (V/micro giây). Đối với IC741, giá trị điển 

hình là 1V/ s.  

SR có thể đo bằng cách cung cấp một xung vuông tần số thấp từ một nguồn phát xung đến đầu vào của 

op - amp để đo theo mạch ở hình 4.45a. 

Sóng vuông ở đầu vào sẽ tạo ra cạnh sườn lên ở đầu ra do sử dụng tụ bù. Cạnh nghiêng quan sát trên 

máy hiện sóng thể hiện như ở hình 4.45b. 

Độ nghiêng là đồng đều, tốc độ biến thiên lớn nhất của điện áp ra sẽ như nhau tại mọi thời điểm trong 

khoảng thời gian tích phân sườn nghiêng. Bằng cách chọn các điểm thuận tiện trên sườn nghiêng, sẽ đo  

được v và t, rồi lấy tỷ số v / t sẽ tính được tốc độ biến thiên. 

Một phương pháp đo SR khác là cung cấp tín hiệu sóng sin từ một máy tạo sóng sin đến op - amp và 

quan sát dạng sóng ra trên màn hình của máy hiện sóng. Tần số của tín hiệu vào sẽ được tăng dần cho 

đến khi vừa có sự méo dạng xuất hiện trên màn hình của máy hiện sóng. Khi đó tần số ngay trước khi 

xuất hiện sự méo dạng là tần số lớn nhất (fmax) để tính SR, theo công thức (4.9) là: fmax = SR / (2 E).  

4.4.3 PHÂN TÍCH MẠCH OP – AMP. 

a) Khái niệm mức đất ảo. 

Do hệ số khuyếch đại vô cùng, điện áp vào bằng 0, nên nếu một trong hai đầu vào được nối đất, thì đầu 

vào còn lại cũng có thể được xem như được nối đất. Nếu một đầu vào không được nối đất, nhưng có 

mức điện áp V, thì đầu vào còn lại cũng có thể xem là đặt tại mức điện áp V. Hơn nữa, do trở kháng vào 

vô cùng, dòng vào bằng 0,  vì vậy không có dòng chảy từ một đầu vào đến đầu vào còn lại. Tác dụng 

như vậy tại một điện cực được gọi bằng thuật ngữ mức đất ảo [virtual earth]. Như vậy, ở trạng thái mức 

đất ảo, mặc dù không có điểm được nối đất nhưng đóng vai trò như được nối đất nên không có dòng 

điện chảy từ điểm đất này đến điểm được nối đất khác. Sử dụng khái niệm mức đất ảo để phân tích các 

mạch op - amp. 

- Mạch khuyếch đại đảo Hình 4.46a, là mạch khuyếch đại đảo, với tín hiệu vào Vin được đặt vào đầu 

vào đảo và Rf và Rin là điện trở hồi tiếp và điện trở nối tiếp, tương ứng trên hình vẽ. Không có dòng điện 

chảy giữa A và B do trở kháng vào vô cùng, nên dòng điện chảy qua Rin bằng dòng chảy qua Rf. Khi xét 

theo khái niệm mức đất ảo, dòng chảy qua điện trở Rin là Vin / Rin, bằng dòng chảy qua Rf là Vo / Rf , nên  

ta có: 
f

o

in

in

R

V

R

V
 hay hệ số khuyếch đại điện áp: 
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- Mạch khuyếch đại tổng. Mạch khuyếch đại đảo có thể làm việc như mạch khuyếch đại tổng, nếu các 

điện áp vào V1, V2, và V3 cần được cộng với nhau, tất cả được đặt vào đầu vào đảo thông qua các điện 

trở có các trị số R1, R2 và R3, suy ra: 

o
3

f
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f
2

1

f
1 V

R

R
V

R

R
V

R

R
V  

Nếu R1 = R2 = R3, thì suy ra V1 + V2 + V3 = Vo. 

- Mạch khuyếch đại không đảo. Hình 4.46b, là mạch khuyếch đại không đảo. Phân tích mạch sẽ cho 

kết quả ở phương trình (4.14). Đặt điện áp Vin vào đầu vào không đảo và điện áp hồi tiếp vào đầu vào 

đảo. Do hệ số khuyếch đại vô cùng, nên điện áp giữa hai điểm A và B bằng 0, hay, VA = VB, có nghĩa là, 

fin

in
oin

RR

R
VV nên hệ số khuyếch đại điện áp của mạch sẽ là:        

in
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in

fin
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V
A                                                 (4.14) 

- Mạch lặp điện áp hay mạch khuyếch đại có hệ số khuyếch đại điện áp bằng 1. 
Mạch lặp như ở hình 4.46c. 

Khi chênh lệch điện áp giữa B và A bằng 0 (hệ số khuyếch đại vô cùng) thì Vo = Vin. Mạch khuyếch đại 

đóng vai trò như một tầng đệm với trở kháng vào rất cao. Các tầng đệm như vậy là cần thiết giữa một 

tầng dao động và một tầng khuyếch đại công suất để giữ cho các tín hiệu dao động không bị suy giảm. 

Mạch khuyếch đại đảo với Rf = Rin (hình 4.46a), cũng là mạch khuyếch đại có hệ số khuyếch đại bằng 1 

với mức tín hiệu ra bị đảo (tức là Vo = - Vin). 

- Mạch khuyếch đại hiệu hay vi sai. Khi hai mức điện áp khác nhau V1 và V2 được đặt vào hai đầu vào  

đảo và không đảo, như ở hình 4.47a, thì điện áp ra Vo sẽ tính theo phương trình (4.15). 

1

f
12

1

f1

1

f2

1

f1

1

f

f1

f2
o )(1

R
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R
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Nếu Rf = R1, thì:  

V2 - V1 = Vo                                                               (4.15) 

Vậy, mạch khuyếch đại chênh lệch đóng vai trò như một mạch trừ. 

- Mạch tích phân. Hình 4.47b, là một mạch tích phân. Phân tích mạch sẽ cho kết quả bằng phương trình 

(4.16). 

Điện áp tại đầu vào + bằng 0, nên điện áp trên tụ C bằng Vo (so với mức đất ảo). 

Vậy, ta có: 

C

Q
Vo

, hay:  
C

i

t

Q

Ct

V

d

d1

d

d o  

Mặt khác, do mức đất ảo tại đầu vào đảo, nên ta có: 
R
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V
i inin0
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Do vậy, ta có: 
t

V
C

R

V

d

d oin , hay: 
RC

t
VV

d
d ino  

Tích phân hai vế, ta có:  

tV
RC

V d
1

d ino , hay:    tV
RC

V d
1

ino                                               (4.16) 

Phương trình (4.16), cho thấy rằng, biên độ của điện áp ra bằng tích phân hàm số điện áp vào. 

- Mạch vi phân. Hình 4.47c, là mạch vi phân. Phân tích mạch sẽ cho điện áp ra bằng vi phân điện áp 

vào bởi phương trình (4.17). Bằng khái niệm mức đất ảo, điểm A được nối đất và do vậy, Vin sẽ nạp điện 

cho tụ, nên: 

Q = CVin hoặc ta có: 
t

V
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d

d

d in , mặt khác: 
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hoặc:  
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fo                                                                             (4.17) 

Vậy, điện áp ra là vi phân của điện áp vào Vin. 

- Mạch ổn định (điều hoà ) điện áp. Hình 4.48, là ứng dụng op - amp làm mạch ổn định điện áp. 

VZ không đổi do tác dụng của diode zener. Do đó điện áp tại đầu vào A = VZ. Một phần điện áp ra sẽ 

được đưa trở lại đầu vào B thông qua mạch phân áp bằng hai điện trở R1 và R2. Nếu điện áp tại B tăng 

lên, thì điện áp tại đầu ra C của op - amp sẽ giảm xuống, và vì vậy điện trở của transistor điều chỉnh, Q 

sẽ tăng lên, tức là sẽ làm giảm mức điện áp ra, VO 

trên điện trở tải, bằng cách đó sẽ làm vô hiệu hoá 

mức điện áp tăng lên ban đầu. Quá trình ngược lại 

sẽ xảy ra nếu điện áp tại đầu vào B giảm. Như vậy, 

điện áp ra, VO sẽ duy trì hầu như không đổi. 

- Mạch so sánh. Là mạch được sử dụng phổ biến 

trong các bộ đếm, các bộ biến đổi tương tự sang số 

(ADC), và các bộ biến đổi số sang tương tự 

(DAC). VIN sẽ được so sánh với điện áp mẫu VR, 

như ở mạch hình 4.49a. 

Khi VIN hơi lớn hơn so với VR, thì điện áp ra VO sẽ 

dương (hay mức logic 1) do hệ số khuyếch đại của 

op - amp rất cao. Khi VIN hơi thấp hơn so với VR, thì VO sẽ âm (hay ở mức logic 0) và khi VIN = VR, thì 

VO bằng 0 (mức logic 0). 

Như vậy, mạch ở hình 4.49a, so sánh điện áp vào với điện áp mẫu, cho biết điện áp vào hoặc là lớn hơn, 

hoặc nhỏ hơn hay bằng so với điện áp mẫu. 

- Mạch chuyển đổi dòng điện thành điện áp. Một mạch op - amp có thể sử dụng để chuyển đổi dòng  

điện thành điện áp. Việc chuyển đổi dòng điện thành điện áp là cần phải có trong các voltmeter số và 

các voltmeter điện tử để đo dòng điện. Mạch biến đổi dòng thành áp như ở hình 4.49b. 

Dựa theo mức đất ảo, ta có Vo = i x Rf. Vậy, Vo tỷ lệ thuận với dòng điện i, trong đó dòng i là dòng điện  
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cần đo. Nếu Rf bằng 1k , giá trị của Vo sẽ cho mức dòng đọc trực tiếp theo milliamper. 

- Mạch chuyển đổi điện áp thành dòng điện. Nếu điện áp vào Vin được đưa đến đầu vào không đảo như 

mạch ở hình 4.46b, thì sẽ cho dòng điện I chảy qua điện trở hồi tiếp Rf sẽ là: 

in

in

R

V
I (do mức đất ảo), hoặc: IRV inin  

Nếu cho Rin trong khoảng kΩ, thì giá trị của Vin sẽ thể hiện trực tiếp mức dòng trong khoảng milliamper. 

Như vậy, điện áp đã được chuyển đổi thành dòng điện. 

- Để đo các điện trở có trị số điện trở rất nhỏ. Một op - amp có thể sử dụng để đo các giá trị điện trở rất 

nhỏ do sự mất cân bằng trong mạch cầu cân bằng khác nhau. 

Nếu bốn nhánh của mạch cầu Wheatstone có các điện trở của mỗi nhánh bằng nhau, thì cầu sẽ cân bằng 

và vì vậy chênh lệch điện thế ngang qua nhánh của đồng hồ bằng 0. Khi một điện trở chưa biết được 

mắc nối tiếp với một nhánh cầu, thì sự cân bằng sẽ bị phá vỡ và sẽ xuất hiện một mức điện áp nhỏ V. 

Op - amp sẽ đo mức điện áp đó dưới dạng điện trở. 

- Các mạch lọc. Op - amp có thể được sử dụng làm mạch lọc thông thấp, mạch lọc thông cao, mạch lọc 

dãi, hay mạch lọc loại bỏ dãi thông. Các mạch lọc như vậy được gọi là các mạch lọc chủ động. So với 

tác dụng chức năng lọc của mạch RC, thì hệ số khuyếch đại của mạch khuyếch đại đóng vai trò quan 

trọng trong việc làm tăng thêm các đặc tính của bộ lọc. Mạch ở hình 4.49c, và 4.49d, là mạch lọc thông 

thấp và mạch lọc thông cao thông dụng tương ứng. Ngoài ra ở dãi tần số thấp, các mạch lọc thông 

thường cần phải có các cuộn điện cảm lớn, nhưng ở các mạch lọc chủ động không cần các cuộn điện 

cảm, nên kích thước mạch lọc nhỏ gọn. Các mạch lọc chủ động đã trở nên thông dụng hơn nhiều so với 

các kiểu mạch lọc thông thường. 

Tần số cắt trong cả hai mạch lọc bằng 1/(2 RC). Mạch hồi tiếp âm sẽ làm tăng độ rộng băng tần. Khi 

mạch lọc thông thấp và mạch lọc thông cao được mắc nối tiếp, thì sẽ có mạch lọc thông dãi. Khi mạch 

lọc thông thấp và thông cao được mắc song song, thì sẽ nhận được mạch lọc thông chặn. 

4.4.4   CÁC SAI HỎNG THÔNG THƢỜNG XẢY RA TRONG OP-AMP. 

Các sai hỏng thường xảy ra trong các mạch op-amp như sau: 

1. Mức điện áp ra của mạch khuyếch đại vi sai giữ ở mức + VCC. Nguyên nhân có thể xảy ra: (i) nếu VCC 

bị ngắn mạch với chân ra bên trong hay bên ngoài, hoặc (ii) điện trở collector bị ngắn mạch, hoặc (iii) 

transistor đầu ra trở nên hở mạch, hoặc (iv) điện trở emitter hở mạch, hoặc (v) điện áp tại cực không đảo 

là cao hơn nhiều so với điện áp tại cực đảo. 

2. Tín hiệu ra của mạch khuyếch đại vi sai giữ tại mức - VCC, do: (i) - VCC bị nối tắt với chân ra bên 

trong hay bên ngoài, hoặc (ii) điện áp tại chân đảo lớn hơn nhiều so với điện áp tại chân không đảo. 

3. Mức ra có thể ở mức 0V do: (i) chân ra đứt, hay (ii) chân ra bị ngắn mạch với đất. 

4. Mức điện áp dịch đầu ra có thể cao do sự mất cân bằng ở các transistor. 

5. Mức tín hiệu ra có thể bị méo do tốc độ thay đổi (SR) trở nên thấp hơn so với tốc độ biến thiên của tín 

hiệu. 

6. CMRR thấp là do: (i) các transistor không cân bằng, cho hệ số khuyếch đại đồng pha cao, hoặc do (ii) 

hệ số khuyếch đại vi sai trở nên thấp. 

7. Hệ số khuyếch đại vòng kín có thể thấp hay cao biểu thị điện trở hồi tiếp lỗi hoặc điện trở nối tiếp lỗi. 

Ví dụ 4.5: Với các thông số mạch ở hình 4.50, hãy xác định các mức điện áp tại A, B, và C. Xác định 

các mức điện áp ảnh hưởng khi hở mạch của từng điện trở. 
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Các mức điện áp ở trạng thái mạch bình thường. 

Điện áp tại A sẽ gần bằng 0V do mức đất ảo. 

Điện áp tại B sẽ bằng: - (2mV + 3mV) = - 5mV (do mạch tính tổng) 

Điện áp tại C sẽ bằng: - 5mV (mạch lặp lại điện áp). 

Các mức điện áp ở trạng thái lỗi. 

Khi R1 hở mạch, thì VA = 0, VB = - 3mV và VC = - 3mV. 

Khi R2 hở mạch, thì VA = 0V, VB = - 2mV và VC = -2mV. 

Khi Rf hở mạch, thì VA = 1mV, VB = - 13,5V và VC = - 13,5V. 

Ví dụ 4.6: Nếu từng điện trở ở mạch hình 4.50 bị ngắn mạch thì mức điện áp có thể tại các điểm A, B, 

và C sẽ như thế nào ? 

Khi R1 bị ngắn mạch, VA = 2mV, VB = - 13,5V và VC = - 13,5V. 

Khi R2 bị ngắn mạch, VA = 3mV, VB = - 13,5V và VC = - 13,5V. 

Khi Rf bị ngắn mạch, VA = 0V, VB = 0V và VC = 0V. 

Ví dụ 4.7: Tính các mức điện áp bình thường tại các điểm A, B, C, và D trong mạch ở hình 4.51. 

Các mức điện áp bình thường. 

VA = 0V (bằng mức đất ảo) 

VB = - 1V (do hệ số khuyếch đại = - Rf/R1 = - 1) 

VC = - 3V (do hệ số khuyếch đại điện áp bằng 1 + (200/100) = 3) 

VD = - 1V (mạch phân áp). 

Ví dụ 4.8: Hãy xác định sai hỏng trong các trường hợp sau cho mạch ở hình 4.51. 

(a) VA = 1V, VB = VC = - 13,5V và VD = - 4,5V. 

(b) Tất cả các điện áp là bình thường, trừ điện áp tại điểm C bằng - 1V mà lẽ ra bằng -3V. 

(c) VA = VB = VC = VD = 0V. 

(d) VC = - 13,5V, VD = 0V, tất cả các điện áp khác đều bình thường. 

(a) Khi VB bằng giá trị đỉnh, thì điện trở hồi tiếp, Rf bị hở mạch. 

(b) Op - amp thứ hai làm việc như một mạch lặp điện áp do đó R3 bị hở mạch. 

(c) Mức điện áp tại B bằng 0V sẽ cho thấy rằng, Rf bị ngắn mạch hoặc R1 bị hở mạch. Khi điện áp tại B 

bằng 0V thì điện áp tại C và D cũng sẽ bằng 0V. 

(d) Điện trở 200k  bị hở mạch, nên hệ số khuyếch đại vòng hở sẽ tạo ra mức điện áp tại C, VC = -

13,5V, và VD sẽ bằng 0V. 
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4.5 ĐO THỬ VI MẠCH SỐ 

4.5.1 CÁC HỌ LOGIC. 
Bản chất của các mạch logic là các chuyển mạch điện tử. Có thể sử dụng các diode, các BJT, và các 

FET dưới dạng các mạch tích hợp (các IC) để có các tác động chuyển mạch. 

Các vi mạch có cùng các mức điện áp và các đặc tính giống nhau tạo thành một họ logic. Trong phạm vi 

một họ logic, đầu ra của một IC có thể kết nối với đầu vào của IC khác và do đó có thể nhận được các 

kiểu mạch logic rất đa dạng. 

Trong thực tế, phân loại họ vi mạch theo cấu trúc gồm sáu họ logic là: 

1. Họ vi mạch logic transistor-điện trở (RTL) 

2. Họ vi mạch logic transistor-diode (DTL) 

3. Họ vi mạch logic phóng thích tích hợp (I
2
L) 

4. Họ vi mạch logic transistor transistor (TTL) 

5. Họ vi mạch cấu trúc bằng các cấu kiện MOS và CMOS 

6. Họ vi mạch logic ghép emitter (ECL) 

Ba họ vi mạch đầu ở trên hiện nay không còn sử dụng. Các họ vi mạch TTL, CMOS, và ECL đều có 

các thông số riêng, thích hợp với các ứng dụng cụ thể. 

4.5.2  CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỌ LOGIC 

Mỗi họ logic là tổ hợp các cấu kiện điện tử đặc trưng, tạo nên các đặc tính riêng của họ vi mạch logic 

như sau. 

- Mức tiêu tán công suất  Công suất tiêu tán trong cấu kiện khi có dòng điện chảy qua cấu kiện. Công 

suất tính bằng tích của dòng chảy qua và sụt áp trên cấu kiện điện tử. Cấu kiện điện tử tốt hơn nếu mức 

tiêu tán công suất thấp hơn. Mức công suất tiêu tán ở họ vi mạch CMOS là thấp nhất, còn mức công 

suất tiêu tán lớn nhất là ở họ vi mạch ECL. 

- Trễ truyền lan Khi vi mạch hoạt động sẽ chuyển mạch từ trạng thái dẫn [ON] sang trạng thái ngưng 

dẫn [OFF] hoặc ngược lại, vi mạch cần một khoảng thời gian gọi là độ trễ truyền lan (tính bằng 

nanosecond) để đạt đến trạng thái ổn định là OFF hay ON. Trễ truyền lan nhỏ nhất ở họ vi mạch ECL 

(vào khoảng 2ns) và lớn nhất ở họ CMOS (khoảng 100ns). Họ vi mạch TTL có độ trễ truyền lan mức 

trung bình (khoảng 10ns). Nếu sử dụng diode Schottky, thì độ trễ ở họ TTL giảm xuống vào khoảng 

3ns. 

- Tốc độ chuyển mạch  Tốc độ chuyển mạch thay thế cho độ trễ truyền. Độ trễ truyền của họ vi mạch 

cao hơn, vi mạch sẽ có tốc độ chuyển mạch thấp hơn. 

- Hệ số phẩm chất của cổng logic Hệ số phẩm chất tính theo đơn vị picojoule của cổng logic là tích của 

mức công suất tiêu tán tính theo milliwatt và độ trễ truyền tính theo nano giây. Trị số của pJ thấp hơn 

cho vi mạch có chất lượng tốt hơn. 

- Độ dự trữ nhiễu [Noise Margin] Các tín hiệu và các xung quá độ không mong muốn sẽ cảm ứng vào 

vi mạch theo dạng nhiễu. Nhiễu khi cảm ứng lên mức logic 1 hay 0 có thể tác động lên các mức logic và 

gây ra sự không rõ ràng trong việc xác định chính xác mức logic. 

Độ dự trữ nhiễu hay độ kháng nhiễu là mức điện áp nhiễu lớn nhất có thể cho phép tại đầu vào mà 

không gây ra sự không rõ ràng ở mức ra đã cho. Độ dự trữ nhiễu (NM – Noise Margin) sẽ được xác 

định theo các phương trình (4.18) và (4.19).  

Giới hạn nhiễu của mức logic 1 = VOH – VIH                                             (4.18) 

                                  Giới hạn nhiễu của mức logic 0 = VIL – VOL                                            (4.19) 

trong đó, VOH là mức điện áp cao nhỏ nhất tại đầu ra; VIH là mức điện áp cao nhỏ nhất tại đầu vào; VIL là 

mức điện áp thấp lớn nhất tại đầu vào; VOL là mức điện áp thấp lớn nhất tại đầu ra. 

Độ dự trữ nhiễu của họ TTL là 0,4V, sẽ được biểu thị như sau, 

Đối với mức logic 1, NM = 2,4V - 2V = 0,4V, và đối với mức logic 0, NM = 0,8V - 0,4V = 0,4V 

Độ dự trữ nhiễu của họ ECL cũng là 0,4V 

Độ dự trữ nhiễu của họ CMOS là 20% của VDD, sẽ được biểu thị như sau, 

Đối với mức logic 1, NM = 0,9 VDD - 0,7 VDD = 0,2 VDD = 20% của VDD, và  

Đối với mức logic 0, NM = 0,3 VDD - 0,1 VDD = 0,2 VDD = 20% của VDD 

Các giá trị độ dự trữ nhiễu tại đầu ra là nghiêm ngặt hơn so với các giá trị độ dự trữ nhiễu tại đầu vào  
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để cho phép nhiễu có thể thêm vào các xung logic trong suốt quá trình truyền từ đầu ra của vi mạch 

trước đến đầu vào của vi mạch sau.  

Yêu cầu các mức điện áp nguồn cung cấp thông thường là: 

VCC đối với họ TTL là 5V 

VCC đối với họ ECL là - 5,2V cho loạt vi mạch kiểu 10K và - 4,2V cho loạt vi mạch kiểu 100K 

VDD đối với họ CMOS là 3V đến 15V cho loạt vi mạch kiểu 4000 và 5V cho loạt vi mạch 74C00 

- Fan-in Fan-in có nghĩa là số lượng lớn nhất của các đầu vào có thể mắc với cổng mà không ảnh 

hưởng chức năng của cổng. Ảnh hưởng của các mức vào fan-in do thời gian truyền lan, bởi vì mỗi đầu 

vào đều đóng góp mức điện dung nào đó. Mức fan-in lớn hơn sẽ có thời gian truyền lớn hơn và do đó vi 

mạch sẽ có tốc độ làm việc thấp hơn. Fan-in của cổng TTL tốc độ trung bình là 10. Nếu muốn tốc độ 

làm việc cao hơn, cần phải giảm mức fan-in. 

- Fan-out Fan-out là số lượng cổng lớn nhất có thể kết nối tại đầu ra mà không ảnh hưởng đến hiệu suất  

của vi mạch. Mỗi đầu ra sẽ là tải của cổng logic nên mức dòng ra sẽ tăng. Vậy giới hạn số lượng tỏa ra  

sẽ được quyết định bởi mức dòng lớn nhất có thể chảy qua cổng nguồn. Mức fan-out của TTL là 10. 

4.5.3 CHỌN LỰA HỌ LOGIC 

Số lượng các họ logic đã được tăng lên nhằm cải thiện hiệu suất để cho mức ra có thể tốt nhất. Tuy 

nhiên, không có họ logic nào cho các thông số tốt nhất. Có một số thỏa hiệp nào đó nên việc chọn lựa 

tùy thuộc vào ứng dụng có thể chấp nhận dung sai. Trong các họ logic, trễ truyền thấp nhưng tiêu thụ 

công suất lớn (họ ECL). Các họ logic như vậy thích hợp cho các máy tính cấp cao cần tốc độ rất nhanh 

nhưng có thể chịu mức tiêu tán công suất cao, làm việc bằng nguồn điện lưới. Trong các họ logic khác, 

mức tiêu tán công suất là rất thấp, nhưng trễ truyền cao (họ CMOS). Các mạch CMOS thích hợp ứng 

dụng khi cần tiết kiệm nguồn cung cấp và có thể chịu tốc độ làm việc thấp, như ở các máy tính số 

[calculator], các đồng hồ số và các thiết bị số khác dùng nguồn pin. Đối với các sản phẩm VLSI cũng 

như vậy. Các họ vi mạch TTL có mức tiêu tán công suất trung bình và tốc độ ở mức khá tốt là được các 

nhà thiết kế sử dụng nhiều nhất. Tuy đang có các nghiên cứu cải thiện, nên các kiểu vi mạch đang được 

sử dụng phổ biến hiện nay là kiểu TTL kiểu Schottky tốc độ cao, TTL cao cấp công suất thấp và các vi 

mạch CMOS tốc độ cao. 

Các thông số của các họ logic thông dụng sẽ được so sánh với nhau ở bảng 4.4. 

Bảng 4.4:  So sánh các đặc tính của các họ logic 

Thông số 
TTL  
Tiêu chuẩn 

TTL 
Schottky 
tốc độ cao 

TTL cao cấp tốc độ 

cao công suất thấp 
CMOS ECL 

Seri 10K              Seri 100K 

1. Mức công suất 

    tiêu tán / cổng 

10mW 19mW 1mW 10μW 28mW 40mW 

2. Độ trễ truyền 10ns 3ns 4ns 100ns 2ns 1ns 

3. Hệ số phẩm chất 100pJ 57pJ 4pJ 1pJ 56pJ 40pJ 

4. Fan-out 10 10 40 50 30 20 

5. Biên độ nhiễu 0,4V 0,4V 0,4V 20% của VDD 0,4V 0,4V 

6. Các mức logic       

    (i) Mức 0 tại 

    đầu vào (max) 

0,8V 0,8V 0,8V 30% của VDD -1,6V 1,6V 

    (ii) Mức 0 tại  

    đầu ra (max) 

0,4V 0,4V 0,4V 20% của VDD -2V 2V 

    (iii) Mức 1 tại 

    đầu vào (min) 

2V 2V 2V 70% của VDD 0,8V 0,8V 

    (iv) Mức 1 tại 

    đầu ra (min) 

2,4V 2,4V 2,4V 90% của VDD 0,4V 2,4V 

4.4.4 CỔNG BA TRẠNG THÁI. 
Cổng ba trạng thái là cổng có trở kháng cao bất chấp các mức vào. Khi nhiều dụng cụ được nối đến 

đường dẫn chung (bus), chỉ một dụng cụ cần phải có khả năng truyền các xung đến bus tại thời điểm 

nào đó để tránh xung đột và do đó tránh sai lệch số liệu, thì tất cả các dụng cụ sẽ được kết nối đến mạch 
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có trở kháng cao (gần như hở mạch) bằng cách 

dùng dụng cụ điều khiển gọi là „điều khiển trạng 

thái thứ ba‟, để duy trì các dụng cụ được hủy kết 

nối khỏi bus bằng cách cung cấp trở kháng cao 

và chỉ cho phép một dụng cụ được yêu cầu làm 

việc trên bus. Mạch ba trạng thái như ở hình 

4.52. 

Khi đầu điều khiển cho phép có mức 0, collector 

của Q2 sẽ có mức 0, nên base của Q3 có mức 0 

do diode dẫn. Do Q2 ngưng dẫn nên base của Q4 

cũng có mức 0. Vậy cả Q3 và Q4 đều ngưng dẫn 

nên sẽ cho trở kháng cao đối với tải tại đầu ra Y 

(đầu nối vào bus). Khi đầu vào điều khiển cho 

phép có mức 1, thì diode trạng thái thứ ba sẽ ngưng dẫn, nên mạch sẽ làm việc bình thường đối với tải 

tại đầu ra Y (tức là tín hiệu ra sẽ được truyền đến đầu bus). 

Trạng thái thứ ba cho phép có thể kích hoạt ở mức cao hoặc ở mức thấp. Các ký hiệu của cổng ba trạng 

thái như ở hình 4.52b. 

4.5.5  CÁC ĐẦU VÀO ĐIỀU KHIỂN ĐẶT TRƢỚC [PRESET] VÀ XOÁ [CLEAR]. 

Preset Đặt trước sẽ làm cho mức ra bằng 1, bất chấp trạng thái của các đầu vào, do vậy tín hiệu đặt 

trước sẽ ghi đè lên các tín hiệu vào, như thể hiện ở hình 4.53a. 

Nếu mức logic 1 được đặt vào cổng OR như ở hình 4.53a, thì đầu ra sẽ có mức 1 bất kể trạng thái các 

đầu vào có thể có. Mạch được gọi là đặt trước mức cao tác động. Nếu mức 0 đặt vào cổng NAND như ở 

hình 4.53a, thì đầu ra sẽ vẫn có mức 1 bất chấp trạng thái các đầu vào. Kiểu đặt trước như vậy gọi là đặt 

trước „thấp tác động‟. 

 Clear Điều khiển xoá sẽ làm cho đầu 

ra bằng mức 0 bất chấp các trạng thái 

vào. Điều khiển xoá cũng có hai kiểu 

như ở hình 4.53b. 

Mức logic 1 (cao tác động) đặt vào 

cổng NOR (hình 4.53b), sẽ làm cho 

đầu ra có mức 0 bất chấp các mức vào. 

Mức logic 0 (thấp tác động), đặt vào 

cổng AND (hình 4.53b) cũng sẽ làm 

cho đầu ra ở mức 0, bất kể trạng thái 

có thể có ở các đầu vào.  

 

4.5.6 CÁC SAI HỎNG TRONG MẠCH SỐ. 

Phần lớn các mạch số là dựa trên các transistor hoặc các FET, làm việc như các chuyển mạch. Một cổng 

logic cơ bản sử dụng rất ít các linh kiện và lắp thành dạng vi mạch (IC) nên cổng rất tin cậy. Nhưng vẫn 

có một số sai hỏng xảy ra như sau. 

- Cổng logic bị ghim ở mức 1: Khi một transistor không dẫn do đã bị hở mạch, VCC hay VDD sẽ xuất 

hiện thường trực tại đầu ra. Ngoài ra, nếu cực base của BJT hay cực cổng của EnMOSFET đã bị ngắn 

mạch với điểm đất (0V đối với cực emitter hoặc cực nguồn [source]) ở mạch ngoài hay bên trong, cấu 

kiện sẽ không dẫn, cho mức logic 1 tại đầu ra. Cũng như vậy, nếu tín hiệu đặt trước không có, thì cổng 

sẽ giữ ở mức 1. 

- Cổng logic ghim ở mức 0: Khi transistor là đang dẫn mạnh, thì transistor sẽ trở nên dẫn bão hoà, cho 

mức 0,2V hay mức logic 0 tại đầu ra. Sự dẫn điện mạnh có thể xuất hiện nếu bị ngắn mạch collector và 

emitter hoặc kênh dẫn ở FET trở nên bị ngắn mạch. Cũng vậy, nếu cực base của BJT hay cực cổng của 

FET bị ghim ở mức 1, thì đầu ra của cổng sẽ bị ghim ở mức 0. Nếu nguồn cung cấp mất kết nối với cấu 

kiện, thì cổng sẽ giữ tại mức 0V. Ngoài ra, nếu đầu điều khiển xoá [clear] không cho phép, cổng logic 

sẽ ở vị trí xoá (tức kẹt tại mức 0). 
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- Đầu ra ghim ở mức trở kháng cao: Nếu đầu điều khiển của cổng ba trạng thái vẫn ở tại trạng thái cho 

phép, thì cổng sẽ ở trạng thái trở kháng cao, ngay cả khi cổng được yêu cầu gửi các tín hiệu đến đường 

bus. Ngoài ra, do sự già hoá, ảnh hưởng của sự pha tạp giảm xuống, nên số lượng hạt tải điện có thể 

giảm xuống, dẫn đến điện trở cao hơn khi cổng mở [ON]. Cổng sẽ thay đổi mức logic 0 và đáng lẽ là 

mức 0,4V, cổng sẽ có mức 1V ở đầu ra. Điều này sẽ lật hoàn toàn chức năng của cổng. 

- Trích nhiễu ở cổng: Các đầu vào hay các đầu giữa đầu ra của một cổng và đầu vào của cổng tiếp theo, 

có thể bị can nhiễu hay các tín hiệu nhiễu khác, đến mức độ điện áp tại đầu vào không phải mức 0 mà 

cũng không phải mức 1 tức trở nên không rõ ràng, mà có thể nhận được một giá trị trung gian nào đó 

giữa mức 0 và mức 1. Giả sử ở một cổng TTL chịu được biên độ nhiễu là 0,4V, nếu đầu vào ở mức 

0,2V và trích nhiễu lên đến 0,8V, thì điện áp tại đầu vào sẽ là 0,2V + 0,8V = 1V, tức là vượt quá giá trị 

lớn nhất cho phép là 0,8V đối với mức logic 0 tại đầu vào. Do vậy, cổng sẽ không nhận ra tín hiệu như 

mức logic 0. Mức ra của cổng sẽ trở nên không tin cậy. 

Nếu đầu ra là 2,4V ở một cổng và xung này sẽ chuyển xung nhiễu âm là 0,8V, thì điện áp tại đầu vào  

của cổng tiếp theo sẽ là: 2,4V - 0,8V = 1,6V. Mức điện áp này sẽ không được chấp nhận làm mức logic 

1 cho cổng và do đó, quá trình tiếp theo sẽ bị lỗi. 

- Base của transistor bị hở. Khi cực base bị hở mạch bên trong hay ở mạch ngoài, thì có thể xem là 

transistor ở trạng thái hở. Ở transistor npn, các điện tử tự do sẽ di chuyển ra khỏi vùng emitter bằng vật 

liệu tạp dạng-n đến vùng base, để phần lớn các điện tử di chuyển đến vùng collector, một số điện tử 

được chiếm giữ ở vùng base để tạo thành dòng base chảy trong mạch ngoài. Khi cực base ở trạng thái lơ 

lững (hở mạch), không có dòng base nên các điện tử bị chiếm giữ sẽ làm cho cực base được tích điện 

âm, sẽ tăng cường mức điện áp rào thế hay các điện tích âm sẽ đẩy các điện tử tự do ra xa khỏi emitter, 

nên sẽ làm giảm dòng điện và có thể làm ngưng dẫn toàn bộ, dẫn đến mức ra sẽ bất thường, hay mức ra 

có thể kẹt tại mức logic 1. Các vấn đề trên sẽ không ảnh hưởng về dòng của xung vào. 

Ở JFET (kênh n), khi hở mạch cổng sẽ trở nên được tích điện âm và do vậy sẽ làm giảm dòng điện, 

nhưng kênh dẫn sẽ tồn tại và mức dòng bị giảm vẫn sẽ liên tục chảy, không có tác động của mức logic 

ngoài đặt vào cổng và cực máng sẽ kẹt tại mức logic 0 hay một trị số không chắc chắn nào đó. Ở En 

MOSFET, kênh dẫn sẽ không được tạo thành nên không có dòng điện chảy qua FET khi cổng ở trạng 

thái lơ lững. Do đó mức ra sẽ kẹt tại mức logic 1. 

- Mất đồng bộ với xung nhịp: Chuỗi mức logic sẽ làm cho hàng loạt các flip - flop theo từng bước hoạt 

động. Mỗi flip - flop có nhiều transistor, nên mỗi hệ thống dãy có số lượng khá lớn các transistor. Tất cả 

các transistor, mặc dù cùng loại, không thể có các thông số đồng nhất. Sự biến thiên nhẹ về các thông số 

của các transistor khác nhau trong hệ thống sẽ dẫn đến làm rối loạn sự dịch chuyển liên tiếp của các 

xung qua các flip - flop khác nhau. 

Sự lưu trữ trong bộ nhớ và phần lớn các phép tính số học như phép nhân và phép đếm tuỳ thuộc vào sự 

dịch chuyển chính xác. Vì vậy, các kết quả sẽ thất thường nếu tất cả các cổng trong hệ thống dãy không 

làm việc đồng bộ với từng xung khác nhau. Do đó, cần phải sử dụng xung nhịp. Để hệ thống hoạt động 

một cách chính xác, bộ phát xung nhịp cần phải tạo ra các xung có độ rộng xung, khoảng thời gian, biên 

độ và tần số chính xác, tức là tín hiệu xung nhịp cần phải có độ ổn định rất cao trong mọi khía cạnh làm 

xuất hiện sai số. 

Mạch xung nhịp thường sử dụng bộ đa hài phi ổn (chạy tự do) và do đó lỗi bất kỳ trong bộ đa hài sẽ gây 

ra lỗi ở tín hiệu xung nhịp. Sử dụng phổ biến là IC định thời 555 để tạo ra các tín hiệu xung nhịp. Các 

lỗi trong bộ đa hài phi ổn có thể là: đường nguồn cung cấp bị đứt, hõng mạch hằng số thời gian sử dụng 

các linh kiện RC và các transistor bị hở mạch hay bị ngắn mạch. Bộ dao động bằng tinh thể cũng có thể  

hỏng do sự già hoá. Phần lớn các hư hỏng ở các mạch dãy có thể quy cho các mạch xung nhịp. 

- Dãy xung sai Mỗi khi có sai hỏng nào đó trong mạch dãy, thì dãy xung sẽ thay đổi. Nếu bộ biến đổi 

xung nhịp bị ngắn mạch trong flip-flop JK chủ - tớ, phần tớ có thể mất chức năng của nó nên các xung 

sẽ rộng, mức ra sẽ dao động giữa 1 và 0, làm nhiễu loạn chuỗi xung. Nếu đường hồi tiếp nào đó ở flip – 

flop JK bị đứt, thì xung sẽ bị nhiễu. Tất cả các flip – flop là các mạch đa hài song ổn, nên nếu một 

transistor nào đó trong hai transistor bị hở mạch hay ngắn mạch, hoặc nếu một điện trở bất kỳ bị đứt, thì 

chức năng song ổn sẽ ngưng. Ở các mạch hai trạng thái bằng các cổng NAND, các xung kích khởi S và 
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R đặt vào các bộ đảo, nên nếu một bộ đảo nào đó bị hở mạch hay ngắn mạch, thì flip-flop sẽ khởi động 

sai, xáo trộn hoạt động của mạch dãy. 

 Các hư hỏng ở bus bất kỳ hay đường điều khiển trạng thái thứ ba cũng sẽ nhiễu loạn dãy xung. Lỗi ở 

khối điều khiển của CPU hay ở RAM hoặc ở ROM, hoặc ở thanh ghi nào đó của vi xử lý sẽ làm thay 

đổi dãy xung bình thường có trong các bus. 

- Các thông số của họ logic khác nhau nhiều Một họ 

logic được đặc trưng bởi trễ truyền lan, công suất tiêu 

tán, độ dự trữ nhiễu, nguồn cung cấp và khả năng cung 

cấp tín hiệu từ đầu ra đến nhiều đầu vào [fan out]. Khi 

IC trong số họ vi mạch cụ thể không đúng chức năng, 

một thông số bất kỳ trong số các thông số có thể bị suy 

biến. Trễ truyền lan tăng sẽ làm cho tốc độ chuyển mạch 

thấp hơn. Nếu các xung vào xuất hiện nhanh hơn so với 

thời gian cần cho việc đang xử lý của xung trước, thì 

xung đột sẽ tăng, có thể mất một số xung. Công suất tiêu 

tán cao hơn có nghĩa là có mức dòng chảy qua cấu kiện 

cao hơn, cho thấy là cấu kiện điện tử có thể bị rò hoặc 

linh kiện ngoài nào đó đã trở nên bị ngắn mạch do mối 

hàn nối giữa các đường mạch in hoặc do các nguyên 

nhân khác. 

Nhiễu có thể xâm nhập do chân cấu kiện khi kết nối đầu ra của tầng trước với đầu vào của tầng sau. 

Mức nhiễu có thể vượt quá độ dự trữ nhiễu tác động đến đầu ra của tầng tiếp theo. Cũng vậy, nhiệt độ 

tiếp xúc cao có thể làm giảm độ dự trữ nhiễu từ 0,4V ở họ TTL xuống còn 0,2V làm đảo lộn sự cân 

bằng xâm nhập nhiễu thông thường ở đầu ra. Nếu tăng tải, dòng lớn hơn sẽ chảy qua từ nguồn dẫn đến 

quá nhiệt. Ví dụ, nếu các đầu ra của hai nhánh của mạch 

toàn bộ nối song song và nếu hai nhánh không đồng bộ, 

thì có thể xảy ra sự dẫn điện đồng thời từ transistor phía 

trên của nhánh này sang transistor phía dưới của nhánh 

khác (hình 4.54), vượt quá mức dòng chảy qua transistor 

phía dưới. 

Ở mạch có mức dòng vượt quá sẽ gây hư hỏng cho một 

cấu kiện dễ hỏng trong mạch (hoặc là chính transistor 

hoặc là điện trở collector). Ở hệ thống collector hở (hình 

4.55) nếu cả hai transistor đều dẫn thì điện trở kéo lên 

mắc ngoài có thể bị hỏng nhưng có thể dễ dàng thay 

thế khi so với việc thay thế toàn bộ vi mạch. 

- Hỏng cấu kiện chọn chip [CS-Chip Selection] Cấu 

kiện chọn chip sẽ chọn đúng chip tại đúng thời điểm. 

Nếu CS bị lỗi, chip đúng sẽ không được chọn, tức là 

đảo lộn chức năng và làm cho mức ra sai lệch. Cấu 

kiện chọn chip là cấu kiện điều khiển cho phép một 

thiết bị hoạt động và cấm thiết bị còn lại như thể hiện 

ở hình 4.56. Khi đầu vào điều khiển ở mức 1, chip A sẽ được phép còn chip B sẽ không được phép. Khi 

đầu vào điều khiển ở mức 0, chip A sẽ bị cấm và chip B sẽ được chọn. 

- Mạch sửa lỗi không làm việc. Trong các hệ thống truyền số liệu, sai số có thể tăng lên theo bit, phía 

thu sẽ nhận được các ký tự và các lệnh sai lệch. Các hệ thống phát hiện và sửa lỗi như kiểm tra chẳn lẽ, 

ma trận mã hamming, v. v. . . được sử dụng để phát hiện và sửa lỗi. Lỗi bất kỳ trong mạch truyền số 

liệu hoặc không phát hiện lỗi hoặc không sửa lỗi hoặc phát hiện và sửa lổi sai. Lỗi ở mạch sửa lỗi sẽ gây 

sai lệch toàn bộ dữ liệu, bản tin có thể lẫn lộn và vô dụng. 

- Lỗi ROM Hệ thống số sử dụng bộ nhớ chỉ đọc (ROM) trong tất cả các hệ thống điều khiển bằng vi xử  
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lý (như máy tính), nếu diode (hay transistor) chuyển mạch nào đó trong mạch ma trận nối chéo bị ngắn 

mạch hay hở mạch bên trong, thì sẽ làm thay đổi nội dung chứa trong ROM và do đó sẽ làm sai lệch 

chức năng của ROM. 

- Lỗi RAM Các mạch nạp dữ liệu có thể hỏng. Trong trường hợp bộ nhớ hỏng, các ô nhớ chỉ có thể 

chứa các bit 0. Các flip-flop lưu trữ các bit có thể bị hỏng (hở mạch hoặc ngắn mạch hoặc cấu kiện bị 

rò). Khi tất cả việc sử lý đều được thực hiện thông qua RAM, nếu RAM bị lổi sẽ dẫn đến việc xử lý sai 

lệch hoàn toàn. 

- Các card bảng mạch in (PCB card) bị mất kết nối Trong các hệ thống số, có hàng loạt card được cố 

định trên bảng mạch chủ [motherboard]. Khi mất kết nối ở các chân sẽ gây các sai hỏng chập chờn sẽ 

gây các sai hỏng chập chờn. Nhiều khi chỉ cần tháo, làm sạch và kết nối chặt chẽ sẽ giải quyết được vấn 

đề. 

- Xuyên âm Xuyên âm sử dụng trong các mạch âm tần, nhưng theo quy ước xuyên âm trở nên thông 

dụng đối với tương tác không mong muốn bất kỳ giữa hai đường mạch tín hiệu. Hai đường mạch gần 

nhau có thể trở nên ngắn mạch do mối hàn, làm cho tín hiệu trên một đường mạch có thể xuất hiện trên 

đường mạch khác. 

- Các modem giao tiếp và các khối ADC và DAC Các modem giao tiếp và các khối ADC, DAC đóng 

vai trò quan trọng trong đường truyền của các hệ thống số với các hệ thống tương tự. Khối giao tiếp là 

một bảng mạch gồm có các chân cắm và tổ hợp logic các bộ giải mã, các bộ mã hóa. DAC và ADC cần 

phải sử dụng các cổng logic để biến đổi tín hiệu vào thành tín hiệu ra thích hợp. Các lổi trong khối giao 

tiếp, ADC và DAC là các lổi thông dụng như ghim ở mức 1 hai ở mức 0, hoặc ở mức trở kháng cao. 

- Các mạch sửa dạng sóng Các hệ thống số cần phải có các xung rõ ràng với cạnh tăng và giảm sắc nét, 

duy trì đỉnh bằng phẳng ở mức biên độ và độ rộng yêu cầu và xuất hiện tại tần số quy định. Các xung có 

thể bị sai lệch do nhiễu, trích nhiễu RF, các thành phần quá độ, do biến thiên ở các thông số xung được 

tạo ra bởi transistor, hay các xung ở các mạch xử lý tín hiệu. Chức năng của mạch số phụ thuộc chính 

vào xung (1 hoặc 0), mạch số cần phải có các xung có dạng và độ lớn thích hợp. Dạng xung sẽ được sửa 

bằng mạch kích khởi Schmitt. Sai hỏng bất kỳ trong mạch sửa dạng đều dẫn đến vấn đề tạo xung xử lý 

trong hệ thống số. 

Hầu hết các sai hỏng trên cuối cùng đều được thể hiện dưới dạng lỗi ghim ở mức 1 hoặc ghim ở mức 0. 

Các lỗi không được xếp vào loại ghim tại mức lỗi là „lỗi điểm giao chéo‟ do các diode bị hở mạch hoặc 

ngắn mạch hay đứt cầu chì ở mạch ma trận ROM; các lỗi xuyên âm do tín hiệu của một đường truyền 

đến đường lân cận (cầu mối hàn) và một số lỗi không phải mức logic như trễ hay tốc độ truyền, nhiễu 

hay cảm ứng RF, đều không thuộc loại ghim tại các mức lỗi. Các lỗi trên có thể đo thử theo cách kiểm 

tra dãy xung nhị phân bằng thiết bị phân tích mức logic. Các thông số của các họ logic có thể đo thử 

bằng thiết bị đo thử IC số. 

4.5.7 MÔ HÌNH HƢ HỎNG TRONG CÁC MẠCH SỐ. 

Trong các hệ thống tương tự, hư hỏng sẽ thấy rõ từ tín hiệu ra và có thể liên quan trực tiếp tới một vài 

khối, nên có thể xác định bằng cách áp dụng một tín hiệu vào đơn (sóng sin hoặc dạng sóng đã được 

điều chế hay một xung). Mối quan hệ giữa các dấu hiệu và sai hỏng có thể được thể hiện theo lưu đồ. 

Nhưng ở các hệ thống số, sai hỏng không thấy rõ ở tín hiệu ra. Mức tín hiệu ra ở mạch không bị hỏng 

cũng như ở mạch hỏng có thể như nhau (ghim ở mức 1 hay ghim ở mức 0) theo các chuỗi tín hiệu vào. 

Ví dụ, đối với cổng AND, nếu lỗi là 'đầu ra ghim ở mức 0', thì ngay cả mạch không có lỗi, thì đầu ra có 

thể là mức 0, nếu các tín hiệu đầu vào có mức 00, 01, hay 10. Như vậy, với các đầu vào ở mạch AND sẽ 

không thể phân biệt giữa mạch không bị lỗi và mạch bị lỗi. Để phân biệt rõ ràng, một vài mức tín hiệu 

vào riêng phải được quy định, để có y' (mức ra ở trạng thái hỏng) là ngược lại mức ra y hay bằng mức 

y  (y là mức ra ở trạng thái không bị hỏng). 

Các mức tín hiệu vào như vậy để có thể phân biệt giữa vi mạch hỏng và vi mạch không bị hỏng được 

gọi là các vector thử [test vectors] hay thiết bị thử để phát hiện lỗi [Fault Detecting Test Set - FDTS]. 

Các lỗi thông thường nhất trong các mạch số là lỗi ghim ở mức 1 (viết tắt là s-a-1 [stuck-at-one]) hoặc 

ghim ở mức 0 (viết tắt là s-a-0 [stuck-at-zero]), nên mô hình hỏng thường dùng nhất là liên quan đến 

việc xác định vị trí của các lỗi trên nhờ vào các vector đo thử có liên quan (các xung vào). 
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Các ký hiệu thường được sử dụng cho mạch không bị lỗi và mạch lỗi cho ở các phương trình (4.20) và 

(4.21), tương ứng. 

y = f (x1, x2, x3, . . . , xn)                                                        (4.20)                                                 

y’ = f 
p/d

 (x1, x2, x3, . . . , xn)                                                    (4.21) 

trong đó: x1, x2, x3, . . . , xn là các biến vào, f là hàm số, p sẽ tương ứng với vị trí hay số lượng hay tên 

của đường mạch, hoặc đầu hoặc đường mạch gồm các đường mạch vào, các đường mạch trung gian và 

các đường mạch ra trong mạch số và d sẽ tương ứng độ sai lệch hay bản chất lỗi (tức là s-a-0 hay s-a-1). 

Ví dụ, nếu lỗi có ở đường mạch thứ ba và lỗi là s-a-0, thì phương trình lỗi sẽ là: 

y' = f 
3/0

 (x1, x2, x3, . . . , xn) 

trạng thái lỗi là f 
3/0

 cũng được viết là 3/0 (tức là y' = 3/0). 

Mạch số bị lỗi sẽ được nhận biết nhờ hiểu rõ về mạch đồng dạng chưa hỏng, khi có các mức vào riêng 

đúng, và sau đó bằng cách so sánh các đầu ra nhờ cổng XOR. Lỗi sẽ được xác minh trong mạch nếu 

thoả phương trình (4.22). 

y'y                                                                    (4.22) 

Phương trình (4.22), có nghĩa là đầu ra lỗi y' cần phải là đảo của đầu ra không lỗi y, tức là nếu y = 0, thì 

y' phải bằng 1 và nếu y = 1, y' phải bằng 0. 

4.5.8 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TẠO RA CÁC TÍN HIỆU THỬ RIÊNG (CÁC VECTOR ĐO 

THỬ). 

Khi lỗi không được xác minh trong mạch cần đo thử, thì mạch 

có thể vẫn có lỗi, do mạch có đầu vào nào đó, các tổ hợp tạo ra 

cùng mức ra đối với y và y'. Điều này sẽ thấy rõ ở ví dụ 4.9. 

Ví dụ 4.9: Trong mạch ở hình 4.57, (cổng AND ba đầu vào), có 

lỗi là 1/0 (tức là đường 1 kẹt tại mức logic 0). Hãy xác định các 

vector đo thử. 

Ba biến vào có thể là 000, 001, 010, 011, 101, 110, và 

111. Mức ra không lỗi y và mức ra lỗi y' với đầu vào tại 

đường 1 ghim tại mức logic 0 sẽ có cùng giá trị ra (= 0) 

đối với tất cả các mức vào, trừ mức vào 111. Khi các mức 

tín hiệu vào 111 được đặt vào, thì mức ra của cổng AND 

sẽ là 1 ở trạng thái không lỗi. Nhưng do lỗi của 1/0, nên 

mức ra sẽ là 0 ở trạng thái lỗi, bởi vì mức logic 0 ở một 

đường vào bất kỳ của cổng AND sẽ cho mức ra 0. 

Qua ví dụ 4.9, chứng tỏ rằng một tổ hợp riêng tạo ra từ 

tám tổ hợp sẽ thiết lập lỗi là 1/0 ở mạch cần đo. Đối với 

các lỗi khác, các vector đo thử có thể sẽ khác. Do vậy, 

cần phải xác định các tổ hợp đầu vào (vector đo thử) để 

có thể nhận biết mạch lỗi. Mô hình lỗi đối với các mạch 

số có thể được biểu diễn dưới dạng lưu đồ cho ở hình 

4.58. Lưu đồ dựa trên các vector đo thử có thể được áp 

dụng lần lượt cho đến khi tất cả các vector đo thử được sử 

dụng hết. 

4.5.9 CÁCH TẠO RA CÁC VECTOR ĐO THỬ. 

Phương pháp so sánh mạch lỗi với mạch còn tốt là áp dụng tất cả các tổ hợp có thể có tại đầu vào và sau  

đó bỏ qua các tổ hợp có y' = y. Nếu tổ hợp các đầu vào nào đó, tạo ra y'y thì lỗi được xác định, nếu 

không thì mạch là không bị lỗi hay có lỗi chưa phát hiện được. Dù tối ưu nhưng phương pháp này sẽ 

mất nhiều thời gian và nhất là nặng nề đối với các hệ thống logic phức tạp, có nhiều đầu vào, nhiều 

đường trung gian, và đường ra. 

Có ba phương pháp tạo ra các vector đo thử, để nhận biết các lỗi trong các mạch số. 

 (i) phương pháp bảng trạng thái; (ii) phương pháp đại số; và (iii) phương pháp dò đường. 

Ba phương pháp được giải thích ở các mục sau. 
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4.5.10 PHƢƠNG PHÁP BẢNG TRẠNG THÁI CỦA VIỆC TẠO RA CÁC VECTOR ĐO THỬ. 

Bảng trạng thái được lập cho y và y' đối với toàn bộ các tổ hợp đầu vào có thể có. Khi xác định y', đầu 

vào thông thường sẽ được thay thế bằng đầu vào lỗi. Khi mỗi đường có thể có lỗi s-a-0 hay s-a-1, nên 

số lượng lỗi có thể có là 2n (trong đó n là số lượng đường), như ở ví dụ 4.10, đối với 3 đường vào là các 

đầu vào x1, x2 và x3 và một đường ra (đường thứ 4). 

Ví dụ 4.10: Bảng 4.5, sẽ cho trạng thái của tất cả tám trạng thái lỗi của cổng AND ba đầu vào (đường 

thứ 1, thứ 2 và thứ 3) và một đường ra (đường thứ 4) ở hình 4.57. 

Bảng 4.5: Bảng trạng thái đối với các lỗi khác nhau ở cổng AND. 

Các mức vào  

Mức ra 

không 

có lỗi 

Mức ra y' với các lỗi 

x1 x2 x3 y (1/0) (1/1) (2/0) (2/1) (3/0) (3/1) (4/0) (4/1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

(Các chữ số in đậm đối với y' là sai lệch với các chữ số của y) 

Bảng trạng thái trên sẽ tạo ra các vector đo thử cho ở bảng 4.6. 

Bảng 4.6: Các vector đo thử riêng của cổng AND. 

Lỗi Các vector đo thử để cho y'y  

1/0 111 

1/1 011 

2/0 111 

2/1 101 

3/0 111 

3/1 110 

4/0 111 

4/1 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 

Một trong các vector 000, 001, 010, hay 100 sẽ nhận biết lỗi 4/1. (Các vector đo thử 011, 101, và 110 sẽ 

không được sử dụng để có lỗi 4/1, do các vector đó đáp ứng với các lỗi ghim tại mức 1 khác). 

Sau khi tách được lỗi 4/1, các vector lỗi 011, 101, và 110 sẽ cho biết các lỗi 1/1, 2/1, và 3/1 tương ứng. 

Sau đó vector đo thử 111 có thể được sử dụng để nhận biết các lỗi 1/0, 2/0, 3/0, hay 4/0. Lỗi riêng biệt 

có thể được nhận dạng bằng cách sử dụng thiết bị đo thử vệt dòng và các máy đo thử xung. 

4.5.11 PHƢƠNG PHÁP ĐẠI SỐ. 

Khi số lượng các biến lớn, phương pháp đại số thuận lợi hơn do bảng trạng thái trở nên cồng kềnh (khó 

sử dụng). 

Theo phương pháp đại số, ta đã biết biểu thức 

Booolean yy , sẽ được đơn giản bằng cách áp dụng 

các định lý của đại số Boolean và sau đó xác định các 

vector đo thử bằng phương trình biểu thức đã được 

đơn giản hoá bằng 1, như ví dụ dưới đây. 

Ví dụ 4.11: Hãy xác định các vector đo thử cho lỗi 6/0 

trong mạch logic của hình 4.59. 

Mức ra y không lỗi sẽ là: ))(( 654321 xxxxxx , và 

mức ra lỗi y' sẽ là 432154321   )0)(( xxxxxxxxx  
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Đặt x1x2x3x4 bằng A và Bxx 65  

Suy ra cổng XOR sẽ cho: AABAAB'yy , áp dụng định lý De-Morgan cho AB và ước lượng 

0A A  

Ta có: B A  B A A  B A  A A  AABA)BA('yy  

Để xác minh lỗi, 'yy sẽ phải bằng 1, do đó: 1B A hay A =1 và B = 0, hoặc: 14321 xxxx  và 

065 xx .  

Để có như vậy, chỉ khi 14321 x x x x , 105 6x   , x . 

Vậy, bằng cách áp dụng phương pháp đại số, vector đo thử đối với lỗi 6/0 trong mạch logic ở hình 4.59, 

sẽ tạo ra 111101. 

4.5.12 PHƢƠNG PHÁP DÕ ĐƢỜNG. 

Phương pháp bảng trạng thái dài dòng, còn phương pháp đại số không thực sự được ưa chuộng, vì mỗi 

phương pháp đều phải nhớ nhiều định luật để rút gọn các biểu thức Boolean. Một phương pháp khác 

dùng để tạo ra các tín hiệu đo thử là 'phương pháp dò đường' sẽ khắc phục được khó khăn đã được đưa 

ra bởi các phương pháp bảng trạng thái và phương pháp đại số. 

Theo phương pháp dò đường một đường sẽ được chọn từ đường bị lỗi đến đầu ra, thể hiện bằng đường 

đứt nét. Vector đo thử sẽ được xác định bằng cách tuân theo các bước cho dưới đây. 

(. Giá trị logic (vector đo thử) đối với đường bị lỗi là được chọn sao cho đảo ngược với giá trị lỗi. Nếu 

lỗi ghim ở mức 0, thì mức vào ở đường được chọn là mức 1. Nếu lỗi bị ghim ở mức 1 thì mức vào sẽ 

được chọn là mức 0. 

II. Tìm mức ra với vector lỗi của bước 1 trên đường lỗi và đảo ngược của mức ra trên đường đứt nét, bỏ 

qua các đường khác. 

III. Ghi nhận nghịch đảo của mức ra ở bước II. 

IV. Đường mạch khác hay các đường (không kể đường bị lỗi) cần phải 

có mức vào để mức ra bằng với giá trị ở bước III. 

Ba ví dụ sau đây minh hoạ việc sử dụng các bước trên. 

Ví dụ 4.12: Hãy xét cổng AND với lỗi 2/1 ở mạch hình 4.60. 

(i). Vector đo thử của đường 2 là 0. 

(ii). Mức ra 0,1 sẽ bằng 0. 

(iii). Đảo mức ra = 1. 

(iv). Để thực hiện mức ra = 1, các đường khác cần phải có các mức vào 1, 1. 

Do vậy, các vector thử là 101. Để có các vector thử đó, thì y = 0, mà y' đối với lỗi 2/1 = 1. Vậy các 

vector thử là hợp lý. 

Ví dụ 4.13: Hãy xét cổng OR với lỗi 1/0 ở mạch hình 4.61. 

(i). Vector thử cho đường bị lỗi = 1. 

(ii). Mức ra đối với hai mức vào 1, 0 trên hai đường bất kỳ = 1. 

(iii). Mức ra đảo = 0. 

(iv). Để có mức ra = 0, thì các đường vào khác đều phải là 0, 0. 

Các vector thử là 100. Đối với các vector thử đó, thì y = 1, nên y' 

đối với 000 = 0. Vậy các vector đo thử là hợp lý. 

Ví dụ 4.14: Hãy tìm các vector đo thử cho lỗi 1/0 ở mạch hình 4.62. 

Mạch gồm một cổng AND và một cổng OR. Có ba đường vào, một đường trung gian và một đường ra 

(5 đường tất cả). Các bước được sử dụng như sau. 

(i). Vector đo thử cho đường 1 = 1. 

(ii). Với các mức vào 1, 0 ở cổng AND, thì mức ra ở đường 4 sẽ bằng 0. 

(iii). Đảo mức ra sẽ bằng 1. 

(iv). Để có mức ra 1 từ cổng AND, thì đường còn lại trên cổng AND sẽ phải có vector đo thử là 1. Vậy 

các vector đo thử đối với các đường của cổng AND là 1, 1. 

(v). Đầu vào lỗi đối với cổng OR bây giờ là 4/0, vậy vector đo thử đối với đường 4 là 1. 
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(vi). Mức ra đối với 1, 0 = 1 

(vii). Đảo mức ra là 0. 

(viii). Để có mức ra đảo là 0, thì cổng OR sẽ phải 

có mức vào 0 ở đường thứ 3. 

Vậy các vector đo thử là 110 (các vector đo thử đó 

sẽ cho y = 1 và y' = 0). Do đó các vector là hợp lý. 

4.5.13 PHÁT HIỆN NHIỀU LỖI. 

Khi nhiều hơn một đường bị kẹt ở mức 0 hay mức 

1, thì hệ thống được gọi là có nhiều lỗi. Trong số các lỗi đường đơn, có thể có 2n lỗi (1 hoặc 0 đối với 

một đường trong số n đường), nhưng chỉ có một đường (đường bất kỳ) có lỗi. Đối với hệ thống nhiều 

lỗi, có thể có 3
n 

- 1 lỗi theo ba trạng thái (ghim ở mức 0, ghim ở mức 1 hay không lỗi) cho mỗi đường. 

Nó sẽ không bao gồm tất cả các đường là không lỗi, mà sẽ gồm các lỗi đơn. 

Vector đo thử đối với nhiều lỗi không thể xác định bằng cùng các phương pháp như sử dụng đối với các 

lỗi đường đơn bởi vì số lượng các lỗi sẽ rất lớn (728 với 6 đường). Phương pháp tốt nhất để xác định 

nhiều lỗi là xét việc chuyển đổi mạch đã cho do một số lỗi thay cho việc xét các lỗi của chính nó. Nhiều 

tổ hợp các lỗi có thể cho kết quả dưới dạng các chuyển đổi đồng nhất. Các chuyển đổi như vậy sẽ là ít 

hơn nhiều so với 3
n
. 

Khi đã xác minh mạch logic bị lỗi, lỗi thực tế có thể được xác định bằng máy phân tích logic hay máy 

phân tích ký hiệu. 

4.5.14 CÁC LỖI KHÔNG RÕ RÀNG. 

Một lỗi có thể là không rõ ràng, nếu không tồn tại ngay cả khi thử mẫu có các lỗi đó. Lỗi sẽ xuất hiện 

ngẫu nhiên nếu mức ra y không lỗi và mức ra y' có lỗi là 

như nhau (tức là y = y') với tất cả các tổ hợp mức vào có 

thể. Các lỗi như vậy có thể phát hiện bằng kỹ thuật cách ly, 

việc cách ly các cổng lần lượt và đo thử bằng thiết bị vệt 

dòng - xung hay thiết bị đầu do logic - xung. 

Ví dụ của lỗi nhập nhằng sẽ cho dưới đây. 

Ví dụ 4.15: Hãy chứng minh rằng lỗi 2/1 ở mạch hình 

4.63, là lỗi nhập nhằng.  

Bảng trạng thái cho mạch hình 4.63, cho theo bảng 4.7. 

 

Bảng 4.7: Bảng trạng thái của y và y' cho mạch hình 4.63. 

Các đầu vào Đầu ra y Đầu ra y' 

Đường 1 Đường 2 (không lỗi) có lỗi 2/1 

0 0 0 0 

0 1 0 0 

1 0 1 1 

1 1 1 1 

Bảng 4.7, chứng tỏ rằng y = y' đối với tất cả các tổ hợp mức vào và do đó có thể có lỗi không rõ ràng. 

4.5.15 ĐO THỬ CÁC MẠCH DÃY. 

Các mạch dãy cũng sử dụng các cổng logic (NOT, AND, OR, NAND và NOR) như đã sử dụng ở các 

mạch logic tổ hợp, chỉ khác ở điểm là ở các mạch dãy, trạng thái ra trước đó có vai trò quan trọng trong 

việc xác định trạng thái ra cuối cùng. 

Ở kiểu mạch chốt D, cho hai mức vào tại đầu vào S của flip - flop D (1 hoặc 0), thì các mức vào của đầu 

vào R là cố định, tức là mức 0 khi D = 1 và mức 1 khi D = 0. Vì vậy, các mức ra là không đổi. Khi D = 

1, thì mức ra là 1 còn khi D = 0, thì mức ra sẽ bằng 0 và không có ảnh hưởng của trạng thái trước đó. 

Vậy, flip - flop D hoạt động như một cổng đệm. Mẫu thử sẽ như đối với logic tổ hợp. Nếu flip - flop D 

ghim ở mức 1, thì đo thử flip-flop D bằng mức vào 0. Nếu D ghim ở mức 0, thì đo thử D bằng mức vào 

1. (đối với các cổng khác không thực hiện được theo cách này). Ví dụ cho FF JK. Đầu vào J ghim ở  

mức 1, bảng trạng thái như ở bảng 4.8. 
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BẢNG 4.8: Bảng trạng thái của flip-flop JK đối với lỗi J ghim tại mức 1 (s-a-1) 

Các mức vào Trạng thái trước Mức ra (Y) không lỗi Mức ra Y’ có lỗi 

J K Qn Qn+1 với J ghim ở mức 1 

0 0 0 0 1 
  1 1 1 

0 1 0 0 1 

  1 0 0 

1 0 0 1 1 

  1 1 1 

1 1 0 1 1 

  1 0 0 

Vậy có hai mẫu thử: (i) J = 0, K = 0 và trạng thái trước đó = 0 và (ii) J = 0, K = 1, trạng thái trước đó = 

0. Vậy đối với phép thử flip - flop JK cho lỗi J ghim ở mức 1, có sự duy trì trạng thái trước đo tại 0 và 

sau khi áp đặt các tín hiệu 00 hay 01 tại J và K. Nếu mức ra vẫn duy trì tại mức 1 mà lẽ ra là trở thành 

mức 0, thì lỗi J kẹt tại mức 1 đã được xác minh. 

Trạng thái yêu cầu trước đó nhận được bởi trạng thái của máy được thể hiện theo giản đồ trạng thái 

hoặc bảng chuyển đổi. 

4.5.16 THIẾT LẬP PHÉP ĐO THỬ. 

Hình 4.64, cho cách thiết lập phép đo thử đối với việc đo thử các cổng logic. Việc thiết lập phép đo là 

trực tiếp. Các vector đo thử sẽ được áp dụng đến mạch cần đo thử thông qua vi xử lý. Mẫu thử từ bộ 

nhớ sẽ được áp dụng. 

Mức ra của mạch sẽ được chốt và truyền đến bộ so sánh. Bộ so sánh cũng sẽ thu kết quả không lỗi bình 

thường. Nếu mức ra của mạch chốt phù hợp với mức tham chiếu, thì mạch logic sẽ thông qua bằng tín 

hiệu OK, nếu không thì lỗi sẽ được biểu thị. 

Thiết bị phân tích ký hiệu cũng có thể sử dụng để so sánh mức ra với ký hiệu đã được chuẩn tạo thành 

tử các vector đo thử. Số liệu đáp ứng đối với toàn bộ chuỗi các phép thử sẽ được nén thành số liệu đơn 

được gọi là ký hiệu. Nếu ký hiệu của mạch cần đo không tương thích với ký hiệu bình thường, thì mạch 

có lỗi. 

4.5.17 CÁC THIẾT BỊ ĐO THỬ MẠCH SỐ. 

Ở các hệ thống tương tự, các chỉ thị của voltmeter và dạng sóng ở máy hiện sóng được đo tại các điểm 

đo quy định, góp phần cho việc chẩn đoán lỗi. Nhưng ở các mạch số, mức điện áp thấp hoặc cao và các 

xung không theo chu kỳ, dài và phức tạp. Ngoài ra, tất cả các dòng số liệu có vẻ như nhau. Do đó, các 

phương pháp thông thường không sử dụng được cho các mạch số. 

Thiết bị phân tích logic có thể sử dụng để ghi nhận dãy xung phức tạp, không chu kỳ, nhưng đó là thiết 

bị đo rất đắt tiền. Loại thiết bị đo đơn giản và giá thành thấp đó là thiết bị phân tích ký hiệu. 

Ngoài ra, có một số máy đo rất đơn giản như đầu dò logic, bộ tạo xung logic, bộ tạo vệt dòng, đầu kẹp  

logic và bộ so sánh được sử dụng rộng rãi để sửa chữa trong các bảng mạch số. Một số thiết bị đo thử 

mạch số được mô tả như sau. 

a) Máy phân tích logic. 

Các máy phân tích logic có hai loại: (1) máy phân tích logic trạng thái và (2) máy phân tích logic định  
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thời. Ở loại máy phân tích logic trạng thái, các tín hiệu xung nhịp nhận được từ hệ thống cần đo. Ở loại 

máy phân tích logic định thời, một bộ tạo xung nhịp riêng tốc độ cao hơn lắp trong máy phân tích. Cả 

hai loại có thể chế tạo dưới dạng thiết bị đo, nhưng 'máy phân tích trạng thái' sử dụng phổ biến hơn. 

Sơ đồ khối của máy phân tích logic trạng thái thông dụng như ở hình 4.65. Chức năng của mỗi khối như 

sau: 

Cáp đa kênh. Cáp đa kênh là cáp dãy phẳng, 16 đầu đo nối với các chân của bus máy tính, một đầu cáp 

sẽ nối với chân MREQ để có các tín hiệu xung nhịp. 

Khối điều hoà tín hiệu. Khối điều hoà tín hiệu sẽ tối thiểu hoá sự quá tải, sẽ bù sự méo dạng bất kỳ ở 

các đặc tính của tín hiệu do điện dung của các đầu đo, chuyển đổi mức của các xung để nếu hệ thống 

cần đo thử có họ logic khác, tính năng của máy phân tích không bị ảnh hưởng. 

Khối nhận mẫu. Khối nhận mẫu sẽ nhận các từ số từ khối điều hoà tín hiệu và so sánh từng từ số với từ 

kích khởi quy định. Khi so sánh hoàn thành, nó sẽ kích hoạt khối điều khiển logic để dừng việc ghi 

nhận trong bộ nhớ. 

Khối điều khiển logic. Tín hiệu nhận được từ khối ghi nhận mẫu sẽ chỉ thị cho bộ nhớ dừng việc ghi 

sau khi một số lượng các từ quy định (64 từ). Khi việc ghi nhận hoàn thành, khối điều khiển sẽ báo điều 

khiển hiển thị tiếp quản việc điều khiển. 

Điều khiển hiển thị. Điều khiển hiển thị sau khi nhận tác động điều khiển sẽ lệnh cho bộ nhớ hiển thị 

số  

liệu đã được ghi nhận. 

Hiển thị. Khối hiển thị là ống tia cathode sẽ hiển thị số liệu thu được do lệnh từ điều khiển hiển thị. Số 

liệu thu được có thể được phân tích trực tiếp hay vào thời điểm thích hợp như khi được thu nhận. 

Bộ nhớ. Bộ nhớ là RAM tốc độ cao có khả năng lưu trữ số lượng các từ số quy định, khoảng 128 từ số. 

Bộ nhớ là bộ phận chính của máy phân tích.  

b) Đầu dò logic  

Đầu dò logic là thiết bị đo thử dễ sử dụng, đo sự hiện diện của các xung nhị phân tại một điểm đo. Đầu 

dò logic cơ bản thể hiện ở mạch hình 4.66a. 

Nếu có xung dương (mức logic 1) tại điểm cần đo, thì transistor sẽ dẫn và LED sẽ sáng. Đối với xung 

âm hay xung mức 0, thì transistor sẽ ngưng dẫn và LED sẽ tắt. Vậy về cơ bản thiết bị đo sẽ phát hiện sự 

hiện diện của một xung. 

Đầu dò logic tinh vi có các đặc tính sau: 
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1. Bộ nhớ để lưu các chuyển đổi các xung quá độ và hiển thị đồng thời 

2. Có khả năng mở rộng các xung ngắn (có thể yêu cầu mở rộng xung 10ns thành xung 100ns). 

3. Lắp các LED để chỉ thị: một LED sẽ sáng chỉ mức xung cao và một LED khác sẽ sáng chỉ mức xung 

thấp. 

Sơ đồ khối của đầu dò logic tinh vi hơn như ở hình 4.66b. 

Chức năng của các khối sẽ được giải thích như sau: 

- Khối điều hoà tín hiệu. Khối điều hoà tín hiệu sẽ điều hoà lại mức logic TTL hoặc CMOS đến các giá  

trị chuẩn cao và thấp. Để tránh quá tải cho hệ thống logic cần đo, thì khối điều hoà tín hiệu có thể có 

tầng đệm. 

- Khối phát hiện xung. Khối phát hiện xung sẽ phát hiện đĩnh xung hay xung nhọn. 

- Khối nhớ xung. Xung nhọn đã được phát hiện sẽ được lưu trữ vào bộ nhớ và sẽ được hiển thị cho đến  

khi nhấn nút đặt lại. 

- Các khối đảo. Tầng đảo gồm hai mạch đảo có các LED. Khi có LED đỏ sáng sẽ chỉ thị có xung. Khi 

LED xanh sáng sẽ chỉ không có xung.  

Đầu dò logic có thể hiển thị xung logic đơn cũng như chuỗi xung. 

c) Bộ ghim logic  

Bộ ghim logic dùng để quan sát nhiều điểm đo, sẽ ghim trên các chân của vi mạch cần đo. Các chân IC 

sẽ được nối đến bộ chỉ thị gồm nhiều LED, nên sẽ cho biết giản đồ xung theo trạng thái ở các chân bằng 

các LED. Bộ ghim logic thường được chế tạo cho 14/16 chân, do đó không thích hợp cho việc đo thử vi 

xử lý. Đầu kẹp logic rất hữu dụng cho việc đo thử các bộ đếm và các thanh ghi dịch hay vi mạch có 

bảng trạng thái nào đó. Mức dòng lớn 

nhất thường nhỏ hơn 50mA. Bộ ghim 

logic sẽ nhận mức dòng thấp hơn 15 A 

từ các chân của IC cần đo thử nên không 

gây quá tải cho IC. Sơ đồ khối cơ bản của 

đầu kẹp logic như ở hình 4.67. 

Các mạch LED là các mạch đảo như 

được sử dụng trong đầu dò logic. Do vậy 

trong thực tế bộ ghim logic là đầu dò 

logic mở rộng. 

Sự hiển thị trên các LED sẽ cho biết các 

trạng thái tiếp theo của các chân IC hoặc là mức cao (LED sáng) hoặc ở mức logic thấp (LED không 

sáng) hoặc dãy xung (LED sáng mờ). 

So với đồng hồ đo tương tự bộ ghim logic đo thử nhanh hơn và 

tiện lợi hơn trong việc đo thử các IC, cho phép đo trong mạch 

và do đó rất thông dụng trong kỹ thuật số. 

d) Bộ tạo xung logic  

Bộ tạo xung logic đôi khi cần để tạo ra các xung tại một điểm 

mà không cắt mạch hay không tháo IC. Bộ tạo xung có khả 

năng phát ra chuỗi xung vào điểm bất kỳ trong hệ thống, bất kể 

trạng thái hiện có tại điểm (hay nút) đó là đã có mức 0 hay mức 

1. Nghĩa là bộ phát xung sẽ làm cho nút có mức cao thành mức 

1 và nút mức thấp thành cao trong một khoảng thời gian ngắn, 

như thể hiện ở hình 4.68, trừ nút có lỗi ghim nào đó. Khi không 

có lỗi, LED ở đầu dò logic sẽ nhấp nháy khi sử dụng bộ phát 

xung. Ở trạng thái có lỗi, LED ở đầu dò logic sẽ phát sáng liên 

tục nếu lỗi ghim ở mức 1 [s-a-1] hoặc sẽ vẫn off nếu lỗi là ghim 

ở mức 0 [s-a-0]. Do vậy, thiết bị đơn giản này có thể xác định các lỗi ghim trong các mạch số đơn giản 

mà không cần phải sử dụng vector đo thử. Tuy nhiên, vector đo thử là cần cho mạch phức tạp gồm có 

hàng trăm đường. 
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Bộ tạo xung logic khác với máy phát xung thông thường. Máy phát xung có trở kháng ra thấp nên sẽ 

gây quá tải ở nút cần đo thử. Ngược lại, bộ tạo xung logic điều chỉnh dạng sóng tạo ra ở trạng thái tĩnh 

cho điểm cần đo thử. Khi không làm việc, trở kháng của bộ tạo xung logic có mức cao. Khi làm việc, 

công suất xung là rất nhỏ (1 hoặc 2%) nên sự quá tải cho mạch cần đo là không đáng kể. 

Bộ tạo xung được cấp nguồn từ mạch cần đo thử. Độ cao của xung được quy định từ nguồn cung cấp 

của mạch. 

Bộ tạo xung được đặt trước để cung cấp xung 100Hz, 10Hz, và 1Hz ở đầu ra. Chọn tần số yêu cầu bằng 

chuyển mạch dạng nút ấn [Push button switches]. 

Có thể sử dụng bộ tạo xung để phát hiện xung điện áp cũng như các xung dòng (các ngắn mạch) khi tiếp 

xúc bằng đầu dò điện áp (đầu dò logic) và đầu dò dòng điện (bộ tạo vệt dòng) tương ứng.  

e) Bộ dò dòng logic (hay đầu dò dòng điện) 

Nếu điểm đo thể hiện trạng thái ngắn mạch, thì có thể phát hiện cấu kiện gây ra trạng thái ngắn mạch 

mà các đầu dò logic tốt nhất cũng không thể phát hiện được. Nếu một IC được phát hiện bị ngắn mạch, 

không phải tất yếu ngắn mạch tự bên trong IC, mà có thể là do cầu mối hàn giữa các đường mạch trên 

bảng mạch in. Dù ngắn mạch có thể dò tìm đường mạch đứt hay bằng cách tháo IC, nhưng sẽ mất nhiều 

thời gian và nguy hiểm, cũng như có thể tạo ra các hư hỏng khác trong mạch.  Đầu dò dòng hay bộ dò 

dòng là công cụ hiệu quả để phát hiện ngắn mạch. 

Bộ dò dòng sẽ nhạy cảm từ trường được tạo ra bởi các xung tăng nhanh. Các xung tăng nhanh có thể 

được tạo ra từ ngoài bằng bộ phát xung 

logic. 

Chỉ thị là một LED hiển thị có thể chỉ thị 

một xung đơn hay một chuỗi xung tùy 

thuộc xung vào. Khi từ trường yếu, bộ dò 

dòng sử dụng bộ khuyếch đại có hệ số 

khuyếch đại cao. Tín hiệu dò được che 

chắn để loại bỏ thay đổi của tín hiệu trích 

dẫn do các từ trường khác. Bò dò dòng 

không nhạy cảm điện áp mà nhạy cảm 

dòng điện nên có thể làm việc ở tất cả 

các họ logic. Độ nhạy của bộ dò dòng là 

1mA đến 1A. Bộ dò dòng có thể chỉ rõ 

mức dòng mà bộ dò dòng làm việc bằng 

dòng xoay chiều hay dòng xung, nên yêu 

cầu chính là phải có bộ tạo xung logic.  

Sử dụng bộ dò dòng cùng với bộ tạo 

xung logic như ở hình 4.69, trong đó tồn tại điểm ngắn mạch tại E (ở tải là cổng IV). Bộ tạo xung logic 

sẽ tạo ra chuỗi xung ngắn đặt tại A. Di chuyển bộ dò dòng trên tải (không cần chạm vào mạch) từ điểm 

A đến B. LED sẽ phát sáng theo xung từ bộ tạo xung. LED không phát sáng giữa điểm B và điểm G mà 

sẽ sáng liên tục giữa điểm B và điểm C, tức là cho biết rằng không có ngắn mạch ở mạch phía trên điểm 

B (giữa B và G hoặc phía trên) mà có ngắn mạch ở đoạn mạch phía dưới điểm B, LED sẽ phát sáng tại 

C, D, và E, nhưng không sáng tại điểm F, chứng tỏ rằng có ngắn mạch giữa điểm E và F. 

f) Bộ so sánh logic  

Bộ so sánh logic sẽ so sánh các mức ra của IC bị nghi nghờ có sai hỏng và IC còn tốt đã biết gọi là IC 

tham chiếu. Để thực hiện phép so sánh, sử dụng cổng hoặc-loại trừ (XOR). 

Các đầu vào của cả hai IC được nối song song như ở hình 4.70. Các đầu ra được nối đến bộ so sánh. 

Bằng cách mắc như vậy, nếu cả hai IC đều tốt và các mức vào như nhau, thì các mức ra (tức các đầu 

vào đối với cổng XOR) cũng phải đồng nhất và do đó mức ra của cổng XOR sẽ phải bằng 0. Sự không 

đồng nhất bất kỳ ở hai IC sẽ thể hiện mức điện áp cao (mức logic 1). 

Độ rộng xung nhỏ vào khoảng từ 300ns đến 1ms sẽ cho chỉ thị ở LED ổn định. Các xung nhỏ thấp hơn 

50ns là được bỏ qua. 
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Bộ so sánh logic thích hợp cho việc đo 

thử các vi mạch logic tổ hợp, logic dãy, 

các thanh ghi dịch, và các bộ nhớ. Tuy 

nhiên, bộ so sánh không thích hợp đối 

với logic kiểu ba trạng thái và logic kiểu 

collector hở. Ngoài ra, bộ so sánh không 

thể sử dụng cho cấu kiệu MOS khi mức 

điện áp cao hơn của các cấu kiện MOS 

sẽ gây nguy hiểm cho bộ so sánh. Bộ so 

sánh không dùng để đo thử các IC tuyến 

tính (khuyếch đại thuật toán) khi mức ra 

củ của các IC tuyến tính là tín hiệu 

tương tự.   

Bộ so sánh logic có bảng mạch chân 

cắm [socket board] có thể đặt trước bằng các chuyển mạch. IC tham chiếu được đặt vào chân cắm. Bảng 

mạch chân cắm sẽ nhận các chân nguồn cung cấp và chân đất và sẽ hiển thị các sai lệch ở mức ra. 

g) Bộ đo thử IC số  

Về cơ bản, bộ thử IC số là một thiết bị đo đơn giản dùng để đo mức logic thấp nhất của mức l và mức 

logic cao nhất của mức 0, như thể hiện ở hình 4.71. 

Biến trở P1 ở đầu vào của cổng NAND được điều chỉnh 

để có Vin = 0V, ở điều kiện này cổng NAND sẽ cho 

dòng chảy qua P2. 

P2 sẽ được điều chỉnh để có dòng định mức lớn nhất 

(khoảng 400μA đối với IC cực toàn bộ). Đọc mức điện 

áp ra ở đồng hồ đo mức ra. Nếu đồng hồ chỉ thấp hơn 

2,8V, thì tăng điện áp vào (Vin) bằng cách điều chỉnh P1. 

Điện áp vào lấy tại mức mà điện áp ra đọc trên đồng hồ 

là 2,8V, đây là mức VIL. Đối với vi mạch TTL tốt, mức 

điện áp vào sẽ không lớn hơn 0,8V. Nếu cao hơn thì vi mạch TTL đã bị lỗi. 

Để đo VIH, có thể sử dụng cổng AND. Điện áp vào có thể giữ như trên để có điện áp ra là 2,8V. Nếu 

không đủ mức điện áp ra, thì tăng điện áp vào cho đến khi có mức ra là 2,8V. Giá trị điện áp vào theo 

giá trị điện áp ra là 2,8V sẽ là mức VIH. Giá trị VIH nhỏ nhất là 2V đối với vi mạch logic TTL tốt. 

Bộ đo thử IC số (hình 4.72) có sẵn điện áp nguồn, các điện trở và các đồng hồ đo. Bộ đo thử IC số tinh 

vi hơn có lắp sẵn đầu dò logic để đo thử bẳng trạng thái của IC. Một số bộ đo thử IC số có sẵn bộ phát 

xung và máy hiện sóng hai vệt, cho phép đo độ trễ truyền Pd, hoặc từ mức cao xuống mức thấp (PdHL), 

hoặc từ mức thấp lên mức cao (PdLH), bằng cách khảo sát các sườn xung được tạo ra trên màn hình của 

máy hiện sóng. Bộ đo thử cũng có sẵn các chân cắm cho các IC khác nhau và lắp chuyển mạch để kết 

nối các chân đúng với các mức điện áp nguồn cung cấp và các đồng hồ đo.  
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CHƢƠNG 5: ĐO THỬ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 
 

5.1 ĐO THỬ THIẾT BỊ NGUỒN CUNG CẤP 

Tất cả các thiết bị điện tử cần phải có nguồn cung cấp dc. Các thiết bị điện tử hiện nay đều yêu cầu các 

mức điện áp dc thấp, thường là từ 5V đến 15V lấy từ nguồn điện áp ac nhờ biến áp giảm áp, chỉnh lưu 

lọc và ổn định. Các bộ nguồn cung cấp sẽ cung cấp năng lượng cho các tầng của thiết bị, nối rẽ mạch 

vào đầu ra của bộ nguồn cung cấp. Bộ nguồn sẽ cung cấp tổng các mức dòng chảy qua các tầng riêng 

của thiết bị, chẳng hạn nếu có 5 tầng được nối với nguồn cung cấp có các mức dòng là 5mA, 10mA, 

15mA, 30mA và 100mA, thì dòng chảy qua nguồn cung cấp sẽ là 160mA. Do có mức dòng lớn chảy 

qua bộ nguồn, nên bộ nguồn sẽ phát nhiệt nhiều, làm cho bộ nguồn dễ bị hỏng nhất. Ước tính sơ bộ ít 

nhất có đến 25% trong tổng số các sai hỏng ở hệ thống điện tử xảy ra riêng ở bộ nguồn cung cấp. 

5.1.1 TRÌNH TỰ ĐO THỬ ĐỐI VỚI CÁC BỘ NGUỒN CUNG CẤP. 

Bộ nguồn cung cấp trước tiên phải được kiểm tra ở trạng thái ngắt nguồn (đo nguội) và sau đó đo ở 

trạng thái bật nguồn (đo nóng). 

a) Đo nguội. 
Trong trường hợp có dòng điện lớn chảy qua bộ nguồn cung cấp, hư hỏng đầu tiên phải là đứt dây chì. 

Nếu do sai lầm hoặc không biết, sử dụng dây chì chịu dòng cao hơn định mức thì linh kiện khác trong 

mạch có dòng chảy qua sẽ cháy, chẳng hạn như cuộn cảm của bộ lọc (hay điện trở), các diode chỉnh lưu 

và biến áp, tất cả đều có giá trị đắt hơn nhiều so với dây chì. Do đó, cầu chì phải luôn luôn giữ đúng 

định mức để khi có dòng chảy qua vượt quá 25% giá trị định mức, cầu chì sẽ cháy, nên bảo vệ được các 

cấu kiện trong mạch không bị hỏng. Cầu chì hợp lý là công cụ bảo vệ dự phòng của thiết bị điện tử. 

Khi thiết bị hỏng, bước xem xét kiểm tra trước tiên bằng chức năng đo điện trở của đồng hồ 

[Ohmmeter] có bị ngắn mạch giữa dây nguồn cung cấp và vỏ máy hay không ! Cần phải ngắt nguồn 

điện chính, nên gọi là đo nguội. Nếu đo nguội cho thấy ngắn mạch, cần phải xác định vị trí ngắn mạch, 

tìm nguyên nhân và sửa chữa hư hỏng. Khi hư hỏng đã được sửa chữa phù hợp, thì ohmmeter sẽ không 

thể hiện ngắn mạch. Sau đó kiểm tra cầu chì. Thông thường, cầu chỉ có thể cháy. Nhưng nếu xác định 

cầu chì chưa bị thay thế, thì có thể cho rằng cầu chì cần dòng định mức cao hơn, nên cần phải thay thế 

cầu chì có dòng định mức thích hợp. 

Ngắn mạch có thể trong mạch nguồn cung cấp, hoặc trong đường nguồn bất kỳ cấp nguồn đến tầng 

khác nào đó trong thiết bị. Ở trường hợp sau, tầng có liên quan sẽ mất điện áp, do không có dòng chảy 

qua tầng đó. Chỉ có bộ nguồn cung cấp bị ảnh hưởng bởi mức dòng lớn do ngắn mạch. Dòng nguồn lớn 

bởi vì đáng lẽ chảy qua các cấu kiện bán dẫn có điện trở, thì lúc này dòng chảy trực tiếp xuống đất. 

Định vị điểm ngắn mạch có thể xác định bằng kỹ thuật đo cách điện.  

Xét một bộ nguồn cung cấp cụ thể như ở mạch hình 5.1, thể hiện ngắn mạch khi đo điện trở điểm đầu ra 

P. Khi cắt mạch giữa P và Q, và đo tại P vẫn thể hiện ngắn mạch, có thể do tụ lọc C1 hoặc C2 bị ngắn 

mạch, diode D1 hoặc D2. Trị số điện trở đo được tại P có thể không đúng ngắn mạch do cuộn cảm và 

cuộn dây biến áp, nhưng sẽ thấp hơn so với bình thường. 
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Nếu sau khi cắt giữa P và Q, điểm đo P thể hiện trị số đo điện trở bình thường, thì nguồn cung cấp 

không bị ngắn mạch với vỏ, nên sai hỏng có thể do mạch ngoài, ở một trong số các tầng nối với đầu ra 

của bộ nguồn cung cấp. Khôi phục mối nối P và Q, và ngắt mạch tại A, nếu ngắn mạch đo được tại P 

vẫn còn, tầng 1 là tốt và ngắn mạch có thể ở tầng 2 hoặc tầng 3. Tiếp theo, thực hiện ngắt mạch tại B. 

Không có ngắn mạch tại P sẽ chứng tỏ rằng ngắn mạch có ở tầng 2, nếu không thì ngắn mạch là ở tầng 

thứ 3. Giả sử ngắn mạch ở tầng 2, thì có thể ngắn mạch nhiều nhất là tụ lọc CD2. 

Trong các thiết bị điện tử mới sử dụng bảng mạch in mật độ cao, việc tháo mối hàn và hàn lại tại các  

điểm khác nhau để đo thử sẽ rất khó khăn. Để xác định ngắn mạch, sử dụng đầu đo vệt dòng của máy 

hiện sóng. Cùng với máy tạo xung (sử dụng xung tần số thấp), có thể phát hiện dòng ngắn mạch. Hoặc 

có thể kiểm tra lần lượt các tụ lọc trực tiếp bằng ohmmeter.  

b) Đo nóng. 

Sau khi ngắn mạch đã được xác định và sửa chữa, thì có thể bật [ON] nguồn cung cấp chính (điện lưới), 

để thực hiện các phép đo thử khác khi có nguồn điện lưới. Các phép đo như vậy gọi là „đo nóng‟ do có 

nguồn cung cấp trong thiết bị. Các hiện tượng hư hỏng có thể có như sau: 

* Điện áp ra bằng 0. 

* Điện áp ra thấp hơn so với mức bình thường. 

* Điện áp ra cao hơn so với mức bình thường.  

* Điện áp không ổn định. 

* Điện áp gợn cao hơn so với mức bình thường. 

Trong các thiết bị điện tử mới phần lớn đều sử dụng nguồn cung cấp ổn định, với hai loại là ổn áp nối 

tiếp và ổn áp song song. Các bộ ổn định điện áp mới sử dụng các IC ổn áp ba chân. Để có hiệu suất cao 

hơn, sử dụng các hệ thống nguồn cung cấp kiểu chuyển mạch. 

5.1.2 BỘ NGUỒN ỔN ÁP NỐI TIẾP. 
Mạch ổn áp nối tiếp cơ bản sử dụng cấu kiện rời như ở hình 11.3. 

Sự ổn định của điện áp ra nhận được nhờ 

diode Zener (Z), transistor phát hiện sai lệch 

(Q2) và transistor điều chỉnh (Q1) mắc nối 

tiếp với tải. Diode Zener sẽ giữ mức điện áp 

emitter của transistor Q2 không đổi thông 

qua hoạt động của zener. Một phần của điện 

áp ra sẽ được cung cấp đến base của Q2. Mức 

điện áp VBQ2 sẽ trừ cho mức điện áp zener để 

tạo thành điện áp phân cực thuận cho Q2. 

Nếu điện áp ra dc tăng lên, điện áp tại base 

của Q2 sẽ tăng và dòng collector của Q2 tăng, 

dẫn đến mức sụt áp lớn hơn trên R2, và do đó 

điện áp tại collector của Q2 và điện áp tại 

base của Q1 giảm xuống, làm cho dòng chảy 

qua Q1 giảm xuống, nghĩa là làm giảm dòng 

chảy qua tải, do vậy điện áp tải sẽ được giảm xuống. Tương tự, khi điện áp tải giảm xuống, điện áp 

phân cực thuận của Q2 sẽ giảm, điện áp phân cực thuận của Q1 sẽ tăng lên, sẽ làm tăng dòng chảy qua 

transistor nối tiếp Q1 và tải. Do đó điện áp ngang qua tải sẽ được tăng lên. Ảnh hưởng thực trong hoạt 

động của transistor phát hiện sai lệch, Q2 và transistor nối tiếp, Q1 có khuynh hướng bù lượng thay đổi 

bất kỳ ở điện áp ra dc, để giữ cho điện áp ra không đổi thường trong khoảng 0,5%.  

a) Các sai hỏng trong mạch nguồn cung cấp. 
Ảnh hưởng do sai hỏng ở các linh kiện của mạch nguồn cung cấp (hình 5.3), sử dụng mạch chỉnh lưu 

toàn kỳ và mạch ổn áp nối tiếp gồm: 

- Mất kết nối ở đường điện lưới, chuyển mạch và cầu chì Sẽ không có điện áp nguồn điện lưới đưa 

đến biến áp, do đó điện áp dc ở đầu ra sẽ bằng 0. 

- Đứt vòng dây của biến áp Không có điện áp đưa đến các diode chỉnh lưu, nên điện áp dc ra sẽ bằng 0. 

- Các vòng dây của biến áp bị ngắn mạch với nhau Mức dòng lớn sẽ chảy qua biến áp, tạo ra nhiệt  
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lượng lớn. Cầu chì bảo vệ có thể đứt. 

 

- Mất kết nối điểm giữa cuộn thứ cấp với đất Có thể xảy ra do nứt hay bong mối hàn, không có đường  

dẫn dòng của diode và do đó mất điện áp ra. 

- Một diode bất kỳ bị ngắn mạch Sẽ không có sự chỉnh lưu. Tụ lọc sẽ ngắn mạch điện áp ac với đất, cầu 

chì sẽ đứt. 

- Một diode bị hở mạch Nếu một diode bị đứt, mạch chỉnh lưu toàn kỳ sẽ hoạt động như mạch chỉnh 

lưu bán kỳ, tạo ra điện áp dc thấp hơn và điện áp gợn cao hơn bình thường. 

- Tụ lọc đầu vào bị ngắn mạch Điện áp ra sẽ bằng 0. 

- Tụ lọc đầu vào bị hở mạch Mạch lọc sẽ hoạt động như mạch lọc bằng cuộn cảm ở đầu vào mà đáng lẽ 

là mạch lọc bằng tụ ở đầu vào, do đó làm cho điện áp ra thấp hơn 

- Điện trở (hoặc cuộn cảm) của mạch lọc hở mạch Ngắt dòng nên điện áp ra bằng 0. Đối với các mức 

điện áp ra thấp cần cho các mạch bằng IC và các transistor rời, thì sử dụng điện trở mắc nối tiếp thay 

cho cuộn cảm do các lý do sau: 

(i) Cuộn cảm điện kháng cao cần để giảm mức điện áp gợn, sẽ có số lượng vòng dây lớn, nên điện trở 

dây quấn cao đối với điện áp dc, do đó sẽ làm giảm mức điện áp ra một chiều. 

(ii) Cuộn cảm kích thước lớn nên không phù hợp cho việc giảm nhỏ kích thước bộ nguồn. 

(iii) Cuộn cảm giá thành cao, nên thường không được sử dụng trong các hệ thống điện áp thấp, mà cuộn 

cảm được dùng làm nguồn điện áp dc cần mức áp trên 100V. 

- Tụ lọc đầu ra đứt Mức điện áp gợn tăng. 

- Tụ lọc đầu ra ngắn mạch Điện áp ra dc sẽ bằng 0. 

- R1 đứt hoặc diode zener bị ngắn mạch Emitter của Q2 sẽ có mức 0V, dẫn đến điện áp phân cực thuận 

cao đối với Q2 và điện áp vào khoảng 0,2V (trạng thái dẫn bảo hòa của Q2) tại base của Q1, làm cho Q1 

ngưng dẫn, nên không có điện áp ra. Khi điện áp ra bằng 0, Q2 trở nên ngưng dẫn, cho mức điện áp cao 

tại base của Q1, và do đó mức dòng cao chảy qua tải. Như vậy, điện áp ra sẽ dao động giữa 0 và giá trị 

cao. Tuy nhiên, khả năng phân cực thuận quá cao trên transistor có thể làm cháy transistor, và dẫn đến 

điện áp ra sẽ bằng 0. 

- Diode Zener đứt Điện áp chưa ổn định sẽ được cung cấp vào emitter của Q2 và do đó sẽ không phát 

hiện ra mức điện áp sai lệch và cũng sẽ không có sự ổn định điện áp. 

- Transistor Q1 hở mạch hoặc R2 hở mạch Không có điện áp ra. 

- Transistor Q1 bị ngắn mạch Điện áp ra không được ổn định và có giá trị cao hơn so với mức điện áp 

được ổn định do không có sụt áp ngang qua Q1. 

- Transistor Q2 đứt Tại base của Q1 sẽ có mức điện áp chưa ổn định cao, nên có điện áp ra chưa ổn định 

cao. Hở mạch R3 cũng sẽ làm cho Q2 ngưng dẫn. 

- Transistor Q2 bị ngắn mạch Sẽ gây ra mức điện áp thấp tại base của Q1, nên Q1 như hở mạch và do 

đó không có điện áp ra hoặc điện áp ra thấp do điện áp phân cực thuận thấp. Hở mạch R4 sẽ làm tăng 

mức dòng chảy qua Q2 mà kết cục là điện áp ra sẽ thấp hơn. 

- Tải bị ngắn mạch Mức dòng lớn sẽ chảy qua transistor điều chỉnh (nếu không sử dụng bảo vệ điện áp 

cao), thì cầu chì có thể đứt hay transistor điều chỉnh có thể cháy. 

- Tải hở mạch Transistor Q2 sẽ nhận mức điện áp phân cực thuận cao nên có thể cháy. 
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Các ảnh hưởng trên cho thấy rằng, do linh kiện (hay kết nối) hỏng, điện áp ra có thể bằng 0, hoặc thấp  

hay cao, hoặc không ổn định, làm ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị điện tử nối với các bộ nguồn  

cung cấp như vậy. Nếu điện áp ra bằng 0, thì thiết bị sẽ không có tín hiệu (ngưng hoạt động). Nếu điện 

áp nguồn thấp, thì hệ số khuyếch đại của các mạch khuyếch đại sẽ bị giảm, mạch dao động có thể không 

tạo ra dao động đúng tần số, các cổng logic có thể cho các chỉ thị không đúng. Nếu điện áp nguồn cung 

cấp cao, có thể dẫn đến sự chịu điện áp quá mức trên các linh kiện nên các trị số logic có thể thay đổi. 

Điện áp nguồn không ổn định có thể ảnh hưởng đến mạch dao động và các mạch logic. 

Khi linh kiện mắc song song bất kỳ (chẳng hạn tụ lọc hay tụ giải ghép hay điện trở tải) trở nên bị ngắn 

mạch, thì cần phải ngắt chuyển mạch nguồn cung cấp, tiến hành đo nguội, xác định ngắn mạch và sửa 

chữa. Nếu biến áp bốc khói, thì có thể do bay hơi ở lớp cách điện của dây quấn, cần phải đề phòng. Nếu 

thiết bị điện tử không ngắt chuyển mạch ngay, biến áp có thể cháy, nên cần phải thay biến áp. 

Các bộ ổn định mới sử dụng các IC tuyến tính để tạo ra điện áp ổn định. Các linh kiện rời chỉ tạo ra điện 

áp cố định. Khi cần có mức điện áp có thể thay đổi liên tục, thì số lượng linh kiện rời sẽ trở nên quá lớn. 

Các IC tuyến tính (các mạch op – amp) có thể sử dụng để cho độ ổn định cao. Do vậy, bộ ổn định bán 

dẫn dạng IC chỉ gồm một vài liên kết nên có thể thay thể cho toàn bộ hoặc phần lớn các cấu kiện rời, 

tùy theo nhu cầu. 

Hình 5.4, là lưu đồ biểu hiện trình tự các bước chẩn đoán hỏng trong một hệ thống nguồn cung cấp. 

Các bộ ổn áp dưới dạng chip đã được chế tạo vào những năm 1960, đầu tiên là là IC 723 và LM 300 đều  

có một diode zener, một mạch khuyếch đại có hệ số khuyếch đại cao và mạch hạn dòng. Các bộ ổn áp  

bằng IC trước đây, cần nhiều linh kiện ngoài và có nhiều chân (8 hoặc nhiều hơn) để kết nối mạch. 
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5.1.3 CÁC BỘ ỔN ÁP BA ĐIỆN CỰC. 
Các bộ ổn áp dạng IC mới là các cấu kiện ba chân, chân thứ nhất để nối với điện áp dc chưa ổn định, 

chân thứ hai để lấy điện áp dc ổn định và chân thứ ba nối với mức điện áp 0V hay mức đất. Các bộ ổn 

áp dạng IC rẽ và dễ sử dụng nên rất thông dụng. LM340 là cấu kiện ba chân điển hình của kiểu ổn áp 

mới. Loạt vi mạch LM340 có khả năng điều chỉnh trước điện áp ra là 15V, 5V, và 12V để sử dụng với 

các IC họ CMOS, các IC họ TTL và các ứng dụng thông thường khác, tương ứng. IC 340 gồm mạch 

khuyếch đại nối tiếp (hay điều chỉnh), transistor hạn dòng, transistor phát hiện sai lệch và các điện trở 

phân áp như mạch ở hình 5.5. 

Nguồn phân tách (hay nguồn đôi) + 15V và - 15V, dùng cấp nguồn cho các mạch khuyếch đại thuật 

toán cũng có thể cấu tạo như mạch ở hình 5.6. Bộ ổn áp có thể gồm hai IC ba chân, một IC được nối với 

đầu vào + V và IC còn lại được nối với đầu vào -V từ mạch lọc. 

Các lợi điểm khi sử dụng bộ ổn áp dạng IC. 

1. Các IC ổn áp có sẵn toàn bộ các mức dòng và áp, ngay cả điện áp ra thay đổi cũng có thể nhận được. 

2. Các IC có lắp bảo vệ để ngăn chặn quá tải và ngắn mạch. 

3. Dễ dàng lắp đặt. 

4. Có độ tin cậy cao. 

Các hư hỏng trong các kiểu ổn áp ba chân tương tự như các hư hỏng ở kiểu ổn áp nối tiếp đã giải thích 

ở trên. Chỉ khác ở chổ khi xảy ra hư hỏng ở transistor Q1 hoặc Q2 hay diode Zener hoặc R1 hoặc R2, thì 

do đã được tích hợp trong IC nên không thể thay thế riêng, mà phải thay IC. 

Trong trường hợp các hư hỏng ở các bộ nguồn cung cấp sử dụng các IC thay cho các cấu kiện rời, thì 

không phải thay ngay IC nghi ngờ hỏng, mà trước tiên cần phải đảm bảo rằng hư hỏng không phải do 

mạch ngoài. 

5.1.4 MẠCH ỔN ÁP SONG SONG (HAY SHUNT). 
Thay cho việc mắc nối tiếp transistor điều khiển (như ở mạch ổn áp nối tiếp ở trên), transistor được mắc 

song song với tải như mạch ở hình 5.7.  

Khi điện áp trên tải tăng lên, điện áp phân cực thuận của Q2 sẽ giảm, và do đó làm tăng điện áp phân 

cực cho Q1, tức làm giảm điện trở của transistor điều chỉnh Q1, cho mức dòng chảy lớn hơn, nên dòng  
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chảy qua tải sẽ giảm xuống, làm giảm điện áp trên tải. Quá trình ngược lại sẽ xảy ra khi điện áp ngang 

qua tải giảm xuống. Vậy điện áp trên tải đã được ổn định. Khi transistor mắc song song xảy ra hở mạch, 

thì điện áp chưa được ổn định sẽ có trên tải, còn khi transistor mắc song song trở nên bị ngắn mạch, thì 

điện áp tải sẽ bằng 0. Mặc dù mạch ổn áp song song cho phép bảo vệ khỏi trạng thái quá tải, nhưng một 

nhược điểm chính của mạch là transistor điều chỉnh sẽ dẫn dòng ngay cả khi tải không kết nối. Đây là lý 

do tại sao mạch ổn áp song song không thông dụng. 

5.1.5 NGUỒN CUNG CẤP KIỂU CHUYỂN MẠCH. 
Các bộ ổn áp nối tiếp có hiệu suất thấp do transistor nối tiếp tiêu thụ công suất. Các bộ ổn áp nối tiếp có 

xu hướng nóng khi làm việc do phát nhiệt trong transistor điều chỉnh và transistor dò sai lệch, nên cần 

phải sử dụng cánh tản nhiệt lớn để giải nhiệt. Khả năng hư hỏng cao và độ ổn định điện áp nguồn điện 

lưới bị giới hạn trong khoảng từ 180V đến 280V. Các bộ ổn áp song song cũng có những nhược điểm 

đó. Các nhược điểm trên đã được giải quyết hoàn toàn bằng hệ thống nguồn cung cấp kiểu chuyển 

mạch, với các ưu điểm sau: 

* Kích thước nhỏ. 

* Tiêu tán nhiệt thấp, nên có hiệu suất cao. 

* Không cần biến áp 50Hz, nặng vì sử dụng biến áp tần số cao có trọng lượng bé. 

* Độ ổn định tốt hơn với mức dao động ở điện áp điện lưới lớn. Mức điện áp mạng điện 220V giảm 

xuống thấp đến 140V có thể có mức điện áp ra dc không đổi yêu cầu từ các bộ nguồn chuyển mạch.  

Mạch cơ bản của nguồn ổn áp kiểu chuyển mạch như ở hình 5.8. 

Điện áp điện lưới (50Hz) trước tiên sẽ được chỉnh lưu trực tiếp (không sử dụng biến áp 50Hz), được lọc 

bằng tụ C1 để có điện áp dc chưa ổn định. Điện áp dc được đưa đến transistor npn Q sẽ dẫn [ON] và 

ngưng dẫn [OFF] bởi các xung lấy từ bộ tạo xung đặt ở base của transistor. Độ rộng xung sẽ thay đổi 

thích hợp theo mức Vout.  

Bộ khuyếch đại thuật toán (op - amp) sẽ cân bằng và sẽ cho mức điện áp 0V đến bộ tạo xung đối với 

mức điện áp ra cụ thể Vout. Nếu có sự biến thiên ở Vout, thì mức điện áp đưa vào bộ tạo xung sẽ có mức 
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dương hoặc mức âm tùy thuộc vào mức Vout tăng lên hay giảm xuống. Bộ tạo xung là bộ dao động nghẹt 

[blocking oscillator] có tần số (số xung trong một giây) phụ thuộc vào điện áp. 

Khi Vout tăng lên, mức điện áp dương từ op - amp sẽ làm tăng tần số và do đó làm giảm độ rộng xung. 

Độ rộng xung nhỏ hơn sẽ làm cho tụ nạp C2 có khoảng thời gian nạp nhỏ hơn, nên sẽ cho điện áp thấp 

hơn. Tương tự, khi Vout giảm xuống, mức điện áp âm từ op – amp sẽ làm tăng độ rộng xung, và do đó sẽ 

làm tăng thời gian nạp của tụ C2, nên sẽ làm tăng Vout. Bằng cách như vậy Vout sẽ được ổn định. Chức 

năng của D2 là để ngăn tụ C2 không xã qua cuộn dây thứ cấp của biến áp trong suốt thời gian không có 

xung. Các xung tạo cho dòng điện chảy qua cuộn sơ cấp của biến áp. Do vậy, dòng điện chảy qua biến 

áp và Q là không liên tục, mà giới hạn ở tần số vào khoảng 20kHz, nên giữ cho Q không tỏa nhiệt. Tần 

số cao sẽ cho phép cuộn cảm sử dụng trong mạch lọc có kích thước nhỏ. 

Mạch ổn áp kiểu chuyển mạch chế tạo dưới dạng IC (như TDA 4600). Một số dạng sai hỏng trong bộ 

nguồn ổn áp chuyển mạch được liệt kê ở bảng 5.1. 

Bảng 5.1 Các hư hỏng ở bộ nguồn ổn áp kiểu chuyển mạch. 

Dấu hiệu Các sai hỏng có thể có. 

Mất điện áp ra Nếu ổ cắm nguồn điện lưới, chuyển mạch nguồn, và dây dẫn đều nối đúng, 

thì hư hỏng có thể do: (i) đứt cầu chì; (ii) C1 ngắn mạch; (iii) D1, hoặc D2 

hay cuộn cảm đứt; (iv) C2 ngắn mạch; (v) transistor Q hở mạch. 

Điện áp ra thấp (i) C1 hở; (ii) C2 hở; (iii) D2 hay Q bị ngắn mạch; (iv) Bộ so sánh bị ghim ở 

mức điện áp cao. 

Điện áp ra cao Op - amp bị ghim ở mức điện áp thấp. 

Mức điện áp gợn cao C1 hoặc C2 hở mạch. 

Mối hàn nứt cũng có thể gây hư hỏng ở các bộ nguồn ổn áp chuyển mạch, nhất là trên các mối nối chân 

ra ở các cấu kiện hỏng, do các rung động ở tần số làm việc mà gây ra các đường nứt tròn ở các mối hàn 

xung quanh các chân. Do vậy, đặc biệt cần phải thực hiện chống rung cho các mối hàn. 

5.1.6 ĐO THỬ ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA BỘ NGUỒN CUNG CẤP. 
Một bộ nguồn cung cấp cần phải được đo các thông số: (i) Độ ổn định theo tải, và (ii) Độ ổn định theo 

nguồn điện lưới. Mạch đo được mắc như ở mạch hình 5.9, và trình tự các bước thực hiện như sau: 

a) Đo độ ổn định theo tải. 

1. Giữ tải RL ở trạng thái không kết nối, bằng cách đặt chuyển mạch S hở. 

2. Cung cấp điện áp vào ac định mức từ biến áp tự ngẫu. 

3. Đọc trị số trên voltmeter, đó là trị số Vo. 

4. Nối RL bằng chuyển mạch S kín mạch. 

5. Thay đổi điện trở RS để mức dòng đo được bằng đồng hồ đo dòng [ammeter] có trị số định mức lớn 

nhất theo nguồn cung cấp (không làm thay đổi điện áp vào ac). 

6. Đọc trị số trên voltmeter, đó là trị số VL. 

7. Suy ra độ ổn định do tải theo phần trăm = 100
O

LO

V

VV
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Ở các bộ ổn định tốt, độ ổn định cao nhất là 0.01%. 

b) Đo độ ổn định do điện lƣới. 
1. Sử dụng biến áp tự ngẫu để cung cấp điện áp vào ac định mức mà nguồn cung cấp được cho để làm 

việc. Ghi mức điện áp đó là VI. 

2. Giảm điện áp vào ac bằng 10%. Ghi độ thay đổi 10% bằng VI. 

3. Đọc độ thay đổi ở điện áp ra. Ghi nhận độ thay đổi điện áp ra là VL 

4. Độ ổn định theo nguồn điện lưới tính theo % cho bởi 100
I

L

δV

δV
. 

5. Xác định độ ổn định theo nguồn điện lưới bằng cách tăng điện áp vào bằng một lượng 10%. 

6. Mức cao hơn của hai giá trị sẽ được xem như độ ổn định nguồn điện lưới tính theo phần trăm. 

5.1.7 BỘ NGUỒN CUNG CẤP LIÊN TỤC - UPS  [UNINTERRUPTED POWER SUPPLY UNIT] 

UPS cần cho các máy tính do nguồn điện lưới mất đột ngột sẽ xóa dữ liệu đã được xử lý lưu trữ trong 

RAM. UPS gồm bộ nạp, ắc quy và bộ nghịch lưu, có sơ đồ khối như mạch ở hình 5.10.  

Bộ nạp điện sẽ biến đổi điện áp lưới ac thành điện áp dc thấp, bằng cách dùng mạch chỉnh lưu và lọc. 

Điện áp điện lưới có thể thay đổi từ 180V đến 280V, nên có sự cung cấp điện áp ổn định hơn để duy trì 

điện áp ac ở mức 230V ± 1% trị số điện áp ac. Bộ điều khiển nạp sẽ dò mức điện áp ra dc để điều chỉnh 

mức điện áp nạp cho ắc quy tại mức dòng nạp không đổi. 

Khi có điện áp điện lưới, bộ nghịch lưu sẽ nhận điện nguồn vào từ bộ nạp thông qua diode D1, diode D2 

sẽ phân cực ngược do mức điện áp dương hơn tại cathode so với anode của D2. Khi mất điện lưới, 

cathode của D1 trở nên 0V, và do đó D2 sẽ dẫn. Bộ nghịch lưu sẽ được nối với nguồn ắc quy. Trong 

mạch D1 và D2 chỉ là tượng trưng, mà thực tế là các chuyển mạch tốc độ cao, có khả năng xử lý công 

suất, nên có thể là các transistor hoặc các thyristor. 

UPS như mạch ở hình 5.10, là UPS nối nguồn [on - line], trong đó không có chuyển mạch nối với 

chuyển mạch trên bộ nghịch lưu khi điện lưới mất, nên nguồn cung cấp luôn luôn thông qua bộ nghịch 

lưu. Có kiểu UPS khác, gọi là UPS ngắt nguồn [off – line], như mạch ở hình 5.11, trong đó bộ phát hiện 

mạch sẽ cảm nhận mất nguồn điện lưới và sẽ kích hoạt chuyển mạch điện tử nối đầu ra của bộ nghịch 

lưu đến hệ thống điện tử. 

Bộ nghịch lưu trong cả hai loại UPS sử dụng các mạch cầu bằng FET, để biến đổi điện áp dc thành điện 

áp ac nhờ mạch điều khiển bộ nghịch lưu. Bộ điều khiển bộ nghịch lưu sẽ tạo ra sóng mang được điều 

chế bằng tín hiệu 50Hz. Nhờ các mạch logic và mạch RC để điều khiển chức năng của bộ nghịch lưu để 

có điện áp một pha ac 230V, 50Hz. 

Một số hư hỏng thông thường ở UPS cần được lưu ý như sau: 

Dạng hỏng thứ nhất là không có điện áp ra khi có nguồn điện lưới. 

(i) Có thể có ngắn mạch tại đầu ra. 

(ii) Chuyển mạch điện tử ở loại UPS off – line làm việc sai chức năng (hoặc bộ nghịch lưu hỏng ở loại 

UPS on – line). 
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Dạng hỏng thứ hai: Mất nguồn điện lưới, bộ nghịch lưu không cho điện áp ac. 

(i)  Cáp ắc quy có thể không được nối với ắc quy. 

(ii)  Cầu chì đầu vào ắc quy bị đứt. 

(iii) Ắc quy có thể bị hỏng. 

(iv) Mạch nghịch lưu có thể bị hỏng. 

(v) Chuyển mạch điện tử ở loại UPS off – line có thể bị hỏng (hoặc diode chuyển mạch D2 hở ở loại 

UPS on – line).  

Tóm lại, nguồn cung cấp là dễ bị hỏng nhất do nguồn cung cấp tiêu tán mức công suất lớn nhất. Ở trạng 

thái hỏng, mức điện áp ra của đường nguồn cung cấp có thể thấp hơn hoặc cao hơn, hoặc mức điện áp 

gợn có thể lớn hơn so với mức điện áp định mức. Các nguyên nhân gây hư hỏng có thể do các linh kiện 

bị hở mạch hay bị dò hoặc bị ngắn mạch, hay lung lay hoặc hở các kết nối. Các thiết bị điện tử sử dụng 

các nguồn ổn định điện áp theo ba kiểu: bộ ổn định điện áp nối tiếp, bộ ổn định điện áp song song, và 

nguồn cung cấp kiểu chuyển mạch. Trong đó nguồn cung cấp kiểu chuyển mạch có hiệu suất cao hơn so 

với các loại khác. Ở các loại ổn định điện áp nối tiếp, bộ ổn định bằng IC kiểu ba chân là thông dụng 

nhất. UPS sử dụng mạch nghịch lưu, là được dùng cho các máy tính để cung ứng nguồn cung cấp liên 

tục cho việc lưu trữ dữ liệu trên RAM ngay khi xảy ra mất điện lưới ac.   

 
5.2 ĐO THỬ TRONG CÁC THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TỬ 

Các thiết bị đo điện tử cho thông tin chính để bảo dưỡng và sửa chữa, nên cần phải duy trì ở trạng thái 

làm việc bình thường. Trình tự xác định hỏng ở máy hiện sóng, máy tạo tín hiệu và đồng hồ đo số đã 

được giải thích theo các mục dưới đây. Các chuyển mạch chức năng cho các kết quả quan trọng để xác 

định các tầng hỏng. Các lưu đồ sẽ minh họa các bước trình tự cần thiết để dò tìm sai hỏng ở các thiết bị 

đo thông dụng. 

5.2.1 ĐO THỬ Ở MÁY HIỆN SÓNG 
Máy hiện sóng tia cathode tạo ra chùm tia hội tụ sắc nét để có thể được làm lệch theo chiều ngang (trục-

x), cũng như chiều dọc (trục-y) để hiển thị mẫu hình đúng của tín hiệu vào trên màn hình huỳnh quang. 

Sơ đồ khối của máy hiện sóng quét kích khởi thông dụng như ở hình 5.12. 

a) Các sai hỏng điển hình ở máy hiện sóng và cách sửa chữa. 
- Không có vệt sáng Nhận xét chung là phần lớn lỗi không vệt sáng có thể do các chức năng điều khiển 

vị trí dọc và ngang bị xáo trộn, nếu không thì có thể hỏng ở phần nguồn cung cấp cho ống tia [CRT]. 

Nếu vệt sáng không xuất hiện ngay cả sau khi thử điều chỉnh các chức năng điều khiển vị trí, thì cần 

phải kiểm tra bộ nguồn cung cấp và điện áp trên biến trở điều khiển cường độ tia. Nếu đúng như vậy, thì 

có thể phải tiếp tục kiểm tra sợi đốt, và sửa chữa sai hỏng. Nếu không có sai hỏng ở mạch ngoài ống tia, 

thì phải thay CRT. 

- Có vệt sáng nhưng không thể điều khiển trên chức năng điều khiển cường độ tia (độ sáng) 
Lưới điều khiển và cathode có thể bị ngắn mạch. Ngắn mạch có thể ở mạch ngoài ống tia hoặc trong 

ống tia. Nếu không phát hiện sai hỏng ở mạch ngoài, thì phải thay CRT do sai hỏng bên trong ống tia 

không thể sửa chữa được. 
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- Vệt sáng bị nhòe Hãy điều chỉnh điện áp đặt trên lưới hội tụ bằng biến trở hội tụ [focus]. Nếu không  

khắc phục được nhòe, thì có thể hư hỏng bên trong ống tia, cần phải thay CRT. 

- Thiếu lệch ngang Vệt sáng theo chiều ngang không phủ toàn bộ màn hình từ điểm tận cùng bên trái 

đến điểm tận cùng bên phải ô lưới màn hình. Hãy kiểm tra mức điện áp phân cực trên cặp bản lệch 

ngang và kiểm tra biến trở điều khiển hệ số khuyếch đại ngang. Nếu tất cả bình thường, thì hãy kiểm tra 

biên độ sóng răng cưa bằng một máy hiện sóng khác, và sửa chữa sai hỏng. 

- Định thời gốc không đúng Định thời gốc không đúng có thể do sóng răng cưa không tuyến tính. Độ 

tuyến tính của sóng răng cưa có thể được kiểm tra bằng máy hiện sóng khác. Nếu xác định do không 

tuyến tính, hãy kiểm tra các tầng dùng để tạo ra và khuyếch đại tín hiệu răng cưa. 

- Mất lệch dọc (trong khi chỉ xuất hiện vệt ngang) Điện áp phân cực trên cặp bản dọc có thể mất. Hãy 

kiểm tra mức điện áp phân cực trên cặp bản lệch dọc và sửa chữa nếu có sai hỏng. Điểm nối dây với cặp 

phiến lệch dọc có thể bị hở mạch bên trong ống tia, cần phải thay ống tia. 

- Thiếu lệch dọc Kiểm tra tầng khuyếch đại lệch dọc, nhất là biến trở điều chỉnh hệ số khuyếch đại dọc 

và sửa chữa sai hỏng. 

- Dạng sóng không được tạo ra trên màn hình Bộ khuyếch đại dọc (Y) bị hở mạch hoặc bị ngắn mạch, 

hoặc chuyển mạch suy giảm thang đo bị hở mạch, hoặc linh kiện hay kết nối nào đó bị hở ở đường tín 

hiệu thông qua phần khuyếch đại dọc. Hãy kiểm tra phân hệ lệch dọc bằng cách dò mức tín hiệu từ đầu 

vào đến đầu ra và sửa chữa sai hỏng. 

- Độ nhạy dọc kém Kiểm tra hệ số khuyếch đại của mạch khuyếch đại dọc (Y) và nếu cần, hãy thay thế 

transistor trong mạch khuyếch đại dọc. 

- Đoạn khởi đầu của dạng sóng tín hiệu vào không quan sát được Phải kiểm tra mạch trễ. Nguyên 

nhân khác, có thể có độ trễ vượt quá ở thời điểm bắt đầu sóng quét do xung kích khởi, hoặc hỏng ở 

mạch tạo dao động quét. Cần phải kiểm tra các bộ phận đó. 

- Dạng sóng không ổn định Cần phải kiểm tra chức năng điều khiển du xích [vernier] của mạch gốc 

thời gian (đồng bộ) trong máy hiện sóng. Kiểm tra mạch kích khởi, chuyển mạch chọn kích khởi 

[trigger] có tiếp xúc tốt hay không, và mạch chọn mức [Level] kích khởi. 

- Méo ở dạng sóng hiển thị, mặc dù có sóng vào chuẩn Nguyên nhân có thể do không tuyến tính ở các 

mạch làm lệch, nên phải kiểm tra và sửa chữa. 

(Các máy hiện sóng thường dùng để kiểm tra chất lượng của tín hiệu cần đo, tức là độ méo đã có ở tín 

hiệu đưa vào máy hiện sóng. Điều này có thể được kiểm tra chính xác nếu tự máy hiện sóng không có 

độ phi tuyến nào trong phần khuyếch đại dọc hoặc mạch quét). 

- Mất định chuẩn dọc Mất khuyếch đại dọc có thể kiểm tra bằng tín hiệu đã biết có bên trong máy. 

Điều chỉnh hệ số khuyếch đại dọc có thể giải quyết được vấn đề. 

b) Trình tự các bƣớc sửa chữa máy hiện sóng. 
Hình 5.13, là lưu đồ minh họa các bước cơ bản khi sửa chữa ở máy hiện sóng. Các bước đo thử sẽ dẫn  
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đến tầng hỏng, mà tiếp theo có thể được kiểm tra kỹ lưỡng để tìm các cấu kiện hỏng bằng cách đo điện 

trở hoặc đo các mức điện áp dc tại các điểm chân linh kiện, hoặc các điểm đo thử quy định. 

5.2.2  MÁY TẠO TÍN HIỆU CAO TẦN – RF. 

Máy tạo sóng cao tần dùng để cung cấp tín hiệu đến máy thu để dò tìm hư hỏng, cân chỉnh máy thu và 

đo độ nhạy, độ chọn lọc, độ khử nhiễu, v. v. . . Máy tạo sóng gồm mạch dao động RF có thể điều chỉnh 

được tần số, mạch dao động AF, mạch khuyếch đại đệm, mạch điều chế và các hộp suy giảm (để thiết 

lập mức biên độ ra theo yêu cầu). Sơ đồ khối của máy tạo sóng AF như ở hình 5.14. 

Mặc dù máy tạo sóng RF là thiết bị điện tử có độ tin cậy cao, nhưng vẫn có thể xảy ra các hư hỏng bất 

kỳ thời điểm nào. Bản chất các hư hỏng cũng tương tự như các hệ thống điện tử khác, chẳng hạn như 

cấu kiện điện tử hở mạch hoặc bị rò hoặc ngắn mạch, hoặc do các kết nối bị hở mạch hoặc lõng lẽo. Có 

4 bộ phận riêng biệt, đó là phần RF, phần âm tần, chuyển mạch chọn chế độ hoạt động và phần nguồn 

cung cấp. 

a) Phân vùng chức năng để phát hiện sai hỏng ở máy tạo tín hiệu. 
Bộ phận hỏng có thể dễ dàng phát hiện bằng chuyển mạch chọn chế độ và đo tín hiệu ra. Để xác định 

hỏng nhanh và chính xác, tín hiệu ra có thể quan sát trên màn hình của máy hiện sóng. 
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Nếu không có phát sóng tại các đầu ra, không có tín hiệu và nhiễu, hư hỏng có thể ở nguồn cung cấp, 

nên trước hết phải sửa chữa nguồn trước khi chuyển sang xác định hỏng ở các phần khác. 

Tiếp theo, bật chuyển mạch chọn chế độ sang vị trí CW, máy hiện sóng sẽ hiển thị sóng mang cao tần 

chưa điều chế, cho biết rằng bộ dao động RF, khuyếch đại đệm, tầng điều chế và bộ suy giảm đang làm 

việc bình thường. Tín hiệu tạo ra từ bộ dao động RF truyền qua các tầng đến đầu ra. Nếu máy hiện sóng 

không thể hiện dạng sóng, thì hoặc là bộ dao động RF mất dao động hoặc có hở mạch hay ngắn mạch 

với bệ máy tại một điểm nào đó ở các tầng trên. Kiểm tra thêm có thể thực hiện bằng cách dò tín hiệu 

dao động RF bằng đầu dò của máy hiện sóng. Ví dụ, có tín hiệu tại điểm B và không có tín hiệu tại 

điểm C thì xác định được là có hỏng ở tầng điều chế. 

Với chuyển mạch chọn chế độ ở vị trí điều chế „MOD‟, nếu nhận được dạng sóng điều chế trên máy 

hiện sóng, thì phần RF cũng như phần audio đều bình thường. Nếu chỉ thu được sóng mang cao tần RF, 

thì hỏng ở phần audio. 

Nếu có tín hiệu tại RF điểm D, tín hiệu audio tại điểm H, nhưng không nhận được tín hiệu điều chế, thì 

chứng tỏ rằng, chuyển mạch chọn chế độ mất tiếp xúc với đầu cực ghi là „MOD‟. Nhưng nếu không có 

tín hiệu điều chế tại điểm đo D, cũng không có tín hiệu audio tại H, có thể hỏng tại điểm nào đó của 

tầng audio (mạch tạo dao động âm tần, tầng khuyếch đại đệm hoặc công suất). Hư hỏng thực tế có thể 

xác định bằng cách dò tín hiệu. Kiểm tra thêm trong tầng có thể tiến hành bằng cách đo điện trở và điện 

áp tại các điểm đo thử để nhận dạng cấu kiện điện tử hỏng. 

Khi đặt chuyển mạch chọn chế độ ở vị trí „MOD‟, có tín hiệu đã điều chế tại D, nhưng không có tín hiệu 

âm tần tại H, thì hỏng ở mạch suy giảm của phần âm tần.  

Việc định chuẩn [Calibration] mạch dao động RF có thể kiểm tra với máy tạo tín hiệu chuẩn và một 

máy thu tốt. Nếu phát hiện sai hỏng, thì kiểm tra độ ổn định điện áp nguồn hoặc có thể kiểm tra bộ dao 

động tinh thể, sẽ thể hiện ảnh hưởng già hóa. Đối với các mạch tổng hợp tần số, cần phải kiểm tra các 

cấu kiện của mạch vòng khóa pha [PPL]. 

(Phần âm tần của máy phát tín hiệu RF chỉ tạo ra hai tần số là 1000Hz và 400Hz, cho nên không thể 

dùng để đo đáp ứng tần số của các mạch khuyếch đại âm tần. Máy tạo tín hiệu âm tần sử dụng để đo 

đáp ứng tần số của các mạch khuyếch đại âm tần là thiết bị riêng, bao gồm mạch dao động âm tần đã 

được định chuẩn (thường là kiểu mạch dao động cầu Wien), phủ toàn bộ dãi tần số âm tần (và ngay cả 

siêu âm), mạch khuyếch đại đệm, khuyếch đại công suất và hộp suy giảm đã được định chuẩn. Khi tất 

cả các tầng liên kết với nhau, bằng cách dò tín hiệu âm tần sẽ đủ để cô lập tầng hỏng). 

Lưu đồ ở hình 5.15, cho các bước thứ tự để chẩn đoán hỏng trong các máy tạo sóng RF, khi nguồn cung 

cấp đảm bảo bình thường. 
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5.2.3  ĐO THỬ SỬA CHỮA CÁC ĐỒNG HỒ ĐO ĐA NĂNG SỐ - DMM. 
Đồng hồ đo đa năng số (DMM) đang được sử dụng nhiều, phát triển liên tục về số lượng và chủng loại 

do độ chính xác, độ rõ và độ phân giải của đồng hồ đo đa năng số cao hơn nhiều so với đồng hồ đo 

tương tự. Nguyên lý hoạt động của DMM đã được giải thích ở chương 3, và sơ đồ khối như ở hình 5.16. 

Các sai hỏng điển hình ở đồng hồ đo số đa năng gồm: 

- Đồng hồ đo không đọc chính xác thông số nào đo (mặc dù các mạch số đều hoạt động bình 

thường) DMM về cơ bản là voltmeter dc, nên nếu DMM không chỉ thị mức điện áp dc, thì sẽ không chỉ 

thị thông số bất kỳ khác (điện trở, dòng điện, điện áp ac). Hư hỏng có thể hở mạch đầu cực trung tâm 

của chuyển mạch chọn chức năng đo, hoặc đầu cực trung tâm của chuyển mạch chọn thang đo. Mạch so 

sánh tuyến tính trong ADC có thể bị ghim ở mức + VCC hoặc - VCC, hoặc ghim tại mức 0V (đất). 
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- Đồng hồ đo có tín hiệu đưa đến bộ so sánh tuyến tính nhưng không hiển thị các số đo Bộ đếm và  

chốt có thể bị ghim tại mức 1 hoặc mức 0, các xung nhịp trong phần mạch đếm có thể mất hoặc đầu ra 

xung nhịp có thể bị ghim tại mức 1. Các đầu điều khiển Preset hoặc Clear trong mạch đếm / chốt có thể 

bị ghim, nên giữ hệ thống thường xuyên ở mức 1 và 0 tương ứng. Có thể hở mạch điểm chung của 

mạch điều khiển LED. Bất cứ hư hỏng nào trong số các hư hỏng trên đều mất hiển thị các số đo. Phần 

hư hỏng thực tế có thể xác định bằng đầu dò mức logic. 

- Một thang đo điện áp không hoạt động, các thang đo khác hoạt động bình thường Kết nối đầu cực 

ở chuyển mạch thang đo có thể bị hở khi thang đo hỏng. 

- Đồng hồ đo đọc chính xác tất cả các thông số trừ điện trở Nguồn dòng hằng được nối đến chuyển 

mạch chức năng có thể hỏng, hoặc đầu cực liên quan của chuyển mạch chức năng đo có thể hở mạch. 

- Đồng hồ đo không chỉ thị mức dòng cần đo Bộ biến đổi dòng thành áp được nối đến chuyển mạch 

chức năng đo có thể bị hỏng, hoặc đầu nối của chuyển mạch chức năng có thể bị hở mạch. 

- Đồng hồ đo không đọc mức điện áp ac Có thể hở mạch hoặc ngắn mạch diode chuyển đổi ac thành 

dc, hoặc đầu nối của chuyển mạch chức năng bị hở. 

- Đồng hồ đo không chính xác Một điện trở nào đó trong chuyển mạch thang đo có thể có điện trở cao  

hoặc điện trở tiếp xúc của chuyển mạch thang đo có thể trở nên cao do sự mài mòn, hoặc sự phục hồi 

của các xung nhị phân bằng mạch kích khởi Schmitt trong mạch ADC có thể không có. Sự thay đổi ở 

tần số của xung nhịp cũng có thể gây ra các số đo sai. 

Trình tự các bƣớc sửa chữa. 

Trình tự các bước xác định hỏng ở DMM có thể theo lưu đồ ở hình 5.17. 

 

5.3 ĐO THỬ TRONG CÁC THIẾT BỊ ÂM TẦN [AUDIO] 

Âm thanh có thể được biến đổi thành tín hiệu điện thông qua microphone. Các tín hiệu điện có cùng tần 

số với tần số âm thanh gọi là „tín hiệu âm tần‟[audio], và có biên độ tỷ lệ theo âm thanh gốc. Các tín 

hiệu audio có thể được khuyếch đại, ghi âm, truyền dẫn và tái tạo thành dạng ban đầu. 

Các phần tử cơ bản của tất cả các hệ thống audio là: 

* Microphone 

* Mạch khuyếch đại 

* Mạch xử lý tín hiệu  

* Loa. 

Microphone sẽ biến đổi âm thanh thành các tín hiệu âm tần, mạch khuyếch đại sẽ khuyếch đại các tín 

hiệu âm tần. Mạch xử lý sẽ sửa đổi các tín hiệu âm tần theo mục đích ghi nhận, truyền dẫn, và tái tạo. 

Cuối cùng loa sẽ biến đổi các tín hiệu âm tần trở lại thành âm thanh ban đầu. 

Quy trình đo thử và sửa chữa sẽ được giới thiệu sau đây là các thiết bị audio thông dụng gồm: 

* Hệ thống khuyếch âm 

* Hệ thống khuyếch đại âm thanh nổi [stereo] có độ trung thực cao 

* Máy quay đĩa nén [compact disc player] 

5.3.1 ĐO THỬ TRONG HỆ THỐNG TRANG ÂM . 

Hệ thống trang âm - PA [Public Address] bao gồm microphone, tầng trộn, các mạch khuyếch đại điện 

áp, mạch khuyếch đại công suất, loa và khối nguồn cung cấp. Sơ đồ khối của hệ thống như ở hình 5.18. 
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Microphone sẽ chuyển đổi các biến thiên của áp suất âm thanh thành các thay đổi tín hiệu điện (gọi là 

các tín hiệu âm tần hay tín hiệu audio). Micro thường được kết nối từ bên ngoài vào bộ khuyếch âm nhờ 

các đầu phích cắm. Các hư hỏng ở microphone có thể là màng micro bị thủng, đứt cuộn dây hoặc dãi 

băng ở loại micro kiểu điện động, độ nhạy thấp do màng đàn hồi chùng, già hóa, rò điện tích ở loại 

microphone điện dung, xâm thực ẩm ở loại microphone tinh thể hay carbon. Biến áp phối hợp trở kháng 

có thể hỏng, hay đứt, hoặc ngắn mạch đầu nối với vỏ bảo vệ. 

Mạch trộn gồm bộ điều chỉnh âm lượng và các điện trở cách ly, sẽ cho phép sử dụng nhiều microphone. 

Trong trường hợp sai hỏng, sự cách ly không triệt để dẫn đến xuyên âm. Tín hiệu ra từ tầng trộn sẽ được 

cung cấp đến tầng tiền khuyếch đại có hệ số khuyếch đại cao, mức nhiễu thấp để khuyếch đại. Các 

thành phần của bộ xử lý tín hiệu gồm các biến trở điều khiển âm lượng và điều khiển âm sắc [tone]. Bộ 

khuyếch đại điện áp và khuyếch đại đảo pha dùng để khuyếch đại biên độ tín hiệu lên mức đủ lớn để lái 

mạch khuyếch đại công suất, tạo ra công suất âm tần ra theo yêu cầu. 

Các sai hỏng thông thường ở các bộ khuyếch đại bao gồm các điện trở bị đứt, các tụ điện và các 

transistor bị hở mạch, rò hay ngắn mạch. Các đầu tiếp xúc đầu trượt của biến trở điều chỉnh âm lượng, 

âm sắc có thể bị bẩn, hay chập chờn, hoặc hở mạch. 

Tầng cuối cùng của hệ thống khuyếch đại là loa dùng để biến đổi các tín hiệu audio thành âm thanh. 

Các hư hỏng thông thường ở các loa là rách màng loa, hở mạch cuộn dây âm thanh, màng có độ đàn hồi 

kém, màng loa bị thủng và đầu dây nối bị hỏng (hở mạch hay ngắn mạch). 

Sau khi phân tích các thông tin được người sử dụng cung cấp, và xem xét tình trạng vật lý của thiết bị, 

đo thử khối nguồn cung cấp đảm bảo. Nếu chưa nhận thấy dấu hiệu hư hỏng, các bước đo thử gồm: 

Kiểm tra tín hiệu ra ở loa để phát hiện ra hư hỏng nếu thiết bị mất tín hiệu hay tín hiệu yếu hay bị tạp 

âm, hoặc tín hiệu bị méo dạng. 

Nhận biết tầng hỏng: (i) bằng tín hiệu kích thích từ máy tạo tín hiệu âm tần mắc vào đầu vào, và đo thử 

tín hiệu ra tại các tầng khác nhau (theo phương pháp phân đôi) đối với các tầng liên tiếp nhau, và (ii) 

bằng kỹ thuật cách ly đối với các mạch rẽ, mạch ghép nối và mạch hồi tiếp. Nếu có tạp âm, sử dụng kỹ 

thuật ngắn mạch đầu vào (base được làm ngắn mạch với emitter) để xác định tầng hỏng.  

Nhận biết sai hỏng ở cấu kiện hay kết nối bằng cách đo điện trở và đo điện áp dc tại các điểm chân cấu  

kiện hoặc các điểm đo thử quy định. Phép đo điện áp có thể nhận biết hỏng ở các tụ điện, các cuộn cảm 

và các mạch khuyếch đại có hệ số khuyếch đại thấp. 

Một số sai hỏng có thể xảy ra nhiều nhất ở thiết bị trang âm và các biện pháp sửa chữa cho ở bảng 5.2. 

Bảng 5.2  Bảng bảo dưỡng sửa chữa cho hệ thống trang âm. 

Dấu hiệu Sai hỏng và cách sửa chữa 

1. Không có âm thanh 

phát ra loa, không có 

tiếng lụp bụp, không có 

tiếng ù, không có tiếng 

sôi. Thiết bị mất âm 

thanh hoàn toàn. 

Thiết bị không nhận nguồn cung cấp. Cầu chì có thể bị đứt, hay mất nguồn 

điện lưới, hay hỏng ở khối nguồn cung cấp. Kiểm tra nguồn điện lưới và 

khối nguồn cung cấp để xác định điểm hỏng và sửa chữa . 

2. Đo điện trở và điện 

áp dc bên trong thiết bị 

bình thường, nhưng 

không tạp âm sôi hay 

tín hiệu phát ra. 

Các đầu dây loa có thể đã bị ngắn mạch. Đo thử ngắn mạch bằng phép đo 

điện trở (dây feeder loại 16/02 có 6 /100m) và đo thử dây feeder bằng 

phép đo điện dung (điển dung thông thường của dây feeder là 30pF trên một 

mét). 

3. Có tạp âm sôi nhưng 

không có tín hiệu phát 

ra. Các điện trở và các 

điện áp dc đều bình 

thường. 

Có tạp âm sôi cho biết tiền khuyếch đại và các tầng khác bình thường. Do 

đầu dây microphone hở mạch hay ngắn mạch với vỏ. Đo thử bằng đồng hồ 

đo điện trở và sửa chữa hư hỏng. 

4. Biến áp nguồn cung 

cấp quá nóng 

Ngắn mạch ở khối nguồn cung cấp, hoặc một tầng nào đó làm ngắn mạch 

đường nguồn cung cấp. Đo thử các mạch rẽ bằng phương pháp cách ly để 

định vị và sửa chữa hư hỏng. 
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5. Không có âm thanh 

ở một loa, âm thanh 

bình thường ở các loa 

khác. 

Hỏng loa riêng biệt, hay hỏng ở đầu dây hoặc đầu nối của loa. Đo thử loa và 

đầu dây của loa bằng phép đo điện trở để loại bỏ hư hỏng. 

6. Âm thanh phát ra 

yếu, điện trở và điện áp 

dc đều đúng. 

Hở mạch tụ rẽ emitter. Đo hệ số khuyếch đại của các tầng bằng phương 

pháp phân đôi và do vậy cô lập tầng hỏng. Sau đó nhận biết cấu kiện hỏng 

trong tầng hỏng. 

7. Tiếng ù (hum) quá 

lớn 

Thiếu lọc ở nguồn cung cấp do tụ lọc bị hở hay rò. Gợn xâm nhập vào mạch 

base hay cổng của một tầng khuyếch đại. Dây nguồn điện lưới có thể bị 

ghép với các dây microphone hoặc biến áp phối hợp có thể gần các tải ac 

hay gần biến áp ac. 

Đặt một tụ tốt song song với tụ lọc. Nếu hết tiếng ù, tụ lọc đứt, thay tụ. Nếu 

nguồn cung cấp bình thường, cung cấp tín hiệu từ máy tạo sóng âm tần 

(AF). Nếu có gợn, thì gợn được trích vào bởi đường base hay cổng. Nếu 

không có gợn, thì gợn được trích vào bởi đường microphone từ nguồn điện 

lưới. Xác định nguồn gợn và sửa chữa hư hỏng. 

8. Độ méo vượt quá. Hồi tiếp dương gây ra tiếng rú rít lớn. Đôi khi, tín hiệu ra có thể là tín hiệu 

siêu âm. Các tín hiệu dao động siêu âm như vậy sẽ không nghe được nhưng 

sẽ làm quá tải mạch khuyếch đại và gây méo dạng. Ngoài ra, có thể do hỏng 

mạch hồi tiếp âm. 

Kiểm tra nguyên nhân gây méo dạng bằng cách ngắn mạch đầu vào của các 

tầng lần lượt và do đó nhận biết tầng hỏng, hoặc do ghép nhiễu không mong 

muốn, để sửa chữa hư hỏng. Đo thử các linh kiện hồi tiếp âm và thay thế 

linh kiện hỏng.  

Quy trình các bƣớc đo thử để xác định hƣ hỏng. 

Quy trình các bước xác định hư hỏng trong hệ thống trang âm thể hiện theo lưu đồ cho ở hình 5.19. 

5.3.2  ĐO THỬ TRONG BỘ KHUYẾCH ĐẠI ÂM THANH NỔI [STEREO]. 

Bộ khuyếch đại stereo gồm có hai kênh khuyếch đại độc lập từ microphone đến loa. Các loa phải được 

đặt có khoảng cách bằng nhau ở hai góc của tam giác đều trên mặt nghiêng. Các sai hỏng ở hệ thống 
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stereo có thể là không có tín hiệu ra, tín hiệu ra yếu, méo, tạp âm, xuyên âm, tín hiệu ra mất cân 

bằng,v.v. . . Đo thử trong hệ thống stereo sẽ được giải thích dưới đây liên quan đến sơ đồ khối cho ở 

hình 5.20.  

Mạch khuyếch đại điện áp thể hiện trong hình 5.20, tượng trưng cho mạch tiền khuyếch đại, mạch xử lý  

tín hiệu (các mạch điều khiển âm lượng và âm sắc) và các mạch khuyếch đại điện áp khác. 

Sau khi chắc chắn là nguồn cung cấp không bị hỏng, cần phải xác định sai hỏng trong mạch: hoặc là 

kênh trái hoặc là kênh phải; và tiếp theo là xác định cấu kiện hỏng trong kênh lỗi: hoặc là tầng 

microphone, hoặc loa, hoặc tầng khuyếch đại. Các thiết bị đầu vào như microphone, máy ghi âm, máy 

ghi đĩa, v. v. . . là được nối với các mạch tiền khuyếch đại thông qua chuyển mạch chọn chức năng 

(không vẽ trong hình), để có thể nhận dạng hoặc là thiết bị đầu vào hỏng, hoặc là bộ khuyếch đại hỏng. 

Nếu không có tín hiệu ra tại vị trí bất kỳ của chuyển mạch chọn chức năng, thì bộ khuyếch đại hỏng. 

Nếu không có tín hiệu ra của chỉ một thiết bị đầu vào thì hỏng ở thiết bị đầu vào đó. 

Nếu có tín hiệu ra ở cả hai kênh nhưng không nhận được cân bằng, thì hư hỏng ở biến trở điều chỉnh 

cân bằng. Nếu tín hiệu ra không có ở một trong hai kênh, thì hoặc do nguồn cung cấp hỏng hay nối đất 

của biến trở điều chỉnh cân bằng bị hở mạch. Trong trường hợp chỉ hỏng một kênh, ta có thể phát hiện 

ra kênh hỏng bằng cách tắt một kênh và nghe kênh còn lại. 

- Nhận dạng tầng hỏng trong các tầng khuyếch đại. 

Tầng hỏng của bộ khuyếch đại hỏng có thể được nhận biết bằng tín hiệu kích thử và phương pháp dò 

mạch, hay dễ dàng hơn bằng cách sử dụng một trong các tầng của kênh còn tốt để thay thế các tầng của 

kênh bị hỏng bằng các đầu dây đo thử ngoài như thể hiện ở hình 5.21.  

Giả sử kênh phải bị hỏng và kênh trái bình thường. Cung cấp tín hiệu vào kênh phải. Nếu tín hiệu ra của 

kênh trái bình thường khi đầu dây đo thử nối từ điểm A sang B, đầu vào của kênh trái không bị hỏng. 

Đầu dây đo thử lúc này sẽ được nối từ điểm C đến D. Nếu tín hiệu ra của kênh trái là tốt, thì mạch tiền 
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khuyếch đại của kênh phải là tốt. Tầng khác có thể được kiểm tra tương tự bằng cách nối đầu dây đo thử  

từ điểm E đến F, G đến H và I đến J cho đến khi tầng hỏng được nhận diện. Nếu tín hiệu đặt đến điểm J 

được xác định là bình thường, thì hư hỏng có thể ở loa hay các đầu nối của loa. 

- Nhận diện cấu kiện hỏng. Các phép đo điện trở và điện áp tại các điểm chân của cấu kiện chủ động 

hay tại các điểm đo quy định sẽ nhận biết cấu kiện hoặc kết nối hỏng. Điện trở có thể đứt, tụ điện hay 

cuộn cảm hay cấu kiện bán dẫn có thể đứt hoặc ngắn mạch. Mối hàn có thể nứt, không kết nối, hay có 

thể chập giữa các đường mạch in của bảng mạch có khoảng cách sít nhau. Phần lớn các sai hỏng là được 

nhận biết bằng phép đo điện trở và đo điện áp dc. Một vài dạng hư hỏng có thể cần đến phép đo với tín 

hiệu ac, ví dụ đối với tụ điện bị nghi là đứt, hay cuộn dây bị ngắn mạch. 

Một số kiểu hư hỏng, nguyên nhân gây sai hỏng và cách sửa chữa sẽ được giải thích dưới đây. 

- Mất tín hiệu ra ở vị trí nào đó của chuyển mạch chức năng trên một kênh. Chuyển mạch chức năng 

cho phép các thiết bị vào (microphone, máy ghi âm, máy quay đĩa, bộ điều hưởng FM) được nối đến bộ 

khuyếch đại stereo. Tất cả các thiết bị đầu vào không thể hư hỏng. Do đó hư hỏng có trong mạch 

khuyếch đại của kênh liên quan. 

Việc sửa chữa tùy vào sự đo thử mạch khuyếch đại, lần lượt trên các tầng, bằng tín hiệu thay thế hoặc 

bằng tín hiệu kích thích, hay bằng cách dò, hoặc bằng phương pháp gõ. Việc nhận diện tầng hỏng và 

tiếp theo tiến đến xác định cấu kiện hỏng trong tầng hỏng bằng các phép đo điện áp và điện trở, để thay 

thế cấu kiện hỏng. 

- Mất tín hiệu ra chỉ ở một vị trí của chuyển mạch chức năng. Khi tín hiệu ra ở tất cả các vị trí của 

chuyển mạch chức năng, trừ một vị trí là bình thường, thì các tầng khuyếch đại đều bình thường. Thiết 

bị đầu vào gắn với vị trí cụ thể của chuyển mạch chức năng bị hỏng. 

Đo thử thiết bị đầu vào bị hỏng. Microphone có thể hỏng, thay thế microphone khác. Nếu thiết bị hỏng 

là máy quay đĩa, kiểm tra kim bị mòn. Nếu hỏng thiết bị ghi âm, hãy kiểm tra đầu từ bị bẩn. Nếu thiết bị 

hỏng là bộ chọn kênh FM, thì phải kiểm tra bộ giải mã bằng máy tạo sóng stereo. Sửa chữa hư hỏng. 

- Tín hiệu ra yếu ở cả hai kênh tại tất cả các vị trí của chuyển mạch chức năng. Sai hỏng có thể xảy 

ra là điện áp nguồn cung cấp thấp. Đo thử khối nguồn cung cấp và sửa chữa hư hỏng. 

- Mất tín hiệu ra ở một kênh. Hư hỏng có thể xảy ra là mất nguồn cung cấp, hoặc hỏng ở mạch điều 

khiển cân bằng. 

Đo thử nguồn cung cấp, cầu chì, đầu phích cắm điện lưới, hoặc ngắn mạch ở đường nguồn cung cấp, 

khắc phục hư hỏng. Nối đất của biến trở điều chỉnh cân bằng có thể đứt. Kiểm tra biến trở và sửa chữa 

hư hỏng. 

- Nhiễu từ các nguồn tín hiệu khác. Nguyên nhân có thể hở nối đất của tụ rẽ RF, hoặc hở mạch trong 

tụ. Tín hiệu mạnh của các đài phát thanh địa phương, của các dịch vụ khác (như của quân đội, cảnh sát, 

hàng không v. v. . . ) có thể trích dẫn bởi bộ khuyếch đại âm tần. Các tín hiệu rất mạnh có thể gây quá 

tải mạch khuyếch đại và do đó có thể phát hiện do các đặc tính phi tuyến đối với các trạng thái quá tải. 

Kiểm tra tụ rẽ mạch RF và nối đất của tụ. 

- Méo ở tín hiệu ra. Hư hỏng có thể xảy ra là do hỏng mạch hồi tiếp âm, hay có thể có tự dao động ở 

tầng khuyếch đại nào đó do tụ giải ghép bị hở mạch. 

Kiểm tra mạch hồi tiếp âm, tụ cụ thể và sửa chữa hư hỏng. Phát hiện tầng gây dao động bằng cách ngắn 

mạch lần lượt các tầng để loại bỏ hư hỏng. 

- Tiếng ù (hum) ở tín hiệu ra của cả hai kênh. Rõ ràng là do độ gợn cao. Tín hiệu ac ghép điện dung 

của các đầu dây nguồn điện lưới đến các đầu dây của hệ thống tại một điểm nào đó.   

Kiểm tra tụ lọc hở mạch ở đường nguồn cung cấp điện áp, sửa chữa hư hỏng. Tiếng ù cũng có thể tạo ra 

do khoảng cách gần giữa dây điện lưới và các đầu vào của hệ thống. Nếu vậy, loại bỏ khoảng cách. 

- Tạp âm sôi (lào xào) quá cao ở tín hiệu ra . Do độ không đồng đều ở các rãnh, hoặc ở băng từ, và 

cũng có thể do mức tạp âm vượt quá được tạo ra trong mạch tiền khuyếch đại. Cần phải sử dụng các 

phương pháp để cải thiện tỷ số tín hiệu trên tạp âm và do đó làm giảm tạp âm sôi. Kiểm tra các mạch 

liên quan để loại bỏ hư hỏng. 

- Không tạo ra được hiệu ứng stereo. Kiểm tra vị trí các loa và đảm bảo đã tuân theo các quy định của 

nhà sản xuất ghi trong hướng dẫn sử dụng. Kiểm tra tín hiệu ra mono đối với cả hai kênh riêng rẽ và 

điều chỉnh tất cả các chức năng điều khiển liên quan để có tín hiệu ra đồng nhất. 
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- Các chức năng điều khiển trầm (bass) và bổng (treble) có thể không tác động. Điều chỉnh các chức 

năng điều khiển trầm, bổng giảm xuống và tăng lên là phải nghe được, nếu không hãy đo thử các biến 

trở tương ứng và sửa chữa hư hỏng. 

- Âm nền khi mức volume thấp không tái tạo được chính xác. Kiểm tra biến trở điều chỉnh âm lượng, 

làm sạch tiếp xúc, hoặc thay thế biến trỏ nếu cần. 

- Không thể điều chỉnh cân bằng. Có thể hỏng mạch cân bằng. Kiểm tra biến trở cân bằng, làm sạch 

nếu cần. Thay thế biến trở nếu làm sạch không khắc phục được. 

- Xuyên âm. Khi tín hiệu của một kênh có ở kênh khác thì gọi là xuyên âm. Mạch nguồn cung cấp 

chung cho cả hai kênh, hở tụ giải ghép có thể gây xuyên âm. Đo thử tụ giải ghép, nếu đứt thì cần phải 

thay thế. 

Quy trình đo thử để xác định sai hỏng ở hệ thống stereo. 

Quy trình các bước để xác định hư hỏng trong hệ thống khuyếch âm stereo được thể hiện theo lưu đồ 

cho ở hình 5.22.     

5.3.3  ĐO THỬ TRONG MÁY QUAY ĐĨA NÉN - CD [COMPACT DISC]. 

Đĩa compact là đĩa quang học làm bằng polycarbonate, bổ sung một lớp nhôm mõng để đĩa phản xạ ánh 

sáng, và được bảo vệ nhờ lớp keo trong suốt. Ghi các chương trình âm thanh trên đĩa sẽ xảy ra từ tâm 

tiến dần ra biên. Đĩa được đựng trong hộp nhựa. 

Nguyên lý  
Tia laser được tạo ra từ bộ phát laser bán dẫn làm bằng aluminium-gallium-arsenide (bước sóng 

780mm), gắn trên đĩa compact truyền qua một gương được tráng bạc bán phần. Gương cho phép tia 

truyền qua gương nhưng không cho phép tia hồi truyền qua. Tia hồi được phản xạ từ bề mặt phẳng bằng 

nhôm và sẽ tương ứng với bit số 1. Chỉ có tia phản xạ không đáng kể từ vết lõm tương ứng với bit số 0. 

Như vậy, tia laser phản hồi là bản sao của tia laser ban đầu được điều chế bởi các chữ số nhị phân của 

các tín hiệu audio. (Quá trình phản xạ cơ bản thể hiện ở hình 5.23). 

Các chữ số nhị phân sẽ được tái tạo khi có ánh sáng bị phản xạ chiếu vào diode nhạy quang. Tín hiệu ra 

số của diode sẽ được xử lý và biến đổi thành tín hiệu tương tự ban đầu. Sơ đồ khối của mạch tách tín 

hiệu như ở hình 5.24. Các tín hiệu điều khiển cho phép tổ hợp bất kỳ của các rảnh để được quay theo 
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trình tự nào đó nhờ bàn phím. Cũng như vậy, việc hiển thị nội dung sẽ được cung cấp đến màn hình khi 

bản nhạc đang được thể hiện. 

Tín hiệu tốc độ cao nhận được từ đĩa, sẽ được so sánh với tín hiệu của bộ tạo dao động bằng tinh thể. Sự 

khác nhau bất kỳ sẽ tạo ra tín hiệu điều chỉnh đưa đến hệ thống tùy động [servo system]. 

Hệ thống tùy động có độ chính xác rất cao sẽ kết hợp âm thanh stereo. Các tín hiệu stereo được ghép 

kênh trước khi điều chế với tia laser. Sau khi tách tín hiệu, các tín hiệu ghép kênh phải được giải ghép 

để cung cấp cho hai kênh riêng rẽ của hệ thống stereo. 

Việc quét các khe bằng tia laser tiến hành từ tâm tiến dần ra rìa của đĩa, nên đĩa phải được quay do đó 

tia laser sẽ được di chuyển từ tâm ra mép đĩa. Khi vòng tròn của các đường xoắn ốc ngoài cùng lớn hơn 

so với các vòng xoắn ốc trong cùng, tốc độ trên rãnh tạo ra không đỗi (vận tốc đường không đỗi) bằng 

cách thay đỗi tốc độ quay của đĩa từ 500 vòng / phút tại tâm đến 200 vòng / phút tại mép ngoài cùng. 

Tốc độ quét vào khoảng 1,2m/s. Tổng chiều dài của rãnh ghi là 6km, nên thời gian quay đĩa là 60 phút 

cộng với khoảng 20 phút cho hiệu chỉnh sai lệch. Đáp ứng tần số của đĩa compact từ 20Hz đến 20kHz 

và tỷ số tín hiệu trên tạp âm là 90dB. 

Các hư hỏng thông thường ở máy quay đĩa CD có thể là: 

1. Bộ phát laser ghim ở mức 1 hoặc 0. 

2. Bẩn các thấu kính. 
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3. Hỏng mạch hội tụ. 

4. Photodiode bị đứt hoặc ngắn mạch. 

5. Hỏng mạch biến đổi số sang tương tự. 

6. Hỏng mạch khuyếch đại audio tương tự. 

7. Hệ thống tùy động không hoạt động làm cho tốc độ của động cơ quay đĩa và hệ thống thấu kính sai. 

Các bước đo thử sửa chữa máy quay đĩa compact cho theo lưu đồ hình 5.25. 

Tóm lại, khi âm thanh được biến đổi thành các tín hiệu điện, thì tín hiệu điện được gọi là tín hiệu âm tần 

hay audio. Các bộ phận chính của một hệ thống audio là: microphone, mạch khuyếch đại, mạch xử lý 

(mạch ghi âm / mạch phát, mạch điều chế / giải điều chế). Các hư hỏng thông thường trong thiết bị 

audio là: mất tín hiệu ra, âm lượng thấp, mức tạp âm và nhiễu vượt quá, xuyên âm, mất cân bằng (ở các 

hệ thống stereo) và méo tín hiệu ra. Tầng hỏng có thể cô lập bằng cách cung cấp tín hiệu âm tần từ một 

máy tạo tín hiệu audio và dò tìm hư hỏng bằng máy hiện sóng hoặc bằng đồng hồ đo. Cấu kiện hỏng có 

thể nhận biết từ các trị số đo được của điện trở, điện áp và dạng tín hiệu tại các điểm đo thử quy định. 

Các hư hỏng điển hình trong hệ thống trang âm, bộ khuyếch âm stereo, máy quay đĩa CD đã được giải 

thích ở trên. 

 

5.4 ĐO THỬ CÁC THIẾT BỊ THÔNG TIN VÔ TUYẾN  

Trong các hệ thống thông tin vô tuyến, các chương trình nguồn được biến đổi thành các tín hiệu điện 

(gọi là các tín hiệu băng gốc), và được máy phát truyền đến các máy thu tại các khoảng cách xa nhờ các 

sóng điện từ tần số cao đã điều chế và bức xạ từ antenna. Sóng điện từ truyền trong không gian với vận 

tốc ánh sáng sẽ thu được bằng cách cảm ứng vào ăng ten ở máy thu. Các tín hiệu băng gốc sẽ được tách 

sóng trong máy thu và cuối cùng được biến đổi thành các chương trình nguồn nhờ loa. Tổ hợp của thiết 

bị thu phát audio như ở hình 5.26. 

Chiều dài của khung ăng ten tùy thuộc vào tần số sử dụng, thường bằng /4 hoặc /2, trong đó  là 

bước sóng của sóng điện từ sử dụng. Quan hệ giữa  tính theo mét và tần sồ f tính theo MHz cho bởi 

phương trình, 

f
λ

300
 

5.4.1  SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐIỀU CHẾ. 

Thông tin hay các tín hiệu băng gốc là các tín hiệu tần số thấp. Ví dụ, dãi tần số của các chương trình 

audio chỉ trong khoảng từ 16Hz đến 20kHz. Các chương trình như vậy không thể bức xạ trực tiếp vào  
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không gian bởi các lý do sau: 

1. Do tất cả các chương trình đều nằm trong cùng dãi tần số, nên sẽ gây nhiễu lẫn nhau với chương trình 

khác ở phía thu. 

2. Độ dài của antenna yêu cầu sẽ quá lớn để có thể thu được tín hiệu. Chẳng hạn, đối với tín hiệu 

1000Hz, tính một phần tư bước sóng sẽ cho độ dài antenna phải là 75km. 

Các trở ngại trên sẽ được giải quyết bằng cách đặt các tín hiệu băng gốc tần số thấp lên trên sóng tần số 

cao nhờ một quá trình gọi là điều chế.  

Sóng tần số cao sẽ có vai trò như sóng mang đối với các tín hiệu băng gốc. Tín hiệu băng gốc khi được 

đặt trên tín hiệu tần số cao sẽ trở thành một phần của sóng mang tần số cao theo cùng kiểu “như một gói 

bưu kiện được giữ trong máy bay sẽ trở thành một phần của máy bay. Tại điểm đích bưu kiện sẽ được 

lấy ra khỏi máy bay”. Tương tự, tại trạm thu tín hiệu băng gốc sẽ được khôi phục từ sóng mang tần số 

cao. Quá trình khôi phục tín hiệu từ sóng mang được gọi là „giải điều chế‟ hay „tách sóng‟. 

Đối với thông tin vô tuyến, các tần số sóng mang được ký hiệu theo tần số trung bình hay băng sóng 

trung (dãi tần số từ 300kHz đến 3MHz), băng sóng cao hay HF (từ 3MHz đến 30MHz), băng tần rất cao 

hay VHF (30MHz đến 300MHz), băng tần siêu cao hay UHF (300MHz đến 3000MHz) và băng tần siêu 

siêu cao hay SHF (3GHz đến 30GHz). Dãi tần số cao UHF và SHF (2GHz đến 30GHz) cũng được gọi 

là vi ba. Các sóng cao tần như vậy cần ăng-ten có các độ dài thích hợp để có thể thực hiện truyền sóng. 

Ví dụ, tín hiệu 1MHz cần ăng-ten /4 có chiều dài 75m; 10MHz, cần ăng-ten có độ dài 7,5m; 100MHz, 

cần ăng-ten có độ dài 75cm; 1000MHz, cần ăng-ten có độ dài 7,5cm. 

Ngoài ra, các tín hiệu băng gốc chỉ chiếm một phần nhỏ của tần số sóng mang. Hàng loạt các tín hiệu 

băng gốc có thể được cung cấp trong một băng tần. Ví dụ, 300 chương trình có độ rộng băng tần 9kHz 

(các chương trình phát thanh quảng bá thông thường) có thể được cung cấp trong một băng tần từ 

0,3MHz đến 3MHz (= 2700kHz), hoặc 27000 tín hiệu có độ rộng băng tần 1kHz (các tín hiệu điện báo 

morse) trong băng tần HF (3MHz đến 30MHz) mà không gây nhiễu lẫn nhau. Do đó, quá trình điều chế 

sẽ giải quyết được cả hai vấn đề đã đề cập ở trên.  

5.4.2  SỰ TRUYỀN LAN CỦA SÓNG ĐIỆN TỪ.  
Trái đất được bao bọc bằng các lớp ion trong bầu khí quyển gọi là tầng điện ly, đóng vai trò quan trọng 

trong việc phản xạ các tín hiệu tần số cao và trung bình. Các lớp ion được ký hiệu là các lớp D, E, F và 

phân bố phía trên bề mặt trái đất tại vị trí cao độ khoảng 50km, 110km và 220km, tương ứng. Ban ngày, 

lớp D sẽ hấp thụ các tín hiệu sóng trung (nhưng không hấp thụ các sóng tần số cao), do vậy ban ngày 

các tín hiệu sóng trung có thể truyền đến máy thu theo đường truyền cùng với đất nhưng có sự suy giảm 

về cường độ tín hiệu, nên sẽ hạn chế khoảng cách truyền sóng. Nhưng vào ban đêm, lớp D sẽ biến mất 

và tín hiệu sóng trung cũng như tín hiệu sóng cao tần truyền khoảng cách xa hơn sau khi được phản xạ 

từ lớp E hoặc lớp F cao hơn, cho nên các tín hiệu phát thanh quảng bá sóng trung sẽ được cải thiện vào 

ban đêm. Khoảng cách ngắn nhất từ máy phát mà sóng phản xạ truyền đến đất gọi là khoảng cách phản 

xạ. Khoảng cách phản xạ tùy thuộc vào tần số. Tần số cao hơn sẽ cho khoảng cách phản xạ cao hơn. 

Nếu khoảng cách giữa máy phát và máy thu ngắn, sóng phản xạ có thể nhảy quá khoảng cách, khi bị 

phản xạ từ các độ cao trên mực nước biển. Để tránh các tình trạng đó, dãi tần số thấp sẽ được sử dụng 

vào ban đêm để truyền thông tin. 

Tầng điện ly là trong suốt với VHF và các tín hiệu tần số cao hơn, nên không bị phản xạ từ tầng điện ly. 

Do đó các tín hiệu VHF và tín hiệu tần số cao hơn sẽ truyền trong không gian theo đường thẳng giống 

như ánh sáng, và khoảng cách trên mặt đất giữa máy phát và máy thu sẽ bị giới hạn theo phương ngang 
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tức là bị hạn chế tầm nhìn thẳng, do độ cong của bề mặt trái đất. Độ cao ăng-ten phát cao hơn, khoảng 

cách tầm nhìn thẳng sẽ lớn hơn. Các tháp ăng-ten cao trên mặt đất giới hạn tầm nhìn thẳng vài chục km, 

nếu đặt ăng-ten trên các đồi cao sẽ làm tăng khoảng cách truyền lên đến vài trăm km, nhưng có thể làm 

tăng khoảng cách truyền lên đến vài ngàn km nhờ các vệ tinh thông tin. 

5.4.3  CÁC KIỂU ĐIỀU CHẾ 

Trong thực tế, điều chế là phương 

pháp xử lý tín hiệu băng gốc làm thay 

đổi thông số của sóng mang cao tần; 

hoặc là biên độ, hoặc là tần số hay 

pha. Các kiểu điều chế thường sử 

dụng trong các hệ thống phát thanh 

quảng bá gồm: điều chế biên độ 

(AM), điều chế tần số (FM), điều chế 

pha (PM). 

- Điều chế biên độ 

Khi biên độ của sóng mang RF bị thay 

đổi tuân theo biên độ của tín hiệu 

băng gốc, thì quá trình được gọi là 

điều chế biên độ (AM). 

- Điều chế tần số 

Khi tần số của sóng mang cao tần 

(RF) thay đổi (trong phạm vi vài 

kilohertz) phù hợp với biên độ của tín 

hiệu băng gốc, thì quá trình được gọi 

là điều chế tần số (FM). 

Dạng sóng của tín hiệu băng gốc, tín hiệu sóng mang cao tần và sóng mang RF điều chế của AM thể 

hiện ở hình 5.27a, còn đối với các dạng sóng FM ở các hình 5.27b. 

- Điều chế pha 

Khi pha của sóng mang cao tần (RF) thay đổi phù hợp với biên độ của tín hiệu băng gốc, quá trình được 

gọi là „điều chế pha‟ (PM). Khi pha của tín hiệu thay đổi, trong thực tế thực chất là thay đổi về tần số. 

Nếu xem xét kỹ hình 5.27b, ta sẽ thấy rằng pha của mỗi chu kỳ RF là sự thay đổi dần dần khi biên độ 

của tín hiệu băng gốc thay đổi. Vậy máy thu sẽ xem dạng sóng điều pha như dạng sóng điều tần. Ưu 

điểm của điều pha so với điều tần là ở chổ có thể dùng bộ dao động tinh thể để tạo ra sóng mang RF ở 

bộ điều chế pha, nên cho độ ổn định cao hơn. Dao động tinh thể không thể sử dụng trực tiếp trong điều 

chế tần số. 

5.4.4   MÁY PHÁT AM 

Hình 5.28, là sơ đồ khối của máy phát AM điển hình. 

Phần cao tần sẽ tạo ra sóng mang RF có tần số cao không đổi và biên độ không đổi, tín hiệu cao tần  tạo 
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ra sẽ được khuyếch đại bởi bộ khuyếch đại đệm. Phần AF sẽ khuyếch đại tín hiệu âm tần (thu được từ 

microphone) và sẽ cung cấp tín hiệu âm tần đến bộ điều chế. Bộ điều chế sẽ nhận hai tín hiệu, một tín 

hiệu là sóng mang RF và tín hiệu còn lại là tín hiệu âm tần. Chức năng của bộ điều chế là làm thay đổi 

biên độ của tín hiệu RF phù hợp với tín hiệu âm tần. Trở kháng lớn nhất của mạch RF được điều hưởng 

ở đầu ra sẽ làm giảm dòng cân bằng khi mạch được điều hưởng. Tín hiệu điều chế sẽ được đưa đến 

antenna thông qua mạch phối hợp trở kháng. Antenna sẽ bức xạ tín hiệu điều chế RF vào không gian 

dưới dạng sóng điện từ. 

a) Các sai hỏng thông thƣờng ở máy phát AM  
Các sai hỏng ở bộ dao động và các bộ khuyếch đại RF đã được giải thích ở chương 4 (mục 4.1.10). Do 

vậy, ở đây chỉ xem xét các hư hỏng điển hình ở tầng ra cuối của bộ điều chế RF (thường được gọi là 

tầng khuyếch đại công suất - PA). Tầng điều chế AM điển hình của máy phát tần số cao như ở hình 

5.29. Điện áp collector đưa đến các transistor của tầng PA không chỉ là VCC mà là VCC cộng với điện áp 

âm tần xuất hiện tại cuộn thứ cấp của biến áp điều chế T3. Điện áp đó sẽ làm thay đổi VCC có tại 

collector của các transistor ở tầng PA (được mắc theo kiểu đẩy kéo), gây ra dòng collector thay đổi tuân 

theo tín hiệu âm tần, và do đó sẽ có tín hiệu tần số cao điều chế biên độ trên cuộn thứ cấp của biến áp 

RF, T2 (còn gọi là mạch cộng hưởng). Tín hiệu đã điều chế sẽ được đưa đến ăng-ten máy phát thông qua 

bộ phối hợp trở kháng của ăng-ten và dây dẫn sóng [feeder] hay đường truyền. Khi mạch cộng hưởng 

(mạch cộng hưởng song song) ở đầu ra của tầng khuyếch đại cuối được điều chỉnh để có tín hiệu AM 

lớn nhất theo tần số yêu cầu, thì đồng hồ đo dòng sẽ chỉ thị sự sụt giảm ở dòng collector bởi vì trở 

kháng của mạch cộng hưởng lớn nhất. Bảng 5.3: Liệt kê một số sai hỏng thường có ở mạch điều chế và 

ảnh hưởng của các sai hỏng trên tín hiệu ra.  

Bảng 5.3:  Các sai hỏng điển hình ở tầng điều chế 

Cấu kiện/bộ phận sai hỏng Ảnh hưởng 

1. Biến áp điều chế T3 bị 

ngắn mạch 

Tín hiệu âm tần sẽ không làm VCC biến thiên và do đó không có điều 

chế 

2. Cuộn thứ cấp của biến áp 

điều chế hay cuộn điện cảm 

cao tần (RFC) hở mạch 

VCC sẽ không đưa đến các collector của tầng khuyếch đại công suất 

(PA), nên không có tín hiệu ra tần số cao 

3. Tụ CD bị hở mạch Chức năng giải ghép mất tác dụng có thể tạo nên hồi tiếp dương đến 

mạch khuyếch đại khác nào đó thông qua đường nguồn cung cấp và do 

đó sẽ làm méo dạng tín hiệu RF 

4. Tụ CD bị ngắn mạch Ngắn mạch tụ CD sẽ gây ra ngắn mạch đường nguồn cung cấp. Cầu chì 

bị nổ 

5. Tụ của mạch cộng hưởng 

CT2 bị ngắn mạch 

Biến áp sẽ không được điều hưởng. Không có suy giảm ở đồng hồ đo 

dòng collector khi điều hưởng đạt được. Không có tín hiệu ra RF 

6. Hở mạch tụ của khung Biến áp sẽ không được điều hưởng. Không sụt giảm ở dòng collector. 
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cộng hưởng Tuy nhiên có thể có nhiều sóng hài ở tín hiệu RF. 

7. Nối đất emitter bị hở 

mạch 

Transistor như bị hở mạch và do đó không có RF ở đầu ra. Ngoài ra 

cũng không có dòng collector 

8. Hở mạch một trong hai 

transistor nào đó 

Hoạt động đẩy kéo sẽ không có dẫn đến tăng độ méo dạng 

9. Một trong hai transistor 

nào đó bị ngắn mạch 

VCC sẽ bị ngắn mạch. Cầu chì sẽ nổ. 

10. Điện trở base R1 hay R2 

đứt 

Base sẽ hở mạch nên transistor liên quan sẽ ngưng dẫn 

11. Tụ ghép tầng C1 hoặc C2 

đứt 

RF sẽ không được cung cấp đến một transistor. Do đó không có hoạt 

động đẩy kéo 

12. Một tụ ghép nào đó bị 

ngắn mạch 

Phân cực (được tạo ra do hoạt động của mạch) sẽ không có để đưa đến 

một transistor làm mất cân bằng ở mạch khuyếch đại đẩy kéo gây ra 

méo dạng tín hiệu. 

13. Mạch điều hưởng ở đầu 

vào bị ngắn mạch hay biến 

áp T1 bị đứt 

Không có tín hiệu vào RF và do đó không có tín hiệu ra RF 

14. Tụ CT1 hoặc CT2 bị đứt Tín hiệu vào tần số cao sẽ không bị suy giảm một cách thực chất nên 

tín hiệu ra RF không đáng kể. 

15. Các mạch của máy phát 

không điều hưởng đúng ở 

các tầng trước 

Tín hiệu ra RF thấp. 

b) Điều chỉnh và đo thử máy phát AM 

Một máy phát tín hiệu gồm hàng loạt các mạch cộng hưởng, được điều chỉnh để có tần số quy định. Các 

mạch cộng hưởng được điều chỉnh lần lượt để cho điện áp RF tại đầu vào của mạch khuyếch đại công 

suất ra cuối là lớn nhất, và cuối cùng là điều chỉnh mạch cộng hưởng ở đầu ra để cho sự suy giảm ở 

đồng hồ đo dòng collector. Tiếp theo là điều chỉnh mạch ăng-ten (hay mạch phối hợp) để tăng mức 

dòng collector có thể đạt đến giá trị lớn nhất. 

Máy phát sẽ được đo thử với tần số cao đúng, công suất RF lớn nhất, tỷ số sóng dừng nhỏ nhất, không 

có các sóng hài, chỉ số điều chế yêu cầu ở tín hiệu ra và tín hiệu điều chế có độ méo dạng và tạp âm 

thấp nhất. 

5.4.5 MÁY PHÁT SÓNG ĐƠN BIÊN - SSB 

Điều chế biên độ sẽ tạo ra hai dãi biên, gọi là dãi biên trên (USB) và dãi biên dưới (LSB), cùng với tín 

hiệu sóng mang. Kiểu điều chế như vậy được gọi là điều chế song biên AM - (AMDSB), và được ký 

hiệu là A3E. Hệ thống điều chế biên độ song biên đơn giản, dễ dàng tách sóng và sử dụng trong các hệ 

thống phát thanh quảng bá công cộng, nhưng hệ thống điều chế biên độ song biên chiếm khoảng phổ tần 

số cao và mức nguồn cung cấp lớn hơn nên hiệu suất thấp. Mức công suất âm tần đều có trong cả hai 

dãi biên, vì vậy khi truyền một dãi biên là đủ để khôi phục chương trình ở máy thu. Việc nén sóng mang 
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và dãi biên còn lại sẽ cho phép tiết kiệm nguồn cung cấp. Hơn nữa, việc phát chỉ một dãi biên sẽ tiết 

kiệm phổ tần số cao khi độ rộng kênh yêu cầu sẽ được giảm xuống một nữa. 

Máy thu đơn biên có giá thành cao bởi vì cần phải có dao động nội của sóng mang RF và yêu cầu rất 

nhiều mạch lọc. Hệ thống máy thu đơn biên không sử dụng được ở hệ thống phát thanh quảng bá công 

cộng. Lý do đơn giản là máy thu chế tạo cho người dùng phải có giá thành thấp. Tuy nhiên, trong các 

trường hợp máy thu công cộng không phức tạp về mặt thông tin, nhưng cần phải tiết kiệm nguồn và phổ 

tần thì sử dụng hệ thống SSB. Các tổ chức sử dụng hệ thống SSB là các dịch vụ thông tin của quân đội, 

cảnh sát, hàng hải và người chơi vô tuyến nghiệp dư. Hệ thống SSB được gọi là hệ thống J3E. Hình 

5.30, là sơ đồ khối của máy phát SSB cơ bản. 

Khối cơ bản khác với máy phát AM là mạch điều chế cân bằng như ở hình 5.31. 

Tín hiệu RF v1 sẽ được cung cấp vào các JFET F1 và F2 cùng pha, nhưng tín hiệu âm tần v2 có bán kỳ 

dương trên một JFET và có bán kỳ âm trên JFET còn lại tại hai đầu ngược nhau của cuộn thứ cấp của 

biến áp vào. Tác dụng của điều đó là làm cho sóng mang v1 sẽ được triệt tiêu khi chảy theo chiều ngược 

lại thông qua cuộn sơ cấp. Các tín hiệu liên quan với v2, tức là dãi băng cao hơn và dãi băng thấp hơn có 

ở đầu ra. Một dãi biên đã được suy giảm thấp nhất là 45dB bởi sóng âm thanh bề mặt (bộ lọc SAW - 

Surface Acoustic Wave, sử dụng hiệu ứng áp điện). Do vậy, ta có tín hiệu ra của hệ thống SSB. 

Bộ điều chế cân bằng sẽ không cung cấp tín hiệu ra nếu đường nguồn cung cấp trở nên bị hở mạch hoặc 

ngắn mạch, nếu một FET bất kỳ bị ngắn mạch (tức sẽ làm ngắn mạch nguồn cung cấp), nếu biến áp 

audio bị hở mạch hay ngắn mạch, hoặc nếu tụ điều hưởng của mạch đầu ra bị ngắn mạch. Nếu bất kỳ 

một FET nào hở mạch, sẽ không có sự triệt tiêu sóng mang. 

5.4.6  MÁY PHÁT ĐIỀU TẦN - FM 

Phương pháp điều chế khác được sử dụng phổ biến là điều chế tần số (FM). Ở kiểu điều tần, ta có thể 

thay đổi tần số hoặc pha của sóng mang. Điều chế tần số được dùng rộng rãi ở phát thanh quảng bá có 

độ trung thực cao và dùng cho hai đường thông tin có khoảng cách ngắn của quân đội và cảnh sát hay  

cấp cứu y tế.  
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Ngoài ra, FM cũng được sử dụng trong thông tin vệ tinh và các hệ thống phát hình (dùng để điều chế 

sóng mang audio) do có mức nhiễu thấp. Sơ đồ khối của một máy phát FM điển hình cho ở hình 5.32. 

Điện kháng song song với mạch cộng hưởng của bộ tạo dao động sóng mang sẽ biến thiên theo tín hiệu 

audio và do đó sẽ biến thiên theo tần số, tạo nên sự điều chế tần số. Các sai hỏng ở máy phát sóng FM 

là ít hơn nhiều so với hư hỏng ở máy phát AM. Các dạng sai hỏng có thể là do các cấu kiện (thụ động 

cũng như tích cực) bị hở mạch hay ngắn mạch, hoặc đường nguồn cung cấp bị hở mạch hay ngắn mạch, 

hoặc các kết nối bị lõng lẻo hay bị hở mạch. Hở mạch hay ngắn mạch phần audio sẽ không tạo ra sự 

điều chế, mặc dù vẫn có tín hiệu RF. Sai hỏng bất kỳ ở mạch dao động, điều chế, các mạch nhân tần hay 

hệ thống khuyếch đại công suất cuối sẽ không cho các tín hiệu RF. Nếu có tín hiệu RF đã điều chế tại 

đầu ra của tầng khuyếch đại công suất (FA), mà tín hiệu FM vẫn không được phát xạ khi thấy chỉ thị 

cường độ trường, thì hư hỏng có thể ở trong đường dây nối (feeder). 

Hệ thống phát thanh quảng bá FM có độ trung thực cao, ngày càng trở nên phổ biến do mức nhiễu thấp, 

đáp ứng tần số bằng phẳng và độ méo thấp. Âm thanh nổi (stereo) dùng để tạo ra hiệu ứng thực tế có độ 

trung thực cao. 

5.4.7  MÁY THU QUẢNG BÁ ĐIỀU BIÊN 

a) Nguyên lý họat động 

Sơ đồ khối của máy thu thanh quảng bá điều biên (AM) như ở hình 5.33. Chức năng của mỗi khối sẽ 

được giải thích như dưới đây. 

b) Antenna thu. Antenna thu trích dẫn năng lượng từ sóng điện từ truyền trong không gian. Sóng điện 

từ sẽ được biến đổi thành tín hiệu điện áp (tín hiệu cao tần - RF) và đưa đến tầng đầu tiên trong máy 

thu. 

c) Mạch khuyếch đại cao tần [RF amp] Các mạch bộ khuyếch đại cao tần đã được đề cập ở chương 4 

(hình 4.18). Các tầng khuyếch đại cao tần là các tầng cơ bản có trong các các máy thu thông tin, tuy 

nhiên không bắt buộc phải có trong các máy thu quảng bá. Mạch khuyếch đại cao tần sẽ thực hiện các 

chức năng sau: 

(i) Tạp âm nội của transistor khi dùng làm mạch khuyếch đại là nhỏ hơn nhiều so với khi cùng transistor 

dùng làm mạch trộn không tuyến tính, nên mạch sẽ cải thiện tỷ số tín hiệu trên tạp âm. 

(ii) Các mạch khuyếch đại cao tần sẽ giúp loại bỏ nhiễu tần số ảnh. Các mạch điều hưởng trong bộ 

khuyếch đại sẽ được điều hưởng đến tín hiệu tần số cao yêu cầu, nên sẽ suy giảm các tín hiệu tần số 

ảnh. 

(iii) Mạch khuyếch đại cao tần sẽ khuyếch đại tín hiệu đưa vào mạch, và do đó sẽ cải thiện độ nhạy. 

(iv) Bằng cách điều hưởng đối với RF, độ rộng băng tần của mạch khuyếch đại cao tần lớn (độ rộng 

băng tần = fr / Q, trong đó fr là tần số cộng hưởng, còn Q là hệ số phẩm chất của mạch cộng hưởng) và 

do vậy, mạch khuyếch đại cao tần sẽ không ảnh hưởng đến việc cải thiện độ nhạy, mặc dù mạch loại bỏ 

các tín hiệu nhiễu nhưng chỉ một lượng nhỏ. 

(v) Mạch khuyếch đại cao tần sẽ tạo ra việc khử ghép tín hiệu dao động nội từ ăng-ten và do đó sẽ ngăn 

chặn sự phát xạ tín hiệu tần số dao động nội vào không gian. 
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d) Bộ dao động nội 

Chức năng của bộ dao động nội (LO), là để tạo ra tín hiệu RF có biên độ không đổi và tần số không đổi  

đối với các kênh được chọn. Tần số của LO thường được giữ cao hơn so với tần số của kênh được chọn 

bằng trị số gọi là tần số trung gian hay trung tần - IF. Đối với các máy thu quảng bá, giá trị IF là 

455kHz, và do vậy, fo = fs + 455kHz, trong đó fo là tần số của LO và fs là tần số của các tín hiệu sẽ được 

thu. Đối với các máy thu thông tin tần số cao, sử dụng hai mạch khuyếch đại trung tần. Bộ IF thứ nhất 

có tần số cao hơn 1MHz, còn bộ IF thứ hai có tần số 455kHz hay thấp hơn. Đối với các máy thu quảng 

bá FM VHF, khối IF là 10,7MHz (các sai hỏng ở mạch khuyếch đại cao tần và mạch dao động nội đã 

được giải thích ở chương 4). 

e) Bộ trộn 

Bộ trộn [mixer] là mạch khuyếch đại phi tuyến, dùng để thu hai tín hiệu, một tín hiệu từ bộ dao động 

nội và một tín hiệu khác từ mạch khuyếch đại cao tần (RF) (nếu không sử dụng mạch khuyếch đại RF, 

thì tín hiệu thứ hai của bộ trộn nhận từ antenna). Do chức năng phi tuyến của bộ khuyếch đại trộn, tín 

hiệu điều biến sẽ được tạo ra. Nếu fo là tần số của LO, và fs là tần số của kênh cần thu, thì tín hiệu ra của 

bộ trộn sẽ gồm các tín hiệu có tần số tín hiệu (fs), tần số dao động nội (fo), tổng của hai tần số (fo + fs), 

hiệu của hai tần số (fo – fs) [tần số trung gian hay trung tần – IF], các tần số hài (2fo và 2fs) và hàng loạt 

các tổ hợp tần số khác. 

Nếu mạch điều hưởng ở đầu ra của tầng trộn được điều chỉnh để có tần số fo – fs (= IF), thì ngoài tín 

hiệu có tần số fo – fs, tất cả các tần số khác sẽ hầu như bị loại bỏ bởi mạch điều hưởng IF, khi các tần số 

đó có sai lệch so với tần số cộng hưởng của mạch điều hưởng IF. 

Mặc dù mạch trộn có tần số thấp hơn tần số của tín hiệu RF, nhưng tín hiệu điều chế vẫn không thay đổi 

ở tín hiệu trung tần (IF). Kỹ thuật tạo ra tín hiệu trung tần được gọi là tạo phách âm hay đơn giản là đổi 

tần, nên máy thu sử dụng kỹ thuật đổi tần gọi là máy thu đổi tần.  

Tín hiệu không mong muốn bằng tần số của LO + tần số IF (hay tần số tín hiệu + 2IF) được gọi là tín 

hiệu ảnh, bởi vì bộ dao động nội (LO) cung cấp tín hiệu yêu cầu, cũng sẽ tạo ra tín hiệu ảnh như tín hiệu 

IF. Vì vậy, ta không thể phân biệt được tín hiệu yêu cầu và tín hiệu gây nhiễu. Do đó, tín hiệu này cần 

phải tránh trước khi đưa đến tầng trộn. Bất chấp nhược điểm duy nhất là tần số ảnh, tất cả các máy thu 

thông tin hiện đại đều là các máy thu đổi tần cho các ưu điểm mà IF sẽ cung cấp như sau. 

Các ƣu điểm của IF 

1. Độ rộng băng tần của mạch thấp và do đó độ chọn lọc rất tốt. Nhiễu kênh lân cận sẽ đươc khử đến 

mức rất rõ rệt (60dB hoặc cao hơn). 

2. Tất cả các kênh sẽ được biến đổi thành một tần số đơn, nên không cần có sự hiệu chỉnh ở các tầng 

trung tần (IF). 

3. Hệ số khuyếch đại cao ở tín hiệu có tần số thấp không đổi. 

4. Mạch khuyếch đại tín hiệu tần số thấp không đổi ít có khuynh hướng dao động nên tín hiệu rất ổn 

định. 

Các ưu điểm có giá trị nhiều hơn so với chỉ một nhược điểm là nhiễu tần số ảnh. Nhược điểm cũng sẽ 

khắc phục được khi sử dụng các mạch điều hưởng cao tần trước khi trộn, để chỉ cho phép tần số kênh 

thu đưa đến tầng trộn. 

Một tầng trộn điển hình như mạch ở hình 5.34.  

Ở đây, tín hiệu LO đã có đưa đến cực cổng và tín hiệu RF đưa đến cực nguồn. Ở các FET cổng đôi, các 

tín hiệu LO và RF sẽ được đưa vào hai cổng của FET. Ảnh hưởng do các hư hỏng của cấu kiện trong 

mạch 5.34, sẽ được giải thích dưới đây. 

- FET bị hở mạch hoặc bị ngắn mạch Sẽ không có tín hiệu ra. 

- Đứt mạch của một đường tín hiệu nào đó (tín hiệu LO hay tín hiệu RF) Sẽ không có tín hiệu ra, bởi 

vì tín hiệu IF sẽ không được cung cấp nên mạch điều hưởng IF sẽ không truyền bất kỳ tín hiệu nào. 

- CE bị hở mạch Cả hai tín hiệu sẽ truyền qua RE, nên sẽ suy giảm cả hai tín hiệu. Tín hiệu LO sẽ gây 

hồi tiếp âm, còn tín hiệu RF sẽ bị suy giảm do đưa đến RE mắc nối tiếp. 

- CE bị ngắn mạch, RE cũng sẽ được rẽ mạch đối với dc, làm cho cổng gần bằng 0V so với nguồn, và 

do đó có mức dòng lớn chảy qua FET. Mức tín hiệu ra sẽ bị giảm và FET sẽ trở nên bị quá nhiệt, dẫn 

đến đánh thủng FET. 
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- C1 hoặc C2 (tụ trimmer) hỏng Khi các trimmer bị ngắn mạch, tín hiệu ra sẽ bằng 0. Các trimmer hở  

mạch sẽ tạo ra tín hiệu ra thấp, mặc dù điện áp dc vẫn bình thường. 

- Lõi cuộn dây điều chỉnh sai Mạch sẽ mất điều hưởng, kết quả là tín hiệu ra yếu và độ chọn lọc thấp 

hơn bình thường. 

- Tụ giải ghép CD bị ngắn mạch Nguồn cung cấp sẽ rẽ mạch FET, gây quá dòng nguồn cung cấp và do 

đó có thể đứt cầu chì. 

- CD bị đứt  RD sẽ trở nên mắc nối tiếp với mạch cộng hưởng IF và do đó hệ số phẩm chất Q của mạch 

cộng hưởng sẽ bị giảm xuống, làm giảm độ chọn lọc.  

- RD bị đứt  Điện áp nguồn cung cấp (VDD) cung cấp đến FET sẽ mất và do đó mất tín hiệu ra. 

f) Tầng khuyếch đại trung tần (IF) 

Mạch khuyếch đại trung tần sẽ khuyếch đại tín hiệu IF, nên mạch khuyếch đại trung tần cần phải có hệ 

số khuyếch đại và độ ổn định cao. Khi tần số trung gian nằm trong khoảng tần số radio, thì mạch 

khuyếch đại IF cũng là mạch khuyếch đại tần số cao với các mạch cộng hưởng song song IFT1 và IFT2 

ở đầu vào và đầu ra của mạch khuyếch đại (hình 5.35). Điện áp phân cực được cung cấp bằng R1, R2 và 

RE, còn mạch giải ghép là RD và CD. Chỉ khác nhau ở điểm các mạch cộng hưởng ở bộ khuyếch đại IF là 

được điều chỉnh theo IF cố định, trong khi ở bộ khuyếch đại RF, các mạch điều hưởng là có thể điều 

hưởng đến các tần số khác tùy thuộc vào việc chọn kênh cần thu. Các hư hỏng ở bộ khuyếch đại IF do 

đó tương tự như các hư hỏng ở bộ khuyếch đại RF, ngoại trừ hư hỏng do tụ điều hưởng chính và chuyển 

mạch thay đổi băng tần. Hơn nữa, nếu độ chọn lọc của kênh lân cận là kém và độ nhạy thấp, thì cần 

phải điều chỉnh các mạch điều hưởng để cho đáp ứng đỉnh đối với tín hiệu IF. Việc cân chỉnh các tầng 

RF và IF sẽ được giải thích ở mục 5.4.12. 

g) Mạch tách sóng 

Chức năng của mạch tách sóng là khôi phục các tín hiệu băng gốc từ tín hiệu điều chế. 
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Tín hiệu AM sẽ được tách sóng bằng một diode và mạch lọc đáp ứng với các biên độ đỉnh của tín hiệu  

IF trong mỗi chu kỳ của IF giống như các đáp ứng kết hợp chỉnh lưu - lọc đối với tín hiệu ac đỉnh. 

Hình 5.36, là mạch tách sóng bằng diode điển hình cùng với việc tạo ra điện áp cho mạch AGC (tự động 

điều chỉnh độ khuyếch đại). 

Diode sẽ chỉnh lưu dạng sóng điều chế. Các giá trị của các tụ phải chọn sao cho C1 và C2 rẽ mạch tín 

hiệu IF chưa được điều chế xuống đất, nhưng không lọc bỏ tín hiệu âm tần (audio). Do vậy, tại điểm B, 

ta sẽ có tín hiệu dc + audio. Mức dc sẽ được chặn bởi C3, nên chỉ có tín hiệu âm tần đưa đến điều chỉnh 

âm lượng để cung cấp đến mạch khuyếch đại âm tần tiếp theo. 

R2 và C4 lọc bỏ tất cả các mức tín hiệu audio nhỏ hay tín hiệu IF đưa đến điểm P, để cho điện áp dc. 

Mức gợn của tín hiệu IF bất kỳ còn tồn tại sẽ được giảm thêm nữa bằng mạch lọc khác bao gồm R3 và 

C5. Do vậy, tại điểm Q, ta sẽ có điện áp dc dương. Mức điện áp dc này được gọi là điện áp tự động điều 

chỉnh độ khuyếch đại (AGC). 

Chức năng của điện áp AGC là để điều khiển hệ số khuyếch đại của mạch khuyếch đại RF, mạch 

khuyếch đại trộn tần và mạch khuyếch đại IF bằng cách cung cấp mức điện áp dc dương đưa đến cực 

emitter của các transistor npn ở các mạch khuyếch đại, để bổ sung mức điện áp dc thông thường do 

dòng emitter của transistor. Điện áp dương thêm vào trên emitter của transistor npn sẽ làm giảm điện áp 

phân cực thuận và do đó làm giảm hệ số khuyếch đại của các mạch khuyếch đại tương ứng. 

Mức điện áp AGC tùy thuộc vào tín hiệu sóng mang IF, tức là tùy thuộc vào sóng mang RF có trong 

sóng tín hiệu được tiếp nhận bởi antenna thu. 

Như vậy, việc giảm hệ số khuyếch đại tùy thuộc vào cường độ của sóng mang. Sóng mang mạnh hơn, 

sẽ cho mức điện áp AGC lớn hơn và do đó sẽ làm giảm hệ số khuyếch đại nhiều hơn. Việc điều khiển tự 

động hệ số khuyếch đại phụ thuộc vào cường độ của sóng mang RF của tín hiệu vào sẽ làm cho tín hiệu 

ra gần như không đổi. 

- Các sai hỏng ở mạch tách sóng bằng diode và mạch AGC 

Nếu diode bị ngắn mạch hoặc bị hở mạch, sẽ không có sự chỉnh lưu và không có điện áp AGC. 

Nếu tụ lọc C1 bị hở mạch, tín hiệu ra sẽ bị giảm. C1 hoặc C2 bị ngắn mạch hay R1 bị hở mạch sẽ làm cho 

tín hiệu ra bằng 0. Hở mạch C3 sẽ không đưa tín hiệu audio đến mạch khuyếch đại audio và do đó mất 

tín hiệu ra audio. Tụ C3 bị ngắn mạch sẽ tạo cho điện áp dc đưa đến mạch khuyếch đại audio thêm vào 

mức điện áp audio, gây quá tải mạch khuyếch đại audio và do đó độ méo dạng sẽ tăng lên. 

Hở mạch R2 hay R3, hoặc C4 hay C5 bị ngắn mạch sẽ làm cho mức điện áp AGC bằng 0 và do đó hệ số 

khuyếch đại của các tầng RF và IF sẽ cao, dẫn đến mức tín hiệu ra méo dạng và không đồng đều (âm 

thanh lúc to lúc nhỏ). Tín hiệu vào quá mạnh có thể cắt bỏ bởi transistor của mạch khuyếch đại bằng 

cách tạo ra mức điện áp AGC quá cao. Nếu hằng số thời gian của mạch AGC là cao, thì mức điện áp 

này sẽ mất khoảng thời gian để giảm xuống nên các tín hiệu yếu sẽ được chặn không thay đổi trước khi 

điện áp AGC chưa trở nên bình thường.  

Thông thường AGC sẽ làm giảm hệ số khuyếch đại của các tầng khuyếch đại RF và IF đối với tất cả các  
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tín hiệu. Như vậy ngay cả các tín hiệu yếu sẽ trở nên yếu hơn. Để giải quyết khó khăn này, sử dụng 

AGC được làm trễ, chỉ làm việc đối với các tín hiệu mạnh. AGC trễ nhận được bằng cách giữ cho 

cathode của diode ở mạch AGC dương, sao cho diode sẽ không dẫn cho đến khi anode là dương hơn so 

với cathode. Mức tín hiệu ra khi không có AGC và ảnh hưởng bằng phẳng của tín hiệu ra bởi AGC 

thông thường, AGC trễ và AGC lý tưởng được thể hiện ở hình 5.37.  

h) Các mạch khuyếch đại âm tần 

Mạch khuyếch đại điện áp âm tần là mạch khuyếch đại ghép RC và mạch khuyếch đại công suất âm tần 

thường là mạch khuyếch đại đẩy-kéo. 

Mạch âm tần sẽ bao gồm mạch điều khiển âm lượng và cũng có thể gồm mạch điều khiển âm thấp 

[bass] và mạch điều khiển âm cao [treble]. Các hư hỏng của các mạch khuyếch đại âm tần đã được giải 

thích chi tiết ở mục 5.3.1. 

5.4.8  MÁY THU ĐƠN BIÊN - SSB 

Sơ đồ khối của một máy thu SSB điển hình như thể hiện ở hình 5.38. Một số tầng là giống với máy thu 

song biên (đã được giải thích ở mục 5.4.8), như mạch khuyếch đại RF, LO, mạch khuyếch đại trộn tần 

và khuyếch đại IF thứ nhất. Hiện có các máy thu đổi tần hai lần có thêm tầng IF thứ hai. Tầng IF thứ 

nhất có tần số cao 1,8MHz và tầng thứ hai có tần số thấp 200kHz. Hai tầng IF có ưu điểm là tầng IF cao 

hơn sẽ cho triệt tín hiệu ảnh cao hơn và tầng IF tần số thấp hơn sẽ cho độ chọn lọc tốt hơn. Nếu mạch 

dao động tinh thể, mạch lọc sóng mang và mạch khuyếch đại bị hỏng, thì các tín hiệu SSB sẽ mất. 
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5.4.9  MÁY THU FM 

Sơ đồ khối của máy thu FM như ở hình 5.39. 

Trong mạch có hàng loại các tầng IF dùng để tạo ra độ rộng băng tần yêu cầu (200kHz) để đảm bảo hệ  

số khuyếch đại thích hợp. Các tầng IF đều có bố trí điều hưởng. Mạch hạn chế cần phải có để loại bỏ 

các biến thiên điện áp. Bộ tách sóng điều tần sẽ cho tín hiệu ra âm tần. Mạch chặn sẽ giữ lại tín hiệu âm 

tần mà không có tín hiệu cao tần. Mạch hậu chỉnh sẽ thực hiện bù để cải thiện tỷ số tín hiệu trên nhiễu. 

5.4.10  CÁC SAI HỎNG THÔNG THƢỜNG TRONG CÁC MÁY THU 

Một số sai hỏng thông thường ở các máy thu quảng bá (thường gọi là các máy thu transistor) cho ở bảng 

5.4, như sau: 

Bảng 5.4:  Một số sai hỏng ở các máy thu thanh quảng bá. 

Các dấu hiệu Các sai hỏng có thể xảy ra và cách khắc phục 

Thiết bị không hoạt động. Mất 

tín hiệu (không tạp âm và 

không có tín hiệu ra của 

chương trình). 

(i) Thiết bị mất điện áp nguồn cung cấp. Kiểm tra cầu chì. Thực hiện 

các phép đo nguội, đo nóng, và sửa chữa hư hỏng. (ii) Cuộn thứ cấp 

của loa có thể đứt. Thay loa.  

Có tạp âm nhưng không thu 

được chương trình phát ra. 

Antenna tốt. 

Tầng LO bị hỏng. Hãy sửa chữa tầng LO. Kiểm tra ghép nối giữa 

tầng LO và tầng trộn. 

Không thu được chương trình 

trên băng tần được chọn. 

Kết nối đất của tụ điều hưởng chính bị đứt, hoặc tụ điều hưởng bị 

ngắn mạch, hoặc đầu nối trung tâm của chuyển mạch chọn băng tần 

không thực hiện tiếp xúc. Xác định điểm hỏng bằng phép đo điện trở. 

Chương trình không thu được 

chỉ ở một băng tần cụ thể. 

Hỏng mạch điều hưởng liên quan trimmer có thể bị ngắn mạch. Đầu 

cực liên quan của chuyển mạch chuyển đổi băng tần không tiếp xúc. 

Xác định hư hỏng bằng phép đo thông mạch và sửa chữa hư hỏng. 

Khi tín hiệu vào có từ máy 

phát tín hiệu tín hiệu ra là 

bình thường, nhưng không thu 

được đài phát quảng bá. 

Đứt dây dẫn sóng antenna. Trong trường hợp này sẽ không có tạp 

âm. Đo - kiểm tra kết nối dây dẫn sóng [feeder]. 

Tiếng ù [hum] vượt quá ở các 

thu hoạt động bằng nguồn 

điện lưới. 

Gợn có thể được đưa đến các base của mạch khuyếch đại âm tần tạo 

ra tiếng ù. Kiểm tra các tụ lọc. 

Tiếng ù ở các máy thu hoạt 

động bằng nguồn pin. 

Mạch âm tần có thể bị trích dẫn tiếng ù từ đường dây điện lưới hay 

biến áp ở vị trí gần nào đó. Khắc phục lỗi bằng cách thay đổi vị trí 

máy thu để loại bỏ trích dẫn tiếng ù. 

Tiếng ù do tín hiệu điều chế. Nếu tín hiệu vào của tầng trộn trích dẫn tiếng ù thì tiếng ù sẽ điều chế 

tín hiệu RF. Sửa chữa bằng cách cách ly nguồn gây ù. 
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Tín hiệu ra yếu (tự dao động ở 

mạch khuyếch đại nào đó). 

Méo dạng tồn tại do hồi tiếp dương. Hãy kiểm tra có hở mạch ở các 

tụ giải ghép. Sửa chữa hư hỏng. 

Âm thanh lụp bụp (âm thanh 

tần số thấp trong khoảng từ 

16Hz đến 25Hz). 

(i) gây ra bởi việc giải ghép thiếu do các tín hiệu tần số thấp gây hồi 

tiếp dương ở mạch khuyếch đại. (ii) Tự dao động trong các tầng RF 

có thể tạo ra AGC cao. Làm ngưng RF hoặc IF. Chu kỳ của các tín 

hiệu lặp lại tự dao động. Kiểm tra nguồn gây lụp bụp bằng kỹ thuật 

cách ly, và sửa chữa hư hỏng. 

Méo phi tuyến hay méo hài. Mất điện áp AGC hay đứt mạch hồi tiếp âm. Các mạch làm việc 

trong tình trạng quá tải. Kiểm tra các mạch vòng kín bằng kỹ thuật 

cách ly xác định điểm hỏng và sửa chữa. 

Tín hiệu ra có nhưng yếu. (i) Cân chỉnh sai. Cân chỉnh các mạch điều hưởng và sửa chữa việc 

hiệu chỉnh sai. (ii) Tụ rẽ mạch emitter bị hở mạch. Kiểm tra tụ bằng 

cách thay thế.  

Quy trình các bước chẩn đoán hư hỏng có hệ thống trong máy thu radio được minh họa theo lưu đồ như 

ở hình 5.40. 

Trong các máy thu thông tin, lưu ý một số sai hỏng có thể có bổ sung dưới đây cùng với các phương 

pháp sửa chữa. 

1. Không thu được các tín hiệu điện báo, mặc dù thu được chương trình audio bình thường. Có thể 

hỏng BFO. Kiểm tra BFO và cách ghép tín hiệu BFO đến tầng IF. 

2. Mạch chặn bị khoá, không cắt ngay cả khi dò chương trình, làm mất tín hiệu ra. Kiểm tra mạch chặn 

hoặc mạch AGC. Xác định sai hỏng và sửa chữa sai hỏng. 

3. Mất tín hiệu tách sóng SSB mặc dù tách sóng đối với DSB là bình thường. Kiểm tra mạch tái tạo 

sóng mang và mạch giải điều chế cân bằng, và kiểm tra mạch so sánh. Xác định sai hỏng và sửa chữa. 

4. Độ nhạy kém (ở các máy thu đổi tần kép). Hệ số phẩm chất Q của mạch điều hưởng ở tầng IF thứ 

hai suy giảm, có thể do quá tải bất thường có ở tầng tách sóng. 

5. Hệ số nhiễu của máy thu kém. Mức tạp âm lớn. Có thể do hệ số khuyếch đại  của tầng khuyếch đại 

RF bị suy giảm. Kiểm tra mạch điều chỉnh hệ số khuyếch đại. Transistor có thể bị hỏng. Đo thử 

transistor và thay thế nếu cần.   
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Trong các máy thu FM có thể có một số sai hỏng bổ sung sau. 

1. Độ trung thực cao bị suy giảm. Việc điều hưởng bị sai lệch cần phải điều chỉnh để cho độ rộng băng 

tần lớn theo yêu cầu. 

2. Méo nghiêm trọng do các âm cao được khuyếch đại quá nhiều. Hỏng mạch chỉnh giảm. 

3. Mất tách sóng. Một trong số các tụ đầu ra của bộ tách pha có thể bị hở mạch hay ngắn mạch. Tụ nối 

với cuộn sơ cấp và thứ cấp của biến áp đầu vào bị hở mạch. 

4. Thu được tạp âm điều chế biên độ. Tầng hạn chế hỏng. Các cấu kiện phân cực bị hở mạch hay bị 

ngắn mạch. 

5. Mạch chặn [squelch] bị khóa. Tín hiệu ra của chương trình phát thanh ngưng. Kiểm tra mạch 

squelch hoặc mức điện áp AGC. 

6. Hệ số tạp âm thấp. Kiểm tra hệ số khuyếch đại của mạch khuyếch đại cao tần. Thay thế transistor 

nếu cần. 

5.4.11  CÂN CHỈNH VÀ ĐỒNG CHỈNH MÁY THU ĐỔI TẦN 

Trong các tầng RF và IF cũng như dao động nội, có 

hàng loạt các mạch điều hưởng cần phải được cân 

chỉnh để thiết lập việc dò tìm đài phát đối với tần số 

được chọn nào đó giữ theo sự điều chỉnh ở các tụ 

xoay đúng với tần số cần tìm. Các mạch IF được điều 

chỉnh theo tần số trung gian cố định (455kHz đối với 

các máy thu quảng bá), các mạch RF điều chỉnh theo 

tần số tín hiệu và mạch LO điều chỉnh theo tần số 

bằng tần số tín hiệu + tần số IF. Việc duy trì độ chênh 

lệch giữa tần số LO và tần số tín hiệu bằng với IF đối 

với tất cả các thiết lập dò đài được gọi là đồng chỉnh 

[tracking]. Khái niệm đồng chỉnh như thể hiện ở hình 

5.41. 

Trình tự các bước cân chỉnh và đồng chỉnh máy thu 

thông tin và máy thu quảng bá như sau. 

1. Nối máy phát tín hiệu đến đầu vào của máy thu và 

mắc đồng hồ đo công suất âm tần vào đầu ra của máy thu. Giữ AGC ở trạng thái ngắt [off] và điều 

chỉnh âm lượng ở mức thuận lợi nhất. 

2. Cung cấp tín hiệu IF (30% độ điều chế bởi tín hiệu âm tần 400Hz) tại đầu vào của tầng trộn. 

3. Điều chỉnh tụ xoay [trimmer] IF cuối cùng để cho tín hiệu ra lớn nhất. Nếu cả hai phía thứ cấp và sơ 

cấp đều là các mạch điều hưởng, thì điều chỉnh phía thứ cấp trước và sau đó điều chỉnh phía sơ cấp. 

Tiếp tục về phía sau, điều chỉnh các trimmer trung tần (IFTs) lần lượt để cho mức tín hiệu ra lớn nhất. 

Nếu cần, giảm tín hiệu vào để giữ mức tín hiệu ở mức 50mW đối với các máy thu thông tin và 500mW 

đối với các máy thu quảng bá. Khi tất cả các trimmer trung tần (IFT) đã được điều chỉnh, thì hãy kiểm 

tra lại bắt đầu từ trimmer trung tần cuối cùng. 

4. Bây giờ cung cấp tín hiệu 1MHz (đã được điều chế ở mức 400Hz) giữa đầu antenna và điểm đất. 

Điều chỉnh máy thu ở băng sóng trung ở tần số 1MHz bằng cách điều chỉnh dò đài để có mức tín hiệu ra 

lớn nhất nhận được ở đồng hồ đo công suất âm tần. Điều chỉnh mức tín hiệu ra đến trị số chuẩn (50mW 

hoặc 500mW) bằng cách điều chỉnh mức tín hiệu ra của máy phát tín hiệu). 

5. Điều chỉnh các trimmer của các mạch điều hưởng của các bộ 

khuyếch đại RF dần dần, bắt đầu từ đầu vào của tầng trộn và tiếp tục 

về phía sau đến tầng antenna, để cho mức tín hiệu ra lớn nhất theo mức 

tín hiệu vào nhỏ nhất từ máy phát tín hiệu. Trong suốt quá trình điều 

chỉnh này, trimmer của mạch LO và tụ đồng chỉnh là giữ ở vị trí chính 

giữa. (tụ đồng chỉnh [padder] là một tụ lớn mắc nối tiếp giữa trimmer 

của mạch LO như ở mạch hình 5.42). 

6. Thiết lập tần số 1500kHz ở máy phát tín hiệu và điều chỉnh máy 

thu đến tần số đó. Không làm thay đổi việc điều chỉnh các mạch điều 
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hưởng của bộ khuyếch đại RF, để điều chỉnh mạch dao động nội. Tại phía tần số cao của băng sóng 

trung, tụ điều hưởng của bộ dao động nội sẽ gần với giá trị nhỏ nhất. Do vậy tụ đồng chỉnh sẽ không có 

tác dụng. Điều chỉnh trimmer để cho mức tín hiệu ra lớn nhất. 

7. Điều chỉnh máy phát tín hiệu để cho 600kHz (phía tần số thấp của băng sóng trung ở máy thu). Điều 

chỉnh máy thu. Ở mức tần số này, tụ điều hưởng của mạch LO sẽ có trị số lớn nhất. Lúc này tụ đồng 

chỉnh [padder] sẽ có tác dụng và trimmer sẽ không ảnh hưởng. Điều chỉnh tụ đồng chỉnh để cho tín hiệu 

ra lớn nhất. 

8. Lặp lại các bước 6 và 7 để điều chỉnh tinh hơn. 

Lúc này thiết bị đã được đồng chỉnh đúng theo ba tần số và vì vậy sai lệch đồng chỉnh là nhỏ nhất. 

5.4.12  ĐO CÁC THÔNG SỐ CỦA MÁY THU   
Các máy thu đổi tần sẽ được đánh giá bằng cách đo độ nhạy, độ chọn lọc, tỷ lệ triệt ảnh và tỷ số triệt 

trung tần. Trình tự đo các thông số trên như sau. 

a) Phép đo độ nhạy [sensitivity] 

- Độ nhạy thuần (đối với các máy thu AM) Thiết lập phép đo độ nhạy máy thu như ở hình 5.43. Ăng-

ten giả lập được sử dụng để tái tạo ăng-ten thực, để tính mức suy hao trong ăng-ten khi sử dụng máy 

thu.  

Máy phát tín hiệu thiết lập ở mức tần số thích hợp, và được điều chế tại tần số 400Hz (độ điều chế 

30%). Điều chỉnh máy thu để thu tín hiệu. Điều khiển âm lượng giữ ở mức lớn nhất và ngắt mạch AGC. 

Điều chỉnh mức tín hiệu ra của máy phát tín hiệu để có mức ra tiêu chuẩn (50mW không méo). Mức 

điện áp ra của máy phát tín hiệu sẽ cho giá trị đo độ nhạy thuần của máy thu. Đối với các máy thu 

quảng bá độ nhạy vào khoảng 30 V, và 2 V đối với các máy thu thông tin cấp cao. 

- Độ nhạy đối với tỷ số tín hiệu trên tạp âm là 20dB (cho các máy thu AM) Thay cho phép đo độ nhạy 

thuần, là phép đo độ nhạy theo tỷ số tín hiệu trên tạp âm ở mức 20dB. Mức tạp âm đọc trên đồng hồ 

mắc ở đầu ra khi không điều chế, và tiếp theo đặt tín hiệu đã được điều chế và các mức của nó tại đầu ra 

của máy tạo tín hiệu sẽ được điều chỉnh để có 20dB tăng lên trên mức ra tạp âm của máy thu. Đây là 

mức ra mới của máy phát tín hiệu sẽ cho độ nhạy đối với tỷ số tín hiệu trên tạp âm. Độ nhạy này là hữu 

ích hơn so với độ nhạy thuần trong các phép đo tín hiệu RF nhỏ nhất yêu cầu bởi máy thu thực hiện chỉ 

một chương trình tai người có thể nghe rõ mà không có nhiễu. 

- Độ nhạy tĩnh (cho các máy thu FM) Khi đưa tín hiệu chưa được điều chế đến máy thu FM thông qua 

một ăng-ten giả lập, thì tạp âm ở tín hiệu ra của máy thu sẽ được giảm xuống trong khi mức tín hiệu vào 

RF tăng lên. Độ nhạy tĩnh là được xác định theo mức tín hiệu vào RF sẽ suy giảm 20dB ở mức ra tạp 

âm của máy thu. Độ nhạy tĩnh được đo bằng cách giữ mức ra tạp âm tại mức 1V hay 0,1V nhờ điều 

chỉnh volume khi không có tín hiệu RF và tiếp theo đo độ nhạy tĩnh sau khi áp đặt tín hiệu RF chưa 

được điều chế, điều chỉnh mức RF cho đến khi mức ra tạp âm thấp hơn 20dB.  

- Độ nhạy SINAD (đối với các máy thu FM) Thuật ngữ SINAD có nghĩa là tín hiệu cộng tạp âm cộng 

độ méo. Trong các máy thu FM, việc thu hiệu quả sẽ triệt tạp âm khi tín hiệu mạnh hơn tạp âm 3dB. 

Tuy nhiên,  méo dạng có trong tín hiệu không được khử. Do đó độ nhạy SINAD là hữu ích hơn, và sẽ 

được đo như sau. 

Tín hiệu ra của máy phát tín hiệu RF giữ ở mức 1mV. Công suất ra khi được đo bởi máy phân tích độ 

méo sẽ được duy trì tại giá trị định mức vào khoảng 5W bằng cách điều chỉnh âm lượng. Giảm công 

suất đến mức âm lượng 50% (tức vào khoảng 2,5W) bằng cách giảm tín hiệu ra của máy phát tín hiệu 

(không thay đổi điều chỉnh âm lượng). Tiếp theo, tần số âm tần cơ bản sẽ được lọc ở máy phân tích độ 

méo dạng và tạp âm còn lại cộng với độ méo dạng là được ghi nhận. Sau đó giảm tín hiệu ra của máy 

phát tín hiệu đến mức giảm 12dB ở giá trị tạp âm cộng với độ méo dạng. Mức ra của máy phát tín hiệu 

ở điều kiện đo sẽ cho độ nhạy SINAD 12dB. 
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b) Độ chọn lọc [Selectivity]  là mức tín hiệu nhỏ nhất 

cần thiết để có mức tín hiệu ra chuẩn thể hiện tại tần 

số mà thiết bị đã được điều hưởng. Sau đó thay đổi tần 

số của tín hiệu từ tần số cộng hưởng trung tâm và tần 

số của tín hiệu ra của máy tạo tín hiệu sẽ được tăng 

dần giữ tín hiệu ra của máy thu như khi máy thu đã 

được đặt ở tần số trung tâm. Đặc tuyến thể hiện ở hình 

5.44, nhận được từ đặc tuyến độ rộng băng tần. 

c) Độ loại trừ tần số ảnh Độ nhạy được thể hiện đối 

với tần số yêu cầu và đối với tần số ảnh, khi giữ máy 

thu điều hưởng đến chỉ với tần số yêu cầu. Tín hiệu ra 

lớn hơn của máy tạo tín hiệu cần phải có đối với tần 

số ảnh. Tỷ số giữa hai tín hiệu ra của máy tạo tín hiệu 

đối với cùng tín hiệu ra ở máy thu sẽ cho độ loại trừ 

tần số ảnh, có thể tính theo dB. 

d) Tỷ số khử trung tần (IF) Máy thu sẽ được điều hưởng ở kênh yêu cầu từ máy tạo tín hiệu và ghi 

nhận mức chỉ thị của độ chọn lọc tuyệt đối. Tiếp theo điều chỉnh máy tạo tín hiệu đến tần số trung tần 

quy định mà không nhiễu loạn tần số máy thu. Tăng dần tín hiệu từ đầu ra của máy tạo tín hiệu để có tín 

hiệu ra chuẩn ở máy thu. Tỷ số của hai số chỉ thị của máy tạo tín hiệu phát ra sẽ cho tỷ số khử IF thường 

được biểu hiện theo dB. 

Tóm lại, tín hiệu băng gốc có thể được truyền với khoảng cách xa nhờ sóng mang tần số cao (RF) và 

ăng-ten bức xạ. Sóng mang được điều chế bởi tín hiệu băng gốc. Sự điều chế có thể là điều chế biên độ 

(DSB hay SSB) hoặc điều chế tần số. 

Ở phía thu, ăng-ten cảm ứng sóng điện-từ truyền trong không gian truyền tín hiệu đến máy thu radio sử 

dụng nguyên lý đổi tần để cải thiện độ nhạy. Tín hiệu điều chế RF sẽ được biến đổi thành tín hiệu tần số 

trung tần (IF) bằng quá trình đổi tần sử dụng tầng trộn tần và mạch điều hưởng IF. Tín hiệu trung tần sẽ 

được khuyếch đại và cung cấp đến mạch tách sóng để khôi phục tín hiệu băng gốc trước khi điều chế. 

Các kiểu tách sóng khác nhau sẽ được sử dụng cho các kiểu điều chế khác nhau (DSB, SSB, FM). Tín 

hiệu sau tách sóng sẽ được khuyếch đại hoặc biến đổi thành thông tin ban đầu. 

Bên cạnh các cấu kiện điện tử bị hở mạch, ngắn mạch hoặc rò, các sai hỏng thông thường khác có ở các 

hệ thống thông tin radio là các trimmer hay lõi bị sai lệch dẫn đến điều hưởng sai hay cân chỉnh sai. 

Thực hiện cân chỉnh máy thu nhờ máy tạo tín hiệu. 

Đo các thông số máy thu như độ nhạy, độ chọn lọc, tỷ số loại bỏ tần số ảnh và tỷ số loại bỏ tín hiệu 

trung tần (IF) cần phải có máy tạo tín hiệu sử dụng điều chế 30% ở tần số âm tần 400Hz đối với AM và 

tần số 22,5kHz đối với FM. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 
Quyển sách này nhằm mục đích cung cấp kiến thức cơ bản về thiết bị 

và phương pháp đo lường các đại lượng điện. Nội dung giáo trình phục 
vụ cho sinh viên các ngành Điện - Điện tử - Máy tính của các trường đại 
học. Đồng thời cũng giúp ích cho sinh viên các chuyên ngành khác và 
các cán bộ kỹ thuật có quan tâm đến lĩnh vực đo điện. 

Khi viết giáo trình này chúng tôi có tham khảo kinh nghiệm của các 
nhà giáo đã giảng dạy nhiều năm ở các trường đại học, đồng thời đã cập 
nhật những nội dung mới, vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào 
tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, vừa đảm bảo tính 
sát thực của các thiết bị đo cũng như phương pháp đo mà các cán bộ kỹ 
thuật đang vận hành trong thực tế. 

Tuy các tác giả đã có nhiều cố gắng khi biên soạn, nhưng giáo trình 
sẽ không tránh khỏi những khiêm khuyết. Chúng tôi mong nhận được sự 
đóng góp ý kiến của quý đồng nghiệp và các bạn sinh viên để giáo trình 
này được hoàn thiện. 

Sau hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp đáng kể của 
Thạc sỹ Nguyễn Văn Chí, cảm ơn Khoa Điện tử, Trường Đại học Kỹ 
thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho 
chúng tôi hoàn thành quyển sách này. 

Tác giả 
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Chương 1 
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐO LƯỜNG 

 
1.1. Định nghĩa và phân loại thiết bị 
1.1.1. Định nghĩa 

Đo lường là một quá trình đánh giá định lượng đối tượng cần đo để 
có kết quả bằng số so với đơn vị. 

Với định nghĩa trên thì đo lường là quá trình thực hiện ba thao tác 
chính: Biến đổi tín hiệu và tin tức. 

- So sánh với đơn vị đo hoặc so sánh với mẫu trong quá trình đo 
lường. 

- Chuyển đơn vị, mã hoá để có kết quả bằng số so với đơn vị. 
Căn cứ vào việc thực hiện các thao tác này ta có các phương pháp và 

hệ thống đo khác nhau. 
Thiết bị đo và thiết bị mẫu 
Thiết bị đo là một hệ thống mà đại lượng đo gọi là lượng vào, lượng 

ra là đại lượng chỉ trên thiết bị (là thiết bị đo tác động liên tục) hoặc là 
con số kèm theo đơn vị đo (thiết bị đo hiện số). Đôi khi lượng ra không 
hiển thị trên thiết bị mà đưa tới trung tâm tính toán để thực hiện các 
Algorithm kỹ thuật nhất định. 

- Thiết bị mẫu dùng để kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị đo và đơn vị 
đo. 

Theo quy định hiện hành thiết bị mẫu phải có độ chính xác lớn hơn ít 
nhất hai cấp so với thiết bị kiểm tra. 

Ví dụ: Muốn kiểm định công tơ cấp chính xác 2 thì bàn kiểm định 
công tơ phải có cấp chính xác ít nhất là 0,5. 
1.1.2. Phân loại 
1.1.2.1. Thiết bị đo lường 

Có nhiều cách phân loại song có thể chia thiết bị đo lường thành hai 
loại chính là thiết bị đo chuyển đổi thẳng và thiết bị đo kiểu so sánh. 
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Thiết bị đo chuyển đổi thẳng 
Đại lượng cần đo đưa vào thiết bị dưới bất kỳ dạng nào cũng được 

biến thành góc quay của kim chỉ thị. Người đo đọc kết quả nhờ thang 
chia độ và những quy ước trên mặt thiết bị, loại thiết bị này gọi là thiết bị 
đo cơ điện. Ngoài ra lượng ra còn có thể biến đổi thành số, người đo đọc 
kết quả rồi nhân với hệ số ghi trên mặt máy hoặc máy tự động làm việc 
đó, ta có thiết bị đo hiện số. 

Thiết bị đo kiểu so sánh 
Thiết bị so sánh cũng có thể là chỉ thị cơ điện hoặc là chỉ thị số. Tuỳ 

theo cách so sánh và cách lập đại lượng bù (bộ mã hoá số tương tự) ta có 
các thiết bị so sánh khác nhan như: thiết bị so sánh kiểu tuỳ động (đại 
lượng đo x và đại lượng bù xù luôn biến đổi theo nhau); thiết bị so sánh 
kiểu quét (đại lượng bù xù biến thiên theo một quy luật thời gian nhất 
định và sự cân bằng chỉ xảy ra tại một thời điểm trong chu kỳ). 

Ngoài ra cũng căn cứ vào việc lập đại lượng bù người ta chia thành 
dụng cụ mã hoá số xung, tần số xung, thời gian xung. Căn cứ vào điều 
kiện cân bằng người ta chia thành dụng cụ bù không lệch (zero) và dụng 
cụ bù có lệch (vi sai). 

Căn cứ vào quan hệ giữa lượng ra và lượng vào, người ta chia thành: 
thiết bị đo trực tiếp (đại lượng ra biểu thị trực tiếp đại lượng vào), thiết bị 
đo gián tiếp (đại lượng ra liên quan tới nhiều đại lượng vào thông qua 
những biểu thức toán học xác định), thiết bị đo kiểu hợp bộ (nhiều đại 
lượng ra liên quan tới nhiều đại lượng vào thông qua các phương trình 
tuyến tính). 
1.1.2.2. Chuyển đổi đo lường 

Có hai khái niệm: 
- Chuyển đổi chuẩn hoá: Có nhiệm vụ biến đổi một tín hiệu điện phi 

tiêu chuẩn thành tín hiệu điện tiêu chuẩn (thông thường U = 0 ÷ 10V;  
I = 4 ÷ 20mA). 

Với loại chuyển đổi này chủ yếu là các bộ phân áp, phân dòng, biến 
điện áp, biến dòng điện, các mạch khuếch đại... đã được nghiên cứu kỹ ở 
các giáo trình khác nên ta không xét. 
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- Chuyển đổi sơ cấp (S: Sensor): Có nhiệm vụ biến một tín hiệu 
không điện sang tín hiệu điện, ghi nhận thông tin giá trị cần đo. Có rất 
nhiều loại chuyển đổi sơ cấp khác nhau như: chuyển đổi điện trở, điện 
cảm, điện dung, nhiệt điện, quang điện... 
1.1.2.3. Tổ hợp thiết bị đo 

Với một thiết bị cụ thể (một kênh): 

 
Hình 1.1. Cấu trúc hệ thống đo một kênh 

 
+ Chuyển đổi đo lường: biến tín hiện cần đo thành tín hiệu điện. 
+ Mạch đo: thu nhận, xử lý, khuếch đại thông tin.... bao gồm: nguồn, 

các mạch khuếch đại, các bộ biến thiên A/D, D/A, các mạch phụ... 
+ Chỉ thị: thông báo kết quả cho người quan sát, thường gồm chỉ thị 

số và chỉ thị cơ điện, chỉ thị tự ghi, v.v... 
1.1.2.4. Với hệ thống đo lường nhiều kênh 

Trường hợp cần đo nhiều đại lượng, mỗi đại lượng đo ở một kênh, 
như vậy tín hiệu đo được lấy từ các sensor qua bộ chuyển đổi chuẩn hoá 
tới mạch điều chế tín hiệu ở mỗi kênh, sau đó sẽ đưa qua phân kênh 
(multiplexer) để được sắp xếp tuần tự truyền đi trên cùng một hệ thống 
dẫn truyền. Để có sự phân biệt, các đại lượng đo trước khi đưa vào mạch 
phân kênh cần phải mã hoá hoặc điều chế (Modulation - MOD) theo tần 
số khác nhau (thí dụ như f10, f20...) cho mỗi tín hiệu của đại lượng đo. 

Tại nơi nhận tín hiệu lại phải giải mã hoặc giải điều chế 
(Demodulation - DEMOD) để lấy lại từng tín hiệu đo. Đây chính là hình 
thức đo lường từ xa (TE1emety) cho nhiều đại lượng đo. 
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Hình 1.2. Hệ thống đo lường nhiều kênh 

 
1.2. Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo lường 
1.2.1. Hệ thống đo hiến đổi thẳng 

Trong hệ thống đo biến đổi thẳng, đại lượng vào x qua nhiều khâu 
biến đổi trung gian được biến thành đại lượng ra z. Quan hệ giữa z và x 
có thể viết:  

z = f(x) 
trong đó f() là một toán tử thể hiện cấu trúc của thiết bị đo. 
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Trong trường hợp quan hệ lượng vào và lượng ra là tuyến tính ta có 
thể viết: 

z = S.x      (1.1) 
ở đây S gợi là độ nhạy tĩnh của thiết bị. 

- Nếu một thiết bị gồm nhiều khâu nối tiếp thì quan hệ giữa lượng 
vực và lượng ra có thể viết: 

 
trong đó Si là độ nhạy của khâu thứ i trong thiết bị. 
1.2.2. Hệ thống đo kiểu so sánh 

Trong thiết bị đo kiểu so sánh đại lượng vào x thường được biến đổi 
thành đại lượng trung gian yX qua một phép biến đổi T: 

yX = T.x. 

 
Hình 1.3. Hệ thống đo kiểu so sánh 

Sau đó yX được so sánh với đại lượng bù yk 
Ta có:  ∆y = yX - yk  
Có thể căn cứ vào thao tác so sánh để phân loại các phương pháp đo 

khác nhau. 
1.2.2.1. Phân loại phương pháp đo căn cứ vào điều kiện cân bằng  
a) Phương pháp so sánh kiểu cân bằng (Hình 1.4) 

Trong phương pháp này, đại lượng vào so sánh: yX = const; đại 
lượng bù yk = const. 

Tại điểm cân bằng: 

 
b) Phương pháp so sánh không cân bằng (Hình 1.5)  



 7

Cũng giống như trường hợp trên song ∆y →ε ≠0 

 
1.2.2.2. Phân loại phương pháp đo căn cứ vào cách tạo điện áp bù  
a) Phương pháp mã hoá thời gian 

Trong phương pháp này đại lượng vào yX = const còn đại lượng bù yk 
cho tăng tỉ lệ với thời gian t: 

yk = y0.t  (y0 = const) 

 
Hình 1.6. Phương pháp mã hóa thời gian  

 
Tại thời điểm cân bằng yX = yk = y0.tX 

 
Đại lượng cần đo yX được biến thành khoảng thời gian tX ở đây phép 

so sánh phải thực hiện một bộ ngưỡng  
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b) Phương pháp mã hoá tần số xung 

Trong phương pháp này đại lượng vào yX cho tăng tỉ lệ với đại lượng 
cần đo x và khoảng thời gian t: yX = t.x, còn đại lượng bù yk được giữ 
không đổi. 

 
Hình 1.7. Phương pháp mã hoá tần số xung  

 
Tại điểm cân bằng có: 

 

 
Đại lượng cần đo x đã được biến thành tần số fX. Ở đây phép so sánh 

cũng phải thực hiện một bộ ngưỡng. 

 
c) Phương pháp mã hoá số xung 

Trong phương pháp này đại lượng vào yX = const, còn đại lượng bù 
yk cho tăng tỉ lệ với thời gian t theo quy luật bậc thang với những bước 
nhảy không đổi vo gọi là bước lượng tử. 

T = const còn gọi là xung nhịp. 
Ta có: 
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Tại điểm cân bằng đại lượng vào yx được biến thành con số NX  

yX ≈ NX.y0      (1-6) 
Để xác định được điểm cân bằng, phép so sánh cũng phải thực hiện 

một bộ ngưỡng: 

 
Ngoài ra còn phương pháp mã hoá số xung ngược, phương pháp đếm 

xung, phương pháp trùng phùng. 
1.3. Các đặc tính của thiết bị đo 
1.3.1. Độ nhạy, độ chính xác và các sai số của thiết bị đo 
1.3.1.1. Độ nhạy và ngưỡng độ nhạy 

Ta biết phương trình cơ bản của thiết bị đo là z = f(x). Để có một sự 
đánh giá về quan hệ giữa lượng vào và lượng ra của thiết bị đo, ta dùng 
khái niệm về độ nhạy của thiết bị: 

 
trong đó: ∆z là biến thiên của lượng ra và ∆x là biến thiên của lượng 

vào. 

Nói chung S là một hàm phụ thuộc x nhưng trong phạm vi ∆x đủ nhỏ 
thì S là một hằng số. Với thiết bị có quan hệ giữa lượng vào và lượng ra 
là tuyến tính, ta có thể viết: z = S.x, lúc đó S gọi là độ nhạy tĩnh của thiết 
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bị đo. 
Trong trường hợp thiết bị đo gồm nhiều khâu biến đổi nối tiếp thì độ 

nhạy được tính ∏
=

=
n

1i
iSS , với Si là độ nhạy của khâu thứ i trong thiết bị. 

Theo lý thuyết khi xét tới quan hệ giữa z và x thì x có thể nhỏ bao 
nhiêu cũng được, song trên thực tế khi ∆x < ε nào đó thì ∆z không thể 
thấy được. 

Ví dụ 1.1: Khi phụ tải tiêu thụ qua một công tơ một pha 10A nhỏ hơn 
10W (chẳng hạn) thì công tơ không quay nữa. 

Nguyên nhân của hiện tượng này rất phức tạp, có thể do ma sát, do 
hiện tượng trễ... ε được gọi là ngưỡng độ nhạy của thiết bị đo. 

Có thể quan niệm ngưỡng độ nhạy của thiết bị đo là giá trị nhỏ nhất 
mà thiết bị đo có thể phân biệt được. 

Tuy nhiên ngưỡng độ nhạy của các thiết bị đo khác nhau rất khác 
nhau nó chưa đặc trưng cho tính nhạy của thiết bị. Vì vậy để so sánh 
chúng với nhau người ta phải xét tới quan hệ giữa ngưỡng độ nhạy và 
thang đo của thiết bị. 

Thang đo (D) là khoảng từ giá trị nhỏ nhất tới giá trị lớn nhất tuân 
theo phương pháp đo lường của thiết bị 

 
Từ đó đưa ra khái niệm về khả năng phân ly của thiết bị đo: 

 
và so sánh các R với nhau. 
1.3.1.2. Độ chính xác và các sai số của thiết bị đo 

- Độ chính xác là tiêu chuẩn quan trọng nhất của thiết bị đo.. Bất kỳ 
một phép đo nào đều có sai lệch so với đại lượng đúng 

 
trong đó  xi là kết quả của lần đo thứ 

xđ là giá trị đúng của đại lượng đo 
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δi là sai lệch của lần đo thứ i 
- Sai số tuyệt đối của một thiết bị đo được định nghĩa là giá trị lớn 

nhất của các sai lệch gây nên bởi thiết bị trong khi đo: 

 
- Sai số tuyệt đối chùn đánh giá được tính chính xác và yêu cầu công 

nghệ của thiết bị đo. Thông thường độ chính xác của một phép đo hoặc 
một thiết bị đo được đánh giá bằng sai số tương đối: 

+ Với một phép đo, sai số tương đối được tính 

 
+ Với một thiết bị đo, sai số tương đối được tính 

 
Giá trị, γ % gọi là sai số tương đối quy đổi dùng để sắp xếp các thiết 

bị đo thành các cấp chính xác. 
Theo quy định hiện hành của nhà nước, các dụng cụ đo cơ điện có 

cấp chính xác: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; và 4. 
Thiết bị đo số có cấp chính xác: 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2;  

0,5; 1. 
Khi biết cấp chính xác của một thiết bị đo ta có thể xác định được sai 

số tương đối quy đổi và suy ra sai số tương đối của thiết bị trong các 
phép đo cụ thể. 

Ta có: 

 
trong đó γ là sai số tương đối của thiết bị đo, phụ thuộc cấp chính xác và 
không đổi nên sai số tương đối của phép đo càng nhỏ nếu D/x dần đến 1. 

Vì vậy khi đo một đại lượng nào đó cố gắng chọn D sao cho: D ≈ x. 
1.3.2. Điện trở vào và tiêu thụ công suất của thiết bị đo 

Thiết bị đo phải thu năng lượng từ đối tượng đo dưới bất kì hình thức 
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nào để biến thành đại lượng đầu ra của thiết bị. Tiêu thụ năng lượng này 
thể hiện ở phản tác dụng của thiết bị đo lên đối tượng đo gây ra những 
sai số mà ta thường biết được nguyên nhân gọi là sai số phụ về phương 
pháp. Trong khi đo ta cố gắng phấn đấu sao cho sai số này không lớn 
hơn sai số cơ bản của thiết bị. 

- Với các thiết bị đo cơ học sai số chủ yếu là phản tác dụng của 
chuyển đổi. Với các thiết bị đo dòng áp, sai số này chủ yếu là do ảnh 
hưởng của tổng trở vào và tiêu thụ công suất của thiết bị. 

Tổn hao năng lượng với mạch đo dòng áp là: 

 
Vậy ta tạm tính sai số phụ do ảnh hưởng của tổng trở vào là: 

 
với RA là điện trở của ampemet hoặc phần tử phản ứng với dòng;  

RV là điện trở của volmet hoặc phần tử phản ứng với áp;  
Rt là điện trở tải. 
Ví dụ 1.2: Phân tích sai số phụ khi đo áp trên Hình 1.9. 

 
+ Giả sử cần kiểm tra điện áp UA0. 

Theo lý lịch  [ UA0] = 50 ± 2 (V). 
+ Xét khi chưa đo (k mở), ta có ngay: 

UA0 = 50 V. 
+ Xét khi đo (k đóng). 
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Giả sử RV = 100 kΩ. Vậy điện áp đo được: Uv = UA0 = 33,3 V. 
Sai số từ 33 V trở lên 50 V chính là sai số phụ về phương pháp do 

ảnh hưởng điện trở của V sinh ra. 
1.3.3. Các đặc tính động của thiết bị đo 

Khi đo các đại lượng biến thiên ta phải xét đến đặc tính động của 
dụng cụ đo Đặc tính động của dụng cụ đo thể hiện ở các đặc trưng sau:  

- Hàm truyền đạt của thiết bị đo hay độ nhạy động của thiết bị đo 
K(p) tức là quan hệ giữa đại lượng ra và đại lượng vào ở trạng thái động 

 
Đặc tính này thể hiện dưới các dạng sau: 
+ Đặc tính quá độ ứng với tín hiệu vào có dạng bước nhảy: 

 
+ Đặc tính xung hay tín hiệu vào là xung hẹp: 

 
+ Đặc tính tần lúc tín hiệu vào có dạng hình sin: 

 
+ Đặc tính tần thể hiện ở hai dạng: đặc tính biên tần A(ω) và đặc tính 

pha tần θ(ω). 
Đặc tính còn thể hiện dưới dạng sai số tần số, sai số này thể hiện ở 

sai số biên tần γA và sai số pha tần γθ: 

 
trong đó: A(ω) là biên độ đầu ra phụ thuộc tần số; 

A0 là biên độ của khâu lý tưởng không phụ thuộc tần số;  

θ(ω) là góc pha ở đầu ra phụ thuộc tần số; 

θ0 là góc pha lý tưởng không phụ thuộc tần số. 
Trong dụng cụ đo các sai số này phải nhỏ hơn một giá trị cho phép 
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quy định bởi nhà nước. Giải tần của dụng cụ đo là khoảng tần số của đại 
lượng vào để cho sai số không vượt quá giá trị cho phép. 

Thời gian ổn định hay thời gian đo của thiết bị là thời gian kể từ khi 
đặt tín hiệu vào của thiết bị cho tới khi thiết bị ổn định có thể biết được 
kết quả. 

Chính dựa vào thời gian đo của thiết bị này cho phép ta tự động rời 
rạc hoá đại lượng cần đo để đo giá trị tức thời, sau đó dùng các phép gia 
công toán học hoặc dùng phương tiện để phục hồi lại hoàn toàn hiện 
tượng xảy ra. 
1.4. Gia công kết quả đo lường 

Gia công kết quả đo lường là dựa vào kết quả của những phép đo cụ 
thể ta xác định giá trị đúng của phép đo đó và sai số của phép đo ấy. 

 
Dụng cụ đo nào cũng có sai số và nguyên nhân sai số rất khác nhau, 

vì vậy cách xác định sai số phải tùy theo từng trường hợp mà xác định. 
Hiện nay đã dùng nhiều phương pháp khác nhau để phép đo đảm bảo yêu 
cầu kỹ thuật đề ra. 
1.4.1. Tính toán sai số ngẫu nhiên 

- Để xác định sai số ngẫu nhiên ta dựa vào phương pháp thống kê 
nhiều kết quả đo lường. Sai số ngẫu nhiên của lần đo thứ i được tính 

 
trong đó:  xi là kết quả lần đo thứ i; 
 M[x] là kỳ vọng toán học của vô số lần đo đại lượng x. 

 
Hình 1.10. Luật phân bố chuẩn 
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- Theo toán học thống kê thì sự phân bố của sai số ngẫu nhiên xung 
quanh giá trị kỳ vọng toán học theo một quy luật nhất định gọi là luật 
phân bố xác suất. 

Trong các thiết bị đo lường và điều khiển thường theo quy luật phân 
bố chuẩn: 

 
trong đó σ là độ lệch quân phương hay phương sai của sai số ngẫu nhiên. 

Ta có công thức: 

 
với D là độ tán xạ. 

Trong kỹ thuật ta thường dùng khái niệm phương sai Dσ =  vì nó 
có cùng thứ nguyên với đại lượng cần đo. 

 
Hình 1.11. Kỳ vọng và độ tán xạ của luật phân bố chuẩn 

Quá trình gia công kết quả như sau: 
a) Khi số lần đo là rất lớn (n > 30) 

Sai số ngẫu nhiên được tính: 

∆x = k.σ      (l-14)  
trong đó k là hệ số, được tra trong sổ tay kỹ thuật (bảng hoặc đường 
cong).  

b) Khi số lần đo có hạn (n ≤ 30) 
Quá trình gia công được tiến hành như sau: 
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+ Kỳ vọng toán học được lấy là trung bình cộng của n lần đo 

 
+ Phương sai của sai số ngẫu nhiên được tính theo công thức BessE1 

 
Nếu ta lấy kết quả là giá trị trung bình của n lần đo thì phương sai sẽ 

giảm đi n  lần 

 
+ Sai số ngẫu nhiên được tính: 

 
trong đó kst là hệ số Student, nó phụ thuộc vào số lần thu thập n và xác 
xuất yêu cầu p. Hệ số kst được tra trong các sổ tay kỹ thuật: kst = f(n,p). 

+ Kết quả đo được tính: 

( )1nn

x
n
1x

k
n
x

∆xxx

n

1i

2n

1i
ii

st
i

−

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

±=±=
∑ ∑∑ = =    (1-18) 

Chú ý: Trong thực tế có những lần thu thập số liệu cho kết quả không 
đáng tin cậy (và ta thường gọi là nhiễu của tập số liệu), ta phải loại bỏ 
lần đo này nhờ thuật toán sau: 

Sau khi tính ơ ta so sánh các |δi| với 3σ với i = 1 đến n, nếu lần đo 
nào có |δi| ≥ 3σ thì phải loại bỏ lần đo đó và tính lại từ đầu với (n - 1) 
phép đo còn lại. Có thể chứng minh rằng việc loại bỏ đó đã đảm bảo độ 
tin cậy 99,7%. 

Ví dụ 1.3: Tính kết quả đo và sai số ngẫu nhiên với một xác suất 
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đáng tin p = 0,98 của một phép đo điện trở bằng cầu kép với kết quả như 
sau (đơn vị tính = mΩ): 

140,25; 140,5; 141,75; 139,25; 139,5; 140,25; 140; 126,75; 141,15; 
142,25; 140,75; 144,15; 140,15; 142,75. Biết sai số ngẫu nhiên có phân 
bố chuẩn. 

Bài làm: 

 
So sánh các δi = Ri - R  với 3σ. Ta thấy lần đo thứ 8 phạm phải sai 

lầm lớn (δ8 = R8 - R  ≥ 3σ) nên ta bỏ qua lần đo này và tính lại từ đầu với 
13 lần đo còn lại. Ta lập bảng sau: 

Bảng 1.1. Ví dụ về tính toán sai số ngẫu nhiên 

STT Ri δi δi
2 

1 140,25 -0,73 0,5329 
2 140,5 -0,48 0,2304 
3 141,75 0,77 0,5929 
4 139,25 -1,73 2,9929 
5 139,5 1,48 2,1904 
6 140,25 -0,73 0,5329 
7 1 40 -0,98 0,9624 
8 141,15 0,17 0,0289 
9 142,25 1,27 1,6129 

10 140,75 -0,23 0,0529 
11 144,15 3,71 13,7641 
12 140,15 -0,8t3 0,6889 
13 142,75 1,77 3,1329 

  Tổng: 0 Tổng: 23,64 
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1.4.2. Tính toán sai số gián tiếp 

Trong thực tế có nhiều phương pháp đo mà kết quả được tính từ phép 
đo trực tiếp khác người ta gọi phép đo đó là phép đo gián tiếp. 

Giả sử có một phép đo gián tiếp đại lượng y thông qua các phép đo 
trực tiếp x1, x2,… xn: y =f(x1, x2,… xn) 

Ta có: 

 
Sai số tuyệt đối của phép đo gián tiếp được đánh giá 

 
∆x1,∆x2,…∆xn: sai số tuyệt đối của phép đo các đại lượng trực tiếp 

x1, x2,… xn  
Sai số tương đối của phép đo gián tiếp được tính là: 
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trong đó: γxl, γx2,….γxn là sai số tương đối của các phép đo trực tiếp x1, 
x2,… xn. 

Bảng 1.2. Bảng tính sai số tuyệt đối và sai số tương đối  
của một số hàm y thường gặp 

 
Ví dụ 1.4: Người ta sử dụng ampemet và volmet để đo điện trở bằng 

phương pháp gián tiếp. Ampemet có thang đo là lA, cấp chính xác là 1. 
Volmet có thang đo là 150V, cấp chính xác 1,5. Khi đo ta được số chỉ 
của hai đồng hồ là: I = lA, U =100V. 

Hãy tính sai số tuyệt đối và tương đối của phép đo điện trở trên. 

 
Hình 1.12. Ví dụ về tính toán sai số gián tiếp  

Bài làm: 
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+ Sai số tuyệt đối của ampemet là: 

 
+ Sai số tuyệt đối của volmet là: 

 
+ Giá trị điện trở theo phép đo là: 

 
+ Sai số tuyệt đối của phép đo điện trở là: 

 
+ Sai số tương đối của phép đo điện trở 
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Chương 2 
CÁC CƠ CẤU CHỈ THỊ 

 
2.1. Cơ cấu chỉ thị cơ điện 
2.1.1. Cơ sở chung 
2.1.1.1. Khái niệm 

Cơ cấu chỉ thị là dụng cụ đo mà số chỉ của nó là đại lượng tỉ lệ với 
đại lượng đo liên tục. Chỉ thị cơ điện là cơ cấu chỉ thị có tín hiệu vào là 
dòng điện và tín hiệu ra là góc quay của kim chỉ thị. Đại lượng cần đo sẽ 
trực tiếp biến đổi thành góc quay của kim chỉ thị, tức là thực hiện việc 
chuyển đổi năng lượng điện từ thành năng lượng cơ học làm quay kiến 
chỉ thị đi một góc α: α = f(x), x là đại lượng vào. 

Cơ cấu chỉ thị cơ điện bao gồm hai phần: phần tĩnh và phần quay. 
Tùy theo phương pháp biến đổi năng lượng điện từ người ta chia thành 
cơ cấu chỉ thị kiểu từ điện, điện từ, điện động, cảm ứng và tĩnh điện. 
2.1.1.2. Các chi tiết cơ khí chung của chỉ thị cơ điện 
a) Trục và trụ 

Trục và trụ là bộ phận quan trọng trong các chi tiết cơ khí của các cơ 
cấu chỉ thị cơ điện, đảm bảo cho phần động quay trên trục có gắn các chi 
tiết của phần động như kim chỉ thị, lò so phản, khung dây. 
b) Bộ phận phản kháng 

Bộ phận phản kháng bao gồm lò so phản kháng hoặc dây căng hoặc 
dây treo. Mục đích để tạo ra mômen phản kháng. 

c) Kim chỉ thị góc quay α 

Kim chỉ thị góc quay α được gắn với trục quay. Độ di chuyển của 
kim trên thang chia độ tỉ lệ với góc quay α. Ngoài ra có thể chỉ thị góc 
quay bằng ánh sáng. 
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d) Thang chia độ 

 
Thang chia độ là mặt khắc độ thang đo, để xác định giá trị đo  

e) Bộ phận cản dịu 
Bộ phận cản dịu có tác dụng rút ngắn quá trình dao động của phần 

động, xác lập vị trí nhanh chóng trong cơ cấu chỉ thị. Thông thường có 
hai loại cản dịu được sử dụng, đó là cản dịu kiểu không khí và cản dịu 
kiểu cảm ứng. 

 
2.1.2. Phương trình đặc tính của cơ cấu cơ điện 



 23

2.1.2.1. Các mômen tác đọng lên phần cơ cấu 
a) Mômen quay 

Khi có dòng điện chạy trong cơ cấu chỉ thị, thì trong nó sẽ tích luỹ 
một năng lượng điện từ, năng lượng này được biến thành cơ năng làm 
quay phần động đi một góc nào đó, có nghĩa là thực hiện một công cơ 
học: 

dA = Mqdα 
trong đó:  dA là lượng vi phân của công cơ học; 
 Mq là mômen quay; 

 dα là lượng vi phân của góc quay. 
Theo định luật bảo toàn năng lượng: 

dWe = dA 
dWe là lượng vi phân của năng lượng điện từ 

Vậy 
dα

dWM e
q =  

b) Mômen phản 
Dưới tác dụng của mômen quay, nếu không có gì cản lại thì phần 

động của cơ cấu sẽ quay đi một góc lớn nhất có thể có được. Vì vậy 
người ta tạo ra các mômen phản tỷ lệ với góc quay α nhờ các bộ phận 
phản kháng là lò so xoắn, dây căng hoặc dây treo. 

Ta có:   Mp = Dα; 
với D là hệ số phụ thuộc vào kích thước vật liệu chế tạo lò so, dây căng 
hoặc dây treo. 

Khi mômen quay cân bằng với mômen phản thì phần động đứng yên  

Mq = Mp = Dα. 
c) Mômen ma sát 

Đối với các dụng cụ dùng trục quay ta phải xét đến ảnh hưởng của 
lực ma sát giữa trục và ổ, mômen ma sát được tính theo công thức kinh 
nghiệm  

Mms = K.Gn 
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trong đó K là hệ số tỷ lệ, G là trọng lượng phần động, n = (1,3 ÷ l,5) 
d) Mômen cản dịu 

Khi trục quay dẫn đến kim chỉ thị quay theo cho tới vị trí cân bằng 
rồi mới dừng lại, do phần động có quán tính và lò so bị kẻo nên kim sẽ 
dao động rồi mới đứng yên cho nên phải có bộ phận ổn định dao động 
kim hay bộ phận cản dịu. 

Mômen cản dịu được chế tạo sao cho có trị số tỷ lệ với tốc độ quay 
của phần động 

 
với p là hệ số tỷ lệ phụ thuộc vào đặc điểm 
cấu tạo của bộ phận cản dịu. Từ biểu thức 
trên ta thấy khi phần động ở vị trí cân bằng 

thì 0
dt
dα

= , như vậy mômen cản dịu không 

làm ảnh hưởng đến kết quả đo. 
2.1.2.2. Phương trình cân bằng phần động của cơ cấu đo 

Theo định luật cơ học đối với một chuyển động quay, đạo hàm bậc 
nhất của mômen động lượng theo thời gian bằng tổng các mômen tác 
động lên vật quay ấy. 

 
trong đó:  J là mômen quán tính phần động; 

ΣMi là tổng các mômen tác động lên phần động của cơ cấu, 
bao gồm: 

 
Thay các đại lượng trên vào phương trình, ta có: 
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Phương trình này chính là phương trình mômen chuyển động của cơ 

cấu Giải phương trình này ta tìm được α(t). Tuỳ theo quan hệ giữa J, P, 
D mà cơ cấu dao động hay không dao động và quyết định tính ổn định và 
thời gian đo của cơ cấu. 
2.1.3. Cơ cấu đo từ điện 
2.1.3.1. Loại có một khung dây động 
1. Cấu tạo 

Phần tĩnh gồm: nam châm vĩnh cửu, cực từ, lõi sắt non, trong đó khe 
hở không khí giữa cực từ và lõi sắt là đều nhau. 

Phần động gồm: khung dây, lò so phản, kiến chỉ thị. 

 
2. Nguyên lý làm việc 

- Khi ta cho dòng điện một chiều I chạy vào khung dây, dưới tác 
dụng của từ trường nam châm vĩnh cửu trong khe hở không khí, các cạnh 
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của khung dây sẽ chịu tác dụng một lực: 
F = BlWI 

trong đó: B là trị số cảm ứng từ trong khe hở không khí; l là chiều dài tác 
dụng của khung dây; W là số vòng dây; I là trị số dòng điện. 

Ta thấy hai cạnh của khung dây cùng chịu tác dụng của lực F nhưng 
ngược chiều nhau nên sẽ tạo ra mômen quay: 

 
trong đó:  d là kích thước ngang của khung dây;  
 S = dl là thiết diện bề mặt khung dây.  

Mômen phản của lò so: MP = D.α.  
Vậy phần động sẽ cân bằng khi: 

 

Ở đây SI = 
D

B.S.W  = const là độ nhạy của cơ cấu theo dòng điện. 

Ta thấy α tỷ lệ bậc nhất với I. 
3. Đặc điểm và ứng dụng 

Đặc điểm: 
- Ưu điểm: 
+ Dụng cụ có độ nhạy cao và không đổi trong toàn thang đo;  
+ Độ chính xác cao, ít chịu ảnh hưởng của từ trường ngoài, tiêu thụ 

năng lượng ít; 

+ Vì α tỷ lệ bậc nhất với I nên thang chia độ của cơ cấu đều. 
- Nhược điểm: 
+ Chế tạo khó khăn, giá thành đắt; 
+ Do khung dây ở phần động nên phải quấn bằng dây có kích thước 

nhỏ nên khả năng quá tải kém; 
+ Chỉ đo được dòng một chiều. Thật vậy, khi ta cho dòng xoay chiều 

i = Imsinωt vào khung dây, ta có mômen quay tức thời theo thời gian: 
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mq(t) = B.S.W.i 

 
Vậy muốn đo các đại lượng xoay chiều ta phải kết hợp với bộ chỉnh 

lưu. 
Ứng dụng: 
Dùng chế tạo ampemet, volmet, ommet, điện kế có độ nhạy cao, 

dùng làm cơ cấu chỉ không trong các đồng hồ vạn năng, trong các cầu 
đo... 
2.1.3.2. Loại có hai khung dây động (Logomet từ điện) 
1. Cấu tạo 

Phần tĩnh giống như cơ cấu một khung dây nhưng khe hở không khí 
giữa cực từ và lõi sắt non là không đều nhau. 

- Phần động ta đặt hai cuộn dây chéo nhau 60o, gắn cứng trên trục 
quay và lần lượt cho dòng điện I1 và I2 chạy qua sao cho chúng sinh ra 
hai mômen quay ngược chiều nhau. Phần động không có lò so phản. 

 
2. Nguyên lý làm việc 
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Khi ta cho các dòng một chiều I1, I2 chạy vào các cuộn dây động, 
dưới tác dụng của từ trường nam châm vĩnh cửu sẽ tạo ra các mômen 
quay M1, M2 với: 

M1 = B1.S1.W1.I1 

M2 = B2.S2.W2.I2 

Vì khe hở không khí là không đều nên cảm ứng từ B phụ thuộc vị trí 
của khung dây động. 

 
Vì không có lò so phản nên phần động sẽ cân bằng khi M1 = M2. Ta 

có: 

 
Vậy 

 

Giải phương trình này ta tìm được quan hệ: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2

1

I
Ifα  

3. Đặc điểm và ứng dụng 
Đặc điểm: 
Tương tự như cơ cấu một khung dây ở trên không có độ chính xác 

cao hơn, công suất tổn thất thấp, độ nhạy rất cao, ít bị ảnh hưởng của từ 
trường ngoài. Góc lệch α tỷ lệ với tỷ số hai dòng điện đi qua các khung 
đây, điều này thuận lợi khi đo các đại lượng vật lý thụ động phải cho 
thêm nguồn ngoài. Nếu nguồn cung cấp thay đổi nhưng tỷ số hai dòng 
điện vẫn được giữ nguyên do vậy mà tránh được sai số. 

Ứng dụng: 
Được dùng chế tạo các ommet, megommet. 

2.1.4. Cơ cấu đo điện từ 
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2.1.4.1. Cấu tạo 
Cơ cấu gồm hai loại chính: kiểu cuộn đây dẹt (cơ cấu chỉ thị điện từ 

loại hút) và kiểu cuộn dây tròn (cơ cấu chỉ thị điện từ loại đẩy). Cơ cấu 
cuộn dây dẹt có phần tĩnh là cuộn dây dẹt cho dòng điện cần đo đi qua, 
còn phần động là một lá thép đặt lệch tâm có thể quay trong khe hở cuộn 
dây tĩnh. Kiểu cuộn dây tròn có phần tĩnh là cuộn dây tròn bên trong gắn 
một lá thép. Phần động cũng là một lá thép gắn trên trục. Ngoài ra còn có 
bộ phận cản dịu, lò so phản, kim chỉ thị 
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2.1.4.2. Nguyên lý làm việc 

Khi có dòng điện chạy vào cuộn dây tĩnh, trong lòng cuộn dây sẽ có 
một từ trường. Đối với cuộn dây dẹt từ trường này hút lá thép vào trong 
lòng cuộn dây tĩnh, còn đối với cuộn dây tròn thì từ trường sẽ từ hoá hai 
lá thép, khi đó hai lá thép có cùng cực tính nên đẩy nhau. Cả hai trường 
hợp trên sẽ làm cho phần động quay đi một góc α. 
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- Khi cho dòng điện một chiều chạy vào cuộn dây:  
Ta có mômen quay: 

 
với We là năng lượng điện từ trường tích luỹ ở cuộn dây 

 
trong đó L phụ thuộc α. 

Vậy mômen quay: 

 
- Khi cho dòng điện xoay chiều vào cuộn dây:  

Giả sử i = ImaXsinωt. Lúc đó mômen quay Mq theo t sẽ là: 

 
Mômen quay trung bình: 

 
với I là trị hiệu dụng của dòng hình sin. 

Tại vị trí cân bằng Mq = MP; 

 
Vậy cơ cấu chỉ thị điện từ có thể đo được cả dòng một chiều và dòng 

xoay chiều. 
2.1.4.3. Đặc điểm và ứng dụng 

Đặc điểm: 
- Ưu điểm: 
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+ Có cuộn dây ở phần tĩnh nên có thể quấn bằng dây kích thước lớn 
nên khả năng quá tải tốt. 

+ Dễ chế tạo, giá thành hạ. 
+ Có thể đo được cả đại lượng một chiều và xoay chiều. 
- Nhược điểm: 
+ Góc quay tỷ lệ với bình phương của dòng điện và thang đo chia 

không đều (hình dáng lá thép được chế tạo sao cho 
dα
dL  giảm theo góc 

quay α để thang chia độ có thể tương đối đều). 
+ Độ chính xác thấp do có tổn hao trong lõi thép. 
Ứng dụng: 
Chủ yếu đo dòng, áp xoay chiều tần số công nghiệp. 

2.1.5. Cơ cấu đo điện động 
2.1.5.1. Loại có một khung dây động 
a) Cấu tạo 

Cơ cấu gồm hai cuộn đây. Cuộn dây tĩnh có tiết diện lớn, ít vòng dây 
và thường chia làm hai phân đoạn. Phần động là một khung dây có nhiều 
vòng dây và tiết diện nhỏ. Ngoài ra còn có kim chỉ thị, bộ phận cản dịu, 
lò so phản. 

 
b) Nguyên lý làm việc 



 33

- Xét khi cho các dòng điện một chiều I1 và I2 vào các cuộn dây phần 
tĩnh và động, trong lòng cuộn dây tĩnh sẽ tồn tại một từ trường. Từ 
trường này sẽ tác động lên dòng điện chạy trong cuộn dây động và tạo ra 
mômen quay: 

 
Năng lượng từ trường tích luỹ trong lòng cuộn dây là: 

 
trong đó L1, L2 là diễn cảm của các cuộn dây và chúng không phụ thuộc 
vào góc quay α; M12 là hỗ cảm của hai cuộn dây, thay đổi khi phần động 
quay. Mômen quay 

 
- Xét khi hai dòng điện đưa vào các cuộn dây là dòng điện xoay 

chiều thì: 

 
Do phần động có quán tính mà không kịp thay đổi theo giá trị tức 

thời cho nên thực tế lấy theo giá trị trung bình trong một chu kỳ: 

 
Với ψ là góc lệch pha giữa hai dòng điện; I1, I2 là các giá trị hiệu 

dụng của dòng điện lần lượt chạy trong các cuộn dây tĩnh và động. 
Tóm lại, trong mọi trường hợp ta đều có: 
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c) Đặc điểm và ứng dụng 

Đặc điểm: 
- Ưu điểm: 
+ Độ chính xác cao vì không có tổn hao trong lõi thép. 
+ Có thể đo được cả đại lượng một chiều và xoay chiều. 
- Nhược điểm: 
+ Dễ chịu ảnh hưởng của từ trường ngoài. 
+ Khả năng quá tải kém vì khung dây phần động kích thước nhỏ. 
+ Cấu tạo phức tạp, đắt tiền. 
+ Thang chia độ không đều (trừ khi chế tạo wattmet). 
Ứng dụng: 
+ Chế tạo các đồng hồ đo dòng, áp xoay chiều có tần số cao hoặc 

yêu cầu độ chính xác cao. 
+ Chủ yếu chế tạo đồng hồ đo công suất tác dụng và phản kháng. 

2.1.5.2. Loại có hai khung dây động (logomet điện động) 
a) Cấu tạo 

Phần tĩnh gồm một cuộn dây được chia làm hai nửa. Trong lòng cuộn 
dây tĩnh có hai cuộn dây động gắn trên trục quay cùng với kim chỉ thị, 
không có lò so phản. 
b) Nguyên lí làm việc 

Khi cho hai dòng điện xoay chiều i, i1, i2 lần lượt chạy vào cuộn dây 
tĩnh và các cuộn dây động, trong lòng cuộn dây tĩnh sẽ có một từ trường. 
Từ trường này sẽ tác động lên dòng điện chạy trong các cuộn dây động 
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sinh ra các mômen Mq1, Mq2 

 
với M1, M2 là hệ số hỗ cảm giữa cuộn dây tĩnh và lần lượt các cuộn dây 
động. 

 
Người ta bố trí sao cho các mômen này ngược chiều nhau, vậy khi 

cân bằng phần động, ta có Mq1 = Mq2 

 
với I1, I2 là các giá trị hiệu dụng của các dòng điện i1, i2; β1 β2 là góc lệch 
pha giữa dòng điện i, i1 và i, i2 
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c) Đặc điểm và ứng dụng 
Giống như cơ cấu một khung dây động nhưng chủ yếu để chế tạo 

đồng hồ đo cosϕ 1 pha, 3 pha cho lưới điện xoay chiều. 
2.1.5.3. Cơ cấu sắt điện động và logomet sắt điện động 
a) Cơ cấu sắt điện động 

Gồm cuộn dây tĩnh, mạch từ nhằm tạo ra từ trường trong khe hở 
không khí. Khung dây động được gắn với trục quay cùng kim chỉ thị, lò 
so phản và bộ phận cản dịu. 

Góc quay được tính: 

 
b) Logomet sắt điện động 

Gồm mạch từ có cấu tạo sao cho tạo nên khe hở không khí không 
đều, phần động gồm hai khung dây đặt chéo nhau 60o và gắn trên trục 
quay cùng với kim chỉ thị. Góc quay được tính: 

 
c) Đặc điểm ứng dụng 

- Có thể đo dòng một chiều hoặc xoay chiều. Từ trường qua khung 
dây lớn nên ít chịu ảnh hưởng của từ trường ngoài. 

- Tổn hao sắt từ lớn, độ chính xác không cao. 
- Thường dùng để chế tạo các dụng cụ đo dòng, đo áp, công suất và 

góc lệch pha. 
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2.1.6. Cơ cấu đo cảm ứng 
2.1.6.1. Cấu tạo 

Cơ cấu cảm ứng được cấu tạo như hình 2.1 1. 

 
Hình 2.11. Cơ cấu chỉ thị cảm ứng 

1. Cuộn dây 1 ; 2. Cuộn dây 2; 3. Cơ cấu cản dịu ; 4. Đĩa nhôm và trục quay 

2.1.6.2. Nguyên lý làm việc 

Khi cho dòng điện i1 vào cuộn dây 1 thì cuộn dây 1 tạo ra từ thông φ1 
xuyên qua đĩa nhôm, dòng điện i2 vào trong cuộn dây 2 tạo ra từ thông φ2 
cũng xuyên qua đĩa nhôm. 

Từ thông φ1 cảm ứng trên đĩa nhôm 
sức điện động e1 chậm pha hơn φ1 một 
góc π/2. 

Từ thông φ2 cảm ứng trên đĩa nhôm 
sức điện động e2 chậm pha hơn φ2 một 
góc π/2. 

Vì đĩa nhôm được coi như rất nhiều 
vòng dây đặt sát nhau, cho nên E1, E2 sẽ 
tạo ra trên địa nhôm các dòng điện xoáy 
iX1 và iX2 chậm pha hơn so với e1 và e2 
các góc α1 và α2 vì ngoài điện trở thuần 
còn có thành phần cảm ứng, tuy nhiên 

do các thành phần cảm ứng đó rất nhỏ nên ta giả thiết các góc α1 và  
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α2 ≈ 0. 

Do có sự tương hỗ giữa từ thông φ1, φ2 với các dòng điện iX1 và iX2 
mà sinh ra các lực F1 và F2 và các mômen tương ứng làm quay đĩa nhôm. 
Ta xét các mômen thành phần như sau: 

M11 là mômen sinh ra do φ1 tác động lên iX1 

M12 là mômen sinh ra do φ1 tác động lên iX2 

M21 là mômen sinh ra do φ2 tác động lên iX1 

M22 là mômen sinh ra do φ2 tác động lên iX2 

Giá trị tức thời của mômen quay M1t do sự tác động tương hỗ giữa φ1 
và dòng tức thời iX1 là: 

M1t = Cφ1iX1 
với C là hệ số tỷ lệ. 

 
với γ là góc lệch pha giữa φ1 và iX1, ta có: 

 
Vì phần động có quán tính cho nên ta có mômen là đại lượng trung 

bình trong một chu kỳ T: 

 
Như vậy mômen quay sẽ là tổng các mômen thành phần: 

Mq = M12 + M21 
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M12 và M21 có dấu ngược nhau do vậy mômen tổng sẽ kéo đĩa nhôm 
về một phía duy nhất: 

 
Nếu dòng điện tạo ra φ1 và φ2 là hình sin và đĩa nhôm là đồng nhất 

(chỉ có điện trở thuần) thì các dòng điện xoáy IX1 và IX2 sẽ tỷ lệ với tần số 
và từ thông sinh ra nó, tức là: 

 
với C = C12C4 + C21C3 là hằng số của cơ cấu chỉ thị cảm ứng. 
2.1.6.3. Đặc điểm và ứng dụng 

Điều kiện để có mômen quay là phải có hai từ trường, mômen quay 
cực đại khi sinϕ = 1, có nghĩa là góc lệch pha giữa hai từ thông φ1 và φ2 
là π/2. 

Cơ cấu phụ thuộc tần số, độ chính xác thấp vì khi làm việc dòng điện 
xoáy trong đĩa nhôm gây tổn hao công suất. 

Cơ cấu được ứng dụng chủ yếu để chế tạo công tơ đo năng lượng tác 
dụng và phản kháng trong lưới điện xoay chiều. 
2.2. Cơ cấu chỉ thị số 
2.2.1. Khái niệm và nguyên lý cơ bản của cơ cấu chỉ thị số 

Trong những năm gần đây xuất hiện và sử dụng rộng rãi các chỉ thị 
số, ưu việt của cơ cấu chỉ thị số là thuận lợi cho việc đọc ra kết quả, phù 
hợp với các quá trình đo lường xa, quá trình tự động hoá sản. xuất, thuận 
lợi cho những đối thoại giữa máy và người 

Sơ đồ khối của cơ cấu chỉ thị số có thể tóm tắt như sau: 

 
Hình 2.13. Sơ đồ khối của cơ cấu chỉ thị số 
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Đại lượng đo xin qua bộ biến đổi thành xung (BĐX), số xung N tỷ lệ 
với độ lớn x(t) được đưa vào bộ mã hoá (MH), bộ giải mã (GM) và bộ 
hiện số. Các khâu mã hoá, giải mã, bộ hiện số tạo thành bộ chỉ thị số. 
2.2.2. Chỉ thị số 

Có nhiều loại chỉ thị số khác nhau nhưng phổ biến hiện nay vẫn dùng 
chỉ thị số đèn phóng điện nhiều cực và chỉ thị số ghép 7 thanh bằng một 
phát quang hoặc tinh thể lỏng. 
2.2.2.1. Chỉ thị đèn phóng điện nhiều cực 

Chỉ thị là một đèn nê ông có một quật và 10 katot. Anot thường đặt ở 
điện áp 220V - 250V. Katot được chế tạo bằng dây Cr-Ni uốn thành hình 
các chữ số từ 0 - 9. Mỗi katot là một con số. 

Khi có điện áp giữa quật và một katot nào đó đèn sẽ phóng điện, 
katot đó sẽ sáng lên và con số xuất hiện. 

- Ưu điểm của chỉ thị này là hình dáng các con số đẹp. 
- Nhược điểm: Kích thước cồng kềnh, nguồn điện áp cung cấp cao, 

chỉ phù hợp trong công nghiệp. 
2.2.2.2. Chỉ thị số ghép 7 thanh 

 
Chỉ thị này được ghép bằng 7 thanh dùng một phát quang (LED: 

Light Emitting Diode) hoặc tinh thể lỏng (LCD: Liquiđ Crystal Display). 
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Điốt phát quang là những chất bán dẫn mà phát ra ánh sáng dưới tác 
dụng của dòng điện một chiều. Tinh thể lỏng là những màng mỏng làm 
bằng chất tinh thể lỏng. Đó là những chất dưới tác dụng của điện áp một 
chiều chuyển pha từ dạng lỏng sang dạng tinh thể và ngược lại. Khi ở 
dạng tinh thể thanh này trở nên trong suốt, ta có thể nhìn thấy màu sắc ở 
nền đằng sau. Một ưu điểm cơ bản tinh thể lỏng tiêu thụ dòng điện rất 
nhỏ: 0,1µA/thanh, trong khi đó một phát quang cỡ: 10mA/thanh. 

Trong thực tế còn chỉ thị số 16 thanh, ma trận điểm... 
2.2.3. Mã và các mạch biến đổi mã 
2.2.3.1. Mã 

Mã số là những ký hiệu về một tập hợp số, từ tổ hợp của các ký hiệu 
ta có thể mô tả được các con số khác nhau. Có các loại mã số sau: 

- Mã cơ số 10, đó là hệ đếm thập phân có 10 ký tự từ 0, 1, 2,..., 9. 
- Mã cơ số 2 là loại mã có hai trạng thái được ký hiệu từ 0 và 1 (còn 

gọi là mã nhị phân). 
- Mã 2 - 10 (còn gọi là mã BCD) là sự liên hệ giữa mã cơ số 2 và mã 

cơ số 10 để dễ quan sát và dễ đọc. 
Đối với cơ cấu chỉ thị số thì hiện nay chủ yếu người ta sử dụng mã cơ 

số 2. 
2.2.3.2. Các mạch biến đổi mã 

 
Hình 2.15. Mạch giải mã từ mã nhị phân sang chỉ thị 7 thanh  



 42 

Mạch biến đổi mã là thiết bị dùng đề biến đổi từ mã cơ số 2 hoặc mã 
2 - 10 thành mã cơ số 10, nghĩa là thể hiện dưới dạng số thập phân. Ngày 
nay các bộ giải mã được chế tạo dưới dạng vi mạch. Ví dụ như vi mạch 
SN74247 có các đầu ra hở cực góp dùng để điều khiển LED có chung 
anốt 5V. Các điện trở R1, R2,…, R7 để hạn chế dòng. 

Phần sau đây sẽ trình bày nguyên lý một số mạch biến đổi từ mã. 
Dựa vào nguyên lý của các mạch biến đổi mã này mà người ta chế tạo 
thành các vi mạch chuyên dụng. 
a) Mạch biến đổi từ mã thập phân sang nhị phân 

Tổng quát có m đầu vào tương ứng với m số thập phân từ 0, 1, 2...  
m-1 và n đầu ra tương ứng với n bít của mã số nhị phân. Người ta thường 
tổng hợp bộ biến đổi mã với số đầu vào m = 10 tức là gồm x0, x1,... x9 
ứng với các số thập phân từ 0, 1, 2,... 9. Như vậy bộ biến đổi mã sẽ có 
bốn đầu ra tương ứng y8, y4, y2, y1 ứng với bốn bít của mã nhị phân có 
trọng số 8, 4, 2, 1. Ta có bảng trạng thái như sau: 

Bảng 2.1. Bảng trạng thái biến đổi từ số thập phân sang nhị phân 

Mã nhị phân 
Số thập phân 

Y8 Y4 Y2 Y1 

X0 (0) 0 0 0 0 

X1 (1) 0 0 0 1 

X2 (2) 0 0 1 0 

X3 (3) 0 0 1 1 

X4 (4) 0 1 0 0 

X5 (5) 0 1 0 1 

X6 (6) 0 1 1 0 

X7 (7) 0 1 1 1 

X8 (8) 1 0 0 0 

X9 (9) 1 0 0 1 

Từ bảng trạng thái ta có: 
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Vậy ta có thể thành lập mạch biến đổi mã từ thập phân sang nhị phân 

như sau: 

 
Hình 2.16. Mạch tuần đổi mã từ thập phân sang nhi phân  

b) Mạch biến đổi mã từ nhị phân sang thập phân 
Nhiệm vụ của mạch này ngược với mạch trên. Với bảng trạng thái 

2.1 ta có X0÷ X9 là các biến phụ thuộc còn Y1 ÷ Y8 là các biến độc lập. 
Vì vậy ta có các phương trình logic và sơ đồ mạch logic tương ứng: 
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c) Mạch biến đổi từ số thập phân sang chỉ thị 7 thanh 

Đầu vào là các số tự nhiên từ 0 ÷ 9, đầu ra là trạng thái các thanh 
sáng của chỉ thị 7 thanh bằng một phát quang hoặc tinh thể lỏng. Xuất 
phát từ thực tế ta có bảng trạng thái như sau: 

Bảng 2.2. Bảng trạng thái biến đổi từ số nhi phân sang thập phân 

Trạng thái các phần tử 
Số thập phân 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

X0 (0) 1 1 1 1 1 1 0 

X1 (1) 0 1 1 0 0 0 0 

X2 (2) 1 1 0 1 1 0 1 

X3 (3) 1 1 1 1 0 0 1 

X4 (4) 0 1 1 0 0 1 1 

X5 (5) 1 0 1 1 0 1 1 

X6 (6) 1 0 1 1 1 1 1 
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X7 (7) 1 1 1 0 0 0 0 

X8 (8) 1 1 1 1 1 1 1 

X9 (9) 1 1 1 1 0 1 1 

Từ bảng trạng thái ta có thể viết được phương trình như sau (với số 
thứ tự các thanh như phần trước) 

 
Từ đây ta có thể thiết lập mạch logic sau: 
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d) Mạch biến đổi mã từ mã nhị phân sang chỉ thị 7 thanh 

Đầu vào là mã số nhị phân (8 4 2 1) ta gán các tên biến là X8, X4, X2, 

X1. Đầu ra là trạng thái các thanh sáng của chỉ thị 7 thanh. Ta có bảng 

trạng thái sau: 
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Bảng 2.3. Bảng trạng thái biến đổi từ số nhi phân sang chỉ thị 7 thanh 

Số thập phân Số nhị phân Trạng thái các thanh sáng 

 X8 X4 X2 X1 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 

3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

5 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

6 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

7 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

Từ bảng trạng thái ta viết được các phương trình logic quan hệ giữa 
đầu ra Y1,…, Y7 với các đầu vào X8, X4, X2, X1. Tuy nhiên các phương 
trình này phức tạp và đòi hỏi phải tối giản bằng bìa các nô (tối giản 
hàm). 

Ví dụ: 
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Chương 3 
ĐO DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP  

 
3.1. Những yêu cầu cơ bản của việc đo dòng điện và điện áp 
3.1.1. Yêu cầu về điện trở 
3.1.1.1. Khi đo dòng điện 

Ampemet là một phần tử đặc trưng cho 
nhóm các phần tử phản ứng với dòng điện 
như: cuộn dòng của công tơ, wattmet; các 
rơle dòng điện... nên khi xét tới yêu cầu đối 
với ampemet là xét chung cho cả nhóm. 

Khi đo dòng, ampemet được mắc nối tiếp 
với tải (như Hình 3.1) nên điện trở ampemet 
sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo như sau: 

Giả sử phụ tải có điện trở là Rt, trước khi mắc A vào mạch thì dòng 

diện được tính: 
tR

UI = . 

Khi mắc A nối tiếp vào mạch, do ảnh hưởng của điện trở A, dòng 

điện được tính: 
At

A RR
UI
+

= . 

Với IA là dòng điện chỉ bởi ampemet, RA là điện trở của ampemet, Rt 
là điện trở tải. Sai số phụ trong quá trình đo lường sẽ được tính: 

 
Ta thấy sai số do A gây ra đối với mạch tải càng nhỏ nếu điện trở của 

ampemet càng nhỏ so với điện trở tải. Vì thế yêu cầu đối với ampemet đo 
dòng điện là điện trở của ampemet càng nhỏ càng tốt. 

Với một phụ tải có điện trở là Rt cấp chính xác của ampemet sử dụng 
là y (hoặc độ chính xác yêu cầu của mạch lấy tín hiệu dòng là lỡ thì điện 
trở của ampemet phải đảm bảo điều kiện sao cho: 
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Nếu không đảm bảo điều kiện trên, sai số phụ gây ra sẽ lớn hơn sai 

số yêu cầu lúc đó ta phải sử dụng công thức hiệu chỉnh: 

 
Trong trường hợp điện trở trong của nguồn cung cấp đáng kể so với 

điện trở tải, thì Rt được tính là điện trở tải cộng thấm với điện trở nguồn.  
Ví dụ 3.1: Tính điện trở của (A) khi thí nghiệm đo điện trở một chiều 

cuộn dây thứ cấp của MBA 560KVA, 10/0,4 KV như Hình 3.2, biết độ 
chính xác yêu cầu γ% = 0,5%. 

Theo lý lịch, điện trở một chiều của cuộn dây thứ cấp là Rt=50 (mΩ). 

 
Như vậy điều kiện cần của việc lấy tín hiệu 

dòng qua tải đảm bảo sai số nhỏ hơn 0,5% là 
RA ≤ 0,25 (mΩ). 

Trong thực tế không có (A) nào thoả mãn nên sơ đồ thí nghiệm này 
không có ý nghĩa. 
3.1.1.2. Khi đo điện áp 

Volmet là một phần tử đặc trưng cho nhóm các phần tử phản ứng với 
điện áp như: cuộn áp của công tơ, wattmet; các rơle điện áp, các mạch 
khuếch đại điện áp... nên khi xét tới yêu cầu đối với volmet là xét chung 
cho cả nhóm. 

Khi đo điện áp, volmet được mắc song song với tải như Hình 3.3. 
Như vậy ta thấy điện trở của tải được mắc song song thêm với điện trở 
của volmet và làm thay đổi điện áp trên tải và gây ra sai số phụ trong quá 
trình đo lường. Xét khi chưa mắc volmet vào mạch, điện áp trên tải được 
tính: 
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trong đó: E là sức điện động của 
nguồn, Rt là điện trở tải, Rn là nội trở 
của nguồn. 

Xét khi mắc volmet vào mạch, điện 
áp Uv do volmet đo được sẽ là: 

 
Sai số phụ γP do volmet gây ra được tính: 

 
Ta thấy sai số phụ do volmet gây ra càng nhỏ nếu điện trở của nó 

càng lớn so với điện trở tải. Vì thế yêu cầu đối với volmet là điện trở 
càng lớn càng tốt. Thực tế trên các thiết bị đo hiện đại hoặc trên đồng hồ 
vạn năng người ta ghi tổng trở vào của nó. 

Với một phụ tải có điện trở Rt đặt trong mạch có điện trở nguồn Rn 
nếu dùng volmet cấp chính xác γ (hoặc độ chính xác yêu cầu của mạch 
lấy tín hiệu áp là γ) thì điện trở của volmet phải đảm bảo điều kiện sao 
cho γP < γ hay ta có: 

 
Nếu không đảm bảo điều kiện trên, sai số phụ do voìmet gây ra lớn 

hơn sai số của bản thân cơ cấu chỉ thị và ta phải dùng công thức hiệu 
chỉnh. 

 
Ví dụ 3.2: Tính tổng trở vào yêu cầu của mạch khuếch đại của một 

máy điện tim như Hình 3.4. Biết u1 = 7mv, Rd = 100kΩ. (điện trở trung 
bình da người), độ chính xác yêu cầu γ% = 1%. 
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Bài làm: 
Ta có γ% = 1% nên γ = 0,01. 

 
3.1.2. Yêu cầu về đặc tính tần 

Ngoài yêu cầu về điện trở các ampemet và volmet xoay chiều phải có 
đặc tính tần thích hợp với dải tần số cần đo. Làm việc ở ngoài dải tần số 
đó sẽ gây sai số phụ do tần số. Sai số này phải tính đến ảnh hưởng của 
các mạch đo lường đi theo chỉ thị như Shunt, biến dòng, biến áp, chỉnh 
lưu, khuếch đại v.v. Cũng vì vậy trong nhiều ampemet và volmet, lúc cần 
đảm bảo sai số do tần số nhỏ hơn giá trị quy định (thường là bé hơn cấp 
chính xác quy định cho dụng cụ) ta phải sử dụng trong mạch đo có 
những những khâu bù tần số. Có trường hợp người ta phải sử dụng 
những linh kiện đặc biệt để đảm bảo tần số làm việc của dụng cụ. Trên 
các dụng cụ đo dòng và áp xoay chiều có ghi tần số hay giải tần số làm 
việc. 
3.2. Đo dòng điện trung bình và lớn bằng các loại ampemet  
3.2.1. Phương pháp sử dụng 

Người ta sử dụng một số cơ cấu chỉ thị cơ điện để chế tạo ampemet 
đo trong mạch một chiều và xoay chiều. 

Ampemet từ điện: Chế tạo dựa trên cơ cấu chỉ thị từ điện, có đặc 
điểm là rất nhạy, tiêu thụ ít năng lượng nên thường dùng để chế tạo 
ampemet có cấp chính xác từ (0,5 ÷ 2). Đối với ampemet từ điện, khi 
nhiệt độ thay sẽ làm cho điện trở của cuộn dây thay đổi dẫn tới sai số. Để 
giảm sai số người ta thường dùng phương pháp bù nhiệt, tức là dùng một 
nhiệt điện trở có hệ số nhiệt điện trở âm mắc nối tiếp trong mạch của 
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ampemet, vì vậy sẽ làm cho điện trở của ampemet gần như không thay 
đổi theo nhiệt độ. Ampemet từ điện chỉ có thể đo dòng điện một chiều. 

Ampemet điện từ. Được chế tạo dựa trên cơ cấu chỉ thị điện từ. Loại 
này có độ chính xác thấp hơn nhưng nó bền chắc, dễ sử dụng và rẻ tiền 
nên được sử dụng rộng rãi hơn trong công nghiệp. Ampemet điện từ có 
thể đo được cả dòng một chiều và dòng xoay chiều nhưng chủ yếu là đo 
dòng xoay chiều. Có nhiều loại ampemet điện từ, chúng giống nhau về 
nguyên lý làm việc song chỉ khác nhau về hình thức, số vòng dây và kích 
thước cuộn dây đặt ở phần tĩnh. 

Ampemet điện động: Có cấu tạo phức tạp và đắt tiền nên chỉ dùng 
trong những trường hợp cần độ chính xác cao, hoặc tín hiệu đo có tần số 
cao hơn. Sai số tần số trong dải từ một chiều tới 3000Hz được xem như 
không đáng kể. 

Với các ampemet điện động khi dòng định mức I ≤ 0,5A thì cuộn dây 
động và cuộn dây tĩnh nối tiếp nhau, còn khi dòng định mức lớn hơn thì 
cuộn dây động và cuộn dây tĩnh mắc song song với nhau như hình vẽ: 

 
Ampemet chỉnh lưu: Khi đo 

dòng có tần số cao hàng kHz hoặc 
mạch đo dòng trong các đồng hồ 
vạn năng người ta thường dùng các 
ampemet từ điện chỉnh lưu. Các 
ampemet chỉnh lưu có thể sử dụng 
chỉnh lưu một nửa hay hai nửa chu 
kỳ. Tuy nhiên số chỉ của ampemet 
chỉnh lưu là giá trị trung bình của dòng xoay chiều, nhưng thông thường 
các dụng cụ đo điện từ hoặc điện động lại chỉ giá trị hiệu dụng của đòng 
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xoay chiều. Vì thế để thống nhất sử dụng người ta quy ước khắc vạch các 
dụng cụ chỉnh lưu theo các giá trị hiệu dụng, với điều kiện dòng điện là 
hình sin. Vậy nếu đem dụng cụ chỉnh lưu đo dòng không sin sẽ phạm 
thêm sai số về hình dáng, ta phải xác định để hiệu chỉnh. 

Nếu chỉnh lưu một nửa chu kỳ thì giá trị dòng điện trung bình qua cơ 
cấu là: 

 
với I là giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều. Nếu chỉnh lưu hai 
nửa chu kỳ thì 

 
3.2.2. Các phương pháp mở rộng thang đo 
3.2.2.1. Đối với ampemet một chiều 

Ta đã biết cơ cấu chỉ thị từ điện dùng chế tạo các ampemet cho mạch 
một chiều. Khung dây được quấn bằng dây đồng có kích thước nhỏ từ 
0,02 ÷ 0,04 mm. Vì vậy dòng điện chạy qua khung dây thông thường nhỏ 
hơn hoặc bằng 20mA. Vì vậy khi cần đo dòng điện lớn hơn ta phải dùng 
Rs (điện trở Shunt) đó là điện trở được chế tạo bằng hợp kim của magan 
có độ ổn định cao so với nhiệt độ. Điện trở Shunt được mắc song song 
với cơ cấu đo như Hình 3.7 (Shunt = rẽ nhánh). 

 
Ta gọi I là dòng điện cần đo, I0 là dòng điện chạy qua cơ cấu, Is là 

dòng chạy qua điện trở Shunt Rs, R0 điện trở của cơ cấu đo. 
Ta có: 
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Khi biết R0 dòng điện định mức lệch toàn thang đo I0 dòng cần đo I, 

ta có thể tính được: 

 
Một ampemet một chiều có thể có nhiều giới hạn đo, thay đổi giới 

hạn đo bằng cách thay đổi giá trị Rs 
Cần chú ý rằng trên Shunt có cấp chính xác, 

có ghi giá trị dòng định mức, giá trị điện trở và 
thường phân thành các cực dòng và cực áp 
riêng như Hình 3.8. 

Ví dụ 3.3: Tính điện trở Shunt cho một bể 
điện phân có dòng cần đo là I = 10kA. Biết 
dòng định mức qua cơ cấu là I0 = 20mA, điện 
trở cơ cấu là R0 = 1Ω. 

Bài làm: 
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3.2.2.2. Đối với ampemet xoay chiều 
a) Phương pháp chia nhỏ cuộn dây 

Với anlpemet xoay chiều để mở rộng thang đo người ta không dùng 
Rs, vì như thế sẽ cồng kềnh, đắt tiền, gây tổn thất năng lượng, mất an 
toàn. Thông thường cuộn dây tĩnh được cấu tạo thành nhiều phân đoạn 
có số vòng như nhau, thay đổi giới hạn đo bằng cách đổi nối các phân 
đoạn ấy theo kiểu song song hoặc nối tiếp, tuy nhiên phải đảm bảo điều 
kiện sức từ động tổng trong thiết bị bằng hằng số. 

 
b) Phương pháp dùng biến dòng điện  

Biến dòng điện (BI) là một máy biến áp 
đặc biệt có cuộn sơ cấp rất ít vòng cho dòng 
phụ tải trực tiếp chạy qua. Cuộn thứ cấp 
quấn rất nhiều vòng, dây nhỏ và được nối 
kín mạch với một ampemet (hoặc cuộn 
dòng của công tơ, wattmet...). Vì điện trở 
của ampemet rất nhỏ cho nên có thể coi 
máy biến dòng luôn làm việc ở chế độ ngắn 
mạch. 

Ta có: 
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KI gọi là hệ số máy biến dòng. 
Thông thường, để dễ dàng cho việc chế tạo và sử dụng, W1 chỉ có 

một vòng, ứng với dòng điện I1 ở chế độ định mức theo một dãy số ưu 
tiên nào đó; W2 nhiều vòng hơn ứng với dòng I2 ở chế độ định mức là: 
I2đm = 1A hoặc I2đm = 5A. 

Ví dụ: máy biến dòng: 100/5 ; 200/5; 300/5... 
Trong trường hợp ampemet nối hợp bộ với biến dòng điện thì số chỉ 

của ampemet được khắc độ theo giá trị dòng điện I1 phía sơ cấp. 
Cần chú ý rằng biến dòng điện là phần tử có cực tính, có cấp chính 

xác, và phải được kiểm định trước khi lắp đặt. 
3.3. Đo dòng điện nhỏ 

Đo dòng điện nhỏ được đặt ra khi dòng điện cần đo nhỏ hơn dòng 
định mức của cơ cấu. Cho tới nay việc nâng cao độ nhạy của dụng cụ và 
hạ thấp ngưỡng nhạy của dụng cụ và các mạch khuếch đại là rất khó 
khăn, sau đây là một số phương pháp. 

Người ta sử dụng phương pháp 
cơ khí để tăng độ nhạy của các điện 
kế, đáng chú ý nhất là điện kế từ 
điện. Điện kế từ điện sử dụng cơ cấu 
chỉ thị từ điển có độ nhạy cao. Biện 
pháp nâng cao độ nhạy là tăng từ 
cảm trong khe hở không khí và giảm 
hệ số phản kháng của dây treo. 

Tăng từ cảm trong khe hở không 
khí bằng cách dùng nam châm vĩnh 
cửu có kích thước lớn, tuy nhiên tới nay độ từ cảm trong khe hở không 
khí của cơ cấu chỉ thị từ điện vẫn chưa vượt quá 0,1T. 

Giảm hằng số phản kháng của dây treo, tuy nhiên nếu giảm quá dẫn 
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đến kéo dài thời gian dao động của cơ cấu gây khó khăn cho việc đo 
người ta tìm cách dung hoà giữa hai yếu tố trên. 

Biện pháp quang học: Là sử dụng khoảng cách từ thang chia độ đến 
gương quay của điện kế để tăng độ nhạy, gương gắn trên trục của phần 
động, có một nguồn sáng chiếu vào gương, lia phản xạ của gương chiếu 
lên thang đo như hình vẽ 

 
a là khoảng di chuyển của vật sáng trên khoảng chia độ,  
l là khoảng cách từ gương tới thang chia độ. 

Sử dụng gương quay sẽ tăng độ quay của tia phản chiếu khi gương 
quay đi một góc α so với tia tới, lúc đó tia phản xạ quay đi một góc 2α. 

Như vậy độ nhạy được tăng lên gấp hai lần. 
3.4. Đo điện áp trung bình và lớn bằng các loại volmet 
3.4.1. Phương pháp sử dụng 

Người ta sử dụng các chỉ thị cơ điện để chế tạo các loại volmet đo 
điện áp như volmet từ điện, volmet điện từ, volmet điện động. 

Volmet từ điện: Volmet từ điện được cấu tạo từ cơ cấu chỉ thị từ điện, 
loại này thường dùng để đo các điện áp một chiều, có độ nhạy cao, cho 
phép dòng nhỏ đi qua, cũng có thể sử dụng kèm với bộ chỉnh lưu để đo 
điện áp trong mạch xoay chiều (trong trường hợp cần nâng cao độ chính 
xác hoặc nâng cao dải tần số của tín hiệu đo). Tuy nhiên giống như 
ampemet ta phải chú ý tới hệ số hình dáng của dòng hình sin. 

Volmet điện từ: Volmet điện từ có cuộn dây bố trí ở phần tĩnh nên có 
thể quấn nhiều vòng dây để tạo nên điện trở lớn khá dễ dàng, tuy nhiên 
nếu quấn nhiều vòng dây quá mà khi đo ở mạch xoay chiều thì xuất hiện 
dòng điện cảm ứng sinh ra bởi tần số của dòng điện, do đó sẽ ảnh hưởng 
đến trị số trên thang đo của volmet. Khắc phục điều này bằng cách mắc 
song song với cuộn dây một tụ điện bù. 

Volmet điện động: Khi đo điện áp ở tần số cao hơn tần số công 
nghiệp hoặc khi cần nâng cao độ chính xác của phép đo ta dùng volmet 
điện động, trong volmet điện động bao giờ cuộn dây tĩnh và cuộn dây 
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động cũng được mắc nối tiếp nhau. 

 
Khi đo điện áp có tần số quá cao, sẽ có những sai số phụ do tần số, vì 

vậy phải bố trí thêm tụ bù cho các cuộn dây tĩnh và động. 
3.4.2. Phương pháp mở rộng giới hạn đo 
3.4.2.1. Phương pháp dụng điện trở phụ 

Yêu cầu cơ bản của volmet là điện trở của nó càng lớn càng tốt vì thế 
để mở rộng thang đo trong các volmet cách đơn giản nhất là nối thêm 
điện trở phụ vào cơ cấu đo như Hình 3.13. 

 
Hình 3.13. Mở rộng thang đo cho volmet  

với:  R0 điện trở của cơ cấu đo 
RP là điện trở phụ 
U0 điện áp đặt lên cơ cấu 
UX điện áp cần đo. 

Ta có: 
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Các điện trở phụ thường được chế tạo bằng hợp kim của ma ngan có 

độ chính xác cao và ít thay đổi theo nhiệt độ. Để chế tạo volmet nhiều 
thang đo thì người ta dùng nhiều điện trở phụ mắc nối tiếp với cơ cấu cần 
đo. 

Ví dụ: Sơ đồ điện của một volmet có ba giới hạn đo 

 
3.4.2.2. Phương pháp dùng biến điện áp 

Khi cần đo điện áp cỡ lớn hàng KV trở lên, nếu dùng điện trở phụ sẽ 
cồng kềnh và đắt tiền, tổn hao công suất và mất an toàn, do đó ta phải 
dùng biến điện áp đo lường BU. Biến điện áp đo lường là một máy biến 
áp đặc biệt mà cuộn sơ cấp quấn rất nhiều vòng được nối với điện áp cần 
đo, cuộn thứ cấp quấn ít vòng hơn được nối với volmet điện từ hoặc điện 
động (hoặc cuộn áp của công tơ, wattmet...). 

Vì volmet có điện trở lớn nên có thể coi biến điện áp luôn làm việc ở 
chế độ không tải. 

Ta có: 
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Để tiện trong quá trình sử dụng và 

chế tạo người ta quy ước điện áp định 
mức của biến điện áp phía thứ cấp bao 
giờ cũng là 100V. Còn phía sơ cấp được 
chế tạo tương ứng với các cấp của điện 
áp lưới Khi lắp hợp bộ giữa biến điện áp 
và volmet người ta khắc độ volmet theo 
giá trị điện áp phía sơ cấp. 

Giống như biến dòng điện, biến điện 
áp là phần tử có cực tính, có cấp chính 
xác, và phải được kiểm định trước khi 
lắp đặt. 
3.5. Đo dòng điện và điện áp bằng phương pháp so sánh 
3.5.1. Khái niệm 

Các biện pháp đo dòng và áp kể trên sử dụng chỉ thị cuối cùng là 
những cơ cấu cơ điện làm quay kim chỉ trên thang chia độ, như vậy sai 
số không thể nhỏ hơn sai số của các chỉ thị dùng vào dụng cụ và chưa kể 
đến sai số gây ra do các mạch đo sử dụng. Cấp chính xác cao nhất của 
các dụng cụ đo cơ điện hiện nay chưa vượt quá 0,01 nên phép đo trực 
tiếp trên cũng không vượt qua cấp chính xác ấy. 

Để nâng cao độ chính xác về 
phép đo điện áp, để tăng tổng trở 
vào, người ta dùng phương pháp 
so sánh hay còn gọi là phương 
pháp bù tức là so sánh điện áp 
cần đo với điện áp mẫu. Đây là 
nguyên lý của tất cả các điện thế 
kế, các volmet số có độ chính xác 
cao nhất hiện nay. 

Nguyên tắc cơ bản của phương pháp so sánh được tóm tắt như sau: 



 61

Điện áp cần đo UX được so sánh với điện áp bù Uk là điện áp rơi trên 
điện trở Rk. Rk là điện trở mẫu có độ chính xác rất cao và rất ít thay đổi 
theo nhiệt độ. Trong quá trình so sánh nếu ∆U = 0 ta có so sánh cân 
bằng, nếu ∆U ≠ 0 ta có so sánh không cân bằng hay là so sánh kiểu vi 
sai. U được xác định bằng dụng cụ có độ nhạy cao hay dụng cụ tự động 
phát hiện sự chênh lệch hay còn gọi là cơ quan zero. 

Các loại phương pháp so sánh khác nhau chỉ khác nhau ở cách tạo 
đại lượng bù Uk. Độ chính xác của điện áp bù và các yêu cầu khác cùng 
với độ nhạy, ngưỡng độ nhạy của dụng cụ cân bằng hay cơ quan zero 
đều do sai số yêu cầu của phép đo quyết định. 

Sau đây ta xe tìm hiểu một số dụng cụ đo dùng phương pháp so sánh. 
3.5.2. Điện thế kế một chiều 
3.5.2.1. Điện thế kế một chiều điện trở lớn 

Sơ đồ của điện thế kế một chiều điện trở lớn như Hình 3.17. 
Rk, Rđc là các biến trở, EN là nguồn pin mẫu, Ucc là điện áp cung cấp 

cho mạch, UX là điện áp cần đo, G điện kế chỉ không. 

 
Điện thế kế một chiều điện trở lớn gồm hai mạch chính là mạch tạo 

dòng công tác và mạch đo. Khi đo ta tiến hành hai thao tác: 
+ Điều chỉnh dòng công tác 
Khi điều chỉnh dòng công tác ta đóng khoá K sang vị trí 1,1 để nối 
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điện kế vào mạch tạo dòng công tác, ta điều chỉnh Rác để điện kế G chỉ 
không, khi đó xảy ra quan hệ: 

EN = URN = IP.Rđc 
Giá trị dòng công tác: 

 
+ Tiến hành đo điện áp cần đo UX 
Ta đóng khoá K sang vị trí 2,2 để nối điện áp cần đo UX vào mạch 

đo, sau đó ta điều chỉnh con trượt trên điện trở Rk cho đến khí điện kế G 
chỉ không. 

Lúc đó ta có quan hệ sau: 

 
Vậy điện áp UX được xác định theo quan hệ trên. 
Trên sơ đồ nguồn pin mẫu EN được chế tạo với độ chính xác các 

0,001% ÷ 0,01% và có hệ số nhất định (EN = 101863V). Tuy nhiên giá từ 
của pin mẫu bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của môi trường xung quanh.  

Quan hệ giữa giá trị của phi mẫu với nhiệt độ của môi trường như 
sau: 

 
trong đó EN20oC là giá trị của pin mẫu ở nhiệt độ chuẩn 20oC, thường 
EN20oC = 1,0186V, t là nhiệt độ tại nơi sử dụng điện thế kế. 

Chú ý: Thông thường người ta điều chỉnh sao cho RN = 10186Ω để 
dòng công tác IP = 0,1A, thuận lợi cho quá trình tính điện áp cần đo UX. 

Sơ đồ điện thế kế một chiều loại này giá trị điện trở Rk tương đối lớn, 
điện áp cần đo UX cỡ V cho nên ảnh hưởng của điện trở tiếp xúc và sức 
điện động tiếp xúc không đáng kể, ngược lại nếu đo điện áp cỡ rất nhỏ ta 
phải dùng điện thế kế một chiều điện trở nhỏ. 
3.5.2.2. Điện thế kế một chiều điện trở nhỏ 
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Điện thế kế một chiều điện trở nhỏ được chế tạo dựa trên nguyên tắc 
giữ nguyên giá trị điện trở mẫu Rk thay đổi dòng công tác IP qua Rk để 
thay đổi điện áp Uk = IPRk bù lại với điện áp UX. 

Sơ đồ nguyên lý của điện thế kế một chiều điện trở nhỏ như hình vẽ: 

 
Hình 3.18. Sơ đồ điện thếkếmột chiều điện trở nhỏ 

Người ta tạo nguồn dòng mẫu IP qua điện trở mẫu Rk bằng khuếch 
đại thuật toán. 

Đặt ở đầu vào khuếch đại thuật toán một gìn mẫu EN để bù với điện 
áp rơi trên các điện trở mắc song song ở đầu vào khuếch đại. Nếu EN và 
điện áp rơi trên các điện trở mắc song song Ug bù hoàn toàn nhau: 

 
Mặt khác từ đầu ra của khuếch đại thuật toán ta có: 

 

với gg =∑
=

n

1i
ig , gi là các điện dẫn mắc song song ở đầu vào khuếch đại. 

Vậy: 

 
Ta điều chỉnh công tắc K để thay đổi các giá trị dòng công tác IP cho 

đến khi kim điện kế chỉ không, ta có: 
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Trong mạch tạo điện áp bù không có đầu tiếp xúc cho nên loại trừ 

được sai số do sức điện động tiếp xúc và điện trở tiếp xúc. Sai số chủ yếu 
là do ngưỡng vào và hệ số khuếch đại của bộ khuếch đại quyết định. 
3.5.3. Điện thế kế xoay chiều 

Về nguyên lý thì điện thế kế xoay chiều cũng so sánh điện áp cần đo 
với điện áp rơi trên điện trở mẫu khi có dòng điện công tác chạy qua. 
Song đối với tín hiệu xoay chiều thì việc tạo mẫu và điều chỉnh cân bằng 
khó khăn và phức tạp. 

 
Để hiệu chỉnh dòng công tác trong mạch xoay chiều người ta không 

dùng gìn mẫu (vì không có pin xoay chiều) mà phải chỉnh định nhờ 
ampemet có độ chính xác cao. Do đó cấp chính xác của điện thế kế xoay 
chiều không thể vượt quá cấp chính xác của ampemet, mặt khác muốn 
cho UX và Uk Cân bằng thì phải điều chỉnh cân bằng cả về modun và về 
góc pha, tức là thoả mãn ba điều kiện là điện áp UX và điện áp Uk phải 
cùng tần số, cùng bằng nhau về trị số và UX và Uk phải ngược pha nhau. 

Để thực hiện điều kiện thứ nhất người ta mắc điện áp UX và Uk vào 
nguồn cùng tần số. Dùng bộ chỉ thị không để thực hiện điều kiện thứ hai 
và phải tách Uk thành hai thành phần lệch nhau 90o tạo UX ngược Uk  

Có hai loại điện thế kế xoay chiều đó là: 
- Điện thế kế xoay chiều toạ độ cực; 
- Điện thế kế xoay chiều toạ độ vuông góc (Đề các). 

3.5.3.1. Điện thế kế xoay chiều toạ độ cực 
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Trong điện thế kế xoay chiều loại này, điện áp cần đo UX được cân 

bằng với điện áp rơi trên điện trở R (xác định bởi các con trượt D1 và D2) 
Môđun UX = IPR. Dòng công tác IP được xác định nhờ ampemet chính 
xác cao và điện trở R điều chỉnh (Rđc). Bộ điều chỉnh pha dùng để cân 
bằng về pha, đồng thời cũng làm nguồn cung cấp cho mạch tạo dòng 
công tác Ip, bộ điều chỉnh pha này chính là nhược điểm của điện thế kế 
xoay chiều vì khó xác định chính xác vị trí ổn định của phần quay ứng 
với góc quay khi điều chỉnh pha và dòng IP thay đổi làm cho việc điều 
chỉnh cân bằng khó khăn. 
3.5.3.2. Điện thế kế xoay chiều toạ độ vuông góc 

Trong điện kế sử dụng hai cuộn dây đặt gần nhau và dùng hỗ cảm M 
của chúng tạo Uk thành hai thành phần lệch nhau 90o và UX sẽ cân bằng 
với tổng hai véc tơ thành phần. 
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Sơ đồ gồm hai mạch công tác và một mạch đo. Mạch công tác thứ 

nhất gồm biến trở dây quấn đã được chuẩn hoá AB có điểm giữa là O, 
cuộn sơ cấp w1 của biến áp không lõi thép, ampemet A và điện trở (Rđc). 
Dòng điện I1 từ nguồn cung cấp xoay chiều (được xác định nhờ 
ampemet) tạo trên biến trở AB một điện áp UAB. Điện áp Uk1 được xác 
định bởi dòng I1 và vị trí con trượt D1 trên biến trở AB. Vì dòng I1 không 
thay đổi trong quá trình đo nên thang chia độ được khắc theo giá trị điện 
áp trên biến trở AB. 

Mạch công tác thứ hai gồm biến trở dây quấn đã được chuẩn hoá 
A'B' có điểm giữa O' nối với điểm O ở giữa của biến trở AB, cuộn thứ 
cấp w2 của biến áp không lõi và hộp điện trở Rf để bù tần số. Dòng điện 
I2 trong mạch công tác lệch pha với I1 góc 90o (vì điện cảm L2 không lớn 
lắm nên có thể coi như I2 trung pha với E2 mà E2 lệch pha với E1 một góc 
90o). Trong mạch thứ nhất I1 có giá trị xác định nên I2 cũng có giá trị xác 
định: 
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M là hỗ cảm của w1 và w2 
Ta xác định Uk2 = I2R2 (R2 là một phần điện trở của AB được xác 

định nhờ vị trí của con trượt D2 trên A'B'). Vì Ukl = I1R1 và Uk2 = I2R2 mà 
I1 và I2 lệch nhau một góc 90o nên Ukl và Uk2 cũng lệch pha nhau 90o.  

Chú ý rằng khi tần số f thay đổi ω = 2πf, như vậy khi ω thay đổi dẫn 
tới I2 thay đổi và giá trị khắc độ trên AB cũng thay đổi. Để khắc phục 
người ta dùng hộp điện trở phụ Rf để bù cho tần số không đổi (tức là Rf 
thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của tần số nguồn cung cấp). 

Mạch đo là mạch chủ yếu của điện thế kế bao gồm nguồn tín hiệu 
cần đo UX, điện thế kế chỉ không G, các phần của biến trở dây quấn 
chuẩn D1O, D2O'. 

Đồ thị biểu diễn các giá trị Uk như Hình 3.19. 
Điều chỉnh các con trượt Uk1 và Uk2 trên các biến trở dây quấn AB và 

AB thông qua tính toán ta sẽ được trị hiệu dụng và góc pha của điện áp 
UX cần đo 

 
Sai số chủ yếu của điện thế kế xoay chiều là sai số của ampemet (nhỏ 

nhất là 0,1) 
3.5.3.3. Điện thế kế tự động tự ghi 

Loại này thường dùng đo nhiệt độ lò tôi, ram, nhiệt luyện, dùng nhận 
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dạng các đối tượng là lò gia nhiệt. 
- Sơ đồ tóm tắt nguyên lý như Hình 3.23. 

 
Sơ đồ gồm các khối như sau: 
+ Cặp nhiệt điện có nhiệm vụ biến đổi từ nhiệt độ tx sang suất điện 

động một chiều Ex. Với hệ thống thực thường có thêm mạch bù nhiệt độ 
đầu tự do. 

+ Cầu so sánh gồm EP, RP và các điện áp mẫu khác như: R0, R1, R2, 
R3, R4. Nhiệm vụ là tạo ra các điện áp mẫu một chiều với độ chính xác 
cao (Trong thiết bị thực tế EP được lấy từ nguồn điện áp xoay chiều 
220V qua bộ chỉnh lưu, qua ổn áp một chiều với chất lượng cao). 

+ Bộ biến đổi một chiều, xoay chiều có nhiệm vụ biến đổi điện áp 
một chiều ∆U thành điện áp xoay chiều tần số 50Hz. Mạch này có thể là 
con rung cơ học hoặc rung điện tử. 

+ Mạch khuếch đại có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu xoay chiều với 
công suất đủ lớn để cung cấp cho cuộn dây điều khiển động cơ KĐB. 
Tầng cuối của mạch khuếch đại sẽ là khuếch đại công suất nhạy pha 

+ Hai động cơ gồm một động cơ không đồng bộ có nhiệm vụ kẻo 
con trượt trên các biến trở RP, R0 và một động cơ đồng bộ có nhiệm vụ 
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kẻo băng giấy chuyển động trong chế độ tự ghi. 
Quá trình đo được chia làm hai bước: 
Kiểm tra độ chính xác của các điện áp mẫu 
Lúc này khoá K ở vị trí H trục hộp giảm tốc của động cơ KĐB được 

đưa vào ăn khớp với đầu biến trở RP. Khi đó nguồn suất điện động chuẩn 
Ec được so sánh với điện áp U4 là điện áp rơi trên điện trở R4 

Ta có: 

∆U= Ec - U4 
trong đó Ec là một nguồn chuẩn với độ chính xác rất cao có sẵn trong 
thiết bị. 

∆U được đưa vào mạch biến đổi một chiều, xoay chiều sau đó được 
đưa tới mạch khuếch đại và tín hiệu được khuếch đại lên với công suất 
đủ lớn để cung cấp cho cuộn dây điều khiển của động cơ KĐB. Vì tầng 
cuối của mạch khuếch đại là khuếch đại công suất nhạy pha nên pha của 
điện áp trên cuộn dây điều khiển sẽ phụ thuộc vào dấu của ∆U. 

Tóm lại, khi ∆U ≠ 0, động cơ KĐB sẽ quay kẻo con trượt trên đầu 
biến trở RP để thay đổi điện áp Uk theo chiều hướng sao cho ∆U → 0. 
Lúc đó mất tín hiệu điều khiển và dừng lại. Các điện áp mẫu trên các 
nhánh của cầu coi như đạt yêu cầu về độ chính xác. 

Quá trình đo nhiệt độ 
Lúc này khoá K ở vị trí X, trục hộp giảm tốc của động cơ KĐB được 

đưa về ăn khớp với đầu biến trở R0 
Nhờ cặp nhiệt điện, nhiệt độ cần đo biến thành suất điện động một 

chiều Ex. Khi đo Ex ta so sánh với U12 là điện áp rơi trên các điện trở mẫu 
R1, R2 và một phần R0. Ta có: ∆U= Ex - U12 

Khi ∆U ≠ 0 thì theo nguyên lý ở phần trên, động cơ KĐB sẽ quay, 
kéo con trượt trên đầu biến trở R0 để thay đổi U12 có xu hướng sao cho 
∆U → 0 thì mất tín hiệu điều khiển và dừng lại. Lúc đó ta xác định được 
Ex = U12. Vậy căn cứ vào vị trí của con trượt trên biến trở R0 ta xác định 
được U12 rồi ta suy ra Ex. Thực tế trên R0 người ta có sẵn các vạch chia 
theo đơn vị nhiệt độ nên ta đọc được kết quả. 
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Quá trình tự ghi 
Lúc này trên đầu biến trở R0 ta gắn sẵn một ngòi ghi, ngòi ghi tỳ lên 

băng giấy (một cách liên tục hoặc gián đoạn hoặc bằng nhiệt). 
Trong chế độ tự ghi băng giấy được động cơ đồng bộ kẻo chuyển 

động với tốc độ không đổi. Như vậy sẽ tạo ra trục thời gian t. 
Ta thấy khi to thay đổi, ngòi ghi sẽ chuyển động từ trái sang phải nhờ 

động cơ KĐB, còn băng giấy thì chuyển động với tốc độ không đổi từ 
dưới lên trên nhờ động cơ đồng bộ nên ngòi ghi sẽ vẽ trên băng giấy biểu 
đồ nhiệt độ theo thời gian. 

 
3.6. Đo điện áp bằng các volmet chỉ thị số 

Ngày nay volmet số được sử dụng rộng rãi trong đo lường vì khả 
năng chính xác khá cao, gọn nhẹ, thuận tiện cho người sử dụng. Tuỳ theo 
cách biến đổi điện áp thành các đại lượng để chỉ thị số mà người ta chia 
ra thành ba loại volmet số như sau: 

- Volmet số chuyển đổi thời gian; 
- Volmet số chuyển đổi tần số; 
- Volmet số chuyển đổi trực tiếp (chuyển đổi bù). 

3.6.1. Volmet số chuyển đổi thời gian 
Nguyên lý chung là biến đổi điện áp cần đo thành khoảng thời gian, 

sau đó lấp đầy khoảng thời gian bằng các xung có tần số chuẩn (f0) sau 
đó dùng bộ đếm để đếm số lượng xung (N) tỷ lệ với Ux để suy ra Ux  

Sơ đồ cấu trúc chung của volmet số như sau: 
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Hình 3.25. Sơ đồ cấu trúc volmet số chuyển đổi thời gian một nhịp  

Biểu đồ thời gian: 

 
Nguyên lý làm việc: 
Khi mở máy tại thời điểm t1, máy phát xung chuẩn qua bộ chia tần 

khởi động máy phát xung răng cưa, đầu ra máy phát xung răng cưa có 
Urc (Uk) ới tiến bộ so sánh để so sánh với điện áp Ux cần đo ở đầu vào. 
Đồng thời cũng từ đầu ra của bộ phát điện áp răng cưa có xung thứ nhất 
đến trigơ và đặt trigơ ở trạng thái kích hoạt để mở khoá K cho phép các 
xung mang tần số chuẩn (f0) từ phát xung qua khoá K đến bộ đếm và chỉ 
thị số. Tại thời điểm t2 khi Ux = Urc thiết bị so sánh phát xung thứ 2 tác 
động vào trigơ và khoá khoá K, thời gian từ t1 đến t2 tương ứng với tx. Từ 
đây ta có mối quan hệ: 
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Với một máy phát điện áp răng còn cố định thì tế và trẻ là hằng số, vì 

vậy Ux tỷ lệ với tx số lượng xung đến bộ đếm trong khoảng thời gian tx sẽ 
là: 

 
Số lượng xung đi qua khoá K trong một chu kỳ của điện áp răng cưa 

tỷ lệ với điện áp cần đo. 
Sai số chủ yếu là do máy phát điện áp răng cưa gây ra, tức là tế và trẻ 

khác hằng số, tiếp theo là sai số lượng tử. 
Chú ý: Khi Ux biến thiên với một tốc độ nào đó thì không thể đo 

được vì đường cong điện áp răng cưa không cắt Ux. Do vậy sự biến thiên 
của điện áp Ux Phải đảm bảo điều kiện sau: 

 
3.6.2. Volmet số chuyển đổi tần số 

Nguyên lý làm việc của volmet số chuyển đổi tần số dựa trên nguyên 
tắc biến điện áp thành tần số rồi dùng các máy đo tần số để chỉ thị theo 
điện áp. 

Sơ đồ cấu trúc của volmet số chuyển đổi tần số như sau 
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Điện áp cần đo Ux được đưa đến đầu vào, qua khâu tích phân sẽ được 

điện áp U1. U1 được so sánh với điện áp U2 (điện áp U2 có độ ổn định cao 
Khi U1 = U2 thiết bị so sánh phát xung qua khuếch đại 2 (tại thời điểm từ 
thông khoá K1 và K để đến bộ đếm, chỉ thị số. Khi K1 thông, điện áp U0 
(ngược dấu với U1) qua K1 đến bù với điện áp U1 (đây là mạch phóng 
điện của tụ C) trong khoảng thời gian Tk (từ t1 đến t2) tại t2 điện áp U0 bù 
hoàn toàn U1 
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Vậy tần số fx tỷ lệ với điện áp cần đo Ux 
Để chỉ thị số ta dùng phần tạo gốc thời gian và các khoá, bộ đếm và 

chỉ thị số giống như một máy đo tần số nhưng hiển thị theo điện áp. Cụ 
thể bộ tạo gốc thời gian là máy phát xung chuẩn T0 để tạo thời gian  
Tc = kT0 điều khiển khoá cho các xung mang tần số fx qua nó. Số lượng 
xung mang tần số fx qua khoá K trong khoảng thời gian Tc đến chỉ thị số 
được xác định như sau: 

 
Để đảm bảo chính xác thì nguồn tạo điện áp U0 phải ổn định, sai số 

của volmet loại này có hai loại đó là sai số do chuyển từ điện áp sang tần 
số khoảng 0,2% và sai số lượng tử khoảng 0,01%. 
3.6.3. Volmet số chuyển đổi trực tiếp 
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Ta so sánh điện áp cần đo Ux với điện áp chuẩn Uk phụ thuộc vào 
việc gia công đại lượng bù Uk và quy trình so sánh với Ux mà người ta 
phân ra thành volmet số chuyển đổi trực tiếp kiểu bù quét và volmet số 
biến đổi trực tiếp kiểu tuỳ động. 
3.6.3.1. Volmet số chuyển đổi trực tiếp kiểu bù quét 

Điện áp bù Uk thay đổi lặp lại theo chu kỳ, trong mỗi chu kỳ biến 
thiên của Uk ta lấy số do một lần tức là tại thời điểm Ux, Uk ta đọc kết 
quả của phép đo. Điện áp bù Uk có thể thay đổi tuyến tính hoặc thay đổi 
theo bậc thang. Nếu thay đổi theo bậc thang thì có bậc thang bằng nhau 
và bậc thang không bằng nhau. 

Sơ đồ cấu trúc gồm hai phần: phần chuyển đổi điện áp Ux thành 
khoảng thời gian Tx và phần đo khoảng thời gian. Thực chất gồm hai 
phần là phần biến đổi điện áp cần đo thành số lượng xung N1 và phần 
tiếp theo làm nhiệm vụ biến đổi số lượng xung N1 thành mã thập phân 
N10 để điều khiển các phần tử hiện số. 
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Nguyên lý làm việc: 
Khi mở máy, bộ phát xưng chuẩn bắt đầu làm việc, các xung f0 đến 

bộ đếm 1 và khoá K; sau một tập xung f0 tương ứng với thời điểm t0 thì 
bộ đếm 1 phát xung đến thông khoá K, trong thời gian K thông các xung 
mang f0 qua K đến bộ đếm 2 và chỉ thị số. Đồng thời cứ mỗi xung f0 đến 
D/A sẽ tăng điện áp ra của nó Uk lên một mức ∆U (các mức ∆U bằng 
nhau). Quá trình tiếp tục cho đến khi Uk ≈ Ux (tại thời điểm trị bộ so sánh 
tác động vào bộ khuếch đại tạo tín hiệu khoá khoá K. Quá trình đo kết 
thúc và bộ phận chỉ thị hiện kết quả. Nếu tất cả các mức điện áp ∆U tạo 
nên Uk liệu bằng nhau thì số lượng xung N1 sẽ tỷ lệ với điện áp cần đo 
Ux tức là Ux ≈ Uk = N1∆U. Đây là giá trị tức thời của điện áp cần đo tại 
thời điểm t1. Nếu muốn đo Ux tại thời điểm khác thì quá trình đo sẽ lặp 
lại từ đầu. 

Đối với volmet chỉ thị bù quét với đại lượng Uk thay đổi theo các bậc 
thang không bằng nhau. Trong các volmet này các mức bậc thang ∆U 
không như nhau, có thể tạo các ∆U theo từng hàng đếm của con số ở hệ 
đếm nhất định. Do đó có thể dựa vào hệ đếm nhị phân, nhị thập phân và 
thập phân để gia công điện áp bù Uk. 

Ví dụ 3.4: Quá trình gia công điện áp bù Uk theo hệ đếm thập phân. 
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Hình 3.31. Quá trình gia công điện áp bù 

Quá trình so sánh từ hàng lớn nhất, với Ux = 43V. Con số thập phân 
có hai hàng đếm là hàng chục và hàng đơn vị. Nguyên lý của quá trình so 
sánh như sau: 

+ Nếu Uk > Ux thì mã sẽ ghi là 0. 

+ Nếu Uk ≤ Ux thì mã sẽ ghi là một số tương ứng với hàng đếm của 
Uk và khi hiệu |Uk - Ux| < ∆U (mức của hàng đếm) thì quá trình so sánh 
sẽ chuyển sang hàng đếm nhỏ hơn). Cụ thể ở đây ta bắt đầu so sánh Ux 
với Uk = 90 ta sẽ được mã ra là 0, Uk = 80 ta sẽ được mã ra là 0,... cho 
đến khi Uk = 40 tức là: 

 
Lúc này mã ra sẽ là 4 (ở hàng chục nên ghi là 40) tiếp tục quá trình 

so sánh sẽ diễn ra ở hàng đơn vị với giá trị lớn nhất của hàng là 9 và mỗi 
mức ∆U = 1 

 
Quá trình gia công Uk kết thúc ta sẽ được tổng giá trị 

 
Ở đây Uk10 là mã hàng chục, Uk1 là mã hàng đơn vị. 

3.6.3.2. Volmet số chuyển đổi trực tiếp kiểu tuỳ động 
Trong các volmet này đại lượng bù Uk thay đổi luôn bám theo sự 

biến thiên của đại lượng cần đo Ux. Vì vậy trong câu trúc của nó có bộ 
chuyển đổi A/D, D/A tác động theo hai chiều thuận nghịch. Đặc điểm cơ 
bản của dụng cụ đo là khả năng cho kết quả liên tục tại thời điểm bất kỳ. 
Volmet số chuyển đổi trực tiếp kiểu tuỳ động có hai loại bao gồm loại 
gia công đại lượng bù Uk thay đổi theo bậc thang bằng nhau và loại gia 
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công đại lượng bù Uk thay đổi theo bậc thang không bằng nhau. 
a) Volmet số chuyển đổi trực tiếp kiểu tuỳ động có Uk thay đổi theo bậc 
thang bằng nhau. 

Nguyên lý cơ bản 

 
Điện áp Ux được so sánh với điện áp bù Uk bắt đầu từ thời điểm t1 

điện áp Uk tăng liên tục, mỗi mức tăng là ∆Uk (là nhưng bậc thang bằng 
nhau) cho đến thời điểm t2 khi Ux ≈ Uk. Xuất hiện bất phương trình  
Ux - Uk < ∆Uk sẽ kết thúc quá trình đo và cho ra kết quả ở chỉ thị số. 

Thời gian gia công được xác định bởi số mức lượng tử lớn nhất (Ndm) 
và thời gian ∆t của một mức lượng tử. 

t0 = Ndm∆t 
Dựa vào sai số lượng tử yêu cầu để xác định Ndm. 

 
+ Volmet số chuyển đổi trực tiếp kiểu tuỳ động với bộ đếm thuận 

nghịch có cấu trúc như sau: 
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Khi bắt đầu làm việc bộ phát xung chuẩn phát liên tục đến chờ ở 

khoá (K). Tại thời điểm Ux = 0 hoặc Ux = Uk thì khoá (K) khoá, các xung 
mang tần số f0 không thể đến bộ đếm thuận nghịch. Khi Ux > Uk tức là 
Ux - Uk = ∆U > 0, tín hiệu ∆U qua khuếch đại có lệch đến thông khoá K 
và điều khiển bộ đếm làm việc ở chế độ cộng. Mã ra của bộ đếm điều 
khiển bộ chuyển đổi D/A tăng dần Uk cho đến khi Ux ≈ Uk thì khoá K sẽ 
khoá, kết thúc quá trình đo, bộ phận chỉ thị số cho kết quả đo. Khi  
Ux < Uk tức là Ux - Uk = ∆U < 0 thì khuếch đại có lệch tạo xung thông 
khoá K, điều khiển bộ đếm làm việc ở chế độ trừ. Mã ra của bộ đếm điều 
khiển chuyển đổi A/D giảm Uk cho đến khi Ux ≈ Uk thì khoá K sẽ khoá, 
bộ phận chỉ thị số cho kết quả đo. 

+ Volmet số chuyển đổi trực tiếp kiểu tuỳ động với động cơ thuận 
nghịch. 

Sơ đồ khối như sau: 

 
Ta mã hoá góc quay α của động cơ (tức là ∆U đã được biến thành 
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góc α của động cơ). Dụng cụ thường có hai đầu ra, một đầu là mã số, 
một đầu khác là tín hiệu tương tự (sau động cơ) có thể ghi hoặc chỉ thị 
bằng kim trên thang chia độ. Khâu A/D của dụng cụ là chuyển đổi không 
gian dùng mặt nạ hoặc thước mã hoá để biến đổi góc quay α thành mã 
Gray rồi từ mã Gray thành mã nhị phân, giải mã, chỉ thị số. 
b) Volmet số chuyển đổi trực tiếp kiểu tuỳ động có Uk thay đổi theo bậc 
thang không bằng nhau. 

Volmet gồm hai loại với hai phép gia công Uk như sau: 
+ Gia công Uk từ hàng đếm lớn nhất 
Trạng thái ban đầu, tất cả các hàng đếm (Đề các) đều bằng 0 tức là 

Uk = 0. Trong mỗi hàng bắt đầu từ số nhỏ nhất của hàng đếm tăng dần Uk 
cho đến khi hiệu Ux - Uk < ∆Uk của hàng đó thì chuyển sang hàng đếm 
nhỏ hơn và quá trình lặp lại như trên. Quá trình đo (gia công) kết thúc 
khi: 

 
hàng nhỏ nhất, thiết bị so sánh sẽ thông báo điều này. 

Nếu Ux = const thì Uk sẽ tăng liên tục hoặc giảm liên tục, số mức 
lượng tử không lớn lắm. Nếu Ux biến thiên, Uk sẽ thay đổi cho phù hợp 
với sự biến thiên của Ux sơ đồ điều khiển sẽ phức tạp hơn, số lượng nhịp 
thực hiện gia công Uk được xác định: 

 
trong đó: n là số lượng nhịp; a1, a2 a3,… là số mức của các Đề các tạo 
thành giá trị số của đại lượng cần đo. 

Thời gian cực đại gia công theo phương pháp này: 

t0 = k.9.∆t 
k là số Đề các, 9 là chữ số trong một Đề các. 

+ Gia công Uk từ hàng nhỏ nhất 
Trạng thái ban đầu Uk = 0 và bắt đầu từ giá trị nhỏ nhất của hàng nhỏ 

nhất. Ví dụ hàng đơn vị: Uk = 0, 1, 2, 3,..., 9. Nếu gia công hết hàng nhỏ 
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mà hiệu Ux - Uk > ∆Uk1 (∆Uk1 là mức giá trị của hàng nhỏ nhất) thì tiếp 
tục gia công đến hàng lớn hơn khi xuất hiện Uk > Ux tức là hiệu Ux - Uk 
đổi dấu thì quay trở về hàng đếm nhỏ nhất và giảm dần từng mức ∆Uk1 
để giảm Uk cho đến khi Uk ≈ Ux. Quá trình đo kết thúc và kết quả hiện ra 
ở chỉ thị số. Ưu điểm của phương pháp này là sơ đồ điều khiển tương đối 
đơn giản, nhược điểm là thời gian gia công dài, nhất là trường hợp dùng 
bốn Đề các đếm số 9090 phải thực hiện 90 nhịp. Thời gian gia công số 
có bốn chữ số:  

t0 = 90.∆t. 
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Chương 4 
ĐO CÔNG SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 

 
4.1. Đo công suất và năng lượng trong mạch một pha 
4.1.1. Đo công suất tác dụng bằng wattmet điện động 
4.1.1.1. Đo công suất trong mạch một chiều 

Đo công suất người ta thường dùng wattmet điện động, wattmet điện 
động được chế tạo dựa trên cơ cấu chỉ thị điện động, góc quay của cơ cấu 
chỉ thị điện động được tính như sau: 

 
với ψ là góc lệch pha giữa các dòng I1 và I2 

Sơ đồ mắc wattmet điện động như Hình 4.1. 
Wattmet điện động có hai cuộn dây, cuộn dây tĩnh còn gọi là cuộn 

dòng được cuốn bằng dây có kích thước lớn, ít vòng, cho dòng phụ tải 
trực tiếp chạy qua hoặc nối với thứ cấp của biến dòng điện, nó đóng vai 
trò như một ampemet. Cuộn dây động hay còn gọi là cuộn áp thường 
được nối tiếp với RP, được oặt trực tiếp lên điện áp của phụ tải hoặc nối 
với thứ cấp của biến điện áp đo lường, nó đóng vai trò như một volmet. 

 
Xét với mạch một chiều ta có: 

cosψ = 1, I1 ≈ I 



 83

 
với Ru là điện trở một chiều của cuộn dây động. 

Thay giá trị I2 vào (4-1) ta có: 

 

với P là công suất tác dụng mà phụ tải tiêu thụ qua W và 
up

1 RR
KK
+

=  

Kết luận: Góc quay α tỉ lệ bậc nhất với công suất tiêu thụ trên tải, 
vậy có thể dùng wattmet điện động để đo công suất trong mạch một 
chiều. 
4.1.1.2. Đo công suất trong mạch xoay chiều 

Giả sử mạch xoay chiều có điện áp u = Umsinωt và dòng phụ tải  
i = Imsin(ωt - ϕ) = i1  

Ở đây ϕ là góc tải. 
Vì cơ cấu không có mạch từ nên dòng i2 

chỉ chậm pha hơn so với điện áp u một góc 
khá nhỏ nào đó. Ta có đồ thị véc tơ như 
Hình 4.2. 

 

 
Vẫn từ công thức (4-1) ta có: 

 
với ϕu là góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện trong cuộn dây động. 

Cuối cùng ta tính được: 
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Ta xét hai trường hợp: 

- Coi góc ϕu rất nhỏ: ϕu ≈ 0 (Xu << Ru) 

Khi đó góc quay α = K1Scosϕ = K1P 

Thực tế góc ϕu tuy khá nhỏ nhưng khác 0 vì vậy dẫn đến những sai 
số trong quá trình đo lường 

 
Sau khi biến đổi biểu thức và thay: sin ϕu ≈ ϕu, sin2ϕu ≈ 0, ta được 

kết quả: 

 
Kết luận: Sai số khi dùng wattmet điện động phụ thuộc vào cấu trúc 

của wattmet (ϕu) và tính chất của phụ tải (tgϕ). 
Chú ý: 

- Góc quay α = K1Scosϕ, nếu ta đổi đầu 1 trong 2 cuộn dây dòng 
hoặc áp thì góc lệch pha 

 
Wattmet sẽ quay theo chiều ngược lại, vì vậy ta nói rằng wattmet có 

cực tính, các đầu dây cùng cực tính thường được đánh dấu (*) để nối 
chúng với nhau. 

Góc quay α của wattmet tỉ lệ với công suất tác dụng trên phụ tải song 
thang chia độ của wattmet không chia theo đơn vị công suất mà chia 
thành một số vạch nhất định. Giá trị của mỗi vạch chia được đặc trưng 
bởi hệ số của wattmet Cw: 
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trong đó Unk, Ink là điện áp và dòng điện định mức ứng với thang đo 

thứ k nào đó. an là số vạch trên chia trên toàn thang đo. Wattmet điện 
động có thể có nhiều giới hạn đo (Tại sao?) mỗi giới hạn có một hệ số 
Cw tương ứng. Công suất đo được tính bằng tích của hệ số Cw trên thang 
đo tương ứng với số vạch chia mà kim chỉ thị thể hiện. 

 
4.1.1.3. Đo công suất phản kháng  

Ta sử dụng wattmet điện 
động cùng với điện trở, cuộn 
cảm. Sơ đồ mắc như sau: Cuộn 
dây dòng điện được mắc nối tiếp 
với phụ tải. Cuộn dây điện áp 
được mắc song song với một 
điện trở R1, sau đó được mắc nối 
tiếp với một cuộn cảm L và điện 
trở R, ta điều chỉnh trị số R1, L, 
R sao cho U và I vuông góc với 
nhau. Khi đo góc quay α của 
wattmet là: 

 
4.1.2. Wattmet sử dụng những phần tở phi tuyến 
4.1.2.1. Wattmet nhiệt điện 
a) Cơ sở lý luận chung 

Wanmet điện động chỉ đo công suất trong mạch điện tần số thấp và ở 
một dải tần nhất định. Khi cần đo công suất ở tần số cao hoặc cả trong 
một dải tần rộng nào đó người ta dùng wattmet nhiệt điện. Phần tử cơ 
bản được sử dụng trong wattmtt nhiệt diện là hai cặp nhiệt điện giống 
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nhau A, B được mắc như Hình 4.4. 
Gọi công suất sinh ra trên các điện trở nhiệt r là: pa, pb. Rõ ràng suất 

điện động trên các cặp nhiệt ngẫu sẽ tỉ lệ với pa, pb 
Ea = K.pa; Eb= K.pb 

với K là hệ số tỉ lệ. 

 
Giả thiết người ta bố trí sao cho dòng điện qua điện trở r1 bằng tổng 

của hai đòng i1, i2 còn dòng điện qua ra bằng hiệu i1, i2 
ia = i1+i2, ib =i1 - i2 

Khi đó có thể tính được công suất nhận được tin các điện trở r như 
sau: 

 
Với cách nối các cặp nhiệt ngẫu như hình vẽ số chỉ của mỹ sẽ bằng: 
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Rõ ràng số chỉ của mV tỷ lệ với ∫
T

0
21 dtii

T
1 . Vấn đề ở đây ta cần phải 

đo công suất tiêu thụ trên tải. Mà ta biết công suất tiêu thụ trên tải sẽ 

bằng ∫
T

0

u.idt
T
1 . 

Vì vậy ta phải xây dựng sơ đồ sao cho các dòng điện ia, ib là tổng và 
hiệu của các dòng i1, i2 Mặt khác các dòng i1, i2 lại phải tỷ lệ với dòng 
điện và điện áp trên tải tức là 

 
Số chỉ của mỹ sẽ là: 

 
với C = 4abKr. 

Tức số chỉ của mỹ tỷ lệ với các công suất tác dụng trên phụ tải bị  
b) Wattmet nhiệt điện 

Trên cơ sở lý thuyết nêu trên, ta xây dựng sơ đồ nguyên lý như hình 
vẽ 
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Trên sơ đồ A, B là các cặp nhiệt điện, r1 là điện trở có giá trị rất nhỏ, 

là dòng điện phụ tải, ta có: iu ≤ i. 
Với cách bố trí mạch như trên ta có: 

 

 
Tương tự 

 
Trên sơ đồ thường chọn ra = rb = r. Kết hợp với cơ sở lý luận ban đầu 

số chỉ của mỹ trong sơ đồ này sẽ tỷ lệ với công suất tác dụng P lên phụ 
tải. 
4.1.2.2. Wattmet sử dụng phần tử bình phương 
a) Cơ sở lý luận chung 

Ta biết trong thiết bị điện có những phần tử mà đầu ra (dòng, áp) tỷ 
lệ với bình phương đầu vào và như vậy giá từ trung bình đầu ra cũng tỷ 
lệ với bình phương giá trị trung bình đầu vào. Những phần tử như vậy có 
thể sử dụng để đo công suất tác dụng P trong mạch. Loại thường dùng là 
diết bán dẫn. 

Giả thiết đại lượng đầu ra A tỷ lệ bình phương với điện áp vào u  
A = n.u2. 
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Sơ đồ cấu trúc tổng hợp sử dụng hai phần tử phi tuyến B1, B2 như 
hình vẽ: 

 
Người ta tổng hợp sao cho 

 
với U, I là điện áp và dòng điện cần sử dụng để đo công suất P. Lúc đó ta 
có: 

 
với ϕ là góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện trên phụ tải. 

Từ đó có thể viết: 

 
với C là hệ số tỷ lệ, P là công suất cần đo. 

Vậy có thể đo ∆A rồi suy ra công suất cần đo. 
b) Warttmet sử dụng phần tử bình phương - điốt bán dẫn  

Sơ đồ cụ thể đo công suất sử dụng B1, B2 như sau: 
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Trên sơ đồ r1 là điện trở Shunt. Ta biết với một bán dẫn dòng điện tỷ 

lệ với bình phương điện áp tức là 

 
Từ đó ta có:  

 

 
Lúc đó giá trị trung bình của điện áp rơi trên điện trở ra là: 

 
Tương tự, nếu trên phần tử B2 xuất hiện điện áp Ub với giá trị hiệu 

dụng Ub lúc đó ta cũng có: 

 
Từ hình vẽ ta có: 
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Trên thực tế thường chọn ra = rb = r, lúc đó điện áp trên mV sẽ bằng 

 
Chú ý: Wattmet này sử dụng trong dải tần rất rộng, tới hàng nghìn 

Hz có sai số từ 1 ÷ 3 % và tiêu thụ một công suất rất nhỏ. 
4.3.1. Đo năng tương tác dụng bằng công tơ cảm ứng một pha 

Có rất nhiều cách đo năng lượng, song công tơ cảm ứng một pha 
được ứng dụng rộng rãi nhất trong kỹ thuật vì mômen quay lớn, độ làm 
việc tin cậy, sai số nằm trong phạm vi cho phép. 
4.1.3.1. Cấu tạo 

Cấu tạo của công tơ một pha như Hình 4.8 gồm hai nam châm điện A 
và B. 

 
- Nam châm điện A gọi là cuộn dòng, thường được cuốn bằng dây có 

kích thước lớn, ít vòng và cho dòng phụ tải trực tiếp chạy qua hoặc nối 
với thứ cấp của máy biến dòng điện. 

- Nam châm điện B được gọi là cuộn áp, thường được cuốn bằng đây 
có kích thước nhỏ, rất nhiều vòng, đặt trực tiếp lên điện áp lưới hoặc nối 
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với thứ cấp của biến điện áp đo lường. 
- Đĩa nhôm Đ được kẹp cứng trên trục quay, ngoài ra còn nam châm 

vĩnh cửu M, thanh dẫn từ G và hệ thống cơ cấu đếm. 
4.1.3.2. Nguyên lý làm việc 

Xét khi cuộn dòng có dòng điện xoay chiều i chạy qua sẽ xuất hiện từ 
thông φi xuyên qua đĩa nhôm hai lần, khi đặt điện áp xoay chiều u lên 
cuộn áp sẽ tạo ra dòng điện iu chậm pha hơn so với điện áp một góc 90o. 
Dòng iu sinh ra từ thông φu. Từ thông φu gồm hai thành phần: 

+ φup chỉ khép mạch qua mạch từ cuộn áp gọi là từ thông phụ;  

+ φuc xuyên qua đĩa nhôm gọi là từ thông làm việc. 

φi và φuc sẽ cảm ứng trên đĩa nhôm những dòng điện xoáy. Theo 
nguyên lý của cơ cấu chỉ thị cảm ứng, địa nhôm sẽ chịu tác dụng của 
mômen quay được xác định: 

 
với ψ là góc lệch pha giữa hai từ thông φi và φuc 

Ta coi mạch từ chưa bão hoà, nên từ thông φi tỷ lệ với I: 

φi = c1.I 
với c1 = const. 

Ta coi tần số là không đổi nên φuc tỷ lệ với U: 

φuc = c2.U 
với c2 = const. 

vậy mômen quay được tính: 

Mq = Kfc1c2UIsinψ = K1UIsinψ với K1 = Kfc=1c2 
Ta xét hai trường hợp: 
* Trường hợp lý tưởng 
Coi các từ thông trùng pha với dòng điện kích thích tương ứng, ta có 

đồ thị véc tơ như Hình 4.9. 
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Từ đồ thị véc tơ ta thấy: 

 
với ϕ là góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp trên tải. Vậy: 

 
* Trường hợp thực tế 
Các từ thông này đều chậm pha hơn so với dòng điện kích thích 

tương ứng một góc nào đó (tuy khá nhỏ). Ta có đồ thị véc tơ như Hình 
4.10 

 
Ta xét góc: 
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với α1 là góc lệch pha giữa dòng điện và φ1 và I. Vậy 

 
Do vậy ta phải điều chỉnh góc ai sao cho thoả mãn điều kiện trên. 
Khi có mômen quay đĩa nhôm sẽ gia tốc tới tốc độ rất lớn nếu không 

có gì cản lại, vì vậy người ta đặt nam châm vĩnh cửu M để tạo ra mômen 
hãm. 

Khi đĩa nhôm quay cắt ngang từ trường của nam châm vĩnh cửu, trên 
đĩa nhôm xuất hiện những dòng điện xoáy, những dòng điện này lại tác 
dụng với chính từ trường của nam châm vĩnh cửu tạo ra mômen hãm: 

 
Đĩa nhôm quay ở tốc độ ổn định khi cân bằng hai mômen, do đó ta 

có: 

 
Tích phân hai vế ta có: 

 
Vế trái của phương trình tỷ lệ với năng lượng mà phụ tải tiêu thụ qua 

công tơ trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 còn vế phải tỷ lệ với lượng 
góc quay của đĩa nhôm cũng trong khoảng thời gian đó. Ta có: 
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(N: số vòng quay của đĩa nhôm) 
Vậy 

W' = CđmN      (4-24) 
 

với Cđm là hệ số định mức của công tơ. 
Kết luận: Như vậy ta đã chứng minh được rằng số vòng quay của đĩa 

nhôm tỷ lệ bậc nhất với năng lượng điện mà phụ tải tiêu thụ qua công tơ. 
4.1.3.3. Cơ cáu đếm và các thông số cơ bản của công tơ 

- Cơ cấu đếm: Gồm hệ thống bánh vít, trục vít, các con lăn và các 
bánh răng chỉ thị số. 

- Thông số cơ bản của công tơ: 
+ Hệ số truyền tải của công tơ 

 
là lượng điện năng truyền tải qua công tơ khi đĩa nhôm quay hết một 
vòng. 

+ Hệ số định mức của công tơ 

 
là số vòng quay của đĩa nhôm khi truyền tải qua công tơ 1 kWh điện. 
4.1.3.4. Sai số và cách khắc phục 

Do tồn tại của ma sát, do ảnh hưởng của từ thông phụ, do sai lệch 
hằng số của công tơ (mômen cản lớn hoặc nhỏ) do đó công tơ sai số ít 
nhiều. 

Trước khi sử dụng bắt buộc phải hiệu chỉnh lại tức là tiền cách khắc 
phục sai số. 
a) Bù ma sát 

- Khi ở phụ tải nhỏ, mômen ma sát sẽ đáng kể so với mômen quay. 
Vì vậy người ta phải chế tạo bộ phận bù ma sát trên cơ sở nguyên lý 
chung là phân chia từ thông cuộn áp thành các từ thông phụ bằng các vít 
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chia từ thông hoặc vòng ngắn mạch không đối xứng (chưa thể hiện trên 
hình vẽ).  

- Khi điều chỉnh vị trí vòng ngắn mạch không đối xứng hoặc vít chia 
từ thông ta sẽ bù được ma sát (tuy nhiên nếu điều chỉnh quá sang trái 
hoặc sang phải thì công tơ sẽ tự quay thuận hoặc quay ngược khi không 
có tải). 
b) Chống hiện tượng tự quay của công tơ 

Khắc phục hiện tượng tự quay khi mômen bù lớn hơn mômen ma sát 
người ta đã chế tạo bộ phận chống tự quay bằng cách trên mạch từ của 
cuộn áp và trên trục quay người ta gắn hai lá thép non T1 và T2. Khi đĩa 
nhôm quay tới thời điểm hai lá thép đối diện nhau thì chúng sẽ tác động 
tương hỗ và tạo ra mômen hãm (tuy nhiên chỉ với mômen khá nhỏ). 

c) Điều chỉnh góc lệch pha α1 giữa φ1 và I 
Ta có: 

 
Mong muốn rằng 

 
coi β như không đổi đối với mỗi loại công tơ sau khi đã chế tạo. Vì vậy 
ta phải điều chỉnh góc ai bằng cách trên mạch từ của cuộn dòng người ta 
cuốn vài vòng dây nối qua một điện trở R có thể điều chỉnh được. Khi 
điều chỉnh giá trị R sẽ làm thay đổi tổn hao từ trong mạch từ cuộn dòng, 
tức là ai thay đổi. 
d) Kiểm tra hằng số của công tơ 

Ta điều chỉnh sao cho cosϕ = 1, cho dòng điện I = In, U = Un lúc đó 
ta có P = UnIn; đo thời gian quay của công tơ bằng đồng hồ bấm giây, 
đếm số vòng quay N của công tơ quay trong khoảng thời gian t. 

Ta tính được hằng số của công tơ như sau: 
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Ta so sánh Cp với giá trị định mức ghi trên công tơ, nếu khác nhau ta 

phải điều chỉnh vị trí của nam châm vĩnh cửu để tăng hay giảm mômen 
cản cho đến khi Cp bằng giá tự định mức của công tơ. Thực tế hiện nay, 
việc hiệu chỉnh công tơ thường dựa vào công tơ mẫu. 
4.2. Đo công suất và năng lượng trong mạch ba pha 
4.2.1. Đo công suất tác dụng trong mạch ba pha đối xứng 

Đối với mạch ba pha đối xứng ta có công suất tổng của cả mạch là:  
- Theo đại lượng pha: 

 
PA, PB, PC là công suất ở từng pha A, B, C. 
- Theo đại lượng dây: 

 
Ud, Id là điện áp và dòng điện dây. 

4.2.1.1. Mạch ba pha bốn dây - Phương pháp một wattmet 
Theo (4-28) ta chỉ cần đo công suất ở một pha bằng một wattmet rồi 

lấy chỉ số của wattmet đó nhân 3 ta sẽ được công suất của cả ba pha: Giả 
sử wattmet mắc vào pha A như sau: 

 
Số chỉ của wattmet là: 
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Do vậy công suất của ba pha là: 

 
Tương tự có thể mắc wattmet vào pha B hoặc pha C. 

4.2.1.2. Mạch ba pha ba dây - Phương pháp dùng khoá chuyển đổi  
Sơ đồ mắc wattmet như sau: 

 
Cuộn dòng có dòng in khi khoá K ở vị trí 1 cuộn áp có điện áp UAC; 

khi khoá K ở vị trí 2 cuộn áp có điện áp UAB. 
Vậy khi đóng khoá K về phía 1, số chỉ của wattmet là: 

 
Khi đóng khoá K về phía 2, số chỉ của wattmet là: 

 

 
Hình 4.12. Đồ thị véc tơ của phương pháp đo công suất  

dùng khoá chuyển đổi  
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Theo đồ thị véc tơ ta có: 

 
Tương tự ta cũng có thể mắc wattmet ở pha B hoặc C để đo công 

suất theo cách trên. 
4.2.2. Đo công suất tác dụng trong mạch ba pha không đối xứng  
4.2.2.1. Mạch ba pha bốn dây - phương pháp ba wattmet 

Với mạch ba pha không đối xứng, ta có 

 
Do vậy ta dùng ba wattmet một pha hoặc một wattmet ba pha ba 

phần tử để đo công suất ở các pha A, B, C. Sau đó cộng đại số các số chỉ 
của ba wattmet (hoặc ba phần tử) ta được công suất của mạch ba pha. 

 
Ta có: 
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Trong thực tế người ta chế tạo wattmet ba pha ba phần tử. Nó gồm ba 
cặp cuộn dây tĩnh tương ứng có ba phần động gắn trên cùng một trục 
quay. Mômen làm quay phần động là tổng mômen của ba phần tử 

 
4.2.2.2. Mạch ba pha ba dây Phương pháp dùng hai wattmet  

Xét công suất tức thời trong mạch ba pha là: 

 
Đối với mạch ba pha ba dây, vì không có dây trung tính nên dòng 

điện trung tính bằng không nghĩa là: 

 
Vậy công suất tác dụng của ba pha là: 

 
Như vậy ta có thể dùng hai wattmet một pha có sơ đồ như Hình 4.14 

để đo công suất trong mạch ba pha. Thực tế cũng dựa trên nguyên tắc 
này người ta chế tạo wattmet ba pha hai phần tử. Cách mắc như sau: 

 
4.2.3. Đo năng lượng tác dụng trong mạch ba pha 
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- Đối với mạch ba pha bốn dây có thể dùng công tơ ba pha ba phần tử 
hoặc ba công tơ một pha. Sơ đồ mắc giống như mắc wattmet đo công 
suất tác dụng. 

- Đối với mạch ba pha ba dây có thể dùng công tơ ba pha hai phần tử 
hoặc hai công tơ một pha. Sơ đồ mắc giống như mắc wattmet đo công 
suất tác dụng. 

- Với mạch hạ áp công suất lớn ta kết hợp giữa biến dòng điện và 
công tơ ba pha để đo năng lượng tác dụng. 

Ví dụ 4.1: Sơ đồ kết hợp giữa BI và công tơ đo năng lượng tác dụng 
phía hạ thế. 

 
- Với mạch cao áp, ta kết hợp giữa BU, BI và công tơ ba pha để đo 

năng lượng tác dụng 
4.2.4. Đo năng lượng phản kháng trong mạch ba pha 
4.2.4.1. Dùng công tơ phản kháng ba pha ba phần tử 

Sơ đồ mắc công tơ như sau: 
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Hình 4.16. Sơ đồ đấu dây và đồ thị véc tơ của công tơ  

phản kháng ba pha ba phần tử  

Điểm đo đếm thường là đầu nguồn nên ta coi mạch ba pha có nguồn 
đối xứng, phụ tải mang tính chất cảm. 

Ta có mômen quay tổng của công tơ là: 

 
Ta thấy mômen quay tỷ lệ với công suất phản kháng trong mạch ba 

pha cho nên số chỉ của công tơ sẽ tỷ lệ với năng lượng phản kháng tiêu 
thụ trong mạch ba pha. 
4.2.4.2. Dụng công tơ phản kháng ba pha hai phần tử có cuộn dây nối 
tiếp phụ 

Sơ đồ mắc như Hình 4.17. 
Điểm đo đếm là đầu nguồn nên ta coi mạch ba pha có nguồn đối 

xứng, phụ tải mang tính chất cảm. Xét từng phần tử, ta tính được mo 
men quay như sau: 
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Mômen quay tỷ lệ với công suất phản kháng trong mạch ba pha vậy 

số chỉ của công tơ tỷ lệ với năng lượng phản kháng trong mạch ba pha. 
4.2.4.3. Dùng công tơ phản kháng ba pha hai phần tử có R0 tạo góc lệch 
pha 60o 
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Trong sơ đồ công tơ này, các cuộn áp được mắc nối tiếp với điện trở 

mẫu R0. Điện trở này được tính toán sao cho dòng điện trong cuộn áp chỉ 
chậm pha so với điện áp tương ứng một góc 60o. Ta có đồ thị véc tơ như 
hình vẽ 

Ta có mô men quay của các phần tử là: 

 
Hơn nữa ta có: 

 
Thay vào ta có: 

 
Tương tự 

 
Vậy mô men quay tổng là: 
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Vậy: Mô men quay tổng tỉ lệ với công suất phản kháng trong mạch 

ba pha nên sơ đồ này thường được dùng để đo năng lượng phản kháng 
trong mạch ba pha. Nếu với mạch ba pha không đối xứng thì có sai số 
nhất định. 
4.2.5. Ví dụ sơ đồ đo đếm cao thế 

Thực tế có rất nhiều sơ đồ đo đếm cao thế: Tức là sơ đồ kết hợp BU, 
BI và công tơ ba pha đo năng lượng tác dụng và phản kháng cho mạch ba 
pha cao thế. 

 
+ Công tơ tác dụng ba pha hai phần tử có cuộn dòng ở các pha A, B. 
+ Công tơ phản kháng ba pha ba phần tử. 
+ Các cuộn dòng của công tơ tác dụng và phản kháng đều nối ở phía 

thứ cấp của máy biến dòng, vậy dòng định mức qua các cuộn dòng là 5A. 
+ Các cuộn áp của công tơ tác dụng và phản kháng đều nối ở phía 

thứ cấp của biến điện áp, vậy điện áp định mức trên các cuộn áp là 100V 
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Chương 5 
ĐO GÓC PHA VÀ TẦN SỐ 

 
5.1. Đo góc pha và hệ số công suất cosφ 

5.1.1. Phương pháp đo cosφ gián tiếp 

5.1.1.1. Phương pháp V - A - W 

Hệ số công suất cosφ quan hệ với dòng điện và điện áp trong mạch 
qua công thức: 

 
Do đó: 

 
Vậy dùng các đồng hồ V, A, W đo U, I, P trên tải ta tính được cosφ. 
Sai số: 

 
5.1.1.2. Phương pháp xác định cosφTB 

Ta có: 

 
Với  Wpk là điện năng phản kháng chỉ bởi công tơ phản kháng trong 
khoảng thời gian xét; 

Wtd là điện năng tác dụng chỉ bởi công tơ tác dụng trong khoảng 
thời gian xét. 

Dùng công tơ đo năng lượng tác dụng và phản kháng trong một 
khoảng thời gian nào đó (thường là một tháng) ta xác định được cosφTB 
của phụ tải theo công thức (5.2). 
5.1.2. Phương pháp đo cosφ trực tiếp 

Thường dùng cosφ met điện động và sắt điện động. 
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5.1.2.1. Cosφ met điện động một pha 

Người ta sử dụng cơ cấu chỉ thị logomet điện động để chế tạo dụng 
cụ đo cosφ trong mạch một pha. 

Cuộn tĩnh của cosφ điện động được mắc nối tiếp với mạch cần đo 
cosφ (hoặc nối với thứ cấp của máy biến dòng), hai cuộn dây động được 
mắc nối tiếp với R, L và được đặt lên điện áp trên tải (hoặc nối với thứ 
cấp của biến điện áp đo lường). 

Vì cơ cấu không có mạch từ nên việc nối các cuộn dây động như vậy 
sẽ tạo nên các dòng i1 và i2 là vuông pha với nhau. Ta có sơ đồ đấu dây 
và đồ thị véc tơ như Hình 5.1. 

 
Theo công thức của cơ cấu logomet điện động ta có: 

 
với góc: 

 
Vậy 

 
Chú ý: Trên thực tế khi tần số thay đổi dẫn tới ωL thay đổi vậy I2 
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thay đổi do đó tỷ số 
1

2

I
I  khác hằng số nên sẽ có sai số. Để khắc phục, nhà 

sản xuất cải tiến sơ đồ như sau (xem 
Hình 5.2): 

Cuộn dây động được chia làm hai 
nhánh 2’ và 2”. Hai nhánh này mắc 
ngược cực tính nhau, một nhánh nối với 
L, một nhánh nối với C. Ta thấy các 
dòng i2' và i2" ngược pha nhau, mặt khác 
hai cuộn dây lại mắc ngược cực tính nên 
sẽ tạo ra mô men của cuộn dây động thứ 
hai là tổng của hai mô men cùng dấu: 
M2 = M2" + M2". Vì vậy khi tần số thay 
đổi làm XL, XC thay đổi ngược nhau hay 
I2' và I2" thay đổi ngược nhau. Vậy M2 = const. Tức là nhánh này không 
phụ thuộc tần số 
5.1.2.2. Cosφ met điện động ba pha 

Sơ đồ mắc như Hình 5.3. 
Cuộn tĩnh được mắc nối tiếp vào pha A, hai cuộn dây động được mắc 

với hai điện trở R và được đặt vào các điện áp UAB và UAC. 

 
Góc quay của cơ cấu là: 
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Chú ý: 
+ Trong sơ đồ này, các cuộn áp đều nối tiếp với điện trở R nên 

không phụ thuộc tần số, hay 
1

2

I
I  = const. 

+ Cuộn dòng có thể mắc vào các pha B, C tùy ý. 
5.1.3. Phazomet điện tử 

5.1.3.1. Cơ sở lý thuyết 
Xét hai điện áp cùng biên độ, tần số nhưng lệch pha nhau một góc φ: 

 
Vậy 

 
Ta xét trị hiệu dụng của ∆u: 

 
Vì vậy biết U, đo ∆U ta xác định được góc φ. 

5.1.3.2. Phazomet điện tử 

Ta đưa ra sơ đồ đơn giản của phazomet điện tử như sau: 
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Hai tín hiệu điện áp cần so sánh góc pha được đưa vào hai đầu của 

hai mạch khuếch đại qua hai biến trở Rl và R2. Khi đo, ta điều chỉnh các 
vị trí con trượt trên các biến trở R1 và R2 sao cho điện áp đầu ra của hai 
mạch khuếch đại là bằng nhau, và được kiểm tra bằng các volmet V1 V2. 

 Sau khi kiểm tra UV1 = UV2 = U, ta đo ∆U bằng volmet V rồi suy ra 
góc φ theo (5.5). 

Để tránh phải so sánh hai điện áp u1 và u2 người ta thường biến 
chúng thành những xung vuông sau đó đưa vào bộ cộng đại số điện áp 
hay dòng điện như Hình 5.5. Giản đồ thời gian như Hình 5.6. 

 
Tuỳ theo góc lệch pha giữa hai tín hiệu, điện áp hay dòng điện ra từ 

mạch cộng thay đổi. Điện áp này được đo bằng dụng cụ đo chỉnh lưu 
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Dựa trên nguyên tắc này nhiều hãng trên thế giới đã chế tạo dụng cụ 

đo góc lệch pha trong khoảng từ (0 ÷ 180o) với sai lệch nhỏ hơn 1%. 
5.1.4. Phazomet chỉ thị số 

Dựa trên nguyên tắc biến đổi góc lệch pha thành mã, có nghĩa là góc 
lệch pha cần đo giữa hai tín hiệu được biến thành khoảng thời gian, sau 
đó lấp đầy khoảng thời gian bằng các xung với tần số biết trước. 

Cấu trúc bao gồm: bộ biến đổi góc pha thành khoảng thời gian, bộ 
tạo xung TX1, TX2, TX3, bộ đếm, chỉ thị số, máy phát xung chuẩn, khoá 
K1, K2  

Sơ đồ cấu trúc như sau: 
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Các tín hiệu u1, u2 có dạng hình sin cùng biên độ, tần số được đưa 
vào bộ tạo xung TX1, TX2. Các xung xuất hiện khi tín hiệu đi qua mức 
"0", các xung này sẽ được đưa đến các đầu vào của trigơ tạo ra ở đầu ra 
một xung mà độ dài của nó tỷ lệ với góc lệch pha cần đo φx.Khoá K 
được mở trong khoảng thời gian tx. Từ máy phát xung chuẩn f0 có tần số 
ổn định (hay T0 = 1/f0) được đưa qua K1 khi K1 mở trong khoảng thời 
gian tx. Mặt khác bộ tạo xung TX3 phát ra xung có độ dài cố định là Tn 
và khoá K2 được mở trong khoảng thời gian đó. Vậy các xung từ các 
khoảng thời gian Tn sẽ đi qua K2 vào bộ đếm và chỉ thị số. 

Số xung đếm được là: 
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với Tn =KT0. 

Vậy số xung N tỷ lệ với góc lệch pha φx 

Nhược điểm : 
- Nếu tần số nhỏ, vì Tx chứa trong khoảng Tn nhỏ, do vậy ta phải mở 

rộng Tn. 
- Nếu tần số lớn, dẫn đến sai số lượng tử hoá trong khoảng Tx tăng 

lên, dẫn đến sai số tăng. 
Thông thường làm việc trong khoảng một vài Hz đến vài MHz, có sai 

số γ = 0,1 ÷ 0,2%. 
5.2. Đo tần số 

5.2.1. Phương pháp gián tiếp 

Dùng volmet, ampemet, wattmet kết hợp với điện cảm mẫu, ta có thể 
xác định được tần số: 

 
Biết L0, căn cứ vào số chỉ của các đồng hồ đo, ta xác định được tần 

số. 

 
5.2.2. Tần số met cộng hưởng 
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Nguyên lý hoạt động: 
Tần số met cộng hưởng gồm một nam châm điện, tạo ra bởi cuộn dây 

điện quấn trên lõi sắt từ hình chữ U, một miếng thép nằm trong từ trường 
của nam châm điện, gắn chặt vào thanh là các lá thép rung có tần số dao 
động riêng khác nhau. Tần số dao động riêng của hai lá thép kề nhau hơn 
kém nhau là 0,25 hoặc 0,5Hz. Điện áp của tín hiệu cần đo tần số sẽ được 
đưa vào cuộn dây của nam châm điện sẽ tạo ra sự dao động của tất cả các 
lá thép. Tuy nhiên lá thép nào có tần số dao động riêng bằng tần số f thì 
sẽ dao động cực đại do cộng hưởng riêng, còn các thanh khác không 
cộng hưởng thì không dao động cực đại. Như vậy chúng ta sẽ đọc kết 
quả tại trị số tương ứng với thanh rung cực đại. 
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5.2.3. Tần số met điện tử 
5.2.3.1. Nguyên tắc chung  

Tần số met loại này dựa trên 
nguyên tắc chung là sử dụng phương 
pháp đếm xung đơn giản bằng cách 
phóng nạp một tụ điện C từ một 
nguồn điện áp không đổi U0 nào đó. 

Tín hiệu cần đo có tần số fx được 
đưa vào khống chế một khoá điện tử 
K, khoá này được thiết kế sao cho trong một chu kỳ của điện áp uk, khoá 
K đóng từ 1 sang 2 một lần. 

Xét khi khoá K ở vị trí 1, điện tích nạp vào tụ tính như sau:  
q = C.U0 

Điện tích nạp vào tụ trong thời gian một giây là: 
Q = q.fx = C.U0.fx. 

Điện tích này chạy qua chỉ thị khi khoá K ở vị trí 2 tạo ra dòng điện 
trung bình 

 
(K1 = const) 

ITB được chỉ bằng cơ cấu từ điện G. Thang chia độ được khắc trực 
tiếp theo đơn vị tần số và ta có thể đọc ngay tần số trên chỉ thị G. Muốn 
mở rộng giới hạn đo, ta thay đổi giá trị của tụ C. 
5.2.3.2. Tần số met điện tử 

Tần số met điện tử được thiết kế như Hình 5.12. Khoá đổi nối K thực 
hiện bằng một đèn bán dẫn T. Điện áp ux cần đo tần số được đưa vào cực 
gốc của T. 

Ở nửa chu kỳ âm của điện áp Ux (so với cực gốc của T), đèn T khoá, 
tụ C được nạp từ nguồn U0 qua D1, qua chỉ thị g cho tới khi Uc = U0.  

Ở nửa chu kỳ dương của điện áp Ux đèn T mở, tụ C phóng qua đèn, 
qua D2 cho tới khi UC = UB. 



 117

Điện tích mà tụ điện nạp trong một lần đóng mở của T là: 

 
Lượng điện tích phóng nạp trong thời gian một giây chính là dòng 

điện đi qua chỉ thị 

 
Vậy dòng điện trung bình chạy qua chỉ thị tỷ lệ bậc nhất với fx. Ta có 

thể khắc vạch thang chia độ theo đơn vị tần số. 

 
5.2.4. Tần số kế chỉ thị số 

Nguyên lý: Đếm số xung N tương ứng với số chu kỳ của tần số cần 
đo fx trong khoảng thời gian gọi là thời gian đo Tđ0. 

Trong khoảng Tđ0 ta đếm được N xung tỉ lệ với tần số đo fx. Sơ đồ 
khối của một tần số kế chỉ thị số như sau: 

Mạch tạo xung có nhiệm vụ biến tín hiệu hình sin hoặc tín hiệu xung 
có chu kỳ thành một dãy xung có biên độ không đổi (không phụ thuộc 
vào biên độ của tín hiệu vào) nhưng tần số bằng tần số của tín hiệu vào. 

Máy phát xung chuẩn f0 = 1MHz. 
Bộ chia tần số với các nấc có hệ số chia là 10n. Tần số chuẩn f0 = 

1MHz được chia đến 0,01 Hz. Nghĩa là ở đầu ra của mạch điều khiển 
theo 10n (n = l,2,…,8) ta có thể nhận được khoảng thời gian Tđ0 = 10-6, 
10-5, 10-4, 10-3, 10-2, 10-1, 1, 10, 100s. 
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Khoảng thời gian này sẽ điều khiển để mở khoá K (khoá có hai đầu 

vào). Tín hiệu fx theo đầu vào thứ hai sẽ đi vào bộ đếm ra cơ cấu chỉ thị.  
Số xung mà máy đếm đếm được sẽ là: 

 
Nếu thời gian đo có giá trị là 1s thì số xung N (tức là số các chu kỳ) 

sẽ chính là tần số cần đo fx nghĩa là: fx = N. 
Mạch điều khiển phụ trách việc điều khiển quá trình đo: Bảo đảm 

thời gian biểu thị kết quả đo cỡ từ 0,3 ÷ 5s trên chỉ thị số, xoá kết quả đo 
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đưa về trạng thái 0 ban đầu trước mỗi lần đo; điều khiển chế độ làm việc; 
tự động, bằng tay, hay khởi động bên ngoài; chọn dải đo tần số (cho ra 
xung mở khoá K) và cho ra xung điều khiển máy và số. Sai số của phép 
đo tần số: 

 
với 

 
fx là tần số cần đo (Hz) 
Ta thấy rằng sai số của phép đo tần số tỉ lệ nghịch với độ lớn của tần 

số đo. 
5.3. Ứng dụng máy hiện sóng điện tử trong đo lường  
5.3.1. Mở đầu 

Máy hiện sóng điện tử hay còn gọi là dao 
động ký điện tử (electronic oscilloscope) là một 
dụng cụ hiển thị dạng sóng rất thông đụng. Nó 
chủ yếu được sử dụng để vẽ dạng của tín hiệu 
điện thay đổi theo thời gian. Bằng cách sử dụng 
máy hiện sóng ta xác định được: 

+ Giá trị điện áp và thời gian tương ứng của tín hiệu; 
+ Tần số dao động của tín hiệu; 
+ Góc lệch pha giữa hai tín hiệu; 
+ Dạng sóng tại mỗi điểm khác nhau trên mạch điện tử; 
+ Thành phần của tín hiệu gồm thành phần một chiều và xoay chiều 

như thế nào; 
+ Trong tín hiệu có bao nhiêu thành phần nhiễu và nhiễu đó có thay 

đổi theo thời gian hay không. 
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Một máy hiện sóng giống như một máy thu hình nhỏ nhưng có màn 

hình được kẻ ô và có nhiều phần điều khiển hơn TV. Dưới đây là panel 
của một máy hiện sóng thông dụng với phần hiển thị sóng; phần điều 
khiển theo trục X, trục Y, đồng bộ và chế độ màn hình; phần kết nối đầu 
đo... 

 
Màn hình của máy hiện sóng được chia ô, 10 ô theo chiều ngang và 8 

ô theo chiều đứng. ở chế độ hiển thị thông thường, máy hiện sóng hiện 
dạng sóng biến đổi theo thời gian: trục đứng Y là trục điện áp, trục ngang 
X là trục thời gian. Độ chói hay độ sáng của màn hình đôi khi còn gọi là 
trục Z.  

Máy hiện sóng có thể được dùng ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau chứ 
không đơn thuần chỉ trong lĩnh vực điện tử. Với một bộ chuyển đổi hợp 
lý ta có thể đo được thông số của hầu hết tất cả các hiện tượng vật lý. Bộ 
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chuyển đổi ở đây có nhiệm vụ tạo 
ra tín hiệu điện tương ứng với đại 
lượng cần đo, ví dụ như các bộ cảm 
biến âm thanh, ánh sáng, độ căng, 
độ rung, áp suất hay nhiệt độ … 

Các thiết bị điện tử thường được 
chia thành hai nhóm cơ bản là thiết 
bị tương tự và thiết bị số, máy hiện 
sóng cũng vậy. Máy hiện sóng 
tương tự (Analog oscilloscope) sẽ 
chuyển trực tiếp tín hiệu điện cần đo thành dòng electron bắn lên màn 
hình. Điện áp làm lệch chùm electron một cách tỉ lệ và tạo ra tức thời 
dạng sóng tương ứng trên màn hình. Trong khi đó, máy hiện sóng số 
(Digital osciloscope) sẽ lấy mẫu dạng sóng, đưa qua bộ chuyển đổi tương 
tự/số (ADC). Sau đó nó sử dụng các thông tin dưới dạng số để tái tạo lại 
dạng sóng trên màn hình. 

 
Tuỳ vào ứng dụng mà người ta sử dụng máy hiện sóng loại nào cho 

phù hợp. Thông thường, nếu cần hiển thị dạng tín hiệu dưới dạng thời 
gian thực (khi chúng xảy ra) thì sử dụng máy hiện sóng tương tự. Khi 
cần lưu giữ thông tin cũng như hình ảnh để có thể xử lý sau hay in ra 
dạng sóng thì người ta sử dụng máy hiện sóng số có khả năng kết nối với 
máy tính và các bộ vi xử lý. 
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Phần tiếp theo của tài liệu chúng ta sẽ nói tới máy hiện sóng tương 
tự, loại dùng phổ biến trong kỹ thuật đo lường điện tử. 
5.3.2. Sơ đồ khối của một máy hiện sóng thông dụng 

 
Tín hiệu vào được đưa qua bộ chuyển mạch AC/DC (khoá K đóng 

khi cần xác định thành phần DC của tín hiệu còn khi chỉ quan tâm đến 
thành phần AC thì mở K). Tín hiệu này sẽ qua bộ phân áp (hay còn gọi là 
bộ suy giảm đầu vào) được điều khiển bởi chuyển mạch núm xoay 
VOLTS/DIV, nghĩa là xoay núm này cho phép ta điều chỉnh tỉ lệ của 
sóng theo chiều đứng. Chuyển mạch Y-POS để xác định vị trí theo chiều 
đứng của sóng, nghĩa là có thể di chuyển sóng theo chiều lên hoặc xuống 
tuỳ ý bằng cách xoay núm vặn này. Sau khi qua phân áp, tín hiệu vào sẽ 
được bộ khuếch đại Y khuếch đại làm lệch để đưa tới điều khiển cặp làm 
lệch đứng. Tín hiệu của bộ KĐ Y cũng được đưa tới trigo (khối đồng 
bộ), trường hợp này gọi là đồng bộ trong, để kích thích mạch tạo sóng 
răng cưa (còn gọi là mạch phát quét) và đưa tới điều khiển cặp làm lệch 
ngang (để tăng hiệu quả điều khiển, một số mạch còn sử dụng thêm các 
bộ khuếch đại X sau khối tạo điện áp răng cưa). Đôi khi người ta cũng 
cho mạch làm việc ở chế độ đồng bộ ngoài bằng cách cắt đường tín hiệu 
từ KĐ Y, thay vào đó là cho tín hiệu ngoài kích thích khối tạo sóng răng 
cưa. 
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Đi vào khối tạo sóng răng cưa còn có hai tín hiệu điều khiển từ núm 
vặn TIME/DIV và X-POS. TIME/DIV (có nhiều máy kí hiệu là 
SEC/DIV) cho phép thay đổi tốc độ quét theo chiều ngang, khi đó dạng 
sóng sẽ dừng trên màn hình với n chu kỳ nếu tần số của sóng đó lớn gấp 
n lần tần số quét). X-POS là núm điều chỉnh việc di chuyển sóng theo 
chiều ngang cho tiện quan sát 

Ống phóng tia điện tử CRT đã được mô tả ở phần trước. 
Sau đây ta sẽ xem xét phần điều khiển, vận hành và các ứng dụng 

thông dụng nhất của một máy hiện sóng. 
5.3.3. Thiết lập chế độ hoạt động và cách điều khiển một máy hiện 
sóng  
5.3.3.1. Thiết lập chế độ hoạt động cho máy hiện sóng 

Sau khi nối đất cho máy hiện sóng ta sẽ điều chỉnh các núm vặn hay 
công tắc để thiết lập chế độ hoạt động cho máy. 

Panel trước của máy hiện sóng gồm ba phần chính 
là VERTIAL (phần điều khiển đứng), HORIZONTAL 
(phần điều khiển ngang) và TRIGGER (phần điều 
khiển đồng bộ). Một số phần còn lại (FOCUS - độ nét, 
INTENSITY - độ sáng...) có thể khác nhau tuỳ thuộc 
vào hãng sản xuất, loại máy, và model. 

Nối các đầu đo vào đúng vị trí (thường có ký hiệu CH1, CH2 với 
kiểu đấu nối BNC (xem hình bên). Các máy hiện sóng thông thường sẽ 
có hai que đo ứng với hai kênh và màn hình sẽ hiện dạng sóng tương ứng 
với mỗi kênh. 

Một số máy hiện sóng có chế độ AUTOSET hoặc PRESET để thiết 
lập lại toàn bộ phần điều khiển, nếu không ta phải tiến hành bằng tay 
trước khi sử dụng máy. 

Các bước chuẩn hoá như sau: 
1.  + Đưa tất cả các nút bấm về vị trí OUT  

+ Đưa tất cả các thanh trượt về vị trí UP  
+ Đưa tất cả các núm xoay về vị trí CENTRED  
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+ Đưa nút giữa của VOLTS/DIV, TIME/DIV, HOLD OFF về vị 
trí CAL (cân chỉnh) 

2. Vặn VOLTS/DIV và TIME/DIV về vị trí 1V/DIV và 2s/DIV. 

 
3. Bật nguồn. 
4. Xoay Y-POS để điều chỉnh điểm sáng 

theo chiều đứng (điểm sáng sẽ chạy ngang 
qua màn hình với tốc độ chậm). Nếu vặn 
TIME/DIV ngược chiều kim đồng hồ (theo 
chiều giảm) thì điểm sáng sẽ di chuyển 
nhanh hơn và khi ở vị trí cỡ µs trên màn hình sẽ là một vạch sáng thay 
cho điểm sáng. 

5. Điều chỉnh INTENS để thay đổi độ chói 
và FOCUS để thay đổi độ nét của vạch sáng trên 
màn hình. 

6. Đưa tín hiệu chuẩn để kiểm tra độ chính 
xác của máy. 

Đưa đầu đo tới vị trí lấy chuẩn (hoặc là từ máy phát chuẩn hoặc ngay 
trên máy hiện sóng ở vị trí CAL 1Vpp, lkHz). Với giá trị chuẩn như trên 
nếu VOLTS/DIV ở vị trí 1V/DIV và TIME/DIV ở vị trí 1ms/DIV thì trên 
màn hình sẽ xuất hiện một sóng vuông có biên độ đỉnh một ô trên màn 
hình và độ rộng xung cũng là một ô trên màn hình (xoay Y-POS và X-
POS để đếm ô một cách chính xác). 

Sau khi lấy lại các giá trị chuẩn ở trên, tuỳ thuộc chế độ làm việc mà 
ta sử dụng các nút điều khiển tương ứng như sẽ nói ở phần tiếp theo. 
5.3.3.2. Các phần điều khiển chính 

a) Điều khiển màn hình 



 125

Phần này bao gồm: 
+ Điều chỉnh độ sáng - INTENSITY - của dạng sóng. Thông thường 

khi tăng tần số quét cần tăng thêm độ sáng để tiện quan sát hơn. Thực 
chất đây là điều chỉnh điện áp lưới. 

+ Điều chỉnh độ nét - FOCUS - của dạng sóng. Thực chất là điều 
chỉnh điện áp các anot A1, A2 và A3. 

+ Điều chỉnh độ lệch của trục ngang - TRACE - (khi vị trí của máy ở 
những điểm khác nhau thì tác dụng của từ trường trái đất cũng khác nhau 
nên đôi khi phải điều chỉnh để có vị trí cân bằng). 
b) Điều khiển theo trục đứng 

Phần này sẽ điều khiển vị trí và tỉ lệ của dạng sóng theo chiều đứng. 
Khi tín hiệu đưa vào càng lớn thì VOLTS/DIV cũng phải ở vị trí lớn và 
ngược lại. 

 
Ngoài ra còn một số phần như: 
INVERT: đảo dạng sóng; 
DC/AC/GD: hiển thị phần một chiều/xoay chiều/đất của dạng sóng;  
CH I/II: chọn kênh 1 hoặc kênh 2; 
DUAL: chọn cả hai kênh; 
ADD: cộng tín hiệu của cả hai kênh. 



 126 

Khi bấm nút INVERT dạng sóng của tín hiệu sẽ bị đảo ngược lại 
(đảo pha 180o). 

Khi gạt công tắc về vị trí GD trên màn hình sẽ xuất hiện một đường 
ngang, dịch chuyển vị trí của đường này để xác định vị trí đất của tín 
hiệu. 

 
Gạt công tắc về vị trí DC nghĩa là trong tín hiệu bao gồm cả thành 

phần một chiều và xoay chiều, gạt về vị trí AC là hiện dạng sóng đã tách 
thành phần một chiều. Xem hình dưới đây: (bên trái là ở chế độ DC và 
bên phải ở chế độ AC). 

 
Khi ấn nút DUAL để chọn cả hai kênh thì trên màn hình sẽ xuất hiện 

hai đồ thị của hai dạng sóng ứng với 2 đầu đo. ADD để cộng các sóng 
với nhau. Nói chung vị trí của ba nút CH I/II, DUAI và ADD sẽ cho các 
chế độ hiển thị khác nhau tuỳ thuộc vào từng loại máy. 
c) Điều khiển theo trục ngang 

Phần này điều khiển vị trí và tỉ lệ của dạng sóng theo chiều ngang. 
Khi tín hiệu đưa vào có tần số càng cao 
thì TIME/DIV phải càng nhỏ và ngược 
lại. Ngoài ra còn một số phần sau:  

X-Y: ở chế độ này kênh thứ 2 sẽ 
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làm trục X thay cho thời gian như ở chế độ thường. 
Chú ý: khi máy hoạt động ở chế độ nhiều kênh thì cũng chỉ có một 

phần điều khiển theo trục ngang nên tần số quét khi đó sẽ là tần số quét 
chung cho cả hai dạng sóng. 
5.3.4. Ứng dụng của máy hiện sóng trong kỹ thuật đo lường 

Máy hiện sóng hiện nay được gọi là máy hiện sóng vạn năng vì 
không đơn thuần là hiển thị dạng sóng mà nó còn thực hiện được nhiều 
kỹ thuật khác như thực hiện hàm toán học, thu thập và xử lý số liệu và 
thậm chí còn phân tích cả phổ tín hiệu... 

Trong phần này chúng ta chỉ nói tới những ứng dụng cơ bản nhất của 
một máy hiện sóng. 
5.3.4.1. Quan sát tín hiệu 

Để quan sát được tín hiệu chỉ cần thiết lập máy ở chế độ đồng bộ 
trong và điều chỉnh tần số quét và trigo để dạng sóng đứng yên trên màn 
hình. Khi này có thể xác định được sự biến thiên của tín hiệu theo thời 
gian như thế nào. Các máy hiện sóng hiện đại có thể cho phép cùng một 
lúc hai, bốn hoặc tám tín hiệu dạng bất kỳ cùng một lúc và tần số quan 
sát có thể lên tới 400MHZ. 

 
5.3.4.2. Đo điện áp 

Việc tính giá trị điện áp của tín hiệu được thực hiện bằng cách đếm 
số ô trên màn hình và nhân với giá trị VOLTS/DIV. 

Ví dụ: VOLTS/DIV chỉ 1V thì tín hiệu cho ở hình trên có: 
Vp = 2,7ô x 1V = 2,8V  
Vpp = 5,4ô x 1V = 5,4V  
Vrms = 0,707Vp = l,98V.  
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Ngoài ra, với tín hiệu xung người ta còn sử dụng máy hiện sóng để 
xác định thời gian tăng sườn xung (rise time), giảm sườn xung (fall time) 
và độ rộng xung (pulse width) với cách tính như hình bên. 
5.3.4.3. Đo tần số và khoảng thời gian 

Khoảng thời gian giữa hai điểm của tín hiệu cũng được tính bằng 
cách đếm số ô theo chiều ngang giữa hai điểm và nhân với giá trị của 
TIME/DIV.  

Việc xác định tần số của tín hiệu được thực hiện bằng cách tính chu 
kỳ theo cách như trên. Sau đó nghịch đảo giá trị của chu kỳ ta tính được 
tần số. 

 
Ví dụ: ở hình dưới s/div là 1ms. Chu kỳ của tín hiệu dài 16 ô, do vậy 

chu kỳ là 16ms => f = 1/16ms = 62,5Hz. 

 
5.3.4.4. Đo tần số và độ lệch pha bằng phương pháp so sánh 

Ngoài cách đo tần số thông qua việc đo chu kỳ như ở trên, có thể đo 
tần số bằng máy hiện sóng như sau: so sánh tần số của tín hiệu cần đo fx 
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với tần số chuẩn f0. Tín hiệu cần đo đưa vào cực Y, tín hiệu tần số chuẩn 
đưa vào cực X. Chế độ làm việc này của máy hiện sóng gọi là chế độ X-
Y mode và các sóng đều có dạng hình sin. Khi đó trên màn hình sẽ hiện 
ra một đường cong phức tạp gọi là đường cong Lissajou. 

Điều chỉnh tần số chuẩn tới khi tần số cần đo là bội hoặc ước nguyên 
của tần số chuẩn thì trên màn hình sẽ có một đường Lissajou đứng yên. 
Hình dáng của đường Lissajou rất khác nhau tuỳ thuộc vào tỉ số tần số 
giữa hai tín hiệu và độ lệch pha giữa chúng (xem hình dưới). 

 
Ta có: 

 
với n là số múi theo chiều ngang và m là số múi theo chiều dọc (hoặc có 
thể lấy số điểm cắt lớn nhất theo mỗi trục hoặc số điểm tiếp tuyến với 
hình Lissajou của mỗi trục). 

Phương pháp hình Lissajou cho phép đo tần số trong khoảng từ 10Hz 
tới tần số giới hạn của máy. 

Nếu muốn đo độ lệch pha ta cho hai tần số của hai tín hiệu bằng 
nhau, khi đó đường Lissajou có dạng elip. Điều chỉnh Y-POS và X-POS 
sao cho tâm của elip trùng với tâm màn hình (gốc toạ độ). Khi đó góc 
lệch pha được tính bằng: 
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với A, B là đường kính trục dài và đường kính trục ngắn của elip. 

Nhược điểm của phương pháp này là không xác định được dấu của 
góc pha và sai số của phép đo khá lớn (5 - 10%). 
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Chương 6 
ĐO CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH ĐIỆN 

 
6.1. Đo điện trở 

6.1.1. Ý nghĩa và yêu cầu của việc đo điện trở 

a) Ý nghĩa 

Điện trở là một thông số rất quan trọng của mạch điện và các hệ 
thống cung cấp điện, tuy nhiên phần lớn các giá trị của chúng thay đổi 
theo nhiệt độ theo điều kiện môi trường. Vì vậy khi lắp ráp, vận hành các 
mạch điện, khi thí nghiệm, nghiệm thu các mạch điện, các hệ thống cung 
cấp điện, các hệ thống tự động hoá... ta phải tiến hành đo và kiểm tra các 
giá trị điện trở.  
b) Phân loại 

Điện trở thông thường được phân ra thành ba nhóm: 
+ Điện trở nhỏ là các điện trở có giá trị R < 1Ω; 
+ Điện trở trung bình là các điện trở có giá trị là 1Ω ≤ R < 0,1 MΩ  
+ Điện trở lớn các điện trở có giá trị R ≥ 0,lMΩ 

c) Yêu cầu khi đo điện trở 

+ Khi đo các giá điện trở nhỏ cần tìm mọi biện pháp để loại trừ ảnh 
hưởng của điện trở dây nối, điện trở tiếp xúc, sức điện động tiếp xúc. Để 
khắc phục một phần, trên các điện trở mẫu người ta phân thành các cực 
dòng và cực áp riêng. 

+ Khi đo các giá trị điện trở lớn cần tránh sự ảnh hưởng của điện trở 
khối và điện trở bề mặt. 

+ Khi đo điện trở của các vật có độ ẩm cao người ta thường dùng 
nguồn xoay chiều để tránh hiện tượng điện phân. 

+ Khi đo điện trở của các vật liệu rắn ta nên dùng nguồn một chiều 
để tránh sự ảnh hưởng của điện dung ký sinh. 
6.1.2. Đo điện trở bằng phương pháp gián tiếp 

6.1.2.1. Phương pháp dùng nguồn một chiều 
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Nguyên tắc 

Dùng ampemet và volmet đo dòng và áp trên điện trở rồi suy ra Rx' = 

A

V

I
U  thông qua hai sơ đồ: 

 
Phân tích sai số phụ  
- Xét Hình 6.1a 

 
Vậy sai số phụ trong quá trình đo: 

 
Nhận xét: Nếu RA càng nhỏ thì γp càng nhỏ cho nên phương pháp 

này dùng để đo điện trở lớn. 
- Xét Hình 6.1b 

 
Vậy sai số phụ trong quá trình đo là: 

 
Ví dụ 6.1: Tính sai số phụ khi tiến hành đo điện trở một chiều của 
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cuộn dây thứ cấp MBA 100KVA – 10/0,4KV, biết theo lí lịch:[R2A ] = 
[R2B] = [R2C] = [RX] = 120(mΩ). 

Cho: RA = 0,1Ω,lý; Rv = 100kΩ 

Bài làm 

Theo sơ đồ Hình 6.1a 

 
Theo sơ đồ Hình 6.1b 

 
Kết luận: Dùng Hình 6.1a để đo các điện trở lớn;  

Dùng Hình 6.1b để đo các điện trở nhỏ.  
6.1.2.2. Dùng nguồn xoay chiều 

 
Yêu cầu : 
+ Nguồn điện áp thí nghiệm phải thật hình sin; 
+ Các đồng hồ V, A, W phải đảm bảo điều kiện về sai số phụ và sai 

số gián tiếp. 
Điện trở Rx được xác định như sau: 

 
với Pw và IA lần lượt là số chỉ của wattmet và ampemet. 
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Trong trường hợp cần xác định tổng trở thì mắc thêm volmet và tổng 
trở được xác định như sau: 

 
6.1.2.3. Đo điện trở bằng phương pháp so sánh với điện trở mẫu 

 
Giả sử có sơ đồ mạch như trên, khi đó có thể xác định điện trở Rx 

theo công thức tương ứng với hai sơ đồ như sau: 
Sơ đồ a : điện trở đo và điện trở mẫu R0 mắc nối tiếp 

Điện áp rơi trên điện trở mẫu là U0, điện áp rơi trên điện trở đo là Ux. 
Khi đó nếu dòng qua các điện trở không đổi ta có: 

 
Sơ đồ b : điện trở đo và điện trở mẫu mắc song song 

Dòng điện qua điện trở mẫu là I0, dòng qua điện trở đo là IX. Với 
điện áp cung cấp ổn định ta có: 
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6.1.3. Đo điện trở bằng phương pháp trực tiếp  

Thường dùng ommet từ điện, có hai loại như sau:  
6.1.3.1. Cơ cấu một khung dây chỉ số phụ thuộc điện áp  

Loại này thường có hai sơ đồ mắc: 
- Mắc nối tiếp đo R lớn; 
- Mắc song song đo R nhỏ. 

 
+ Sơ đồ mắc nối tiếp như Hình 6.4. 
Khi đo ta mở khoá K, ta có: 

 
với Rx là điện trở cần đo, R0 là điện trở trong của cơ cấu. 

Vậy α = f(Rx) nếu U.CI = const; 
+ Sơ đồ mắc song song như Hình 6.5. 
Khi đo ta đóng khoá K. Ta có góc quay 
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Chú ý: Thực tế thì UCI có thể bị thay đổi. Vì vậy ta phải điều chỉnh 
CI hoặc Rp trước khi đo. Từ các biểu thức trên ta thấy muốn điều chỉnh vị 
trí '0' của kim ta phải đóng khoá K trong sơ đồ nối tiếp và mở khoá K 
trong trường hợp sơ đồ song song. Sau đó ta điều chỉnh Shunt từ và Rp 
sao cho kiến chỉ '0'. 
6.1.3.2. Cơ cấu hai khung dây chỉ số không phụ thuộc điện áp 

Cơ cấu chỉ thị là logomet từ điện, nguồn điện áp một chiều có giá trị 
là 500V; 1000V; 1500V; 2500V; 6000V được phát ra từ máy phát quay 
tay hoặc nguồn nhân điện áp. 

 
Khi đo, ta có: 

 
với Rl và R2 là điện trở hai cuộn dây động; R0 là điện trở mẫu lắp sẵn 
trong thiết bị; Rx là điện trở cần đo. Đối với cơ từ điện có hai khung dây 
động thì góc quay α là: 

 
với R0; Rl ; R2 = const và 

 
6.1.4. Đo điện trở bằng phương pháp so sánh 

6.1.4.1. Đo điện trở trung bình bằng cầu đơn 



 137

Cầu đơn ví dụ như cầu P333 của Nga theo sơ đồ hai dây, cầu QJ của 
Trung Quốc... thường dùng đo những điện 
trở lớn hơn hoặc bằng 1Ω (Những trường 
hợp điện trở nhỏ hơn cũng có thể đo được 
nhưng sẽ tăng sai số). 

Sơ đồ nguyên lý của cầu đơn như Hình 
6.7, trong đó: 

Rl là điện trở đề các có thể thay đổi từ 0 
đến 9999, bước 1Ω. 

R2, R3 là các điện trở cố định. Các điện 
trở Rl, R2, R3 là các điện trở mẫu làm bằng 
hợp kim của mangan có độ chính xác cao, 
Rx là điện trở cần đo.  

Chỉ thị G là cơ cấu từ điện có độ nhạy cao, ngưỡng độ nhạy rất nhỏ.  
Khi đo ta điều chỉnh cho cầu cân bằng, lúc đó ta có quan hệ sau: 

 
Vậy: 

 

Thông thường 
3

1

R
R  là bội số của 10 và thường bằng (0,001; 0,01; 0,1; 

1; 10; 100) 

Căn cứ vào vị trí của con trượt trên R4 ta xác định được Rx.  
Nhận xét: Cầu đơn có một nhược điểm là không loại trừ được điện 

trở dây nối nhưng có ưu điểm là dễ cân bằng. 
6.1.4.2. Đo điện trở nhỏ bằng cầu kép 

Cầu kép ví dụ như cầu P333 của Nga theo sơ đồ bốn dây thường 
dùng đo các điện trở lớn hơn hoặc bằng 5mΩ. Các điện trở nhỏ hơn cũng 
có thể đo được nhưng sẽ tăng sai số. 
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Sơ đồ cầu kép như Hình 6.8. 
Khi đo ta điều chỉnh cho cầu cầu cân bằng, tức kim điện kế chỉ 0, 

dòng qua chỉ thị bằng 0, ta có: 
+ Dòng qua Rl, R2 là dòng I1, dòng qua R3, R4 là dòng I2. 

 
+ Theo vòng 1 ta có: 

 
+ Theo vòng 2 ta có: 

 
Vậy: 

 
Với điều kiện: 
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Thì 

 
Như vậy nếu trong quá trình đo luôn giữ được tỉ số R1/R2 = R3/R4 thì 

ta sẽ tính được Rx thông qua tỉ số trên. 
Chú ý: 

- Các điện trở Rl, R2, R3, R4, R0 là các điện trở mẫu làm bằng hợp 
kim của mangan có độ chính xác cao; R0 là điện trở đề các có thể thay 
đổi từ 0 ÷ 9999,9Ω bước 0,1Ω; Rx là điện trở cần đo. 

- Các điện trở Rl, R2, R3, R4 có giá trị ≥ 10Ω. Tỷ số Rl/R2 có thể thay 
đổi và thường bằng: 10-4, 10-3, 10-2, 10-1, 1, 10. Cần đặt tỷ số R1/R2 sao 
cho phù hợp nhất với Rx cần đo. 

- Cầu kép có một ưu điểm nổi bật là có thể loại trừ được điện trở dây 
nối, nhưng có nhược điểm là khó cân bằng nếu Rx là các cuộn dây máy 
điện. 
6.1.5. Đo điện trở cách điện của lưới và thiết bị điện 

6.1.5.1. Nhận xét về điện trở cách điện 

Điện trở cách điện là các giá trị điện trở lớn (vào khoảng vài MΩ trở 
lên ví dụ như điện trở cách điện của vật liệu cách điện), do vậy phương 
pháp đo điện trở cách điện là các phương pháp đo đặc thù điện trở lớn. 
Điện trở cách điện càng lớn tương ứng với cấp điện áp làm việc của thiết 
bị điện càng lớn. 

Khi đo điện trở có trị số lớn thông thường sẽ có hai thành phần điện 
trở:  

+ Điện trở khối Rv (Volume Resistance), đây là thành phần điện trở 
cần đo.  

+ Điện trở rò bề mặt Rs (Surface Leakage Resistance). 
Hai thành phần điện trở này xem như song song với nhau, như vậy 

hai điện trở này có thể so sánh được thì sẽ ảnh hưởng đáng kể đến điện 
trở khối cần đo. 
6.1.5.2. Phương pháp đo điện trở cách điện dùng volmet và 
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microampemet 

 
Giả sử cần đo điện trở cách điện giữa lớp vỏ bọc dây dẫn và dây dẫn 

của dây dẫn kim loại đồng trục có vỏ bọc bên ngoài. 
Dòng điện đi qua microampemet bao gồm hai dòng điện là dòng IV 

và dòng Is. Dòng điện IV là dòng điện đi qua lớp cách điện, còn dòng Is là 
dòng rò đi qua bề mặt của dây dẫn và lớp cách điện. 

Do vậy điện trở xác định được thông qua volmet và ampemet Rd là 
điện trở của khối của lớp cách điện và điện trở rò bề mặt mắc song song: 

 
Như vậy do ảnh hưởng của dòng Is cho nên điện trở đo được bao giờ 

cũng nhỏ hơn điện trở khối cần đo. Như vậy để kết quả đo chính xác 
người ta cần phải loại bỏ dòng điện Is qua microampemet thì khi đó điện 
trở đo được sẽ chính là điện trở khối cần đo. Sơ đồ đo loại bỏ dòng điện 
dò như sau: 
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Để tránh ảnh hưởng của Rs bằng cách loại bỏ dòng điện Is qua 

microampemet, người ta dùng dây dẫn điện (không có vỏ bọc cách điện) 
quấn quanh lớp vở cách điện và nối trước microampemet. Như vậy dòng 
điện Is đi qua Rs lúc trước sẽ đi qua dây dẫn này đo đó ảnh hưởng của Rs 
vào Rv bị loại bỏ. Vòng dây này gọi là dây bảo vệ. 

Chú ý: Tuy nhiên không phải trường hợp nào khi đo điện trở cách 
điện chúng ta cũng sử dụng vòng dây bảo vệ, khi đo điện trở cách điện 
nào đó chúng ta phải xác định xem điện trở cách điện đó có bị ảnh hưởng 
bởi điện trở bề mặt hay không, nếu có mới sử dụng vòng dây bảo vệ. 
6.1.5.3. Phương pháp đo điện trở cách điện dùng megommet chuyên 
dụng 

Megommet là thiết bị chuyên dụng để đo điện trở cách điện, được 
cấu tạo bởi cơ cấu chỉ thị logomet từ điện. 

Sơ đồ megommet như sau: 
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Trong megommet nguồn được tạo ra từ máy phát quay tay (đối với 

các megommet loại cũ) hoặc từ mạch điện tử dùng pin (đối với các 
megommet mới sau này). 

Dòng điện I1 qua cuộn dây kiểm soát: 

 
Dòng điện qua cuộn dây lệch: 

 
trong đó: R1, R2 là các biện trở mẫu; r1, r2 lần lượt là điện trở của các 
cuộn dây kiểm soát và cuộn dây lệch; E là nguồn. 

Theo nguyên lý của cơ cấu chỉ thị logomet từ điện ta có góc quay của 
megommet là: 

 
Khi Rx  0 góc quay α đạt cực đại, kim chỉ thị lệch về phía phải (trị 

số 0Ω) 

Khi Rx  ∞ góc quay α đạt cực tiểu, kim chỉ thị lệch về phía trái (trị 
số ∞) 
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Thay đổi thang đo bằng cách thay đổi trị số R2. 
Trong megommet có đầu G dùng để nối dây bảo vệ để loại bỏ điện 

trở rò bề mặt. 
6.1.5.4. Đo điện trở cách điện của lưới điện và thiết bị điện 

a) Nhận xét 
Mỗi lưới điện có thể xem như hàng loạt đoạn dây có chiều dài một 

đơn vị mắc nối tiếp với nhau. Các thông số của chúng là các thông số dải 
mắc song song với nhau như Hình 6.12. 

 
Trong tính toán người ta thường coi chúng như những thông số tập 

trung. Điện trở cách điện của đường dây thường bị thay đổi hoặc có thể 
đường dây bị sự cố. Vì vậy khi vận hành, hoặc khi thí nghiệm, nghiệm 
thu các đường dây và các thiết bị cách điện thì bắt buộc phải đo điện trở 
cách điện. Giá trị điện trở này không được nhỏ hơn một giá trị nào đó 
theo quy trình, quy phạm hiện hành (ví dụ điện trở cách điện được đo với 
megommet kế có E = 1000V hoặc 2000V và điện trở cách điện tối thiểu 
được quy định là 1MΩ). 

Điện trở cách điện của lưới trên đoạn được xét thường được đo giữa 
hai đầu dây dẫn điện với nhau hoặc từng dây dẫn điện với dây trung tính. 
b) Đo điện trở cách điện của lưới và thiết bị điện khi tắt nguồn điện 
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Để đo điện trở cách điện thường dùng nguồn một chiều tăng cao hoặc 

dùng megommet. Megommet được mắc như hình vẽ. Giả sử ta cần đo 
điện trở cách điện của pha A, kết quả đo được là sẽ là điện trở của hai 
nhánh: một nhánh là RA và một nhánh là các điện trở tương đương song 
song, thông thường nhỏ hơn RA. Ta thấy kết quả đo được của pha A sẽ 
nhỏ hơn điện trở cách điện thật của pha A so với đất do ảnh hưởng của 
các điện trở mắc song song.  

Tương tự như vậy ta đo được: RB; RC; RAB; RBC; RCA. Sau đó ta xác 
định được giá trị nhỏ nhất trong số { RA; RB; RC; RAB; RBC; RCA } là giá 
trị cách điện của đường dây. 

Khi đường dây có tải, ba pha sẽ được nối với nhau bằng một tổng trở 
rất nhỏ so với điện trở cách điện do đó điện trở cách điện của cả hệ thống 
so với đất được tính: 

 
c) Đo điện trở cách điện của lưới và thiết bị điện khi có điện áp làm việc 
(kiểm tra nóng) 

Xuất phát từ sơ đồ Hình 6.14: dùng volmet đo UA, UB, UAB = U, ta 
xác định được điện trở cách điện như sau: 

+ Xét khi khoá K ở vị trí A. Dòng điện qua RB được tính 
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+ Xét khi khoá K ở vị trí B. Dòng điện qua RA được tính: 

 

 
Từ (6-12) và (6-13) ta có: 
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Giải hệ phương trình trên ta có kết quả: 

 
Thông thường RA, RB >> Rv lúc đó dòng qua volmet chính là I1, I2. 

Vì vậy: 

 
d) Kiểm tra cách điện của lưới hai dây bằng hai volmet 

Sơ đồ kiểm tra cách điện được mô tả trên Hình 6.16. Khi cách điện 
bình thường số chỉ thị hai volmet như nhau, khi cách điện một pha nào 
đó giảm thì số chỉ của các volmet thay đổi (6-14) có nghĩa là bất kỳ sự 
giảm điện trở cách điện của một trong hai dây dẫn sẽ làm giảm điện áp 
của volmet này và tăng chỉ số của volmet kia. 

 
e) Kiểm tra cách điện của lưới ba pha điện áp thấp theo nguyên tắc trên 
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dùng ba volmet 
Khi cách điện bình thường số chỉ ba volmet là như nhau. Khi cách 

điện một pha nào đó giảm thì số chỉ của các volmet thay đổi theo hệ thức 
(6-14) trên 

 
f) kiểm tra cách điện của lưới cao áp trung tính không nối đất  

Người ta thường dùng máy biến áp ba pha năm trụ  

 
Khi cách điện bình thường, đầu ra của cuộn tam giác hở có một 

ngưỡng điện áp nhỏ nào đó, khi có một pha chạm đất, điện áp đầu ra của 
cuộn tam giác hở sẽ vượt quá ngưỡng, tức là có tín hiện báo chạm đất 
một pha. 
6.1.5.5. Đo điện trở cách điện của máy biến áp (MBA) điện lực và 
phân phối  
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Đo điện trở cách điện cho MBA nhằm đánh giá cách điện dây quấn 
và chất lỏng cách điện trong MBA. Đo điện trở cách điện của dây quấn 
cho biết thông tin về hàm lượng ẩm và cácbon. Trong giáo trình này chỉ 
trình bày cách đo giá trị cách điện của dây quấn, còn phần đo giá trị cách 
điện của dấu cách điện sinh viên có thể tìm hiểu thêm ở các tài liệu khác. 

Đo điện trở cách điện được tiến hành trước hoặc sau khi sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng MBA. Kết quả đo được ghi lại dùng cho mục đích so 
sánh về sau. Quy tắc chung được sử dụng đối với các giá trị nghiệm thu 
dùng cho đóng điện an toàn là trị số cách điện 1MΩ/1KV của giá trị định 
mức ghi trên nhãn máy và cộng thêm 1MΩ. 

Trình tự đo điện trở cách điện dây quấn MBA như sau: 
+ Không cắt nối đất vỏ và lõi MBA và đảm bảo vỏ và lõi được tiếp 

đất tốt. 
+ Tháo tất cả các đầu nối cao áp, hạ áp và trung tính, chống sét, hệ 

thống quạt, dụng cụ đo hoặc hệ thống điều khiển nối với dây quấn MBA.  
+ Trước khi bắt đầu đo nối tất cả các sứ xuyên cao áp, đảm bảo cầu 

nối các bộ phận kim loại và dây đất sạch. Đối với dây quấn hạ áp tiến 
hành tương tự. 

+ Sử dụng megommet có thang đo nhỏ nhất 20MΩ. 
a) Đo cách điện của MBA một pha 
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c) Đo cách điện riêng rẽ từng dây quấn stator 

 
6.1.6. Phương pháp xác định vị trí chập cáp (chạm mass) 

Khi cáp bị sự cố, ta cần xác định vị trí xảy ra sự cố để loại trừ sự cố 
thường gặp nhất là chập cáp ra vỏ. Phương pháp xác định vị trí chập cáp 
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dựa trên cần cân bằng hay còn gọi là vòng muray để đo điện trở chạm 
mass. 

 
Hai đầu b, b’ của lõi cáp nguyên và cáp hỏng được nối với nhau, còn 

hai đầu a, a’ được nối qua 1 bộ điện trở điện kế, khi đo ta điều chỉnh cho 
cầu cân bằng. Khi đó ta có: 

Rl.Rx = R2(R + Ry) 

R1.Rx = R2(2R - Rx) vì R = Rx + Ry 

Vậy 

 
Sau khi biết Rx từ tiết diện S của lõi cáp, điện trở xuất của vật liệu 

làm lõi tính theo công thức: 

 
Vậy 

 
Trong các biểu thức trên: l là chiều dài đoạn cáp; S là thiết diện cáp; 

ρ là điện trở suất của vật liệu chế tạo cáp. 
Để kiểm tra kết quả đo ta tiến hành đo lại lần hai bằng cách đổi hai 

đầu aa’ cho nhau, lúc đó ta xác định được ly 
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Nếu phép đo chính xác ta có: lx + ly = l. 

6.1.7. Đo điện trở tiếp đất 

6.1.7.1. Các khái niệm 

Thuật ngữ "tiếp đất" hay "nối đất" ở đây được hiểu đồng nghĩa với 
việc nối một mạch điện hoặc thiết bị điện xuống đất. Cách nối như vậy 
được sử dụng cho việc bảo dưỡng thiết bị điện khi điện thế của chúng 
bằng điện thế đất, và đối với những hiện tượng tự nhiên như sét, đất có 
tác dụng làm đường phóng điện nhằm tránh hiện tượng bị điện giật và 
tránh hư hỏng thiết bị tài sản. 

Điện trở tiếp đất bao gồm tổng điện trở của dây dẫn nối đất, bộ đầu 
nối, cọc nối đất và phần đất tiếp xúc với các cọc nối đất. 

Vì điện thế cảm ứng do sự cố hệ thống điện với mạch vòng qua đất, 
điện trở tiếp đất nhỏ sẽ làm giảm điện thế này và tránh nguy hiểm cho 
người cũng như tránh cho hệ thống điện bị hư hỏng. 

Trên lý thuyết, để duy trì điện thế chuẩn cho thiết bị an toàn, để bảo 
vệ an toàn điện trở tiếp đất phải bằng 0. Trong thực tế điều này không thể 
đạt được. Tuy nhiên tuỳ theo mức độ quan trọng của công trình và thiết 
bị điện thì điện trở tiếp đất tuân theo các yêu cầu của TCVN, NEC, 
OSHA và của những tiêu chuẩn an toàn điện khác. 
6.1.7.2. Điện trở cọc tiếp đất 

Hình 6.25 mô tả cọc tiếp đất. Điện 
trở tiếp đất này bao gồm những thành 
phần sau: 

+ Điện trở của bản thân cọc và điện 
trở tiếp xúc của phần đầu nối;  

+ Điện trở tiếp xúc của đất xung 
quanh cọc; 

+ Điện trở của đất bao sát xung 
quanh cọc tiếp đất hoặc điện trở suất của đất. Đây là thành phần quan 
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trọng nhất. 
Các cọc tiếp đất thường làm bằng kim loại (đồng hoặc mạ đồng) với 

tiết diện thích hợp để điện trở là không đáng kể. Như vậy thành phần còn 
lại chính là điện trở của đất xung quanh. Có thể coi cọc được bao quanh 
bởi những lớp đất đồng tâm. Tất cả những lớp này có độ dày như nhau. 
Các lớp gần cọc có diện tích nhỏ hơn cho nên có điện trở lớn hơn, còn 
các lớp ở xa thì diện tích lớn cho nên điện trở sẽ nhỏ hơn. Các lớp ở xa 
cọc quá sẽ không ảnh hưởng đến điện trở đất xung quanh cọc. 

Điện trở cọc đất đơn được tính theo công thức do H.R.Dwight của 
Viện kỹ thuật Massachusetts đưa ra như sau: 

 
trong đó: Rd là điện trở cọc đất tính bằng Ω của cọc nối đất; 

L là chiều dài của cọc (m); R là bán kính của cọc (m);  
ρ là điện trở suất trung bình, tính bằng Ω/cm. 

Từ công thức này cho thấy rằng điện trở của cọc đất phụ thuộc vào 
kích thước, độ sâu của cọc và điện trở suất của đất. 

Khi tăng đường kính của cọc lên gấp đôi thường sẽ làm giảm 10% 
điện trở đất của cọc, còn khi tăng gấp đôi chiều dài của cọc sẽ làm giảm 
40% điện trở của cọc tiếp đất. Đối với điện trở suất của đất thay đổi theo 
vùng và theo mùa. Điện trở đất được xác định theo chất điện phân của 
nó, bao gồm độ ẩm, khoáng chất và muối hoà tan. 
6.1.7.3. Đo điện trở nối đất bằng phương pháp volmet, ampemet 

Khi cần đo điện trở nối đất của một cọc A bất kỳ người ta dùng thêm 
một cọc phụ B đóng cách cọc A chừng (50 ÷ 60)m và một cọc phụ C. 
Các volmet và ampemet mắc như hình vẽ. Khi cho dòng điện chạy từ cọc 
đến đất, dòng điện sẽ chạy theo hướng tâm của các lớp hình cầu, thường 
được gọi là hiệu ứng hình trụ của đất xung quanh cọc. 

Sau khi dùng cọc dò C cho thay đổi từ A  B, căn cứ vào kết quả 
của volmet ta vẽ được đường phân bố thế năng trên mặt đất từ A  B, 
mô phỏng trường dòng trong đất như Hình 6.26. Ta có nhận xét sau. Ta 



 153

có:  
AD = DE = EB (≈ 20m) 

trong đó vùng DE điện thế hầu như không đổi: φE = φD = 0. 

 
Tại đoạn AD:  UAD = φA – φD = φA ;  

BE:  UBE = φB – φE = φB.  
Vì vậy ta xác định được điện trở nối đất của cọc A: 

 
và điện trở nối đất của cọc B: 

 
Tóm lại: Khi cần đo RA của cọc A ta dùng thêm một cọc B cách cọc 

A từ (50 ÷ 60)m và 1 cọc phụ C. Các cọc phụ này phải có điện trở xấp xỉ 
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hoặc nhỏ hơn điện trở của cọc cần đo. Các đồng hồ (V) và (A) mắc như 
hình vẽ; thay đổi C tới vùng DE thì dừng lại và ta xác định được 

 
với U, I là chỉ số của volmet và ampemet. 

Chú ý: Về mặt lý thuyết, điện trở đất của hệ thống nối đất phải được 
đo ở khoảng cách vô hạn kể từ cọc nối đất. Tuy nhiên đối với mục đích 
thực hành, hiệu ứng hình trụ của đất thì khoảng cách giữa các cọc gần 
nhau bằng hai lần độ dài.của cọc cần đo điện trở là đủ. Nguồn cung cấp 
cho mạch đo là nguồn tín hiệu xoay chiều dạng sin hoặc xung vuông. 
Chúng ta tránh dùng nguồn một chiều do ảnh hưởng của điện phân sẽ 
làm tăng sai số do điện thế điện cực. Nếu dùng điện lưới của điện lực thì 
phải dùng biến áp cách ly tránh ảnh hưởng của dòng trung tính (nếu có 
do điện thế lưới mất đối xứng) và cọc đất của dây trung tính. 
6.1.7.4. Đo điện trở nối đất bằng dụng cụ chuyên dụng teromet 

Sơ đồ cấu tạo teromet chuyên dụng loại M1103 của Liên Xô cũ như 
Hình 6.27. 

Nguồn cung cấp nhờ máy điện xoay chiều tay quay. Máy biến dòng 
TT, cuộn thứ cấp nối với Rns; cơ cấu đo là cơ cấu từ điện nối với cuộn 
thứ cấp máy biến áp UT qua bộ chỉnh lưu. 
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Quá trình đo: 

Khi dòng cho máy phát làm việc các cực A, B, C nối như hình vẽ. 
Lúc này có dòng I1, qua sơ cấp biến dòng điện qua cọc A, qua đất về cọc 
B trở về máy phát tạo nên một sụt áp trên Rx cần đo là: 

 
Mặt khác sụt áp trên Ru do dòng I2 của máy biến dòng điện TT sinh 

ra: 

 
Khi hai điện áp chưa cân bằng U1 ≠ U2 sẽ có tín hiệu vào cuộn sơ cấp 

máy biến áp và cơ cấu chỉ thị quay đi một góc nào đó. Trong quá trình đo 
người ta dịch chuyển con trượt trên R2 sao cho kim chỉ 0 chỉ dừng lại U1 
= U2. Vậy: 

 
Vậy căn cứ vào vị trí con trượt trên biên trở R2 ta xác định được Rx 

cần đo (thực tế đọc ngay kết quả). 
Quá trình kiểm tra: 

Để kiểm tra độ chính xác của dụng cụ trước khi đo, người ta đóng K2 
lên H, các cực A, B, C chưa nối, lúc này giá trị đo được chính là Rk, nếu 
dụng cụ chính xác giá trị đó bằng 10Ω vì Rk là điện trở mẫu có giá trị là 
10Ω. Mở rộng thang đo, từ 10 ÷ 50Ω nhờ R3 thông qua việc đóng K1. 

 Ngày nay nhiều hãng chế tạo dụng cụ đo đã tạo ra các loại teromet 
gọn nhẹ dựa trên nguyên lý của phương pháp volmet - ampemet, sử dụng 
nguồn là phi, các chỉ thị số. Đầu ra đưa ra ba đầu nối để nối với cọc cần 
đo điện trở đất, và hai cọc phụ. 
6.1.7.5. Đo điện trở nối đất bằng teromet - Phương pháp hai điểm  

Phương pháp này có thể sử dụng để đo điện trở của cọc nối đất đơn 
bằng sử dụng cọc nối đất phụ có điện trở đã biết hoặc có thể đo được. 
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Điện trở của cọc nối đất phụ này có giá trị rất nhỏ so với giá trị điện trở 
của cọc nối đất cần đo và giá trị đo được coi như điện trở nối đất. Ví dụ 
như người ta tiến hành đo điện trở của cọc nối đất đơn cho toà nhà khi 
việc đóng thêm hai cọc phụ là khó khăn, thì đường ống nước có thể sử 
dụng như cọc nối đất phụ có giá trị điện trở nhỏ cỡ 1Ω. Giá trị này tương 
đối nhỏ so với điện trở của cọc tiếp đất đơn. Giá trị đo được là trị số của 
hai cọc nối tiếp nhau. Điện trở của các dây dẫn nối sẽ được trừ vào kết 
quả đo được. Sơ đồ phương pháp này cho trên Hình 6.28. 

 
6.2. Đo điện cảm 

6.2.1. Đo điện cảm và hệ số phẩm chất cuộn dây (Q) dùng cầu xoay 
chiều  
6.2.1.1. Điều kiện cân bằng cầu xoay chiều 

Cầu xoay chiều là dụng cụ dựa trên cầu đơn để đo điện cảm, điện 
dung, góc tổn hao và hệ số phẩm chất 
Q. 

Nguồn cung cấp là nguồn xoay 
chiều tần số công nghiệp (50 ÷ 60Hz), 
âm tần hoặc cao tần từ máy phát tần. 

Chỉ thị zero là dụng cụ xoay chiều 
như điện kế điện tử, máy hiện sóng... 

Giả thiết tổng trở phức các nhánh 
được viết như sau: 
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trong đó Z1, Z2, Z3, Z4 tương ứng là modul của lần lượt các nhánh và 

φ1, φ2, φ3, φ4 lần lượt là các góc pha của các nhánh cầu. 
Khi cầu cân bằng ta có: 

 
hay: 

 
Do đó ta có điều kiện cân bằng cầu xoay chiều sau: 

 
Nhận xét: Từ điều kiện cân bằng cầu xoay chiều ta thấy để cầu cân 

bằng nếu hai nhánh đối nhau là thuần trở thì hai nhánh còn lại phải 
ngược tính chất (một nhánh có tính chất cảm và một nhánh có tính chất 
dung), còn nếu hai nhánh kề nhau là thuần trở thì hai nhánh còn lại phải 
có cùng tính chất. Dựa trên nhận xét này người ta đã đưa ra các sơ đồ đo 
điện cảm, điện dung bằng cáu xoay chiều. 
6.2.1.2. Đo điện cảm và hệ số phẩm chất cuộn dây (Q) bằng cầu xoay 
chiều  

Cuộn cảm lý tưởng là cuộn dây chỉ có thành phần điện kháng XL 
=ωL hoặc chỉ thuần khiết là điện cảm L, nhưng trong thực tế các cuộn 
dây bao giờ cũng có một điện trở nhất định. Điện trở càng lớn phẩm chất 
của cuộn dây càng kém. Q là thông số đặc trưng cho phẩm chất của cuộn 
dây, nó được tính bằng: 

 
a) Đo điện cảm bằng cầu xoay chiều dòng điện cảm mẫu 

Mạch cầu so sánh các đại lượng cần xác định Lx, Rx với đại lượng 
mẫu Lm và Rm. 

Hai nhánh R1, R2 là các biện trở thuần trở có độ chính xác cao. 
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Khi đo người ta điều chỉnh Rm, Lm (và có thể cả R1, R2) để cầu đạt 
giá trị cân bằng. 

 
Khi cầu cân bằng ta có: 

 
với: 

 
Từ đó tính được hệ số phẩm chất của cuộn dây: 

 
b) Đo điện cảm bằng cầu điện cảm Maxwell 

Trên thực tế việc chế tạo tụ điện chuẩn dễ hơn nhiều so với việc tạo 
cuộn dây chuẩn, do vậy người ta sử dụng tụ điện trong cầu Maxwell để 
đo điện cảm 
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Khi cầu đạt cân bằng ta có: 

 
trong đó: 

 

 
Từ đó tính được 

 
Cầu Maxwell chỉ thích hợp đo các cuộn cảm có hệ số Q thấp. 

c) Đo điện cảm bằng cầu điện cảm Hay 

Mạch cầu này được sử dụng cho việc đo các cuộn cảm có hệ số phẩm 
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chất cao. 

 
Ta có: 

 
Khi đó: 

 
Ngoài ra, người ta còn dùng các biến thể khác của mạch cầu như 

mạch cầu Owen, Shering... để điện cảm. 
6.2.2. Đo điện cảm bằng phương pháp gián tiếp 

Có thể dùng các volmet, ampemet, wattmet để đo điện cảm và điện 
trở của cuộn dây theo sơ đồ sau, tuy nhiên phương pháp này mắc phải sai 
số lớn. 
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Ta có: 

 
Nguồn cung cấp cho mạch đo là nguồn xoay chiều hình sin. 
Nếu như biết trước Rx ta chỉ cán volmet và ampemet nên không phải 

sử dụng wattmet. 
6.3. Đo điện dung và tổn thất điện môi của tụ điện bằng cầu xoay 
chiều  

Tụ điện lý tưởng là tụ không tiêu thụ công suất (dòng điện một chiều 
không qua tụ) nhưng trong thực tế vẫn có thành phần dòng rò đi qua lớp 
điện môi vì vậy trong tụ có sự tổn hao công suất. Để đặc trưng cho sự tổn 
hao này người ta sử dụng thông số góc tổn hao tgδ. Có hai sơ đồ thay thế 
tương đương của tụ: 

Với tụ có tổn hao nhỏ tgδ = RωC 

Với tụ có tổn hao lớn tgδ = 
Cj

1
ω

 

trong đó R, C là hai thành phần đại diện cho phần thuần trở và phần 
thuần dung của tụ điện. 
6.3.1. Cầu đo điện dung của tụ điện tổn hao ít 

Tụ điện có tổn hao nhỏ được biểu diễn bởi một tụ điện lý tưởng mắc 
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nối tiếp với một điện trở. Khi đó người ta mắc cầu như Hình 6.34. 

 
Cx, Rx là nhánh tụ điện cần đo;  
Cm, Rm là nhánh tụ mẫu điều chỉnh được;  
R1, R2 là các biện trở thuần trở. 

Khi cầu cân bằng ta có mối quan hệ: 

 
với: 

 
Vậy: 

 
Góc tổn thất điện môi là: 
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6.3.2. Cầu đo điện dung của tụ điện tổn hao nhiều 

Khi tụ có tổn hao nhiều, người ta biểu diễn nó dưới dạng một tụ điện 
lý tưởng mắc song song với một điện trở. 

 
Cầu cân bằng ta có điều kiện: 

ZxZ2 = Z1.Zm 
với: 

 
Do vậy ta có: 
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Góc tổn thất điện môi là: 

 
6.4. Đo hệ số hỗ cảm của hai cuộn dây 

6.4.1. Phương pháp dùng volmet và ampemet (phương pháp vol - 
ampe) 

 
Sức điện động E2 là: 

 
Do vậy ta có: 

 
trong đó UV và IA là số chỉ đo bởi volmet và ampemet. 
Nhận xét: Phương pháp này đơn giản tuy nhiên nhược điểm là mắc 

phải sai số lớn. 
6.4.2. Phương pháp mắc nối tiếp các cuộn dây 

Phương pháp này dùng cách mắc nối tiếp thuận nghịch các cuộn dây 
để xác định hệ số hỗ cảm của chúng. Sơ đồ mắc thuận và nghịch như 
Hình 6.37a và 6.37b. 
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Gọi L1, L2 là điện cảm của cuộn dây 1 và cuộn dây 2; M là hỗ cảm 

giữa chúng. 
Xét Hình 6.37a, ta có điện cảm tổng của nhánh là: 

 
Xét Hình 6.37b, ta có điện cảm tổng của nhánh là: 

 
Xét hiệu của hai trường hợp: 

 
Cho nên: 

 
Các giá trị La, Lb được xác định theo các số chỉ của volmet và 

ampemet trong từng trường hợp như sau: 

 
trong đó: UVa, IAa là số chỉ của volmet và ampemet trong sơ đồ (a), UVb, 
IAb là số chỉ của volmet và ampemet trong sơ đồ (b), R1, R2 là điện trở 
các cuộn dây 1 và 2. 
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Phụ lục 1 
Hệ đơn vị đo lường hợp pháp  

(các đơn vị thường dùng trong kỹ thuật điện) 

 

Đơn vị trong hệ hợp pháp Số 
thứ 
tự 

Tên đại lượng 
Tên Ký hiệu 

Ghi chú 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Chiều dài 
Khối lượng 

Thời gian 

Cường độ dòng điện  
Lực 

Tần số 

Công, năng lượng  
Công suất 
Điện tích 

Điện thế, điện áp, sức điện 
động 
Cường độ điện trường  
Điện trở 

Điện dẫn 
Điện dung 
Điện cảm 
Cường độ từ trường  
Từ cảm 

Từ thông 

Sức từ động 

Mét  
Kilogam khối 
Giây  
Ampe  
Niutơn  
Hec  
Jun  
Oát  
Culông  
Vôn  
Vôn trên mét 
 Ôm  
Simen  
Fara  
Henri  
Ampe trên mét 
Tesla  
Vebe  
Ampe vòng 

M 
Kg 
S 
A 
N 
Hz 
J 

W 
C 
V 

V/m 
Ω 
S 
F 
H 

A/m 
T 

Wb 
Avg 
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Bội số và ước số theo đơn vị tính 
 

Tên Ký hiệu 
Hệ số chuyển 

đơn vị 
Tên Ký hiệu 

Hệ số chuyển 
đơn vị 

Pico  
Nano 
Mili  
Micro  
Xenti 

p 
n 
m 
µ 
c 

10-12 
10-9 
10-3 

10-6 
10-2 

Deci 
Hecto 
Kilo 
Mega 

d 
h 
k 

xM 

10-1 
100 

1.000 
1.000.000 
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Phụ lục 2 
Ký hiệu quy ước dụng cụ đo lường điện  

và các bộ phận bổ sung 
 

Ký hiệu quy ước trên 
thang chia độ của 

dụng cụ 
Dụng cụ đo lường điện và các bộ phận bổ sung 

Ký hiệu theo nguyên lý tác động của dụng cụ 

 

Dụng cụ kiểu điện từ với khung dây động 

 
Logomet điện từ với hai khung dây động 

 Dụng cụ từ điện với nam châm động 

 
Logomet từ điện với nam châm động 

 
Dụng cụ điện từ 

 
Logomet điện từ 

 

Dụng cụ điện từ phân cực 

 
Dụng cụ điện động 

 
Logomet điện động 

 
Dụng cụ sắt động 
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Logomet sắt động 

Ký hiệu quy ước trên 
thang chia độ của 

dụng cụ 
Dụng cụ đo lường điện và các bộ phận bổ sung 

 
Logomet cảm ứng 

 
Logomet cảm ứng 

 
Dụng cụ cảm ứng từ 

 
Dụng cụ tĩnh điện 

 
Dụng cụ có hệ thống rung (lưỡi rung) 

 
Dụng cụ nhiệt (có sợi nung) 

 Dụng cụ có thanh kim loại kép 

Ký hiệu bổ sung theo hình thức biến đổi 

 
Bộ biến đổi nhiệt có cách ly 

 
Bộ biến đổi nhiệt không cách ly 

 
Bộ chỉnh lưu bán dẫn 

 
Bộ chỉnh lưu cơ điện 

 
Bộ biến đổi điện tử 

 
Máy biến đổi rung kiểu xung 

 
Bộ biến đổi kiểu bù 

Ký hiệu bổ sung về bảo vệ từ trường và điện trường 
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Bảo vệ từ trường bên ngoài (cấp bảo vệ loại 1) 

 
Bảo vệ điện trường ngoài (cấp bảo vệ loại 1) 

Ký hiệu quy ước trên 
thang chia độ của 

dụng cụ 
Dụng cụ đo lường điện và các bộ phận bổ sung 

600 Hz Trị số tấn số fk khi cường độ từ trường thử nghiệm 
bằng 400 A/M, ví dụ fk = 600Hz 

 

Dụng cụ điện từ (cấp bảo vệ loại 1 về ảnh hưởng 
của từ trường) 

 
Dụng cụ tĩnh điện 

Ký hiệu về dòng điện 

 Một chiều 

 xoay chiều (1 pha) 

 Một chiều và xoay chiều 

 
Dòng điện ba pha (ký hiệu chung) 

 

Dòng điện ba pha với tải trọng không đều ở các 
pha 

 
Dụng cụ với cơ cấu đo một phần tử 

 
Dụng cụ với cơ cấu đo hai phần tử 

 

Dụng cụ với cơ cấu đo ba phần tử đối với lưới 
điện 4 dây 

Ký hiệu cấp chính xác, cách bố trí thiết bị độ bền cách điện, v.v... 

1,5 
Cấp chính xác với sai số định mức theo phần 
trăm của giới hạn đo, ví dụ 1,5 
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Cấp chính xác với sai số định mức theo phần 
trăm chiều dài của thang chia độ, ví dụ 1,5 

 Đặt mặt chia độ nằm ngang 

 
Ký hiệu quy ước trên 

thang chia độ của 
dụng cụ 

Dụng cụ đo lường điện và các bộ phận bổ sung 

 
Đặt mặt chia độ nằm đứng 

 

Độ nghiêng của mặt thang chia độ đặt nghiêng 
một góc xác định so với mặt phẳng nằm 
ngang, ví dụ 60o 

 

Hướng của dụng cụ theo từ trường của Trái 
Đất 

500 Hz Trị số tần số định mức 

400 - 500 Hz Vùng tần số định mức 

20 - 50 - (120) Trị số tần số định mức và vùng mở rộng tần số 
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Phụ lục 3 
Hệ phân bố Student theo giá trị xác suất 

 

Hệ số phân bố Student (kst) theo các giá trị xác suất P 
N 

0,500 0,900 0,950 0,980 0,990 0,999 

2 1,000 6,310 12,700 31,800 63,700 637,000 
3 0,816 2,920 4,300 6,960 9,920 31,600 

4 0,765 2,350 2,350 4,540 5,840 13,000 

5 0,741 2,130 2,780 3,750 4,600 8,610 

6 0,727 2,020 2,570 3,360 4,030 6,860 

7 0,718 1,940 2,490 3,140 3,710 5,960 

8 0,711 1,900 2,360 3,000 3,500 5,400 

9 0,706 1,860 2,310 2,900 3,360 5,040 

10 0,703 1,830 2,260 2,820 3,250 4,780 

12 0,697 1,800 2,200 2,720 3,100 4,490 

14 0,694 1,770 2,160 2,650 3,010 4,220 

16 0,691 1,750 2,130 2,600 2,990 4,070 

18 0,689 1,740 2,110 2,570 2,900 3,960 
20 0,688 1,730 2,090 2,540 2,860 3,880 

25 0,684 1,710 2,060 2,490 2,800 3,740 

31 0,683 1,700 2,040 2,460 2,750 3,650 

41 0,681 1,680 2,020 2,420 2,700 3,550 

61 0,679 1,670 2,000 2,390 2,660 3,460 

121 0,677 1,650 1,980 2,360 2,620 3,370 

∞ 0,674 1,640 1,960 2,330 2,580 3,290 
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 Trong ñoù MC laø moâmen caûn; K laø heä soá phuï thuoäc vaøo tính chaát ñaøn hoài cuûa loø 
xo xoaén. Moâmen caûn phuï thuoäc tuyeán tính vaøo goùc leäch phaàn ñoäng. Khi caân baèng 
giöõa moâmen quay vaø moâmen caûn kim chæ thò seõ döøng laïi ôû vò trí goùc leäch α: 

     Kα  =  BSWI            (1-20) 

   Hay              
K

BSWI  =  α  =  GI            (1-21) 

 Trong ñoù G ñöôïc goïi laø ñoä nhaïy cuûa cô caáu ño. Coâng thöùc (1-21)  cho thaáy goùc 
leäch α  tæ leä vôùi doøng ñieän ñi vaøo cô caáu ño. Haøm truyeàn ñaït cuûa cô caáu ño laø tuyeán 
tính, do ñoù duïng cuï seõ coù thang ño tuyeán tính. 
 Trong caùc ñieän keá töø ñieän, ñeå taêng ñoä nhaïy vaø ñoä chính xaùc cuûa pheùp ño, 
khung daây phaàn ñoäng 1 (xem hình 1-16, a) ñöôïc gaén baèng daây treo 2, goùc leäch phaàn 
ñoäng ñöôïc chæ thò treân thang ñoä baèng aùnh saùng phaûn chieáu treân göông 3 gaén vôùi daây 
treo  nhôø moät heä thoáng quang hoïc (hình 1-16, b). 

   Hình 1-16. Chæ thò baèng aùnh saùng nhôø heä thoáng quang hoïc 

3

3

a) b)

2

1

N S

 

3.2. Chæ thò daïng soá.  
Ñeå coù theå deã daøng ñoïc keát quaû ño ngöôøi ta ñaõ söû duïng caùc boä chæ thò soá ñeå hieån 

thò keát quaû ño löôøng. Coù nhieàu caùch khaùc nhau ñeå toå chöùc boä chæ thò soá: 
–   Chæ thò soá daïng cô ñieän: duøng ñeøn neon hoaëc ñeøn ñoát tim ñeå chieáu saùng 

moät baûng panel coù khaéc caùc chöõ soá. 
–  Duøng ñeøn cathode laïnh. Trong ñeøn naøy chöùa ñaày khí neon, coù 1 anode 

chung vaø 10 cathode rieâng reõ. Caùc cathode ñöôïc uoán thaønh hình caùc chöõ soá aû raäp töø 0 
ñeán 9. Khi xuaát hieän ñieän aùp giöõa anode vaø moät cathode naøo ñoù do boä giaûi maõ ñöa tôùi 
thì seõ xaûy ra söï phoùng ñieän giöõa chuùng vaø gaây ra quaù trình ion hoùa do va chaïm. Caùc 
nguyeân töû bò ion hoùa do maát electron neân tích ñieän döông vaø ñöôïc ñieän tröôøng gia toác 
chuyeån ñoäng veà phía cathode, khi ñaäp vaøo cathode chuùng laøm phaùt xaï ra caùc electron 
thöù caáp, caùc electron thöù caáp naøy laïi tieáp tuïc gaây ion hoùa vaø taùi hôïp trôû laïi vôùi caùc 
ion ñöông. Quaù trình taùi hôïp giaûi phoùng ra naêng löôïng döôùi daïng aùnh saùng vaø quanh 
cathode naøo ñöôïc kích hoaït seõ saùng leân hieän hình chöõ soá töông öùng. Caáu taïo cuûa moät 
trong caùc loïai ñeøn naøy nhö treân hình 1-17 vaø sô ñoà maéc  maïch chæ thò baèng maïch baùn 
daãn chæ ra treân hình 1-18.  
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Hình 1-17. Caáu taïo vaø kyù hieäu ñeøn hieän soá cathode laïnh 
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     Hình 1-18. Maïch chæ thò baèng ñeøn cathode laïnh  

– Boä chæ thò soá laø moät heä thoáng caùc khe chieáu saùng. Moãi chöõ soá ñöôïc caáu taïo 
töø  toå hôïp caùc khe. Thoâng thöôøng heä thoáng naøy goàm 7 hoaëc 9 khe. Khi caùc boä chæ thò 
caàn kích thöôùc lôùn thì caùc khe naøy ñöôïc chieáu saùng nhôø caùc ñeøn ñoát tim hoaëc ñeøn 
neon  (caùc boä chæ baùo giôø vaø nhieät ñoä taïi caùc nôi coâng coäng, chæ thò quang baùo treân 
caùc baûng panel lôùn, v.v…). 

–  Vôùi caùc boä chæ thò vöøa vaø nhoû thöôøng duøng caùc diode quang (LED) ñeå chieáu 
saùng vaø thöôøng ñöôïc cheá taïo coâng nghieäp döôùi daïng thöông phaåm. Chaúng haïn moät soá 
boä chæ thò soá duøng caùc ñeøn LED 7 ñoaïn hoï FND350, FND357, FND360, FND367 
(hình 1-19, a).  
 – Ñeå chæ thò daáu (+) vaø daáu (–)  duøng caùc ñeøn hoï FND501, FND531, FND541, 
FND551, FND561(H. 1-19, b).  Treân thò tröôøng coù caû loaïi ñeøn keùp cho pheùp söû duïng 
ñeå chæ thò hai soá treân moät ñeøn nhö hoï FND6710, FND6740 (H. 1-19,c).  

 
Lưu Thế Vinh                                                                       Khoa Vật Lý 



Kyõ Thuaät Ño Löôøng Ñieän –Ñieän töû                                                      - 19 - 

– Boä chæ thò soá duøng ñeøn tinh theå loûng (Liquid Crystal Display - LCD) 7 ñoaïn 
cuõng boá trí töông töï nhö caùc boä chæ thò LED 7 ñoaïn. ÔÛ ñaây moãi ñoaïn ñöôïc thay baèng 
moät oâ tinh theå loûng.  Maët caét cuûa oâ tinh theå loûng kieåu hieäu öùng tröôøng ñöôïc minh hoïa 
treân hình 1-20, a. Tinh theå loûng ñöôïc ñaët thaønh lôùp giöõa 2 beà maët thuûy tinh vaø caùc 
ñieän cöïc trong suoát keát tuûa ôû maët trong. Moät ñieän theá xoay chieàu ñöôïc aùp vaøo giöõa 
ñoaïn (ñaõ phuû kim loaïi) caàn hieån thò vaø maët phoâng (Back Plane). Khi khoâng coù hieäu 
ñieän theá taùc ñoäng thì ñoaïn phuû kim loaïi phaûn xaï aùnh saùng tôùi, ñoàng thôøi do tinh theå 
loûng trong suoát neân aùnh saùng cuõng phaûn xaï töø maët phoâng laøm ñoaïn bò hoøa laãn vaøo 
neàn phoâng, ta chæ thaáy toaøn maët cuûa boä hieån thò moät maøu saùng baïc yeáu. 
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PIN FND350/357/360/367 
1 Common-Cathode 
2 Segment F 
3 Segment G 
4 Segment E 
5 Segment D 
6 Common-Cathode  
7 Decimal Point 
8 Segment  C 
9 Segment  B 

10 Segment A 

a)

PIN  FND501/531/541/551/561 
1       Minus 
2       Cathode ± 
3      Segment C 
4      Cathode 1/DP 
5      Decimal Point 
6      Segment B 
7      Cathode 1/DP 
8      Cathode ± 
9 Plus NC 

 

b)

c) 

Hình 1-19. M

 
 

 
Lưu Thế Vinh                      
        PIN        PND6710      FND6740 
1   E Cath. Digit 1 C Cath. Digit 1 
2   D Cath. Digit 1 D Cath. Digit 1 
3   C Cath. Digit 1 B Cath. Digit 1 
4   DP Catb. Digit 1 DP Cath. Digit 1 
5   E Cath. Digit 2 E Cath. Digit 2 
6   D Cath. Digit 2 D Cath. Digit 2 
7   G Cath. Digit 2 G Cath. Digit 2 
8   C Cath. Digit 2 C Cath. Digit 2 
9   DP Cath. Digit 2 DP Cath. Digit 2 
1 0   B Cath. Digit 2 B Cath. Digit 2 
11   A Cath. Digit 2 A Cath. Digit 2 
12    F Cath. Digit 2 F Cath. Digit 2 
13   Digit 2 Anode Digit 2 Anode 
14   Digit 1 Anode Digit 1 Anode 
15   B Cath. Digit 1 A Cath. Digit 1 
16   A Cath. Digit 1 NC 
17   G Cath. Digit 1 NC 
18   F Cath..Digit 1 NC 
oät vaøi daïng ñeøn hieän soá duøng diode quang 
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Khi coù hieäu ñieän theá taùc ñoäng, ñieän tröôøng giöõa ñoaïn vaø maët phoâng laøm thay 
ñoåi tính chaát quang hoïc cuûa tinh theå (phaù vôõ söï saép xeáp traät töï cuûa caùc phaân töû trong 
tinh theå) laøm cho chaát loûng giöõa ñoaïn vaø maët phoâng khoâng coøn trong suoát nöõa. Luùc 
naøy aùnh saùng khoâng phaûn xaï ñöôïc töø maët phoâng ôû vuøng töông öùng vôùi ñoaïn, keát quaû 
oâ ñöôïc kích hoaït trong boä hieän soá seõ noåi (ñen) leân treân neàn phoâng cuûa chuùng.  

  a)  b) 
 Hình 1-20. Caáu taïo oâ tinh theå loûng vaø ñeøn hieän soá 7 ñoaïn. 

   
Vì caùc oâ tinh theå loûng chæ laø vaät phaûn xaï hoaëc truyeàn xaï chöù khoâng phaûi vaät 

phaùt aùnh saùng neân chuùng tieâu toán raát ít naêng löôïng. Doøng toaøn phaàn cho 4 boä hieän soá 
7 ñoaïn nhoû chæ vaøo khoaûng 300µA, nhôø vaäy maø boä chæ thò soá duøng ñeøn tinh theå loûng 
raát höõu ích trong caùc thieát bò ño löôøng kích thöôùc nhoû. Treân hình 1-21 laø hình daïng vaø 
sô ñoà chaân cuûa vaøi loaïi moâ ñun  LCD ñieån hình. 

 
      

     
  
  
 
 
 
 

 a) b) 
  Hình 1-21  

  
Thoâng thöôøng caùc boä chæ thò duøng tinh theå loûng söû duïng nguoàn ñieän aùp coù 

daïng laø caùc xung vuoâng taàn soá 60Hz, coù bieân ñoä ñænh – ñænh VPP = 3÷8V. Coù loaïi 
LCD raát nhaïy, coù theå laøm vieäc töø 1,5Vrms. Thôøi gian ñoùng môû tín hieäu ñieàu khieån 
khoaûng 300ms. Ñieän aùp moät chieàu cao nhaát cho pheùp laø 100mV, neáu lôùn hôn 100mV 
0caùc ñieän cöïc trong suoát baèng baèng oxyt keõm coù theå bò khöû vaø ñieän cöïc bò toái ñi. 
Cuõng nhö trong caùc ñeøn LED 7 ñoaïn, trong caùc boä chæ thò soá duøng LCD moät ñaàu ra 
cuûa moãi oâ ñöôïc noái chung, ôû ñaây khoâng phaân bieät anode vaø cathode nhö trong LED; 
ñaàu ra chung ñöôïc goïi laø maët phoâng (H. 1-20, b).  Ngoaøi caùc LCD  ñöôïc ñieàu khieån 
tröïc tieáp, moãi ñoaïn cuûa LCD ñöôïc noái vôùi maïch ñieàu khieån (H. 1-21,a) coøn coù loaïi 
LCD ñöôïc ñieàu khieån theo phöông phaùp multiplex (H. 1-21, b). 
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3.3. Chæ thò baèng ñeøn oáng tia aâm cöïc . 
 Trong caùc thieát bò quan saùt vaø ghi daïng tín hieäu, boä phaän chæ thò thöôøng duøng 
ñeøn oáng tia aâm cöïc (CRT - Cathode Ray Tube). Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa CRT laø 
duøng ñieän tröôøng ñeå ñieàu khieån ñöôøng ñi cuûa moät chuøm electron  ñöôïc phoùng ra töø 
suùng ñieän töû vaø cho höôùng leân maøn huyønh quang ñeå veõ dao ñoäng ñoà cuûa tín hieäu caàn 
nghieân cöùu.  Treân hình 1-225 laø sô ñoà nguyeân lyù cuûa ñeøn oáng tia aâm cöïc CRT. 

 
   Hình 1-22. Nguyeân lyù caáu taïo cuûa ñeøn oáng tia aâm cöïc (CRT)  

3.3.1. Suùng ñieän töû. 

 Suùng ñieän töû coù nhieäm vuï taïo ra moät chuøm tia ñieän töû nhoû, coù naêng löôïng cao 
baén tôùi maøn huyønh quang ñeå gaây taùc duïng phaùt saùng. Suùng ñieän töû ñöôïc caáu taïo töø 
catoát, löôùi ñieàu cheá vaø caùc anoát. Catoát thöôøng ñöôïc laøm töø niken ñöôïc ñoát noùng giaùn 
tieáp nhôø sôïi ñoát baèng nguoàn xoay chieàu 6,3V. Cöïc löôùi cuõng laøm baèng niken coù daïng 
hình truï bao boïc laáy catoát. Nhôø ñieän aùp phaân cöïc treân catoát vaø caùc anoát maø chuøm 
ñieän töû phaùt xaï töø catoát sau khi ñöôïc ñieàu tieát bôûi löôùi ñieàu cheá ñöôïc tieâu tuï vaø gia 
toác seõ coù ñuû naêng löôïng vaø ñoä tuï cao phoùng thaúng veà maøn huyønh quang.  

3.3.2.   Heä thoáng ñieàu tieâu. 
 Caùc anoát A1, A2, A3 taïo ra moät heä thoáng coù taùc duïng nhö moät thaáu kính ñieän 
töû. Chöùc naêng cuûa chuùng laø ñieàu tieâu chuøm tia ñieän töû töø catoát tôùi. Treân hình 1-23 chæ 
ra caùc möùc theá phaân cöïc cho catoát, löôùi vaø caùc anoát. Catoát A1 taïo ra tröôøng hoäi tuï vaø 
gia toác sô boä chuøm tia ñieän töû. Do A1 vaø A3 ñöôïc giöõ ôû theá ñaát, trong khi theá A2 ñieàu 
chænh quanh –2kV, keát quaû söï phaân boá caùc ñöôøng ñaúng theá giöõa caùc anoát coù daïng nhö  
treân hình 1-23. 
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Hình 1-23. Hình dang phaân boá ñieän theá giöõa 
 Caùc electron khi ñi qua A1 nhö moät chuøm phaân kyø, khi caét ngang caùc ñöôøng 
ñaúng theá chuùng chòu löïc taùc duïng cuûa ñieän tröôøng theo höôùng vuoâng goùc vôùi caùc 
ñöôøng ñaúng theá. Hình daïng caùc ñöôøng ñaúng theá cuûa A1 taïo neân löïc hoäi tuï, coøn A3 taïo 
ra löïc phaân kyø ñoái vôùi chuøm electron (xem hình 1-23). Coù theå thay ñoåi caùc löïc naøy 
nhôø ñieàu chænh theá phaân cöïc cho A2, theá naøy ñieàu chænh ñieåm ñieàu tieâu cuûa chuøm neân 
A2 ñoâi khi coøn goïi  laø vaønh hoäi tuï. 

3.3.3.  Heä thoáng laùi tia ñieän töû.  
 Chuøm tia electron töø suùng ñieän töû phoùng ra ñöôïc ñieàu khieån bôûi heä thoáng laùi 
chuøm tia tröôùc khi ñi tôùi maøn huyønh quang. Heä thoáng bao goàm hai caëp phieán  laùi tia: 
caëp phieán leäch ñöùng vaø caëp phieán leäch ngang ñaët vuoâng goùc vôùi nhau thöôøng goïi taét 
laø caëp phieán YY vaø XX (hình 1-24).  
 Neáu treân moät caëp phieán leäch ñaët moät hieäu ñieän theá, thì giöõa chuùng seõ toàn taïi 
moät ñieän tröôøng. Khi electron bay vaøo vuøng khoâng gian giöõa hai baûn seõ chòu taùc duïng 
löïc ñieän tröôøng laøm thay ñoåi quyõ ñaïo chuyeån ñoäng. Ñoä leäch cuûa ñieåm saùng do chuøm 
tia ñieän töû taïo neân treân maøn hình so vôùi vò trí ban ñaàu phuï thuoäc vaøo cöôøng ñoä ñieän 
tröôøng vaø thôøi gian bay cuûa ñieän töû qua khoaûng khoâng gian giöõa hai baûn. Cöôøng ñoä 
ñieän tröôøng caøng lôùn cuõng nhö thôøi gian bay cuûa ñieän töû caøng laâu thì ñoä leäch cuûa quyõ 
ñaïo caøng taêng. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng tyû leä vôí ñieän aùp Uy ñaët vaøo caëp phieán leäch 
(hình 1-24), vaø tyû leä nghòch vôùi khoaûng caùch d giöõa hai phieán. Thôøi gian bay cuûa ñieän 
töû qua khoaûng giöõa hai phieán tyû leä vôùi ñoä daøi l cuûa phieán vaø tyû leä nghòch vôùi toác toä 
cuûa ñieän töû, toác ñoä cuûa ñieän töû laïi tyû leä vôùi ñieän aùp anoát A2. Nhö vaäy taêng A2 thì ñoä 
saùng treân maøn hình taêng, nhöng ñoàng thôøi cuõng laøm giaûm ñoä leäch cuûa tia ñieän töû. Noùi 
caùch khaùc laøm giaûm ñoä nhaïy cuûa oáng tia ñieän töû. 
 Töø hình veõ ta thaáy ñoä leäch cuûa tia ñieän töû coøn phuï thuoäc vaøo L laø khoaûng  
caùch töø ñieåm giöõa cuûa phieán leäch ñeán maøn huyønh quang. Nhö vaäy, ta coù quan heä: 

   
22

      
A

y

dU
lLU

y =   =  SUy    (1-22) 
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 trong ñoù S =
22

  
AdU

lL
 ñöôïc goïi laø ñoä nhaïy cuûa CRT, noù baèng ñoä leäch cuûa tia 

saùng treân maøn tính ra mm khi ñaët treân phieán leäch moät hieäu ñieän theá laø 1voân. Caùc 
CRT thoâng thöôøng coù ñoä nhaïy töø 0,2 ÷ 1mm/V. 

 

l

Uy 

Hình 1-24

U

3.3.4.  Maøn huyønh quang. 

 Maøn hình cuûa CRT ñöôïc taïo ra baèng caùch maï moät lôùp huyønh quang baèng phoát 
pho ôû maët trong.  Khi coù ñieän töû baén vaøo thì taïi nhöõng ñieåm ñoù seõ phaùt saùng huyønh 
quang. Thôøi gian phaùt saùng coù theå keùo daøi trong vaøi miligiaây, vaøi giaây, thaäm chí laâu 
hôn nöõa. Tuøy thuoäc vaøo vaät lieäu maø aùnh saùng huyønh quang phaùt ra coù theå coù maøu 
xanh lô, ñoû, xanh luïc hoaëc maøu traéng. 
 Phoát pho söû duïng ôû maøn hình laø chaát caùch ñieän, neáu khoâng coù söï phaùt xaï thöù 
caáp, maøn hình seõ coù theá aâm khi caùc electron sô caáp tích tuï laïi, vaø chuùng coù theå lôùn tôùi 
möùc ñaåy ngöôïc chuøm electron tôùi. Ñeå trieät boû hieäu öùng naøy, treân thaønh coå oáng CRT 
ñöôïc phuû moät lôùp than chì ñeå thu gom vaø trung hoøa caùc electron tích tuï (xem hình 1-
22). 

3.3.5.  Ñieàu chænh ñoä choùi  
 Ñoä choùi cuûa hình aûnh taïo ra treân maøn hình phuï thuoäc vaøo maät ñoä soá electron 
trong chuøm tia tôùi. Ñeå ñieàu chænh maät ñoä electron ngöôøi ta ñieàu chænh ñieän aùp löôùi 
ñieàu cheá M. Maët khaùc ñoä choùi coøn phuï thuoäc vaøo toác ñoä cuûa electron tôùi, nghóa laø 
chuùng phaûi ñöôïc gia toác tôùi toác ñoä khaû dó cao nhaát. Tuy nhieân neáu toác ñoä cuûa chuøm 
electron quaù cao thì taùc duïng cuûa ñieän aùp laøm leäch leân chuøm tia seõ giaûm khi chuùng ñi 
qua heä thoáng laøm leäch, vaø ñoä nhaïy laùi tia seõ keùm. Do vaäy ngöôøi ta thöôøng boá trí moät 
heä thoáng gia toác sau laøm leäch khi tia ñieän töû ñaõ ñi qua caùc taám laùi tia. Moät daây xoaén 
oác baèng chaát coù ñieän trôû cao ñöôïc cho keát tuûa beân trong phaàn loe cuûa oáng CRT. Ñieåm 
ñaàu noái ñaát coøn ñaàu cuoái coù ñieän theá cao tôùi +12kV, nhôø vaäy taïo ra moät ñieän tröôøng 
gia toác lieân tuïc chuøm electron tröôùc khi noù ñaäp vaøo maøn hình. Heä thoáng naøy ñoâi khi 
coøn goïi laø cöïc haäu gia toác. 

3.4. Chæ thò baèng aâm thanh vaø aùnh saùng.    
 Trong caùc thieát bò ño löôøng duøng chæ thò baèng aâm thanh thöôøng söû duïng oáng 
nghe vì ñaây laø loaïi chæ thò raát nhaïy coù theå phaùt hieän ñöôïc caùc doøng ñieän coù coâng suaát 
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raát nhoû ñeán microâoat hay ñieän aùp raát thaáp ñeán microâvon. OÁng nghe coù ñoä nhaïy cao ôû 
phaïm vi taàn soá hôïp vôùi tai nghe, töùc vaøo khoaûng 800 ñeán 1200 Hz neân duøng laøm chæ 
thò aâm taàn raát thích hôïp. Ñoái vôùi caùc maùy ño chæ thò caân baèng (chæ thò 0) khi duøng oáng 
nghe laøm chæ thò coù theå ño ñaïc xaùc ñònh caùc ñaïi löôïng raát nhanh. Caùc oáng nghe duøng 
trong ño löôøng thöôøng coù ñieän trôû cao vaø coù caáu taïo ñeå coù ñoä nhaïy cao vôùi taàn soá vaøo 
khoaûng 1000Hz. 
 Trong caùc thieát bò ño löôøng nhaèm phaùt hieän vaø chæ baùo caùc möùc ngöôõng aùp 
duïng trong caùc heä thoáng baûo veä, thì vieäc söû duïng caùc tín hieäu aâm thanh hoaëc aùnh 
saùng ñeå chæ thò laø raát coù yù nghóa veà maët caûnh baùo, tín hieäu gaây chuù yù ñeå baùo hieäu cho 
con ngöôøi bieát veà söï coá ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc.  

3.5. Löu tröõ keát quaû ño löôøng. 
 Ñeå coù theå löu tröõ keát quaû ño löôøng ngöôøi ta söû duïng nhieàu bieän phaùp khaùc 
nhau: Söû duïng caùc maùy ghi chuyeân duïng; thieát keá caùc heä thoáng ño coù söû duïng vi xöû lyù 
vaø heä thoáng nhôù treân ñóa töø; gheùp noái heä ño vôùi maùy vi tính vaø ñieàu khieån töï ñoäng. 
 Caùc maùy ghi laø caùc thieát bò cho pheùp ghi laïi keát quaû ño dieãn bieán theo thôøi 
gian. Coù theå ghi baèng nhieàu caùch: 

3.5.1.  Ghi lieân tuïc:  Thöôøng laø duøng baêng giaáy chaïy lieân tuïc vaø quaù trình dieãn 
bieán cuûa ñaïi löôïng ñöôïc ghi thaønh moät ñöôøng cong, vaø qua ñoù coù theå xaùc ñöôïc 
ñöôïc söï phuï thuoäc cuûa ñaïi löôïng theo thôøi gian. 

3.5.2.  Ghi giaùn ñoaïn: Vieäc ghi ñöôïc thöïc hieän theo töøng thôøi gian nhaát ñònh vaø 
thöôøng keát hôïp ñeå ghi nhieàu ñaïi löôïng khaùc nhau baèng moät maùy nhôø caùc boä chuyeån 
maïch. Keát quaû cuûa pheùp ghi coù theå laø nhöõng con soá hoaëc caùc ñöôøng chaám chaám. 

 Coù nhieàu phöông phaùp ghi khaùc nhau: 
–  Ghi baèng buùt ghi: laø loaïi ghi ñôn giaûn nhaát. 
–  Ghi baèng phöông phaùp cô ñieän: Duøng phöông phaùp tia löûa ñieän ñeå ñaùnh thuûng 

giaáy ghi töøng luùc, hoaëc duøng phaûn öùng hoùa hoïc treân giaáy ghi. 
–  Ghi baèng phim aûnh, giaáy aûnh. 
–  Ghi treân baêng töø. 
–  Ghi baèng phöông phaùp soá treân ñóa töø. 
– Ghi treân ñóa quang CD. v.v... 

4. DUÏNG CUÏ ÑO DIEÄN, SAI SOÁ, CAÁP CHÍNH XAÙC 
  Coù nhieàu loaïi, tuøy theo nguyeân taéc thieát keá maïch vaø nguyeân lyù taùc ñoäng maø  
ngöôøi ta chia ra hai loaïi cô baûn laø: 

- Caùc duïng cuï ño töông töï (analog) 
- Caùc duïng cuï ño theo phöông phaùp soá (digital). 
Caùc duïng cuï ño töông töï  thöôøng duøng chæ thò baèng kim treân maët ñoàng hoà ñieän 

keá. Ña soá caùc duïng cuï ño ñieän thoâng duïng laø loaïi cô ñieän, tuøy thuoäc vaøo nguyeân lyù 
taùc ñoäng cuûa cô caáu ño maø ngöôøi ta chia ra caùc loaïi sau : 

- Cô caáu ño töø ñieän (ñieän keá khung quay); 
- Cô caáu ño kieåu ñieän töø; 
- Cô caáu ño kieåu ñieän ñoäng; 
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- Cô caáu ño kieåu nhieät ñieän; 
- Cô caáu ño tónh ñieän; 
- Cô caáu ño kieåu caûm öùng. . . . 
Treân baûng 1-1 chæ ra caùc kyù hieäu quy öôùc treân maët ñoàng hoà ño ñieän vaø yù nghóa 

cuûa chuùng. 
 
         Baûng 1-1 

Cô caáu ño kieåu töø ñieän

Cô caáu ño kieåu ñieän töø

Loâgoâm eùt töø ñieän

Loâgoâm eùt ñieän töø

Cô caáu ño kieåu ñieän ñoäng

Loâgoâm eùt ñieän ñoäng

Cô caáu ño saét ñieän ñoäng

Loâgoâm eùt saét ñieän ñoäng

Cô caáu ño kieåu nhieät ñieän

Cô caáu ño kieåu tónh ñieän

Caëp nhieät ngaãu tröïc tieáp

Caëp nhieät ngaãu giaùn tieáp

M aøn chaén tónh ñieän

M aøn chaén töø

Cô caáu hieäu chænh

Giaù trò töø tröôøng ngoøai gaây 
ra sai leäch chæ soá duïng cuï

Giaù trò ñieän tröôøng ngoøai 
gaây ra sai leäch chæ soá duïng 
cuï ño

Ñieän aùp kieåm tra ñoä caùch 
ñieän 500V

Ñieän aùp kieåm tra ñoä caùch 
ñieän treân 500V (ï 2 kV)

khoâng kieåm tra ñieän aùp 
caùch ñieän

Ñaët duïng cuï thaúng ñöùng

Ñaët duïng cuï naèmg ngang

Doøng m oät chieàu

Doøng xoay chieàu

Doøng ñieän moät chieàu vaø
xoay chieàu

Ñònh höôùng cuûa duïng cuï
ño trong töø tröôøng traùi ñaát

Caáp chính xaùc tính theo 
phaàn traêm giaù trò cuoái 
cuøng  thang ño

Caáp chính xaùc tính theo 
phaàn traêm chieàu daøi thang 
ño
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Caùc maùy ño coù ñoä chính xaùc cao thöôøng ñöôïc laép ñaët theâm caùc maïch boå trôï 
baèng caùc linh kieän ñieän töû, baùn daãn, vaø cô caáu chæ thò thöôøng duøng loaïi töø ñieän. 

Trong caùc duïng cuï ño theo phöông phaùp soá, ñaïi löïôïng ño töông töï loái vaøo 
ñöôïc soá hoùa nhôø caùc maïch bieán ñoåi töông töï soá ADC (Analog to Digital Converter), 
sau ñoù ñöa qua maïch ñeám, giaûi maõ vaø chæ thò baèng caùc ñeøn LED 7 ñoaïn (LED - Light 
Emitting Diode) hoaëc ñeøn tinh theå loûng 7 ñoaïn. 

Theo ñaïi löôïng ño ngöôøi ta chia caùc duïng cuï ño ñieän ra theo teân goïi: nhö 
Ampekeá, Miliampekeá, Microâampekeá, Voân keá, Milivoânkeá, OÂmkeá,v.v... 

4.2.  Sai soá. 
Baát kyø pheùp ño naøo cuõng maéc phaûi sai soá, Theo caùch bieåu dieãn sai soá thì coù 2 

loaïi sai soá sau : 

4.2.1.   Sai soá tuyeät ñoái: 
 Laø hieäu giöõa giaù trò thöïc cuûa ñaïi löôïng ño vaø trò soá ño ñöôïc baèng pheùp ño: 

 ∆Χ =  XT - X m     (1-23) 
XT  - Giaù trò thöïc cuûa ñaïi löôïng ño 
Xm - Giaù trò ño ñöôïc baèng pheùp ño 
Nhö vaäy ∆Χ coù theå coù giaù trò döông hoaëc aâm. Tuy nhieân, do XT ta chöa bieát, 

neân trong thöïc teá ngöôøi ta thöôøng laáy giaù trò gaàn ñuùng cuûa XT baèng caùch ño nhieàu laàn 
vaø xem giaù trò trung bình cuûa n laàn ño gaàn ñuùng vôùi XT.  

    ∑
=

=≅
n

i
iMT X

n
XX

1  
 

1
    (1-24) 

Vaø giaù trò cuûa ∆Χ  cuõng ñöôïc bieåu dieãn nhö sau: 

   ( )∑∑
==

−=∆=∆
n

1  i
i

n
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n
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n
1X             (1-25) 

4.2.2.   Sai soá töông ñoái:  
Ñeå ñaùnh giaù ñoä chính xaùc cuûa pheùp ño, ngöôøi ta duøng sai soá töông ñoái δX vaø 

bieåu dieãn ra phaàn traêm: 

%100 (%) ⋅
Χ
∆Χ

=Χδ       (1-26) 

Thöïc teá, cuõng thöôøng bieåu dieãn baèng giaù trò gaàn ñuùng trung bình cuûa noù: 

         %100  (%) ⋅
Χ
∆Χ

=Χδ     (1-27) 

4.3.  Caáp chính xaùc cuûa ñoàng hoà ño ñieän. 
Ñeå ñaùnh giaù ñoä chính xaùc cuûa ñoàng hoà ño ñieän, ngöôøi ta duøng khaùi nieäm caáp 

chính xaùc cuûa duïng cuï. Caáp chính xaùc cuûa duïng cuï ño ñieän ñöôïc ñònh nghóa laø: 

   %100    %
max

max ⋅
∆

=
A
Xγ      (1-28) 

∆X max –  laø sai soá tuyeät ñoái lôùn nhaát cuûa duïng cuï ño ôû thang ño töông öùng;     
         Amax  –  laø giaù trò lôùn nhaát cuûa thang ño . 
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Duïng cuï ño ñieän coù 8 caáp chính xaùc sau : 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5;  2,5 vaø 5.  
Caáp chính xaùc ñöôïc ghi treân maët cuûa ñoàng hoà ño. Bieát caáp chính xaùc ta coù theå tính 
ñöôïc sai soá tuyeät ñoái lôùn nhaát cho pheùp cuûa pheùp ño: 

 ∆Xmax  =  γ% . Amax / 100   (1-29) 

Ví duï: Moät miliampekeá coù thang ñoä lôùn nhaát Amax = 100mA, caáp chính xaùc laø 
2,5. Sai soá tuyeät ñoái lôùn nhaát cho pheùp seõ laø: 

  ∆Xmax  =  2,5 x 100 / 100  =  2,5 mA 
Vöôït quaù giaù trò 2,5mA naøy ñoàng hoà seõ khoâng coøn ñaït caáp chính xaùc 2,5 nöõa. 

4.4 . Caùc caùch tính sai soá. 

4.4.1.   Sai soá cuûa pheùp ño vôùi caùc thang ño khaùc nhau: 
Trong thöïc teá khi ño vôùi moät maùy ño coù caáp chính xaùc nhaát ñònh, nhöng khi 

thay ñoåi thang ño thì sai soá tuyeät ñoái cuûa pheùp ño seõ thay ñoåi, caùch tính theo coâng 
thöùc (1-29). 

Ví duï: Moät voân keá coù caáp chính xaùc  1,5 khi duøng thang ño 50V maéc sai soá 
cho pheùp lôùn nhaát laø : 

   ∆ Umax  =  1,5. 50 / 100  =  0,75V 

Nhöng neáu duøng thang ño 100V thì sai soá tuyeät ñoái lôùn nhaát cho pheùp laïi laø 
     

   ∆ U’max  =  1,5 . 100 / 100  =  1,5V 

4.4.2.   Sai soá töông ñoái cuûa toång 2 ñaïi löôïng. 
Neáu hai ñaïi löôïng ño coù tính chaát ñoäc laäp vôùi nhau, moãi ñaïi löôïng coù sai soá 

töông ñoái rieâng bieät δA vaø δB thì sai soá töông ñoái cuûa toång 2 ñaïi löôïng (A + B) seõ 
laø : 

  
BA

BA
BA +

∆+∆
=+   )(δ    =  

BA
BBAA

+
+ δδ

   (1-30) 

4.4.3.  Sai soá töông ñoái cuûa tích 2 ñaïi löôïng. 
Neáu hai ñaïi löôïng ñoäc laäp vôùi nhau maø moãi ñaïi coù moät trò soá sai soá töông ñoái 

rieâng bieät thì sai soá töông ñoái cuûa tích 2 ñaïi löôïng (A.B) ñöôïc xaùc ñònh: 
        δ (A.B)  =   δA  +   δB          (1-31) 

Toång quaùt, trong tröôøng hôïp tích cuûa nhieàu ñaïi löôïng ñoäc laäp vôùi nhau: 

              (1-32) ∑∏
=

=
n

i
iA

i
iA

1  
    δδ

4.4.4.   Sai soá töông ñoái cuûa moät thöông  
       δ (A/B)  =   δA  +  δB       (1-33) 

Toång quaùt cho tröôøng hôïp tyû soá cuûa tích nhieàu ñaïi löôïng : 

Neáu :  x   =   
∏

∏

j
j

i
i

B

A
      Thì:      ∑∑ +=

j
Bj

i
Ai δδδ                         (1-34) 
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CHÖÔNGII: ÑO CAÙC ÑAÏI LÖÔÏNG ÑIEÄN 
 

§ 1. KHAÙI NIEÄM CHUNG 
Caùc ñaïi löôïng ñieän ñöôïc chia laøm hai loaïi: loaïi taùc ñoäng (active) vaø loaïi thuï 

ñoäng (passive). 
  – Loaïi taùc ñoäng: Caùc ñaïi löôïng mang naêng löôïng nhö ñieän aùp, doøng ñieän, coâng suaát 
laø nhöõng ñaïi löôïng taùc ñoäng. Khi ño caùc ñaïi löôïng naøy, baûn thaân naêng löôïng cuûa 
chuùng seõ taùc ñoäng leân maïch ño vaø cô caáu ño. Trong caùc tröôøng hôïp naêng löôïng quaù 
lôùn phaûi söû duïng caùc maïch phaân doøng, phaân aùp hoaëc caùc maïch laáy maãu ñaïi löôïng ño 
(bieán aùp, bieán doøng). Tröôøng hôïp ngöôïc laïi, neáu caùc ñaïi löôïng ño quaù nhoû, phaûi söû 
duïng caùc maïch khueách ñaïi ñeå khueách ñaïi chuùng leân ñuû lôùn ñeå maïch ño coù theå laøm 
vieäc bình thöôøng. 

– Loaïi thuï ñoäng: Caùc ñaïi löôïng khoâng mang naêng löôïng nhö ñieän trôû, ñieän 
caûm, ñieän dung laø caùc ñaïi löôïng thuï ñoäng. Khi ño caùc ñaïi löôïng naøy phaûi 
coù nguoàn ñieän aùp ñeå cung caáp naêng löôïng cho chuùng trong maïch ño.  

 

§ 2. ÑOÀNG HOÀ ÑO ÑIEÄN VAÏN NAÊNG 

2.1. Caùc chæ tieâu chaát löôïng cuûa ñoàng hoà vaïn naêng. 

2.1.1.  Ñoä nhaïy γ. 
 Ñoä nhaïy cuûa ñoàng hoà bieåu thò moái quan heä phuï thuoäc cuûa goùc leäch phaàn ñoäng 

khi coù doøng ñieän taùc ñoäng leân cô caáu ño. Noù chính laø doøng ñieän nhoû nhaát coù khaû naêng 
laøm leäch kim chæ thò leân heát thang ñoä. Doøng caøng nhoû thì ñoä nhaïy caøng cao. Ñoä nhaïy 
cuûa ñoàng hoà tæ leä vôùi maät ñoä töø thoâng cuûa nam chaâm vónh cöûu, soá voøng cuûa khung daây 
ñieän keá, vaø tyû leä nghòch vôùi löïc caûn cuûa loø xo xoaén. 

Caùc ñoàng hoà coù ñoä nhaïy cao thöôøng coù ñoä nhaïy (50÷20)µA. Ñoä nhaïy thöïc teá 
cuûa ñoàng hoà thöôøng bò giaûm ñi vì coù sun vaïn naêng ñaáu song song vôùi khung daây. 
 Treân maët cuûa ñoàng hoà ño thöôøng coù ghi trò soá ñieän trôû vaøo öùng vôùi moãi voân 
(Ω/V). Muoán tính ra ñoä nhaïy thöïc teá chæ caàn  soá laáy nghòch ñaûo cuûa ñieän trôû vaøo öùng 
vôùi moãi voân. Ví duï, ñoàng hoà vaïn naêng 500 T coù ñieän trôû vaøo öùng moãi voân laø 20.000 
Ω/V thì ñoä nhaïy thöïc teá seõ laø: 

    AV
V

µγ 50
000.20
 1

/000.20
1

=
Ω

=
Ω

=  

 Nhö vaäy, ñoàng hoà coù soá Ω/V caøng lôùn thì doøng ñieän laøm leäch heát thang ñoä 
caøng nhoû vaø ñoàng hoà caøng nhaïy. Doøng ñieän naøy thöôøng reõ nhaùnh qua maïch sun vaïn 
naêng, neân doøng ñieän thöïc teá chaïy tröïc tieáp qua khung daây ñieän keá nhoû hôn. Chaúng 
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haïn, ñoàng hoà 500 T coù ñoä nhaïy thöïc teá laø 50 µA, nhöng doøng thöïc teá qua khung daây 
chæ laø 40 µA. Ñoàng hoà 108 T coù trò  5000Ω/V, ñoä nhaïy thöïc teá laø 200 µA, nhöng doøng 
qua khung daây chæ laø 63 µA. 

2.1.2.  Caáp chính xaùc.  
 Do maïch ño duøng phoái hôïp ñeå ño caû ñieän aùp, doøng ñieän vaø ñieän trôû neân caáp 
chính xaùc cuûa ñoàng hoà vaïn naêng thöôøng thaáp hôn caùc maùy ño rieâng leû. Caáp chính xaùc 
ñöôïc bieåu thò theo sai soá phaàn traêm ñoái vôùi trò soá lôùn nhaát cuûa thang ño. Caáp chính 
xaùc ñoái vôùi ñieän xoay chieàu thì nhoû hôn ñoái vôùi ñieän moät chieàu vì aûnh höôûng cuûa ñaëc 
tuyeán chænh löu phi tuyeán. 
 Treân maët ñoàng hoà thöôøng ghi roõ caáp chính xaùc ñoái vôùi ñieän moät chieàu vaø xoay 
chieàu. Caùc ñoàng hoà thoâng duïng coù caáp chính xaùc 2,5 ñoái vôùi ñieän moät chieàu vaø 4 ñoái 
vôùi ñieän xoay chieàu. 

2.1.3.  Tính thaêng baèng. 
 Ñoàng hoà vaïn naêng coù tính thaêng baèng toát thì duø ñeå naèm, ñeå ñöùng hay nghieâng 
kim chæ thò vaãn veà ñuùng soá 0. Ñieàu ñoù chöùng toû troïng taâm cuûa khung quay naèm ñuùng 
treân ñöôøng noái hai muõi nhoïn cuûa truïc quay. 

2.2. Maïch ño trong ñoàng hoà ño ñieän vaïn naêng. 
 Sô ñoà khoái trình baøy nguyeân lyù toå chöùc maïch ño trong moät ñoàng hoà ño ñieän 
vaïn naêng chæ ra treân hình 2-1. Maïch goàm 3 khoái chöùc naêng cô baûn: khoái ño doøng ñieän, 
khoái ño ñieän aùp vaø khoái ño ñieän trôû. Cô caáu chæ thò duøng ñieän keá töø ñieän G. 
 

Maïch ño  I

Maïch ño U

Maïch ño R

I

U

R

+ -

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2-1. Sô ñoà khoái mach ño cuûa ñoàng hoà ño ñieän

2.2.1.  Maïch ño doøng ñieän moät chieàu. 
 Caùc cô caáu ño töø ñieän chæ ño ñöôïc töø vaøi chuïc tôùi vaøi traêm microâampe (µA). 
Nhöng trong thöïc teá ta caàn ño nhöõng doøng ñieän coù trò soá lôùn hôn nhieàu, muoán vaäy 
phaûi môû roäng thang ño cho ñoàng hoà. Sô 
ñoà nguyeân lyù maéc sun môû roäng thang ño 
cho ñieän keá chæ ra treân hình 2-2. 

Rs

Rg

Ig

IsI

 Goïi doøng caàn ño laø I, doøng laøm 
leäch toaøn phaàn cô caáu ño laø Ig, ñieän trôû cô 
caáu ño laø Rg, ñieän trôû sun laø RS, töø hình 2-
2 ta deã daøng thaáy: Hình 2-2 

 
Lưu Thế Vinh                                                                       Khoa Vật Lý 



Kyõ Thuaät Ño Löôøng Ñieän –Ñieän töû                                                      - 31 - 

     I = IS + Ig 

g

S

S

g

R
R

I
I

=  

 Ta coù: IS = I – Ig , goïi n =  I / Ig laø heä soá môû roäng thang ño doøng, ta seõ coù: 
 I = nIg , töø ñoù: 

    
g

S

gg

g

S

g

R
R

nInI
I

I
I

     
1

1         =
−

=
−

=  

  Hay:  
1

    
−

=
n
R

R g
S        (2-1)  

 Trong ñoàng hoà vaïn naêng maïch ño thöôøng coù nhieàu thang ño khaùc nhau, coù 2 
caùch ñaáu sun: kieåu ñaáu sun rieâng reõ vaø kieåu ñaáu sun vaïn naêng. 

a.Maïch sun rieâng reõ. 

SW

R1

R2

R3

Ig
Rg

I1

I2

I3

+ _
 Caùc sun ñaáu rieâng reõ öùng 
vôùi töøng thang ño khaùc nhau (hình 
2-3). Vieäc choïn thang ño ñöôïc 
thöïc hieän nhôø chuyeån maïch SW. 
Giaù trò cuûa caùc ñieän trôû sun R1, 
R2, R3 ñöôïc tính theo coâng thöùc 
(2-1). 
 Sun rieâng reõ coù öu ñieåm  

Hình 2-3. Maïch sun rieâng reõ laø  taùch  rôøi  nhau  neân deã daøng  
kieåm tra hieäu chænh vaø söûa chöõa.  
Tuy nhieân, khoâng kinh teá vì taêng soá ñieän trôû daây quaán. Maët khaùc khi chuyeån maïch bò 
tieáp xuùc xaáu hoaëc khoâng tieáp xuùc, maïch sun seõ bò ngaét, toaøn boä doøng ño seõ ñoå qua 
ñieän keá laøm chaùy khung daây cuûa ñoàng hoà. Do vaäy kieåu sun rieâng reõ ít söû duïng trong 
thöïc teá. 

b) Maïch sun vaïn naêng. 

 Maïch sun vaïn naêng coù ñaëc ñieåm laø bao goàm taát caû caùc sun rieâng reõ cuûa töøng 
thang ño. Caùc sun rieâng reõ ñaáu noái tieáp vôùi nhau vaø toaøn boä ñieän trôû sun ñaáu song 
song thöôøng tröïc vôùi cô caáu ño (hình 2-4).  

  

R2R4 R1

SW 

R3

Rg
+ _

1

2
3
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R1R2

1
2

+ _
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Moãi moät thang ño seõ laø toå hôïp caùc ñieän trôû, sun cuûa thang ño tröôùc laø moät 
phaàn sun cuûa thang ño sau. Trong sô ñoà hình 2-4, a thì öùng vôùi thang ño thöù nhaát, ñieän 
trôû sun laø R1, coøn R2, R3, R4 ñoùng vai troø caùc ñieän trôû phuï noái tieáp vôùi cô caáu ño. Ñaây 
cuõng laø thang ño doøng lôùn nhaát trong caùc thang ño treân (öùng vôùi sun nhoû nhaát).  
Moät caùch töông töï, ta coù (R1 + R2) laø sun cuûa thang ño thöù 2; (R1 + R2 + R3) laø sun 
cuûa thang ño thöù ba vaø (R1 + R2 + R3 + R4) laø sun cuûa thang ño thöù  tö (thang ño doøng 
nhoû nhaát). 

     a)       b)  
Hình 2-4. Mach sun van naêng

 So vôùi kieåu maïch duøng sun rieâng bieät, maïch duøng sun vaïn naêng tieát kieäm 
ñöôïc ñieän trôû daây quaán hôn, ñaëc bieät do ñieän trôû sun maéc song song thöôøng tröïc vôùi 
cô caáu ño neân khoâng sôï xaûy ra quaù taûi cho ñoàng hoà. Tuy nhieân, vieäc ñieàu chænh vaø 
söûa chöõa maïch sun vaïn naêng seõ phöùc taïp hôn. 
 Ñeå tính toaùn ñieän trôû sun vaïn naêng ta cuõng xuaát phaùt töø caùch tính toång quaùt 
ñoái vôùi sun rieâng reõ. Ta haõy xeùt maïch sun vaïn naêng ñôn giaûn nhö chæ ra treân hình 2-5 
goàm hai ñieän trôû  R1 + R2   

 Ta coù:   
11

21 −
=+=

n
R

RRR g
S    (2-2) 

ÔÛ ñaây n1 laø heä soá hieäu chænh doøng öùng vôùi thang ño maéc sun RS = R1 + R2. 
 Vôùi thang ño sau, ñieän trôû sun laø R2, coøn R1 noái tieáp vôùi cô caáu ño. AÙp duïng 
coâng thöùc tính sun (2-1) ta coù: 

     
1

     
2

1
2 −

+
=

n
RR

R g     (2-3) 

 ÔÛ ñaây n2 laø heä soá hieäu chænh doøng ñieän öùng vôùi thang ño coù sun laø R2. Töø 
phöông trình (2-2) vaø (2-3) ta ruùt ra: 

     ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=

211

1
1

1    1 
1

    
nnn

n
RR g     (2-4) 

       R2  =  RS – R1 

 Tính toaùn töông töï vôùi caùc maïch sun vaïn naêng cho 3, 4,...k thang ño ta ruùt ra 
coâng thöùc toång quaùt tính ñieän trôû sun vaïn naêng Rk cuûa thang ño baát kyø: 

           Rk =  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

− +11

1 1      1 
1 kk

g nnn
n

R     (2-5) 

–Ví duï: Moät ñieän keá coù doøng leäch toaøn thang laø Ig = 50µA, ñieän trôû cô caáu ño Rg = 
300Ω. Tính trò soá sun vaïn naêng ñeå môû roäng thang ño cho ñieän keá vôùi caùc doøng 100 
µA, 1mA, 10mA vaø 100mA. 
 Ta coù heä soá hieäu chænh doøng öùng vôùi caùc thang ño töông öùng laø: 
 n1 = 100/50 =  2; n2 = 1000/50 = 20; n3 = 10.000 /50 = 2000; 
 n4 = 100.000/50 = 2000. 
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  Tính RS =  R1 + R2 + R3 + R4 = Ω=
−

=
−

300
12

300
11n

Rg  

Trò soá ñieän trôû sun ôû moãi thang ño tính theo coâng thöùc (2-5). 

  Ω==⎟
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 Ω==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−
= 7,2

2000
9600

2000
1

200
1

12
23003R  

 R4  =  RS – (R1+ R2 + R3) = 300 – 299,7  =  0,3Ω 

2.2.2.   Maïch ño ñieän aùp  moät chieàu. 

 Cô caáu ño töø ñieän chæ coù theå ño ñöôïc ñieän aùp nhoû, ñeå môû roäng thang ño ngöôøi 
ta phaûi maéc theâm ñieän trôû phuï Rp noái tieáp vôùi cô caáu ño (hình 2-5). 

 Töø hình veõ ta coù: 
Rp + _

Up Ug

Ig
Rg

 U = UP + Ug = Ig(RP + Rg) 

Trong ñoù Rg  vaø Ig laø ñieän trôû cuûa cô caáu ño 
vaø doøng leäch cöïc ñaïi cuûa thang ño ñieän keá.  

Hình 2-5 Nhö vaäy, giaù trò cuûa ñieän trôû phuï seõ laø: 

     g
g

p R
I
UR           −=     (2-6) 

 Töông töï nhö thang ño doøng ñieän moät chieàu, ñeå ño caùc trò soá ñieän aùp khaùc 
nhau, thang ño ñieän aùp cuõng ñöôïc thieát keá caùc maïch ñieän trôû phuï kieåu rieâng bieät vaø 
ñieän trôû phuï kieåu vaïn naêng (hình 2-6) 
 Hình 2-6, a laø sô ñoà maïch ño ñieän aùp moät chieàu vôùi 4 thang ño maéc kieåu ñieän 
trôû phuï rieâng reõ. Maïch naøy coù öu ñieåm laø deã daøng kieåm tra vaø söûa chöõa, nhöng cuõng 
coù nhöôïc ñieåm gioáng nhö maïch sun rieâng reõ laø deã bò hôû maïch ño khi chuyeån maïch 
tieáp xuùc xaáu. 

R1R2R3R4

SW 

SW 

R4 R1R3 R2

Rg
+ _

1
23

4

4
3 2

1

+
Rg _

+ _

_

+

a) b)                                         Hình 2-6
a) Maïch voân keá duøng ñieän trôû phuï kieåu rieâng reõ 
b) Maïch voân keá duøng ñieän trôû phuï vaïn naêng 
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 Hình 2-6, b laø sô ñoà maéc ñieän trôû phuï vaïn naêng. Ñaây laø kieåu ñöôïc duøng roäng 
raõi trong caùc ñoàng hoà vaïn naêng. Caùc ñieän trôû thaønh phaàn treân hình 2-6, b deã daøng tính 
theo caùc coâng thöùc sau: 

         
g

gg

I
RIU

R
−

= 1
1      

           
gI
UU

R 12
2     

−
=  

           
gI
UU

R 23
3      

−
=  

 Töông töï, ta ruùt ra coâng thöùc toång quaùt ñeå tính ñieän trôû phuï môû roäng thang ño 
khi ñaõ bieát thang ño tröôùc: 

    
g

nn
n I

UU
R 1     −−

=     (2-7) 

 Trong ñoù n laø soá thöù töï thang ño. 

–Ví duï: Moät ñoàng hoà ño ñieän vaïn naêng coù ñieän trôû cô caáu ño laø 300 Ω, doøng leäch 
toaøn thang laø 0,3mA. Haõy tính caùc ñieän trôû phuï vaïn naêng môû roäng thang ño cuûa voân 
keá ñeå coù theå ño ñöôïc caùc ñieän aùp  6V, 30V vaø 150V. 

 AÙp duïng caùc coâng thöùc  (2-7) cho caùc thang ño ta coù: 

   R1  =  
( )

Ω=Ω=
×− k7,1919700

0003,0
3000003,06

 

   Ω=Ω=
−

= kR 8080000
0003,0

630
2  

   Ω=Ω=
−

= kR 400400000
0003,0

30150
3  

 Treân caùc hình 2-7 vaø hình 2-8 laø hai maïch ñieän trôû phuï thöïc teá cuûa hai ñoàng 
hoà vaïn naêng U202 vaø U1.  
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R2 R3

+

R1

-
R4

R8

R7

R6

R5

15 75 300 750

+-  R15

R4R3R1 R2

R6

10V 50V 230V 500V

- +

R8R7 R9

R5- +  
      Hình 2-7. Maïch voân keá duøng ñieän trôû phuï rieâng bieät trong ñoàng hoà vaïn naêng U 202 

 

 

 

 

 

 
 

       Hình 2-8. Maïch voân keá duøng ñieän trôû phuï vaïn naêng trong ñoàng hoà vaïn naêng U1 

2.3. Ño doøng ñieän vaø ñieän aùp xoay chieàu. 
 Cô caáu ño töø ñieän chæ coù theå ño doøng moät chieàu. Ñeå ño doøng ñieän vaø ñieän aùp 
xoay chieàu maïch ño ñöôïc maéc theâm khoái chænh löu. Caùc maïch chænh löu  trong ñoàng 
hoà vaïn naêng thöôøng duøng laø chænh löu 2 baùn kyø, chænh löu caàu ñoái xöùng hoaëc khoâng 
ñoái xöùng treân caùc diode Ge. Sô ñoà nguyeân lyù maïch ño doøng ñieän vaø ñieän aùp  xoay 
chieàu cuûa ñoàng hoà vaïn naêng Univecka ñöôïc trình baøy treân caùc hình 2-9 vaø hìnhø 2-10. 

500 300 100 50 30 10 5 3 1 0.5 0.3 0.1 0.05 0.04 0.01

10K

-

+

1 2 5 10 20 50 100 200 500
mA

1A 2A 10A

_
+
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Hình 2-10. Mach ño ñieän aùp xoay chieàu cuûa ñoàng hoà
 

2.4. Maïch ño ñieän trôû.  
           Trò soá cuûa ñieän trôû thöôøng phaân ra caùc khoaûng: trò soá nhoû (döôùi 1Ω); trung bình 
(1 ÷105Ω) vaø lôùn (treân MΩ). 
 Caùc ñieän trôû nhoû thöôøng ño baèng caàu ño, loaïi lôùn duøng Meâgoâm keáá ñeå ño. Loaïi 
trung bình ñöôïc ño chuû yeáu baèng oâm keá. Trong ñoàng hoà vaïn naêng thang ño oâm ñöôïc 
khaéc ñoä tröïc tieáp ra oâm. 
  Tuøy theo caùch maéc ñieän trôû caàn ño RX noái tieáp hay song song vôùi cô caáu ño, 
ngöôøi ta phaân ra hai loaïi: oâm keá song song vaø oâm keá maéc noái tieáp. 

2.4.1.  OÂm keá coù ñieän trôû ño maéc noái tieáp. 
 Trong sô ñoà naøy ñieän trôû caàn ño RX ñöôïc maéc noái tieáp vôùi cô caáu ño (hình 2-
11, a) 

        Hình 2-11
 

G
Rx

R

G

R

Rx

R*

U

+

-

+ -

U

+

-

+ -

a) b)  
 
 
  Töø hình veõ ta coù: 

     
X

g RR
UI
+

=      (2-8) 

 Neáu U = const  thì Ig = f(RX). Thang ñoä cuûa duïng cuï khaéc ñoä theo Rx . Vì haøm 
truyeàn (2-8) laø phi tuyeán neân thang ñoä Rx seõ khoâng ñeàu.  Khi Rx thay ñoåi giaù trò cuûa Ig 
seõ thay ñoåi.  

– Khi Rx = 0 (ngaén maïch Rx), doøng Ig = Imax, goùc leäch kim chæ thò laø lôùn nhaát 
– Khi Rx =∞ (hôû maïch Rx), doøng Ig = 0, goùc leäch kim chæ thò baèng 0. 
Nhö vaäy thang ñoä cuûa oâm keáá loaïi naøy ngöôïc vôùi thang ño thoâng thöôøng,  giaù 

trò 0 Ω ôû taän cuøng beân phaûi, coøn giaù trò ∞ Ω ôû taän cuøng beân traùi.  
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–Löu yù.  Keát quaû ño Rx chæ chính xaùc khi ñieän aùp nguoàn khoâng ñoåi U = const. Ñeå coù 
theå hieäu chænh  ñieän aùp nguoàn trong moät phaïm vi bieán ñoåi nhaát ñònh, ngöôøi ta duøng 
theâm moät bieán trôû R*

  maéc song song vôùi cô caáu ño (hình 2-11, b). Tröôùc moãi laàn ño ta 
phaûi ngaén maïch 2 que ño (ngaén maïch Rx) vaø ñieàu chænh kim ñoàng hoà chæ ñuùng soá 0, 
sau ñoù tieán haønh ño thì keát quaû chæ thò môùi chính xaùc. Nuùm ñieàu chænh cuûa bieán trôû R* 
ñöôïc ñöa ra tröôùc maët maùy vaø thöôøng kyù hieäu baèng chöõ Ω.  
 Maïch ño oâm maéc noái tieáp nhö treân ñöôïc duøng roäng raõi trong caùc ñoàng hoà vaïn 
naêng. Thoâng thöôøng thang ñoä oâm keáá ñöôïc caáu taïo theo kieåu thang ño sau lôùn gaáp 10 
laàn thang ño tröôùc, neân khi chuyeån thang ño chæ caàn nhaân heä soá x10, x100, x1000. 
Hình 2-12 laø maïch ño ñieän trôû trong ñoàng hoà vaïn naêng 108-T 
 

R8

R21

R23

R7R6R5R4R3R2R1

R22

R17

R18

X1

X10

X1K

X10K

1,5V
1,5V

R20

+-

R19

          Hình 2-12. Maïch ño ñieän trôû trong ñoàng hoà vaïn naêng 108-T 

2.4.2 OÂm keá coù ñieän trôû ño maéc song song 
Sô ñoà cuûa oâm keá maéc song song nhö hình 2-13. Töông töï nhö oâm keá maéc noái 

tieáp, ta xeùt 2 tröôøng hôïp: 
– Khi ngaén maïch Rx (Rx = 0) , doøng qua cô caáu ño baèng 0. 
– Khi hôû maïch Rx (Rx = ∞) doøng qua cô caáu ño seõ ñöôïc xaùc ñònh bôûi ñieän trôû 

cô caáu ño vaø ñieän trôû maïch ngoaøi: 

     
gRR

UI
+

=     (2-9) 

Luùc naøy doøng ñieän qua cô caáu ño seõ laø lôùn nhaát.  
Khi maéc song song Rx vôùi ñieän keá G, doøng qua maïch ño seõ laø: 

    

gx

gx

RR
RR

R

UI

+
+

=               (2-10) 
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G

R

Rx

G

Rx

R*

U

 
 

+

-

+ -

a)

-+

-

U

+

b)

 
 

R 
 
 

         Hình 2-13
 
Caùc bieåu thöùc (2-9) vaø (2-10) cho thaáy thang ñoä cuûa ñoàng hoà seõ khoâng ñeàu vaø 

cuõng thuaän chieàu bình thöôøng nhö caùc thang ño ñieän aùp vaø doøng ñieän. 
Ñeå ñieàu chænh ñieåm 0 ban ñaàu cuõng söû duïng theâm ñieän trôû R* maéc noái tieáp vôùi 

maïch ño (hình 2-13, b). 

2.5. Thang ño ñeà xi ben. 
 Trong moät soá ñoàng hoà vaïn naêng coù theâm thang ño ñeà xi ben (dB) duøng ñeå ño 
möùc tín hieäu xoay chieàu.  
 Möùc chuaån quy ñònh 1mW treân gaùnh 600Ω thì ñieän aùp töông öùng laø 0,775 V 
(ñöôïc tính töø heä thöùc: P = U2/R töø ñoù thì U = RP. ). 
 Thang ñoä dB töông öùng vôùi thang ño ñieän aùp xoay chieàu treân ñoàng hoà. O dB 
öùng vôùi vaïch kim 0,775V cuûa thang ño ñieän aùp xoay chieàu. 
 Ñoái vôùi caùc thang ño khaùc, giaù trò dB ñöôïc tính baèng caùch coäng theâm vaøo chæ 
soá cuûa duïng cuï vôùi trò soá khoâng ñoåi ghi treân maët ñoàng hoà. 
 Ví duï: Ño baèng thang ño 50 V (14) , soá chæ treân thang ñoä laø +10 dB, thì trò soá 
thöïc seõ laø : +10 + 14 dB = 24 dB. 
 Ño baèng thang ño 500 V(34), keát quaû ño seõ laø = soá chæ + 34 dB, 
 

§ 3. ÑO ÑIEÄN AÙP BAÈNG CAÙC VOÂN MEÙT TÖÔNG TÖÏ 

3.1. Ñaëc tính chung. 
 Ño ñieän aùp laø moät trong nhöõng pheùp ño cô baûn nhaát ñeå ño caùc thoâng soá cuûa tín 

hieäu. Khi caàn kieåm tra, xaùc ñònh cheá ñoä coâng taùc cuûa thieát bò ñieän töû thì pheùp ño ñieän 
aùp ñöôïc söû duøng nhieàu nhaát. Sôû dó vaäy, vì pheùp ño thöïc hieän nhanh choùng, deã tieán 
haønh vaø coù ñoä chính xaùc cao.  

Ñaëc ñieåm cuûa pheùp ño ñieän aùp trong kyõ thuaät ñieän töû laø khoaûng trò soá ño roäng 
vaø ôû trong moät daûi taàn raát roäng döôùi nhieàu daïng tín hieäu ñieän aùp khaùc nhau. Ñoä lôùn 
cuûa ñieän aùp caàn ño coù trò soá töø vaøi microâvoân ñeán haøng traêm kiloâvoân. Daûi taàn cuûa ñieän 
aùp caàn ño  töø ñieän aùp moät chieàu, ñieän aùp coù taàn soá bieán ñoåi chaäm (khoaûng vaøi phaàn 
traêm Hz) ñeán ñieän aùp coù taàn soá khaù cao tôùi haøng ngaøn MHZ.  

Caùc  trò soá cuûa ñieän aùp caàn ño thöôøng laø trò ñænh (bieân ñoä); trò hieäu duïng vaø trò 
trung bình. 
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– Trò soá ñænh Um laø giaù trò töùc thôøi cöïc ñaïi cuûa ñieän aùp trong khoaûng thôøi gian 
quan saùt (hay trong moät chu kyø). Ñoái vôùi ñieän aùp khoâng ñoái xöùng thì coù 2 giaù 
trò ñænh: ñænh döông vaø ñænh aâm. Vôùi ñieän aùp ñieàu hoøa trò ñænh chính laø trò bieân 
ñoä. 

– Trò hieäu duïng U laø giaù trò trung bình bình phöông cuûa ñieän aùp töùc thôøi trong 
khoaûng thôøi gian ño (hay trong moät chu kyø). 

∫=
T

dttu
T

U
0

2 )(1
              (2-11) 

Ñoái vôùi ñieän aùp coù chu kyø daïng khoâng sin, thì bình phöông trò soá hieäu duïng cuûa ñieän aùp naøy baèng toång cuûa bình 
phöông thaønh phaàn ñieän aùp moät chieàu vaø bình phöông cuûa caùc thaønh phaàn ñieàu hoøa. 

     ...   2
2

2
1

2
0 +++= UUUU

Hay laø:    ∑
∞

=

=
0

2

k
kUU                           (2-12) 

– Trò soá trung bình cuûa ñieän aùp (thaønh phaàn moät chieàu) laø trò soá trung bình coäng caùc 
giaù trò töùc thôøi trong khoaûng thôøi gian ño (hay trong 1 chu kyø). 

∫=
T

tb dttu
T

U
0

)(1
             (2-13) 

Trong tröôøng hôïp chænh löu hai nöûa chu kyø, thì noù baèng trò trung bình coäng cuûa 
trò soá tuyeät ñoái caùc giaù trò töùc thôøi: 

    dttu
T

U
T

tb ∫=
0

)(1
             (2-14) 

Giöõa caùc trò soá trò ñænh, trò hieäu duïng vaø trò trung bình coù caùc moái quan heä bieåu 
thò qua caùc tyû soá sau: 

U
U

k m
b =                (2-15)    

kb – Heä soá bieân ñoä cuûa tín hieäu ñieän aùp.   

tb
d U

Uk =               (2-16) 

kd – Heä soá daïng cuûa tín hieäu ñieän aùp. 
Treân hình 2-13 laø ví duï ñeå tính caùc heä soá kb vaø kd  cuûa caùc ñieän aùp coù caùc daïng 

khaùc nhau. 
– Khi ñieän aùp daïng sin (hình 2-14, a):  Um =U; Utb = 0,9 U;

  Vaäy :           kb = 1,41; kd = 1,11. 

– Khi ñieän aùp daïng raêng cöa (hình 2-14, b), coù bieân ñoä Um, chu kyø T.  

    Trò soá ñieän aùp töùc thôøi:  t
T

U
tu m=)( ,   

Trò soá ñieän aùp hieäu duïng: 
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3

    1
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2
2

2
m

T
m U

dtt
T
U

T
U == ∫ ; 

      
2

m
tb

U
U =  

– Khi ñieän aùp coù daïng xung vuoâng goùc ñoái xöùng (hình 2-14, c) thì giaù trò ñieän aùp töùc 
thôøi: 

U(t)  = 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

≤≤−

≤≤

TtTU

TtU

m

m

2
:

2
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Trò soá ñieän aùp U = Um vaø Utb = Um ; do ñoù:  kb = 1  vaø kd =1 
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Hình 2-14
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3.2. Caùc voân meùt ñieän töû ño ñieän aùp moät chieàu. 
 Caùc voân keá  töø ñieän bò moät soá haïn cheá laø: 

– Trôû khaùng vaøo nhoû, do ñoù khoâng theå ño ôû caùc sô ñoà coù trôû khaùng cao; 
– Ñoä nhaïy thaáp, neân khoâng theå ño ñöôïc caùc ñieän aùp quaù nhoû. 

 Ñeå khaéc phuïc caùc nhöôïc ñieåm treân, ngöôøi ta söû duïng caùc boä bieán ñoåi ñieän töû, 
baùn daãn vaø thieát keá caùc maùy ño coù ñieän trôû vaøo lôùn, ñoä nhaïy cao cho pheùp ño caùc 
ñieän aùp raát thaáp. Caùc voân meùt ñieän töû VTVM (vacuum tube voltmeter) vaø voân meùt 
tranzistor TVM (transistor voltmeter) laø nhöõng duïng cuï ño löôøng chính xaùc ñöôïc söû 
duïng roäng raõi trong caùc phoøng thí nghieäm vaät lyù. 

 

3.2.1.  Voân keá transistor taûi emiter. 
 Ñeå taêng trôû khaùng vaøo cuûa voân meùt, söû duïng taàng ñeäm loái vaøo treân transistor. 
Sô ñoà nguyeân lyù chæ ra treân hình 2-15, a. 

Q

Rs

Rg

G

I

Rs

Rg

G

+V

V +

-

I   =   IE          g

B

i

cc

V     =  0,7V
BE

R   =
Vi

IB
i

VE

iR   =Rs

I

-

V

g

+ Rg

i +

a) b)
   Hình 2-15. a) Voân keá söû duïng maïch taûi emiter 
               b) Maïch voân keá thöôøng  
  
 Ñieän keá töø ñieän ñöôïc maéc treân cöïc emiter cuûa transistor loaïi silic Q . Giaû söû 
raèng nguoàn nuoâi Vcc = 20V, ñieän trôû taûi Rs + Rg = 9,3kΩ , doøng leäch toaøn thang cuûa 
ñieän keá laø Ig = 1mA.  
 Neáu ñieän aùp loái vaøo laø Vi = 10V, suït aùp treân tieáp giaùp VBE = 0,7V, nhö vaäy 
ñieän aùp ra treân emiter cuûa transistor seõ laø: 

   VE = Vi – VBE =  10 V – 0,7 V = 9,3 V. 

 Doøng ñieän chaïy qua cô caáu ño (Ig) chính baèng doøng emiter cuûa transistor (IE), 
töùc laø ta coù: 

    IE = ( ) mA
k
V

RR
V

gS

E 1
 3,9
3,9    =
Ω

=
+

 

 Maët khaùc IE ≈  IC = β IB, töø ñoù ta coù : IB ≅ IE / β. Giaû thieát raèng  β = 100, thì: 
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     IB = 1 mA / 100 = 10 µA. 
– Ñieän trôû vaøo cuûa maïch gaùnh emiter (cuûa voân keá): 

   
A

V
I
VR

B

i
i µ10

 10        ==  =  1 MΩ 

– So saùnh vôùi maïch voân keá thöôøng (hình 2-15, b). 
ÔÛ ñaây ñieän keá 1 mA ñöôïc duøng ñeå ño ñieän aùp 10 V. Trong tröôøng hôïp naøy, 

ñieän trôû vaøo cuûa voân keá khi ñieän aùp vaøo 10 V seõ laø: 

   Ri  =  Ω== k
mA

V
I
V

g

i  10    
 1

 10     

Nhö vaäy söû duïng maïch khueách ñaïi ñeäm treân transistor ñaõ laøm taêng trôû khaùng 
vaøo cuûa voân keá (ñoái vôùi tröôøng hôïp ñang xeùt thì taêng töø 10 kΩ leân 1 MΩ).  

– Nhaän xeùt. Khi maéc theâm taàng ñeäm emiter, do suït aùp treân tieáp giaùp VBE neân seõ gaây 
ra sai soá cuûa duïng cuï khi thay ñoåi ñieän aùp loái vaøo. Thöïc vaäy, giaû söû Vi = 5V, leõ ra kim 
ñoàng hoà phaûi chæ ôû  ½  thang ño, nghóa laø 0,5 mA. Tuy nhieân ta thaáy: 

  VE = Vi – VBE = 5 V – 0,7 V = 4,3 V; 

Vaø doøng qua ñieän keá seõ laø: 

  Ig =  VE / (RS + Rg) = 4,3 V / 9,3 kΩ = 0,46 mA.  

Nhö vaäy keát quaû ño seõ khoâng chính xaùc. Ñeå loaïi boû sai soá noùi treân, ngöôøi ta söû 
duïng toå hôïp caùc maïch chia aùp vaø maïch gaùnh emiter (hình 2-16). 

3.2.2. .Maïch voân keá taûi emiter thöïc teá. 

Treân hình 2-16. caùc ñieän trôû R3, R5 cuøng chieát aùp R4 taïo ra boä chia aùp cho ñieän 
aùp VP ñieàu chænh ñöôïc. Ñieän trôû R1 ñònh thieân cho Q1 ôû theá ñaát khi khoâng coù ñieän aùp 
vaøo taùc duïng. Maïch söû duïng nguoàn nuoâi ñoái xöùng  ± Vcc =  ± 10V. 

Khi khoâng coù ñieän aùp vaøo taùc duïng: Vi = 0 V, ñaùy cuûa Q1 ôû 0 V, ñieän aùp 
emiter cuûa Q1 luùc naøy laø: 

  VE  =  VB – VBE  =  0 V – 0,7 V  =  –0,7 V. 
Vaø theá treân ñieän trôû R2 seõ laø : 
 V2  =  VR2  =  VE – ( -Vcc)  =  0,7 V – (-10 V)  =  + 9,3 V. 
Ñieàu chænh bieán trôû R4 ñeå coù VP  =  0,7 V so vôùi ñaát hoaëc +9,3 V so vôùi –Vcc , 

khi ñoù ñieän aùp ñaët vaøo ñieän keá seõ baèng 0, kim ñoàng hoà chæ 0. 
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Hình 2-16. Sô ñoà voân keá maïch gaùnh emiter 
 vôùi maïch boå chính suït aùp treân tieáp giaùp E-B 

 
 Baây giôø giaû söû ñieän aùp loái vaøo laø Vi  =  5V. Luùc naøy ñieän aùp emiter seõ laø: 

-10 V) = 14,3 V. 

3 V – (-0,7 V)  = 5 V. 

g hoà, maïch treân ñaõ khöû 
ñöôïc sa

o raèng ñieän aùp cuûa boä chia aùp 
V

Hình 2-17. Maïch voân keá thöïc teá 
vôùi caùc ma u phaân aùp 

 Thöïc vaäy 2-17. Trong ñoù 
2 = 3,

tham soá tónh cuûa sô ñoà: Vp, IE1, IE2, I3 vaø IB khi ñieän aùp 
aøo Vi 

ù khi Vi = 0V thì: 
; 

(-VCC) = 0 – 0,7V – (-12V) = 11,3V; 

–
  VE =  5V – 0,7V  =  4,3 V; 
vaø:   V2 = VE – (-Vcc) = 4,3 V – (
Ñieän aùp ñaët vaøo maùy ño seõ laø: 

  Vg = VE – Vp = 4,

Nhö vaäy toaøn boä giaù trò cuûa ñieän aùp vaøo ñaët vaøo ñoàn
i soá do suït aùp treân tieáp giaùp E-B cuûa transistor. 

– Nhaän xeùt. Keát quaû tính toaùn ôû treân chæ ñuùng khi ch
p khoâng bò aûnh höôûng bôûi doøng cuûa maùy ño. Ñieàu naøy chæ ñuùng neáu doøng qua boä 

chia aùp (I3) lôùn hôn nhieàu laàn doøng leäch cöïc ñaïi cuûa ñieän keá (Ig), Nghóa laø: I3 >> Ig. 
Tuy nhieân neáu ñieàu kieän naøy thöïc hieän seõ gaây toån hao nguoàn DC. Ñeå khaéc phuïc 
nhöôïc ñieåm naøy, ngöôøi ta duøng moät maïch gaùnh emiter treân Q2 nhö sô ñoà hình 2-17 

I
Q1

R2

R1

R4

R5

R3

Q2

Rs+Rg

R6

I

IVi

B

+V

V

cc

-Vcc

Vp

E1 E2V

3I

B

g

 

ïch boå chính treân transistor vaø caà

, giaû söû  ta coù voân keá vôùi caùc maïch boå chính nhö hình 
R 9kΩ, R6 = 3,9kΩ, R3 = 2,7kΩ, R4 = 1kΩ, R5 = 2,2 kΩ vaø Rs+ Rg= 1kΩ. Doøng 
leäch toaøn thang cuûa ñieän keá laøø  Ig = 1mA; Ñieän aùp nguoàn nuoâi ±VCC =  ±12V. Caùc 
transistor loaïi Si coù β = 100. 
  Ta haõy xaùc ñònh caùc 
v = 0. 

 Ta co
  VB2 = VB1 = 0V
  VP = VB2 = 0V; 
  VR2 = Vi – VBE –
  IE1 =  VR2/R2 = 11,3 V/ 3,9 kΩ ≈ 2,9 mA; 
  IE1 = IE2  = 2,9 mA;  
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mA
kkk

VV
RRR

VVI cc ( cc 07,4
2,217,2
)12(12)

543
3 =

Ω+Ω+Ω
−−

=
++
−−

≈     

  vaø:  IB ≈ IE / β = 2,9 mA /100 = 29 µA 
=  4,07mA.

Ñeå thay ñoåi taàm ño cho voân meùt, ngöôøi ta maéc boä phaân aùp loái vaøo nhö sô ñoà  
chæ ra t

Hình 2-18. Maïch 
suy giaûm ñaàu vaøo  

Maïch chia aùp goàm caùc ñieän tr ho pheùp chia moät caùch chính 
xaùc ñieän aùp caàn ño tröôùc khi 

 Nhö vaäy thoûa maõn ñieàu kieän IB = 29 µA << I3 

3.2.3.Maïch suy giaûm daàn ñaàu vaøo 

reân hình 2-18.  
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Boä suy giaûm
    ñaàu vaøo
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ôû R1, Ra, Rb vaø Rc c
taùc ñoäng vaøo transistor loái vaøo. Maïch suy giaûm ñaûm baûo 

khi taùc duïng ñieän aùp vaøo baát kyø loái vaøo naøo thì möùc toái ña cuûa ñieän aùp loái vaøo 
transistor VB luoân luoân laø 1V. Ví duï ôû thang ño 25V: 

       V
KKKK

KV
RRRR

RVV i
10 251

cba
B  1

 40 50 150 101

=
Ω+Ω+Ω+Ω

Ω
==

+++
 

 Nhö vaäy, tuøy thuoäc vaøo khoaûng ño ñaõ choïn maø vò trí toaøn thang ño cuûa duïng 

ng hoà, ngöôøi ta duøng theâm moät transistor Q3 maéc 

cuï ñöôïc tính laø 25 V, 10 V hay 5 V. 

 Ñeå taêng ñieän trôû vaøo cuûa ñoà
Daclington vôùi Q1. Nhö vaäy doøng ñaùy Q1 seõ laø doøng emiter cuûa Q3. Giaû söû choïn heä soá 
khueách ñaïi doøng cuûa Q1 vaø Q3 laø nhö nhau: β1 = β3 = 100. 
 Töø hình veõ ta coù:  
    IB3 = IB1 /β3 = IE1/ β1. β3; 
 Vôùi doøng emiter IE1 = 2,9 mA nhö trong ví duï ôû phaàn treân thì ta coù: 

    AI B µ29,03 ==   
mA 9,2
100100×

maïch thì:  Khi vôùi mình Q1 trong 
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    AmAI B µ29
100

 9,2
1 ==  

 Vôùi ñieän aùp loái vaøo VB = 1 V, ñieän trôû vaøo cuûa maïch seõ laø: 

    Ω≈= k
A

VRi  34    
 29

1    µ
  

 Khi maéc theâm transistor Q3, ñieän trôû vaøo cuûa ñoàng hoà seõ laø: 

    Ω≈= M
A

VRi  4,3    
 29,0

1    µ
; 

 Nhö vaäy nhôø maéc theâm Q3, trôû khaùng vaøo cuûa ñoàng taêng theâm 100 laàn. 
 

3.3. Keá ñaàu vaøo JFET. 
Caùc transistor tröôøng JFET coù ñieän trôû vaøo raát lôùn, neáu maéc moät FET ñaàu vaøo 

cuûa voân keá gaùnh emiter thì seõ taêng ñieän trôû vaøo cuûa voân meùt leân raát nhieàu. Sô ñoà 
maïch voân keá ñaàu vaøo FET cho treân hình 2-19 
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    ñaàu vaøo
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     FET

Voân keá maïch gaùnh emiter

Vi

    Hình  2-19. Voân keá ñaàu vaøo FET 

Vì doøng cöïc coång cua JFET nhoû hôn 50µA, neân ñieän trôû toái ña 1MΩ thöôøng 
ñöôïc duøng ñeå ñònh thieân cöïc coång cho FET. Treân hình 2-19, caùc ñieän trôû cuûa boä suy 
giaûm loái vaøo coù ñieän trôû toång coäng laø 1MΩ. Vôùi caùch maéc nhö vaäy thì ñieän trôû vaøo 
cuûa voân keá luoân luoân laø 1 MΩ, vaø ñieän aùp vaøo cuûa FET luoân luoân laø 1V khi tín hieäu 
vaøo cöïc ñaïi ñoái vôùi thang ño baát kyø. 

Thöïc vaäy, ví duï ôû thang ño 10 V, ta coù: 

    V
RRRR

RR
VV

dcba

dC
G  1

4060100800
406010   10 =

+++
+

×=
+++

+
×= . 

Ñieän trôû vaøo do maïch taïo ra ñoái vôùi ñieän aùp caàn ño laø ñieän trôû toaøn phaàn cuûa 
boä suy giaûm, baèng 1MΩ. 
 –Ví duï:  Cho voân keá ñaàu vaøo FET nhö hình 2-19, trong ñoù R1 = 10KΩ, R2 = 
5,6KΩ, R6 = 5,6KΩ, R3 = 1,2KΩ, R4 = 2KΩ, R5 = 2,7KΩ vaø Rs+Rg = 1KΩ. Doøng leäch 
toaøn thang cuûa ñieän keá laø 1mA. Nguoàn nuoâi ±Vcc =  ± 12V. Caùc transistor coù β = 100. 
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Ñieän aùp coång nguoàn cuûa FET laø VGS = –5V. Haõy xaùc ñònh caùc tham soá tónh cuûa sô ñoà: 
VP, IS, IE1, IE2 vaø I3 khi VG = 0. Xaùc ñònh soá chæ cuûa ñoàng hoà khi Vi = 7,5V vaø maùy ño 
ñeå ôû thang ño 10V. 
     3.3.1. Ta coù: khi VG = 0, thì 
  VS = VG – VGS = 0 V – (-5V) = 5V, 
  VR1 = Vs – (-Vcc) = 5 V – (-12V) = 17 V, 
  IS = VR1/R1 = 17V / 10KΩ = 1,7mA, 
  VP = VS =5V; VR2 = VS – VBE – (-Vcc) = 5V – 0,7V – (-12V) = 16,3V; 
  IE1 = IE2 ≈ 2,9mA; 
  IB = IE / β = 2,9mA / 100 = 29µA 

  mA
KKK

VV
RRR

VV
I cccc  1,4    

7,222,1
) 12( 12    

)(
    

543
3 ≈

Ω+Ω+Ω
−−

=
++

−−
=  

  Nhö vaäy ta coù ñieàu kieän thoûa maõn IB << I3. 

     3.3.2.  ÔÛ khoaûng ño 10V, khi ñieän aùp vaøo laø 7,5V thì:       

   

V
KKKK

KKV
RRRR

RR
VV

dcba

c
iG

d
75,0

4060100800
40605,7 =

Ω+Ω+Ω+Ω
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⋅=
+++
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=  

  Vs = VG – VGS = 0,75V–(-5V) = 5,75 V, 
  VE1 = VG – VBE = 5,75 – 0,7 V = 5,05 V, 
  VE2 = VP – VBE = 5V – 0,7 V = 4,3 V, 
 Ñieän aùp ñaët vaøo cô caáu ño seõ laø: 
  V = VE1 – VE2 = 5,05 V – 4,3 V = 0,75 V   = VG; 

  mA
K

V
RR

VI
mS

g 75,0
1

75,0
=

Ω
=

+
= (75% toaøn thang ño). 

 Nhö vaäy ôû thang ño 10V, toaøn thang ñoä laø 10V, neân 75% cuûa toaøn thang ño seõ 
ñoïc laø 7,5 V.  

3.4.Voân keá transistor khueách ñaïi. 
 Ñeå ño caùc ñieän aùp nhoû caàn khueách ñaïi leân ñeán giaù trò caàn thieát tröôùc khi ñöa 
vaøo cô caáu ño. Noùi caùch khaùc phaûi môû roäng thang ño cuûa voân keá vaø taêng ñoä nhaïy cuûa 
ñoàng hoà. Söû duïng caùc linh kieän ñieän töû, baùn daãn hoaëc duøng khueách ñaïi thuaät toaùn ñeå 
thieát keá caùc maïch khueách ñaïi. 

3.4.1.. Maïch voân keá duøng khueách ñaïi vi sai. 
 Maïch voân keá khueách ñaïi vi sai duøng ñeå ño nhöõng ñieän aùp raát nhoû. Sô ñoà 
nguyeân lyù cuûa voân keá chæ ra treân hình 2-20. ÔÛ ñaây caùc ñieän trôû R1 vaø R6 phaân cöïc ñaùy 
cho Q1 vaø Q2 ôû theá ñaát khi ñieän aùp vaøo baèng 0. Luùc naøy suït aùp treân ñieän trôû R4 laø: 
          VR4  =  0 – VBE – (-Vcc). 
 Doøng chaûy qua R4 laø: 
     IE1 + IE2  =  VR4 / R4. 

 Deã thaáy caùc doøng IE1 = IE2 khi Vi = 0. Vì   Ic ≈ IE  neân ta coù: 
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    IC1 = IC2 ≈ (IE1 + IE2 ) / 2; 

 Vaø :    VC1 = VCC – IC1 RL1= VCC – IC1 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

2
3

2
R

R ; 

    VC2 = VCC – IC2RL2 = VCC – IC2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

2
3

2
R

R ; 

 Ñieän aùp ñaët vaøo cô caáu ño:   V =  VC1 – VC2  
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      Hình 2-20. Maïch voân keá khueách ñaïi vi sai 

 Khi Vi = 0, IC1 = IC2 vaø VC1 = VC2 , ñieän aùp ñaët vaøo maùy ño baèng 0. 
 Treân sô ñoà bieán trôû R3 ñöôïc duøng ñeå ñieàu chænh möùc “zero” cuûa ñoàng hoà. Nhôø 
R3 coù theå ñieàu chænh ñeå hai nöûa vi sai hoaøn toaøn caân baèng veà maët taûi vaø do ñoù doøng 
chaïy qua hai transistor, töùc laø ñieàu chænh ñöôïc VC1 vaø VC2. 
 Giaû söû taùc duïng vaøo ñaùy Q1 moät ñieän aùp döông nhoû laøm doøng IC1 taêng leân. 
Doøng IC1 taêng leân bao nhieâu thì doøng IC2 giaûm xuoáng baáy nhieâu do 2 nöûa maéc vi sai, 
vaø ñieàu ñoù khieán VC1 giaûm vaø VC2 taêng leân. Keát quaû laø cheânh leäch ñieän aùp ñaët vaøo 
maùy ño seõ taêng leân gaáp ñoâi. 
   Ta coù : V = VC1 – VC2 = AV . Vi  

 Trong ñoù AV laø heä soá khueách ñaïi ñieän aùp cuûa maïch: 
ie

Lfe
V h

Rh
A    = ; 

 hfe = β – Heä soá khueách ñaïi ñoøng ñieän; 
 hie = RBE – Ñieän trôû base-emiter cuûa tranzistor khi nhìn töø ñaùy cuûa transistor. 
Thoâng thöôøng giaù trò hie = 1-2 KΩ ñoái vôùi doøng xoay chieàu. 

 –Ví duï 1: Maïch voân keá khueách ñaïi vi sai nhö hình 2-20. R2 = R5 = 4,7KΩ, R3 = 500Ω, 
R4 = 3,3KΩ, ±VCC = ±15V. Haõy xaùc ñònh caùc möùc doøng vaø aùp trong maïch ôû cheá doä 
tónh (khi Vi =0).  

 Ta coù: khi Vi =0, VB1 = VB2 = 0; 
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  mA
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 Vaø:  mAmAII EE 17,2
2

33,4
21 ===  

  IC1 = IC2 ≈ IE = 2,17 mA 
  VRL1 = VRL2 = IC (R2 + R3/2) = 2,17 mA (4,7 KΩ + 500Ω /2 ) = 10,7 V 
  VC1 = VC2 = VCC – VRL = 15V – 10,7 V = 4,3 V. 

–Ví duï 2:  Caùc tham soá cuûa maïch voân keá khueách ñaïi vi sai nhö ví duï 1. Caùc transistor 
coù hfe = 80, hie =1,5KΩ. Cô caáu ño coù doøng leäch toaøn thang laø Ig = 100µA, ñieän trôû 
khung daây laø Rg = 1,2 KΩ. Haõy tính giaù trò ñieän trôû phuï RS ñeå kim ñieän keá chæ ñoä leäch 
toaøn thang khi ñieän aùp vaøo Vi = 10 mV. 

 Ta coù: 

    
( )

264
32

1
2

=
+

==
ie

fe

ie

Lfe
V h

RRh

h
Rh

A  

 Ñieän aùp ñaët vaøo cô caáu ño seõ laø: 

  V = AV . Vi = 264. 10 mA = 2,64 V. 

  Ig = V/ (Rg + RS) 

  RS = V /Ig  – Rg = 2,64 V / 100 µA – 1,2 KΩ = 25,2 KΩ. 

3.4.2. .Maïch voân keá duøng khueách ñaïi hoài tieáp. 
Sô ñoà nguyeân lyù maïch cuûa voân keá khueách ñaïi hoài tieáp chæ ra treân hình 2-21. 

Trong ñoù Q1 vaø Q2 ñöôïc maéc nhö boä khueách ñaïi vi sai vôùi nguoàn doøng haèng ñöôïc 
thieát keá I = 2mA; 

 Ta coù I = IC1 + IC2 = 2IC1 = 2IC2 = 2mA; 
Suït aùp treân ñieän trôû R2 laø: 
 VR2 = IC1 R2 = 1mA. 8,2KΩ = 8,2V. 
Theá colector cuûa Q1 seõ laø: 
 VC1 = VCC – VR2 = 12V – 8,2V = 3,8V. 
Vì cöïc ñaùy Q3 ñöôïc noái vôùi colector Q1 neân ta coù: VB3 = VC2 = 3,8V. 
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Hình 2-20. Voân keá transistor khueách ñaïi hoài tieáp. 

 Transistor Q3 ñöôïc caáp nguoàn VEE = +4,5V, ñieän aùp tieáp giaùp B-E cuûa Q3 laø 
0,7Vù. Neáu maïch thieát keá ñeå sao cho IC3 = 1mA, thì suït aùp treân R5 seõ laø: 
   VR5 = IC3R5 = 1mA.12KΩ = 12 V; 
  Vaø  VC3 = –VCC + VR5 = –12V + 12V = 0V. 
    VB2 ≡ VC3 = 0V. 
 Nhö vaäy theá cöïc ñaùy cuûa Q1 vaø Q2 ñeàu baèng 0V khi ñieän aùp vaøo Vi = 0. 
  Vôùi caùch maéc Q3 nhö vaäy laøm cho ñieän aùp base Q2 luoân luoân caân baèng vôùi 
ñieän aùp base cuûa Q1. Thaät vaäy, ta giaû söû raèng VB2 < VB1, daãn tôùi doøng IC2 < IC1 vaø laøm 
cho VR2 taêng leân, khieán VC1 giaûm, doøng ñaùy IB3 taêng, IC3 taêng vaø VR5 taêng laøm cho 
VC3 taêng keùo VB2 taêng trôû laïi. Ngöôïc laïi, neáu VB2 > VB1 thì quaù trình hoài tieáp seõ laøm 
cho IC3 giaûm, VC3 giaûm vaø keùo VB2 giaûm xuoáng baèng VB1.  

 Nhö vaäy trong moïi tröôøng hôïp theá ñaùy Q1 vaø Q3 luoân töï ñoäng caân baèng laãn 
nhau. Neáu theá ñaùy cuûa Q1 taêng leân cao hôn hoaëc xuoáng thaáp hôn möùc 0 thì ñaùy cuûa 
Q2 cuõng bieán ñoåi laëp laïi ñuùng nhö vaäy. Neáu maéc maùy ño vaøo ñaàu ra nhö treân hình veõ 
2-20, maïch seõ hoaït ñoäng gioáng nhö moät voân keá maïch gaùnh emiter tuyeät vôøi. Ñeå maïch 
coù theå hoaït ñoäng toát  caùc transistor Q1 vaø Q2 phaûi hoaøn toaøn gioáng nhau. 

 Baây giôø giaû söû maéc theâm moät ñieän trôû R3 = 100 Ω (ñöôøng chaám chaám), maïch 
vaãn duy trì traïng thaùi caân baèng theá ñaùy cuûa Q2 vaø Q1. 
 Khi taùc duïng vaøo ñaùy Q1 ñieän aùp Vi = 10mV, ñaàu ra cuõng taêng tôùi möùc ñieän 
aùp VB2 = 10mV. Vì R3 vaø R4 laø boä chia aùp neân ñieän aùp treân ñieän trôû (R3 + R4) laø: 

   
3

43 10      
R

RR
mVVo

+
⋅=  

 Hay  VKmV
R

RR
VV io  1    

100
1009,9 10        

3

43 =
Ω

Ω+Ω
⋅=

+
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 Nhö vaäy ñieän aùp vaøo 10mV ñaõ ñöôïc khueách ñaïi leân thaønh ñieän aùp ra 1V, vaø 
ñoä lôùn 1V coù theå ñöa vaøo cô caáu ño. Ñoä khueách ñaïi cuûa maïch laø: 

     
3

43    
R

RRA V
+

=  

 –Ví duï: Maïch voân keá khueách ñaïi hoài tieáp nhö hình 2-21 söû duïng ñieän keá töø 
ñieän coù doøng leäch toaøn thang Ig = 1mA. Ñieän trôû cuûa maïch maùy ño laø RS + Rg = 1KΩ. 
Haõy xaùc ñònh ñieän aùp ñaàu vaøo khi kim maùy ño chæ 25% ñoä leäch toaøn thang, tính doøng 
IC3 luùc ñoù. 

 Ta coù khi ñieän keá chæ 25% ñoä leäch toaøn thang coù nghóa laø doøng qua maùy ño 
luùc naøy baèng: 

   Ig = 25% 1mA = 0,25 mA; 

 Ñieän aùp ra: Vo = Ig (RS+Rm) = 0,25 mA. 1KΩ = 250 mV; 

 Ñieän aùp vaøo:  
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 Doøng treân collector Q3 seõ laø: 
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3.5.Voân keá söû duïng maïch khueách ñaïi thuaät toaùn (OP- AMP). 

3.5.1.  Voân keá duøng maïch khueách ñaïi laëp laïi. 

 Sô ñoà cuûa voân keá treân khueách ñaïi thuaät toaùn maéc theo kieåu laëp laïi ñieän aùp 
nhö treân hình 2-22. Taàng laëp laïi ñieän aùp duøng OP-AMP coù öu ñieåm laø maïch ñôn giaûn, 
trôû khaùng loái vaøo raát lôùn, trôû khaùng ra nhoû deã phoái hôïp vôùi maïch ño. 

Ra

Rd

Rb

Rc

+

-

R4

Rs+Rg

Boä suy giaûm
    ñaàu vaøo

+Vcc

cc-V

Maïch laëp laïi ñieän aùp Maïch maùy ño

Vi

 
  Hình 2-22. Voân keá duøng maïch khueách ñaïi thuaät toaùn 

3.5.2. .Voân keá khueách ñaïi treân OP-AMP. 

Ñoái vôùi caùc tín hieäu ñieän aùp nhoû caàn phaûi khueách ñaïi leân möùc caàn thieát tröôùc 
khi ñöa vaøo maïch ño. Sô ñoà maïch voân keá  khueách ñaïi cô baûn nhö hình 2-23. 
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Hình 2-23. Voân keá khueách ñaïi treân OP-AMP 

 

 

 

 

 

 

 

 Maïch maéc theo kieåu khueách ñaïi khoâng ñaûo. Heä soá khueách ñaïi cuûa maïch phuï 
thuoâc vaøo tyû soá cuûa maïch phaân aùp treân R3 vaø R4: 

     
3

4
    1    

R
RAV +=               (2-17) 

 Doøng qua boä phaân aùp I4 ñöôïc choïn lôùn hôn raát nhieàu so vôùi doøng vaøo IB, do ñoù 
doøng IB khoâng coù aûnh höôûng lôùn tôùi ñieän aùp hoài tieáp.  Ñieän trôû toaøn phaàn R3 +R4 ñöôïc 
tính nhö sau: 
     R3 + R4 = Vo / I4              (2-18) 

 Vì  VR3  = Vi  neân:  
      R3 = Vi / I4              (2-19) 

–Ví duï:  Sô ñoà cuûa moät voân keá khueách ñaïi treân OP-AMP nhö hình 2-23. Heä soá 
khueách ñaïi ñieän aùp cuûa OP-AMP laø AV = 200.000 vaø doøng ñònh thieân vaøo IB = 0,2 µA. 
Ñieän aùp caàn ño coù giaù trò cöïc ñaïi 20 mV; Cô caáu ño coù doøng leäch toaøn thang laø Ig = 
100µA, RS + Rg = 10KΩ. Haõy xaùc ñònh caùc giaù trò thích hôïp cuûa R3 vaø R4 vaø tính ñieän 
trôû vaøo cuûa voân keá. 
 Töø hình veõ ta coù: Ñieàu kieän ñaët ra laø I4 >> IB, Ta choïn: 
   I4 = 1000 IB = 1000 . 0,2 µA = 0,2 mA 
 Taïi ñoä leäch toaøn thang ño: Ig = 100 µA vaø: 
   Vo = Ig (RS + Rg) = 100µA . 10KΩ = 1V. 
 Ta coù:    R3 + R4 = Vo / I4 = 1V / 0,2 mA = 5KΩ 
   R3 = Vi / I4 = 20 mV / 0,2mA = 100Ω; 
   R4  = (R3 + R4 ) – R3 = 5KΩ – 100Ω = 4,9 KΩ; 
 Ñieän trôû vaøo cuûa maïch ño: Ri = Vi / IB = 20mV / 0,2 µA = 100 KΩ. 

 
Lưu Thế Vinh                                                                       Khoa Vật Lý 



Kyõ Thuaät Ño Löôøng Ñieän –Ñieän töû                                                      - 52 - 

 3.5.3.  Voân keá söû duïng maïch bieán ñoåi ñieän aùp thaønh doøng ñieän. 
 Sô ñoà nguyeân lyù maïch chæ ra treân hình 2-24.   
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Hình 2-24.  Voân keá söû duïng maïch bieán ñoåi ñieän aùp thaønh doøng ñieän 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vôùi maïch khueách ñaïi khoâng ñaûo, ñieän aùp treân R3 (VR3) luoân bieán ñoåi laëp laïi 
giaù trò cuûa ñieän aùp vaøo. Nhö vaäy doøng chaïy qua ñieän keá seõ laø: 

     
3

    
R
V

I i=          (2-20) 

 Neáu bieát doøng leäch toaøn thang cuûa ñieän keá laø Ig thì giaù trò cuûa ñieän trôû R3 seõ 
ñöôïc tính:      

     R3 = Vi / Ig        (2-21) 
 Ñieän trôû R3 thöôøng ñöôïc thieát keá thaønh moät phaàn coá ñònh vaø moät phaàn laø bieán 
trôû coù theå ñieàu chænh ñöôïc. Vôùi caùch maéc nhö vaäy ta deã daøng chuaån ñoä ñöôïc thang ño 
cuûa ñoàng hoà. 
 –Ví duï:  Cho maïch voân keá söû duïng maïch bieán ñoåi ñieän aùp thaønh doøng ñieän nhö hình 
2-24.  Cô caáu ño coù doøng leäch toaøn thang laø Ig = 1mA, Rg = 100 Ω. Haõy tính giaù trò 
cuûa ñieän trôû R3 sao cho vôùi ñieän aùp vaøo laø Vi =1V thì kim ñieän keá chæ ñoä leäch toaøn 
thang. Xaùc ñònh ñieän aùp toái ña ôû ñaàu ra cuûa OP-AMP. 
 Ta coù : 
   R3 = Vi / Ig = 1V / 1mA = 1KΩ 
   Vo = I(R3 + Rg ) = 1mA (1 kΩ + 100 Ω) = 1,1 V. 
 

3.6. Ño ñieän aùp xoay chieàu. 
 Do cô caáu töø ñieän chæ ño ñöôïc caùc ñieän aùp moät chieàu. Ñeå duïng cuï coù theå ño 
ñöôïc ñieän aùp doøng xoay chieàu, ngöôøi ta söû duïng caùc maïch chænh löu nöûa chu kyø hoaëc 
caû chu kyø treân caùc linh kieän baùn daãn.  Ñoái vôùi caùc ñieän aùp xoay chieàu thaáp caàn ñöôïc 
khueách ñaïi leân tröôùc khi chænh löu vaø ñöa vaøo maïch ño. Tuøy thuoäc vaøo trò soá ñieän aùp 
caàn ño maø thieát keá maïch taùch soùng  töông öùng: 

– Taùch soùng ñænh (hoaëc bieân ñoä); 
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– Taùch soùng trung bình; 
– Taùch soùng hieäu duïng. 

3.6.1. Caùc maïch taùch soùng ñænh.  
 Trong maïch taùch soùng ñænh, bieân ñoä cuûa ñieän aùp ra tæ leä vôùi trò soá bieân ñoä ñieän 
aùp vaøo: Vo = ⎜Vimax ⎜. Coù 3 kieåu taùch soùng ñænh: 

a)Taùch soùng ñænh ngoõ vaøo diode. 

 Sô ñoà nguyeân lyù cuûa maïch taùch soùng ñænh ngoõ vaøo diode treân hình 2-25, a.  

     Hình 2-25 

C

Vi

D

Ri

Vo+

Vo

t

a) b)  

 

  Khi Vi > VC (theá treân tuï), diode D daãn, tuï C ñöôïc naïp tôùi Vimax. 

  Khi Vi < VC, diode D bò khoùa, tuï C xaû ñieän qua ñieän trôû Ri. Ñieän aùp loái 
ra bieán ñoåi theo quy luaät: 

     CR
t

io
ieVV

  

max .
−

=           (2-22) 
 Neáu Ri lôùn thì Vo ≅ Vimax. 

–Nhaän xeùt. Maïch khaûo saùt maéc phaûi sai soá do theá phaân cöïc thuaän cho diode: VD , 
ñoàng thôøi phuï thuoäc vaøo ñieän trôû thuaän Rth vaø ñieän trôû nghòch Rng cuûa diode. 

– Khi Vi > VD, diode môùi daãn. Khi diode daãn thì ñieän trôû thuaän Rth  cuûa diode 
thay ñoåi theo doøng  ñoå qua diode,  daãn  tôùi  laøm thay ñoåi thôøi haèng cuûa maïch 
naïp τn = RthC. 

– Do toàn taïi ñieän trôû nghòch cuûa diode Rng maéc song song vôùi Ri, neân khi diode 
ngöng daãn, tuïc C xaû qua ñieän trôû Ri // Rng, daãn ñeán laøm thay ñoåi thôøi haèng cuûa 

maïch phoùng C
RR

RR

ngi

ngi
P .

+
=τ . 

b) Taùch soùng ñænh ngoõ vaøo tuï. (Phöông phaùp maïch ghim ñieän aùp). 

+ Maïch ghim ñænh döông (hình 2-26, a)  
 – ÔÛ baùn kyø döông cuûa ñieän aùp tín hieäu, D thoâng , tuï C ñöôïc naïp tôùi trò ñænh VP. 
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.       – ÔÛ baùn kyø aâm, diode D khoùa, theá atoát cuûa D baèng theá vaøo hình sin coäng vôùi VP, 
keát quaû möùc DC cuûa ñieän aùp ra bò dòch xuoáng döôùi truïc hoaønh moät möùc baèng VP. Neáu 
maéc loái ra vôùi cô caáu ño, ta seõ ño ñöôïc trò trung bình cuûa ñieän aùp Vo,  töùc giaù trò ñænh 
VP. 

C
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Ri

Vi
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Vo

+
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+

Vo

Vo

VP

t

Vo

VP

t

a)

b)
 

Hình 2-26. Phöông phaùp maïch ghim ñieän aùp 
   

 + Maïch ghim ñænh aâm (hình 2-26, b). 

 Sô ñoà ghim ñænh aâm chæ ra treân hình 2-26, b. Hoaït ñoäng cuûa maïch töông töï nhö 
ôû sô ñoà ghim ñænh döông. ÔÛ baùn kyø aâm tín hieäu D thoâng , C naïp tôùi trò ñænh VP vôùi cöïc 
tính nhö hình veõ. ÔÛ baùn kyø döông cuûa tín hieäu, D khoùa, ñieän aùp ra treân taûi Ri baèng theá 
vaøo hình sin coäng vôùi VP,  

c) Maïch taùch soùng bieân ñoä duøng OP-AMP. 

 Caùc maïch taùch soùng ñænh (hoaëc bieân ñoä) ôû treân ñeàu maéc phaûi sai soá do theá 
phaân cöïc thuaän cho diode VD, do vaäy khi ñieän aùp tín hieäu beù gaây meùo phi tuyeán ñaùng 
keå. Hieän nay trong caùc thieát bò ño ngöôøi ta duøng phoå bieán caùc maïch taùch soùng bieân ñoä 
treân khueách ñaïi thuaät toaùn (hình 2-27). 
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     Hình 2-27. Taùch soùng bieân ñoä treân OP-AMP 

 Maïch maéc theo sô ñoà khueách ñaïi ñaûo. ÔÛ nhöõng nöûa chu kyø döông  cuûa ñieän 
aùp tín hieäu Vi, ñieän  aùp V2  loái ra OP-AMP seõ aâm, diode D1 môû, D2 khoaù. Loái ra cuûa 
khueách ñaïi thuaät toaùn noái vôùi loái vaøo qua ñieän trôû thuaän raát nhoû cuûa D1 neân taïo ra hoài 
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tieáp aâm saâu.  Keát quaû ñieän aùp treân loái ra OP-AMP baèng ñieän aùp treân loái vaøo cuûa noù 
vaø gaàn baèng 0. Ñieän aùp loái ra cuûa maïch taùch soùng cuõng baèng 0. ÔÛ nhöõng nöûa chu kyø 
aâm cuûa ñieän aùp ñieän aùp Vi, theá loái ra V2  cuûa OP-AMP  seõ döông laøm D1 khoùa vaø D2 
môû. Luùc naøy ñieän aùp treân loái ra cuûa maïch taùch soùng seõ xaùc ñònh theo heä thöùc: 

     
1

2
2         

R
RVVV io ⋅−==                (2-23) 

3.6.2. Voân keá taùch soùng trung bình. 
  Ñeå ño trò trung bình cuûa ñieän aùp tín hieäu, ngöôøi ta söû duïng maïch taùch soùng 
trung bình. Ñieän aùp loái ra tính theo coâng thöùc: 

     dttv
T

V
T

tb ∫=
0

)(1
          (2-24) 

 Caùc phaàn töû taùch soùng laø diode Ge hoaëc Si laøm vieäc treân ñoaïn thaúng cuûa ñaëc 
tuyeán, do vaäy tín hieäu ñöa vaøo phaûi ñuû lôùn. 
 Sô ñoà maïch cuûa moät voân keá chænh löu trung bình ñöôïc chæ ra treân hình 2-28. ÔÛ 
ñaàu vaøo laø tuï gheùp C1 ñeå ngaên caùc thaønh phaàn moät chieàu khoâng mong muoán. Tín hieäu 
ñöôïc ñöa qua maïch suy giaûm loái vaøo, sau ñoù qua taàng khueách ñaïi laëp laïi treân OP-
AMP ñeå taêng trôû khaùng loái vaøo cuûa maïch. Ñieän aùp loái ra cuûa maïch laëp aùp ñöôïc ñöa 
qua maïch chænh löu tröôùc khi ñöa tôùi maïch maùy ño. 

 Vì caùc giaù trò: trò ñænh Vp, trò hieäu duïng V, trò trung bình Vtb ñeàu coù moái lieân heä 
vôùi nhau, neân coù theå khaéc ñoä ñoàng hoà theo moät trong 3 ñaïi löôïng: 

     VVP 2= ;           (2-25) 

             PVV
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= ;                           (2-26) 
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 Caùc quan heä treân khoâng thay ñoåi ñoái vôùi moïi taàn soá daïng soùng sin. Vôùi caùc 
ñieän aùp khaùc daïng sin phaûi tieán haønh hieäu chænh.  

Hình 2-28. Voân keá taùch soùng trung bình 
æ

 
Lưu Thế Vinh                                                                       Khoa Vật Lý 



Kyõ Thuaät Ño Löôøng Ñieän –Ñieän töû                                                      - 56 - 

 Ñoái vôùi maïch chænh löu nöûa soùng nhö hình 2-28 thì suït aùp thuaän treân diode VD 
seõ gaây ra sai soá cho maïch ño. Khi thieát keá thöôøng coù tính ñeán ñoái vôùi ñoä leäch toaøn 
thang. Tuy nhieân, ôû caùc ñieåm khaùc treân thang ño seõ xuaát hieän sai soá do VD gaây ra, 
maët khaùc giaù trò cuûa VD khoâng phaûi luoân luoân baèng 0,7V ñoái vôùi diode Si nhö thöôøng 
giaû ñònh, maø noù thay ñoåi theo nhieät ñoä. 
 Ñeå loaïi boû sai soá do ñieän aùp ngöôõng VD gaây ra nguôøi ta maéc diode chænh löu 
trong voøng hoài tieáp cuûa maïch laëp aùp nhö hình 2-29. Keát quaû ñaàu ra boä chænh löu nöûa 
soùng laëp laïi chính xaùc nöûa chu kyø döông cuûa ñieän aùp vaøo. Caùc tuï ñieän C2, C3 vaø C4 
maéc song song vôùi caùc ñieän trôû cuûa boä suy giaûm nhaèm muïc ñích buø tröø ñieän dung vaøo 
cuûa boä khueách ñaïi ñoái vôùi ñieän aùp xoay chieàu.  
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Chænh löu chính xaùc

Vi
Vo

 
   Hình 2-29. Voân keá söû duïng maïch chænh löu chính xaùc 

 Ñoái vôùi caùc ñieän aùp xoay chieàu nhoû caàn ñöôïc khueách ñaïi chính xaùc tröôùc khi 
chænh löu vaø ñöa vaøo maïch ño. Maïch khueách ñaïi chænh löu nöûa soùng chính xaùc nhö 
hình 2-30. Heä soá khueách ñaïi cuûa maïch phuï thuoäc töông quan giöõa caùc ñieän trôû cuûa 
caàu phaân aùp R2, R3:  

  
3

32

R
RR

AV
+

=              (2-28) 
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Hình 2-30. Voân keá xoay chieàu ño caùc tín hieäu nhoû 

 Vieäc tính toaùn caùc ñieän trôû phuï noái tieáp vôùi cô caáu ño cuõng hoaøn toaøn töông töï 
nhö  caùc tính toaùn ñoái vôùi caùc voân keá töø ñieän. Tuy nhieân trong tröôøng hôïp naøy, ñieän 
aùp toái ña ñaët  vaøo ñieän keá  vaø ñieän trôû noái tieáp vôùi noù laø AVVi. 
 Treân hình 2-31 laø maïch bieán ñoåi ñieän aùp thaønh doøng ñieän vôùi boä chænh löu nuûa 
soùng. Hoaït ñoäng cuûa maïch töông töï nhö maïch hình 2-24 ñoái vôùi nhöõng nöûa chu kyø 
döông cuûa ñieän aùp tín hieäu. Trong caùc nöûa chu kyø aâm, diode bò thieân aùp ngöôïc neân 
khoùa vaø khoâng coù doøng qua maùy ño. 
  Doøng cöïc ñaïi qua maùy ño laø:  

     
S

iP
m R

V
I       =           (2-29) 

 Doøng trung bình qua maùy ño laø : 
      Itb  =  1/2 (0,637 Im)             (2-30) 

 Hình 2-31. Maïch bieán ñoåi ñieän aùp thaønh doøng ñieän vôùi chænh löu nöûa soùng   
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-V

+V

Rg
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D1

Vi
Doøng qua maùy ño

 Ñeå giaûm toån hao nguoàn  vaø taêng ñoä nhaïy cuûa maïch ño thöôøng söû duïng maïch 
chænh löu toaøn soùng nhö hình 2-32. Luùc naøy, doøng cöïc ñaïi cuûa maùy ño vaãn tính theo 
coâng thöùc (2-29), tuy nhieân doøng trung bình qua maùy ño seõ taêng gaáp ñoâi, töùc laø: 

    Itb  =  0,637 Im            (2-31) 
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      Hình 2-32. Boä ñoåi ñieän aùp thaønh doøng ñieän vôùi boä chænh löu toaøn soùng chính xaùc. 

3.6.3. Voân keá taùch soùng hieäu duïng. 
 Ñeå ño trò hieäu duïng cuûa ñieän aùp tín hieäu, söû duïng caùc maïch taùch soùng hieäu 
duïng. Ta coù, trò hieäu duïng cuûa ñieän aùp tính theo coâng thöùc: 

    ∫=
T

dttu
T

U
0

2 )(1
      (2-32) 

 Maïch phaûi thöïc hieän 3 chöùc naêng: bình phöông, laáy trung bình vaø khai caên. 
Muoán vaäy phaûi coù caùc phaàn töû sau: 

– Phaàn töû taùch soùng coù ñaëc tuyeán baäc 2 ñeå laøm thuaät toaùn bình phöông; 
– Phaàn töû loïc ñeå laáy trò trung bình; 
– Phaàn töû thöïc hieän pheùp khai caên. 
Noùi chung, phöông trình bieåu thò daïng ñaëc tuyeán cuûa phaàn töû taùch soùng coù 

daïng: 
     I = αu + βu2.,     (2-33) 

Neáu ñieän aùp ño laø ñieän aùp bieán ñoåi coù chu kyø nhöng coù daïng phöùc taïp: 

, thì doøng taùch soùng  ñöôïc xaùc ñònh qua ñaëc tuyeán Voân-ampe laø: ∑
∞

=

=
1

sin   
k

mkk tkUu ω

     i = α (Um1sinωt + Um2 sin 2ωt + ... ) + β (Um1 sin ωt + Um2 sin 2ωt + ... )2; 
 Thöïc hieän caùc bieán ñoåi löôïng giaùc caàn thieát,  ta coù theå taùch rieâng thaønh phaàn 
moät chieàu.  Ñeå ño doøng naøy ta maéc moät µA song song vôùi moät tuï ñieän. Doøng naøy 
baèng: 

     ∑
∞

=

=
1

2

2
1

k
ako UI β          (2-34) 

 Neáu thay .2 2UU  &    U U 2
kkmk == ∑ Ta coù: 

                   (2-35) 2UIo β=
 Nhö vaäy, doøng taùch soùng tæ leä vôùi bình phöông trò hieäu duïng cuûa ñieän aùp ño, 
noù khoâng phuï thuoäc vaøo daïng ñieän aùp, do vaäy voân meùt loaïi naøy coù theå ño ñöôïc caùc 
daïng ñieän aùp khaùc nhau. 
 Coù nhieàu phöông phaùp taùch soùng hieäu duïng khaùc nhau: 

– Duøng hieäu öùng Hall; 
– Duøng maïch taïo haøm baäc 2 treân caùc maét diode. 

a.Maïch taïo haøm baäc 2.   

 Treân hình 2-33 laø sô ñoà nguyeân lyù cuûa maïch taïo haøm baäc 2 nhôø caùc maét ñieän 
trôû – diode.  Moãi maét ñöôïc caáu taïo töø moät diode vaø moät boä phaân aùp baèng ñieän trôû 
(hình 2-33, b). 
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Hình 2-33. Mach taùch soùng hieäu dung duøng caùc maét ñieän 

Ñeå ñôn giaûn,  ta giaû söû diode coù ñieän trôû thuaän Rth = 0, vaø ñieän trôû nghòch laø 
Rng =∞. Nhö vaäy seõ khoâng coù doøng qua diode khi ñieän aùp ñaët leân noù nhoû hôn ñieän aùp 
khoaù cuûa diode (hình 2-33, c). 

Caùc maét diode ñöôïc maéc noái tieáp vôùi nhau baèng caùc maïch  phaân aùp. Caùc ñieän 
trôû ñöôïc boá trí sao cho trò soá ñieän aùp khoùa cuûa diode sau lôùn hôn trò soá ñieän aùp khoùa 
cuûa diode ñöùng tröôùc noù: 

     U1 < U2 < U3 < ...; 
Hoaït ñoäng cuûa maïch nhö sau: 
Khi ñieän aùp vaøo Ux(t) < U1, caùc diode D1, D2 vaø D3 bò khoùa. Doøng ñieän qua 

maïch R0 vaø ñoàng hoà ño laø i0. 
Khi U1 < Ux(t) < U2 , diode D1 môû, caùc diode D2 vaø D3 khoùa. Doøng qua ñoàng 

hoà ño laø i0 + i1. 
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i0

i1

U1

Ux

i2

i3
U2

U3

Ux

Ux

Ux

Ux

i∑

i0

i0 + i1

i0 + i1+ i2

i0 + i1+ i2 + i3

Hình 2-34.  
 Ñaëc tính voân-ampe  cuûa maïch taïo 

haøm baäc hai treân caùc maét diode 

Khi  U2 < Ux(t) < U3 , caùc diode D1, 
D2 môû, D3 khoùa. Doøng qua maïch ñoàng hoà 
laø baây giôø laø  i0 + i1 + i2.    
  Khi U3 < Ux(t) , caùc diode D1, D2 vaø 
D3 ñeàu daãn. Doøng toång coäng qua maïch 
ñoàng hoà seõ laø i0 + i1 + i2 + i3.  
       Keát quaû ñaëc tính voân – ampe cuûa 
maïch bieán ñoåi seõ coù daïng gaàn ñuùng nhö 
moät nöûa parabol (hình 2-34). 
       Neáu soá maét ñieän trôû - diode caøng 
nhieàu thì ñaëc tuyeán cuûa maïch caøng gaàn 
ñuùng baäc hai. 
       Caùc voân meùt ñieän töû coù maïch taùch 
soùng duøng ñaëc tuyeán baäc hai  treân cô sôû 
caùc maét diode – ñieän trôû nhö ñaõ trình baøy 
laø  B3-6, B3-18.  
 
 
b.Maïch laáy trò trung bình. 

Söû duïng maïch loïc RC ñôn giaûn (hình 2-35, a) hoaëc duøng keát hôïp maïch khueách 
ñaïi thuaät toaùn (hình 2-35, b). 
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a) b)
Hình 2-35  

 

 

 

 

 

 

 Ñoái vôùi sô ñoà hình 2-35, a ta coù: 
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             (2-36) 

 Ñoái vôùi sô ñoà hình 2-35, b: 
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c) Maïch khai caên.   

 Maéc moät maïch nhaân trong voøng hoài tieáp cuûa moät maïch khueách ñaïi ta seõ ñöôïc 
ñieän aùp loái ra laø caên baäc 2 cuûa ñieän aùp loái vaøo (hình 2-36). 

+

-

+

-oViV

R

R

o

R

i R
V

V

a) b)
Hình 2-36. Maïch khai caên  

 Ñoái vôùi hình 2-36, a ta coù:  
A

VVAVV i
ooi −=⇒−=                           (2-38) 

 Ñoái vôùi sô ñoà hình 2-36, b thì:  

    
A
V

VAVV i
ooi =⇒=          (2-39) 

§ 4. ÑO ÑIEÄN AÙP BAÈNG CAÙC VOÂN MEÙT SOÁ 

4.1. Khaùi nieäm chung. 
 Trong caùc voân meùt hieän soá, keát quaû ño ñöôïc chæ thò baèng soá treân maët cuûa ñoàng 
hoà ño baèng moät trong caùc boä chæ thò ñaõ noùi ñeán trong chöông 1. Sô ñoà caáu truùc cuûa 
moät voân meùt soá  nhö hình 2-37. 

 

Thieát bò 
vaøo

Ñieàu 
khieån

ADC Ñeám Giaûi 
õ

 Chæ thò 

ux 

Hình 2-37. Sô ñoà caáu truùc cuûa moät voân
 Thieát bò vaøo chöùa boä suy giaûm, boä chuyeån maïch choïn thang ño, choïn daïng 
ñieän aùp ño: DC hay AC. Neáu laø thang ño ñieän aùp xoay chieàu thì maïch chöùa caû phaàn  
taùch soùng. 
 ADC (Analog to Digital Converter) – Khoái chöùc naêng thöïc hieän bieán ñoåi ñieän 
aùp töông töï loái vaøo sang daïng soá. 
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 Ñieän aùp loái ra ADC laø daïng maõ soá ñöôïc ñöa vaøo boä ñeám, keát quaû ñeám seõ 
ñöôïc ñöa qua khoái giaûi maõ vaø ñöa ra chæ thò. 
 Hoaït ñoäng cuûa caùc khoái chöùc naêng ñöôïc ñieàu khieån nhôø khoái ñieàu khieån 
chung. 
 Phaàn chöùc naêng quan troïng nhaát cuûa voân keá soá laø khoái bieán ñoåi ADC. Coù 
nhieàu phöông phaùp thöïc hieän chöùc naêng treân, tuy nhieân trong caùc voân keá thöôøng söû 
duïng caùc phöông phaùp sau: 

– Phöông phaùp bieán ñoåi ñieän aùp sang taàn soá (V/F); 
– Phöông phaùp bieán ñoåi ñieän aùp  sang khoaûng thôøi gian (V/T); 
– Phöông phaùp xaáp xæ  gaàn ñuùng lieân tieáp. 

4.2. Phöông phaùp bieán ñoåi ñieän aùp sang taàn soá. 

4.2.1. Nguyeân taéc. 
 Ñieän aùp caàn ño ñöôïc bieán ñoåi sang taàn soá theo quan heä baäc nhaát 

     f = αVi     (2-40 

 Sau ñoù ño trò trung bình cuûa taàn soá trong moät khoaûng thôøi gian xaùc ñònh 

    ∫ ==
T

otb Vfdt
T

f
0

1 α     (2-41) 

4.2.2. Sô ñoà nguyeân lyù 
 Sô ñoà nguyeân lyù cuûa moät voân keá soá thöïc hieän theo nguyeân taéc bieán ñoåi V/F 
chæ ra treân hình 2-38. 

 

ÑIEÀU KHIEÅN

V/F
Ñeám Choát

G. maõ

Ch. thò

Vi

Ñeám xoùa  

 

 

 

 

 

 

Hình 2-38. 

 Ñieän aùp caàn ño Vi ñöôïc bieán ñoåi sang taàn soá fx, sau ñoù fx ñöôïc ño baèng caùch 
ñeám soá xung trong moät khoaûng thôøi gian xaùc ñònh. Xung ñi vaøo boä ñeám ñöôïc ñieàu 
khieån bôûi söï ñoùng môû cuûa cöûa choïn xung AND. Cöûa AND chæ cho xung nhòp qua 
trong khoaûng thôøi gian toàn taïi cuûa xung ñieàu khieån. Giaû söû ñoä roäng xung ñieàu khieån 
laø τ; chu kyø cuûa xung clock laø Tx; Soá xung ñi vaøo boä ñeám trong khoaûng thôøi gian môû 
cöûa laø N. Nhö vaäy ta coù: 

             N Tx = τ , hay Tx = τ / N ⇒ fx = N/ τ. 
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 Neáu choïn τ = 1s thì  fx = N. Soá ñeám ñöôïc ñöa qua maïch choát sau ñoù ñöa qua 
maïch giaûi maõ vaø chæ thò. 
 Heát thôøi gian môû cöûa, boä ñieàu khieån phaùt xung xoùa keát quaû ôû boä ñeám, vaø boä 
ñeám laïi chuaån bò chu kyø môùi. 

4.2.3. Boä bieán ñoåi ñieän aùp sang taàn soá (V/F) . 
 Ñieän aùp caàn ño ñöôïc bieán ñoåi thaønh moät daõy xung coù chu kyø laëp laïi tæ leä vôùi 
ñieän aùp ño. Sô ñoà nguyeân lyù cuûa boä bieán ñoåi ñieän aùp sang taàn soá (V/F) nhö hình 2-39 

  

C

R
R

SW 

+

-

+

-

2V

Vi

ÑO
V

V1

3U1
U2

Io

 Hình 2-39. Maïch bieán ñoåi V/F

 Hoaït ñoäng cuûa maïch nhö sau: 
 Giaû söû theá loái vaøo Vi >0,  Theá loái ra maïch tích phaân  treân U1 seõ laø: 

   
RC

tV
dtV

RC
V i

t

i
 

    1     
0

 1 −=−= ∫            (2-41) 

  V1 < 0, theá ñi xuoáng, khi ñi qua 0 maïch so saùnh treân U2 phaùt hieän laät traïng thaùi 
töø 0 leân 1 kích maïch ñôn oån phaùt xung ñoä roäng t0. Xung naøy ñoùng cöûa nguoàn doøng Io. 
Nguoàn doøng ñöôïc thieát keá vôùi ñieàu kieän I0 > Vi / R. Luùc naøy theá loái ra maïch tích phaân 
seõ laø: 

         0            0
1 >−=

C
tV

C
tI

V i             (2-42) 

 V1 >0,  Theá loái ra maïch tích phaân seõ ñi leân trong khoaûng thôøi gian t0. Heát thôøi 
gian t0, nguoàn doøng bò caét (chuyeån maïch SW bò hôû maïch ), vaø theá loái ra maïch tích 
phaân laïi ñi xuoáng trong khoaûng thôøi gian t1. Khi qua 0 maïch so saùnh laïi laät traïng thaùi 
vaø kích maïch ñôn oån phaùt xung ñoùng cöûa nguoàn doøng, tieáp tuïc chu kyø tieáp theo. Nhö 
vaäy ta coù: 
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    iix
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00 1;            (2-43) 

 Giaûn ñoà thôøi gian moâ taû cheá ñoä coâng taùc cuûa maïch nhö hình 2-40 

 
 V1 

t1 t0 

Tx

t1 t0 t1 

 
 

 

 V2 

 

 V3 

 

 
Hình 2-40

 

–Nhaän xeùt: Sô ñoà vöøa khaûo saùt chæ ño ñöôïc ñieän aùp moät daáu (+) hoaëc (–). Ñeå ño ñöôïc 
ñieän aùp hai daáu ta phaûi maéc theâm maïch laáy trò tuyeät ñoái ñeå cho ra ñieän aùp döông, 
ñoàng thôøi ñöa qua maïch so saùnh ñeå chæ thò daáu (+) hoaëc (–). Sô ñoà caáu truùc cuûa maùy 
ño ñieän aùp hai daáu nhö hình 2-41. 

+

-

K.ñaïi

-
+

SS

Laáy V / F Ñeám

G. maõ

Ch. thò

Vi

 
  Hình 2-41.

 Caùc linh kieän söû duïng cho sô ñoà coù theå duøng: 

– Maïch ñeám: duøng IC 7490 – ñeám thaäp phaân khoâng ñoàng boä; 
– Maïch choát: duøng IC 7475 – 4 choát loaïi D; 
– Maïch giaûi maõ: duøng IC 7446, 7447 – giaûi maõ töø BCD – 7 ñoaïn;  

IC 7441, 7442 – giaûi maõ töø BCD – tích phaân laùi ñeøn NIXIE. 

4.2.4. Phaân tích khaû naêng choáng nhieãu cuûa sô ñoà. 
 Maïch bieán ñoåi V/F coù khaû naêng choáng nhieãu toát ñoái vôùi nhieãu coù chu kyø. 
 Khaû naêng choáng nhieãu cuûa sô ñoà ñöôïc xaùc ñònh töø bieåu thöùc ñònh nghóa: 

    
N
SQ

  Nhieãu
hieäuTín      =                   (2-44) 

 Giaû söû ñieän aùp moät chieàu caàn ño V0 bò can nhieãu coù chu kyø: 
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           vn = Vn cos 2πfn t 
 Nhö vaäy ñieän aùp ñöa vaøo maïch ño seõ coù daïng: 
                   Vi = V0 + Vncos 2πfn t 
 Sau khi qua maïch bieán ñoåi V/F, soá ñeám ôû boä ñeám laø: 
     Nx = fx T = α Vi 

 Soá ñeám trung bình trong moät chu kyø laø: 

    ∫∫ ==
T

i

T

x dtV
T

dtN
T

n
00

1 α
 

 Tf
T
V

VtdtfVdtV
T

n n
n

T T

nn ⋅+=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+= ∫ ∫ π

α
απα 2sin2cos 0

0 0
0             (2-45) 

 Töø bieåu thöùc (2-45) ta coù:  

     0VS α= – Tín hieäu caàn ño; 

    Tf
T
V

N n
n ⋅= π

α
2sin – Can nhieãu 

 Ñoä choáng nhieãu cuûa sô ñoà; 

         
Tf

T
V

V
N
SQ

n
n π

α
α

2sin

0==
 

               (2-46) 

 Muoán Q → ∞ thì  sin 2πfn.T → 0, töùc laø ta coù    2πfn.T = 2kπ; (k nguyeân) 

     T = k/fn = k Tn   (2-47) 
 Nhö vaäy, neáu choïn thôøi gian môû cöûa choïn xung, töùc chu kyø ñeám xung baèng 
moät soá nguyeân laàn chu kyø nhieãu ta coù theå loaïi boû ñöôïc hoaøn toaøn nhieãu coù chu kyø. 

4.2.5. Ño ñieän aùp 2 daáu nhôø boä ñeám leân xuoáng. 
 Sô ñoà nguyeân lyù maïch ño chæ ra treân hình 2-42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
               

ÑIEÀU KHIEÅN

V/F
Ñeám leân xuoáng Ghi

Faùt giaùc 0

Vi

2

1

+

G. maõ, 
chæ thò

Vo - chuaån

K

     Hình 2-42. Ño ñieän aùp 2 daáu nhôø boä ñeám leân xuoáng. 
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 Maïch treân cho pheùp ño ñieän aùp coù daáu (+) hoaëc daáu (-). Giaû söû ban ñaàu boä 
ñieàu khieån ñoùng khoùa K ôû vò trí 1. Theá vaøo maïch bieán ñoåi V/F laø V0, taàn soá loái ra 
töông öùng laø f0. Xung vaøo boä ñeám trong khoaûng thôøi gian môû cöûa τ. Boä ñeám thöïc hieän 
ñeám leân trong khoaûng thôøi gian τ. Keát quaû ñeám ñöa qua maïch ghi trong thôøi gian τ laø 
N = f0 τ. Heát thôøi gian τ, boä ñieàu khieån ñaûo maïch khoùa K sang vò trí 2. Luùc naøy theá 
vaøo maïch bieán ñoåi V/F seõ laø: 

    Vi + V0  > V0  neáu Vi > 0 
    Vi + V0  < V0  neáu Vi < 0. 

 Neáu Vi > 0,  taàn soá loái ra cuûa maïch bieán ñoåi V/F laø:  f = f0 + ∆f 
 Neáu  Vi < 0, taàn soá loái ra cuûa maïch bieán ñoåi V/F laø:  f = f0 – ∆f, 
 Trong ñoù ∆f = α⏐Vi⏐. Boä ñeám thöïc hieän ñeám xuoáng. Neáu Vi < 0, soá chöùa 
trong boä ñeám seõ qua 0 vaø maïch phaùt giaùc 0 seõ phaùt hieän ñeå cho chæ thò daáu (–). Heát 
thôøi gian ñeám xuoáng keát quaû trong boä nhôù seõ laø ∆f. 

4.3. Phöông phaùp bieán ñoåi ñieän aùp sang khoaûng thôøi gian (V-T). 

4.3.1. Phöông phaùp taïo haøm doác. 
a.Nguyeân taéc.  Ñieän aùp caàn ño ñöôïc bieán ñoåi thaønh khoaûng thôøi gian töông ñöông. 

Ño khoaûng thôøi gian naøy baèng caùch ñeám soá xung ñoàng hoà ñaõ bieát chính xaùc taàn 

soá.  

b.Sô ñoà caáu truùc.. 

 Sô ñoà caáu truùc cuûa moät voân keá soá söû duïng phöông phaùp bieán ñoåi ñieän aùp sang 
khoaûng thôøi gian chæ ra treân hình 2-43.  
 

  

+

-

+

-

Maïch vaøo
FF

Ñeám Choát

G. maõ

Chæ  thò

Clock

ÑIEÀU KHIEÅN

OSC
raêng cöa

SS1

SS2

Vi  
 

 
 
 
 
 
 
   
  Hình 2-43. Voân keá duøng phöông phaùp bieán ñoåi V-T 
 

 c) Hoaït ñoäng. 

 Boä so saùnh 1 (SS1) duøng ñeå so saùnh ñieän aùp vaøo Vi vôùi ñieän aùp raêng cöa töø boä 
taïo aùp raêng cöa ñöa tôùi. So saùnh 2 (SS2) duøng ñeå so saùnh ñieän aùp raêng cöa vôùi möùc 0. 
Pheùp ño ñöôïc thöïc hieän theo chu trình. Ñaàu moãi chu trình loái ra cuûa 2 boä so saùnh ñeàu 
ôû möùc “0”.  
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 Giaû söû  ñieän aùp vaøo Vi > 0 vaø ñieän aùp raêng cöa ñi töø (-) sang (+) (hình 2-44, a).  
Khi ñieän aùp raêng cöa ñi qua 0, maïch SS2 phaùt hieän ñaûo traïng thaùi loái ra leân “1”, (hình 
2-44, b) kích Flip-Flop FF ñaûo traïng thaùi loái ra töø “0” leân “1”  (hình 2-44, d) môû cöûa 
AND ñeå xung ñeám töø boä taïo xung clock ñi vaøo boä ñeám. Theá raêng cöa tieáp tuïc ñi leân. 
Khi theá raêng cöa baèng Vi maïch SS1 laät traïng thaùi loái ra leân “1” (hình 2-44, c) vaø taùc 
ñoäng vaøo FF ñaûo traïng thaùi loái ra töø “1” veà “0” (hình 2-44, d) keát thuùc xung ñieàu 
khieån ñoùng cöûa choïn xung ñi vaøo boä ñeám. Nhö vaäy sau 2 laàn ñoåi traïng thaùi cuûa FF coù 
moät xung döông ñoä roäng τ môû cöûa AND.  

V

t

Vi

SS2

SS1

FF

Xung
clock

Xung
ñeám

m

t

t

t

t

t

a)

b)

c)

d)

e)

f)
 

  Hình 2-44. Giaûn ñoà thôøi gian minh hoïa hoaït ñoäng cuûa voân keá duøng bieán ñoåi V-T 
 
  Ta coù:    Vi = τ tg β = τ.c  
   Trong ñoù c = tg β   laø toác ñoä bieán thieân cuûa ñieän aùp raêng cöa. 
 Goïi m laø soá xung ñeám ñöôïc, Tc laø chu kyø cuûa xung ñoàng hoà thì: 
     τ = m. Tc  =  m / Fc  
 Töø ñoù:  

    ii
C

C
i kVV

c
F

m
F
mcV                   =⋅=⇒=    (2-48) 

 Trong ñoù 
c

F
k C= = const. Thöôøng thieát keá vôùi k = 10n (n = 0,1,2,3,…) ñeå thay 

ñoåi taàm ño cuûa maùy. 

4.3..2. Phöông phaùp tích phaân 2 söôøn doác (dual slope intergrator) . 
 Ñeå ño ñieän aùp 2 daáu thöôøng söû duïng maïch taïo haøm 2 söôøn ñoä doác treân cô sôû 
maïch tích phaân Miller (hình 2-45) 
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 Maïch tích phaân Miller ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû khueách ñaïi thuaät toaùn A1, 
ñieän trôû R1 vaø tuï C1. Ñieän aùp loái cuûa maïch tích phaân bieán ñoåi theo heä thöùc: 

   ∫−=
011

1 dtV
СR

V io     (2-49) 

 Hình daïng cuûa soùng ra vaø soùng vaøo nhö treân hình 2-45. 
 

          Hình 2-45. Maïch tích phaân Miller 

R1

C1

R2

+

-

oV

+V

-V

A1iV

 

 
 Maïch tích phaân Miller laø cô sôû cuûa maïch tích phaân 2 söôøn doác (dual slope 
intergrator), maø sô ñoà nguyeân lyù trình baøy treân hình 2-46. 

   Hình 2-46. Maïch tích phaân 2 söôøn doác treân cô sôû tích phaân Miller 

+

-

Q1
R1

R4

R3

Dz
R2

C1

R5

Q2

+

-

R6

+

-

A1

-V

+V

-V

A3

+V
A2

Vi

IR

Ii

-V

-V

+V

Tích phaân Miller Zero crossing detector

Loái vaøo ÑK

Maïch laëp aùp

Nguoàn doøng

V1

V2
V3

VÑK

 Ñieän aùp caàn ño Vi qua maïch laëp aùp treân A1 ñeå taïo trôû khaùng vaøo lôùn, qua 
chuyeån maïch FET Q1 tôùi ñaàu vaøo maïch tích phaân Miller. Theá loái ra cuûa maïch tích 
phaân ñöôïc giaùm saùt bôûi maïch doø 0 (zero crossing detector) treân A3. Theá loái ra maïch 
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doø 0 ñieàu khieån FET Q2 cuûa maïch tích phaân. Khi ñaàu ra cuûa boä doø 0 ôû möùc cao, Q2 
ñoùng ngaén maïch tuï C1. Khi ñaàu ra boä doø 0 ôû möùc thaáp Q2 ngaét, tuï C1 ñöôïc naïp. 
 FET Q1 ñöôïc ñieàu khieån töø xung nhòp beân ngoaøi laáy töø boä taïo goác thôøi gian. 
Khi xung ñieàu khieån aâm, Q1 ngaét, caùch ly theá loái vaøo vôùi maïch ño. Trong thôøi gian 
naøy nguoàn doøng oån IR ñoå qua R5 : 

    
543 RRR

V
I z

R ++
−=      (2-50) 

 Doøng naøy coù xu höôùng naïp cho tuï C1 vôùi ñieän tích döông ôû baûn beân phaûi, ñieän 
tích aâm beân traùi. Theá loái ra maïch tích phaân taêng tôùi möùc ñaát, boä doø 0 phaùt hieän ñöa 
theá loái ra leân cao ñoùng khoùa Q2 ngaén maïch tuï C1. Khi ñoù theá loái ra maïch tích phaân 
giöõ ôû möùc ñaát (0V). 
 Khi coù xung ñieàu khieån döông, Q1 daãn thoâng baõo hoøa noái maïch ño vôùi theá loái 
vaøo Vi.  Doøng ñoå qua R5 luùc naøy laø: 

     
5R

V
I i

i     =      (2-51)  

 Theá loái ra maïch tích phaân baây giôø giaûm theo chieàu aâm, theá ra maïch doø 0 aâm 
ngaét khoùa Q2 cho pheùp tuï C1 naïp. 
 Khi coù xung ñieàu khieån aâm, Q1 ngaét, vaø doøng chuaån IR laïi naïp ngöôïc cho tuï C1 
(C1 phoùng vôùi doøng IR). Theá loái ra maïch tích phaân laïi taêng theo chieàu döông cho tôùi 
khi ñaït möùc ñaát. Khi tôùi 0, boä doø 0 phaùt hieän taïo xung ñoùng Q2 vaø ngaén maïch tuï C1. 
Thôøi gian t2 ñeå xung raêng cöa ñaït tôùi möùc ñaát tyû leä vôùi Vi. Khoaûng thôøi gian naøy ñöôïc 
ño baèng caùch khôûi ñoäng maïch deám. Giaûn ñoà xung minh hoïa nguyeân taéc laøm vieäc cuûa 
maïch nhö hình 2-47. 
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t1 t2

Q 1 on, Q 2 off Q 1 off, Q 2 on

V Ñ K

V clock

V 2

V 3

X ung  m ô û cö ûa bo ä ñe ám

Hình 2-47

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Moät trong nhöõng öu ñieåm quan troïng nhaát cuûa maïch tích phaân 2 söôøn doác laø 
ñoä troâi nhoû cuûa taàn soá chuaån haàu nhö khoâng aûnh höôûng tôùi ñoä chính xaùc cuûa pheùp ño.  
Treân hình 2-48 laø sô ñoà khoái cuûa moät voân keá soá theo nguyeân lyù tích phaân 2 söôøn doác. 
Hoaït ñoäng cuûa maïch nhö sau: 
 ÔÛ traïng thaùi ban ñaàu boä ñieàu khieån xoùa keát quaû ôû boä ñeám vaø traïng thaùi caùc 
Flip flop, khoùa K2 baät sang vò trí noái vôùi Vx, khoùa K3 hôû. 
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 Caùc maïch so saùnh SS1 vaø SS2 ñeå phaân bieät daáu cuûa ñieän aùp ño Vx vaø ñöa tôùi 
boä chæ thæ thò daáu. 

+

-

+

-

R1

CR

R

R

+

-

+

-

SS1

SS2

Ñ. KHIEÅN

ÑEÁM

Vi phaân

Clock

FF2

-V

Vx

FF1

+

-

K3

K2

K1

R

VR

RV

1V

Ghi

Giaûi maõ,
 Chæ thò

     
      Hình 2-48. Voân keá soá vôùi maïch tích phaân hai söôøn doác.  
  
 Ta coù, theá loái ra maïch tích phaân: 

    ∫ −=−=
1

0

1
1

1 t
x

x RC
tV

dtV
RC

V             (2-52) 

 Neáu Vx > 0, V1 < 0, theá loái ra maïch tích phaân ñi xuoáng (hình 2-49, a), boä ñeám 
seõ ñeám xuoáng trong khoaûng thôøi gian t1, khi heát thôøi gian t1 boä ñieàu khieån taïo xung 
kích FF1 ñoåi traïng thaùi chuyeån khoùa K2 xuoáng döôùi noái vôùi K1 luùc ñoù ñang ôû vò trí noái 
vôùi -VR.  
 Theá –VR ñöa vaøo maïch tích phaân trong khoaûng thôøi gian t2. Theá ra maïch tích 
phaân luùc naøy laø: 

    ∫ =−−=
2

0

2'
1

1 t
R

R RC
tV

dtV
RC

V             (2-53) 

 V’1 >0, theá ra maïch tích phaân taêng veà phía döông trong khoaûng thôøi gian t2. Boä 
ñeám thöïc hieän ñeám leân. Khi theá loái ra maïch tích phaân qua zero, FF2 laät traïng thaùi, 
ñoùng cöûa AND caám xung ñeám vaøo boä ñeám, keát thuùc moät chu trình ño. Cuoái thôøi gian 
t2 khoùa K3 ñoùng, tuï C  xaû ñeå chuaån bò cho laàn ño keá tieáp. 
 Ta coù, thôøi gian t1 ñeå boä ñeám ñeám xuoáng laø:  t1 = kN1, trong ñoù N1 laø soá ñeám 
trong boä ñeám. Khi heát thôøi gian t1, theá loái ra maïch tích phaân laø: 
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RC

tV
V x 1

1 −=       (2-54) 

 Trong thôøi gian t2, theá loái ra maïch tích phaân ñi töø 
RC

tVx 1−  veà 0 (hình 2-49). 

 Do ñoù ta coù: 

   
R

x

R

xxR

V
kNV

t
V
V

t
RC

tV
RC

tV 1
12

12 −=−=⇒−= ;  Vôùi t2 = kN2 

  Töø ñoù:   12 N
V
V

N
R

x−= .     (2-55) 

 Nhö vaäy, keát quaû chöùa trong boä ñeám cuoái thôøi gian t2 tæ leä vôùi Vx. Giaù trò naøy 
chæ phuï thuoäc vaøo ñieän aùp chuaån VR maø khoâng phuï thuoäc vaøo taàn soá cuûa xung nhòp, 
ñoä chính xaùc cuûa maïch tích phaân vaø maïch so saùnh. 

t1 t2 t

t1 t2

V1

V1

0

0
t

RC
tVx 1− RC

tVR 2

RC
tVR 2

RC
tVx 1−

Vx > 0

Vx < 0

a)

b)

            Hình 2-49. 

 Neáu Vx < 0, quaù trình xaûy ra töông töï, nhöng theo chieàu ngöôïc laïi. Giaûn ñoà 
thôøi gian minh hoïa treân hình 2-49, b. 
– Nhaän xeùt.  

– Phöông phaùp tích phaân 2 ñoä doác  cuõng laø phöông phaùp laáy trò trung bình 
theo chu kyø, do ñoù loaïi tröø ñöôïc nhieãu coù chu kyø. 

– Coù theå söû duïng phöông phaùp treân ñeå ño tyû soá 2 ñieän aùp Vx vaø Vy (hai ñieän 
aùp phaûi khaùc daáu)  theo heä thöùc: 

    12 N
V
V

N
y

x−=  

4.3.3. Phöông phaùp taïo haøm baäc thang.   
 Sô ñoà caáu truùc theå hieän nguyeân lyù cuûa phöông phaùp treân hình 2-50, a vaø giaûn ñoà 
thôøi gian chæ ra treân hình 2-50, b. Hoaït ñoäng cuûa maïch nhö sau: 
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+

-

Ghi

Giaûi maõ,
 Chæ thò

ÑEÁM

Clock

Ñ. khieånDAC

i

xoùa

Ghi

V  > 0

Vi

a) b)

SS

    
    Hình 2-50. Phöông phaùp taïo haøm baäc thang 
 
  ÔÛ traïng thaùi ban ñaàu theá loái ra cuûa maïch DAC laø 0V. Khi coù ñieän aùp loái vaøo 
Vi > 0, maïch so saùnh SS ñaûo traïng thaùi ñöa ngoõ ra leân “1” môû cöûa AND cho xung nhòp 
ñi vaøo boä ñeám. Moãi xung nhòp vaøo laøm theá loái ra DAC taêng leân moät baäc. Khi theá loái 
ra DAC baèng theá Vi maïch so saùnh SS ñaûo traïng thaùi ñöa loái ra veà “0”, ñoùng cöûa 
AND, keát thuùc thôøi gian ñeám. Xung ñeám trong thôøi gian môû cöûa τ ñöôïc ghi vaø ñöa 
sang giaûi maõ, chæ thò. 
  Ñeán chu kyø sau, boä ñieàu khieån phaùt xung xoùa keát quaû ôû boä ñeám, noäi dung 
chuyeån qua DAC ñeå reset loái ra veà 0V. Maïch chuaån bò ñeå ño tieáp. 

§ 5. BOÄ ÑEÁM ÑIEÄN TÖÛ. 

5.1. Heä ñeám nhò phaân. 
Trong caùc duïng cuï ño chæ thò soá, ñaïi löôïng ño töông töï ôû loái vaøo sau khi ñöôïc 

bieán ñoåi thaønh daïng maõ soá nhôø khoái bieán ñoåi ADC seõ ñöôïc ñöa tôùi boä ñeám ñieän töû.  
Chöùc naêng cuûa boä ñeám laø thöïc hieän vieäc ñeám maõ soá ñöa tôùi sau ñoù truyeàn döõ lieäu 
qua khoái giaûi maõ vaø ñöa ra chæ thò. 

Trong caùc thieát bò soá thöôøng söû duïng heä ñeâùm nhò phaân (binary) vì cô soá 2 tieän 
duïng cho vieäc bieåu dieãn caùc traïng thaùi logic cuûa maïch. 

Moät soá trong moät heä ñeám baát kyø coù theå bieåu dieãn döôùi daïng:  
i

n

mi
i ZazN ∑

+

−=

=)(      (2-56) 

Trong ñoù:        Z – laø cô soá ñeám; 
  ai – heä soá :  0  ÷  Z–1. 
Hay vieát ôû daïng khai trieån sau: 
        N = an, an-1, ... , a0 ; a-1 , a-2 , ... , a-m . 
Trong heä ñeám thaäp phaân (decimal) ta coù Z = 10, töông öùng vôùi caùc cô soá: 

a =   0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,. 8, 9. 
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 Nhö vaäy moät soá trong heä ñeám thaäp phaân, chaúng haïn 1997,53  neáu bieåu dieãn 
theo coâng thöùc (2-56) seõ laø: 

  1997,53 = 1. 103 + 9. 102 + 9.101 + 7.100 + 5.10-5 + 3. 10-2 

 Trong heä ñeám nhò phaân (binary), Z = 2, töông öùng vôùi cô soá a = 0, 1. Bieåu dieãn 
soá trong heä nhò phaân chæ vôùi 2 cô soá 0 hoaëc 1.  

 Ví duï: soá ñeám nhò phaân 1001.10 khi bieåu dieãn theo (2-56) seõ cho keát quaû: 
  1001.10 = 1. 23 + 0. 22 + 0. 21 + 1. 20 + 1. 2–1 + 0. 2–2

     =  8 + 0 + 0 + 1 + 0,5 + 0,25  
     =   9,75 

   Ngoaøi ra coøn coù caùc heä ñeám baùt phaân (Octal - cô soá 8), heä thaäp luïc phaân 
(Hecxa decimal - cô soá 16). 
  So vôùi caùc heä ñeám khaùc, heä nhò phaân coù öu ñieåm laø cô soá cuûa heä ñeám ñaëc bieät 
tieän lôïi ñeå bieåu dieãn caùc traïng thaùi logic trong ñieàu khieån. Hai giaù trò 0 vaø 1 öùng vôùi 2 
traïng thaùi oån ñònh cuûa moät triger, öùng vôùi 2 traïng thaùi ñoái khaùng döùt khoaùt trong kyõ 
thuaät ñieàu khieån ñoù laø: ñoùng - môû; coù – khoâng; ñuùng – sai; trong – ngoaøi; treân – döôùi; 
phaûi – traùi; cao – thaáp; xuoâi – ngöôïc; noùng – laïnh; vv....  
  Söï thay ñoåi traïng thaùi töø 0 leân 1 hay töø 1 veà 0  thöïc hieän raát nhanh laøm cho 
vieäc tính toaùn trong heä nhò phaân nhanh hôn trong caùc heä ñeám khaùc. Maët khaùc caùc 
phaàn töû ñeå xaây döïng caùc chöõ soá khoâng phöùc taïp (chæ duøng 2 traïng thaùi). Ñieàu ñoù laøm 
cho thieát bò coù ñoä tin caäy cao.  
  Soá caùc phaàn töû ñeå caáu truùc caùc con soá ôû heä nhò phaân ít hôn so vôùi heä thaäp 
phaân. Ví duï, trong heä thaäp phaân ñeå bieåu dieãn 2 oâ theå hieän soá 99 caàn ñeán 2x10=20 
phaàn töû. Trong heä nhò phaân ñeå bieåu dieãn  7 oâ theå hieän soá 1111111(2) = 127 chæ caàn 
7x2=14 duïng cuï. 

5.2. Maõ hoùa caùc soá thaäp phaân. 
 Ñeå tieän duïng cho vieäc tính toaùn vaø löu tröõ trong caùc thieát bò soá ngöôøi ta bieåu 
dieãn soá qua caùc töø maõ. Moãi töø maõ töông öùng vôùi soá kyù soá nhaát ñònh, moãi kyù soá bieåu 
dieãn moät troïng soá. Vieäc chuyeån soá töø maõ naøy sang maõ khaùc thöïc hieän nhôø caùc maïch 
maõ hoùa vaø giaûi maõ. 
 Ñoái vôùi caùc soá thaäp phaân coù raát nhieàu caùch  ñeå maõ hoùa khaùc nhau: maõ BCD -  
8421); maõ 2421 (Aiken), Gray, maõ dö 3, v.v... 
 Maõ BCD-8421 laø maõ coù troïng soá töï nhieân. Trong maõ naøy, moãi soá thaäp phaân 
baát kyø ñöôïc bieåu dieãn baèng moät soá nhò phaân 4 bít, bít coù nghóa lôùn nhaát coù troïng soá 
23=8, bít coù nghóa beù nhaát coù troïng soá 20=1. Phaàn 8421 trong teân maõ chæ troïng soá 
töông öùng cuûa moãi vò trí trong maõ 4 bít.  
 Ví duï:   8 (10) = 1000(2) = 1.23 + 0.22 + 0.21 + 1.20

   Caùc troïng soá:         8         4        2          1 
 Vôùi 4 bít ta coù 24=16 toå hôïp, nhöng trong maõ BCD chæ duøng heát 10 toå hôïp. Ñoù 
laø caùc toå hôïp töø 0000 ñeán 1001. Coøn laïi 6 toå hôïp khoâng duøng laø: 1010, 1011, 1100, 
1110 vaø 1111. Neáu 1 trong 6 toå hôïp naøy xuaát hieän trong quaù trình tính toaùn thì pheùp 
tính seõ phaïm sai laàm.  
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 Treân hình 2-51 minh hoïa vieäc chuyeån ñoåi giöõa maõ soá thaäp phaân vaø maõ soá 
BCD-8421. 

1 5 0(10)       1001       0110 
↓ ↓ ↓           ↓            ↓ 

         0001     0101    0000           9            6 
  a)             b) 
 
         3        2     ,   8       4    0111 0001  .   1000    1000 
         ↓       ↓         ↓       ↓                ↓          ↓      ↓          ↓ 
       0011  0010 .  1000  0100        7    1    ,        0          8     
  c)              d) 

     Hình 2-51.  Chuyeån ñoåi giöõa soá thaäp phaân vaø BCD-8421 
a) Töø thaäp phaân ra BCD; b) Töø BCD ra thaäp phaân; 
c) Thaäp phaân coù leû ra BCD; d) BCD coù leû ra thaäp phaân 

 
 Ngoaøi maõ BCD-8421 coøn nhieàu loaïi maõ 4 bít khaùc nhö  5421, 4221, 2421, , 
v.v... Treân baûng 2-1 laø söï töông öùng giöõa caùc maõ 8421, 5421, 2421 vaø maõ thaäp phaân. 
                Baûng 2-1 

Maõ BCD - 8421 Maõ 5421 Maõ 2421 
(maõ Aiken) Maõ 

TP 8 4 2 1 5 4 2 1 2 4 2 1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 

0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 

0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 

 
 Trong kyõ thuaät ño löôøng vaø ñieàu khieån, ngoaøi caùc maõ BCD caân baèng ngöôøi ta 
coøn söû duïng phoå bieán maõ Gray. Khaùc vôùi maõ BCD, maõ Gray laø maõ nhò phaân khoâng 
caân baèng. Ñieåm ñaëc bieät cuûa maõ Gray laø khi ñeám (taêng hoaëc giaûm1 ñôn vò) thì trong 
töø maõ chæ coù 1 bít thay ñoåi giaù trò. Ñieàu naøy laøm cho heä thoáng coù ñoä tin caäy cao. Maõ 
Gray  ñöôïc duøng nhieàu trong caùc heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän ñieàu chænh toác ñoä quay, 
trong caùc heä thoáng ño löôøng. 
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5.3. Boä ñeám. 
 Boä ñeám trong caùc duïng cuï ño chæ thò soá laø khoái ñieän töû chöùc naêng thöïc hieän 
vieäc ñeám soá xung ñoàng hoà trong thôøi gian môû cöûa ñeám, sau ñoù ñöa qua maïch giaûi maõ 
vaø chæ thò. Caùc tham soá cô baûn cuûa boä ñeám laø: 

– Dung löôïng ñeám cöïc ñaïi; 
– Caùch ñeám tieán hay ñeám luøi; 
– Ñeám ñoàng boä hay khoâng ñoàng boä. 

 Tuøy thuoäc vaøo daïng maõ maø thieát keá caùc maïch ñeám töông öùng. Treân hình 2-52 
laø ví duï minh hoïa sô ñoà maïch ñeám thaäp phaân khoâng ñoàng boä 4 bít thöïc hieän treân 4 
triger JK.  
  

J

C

Q

QK C
LR

J

C

Q

QK C
LR

J

C

Q

QK C
LR

J

C

Q

QK C
LR

1
8 4 2 1

Xung ñeám

 

          Hình 2-52. Boä ñeám thaäp phaân khoâng ñoàng boä 4 bít.  
  
 Ñaây laø boä ñeám ñöôïc söû duïng roäng raõi nhaát. Toå hôïp 4 triger cho ta 16 traïng 
thaùi, nhöng ta chæ laáy 10 traïng thaùi. Boä ñeám hoaït ñoäng bình thöôøng cho ñeán xung thöù 
9 laø dung löôïng toái ña. Ñeán xung thöù 10 thì do toå hôïp 1010 cuûa boä ñeám, loái ra cuûa 
triger 2 vaø 4  seõ ñaët toå hôïp 1-1 leân coång NAND laøm loái ra cuûa noù xuaát hieän xung reset 
boä ñeám veà 0000 vaø boä ñeám laïi tieáp tuïc chu kyø môùi.  
 Trong thöïc teá, caùc boä ñeám ñöôïc cheá taïo döôùi daïng maïch tích hôïp. Chaúng haïn 
vi maïch 7490, 74LS90 laø vi maïch ñeám thaäp phaân 14 chaân raát thoâng duïng ñeå taïo ra 
caùc boä ñeám chia 5, chia 6, chia 7, chia 8, chia 9, chia 10 chæ ñôn giaûn baèng caùch noái toå 
hôïp caùc chaân loái ra. IC 74192 – vi maïch ñeám thaäp phaân leân xuoáng, v.v... 

 5.4. Boä giaûi maõ. 
 Boä giaûi maõ coù nhieäm vuï bieán ñoåi tín hieäu töø boä ñeám tôùi döôùi daïng toå hôïp caùc 
ñieän aùp ñaàu vaøo thaønh moät ñieän aùp ñaàu ra töông öùng. Moät boä giaûi maõ thöôøng coù n 
ñaàu vaøo vaø m ñaàu ra duøng ñeå truyeàn tín hieäu leänh ñeán moät maïch naøo ñoù ñeå ñieàu 
khieån.  

A

B

C

D

BCD - THAÄP  PHAÂN

0
1
2
3
.
.
9

Ví duï maïch giaûi maõ BCD sang thaäp 
phaân goàm coù 4 loái vaøo ABCD vaø 10 loái ra 
töông öùng vôùi caùc toå hôïp ñeå ñieàu khieån 
hieän caùc soá töø 0 ñeán 9 (Hình 2-53). 

Hình 2-53 
Sô ñoà nguyeân lyù cuûa noù chæ ra treân hình 2-54. Trong maïch gaén caùc LED ñeå 

minh hoïa nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maïch.   
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D0

D1

D9

D2

A B C D

N0

N1

N2

.

.

.

N9

0000

0001

0010

1001

0011

0100

0101

0110

0111

1000

.

.

.

  
         Hình 2-54. Maïch giaûi maõ BCD sang thaäp phaân 
 
 Hoaït ñoäng cuûa maïch nhö sau: Maõ ñeám BCD töø boä ñeám thaäp phaân ñöôïc ñöa 
tôùi caùc ñaàu vaøo ABCD cuûa boä giaûi maõ. Giaû söû maõ ñeám  laø 0000 , caùc loái vaøo 
A=B=C=D=0, qua cöûa NOT ta coù 1==== DCBA . Ngoõ ra N0 xuoáng “0” 
neân LED D0  phaùt saùng. Caùc LED khaùc taét. 
 Khi tín hieäu vaøo laø 0001, 0;1 ==== DCBA  . Ngoõ ra N1 xuoáng thaáp, D1 
saùng, caùc LED khaùc taét.  v.v... 
 Cho ñeán khi tín hieäu vaøo laø 1001, 0;1;0 ==== DCBA   . Ngoõ ra N9 xuoáng 
thaáp, D9 saùng, caùc LED khaùc taét.  
 Caùc maïch giaûi maõ ñöôïc tích hôïp trong caùc IC chuyeân duïng. Chaúng haïn moät soá 
maïch giaûi maõ thaäp phaân nhö sau: 

– 7441, IC giaûi maõ BCD sang thaäp phaân, ngoõ ra chòu theá cao (60V); 
– 7442, 74LS42: IC giaûi maõ BCD sang thaäp phaân; 
– 7443: IC giaûi maõ dö 3 sang thaäp phaân; 
– 7444: IC giaûi maõ Gray dö 3 sang thaäp phaân; 
– 7445: IC giaûi maõ BCD sang thaäp phaân doøng lôùn ( 80mA). 

 Caùc IC giaûi maõ BCD sang 7 ñoaïn (BCD to Seven segment decoder) ñeå ñieàu 
khieån tröïc tieáp caùc ñeøn LED 7 ñoaïn nhö 7447, 74LS47(loaïi maéc Anode chung) 7448, 
74LS48 (loaïi maéc cathode chung). 
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§ 6. ÑO COÂNG SUAÁT VAØ ÑIEÄN NAÊNG. 

6.1. Ño coâng suaát ñieän moät chieàu. 
 Trong maïch ñieän moät chieàu, coâng suaát tieâu thuï treân phuï taûi ñöôïc xaùc ñònh 
baèng coâng thöùc: 

     P = UI     (2-57) 
 Coâng thöùc (2-57) cho thaáy ñeå xaùc ñònh P ta coù theå ño U vaø ño I nhôø voân keá vaø 
ampe keá nhö hình 2-55. 

 
 

V

A

RL

+

-

U R

A

V

+

-

U

 
 L

 
 
     a) rA << RL      b) rV >> RL 

    Hình  2-55 

6.2. Ño coâng suaát ñieän moät pha. Woaùt meùt ñieän ñoäng. 
  Watt keá ñieän ñoäng ñöôïc thieát keá treân cô sôû cuûa cô caáu ñieän ñoäng goàm 2 cuoän 
daây: cuoän doøng ñieän (coá ñònh) vaø cuoän theá (cuoän di ñoäng). Sô ñoà nguyeân lyù, kyù hieäu 
cuõng nhö caùch maéc chæ ra treân hình 2-56. Daáu (* ) chæ cöïc tính noái ñieåm chung cuûa 
cuoän theá vaø cuoän doøng.  

   Hình 2-56. Watt keá ñieän ñoäng 

Rp RL

a) b)

*

*

Cuoän theá

I1

I2
Cuoän doøng

 

Rp – ñieän trôû phuï maéc noái tieáp vôùi cuoän theá ñeå môû roäng côõ ño. Ta coù goùc quay 
phaàn ñoäng tæ leä vôùi doøng chaïy qua 2 cuoän daây: 

   α = k1 I1 I2 = k1k2ULILcosϕ = k P            (2-58) 
Watt keá ñieän ñoäng coù öu ñieåm laø coù ñoä chính xaùc cao (caáp chính xaùc 0,5; 0,2; 

0,1%), raát tieän duïng ñeå ño coâng suaát ñieän moät chieàu vaø xoay chieàu ôû taàn soá 50-60Hz. 
Nhöôïc ñieåm laø töø tröôøng yeáu, moâ men quay nhoû deã bò aûnh höôûng bôûi töø tröôøng nhieãu 
vaø khoâng chòu ñöôïc söï quaù taûi. 

Ñeå taêng moâ men quay vaø giaûm töø tröôøng nhieãu coù theå duøng cô caáu saét ñieän 
ñoäng, khi ñoù ta coù cô caáu watt keá saét ñieän ñoäng. Tuy nhieân cô caáu saét ñieän ñoäng taïo 
neân nhöõng sai soá phuï do ñaëc tính phi tuyeán cuûa ñöôøng cong töø hoùa, hieäu öùng töø treã. 
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6.3. Ño coâng suaát ñieän 3 pha. 

6.3.1. Maïch 3 pha 4 daây. 
 Vôùi heä thoáng 3 pha 4 daây thì coâng suaát tieâu thuï treân phuï taûi ñöôïc xaùc ñònh: 

 P = PA + PB + PC = UAIAcosϕA + UBIBcosϕB + UCICcosϕC             (2-59)
 Ñeå ño coâng suaát cuûa maïch 3 pha ta duøng 3 watt keá 1 pha maéc theo sô ñoà chæ ra 
treân hình (2-57). 

 

A

B

C

O
ZA BZ CZ

*
*

*
*

*
*

 Hình 2-57. Ño coâng suaát taûi 3 pha 4 daây. 

 Trong thöïc teá ngöôøi ta cheá taïo watt keá 3 pha, goàm 3 cuoän daây tónh töông öùng 
coù 3 cuoän daây ñoäng gaén treân cuøng moät truïc quay. Moâ men laøm quay phaàn ñoäng laø moâ 
men toång cuûa caû 3 phaàn töû, töùc tyû leä vôùi coâng suaát 3 pha. 

6.3.2. Maïch 3 pha 3 daây. 
Trong maïch 3 pha 3 daây ta coù : 
    iA + iB + iC = 0 
    iC = –(iA + iB) 
Coâng suaát töùc thôøi cuûa maïch 3 pha: 

p =  uAiA + uBiB + uCiC = uAiA  + uBiB – uC(iA + iB) 
   = iA(uA – uC) + iB (uB – uC) 
   = iAuAC  +  iBuBC                 (2-60) 

  
 

*

A B
Z Z

*
*

*

B

C

C

Z

A 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2-58. Ño coâng suaát taûi 3 pha 3 daây. 
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Coâng thöùc (2-60) cho thaáy raèng chæ caàn 2 Watt keá 1 pha vaø maéc theo sô ñoà 
hình 2-58. Soá chæ cuûa 2 watt keá seõ cho ta bieát coâng suaát tieâu thuï trong maïch 3 pha. 

Moät caùch töông töï ta cheá taïo watt meùt 3 pha 2 phaàn töû goàm 2 cuoän tónh vaø 2 
cuoän ñoäng töông öùng gaén treân cuøng moät truïc quay. 

6.4. Ño ñieän naêng. 

6.4.1. Cô caáu ño caûm öùng. 
 Cô caáu ño caûm öùng ñöôïc duøng trong maïch ñieän xoay chieàu. Coù 2 loaïi sau: 

– Cô caáu caûm öùng 1 töø thoâng; 
– Cô caáu caûm öùng nhieàu töø thoâng. 

Loaïi moät töø thoâng chæ coù moät töø thoâng bieán ñoåi taùc ñoäng vôùi doøng caûm öùng 
treân phaàn ñoäng. Ñöôïc söû duïng chuû yeáu ñeå cheá taïo caùc ampemet, voânmet hoaëc 
loâgoâmet. 

Loaïi nhieàu töø thoâng coù nhieàu töø thoâng taùc ñoäng vôùi caùc doøng caûm öùng do 
chuùng sinh ra treân phaàn ñoäng vaø sinh ra moâ men quay. Cô caáu nhieàu töø thoâng coù theå 
ñöôïc duøng ñeå cheá taïo caùc ampemet, voânmet, wattmet vaø coâng tô ñieän. 

a) Cô caáu caûm öùng moät töø thoâng. 

  

Sô ñoà nguyeân lyù cuûa cô caáu ño caûm öùng 
moät töø thoâng nhö treân hình 2-59. Phaàn tónh goàm 
cuoän daây vôùi maïch töø 1. Phaàn ñoäng goàm ñóa quay 
2 coù daïng khoâng ñoái xöùng gaén vôùi truïc quay vaø 
kim chæ thò. 

Khi coù doøng ñieän chaïy qua cuoän daây 1 seõ 
taïo neân töø thoâng bieán thieân  Φ xuyeân qua ñóa 2, 
keát quaû treân ñóa seõ xuaát hieän doøng caûm öùng iC. 
Taùc duïng töông hoã giöõa doøng caûm öùng iC vaø töø 
thoâng Φ taïo neân töø löïc F . Chieàu cuûa F khoâng ñi 
qua taâm quay O cuûa ñóa (hình 2-59). Ta haõy phaân 
tích F ra 2 thaønh phaàn F1 vaø F2.  Hình 2-59 

    21   FFF +=  

Thaønh phaàn F1 höôùng veà taâm quay O neân khoâng taïo moâ men quay, coøn F2 
vuoâng goùc vôùi baùn kính quay OA seõ taïo ra moâ men quay: 

    OAFM .      2=               (2-61) 
b) Cô caáu caûm öùng loaïi nhieàu töø thoâng. 

 Treân hình 2-60 trình baøy sô ñoà cô caáu ño caûm öùng 2 töø thoâng coù ñóa quay. Caùc 
phaàn töû cô baûn goàm: 2 cuoän daây tónh 1 vaø 2 ñeå cho doøng caàn ño chaïy qua; ñóa quay 3; 
truïc quay 4 vaø loø xo phaûn 5.  

Khi coù caùc doøng i1 vaø i2 chaïy qua trong caùc cuoän daây 1 vaø 2 seõ sinh ra caùc töø 
thoâng bieán thieân Ф1 vaø Ф2  xuyeân qua ñóa caûm öùng. Treân ñóa seõ phaùt sinh caùc doøng 
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caûm öùng I1 vaø I2. Töông taùc giöõa I1 , I2 vaø töø tröôøng bieán thieân laøm phaùt sinh caùc löïc 
töø F1 vaø F2 coù phöông vaø chieàu chæ ra treân hình veõ. 

 

Hình 2-60 . Cô caáu ño caûm öùng 2 töø thoâng 
 

Phaân tích F1 vaø F2 ra 2 thaønh phaàn: song song vaø vuoâng goùc vôùi phöông baùn 
kính. 

    ⊥+= 2//11   FFF  
    ⊥+= 2//12    FFF  
Thaønh phaàn höôùng theo phöông baùn kính F1// vaø F2// khoâng taïo ra moâ men 

quay. Thaønh phaàn höôùng theo phöông vuoâng goùc seõ taïo ra  caùc moâ men quay M1 vaø 
M2 ngöôïc chieàu nhau. Moâ men quay toång coäng seõ laø: 

    M  =  M1  – M2.          (2-62) 
 

6.4.2. Coâng tô caûm öùng moät pha. 
a) Caáu taïo.  

 Treân hình 2-61 laø sô ñoà caáu taïo cuûa coâng tô caûm öùng moät pha hay maùy ñeám 
ñieän naêng. Veà hình thöùc coù nhieàu daïng khaùc nhau, tuy nhieân chuùng ñeàu coù nhöõng chi 
tieát chính sau: 

– Cuoän daây ñieän aùp 1 vaø cuoän daây doøng 
ñieän 2; 

4

5

6

– Ñóa caûm öùng 3 vaø truïc quay 4; 
– Nam chaâm caûn dòu 5; 
– Cô caáu ñeám 6. 

Cuoän daây ñieän aùp 1 coøn goïi laø cuoän theá  
ñöôïc maéc song song vôùi phuï taûi, coù maïch töø 
laøm baèng theùp laù kyõ thuaät ñeå traùnh doøng xoaùy. 
Soá voøng daây thay ñoåi theo giaù trò ñieän aùp ñònh 
möùc cuûa coâng tô. Vôùi loaïi 110 V, soá voøng daây 
töø 3000 ÷ 4000 voøng. Vôùi ñieän aùp ñònh möùc 
220V thì soá voøng daây laø 6000÷7000 voøng loaïi 
daây ñoàng coù Φ = 0,12÷0,14mm.  

Cuoän doøng ñieän 2 maéc noái tieáp vôùi taûi. 
Hình 2-61. Coâng tô 1 pha
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Soá voøng daây cuûa cuoän doøng töø 20-30 voøng baèng daây ñoàng  Φ = (1,4÷2,0)mm khi doøng 
ñònh möùc cuûa coâng tô laø 5A. Côõ daây ñaûm baûo soá ampe-voøng cuûa cuoän doøng côõ 
90÷150Avg. 
b)Nguyeân lyù laøm vieäc. 

 Ñieän naêng tieâu thuï treân phuï taûi trong khoaûng thôøi gian töø t1 ñeán t2 ñöôïc tính 
baèng coâng thöùc: 

                                (2-63) ∫=
2

1

t

t
T PdtW     

 Maùy ñeám ñöôïc thieát keá sao cho vaän toác quay cuûa ñóa tyû leä vôùi coâng suaát tieâu 
thuï trong maïch ño.  

     P  =  kn              (2-64) 
Trong ñoù n – Vaän toác quay cuûa ñiaõ; 
     k – Heä soá tyû leä, ñöôïc goïi laø haèng soá cuûa coâng tô. 
Soá voøng maø ñóa quay ñöôïc trong khoaûng thôøi gian töø t1 ÷  t2 laø: 

   T

t

t

t

t
T W

k
Pdt

k
ndtN 11 2

1

2

1

           === ∫∫  

 Nhö vaäy:  TT kNW   =                (2-65) 
Coâng thöùc (2-65) cho thaáy, ñieän naêng maø phuï taûi tieâu thuï trong khoaûng thôøi 

gian t1 ñeán t2 tyû leä vôùi soá voøng quay cuûa coâng tô sau khoaûng thôøi gian ñoù. 
Heä soá tyû keä k thöôøng ñöôïc choïn vôùi caùc giaù trò 600, 1200 vaø 2400 voøng/1kW. 

6.4.3. Ño ñieän naêng trong maïch ñieän 3 pha. 
a) Duøng coâng tô 1 pha. 

 Ñeå ño ñieän naêng trong maïch 3 pha coù theå söû duïng caùc coâng tô 1 pha maéc trong 
maïch taûi cuûa moãi pha. Treân hình 2-62 laø sô ñoà ño ñieän naêng trong maïch 3 pha 4 daây 
baèng 3 coâng tô 1 pha. Ñieän naêng tieâu thuï cuûa phuï taûi 3 pha baèng toång soá chæ cuûa caû 3 
coâng tô. 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

W1 W3W2

Z

A

B

C
O

 
 Hình 2-62. Ño ñieän naêng trong maïch 3 pha 4 daây baèng 3 coâng tô 1 pha 
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Cuõng töông töï nhö  phaàn ño coâng suaát trong maïch 3 pha, vôùi maïch ñieän 3 pha 
3 daây coù theå söû duïng 2 coâng tô 1 pha vaø maéc theo sô ñoà hình 2-63. Luùc ñoù ñieän aùp ñaët 
vaøo cuoän theá cuûa moãi coâng tô seõ laø ñieän aùp daây. Ñieän naêng tieâu thuï treân phuï taûi baèng 
toång soá ñeám cuûa caû 2 coâng tô. 

W1

4 312 31

W2

42

B Z
A

C

 Hình 2-63. Ño ñieän naêng trong maïch 3 pha 3 daây baèng 2 coâng tô 1 pha 

b) Duøng coâng tô 3 pha. 

 Trong thöïc teá ñeå tieän duïng ngöôøi ta cheá taïo caùc coâng tô caûm öùng 3 pha vôùi caùc 
cô caáu 1 ñóa (hình 2-64) , 2 ñóa (hình 2-65, hình 2-66) vaø cô caáu 3 ñóa caûm öùng (hình 2-
66). 

   Hình 2-64. Coâng tô 3 pha vôùi cô caáu 1 ñóa 

4 52 31 6

B Z
A

C
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Hình 2-65. Coâng tô 3 pha vôùi cô caáu 2 ñóa 

2 3 651 4

C
Z

A

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Hình 2-66. Caáu taïo coâng tô 3 pha vôùi cô caáu 2 ñóa caûm öùng 
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4321 7 865

C
Z

A
B

O

                 Hình 2-67. Coâng tô 3 pha vôùi cô caáu 3 ñóa caûm öùng 
 

6.5. Bieán doøng vaø bieán aùp ño löôøng. 

6.5.1. Khaùi nieäm chung. 
 Trong maïch ñieän xoay chieàu, ñeå môû roäng giôùi baïn ño cuûa caùc duïng cuï ngöôøi 
ta söû duïng caùc bieán aùp ño löôøng. Nhieäm vuï cuûa caùc bieán aùp vaø bieán doøng laø chuyeån 
caùc giaù trò ñieän aùp vaø doøng ñieän lôùn veà caùc giaù trò nhoû hôn ñeå phuø hôïp vôùi maïch ño. 
 Caùc bieán doøng vaø bieán aùp ño löôøng coøn coù taùc duïng caùch ly maïch ñieän cao aùp 
vôùi duïng cuï ño ñeå baûo ñaûm an toaøn cho ngöôøi söû duïng. 
 Veà nguyeân lyù caáu taïo, caùc bieán doøng vaø bieán aùp ño löôøng gioáng nhö caùc bieán 
aùp ñoäng löïc. 

6.5.2. Bieán doøng TI. 
 Bieán doøng TI ñöôïc aùp duïng ñeå môû roäng giôùi haïn ño doøng cho caùc duïng cuï ño. 
Sô ñoà nguyeân lyù cuûa bieán doøng TI vaø caùch maéc trong maïch ño nhö hình veõ 2-68. 
 Cuoän sô caáp W1 cuûa TI maéc noái tieáp vôùi taûi Z. Cuoän thöù caáp W2 ñöôïc kheùp kín 
baèng ampemeùt hoaëc cuoän doøng cuûa wattmeùt ñieän ñoäng, hoaëc cuoän doøng cuûa coâng tô 
ñieän. 

Vì ñieän trôû cuûa cuoän thöù caáp raát nhoû 
neân coù theå coi ñieàu kieän laøm vieäc bình 
thöôøng cuûa maùy bieán doøng laø cheá ñoä ngaén 
maïch cuoän thöù caáp. 

Cuoän sô caáp cuûa bieán doøng caàn phaûi 
ñöôïc caùch ñieän toát vôùi cuoän thöù vaø vôùi voû 
maùy. Ñeå ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi söû duïng 
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ngöôøi ta noái ñaát voû maùy vaø moät ñaàu cuoän thöù caáp. 

         Hình 2-68 

Ñieän aùp thöù caáp cuûa bieán doøng thöôøng töø 1-6V. Doøng sô caáp thay ñoåi theo taûi, 
coøn doøng thöù caáp cuûa moïi maùy bieán  doøng  
ñöôïc  thieát  laäp  ôû cheá ñoä ñònh möùc laø 5 A 
hoaëc 1A. 
 Thoâng soá cô baûn cuûa bieán doøng laø heä soá bieán doøng ñònh möùc: 

    
n

n
I I

I
k

2

1=                (2-66) 

vôùi I1n vaø I2n laø trò soá ñònh möùc cuûa doøng sô caáp vaø doøng thöù caáp cuûa TI. 
 Heä soá bieán doøng ñònh möùc kI khaùc vôùi heä soá bieán aùp k21 = W2/W1 moät löôïng 
khoâng ñaùng keå, vaø trong thöïc teá vôùi ñoä chính xaùc cho pheùp thöôøng laáy k = k21. 
 Khi ño, duïng cuï ño ñöôïc maéc vaøo cuoän 
thöù caáp cuûa TI. Giaù trò cuûa doøng caàn ño seõ baèng 
soá chæ cuûa duïng cuï nhaân vôùi heä soá bieán doøng ñònh 
möùc ghi treân duïng cuï. 
 Maùy bieán doøng caáu taïo theo nhieàu daïng 
khaùc nhau, nhö loaïi coá ñònh, loaïi xaùch tay. Ñeå 
tieän lôïi khi söû duïng ngöôøi ta thieát keá toå hôïp bieán 
doøng vôùi duïng cuï ño trong cuøng moät duïng cuï ño 
hôïp boä nhö  ampemeùt kìm. Treân hình 2-69 laø hình 
daùng cuûa ampemeùt kìm Ц-91. 
–Chuù yù. Cheá ñoä laøm vieäc ñònh möùc cuûa maùy bieán 
doøng TI laø cheá ñoä ngaén maïch cuoän thöù caáp. Do 
ñoù neáu thaùo gôõ ampemeùt ra khoûi bieán doøng TI 
caàn noái taét 2 ñaàu daây cuoän thöù, traùnh aûnh höôûng 
cuûa doøng töø hoùa I0 laøm toån hao töø ñoát noùng TI. 

Hình 2-69. Ampemeùt kìm Ц-91 

 

6.5.3. Bieán aùp ño löôøng TU. 
 Bieán aùp ño löôøng ñöôïc duøng ñeå môû roäng thang ño cho caùc duïng cuï khi laøm 
vieäc vôùi löôùi ñieän cao theá. 

Caáu taïo vaø caùch maéc bieán aùp vaøo maïch ño nhö treân hình 2-70. Cuoän sô caáp 
W1 maéc vaøo löôùi ñieän caàn ño, coøn cuoän thöù caáp W2 ñöôïc maéc vôùi ñoàng hoà ño voân keá. 

Giaù trò ñieän aùp ñònh möùc ñoái vôùi cuoän sô 
caáp cuûa TU theo ГОСТ töø 380 V ÷ 500kV. Vôùi 
caùc ñieän aùp ñònh möùc nhoû hôn 3kV aùp duïng chaát 
caùch ñieän khoâ, coøn khi ñieän aùp cao hôn 3kV phaûi 
söû duïng chaát caùch ñieän laø daàu. Khi ñieän aùp ñònh 
möùc cuoän sô laø 35kV duøng maùy bieán aùp moät caáp, 
vôùi caùc ñieän aùp 110kV vaø cao hôn phaûi söû duïng 
caùc maùy bieán aùp töø 2 caáp trôû leân.  
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Giaù trò ñieän aùp thöù caáp U2 ñònh möùc vôùi caùc bieán aùp TU laø 100V hoaëc 
3100 V. Bình thöôøng TU laøm vieäc ôû cheá ñoä gaàn nhö hôû maïch vì ñieän trôû cuûa voân keá 

voâ cuøng lôùn. Ñieàu kieän laøm vieäc bình thöôøng cuûa 
TU raát khaùc vôùi TI. Ñoái vôùi TI doøng sô caáp I1 coù 
theå bieán thieân trong phaïm vi khaù roäng, tuøy theo 
phuï taûi. Coøn vôùi TU thoâng thöôøng laøm vieäc vôùi ñieän aùp beân sô caáp bieán ñoåi khoâng 
nhieàu. 

      Hình 2-70. Bieán ñieän aùp TU 

 Thoâng soá cô baûn cuûa TU laø heä soá bieán aùp ñònh möùc: 

     
n

n
U U

U
k

2

1=  

Trong thöïc teá caùc  maùy bieán aùp ño löôøng TU ñöôïc saûn suaát vôùi caùc caáp chính 
xaùc 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 vaø 3. 
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CHÖÔNG III: QUAN SAÙT VAØ GHI DAÏNG TÍN HIEÄU 
 

1. DAO ÑOÄNG KYÙ ÑIEÄN TÖÛ 
 Trong kyõ thuaät ño löôøng ñieän vaø voâ tuyeán ñieän, moät trong nhöõng yeâu caàu cô 
baûn ñeå xaùc ñònh tín hieäu laø quan saùt daïng vaø ño caùc tham soá cuûa tín hieäu. Caùc tín hieäu 
ñieän vaø voâ tuyeán ñieän laø nhöõng haøm bieán thieân theo thôøi gian. Do vaäy, neáu thöïc hieän 
ñöôïc moät thieát bò ñeå veõ tröïc tieáp ñoà thò bieán thieân cuûa tín hieäu theo thôøi gian thì coù 
theå quan saùt ñöôïc hình daïng vaø ño löôøng ñöôïc caùc thoâng soá ñaëc tính cuûa noù. 
 Thieát bò cho pheùp quan saùt vaø ño ñaïc caùc tham soá cuûa tín hieäu laø maùy hieän 
soùng hay dao ñoäng kyù ñieän töû (oscilloscope). Dao ñoäng kyù ñieän töû laø thieát bò ño thöïc 
hieän veõ dao ñoäng ñoà vaø hieän hình daïng soùng tín hieäu nhôø oáng tia ñieän töû CRT 
(Cathode Ray Tube). Dao ñoäng kyù ñieän töû coù theå ño haøng loaït caùc thoâng soá cuûa tín 
hieäu: trò ñænh, trò töùc thôøi cuûa ñieän aùp, doøng ñieän; ño thôøi haïn xung, taàn soá, ño di pha, 
ño heä soá ñieàu cheá bieân ñoä, veõ ñaëc tuyeán caùc linh kieän. 
 Nhôø trôû khaùng loái vaøo raát lôùn neân pheùp ño coù öu ñieåm khoâng laøm aûnh höôûng 
tôùi cheá ñoä coâng taùc cuûa maïch. 
 Nhôø ñoä nhaïy cao dao ñoäng kyù ñieän töû cho pheùp khaûo saùt caùc quaù trình raát yeáu 
caû tuaàn hoaøn laãn quaù trình xung vôùi khaû naêng phaân bieät cao. 
 Caùc dao ñoäng kyù ñieän töû ñöôïc phaân loaïi theo caùc daáu hieäu khaùc nhau: 

– Phaân loaïi theo daõi taàn: taàn cao, taàn thaáp; 
– Phaân loaïi theo keânh ño: 1 keânh, 2 keânh, nhieàu keânh; 
– Phaân loaïi theo soá tia ñieän töû: 1 tia hay nhieàu tia; 
– Loaïi coù nhôù hay khoâng coù nhôù. 

 Nhôø caùc ñaëc tính quyù baùu nhö treân neân dao ñoäng kyù ñieän töû laø thieát bò ño cô 
baûn vaø quan troïng khoâng theå thieáu trong caùc phoøng thí nghieäm ñieän töû.  
 Sô ñoà khoái chöùc naêng cuûa dao ñoäng kyù ñieän töû 1 chuøm tia chæ ra treân hình 3-1. 

Khueách ñaïi
keânh Y

ñoàng boä

Ñoàng boä
  ngoaøi Khueách ñaïi Taïo chuaån

thôøi gian

Ñoàng boä trong

Ñoàng boä löôùi

50Hz

Queùt ñôïi

Queùt lieân tuïc Khueách ñaïi
keânh X

Ñaàu vaøo Y

Ñaàu vaøo X

Y

Y

X X
Löôùi M

HV
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Hình 3-1. Dao ñoäng kyù ñieän tö.û  
 

§ 2. TAÀNG KHUEÁCH ÑAÏI KEÂNH Y 
Sô ñoà nguyeân lyù cuûa taàng khueách ñaïi keânh Y nhö hình 3-2. 

Hình 3-2. Taàng khueách ñaïi keânh Y 
 
Ñieän aùp caàn khaûo saùt qua maïch loái vaøo (DC hoaëc AC), sau ñoù qua boä suy 

giaûm vaø ñöa vaøo taàng khueách ñaïi vi sai treân caùc transistor Q2,, Q3 . Caùc transistor Q1 
vaø Q4 laø caùc maïch gaùnh emiter ñeå taïo trôû khaùng vaøo lôùn. 

Khi theá loái vaøo Vi = 0, ta coù VB1 = 0. Ñieàu chænh bieán trôû R10 sao cho VB4 = 0. 
Luùc ñoù 2 nöûa vi sai caân baèng, IC2 = IC3. Suït aùp treân R3 vaø R6 cho ta caùc ñieän aùp treân 
collector cuûa Q1 vaø Q2 töông öùng baèng nhau. Do ñoù VC2 – VC3 = 0V. 

Khi coù tín hieäu vaøo theo chieàu döông, laøm theá ñaùy VB2 taêng, IC2 taêng daãn ñeán 
IC3 giaûm. Doøng IC2 taêng khieán VC2 giaûm döôùi möùc ñaát, traùi laïi, doøng IC3 giaûm khieán 
VC3 taêng treân möùc ñaát. Neáu ∆VC2 = –1V thì ∆VC3 = +1V, nghóa laø coù 2 ñieän aùp ngöôïc 
chieàu nhau ñaët treân collector cuûa Q2 vaø Q3. Hieäu ñieän theá naøy seõ ñaët leân 2 phieán leäch 
ñöùng YY cuûa oáng tia ñieän töû. 

Chieát aùp R10 laøm nhieäm vuï ñieàu chænh möùc DC. Khi tieáp ñieåm ñoäng cuûa R10 ôû  
giöõa, VB4 = 0 (ôû möùc theá ñaát). Khi tieáp ñieåm ñoäng cuûa R10 dòch chuyeån leân phía treân, 
VB4 > 0 , VB3 taêng theo chieàu döông laøm IC3 taêng, neân IC2 giaûm, VC3 giaûm vaø VC2 taêng. 
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Theá naøy ñaët vaøo phieán laùi tia laøm chuøm electron leäch leân treân taâm maøn hình, keát quaû 
toaøn boä hình veõ naâng leân treân möùc DC bình thöôøng. Ngöôïc laïi, khi tieáp ñieåm ñoäng 
cuûa R10 dòch xuoáng phía döôùi laøm möùc DC vaø toaøn boä hình veõ dòch xuoáng döôùi. 

§ 3. HIEÄN HÌNH DAÏNG SOÙNG 
 

Nguyeân taéc veõ dao ñoäng ñoà cuûa dao ñoäng kyù ñieän töû coù theå minh hoïa treân 
hình 3-3. 

3.1. Khi chöa coù tín hieäu ñaët vaøo caùc phieán laùi tia XX vaø YY thì chuøm tia ñieän 
töû seõ ñaäp vaøo giöõa taâm maøn hình. Treân maøn coù 1 veát saùng troøn (hình 3-
3,a); 

a) b)

c) d)
Hình 3-3

 

3.2. Khi ñaët moät ñieän aùp queùt daïng raêng cöa Ux vaøo phieán leäch ngang XX, 
chuøm tia ñieän töû seõ di chuyeån theo phöông ngang vaø veõ neân moät veät saùng naèm 
ngang treân maøn hình. Ñaây laø cheá ñoä queùt ñôïi thöôøng tröïc cuûa maùy hieän soùng 
(hình 3-3,b). 

3.3. Khi chæ coù ñieän aùp xoay chieàu hình sin  Uy ñaët vaøo phieán leäch ñöùng YY, chuøm 
tia ñieän töû seõ di chuyeån theo phöông thaúng ñöùng vôùi taàn soá cuûa ñieän aùp hình sin. 
Treân maøn hình seõ coù 1 veät saùng thaúng ñöùng (hình 3-3,c). 

3.4. Neáu treân phieán XX taùc ñoäng  ñieän aùp queùt Ux, treân phieán leäch ñöùng YY ñaët ñieän 
aùp xoay chieàu hình sin Uy. Khi coù söï ñoàng boä giöõa Ux vaø Uy thì treân maøn hình ta seõ 
quan saùt ñöôïc daïng soùng cuûa ñieän aùp hình sin (hình 3-3,d). Tuøy thuoäc vaøo tyû soá taàn soá 
giöõa ñieän aùp queùt Ux vaø ñieän aùp hình sin Uy maø treân maøn hình ta seõ quan saùt ñöôïc soá 
chu kyø cuûa ñieän aùp Uy. 

 –Ví duï. Moät soùng tam giaùc 500 Hz vôùi bieân ñoä ñænh 50V ñöôïc ñöa vaøo phieán leäch 
ñöùng YY cuûa oáng tia ñieän töû  CRT. Treân caùc taám leäch ngang XX ñaët vaøo ñieän aùp 
queùt raêng cöa taàn soá 250Hz, bieân ñoä ñænh 50V. CRT coù ñoä nhaïy laùi tia ñöùng Sy 
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= 0,1 cm/V; ñoä nhaïy laùi tia ngang Sx = 0,08 cm/V.  Giaû söû hai tín hieäu ñöôïc ñoàng boä 
hoùa. Haõy xaùc ñònh vaø veõ daïng soùng treân maøn hình. 

 Ta coù:   Chu kyø cuûa soùng queùt raêng cöa (hình 3-4,a) laø: 

    Tx = 1/fx = 1/ 250 Hz = 4 ms 

 Vôùi soùng tam giaùc (hình 3-4,b): Ty= 1/fy = 1/500 Hz = 2 ms; 

+ 5 0 V

0

- 1 2 , 5
- 2 5
- 3 7 , 5

- 5 0 V

+ 4 0 V

- 4 0 V

1 2

0

3 4
m s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a )

b )

c )

y

x0

   Hình 3-4. Nguyeân taéc hieän hình daïng soùng 

Chuøm tia ñieän töû seõ dòch chuyeån theo söï ñieàu khieån cuûa ñieän aùp ñaët vaøo caùc 
phieán leäch ñöùng vaø leäch ngang. Goïi toïa ñoä cuûa ñieåm saùng treân maøn hình theo caùc 
truïc toïa ñoä Oxy töông öùng. Ta haõy xeùt caùc thôøi ñieåm sau: 
  – Taïi thôøi ñieåm  t = 0 , ñieän aùp ñaët vaøo caùc phieán leäch ñöùng vaø leäch ngang töông öùng 
laø:  

Vy = 0V; Vx = -50V.  
Nhö vaäy, ñoä leäch ñöùng cuûa tia ñieän töû y = 0, coøn ñoä leäch ngang laø: 

x =  Vx . Sx  = -50 V . 0,08 cm/V  =  -4 cm. 
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Vò trí cuûa ñieåm saùng treân maøn hình (ñieåm 1)  coù toïa ñoä (-4, 0). 
  –  Khi t = 0,5ms: 

      Vx = -37,5V; Vy = 40V.   
Toaï ñoä cuûa chuøm tia ñieän töû baây giôø seõ laø: 
  x = Vx . Sx = -37,5. 0,08 = -3 cm; 
  y = Vy . Sy = 40 . 0,1 = 4 cm. 
Ñieåm 2 treân maøn hình coù toïa ñoä (-3, 4). 

– Taïi  t = 1 ms (ñieåm 3);  Vx = -25V, Vy = 0V,  x= -25. 0,08 = -2cm, y = 0; öùng 
vôùi  toïa ñoä (-2, 0). 

– Taïi t = 1,5 ms (ñieåm 4) ; x = -12,5 . 0,08 = -1cm; y=-40. 0,1 = -4cm. 
– Taïi t = 2 ms (ñieåm 5);     x = 0; y = 0. v.v…   
– cho ñeán thôøi ñieåm t = 4 ms (ñieåm 9), khi ñoù ñieåm saùng treân maøn hình seõ coù toïa 

ñoä töông öùng vôùi (x=4cm, y=0). Treân baûng 3-1 chæ ra caùc tham soá töông öùng 
vôùi nhöõng tính toaùn noùi treân. 

   Baûng 3-1 

Thôøi ñieåm 
(ms) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

Ñieän aùp Vxx 

(V) 
-50 -37,5 -25 -12,5 0 12,5 25 37,5 50 

Ñieän aùp Vyy 

(V) 
0 40 0 -40 0 40 0 -40 0 

Ñoä leäch ngang
x (cm) 

-4 -3 -2 -1 0 11 2 3 4 

Ñoä leäch ñöùng 
y (cm) 

0 4 0 -4 0 4 0 -4 0 

Ñieåm saùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Ñoà thò daïng soùng hieän hình treân dao ñoäng kyù ñieän töû chæ ra treân hình 3-4, c cho 

thaáy sau moät chu kyø cuûa ñieän aùp queùt raêng cöa Vx treân maøn hình ta nhaän ñöôïc 2 chu 
kyø cuûa ñieän aùp soùng tam giaùc Vy.  

 

§ 4. BOÄ TAÏO GOÁC THÔØI GIAN 

4.1. Boä taïo dao ñoäng queùt raêng cöa. 
Sô ñoà nguyeân lyù cuûa maïch taïo dao ñoäng raêng cöa chæ ra treân hình 3-5.  Maïch 

goàm 2 khoái  chöùc naêng chính laø:  boä taïo soùng queùt raêng cöa vaø trigger Schmitt khoâng 
ñaûo. Ñieän aùp loái ra cuûa maïch taïo soùng queùt raêng cöa V1 ñöôïc ñöa vaøo loái vaøo cuûa 
trigger Schmitt. Do ñoä lôïi cuûa maïch khueách ñaïi thuaät toaùn raát lôùn ( ∼20.000) neân moãi 
thay ñoåi nhoû giöõa 2 loái vaøo cuûa trigger cuõng laøm cho loái ra cuûa noù  ôû möùc baõo hoøa.  

 –Nguyeân taéc hoaït ñoäng. Maïch taïo soùng queùt raêng cöa hoaït ñoäng treân cô sôû naïp vaø 
phoùng cuûa tuï ñieän. Transistor Q1 vaø caùc ñieän trôû thieân aùp cho noù taïo neân nguoàn doøng 
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oån I1 ñeå naïp cho tuï C1. Transistor Q2 ñoùng vai troø khoùa xaû cho tuï C1 vaø ñöôïc ñieàu 
khieån bôûi xung loái ra cuûa trigger schmitt. 
 ÔÛ traïng thaùi ban ñaàu theá loái ra cuûa trigger ôû möùc baõo hoøa aâm, Q2 khoùa, C1 
ñöôïc naïp baèng doøng I1. Theá treân tuï taêng tuyeán tính theo quy luaät: 

     
1

1
1 C

tI
V     =∆      (3-1) 

Khi theá treân tuï ñaït möùc ngöôõng cuûa trigger schmitt : 

        
5

6
1 )1(

R
R

VVV CCngC −±==     (3-2) 

Trigger chuyeån traïng thaùi loái ra leân baõo hoøa döông. Theá baõo hoøa naøy laøm cho  
transistor Q2 nhanh choùng daãn thoâng baõo hoøa, môû ñöôøng cho tuï C1 xaû nhanh qua Q2. 
Khi theá treân tuï C1 giaûm xuoáng  möùc ngöôõng döôùi kích trigger chuyeån traïng thaùi loái ra 
sang baõo hoøa aâm, caám Q2 vaø tuï C1 laïi ñöôïc naïp laïi. Cöù nhö theá loái ra treân collector Q1 
ta coù daïng soùng raêng cöa vôùi maët tröôùc taêng tuyeán tính, maët sau gaàn nhö doác ñöùng.  

Ñeå thay ñoåi chu kyø soùng queùt raêng cöa, ta coù theå thay ñoåi nguoàn doøng I1 baèng 
caùch ñieàu chænh bieán trôû R3, hoaëc thay ñoåi thôøi haèng cuûa maïch naïp nhôø chuyeån maïch 
tuï C1  ( nuùm chuyeån maïch TIME/DIV treân maët maùy – xem hình 3-5).  
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       Hình 3-5. Nguyeân lyù cuûa maïch taïo soùng queùt 

–Ví duï. Maïch taïo soùng queùt treân hình 3-5 coù: R1 =2,2 K; R2 = 4,5K; R3=4,2K;  C1 = 
0,25µF, R5 = 27K; R6 = 3,9K. Ñieän aùp nguoàn nuoâi ±VCC = ±15V. Caùc transistor Q1 vaø 
Q2 laø transistor Si. Haõy tính bieân ñoä ñænh – ñænh VPP vaø chu kyø daïng soùng raêng cöa T. 

 Ta coù: Ñieän aùp ngöôõng cuûa trigger schmitt: 

  V
K
K

R
R

VV CCng 2
7,2
9,3)115()1(

5

6 ±=−±=−±=  

Bieân ñoä ñænh-ñænh cuûa ñieän aùp raêng cöa seõ laø: 

  VPP =  2 Vng = 2 x 2V = 4V 
Ñieän aùp treân ñaùy cuûa Q1 laø: 

   ).(      4,9V   21
21

1
1 thieát   giaû vôùi BBCCB II

RR
R

VV <<=
+

=  

 Nguoàn doøng:        mA
K

VV
R

VV
I BEB

C 1
2,4

7,09,4

3

1
1 =

−
=

−
=  

     PPVV 41 =∆  

    ms
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1
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11 =
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µ

 

4.2. Boä taïo goác thôøi gian töï ñoäng. 
 Ñeå hieän hình chính xaùc daïng soùng, caàn thöïc hieän ñoàng boä hoùa giöõa soùng queùt 
raêng cöa vaø tín hieäu caàn khaûo saùt. Khi maát ñoàng boä hình seõ bò troâi raát khoù quan saùt. 
Söï ñoàng boä hoùa ñöôïc thöïc hieän nhôø ñaàu vaøo ñoàng boä cuûa maïch trigger Schmitt ôû hình 
3-5. Sô ñoà khoái cuûa boä taïo goác thôøi gian töï ñoäng minh hoïa treân hình 3-6. 

  Ñieän aùp caàn nghieân cöùu ñöôïc ñöa vaøo boä khueách ñaïi ñöùng YY vaø boä khueách 
ñaïi khôûi ñoäng cuûa boä taïo goác thôøi gian. Boä khueách ñaïi khôûi ñoäng coù ñaàu ra vi sai vôùí 
2 ñieän aùp ngöôïc pha nhau V01 vaø V02. Ñieàu chænh heä soá khueách ñaïi ñeå ñaït baõo hoøa 
sao cho soùng loái ra bò caét ñænh tôùi möùc gaàn vuoâng. Chuyeån maïch S2 choïn soùng V01 
hay V02 ñöa vaøo trigger schmitt (coù caùc ngöôõng Vn1 vaø Vn2 naèm ñoái xöùng qua möùc 
ñaát). Tín hieäu loái ra cuûa trigger schmitt laø soùng vuoâng ñoàng boä hoùa chính xaùc vôùi tín 
hieäu ñöa vaøo caùc phieán leäch ñöùng YY.  Soùng vuoâng qua maïch vi phaân sau ñoù qua 
maïch caét phaàn xung döông, laáy phaàn xung muõi aâm ñeå ñöa vaøo loái vaøo ñoàng boä cuûa 
maïch taïo soùng queùt raêng cöa. 

Tín hieäu ra töø maïch taïo soùng queùt V2 (xem hình 3-5) loái ra cuûa trigger schmitt 
laø daïng xung ñöôïc ñaûo vaø vi phaân, taïo thaønh xung döông trong thôøi gian queùt thuaän 
vaø xung aâm trong thôøi gian queùt ngöôïc ñöa veà löôùi ñieàu cheá M cuûa CRT. Caùc xung 
aâm (xung xoùa) seõ keùo löôùi xuoáng möùc aâm ñuû ñeå xoùa hoaøn toaøn chuøm electron trong 
thôøi gian queùt ngöôïc. 
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Treân hình 3-7 minh hoïa söï ñoàng boä hoùa soùng queùt raêng cöa vaø soùng tín hieäu 

caàn nghieân cöùu, khi hieän hình moät chu kyø (hình 3-7,a) vaø hieän  2 chu kyø (hình 3-7,b). 

Xung queùt
Ngöôõng khôûi           

ñoäng treân

Ngöôõng khôûi    
ñoäng döôùi

Xung nhoïn 
bò xoùa

Daïng soùng hieän 
treân maøn hình

Daïng soùng vaøo

Xung muõi 
ñoàng boä

        Hình 3-7. Ñoàng boä hoùa soùng queùt raêng cöa vaø tín hieäu nghieân cöùu 
 

Hình 3-6. Boä taïo goác thôøi gian töï ñoäng  
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§ 5. DAO DOÄNG KYÙ NHIEÀU KEÂNH 

 Thoâng thöôøng caùc dao ñoäng kyù ñieän töû ñöôïc thieát keá nhieàu keânh ñeå coù theå 
hieän hình ñoàng thôøi töø 2 daïng soùng trôû leân.  Caùc dao ñoäng kyù nhieàu keânh cho pheùp deã 
daøng quan saùt, so saùnh vaø ño ñaïc caùc tham soá cuûa caùc tín hieäu moät caùch ñoàng thôøi; 
chaúng haïn coù theå quan saùt ñoàng thôøi tín hieäu loái vaøo vaø tín hieäu loái ra cuûa moät boä 
khueách ñaïi, moät boä bieán ñoåi ñieän töû, hay moät maïng töù cöïc noùi chung; töø ñoù deã daøng 
xaùc ñònh ñöôïc caùc tham soá  ñaëc tính cuûa maïch. 

  Ñoái vôùi dao ñoäng kyù 2 keânh, coù theå thöïc hieän theo 2 phöông phaùp: 
5.1. OÁng tia ñieän töû CRT ñöôïc thieát keá vôùi 2 suùng phoùng ñieän töû, 2 keânh ñieàu 
khieån leäch ñöùng rieâng bieät vaø moät keânh leäch ngang chung (hình 3-8). Tröôøng hôïp 
naøy dao ñoäng kyù coøn  goïi laø maùy hieän soùng 2 chuøm tia. 
5.2. OÁng tia ñieän töû vôùi 1 suùng ñieän töû, nhöng ñöôïc taùch thaønh 2 keânh nhôø moät boä 

chuyeån maïch ñieän töû. Taàn soá chuyeån maïch ñöôïc ñieàu khieån nhôø boä taïo goác 
thôøi gian (hình 3-9). 

 
     Hình 3-8. Dao ñoäng kyù vôùi CRT coù 2 keânh rieâng bieät  

  
    Hình 3-9. Dao ñoäng kyù vôùi 2 keânh duøng chuyeån maïch ñieän töû 
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Vôùi dao ñoäng kyù ña keânh kieåu duøng chuyeån maïch ñieän töû, hoaït ñoäng cuûa boä 
taïo queùt coù theå thöïc hieän theo moät trong hai cheá ñoä hoaëc laø queùt kieåu luaân phieân 
hoaëc laø queùt theo kieåu ngaét quaûng (chop mode switching). 

Treân hình 3-10 minh hoïa nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa kieåu queùt luaân phieân, 
trong ñoù: VA – daïng soùng sin ñöa vaøo keânh A, chu kyø T; VB – Daïng soùng tam giaùc ñöa 
vaøo keânh B. Caû 2 soùng ñöôïc ñoàng boä hoùa vaø ñöôïc dòch möùc DC. Ñieän aùp ñöa vaøo 
keânh A laø VA ñöôïc dòch leân treân möùc ñaát, coøn ñieän aùp VB dòch xuoáng döôùi möùc ñaát 
(hình 3-10,a). Boä chuyeån maïch cho theá VA töø keânh A vaøo khueách ñaïi ñöùng trong 
khoaûng thôøi gian töø 0 ÷ t1, vaø cho theá VB töø keânh B vaøo khueách ñaïi ñöùng trong 
khoaûng thôøi gian töø t1 ÷ t2   (hình 3-10,c). Taàn soá laëp laïi cuûa chuyeån maïch ñuû lôùn cho 
pheùp caùc daïng soùng coù veû hieän moät caùch ñoàng thôøi treân maøn hình (hình 3-10,d). 

VA

VB

Ñieän aùp queùt

Ñieän aùp vaøo 
khueách ñaïi 
khueách Y

Daïng soùng 
hieän treân maøn 

hình

a)

b)

c)

d)

Hình 3-10. Kieåu queùt luaân phieân Hình 3-11. Kieåu queùt ngaét quaûng

VA

VB

Ñieän aùp 
chuyeån maïch t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7

Daïng soùng 
hieän vôùi tín 
hieäu cao taàn

 
 Trong cheá ñoä queùt kieåu ngaét quaûng thì hoaït ñoäng cuûa maïch ñöôïc minh hoïa 
treân hình 3-11. Trong thôøi gian t1 boä chuyeån maïch cho tín hieäu keânh A ñöa vaøo keânh 
khueách ñaïi ñöùng, trong thôøi gian t2 cho tín hieäu keânh B, sau ñoù tieáp tuïc tín hieäu keânh 
A vaøo trong thôøi gian t3 vaø tín hieäu keânh B vaøo trong thôøi gian t4 , v.v… Cöù nhö theá 
daïng soùng vaøo ñöôïc löôïng töû hoùa theo taàn soá cuûa ñieän aùp chuyeån maïch, vaø hình daïng 
soùng ñoái vôùi caùc tín hieäu cao taàn coù daïng nhö chæ ra treân hình 3-11. Ñoái vôùi caùc tín 
hieäu taàn thaáp veát giaùn ñoaïn laø khoâng nhìn thaáy.  
 Nhö vaäy, cheá ñoä queùt luaân phieân thích hôïp ñoái vôùi caùc tín hieäu cao taàn, coøn 
kieåu ngaét quaûng toát ñoái vôùi caùc tín hieäu taàn thaáp.  
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§ 6. ÑAÀU DOØ CUÛA DAO ÑOÄNG KYÙ 

6.1. Ñaàu doø 1:1. 
 Khaùc vôùi caùc maùy ño thoâng thöôøng, caùc ñaàu ño cuûa dao ñoäng kyù ñieän töû laøm 
baèng caùp ñoàng truïc noái vôùi ñaàu doø (probe). Moãi probe coù 2 ñaàu noái: ñaàu vaøo vaø ñaàu 
tieáp ñaát. Ñaàu tieáp ñaát noái vôùi maøn chaén cuûa caùp, coøn ñaàu vaøo noái vôùi loõi cuûa caùp 
ñoàng truïc duøng ñeå ñaãn tín hieäu caàn ño (hình 3-12). 

  Hình 3-12.  Ñaàu doøø(probe) 1:1 cuûa dao ñoäng kyù ñieän töû. 

Kieåu ñaàu doø naøy ñöôïc goïi laø ñaàu doø 1:1. Maïch ñieän töông ñöông cuûa ñaàu doø 
khi noái vôùi nguoàn tín hieäu nhö treân hình 3-13. Caùp ñoàng truïc coù moät ñieän dung töông 
ñöông Ccc maø giaù trò cuûa noù côõ haøng traêm picoâFara. Trôû khaùng vaøo cuûa maùy hieän 
soùng thöôøng laø 1MΩ maéc song song vôùi moät ñieän dung côõ 30pF. Trôû khaùng toaøn phaàn 
do caùp ñoàng truïc vaø ñaàu vaøo cuûa maùy hieän soùng phaûi ñaûm baûo luoân luoân lôùn hôn 
nhieàu so vôùi trôû khaùng cuûa nguoàn tín hieäu. Neáu ñieàu kieän treân khoâng thoûa maõn tín 
hieäu seõ bò suy giaûm vaø pha seõ bò dòch chuyeån khi noái vôùi maùy hieän soùng. 

 

     Hình 3-13.  Maïch töông ñöông cuûa ñaàu doø khi noái vôùi nguoàn tín hieäu 

ÔÛ nhöõng taàn soá maø dung khaùng cuûa caùc tuï (Ccc + Ci) lôùn hôn nhieàu so vôùi caùc 
ñieän trôû thuaàn Rs vaø Ri thì aûnh höôûng cuûa ñieän dung khoâng ñaùng keå. Ñieän aùp loái vaøo 
maùy hieän soùng laø: 
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h 3-14. Maïch ñaàu doø suy giaûm 10:1 cuûa maùy hieän soùng.

    
is

i
si RR

RVV
+

=     (3-3) 

 

Vôùi söï taêng cuûa taàn soá tín hieäu, dung khaùng seõ nhoû daàn vaø tín hieäu vaøo seõ bò 
suy giaûm ñaùng keå khi truyeàn qua probe. ÔÛ taàn soá maø dung khaùng baèng Rs tín hieäu seõ 
bò suy giaûm 3dB vaø bò dòch pha 45o. 

6.2. Ñaàu doø suy giaûm. 
 Ñaàu doø suy giaûm duøng ñeå giaûm möùc tín hieäu vaøo theo moät heä soá nhaát ñònh, 
thöôøng laø tyû leä 10:1. Sô ñoà maïch noái ñaàu doø suy giaûm 10:1 vôùi nguoàn tín hieäu, sô ñoà 
töông ñöông vaø caáu taïo cuûa probe chæ ra treân hình 3-14. 

 
n hieäu,a) Sô ñoà noái ñaàu doø vôùi nguoàn tí  

b) Sô ñoà töông ñöông,

 

 

 

 

 

ÔÛ daûi taàn thaáp vaø trung bình, aûnh höôûng cuûa caùc ñieän dung laø nhoû, neân khoâng 
gaây aûnh höôûng nhieàu ñeán vieäc truyeàn daãn tín hieäu. Ñieän aùp vaøo maùy hieän soùng laø: 

Rs

R1

Ri

C1

C2

Vs

Vi

C   =  C   +  C2       i        cc

b) 
c) 

a)

is

i
si RRR

R
VV

++
=

1

   (3-4) 

 Khi Rs << R1 thì: 

   
i

i
si RR

R
VV

+
≈

1

        (3-5) 

 Vôùi R1 = 9MΩ vaø Ri = 1MΩ, thì: 
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10

s
si 19

1 V
MM

M
=

Ω+Ω
ΩVV =  

 Ñoä suy giaûm tín hieäu do aûnh höôûng cuûa caùc tuï ñieän ñoäc laäp coù theå xaùc ñònh 
nhö sau: 

  
1)/(/1/1 122121 +++ CCCC

1/1 22 === V
C

V
X

XX
VV SSSi

C

CC ωω
ω

; 

   
21

1

CC
C

  VV Si +
= .    (3-6) 

où C2 laø ñieän dung töông ñöông cuûa caùp ñoàng truïc Ccc vaø ñieän dung vaøo 
cuûa maùy hieän soùng Ci. Khi maïch tuï laøm suy giaûm tín hieäu theo cuøng tyû leä nhö maïch 
ñ

 

 Trong ñ

ieän trôû thì töø (3-5) vaø (3-6) ta coù: 

    
21

1

1

      
CC

C
RR

R

i

i

+
=

+
    (3-7) 

 Neáu veõ giaûn ñoà pha coù theå thaáy roõ ñieän aùp treân tuï C  vaø R  laø cuøng pha vaø 
baèng nhau veà maët bieân ñoä. Nhö vaäy tuï C

2 i

1 buø tröø hoaøn toaøn söï coù maët cuûa tuï C2. Noùi 
caùch khaùc, söï suy giaûm do aûnh höôûng cuûa tuï C2 ñöôïc
cuûa tuï C  ñöôïc tính theo heä thöùc: 

 buø tröø nhôø ñieän dung C1. Giaù trò 
1

     
1

21   C  
R
R

C i=      (3-8) 

 Treân  hình 3-14,c laø caáu taïo ñieån hình cuûa moät ñaàu doø suy giaûm. C  laø ñieän 
dung giöõa caùc oáng truï kim loaïi ñoàng taâm maéc song song vôùi R

1

1.  
 :1 khaùc vaø 
hình 3-15. Trong tröôøng hôïp naøy, C  laø tuï coá ñònh, coøn tuï bieán ñoåi phuï C  maéc song 

 

Moät kieåu ñaàu doø suy giaûm 10 maïch töông ñöông cuûa noù veõ treân 
1 3

song vôùi Ci vaø Ccc.  

Hình 3-15. Ñaàu doø 10:1 –  sô ñoà maïch vaø ñaàu vaøo cuûa maùy hieän soùng 

6.3. Ñaàu doø chuû ñoäng (Active probe). 

Ñaàu doø chuû ñoäng chöùa caùc boä khueách ñaïi ñieän töû nhaèm taêng trôû khaùng loái vaøo  
caùc taàng 

vaøo FET, hoaëc khueách ñaïi thuaät toaùn ñaàu vaøo FET ñöôïc maéc theo kieåu laëp aùp. Trôû 
khaùng vaøo thoâng thöôøng töø 1MΩ ÷ 10MΩ //3,5pF. Phaûi coù nguoàn nuoâi cho boä khueách 
ñaïi hoaït ñoäng. Nguoàn nuoâi naøy coù theå laáy töø maùy hieän soùng hoaëc taïo boä nguoàn rieâng. 

vaø giaûm thieåu ñieän dung vaøo. Trong caùc ñaàu doø chuû ñoäng hieän ñaïi söû duïng 

 
Lưu Thế Vinh                                                                       Khoa Vật Lý 



Kyõ Thuaät Ño Löôøng Ñieän –Ñieän töû                                                      - 101 - 

 

§ 7. DAO DOÄNG KYÙ COÙ NHÔÙ 

7.1. Dao ñoäng kyù coù nhôù daïng töông töï. 
 Trong thöïc teá kyõ thuaät coù nhöõng tröôøng hôïp caàn phaûi nghieân cöùu nhöõng tín 
hieäu khoâng laëp laïi, nhöõng bieán coá ñôn. Ñeå coù theå löu giöõ ñöôïc daïng tín hieäu ngöôøi ta 
sö
 

û duïng caùc dao ñoäng kyù coù nhôù daïng töông töï.  
Ta bieát raèng ñoái vôùi caùc dao ñoäng kyù thoâng thöôøng, söï phaùt saùng huyønh quang 

a ñieän töû coù naêng löôïng ñuû lôùn ñaäp vaøo. Thôøi 
thuoäc vaøo baûn chaát cuûa chaát huyønh quang 

vaø ñ

saùng hai traïng thaùi oån ñònh. 

   Hình 3-16. CRT nhôù töông töï kieåu löu saùng hai traïng thaùi oån ñònh 

Thuaät ngöõ hai traïng thaùi oån ñònh duøng cho caùc CRT coù theå hoaït ñoäng ôû moät 
trong 2 traïng thaùi coù nhôù vaø khoâng coù nhôù. 

Ngoaøi caùc boä phaän thoâng thöôøng nhö trong caùc CRT cuûa caùc dao ñoäng kyù khaùc 
(suùng ñieän töû write gun – suùng vieát, vaø caùc heä thoáng laùi tia), trong oáng CRT cuûa dao 
ñoäng kyù löu tröõ coøn coù theâm caùc boä phaän: 

7.1.1. Heä thoáng suùng töôùi hay suùng phun (flood gun) ñaët phía sau taám laùi tia 
coù naêng 

aùng huyønh quang. 

Hoaït
 Khi c u
(bia), maøn seõ 
quang seõ xaûy nhöõng choã bò kích hoaït 

treân maøn hình xaûy ra khi ñöôïc chuøm ti
gian phaùt saùng chæ côõ miligiaây vaø noù phuï 

öôïc ñaëc tröng baèng ñoä dö huy cuûa chaát ñoù.  
 Trong caùc dao ñoäng kyù coù nhôù. CRT ñöôïc cheá taïo ñaëc bieät cho pheùp hình aûnh 
treân maøn huyønh quang coù theå löu saùng haøng giôø hoaëc laâu hôn. Treân hình 3-16 minh 
hoïa caáu truùc cuûa CRT loaïi nhôù töông töï kieåu löu 

Write gun

OÁng chuaån tröïc

Flood gun
Bia Ñeá bia (ZnO2)  

leäch ñöùng. Nhieäm vuï cuûa suùng töôùi laø taïo ra caùc electron 
löôïng thaáp töôùi ñeàu khaép maøn hình. Do caùc electron coù naêng löôïng 
thaáp neân khoâng ñuû gaây phaùt s

7.1.2. Maøn löu tröõ. Ñöôïc caáu taïo töø moät lôùp moûng oâxyùt keõm (ZnO2) treân phuû 
chaát huyønh quang. Lôùp oxyùt keõm goïi laø ñeá bia, maøn huyønh quang goïi 
laø bia. 

 ñoäng cuûa CRT loaïi löu saùng nhö sau:  
h øm tia ñieän töû töø suùng vieát coù naêng löôïng cao baén tôùi maøn huyønh quang 

phaùt saùng taïi nhöõng ñieåm bò electron ñaäp vaøo. Ñoàng thôøi vôùi vieäc phaùt 
ra söï phaùt xaï caùc electron thöù caáp. Maøn (bia) taïi 
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do maát o
daïng cuûa tín h
suùng phun phaùt ra seõ ñöôïc huùt veà phía ñöôøng tích ñieän döông treân bia vaø chaïy veà ñeá 
bia coù theá döông hôn. Khi ñi qua lôùp nhôù huyønh quang chuùng laøm cho phoát pho tieáp 

 electr n neân tích ñieän döông. Noùi caùch khaùc moät ñöôøng tích ñieän döông coù 
ieäu vaøo seõ ñöôïc vaïch ra treân maøn huyønh quang. Chuøm tia ñieän töû töø 

tuïc phaùt saùng. Nhö vaäy maëc duø tín hieäu vaøo ñaõ taét, nhöng treân maøn hình ta vaãn giöõ 
ñöôïc daïng soùng cuûa noù.  

7.2. Dao ñoäng kyù coù nhôù daïng soá 
 Sô ñoà khoái cuûa dao ñoäng kyù soá ñöôïc chæ ra treân hình 3-17. Hoaït ñoäng cuûa maùy 
nhö sau: 
 Ñieän aùp tín hieäu caàn nghieân cöùu sau khi qua maïch loái vaøo seõ ñöôïc laáy maãu vaø 
ñöôïc bieán ñoåi sang daïng soá nhôø khoái bieán ñoåi ADC (Analog to Digital Converter). 
Maõ soá loái ra cuûa ADC ñöôïc löu tröõ trong boä nhôù RAM vôùi ñòa chæ xaùc ñònh bôûi boä 
ñeám. 
 , boä ñieàu khieån ñoïc ñòa chæ boä ñeám seõ goïi 

). Tín hieäu töông töï loái ra cuûa DAC seõ qua maïch khueách ñaïi Y ñeå ñöa vaøo 

    
            Hình 3-17. Dao ñoäng kyù  löu tröõ daïng soá 

 Dao ñoäng kyù cuõng hoaït ñoäng ôû 2 cheá ñoä nhôù vaø khoâng nhôù. Tröôøng hôïp khoâng 
nhôù tín hieäu vaøo tröïc tieáp ñöa vaøo keânh khueách ñaïi Y ñeå ñöa vaøo ñieàu khieån phieán 
leäch YY cuûa CRT.  

§ 8. DUÏNG CUÏ GHI BIEÅU ÑOÀ

Khi muoán ñöa döõ lieäu ra maøn hình
ñòa chæ trong RAM ñöa soá lieäu qua maïch bieán ñoåi soá töông töï DAC (Digital to Analog 
Converter
keânh leäch ñöùng YY cuûa CRT, ñoàng thôøi boä ñieàu khieån khôûi phaùt boä taïo goác thôøi gian 
ñeå taïo soùng queùt ñöa vaøo keânh leäch ngang XX. Treân maøn hình ta seõ quan saùt ñöôïc 
daïng soùng ñaõ löu tröõ. 
 

X

HV

Y

KÑ

Vaøo
keânh Y

Laáy maãu ADC RAM DAC keânh Y

Vaøo Y

Y

XÑEÁM
CONTROL

Goác
thôøi gian

KÑ
keânh X

 

8.1. Maùy ghi bieåu ñoà treân baêng kieåu ñieän keá 
 Nguyeân taéc cuûa maùy ghi bieåu ñoà treân baêng giaáy kieåu ñieän keá duøng buùt ghi chæ 
ra treân hình 3-18. Treân truïc cuûa moät ñieän keá khung quay töø ñieän gaén moät buùt veõ, ñaàu 
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buùt tì leân giaáy nhö hình veõ. Döôùi taùc duïng cuûa ñieän aùp ñaët vaøo, khung daây seõ quay vaø 
keùo theo buùt veõ vaïch leân giaáy. Ñoä leäch cuûa buùt seõ tyû leä thuaän vôùi ñieän aùp ñaët vaøo 
khung daây.  Khi tôø giaáy chaïy vôùi toác ñoä khoâng ñoåi döôùi buùt veõ thì daïng soùng cuûa ñieän 
aùp vaøo seõ ñöôïc veõ ra treân giaáy. Do söï chuyeån ñoäng cuûa giaáy tyû leä vôùi thôøi gian neân 

ieåu ñoà theo toïa ñoä x(t). 
 
 

Hình 3-18. Maùy ghi bieåu ñoà treân baêng giaáy kieåu ñieän keá. 

Moät phöông phaùp khaùc ñeå veõ ñoà thò treân baêng giaáy minh hoïa treân hình 3-19. 
rong tröôøng hôïp naøy heä thoáng laøm leäch laø moät ñieän keá nhoû coù göông quay kieåu chæ 
ò baèng aùnh saùng thay cho buùt veõ. Moät heä thoáng quang hoïc ñieàu tieâu chính xaùc chuøm 
a saùng töû ngoaïi chieáu leân göông vaø phaûn chieáu leân baêng giaáy aûnh, keát quaû thu ñöôïc 
ûnh cuûa tín hieäu nghieân cöùu treân baêng giaáy aûnh. 

duïng cuï treân coøn ñöôïc goïi laø maùy ghi b
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
T
th
ti
a

 
 

Hình 3-19. Maùy ghi bieåu ñoà treân baêng duøng tia saùng. 

 Öu ñieåm chuû yeáu cuûa phöông phaùp naøy laø heä thoáng cho pheùp ghi caùc daïng 
soùng vôùi taàn soá cao tôùi 5kHz, trong khi maùy ghi kieåu duøng buùt bò haïn cheá toái ña laø 
200Hz. Tuy nhieân phöông phaùp naøy ñoøi hoûi phaûi coù loaïi giaáy aûnh xöû lyù ñaëc bieät. 

Ngoaøi phaàn cô khí ñeå ñieàu khieån söï dòch chuyeån cuûa baêng giaáy thì phaàn coøn 
laïi cuûa maùy ghi gioáng nhö  cô caáu cuûa moät voân keá ñieän töû töông töï. Sô ñoà maïch ñieàu 
khieån ñieän keá duøng cho maùy ghi nhö hình 3-20. 
 Boä suy giaûm ñeå thay ñoåi khoaûng ñieän aùp loái vaøo vaø ñöôïc ñieàu chænh ñeå cho 
caùc taàm ño 1cm/V; 2cm/V hoaëc 0,1cm/V;  v.v… 
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 Heä thoáng ñieàu khieån keùo baêng giaáy duøng moâ tô vaø caùc heä thoáng truyeàn ñoäng 
baùnh raêng ñeå keùo giaáy ñöôïc ñieàu khieån baèng doøng ñieän nhôø caùc bieán trôû. Coù theå ñieàu 
chænh toác ñoä dòch chuyeån cuûa baêng giaáy ôû möùc cao tôùiø 5cm/s, hoaëc ôû möùc thaáp tôùi 
5cm/h.

 

 Ngoaøi ra coøn coù theâm moät heä thoáng cô khí ñeå naâng vaø haï buùt. 

  

         Hình 3-20. Maïch ñieàu khieån ñieän keá duøng cho maùy ghi bieåu ñoà 

8.2. Maùyï ghi bieåu ñoà treân baêng kieåu chieát aùp. 
Hoaït ñoäng cuûa maùy ghi bieåu ñoà treân baêng giaáy kieåu chieát aùp theo ngu yeân t

bieán trôû töï caân baèng. Sô ñoà nguyeân lyù cuûa duïng cuï chæ ra treân hình 3-21 
 Buùt ghi ñöôïc gaén treân moät daây keùo vaø chuyeån ñoäng nhôø moâ tô. Ñaàu giöõ
gaén vôùi ñaàu con tröôït cuûa moät bieán trôû chieát aùp. Hai ñaàu cuûa chieát aùp ñaët döôùi ng
ñieän aùp moät chieàu (±E). Ñieän aùp laáy ra töø ñaàu con tröôït thoâng qua moät daây ñieän

maïch khueách ñaïi laëp laïi ñeå ñöa vaøo moät maïch coäng ñieän aùp. 
 
ra c ch coäng aùp laø  I2, I3 vaø I4 , ta 

 

aéc 

 buùt 
uoàn 
 trôû 

nhoû qua 
Moâ tô keùo ñieàu khieån buùt ghi hoaït ñoäng döôùi söï taùc ñoäng cuûa ñieän aùp treân loái 

uûa boä khueách ñaïi coäng. Kyù hieäu caùc doøng loái vaøo maï
coù ñieän aùp loái ra cuûa maïch coäng laø: 

         ;)(
432

2
54325 ⎟⎟

⎠
⎜⎜
⎝

++−=++−=
RRR

RIIIRV Fi
o   (3-9) 

 Neáu  R2 = R3 = R4 = R5,   thì  
     Vo  = – (V2 + Vi + VF)   

⎞⎛ VVV

 (3-10) 

 chieát aùp. Neáu buùt bò leäch ra khoûi vò trí caân baèng 
thì giaù trò cuûa V khaùc 0, ñieàu ñoù daãn tôùi theá loái ra maïch coäng Vo

laøm cho moâ tô trôï ñoäng seõ quay theo chieàu caàn thieát ñeå sao cho VF trôû veà khoâng. Khi 

bieán tr 1 2 o

 Giaû söû ñieän aùp vaøo Vi = 0, chieát aùp R1 ôû giöõa ñeå cho V2 = 0. Neáu ñaàu giöõ buùt 
ôû ñieåm giöõa chieát aùp daây tröôït thæ ta coù VF = 0.  Nhö vaäy theo (3-4) ta coù Vo = 0, moâ 
tô ñöùng yeân vaø buùt ôû vò trí chính giöõa

F seõ  seõ khaùc khoâng 

VF = 0 moâ tô seõ ñöùng yeân. 
 Baây giôø giaû söû buùt veõ naèm yeân ôû taâm cuûa bieåu ñoà, VF = Vi = 0. Ñieàu chænh 

ôû R  ñeå sao cho V  = +E/2, theá loái ra maïch coäng baây giôø laø V  = –E/2 seõ kích 
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hoaït moâ tô quay theo chieàu sao cho buùt ñöa con tröôït bieán trôû veà phía –E. Khi theá 
VF=–E/2 thì ñieän aùp loái ra boä coäng laïi baèng khoâng, moâ tô ngöøng quay vaø buùt ghi naèm 
ôû moät vò trí xaùc ñònh.  

 
Hình 3-21. Maùy ghi bieåu ñoà duøng nguyeân taéc bieán trôû töï caân baèng 

  
Nhö vaäy, khi VF = –V2, thì khoâng coù tín hieäu ra cuûa boä khueách ñaïi ñeå daãn 

ñoäng ñoäng cô trôï ñoäng, buùt ñöùng yeân. Baây giôø, neáu chænh R1 sao cho V2 = –E/2 hoaëc 
V2 = –E, thì buùt seõ bò keùo veà caùc ñieåm öùng vôùi VF = +E/2 hoaëc +E töông öùng. Bieán trôû 
R1 ñoùng vai troø bieán trôû ñieàu chænh vò trí ban ñaàu cuûa buùt veõ treân baêng giaáy. 
 Baây giôø xeùt tín hieäu vaøo Vi, thoâng qua taàng khueách ñaïi/suy giaûm ñeå ñöa vaøo 
maïch coäng. Giaû söû Vi > 0, theá loái ra boä khueách ñaïi laø –Vi seõ ñieàu khieån moâ tô quay 
sao cho buùt d ùt seõ 

loái vaøo Vi laø moät ñaïi löôïng bieán thieân chaäm thì buùt seõ di chuyeån lieân 
tuïc sao

c tín hieäu 
bieán ñoåi raát chaäm döôùi 10Hz. 

òch chuyeån veà phía –E. Khi VF = –Vi thì moâ tô ngöøng quay vaø bu
döøng. Neáu theá 

 cho VF = –Vi, keát quaû seõ veõ neân daïng soùng bieán thieân cuûa Vi treân baêng giaáy. 
 Öu ñieåm cuûa duïng cuï laø ñoä chính xaùc cao hôn nhieàu so vôùi kieåu ñieän keá. Theo 
lyù thuyeát thì coù theå ñaït ±0,2% so vôùi kieåu ñieän keá laø ±2%. 
 Nhöôïc ñieåm laø ñaùp tuyeán taàn soá raát thaáp, thöôøng chæ aùp duïng cho caù
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8.3. Maùyï ghi bieåu ñoà treân baêng duøng ñieän cöïc raén 
 Phöông phaùp ghi bieåu ñoà treân baêng duøng ñieän cöïc raén ñöôïc minh hoïa treân 
hình 3-22. Ñaàu ghi laø moät taäp hôïp goàm nhieàu ñieän cöïc (côõ vaøi traêm) ñöôïc gheùp noái 

ieän leân beà maët baêng giaáy 

taàn soá raát toát  
vì ñaàu ghi laø ñöùng yeân, maùy coù theå ghi caùc 

n hieäu tôùi 1kHz.  

tuïc. 

 

tieáp nhau treân moät thanh ngang coá ñònh. Caùc ñieän cöïc ñöôïc ñieàu khieån baèng maïch 
ñieän töû vaø thöïc hieän vieäc ghi tín hieäu baèng caùch phoùng ñ
chuyeân duïng dòch chuyeån beân döôùi. 

Duïng cuï coù ñaùp tuyeán 

tí
Nguyeân taéc ñieàu khieån caùc ñieän cöïc 

ghi ñöôïc minh hoïa treân hình 3-23. Tín hieäu 
loái vaøo ñöôïc löôïng töû hoùa thaønh töøng möùc 
giaùn ñoaïn nhôø moät heä thoáng caùc boä so saùnh 
lieân tieáp maéc song song vôùi nhau. Ñaàu ra 
cuûa moãi boä so saùnh ñieàu khieån tröïc tieáp 
moät ñieän cöïc ghi. Caùc möùc theá so saùnh 
ñöôïc thöïc hieän baèng moät caàu ñieän trôû chia 
aùp giöõa caùc boä nguoàn ±E. 
 Daïng soùng tín hieäu ghi treân baêng seõ 
cöïc ghi lôùn thì daïng soùng ghi gaàn nhö laø lieân 

coù daïng moät ñöôøng ñöùt neùt. Khi soá ñieän 

+

-
SS4

+

-
SS3

+

-
SS2

+

-
SS1

U1

U2

U3

U4

+E

V4

Taàng so aùp

-E

V1

V2

V3

Maïch kích
ñieän cöïc ghi

Caùc ñieän cöïc
ghi

CONTROL

Tín hieäu vaøo

 

          Hình 3-22 

 Hình 3-23. Quaù trình löôïng töû hoùa tín hieäu vaøo vaø ñieàu khieån caùc ñieän cöïc ghi
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 Phöông phaùp ghi duøng ñieän cöïc raén coù nhöôïc ñieåm laø maïch ñieàu khieån phöùc 
taïp vì phaûi duøng moät soá löôïng lôùn caùc maïch so saùnh vaø caùc ñieän cöïc ghi. Tuy nhieân 
vieäc söû duïng caùc maïch tích hôïp cho pheùp ñôn giaûn hoùa vaán ñeà ñaët ra. 

8.4. Maùyï ghi theo toïa ñoä xy 
 Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy ghi theo toïa ñoä xy laø söû duïng buùt veõ dòch 
chuyeån ñoàng thôøi theo caû 2 chieàu x vaø y ñeå veõ bieåu ñoà treân moät tôø giaáy ñaët coá ñònh. 
Cô caáu ghi töông töï nhö ñoái vôùi maùy ghi bieåu ñoà theo nguyeân taéc bieán trôû töï caân baèng 
(hình 3-24). ÔÛ ñaây buùt veõ ñöôïc gaén treân moät giaù mang vaø söï dòch chuyeån cuûa buùt theo 
chieàu doïc treân giaù (truïc y) ñöôïc ñieàu khieån baèng moâ tô M1. Toaøn boä giaù mang buùt coù 
theå dòch chuyeån theo chieàu ngang (truïc x) nhôø moâ tô M2 thoâng qua heä thoáng daây keùo 
vaø 4 puli trôï ñoäng. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

eách ñaïi loái vaøo vaø maïch choïn khoaûng ño chæ ra treân hình 3-25. Caùc 
huyeån maïch S1 vaø S2 cho pheùp ñieàu chænh heä soá khueách ñaïi cuõng nhö thay ñoåi du 

Vôùi vò trí cuûa S1 vaø S2 nhö hình veõ 3-25 ta coù ñoä lôïi cuûa maïch khueách ñaïi laø: 

         

 
 
 
 

 

 Caùc maïch bieán ñoåi tín hieäu vaøo keânh X vaø keânh Y ñeå ñieàu khieån caùc moâ tô 
trôï ñoäng M1 vaø M2 veà cô baûn gioáng nhö sô ñoà hình 3-21. Moãi maïch ñeàu coù boä phaän 
chænh möùc 0, boä khueách ñaïi coäng vaø moät maïch laëp aùp ñeå hoài tieáp ñieän aùp laáy töø con 
tröôït cuûa bieán trôû gaén vôùi ñaàu buùt ghi. 
 Taàng khu

M2 

M1 

        Hình 3-24. Cô caáu ghi theo toïa ñoä xy

c
xích treân baûn veõ sao cho ñieän aùp loái ra cuûa maïch laø 1V. 
 

 10
1090

1090900)/1,0(A lôïi Ñoä
43
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1 =

+
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=
+
++

=
KK

KKK
RR

RRR
cmV  

Nhö vaäy khi chuyeån maïch S2 ôû vò trí  0,1V/cm, thì vôùi moät tín hieäu vaøo 0,1V 
õ ñöôïc khueách ñaïi leân thaønh 10 x 0,1V/cm = 1V; tín hieäu  1V naøy seõ ñöa tôùi boä 

hueách ñaïi coäng vaø seõ taïo ra ñoä leäch 1cm cuûa buùt ghi. 

 
se
k
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 Khi chuyeån maïch  ôû vò trí 1V/cm, ñaàu ra cuûa A1 ñöôïc noái tröïc tieáp vôùi ñaàu 
aøo ñaûo, maïch khueách huaät toaùn trôû thaønh maïch khueách ñaïi laëp laïi. Nhö vaäy 
aïch seõ taïo ñoä leäch 1cm cho tín hieäu vaøo laø 1V. 

Baäy giôø giaû söû khoùa S2 ôû vò trí 0,01V/cm, ñoä lôïi cuûa maïch seõ laø: 

      

 S2

ñaïi tv
m
 

100
10

1090900)/01,0(A lôïi Ñoä
4

432
1 =

++
=

++
=

K
KKK

R
RRR

cmV   

 Nhö vaäy, maïch seõ taïo ñoä leäch 1cm ñoái vôùi moãi tín hieäu vaøo 0,01V. 

”  sang vò trí 
DU X Luùc naøy bieán 
ôû R5 cuøng vôùi R6 cho pheùp ñieàu chænh ñoä lôïi cuûa maïch khueách ñaïi töø giaù trò toái thieåu 

ñeán giaù trò toái ña: 

   

Hình 3-25. Boä khueách ñaïi ñaàu vaøo cho maùy ghi theo toïa ñoä xy 

 Khi khoùa chuyeån maïch S  dòch chuyeån tö1 ø vò trí “KHOAÛNG ÑO
“ ÍCH”, caùc ñieän trôû R2, R3 vaø R4 ngaét khoûi ñaàu vaøo ñaûo cuûa A1. 
tr

11
5

550     xích du lôïi Ñoä
6

65 =
+

=
+

=
K

KK
R

RR  

          § 9. KYÕ THUAÄT ÑO LÖÔØNG BAÈNG DAO ÑOÄNG KYÙ 
 Dao ñoäng kyù ñieän töû khoâng chæ laø thieát bò ñeå quan saùt daïng cuûa tín hieäu 
nghieân cöùu, maø coøn duøng ñeå ño löôøng caùc thoâng soá ñaëc tính cuûa tín hieäu. Ví duï, coù 
theå ño bieân ñoä, ño taàn soá, ño di pha, ño khoaûng thôøi gian, ño heä soá ñieàu cheá… 
 Caùc phöông phaùp ño duøng dao ñoäng kyù raát thoâng duïng, vì pheùp ño ñôn giaûn, 
thöïc hieän nhanh choùng vaø deã daøng, keát quaû ño khaù chính xaùc. Moät ñaëc ñieåm raát quan 
troïng cuûa pheùp ño laø tröïc quan, vöøa quan saùt ñöôïc daïng tín hieäu nghieân cöùu vöøa ño 
ñaïc ñöôïc caùc thoâng soá ñaëc tính cuûa tín hieäu. 
 
 

S1

+
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A1Vi

Khoaûng ño S2
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Ñeán KÑ coäng

R2
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9.1. Ño bieân ñoä, taàn soá vaø pha cuûa ñieän aùp tín hieäu 
 Bieân ñoä ñænh – ñænh cuûa moät daïng soùng ñaõ hieän hình coù theå ño ñöôïc deã daøng 
nhôø kích taác dao ñoäng ñoà treân maøn hình. Treân hình 3-26 minh hoïa 2 soùng sin vôùi bieân 
ñoä vaø chu kyø khaùc nhau treân cuøng moät maøn hình. Vò trí caùc nuùm ñieàu khieån thang ñoä 
vaø kích taác dao ñoäng ñoà VOLT/DIV cuõng nhö nuùm choïn thôøi gian TIME/DIV nhö chæ 
ra treân hình veõ. 

Hình 3-26. Ño bieân ñoä ñænh – ñænh vaø chu kyø cuûa soùng sin  
 

aïch 

 caùc soùng laø: 

– Soùng A:     

 

Ta thaáy soùng A coù bieân ñoä 4,6 vaïch chia, coøn soùng B töông öùng vôùi 2 v
chia. Nhö vaäy, theo vò trí cuûa thang ñoä treân nuùm ñieàu khieån VOLT/DIV laø 100 mV ta 
coù bieân ñoä ñænh – ñænh cuûa caùc ñieän aùp seõ laø: 

- Soùng A: VApp = 4,5 vaïch x 100 mV = 450 mV 
- Soùng B:  VBpp = 2 vaïch x 100 mV = 200 mV. 

 Chu kyø cuûa soùng sin ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch ño soá vaïch ngang öùng vôùi moät 
chu kyø nhaân vôùi giaù trò cuûa moät oâ ñöôïc ñaët treân nuùm ñieàu khieån TIME/DIV. Theo soá 
lieäu treân hình 3-26 ta coù chu kyø vaø taàn soá cuûa

ms
trìnhchu

msvaïchTA 2,2
  2

5,08,8    =
×

=   

     HzmsTf AA 4552,211 ≈==  
    

– Soùng B:         ms
trìnhchu

msvaïchTB 73,0
  6

5,08,8    =
×

=  

kHzmsTf BB 36,173,011 ===                  
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 höông phaùp minh hoïa 

   ∆ϕ = 1,4 vaïch x  45o/vaïch = 63o. 

Hình 3-27. Ño hieäu soá pha giöõa 2 soùng sin 
 

9.2. Ño caùc tham soá xung.

Hieäu soá pha cuûa hai soùng hình sin ∆ϕ ñöôïc ño baèng p
treân hình 3-27. Moãi soùng coù moät chu kyø öùng vôùi 8 vaïch ngang, vaø thôøi gian giöõa caùc 
thôøi ñieåm baét ñaàu moãi chu trình laø 1,4 vaïch. Ta coù 1 chu trình = 360o, nhö vaäy, giaù trò 
cuûa moãi vaïch chia laø:  

1 vaïch chia  =  360o/8  =  45o 

Hieäu soá pha cuûa 2 ñieän aùp seõ laø: 

 

 
 Trong kyõ thuaät xung, vieäc xaùc ñònh caùc tham soá cuûa tín hieäu xung nhö : bieân 
ñoä xung Am, th 1 2 ö vieäc quan 
saùt daïn

m soá caàn thieát. 
Treân hình 3-2 a t maïng 4 cöïc naøo ñoù. 

–  v øo: - Ñoä roäng xung (ñænh xung) τ = 4,5 vaïch x 1µs = 4,5µs; 
      q = 3,5 vaïch x 1µs = 3,5µs; 

o xung:    Am = 2 vaïch x 1V = 2V; 
   T = 8vaïch x 1 µs = 8 µs; 

àn soá:    f = 1/T = 1/8 µs  = 125 kHz. 
     –  Ñoái vôùi xung ra:      - Thôøi gian treã:   td = 1vaïch x 1 s = 1µs; 
          - Maët taêng:  t1 = 0,8 vaïch x 1µs = 0,8 µs; 

ët giaûm  t2 = 0,9 vaïch x 1µs = 0,9 µs 

ôøi haïn (ñoä roäng) xung τ, söôøn tröôùc τ , söôøn sau τ  cuõng nh
g xung ñaëc bieät tieän lôïi khi söû duïng dao ñoäng kyù ñieän töû. Giaû söû ta caàn bieát 

daïng tín hieäu loái vaøo vaø loái ra cuûa moät maïch ñieän töû naøo ñoù, ta coù theå cho hieän hình 
ñoàng thôøi 2 daïng soùng loái vaøo vaø loái ra treân maøn dao ñoäng kyù. Nhôø kích taác dao ñoäng 
ñoà vaø caùc toaï ñ ä to reân maøn hình ta deã daøng xaùc ñònh ñöôïc caùc tha

8 l oùn oäø hai daïng s g xung loái vaøo vaø loái ra cuûa m
Ta thaáy xung loái ra bò treã moät thôøi gian td so vôùi xung loái vaøo; ngoaøi ra söôøn xung bò 
tích phaân neân taïo ra maët taêng t1 (thôøi haïn söôøn tröôùc) vaø maët giaûm t2 (thôøi haïn söôøn 
sau). Giaû söû nuùm ñieàu khieån TIME/DIV ôû vò trí 1µs, nuùm VOLT/DIV ôû vò trí 1V thì 
caùc tham soá cuûa xung seõ laø. 

Ñoái vôùi xung a
       - Ñoä roãng xung 
       - Bieân ñ ä 
       - Chu kyø: 
       - Ta

µ

          - Ma
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Hình 3-28. Ño caùc tham soá xung 

Keát quaû treân coøn cho bieát moät tham soá raát quan troïng goïi laø toác ñoä ñaùp öùng 
(slew rate) cuûa maïch ueách ñaïi thuaät toaùn. 

oác ñoä ñaùp öùng cho g tôùi ñaàu vaøo, vaø ño 
 volt/µs. Theo hình 3-28, ta coù ñoä bieán hieân ñieän aùp ôû maët taêng cuûa xung 

laø ∆ ø t1 = 0,7µs, nhö vaäy toác ñoä ñaùp öùng seõ laø: 

 

, thöôøng duøng ñeå ñaëc tröng cho caùc boä kh
bieát phaûn öùng cuûa maïch khi taùc duïng xunT

baèng ñôn vò
V = 2V, thôøi gian söôøn tröôùc la

       sV
s

V
t
V µ

µ
/9,2

7,0
2

1

≈=
∆

 

Treân hình 3-29 laø 2 daïng soùng xung vuoâng goùc khi ñöa vaøo maùy hieän soùng cho 
thaáy raèng khi gheùp DC daïng soùng seõ ñöôïc taùi taïo trung thöïc, nhöng khi gheùp AC  tuï 
gheùp coù theå gaây meùo daïng soùng nghieâm troïng ôû taàn thaáp. 

   Thôøi haïn
  söôøn tröôùc t     Thôøi Thôøi haïn söôøn sau tgian treã td 2 1
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                 Hình 3-29. Söï meùo daïng cuûa soùng xung khi gheùp AC. 
Tích soá cuûa ñieän dung gheùp vaø ñieän trôû vaøo laø moät ñaïi löông goïi laø haèng soá 

thôøi gian vaøo cuûa maùy hieän soùng 
   τi = RiCc 

Vôùi giaù trò Ri = 1MΩ, Cc = 0,1µF, ta coù τI = 1MΩ. 0,1µF =  0,1s . 
 Theo soá lieäu treân hình 3-29 thì ñoä roäng xung laø 50ms, noù baèng moät nöûa thôøi 
haèng vaøo cuûa maùy hieän soùng. Khi ñoä roäng xung vaø khoaûng caùch giöõa caùc xung nhoû 
hôn nhieàu so vôùi thôøi haèng τI thì söï naïp cuûa tuï khoâng ñaùng keå, neân haàu nhö khoâng 
gaây meùo daïng. Ñeå traùnh söï meùo xung ôû taàn thaáp thì ñoä roäng xung thöôøng phaûi nhoû 
hôn 1/20 laàn thôøi haèng vaøo cuûa maùy hieän soùng. 
 Treân hình 3-30 cho thaáy söï meùo daïng do cao taàn gaây ra. Tröôøng hôïp naøy 
khoâng phuï thuoäc vaøo gheùp DC hay AC maø laø do ñieän dung vaøo Ci cuûa maùy hieän soùng. 
Neáu RS laøø ñieän trôû cuûa nguoàn tín hieäu thì haèng soá thôøi gian cuûa maïch seõ laø τi=RSCi..  

Treân hình veõ vôùi xung raát ngaén 0,2µs; RS = 1K; Ci = 30pF thì thôøi haèng cuûa maïch vaøo 
laø:  τi = RSCi.  = 0,03 µs; tuï Ci seõ naïp vaø gaây ra söï meùo daïng xung. Neáu xung coù ñoä 
roäng lôùn hôn nhieàu so vôùi CiRS thì söï meùo daïng laø khoâng ñaùng keå. 
 Toùm la øo khoâng laøm meùo daïng xung laø: ïi ñieàu kieän ñeå maïch va

ciiS CRCR 1  xung  roäng Ñoä ≤≤ τ
20

20                 (3-11) 

9.3.  Phöông phaùp hình Lissajou.

 

   Hình 3-30. AÛnh höôûng cuûa ñieän dung vaøo laøm meùo daïng xung ôû cao taàn   
 

 
Neáu ngaét boä dao ñoäng taïo queùt cuûa maùy hieän soùng vaø ñöa caùc soùng hình sin 

ñoàng thôøi vaøo 2 keânh XX vaø YY thì treân maøn dao ñoäng kyù seõ xuaát hieän dao ñoäng ñoà 
Lissajou. Hình daïng cuûa dao ñoäng ñoà laø ñôn giaûn khi 2 ñieän aùp cuøng taàn soá, vaø hình 
seõ coù daïng raát phöùc taïp neáu 2 ñieän aùp khaùc taàn soá. 

Coù theå söû duïng hieäu öùng treân ñeå ño taàn soá cuûa caùc dao ñoäng hình sin. Treân 
hình 3-31 laø sô ñoà minh hoïa nguyeân taéc ño taàn soá baèng phöông phaùp hình Lissajou. 

Ñieän aùp hình sin taàn soá fy ñöa vaøo keânh leäch ñöùng YY, coøn ñieän aùp hình sin coù 
taàn soá fx ñöa vaøo keânh leäch ngang XX. Maùy hieän soùng hoaït ñoäng ôû cheá ñoä ngaét boä 
taïo queùt trong. Khi thöïc hieän ñoàng boä treân maøn hình seõ thu ñöôïc dao ñoäng ñoà 
Lissajou. Haõy caét dao ñoäng ñoà theo 2 truïc doïc vaø ngang nhö hình veõ sao cho soá veát 
caét laø lôùn nhaát. Ñeám soá veá caét theo truïc doïc (m) vaø truïc ngang (n). Tyû soá caùc veát caét 
aáy chính baèng tyû soá hai taàn soá: 
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mf
    

nfX

      =             (3-12) 

Chaúng haïn, soá lieäu nhö tre

Y

ân hình veõ ta coù fy/f
 ñònh ñöôïc f . 

x = 3/4. Neáu bieát tröôùc taàn soá fy 
ta coù th

ñoà Lissajou seõ 
khaùc nhau. Treân hình 3-32 laø daïng soùng öùng vôùi moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieät. 

 raát phöùc taïp vaø khoù ñieàu chænh söï 
ñoàng b

ra 
treân hìn

ieàu cheá ñoä saùng cuûa hình. Neáu taàn soá chuaån baèng taàn 

eå deã daøng xaùc x

Soùng sin 
taàn soá fY

Soùng sin 
taàn soá fX 

            Hình 3-31. Sô ñoà ño taàn soá baèng phöông phaùp hình Lissajou. 

Tuøy theo ñoä leäch pha giöõa 2 ñieän aùp maø hình daïng dao ñoäng 

Goùc leäch pha ϕ

             Hình 3-32. Moät soá daïng dao ñoäng ñoà Lissajou  

Phöông phaùp dao ñoäng ñoà Lissajou ñeå ño taàn soá chæ thích hôïp khi tyû soá giöõa 2 
taàn soá nhoû hôn 3 ñeán 4 laàn, khi lôùn hôn hình hieän ra

oä. Trong caùc tröôøng hôïp naøy ngöôøi ta thöôøng söû duïng phöông phaùp queùt troøn 
vôùi söï ñieàu cheá ñoä choùi cuûa hình queùt. Sô ñoà nguyeân taéc cuûa phöông phaùp naøy chæ 

h 3-33. Ñieän aùp chuaån duøng ñeå so saùnh coù taàn soá nhoû hôn f1 ñöôïc ñöa qua moät 
maïch xoay pha RC ñeå taïo ra 2 ñieän aùp cuøng taàn soá, nhöng leäch pha nhau 90o, ñöa 
ñoàng thôøi vaøo 2 loái vaøo XX vaø YY cuûa dao ñoäng kyù. Treân maøn hình seõ coù dao ñoäng 
ñoà hình troøn (hay elip). Thôøi gian ñeå tia ñieän töû queùt thaønh moät voøng troøn chính baèng 
chu kyø cuûa ñieän aùp maãu. Ñieän aùp caàn ño coù taàn soá lôùn hôn f2 ñuôïc ñöa tôùi cöïc ñieàu 
cheá M cuûa dao ñoäng kyù, noù seõ ñ
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soá ñieän aùp caàn ño thì dao ñoäng ñoà seõ laø moät voøng troøn nöûa saùng, nöûa toái. 
caàn ño ba  soá chuaån ì ao ñoä  ñoà s laø mo
ñöùt neùt

Hình 3-33. Ño taàn soá baèng phöông phaùp queùt voøng 

h ñeå tyû soá 
giöõa 2 

1 ñöa vaøo 
cöïc ñieàu cheá M. 

 
n hieäu. Duøng dao ñoäng kyù 

ñeå veõ ñaëc tuyeán taàn soá, ñaëc linh kieän baùn daãn, hay cuûa 
moät maïng 4 cöïc noùi chung. 

Neáu taàn soá 
èng moät boäi soá nguyeân laàn taàn th d ng eõ ät voøng troøn 

 xen keõ nhöõng vaïch saùng vaø vaïch toái. Ñeám soá vaïch saùng hoaëc vaïch toái ta bieát 
ñöôïc tyû soá giöõa 2 taàn soá :  n  =  f2 /f1. 

 

Nguoàn 
tín hieäu 

f1 

Nguoàn 
tín hieäu 

f2>f1

Khi thöïc hieän pheùp ño treân, ñieàu kieän quan troïng laø phaûi hieäu chæn
taàn soá laø moät boäi soá nguyeân laàn cuûa nhau thì hình môùi oån ñònh, neáu ñieàu kieän 

treân khoâng thoûa maõn dao ñoäng ñoà seõ khoâng theå quan saùt ñöôïc. 
Neáu ñieän aùp caàn ño thaáp hôn taàn soá chuaån thì phaûi maéc ngöôïc vôùi tröôøng hôïp 

treân, nghóa laø ñöa ñieän aùp caàn ño f2 vaøo caùc keânh XY, coøn ñieän aùp chuaån f

Ngoaøi caùc öùng duïng treân coù theå söû duïng dao ñoäng kyù ñieän töû trong caùc pheùp 
ño caùc thoâng soá cuûa dao ñoäng ñieàu cheá vaø phaân tích phoå tí

tuyeán voân – ampe cuûa caùc 
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CHÖÔNG IV: MAÙY TAÏO SOÙNG ÑO LÖÔØNG 
 

§ 1. KHAÙI NIEÄM CHUNG 
Maùy taïo soùng ño löôøng laø boä nguoàn taïo ra caùc tín hieäu chuaån veà bieân ñoä, taàn 

soá vaø daïng soùng duøng trong thöû nghieäm vaø ño löôøng. Caùc maùy taïo soùng trong phoøng 
thí nghieäm coù caùc daïng sau: 

– Maùy taïo soùng sin taàn thaáp LF (low frequency); 
– Maùy taïo soùng sin taàn soá voâ tuyeán RF (radio frequency); 
– Maùy taïo haøm; 
– Maùy phaùt xung; 
– Maùy phaùt taàn soá queùt, maùy phaùt caùc tín hieäu thöû nghieäm. 
Caùc maùy taïo tín hieäu RF thöôøng coù daûi taàn soá töø  0 ÷ 100kHz, vôùi möùc ñieän aùp 

coù theå ñieàu chænh töø 0 ÷ 10V. Caùc maùy taïo haøm cuõng thöôøng laø maùy phaùt RF  vôùi 3 
daïng soùng ñaëc tröng laø soùng vuoâng, soùng tam giaùc vaø soùng hình sin. 

§ 2. MAÙY TAÏO SOÙNG SIN TAÀN THAÁP LF 
 Maùy taïo dao ñoäng hình sin thöïc hieän vieäc bieán ñoåi naêng löôïng nguoàn doøng 
ñieän moät chieàu thaønh doøng xoay chieàu coù taàn soá theo yeâu caàu. Caáu taïo cuûa maùy thöïc 
hieän treân cô sôû boä khueách ñaïi coù hoài tieáp döông ñaûm baûo cheá ñoä töï kích oån ñònh ôû taàn 
soá yeâu caàu. 

Coù nhieàu kieåu taïo dao ñoäng soùng sin: dao ñoäng 3 ñieåm ñieän caûm (sô ñoà 
Colpits), dao ñoäng 3 ñieåm ñieän dung (sô ñoà Hartley), dao ñoäng caàu Wien. Dao ñoäng 
caàu Wien laø maïch ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát vì cho daïng soùng loái ra coù daïng sin toát 
nhaát vôùi bieân ñoä vaø taàn soá oån ñònh. Caàu Wien laø moät caàu AC, trong ñoù söï caân baèng 
cuûa caàu ñaït ñöôïc ôû moät taàn soá nguoàn rieâng phuï thuoäc vaøo caùc thaønh phaàn cuûa caàu. Sô 
ñoà nguyeân lyù cuûa moät maïch dao ñoäng caàu Wien chæ ra treân hình 4-1. 
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    Hình 4-1. Maïch dao ñoäng caàu Wien 

 ønh maïch khueách 
ñaïi kho

Maïch khueách ñaïi thuaät toaùn vaø caùc ñieän trôû R3 , R4 taïo tha
âng ñaûo. R1, R2, C1 vaø C2 taïo thaønh maïch hoài tieáp. Caàu ñaït caân baèng khi thoûa 

maõn ñieàu kieän: 

R
     

224 C
113 R C

R
+=     (4-1) 

R

vaø     
22112

1
CRCR

f
π

=     (4-2) 

Thöôøng choïn R1 = R2 =R; C1 =C2 = C , khi ñoù ta coù: 

     R3 = 2R4 ;     (4-3) 

Vaøø:             f = 1/2π RC     (4-4) 

ÔÛ taàn soá caân baèng cuûa caàu, ñieän aùp phaùt trieån treân R2C2 (aùp vaøo boä khueách 
ñaïi) cuøng pha vôùi ñieän aùp ra. Ñoä lôïi cuûa maïch khueách ñaïi laø: 

    ( ) 3443 =+= RRRAV   
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 (4-5) 
Bieân ñoä ra cuûa tín hieäu coù xu höôùng tieán tôùi ± VCC vaø ± VE , ñieàu naøy gaây meùo 

daïng soùng ra. Ñeå khaéc phuïc, ngöôøi ta chia R3 ra laøm 2 ñieän trôû R5 + R6 vaø duøng theâm 
2 diode maéc song song ngöôïc chieàu nhau (hình 4-2,a). 

R6 R5

D1

D2

R4

+

C5
C3

C1

C6
C4

C2

R1

R2

a) b)

S1

S2



Kyõ Thuaät Ño Löôøng Ñieän –Ñieän töû                                                      - 117 - 

u Thế Vinh                                                                       Khoa Vật Lý 

 Hình 4-2. Maïch oån ñònh bieân ñoä (a) vaø maïch ñeå ñieàu chænh taàn soá (b) 
 
Khi bieân ñoä ñieän aùp ra nhoû, suït aùp treân R6 khoâng ñuû ñeå thieân aùp thuaän cho caùc 

diode. Luùc naøy ñoä lôïi maïch khueách ñaïi laø: 

    
4

654

R
RRR

AV
++

=     (4-6) 

Khi bieân ñoä ñieän aùp ra ñuû lôùn ñeå ñònh thieân thuaän cho caùc diode, thì R6 ngaén 
maïch vaø ñoä lôïi cuûa maïch seõ giaûm: 

       
4

54

R
RR

AV
+

=     (4-7) 

Giaù trò cuûa heä soá khueách ñaïi AV < 3 ñeå loaïi boû nhöõng bieân ñoä ra lôùn, nhôø vaäy 
oån ñònh ñöôïc bieân ñoä ñieän aùp ra. 

Ñeå ñieàu chænh taàn soá coù theå thay ñoåi giaù trò cuûa R vaø C. Treân hình 4-2 duøng 
 vaø caùc tuï C1, C2.  

3

oâng taéc S1 cho pheùp thay ñoåi giöõa hai khoaûng bieân ñoä. 

m vaø ñieàu chænh bieân ñoä 

IB = 500nA. 

Baøi giaûi. 
– Ta coù, vôùi R1 vaø R2 trong maïch (S1 môû)  thì: 

VR3 = 0,1V; 
vaø  VR1 + VR2 = Vi – VR3 = 5V – 0,1V = 4,9V 

   I3 >> IB 

Giaû söû  IB = 100 µA. Khi ñoù 
  R3 = 0,1V / 100µA = 1kΩ (chieát aùp) 

caùc chuyeån maïch S1 vaø S2 ñoàng truïc ñeå thay ñoåi ñoàng thôøi R1, R2

Ñeå ñieàu chænh bieân ñoä soùng ra, söû duïng maïch ñieàu chænh nhö hình 4-3. Trong 
ñoù caùc ñieän trôû R1, R2 vaø R3 hình thaønh neân boä chia aùp laøm giaûm tín hieäu ra. Boä 
khueách ñaïi thuaät toaùn maéc theo kieåu laëp aùp ñeå taïo trôû khaùng ra thaáp. R  laø chieát aùp 
ñieàu chænh bieân ñoä ra. C

Hình 4-3. Maïch suy giaû soùng ra. 

Ví duï:  Moät soùng sin 5V töø loái ra cuûa boä dao ñoäng caàu Wien cung caáp cho boä 
suy giaûm.  Haõy tính caùc giaù trò cuûa R1,  R2  vaø R3 ñeå cho ra caùc khoaûng ñieän aùp ra töø 0 
÷ 0,1V; 0 ÷ 1V. Doøng phaân cöïc loái vaøo cuûa OPAMP laø 

 
Lư
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vaø   (R1 + R2) = 4,9 V / 100µA = 49kΩ. 

– Vôùi R2 ngaét khoûi maïch (S1 ñoùng): 
VR3 = 1V,  
Vaø:   I3 = VR3/R3 = 1V / 1kΩ = 1mA; 

 4kΩ; 

§ 3. MAÙY

VR1 = 5V – 1V = 4V; 
R1 = 4V / 1mA =
R2 = 49kΩ – 4kΩ = 45kΩ 
 

 TAÏO HAØM 
 Maùy taïo haøm laø nguoàn tín hieäu vuoâng, tam giaùc vaø soùng sin coù daûi taàn ñieàu 
chænh ñ

        Hình 4-4. Sô ñoà khoái cuûa maùy taïo haøm 

Tín hieäu loái ra maïch tích phaân coù daïng xung tam giaùc, coøn loái ra maïch Schmitt 
trigger laø daïng xung vuoâng. Lieân keát phaûn hoài giöõa loái ra vaø loái vaøo giöõa 2 maïch tích 
phaân vaø maïch Schmitt trigger  taïo neân moät heä töï dao ñoäng. Tín hieäu daïng sin nhaän 
ñöôïc nhôø maïch taïo haøm sin töø xung tam giaùc.  

3.1. Taàng da

öôïc deã daøng vaø coù maïch dòch möùc DC. Sô ñoà khoái cuûa maùy taïo haøm chæ ra 
treân hình 4-4. 

Maïch Schmitt
triggertích phaân

Maïch
suy giaûm

Taïo
haøm sin

o ñoäng chuû. 
Taàng dao ñoäng chuû thöïc hieän treân cô sôû lieân keát maïch tích phaân vaø trigger 

Schmitt nhö hình veõ 4-5.  
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        Hình 4-5. Taàng dao ñoäng chuû cuûa maùy phaùt haøm 

 Maïch trigger Schmitt coù 2 ngöôõng laø: 

      

 

Vn1

Vn2

  A2 

   A1 

4

3
32,1    

R
R

VV satn ⋅= m     (4-8) 

 Giaû söû loái ra cuûa trigger Schmitt ñang ôû möùc baõo hoøa döông +V3sat, luùc naøy 
mgöôõng vaøo cuûa trigger Schmitt laø: 

     
4

32    
R

VV satn ⋅+=     (4-9) 3R

 Theá baõo hoøa döông  +V3sat hoài tieáp veà loái vaøo maïch tích phaân A1. Luùc naøy theá 
loái vaøo maïch tích phaân seõ laø: 

     0       11
31 >⋅+=

R
VV sat             (4-10) 

1R
 Vôùi R  laø ñieän trôû phaàn döôùi cuûa bieán trôû R1. Theá loái ra maïch tích phaân seõ ñi 

 

11

xuoáng theo quy luaät: 

      
12

1
12     1

12 CR
tV

dtVV −=−= ∫              (4-11) 
CR

 hi theá loái ra maïch tích phaân ñaït möùc ngöôõng 
4

3
31    

R
R

VV satn ⋅−=K  maïch trigger 

Schmitt seõ laät traïng thaùi loái ra xuoáng möùc baõo hoøa aâm –V3sat, Theá baõo hoøa aâm naøy 
hoài tieáp trôû veà loái vaøo maïch tích phaân , baây giôø theá loái vaøo maïch tích phaân seõ laø: 

       0       
1

11
3

'
1 <⋅−=

R
R

VV sat           (4-12) 

 Luùc naøy theá ra maïch tích phaân doác leân theo quy luaät: 
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12

'
'

12

'
2 CR

 
    1 1

1

tV
dtV

CR
V +=−= ∫              (4-13) 

 Khi V2’ ñaït möùc ngöôõng 
4

3
32    

R
R

VV satn ⋅+= , trigger laät traïng thaùi loái ra leân 

baõo hoøa döông, vaø traïng thaùi maïch laïi trôû veà nhö ban ñaàu. Cöù nhö theá maïch töï duy trì 
dao ñoäng. Loái ra maïch trigger ta thu ñöôïc chuoãi xung vuoâng caân xöùng V3. Loái ra 
maïch tích phaân ta thu ñuôïc chuoãi xung tam giaùc V2.  
 Taàn soá cuûa soùng loái ra ñöôïc xaùc ñònh bôûi thôøi gian tuï C1 naïp töø Vn1 tôùi Vn2 vaø 
ngöôïc laïi. Ta coù phöông trình ñeå tuï C1 naïp tuyeán tính laø: 

     
I
VCt

V
tIC ∆

=
∆

= 11         ,             (4-14) 

          ∆V = Vn2 – Vn1  = 2Vn            (4-15) 

 Taàn soá dao ñoäng: 

 

    
VRC

V
VC

I
t ∆∆ 21222

           (4-16) 

n n tính theo bieåu thöùc (4-8) ta seõ coù bieåu 
t maïch seõ laø: 

f === 1        1      
1

 Neáu thay ∆V = 2V  vaø chuù yù raèng V
höùc tính taàn soá dao ñoäng cöïc ñaïi cuûa 

      
3

4

124 R
1 R
CR

f ⋅=            (4-17)   

  
 Ví du :   Cho maïch dao ñoäng chuû nhö hình 4-5, trong ñoù C1 = 0,1 µF; R1 = 1K; 
R2 = 10K; Ñieän aùp ngöôõng cuûa trigger Schmitt laø Vn = ± 3V. Haõy tính taàn soá cuûa soùng 

C = ±15V. 

VCC – 1)  =  ± (15V – 1) = ± 14V; 
– Khi con tröôït ôû ñænh chieát aùp R : 

I2 = V1 / R2 = 14V / 10K = 1,4 mA; 
n1

1 2  = (0,1 µF x 6V) / 1,4 mA ≈ 0,43 ms; 
  f = 1/ 2t =  1 / (2 x0,43ms) ≈ 1,17kHz. 

V1 = 10% cuûa V3 = 10.14/100 = 1,4V; 

( x4,3ms) ≈ 117Hz. 

3.2. Boä taïo haøm sin.

ra khi tieáp ñieåm ñoäng cuûa R1 ôû ñænh cuûa chieát aùp vaø khi noù ôû 10% cuûa R1 keå töø ñaùy. 
Cho ñieän aùp nguoàn nuoâi laø VC

  Ta coù, V3  =  ± (
1

V1 = V3 = 14V, 

∆V = Vn2 – V  = 3V – (-3V) = 6 V; 
  t = C  ∆V / I

– Khi con tröôït ôû 10% cuûa R1 . 

I2 = 1,4V / 10K = 0,14mA; 
t = (0,1 µA x 6V) / 0,14mA  ≈ 4,3 ms; 
f = 1/ 2t = 1/ 2
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 Ñeå nhaän ñöôïc soùng sin töø soùng tam giaùc ngöôøi ta duøng boä taïo haøm sin. Coù 2 

diode (hình 4-6) vaø phöông phaùp xaáp xæ töøng ñoaïn khoâng tuyeán tính. 

. Bieán ñoåi soùng tam giaùc sang soùng sin 

1, D2 vaø caùc ñieän trôû R3, R4 thì R1 vaø R
boä chia aùp bình thöôøng. Luùc naøy tín hieäu ra laø moät bieán theå ñaõ suy giaûm cuûa soùng tam 
giaùc loái vaøo: 

phöông phaùp chính laø phöông phaùp xaáp xæ töøng ñoaïn tuyeán tính nhôø ma traän ñieän trôû-

Hình 4-6

Hoaït ñoäng cuûa maïch taïo haøm nhôø phöông phaùp xaáp xæ töøng ñoaïn khoâng tuyeán 
tính treân hình 4-6 nhö sau: 

Neáu khoâng coù maët caùc diode D 2 laø moät 

    
21

2

RR
R

VV io +
=              (4-18) 

Khi coù maët D1, D2, R2, R4 trong maïch thì hoaït ñoäng cuûa R1 vaø R2 vaãn gioáng 
nhö moät boä phaân aùp ñôn giaûn cho tôùi khi ñieän aùp haï treân ñieän trôû R2 vöôït quaù giaù trò 
ngöôõng +V1. Luùc naøy D1 ñöôïc thieân aùp thuaän neân daãn doøng vaø ñieän trôû R3 seõ ñöôïc 
maéc song song vôùi R2. Theá loái ra baây giôø seõ laø: 

    
221

32

//
//

 
RRR

RR
VV ≈ io +

           (4-19) 

Trò soá cuûa ñie ). Khi ñieän aùp vaøo treân R2 
giaûm x h thöôøng nhö 
moät bo

i hi suït aùp VR2 giaûm xuoáng 
döôùi m – 1  

   

än  b y aùp ra ò su  giaûm (keùm doác hôn
c +V  , diode D  bò khoùa, maïch laïi uoáng döôùi möù 1 1 hoaït ñoäng bìn

hia aùp ñôn giä c  aûn. 
Töông töï, trong nöûa chu kyø aâm cuûa ñieän aùp vaøo V , k
öùc V , diode D  2 daãn, laøm R4 // R2 vaø theá loái ra seõ laø:

  
421 // RRR

42 //
 

RR
VV io ≈

+
            (4-20) 

Vôùi R3 = R4 th g töông töï nöûa döông. 
e nhieàu hôn vôùi caùc möùc ngöôõng khaùc nhau ta coù theå taïo 

ñöôïc soùng ra coù daïng gaàn ñuùng daïng sin. Treân hình 4-7 laø maïch taïo haøm sin vôùi ma 

ì daïng soùng nöûa chu kyø aâm coù daïn
Khi duøng soá maét diod
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traän 6 diode - 6 ñieän trôû, vôùi 3 möùc ngöôõng döông vaø 3 möùc ngöôõng aâm. Ta thaáy ñoä 
doác cuûa soùng ra thay ñoåi 3 laàn trong ¼ chu kyø. Soùng ra coù daïng gaàn sin. 

 
 

Hình 4-7. Boä taïo haøm sin treân 6 diode  

aøm sin laø söû duïng phöông phaùp xaáp xæ hoùa hình sin baèng 
nhöõng 

de coù daïng ña thöùc baäc hai y = ax2 + bx + c (xaáp xæ töøng ñoaïn baèng haøm 
baäc 2), hoaëc duøng ñaëc tuyeán voân – ampe  cuûa ñieän trôû baùn daãn (v ristor

thöùc: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
Caùch thöù 2 ñeå taïo h
ñoaïn khoâng tuyeán tính. Cô sôû cuûa phöông phaùp naøy laø chia hình sin ra laøm 

nhieàu ñoaïn vaø moãi ñoaïn thay baèng caùc haøm phi tuyeán. Ví duï, ñöôøng ñaëc tröng voân – 
ampe cuûa dio

 a ) coù daïng ña 
n

∑=
=

nxay  (xaáp xæ baèng caùc ñoaïn cong), hoaëc duøng transistor tröôøng FET coù 

n (ñoä meùo  hình sin nhoû hôn), nhöng 
thöïc hieän phöùc taïp hôn. 

 

§ 4. M

i
ii

0

ñaëc tuyeán voân – ampe daïng y = asinx trong khoaûng 0÷π⁄2. 
So vôùi phöông phaùp xaáp xæ töøng ñoaïn tuyeán tính, phöông phaùp xaáp xæ töøng 

ñoaïn khoâng tuyeán tính coù ñoä chính xaùc cao hô

AÙY PHAÙT XUNG 
 
Caùc maùy phaùt xung thöôøng bao goàm maïch taïo xung vuoâng goùc, boä dao ñoäng 

ña haøi ñôn oån (monostable) vaø taàng loái ra vôùi boä suy giaûm vaø dòch möùc DC.  

4.1. Ña haøi phieám ñònh. 
 Maïch taïo xung vuoâng voùc treân ña haøi phieám ñònh (astable) coù sô ñoà nguyeân lyù 
nhö treân hình 4-8. 
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Vn2 

Vn1

  A 

   Hình 4-8. Maïch taïo xung vuoâng treân ña haøi phieám ñònh 

Maïch khueách ñaïi thuaät toaùn 

 

A vaø caùc ñieän trôû R2, R3  taùc ñoäng nhö moät trigger 
Schmitt ñaûo, coù caùc ngöôõng baèng suït aùp treân R3 khi loái ra cuûa khueách ñaïi thuaät toaùn ôû 
möùc baõo hoøa: 

   
32

3
02,1 RR

R
VVn = m   

+
          (4-21) 

 Hoaït ñoäng cuûa maïch nhö sau: 
Khi theá loái ra cuûa trigger ôû möùc baõo hoøa döông, doøng qua R1 naïp cho tuï C1. 

Theá treân tuï C1 taêng theo quy luaät: 

    ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

−
1

  

01 1 RC
t

C eVV              (4-22) 

 trigger chuyeån traïng thaùi loái ra xuoáng baõo 
hoøa aâm. Tuï C1 xaû ñieän qua R1 theo chieàu ngöôïc laïi, ñoàng

Khi VC1 ñaït möùc ngöôõng treân Vn2

 thôøi theá baõo hoøa aâm hoài 
tieáp trô

ù nhö theá maïch duy trì dao ñoäng, vaø loái ra cuûa khueách ñaïi 
thuaät toaùn ta thu ñöôïc daïng xung vuoâng goùc, vôùi chu kyø laëp laïi: 

û veà loái vaøo (+) ñaët möùc ngöôõng döôùi Vn1 cho trigger. Khi theá treân tuï giaûm 
xuoáng baèng möùc ngöôõng döôùi Vn1 trigger laät traïng thaùi ñöa loái ra töø baõo hoøa aâm leân 
möùc baõo hoøa döông. Cö

∞−
−

=
C

C

VV
VV

RCT   0 ln 2                  (4-23) 

rong ñoù:        V – ñieän aùp naïp; 

      

T
  VC0 – ñieän aùp ban ñaàu treân tuï 
  VC∞ – ñieän aùp cuoái cuøng treân tuï ôû thôøi ñieåm t.   

  Ví duï: Maïch dao ñoäng ña haøi treân hình 4-8 coù: R1 = 20K; R2 = 6,2K; R3 = 5,6K; 
1 = 0,

Vo = ± (VCC –1) = ±(12V – 1) = ± 11V; 

 Caùc ngöôõng cuûa trigger Schmitt laø: 

C 2µF. Ñieän aùp nguoàn nuoâi laø VCC = ±12V. Tính taàn soá cuûa xung vuoâng loái ra. 

 Ta coù:   

 
Lưu Thế Vinh                                                                       Khoa Vật Lý 



Kyõ Thuaät Ño Löôøng Ñieän –Ñieän töû                                                      - 124 - 

   V
KK

KV
RR

R
VVn 22,5

6,52,6
6,511

32

3
02,1 =

+
=

+
= mm  

   VC0 = – 5,22 V; 

   VC∞ = +5,22 V; 
   V = 11 V; 
 Töø ñoù: 

         Hz
VV

VV
FKRC

f
C

121=
)22,5(11

22,511ln
1,0202

1
V-V
V-V

 ln 
2

1 C0

1 −−
−

⋅×
==

∞ µ
 

4.2. Ña haøi ñôn oån. 
 ïo soùng xung 
vuoâng goùc coù sô ñoà nguyeân lyù nhö hình 4-9. 
 

àu cuûa maïch, loái ra cuûa khueách ñaïi thuaät toaùn seõ ôû möùc baõo hoøa aâm: 
   = – (VCC – 1V) 
  Tuï 2 o = – (VCC – 1V) vaø duy trì traïng thaùi naøy 
cho tôùi . 
 

ung aâm ñöa vaøo loái vaøo ñaûo laøm loái ra cuûa khueách 
ñaïi thuaät toaùn ñoåi traïng thaùi töø baõo hoøa aâm leân möùc baõo hoøa döông +Vsat. Luùc naøy 
ñieän aùp ñaàu vaøo khoâng ñaûo trôû thaønh: 
  Vi (+) = (VCC – 1V) – [–(VCC – 1V)] = 2 (VCC – 1V). 
 

Maïch ña haøi ñôn oån hay coøn goïi laø maïch ñôn haøi duøng ñeå ta

Boä khueách ñaïi thuaät toaùn coù ñaàu vaøo ñaûo (-) ñöôïc thieân aùp döông VB (~ 1V), 
coøn ñaàu vaøo khoâng ñaûo (+) ñöôïc tieáp ñaát thoâng qua ñieän trôû R2. Nhö vaäy, vôùi ñieàu 
kieän DC ban ña

  Vo = –Vsat

C  ñöôïc naïp tôùi möùc ñieän aùp V
 khi coù tín hieäu kích thích loái vaøo
Khi coù xung döông kích vaøo loái vaøo, qua maïch C1R1 tín hieäu bò vi phaân. D1 

xeùn phaàn ngoïn xung döông. Phaàn x

Tuï C2 phoùng ñieän qua R2 vaø naïp vôùi cöïc tính ngöôïc laïi. Khi C2 naïp, theá ñaàu 
vaøo khoâng ñaûo giaûm veà phía möùc ñaát. Ngay khi theá giaûm xuoáng döôùi möùc +VB ñaàu ra 
khueách ñaïi thuaät toaùn chuyeån töø baõo hoøa döông +Vsat  xuoáng baõo hoøa aâm –Vsat. Loái ra 
ta coù moät xung vuoâng vôùi thôøi haïn phuï thuoäc vaøo R2 vaø C2: 

    
∞−

−
=

C

C

VV
VV

CRt 0
22   ln            (4-24) 

 Ô p cho tuï, noù baèng VCC

           VC∞ ñieän aùp ñaàu vaøo khoâng ñaûo cuûa 
khueách
  – 1V) – VB. 
 

Û ñaây:   V – ñieän aùp naï  –1V 
– ñieän aùp cuoái cuøng treân tuï khi 

 ñaïi thuaät toaùn laø +VB; 

   VC∞  = Vsat – VB = (VCC
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2(VCC –1V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
Hình 4-9. Ñôn haøi taïo xung vuoâng  

Ví duï:  Maïch dao ñoäng ñôn haøi treân hình 4-9 coù ñieän aùp nguoàn VCC = ± 10V; 
VB = 1V; R1 = 22K; R2 = 10K; C1 = 100pF; C2 = 0,01µF;.  

1) Haõy tính ñoä roäng xung loái ra.  
2) Xaùc ñònh C2 ñeå cho xung ra coù ñoä roäng 6ms 

1) Ta coù: V = +( VCC – 1V) = +(10V – 1V) = 9V; 
 VC0 = –(VCC –1V) = –9V; 
 VC∞ = Vsat – VB = (10V – 1V) – 1V = 8V; 

Vaäy: s
VV
VVKF

VV
VV

CRt C µ 289
9

)9(9ln1001,0  ln    0
22

C

µ
8

=
−
−−

××=
−
−

=
∞

. 

2) Vôùi t = 6ms giaù trò cuûa tuï C  seõ laø: 
 t = 289 µs 

2

 F
VV

V
VV

R
C µ2,0

)9(9
  ln

ms6t

VVC 8
K

V
C

9
ln10

   
2

2 =
−−

=
−

=  
0 ×

−− ∞
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4.3. Boä suy giaûm vaø dòch möùc DC loái ra. 
Ñeå ñieàu chænh bieân ñoä xung vaø dòch möùc DC, tín hieäu loái ra cuûa maùy phaùt 

ung ñöôïc ñöa qua boä suy giaûm vaø dòch möùc DC coù sô ñoà nhö hình 4-10. 

  aø dòch möùc DC 

ôïc ñieàu khieån nhôø chieát aùp 
R5 vaø 2 . 

ñaát, loái ra A2 cuõng ôû möùc theá 
. 

  –5V, xung ra seõ ñoái xöùng qua möùc –5V, vaø 
khi tieáp
baèng caùch ñieàu chænh chieát aùp R5 ta coù theå dòch chuyeån ñöôïc möùc DC cuûa xung loái ra 
deã daøn
 ieân ñ loái ra ñöôïc ñieàu chænh lieân tuïc nhôû chieát aùp R3. Chuyeån 

ieân ñoä. 

§ 5. MAÙY TAÏO TÍN HIEÄU RF

 
x

       Hình 4-10. Boä suy giaûm v

Caùc boä khueách ñaïi thuaät toaùn A1 vaø A2 maéc kieåu laëp aùp cho pheùp taïo trôû 
khaùng ra cuûa maùy phaùt nhoû. Möùc DC cuûa ñieän aùp loái ra ñö

 ñieän trôû R , R  noái phaân cöïc giöõa 4 6 2 nguoàn ±VCC

Khi tieáp ñieåm ñoäng cuûa chieát aùp R5 ôû möùc theá 
ñaát, khieán xung loái ra töø A1 ñoái xöùng qua möùc ñaát

Khi tieáp ñieåm ñoäng cuûa R5 ôû möùc
 ñieåm ñoäng cuûa R5 ôû möùc +5V, xung ra seõ ñoái xöùng qua möùc +5V. Nhö vaäy, 

g. 
B oä cuûa xung 

maïch S1 cho pheùp thay ñoåi 2 khoaûng b

 

5.1. Sô ñoà khoái cuûa maùy taïo tín hieäu RF.  
 Maùy taïo tín hieäu taàn soá soùng voâ tuyeán RF (radio frequency) coù ñaàu ra soùng sin 
vôùi daûi taàn naèm trong khoaûng töø 100kHz ñeán 40GHz. Sô ñoà khoái cuûa maùy taïo soùng 
RF nhö chæ ra treân hình 4-11. Veà ñaïi theå, duïng cuï goàm coù: boä dao ñoäng RF, boä 
khueách ñaïi vaø boä suy giaûm ñaõ hieäu chænh vaø maùy ño möùc ñaàu ra.  
 Boä dao ñoäng RF coù nuùm ñieàu chænh taàn soá lieân tuïc vaø coâng taéc daûi taàn soá ñeå 
ñieàu chænh tín hieäu ra tôùi taàn soá baát kyø mong muoán. 
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Hình 4-11. Maùy taïo soùng RF 
 

5.2. Maïch dao ñoäng RF. 
 Maïch dao ñoäng duøng trong maùy taïo soùng RF thöôøng duøng maïch dao ñoäng 
Colpits hoaëc dao ñoäng Hartlay. Sô ñoà nguyeân lyù cuûa hai maïch chæ ra treân hình  4-12. 
 
 

 

 

 

 
khu aõ khueách ñaïi ñöôïc laøm suy giaûm 

 Colpits söû duïng 2 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
       a) Maïch dao ñoäng Hartlay                   b) Maïch dao ñoäng Colpits 

              Hình  4-12 
 

Caû hai maïch ñeàu coù boä khueách ñaïi vaø maïch hoài tieáp. Boä khueách ñaïi vöøa 
eách ñaïi tín hieäu vöøa ñaûo pha 180o. Tín hieäu ra ñ

vaø dòch pha tieáp 180o nöõa bôûi maïch hoài tieáp. Ñoä lôïi cuûa maïch khueách ñaïi baèng nghòch 
ñaûo cuûa ñoä suy giaûm qua maïch hoài tieáp. Moãi maïch coù ñoä taêng ích voøng laø 1 vaø ñoä 
dòch pha voøng laø 360o. Ñieåm khaùc bieät giöõa 2 maïch laø maïng dòch pha. Maïch dao ñoäng 
Hartlay söû duïng 2 cuoän caûm L1, L2 vaø 1 tuï ñieän C. Maïch dao ñoäng
tuï ñieän C1 , C2 vaø 1 cuoän caûm L. Taàn soá dao ñoäng cuûa caû 2 maïch laø taàn soá coäng 
höôûng cuûa maïch dòch pha: 
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TT LC

f
π2

1
=              (4-25) 

 Ñoái vôùi maïch Hartlay:  CT = C; 
     LT = Toång ñieän caûm cuûa L1 vaø L2. 

 Ñoái vôùi maïch Colpits: LT = L; 
     CT = Toång ñieän dung C1 vaø C2 maéc noái tieáp. 
 Ñeå thay ñoåi taàn soá dao ñoäng cuûa maïch coù theå söû duïng chuyeån maïch ñeå thay 
ñoåi trò soá cuûa LT vaø CT. Ví duï, sô ñoà boá trí ñeå thay ñoåi taàn soá trong maïch dao ñoäng 
Hartlay nhö treân hình 4-13. 
 

 

 

5.3. Maïch ñieàu bieán bieân ñoä vaø ñieàu bieán taàn soá.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Hình 4-13. Chuyeån maïch ñeå thay ñoåi taàn soá trong maïch dao ñoäng Hartlay 
 

 

5.3.1. Ñieàu bieán bieân ñoä.  
Caùc maùy taïo soùng RF thöôøng coù thieát bò ñeå ñieàu bieán bieân ñoä vaø taàn soá. Ñieàu 

ieán bieân ñoä ñöôïc thöïc hieän taïi taàng khueách ñaïi (hình 4-14). 

Hình 4-14. Maïch ñieàu bieán bieân ñoä 
 

 

b

 
Lưu Thế Vinh                                                                       Khoa Vật Lý 



Kyõ Thuaät Ño Löôøng Ñieän –Ñieän töû                                                      - 129 - 

 

      

Neáu khoâng coù transistor Q2 (FET), ñoä lôïi cuûa maïch laø: 

4

3

R
R

AV =  

 Transistor Q2 gheùp vôùi R4 qua tuï C2 neân noù khoâng aûnh höôûng tôùi cheá ñoä thieân 
maïch khueách ñaïi seõ laø: aùp cho Q1. Khi coù Q2 trong maïch, ñoä lôïi cuûa 

     ( ) DV RRRA /// 43=  

 Trong ñoù RD laø ñieän trôû cöïc D cuûa FET. Tín hieäu taàn thaáp LF ñöa vaøo cöïc 
coång G cuûa FET laøm thay ñoåi ñieän trôû cöïc D cuûa Q   vaø do ñoù laøm thay ñoåi ñoä taêng 
ch cuûa boä khueách ñaïi. Baèn

2

g caùch ñoù, bieân ñoä cuûa tín hieäu RF ñöôïc taêng leân hay 
iaûm ñi cuøng pha vôùi tín hieäu LF (xem daïng soùng treân hình 4-14). 

5.3.2.   Ñieàu bieán taàn soá. 
Vieäc ñieàu bieán taàn soá thöôøng ñöôïc thöïc hieän taïi taàng dao ñoäng cuûa maùy taïo 

n hieäu RF. Sô ñoà maïch ñieàu taàn söû duïng varicap chæ ra treân hình 4-15.   

 
 
 
 

 dung Varicap 

öôïc, coù 

 höôûng 
4.  

4 . 

í
g

 
tí
 
 
 
 
 
 
 
 

  Hình 4-15. Nguyeân taéc ñieàu taàn baèng diode bieán
  
 Varicap laø moät loaïi diode ñaëc bieät laøm vieäc trong cheá ñoä ñònh thieân ng
giaù trò ñieän dung thay ñoåi theo giaù trò ñieän aùp ñaët vaøo neân ñöôïc goïi laø diode bieán 
dung VVC.  
 Trong maïch C3 coù ñieän dung lôùn gheùp diode varicap vôùi maïch coäng
LC4 cuûa boä dao ñoäng, do ñoù ñieän dung cuûa D1 xem nhö maéc song song vôùi L vaø C
Ñieän dung cuûa maïch coäng höôûng laø ñieän dung cuûa diode CD maéc song song vôùi C
Taàn soá coäng höôûng seõ laø: 

    
4//2

1
CLC

f
Dπ

=     (4-26) 

 Theo (4-26) ta thaáy, khi CD thay ñoåi, taàn soá f seõ thay ñoåi. Ñieän aùp treân 
collector cuûa Q1 bieán ñoåi theo quy luaät cuûa tín hieäu LF, do ñoù CD thay ñoåi theo quy 
luaät LF, nghóa laø taàn soá cuûa ñieän aùp ra bò ñieàu cheá theo LF. Tín hieäu ra ñaõ bò ñieàu 
bieán veà taàn soá. 
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5.4. Taûi cuûa maùy taïo soùng.  
 Maùy taïo soùng RF coù taûi danh ñònh loái ra laø 75Ω. Neáu taûi maéc coù trò soá ñuùng 
75Ω thì tín hieäu loái ra töø boä suy giaûm chæ thò duùng (hình 4-16, a). Tröôøng hôïp taûi khaùc 

ûi tính laïi möùc tín 

 

 

rong caùc tröôøng hôïp
L > Ro vaø c) khi RL < Ro

75Ω phaûi maéc phoái hôïp song song (hình 4-16, b) hoaëc noái tieáp (hình 4-16, c) ñeå bieán 
ñoåi taûi veà trò soá 75Ω. Khi ñoù möùc tín hieäu ra seõ bò thay ñoåi, caàn pha
hieäu thöïc ñöa vaøo taûi. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
   
 

   a) 

   b) 

ei = eo 

ei = eo 

ei = eo 

 
 
 
 

       Hình 4-16. Caùch maéc taûi t  : a) taûi ñuùng RL = Ro; 
      b) khi R . 

 
 

 
 
 

   c) 

ei = eo
2RR

R

i

i

+
×
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CHÖÔNG V : ÑO CAÙC ÑAÏI LÖÔÏNG KHOÂNG ÑIEÄN  
 

 1. KHAÙI § NIEÄM CHUNG 
Caùc ñaïi löôïng vaät lyù ñaëc tröng cho caùc hieän töôïng vaø caùc quaù trình cô, nhieät, 

uang, hoùa …  ñeàu laø nhöõng ñaïi löôïng khoâng ñieän. Pheùp ño caùc ñaïi löôïng khoâng ñieän 
où theå ñöôïc tieán haønh baèng nhöõng caùch thöùc khaùc nhau. Nhöng tro c teá kyõ thuaät, 
höông phaùp ño ñieän ñöôïc söû duïng phoå bieán nhaát do caùc ñaëc tính öu vieät cuûa noù. 
heùp ño caùc ñaïi löôïng khoâng ñieän baèng phöông phaùp ñieän ñöôïc thöïc hieän thoâng qua 

caùc boä chuyeån ñoåi hoaëc caùc caûm bieán ño löôøng. Caùc boä chuyeån ñoåi ñoùng vai troø “nhaø 
hieân dòch” ñeå bieán ñoåi caùc tín hieäu khoâng ñieän thaønh tín hieäu ñieän, sau ñoù söû duïng 

caùc maïch ño ñieän ñeå tieán haønh xöû lyù pheùp ño tieáp theo. Sô ñoà nguyeân taéc cuûa pheùp 
ño caùc ñaïi löôïng khoâng ñieän baèng phöông phaùp ñieän chæ ra treân hình  5-1. 

 

aán ñeà 
 caáu hình cuûa heä thoáng ño khoâng ñieän. Baøi toaùn naøy heát söùc ña daïng, 
huù laø choã duø ôû baát kyø daïng naøo cuõng coù theå giaûi ñöôïc, nghóa laø vôùi baát 
ïng naøo nhö cô, quang, nhieät, hoùa, v.v… ñeàu coù theå deã daøng bieán ñoåi 

g ñieän. Noùi chính xaùc hôn, coù theå deã daøng bieán ñoåi caùc ñaïi 
ieäu ñieän ñeå ñöa vaøo caùc cô caáu ño ñieän ñeå ño ñaïc vaø xöû lyù.  

iaûi quyeát baøi toaùn treân chính laø nhieäm vuï cuûa caùc boä chuyeån ñoåi ño löôøng. Coù raát 
hieàu nguyeân taéc ñeå thöïc hieän caùc boä chuyeån ñoåi, vaø töông öùng vôùi noù laø söï ña daïng 
uûa caùc loaïi chuyeån ñoåi, nhö chuyeån ñoåi ñieän trôû, chuyeån ñoåi ñieän caûm, chuyeån ñoåi 
ieän dung, chuyeån ñoåi aùp ñieän, chuyeån ñoåi  ñieän, chuyeån ñoåi quang ñieän, v.v…. 
uy nh

nhoùm 
– Caùc chuyeån ñ
– Caùc chuyeån ñoåi nhieät ñieän; 
 Caùc chuyeån ñoåi hoùa ñieän; 
 Caùc chuyeån ñoåi quang ñieän vaø phaùt xaï ñieän töû. 
aëc tính quan troïng nhaát cuûa caùc boä chuyeån ñoåi chính laø haøm truyeàn ñaït cuûa 

noù. Haøm truyeàn ñaït theå hieän caáu truùc cuûa thieát bò bieán ñoåi vaø thoâng thöôøng coù ñaëc 

 

q
c ng thöï
p
P

p

Ch. ñoåi 
 ño löôøng 

Maïch 
ño ñieän 

Chæ thò 
vaø xöû lyù 

X (khoâng ñieän) X’ (ñieän)

Hình 5-1. Ño caùc ñaïi löôïng khoâng ñieän baèng phöông phaùp ñieän 

Baøi toaùn chuyeån ñoåi moät ñaïi löôïng 
then choát trong
nhöng ñieàu lyù t
k  ñ

khoâng ñieän sang ñaïi löôïng ñieän laø v

yø moät aïi löô
chuùng thaønh ñaïi löôïn
löôïng treân thaønh tín h
G
n
c
ñ  nhieät
T ieân, caên cöù vaøo baûn chaát cuûa caùc ñaïi löôïng chuyeån ñoåi coù theå quy veà maáy 

cô baûn sau: 
oåi cô ñieän; 

–
–
Ñ
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tính phi tuyeán, ñieàu ñoù laøm giôùi haïn khoaûng ño vaø daãn tôùi sai soá. Trong tröôøng hôïp 
ñaïi löôïng ño bieán thieân trong moät phaïm vi roäng, caàn chia nhoû khoaûng ño (phöông 
phaùp tuyeán tính hoùa töøng ñoaïn). Thoâng thöôøng khi thieát keá maïch ño ngöôøi ta thöïc 
hieän caùc maïch boå trôï ñeå hieäu chænh haøm truyeàn sao cho haøm truyeàn ñaït chung cuûa heä 
thoáng la

§ 2. CHUYEÅN ÑOÅI CÔ ÑIEÄN

ø tuyeán tính. 

 

.2.1. Chuyeån ñoåi ñieän trôû R  

2.1

Chuyeån ñoåi ñieän trôû R coù theå thöïc hieän theo nhieàu caùch thöùc khaùc nhau: 
– Loaïi bieán trôû (chieát aùp): bieán trôû thaúng, bieán trôû goùc, bieán trôû heùlice. 
– Loaïi ñieän trôû bieán daïng (tenzoâ): ñieän trôû boät than neùn, ñieän trôû laù (kim 

loaï

.1.Nguyeân taéc. Döôùi taùc duïng cuûa tín hieäu cô (söï dòch chuyeån, möùc, chaán ñoäng, 
v.v…) laøm thay ñoåi ñieän trôû cuûa nguyeân toá nhaïy caûm (caûm bieán), daãn tôùi laøm 
thay ñoåi doøng trong maïch theo quy luaät bieán ñoåi cuûa ñaïi löôïng cô. Khaûo saùt söï 
bieán thieân naøy thoâng qua maïch ño ta coù theå ñaùnh giaù ñöôïc giaù trò cuûa ñaïi löôïng cô 
caàn ño (hình 5-2). 

Caûm bieán
R Maïch ño 

Tín hieäu cô X R = f (X)

Hình 5-2. Nguyeân taéc cuûa chuyeån ñoåi

i hoaëc baùn daãn). 

2.1.2.Caûm bieán loaïi bieán trôû.  

Ñaây laø loaïi caûm bieán coù nguyeân lyù caáu taïo ñôn giaûn, deã cheá taïo. Caáu truùc cuûa 
loaïi naøy coù theå laø loaïi bieán trôû thaúng, bieán trôû goùc hoaëc bieán trôû Heùlice (Hình 5-3). 

Vi

Vo

Vo

Vo

Vi

Vi
ϕ

Heùlice

ϕ

R

 
        a)       b) c)

g; b) Bieán trôû goùc; c) Bieán trôû Heùlice Hình 5-3. a) Bieán trôû thaún
 

Ham truyeàn ñaït cuûa loaïi bieán tø rôû naøy ñöôïc xaùc ñònh theo heä thöùc: 

x   (5-1)   R  = k l  = k x,  hoaëc   R  = kϕ  =kx x o x x o
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Trong ñoù: lx vaø ϕx –  ñoä dòch chuyeån thaúng vaø ñoä dòch chuyeån goùc cuûa con 
tröôït bieán trôû; 

      x – ñaïi löôïng cô caàn ño. 
Ñieän trôû cuûa bieán trôû ñöôïc caáu taïo baèng ñieän trôû loaïi daây quaán hoaëc daïng 

ñieän trôû maøng. Ñieän trôû daây quaán thöôøng laøm töø caùc vaät lieäu coù ñieän trôû suaát lôùn vaø 
heä soá nhieät ñieän trôû nhoû nhö mangan, constantan … quaán treân ñeá caùch ñieän nhö 

ñöôïc taïo thaønh treân cô sôû than phun hoaëc oxyùt 
kim aùch thay ñoåi böôùc quaán hoaëc tieát ñieän cuûa vaønh 
tröôït treân ñeá ta coù theå ñieàu chænh ñöôïc haøm truyeàn ñaït cuûa bieán trôû.  

tron

eå ño ñoä bieán daïng, ño aùp suaát, ño kích thöôùc, v.v… 
 Coù 2 daïng: Daïng boät than vaø daïng ñieän trôû laù. 

– Daïng boät than.
leân nhau. Döôùi taùc duïng cuûa  than seõ bò eùp nhieàu hay ít, 
daãn tôùi ñieän trôû cuûa coät than (ñieän trôû tieáp xuùc) bò thay ñoåi theo quy luaät Rx = f (P). 

 
 

– Daïng ñieän trôû laù.  
Caáu taïo cuûa caûm bieán ñieän trôû bieán daïng goàm mo

thöôøng laø loaïi hôïp kim coù ñieän trôû suaát lôùn, daùn  caêng treân m
kích thöôùc côõ 1÷2 cm2  (hình 5-5).   

Giaù trò cuûa ñieän trôû tính theo coâng thöùc 
ñaõ bieát: 

bakelit, textolit. Loaïi ñieän trôû maøng 
 loaïi phuû treân ñeá plastic. Baèng c

Öùng duïng: Ño ñoä di chuyeån thaúng hoaëc ñoä di chuyeån goùc. Ño möùc chaát loûng 
g bình chöùa, ño toác ñoä chaát löu trong oáng daãn (hình 5-4) 

2.1.3. Caûm bieán ñieän trôû bieán daïng. 
Thöông duøng ñ

 Caûm bieán coù daïng moät coät
löïc cô hoïc (löïc ñeø, neùn) coät

 than goàm nhieàu ñóa xeáp choàng 

a) 
Hình 5-4 . a – Ño möùc chaát loûng 

 
 

        
S

tieát cô khí naøo ñaáy, ngöôøi ta daùn laù ñieän trôû naøy 
vaøo ñoù.
leân laù ñieän trôû laøm thay ñoåi chieàu daøi cuûa daây 

lR  ρ=         (5-2) 

Muoán kieåm tra ñoä bieán daïng cuûa moät chi 

 Ñoä bieán daïng cuûa chi tieát seõ taùc ñoäng 

a

                

      b – Ño toác ñoä cuûa chaát lö
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u
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oät ñeá moûng caùch ñieän coù 

R

b

         Hình 5-5 
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daãn, da
bieán theo quy luaät:  

ãn ñeán söï thay ñoåi tieát dieän cuûa noù vaø keát quaû laø söï thay ñoåi ñieän trôû cuûa caûm 

lR lS
  

lSlR
∆

++
∆

=
∆

−
∆

+= )21(          µ
ρ

∆∆ ρ ρ
ρ

                            (5-3) 

Trong ñoù µ – heä soá Poisson. 
Bieán thieân töông ñoái cuûa ñieän trôû suaát laø haøm soá cuûa ñoä bieán thieân theå tích 

daây daãn: 

   
l
l∆

−=
∆ )21( µγ
ρ
ρ

ρ          (5-4) 

ûa vaät lieäu laøm ñieän trôû. 
Töø caùc bieåu thöùc (5-3) vaø (5-4) ta coù theå ruùt ra bieåu thöùc ñeå bieåu thò moät ñaëc 

tính qu aïng laø heä soá tenzoâ K: 

  γρ – heä soá phuï thuoäc vaøo ñaëc tính caáu truùc tinh theå cu

an troïng  cuûa caûm bieán ñieän trôû bieán d

( ) ([
lR

K −++=⎟⎜⎟⎜= γµ ρ 121 )] ( )[ ]lR ⎞⎛ ∆⎞⎛ ∆ m++= µµ 212       (5-5) 

2.2. Chuyeån ñoåi ñieän caûm. 

⎠⎝⎠⎝
Giaù trò cuûa K ñoái vôùi caùc vaät lieäu khaùc nhau thay ñoåi trong moät giôùi haïn ñuû 

roäng. Ñoái vôùi mangan K = 0,47÷0,5, ñoái vôùi hôïp kim Fe-Cr-Al thì K = 2,8 ÷2,9; ñoái 
vôùi constantan K = 1,9 ÷2,1. 

 
Ta bieát raèng ñieän caûm cuûa moät oáng daây xaùc ñònh theo bieåu thöùc: 

 
T

o

oo R
N

S
l

NS
l

NSl
l
NL

222

2

2
  ====

µµ

µµµµ    (5-6) 

Trong ñoù: 
S

lR
o

T µµ
=  – Töø trôû cuûa maïch töø; 

  l – Chieàu daøi cuûa oáng daây; 
µ – Ñoä töø 
µo = 4π. 10  H/m 
N – Soá voøng daây. 

 R  thay ñoåi vaø L thay ñoåi. Khaûo saùt söï bieán thieân cuûa L ta 
coù theå 

aáu taïo cuûa caûm bieán ñieän caûm L goàm moät loõi saét töø, treân ñoù quaán moät soá 
voøng daây N. Loõi saét ñöôïc gheùp töø moät phaàn khung chöõ U vaø 1 phaàn chöõ I (hình 5-6) 

 thaåm cuûa loõi; 
-7 – Haèng soá töø;  

 
Khi µ thay ñoåi laøm T

xaùc ñònh ñöôïc ñoä lôùn cuûa ñaïi löôïng cô caàn ño. Nguyeân taéc naøy ñöôïc aùp duïng 
ñeå cheá taïo caûm bieán ñieän caûm. 

2.2.1.Caûm bieán kieåu ñieän caûm L. 
C
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Caûm bieán vi sai coù 2 khe coâng taùc δ1 vaø δ2 maø söï thay ñoåi ñoä lôùn cuûa noù phuï 
thuoäc vaøo söïï dòch chuyeån cuûa loõi ñoäng chöõ I ôû giöõa. 

eån laøm cho δ1 vaø δ2 thay ñoåi. 
Keát quaû ñoä lôùn cuûa ñieän caûm L1 vaø L2 thay ñoåi.  

huyeån theo döông (+), δ1 seõ taêng vaø δ2 seõ 
giaûm d  laïi, neáu loõi  dòch chuyeån theo chieàu aâm 
(-),  laøm vaøø δ2 taêng
giaûm. Ñaëc tuyeán truyeàn ñaït cuûa caûm bieán vi sai chæ 
ra treân hình 5-7,b  cho thaáy khoaûng tuyeán tính cuûa 
haøm truyeàn toång coäng ñöôïc môû roäng. 
 – ÖÙng eån beù, kieåm tra beà daøy caùc taám kim loaïi caùn, kieåm tra 
kích th

2.2.2.Caûm bieán kieåu hoã caûm M. 

Caáu taïo cuûa caûm bieán hoã caûm M gioáng nhö caûm bieán ñieän caûm L, nhöng coù 2 
cuoän da g cuûa caûm bieán M tuaân theo nguyeân taéc caûm 
öùng ñieän töø gioáng nhö nguyeân taéc laøm vieäc cuûa moät maùy bieán aùp.  Neáu ta taùc ñoäng 
moät tín hie 1 = E1sin ωt  leân 2 ñaàu cuoän N1 thì tr  2 ña  cuoän
ñöôïc tín hieäu e2 = E2 sin ωt. 

Trong ñoù: 

Ñaïi löôïng ño taùc ñoäng leân loõi töø laøm noù di chuy

Chaúng haïn, neáu taùc duïng laøm loõi di c
aãn tôùi laøm L1 giaûm vaø L2 taêng. Ngöôïc

 δ1 giaûm  daãn tôùi L1 taêng vaø L2 Hình 5-8. 
Caûm aûm vi sai  bieán ñieän c

 duïng: Ño ñoä di chuy
öôùc caùc chi tieát cô khí chính xaùc 

ây N  vaø N (hình 5-9). Hoaït ñoän1 2 

äu xoay chieàu e eân àu  N2 seõ thu 

                  
2

1

2

1

N
N

E
E

=  

Goïi I1 laø doøng trong cuoän N1 thì trong 
cuoän N2 eõ coù doøng I2: 

1 ω =

 s Hình 5-9 

  I2 = M I  
f

MI π2
1         (5-11) 

    

   

Trong ñoù M laø hoã caûm giöõa 2 cuoän daây: 

   
R
NN

M 21=             (5-12) 

R laø töø trôû cuûa maïch töø. Neáu ta giöõ cho I1 2 chæ coøn laø 
haøm 1 bieán cuûa M, maø giaù trò cuûa M phuï thuoäc vaøo töø trôû cuûa maïch töø theo (5-12). 
Nhö vaäy, neáu R thay ñoåi, M seõ thay ñoåi vaø daãn ñeán  I  thay ñoåi. Noùi caùch khaùc ta coù: 

  I2 = f(R).     (5-13) 
– ÖÙng duïng: Ño ñoä di chuyeån beù, kieåm tra beà daøy caùc taá i caùn, kieåm tra kích 
thöôùc caùc chi tieát cô khí chính xaùc 

.2.3.Caûm bieán caûm öùng. 

 vaø ω khoâng ñoåi thì doøng I

2

m kim loaï

2
Caûm bieán caûm öùng döïa treân nguyeân taéc caûm öùng ñieän töø: khi moät khung daây 

daãn kín quay trong moät töø tröôøng B, trong khung daây seõ xuaát hieän moät suaát ñieän ñoäng 
caûm öùng. 
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dt
de Φ

−=  

Theo nguyeâ taéc naøy ngöôøi ta ñaõ cheá taïo ra maùy phaùt toác ñeå ño toác ñoä qua
cuûa caùc ñoäng cô, maùy phaùt. Noù chính laø moät m

y 
aùy phaùt ñieän nhoû kích töø baèng nam 

chaâm v

 ñoä quay n. 
  

quay n. Thang ñoä cuûa ñoàng hoà 

 
ân  taéc naø coù theå cheá taïo theo kieåu nam chaâm (phaàn caûm) quay. 

Khi ñoù phaàn öùng laø moät ñóa kim loaïi gaén vôùi truïc quay ñoäng vaø kim chæ thò. Khi nam 
chaâm g 0,b), töø tröôøng xuyeân qua ñóa bieán 

än doøng caûm öùng. Doøng naøy sinh ra töø tröôøng choáng laïi töø 
tröôøng ñaõ sinh ra noù (töùc choáng laïi söï quay), nhöng nam chaâm gaén vôùi truïc ñoäng cô 
vaãn quay  gaén vô truïc reân c moät l xo ca
men caûn caân baèng vôùi moâ men quay ñóa seõ ñöùng yeân vaø kim chæ thò ôû moät vò trí xaùc 
ñònh tre

Döïa treân nguyeân taéc caûm öùng ngöôøi ta 
ñaõ cheá taïo ra duïng cuï xaùc ñònh phöông höôùng 
treân ma

Khi bay trong baàu trôøi, maùy bay ch

ònh phöông 
höôùng 

 neân chuùng trieät tieâu laãn nhau. Cuoän thöù caáp (daây lôùn) quaán bao laáy caû 2 
thanh saét töø. 

ónh cöõu (hình 5-10,a). 
Phaàn öùng quay vôùi toác ñoä baèng hoaëc tyû leä vôùi toác ñoä quay cuûa ñoäng cô. Suaát 

ñieän ñoäng xuaát hieän trong maïch phaàn öùng tyû leä vôùi toác
    e = k.n  

Ño s.ñ.ñ  e ta deã daøng xaùc ñònh ñöôïc toác ñoä 
ñöôïc khaéc ñoä tröïc tieáp ra vaän toác. 

  (5-14)

 
 

a)    b) 
       Hình 5-10. Toác keá 

än

 
 
 
 
 
 
 

Ñóa caûm öùng 
Gaén vôùi truïc ño g cô

 

Theo nguye y 

aén vôùi truïc cuûa ñoäng cô quay (hình 5-1
thieân, treân ñóa xuaát hie

buoäc ñóa phaûi quay theo. Ñóa ùi , t où oø ûn. Khi moâ 

ân thang ñoä. 

ùy bay. Ta bieát raèng traùi ñaát chuùng ta laø 
moät nam chaâm khoång loà. Töø tröôøng do noù sinh 
ra coù caùc ñöôøng söùc chaïy töø Baéc xuoáng Nam. 

òu taùc duïng 
töø tröôøng cuûa traùi ñaát. Treân cô sôû ñoù ngöôøi ta 
ñaõ cheá taïo moät duïng cuï xaùc ñ

Hình 5-11 coù caáu truùc nhö sau: 
Duïng cuï goàm 2 thanh saét töø ñaët song song, treân coù quaán 2 cuoän daây kieåu bieán 

theá (hình 5-11).  Cuoän sô caáp (daây nhoû) quaán treân 2 thanh saét ngöôïc chieàu nhau vaø 
noái vôùi moät nguoàn ñieän xoay chieàu. Bình thöôøng, töø tröôøng do chuùng sinh ra ngöôïc 
chieàu nhau
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Khi bay trong baàu trôøi, 2 thanh saét naèm trong töø tröôøng traùi ñaát. Khi ñoù, neáu ôû 
moät thanh saét töø tröôøng do baûn thaân doøng ñieän sinh ra ñöôïc coäng theâm vôùi töø tröôøng 
traùi ñaát

eän ñoäng naøy phuï thuoäc vaøo töø thoâng xuyeân qua beà maët 
cuûa caû

 baàu trôøi.  

   2.3. Chuye

 thì ngöôïc laïi, ôû thanh saét kia töø tröôøng ñoù seõ bò tröø ñi, do ñoù töø tröôøng toång do 
cuoän sô caáp sinh ra seõ khaùc khoâng. Keát quaû trong cuoän thöù caáp seõ phaùt sinh moät söùc 
ñieän ñoäng. Ñoä lôùn cuûa söùc ñi

m bieán, töùc phuï thuoäc vaøo goùc giöõa 2 thanh saét vôùi höôùng töø tröôøng traùi ñaát. 
Nhö vaäy, ño söùc ñieän ñoäng coù theå xaùc ñònh ñöôïc goùc phöông vò treân

ån ñoåi ñieän dung. 

 Ta bieát raèng, ñieän dung cuûa moät tuï ñieän laø moät thoâng soá ñaëc tröng cho khaû 
øo kích thöôùc cuûa caùc baûn tu (S)ï, khoaûng 

öïa vaøo caùc ñaëc tính treân ngöôøi ta ñaõ cheá taïo ra caùc boä chuyeån ñoåi kieåu ñieän 
dung. Thöôøng coù 2 daïng: tuï phaúng vaø tuï hình truï.  

oái vôùi daïng tuï phaúng, ñieän dung cuûa caûm bieán thay ñoåi theo quy luaät: 

         

naêng tích ñieän cuûa noù, coù giaù trò phuï thuoäc va
caùch giöõa caùc baûn (d) vaø baûn chaát cuûa chaát ñieän moâi giöõa chuùng (ε).  

D

Ñ

d
SnC o )1( −= εε           (5-15) 

rong ño ûn cöïc, S – dieän tích cuûa 1 baûn 
 
 ε – haèng soá ñieän moâi;  = 8,85. 10-12 F/m – haèng soá ñieän. 

Nhö vaäy, C laø haøm cuûa aùch khaùc coù theå söû duïng caûm 
bieán ñi

T ù:       n – soá taám ba
D – khoaûng caùch giöõa 2 baûn cöïc; 

cöïc; 
 
 εo

3 bieán d, S vaø ε. Noùi c
eän dung C ñeå ño caùc ñaïi löôïng cô hoïc laøm thay ñoåi moät trong caùc ñaïi löôïng 

noùi treân theo caùc quan heä sau: 
   Cx = f (d); Cx = f (S) ; Cx = f (ε)        (5-16) 

  Ñoà thò bieåu dieãn söï phuï thuoäc haøm soá giöõa ñieän dung C vaøo caùc bieán d, S vaø 
ε chæ ra treân hình 5-12. 

 
 
 
 d

S

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Hình 5-12.Caùc daïng caûm bieán ñieän dung phaúng 

Ñoái vôùi daïng tuï hình truï, ñieän dung cuûa tuï ñöôïc tính: 

3

C

S

3

CC

d

a) d thay ñoåi c)      thay ñoåib) S thay ñoåi 3
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1

2  ln

2
    

R
R

l
C oπεε

=           (5-16) 

Trong ñoù:        l   – Chieàu cao cuûa hình truï;  
R1 – Baùn kính hình truï trong; 

  R2 – Baùn kính hình truï ngoaøi. 

Caûm bieán ñieän dung loaï
chuyeån laøm thay ñoåi ñaïi löôïng lx t

i naøy thöôøng ñöôïc duøng ñeå ño möùc hoaëc söï dòch 
heo quan heä Cx = k lx. 

   uï 1 gaén coá ñònh vaø 

giaù trò o coù theå xem haøm truyeàn gaàn tuyeán tính. 
 reân hình 5-13, b ñieän dung Cx ñöôïc xaùc ñònh bôûi giaù trò lx, laø ñoaïn ñoái nhau 
cuûa 2 hình truï 5 vaø 3 ngaên caùch bôûi lôùp ñieän moâi hình truï 4. Döôùi taùc duïng cuûa ñaïi 
löôïng cô x(t) laøm hình truï 5 di chuyeån vaø laøm lx thay ñoåi.  Haøm truyeàn ñaït cuûa chuyeån 
ñoåi coù ñaëc tính tuyeán tính: 

   

Treân hình 5-13 laø sô ñoà cuûa cuûa moät soá caûm bieán ñieän dung ñôn giaûn vaø ñoà thò 
bieåu dieãn haøm truyeàn ñaït cuûa chuùng. 

         a)  b)    c) 
Hình 5-13. Sô ñoà vaø haøm truyeàn ñaït cuûa moät soá caûm bieán ñieän dung  

 
Treân hình 5-13, a caûm bieán ñöôïc caáu taïo bôûi 2 baûn tuï. Baûn t

baûn tuï 2 treo baèng loø xo ñaøn hoài coù theå dòch chuyeån döôùi taùc duïng cuûa aùp löïc P(t). 
Haøm truyeàn ñaït cuûa chuyeån ñoåi Cx = f(dx) laø phi tuyeán (coù daïng hypebol). Vôùi caùc 

∆d < d
T

x
x

o lk

d
D

l
C      

  ln
2    == πεε         (5-17) 

 rong ñoù D vaø d töông öùng laø ñöôøng kính cuûa baûn tuï ngoaøi  vaø baûn tuï trong. 
 
theå daïn n tuï song song 6 
ñöôïc g ïng cao. Vì khoaûng caùch 
giöõa 2 baûn tuï vaø dieän tích cuûa caùc baûn laø khoâng ñoåi, neân ñieän dung Cx laø haøm tuyeán 
tính cuûa haèng soá ñieän moâi ε cuûa moâi tröôøng giöõa 2 baûn tuï. 

T
Treân hình 5-13, c laø boä chuyeån ñoåi ñieän dung duøng ñeå ño ñoä aåm cuûa caùc vaät 
g haït rôøi (nguõ coác, ñöôøng caùt, v.v…). Noù ñöôïc caáu taïo töø 2 baû

aén vôùi tay caàm 7 laøm baèng vaät lieäu caùch ñieän chaát löô
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 Ngoaøi nhöõng caûm bieán ñieän dung ñôn giaûn nhö treân, trong kyõ thuaät ño coøn söû 
duïng roäng raõi caùc caûm bieán ñieän dung ñaáu vi sai ñeå ñ löu lö g hoa  toác ñ
vaø caùc boä chuyeån ñoåi ñieän dung coù haøm truyeàn ñaït phöùc taïp hôn ñeå giaûi quyeát caùc 
baøi toa ình 5-15 laø hai ví duï cuï theå. 
  laø cô caáu ñeå kieåm tra möùc chaát 
loûng tr uï thuoäc vaøo möùc chaát loûng trong 
bình. S , b. trong ñoù C1 laø phaàn tuï trong 
khoâng 

o ôïn ëc oä chaát löu 

ùn trong thöïc tieãn maø treân caùc hình 5-14,  vaø h
Boä chuyeån ño ñåi ieän dung treân hình 5-14, a
ong bình chöùa 1, Giaù trò cuûa ñieän dung Cx ph
ô ñoà töông ñöông cuûa heä nhö treân hình 5-14
khí, C2 laø phaàn tuï nhuùng trong chaát loûng. 

   
d

S
C

d
S

C 21    vaø   oo 2211 εεεε
==          (5-18) 

Vôù i S1 = k(l – x) vaø S2 = kx, ta coù giaù trò cuûa haøm truyeàn ñaït Cx laø: 

 x
d

kl
d

kx
d

kxl
d

kCCC oooo
x )()( 21

121
21 εε

εεεεεεε
−−=+−=+=  

   xkkC ox 1    +=     (5-19) 

 Trong ñoù: l
d

kk o
o

εε1= ; )( 211 εε
ε

−=
d

kk o laø caùc haèng soá. 

 
 
Treân hình 5-15, a laø nguyeân lyù chuyeån ñoåi ñieän dung duøng ñeå kieåm tra vaø ño 

beà daøy caùc taám phi kim loaïi. Sô ñoà chuyeån ñoåi töông ñöông  2 tuï ñieän C  vaø C  maéc 

a)                              b) 
Hình 5-14. Chuyeån ñoåi ñieän dung ñeå ño möùc chaát loûng 

1 2

 
 
 

noái tieáp (hình 5-15, b).   
 
  

 
 

a)    b)  
 

Trong ñoù:  

Hình 5-15. Chuyeån ñoåi ñieän dung ñeå ño beà daøy caùc taám phi kim loaïi 

x

o

d
S

C
δ
εε
−

= 1
1 ;  vaø  

x

o S
C

δ
εε 2

2 =              (5-20) 
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Haøm truyeàn cuûa chuyeån ñoåi xaùc ñònh bôûi giaù trò ñieän dung töông ñöông cuûa C1 
vaø C2 maéc noái tieáp.  

     
x

x b
a

CC
CC

C
δ+

=
+

= 21               (5-21) 
21

Trong ñoù:         dbSa o

21

2

21

21   vaø   
εε

ε
εε
εεε

−
=

−
=              (5-22) 

 

p ñieän.  2.4. Chuyeån ñoåi aù  
Chuyeån ñoåi aùp ñieän döïa treân cô sôû hieäu öùng aùp ñieän xaûy ra ñoái vôùi moät soá tinh 

theå nhö
– Hieäu öùng aùp ñieän thuaän: Khi bò bieán daïng, treân beà maët tinh theå xuaát hieän caùc 

ñieän tích traùi daáu. 
– Hieäu öùng aùp ñieän nghòch: Tinh theå aùp ñieän khi 

seõ bò bieán daïng. 
l øn  thöôøng öû duïng tinh theå tha oä chuyeån 

ñoåi. Tinh theå thaïch anh coù daïng luïc laêng vôùi 2 ñaàu laø 2 hình choùp ñoái xöùng nhö treân 
hình 5-16, a, Moãi tinh theå thaïch anh coù 

hình choùpï. Truïc ñieän X ñi qua caïnh cuûa la

 
eáu caét töø tinh theå thaïch anh ra moät khoái hình hoäp, coù caùc caïnh ñònh höôùng 

theo caùc truïc X, Y nhö hình 5-16, b thì khi taùc duïng löïc Px leân tinh theå doïc theo höôùng 
truïc ñi  X, treân 2 beà maët ñoái n cuûa tinh theå seõ xuaát hieän caùc ñieän tích traùi daáu 
(hieäu ö g doïc

x x

Trong ñoù: D –  laø haèng soá aùp ñieän. Vôùi thaïch anh D = 2,3.10-12 C/N 
ïng ïc cô hoïc Py doïc theo truïc cô Y, treân

cuõng xuaát hieän caùc ñieän tích (hieäu öùng ngang), nhöng ngöôïc daáu vôùi hieäu öùng doïc: 

 thaïch anh, tuoácmalin, titanat bari,… Coù 2 daïng: 

ñaët trong ñieän tröôøng bieán thieân 

Trong kyõ thuaät ño öô g  s ïch anh laøm caùc b

3 truïc, maø moãi truïc coù nhöõng hieäu öùng ñaëc 
bieät gaén vôùi caùc hieän töôïng cô, quang  vaø ñieän. Truïc quang hoïc Z laø truïc ñi qua 2 ñænh 

êng truï vaø vuoâng goùc vôùi truïc quang. Truïc cô 
Y laø truïc höôùng vuoâng goùc vôùi maët beân cuûa laêng truï.    

 
 

         a)              b) c) 

  Hình 5-16. Tinh theå thaïch anh vaø caùc truïc cuûa noù: 
          truïc quang Z, truïc ñieän X vaø truïc cô Y 

N

eän dieä
ùn ): 

   Q  = D P              (5-23) 

Neáu taùc du lö  2 beà maët cuûa tinh theå 
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x

y
yy S

S
DPQ =     (5-24) 

Trong ñoù Sy vaø Sx töông öùn  l eà a  t eå vuoâng goùc  g aø caùc dieän tích b m ët baûn inh th
vôùi caùc truïc Y vaø truïc X. 

ñ tích xuaát hieän seõ thay ñoåi khi chu ån tö ieán d
daõn vaø ngöôïc laïi. 

Caûm bieán aùp ñieän ñöôïc söû duïng trong caùc duïng cuï ño chaán ñoäng, ño ñoä rung.  

§ 3. C

Daáu cuûa caùc ieän ye ø b aïng neùn sang 

 

HUYEÅN ÑOÅI NHIEÄT ÑIEÄN 

3.1. Caëp nhieät ñieän. 
Nguyeân lyù: Hai t hanh kim loaïi A vaø B khaùc chaát ñöôïc haøn vôùi nhau. Neáu ñaët 2 

m h
ñieän ñoäng nhieät ñieän E, coù giaù trò tyû leä vôùi hieäu soá nhieät ñoä cheânh leäch. 

   Hình 5-17. Caëp nhieät ñieän 

Nhö vaäy, neáu giöõ coá ñònh nhieät ñoä moät ñaàu moái haøn, ñaàu kia laøm ñaàu doø 
nhieät, thì khi ño sua eän ñoä å xaùc ñònh ñöôïc nh ñoä caàn ño.  

Trong baûng 5-1 cho giaù trò suaát nhieät ñieän ñoäng taïo bôûi caùc kim loaïi khaùc nhau 
vôùi Pla n khi nhieät

         Baûng 5-1 

Suaát nhieät ñieän E, Suaát nhieät ñieän E, 

oái aøn ôû 2 nhieät ñoä to vaø t khaùc nhau (hình 5-17), trong maïch seõ xuaát hieän moät suaát 

    E = f (t – to)         (5-25) 

A AB B

t t t

A B

to
ot

to
a) b) c)  

át nhieät ñi ng ta coù the ieät 

 ñoä to = 0oC vaø t = 100oC. ti
 

Vaät lieäu (mV ôû 100oC) 
Vaät lieäu (mV ôû 100oC) 

Nicrom 
Mangan 

+2,2 Constantan 
 

-3,4 

Ñoàng 
+0,76 Coâpen -3,6 

-1,
 Croâm +2,4 Alumen -1,7

+0,76 Niken 5 
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R1 R2

R4 R3

+

-

t

Ñoä chính xaùc cuûa pheùp ño nhieät ñoä khi duøng caëp nhieät phuï thuoäc raát nhieàu 
vaøo vieäc coá ñònh chính xaùc nhieät ñoä ñaàu khoâng la
ñaàu kh o

 
ñieän trô 1 2 3 4 1 2, 3  
ñieän trôû nhoû. R4 – töø ñoàng vaø niken. Caàu ño ñaët cuøng choã vôùi ñaàu khoâng laøm vieäc cuûa 

o ñieàu chænh ñeå caàu caân baèng nhôø R3. Trong quaù trình ño 

 

 

 

        

 

    

Do giaù trò cuûa suaát nhieät ñieän khaù beù côõ mV, neân khi ño phaûi söû duïng caùc 
maïch khueách ñaïi. 

3.2

øm vieäc. Trong thöïc teá, thöôøng ñaët 
oâng laøm vieäc ôû nhieät ñoä nöôùc ñaù ñang tan (0 C). Nhöng ñieàu naøy gaây baát tieän 

trong söû duïng vaø laøm coàng keành thieát bi, do vaäy ngöôøi ta thöôøng aùp duïng caùc bieän 
phaùp boå trôï baèng caùc maïch ñieän ñeå buø tröø nhieät ñoä ñaàu khoâng laøm vieäc moät caùch töï 
ñoäng. Moät trong nhöõng phöông phaùp buø töï ñoäng raát ñôn giaûn vaø tieän lôïi chæ ra treân 
hình 5-18. Caëp nhieät vaø ñoàng hoà chæ thò ñöôïc maéc treân ñöôøng cheùo cuûa moät caàu ño

û R , R , R  ,R . Caùc ñieän trôû R , R  R  ñöôïc cheá taïo töø mangan coù heä soá nhieät

caëp nhieät ôû nhieät ñoä to.. 

ÔÛ nhieät ñoä ban ñaàu t
nhieät ñoä, neáu nhieät ñoä to taêng leân thì giaù trò cuûa ñieän trôû R4 cuõng taêng leân, vaø giaù trò 
ñieän aùp xuaát hieän treân ñöôøng cheùo caàu ño seõ buø vaøo söï giaûm suaát nhieät ñieän cuûa caëp 
nhieät. Ñoä chính xaùc cuûa pheùp buø theo sô ñoà naøy côõ 0,01mV vôùi moãi moät thay ñoåi 
10oC cuûa nhieät ñoä to. 

. Nhieät ñieän trôû. 
3.2.1. Nhieät trôû kim loaïi (α > 0). Phaàn lôùn kim loaïi nhö  Cu, Fe, Ni, Al, Pt … coù heä 

soá nhieät ñieän trôû döông. Trò soá ñieän trôû phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä theo heä thöùc: 
    )  1(   vaø )  1(    ttRR otot ∆+=∆+= αρρα         (5-26) 

Söû duïng nhieät trôû kim loaïi laøm caûm bieán nhieät cho ñaëc tuyeán truyeàn ñaït tuyeán 
tính. Kh eät ñoä la nhieät 

    ÷ 1000 C; 
   Ni: –80   ÷  300o

–200 ÷  200
 N ÷  250oC

T söû duïng platin pheùp khoaûng ät roäng. Heä soá nhieät ñieän trôû 
cuûa plati ,00392 /oC. Nhö vaäy giaù trò cuûa ñi y ñoåi khoaûng /oC. 

3.2.2. Nhieät trôû baùn daãn – thermistor (α < 0) .  

Hình 5-18. Sô ñoà buø töï ñoäng nhieät ñoä ñaàu khoâng laøm vieäc 

oaûng nhi øm vieäc cuûa moät soá 
Pt: –200

trôû nhö: 
o

C; 
   Cu: oC; 
  i-Fe: –200 . 

höôøng  vì cho  ño nhie
n α = 0 eän trôû tha  0,3Ω
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Nhieät trôû baùn daãn ñöôïc cheá taïo töø caùc oxyùt kim loaïi MnO, ZnO, CuO. Giaù trò 
ñieän trôû phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä theo quy luaät: 

T
T eRR

β

      ∞=   vaø T
T e

β

ρρ       ∞=           (5-26) 
Trong ñoù: R∞ – ñieän trôû ôû nhieät ñoä voâ cuøng lôùn; 
      β – heä soá phuï thuoäc vaøo chaát baùn daãn, coù giaù trò töø 10÷104. 

   0        1    2 <−==
Tdt

d βρ
ρ

α         (5-27) 

Nhieät trôû baùn daãn coù β lôùn neân ñoä nhaïy cao. Tuy nhieân haøm truyeàn phi tuyeán 
neân khi ño phaûi duøng caùc maïch boå trôï ñeå tuyeán tính hoùa ñaëc tuyeán truyeàn ñaït. 

3.3.  Caûm bieán nhieät duøng tieáp giaùp P-N baùn daãn. 
 Döïa treân cô sôû theá phaân cöïc cho tieáp giaùp P-N baùn daãn (ñoái vôùi diode vaø 
transistor) phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä, ngöôøi ta ñaõ cheá taïo ra caùc caûm bieán nhieät duøng 
diode vaø transistor. Ta bieát ñieän theá phaân cöïc V  = (0,2 ÷ 0,3)V ñoái vôùi diode Ge vaø  
V  = (0,6÷0,7)V  ñoái

D  
D  thay ñoåi theo nhieät ñoä. 

Khi nhieät ñoä taêng theá phaân cöïc giaûm. D : 
 vôùi diode Si. Tuy nhieân giaù trò cuûa VD

Bieán thieân töông ñoái theo nhieät ñoä cuûa V

         C
T

V oD mV/ 2,5)(2,1-    ÷=
∆
∆

  

Caûm bieán nhieät duøng diode ñöôïc maéc vaøo maïch ño theo sô ñoà hình 5-19, a. 

                (5-28) 

ieán thieân töông ñoái cuûa theá loái ra theo nhieät ñoä xaùc ñònh theo heä thöùc: B

         ⎟⎟⎜⎜ +∆= 21VD
o                

⎠

⎞

⎝

⎛
∆
∆

1R
R

T
V

  (5-29) 

Ñoái vôùi transistor, ñieän aùp phaân cöïc VBE  phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä theo heä thöùc: 

⎟⎟
⎠⎝ SIq

Trong ñoù: IS

⎞⎛ CIkT
⎜⎜=BEV  ln                          (5-30) 

 – doøng ngöôïc baõo hoøa; 
      I  – doøng colector. 

0-34J.s – Haèng soá Bolzermant 

ñeå loaïi
 

 

C

      K = 1,38.1
Vì giaù trò cuûa doøng IC thay ñoåi theo nhieät ñoä neân caàn söû duïng nguoàn doøng oån 
 tröø söï troâi nhieät. Khi söû duïng thöôøng gheùp caëp transistor nhö hình 5-19, b. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 5-19

R2R1

D

+

-

Q1

Q2

R1

R3

R2

VoVD

+V +V

Vo

10K

4K

b)

1KVBE

a)
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 Töø hình veõ ta coù: 

    BEV
R

o R
R

V 5V 2 =BE
2

1 +=  

ieät ñoä bò 
haïn cheá tro án 150oC. 

Caùc caûm bieán ñöôïc cheá taïo coâng nghieäp nhö FJT1000, FD300, FD200 duøng 
cho daõ

án tính 
vôùi ñaùp öùng 10mV/
öùng

Nhöôïc ñieåm cuûa caûm bieán nhieät duøng diode vaø transistor laø daõi ño nh
ng khoaûng töø –40oC ñe

i ño töø 40oK ñeá 400oK. Ngoaøi ra, caùc caûm bieán ño nhieät ñoä chuyeân duïng ñöôïc 
cheá taïo döôùi daïng nguoàn theá nhö LM135, LM235,LM335 coù haøm truyeàn tuye

oK. Hoaëc caûm bieán döôùi daïng nguoàn doøng nhö AD590 cho ñaùp 
 1µA/oK.  

 

§ 4   CHUYEÅN ÑOÅI HOÙA ÑIEÄN 

4.1.  Caûm bieán ñieän trôû dung dòch. 
 Ta coù ñieän trôû cuûa coät chaát loûng dung dòch chieàu daøi l giöõa 2 baûn cöïc S ñöôïc 
xaùc ñònh theo heä thöùc: 

     
S
lR      ρ=                (5-31) 

 Trong ñoù: ρ = 1/ γ – ñieän trôû suaát cuûa dung dòch, vôùi γ ñöôïc goïi laø suaát daãn 
ñieän cuûa dung dòch tæ leä vôùi 

      
 
    c – Noàng ñoä dung dòch; 
               λ – Ñoä daãn ñieän ñöông löôïng cuûa dung dòch; 
  dòch hay ñoä linh ñoäng cuûa caùc ion. 
        Nhö vaäy, neáu giöõ cho l, S khoâng ñoåi thì ñieän trôû cuûa dung dòch seõ thay theo γ. 
Noùi caù  khaùc h c: 

hoaït tính ñöông löôïng hoùa hoïc:    
γ = λ f c = λ a                      (5-32)

ÔÛ ñaây:   f – Heä soá hoaït tính cuûa dung dòch; 

   a = f c – Hoaït tính cuûa dung

ch  ñieän trôû seõ laø haøm soá cuûa noàng ñoä dung dòc

           )(   1      1           cflllR =⋅=⋅== ρ                         (5-33) 

 Ño ñi
Löu yù: Suaát daãn ñieän cuûa dung dòch phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä theo quan heä: 

    

   aScfSS λλ
eän trôû coù theå xaùc ñònh ñöôïc noàng ñoä dung dòch. 

( )[ ]βγγ oot tt −+= 1          (5-34) 

Vôùi a

 

xít: β = 0,016 ñoä-1; bazô:  β = 0,019 ñoä-1; muoái:  β = 0,024 ñoä-1. 
Khi bò ñieän phaân muoái seõ toûa nhieät laøm cho ñoä linh ñoäng a = fc taêng leân, daãn 

tôùi γ taêng. Do ñoù, khi ño noàng ñoä baèng ñieän trôû dung dòch caàn quan taâm ñeán nhieät ñoä, 
vaø phaûi coù bieän phaùp boå chính. 
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4.2. Caûm bieán suaát ñieän ñoäng ganvanic. 

.2.1.Khaùi nieäm veà ñoä pH. 

Theo ñònh nghóa:  

4

+−= HapH 10lg     (5-35) 

rong ño – laø ñoä hoaït tính cuûa ion hydro H+. Ta coù: 

  
oïi k l ta coù trong dung dòch k laø haèng soá: 

   

ù +HaT
−+ +→ OHHH 02   

G aø haèng soá phaân ly, 

OHa
2

2
OHH

H
aa

k 0
−+ ×

=      (5-36) 

−

10
eáu:   pH  <  7 , dung dòch coù tính axít; 

vaøo trong moät dung dòch ñeàu xuaát hieän 

ng dòch g i la ñieän t eá ñieän cöïc. K
ñöôïc tröïc tieáp ñieän theá ñieän cöïc, vì khi ñaët ñieän cöïc thöù 2 vaøo dung dòch thì giöõa ñieän 

chuaå  

ù noàng ñoä chuaån (a = 1g-dl/l). Theá 
ïc so saùnh vôùi theá ñieän cöïc chuaån: 

 töû ganvaníc hôïp thaønh giöõa Zn vaø Cu seõ coù

ïc ñöôïc xaùc 

 

14
0 10

22
=×=⋅ −+ OHHOHH aaak    (5-37) 

Vôùi moät dung dòch trung tính thì seõ coù: 
710 −== −+ OHH aa ; 

 pH  =  -lg  10-7  =  7. 
N
           pH   > 7 , dung dòch coù tính kieàm. 

4.2.2.Ñieän theá ñieän cöïc. 
Baát kyø moät ñieän cöïc naøo khi nhuùng 

moät theá ñieän cöïc E naøo ñoù. Khi nhuùng vaøo trong dung dòch 2 ñieän cöïc khaùc chaát 
(2 kim loaïi khaùc nhau), giöõa chuùng seõ toàn taïi moät theá hieäu xaùc ñònh, nghóa laø coù moät 
suaát ñieän ñoäng ganvanic.  

Ñieän theá giöõa ñieän cöïc vaø du oï ø h  hoâng theå ño 

cöïc naøy vaø dung dòch cuõng xuaát hieän moät theá ñieän cöïc nöõa tham gia trong maïch ño. 
Do vaäy ñieän theá ñieän cöïc ñöôïc xaùc ñònh so vôùi theá ñieän cöïc n.

Ñieän cöïc chuaån laø ñieän cöïc baïch kim (Pt) coù khí hydro baùm vaøo ñöôïc coi laø 
ñieän cöïc khí hydro caém trong dung dòch H2SO4 co
ñieän cöïc cuûa caùc kim loaïi khaùc nhau ñöô

Ví duï:   Kali:  E0 = -2,92 V; 
   Keõm: E0 = -0,76 V;  
   Ñoàng: E0 = +0,34 V; 
   Baïc: E0 = +0,8 V. 
   v.v… 
Nhö vaäy phaàn  suaát ñieän ñoäng: 
  E0 (Zn-Cu) = +0,34 – (–0,76) = 1,1 V 
Khi dung dòch coù nhieät ñoä vaø noàng ñoä thay ñoåi, ñieän theá ñieän cö

ñònh theo phöông trình Nezst. 

aRTEcf
nF nF
RTEE ln   ln         +=+=     (5-38) oo
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 Eo – Theá tieâu chuaån cuûa ñieän cöïc; 
 R = 8,317 J/ñoä – Haèng soá khí; 
 n – soá hoùa trò cuûa ion; 

ay; 
ûa dung dòch; 

 t tính cuûa dung dòch. 
Ñoåi töø loâga töï nhieân sang thaäp phaân vaø thay caùc giaù trò R vaø F ta coù: 

 c – noàng ñoä dung dòch; 
 F = 96500 C / g.mol – Haèng soá Farad
 f – heä soá hoaït tính cu

a = fc – Heä soá hoaï

   )lg( 058,0    fcEE +=  
no   (5-39) 

 
ñieän ño

ieän ñoäng Galoa. 
Duøng 2 ñieän cöïc gioáng nhau A vaø B nhuùng trong 2 dung dòch coù noàng ñoä khaùc 

nhau ôû cuøng moät nhieät ñoä (hình 5- 20). 
 

 
 

   Hình 5-20 

Phöông trình 5-39 cho ta nguyeân taéc ño noàng ñoä dung dòch c baèng caùch ño suaát
äng E.  

4.2.3.Caûm bieán suaát ñ

 

 
 
 

    
 
 Ñieän theá ñieän cöïc cuûa moãi cöïc theo phöông trình Nezst: 

   11 ln        a
nF
RTEE o +=  

22 ln        a
nF
RTEE o +=  

Suaát ñieän ñoäng Galoa baèng hieäu ñieän theá giöõa 2 ñieän cöïc: 

 ( )
2

1
2121 ln lnln

anF
aRTaa

nF
RTEEE =−=−=           (5-40) 

Ñoä hoaït tính dung dòch thöôøng xaùc ñònh laø +H
a , do vaäy coù theå vieát: 

2)( +HanF
1 ln 

+
= HE  

)(aRT

Neáu choïn dung dòch 2 laø dung dòch coù noàng ñoä chuaån, sao cho 2 = 1 thì 

khi ñoù 

( +Ha )

suaát ñieän ñoäng Galoa seõ laø: 

pH 303,2)(lg 303,2)( ln 1101 === ++ ⋅−
F

RTa
F

RTa
nF
RTE HH

           (5-41) 

Zn Zn

C2
BC A

1
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Vôùi t = 18oC thì:    
pHE 058,0  −=             (5-42) 

Phöông trình 5-42 cho ta nguyeân taéc ñeå cheá taïo caùc ma  pH

§ 5 . C

 ùy ño ñoä .  

HUYEÅN ÑOÅI QUANG ÑIEÄN 
Caùc chuyeån ñoåi quang ñieän laø caùc phaàn töû nhaïy caûm vôùi caùc böùc xaï, coù nhieäm 

vuï bieán ñoåi tín hieäu quang hoïc loái vaøo thaønh tín hieäu ñieän loái ra. Coù nhieàu loaïi caûm 
bieán qu ng ñie

 Teá 
 Qu
 Pin

5.1. Teá b

a än nhö sau: 
– baøo quang ñieän; 
– ang trôû; 
–  quang ñieän; 
– Photo diode; Photo transistor. 

aøo quang ñieän. 
 

ôùc soùng thích hôïp vaøo ca toát, töùc laø neáu naêng löôïng cuûa foâton tôùi lôùn 
hôn coâng thoaùt beà maët cuûa ε = hν ≥ eϕ, hieäu öùng quang ñieän seõ 
xaûy ra. 
 

 laø söï phuï thuoäc cuûa doøng quang ñieän IΦ vaøo 
doøng quang thoâng 

 Ñaëc tính voân-ampe:  IΦ = f(U) khi Φx = const. 
 Ñaëc tính taàn soá – laø söï phuï thuoäc taàn soá cuûa doøng IΦ vaøo taàn soá thay ñoåi 

cuûa Φx. 
 Ñaëc tính phoå ñöôïc xaùc ñònh bôûi ñoä nhaïy cuûa teá baøo quang ñieän ñoái vôùi 

chieàu daøi böôùc soùng aùnh saùng tôùi. 
reân hình 5-21 chæ ra 5 nhoùm öùng duïng cô baûn cuûa TBQÑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teá baøo quang ñieän (TBQÑ) söû duïng hieäu öùng quang ñieän ngoaøi. Khi chieáu 
aùnh saùng coù bö

kim loaïi laøm ca toát: 

Caùc ñaëc tính cô baûn cuûa TBQÑ laø:  
– Ñaëc tính quang:  IΦ = f(Φx) 

Φx. 
–
–

–

T

a) 

c)

d) e)

b)

Hình 5-21. Caùc sô ñoà söû duïng teá baøo quang ñieän 

D
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Hình 5-22. Caáu taïo quang trôû
1. Lôùp caûm quang, 2. neàn baùn daãn

                       3. Caùc ñieän cöïc 

 

øng quang thoâng Φx ñöôïc taïo ra bôûi chính caùc vaät  
theå böùc xaï. TBQÑ ñöôïc söû duïng trong caùc piroâmeùt (hoûa keá böùc xaï), ví duï ñeå ño nhieät
ñoä trong caùc loø luyeän kim döïa treân cô sôû söï phuï thuoäc cuûa cuôøng ñoä do
vaø caùc ñaëc tính phoå cuûa noù vaøo nhieät ñoä cuûa vaät böùc xaï.  

, d øng quang thoâng tôùi TBQÑ bò ñieàu cheá bôûi kích thöôùc 
cuûa vaät theå D maø maø kích thöôùc d cuûa noù caàn phaûi ño hoaëc kieåm tra. ÖÙng
caùc heä 

haát löôïng cuûa caùc beà maët (ñoä phaúng, ñoä 

aø ñoä trong vaø maøu saéc cuûa noù caàn kieåm tra, sau ñoù ñaäp vaøo 
TBQÑ. Nhö vaäy doøng quang thoâng Φx seõ laø haøm soá cuûa caùc ñaïi löôïng caàn kieåm tra. 

 , e duøng trong caùc pheùp ño toác ñoä  cuûa caùc truïc quay baèng toác 
keá qua ñ

5.2. Quang

Treân sô ñoà hình 5-21, a  do
 

øng aùnh saùng 

Treân sô ñoà 5-21, b o
 duïng trong 

thoáng ño löôøng vaø kieåm tra töï ñoäng. 
Sô ñoà hình 5-21, c duøng ñeå kieåm tra c

choùi, maøu saéc…). 
Sô ñoà hình 5-21, d ñöôïc söû duïng roäng raõi ñeå ño nhieàu ñaïi löôïng khoâng ñieän 

khaùc nhau. Doøng aùnh saùng Φo töø nguoàn chieáu ñi qua ñoái töôïng caàn khaûo saùt, chaúng 
haïn moät chaäu chaát loûng m

Sô ñoà hình 5-21
ng ieän. 

 trôû. 
 ùn daãn döïa treân hieäu öùng quang ñieän trong: Ñoä daãn 

nfit cadmi, selenit cadmi (nhaïy 
 

antimo
ngoaïi). 
 
quang , 

kieän ε 
mieàn n g
trò seõ n
trôû thaø

 

Quang trôû laø duïng cuï ba
ñieän cuûa chaát baùn daãn taêng (ñieän trôû giaûm) khi ñöôïc roïi saùng baèng aùnh saùng thích 
hôïp. Sô ñoà caáu truùc cuûa quang trôû treân hình 5-22. 
  Neàn baùn daãn thöôøng laøm baèng caùc 
chaát su
trong vuøng aùnh saùng khaû kieán); sunfit chì,

nit indi (nhaïy trong vuøng hoàng 

Khi chieáu aùnh saùng vaøo beà maët 
trôû neáu aùnh saùng tôùi thoûa maõn ñieàu 

≥ ∆Ε (beà roäng vuøng caám theo thuyeát 
aên  löôïng), caùc ñieän töû töø mieàn hoùa 
haûy leân mieàn troáng (mieàn daãn) vaø 

nh ñieän töû töï do (ñieän töû daãn). Keát 
quaû laøm taêng electron daãn trong baùn daãn, töùc laøm giaûm ñieän trôû cuûa noù, hay laøm taêng 
ñoä daãn . Xuaát hieän ñoä daãn phuï – quang daãn. 

Bieåu dieãn ñoä quang daãn σ Φ: 
µσ ΦΦ = en                         (5-43) 

Trong ñoù:      Φ=Φ 1βn                          (5-44) 
Φ – quang thoâng tôùi; β1 – heä soá tæ leä phuï thuoäc vaøo taàn soá aùnh saùng tôùi vaø vaän   

           toác taùi hôïp caùc ñieän tích mang. 
 Khi maéc quang trôû vaøo maïch vôùi nguoàn suaát ñieän ñoäng E (hình 5-22). Doøng 
quang ñieän trong maïch seõ coù daïng: 

   

 
  

ESI ΦΦ = σ                      (5-45) 

AÙnh
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 Trong ñoù:       E – cöôøng ñoä ñieän tröôøng; 
   S – dieän tích tieát dieän ngang cuûa quang trôû; 
   σΦ – ñoä quang daãn. 
 – ÖÙng duïng: Quang trôû ñöôïc söû duïng trong traéc quang, trong caùc maïch ñieàu khieån. 

5.3. Pin quang ñieän. 
 

töû mang khueách taùn qua lôùp 
tieáp gia

laøm giaûm theá hieäu tieáp xuùc, vaø laøm xuaát 
hieän ta

 

 

 
 

Pin quang ñieän laø thieát bò baùn daãn söû duïng hieäu öùng quang – ganvanic.  Caáu 
taïo cuûa pin quang ñieän goàm 2 lôùp baùn daãn p-n (hình 5-23) 
 Khi chieáu aùnh saùng vaøo beà maët pin, caùc foâton bò haáp thuï seõ kích thích caùc 
nguyeân töû baùn daãn taïo caëp electron - loã troáng. Caùc phaàn 

ùp p-n vaø phaân caùch noù baèng ñieän tröôøng phuï thuoäc vaøo daáu cuûa caùc ñieän tích. 
Trong mieàn n tích tuï caùc electron thöøa, coøn trong mieàn p tích tuï caùc loã troáng thöøa. Keát 
quaû, caû hai mieàn tích ñieän n (-) vaø p (+) vaø 

ïi lôùp tieáp giaùp moät suaát ñieän ñoäng quang ñieän. 
 

 
 
 
 

 

Ñoä lôùn cuûa suaát ñieän ñoäng quang ñieän: 

              ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎛

=  ln     
IkTE

⎝
+Φ 1

oI
                         (5-46) 

 IΦ – doøng quang. 
Ùng d

 keá, loä saùng keá. 
 ñoä trong o ùi 

, t ï ñoäng. 

e

 Trong ñoù:       k – haèng soá bolzermant; 
   T – nhieät ñoä tuyeät ñoái; 
   Io – doøng nhieät; 
  
–Ö uïng: 

 Trong quang traéc, lux keá, lumen
 Pin quang ñieän Si duøng ño nhieät
phoå hoàng ngoaïi; 

 Trong caùc maùy quay chieáu phim

 daõi 350÷2000 C vì noù nhaïy vô

ruyeàn tín hieäu vaø ñieàu khieån tö

5.4. Photo diode. 
 Photo diode laø moät diode baùn daãn coù theå hoaït ñoäng ôû 2 cheá ñoä: cheá ñoä quang 

aø cheá ñ– ganvanic nhö moät pin quang ñieän v
Sô ñoà caáu truùc cuûa photo diode chæ ra treân hình 5-24, a. 

oä photo diode khi maéc vôùi nguoàn ngoaøi. 

 

 

A

B

 
Lưu Thế Vinh                                                                       Khoa Vật Lý 

Hình 5-23. Pin quang ñieän



Kyõ Thuaät Ño Löôøng Ñieän –Ñieän töû                                                      - 151 - 

 

 

anvanic (hình 5-24, b) 

c ät 

 

 

 

 

5.4.1.Cheá ñoä photo-g

: Khoâng coù nguoàn ñieän aùp ngoaøi. Khi ñöôïc chieáu saùng 2 ñaàu photo diode seõ où mo
ieäu ñh ieän theá U vaø qua taûi R seõ coù doøng: 

   
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−−== Φ 1         

 
kT
eU

o eII
R
UI                         (5-47) 

Trong ñoù Io – doøng nhieät; IΦ – doøng quang ñieän. 

 5.4.2.  Cheá ñoä photo diode (hình 5-24, c). 
Khi maéc

oøng baèng hieäu
 noái tieáp  seõ xuaát hieän 
 soá caùc doøng aûy qua tieáp giaùp p-n: 

 

vôùi taûi moät nguoàn suaát ñieän ñoäng E, trong maïch
d  ch

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−−=

+
=

+

Φ 1         
)( 

kT
EUe

o eII
R

EUI              (5-48) 

Ñaây laø phöông trình cô baûn xaùc laäp cheá ñoä laøm vieäc cuûa photo diode vôùi 
guoàn ñieän aùp ngoaøi. 

Treân hình 5-25 trình baøy hoï ñaëc tuyeán voân-ampe cuûa photo diode. Goùc phaàn 
tö thöù n uûa diode.   Goùc phaàn tö thöù tö (IV) moâ 
taû ñaëc tuyeán coâng taùc cuûa photo diode trong cheá ñoä photo – ganvanic. Ñieåm caét cuûa 
caùc ñaëc tuyeán vôùi truïc doøng ñieän töông öùng vôùi cheá ñoä ng  maïc
coøn ñieåm caét vôùi truïc ñieän aùp chæ cheá ñoä khoâng taûi khi hôû maïch nguoàn U. Goùc phaàn 

 diode. Ñöôøng ñaëc tuyeán ñi qua goác toïa 
oä öùng ôùi trö øng hô de, noù gioáng ñaëc tuyeán voân-ampe cuûa 

 

 

 

 

 

     
c cuûa photo diode; 

 
heá ñoä photo diode. 

          a) b)        c) 
              Hình 5-24. a) Caáu truù

  b) Cheá ñoä photo-ganvanic; 

n

haát (I) öùng vôùi cheá ñoä phaân cöïc thuaän c

aén h loái ra photo diode, 

tö thöù ba (III) laø ñaëc tuyeán  trong cheá ñoä photo
ñ  v ô ïp khoâng chieáu saùng dio

   c) C

diode thöôøng. 
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aïn vôùi caùc photo diode thöôøng côõ 10 MHz. 
– ÖÙng duïng: Trong traéc quang, quay chieáu phim, ñieän baùo truyeàn aûnh, ñöa thoâng 

tin loái vaøo ra maùy tính ñieän töû . 

5.5. Photo

Hình 5-25. Ho ñaëc tuyeán voân-ampe cuûa photo
 

Phaïm vi phoå nhaïy caûm cuûa photo diode phuï thuoäc vaät lieäu cheá taïo: 
  Loaïi Si:  0,6 ÷ 1 µm; 

         Ge:  0,5 ÷ 1,7 µm. 
Caùc photo diode coù thôøi gian xaùc laäp nhoû hôn so vôùi quang trôû. Taàn soá giôùi 

h

 transistor. 
 Photo transistor où caáu uùc gio öôøng p-n-p hoaëc n-p-n.  
Caáu taïo vaø kyù hieäu cuûa photo transistor n-p-n vôùi söï chieáu saùng vuøng ñaùy chæ ra treân  
hình 5-
 

 

 

o cuûa transstor vaø coù theå chieáu vaøo 
theo hö

 goùc vaø chieáu vaøo ñaùy transistor. 
Photo transistor coù theå maéc trong sô ñoà ño gioáng nhö transistor thoâng thöôøng 

theo caùc sô ñoà E chung, B chung  vaø C chung, cuõng nhö coù th  ñaá thaønh
hôû 1 trong 3 cöïc. Khi ñoù noù seõ hoaït ñoäng gioáng nhö moät photo diode. 

iaùp base – colector cuûa transistor laø moät photo diode. Töø sô ñoà 
töông ñ

 
 

 c  tr áng nhö moät transistor th

26. 

E

 
 
 

 

B 

C

C

B

C

B

b)
E

c) a) 

   Hình 5-26

Thöïc teá coù theå chieáu saùng baát kyø mieàn naø
ôùng song song hoaëc theo höôùng vuoâng goùc vôùi tieáp giaùp p-n, nhöng hieäu öùng 

lôùn nhaát xaûy ra khi chieáu aùnh saùng theo höôùng vuoâng

eå u  diode khi ñeå 

Kyù hieäu vaø sô ñoà töông ñöông cuûa photo diode chæ ra treân caùc hình 5-26, b vaø 
5-26, c. Nhö vaäy tieáp g

öông ta thaáy raèng: phaïm vi ñoä nhaïy cuûa photo transistor cuõng gioáng nhö cuûa 
photo diode töông öùng. Sô ñoà maéc photo transistor trong moät boä caûm bieán quang hoïc 
nhö hình 5-27. 

 
 
 
 
 

R

R
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oái ra cuûa boä caûm 
bieán seõ laø: 

   
   

 
ñöôïc naïp bôûi doøng IΦ
chuyeån maïch thaáp. Coù theå ñaït ñöôïc taàn 
thay baèng mA keá coù noäi trôû nhoû 

   Hình 5-27 
Neáu doøng quang base – colector kyù hieäu laø IΦ, ta coù ñieän aùp l

Vo  =  Vcc  –  β IΦ R   (sô ñoà 5-27, a) 
Vo  =  β IΦ R   (sô  ñoà 5-27, b) 

Caû 2 sô ñoà (a, b) ñeàu coù nhöôïc ñieåm laø ñieän dung cuûa tieáp giaùp base-collector 
 töông ñoái nhoû. Chuùng duøng trong caùc sô ñoà ño khi taàn soá 

soá cao hôn baèng sô ñoà c. Ñieän trôû R ñöôïc 
ñeå khoâng gaây suït aùp ñaùng keå. 
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TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1.NỘI DUNG:

Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết đo lƣờng điện tử

Chƣơng 2: Máy hiện sóng Osiloscope 

Chƣơng 3: Đo các đại lƣợng điện& thông số của tín hiệu

Chƣơng 4 :  Sử dụng  một số thiết bị đo thông dụng. 

2.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Mục đích:- Trang bị cho sinh viên về sai số trong đo lƣờng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một 
số thiết bị đo tƣơng tự, đo số

- Trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo, hoạt động các thiết bị đo thông số của mạch điện, 
thông số của tín hiệu, quan sát dạng tín hiệu.

Yêu cầu: Nắm vững lý thuyết về môn cấu kiện điện tử, và vật lý đại cƣơng.

Sau khi học song sinh viên phải nắm đƣợc kiến thức cơ bản về kỹ thuật đo lƣờng, các thiết bị và 
phƣơng pháp đo lƣờng điện tử. Có sự so sánh giữa các phƣơng pháp đo.

3.PHÂN BỐ THỜI GIAN:

Số tiết: 45 Lý thuyết: 45

Số ĐVHT: 3 Bài tập: 5

4.TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử ; NXB Khoa học và kỹ thuật.

Đo lường điện - vô tuyến điện; Học viện kỹ thuật quân sự.
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CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ ĐO LƢỜNG.

1.1.KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƢỜNG.

1.1.1 Định nghĩa về đo lƣờng:

Đo là so sánh giữa hai đại lƣợng: Đại lƣợng cần đo với đại lƣợng mẫu của phép đo.

Nếu gọi X là đại lƣợng cần đo , A là giá trị của phép đo, Xo là đại lƣợng mẫu của phép 

đo.

Ta có: X= A.Xo.

VD1: X= 10.m; có nghĩa X là đại lƣợng chiều dài cần đo, 10 là giá trị của phép đo, m là 

vật mẫu để đo có đơn vị là mét(m).

Vd2: X= 1500.Kw; có nghĩa  X là đại lƣợng công suất điện cần đo,1500là giá trị của 

phép đo, kw là đơn vị mẫu của phép đo.

Vd3: X= 220.v 5v; có nghĩa X là đại lƣợng điện áp cần đo, , đơn vị mẫu là vôn(v), sai 

số gặp phải là 5v.

Trong phép đo tồn tại sai số.
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CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ ĐO LƢỜNG.

1.1.KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƢỜNG.

1.1.2.Các đại lƣợng đo và đơn vị đo.

ĐL cơ bản

Độ dài

Khối lƣợng

Thời gian

Dòng điện

Nhiệt độ

Tên đơn vị

Met

Kilogam

Giây

Ampe

Kelvin

m

kg

S

A

k

ĐL cơ

Năng lƣợng & công 

Lực

Công suất 

Năng lƣợng

Jun

Niutôn

Watt

Watt giây

J

N

W

Ws

ĐL điện.

Điện áp, thế điện động.

Cƣờng độ điện trƣờng

Điện dung

Điện trở 

Điện trở riêng 

Hệ số điện môi tuyệt đối.

Culong

Von

Von/met

Fara

Om

Om met

Fara/met

C

V

V/met

F

W

Wm

F/m
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CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ ĐO LƢỜNG.

1.1.KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƢỜNG.

1.1.3.Các bội và ƣớc số hay dùng trong đơn vị đo lƣờng.

Tên cua tiep 

đau ngƣ

Gia trị ƣơc 

so

Kí hieäu Tên cua tiep 

đau ngƣ

Gia trị ƣơc 

so

Kí hieu

Pico

Nano

Micro

Mili

Centi

Dexi

10-12

10-9

10-6

10-3

10-2

10-1

P

n

µ

m

c

d

Deca

Hecto

Kilo

Mega

Giga

Tera

101

102

103

106

109

1012

de

h

K

M

G

T
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1.2.SAI SỐ TRONG ĐO LƢỜNG.

1.2.1.Khái niệm và phân loại.

Khái niệm.

• Khi tiến hành phép đo,do các nguyên nhân khác nhau nhƣ điều kiện môi trƣờng, ngƣời đo, 
phƣơng tiện đo đã ảnh hƣởng làm sai lệch kết quả đo dẫn tới sai số.

• Sai số của phép đo là sự sai lệch kết quả so với đại lƣợng cần đo.

• Sai số càng nhỏ thì kết quả của phép đo càng có độ chính xác cao và ngƣợc lại.

Phân loại sai số đo lƣờng.

• Sai số tuyệt đối:Là hiệu số giữa kết quả đo đƣợc với giá trị thực của đại lƣợng đo

+ Gọi Xđ : kết quả phép đo, Xt: giá trị thực của đại lƣợng đo,∆X : sai số tuyệt đối.

Ta có : ∆X = Xđ-Xt. Hay Xt = Xđ ∆X 

VD Xt = 220v 5v ; sai số là 5v , hay giá trị thật nằm trong khoảng 215v ≤Xt ≤225v.

• Sai số tƣơng đối:Là tỷ số giữa sai số tuyệt đối với giá trị thật của phép đo.

Gọi δ là sai số tƣơng đối thì δ = (∆X /Xt).100(%).

Vd kết quả của 2 lần đo điện áp nhƣ sau : V1=220v 5v,V2= 12v 5v.

Sai số tƣơng đối của kết quả lần đo 1 nhỏ hơn lần 2( 5/220 so với 5/12): nhƣ vậy sai số tƣơng đối 
cho ta biết độ chính xác của phép đo.

Ngƣời ta thƣờng dùng sai số tƣơng đối để đánh giá cấp chính xác của dụng cụ đo.
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1.2.SAI SỐ TRONG ĐO LƢỜNG.

1.2.2.Nguyên nhân gây sai số & biện pháp giảm sai số.

Có nhiều nguyên nhân gây nên sai số khác nhau, có thể quy về hai loại nguyên nhân 
sau:

Nguyên nhân chủ quan: 

• Sai số gây ra do con ngƣời tiến hành phép đo, do phƣơng tiện đo không tốt.

• Để giảm sai số này thì cần phải tiến hành kiểm tra định kỳ các phƣơng tiện đo, tiến 
hành đo thử trƣớc khi tiến hành phép đo.ngƣời tiến hành đo phải trung thực và  sử 
dụng thành thạo các phƣợng tiện  , dụng cụ đo.

Nguyên nhân khách quan:

• Sai số do những yếu tố ngẫu nhiên của môi trƣờng tiến hành phép đo gây ra.Vd: áp 
suất , độ ẩm , nhiễu điện từ trƣờng, bão từ.v.v.

• Để giảm sai số này cần tiến hành thực hiện nhiều phép đo trên một đối tƣợng đo 
trên các vùng khác nhau , tại nhiều thời điểm khác nhau.Sử dụng định luật phân bố 
sai số, độ lệch trung bình bình phƣơng, khoảng tin cậy , xác suất tin cậy để đánh giá 
.



6/30/2014 8

1.3.CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐO.

1.3.1.Phƣơng pháp đánh giá trực tiếp.

• Là phƣơng pháp đo đơn giản , thực hiện trực tiếp phép so sánh đại lƣợng đo với đại lƣợng 
mẫu.

• Sơ đồ khối lƣợc giản của phép đo.

• VD Đo độ dài bằng dùng thƣớc dây, thƣớc mét đánh giá trực tiếp đối tƣợng đo.

• Vd đo trọng lƣợng của các vật .

1.3.2.Phƣơng pháp đánh giá gián tiếp.

• Là phƣơng pháp đo phức tạp, đại lƣợng đo không thể đánh giá trực tiếp đƣợc mà phải biến đổi 
thành một đại lƣợng trung gian rồi mới tiến hành so sánh với đại lƣợng mẫu để cho kết quả.

• Phƣơng pháp đo này đƣợc hầu hết các thiết bị đo lƣờng hiện đại đều áp dụng trong cac lĩnh 
vực nhƣ điện, điện tử. Viễn thông,v.v.

• Sơ đồ khối lƣợc giản của phƣơng pháp đánh giá gián tiếp:

CT

ĐLmẫu

SS CT Xđ

Xo

ĐL đo
Xt
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1.3.CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐO.

Sơ đồ khối lƣợc giản của phƣơng pháp đo gián tiếp.

Xt đại thực cần đo.

Xđ kết quả phép đo.

∆X sai số đầu ra bộ so sánh ( SS)

BĐ bộ biến đổi .

Xo Đại lƣợng mẫu.

Xe đại lƣợng cần đo sau bộ biến đổi

Xes đại lƣợng mẫu sau bộ biến đổi.

Có 2 phƣơng pháp so sánh gián tiếp:

• So sánh cân bằng : ∆X =0; Xe=Xes,Xt=Xo.

• So sánh không cân bằng : ∆X ≠0;Xt= Xo ∆X 

ĐLđoXt BĐ

BĐ

SS CT Xđ

Xes

Xe ∆X 

Mẫu Xo
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1.4.CÁC LOẠI CƠ CẤU ĐO CHỈ THỊ BẰNG KIM.

1.4.1.Cơ cấu đo từ điện.

Cấu tạo.

Phần tĩnh :Nam châm ,bảng khác độ, 

Lõi sắt từ.

Phần động:Khung dây, kim, lò so.

Nguyên lý đo.

Xt đƣợc biến đổi thành Id chạy vào cuộn dây, 

nó sẽ bị từ trƣờng của nam châm tại khe từ 

tác dụng một lực làm cho khung dây và kim 

quay đi một góc.Khi kim dừng quay là lúc

mô men quay cân bằng mô men cản ,kim 

chỉ thị kết quả của phép đo trên vạch khắc độ.
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1.4.1. CƠ CẤU ĐO TỪ ĐIỆN.

1.4.1.Cơ cấu đo từ điện.

Phƣơng trình thang đo.

Khi kim dừng quay là lúc mô mên quay cân bằng 

với mô men cản , ta có :

Mq=B.S.I.W; trong đó B là cảm ứng từ ,Slà tiết 

diện khung dây,W số vòng dây I là dòng đo chảy 

vào khung dây

Mc= D.α; D là hệ số đàn hồi của là so, α.là góc 

Quay cuả kim chỉ thị.

Mq=Mc; hay  B.S.I.W= D.α.Suy ra α=Si.I; trong đó Si = B.S.I.W/D; gọi là độ nhậy.

Đặc điểm ứng dụng:

F
ñt

F
ñt

B

M
q

I

M
C
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1.4.1.CƠ CẤU ĐO TỪ ĐIỆN. 

1.4.1.Cơ cấu đo từ điện.

Đặc điểm ứng dụng.

Ƣu điểm:

+ Độ nhạy và độ chính xác cao, có thể đạt cấp chính xác 0,5%

+ Kết quả đo ít chịu ảnh hƣởng từ trƣờng ngoài, vì từ  trƣờng cơ cấu do nam châm 
vĩnh cửu tạo ra tƣơng đối lớn.

Nhƣợc điểm:

-Khả năng chịu quá tải kém nên thƣờng dễ bị hƣ hỏng nếu dòng điện quá mức đi qua.

- Không đo đƣợc dòng xoay chiều.

- Đối với khung quay có dây xoắn dễ bị hƣ hỏng khi bị chấn động mạnh hoặc di 
chuyển quá mức giới hạn. Do đó cần đệm quá mức khi cho cơ cấu hoạt động.

- Kết qủa đo chịu ảnh hƣởng của nhiệt độ.

- Cấu tạo phức tạp, gía thành cao.

Ứng dụng: 

Dùng chế tạo Ampemet, vonmet, ommet.
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1.4.2.CƠ CẤU ĐIỆN TỪ.

Cấu tạo:

Phần tĩnh: cuộn dây,bảng khắc độ.pít tông.

Phần động ; Kim, lò so, đĩa kim loại.van pít tông.

Nguyên lý hoạt động.

Xt biến đổi thành dòng đo Id chảy vào cuộn 

dây sinh ra từ trƣờng mạnh tại khe từ , nó tác

động lên đĩa kim loại làm trên đĩa xuất hiện

dòng điện xoáy , đồng thời từ trƣờng tác động

lên dòng điện trên đĩa làm nó xoay đi một góc 

.Khi kim dừng quay là lúc mô men quay do 

dòng điện gây ra cân bằng với mô men cản do cơ cấu tạo ra.ta đọc kết quả phép đo trên 

bảng khắc độ

Boä phaän 

caûn dòu
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1.4.2.CƠ CẤU ĐIỆN TỪ.

Phƣơng trình thang đo.

Ta có  Wt =   ½.L.I2        Trong đó :  L  Hệ số từ cảm của cuộn dây

Năng lƣợng này sinh ra một mô men quay:

Mq = dWt/dα =    ½.I2.dWl/d α = ½.F( α.)Iexp2

Trong đó :  dL/d α = F(α )

Dƣới tác dụng của mô men quay, phần động  sẽ quay. Khi quay

xoắn hai lò so phản kháng tạo ra mômen cản

Mc = D. α

Tại vị trí cân bằng lúc Mq = Mc ta có :

½..F( α )Iexp2  =  D. α

α =  si.Iexp2 Trong đó Si = F(α )/2.D   độ nhạy
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1.4.2.CƠ CẤU ĐIỆN TỪ.

Đặc điểm ứng dụng:

Ƣu điểm:

Đo đƣợc dòng điện xoay chiều và một chiều.

Khả năng chịu quá tải tốt.

Cấu tạo đơn giản,giá thành rẻ.

Khuyết điểm:

Độ nhạy thấp và độ chính xác không cao.

Thang đo có độ chia không đều, tập trung ở đầu và thƣa về cuối thang đo.

Kết quả đo chịu ảnh hƣởng từ trƣờng ngoài.

Ứng dụng :

Dùng để chế tạo vonmet, ampemet, loại AC có độ chính xác khoảng 0,2.
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1.4.3.CƠ CẤU ĐO ĐIỆN ĐỘNG.

Cấu tạo:

Phần tĩnh: nam châm, loãi sắt từ, cuộn dây tĩnh

.bảng khắc độ.

Phần động : Khung dây,cuộn dây động, kim

Nguyên lý đo:

Xt biến đổi thành dòng đo Id chảy vào 2 cuộn dây tĩnh

và động.

Từ trƣờng tạo ra của dòng đo chảy vào cuộn tĩnh tác 

động lên dòng điện chạy vào cuộn động , kết quả làm

cho kim quay đi một góc, xác định giá trị của đại lƣợng đo.
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1.4.3.CƠ CẤU ĐO ĐIỆN ĐỘNG.

Phƣơng trình thang đo:

Khi cho các dòng điện một chiều đi vào cuộn dây thì năng lƣợng hỗ cảm

trong cuộn dây :

WM = I1.I2.M12

Trong đó :     M12 là hệ số hỗ cảm giữa hai cuộn dây

Năng lƣợng này sinh ra một mô men quay :

Mq  =  dWM/d α =  I1.I2.dM12/d α = α.I1.I2

trong đó :   dM12/d α = F(α)

Dƣới tác dụng của mô men quay, phần động  sẽ quay. Khi quay xoắn hai

lò so phản kháng tạo ra mômen cản:

Mc = D. α

Tại vị trí cân bằng lúc Mq = Mc ta có :

F( α.)I1.I2 = D. α

Suy ra : α =  SI.I1.I2

Trong đó SI = F( α.) /D   độ nhạy
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1.4.3.CƠ CẤU ĐO ĐIỆN ĐỘNG.

Đặc điểm , ứng dụng.

Ƣu điem:

+ Đo đƣơc dong đien AC va DC 

+ Đo chính xac tƣơng đoi cao.

Khuyet điem:

+ Thang đo cua chỉ thị không tuyen tính.

+ Ket qua đo chịu anh hƣơng cua từ trƣơng ngoai.

+ Cau tao tƣơng đoi phức tap.

+ Đo nhay thap va tiêu thu công suat tƣơng đoi lơn.

Ứng dụng:

Chủ yếu dùng để chế tạo Ampemet, Vônmet, Phamet,Tầnmet với cấp chính xác 0,1.
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1.4.4.CƠ CẤU ĐO TĨNH ĐIỆN.

Cấu tạo.

Phần tĩnh:lá kim laoij tĩnh,bảng khắc độ.

Phần động; lá kim loại đọng , kim, lò so.

Nguyên lý đo:

Xt biến đổi thành điện áp Ux đƣa vào hai

bản tụ điện tạo từ 2 lá kim loại.Dƣới tác động 

của điện trƣờng do Ũ tạo ra làm cho lá kim loại

động xoay đi một góc cho tới khi mô men quay

cân bằng với mô mên cản do cơ cấu đo tạo ra ,

lúc này kim đứng yên , ta đọc kết quả trên bảng khắc độ.
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1.4.4.CƠ CẤU ĐO TĨNH ĐIỆN.

Phƣơng trình thang đo :

Khi đƣa Ux vào tạo ra điện trƣờng có năng lƣợng Wđt= ½ .C.Uexp2.

C là điện dung , Uexp là bình phƣơng điện áp trên 2 điện cực.

Dƣới tác động của điện áp đo trên 2 điện cức xuất hiện các điện tích q chúng hút nhau 

tạo nên mô men quay : Mq =dWdt/dα =( 1/2).Uexp2. dC/dα

Mô men cản của hệ thống là Mc = D.α.

Khi kim cân bằng là Mq = Mc ta có : α = (1/2D).(dC/dα).Uexp2. = Si.Uexp2.

Đặc điểm ứng dụng:

+ Đo dc điện áp DC,ACcao  tới KV với dải tần rộng

+ Kết cấu đơn giản.

-Độ nhậy thấp.

-Chụi ảnh hƣởng của từ trƣờng ngoài.

Ứng dụng: Dùng để đo điện áp cao tần.
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1.5.CƠ CẤU ĐO CHỈ THỊ SỐ.

1. 5.1.Chỉ thị số cơ khí:

Gồm có các bánh răng đƣợc ghép lại, từ hàng  đơn  vị đến hàng chục, trên có các con 
từ 0 9. Các bánh răng này khi chuyển động sẽ thể hiện các con số và đƣợc nối với 
một bộ nhông, và khi một bánh răng quay hết một vòng thì sẽ kéo theo bánh răng 
hàng chục lệnh một đơn vị.

Cơ cấu này thƣờng đƣợc dùng trong đồng hồ đo công suất điện tiêu thụ 

1.5.2. Chỉ thị so ghep:

Cac con so từ 0 9 đƣợc tạo thành bởi nhiều đèn ghép lại theo nhiều cách khách nhau. 
Nhƣ vậy mỗi đèn chỉ tƣợng trƣng cho một phần của các con số trên nền màn chỉ thị. 
Để thể hiện các con số này phải sử dụng một mạch điện tử đƣợc thiết kế bởi các 
phép logic điều khiển cho các đèn sáng lên một cách hợp lý.

Cac loai đen thƣơng dung đe ghep thanh cac con so la : 

Đen huynh quang,

Đen diode phat quang (LED), đen tinh the long (LCD) 7 đoan.

Cơ cấu này thƣờng sử dụng ở các thiết bị đo lƣờng số.
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1.5.CƠ CẤU ĐO CHỈ THỊ SỐ.

1.5.3. Sơ đồ khối lƣợc giản của ccđ số.

Các khối gồm có:

Khối giải mã:BGM

Đầu vào gồm xung nhị phân  Nx

và xung đồng hồ Ck.

Đầu ra là các tín hiệu:

Dx dữ liệu thập phân số và ký tự.

Vx dữ liệu video.

Ax dữ liệu audio.

Khối hiển thị HTS:

Thƣờng là :

Đèn led 7 đoạn.

Màn hình LCD.

BGMNx

Dx

Vx

Ax

HTS

SP
Ck
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CÂU HỎI BÀI TẬP CUỐI CHƢƠNG

1. Trình bầy các loại sai số trong đo lƣờng?

2. Các nguyên nhân gây sai số biện pháp giảm sai số?

3. Trình bầy các phƣơng pháp đo lƣờng?

4. Trình bầy các loại cơ cấu đo?

5. So sánh CCD từ điện với điện từ? Loại CCD nào dùng để đo điện áp cao tần?
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CHƢƠNG 2 : MÁY HIỆN SÓNG.(MHS).

2.1.TỔNG QUAN  VỀ MÁY HIỆN SÓNG.

2.1.1.Khái niêm,ứng dụng & phân loại máy hiện sóng.

Khái niệm& ứng dụng:

MHS là thiết bị đo hiện đại dùng để quan sát dạng tín hiệu và đo các thông số của tín hiệu nhƣ:

+Đo tần số.

+Đo góc lệch pha.

+Đo độ méo phi tuyến.

+Đo độ sâu điều chế.

Phân loại:

Có nhiều loại MHS khác nhau:

+MHS đèn điện tử.

+MHS bán dẫn.

+MHS một tia.

+MHS nhiều tia.
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2.1.TỔNG QUAN  VỀ MÁY HIỆN SÓNG.

2.1.2.Đèn ống ng tia điện tử của MHS.

Cấu tạo của ống tia điện tử loại 1 tia.

1.Ống thủy tinh

2.Ka tốt

3.Cực điều khiển

4.A.nốt thứ nhất

5.A nốt thứ hai

6.Bản cực lệch ngang X

7.Bản cực lệch dọc Y

8.Màn hùynh quang

2
3 4 5

6 7 8

1
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2.1.TỔNG QUAN  VỀ MÁY HIỆN SÓNG.

2.1.2.Đèn ống  tia điện tử của MHS.

Nguyên lý hoạt động của ống tia điện tử loại 1 tia.

+Sợi nung cung cấp năng lƣợng cho các điện tử.

Uak sẽ tạo ra điện trƣờng mạnh hút các điện tử lên màn hình.

Ugk sẽ điều khiển cƣờng độ chùm tia điện tử bay lên, đa này dc điều chỉnh để thay đổi 

độ sáng trên màn hình.

+Ua1 sẽ gia tốc cho chùm tia .

+Ua2 sẽ hội tụ chùm tia , có thể đc độ tụ của chùm tia bởi đc điện áp này.Chùm tia điện 

tử sẽ hội tụ tại một điểm nhỏ trên màn hình.

+ Ux sẽ đk tia đi theo chiều lên xuống.

+Uy đk tia đi theo chiều nằm ngang.

+Bằng cách đƣa các điện áp quan sát vào các điện cực ta có thể quan sát đƣợc dạng 

sóng hay đo đƣợc các thông số của chúng.
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2.1.TỔNG QUAN  VỀ MÁY HIỆN SÓNG.

2.1.2.Đèn ống ng tia điện tử của MHS.

B,Cấu tạo của loại hai tia.

Tƣơng tự nhƣ loại một tia ,trong ống tia đƣợc phân làm 2 phần bằng nhau dọc theo 

chiều dọc của ống .

Mỗi một tia đƣợc tạo bởi 1 súng gồm các điện cực nhƣ :

+Sợi nung.

+ Katốt.

+Cực lƣới.

+Các cự hội tụ A1,A2.

+Dùng chung một cạp phiến lệch ngang X.

+Mỗi súng có một cạp phiến cực lệch đứngY1,Y2.
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2.1.TỔNG QUAN  VỀ MÁY HIỆN SÓNG.

2.1.2.Đèn ống ng tia điện tử của MHS.

Nguyuên tắc hoạt động ;

Tƣơng tự nhƣ loại một tia .

Mỗi súng sẽ đƣợc đƣa vào một dạng điện áp .

Trên màn hình sẽ quan sát đƣợc hai dạng sóng khác nhau .

Ứng dụng:

Thƣờng dùng để so sánh hai dạng sóng với nhau để do độ lệch pha hay quan sát dạng 

sóng giữa đàu vào và đầu ra.
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2.2.NGUYÊN LÝ QUÉT TRONG MHS.

2.2.1.Nguyên lý tạo ảnh trên MHS.

Nguyên tắc chung;

Biến tín hiệu biến đổi theo thời gian thành tín hiệu biến đổi theo không gian để quan sát 

đƣợc dễ dàng.

Đƣa điện áp tuyến tính vào cực X ta có Ux= a.t.

Đƣa điện áp cần quan sát 9Ddeer đơn giản cho điện áp hình sin vào phiến Y

Uy= Um.sinωt.

Độ nhậy theo phiến X là Sx ta có X= Sx.a.t.→t =X/Sx.a

Độ nhậy theo phiến Y là Sy ta có Y= Sy.Um.sin ωt. →Y=Ym.sin ΩX,

Trong đó Ym= Sy.Um; Ω= ω/Sx.a

Nhƣ vậy là ta đã biến tín hiệu biến đổi theo thời gian thành tín hiệu biến đổi theo không 

gian 2 chiều X,Y.
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2.2.NGUYÊN LÝ QUÉT TRONG MHS.

2.2.1.Nguyên lý tạo ảnh trên MHS.

• Dạng sóng tín hiệu trên các điện cực & trên MHS:

1

Tín hiệu

vào

Tín hiệu

răng cƣa

7
Anh của tín hiệu trên 

OSC

y

x

y

1

2
4

5

6

8

9

xt

t

1
2

4
5

6
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2.2.NGUYÊN LÝ QUÉT TRONG MHS.

2.2.2.Các chế độ quét trên MHS.

A.Chế độ quét thẳng;

Là chế độ quét của MHS khi cho vào phiến X một điện áp tuyến tính dạng răng 
cƣa.Ux= a.t.

Trên màn hình sẽ quan sát trực tiếp dạng sóng của tín hiệu , khi tín hiệu đƣa vào phiến 
Y.

B.Chế độ quét sin:

Là chế độ quét của Mhs khi cho vào phiến x một điện áp hình sin Ux=Um.sinωt 

Tín hiệu đƣa vào phiến Y.lúc này trên MHS sẽ xuất hiện các hình Litxazu.

Ứng dụng để đo tần số , góc lệch pha của tín hiệu.

C.Chế độ quét tròn.

Là chế độ quét của Mhs khi cho vào phiến x một điện áp tín hiệu đã di pha đi 90 độ làm 
nhƣ vậy ta đã tạo đƣợc dạng điện áp hình tròn đƣa vào phiến X.

Dạng sóng của tín hiệu tren màn hình là một hình tròn.

Ứng dụng đẻ đo tần số, hoặc góc lệch pha của tín hiệu. 
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2.3.NGUYÊN LÝ ĐỒNG BỘ TRONG MHS.

2.3.1.Tác dụng của  quét đồng bộ.

Khi tín hiệu quan sát và điện áp quét không đồng bộ về pha hoặc nhanh hơn , hoặc 

chậm hơn, kết quả trên màn hình xuất hiện dạng sóng rất khó quan sát : hình bị 

trôi,liên tục chạy trên màn hình.

Để quan sát dạng sóng đƣợc tốt thì ta phải cho hình đứng yên, muốn vậy thì phải thực 

hiện quét đồng bộ.

2.3.2.Điều kiện quét đồng bộ.

Tq=Tth.

Tq>Tth.

Tq<Tth.

Tq=nTth; n=1,2,…

c

t
V

q

Tq=Tth

Daïng 

soùng

V
T

h

T

Tq=nTth
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2.4.SƠ ĐỒ CẤU TRÖC & CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC  CỦA MHS.

2.4.1.Sơ đồ cấu trúc của MHS.

KĐX:khuếch đại x

KĐY:khuếch đại Y

KĐZ:khuếch đại Z

Gc :Giữ chậm.

PA: phân áp.

HC: hạn chế.

KDĐB: Khuếch đại 

đồng bộ.

QLT: Quét liên tục.

QĐ:Quét đợi.

SW chuyển mạch.

KĐX

KĐYGCPA

HB KĐZ

KDĐB

1
2

3

1
2

3

1
2

3
1

2

3

50HZ

QLT

QĐ

Y

Z

X

SW2

SW3

SW4

SW1
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2.4.SƠ ĐỒ CẤU TRÖC & CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC  CỦA MHS.

2.4.2.Chế độ làm việc của MHS.

Căn cứ vào trạng thái của các chuyển mạch xác lập nên chế độ làm việc của MHS.

Có 7 chế độ làm việc của máy hiện sóng:

1. Chế độ quét liên tục đồng bộ trong:

SW1≡ 1; SW2≡ 1; SW3≡ 1;SW4≡ 1.

2. Chế độ quét liên tục đồng bộ ngoài:

SW1≡ 2; SW2≡ 2;SW3≡ 1;SW4≡ 1.

3.Chế độ quét đợi đồng bộ trong:

SW1≡ 1; SW2≡ 2; SW3≡ 2;SW4≡ 2.

4. Chế độ quét đợi đồng bộ ngoài:

SW1≡ 2; SW2≡ 2; SW3≡ 2; SW4≡ 2.

5.Chế độ quét liên tục đông fbooj điện lƣới 50hz:

SW1≡ 3; SW2≡ 1; SW3≡ 1;SW4≡ 1.

6. Chế độ quét đợi đồng bộ điện lƣới 50hz:

SW1≡ 3; SW2≡ 2; SW3≡ 2; SW4≡ 2.

7.chế độ khuếch đại:

SW1≡ 2; SW2≡ 3; SW3≡ 3; SW4≡ 3
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI CHƢƠNG

1. Trình bầy khái niệm,vai trò của MHS trong đo lƣờng?

2. Trình bầy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của MHS?

3. Nêu nguyên lý tạo ảnh trong MHS?

4. Các chế độ làm việc của MHS?
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CHƢƠNG 3: ĐO CÁC ĐẠI LƢỢNG ĐIỆN & THAM SỐ TÍN HIỆU.

3.1.ĐO DÕNG ĐIỆN.

3.1.1.Đặc điểm của phép đo dòng điện.

+Phạm vi đo rộng: 10 (-exp17)A tới 10exp6A.

+Dải tần dòng đo rộng tới hàng nghìn Mhz.

+ Để đo dòng điện , mắc nối tiếp Ampemet với phụ tải cần đo dòng.

+Do Ampemet có nội trở nên các phép đo thƣờng có sai số.

+Để hạn chế sai số ngƣời ta mắc điện trở sun .

+Để mở rộng thang đo ngƣời ta sử dụng nhiều điện trở sun kết hợp với chuyển mạch.Mỗi một trở 
sun tƣơng ứng với một thang đo dòng.

3.1.2.Các phƣơng pháp đo dòng &phƣơng tiện đo dòng.

A.Các phƣơng pháp đo dòng:

Có 2 phƣơng pháp đo:

+Đo bằng đánh giá trực tiếp dòng đo:Id đƣợc cho trực tiếp vào CCD sinh ra mô men quay làm 
quay kim một góc .Phƣơng pháp này có đồng hồ Ampemet loại từ điện & điện từ.

+Đo băng phƣơng pháp so sánh.Dòng đo Id đem so sánh với dòng điện mẫu.Im.Hoặc cả 2 đều 
biến đổi về một đại lƣợng trung gian rồi cân bằng 2 đại lƣợng từ đó suy ra Id.
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3.1.ĐO DÕNG ĐIỆN.

3.1.2.Các phƣơng pháp đo dòng &phƣơng tiện đo dòng.

B.Các phƣơng tiện đo dòng.

1.Ampemet nhiệt.

+Ampemet nhiệt tạo bởi phần tử pin nhiệt và CCD từ điện.

Pin nhiệt làm nhiệm vụ biến dòng cần đo thành nhiệt rồi điện 

thế.Điện thế này đƣa vào CCĐ tạo ra góc quay tƣơng ứng.

+Để tăng độ nhậy ta mắc nối tiếp hai hay nhiều cặp pin nhiệt.

+Để đo dòng lớn chọn loại Ampemet có pin nhiệt cách xa với 

điện trở nhiệt.

-Ampemet nhiệt có nhƣợc điểm là chụi ảnh hƣởng của môi trƣờng, chui tải kém, tuổi 
thọ ngắn.

+Ampemet nhiệt thƣờng dùng đo dòng Ac từ vài trăm micrô ampetới hàng chục ampe.

Với tần số từ 20hz tới 100Mhz.

Phaàn töû ñoát noùng

I
X

I
ct
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3.1.ĐO DÕNG ĐIỆN.

3.1.2.Các phƣơng pháp đo dòng &phƣơng tiện đo dòng.

B.Các phƣơng tiện đo dòng.

2.Ampemet quang điện.

• Ampemet quang điện tạo thành từ phần tử biến đổi quang

• điện với CCĐ từ điện.

• Nguyên lý đo là dòng đo biến thành ánh sáng rồi biến thành

• dòng quang điện,sau đó  qua CCĐ từ điện để cho kết quả.

• Ƣu điểm mạch đo cách ly với CCĐ.

• -Nhƣợc phụ thuộc vào ánh sáng khi đo, thang đo phi tuyến , 

• Phạm vi đo hẹp vì tỷ số dòng cực đại và dòng tối thấp.

• Ampemet quang điện dùng để đo dòng hiệu dụng Ac ở tần số 500Mhz.

CCĐ
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B. CÁC PHƢƠNG TIỆN DO DÕNG.

3.Ampemet điện động

• Thƣờng dùng để đo dòng điện miền tần số cao hơn tần số công nghiệp (cỡ 400 

2000 HZ).

• Co 2 loai sơ đo mach cua Ampemet đien đong:

• Khi dong đien can đo :  I <=  0,5A

thì Ampemét có cuộn dây động và cuộn

dây tĩnh mắc nối tiếp.

• Khi dong đien can đo :  I > 0,5A

thì Ampemét cuộn dây động và cuộn 

dây tĩnh mắc song song với nhau.

Cuoän ñoäng

Cuoän tónh

I <= 0,5 A

Cuoän tónh

I > 0,5 A

Cuoän ñoäng
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3.2.ĐO ĐIỆN ÁP.

3.2.1.Đặc điểm của phép đo điện áp.

+Phạm vi đo rộng: 10 (-exp9)V tới hàng trăm Kv.

+Dải tần dòng đo rộng tới 3.10exp9 Hz.

+ Để đo  điện áp  , mắc sông song vônmet với phụ tải cần đo áp.

+Do Vôn met với nội trở không đủ lớn  nên các phép đo thƣờng có sai số.

+Để hạn chế sai số ngƣời ta mắc điện trở phụ .

+Để mở rộng thang đo ngƣời ta sử dụng nhiều điện trở phụ kết hợp với chuyển mạch.Mỗi một trở 

phụ tƣơng ứng với một thang đo điện áp.

3.2.2.Các phƣơng pháp điện áp &phƣơng tiện đo điện áp.

A.Các phƣơng pháp đo điện áp.

Có 2 phƣơng pháp đo:

+Đo bằng đánh giá trực tiếp điện áp  .Phƣơng pháp này có đồng hồ vonmet loại từ điện & điện 

từ.nhiệt điện, tĩnh điện, điện động.

+Đo băng phƣơng pháp so sánh.Sử dụng phƣơng pháp vi sai, chỉnh không  và phƣơng pháp bù .

U
1

R
m

U
2

U
3

R
P1

R
P2

R
P3

U



6/30/2014 41

3.2.ĐO ĐIỆN ÁP.

3.2.2.Các phƣơng pháp điện áp &phƣơng tiện đo điện áp.

B.Các phƣơng tiện đo điện áp .

1.Vônmet nhiệt.

Cũng tƣơng tự nhƣ ampemet nhiệt

ở vôn met nhiệt cũng dùng CCD 

từ điện và pin nhiệt .Điện trở phụ 

thƣờng chọn loại điện trở than cao 

tần có C,L bản thân nhỏ.

Nhƣợc điểm của voonmet nhiệt là có độ nhậy kém ,chụi tải kém, chụi ảnh hƣởng của 

nhiệt độ môi trƣờng.

Vônmet nhiệt có thể đo đƣợc điện áp 1v tới 1000v.với dải tần từ 1hz tới 100Khz.
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3.2.ĐO ĐIỆN ÁP.

3.2.2.Các phƣơng pháp điện áp &phƣơng tiện đo điện áp.

B.Các phƣơng tiện đo điện áp .

2.Vônmet tĩnh điện.

Vôn met tĩnh điện đƣợc xây dựng trên CCĐ tĩnh điện.

Nó có thể đo đƣợc hàng chục vôn tới hàng nghìn vôn với dải tần số rộng: 20Hz-30Mhz.

Ƣu điểm là Zv lớn , độ chính xác cao.

Nhƣợc điểm độ nhậy thấp,thang đo phi tuyến , chịu ảnh hƣởng của điện trƣờng ngoài.

Có thể mở rộng thang đo áp bằng mắc thêm các tụ điện phụ vào mạch.

Cp

V

Ux
R1

Ux

VR2 C2

Ux

C1

V
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3.3.ĐO GÓC LỆCH PHA

3.3.1.Khái niệm chung.

Pha của tín hiệu đặc trƣng cho trạng thái xuất hiện của tín hiệu tại thời điểm xét.

Khi so sánh 2 dao động có cùng tần số thì sẽ có sự lệch pha giữa chúng.góc chêch lệch 

này gọi là góc lệch pha.

x1  =  X1max . sin(w.t + φ1)

x2 =  X2max . sin(w.t + φ 2)

Góc lệch pha giữa x1,x2 là :

φ =  φ 1 - φ 2

φ =0 : X1 cùng pha với X2

φ >0 : X1 nhanh pha hơn X2

φ <0 : X1 chậmpha hơn X2

2
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3.3.2.CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐO GÓC LỆCH PHA.

A.Đo góc lệch pha bằng MHS.

Phƣơng pháp quét thẳng:

Phƣơng pháp này cho phép quan sát dạng tín hiệu 

trực tiếp trên MHS.

MHS loại 1 tia thiết lập chế độ quét liên tục 

đồng bộ ngoài.tín hiêụ U1, U2 qua đảo mạch lần 

lƣợt đƣa vào cực Y, còn một tín hiệu đƣa vào đầu

vào X.Ảnh của 2 dao động U1, U2 hiện trên MHS

nhƣ hình vẽ.

Cách xác địnhgóc lệch pha bằng cách đo khoảng

cách L,∆L và tính góc lệch pha nhƣ sau:

φ= (∆L /L)2.п (rad)

MHS

Y X
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3.3.2.CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐO GÓC LỆCH PHA.

A.Đo góc lệch pha bằng MHS.

Phƣơng pháp quét sin:

Điện áp U1 đƣợc đƣa vào trục Y 

Điện áp U2 đƣợc đƣa vào trục X

Trên OSC xuất hiện một đƣờng 

sáng có dạng hình elíp.

Góc lệch pha đƣợc xác định :

Trƣờng hợp chung: φ = Arcsin B/A.

Trƣờng hợp đặc biệt:

OPSILLOCOPE-MHS

Y X
U
1 U
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=o o <90
o
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3.4.ĐO TẦN SỐ

3.4.1.Khái niệm chung về đo tần số.

Tần số là một tham số nhận dạng tín hiệu rất quan trọng trong lĩnh vực thông tin liên lạc hay phát 

thanh truyền 

Giả sử dao động là x(t) có dạng là hình sin:

x(t)  =  Xmax . Sin(w.t + φ)

Trong đó :

- Xmax : Biên độ của tín hiệu

- w :   Tần số góc của tín hiệu

- (w.t + φ) : pha của tín hiệu

- φ :  Pha ban đầu

w(t) goi là tần số góc , w(t) =2 пf(t).

Tần số quan hệ với chu kỳ nhƣ sau: f(t)= 1/T.

Tần số quan hệ với bƣớc sóng nhƣ sau: f(t)= c/λ; c= vận tốc ánh sáng 3.10exp8Km/s.

Λ là bƣớc sóng của tín hiệu

Phép đo tần số có dải tần rộng phù hợp với sự phát triển của xã hội.hiện nay đã lên tới tetahec.

-X
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x
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X
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3.4.2.CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐO TẦN SỐ.

A.Đo tần số - phƣơng pháp cộng hƣởng.

Nội dung của phƣơng pháp này là để đo tần số của tín hiệu, ta cho nó vào một khung dao động có 

thể điều chỉnh đƣợc tần số cộng hƣởng của khung sao cho bằng đúng tần số cần đo khi đó sảy 

ra cộng hƣởng , ta đọc trực tiếp tần số trên bộ tạo dao động đã biết trƣớc tần số.thông thƣơng 

phần tử điều chỉnh là L hoặc C.

Sơ đồ khối lƣợc giản:

• Gh:bộ nghép đầu vào.

• Ch: mạch cộng hƣởng.

• Đc: mạch điều chỉnh cộng hƣởng.

• Ctch : Chỉ thị cộng hƣởng.

Thành phần cần đo tần số có điện áp là U(fx) đƣa vào mạch cộng hƣởng thông qua mạch 

ghép.mạch ghép thƣờng là mạch ghép hỗ cảm cho độ ghép tốt nhờ phối hợp trở kháng tốt.

Phần đc thƣờng là đc bằng núm xoay tác động vào làm thay đổi giá trị C hoặc L của khung cộng 

hƣởng.

Mạch cộng hƣởng là mạch LC , khi tần số riêng của mạch bằng tần số cần đo fx thì sảy ra cộng 

hƣởng thể hiện bằng đồng hồ hoặc đèn chỉ thị led.

gh ch

đc

ctch

U(fx)
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B.PHƢƠNG PHÁP ĐO TẦN SỐ BĂNG MHS.

*Phƣơng pháp quét thẳng.

MHS thiết lập ở chế độ quét liên tục, đồng bộ trong.

Đƣa fm đã biết tần số vào cổng Z, fx cần đo vào cổng Y

Tx là chu kỳ của fx,Tm là chu kỳ của fm.

Ta có: fx= (fm/n)

Trong đó n là số vạch sáng đếm đƣợc

trên màn hình.

Ví dụ : fm= 300Mhz,n = 10 thì fx = 30Mhz.

Nếu fx>fm thì đổi lại đƣa fx vào cổng Z,

fm đƣa vào cổng Y.

Với phƣơng pháp này để cho kết quả dễ xác định 

thì số điểm sáng phải it vì vậy ta phải có một máy

tạo fm có một dải rộng để điều chinh bám sát fx

OPSILLOCOPE

Y
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x=Lx

Tm= Lm
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B.PHƢƠNG PHÁP ĐO TẦN SỐ BĂNG MHS.

*Phƣơng pháp quét sin;

MHS ở chế độ khuếch đại.fx cần đo đƣa vào 

cổng Y, fm đƣa vào cổng X.hình ảnh nhận 

đƣợc là hình Litxazu .

Dựa vào hình ta xác định tần số nhƣ sau:

Kẻ một đƣờng thẳng cắt hình L là m=4 điểm;

Kẻ đƣờng nằm ngang cắt hình ở n = 6 điểm.

Tần số đƣợc xác định nhƣ sau:

(Fx/fm)= n/m hay fx= fm.n/m.

Trong Vd1, fm=200Khz, fx=300Khz.

VD2 : hình Litxazu là hình Elip:

Ta có fx=fm.

Bt hãy xác định tần số trong một số hình Litxazu:

f
x

f
m

OPSILLOCOPE

Y
X

z

m

n

m
n
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B.PHƢƠNG PHÁP ĐO TẦN SỐ BĂNG MHS.

*Phƣơng pháp quét tròn:

Tần số fm đƣợc đƣa vào bộ quay pha R,C để tạo ra hai

điện áp  lệch pha nhau một góc 90 độ. Hai điện 

áp U(fm)này đƣợc đƣa vào các bản cực Y, X    

- Trên OSC của dao động ký sẽ xuất hiện một

đƣờng sáng có dạng hình tròn.

Tần số fx đƣợc đƣa vào cực điều khiển sáng

tối của dao động ký (cổng Z)

Trên OSC sẽ xuất hiện những vạch sáng và 

tối xen kẽ nhau.

Đếm số vạch sáng hoặc tối n ,ta xác định fx theo 

công thức sau:

f
x
= n.fm

OPSILLOCOPE

Y X

f
x

f
m CR

Z

Vạch sáng

Hình trên màn MHS
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3.5.ĐO  CÔNG SUẤT.

3.5.1.Khái niệm chung về đo công suất :

• Tham số công suất điện năng tiêu thụ của dòng điện hay công suất cao tần bức xạ 

của máy phát vô tuyến ,công suất nguồn tín hiệu bơm vào sợi quang.v.v.Đều rất 

quan trọng.P quết định đến khă năng cung cấp năng lƣợng hoặc cự ly thông tin.

• Phép đo công suất có dải đo rộng từ 10(-exp18)W tới 1000MW.

• Dải tần của P đo rộng từ oHz tới Tetahz.

• Có nhiều phƣơng pháp đo công suất khác nhau , đƣợc dùng cho từng dải tần và 

công suất của thiết bị.Đới với công suất cao tần thì có một số phƣơng pháp sau:

+Phƣơng pháp nhiệt lƣợng.

+ Phƣơng pháp chuyển đổi Hold.

+ Phƣơng pháp điện trở nhiệt.

+ Phƣơng pháp tác động áp suất của sóng điện từ.
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3.5.ĐO  CÔNG SUẤT.

3.5.2. đo công suất điện năng tiêu thụ:

• Công tơ một pha :

Cấu tạo :

1.Mạch từ và cuộn điện áp

2.Mạch từ và cuộn dòng điện

3.Đĩa nhôm

4.Nam chân vĩnh cửu

5.Bộ đếm.

Ta có A=P.t

Cuộn điện áp đƣợc quấn dây với tiết diện nhỏ và số vòng lớn và mắc

song song với tải.Đƣợc chế tạo với điện áp định mức: 120V,240V,440V.

- Cuộn dòng điện đƣợc quấn dây với tiết diện lớn và số vòng nhỏ và 

mắc nối tiếp với tải. Đƣợc chế tạo với dòng điện định mức: 5A,10A,50A

1

2

4

3

5
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_ *. Nguyên lý : 

Khi có dòng điện chạy qua tải và qua cuộn dòng sẽ sinh 

ra một từ thông ΦI xuyên qua đĩa nhôm tỷ lệ với I  : 

ΦI = ki.I

_ Khi đặt điện áp U vào cuộn điện áp, dòng IU sẽ sinh 

ra một từ thông ΦU xuyên qua đĩa nhôm tỷ lệ với U 

ΦU = ku.U 

Các từ thông này sẽ cảm ứng trong đĩa nhôm các SĐĐ 

e1,e2. 

Vì đĩa nhôm là một mạch điện kín nên sinh ra các dòng 

điện cảm ứng Icƣ1,Icƣ2 chạy trong đĩa nhôm.

Dòng Icƣ1 doΦI tác dụng với ΦU tạo ra:   

Mq1 = k1.ΦU.Icƣ1.sinΨ

_ Dòng Icƣ2 do ΦU tác dụng với ΦI tạo ra:   

Mq2 = k2.ΦI.Icƣ2.sinΨ

- φlà góc lệch pha giữa U,I

- Φlà góc lệch pha giữa ΦU, ΦI

- αI là góc lệch pha giữa I,ΦI

- β là góc lệch pha giữa U,ΦU

U

I

I
U

U

_
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Mô men quay tác dụng lên đĩa nhôm :

Mq = Mq1 + Mq2 = k.Φ. ΦU. ΦI.sinΨ = k. Φ .ki.ku.U.I.sinΨ

Với : Ψ là góc lệch pha giữa ΦU, ΦI

Dƣới tác dụng của Mq, đĩa nhôm sẽ quay từ trƣờng của NCVC xuyên 

qua đĩa nhôm tạo ra một mô men cản MC tỷ lệ với tốc độ quay của đĩa 

nhôm :  MC = Kc.n

_ Dƣới tác dụng của Mq và MC, đĩa nhôm sẽ quay đều khi      

Mq = MC. Ta có :Kp.P = Kc.n  suy ra  n = Kp.P/Kc = KA.P

Đếm số vòng quay của đĩa nhôm trong một khoảng thời gian nào đó :

N = n.t   =  KA.P.t  =  KA.A

N đƣợc bộ đếm đếm lại, với tỷ lệ kết cấu truyền động thích

hợp, số chỉ trên bộ đếm sẽ chỉ trực tiếp điện năng tiêu thụ
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3.5. 3.  ĐO CÔNG SUẤT CAO TẦN BẰNG PHƢƠNG PHÁP NHIỆT 

LƢỢNG

A. Sơ đồ khối  của phƣơng pháp.

Công suất nguồn cao tần cần đo.

CTN ;Thiết bị tỏa nhiệt.

MB nguồn nƣớc: máy bơm nƣớc làm mát.

Thiết bị đo nhiệt độ.

Thiết bị đo lƣu tốc nƣớc chảy .

B.Nguyên tắc đo:

Công suát RF càng cao thì tỏa nhiệt càng lớn , nếu ta 

đo đƣợc nhiệt lƣợng tỏa ra của máy phát cao tần ta sẽ

tính đƣợc công suất của nó.

Gọi Q là nhiệt lƣợng tỏa ra của máy phát .ta có Q= v.(T1-T2).(*); T1 là nhiệt độ ở đầu vào T2 là 

nhiệt độ ở đầu ra.Nhiệt lƣợng tỏa ra từ một điện trở nhiệt : Q=0,24Iexp2.R.t= 0,24P.t (**)

Từ (*) & (**) ta có : P=( V/t).( T1-T2)/0,24= 4,7.v.(T1-T2);V là thể tích, v là lƣu tốc nƣớc v=V/t, 

Phƣơng pháp đo này có thể đo công suất từ 5- 1000W

CTN
ĐO

Lưu tốc

MB

Nguồn nước

ĐNĐ

CÔNG SUẤT

RF
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3.5.4.ĐO CÔNG SUẤT BẰNG PHẦN TỬ HOLL.

A.Khái niệm về phần tử Holl.

Là một bản tinh thể bán dẫn mỏng đơn tinh thể.(si,hoặc gecmani)Với 2 thành cặp vuông góc với 

nhau là D & A.Cặp cực D đƣợc cấp nguồn DC hoặc AC.Ta cho một dòng điện cần đo công 

suất chạy vào một cuôn cảm ,nó tạo ra một cảm ứng từ vuông góc với bề mặt của miếng tinh 

thể .Kết quả ở cặp cực A xuất hiện một điện áp tỷ lệ với  tích I và B.

B.Cách đo công suất.

Cặp điện cực D ta mắc một CCd từ điện.

Eh xuất hiện khi ta cho I(t) chạy vào cuộn dây sẽ 

Biến thành Id làm xoay kim chỉ thị cho ta kết quả 

tƣơng ứng .kết quả này là P cao tần của dòng I(t).

Thật vậy ta có:

Eh=Kh.B.I=Kh.Ut.It = K.Pt.

C.Đặc điểm ứng dụng.

Dải tần rộng,không bị mất phối hợp trở kháng nên giảm sai số.Quán tính nhỏ ,cấu trúc đơn 

giản.Thƣờng dùng đo công suất sct trong ống dẫn sóng.

U

eh

i

I(t)

L

B

DA A

D
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3.5.5ĐO CÔNG SUẤT BẰNG TÁC ĐỘNG CƠ HỌC CỦA SÓNG .

A.Sơ đồ khối lƣợc giản.

1:Sợi dây treo bằng thạch anh mảnh.2đĩa chia độ.

3Ống dẫn sống.4Bộ phận giảm chấn.5Hai lá kim loại.

6 Gƣơng phản chiếu.7Đèn chiếu sáng.8Hệ thống chỉ thị quang điện.

B.Nguyên tắc đo:

P(t) truyền qua ống dẫn sóng sẽ tạo ra một áp suất lên 

thành ống phía trong của ống dẫn sóng đƣợc chế tạo dạng 

chất điện môi áp điện.Kết quả làm xuất hiện điện tích trái 

dấu trên thành ống đối diện.Điện tích này sẽ tạo ra điện 

trƣờng tác động lên 2 lá kim loại đặt trong ống và tạo ra

mô men quay, kết quả làm xoay gƣơng phản chiếu ánh 

sáng qua tế bào quang điện tạo ra dòng trên chỉ thị .

C.Đặc điểm ứng dụng.

Có thể đo P cao tần từ vài mW tới hàng trăm KW.chụi tải tốt .

Nhƣợc điểm có sai số do mất phối hợp trở kháng.

QĐ

E
CT

E

P(t)IN

P(t)out

1

2

3

4

5

6

7

8
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3.6.ĐO ĐỘ SÂU ĐIỀU CHẾ.

• 3.6.1.Khái niệm về độ sâu điều chế.

• Trong lĩnh vực thông tin liên lạc và phát thanh truyền hình kỹ thuật Analog, để 

truyền tải tin tức đi xa ngƣời ta đã thực hiện điều chế tin tức trên sóng mang cao 

tần.Để đánh giá độ thâm nhập của tin tức vào sóng mang dùng đại lƣợng về độ sâu 

điều chế . 

• Tín hiêu AM:

Uam(t) = [Uc + Um.Sin 2 fm.t ] .[ Sin 2 fc.t ] 

Với tín hiệu AM có độ sâu mA ≤1

• Tin hiệu FM:

Ufm(t) = Uc .Sin .[2 fc.+ Um.Sin 2 fm.t]. t .

Với tín hiệu FM có độ sâu mf. .

Tin tức.

Sóng mang.

Sóng AM

Sóng 

mang

Tin 

tức

Sóng 

FM
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3.6.2 ĐO ĐỘ SÂU ĐIỀU CHẾ AM

A.Phƣơng pháp quét thẳng.

MHS thiết lập ở chế độ quét liên tục đồng bộ trong,tín hiệu AM đƣa tới cổng Y,điên áp 

quét răng cƣa đƣa tới cổng X.

Hình ảnh trên MHS nhƣ hình vẽ :

Cách tính nhƣ sau:

Đo chiều cao của kích thƣớc A, B đơn vị mm, 

sau đó tính theo công thức:

m= (A-B)/A+B).100%

UAM Uq

OPSILLOCOPE

Y
X

z

A B
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3.6.2 ĐO ĐỘ SÂU ĐIỀU CHẾ AM

• B.Phƣơng pháp quét tròn.

• MHS thiết lập ở chế độ khuếch đại,tín hiệu AM đƣa tới cổng Y và qua mạch di pha 

90độ RC rồi đƣa tới cổng X.

• Hình ảnh trên MHS nhƣ hình vẽ :

• Cách tính nhƣ sau:

• Đo chiều cao của kích thƣớc A, B đơn vị mm, 

• sau đó tính theo công thức:

• m= (A-B)/A+B).100%

Y X

UAM CR

A
B AB
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3.6.2 ĐO ĐỘ SÂU ĐIỀU CHẾ AM

B.Phƣơng pháp quét sin.

MHS thiết lập ở chế độ khuếch đại,tín hiệu AM đƣa tới cổng Y 

Điện ápU(Ωt) đƣa vào cổng X

Hình ảnh trên MHS nhƣ hình vẽ :

Cách tính nhƣ sau:

Đo chiều cao của kích thƣớc A, B đơn vị mm, 

sau đó tính theo công thức:

m= (A-B)/A+B).100%

Y X

ωt

Ωt

AM
Máy phát AM

A
B
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3.6.3ĐO ĐỘ SÂU FM

A.Sơ đồ khối .

MHS làm việc ở chế độ khuếch đại

Tín hiệu FM đƣa tới cổng Y

Điện áp quét từ bộ tạo dao động phụ DĐP

đƣa vào cổng X Qua bộ xoay pha.

B.Cách đo nhƣ sau:

Khi khóa K mở Vào Y là sóng mang cao tần ωt

Chƣa điều chế, vào X là đao động phụ ωp

.hình ảnh là đƣờng litxazu.

Điều chỉnh ωp cho xuất hiện hình Elip để ωt= ωp 

Điều chỉnh xoay pha sao cho nhận đƣợc một đƣờng 

thẳng khi đó pha của 2 dao động trùng nhau.

Đóng khóa k đƣa U(fm) vào cổng Y.Trên màn hình 

xuất hiện hình nhƣ hình vẽ

Cách tính mf nhƣ sau:

mf=arcsin (d/D).100%

Y X

fM
XP

DĐP

ωt

Ωt

Máy phát fM

k

D

d
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI CHƢƠNG

1. Đặc điểm,phƣơng pháp đo dòng điện?điện áp?

2. Các phƣơng tiện đo dòng?điện áp?

3. Đặc điểm ,phƣơng pháp đo tần số?

4. Đặc điểm ,phƣơng pháp đo góc lệch pha?

5. Đặc điểm ,phƣơng pháp đo công suất?

6. Đặc điểm ,phƣơng pháp đo độ sâu điều chế AM?, FM?
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CHƢƠNG 4:  SỬ DỤNG MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐO THÔNG DỤNG

1. Đồng hồ vạn năng.

2. Máy hiện sóng.

3. Máy tạo tín hiệu.

4. Câu hỏi cuối chƣơng.
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4.1 ĐỒNG HÕ VẠN NĂNG.
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ĐO ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU

- Quay công tắc sang vị trí DC.V

- Trị số cần đo là: 0.1V, 0.5V, 2.5V,10V, 50V,  
250Vvà 1000V

- Que đo đồng hồ đặt nhƣ hình

- Chú ý: Cần đặt vị trí công tắc phù hợp với 
điện áp một chiều cần đo 
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ĐO ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU

• Quay công tắc sang vị trí AC.V

• Trị số đo điện áp xoay chiều là: 10V, 
50V, 250V, 1000V

• Que đo đồng hồ đặt nhƣ hình

- Chú ý: Cần đặt vị trí công tắc phù hợp 
với điện áp xoay chiều cần đo 
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ĐO DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

• Quay công tắc sang vị trí AC.15A

• Trị số đo dòng điện xoay chiều là: 15A 

• Que đo đồng hồ đặt nhƣ hình

- Chú ý: Cần đặt vị trí công tắc phù hợp 
với dòng điện xoay chiều cần đo 
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ĐO DÕNG ĐIỆN MỘT CHIỀU mA

• Quay công tắc sang vị trí DC.mA

• Trị số đo dòng điện một chiều là: 0.5mA, 
2.5mA, 25mA, 250mA

• Que đo đồng hồ đặt nhƣ hình

- Chú ý: Cần đặt vị trí công tắc phù hợp với 
dòng điện một chiều cần đo 
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ĐO ĐIỆN TRỞ

Cho chuyển mạch về vị 

Trí đo ôm.

Lựa chọn thang đo cho

phù hợp , sao cho kim chỉ

một giá trị rõ rệt để rễ đọc 

và cho sai số nhỏ.
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ĐỒNG HỒ VAN NĂNG HIỆN SỐ

ĐO ĐIỆN ÁP 

Chuyển mạch về vị trí 

Đo áp.
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ĐO ĐIỆN TRỞ

Chuyển mạch về vị trí

Đo ôm
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ĐO DÕNG

• Chuyển mạch về vị trí đo dòng
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4.2.MÁY HIỆN SÓNG.
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GIỚI THIỆU CÁC NÖM CHỨC NĂNG.

A.Panel phía trƣớc:

1. CRT:

POWER: Công tắc chính của máy, khi bật công tắc lên thì đèn led sẽ sáng

INTEN: Điều chỉnh độ sáng của điểm hoặc tia

FOCUS: Điều chỉnh độ sắc nét của hình

TRACE RATOTION: Điều chỉnh tia song song với đƣờng kẻ ngang trên màn hình

2. Vertical:

CH1 (X): Đầu vào vertical CH1 là trục X trong chế độ X-Y

CH2 (Y): Đầu vào vertical CH2 là trục Y trong chế độ X-Y

AC-GND-DC: Chọn lựa chế độ của tín hiệu vào và khuếch đâị dọc

- AC nối AC

- GND khuếch đại dọc tín hiệu vào đƣợc nối đất và tín hiệu vào đƣợc ngắt ra
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GIỚI THIỆU CÁC NÖM CHỨC NĂNG.

• - DC nối DC
VOLTS/DIV: Chọn lựa độ nhạy của trục dọc từ 5mV/DIV đến 5V/DIV, tổng cộng 
là 10 tầm
VAIRIABLE: Tinh chỉnh độ nhạy với giá trị > 1/2.5 giá trị đọc đƣợc. Độ nhạy 
đƣợc chỉnh đến giá trị đặc trƣng tại vị trí CAL.
POSITION: Dùng để điều chỉnh vị trí của tia
VERT MODE: Lựa chọn kênh
- CH1: Chỉ có 1 kênh CH1
- CH1: Chỉ có 1 kênh CH1
- DUAL: Hiện thị cả hai kênh
- ADD: Thực hiện phép cộng (CH1 + CH2) hoặc phép trừ (CH1-CH2) (phép trừ chỉ 
có tác dụng khi CH2 INV đƣợc nhấn).
ALT/CHOP: Khi nút này đƣợc nhả ra trong chế độ Dual thì kênh 1 và kênh 2 đƣợc 
hiển thị một cách luân phiên, khi nút này đƣợc ấn vào trong chế độ Dual, thì kênh 1 
và kênh 2 đƣợc hiển thị đồng thời.
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GIỚI THIỆU CÁC NÖM CHỨC NĂNG.

• 3. Triggering:

EXT TRIG IN : Đầu vào Trigger ngoài, để sử dụng đầu vào này, ta điều chỉnh 

Source ở vị trí EXT

SOURCE: Dùng để chọn tín hiệu nguồn trigger (trong hay ngoài), và tín hiệu đầu 

vào EXT TRIG IN

- CH1: Chọn Dual hay Add ở Vert Mode, chọn CH1 để lấy tín hiệu nguồn Trigger 

bên trong.

- CH2: Chọn Dual hay Add ở Vert Mode, chọn CH2 để lấy tín hiệu nguồn Trigger 

bên trong.

- TRIG.ALT: Chọn Dual hay Add ở Vert Mode, chọn CH1 hoặc CH2 ở SOURCE, 

sau đó nhấn TRIG.ALT, nguồn Trigger bên trong sẽ hiển thị luân phiên giữa kênh 1 

và kênh 2.
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GIỚI THIỆU CÁC NÖM CHỨC NĂNG.

•

- LINE: Hiển thị tín hiệu Trigger từ nguồn xoay chiều

- EXT: Chọn nguồn tín hiệu Trigger bên ngoài tại đầu vào EXT TRIG IN

- SLOPE: Nút Trigger Slope

o “+” Trigger xảy ra khi tín hiệu Trigger vƣợt quá mức Trigger theo hƣớng dƣơng

o “-” Trigger xảy ra khi tín hiệu Trigger vƣợt quá mức Trigger theo hƣớng âm.

- TRIGGER MODE: Lựa chọn chế độ Trigger

o Auto: Nếu không có tín hiệu Trigger hoặc tín hiệu Trigger nhỏ hơn 25 Hz thì 

mạch quét phát ra tín hiệu quét tự do mà không cần đến tín hiệu Trigger.

o Norm: Khi không có tín hiệu Trigger thì mạch quét ở chế độ chờ và không có tín 

hiệu nào đƣợc hiển thị.

o TV-V: Dùng để quan sát tín hiệu dọc của hình ảnh trong TV

o TV-H: Dùng để quan sát tín hiệu ngang của hình ảnh trong TV
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GIỚI THIỆU CÁC NÖM CHỨC NĂNG.

•

4. Time base:

- TIME/DIV: Cung cấp thời gian quét từ 0.2 us/ vạch đến 0.5 s/vạch với tổng cộng 

20 bƣớc.

- X-Y: Dùng oscilloscope ở chế độ X-Y

- SWP.VAR: Núm điều khiển thang chạy của thời gian quét đƣợc sử dụng khi CAL 

và thời gian quét đƣợc hiệu chỉnh giá trị đặt trƣớc tại TIME/DIV. Thời gian quét 

của TIME/DIV có thể bị thay đổi một cách liên tục khi trục không ở đúng vị trí 

CAL. Xoay núm điều khiển đến vị trí CAL và thời gian quét đƣợc đặt trƣớc giá trị 

tại TIME/DIV. Vặn núm điều khiển ngƣợc chiều kim đồng hồ đến vị trí cuối cùng 

để giảm thời gian quét đi 2.5 lần hoặc nhiều hơn.

- POSITION: Dùng để chỉnh vị trí của tia theo chiều ngang.

- X10 MAG: Phóng đại 10 lần
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GIỚI THIỆU CÁC NÖM CHỨC NĂNG.

•

CAL: Cung cấp tín hiệu 2Vp-p, 1KHz, xung vuông dùng để chỉnh que đo

GND: Tiếp đất thiết bị với sƣờn máy.

B. Panel sau:

Z AXIS INPUT: Cho điều biến mật độ

CH1 SIGNAL OUTPUT: Cấp áp 20mV/vạch từ máy đếm tần

AC POWER: Nguồn xoay chiều

FUSE: Cầu chì
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CÁCH THỨC VẬN HÀNH.

1. Hoạt động cơ bản

1.Thao tác khi một  kênh hoạt động:

trƣớc khi khởi động máy 

phải đảm bảo điện áp đầu

vào đúng yêu cầu. Sau đó

thực hiện việc bật các công

tắc và nhấn nút theo

bảng sau:

Thành phần Thiết lập Thành phần

power off slope

inten ở giữa Trig.alt

focus ở giữa Trigger.mode

Vert mode ch1 Time/div

Alt/chop Nhả ra póition

Volts/div 0,5/div x10mag

Vảiable cal

Ac-gnd-dc gnd

source ch1
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CÁCH THỨC VẬN HÀNH.

1. Hoạt động cơ bản

Sau khi thiết lập công tắc và các nút nhƣ trên thì nối dây điện vào máy và thực hiện các thao 
tác sau:
1) Nhấn nút Power và bảo đảm rằng đèn led bật sáng. Trong vòng 20 s sẽ có tia xuất hiện 
trên màn hình. Nếu không thấy tia xuất hiện trên mà hình trong vòng 60s thì nên kiểm tra 
lại các bƣớc thiết lập công tấc ở trên.
2) Điều chỉnh độ sáng tối và độ sắc nét bằng núm Focus và Inten
3) Điều chỉnh tia ở đƣờng ngang trung tâm bằng núm Trace Rotation và nút Position
4) Nối que đo vào đầu Ch1 và 2Vp-p Cal
5) Đặt công tắc AC-GND-DC ở vị trí AC , Dạng sóng sẽ xuất hiện trên mà hình
6) Điều chỉnh Focus để có đƣợc hình ảnh rõ nét.
7) Hiển thị dạng sóng rõ ràng hơn bằng cách chỉnh núm Volts/Div và Time/Div tới các vị 
trí khác nhau
8) Chỉnh núm Position ngang và dọc để đọc đƣợc điện áp cũng nhƣ thời gian dẽ dàng hơn
Ghi chú: Các mô tả trên là hoạt động đơn giản cho kênh Ch1, đối với kênh Ch2 thì hoạt 
động cũng tƣơng tự.
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CÁCH THỨC VẬN HÀNH.

1. Hoạt động cơ bản

2. Thao tác khi hai kênh hoạt động:

Đặt Vert Mode ở Dual, nối hai đầu dò vào Cal, đặt AC-GND-DC ở AC và chỉnh núm 

Position để thấy đƣợc hai tia riêng biệt.

3. X-Y: 

Đặt núm chuyển đổi Time/Div sang X-Y để kích hoạt máy hoạt động ở chế độ X-Y.

Trục X tín hiệu: Kênh Ch1

Trục Y tín hiệu: Kênh Ch2

Ghi chú: Khi tần số cao đƣợc hiển thị trong chế độ X-Y, phải chú ý đến sự khác nhau về 

pha cũng nhƣ về tần số giữa hai trục X-Y

Chế độ X-Y cho phép Oscilloscope biễu diễn nhiều phép đo mà các cách quét thông 

thƣờng không thực hiện đƣợc. CRT trở thành đồ thị điện tử của hai điện áp tức thời. Hiển 

thị có thể so sánh trực tiếp hai điện áp nhƣ là là một Vectorscope hiển thị thanh màu 

chuẩn của video. Tuy nhiên chế độ
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4.3.MÁY TẠO TÍN HIỆU



6/30/2014 85

THAM SỐ KỸ THUẬT.

Dải tần hoạt động : 9kHZ-3Ghz

Độ ổn định thời gian +/- 1ppm

Độ phân giải tần số: 0.1Hz

Độ chính xác tín hiệu đầu ra:-127 đến 13dBm (có thể thiết lập đƣợc 20dBm)

Dải tần số LF:20Hz-80KHz

Nhiễu pha: -95dBc/Hz (Fc = 1GHz tại vị trí 20kHz lệch)

Các dạng điều chế :AM, FM, PM

Màn hình hiển thị màu 6.5 inch TFT

Giao diện RS-232 hoặc USB

Nhiệt độ môi trƣờng làm việc bình thƣờng:0°C đến 55°C

USB kết nối và hỗ trợ bộ nhớ flash
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CÁCH THỨC VẬN HÀNH.

Trên mặt máy có các núm chức năng tƣơng ứng với từng chế độ tạo tín hiệu.Khi làm 

việc với tín hiệu nào ta nhấn nút trên mặt tƣơng ứng với nó.

A. Tạo dao động sin.

B. Tạo tín hiêu AM.

C.Tạo tín hiệu FM.

D.Tạo tín hiệu PM.

Ngoài ra còn cho ta các mức chọn biên độ tín hiệu.

Độ sâu điều chế có thể thay đổi với các mức .

Chọn tần số sóng mang.

Chọn kết nối với thiết bị ngoại vi.
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4.4.CÂU HỎI CUỐI CHƢƠNG 4

1. Trình bầy cách sử dụng đồng hồ đo V-A-Ω.

2. Trình bầy vai trò của các núm nút trên mặt máy hiện sóng?

3. Trình bầy cách sử dụng máy hiện sóng dùng một kênh?

4. . Trình bầy cách sử dụng máy hiện sóng dùng hai kênh?

5. Trình bầy cách sử dụng máy tạo tín hiệu khi tạo tín hiệu AM?

6. Trình bầy cách sử dụng máy tạo tín hiệu khi tạo tín hiệu FM?
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Chuùng toâi mong nhaän ñöôïc nhieàu yù kieán ñoùng goùp cuûa quyù ñoàng nghieäp, 

caùc ñoäc giaû ñeå laàn taùi baûn cuoán saùch ñöôïc hoaøn thieän hôn.  

Xin chaân thaønh caûm ôn caùc baïn ñoàng nghieäp, Boä moân Cô sôû Kyõ thuaät Ñieän 

- Khoa Ñieän - Ñieän töû, Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa  ñaõ giuùp ñôõ vaø taïo ñieàu kieän 

thuaän lôïi cho chuùng toâi hoaøn thaønh quyeån saùch naøy. 

Ñòa chæ: Boä moân Cô sôû Kyõ thuaät Ñieän  - Khoa Ñieän - Ñieän töû, Tröôøng Ñaïi 

hoïc Baùch khoa - Ñaïi hoïc Quoác gia TPHCM - 268 Lyù Thöôøng Kieät, Q10. ÑT: 

(08) 8647685. Email: nntan@hcmut.edu.vn 

           nvky@hcmut.edu.vn 

     Nguyeãn Ngoïc Taân - Ngoâ Vaên Ky 
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1.4.2 Ñaëc tính tónh (static) 

Toång quaùt, ñaëc tính tónh cuûa thieát bò ño laø ñaëc tính coù ñöôïc khi thieát bò ño 
ñöôïc söû duïng ño caùc ñaïi löôïng coù ñieàu kieän khoâng thay ñoåi trong moät quaù trình 
ño. Taát caû caùc ñaëc tính tónh cuûa caùch thöùc ño coù ñöôïc nhôø moät quaù trình ñònh 
chuaån. 

Moät soá ñaëc tính ñöôïc dieãn taû nhö sau: 

 Möùc ñoä chính xaùc (sai soá) 

 Ñoä phaân giaûi: khoaûng chia nhoû nhaát ñeå thieát bò ño ñaùp öùng ñöôïc 

 Ñoä nhaïy 

 Ñoä sai bieät cuûa trò soá ño ñöôïc vôùi trò soá tin caäy ñöôïc 

 Trò soá ño chaáp nhaän ñöôïc qua xaùc suaát cuûa trò soá ño.  

1.4.3 Ñònh nghóa sai soá trong ño löôøng 

Ño löôøng laø söï so saùnh ñaïi löôïng chöa bieát (ñaïi löôïng ño) vôùi ñaïi löôïng 
ñöôïc chuaån hoùa (ñaïi löôïng maãu hoaëc ñaïi löôïng chuaån). Nhö vaäy coâng vieäc ño 
löôøng laø noái thieát bò ño vaøo heä thoáng ñöôïc khaûo saùt, keát quaû ño caùc ñaïi löôïng 
caàn thieát thu ñöôïc treân thieát bò ño. 

Trong thöïc teá khoù xaùc ñònh trò soá thöïc caùc ñaïi löôïng ño. Vì vaäy trò soá ño 
ñöôïc cho baèng thieát bò ño, ñöôïc goïi laø trò soá tin caäy ñöôïc (expected value). Baát 
kyø ñaïi löôïng ño naøo cuõng bò aûnh höôûng bôûi nhieàu thoâng soá. Do ñoù keát quaû ño ít 
khi phaûn aûnh ñuùng trò soá tin caäy ñöôïc. Cho neân coù nhieàu heä soá (factor) aûnh 
höôûng trong ño löôøng lieân quan ñeán thieát bò ño. Ngoaøi ra coù nhöõng heä soá khaùc 
lieân quan ñeán con ngöôøi söû duïng thieát bò ño. Nhö vaäy ñoä chính xaùc cuûa thieát bò 
ño ñöôïc dieãn taû döôùi hình thöùc sai soá. 

1.4.4 Caùc loaïi sai soá 

Sai soá tuyeät ñoái:    e = Yn – Xn 

e - sai soá tuyeät ñoái;  Yn - trò soá tin caäy ñöôïc;   Xn - trò soá ño ñöôïc 

Sai soá töông ñoái (tính theo %):   n n
r

n

Y X
e

Y
| | %−
= 100  

Ñoä chính xaùc töông ñoái:  n n

n

Y X
A

Y
| |−

= −1  

Ñoä chính xaùc tính theo %:       a = 100% – er = (A×100%) 
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Ví duï: ñieän aùp hai ñaàu ñieän trôû coù trò soá tin caäy ñöôïc laø 50V. Duøng voân-
keá ño ñöôïc 49V. 

Nhö vaäy sai soá tuyeät ñoái:     e = 1V 

Sai soá töông ñoái:     r
Ve
V

% %= =
1 100 2
50

 

Ñoä chính xaùc:  A = 1–0,02 = 0,98, a = 98% = 100% – 2% 

 Tính chính xaùc (precision): nn

n

X X
X

| |−
−1  

nX  - trò soá trung bình cuûa n laàn ño. 

Ví duï:     Xn =  97,      trò soá ño ñöôïc 

      nX  = 101,1  trò soá trung bình cuûa 10 laàn ño 

Tính chính xaùc cuûa caùch ño:   ,| | % %
,

−
− = ⇒

97 101 11 96 96
101 1

 

Sai soá chuû quan: Moät caùch toång quaùt sai soá naøy do loãi laàm cuûa ngöôøi söû 
duïng thieát bò ño vaø phuï thuoäc vaøo vieäc ñoïc sai keát quaû, hoaëc ghi sai, hoaëc söû 
duïng sai khoâng ñuùng theo qui trình hoaït ñoäng. 

Sai soá heä thoáng (systematic error) phuï thuoäc vaøo thieát bò ño vaø ñieàu kieän 
moâi tröôøng. 

Sai soá do thieát bò ño: caùc phaàn töû cuûa thieát bò ño, coù sai soá do coâng ngheä 
cheá taïo, söï laõo hoùa do söû duïng. Giaûm sai soá naøy caàn phaûi baûo trì ñònh kyø cho 
thieát bò ño. 

Sai soá do aûnh höôûng ñieàu kieän moâi tröôøng: cuï theå nhö nhieät ñoä taêng cao, aùp 
suaát taêng, ñoä aåm taêng, ñieän tröôøng hoaëc töø tröôøng taêng ñeàu aûnh höôûng ñeán sai 
soá cuûa thieát bò ño löôøng. Giaûm sai soá naøy baèng caùch giöõ sao cho ñieàu kieän moâi 
tröôøng ít thay ñoåi hoaëc boå chính (compensation) ñoái vôùi nhieät ñoä vaø ñoä aåm. Vaø 
duøng bieän phaùp baûo veä choáng aûnh höôûng tónh ñieän vaø töø tröôøng nhieãu. Sai soá 
heä thoáng chòu aûnh höôûng khaùc nhau ôû traïng thaùi tónh vaø traïng thaùi ñoäng: 

 ÔÛ traïng thaùi tónh sai soá heä thoáng phuï thuoäc vaøo giôùi haïn cuûa thieát bò ño 
hoaëc do qui luaät vaät lyù chi phoái söï hoaït ñoäng cuûa noù.  

 ÔÛ traïng thaùi ñoäng sai soá heä thoáng do söï khoâng ñaùp öùng theo toác ñoä thay 
ñoåi nhanh theo ñaïi löôïng ño. 

Sai soá ngaãu nhieân (random error): Ngoaøi söï hieän dieän sai soá do chuû quan 
trong caùch thöùc ño vaø sai soá heä thoáng thì coøn laïi laø sai soá ngaãu nhieân. Thoâng 
thöôøng sai soá ngaãu nhieân ñöôïc thu thaäp töø moät soá lôùn nhöõng aûnh höôûng nhieãu 
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ñöôïc tính toaùn trong ño löôøng coù ñoä chính xaùc cao. Sai soá ngaãu nhieân thöôøng 
ñöôïc phaân tích baèng phöông phaùp thoáng keâ. 

Ví duï: giaû söû ñieän aùp ñöôïc ño baèng moät voân-keá ñöôïc ñoïc caùch khoaûng 1 
phuùt. Maëc duø voân-keá hoaït ñoäng trong ñieàu kieän moâi tröôøng khoâng thay ñoåi, 
ñöôïc chuaån hoùa tröôùc khi ño vaø ñaïi löôïng ñieän aùp ñoù xem nhö khoâng thay ñoåi, 
thì trò soá ñoïc cuûa voân-keá vaãn coù thay ñoåi chuùt ít. Söï thay ñoåi naøy khoâng ñöôïc 
hieäu chænh bôûi baát kyø phöông phaùp ñònh chuaån naøo khaùc, vì do sai soá ngaãu 
nhieân gaây ra. 

1.4.5 Caùc nguoàn sai soá 

Thieát bò ño khoâng ño ñöôïc trò soá chính xaùc vì nhöõng lyù do sau: 

 Khoâng naém vöõng nhöõng thoâng soá ño vaø ñieàu kieän thieát keá 

 Thieát keá nhieàu khuyeát ñieåm 

 Thieát bò ño hoaït ñoäng khoâng oån ñònh 

 Baûo trì thieát bò ño keùm 

 Do ngöôøi vaän haønh thieát bò ño khoâng ñuùng 

 Do nhöõng giôùi haïn cuûa thieát keá 

1.4.6 Ñaëc tính ñoäng 

Moät soá raát ít thieát bò ño ñaùp öùng töùc thôøi ngay vôùi ñaïi löôïng ño thay ñoåi. 
Phaàn lôùn noù ñaùp öùng chaäm hoaëc khoâng theo kòp söï thay ñoåi cuûa ñaïi löôïng ño. 
Söï chaäm chaïp naøy phuï thuoäc ñaëc tính cuûa thieát bò ño nhö tính quaùn tính, nhieät 
dung hoaëc ñieän dung... ñöôïc theå hieän qua thôøi gian treã cuûa thieát bò ño. Do ñoù 
söï hoaït ñoäng ôû traïng thaùi ñoäng hoaëc traïng thaùi giao thôøi cuûa thieát bò ño cuõng 
quan troïng nhö traïng thaùi tónh. 

Ñoái vôùi ñaïi löôïng ño coù ba daïng thay ñoåi nhö sau: 

 Thay ñoåi coù daïng haøm böôùc theo thôøi gian 

 Thay ñoåi coù daïng haøm tuyeán tính theo thôøi gian 

 Thay ñoåi coù daïng haøm ñieàu hoøa theo thôøi gian. 

Ñaëc tuyeán ñoäng cuûa thieát bò ño 

 Toác ñoä ñaùp öùng 

 Ñoä trung thöïc 

 Tính treã 

 Sai soá ñoäng. 
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 Ñaùp öùng ñoäng ôû baäc zero (baäc khoâng) 

Moät caùch toång quaùt tín hieäu ño vaø tín hieäu ra cuûa thieát bò ño ñöôïc dieãn taû 
theo phöông trình sau ñaây: 

n n
o o o

n n o on n
d x d x dxa a a a x

dtdt dt

−

− −
+ + + + =

1

1 11 K  

m m
i i i

m m o om m
d x d x dxb b b b x

dtdt dt

−

− −
= + + + +

1

1 11 K  

xo - tín hieäu ra cuûa thieát bò ño;    xI - tín hieäu ño 

ao ÷ an - thoâng soá cuûa heä thoáng ño giaû söû khoâng ñoåi 

bo ÷ bn - thoâng soá cuûa heä thoáng ño giaû söû khoâng ñoåi. 
Khi ao, bo khaùc khoâng (≠ 0) thì caùc giaù trò a, b khaùc baèng khoâng (= 0). 

Phöông trình vi phaân coøn laïi:  

  aoxo  =  boxI;    o
o i

o

bx x
a

= ;    o

o

bK
a

= : ñoä nhaïy tónh 

Nhö vaäy ñaây laø tröôøng hôïp ñaïi löôïng vaøo vaø ñaïi löôïng ra khoâng phuï 
thuoäc vaøo thôøi gian, laø ñieàu kieän lyù töôûng cuûa traïng thaùi ñoäng. Ví duï nhö söï 
thay ñoåi vò trí con chaïy cuûa bieán trôû tuyeán tính theo ñaïi löôïng ño. 

 Ñaùp öùng ñoäng ôû baäc nhaát 

Khi caùc giaù trò a1, b1, ao, bo khaùc khoâng (≠ 0), coøn caùc giaù trò coøn laïi baèng 

khoâng (= 0): o
o o o i

dxa a x b x
dt

+ =1 . 

Baát kyø thieát bò ño naøo thoûa phöông trình naøy ñöôïc goïi laø thieát bò baäc nhaát. 
Chia hai veá phöông trình treân cho ao ta coù: 

o o
o i

o o

dx ba x x
a dt a

+ =1 . Hoaëc: o o
o i

o

dx bx x
dt a

τ + = ;    (τD + 1)xo = Kxi  

Vôùi:   D = dt
dt

;      τ = 
o

a
a

1 :  thôøi haèng;    o

o

bK
a

= :  ñoä nhaïy tónh 

Thôøi haèng τ coù ñôn vò laø thôøi gian, trong khi ñoù ñoä nhaïy tónh K coù ñôn vò 
laø ñôn vò cuûa tín hieäu ra/tín hieäu vaøo. 

Haøm truyeàn hoaït ñoäng (transfer function) cuûa baát kyø thieát bò ño baäc nhaát: 
o

i

x K
x D

=
τ +1

 

Ví duï cuï theå cuûa thieát bò ño baäc nhaát laø nhieät keá thuûy ngaân. 
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 Ñaùp öùng ñoäng cuûa thieát bò baäc hai, ñöôïc ñònh nghóa theo phöông trình 

o o
o o o i

d x dxa a a x b x
dtdt

+ + =
2

2 12  

Phöông trình treân ñöôïc ruùt goïn laïi: o i
nn

D D x Kx( )ξ
+ + =

ωω

2

2 2 1  

vôùi: n oa a/ω = 2 - taàn soá khoâng ñeäm töï nhieân, radian/thôøi gian 

ξ -  tæ soá ñeäm; ξ  = 
o

a
a a

1

2
;   o

o

bK
a

=  

Baát kyø thieát bò ño naøo thoûa phöông trình naøy goïi laø thieát bò ño baäc hai. 

 Thoâng thöôøng loaïi thieát bò ño baäc nhaát chæ hoaït ñoäng ño vôùi ñaïi löôïng 
coù naêng löôïng. 

Ví duï: loaïi caân duøng loø xo ñaøn hoài (löïc keá) coù naêng löôïng laø cô naêng, 
nhieät keá coù naêng löôïng laø nhieät naêng.  

 Loaïi thieát bò ño baäc hai coù söï trao ñoåi giöõa hai daïng naêng löôïng. 

 Ví duï: naêng löôïng tónh ñieän vaø töø ñieän trong maïch LC, cuï theå nhö chæ thò 
cô caáu ñieän töø keát hôïp vôùi maïch khueách ñaïi. 

1.4.7 Phaân tích thoáng keâ ño löôøng 

Söï phaân tích thoáng keâ caùc soá lieäu ño raát quan troïng, töø ñoù chuùng ta xaùc 
ñònh caùc keát quaû ño khoâng chaéc chaén (coù sai soá lôùn) sau cuøng. Ñeå cho söï phaân 
tích thoáng keâ coù yù nghóa, phaàn lôùn soá lieäu ño löôøng ñoøi hoûi sai soá heä thoáng 
phaûi nhoû so vôùi sai soá ngaãu nhieân. 

Khi ño moät ñaïi löôïng baát kyø naøo maø bieát keát quaû ño phuï thuoäc vaøo nhieàu 
yeáu toá, thì nhöõng yeáu toá naøy ñeàu quan troïng caû. Theo ñieàu kieän lyù töôûng, möùc 
ñoä aûnh höôûng cuûa caùc thoâng soá phaûi ñöôïc xaùc ñònh ñeå cho vieäc ño löôøng neáu 
coù sai soá phaûi ñöôïc giaûi thích vaø hieåu ñöôïc nguyeân nhaân gaây ra sai soá. Nhöng 
söï phaân tích sai soá khoâng ñöôïc taùch khoûi soá lieäu ñaõ ñöôïc coá ñònh trong caùc keát 
quaû ño löôøng. 
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YÙ nghóa soá hoïc cuûa söï ño nhieàu laàn: haàu heát giaù trò ño chaáp nhaän ñöôïc vaø 
bieán soá ño coù yù nghóa soá hoïc cuûa thieát bò ño ñoïc ñöôïc ôû nhieàu laàn ño. Söï gaàn 
ñuùng toát nhaát coù theå coù khi soá laàn ñoïc cuûa cuøng moät ñaïi löôïng ño phaûi lôùn. YÙ 
nghóa soá hoïc cuûa n laàn ño ñöôïc xaùc ñònh cho bieán soá x ñöôïc cho baèng bieåu 
thöùc: 

nx x x
x

n
...+ + +

= 1 2  

trong ñoù: x  -  trò trung bình;  xn - trò soá x laàn ño thöù n;  n - soá laàn ño. 

Ñoä leäch 

Ñoä leäch laàn ño thöù  1:  d x x= −1 1  

Ñoä leäch laàn ño thöù  2:  d x x= −2 2  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ñoä leäch laàn ño thöù n:  n nd x x= −  

Ví duï: x1 = 50,1Ω;   x2 = 49,7Ω;   x3 = 49,6Ω;   x4 = 50,2Ω 

YÙ nghóa soá hoïc:  x , , , , , ,+ + +
= = =

50 1 49 7 49 6 50 2 199 6 49 9
4 4

 

Ñoä leäch cuûa töøng giaù trò ño: 

  d1 = 50,1 – 49,9 =  0,2;  d2 = 49,7 – 49,9 = -0,2 

  d3 = 49,6 – 49,9 = -0,3;  d4 = 50,2 – 49,9 = 0,3 

Toång ñaïi soá cuûa caùc ñoä leäch: dtot = 0,2 – 0,2 + 0,3 – 0,3 = 0 

Nhö vaäy khi toång ñaïi soá caùc ñoä leäch cuûa caùc laàn ño so vôùi yù nghóa soá hoïc 
x  baèng khoâng thì khoâng coù söï phaân taùn cuûa caùc keát quaû ño xung quanh x . 

Ñoä leäch trung bình: coù theå duøng nhö moät bieåu thöùc cuûa tính chính xaùc cuûa 
thieát bò ño. 

Ñoä leäch trung bình caøng nhoû thì bieåu thöùc ño caøng chính xaùc. 

Bieåu thöùc ñoä leäch trung bình D ñöôïc xaùc ñònh: 

nd d d
D

n
| | | | ... | |+ + +

= 1 2  

Ví duï: D cuûa caùc trò soá ño cuûa ví duï tröôùc 

D | , | | , | | , | | , |+ − + − +
=

0 2 0 2 0 3 0 3
4
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Ñoä leäch chuaån (standard deviation): ñoä leäch chuaån σ cuûa moät soá laàn ño laø 
caùc giaù trò ñoä leäch quanh giaù trò trung bình ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:. 

Ñoä leäch chuaån cho n laàn ño: nd d d
n
...[ ]+ + +

σ =
2 2 2

1 21 2  (soá laàn ño 

n ≥ 30 ). 

Neáu soá laàn ño nhoû hôn 30 laàn (n<30) thì ñoä leäch chuaån ñöôïc dieãn taû 

      nd d d
n

...[ ]+ + +
σ =

−

2 2 2
1 21 2

1
 

Ví duï: Ñoä leäch chuaån cuûa caùc soá ño cuï theå treân 

      ( , ) ( , ) ( , ) ( , )[ ]+ − + − +
σ =

−

2 2 2 2
1 20 2 0 2 0 3 0 3

4 1
= =

0 26 0 294
3
, ,  

Ñoä leäch chuaån naøy raát quan troïng, trong söï phaân tích thoáng keâ soá lieäu ño. 
Neáu giaûm ñöôïc ñoä leäch chuaån seõ coù hieäu quaû trong vieäc caûi tieán keát quaû ño 
löôøng. 

Sai soá ngaãu nhieân: thöôøng ñöôïc tính treân cô sôû ñöôøng phaân boá Gauss cuûa 
ñoä leäch chuaån: 

n
Rd

d d d
e

n n
...

( )
+ + +

=
−

2 2 2
1 22

3 1
 

vaø giôùi haïn cuûa sai soá ngaãu nhieân: Rd Rde elim( ) ,= 4 5  

Nhöõng trò soá naøo coù ñoä leäch vöôït quaù giôùi haïn cuûa sai soá ngaãu nhieân ñeàu 
ñöôïc loaïi boû. 

Ví duï: keát quaû ño ñieän trôû ñöôïc thöïc hieän trong taùm laàn ño nhö sau. 

R1 = 116,2Ω;  R2 = 118,2Ω;   R3 = 116,5Ω;   R4 = 117,0Ω 

R5 = 118,2Ω;       R6 = 118,4Ω;   R7 = 117,8Ω;   R8 = 118,1Ω 

Trò trung bình cuûa ñieän trôû: R R R
R

... ,+ + +
= = Ω1 2 8 117 8

8
 

Ñoä leäch cuûa caùc laàn ño: 

 d1 = –1,6Ω;   d2 = 0,4Ω;   d3 = 0,7Ω;   d4 = –0,8Ω 

 d5 = 0,4Ω;    d6 = 0,6Ω;    d7 = 0,0Ω;   d8 = 0,3Ω 
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Tín hieäu ño ñöôïc taïo ra töø caûm bieán ño löôøng (transducer) do ñaïi löôïng 
ño taùc ñoäng vaøo. Tín hieäu naøy ñi qua maïch cheá bieán tín hieäu (signal 
conditioner). Sau ñoù ñi vaøo boä phaän trình baøy keát quaû (display) vaø thieát bò ghi 
(record) ñeå cho boä phaän ñoïc keát quaû söû duïng ngay keát quaû ño naøy. Ngoaøi ra heä 
thoáng ño löôøng coøn lieân keát vôùi heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng baèng caùch laáy tín 
hieäu ño ôû ngoõ ra cuûa maïch cheá bieán tín hieäu ñöa qua maïch so saùnh vôùi tín hieäu 
chuaån ñeå ñieàu khieån ñoái töôïng (ñaïi löôïng) ñang ñöôïc ño. Ví duï: ñaïi löôïng ño 
laø nhieät ñoä thì ñoái töôïng ñieàu khieån cuõng laø nhieät ñoä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1.2: Heä thoáng ño löôøng töông ñoàng nhieàu keânh 

f10 

Boä cheá bieán tín hieäu
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f2 
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fn fim 

fim 
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f1m 
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X2 

XI 
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Boä thu nhaän cheá bieán tín hieäu

v 

Giaûi ñieàu cheá

Phaùt Thu

X1 

X2 
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Xi 

XN 

Caûm bieán

MOD

MOD

Σ MOD

MOD

f20

f10

f20

f1m

f2m

fnm

fim
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CB MOD

Σ 
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f2000

Fio 

fno

f1m 

f2m 

fnm 

fim 

V2 

VI 

VN 

V1 

Phaàn keânh theo taàn soá

Tín hieäu ño  1 

Tín hieäu ño 2 

Boä cheá bieán tín hieäu
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Heä thoáng ño löôøng nhieàu keânh: Tröôøng hôïp caàn ño nhieàu ñaïi löôïng thì moãi 
ñaïi löôïng ño ôû moät keânh. Nhö vaäy sau moãi tín hieäu ño ñöôïc laáy ra töø maïch cheá 
bieán tín hieäu ôû moãi keânh seõ ñöa qua maïch phaân keânh (multiplexer) ñeå ñöôïc 
saép xeáp tuaàn töï truyeàn ñi treân cuøng moät heä thoáng daãn truyeàn (daây daãn hay voâ 
tuyeán). Ñeå coù söï phaân bieät caùc ñaïi löôïng ño, tröôùc khi ñöa vaøo maïch phaân 
keânh caàn phaûi maõ hoùa hoaëc ñieàu cheá (Modulation – MOD) theo taàn soá khaùc 
nhau (ví duï nhö f10,f20…) cho moãi tín hieäu cuûa ñaïi löôïng ño. Taïi nôi nhaän tín 
hieäu laïi phaûi giaûi maõ hoaëc giaûi ñieàu cheá (demodulation – DEMOD) ñeå laáy laïi 
töøng tín hieäu ño. Ñaây cuõng laø hình thöùc ño löôøng töø xa (telemety) cho nhieàu ñaïi 
löôïng ño. 

1.8.2 Heä thoáng ño löôøng daïng soá (Digital) (H.1.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.3: Heä thoáng ño löôøng soá keát hôïp vôùi μP 

Thieát bò vi xöû lyù (Microprocessor - μP) tham gia vaøo heä thoáng ño löôøng 
nhaèm muïc ñích xöû lyù nhanh tín hieäu ño, choáng nhieãu toát hôn so vôùi tín hieäu ño 
ôû daïng Analog khi truyeàn ñi xa. Caùch ly toát hôn vaø deã thöïc hieän hôn neáu duøng 
phöông phaùp quang hoïc (duøng caùch thöùc gheùp baèng tín hieäu quang (opto – 
coupler). Ñaây cuõng laø hình thöùc thöôøng duøng hieän nay. 

Vôùi söï phaùt trieån cuûa maùy tính caù nhaân (PC), heä thoáng ño löôøng duøng kyõ thuaät 
soá duøng PC ñeå töï ñoäng hoùa heä thoáng ño löôøng ôû möùc ñoä cao hôn vaø thuaän lôïi hôn khi 
söû duïng. Do ñoù, chuùng ta böôùc sang moät giai ñoaïn môùi Maùy tính hoùa thieát bò ño löôøng 
(computerized instrumentation). 

Trong heä thoáng ño löôøng duøng kyõ thuaät soá, tín hieäu daïng Analog ñöôïc 
chuyeån ñoåi sang tín hieäu daïng soá (digital) baèng caùc maïch ADC (analog digital 

S/H ADC

 
 

DAC

Maùy 
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thò soá
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converter) ñeå cho boä vi xöû lyù (μP) hoaït ñoäïng, sau ñoù muoán coù daïng Analog ñeå 
söû duïng, chuùng ta duøng maïch DAC (digital analog converter) ñeå chuyeån ñoåi 
laïi. 

Ngoaøi ra heä thoáng ño löôøng daïng soá coøn coù öu ñieåm laø söï hoaït ñoäng thoâng 
minh nhôø vaøo chöông trình phaàn meàm (software) caøi ñaët vaøo maùy tính ñeå xöû lyù tín 
hieäu ño löôøng vaø ñieàu khieån heä thoáng töï ñoäng hoùa. 

1.8.3 Tính linh hoaït trong söï ñieàu khieån töø xa thieát bò ño löôøng  
Heä thoáng ño löôøng daïng soá nhôø söï keát noái vôùi maùy tính, ñaõ ñieàu khieån töø 

xa (remote) caùc chöùc naêng cuûa heä thoáng ño löôøng baèng caùch söû duïng caùc 
ñöôøng truyeàn soá lieäu (BUS) cuûa boä vi xöû lyù (μP). Heä thoáng ñöôïc trình baøy ôû 
hình 1.4. 

Nhö maùy tính PC ñieàu khieån thieát bò ño löôøng thoâng qua boä giao tieáp 
chuaån (interface bus standard) thoâng duïng laø IE 488 hoaëc RS232C. Phaàn giao tieáp 
truyeàn soá ña naêng (GPIB - general purpose interface bus) ñöôïc thieát keá ñeå thöïc 
hieän söï ñieàu khieån. (Chuùng ta seõ ñeà caäp ñeán vaán ñeà naøy ôû moät chöông sau). 

Hình 1.4: Heä thoáng thu nhaän vaø xöû lyù döõ lieäu 
duøng maïch giao tieáp RS232 

Caûm bieán

Boä 
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A D C
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Hình 2.2: a) Khung quay – Loaïi truïc quay  
            b) Khung quay – Loaïi daây treo 

Nam chaâm vónh cöûu: khung quay ñöôïc ñaët giöõa hai cöïc töø NS cuûa nam 
chaâm vónh cöûu. 

Loõi saét non hình truï naèm trong khung quay töông ñoái ñeàu. 

Kim chæ thò ñöôïc gaén chaët treân truïc quay hoaëc daây treo. Phía sau kim chæ 
thò coù mang ñoái troïng ñeå sao cho troïng taâm cuûa kim chæ thò naèm treân truïc quay 
hoaëc daây treo. 

Loø xo kieåm soaùt hoaëc daây treo coù nhieäm vuï keùo kim chæ thò veà vò trí ban 
ñaàu. 

Nguyeân lyù hoaït ñoäng (xem H.2.3) 

Khi coù doøng ñieän ñi vaøo cuoän daây, treân khung daây seõ xuaát hieän löïc ñieän 
töø F: 

F = N.B.l.I  (2.1) 
trong ñoù: N - soá voøng daây quaán cuûa cuoän daây 

   B - maät ñoä töø thoâng xuyeân qua cuoän daây 

    l -  chieàu cao cuûa khung; I - cöôøng ñoä doøng ñieän. 

Moâmen quay Tq cuûa löïc ñieän töø F:   

Tq = F.W = N.B.l.W.I  (2.2) 
trong ñoù W laø beà roäng cuûa khung quay 

Moâmen quay Tq cuûa löïc ñieän töø F:  Tq = F.W = N.B.l.W.I 

Kq = N.B.l.W - heä soá tæ leä vôùi söï caáu taïo cuûa cô caáu laø haèng soá: 

Tq = KqI 
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Ñoàng thôøi khi ñoù loø xo (hoaëc daây treo) taïo ra moâmen caûn Tc khi kim chæ 
thò quay do moâmen quay Tq laøm xoaén loø xo kieåm soaùt hoaëc daây treo: 

    Tc = Kc θ      (2.3) 

Kc - haèng soá xoaén cuûa loø xo kieåm soaùt hoaëc daây treo 

θ - goùc quay cuûa kim chæ thò. Taïi goùc quay θi cuûa kim chæ thò ñöùng yeân: 

  Tq =  Tc;     KqI =  KcθI;     θ = =q
i

c

K
I KI

K
 (2.4) 

Goùc quay θi tæ leä tuyeán tính vôùi doøng ñieän I 

 

Hình 2.3: Nguyeân lyù hoaït ñoäng 

Söï ñeäm (caûn dòu) cho kim chæ thò 

Khi kim chæ thò di chuyeån döôùi taùc ñoäng cuûa Tq cuõng xuaát hieän moâmen 
ñeäm Td do doøng ñieän öùng phaùt sinh trong cuoän daây do töø thoâng xuyeân qua 
khung quay thay ñoåi töùc thôøi (H.2.4): 
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d
d

i D

e
i

R R
=

+
  (2.5) 

trong ñoù: ed:- söùc ñieän ñoäng öùng;   Ri - ñieän trôû cuûa khung quay 

    RD: - ñieän trôû ñeäm noái hai cuoän daây. 
 

 

Hình 2.4: Söï ñeäm cho kim chæ thò 

 Tröôøng hôïp RD→∞, khoâng coù moâmen ñeäm, kim chæ thò deã bò dao ñoäng 
quanh ñieåm seõ döøng laïi cuûa kim, vì cuoän daây bò hôû maïch khoâng coù doøng id 
trong khi vaãn coù ed. 

 Tröôøng hôïp RD→0, moâmen ñeäm lôùn nhaát coù söï ñeäm chaët laøm cho söï di 
chuyeån cuûa kim raát chaäm vaø khoù khaên hôn khi bò dao ñoäng cô hoïc do di 
chuyeån cô caáu ño. 

 Tröôøng hôïp RD→RDC, ñieän trôû ñeäm ñuùng möùc, kim chæ thò di chuyeån 
nhanh khi coù doøng ñieän vaøo vaø khoâng bò dao ñoäng quanh vò trí döøng cuûa kim. 
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Theo phöông trình chuyeån ñoäng cuûa kim: 

c
d dJ D T

dtdt
θ θ

+ + θ =
2

2 0   (2.6) 

trong ñoù: J - moâmen quaùn tính cuûa khung quay vaø kim 

   D - haèng soá ñeäm cuûa heä thoáng 

    Tc - moâmen caûn do loø xo kieåm soaùt hoaëc daây xoaén. 

Ñeå coù söï ñeäm ñuùng möùc thì D phaûi coù ñieàu kieän: 

   o cD D J T.= = 2      (2.7) 

Neáu D > Do: ñeäm quaù möùc;  D < Do: ñeäm yeáu 

Ngöôøi ta chöùng minh ñöôïc raèng haèng soá ñeäm: DK
D

R
'

=  

vôùi R = RI + RD;   DK '  = R.B.I.W 

Ñaëc tính cô caáu töø ñieän  

Ñoä nhaïy doøng ñieän cuûa cô caáu ñieän töø: ñoä nhaïy cuûa doøng ñieän ñöôïc ñònh 
nghóa: 

θ
= = I

I
C

KdS
dI K

  (2.8) 

nghóa laø ñoä nhaïy cuûa doøng ñieän töông öùng vôùi söï bieán thieân cuûa goùc quay khi 
coù söï bieán ñoåi cuûa doøng ñieän. Trong thöïc teá, ngöôøi ta thöôøng duøng Imax (doøng 
ñieän toái ña) cuûa cô caáu chæ thò ñeå xaùc ñònh ñoä nhaïy nghóa laø ñoä nhaïy caøng lôùn 
khi Imax  caøng nhoû vì θmax (goùc quay lôùn nhaát) cuûa cô caáu chæ thò gioáng nhau 
(vaøo khoaûng # 105o). Taêng ñoä nhaïy cô caáu baèng caùch taêng Kq giaûm KC. 

Ñoä nhaïy ñieän aùp cô caáu: θ
=V

dS
dv

. Neáu ñieän trôû noäi cuûa khung quay laø 

Ri thì: 

v i
i i

dS S
R dI R
θ

= =
1   (2.9) 

Do ñoù coù söï quan heä giöõa ñoä nhaïy ñieän aùp vaø doøng ñieän. 

Öu ñieåm: cô caáu chæ thò töø ñieän coù öu ñieåm so vôùi nhöõng cô caáu khaùc nhôø 
nhöõng ñieåm sau ñaây: 
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 Töø tröôøng cuûa cô caáu do nam chaâm vónh cöûu taïo ra maïnh, ít bò aûnh 
höôûng cuûa töø tröôøng beân ngoaøi; 

 Coâng suaát tieâu thuï nhoû tuøy theo doøng Imax cuøng cô caáu coù theå töø 25 μW 
÷ 200 μW; 

 Coù ñoä chính xaùc cao, coù theå ñaït ñöôïc caáp chính xaùc 0,5%; 

 Vì goùc quay tuyeán tính theo doøng ñieän cho neân thang ño coù khoaûng chia 
ñeàu ñaën. 

Khuyeát ñieåm:  

 Cuoän daây cuûa khung quay thöôøng chòu ñöïng quaù taûi moät löôïng nhoû neân 
thöôøng deã bò hö hoûng neáu doøng ñieän quaù möùc ñi qua; 

 Chæ söû duïng doøng ñieän moät chieàu, khoâng hoaït ñoäng ôû doøng ñieän xoay 
chieàu; 

 Ñoái vôùi khung quay coù daây xoaén deã hö hoûng khi bò chaán ñoäng maïnh 
hoaëc di chuyeån quaù möùc giôùi haïn, do ñoù caàn ñeäm quaù möùc khi cho cô caáu 
ngöng hoaït ñoäng. 

 ÖÙng duïng 

 Cô caáu chæ thò kim thöôøng ñöôïc duøng roäng raõi trong lónh vöïc ño löôøng.  

 Ñieän keá göông quay (H.2.5): Khung quay mang göông phaûn chieáu vaø 
heä thoáng quang hoïc chieáu tia saùng vaøo göông vaø ñoám saùng troøn ghi keát quaû 
doøng ñieän ñi qua. Keát quaû ñöôïc ghi treân thöôùc chia hoaëc treân giaáy nhaïy quang 
(trong caùc thieát bò ghi). 

 

Hình 2.5 

2.1.2 Cô caáu ñieän töø 
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Coøn goïi laø cô caáu mieáng saét di ñoäng (moving iron). Kyù hieäu Σ| .  

Caáu taïo: coù hai loaïi löïc huùt vaø löïc ñaåy. 

 Loaïi löïc huùt (H.2.6) 

 Loaïi löïc ñaåy (H.2.7). 

 

Hình 2.6: Cô caáu ñieän töø loaïi huùt 

 

 

          Hình 2.7: Cô caáu ñieän töø loaïi ñaåy 

Hình 2.8: Cô caáu ñeäm 
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Caû hai ñeàu coù cuoän daây coá ñònh vaø mieáng saét di ñoäng gaén treân truïc quay 
mang kim chæ thò. Rieâng löïc ñaåy coù mang theâm mieáng saét coá ñònh gaén ôû maët 
trong cuûa cuoän daây. 

Truïc quay cuõng coù lo xo kieåm soaùt vaø cô caáu chæ thò coù ñeäm baèng söùc caûn 
khoâng khí (H.2.8). 

Nguyeân lyù hoaït ñoäng 

Cuoän daây coá ñònh coù doøng ñieän I (moät chieàu hoaëc xoay chieàu) löïc töø ñoäng 
F taïo ra löïc huùt hoaëc löïc ñaåy cho mieáng saét di ñoäng. 

F = nI(AT)  (ampe-voøng).        (2.10) 
trong ñoù: N - soá voøng quay; I - cöôøng ñoä doøng. 

Hoaëc goùc quay cuûa kim chæ thò ñöôïc chöùng minh: 

θ = 2q
i

C

K
I

K
  (2.11) 

vôùi: I - doøng ñieän DC hoaëc AC trò hieäu duïng (RMS). 

Nhö vaäy thang ño cuûa cô caáu ñieän töø khoâng tuyeán tính nhö thang ño cuûa 
cô caáu ñieän töø. 

Vieäc ñeäm cho cô caáu ñieän töø 

 Tieâu thuï naêng löôïng nhieàu hôn cô caáu ñieän töø. 

 Coù hieän töôïng töø dö trong laù saét non cho neân keùm chính xaùc hôn. 

 Tính treã laøm taêng sai soá khi duøng ôû doøng ñieän xoay chieàu. Giaûm tính 
treã baèng caùch giaûm nhoû mieáng saét di ñoäng hoaëc choïn maät ñoä töø thoâng B ñeå cho 
hieän töôïng treã trong mieáng saét nhoû ñi. Cho neân coù söï dung hoøa giöõa töø thoâng 
vaø mieáng saét di ñoäng. 

 AÛnh höôûng cuûa tín hieäu xoay chieàu: do coù thaønh phaàn cuoän caûm L cuûa 
cuoän daây coá ñònh cho neân khi taàn soá tín hieäu taêng, toång trôû Z = Lω = 2πfL cuûa 
cuoän daây taêng khoâng thích hôïp vôùi tín hieäu ño coù khoaûng taàn soá thay ñoåi lôùn. 
Ngoaøi ra doøng ñieän xoaùy treân mieáng saét di ñoäng taêng khi taàn soá tín hieäu taêng.  

 Do töø tröôøng taïo ra bôûi cuoän daây coù trò soá nhoû cho neân deã bò aûnh höôûng 
bôûi töø tröôøng nhieãu, caàn phaûi baûo veä baèng caùch chaén töø cho cô caáu 

 Coâng ngheä cheá taïo deã hôn cô caáu töø ñieän 

 Chæ ñöôïc duøng trong lónh vöïc ñieän coâng nghieäp 

 Chòu söï quaù taûi cao 

 Nhöõng cô caáu ñieän töø duøng trong voân-keá hoaëc ampe-keá thöôøng coù 
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thoâng soá kyõ thuaät: ñieän caûm cuoän daây 1Henry; ñieän trôû 20Ω/V; löïc töø ñoäng F = 
300 ampe voøng; ngaãu löïc xoaén baèng 5% khoái löôïng di chuyeån. 

2.1.3 Cô caáu ñieän ñoäng 

Laø cô caáu coù söï phoái hôïp giöõa cô caáu ñieän töø (khung quay mang kim chæ 
thò) vaø cô caáu ñieän töø (cuoän daây coá ñònh taïo töø tröôøng cho khung quay). 

Kyù hieäu treân cô caáu         ho    hoaëc     Cô caáu saét ñieän ñoäng. 

Caáu taïo (H.2.9): cô caáu ñieän ñoäng goàm coù cuoän daây coá ñònh vaø cuoän daây 
di ñoäng (khung quay). Thoâng thöôøng cuoän daây di ñoäng khoâng coù loõi saét non 
traùnh ñöôïc hieän töôïng töø treã vaø doøng ñieän xoaùy. Cuoän daây di ñoäng naèm trong 
vuøng aûnh höôûng töø tröôøng taïo ra bôûi cuoän daây coá ñònh, neáu cuoän daây coá ñònh 
quaán treân loõi saét töø laø cô caáu saét ñieän ñoäng (H.2.10). 

Nguyeân lyù hoaït ñoäng: khi coù doøng ñieän I1, I2 (moät chieàu hoaëc xoay chieàu) ñi 

vaøo cuoän daây di ñoäng vaø coá ñònh seõ taïo ra moâmen quay: 

Tq = Kq I1 I2 (doøng DC)  (2.12) 

hoaëc:      
T

q qT K i i dt
T

.= ∫ 1 2
0

1  (doøng AC) 

Vaäy goùc quay:   θ = 1 2
q

c

K
I I

K
     (2.13) 

Hoaëc:    
T

q

c

K
i i dt

K T
[ ]θ = ∫ 1 2

0

1  

KC - haèng soá xoaén cuûa loø xo kieåm soaùt hoaëc daây treo. 

Khung quay

Cuoän daây 
Cöïc töø

Hình 2.10: Cô caáu saét ñieän ñoäng 
Hình 2.9: Cô caáu ñieän ñoäng
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Hình 2.12: Maïch ño doøng 

Môû roäng taàm ño cho cô caáu töø ñieän. Duøng ñieän trôû shunt (H.2.12). 
Doøng ñieän ño:    = +m SI I I     (2.14) 

trong ñoù: mI - doøng ñieän qua cô caáu chæ thò. 

   SI  - doøng ñieän ñi qua ñieän trôû shunt. 

Ñieän trôû shunt SR  ñöôïc xaùc ñònh: 

=
−

m
S

t

I R
R

I I
max

max
  (2.15) 

trong ñoù: mR  -  ñieän trôû noäi cuûa cô caáu chæ thò. 

  Imax - doøng ñieän toái ña cuûa cô caáu chæ thò. 

    tI  - doøng ñieän toái ña cuûa taàm ño.  

Ví duï 2.1:    μ × Ω
=

− μ
50 1
1 50S

A KR
mA A( )

, vôùi = μ50I Amax ; 1mR k= Ω ; =tI 1mA 

−

−
× ×

= = ×
×

6 3
3

6
50 10 10 5 10

95950 10S
VR

A
( )
( )

ohm = 52 6, Ω (ohm) 

Ñoái vôùi ampe-keá coù nhieàu taàm ño thì duøng nhieàu ñieän trôû shunt, moãi taàm 
ño coù moät ñieän trôû shunt, khi chuyeån taàm ño laø chuyeån ñieän trôû shunt (H.2.13). 
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Hình 2.13: Maïch ño doøng  

coù nhieàu taàm ño 
Hình 2.14: Maïch shunt Ayrton 

Hoaëc duøng caùch chuyeån taàm theo kieåu shunt Ayrton (H.2.14). 

Maïch ño kieåu shunt Ayrton coù 3 taàm ño B, C, D. Khi khoùa A ôû vò trí B 
(taàm ño nhoû nhaát). 

Ñieän trôû shunt: = + +1 2 3SBR R R R  

ÔÛ vò trí C:        = +1 2SCR R R  

Coøn 3R  noái tieáp vôùi cô caáu chæ thò. 

ÔÛ vò trí D:        = 1SDR R  

Coøn +2 3R R  noái tieáp vôùi cô caáu chæ thò. 

Ví duï 2.2: 1mR k= Ω ; Imax  cuûa cô caáu 50μA. Xaùc ñònh ba taàm ño:  

        B (1mA); C (10mA); D(100mA) cho R ,1 R ,2 3R  

Giaûi: ÔÛ taàm B (1mA): 
  1 2 31 50 1 50( )( )mA A R R R k A− μ + + = Ω× μ  

  
−

−
×

+ + = = Ω
×

3

1 2 3 6
50 10 52 6

950 10
R R R( ) ,  

ÔÛ taàm C (10mA): 

  
6

3 3
1 2 6

1 50 10 1
1999950 10

( ) ( )k R A k R
R R

A

−

−

Ω + × Ω +
+ = =

×
 

ÔÛ taàm D (100mA): 

  
6

2 3
1 6

1 50 10
99950 10

( )k R R
R

A

−

−

Ω + + ×
=

×
; 2 3

1
1

1999
k R R

R
Ω + +

=  

Thay vaøo ta ñöôïc: 3
1 2 3

1
52 6

199
,k R

R R R
Ω +

+ = = Ω −  

Suy ra:  − Ω
= = Ω3

10 467 4 1000 47 337
200

R ( . , ) ,  
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Ω + Ω − Ω

= = = Ω1
1

1000 52 6 1052 6 0 526
1999 2000

R
R

, , ,  

Coøn = − + =2 52 6 47 337 0 526 4 737R , ( , , ) , ohm 

Ñaùp soá: =1 0 526R , ohm; =2 4 737R , ohm; =3 47 337R , ohm. 

Môû roäng taàm ño cho cô caáu ñieän töø: thay ñoåi soá voøng daây quaán cho cuoän 
daây coá ñònh vôùi löïc töø ñoäng F khoâng ñoåi: 

= = = =1 1 2 2 3 3F n I n I n I ...  

Ví duï: F = 300 Ampe voøng cho ba taàm ño; =1 1I A ; =2 5I A ; =3 10I A . 

Khi ñoù =1 300n voøng cho taàm ño =1 1I A  

 =2 60n  voøng cho taàm ño =2 5I A  

 =3 30n voøng cho taàm ño =3 10I A . 

Môû roäng taàm ño cho cô caáu ñieän ñoäng: Trong tröôøng hôïp ampe-keá duøng 
cô caáu chæ thò ñieän ñoäng (saét ñieän ñoäng) ñöôïc maéc nhö hình 2.15 thì söï môû 
roäng taàm ño baèng caùch maéc ñieän trôû shunt song song vôùi cuoän daây di ñoäng 
(nhö cô caáu töø ñieän) trong khi cuoän coá ñònh ñöôïc maéc noái tieáp vôùi cuoän daây di 
ñoäng. Caùch tính toaùn ñieän trôû shunt cuõng gioáng nhö ampe-keá cô caáu töø ñieän. 

 
Hình 2.15: Ampe-keá cô caáu ñieän ñoäng 

2.2.2 Ño doøng AC 

Nguyeân lyù ño: Cô caáu ñieän töø vaø cô caáu ñieän ñoäng ñeàu hoaït ñoäng ñöôïc 
vôùi doøng AC. Do ñoù coù theå duøng cô caáu naøy tröïc tieáp vaø môû roäng taàm ño doøng 
nhö ñaõ noùi ôû treân. Rieâng cô caáu ñieän töø khi duøng phaûi bieán ñoåi doøng AC thaønh 
doøng DC. Ngoaøi ra, do tính chính xaùc cuûa cô caáu ñieän töø neân cô caáu naøy duøng 
raát nhieàu (thoâng duïng) trong phaàn lôùn ampe-keá (trong maùy ño vaïn naêng 
Multimeter coøn goïi V.O.M.). 

Duøng cô caáu töø ñieän ño doøng AC  

Duøng phöông phaùp chænh löu baèng diod (H.2.16). 
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Doøng ñieän qua diod noái tieáp vôùi cô caáu töø ñieän laø doøng ñieän xoay chieàu 
ñaõ chænh löu thaønh doøng DC. Trò trung bình cuûa doøng ñieän chænh löu: 

T

cl tb clI i dt I
T

*
max= ≤∫

0

1   (2.16) 

 

Hình 2.16 
Doøng chænh löu qua cô caáu 

Hình 2.17 
Caàu chænh löu diod 

Ví duï: Doøng ñieän AC: = ωAC mV I tsin  

Khi ñoù:  = ωcl mi I tsin : Tt( )≤ ≤0
2

; = 0cli : T t T( )≤ ≤
2

.  

Vaäy: = =0 318 0 318 2cl tb m hdI I I, ,  (tín hieäu sin). Tröôøng hôïp doøng ñieän 
AC coù daïng baát kyø thì cl tbI  coù trò soá phuï thuoäc vaøo daïng vaø taàn soá cuûa tín 
hieäu. Cuï theå doøng: = π2 100ACi mA t( )sin   

thì doøng:              = × =0 318 2 0 636cl tbi mA, ( ) , (mA) 

Caàu diod (H.2.17). Doøng ñieän xoay chieàu ñöôïc chænh löu ôû hai baùn kyø, khi 

ñoù trò chænh löu trung bình:  = ∫
2

cl tb clI i dt
T

. 

Ví duï: = ωAC mI I tsin ; = × =2 0 318 0 636cl tb m mI I I, ,  
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Duøng phöông phaùp bieán ñoåi nhieät ñieän: Boä bieán ñoåi nhieät ñieän (H.2.18) 
goàm coù daây ñieän trôû ñöôïc ñoát noùng nhôø trò hieäu duïng cuûa doøng ñieän xoay 
chieàu caàn ño. Caëp nhieät ñieän (thermocouple) ñöôïc cung caáp nhieät löôïng do 
doøng ñieän naøy seõ taïo ra ñieän aùp moät chieàu (doøng ñieän DC) cho cô caáu ñieän töø: 

= 2
o T hdE DC K RI( )   (2.17) 

vôùi: hdI - trò soá hieäu duïng cuûa doøng ñieän AC 

  R - ñieän trôû cuûa daây ñoát noùng 
 TK - haèng soá tæ leä cuûa boä bieán ñoåi nhieät ñieän. 

Khi söû duïng boä bieán ñoåi chæ duøng trong khoaûng tuyeán tính cuûa ñaëc tuyeán 
oE  theo hdI . Phöông phaùp bieán ñoåi nhieät ñieän coù öu ñieåm laø khoâng phuï thuoäc 

vaøo daïng cuûa tín hieäu AC vaø taàn soá. Do ñoù ñeå cho doøng ñieän coù taàn soá cao, 
daïng baát kyø, ngöôøi ta thöôøng duøng boä bieán ñoåi naøy. 

Ngoaøi ra khi duøng boä bieán ñoåi naøy coøn phaûi quan taâm ñeán söï thay ñoåi cuûa 
nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh, söï gia taêng nhieät löôïng khi doøng ñieän ño 
ñöôïc duy trì seõ laøm cho oE  taêng theo thôøi gian (vaán ñeà boå chính hay buø nhieät 
naøy seõ ñeà caäp ñeán trong phaàn thieát bò ño ñieän töû voân-keá ñieän töû duøng boä bieán 
ñoåi nhieät ñieän). 

 

Hình 2.18: Boä bieán ñoåi nhieät ñieän 

Môû roäng taàm ño 

Duøng ñieän trôû shunt cho diod vaø cô caáu töø ñieän (H.2.19a). Diod maéc noái 
tieáp vôùi cô caáu ñieän töø, do ñoù coù doøng cl tbI qua cô caáu, coøn doøng ñieän xoay 

chieàu laïi qua ñieän trôû shunt. 
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Hình 2.19: a) Maïch ño doøng AC coù ñieän trôû shunt 

b) Maïch ño duøng bieán doøng 

Ví duï: ACi   

Doøng xoay chieàu daïng sin coù trò hieäu duïng hdI , khi ñi qua diod seõ coù: 

= ≤0 318 2cl tb hdi I Imax, , vôùi Imax - doøng toái ña cuûa cô caáu. 

Khi ñoù doøng ñieän xoay chieàu coøn laïi seõ qua ñieän trôû shunt. 
Cuï theå: = 1Imax mA; = 100ñoI mA (RMS trò hieäu duïng).  

Trò hieäu duïng cuûa doøng ñieän xoay chieàu qua ñieän trôû shunt: 

 S ño
I mAI I mAmax ( )
, ,

= − = −
1100

0 318 2 0 318 2
RMS 

      = (100 mA – 2,2 mA) RMS = 97,8mA (RMS) 

Ñieän trôû shunt ñöôïc xaùc ñònh: D m
S

S

V R I
R

I RMS
max( / , )
( )

+
=

0 318 2
 

Ví duï: = 0 6DV V, ; = Ω50mR ; = 1I mAmax ; = 100ñoI mA (RMS) 

AÙp duïng coâng thöùc treân: + Ω×
=

0 6 50 2 22
97 8S

V mA RMSR
mA RMS

, , ( )
, ( )

= Ω7 269,  

Duøng bieán doøng (H.2.19b). Theo nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa bieán doøng laø 
phaûi coù söï caân baèng cuûa löïc töø ñoäng phaàn sô caáp vaø thöù caáp cuûa bieán doøng: =1 1 2 2n i n i  

Ví duï:  =1 5n voøng; =2 100n voøng; =1 10i A (RMS) 

   
n

i i
n

= 1
2 1

2
;    i A ,= =2

5 10 0 5
100

(RMS) 
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 = ≤
+

ño
ño

m

V
I I

R R max , vôùi mR - noäi trôû cuûa cô caáu (2.18) 

Toång trôû vaøo cuûa voân-keá = +V mZ R R . 

Caùc cô caáu töø ñieän, ñieän töø vaø ñieän ñoäng ñeàu ñöôïc duøng laøm voân-keá DC. 
Baèng caùch noái theâm ñieän trôû R ñeå haïn cheá doøng ñieän qua cô caáu theo bieåu 
thöùc treân. 

 

    Hình 2.21: Maïch ño ñieän aùp 

Rieâng ñoái vôùi cô caáu ñieän ñoäng cuoän, daây di ñoäng vaø cuoän daây coá ñònh 
ñöôïc noái tieáp (H.2.22). 

Môû roäng taàm ño 

Duøng cô caáu töø ñieän  

Môû roäng taàm ño baèng caùch noái tieáp ñieän trôû (H.2.23). Ñaây laø maïch ño 
ñieän aùp moät chieàu thöôøng duøng trong maùy ño vaïn naêng. Toång trôû vaøo cuûa voân-
keá thay ñoåi theo taàm ño nghóa laø toång trôû vaøo caøng lôùn thì taàm ño ñieän aùp caøng 
cao. Cho neân ngöôøi ta thöôøng duøng trò soá ñoä nhaïy DCV/Ω  cuûa voân-keá ñeå xaùc 

ñònh toång trôû vaøo cuûa moãi taàm ño. 

Hình 2.22: Maïch ño ñieän aùp 
cuûa cô caáu ñieän ñoäng 
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Hình 2.23: Maïch ño aùp DC nhieàu taàm ño 

Ví duï: Voân-keá coù ñoä nhaïy 20 / DCk VΩ . ÔÛ taàm ño 2,5V laø toång trôû vaøo. 

1 2 5 20 200, /V DCZ V k V k= × Ω = Ω . 

Ví duï 2.3: Tính ñieän trôû cho ba taàm ño =1 2 5V V, ; =2 10V V ; =3 0 5V V, .  Cho 
voân-keá duøng cô caáu töø ñieän = μ100I Amax ; 0 5,mR k= Ω  

Giaûi: Maïch ño cuûa voân-keá ñöôïc maéc theo hình 2.23b cho ba taàm ño. Do ñoù ôû 
taàm 1V = 2,5V: 

 + = =
μ1 2

2 5 2 5
100MAX

V VR R
I A
, , ; 1 4

2 5 0 5 24 5
1 10

, , ,VR k k
A−

= − Ω = Ω
×

 

ÔÛ taàm: =2 10V V :    
−

= =
μ

2 1
2

7 5
100

V V VR
I Amax

,
1

7 5 75
10
, k k
−

= Ω = Ω  

ÔÛ taàm: =3 50V V :    
− −

= =
μ

3 2
3

50 10
100

V V V VR
I Amax

400k= Ω . 

Ñeå cho voân-keá coù ñoä chính xaùc cao neân choïn sai soá cuûa ñieän trôû 
1R , 2R , ≤3 1R %  ñoä nhaïy DCV/Ω  cuûa voân-keá. 

1

25 10
2 5

/
,

m
DC

DC

R R k k V
V V
+ Ω

= = Ω  

Ví duï 2.4: Voân-keá duøng cô caáu ñieän töø coù cuoän daây coá ñònh coù doøng 
= 50I mAmax  taàm ño 0 – 300V. Xaùc ñònh ñieän trôû R noái tieáp vôùi cô caáu. Ñieän 

trôû noäi Rm = 100Ω vaø coâng suaát cuûa ñieän trôû. 

Giaûi: 300 6
50m

VR R k
mA

+ = = Ω , R = 6kΩ − 0,1kΩ = 5,9kΩ 

Coâng suaát cuûa ñieän trôû 2 25 9 50max , ( )P RI k mA= = Ω×  = 14,75 watt 

2.3.2 Ño doøng ñieän AC 

Nguyeân lyù ño: Ñoái vôùi cô caáu ñieän ñoäng, ñieän töø voân-keá AC duøng cô caáu 
naøy phaûi maéc ñieän trôû noái tieáp vôùi cô caáu nhö trong voân-keá DC vì hai cô caáu 
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naøy hoaït ñoäng vôùi trò hieäu duïng cuûa doøng xoay chieàu. Rieâng ñoái vôùi cô caáu 
ñieän töø thì phaûi duøng phöông phaùp bieán ñoåi nhö ôû phaàn ampe-keá nghóa laø duøng 
diod chænh löu hoaëc boä bieán ñoåi nhieät ñieän (H.2.18). 

Caùch xaùc ñònh ñieän trôû noái tieáp cho cô caáu töø ñieän  

 

Hình 2.24: Maïch ño ñieän aùp AC 

Maïch ño ñöôïc maéc nhö hình 2.24 diod 1D  chænh löu doøng ñieän AC ôû baùn 
kyø döông, diod 2D  cho doøng ñieän aâm ñi qua (khoâng qua cô caáu chæ thò) ñeå cho 
ñieän aùp nghòch cuûa baùn kyø aâm cuûa ñieän aùp AC khoâng rôi treân diod 1D  vaø cô 

caáu chæ thò. Traùnh ñöôïc ñieän aùp nghòch quaù lôùn khi ño ñieän aùp AC coù giaù trò 
lôùn. Ñieän trôû 1R  noái tieáp ôû taàm ño ñieän aùp ACV  ñöôïc xaùc ñònh: 

= + +1AC m hd DV RMS R R I V RMS( ) ( ) ( )  (2.19) 

maø:       = = 0 318 2cl tb hdI I Imax ,    (2.20) 

hdI  - doøng ñieän cuûa ñieän aùp ño ACV  (tính theo trò hieäu duïng) qua cô caáu 
chæ thò vaø qua 1R  töông ñöông. 

−
+ =1 0 314 2

AC D
m

V RMS V
R R

Imax

( )
/( , )

  (2.21) 

Ví duï: 1mR k= Ω ; = μ50I Amax . Xaùc ñònh 1R  ôû taàm ño = 10ACV V 
(RMS) vôùi = 0 6DV V, (RMS). 

  1
10 0 6 9 4 85 45

50 0 45 110
( ) , , ( ) ,

/( , )m
V RMS V V RMSR R k

A A
−

+ = = = Ω
μ μ

; 1R  # 85kΩ 

Ñoä nhaïy ACV/Ω  cuûa voân-keá trong tröôøng hôïp naøy: 

1 110 9( )/ ( ) / acV RMS A RMS k Vμ = Ω  
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Nhö vaäy vôùi cuøng moät cô caáu (cô caáu töø ñieän) toång trôû vaøo cuûa voân-keá 
AC seõ nhoû hôn toång trôû vaøo cuûa voân-keá DC. 

Ñoái vôùi voân-keá ñieän töû toång trôû vaøo cuûa voân-keá khoâng thay ñoåi theo taàm 
ño ñoái vôùi ñieän aùp AC hoaëc DC. 

 Maïch ño ñieän aùp AC coù theå duøng caàu diod (4 diod) hoaëc (2 diod) vaø (2 
ñieän trôû) nhö hình 2.25. 

 Khuyeát ñieåm cuûa voân-keá AC duøng diod chænh löu phuï thuoäc vaøo daïng 
tín hieäu vaø taàn soá cao coù aûnh höôûng cuûa toång trôû vaø ñieän dung kyù sinh cuûa 
diod. 

 
Hình 2.25: Maïch ño ñieän aùp AC duøng cô caáu töø ñieän 

 Ñeå cho voân-keá AC khoâng phuï thuoäc vaøo daïng vaø taàn soá cuûa tín hieäu 
AC thì duøng voân-keá coù boä bieán ñoåi nhieät ñieän (H.2.26), caùc ñieän trôû thay ñoåi 
taàm ño ñöôïc noái tieáp vôùi ñieän trôû cung caáp nhieät löôïng cho caëp nhieät ñieän. 

 

Hình 2.26: Maïch ño ñieän aùp AC duøng boä nhieät ñieän 

 Thang ño cuûa voân-keá AC ñöôïc ghi theo trò hieäu duïng (RMS) maëc duø 
duøng phöông phaùp chænh löu trung bình. Coøn neáu duøng phöông phaùp bieán ñoåi 
nhieät ñieän thì goïi laø voân-keá coù trò hieäu duïng thöïc (true RMS). 
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2.3.3 AÛnh höôûng cuûa voân-keá treân maïch ño ñieän aùp 
 Khi voân-keá ñöôïc maéc vaøo phaàn töû caàn ño ñieän aùp thì coù theå xem nhö 

toång trôû vaøo cuûa voân-keá maéc song song vôùi phaàn töû ñoù (H.2.27). 
Ví duï: Voân-keá ño ñieän aùp hai ñaàu ñieän trôû 2R , doøng ñieän ñi qua 2R  khi khoâng coù 

voân-keá: I V R R/( )= +1 2 . Ñieän aùp vaøo: V R I R V R R/( )= = × +2 2 2 1 2  

Khi coù voân-keá doøng ñieän I’ qua maïch:      =
+1 2 V

VI
R R R

'
( // )

  

Ñieän aùp: = =2 VV R R I' ( // ) '
+2

1 1
V

V

VR R
R R R V

( // )
( // )

 

Neáu 2R  raát nhoû so vôùi VR  daãn ñeán →2 2VR R R( // ) . Khi ñoù aûnh höôûng 

cuûa voân-keá khoâng ñaùng keå ñoái vôùi maïch ño. 

 

Hình 2.27 
Maïch töông ñöông khi maéc voân-keá 

         Hình 2.28 
         Maïch ño ñieän aùp nguoàn 

Ví duï 2.5:    V = +10V;  2 1 10R R k= = Ω ;  

    200VR k= Ω ; 2
10 10 5

20
VV k V= × Ω =
Ω

 

Khi ñoù voân-keá: 10 10
10 10 200 19 5

'
( // ) ,

V VI
k k k k

= =
Ω + Ω Ω Ω

 

        2
9 5 10 4 88

19 5
' , ,

,
kV V V
k
Ω

= × =
Ω

 

Sai soá do aûnh höôûng cuûa voân-keá: V V[ ( , / )] % , %− × =1 4 88 5 100 2 4  

k 



ÑO ÑIEÄN AÙP VAØ DOØNG ÑIEÄN 

 

49

RAB laø toaøn trò soá cuûa bieán trôû ño löôøng. G ñieän keá duøng ñeå xaùc ñònh söï 
caân baèng cuûa maïch ño. Doøng I ñöôïc giöõ khoâng ñoåi (ñaõ ñöôïc ñònh saün). Do ñoù 
tröôùc khi ñoùng khoùa, S ñöôïc ñeå ôû vò trí 1. Nguoàn chuaån B2 ñöôïc ñöa vaøo so 
saùnh vôùi ñieän aùp VBC (con chaïy C coù vò trí ñaõ ñònh tröôùc cho nguoàn chuaån B2). 

Taïi vò trí vaïch chuaån cuûa con chaïy C, ñieän keá G chæ soá “0” (nghóa laø doøng 
ñieän keá baèng khoâng). B2 = VBC = RBCI. Doøng I ñaõ ñöôïc xaùc ñònh. 

Neáu ñieän keá G chæ khaùc “0” doøng I ñònh tröôùc ñaõ thay ñoåi. Khi ño, ñieàu 
chænh R1 ñeå sao cho “G” chæ “0” (nghóa laø K1 thay ñoåi) doøng I coù trò soá nhö cuõ (vì 
B1 thay ñoåi do nguoàn pin yeáu hoaëc maïnh quaù qui ñònh). 

Sau ñoù khoùa K ñöôïc chuyeån sang vò trí 2: ñieän aùp VX caàn ño ñöôïc so saùnh 
vôùi ñieän aùp VBC.  

Tieáp tuïc ñieàu chænh con chaïy C cho ñeán khi “G” chæ khoâng): 

        BC BCV R I' '=   

Nhö vaäy taïi vò trí RBC coù:   BC BC XV R I V' '= =  

I ñaõ ñöôïc xaùc ñònh, do ñoù VX ñöôïc ño baèng ñieän trôû BCR' . Thoâng thöôøng 

ngöôøi ta khaéc trò soá ñieän aùp ño treân vò trí dòch chuyeån cuûa con chaïy C (thöôøng 
ñöôïc ghi treân thöôùc ño hoaëc ñóa ño). 

 Öu ñieåm cuûa phöông phaùp ño naøy laø khoâng bò aûnh höôûng cuûa ñieän trôû 
noäi cuûa nguoàn VX. Vì doøng ñieän qua ñieän keá G baèng “0” neân khoâng coù ñieän aùp 
rôi treân ñieän trôû noäi cuûa nguoàn ñieän aùp caàn ño. 

2.4.2 Maïch ño thöïc teá (H.2.30) 

Ñeå doøng I ñöôïc xaùc ñònh moät caùch chính xaùc vaø ñieàu chænh ñöôïc tuyeán 
tính khi B1 thay ñoåi, ngöôøi ta duøng heä thoáng ñieän trôû (töø R6 ÷ R12) keát hôïp noái 
tieáp vôùi ñieän trôû R13 coù con chaïy C tröôït treân bieán trôû vaø maéc song song vôùi R3 
+ R4 (ñeå coù söï ñieàu chænh ñöôïc tuyeán tính). 

Trò soá VX ñöôïc xaùc ñònh treân vaïch chia cuûa ñóa xoay nhìn qua oâ cöûa soå 
(H.2.30). Nhö vaäy ñeå cho ñieän keá G chæ “0” khi ño VX chuùng ta phaûi ñieàu chænh 
taàm ño (thay ñoåi vò trí cuûa khoùa F) vaø ñieàu chænh nhoû (thay ñoåi con chaïy C). 
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Hình 2.30: Maïch ño cuï theå 

2.4.3 Maïch ño coù trò soá cuï theå (H.2.31) 

 

Hình 2.31: Maïch ño cuï theå cuûa mV- keá 
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Chuyeån vò trí F ñeå thay ñoåi taàm ño töø 0,1V ñeán 1,5V (R1 = R2 = R3 = ... = 
R15 = 50Ω).  

Thay ñoåi H laø thay ñoåi heä soá nhaân 0,01; 0,1; 1. Trò soá ñoïc ñöôïc xaùc ñònh 
VX. Ñaây laø thieát bò ño ñieän aùp (mili voân-keá) cuï theå coù ba taàm lôùn. 

Taàm ño, v Ñoä chính xaùc, μV 

0 ÷ 1,6  ± 500 

  0 ÷ 0,16  ± 100 

    0 ÷ 0,016 ± 10 

ÔÛ moãi taàm ño coù phaân ra 15 khoaûng nhoû. 

Ví duï: ôû taàm ño töø 0 ñeán 0,016V. 

Coù 15 khoaûng, moãi khoaûng caùch nhau 0,001V (1mV). 

2.4.4 ÖÙng duïng cuûa phöông phaùp ño ñieän baèng bieán trôû 

Ñònh chuaån cho voân-keá DC vaø ampe-keá DC 

 

Hình 2.32 
Maïch ñònh chuaån voân-keá  

Hình 2.33 
Maïch ñònh chuaån ampe-keá 

Maïch ñöôïc maéc nhö hình 2.32, ñieän aùp E ñöôïc ñöa vaøo ñònh chuaån cho 
voân-keá: 

   RV
E R R

R
( )= +1

1 2
1

     (2.23) 

trong ñoù VR1 ñöôïc xaùc ñònh bôûi voân-keá duøng P/P bieán trôû ñaõ noùi ôû treân. 

Maïch ñöôïc maéc nhö hình 2.33, doøng ñieän I qua ampe-keá caàn ñöôïc ñònh 
chuaån ñi qua ñieän trôû chính xaùc RS, ñieän aùp (RSI) ñöôïc ñöa vaøo ño baèng voân-keá 
duøng phöông phaùp bieán trôû. 
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IC1 = β1IB1 = IC2 = β2IB2 ⇒ IE1 = IE2, αIC = (1– α)IB , − α
=

α
1

C BI I  

vaø RE1 = RE2; cho neân VE1 = VE2. Khi ñoù doøng IM qua cô caáu chæ thò baèng khoâng. 
 Khi ñieän aùp vaøo: Vi > 0; IB1 > IB2; suy ra: IE1 > IE2 

Cho neân VB1>VB2 doøng IM qua cô caáu chæ thò M phuï thuoäc vaøo  
VE1–VE2 nghóa laø phuï thuoäc vaøo ñieän aùp Vi. Ñoái vôùi moãi maïch ño seõ coù Vi cöïc 
ñaïi khieán cho transistor ñaït ñeán traïng thaùi baõo hoøa VE1–VE2  
cöïc ñaïi. 

Ví duï: Vi = 1V khieán cho VE1–VE2 = 1V (möùc ñieän aùp baõo hoøa  
caàn ño). 

 Khi ñieän aùp vaøo: Vi<0; IB1>IB2; suy ra: VE1<VE2 daãn ñeán  
VE1–VE2 < 0 luùc ñoù doøng ñieän IM ño qua E2 ñeán E1 (khi ñoù cöïc tính cuûa ñoàng hoà 
M phaûi ñaûo laïi). 

Chuù yù:  Khi ño ñieän aùp Vi (döông hay aâm) ñieåm mass maïch ño bao giôø 
cuõng ñöôïc noái vôùi ñieåm mass cuûa maïch caàn ño (neáu ngoõ vaøo laáy theo kieåu ñôn 
cöïc ngoaïi tröø ngoõ vaøo ñöôïc laáy theo kieåu vi sai). 

 Khi ño hieäu ñieän aùp VA–VB cuûa moät maïch caàn khaûo saùt, chuùng ta phaûi 
laàn löôït ño VA so vôùi mass vaø VB so vôùi mass (neáu ngoõ vaøo theo kieåu ñôn cöïc). 
Coøn neáu ngoõ vaøo cuûa maïch ño theo kieåu vi sai thì chuùng ta ñöa hai ñaàu ño vaøo 
hai ñieåm A vaø B (trong khi ñoù ñieåm mass cuûa maïch ño ñöôïc noái vôùi mass maïch 
caàn khaûo saùt). 

 Trong thöïc teá neáu maïch khoâng thoûa ñieàu ñieän lyù töôûng nghóa laø khi:  
Vi = 0V maø VE1≠VE2, coù khi ôû treân chuùng ta duøng maïch ño sau ñaây coù bieán 

trôû R5 (bieán trôû chænh “0” cuûa maïch ño) ñieàu chænh con chaïy R5 ñeå cho maïch 
ño phaân cöïc laïi sao cho IB1 = IB2 vaø VE1 = VE2. Maïch ño thöïc teá ñöôïc dieãn taû 
nhö hình 2.36. 

 

Hình 2.36: Maïch ño coù bieán trôû chænh khoâng “0” 

 Maïch ño ñieän aùp coù ngoõ ra ñöôïc laáy ôû hai cöïc phaùt coøn ñöôïc goïi laø 
maïch theo ñieän aùp (voltage follower) vì ñieän aùp ra coù heä soá khueách ñaïi baèng 1 
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so vôùi ñieän aùp vaøo. 

 

Hình 2.37: Maïch khueách ñaïi coù heä soá lôùn hôn 1 

Neáu muoán ñieän aùp ra lôùn hôn ñieän aùp vaøo (maïch ño coù heä soá khueách ñaïi 
lôùn hôn 1) thì ngoõ ra ñöôïc laáy ôû cöïc thu C1, C2 cuûa Q1, Q2 nhö maïch hình 2.37. 

Ñoái vôùi tín hieäu coù trò soá ño nhoû, chuùng ta coù theå duøng theâm moät taàng 
khueách ñaïi transistor coù phaàn hoài tieáp aâm ñeå oån ñònh söï khueách ñaïi cuûa maïch 
nhö hình 2.38. Tín hieäu ra ñöôïc laáy ôû cöïc thu C3 cuûa Q3 vaø phaàn hoài tieáp aâm 
ñöôïc laáy töø cöïc thu C3 veà cöïc neàn B2 qua ñieän trôû R4. 

 

Hình 2.38: Maïch khueách ñaïi hoài tieáp aâm 

Maïch ño ñieän aùp DC duøng transistor tröôøng (JFET) 

Maïch ño duøng BJT coù khuyeát ñieåm laø toång trôû vaøo cuûa baûn thaân transistor 
BJT nhoû (hie ≈ vaøi kΩ). Do ñoù ngöôøi ta thöôøng duøng maïch ño coù ngoõ vaøo duøng 
JFET ñeå coù toång trôû vaøo lôùn nhö hình 2.39 sau ñaây keát hôïp vôùi maïch phaân taàm 
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ño ñieän aùp. Hoaëc maïch ño duøng JFET keânh N nhö hình 2.40. 
 

 

Hình 2.39: Maïch ño coù taàng vaøo laø JFET 

 

 

Hình 2.40: Maïch ño duøng JFET keânh N 

 Toång trôû vaøo cuûa maïch ño: toång trôû vaøo cuûa voân-keá laø toång trôû vaøo cuûa 
maïch phaân taàm ño:  

Zi = Ra + Rb + Rc + Rd = 800k + 100k + 60k + 40k = 1MΩ 

Do ñoù ôû moãi taàm ño (taàm ño 1V; 5V; 10V; 25V ôû H.2.39) toång trôû vaøo Zi 
khoâng ñoåi (1MΩ) 
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 Ñaëc ñieåm cuûa maïch phaân taàm ño laø maïch phaân aùp vaøo maïch ño (maïch 
caàu ño). 

Ví duï: ÔÛ taàm ño 1V, ñieän aùp ño ≤ 1V ñöôïc ñöa vaøo maïch ño. Vì maïch ño 
coù ñieän aùp baõo hoøa ôû 1V. 

Khi ñieän aùp lôùn hôn 1V thì khoùa S chuyeån sang caùc taàm ño lôùn hôn (ví duï 
chuyeån sang taàm ño 5V) thì khi ñoù maïch phaân aùp seõ taïo ra ñieän aùp Vi vaøo 
maïch ño: 

   ño
i b c d

a b c d

V
V R R R

R R R R
( )= + +

+ + +
 

Nhö vaäy ôû taàm ño 5V (Vño)max = 5V 

i b c d
a b c d

VV R R R
R R R R

( )= + +
+ + +

5
= × Ω

Ω
5 200

1
V k

M
 =  1V 

2.5.2 Maïch ño ñieän aùp DC duøng IC Op –Amp 
    (maïch khueách ñaïi thuaät toaùn) 

Ñaëc tính cô baûn 

Nhöõng tín hieäu ño löôøng thöôøng coù trò soá nhoû (hoaëc raát nhoû), nhaát laø 
nhöõng tín hieäu töø ngoõ ra cuûa caûm bieán ño löôøng, cho neân caàn phaûi khueách ñaïi 
nhöõng tín hieäu naøy tröôùc khi cheá bieán tín hieäu. 

Nhöõng neùt ñaëc tröng quan troïng cuûa maïch khueách ñaïi ño löôøng goàm 
nhöõng ñieåm sau ñaây: 

 Heä soá khueách ñaïi ñöôïc choïn löïa phuø hôïp vôùi ñoä chính xaùc vaø ñoä tuyeán 
tính cao 

 Ngoõ vaøo vi sai coù khaû naêng toát nhaát ñeå coù heä soá truaát thaûi tín hieäu 
chung lôùn  nhaát 

 Ñoä oån ñònh cho heä soá khueách ñaïi ñoái vôùi söï thay ñoåi nhieät ñoä hoaït ñoäng 

 Sai soá do söï troâi (drift) vaø ñieän aùp offset DC caøng nhoû caøng toát. 
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Hieän nay maïch khueách ñaïi ño löôøng duøng vi maïch khueách ñaïi thuaät toaùn 
(instrumentation operational amplifier) ñaõ ñöôïc cheá taïo mang nhöõng ñaëc tính 
cô baûn noùi treân. Do ñoù, chuùng ta khoâng caàn phaûi baän taâm ñeán vieäc thieát keá 
maïch khueách ñaïi ño löôøng nhö khi coøn duøng linh kieän transistor rôøi. Ngoaøi ra 
heä soá khueách ñaïi cuûa maïch khueách ñaïi thuaät toaùn hoaøn toaøn phuï thuoäc phaàn töû 
beân ngoaøi do chuùng ta quyeát ñònh khi thieát keá. 

Chính vì vaäy ôû caùc phaàn sau ñaây chuùng ta phaân tích maïch ño löôøng duøng 
trong maùy ño ñieän töû söû duïng maïch khueách ñaïi thuaät toaùn (op-amp). 

Daïng maïch ño khoâng coù khueách ñaïi ñieän aùp 

 

Hình 2.41: Maïch ño duøng Op-Amp coù heä soá khueách ñaïi baèng 1 

Trong tröôøng hôïp naøy maïch khueách ñaïi ñieàu hôïp (ngaên caùch) toång trôû lôùn 
cuûa maïch phaân taàm ño vaø maïch cuûa ñoàng hoà chæ thò (H.2.41). Maïch khueách ñaïi 
duøng op-amp trong tröôøng hôïp naøy laø maïch khueách ñaïi khoâng ñaûo daáu (non 
inverting amplifier) vì tín hieäu vaøo ngoõ (+) cuûa op-amp. 

Daïng maïch ño coù khueách ñaïi ñieän aùp 

Tröôøng hôïp tín hieäu ño coù giaù trò nhoû chuùng ta duøng maïch khueách ñaïi 
khoâng ñaûo daáu coù heä soá khueách ñaïi lôùn hôn 1 (H.2.42). 
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Hình 2.42: Maïch ño duøng cho tín hieäu nhoû       

Trong tröôøng hôïp naøy: o iV V R R( / )= + 1 21  

Ví duï 2.7: Vi = 0,1 voân; R1 = 90kΩ; R2 = 10kΩ; Rm = 1kΩ; Imax = 50μA. 

Xaùc ñònh RS ñeå cho Im qua ñoàng hoà chæ thò cöïc ñaïi. 

Giaûi: ñieän aùp ra:  

o iV V R R( / )= + 1 21  = 10×0,1V = 1V 

 Vo = (RS + Rm)Imax = 1V 

=
μ

1
50S

VR
A

–1kΩ  =  20kΩ – 1kΩ  = 19kΩ 

Maïch khueách ñaïi chuyeån ñoåi ñieän aùp sang doøng ñieän (H.2.43). 
      o i S mV V R R R[ ( )/ ]= + +1  

     o S m i
M i

S m S m

V R R R V
I V

R R R R R R R R
+ +

= = =
+ + + +

1

1 1 1 1

1  

(VI)max = R1 Imax. 

Ví duï: Vi = 0,1V, xaùc ñònh R1 ñeå cho IM 
→ Imax. Khi cô caáu ño coù  
Imax = 50μA, Rm = 1KΩ. 

Giaûi: Theo caùch tính treân. 

Vi. = R1Imax 

Cho neân khi IM → Imax = 50μA  

Taïi: Vi. = 0,1V 

iV VR k
V Amax

,
= = = = Ω

μ

5

1
0 1 10 2
50 50

  Hình 2.43: Maïch ño chuyeån ñoåi 
ñieän aùp sang doøng ñieän 

+

−
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Maïch khueách ñaïi daïng vi sai  

Maïch khueách ñaïi daïng vi sai ñöôïc dieãn taû ôû hình 2.44. 

Khaûo saùt maïch ño treân: Ecm thaønh phaàn chung cuûa tín hieäu ño. 

E1, E2 thaønh phaàn vi sai 

cm cm
R R

V E E E E
R R

( )( ) ( )( )= + + + − +2 2
01 1 2

1 1
1 cm

R R
E E E

R R
( ) ( )= + + − +2 2

1 2
1 1

1  

cm cm
R R

V E E E E
R R

( )( ) ( )( )= + + + − +2 2
02 2 1

1 1
1 cm

R R
E E E

R R
( ) ( )= + + − +2 2

2 1
1 1

1  

  V = V02 – V01 
R

E E
R

( )( )= + −2
2 1

1
1 2  

 

Hình 2.44: Maïch ño duøng khueách ñaïi vi sai 

2.5.3 Maïch ño ñieän aùp DC coù giaù trò nhoû duøng phöông phaùp “chopper” 

Maïch ño ñieän aùp DC coù giaù trò nhoû vaøo khoaûng vaøi mV thöôøng ñöôïc duøng 
trong ñieän keá ñieän töû (electronic galvanometer). Ñeå ño nhöõng ñieän aùp coù giaù trò 
nhoû nhö vaäy phaûi duøng maïch khueách ñaïi gheùp nhieàu taàng ñeå taêng heä soá 
khueách ñaïi. Nhöng neáu gheùp caùc taàng khueách ñaïi theo kieåu gheùp tröïc tieáp 
(gheùp DC - direct coupling) thì söï troâi ñieåm phaân cöïc cuûa taàng ñaàu seõ ñöôïc caùc 
taàng sau khueách ñaïi vaø nhö vaäy, seõ laãn vaøo tín hieäu ño. Do ñoù phaûi duøng caùch 
gheùp AC (alternative coupling) ñeå söï troâi moãi taàng khueách ñaïi ñoäc laäp vôùi 
nhau. Nhö vaäy tín hieäu ño phaûi ñöôïc chuyeån töø tín hieäu DC sang tín hieäu thay 
ñoåi AC, sau ñoù ñöôïc khueách ñaïi lôùn leân baèng maïch khueách ñaïi AC. Sô ñoà khoái 
maïch ño ñöôïc dieãn taû ôû hình 2.45. 

 Tröôùc heát tín hieäu ño DC ñöa vaøo maïch khueách ñaïi theo ñieän aùp coù 
nhieäm vuï ñieàu hôïp toång trôû cho maïch phaân taàm ño tröôùc ñoù vaø maïch chopper 
(maïch ñoùng-ngaét) 

 Maïch chopper bao goàm maïch dao ñoäng ñieàu khieån maïch khoùa ñieän töû 
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(thöôøng duøng maïch ñoùng ngaét duøng JFET), hoaëc duøng phöông phaùp chopper 
theo phöông phaùp quang (H.2.46). Sau ñoù tín hieäu ôû ngoõ ra cuûa maïch chopper 
laø tín hieäu AC thay ñoåi (xung vuoâng) coù bieân ñoä laø möùc ñieän aùp DC caàn ño vaø 
taàn soá laø taàn soá cuûa tín hieäu dao ñoäng. Tín hieäu naøy ñöôïc ñöa vaøo maïch 
khueách ñaïi gheùp AC ñeå khueách ñaïi tín hieäu lôùn leân. 

 Sau ñoù tín hieäu naøy ñöôïc ñöa vaøo maïch giaûi ñieàu cheá (demodulator) ñeå loaïi tín 
hieäu dao ñoäng, laáy laïi tín hieäu DC (coù keát hôïp cuûa maïch loïc haï thoâng). 

 Tín hieäu DC ñaõ ñöôïc khueách ñaïi ñöa vaøo maïch ño ñieän aùp DC (nhö ñaõ 
noùi ôû phaàn tröôùc). 

Hình 2.45: Sô ñoà khoái cuûa maïch ño ñieän aùp DC  
coù trò soá nhoû duøng chopper 

Sau ñaây chuùng ta khaûo saùt maïch chopper duøng phöông phaùp quang. 

Maïch dao ñoäng taïo ra tín hieäu ñieàu khieån 2 diod phaùt quang D5, D6 tuaàn 

töï chôùp saùng. Hai diod quang (photo diod) D1, D3 cuøng nhaän nguoàn saùng phaùt 
ra töø D5 vaø D2, D4 cuøng nhaän nguoàn saùng phaùt ra töø D6. Khi D1, D2 , D3 vaø D4 

nhaän ñöôïc aùnh saùng chieáu vaøo thì xem nhö tieáp ñieåm ñoùng. Khi khoâng coù aùnh 
saùng chieáu vaøo xem nhö tieáp ñieåm hôû maïch. Cho neân söï daãn ñieän cuûa D1, D3 
vaø söï khoâng daãn ñieän D2, D4 hoaëc söï daãn ñieän D2, D4 vaø söï khoâng daãn D1, D3 
taïo cho xung vuoâng xuaát hieän ôû ngoõ ra diod D4 ñöôïc khueách ñaïi lôùn leân. Tuï CS 

ñöôïc naïp tôùi trò ñænh cuûa tín hieäu xung vuoâng. Sau ñoù maïch loïc seõ loaïi boû taàn 

Khueách 
ñaïi AC 

Maïch giaûi 
ñieàu cheá

Vi

DEM
-OD

–V

+V
+V 

+V

–V

0V 

DAO 
ÑOÄNG

–V 

DC DC
0V 

+
+

–
– 

Maïch ñieàu hôïp 
toång trôû  

Maïch 
chopper 
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hieäu duïng (RMS–Root Means Square). Do ñoù chuùng ta coù moái quan heä giöõa trò 
chænh löu trung bình vôùi trò hieäu duïng vaø trò ñænh vôùi trò hieäu duïng. Cho neân coù 
caùc heä soá sau ñaây: 

Heä soá daïng: f
T rò hieäu duïng

Trò chænh löu trung bình
K =  

Heä soá ñænh: P
Trò ñænh

Trò hieäu duïng
K =  

 Phaàn lôùn caùc voân-keá ñieän töû ño tín hieäu xoay chieàu ñöôïc ñònh chuaån 
theo trò hieäu duïng cuûa tín hieäu sin. 

Ví duï: Trò chænh löu trung bình toaøn soùng (hai baùn kyø) cuûa tín hieäu sin. 

cl tb mU U( / )= π2  (Um - bieân ñoä tín hieäu sin); hd mU U /= 2  

Do ñoù heä soá daïng: m
f

m

U
K

U
/ ,

( / )
π

= = =
π

2
1 11

2 2 2
 

 Trong tröôøng hôïp tín hieäu khoâng sin trò soá Kf nhoû hoaëc lôùn hôn 1,11 phuï thuoäc 
vaøo daïng vaø taàn soá tín hieäu. Do ñoù neáu voân-keá AC ño caùc trò soá tín hieäu khoâng sin seõ 
coù sai soá cho trò soá ño khi thang ño ñöôïc chuaån theo giaù trò hieäu duïng cuûa tín hieäu 
hình sin (caùch chia vaïch ño theo hình sin). 

Ví duï: Tín hieäu xung vuoâng coù daïng sau ñaây: 

Trò hieäu duïng: 
T

hd mU u dt U
T

/[ ]= =∫ 2 1 2

0

1  

Trò chænh löu trung bình (hai baùn kyø). 
T

cl tb cl mU u t U
T

/

= =∫
2

0

2  

Heä soá daïng:   Kf  = 1 = hd

cl tb

U
U

 

Trong khi ñoù neáu laø tín hieäu sin thì fK '  = 1,11. Nhö vaäy sai soá khi ño tín 

hieäu xung vuoâng naøy baèng voân-keá ñònh chuaån theo trò hieäu duïng cuûa tín hieäu 

sin:     r
, % %
,
−

ε = × ≈
1 11 1 100 10

1 11
 

Ví duï: Trò hieäu duïng cuûa tín hieäu xung vuoâng laø 1V thì voân-keá ñöôïc ñònh 
chuaån bôûi tín hieäu sin seõ chæ sai ñi: 10%×1V = 0,10V. Nghóa laø chæ thò soá 1,10V 
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(hieäu duïng). 

2.6.2 Phöông  phaùp trò chænh löu trung bình 

Hình thöùc chænh löu tröôùc roài khueách ñaïi sau 

Ñoái vôùi tín hieäu AC coù trò soá lôùn chuùng ta duøng diod tröôùc. Ñieän aùp chænh 
löu trung bình ñöôïc ñöa vaøo maïch ño ñieän aùp DC. 

Vi laø trò chænh löu trung bình. 

    Vi = icltbR1 

   cl tb
M

i R
I

R
= 1

2
 

icltb ñöôïc tính nhö ôû phaàn ño ñieän duøng phöông phaùp chænh löu.                                      

Hình thöùc khueách ñaïi tröôùc roài chænh löu sau 
 

 

Hình 2.48: Maïch chænh löu tröôùc 
khueách ñaïi sau 

Hình 2.49: Maïch khueách ñaïi chuyeån ñoåi aùp 
sang doøng coù caàu chænh löu 

Maïch ñöôïc dieãn taû ôû hình 2.49. Trong maïch ño naøy ta duøng boä chænh löu, 
ñieän aùp rôi treân diod laø VD, ñeå cho ñieän aùp rôi treân diod khoâng aûnh höôûng bôûi 
maïch ño, chuùng ta duøng maïch khueách ñaïi treân theo hình 2.49; IM: doøng chænh löu 
trung bình ñöôïc xaùc ñònh theo bieåu thöùc:  

ño
M

V
I

R
| |

=
2

; ñoV| |: trò chænh löu trung bình cuûa Vño baèng caàu diod. 

Ví duï: Vño = 1V(RMS);  R2 = 10kΩ 

ñoV| | × ×0 636 2 1V RMS# , ( )  = 0,9V; thì: 0 9 90
10
,

M
VI A

k
= = μ

Ω
 

2.6.3 Phöông phaùp trò hieäu duïng thöïc  

Theo yù nghóa veà trò hieäu duïng cuûa tín hieäu ño laø caên baäc hai trò trung bình 
cuûa bình phöông trò soá ño ñöôïc dieãn taû baèng bieåu thöùc: 
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T

hd iV RMS v dt
T

/2( ) [ ]= ∫ 2 1

0

1  

Cho neân chuùng ta duøng maïch cho trò bình phöông tín hieäu vaøo ôû ngoõ ra 
nhö sau: 

Trong thöïc teá maïch ño duøng phöông phaùp trò hieäu duïng thöïc hieän nhö 
hình 2.50. Trong maïch ño naøy Q2 vaø Q3 taïo thaønh maïch caàu ño (maïch khueách 
ñaïi vi sai) loaïi boû thaønh phaàn DC (moät chieàu). Bieán trôû P1 ñöôïc ñieàu chænh söï 
phaân cöïc ñeå cho maïch hoaït ñoäng ôû phaàn phi tuyeán (maïch bình phöông) cho tín 
hieäu vaøo coù trò soá nhoû. 

 

Hình 2.50: Maïch cho trò hieäu duïng thöïc duøng transistor 
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Do ñoù ñeå cho maïch hoaït ñoäng vi sai ôû ngoõ vaøo cuûa maïch ño, tröôùc heát noái 
taét ngoõ vaøo AB cuûa maïch ño, ñieàu chænh P2 ñeå coù ñieän aùp ra cuûa maïch ño baèng 
0 (maïch ño caân baèng). Taàng khueách ñaïi Q1 nhaèm muïc ñích buø nhieät cho söï 
phaân cöïc Q2, Q3, Q4 khi nhieät ñoä thay ñoåi. Hieän nay coù nhöõng vi maïch toång 

hôïp IC ñöôïc cheá taïo, coù nhieäm vuï taïo ra trò hieäu duïng thöïc cho tín hieäu ño nhö 
AD531 (Analog device) vaø 4301 (burrown). Sô ñoà khoái ñöôïc dieãn taû trong hình 
2.51. Trong IC coù 3 maïch: 

Hình 2.51: IC cho trò hieäu duïng thöïc 

 Maïch nhaân ñeå coù trò soá bình phöông 

 Maïch laáy trò trung bình 

 Maïch laáy caên baäc hai. 

Tín hieäu ôû ngoõ ra cuûa maïch laáy trung bình xem nhö ñöôïc nhaân vôùi moät heä 
soá cuûa thang ño ñieàu chænh ñöôïc. 

Do ñoù coù theå vieát trò trung bình: i n o oV E E/ =2 ; ñeå cho: = ioE V
2

 

I2 (DC)

Vño

Vño

R2

I2

R1

I1

I2

Rm

+

–

A2A1

AV

I1 (RMS)

+VCC

–VEE

+VCC

–VEE

TC1 TC2+

–

+

–

E1 E2

Bình phöông

–
+

Caên baäc hai

R

C 
Trung bình 

2
inmov

inv

2
inv  

2
inmov  
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Hình 2.52: Maïch ño duøng phöông phaùp trò hieäu duïng baèng boä bieán ñoåi nhieät 
ñieän TC1 vaø TC2 
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Ngoaøi ra, trong phöông phaùp trò hieäu duïng thöïc chuùng ta duøng boä bieán ñoåi 
nhieät ñieän ñeå chuyeån ñoåi trò hieäu duïng cuûa tín hieäu ño ôû daïng baát kyø, taàn soá 
baát kyø sang tín hieäu DC nhö hình 2.52. Maïch ño goàm maïch khueách ñaïi baêng 
thoâng roäng A1 (video amplifier) tín hieäu ño ñöôïc khueách ñaïi taïo ra doøng ñieän I1 
coù trò hieäu duïng ñoát noùng ñieän trôû R1 cuûa boä bieán ñoåi nhieät ñieän TC1 (neáu Vño 
coù trò hieäu duïng khoâng ñoåi) thì I1 (RMS) khoâng ñoåi taïo ra nhieät löôïng khoâng 
ñoåi cho caëp nhieät ñieän ñeå taïo ra ñieän aùp DC. E1 ñöa vaøo ngoõ (+) cuûa maïch 
khueách ñaïi A2 taïo ra doøng I2 (DC) qua cô caáu chæ thò. 

Neáu naêng löôïng  ño cuûa Vño ñöôïc duy trì thì I2 (DC) cuõng ñöôïc duy trì seõ 
cung caáp naêng löôïng qua R2 cuûa boä bieán ñoåi nhieät ñieän TC2. Nhö vaäy seõ coù 
ñieän aùp E2 (DC) khöû tröø söï gia taêng E1 (DC) do naêng löôïng ño ñöôïc duy trì. 
Ngoaøi ra boä bieán ñoåi TC2 coøn duøng ñeå buø nhieät cho boä bieán ñoåi TC1 khi nhieät 
ñoä moâi tröôøng thay ñoåi. 

Neáu ñaëc tính nhieät cuûa hai boä bieán ñoåi TC1 vaø TC2 gioáng nhau thì ñieän 
aùp ra Vo: ñoo VV R R A V/= 2 1 . Neáu R1 = R2  thì 

   ño ñoo V o VV A V V V A/= ⇒ =  

vôùi:  Vo - trò soá DC;   ñoV - trò hieäu duïng 

 AV - heä soá khueách ñaïi cuûa maïch ño. 

2.6.4 Phöông phaùp trò ñænh 

 

Hình 2.53: Maïch ño ñieän aùp AC duøng maïch nhaân ñoâi ñieän aùp 

Maïch bieán ñoåi trò soá tín hieäu ño coù thaønh phaàn xoay chieàu thaønh tín hieäu 
DC coù trò soá baèng trò ñænh. Ñænh cuûa tín hieäu ño baèng maïch nhaân ñoâi ñieän aùp 
hoaëc maïch keïp. 
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Maïch nhaân ñoâi ñieän aùp 

Ñaây laø maïch ño cuï theå duøng phöông phaùp nhaân ñoâi ñieän aùp maïch khueách 
ñaïi Q1, duøng JFET keânh N laøm nhieäm vuï maïch ñeäm giöõa maïch phaân taàm ño vaø 
maïch nhaân ñoâi ñieän aùp. Maïch nhaân ñoâi ñieän aùp bao goàm C1, C2 vaø D1, D2. 
Bieán trôû RC duøng ñeå ñieàu chænh ñieän aùp DC ôû ngoõ ra cuûa maïch nhaân ñoâi ñieän 
aùp. 

Maïch keïp: Maïch keïp (H.2.54) dieãn taû ñieän aùp ra DC döông hay aâm phuï 
thuoäc chieàu cuûa diod. 

Hình 2.54a:  Vo = – Em + Vi  vôùi Vi = Em sinωt 

Hình 2.54b:  Vo = Em + Vi. = Em + Emsinωt 

 

Hình 2.54:  a) Maïch keïp ñænh döông;   b) Maïch keïp ñænh aâm 

Maïch ño cuï theå: 

 
Hình 2.55: Maïch keïp vaø maïch loïc haï thoâng 
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Tín hieäu ra Vo cuûa maïch keïp cho tín hieäu DC thay ñoåi, coù trò soá  
–2VP + VDVp trò ñænh cuûa tín hieäu. 

Daïng tín hieäu Vo ôû maïch keïp ñænh döông. 

 Ñieän aùp DC aâm: Vo ≈ –2 Em + VD 

Daïng tín hieäu Vo ôû maïch keïp ñænh aâm. 

 Ñieän aùp DC döông: Vo ≈ 2 Em – VD 

Sau ñoù ñöôïc ñöa vaøo maïch loïc haï thoâng ñeå cho tín hieäu DC khoâng thay 
ñoåi V2, coù trò soá gaàn baèng –VP. Ñieän aùp naøy ñöôïc ñöa vaøo maïch ño ñieän aùp DC 
cuûa voân-keá ñieän töû. Trong thöïc teá maïch keïp ñöôïc naèm trong probe ño (thanh 
ño) ñöôïc goïi laø probe AC keát hôïp voân-keá ñieän töû ño ñieän aùp DC. 

Hình 2.56: Maïch ño trò ñænh 

a) Maïch ño trò ñænh khoâng coù hoài tieáp;  b) Maïch ño trò ñænh coù hoài tieáp 

Hình 2.56a: Khi e(t) < VC diod D ngöng daãn. Khi e(t) > VC diod D daãn 

Ñaàu ño

Ñaàu “mass”

Daây daãn ñoàng truïc

Maïch keïp 
trong “probe ño”

A1 

D1 R1 VC 

C S 

A2 

E = Em 
trò ñænh 
cuûa e(t) 

e(t) 

)a
R22

A2 

C 

S 

R1V1 

D1

A1 

D2

e(t) 

Ri 

E = Em 

)b
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c) 0,25 Dm:   Im = 0,25×0,1mA = 0,025mA 

Vm = ImRm = 0,025mA × 99Ω = 2,475mV 

 = = =
Ω

m
o

S

V mVI mV
R

, ,2 475 2 475
1

 

  I = IS + Im = 2,475mA + 0,025mA = 2,5mA. 
2.2. Moät cô caáu ño töø ñieän coù I = 100μA, ñieän trôû noäi khung quay  
R = 1kΩ. Tính ñieän trôû shunt maéc vaøo cô caáu ño ñeå trôû thaønh moät ampe-keá 
töông öùng vôùi caùc tröôøng hôïp hình B.2.1. 

a) Dm = 100 mA = taàm ño 1. 

b) Dm = 1A = taàm ño 2. 

Giaûi: a) ÔÛ taàm ño 100mA. 

Vm =  ImRm = 100μA× 1kΩ = 100mV  

  It =  Is + Im  ⇒ Is = It  – Im = 100mA – 100μA  =  99,9mA 

 = = = Ω
100 1 001
99 9

m
S

S

V mVR
I mA

,
,

 

b) ÔÛ taàm ño 1A: Vm =  ImRm = 100mV  

Is = It – Im  = 1A – 100μA =  999,9mA; = = = Ω
100 0 10001

999 9
m

S
S

V mVR
I mA

,
,

 

2.3. Moät cô caáu ño töø ñieän coù ba ñieän trôû shunt ñöôïc maéc theo kieåu shunt ayrton söû 
duïng laøm ampe-keá. Ba ñieän trôû  coù trò soá:  R1 = 0,05Ω,  R2 = 0,45Ω; R3  = 4,5Ω; 
Rm = 1kΩ; Imax = 50μA, coù maïch ño nhö hình B.2.3. Tính caùc trò soá taàm ño cuûa 
ampe-keá. 

 

Giaûi: Khoùa ñieän ôû B: 

Vs  =  ImaxRm  = 50μA×1kΩ = 50mV. 

= = =
+ + Ω + Ω + Ω1 2 3

50 10
0 05 0 45 4 5

S
S

V mVI mA
R R R , , ,

 

Hình B.2.3 
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It  =  Is + Im   = 50μA + 10mA  =  10,05mA;  I = 10mA. 

Khoùa ñieän ôû C: 

Vs = Im (Rm + R3) =  50μA(1kΩ + 4,5Ω) ≈ 50mV. 

S
S

V mVI mA
R R( ) ( , , )

= = =
+ Ω + Ω1 2

50 100
0 05 0 45

 

I  =  50μA + 100mA = 100,05mA.I ≈ 100mA. 

Khoùa ñieän ôû D: 

V5  = Im(Rm + R3 +R2) = 50μA(1kΩ + 4,5Ω + 0,45Ω) ≈ 50mV 

= = =
Ω1

50 1
0 05

S
s

V mVI A
R ,

.I = 50μA + 1A = 1,00005A ≈ 1A 

2.4. Moät cô caáu ño töø ñieän Imax = 100μA, ñieän trôû noäi (daây quaán)  
Rm = 1KΩ ñöôïc söû duïng laøm voân-keá DC. Tính ñieän trôû taàm ño ñeå voân-keá coù 
Vtd = 100V. Tính ñieän aùp V ôû hai ñaàu voân-keá khi kim coù ñoä leäch 0,75Dm; 
0,5Dm; vaø 0,25Dm  (ñoä leäch toái ña Dm). 

 

Hình B.2.4 

Giaûi:   V =  IM (RS + Rm)  ⇒   =S
m

VR
I

 – Rm 

Khi:  V = Vtd = 100V  ⇒  IM  =  Imax = 100μA 

       =
μ

100
100S

VR
A

– 1kΩ  =  999kΩ. 

Taïi ñoä leäch 0,75 (FSD) Dm 

Im = 0,75 × 100 μA = 75μA 
V = Im (RS + Rm) = 75μA (999kΩ + 1kΩ) = 75V 

Taïi ñoä leäch 0,5 (FSD) Dm: Im = 50μA 

V =  50μA (999kΩ + 1kΩ) = 50V. 
Taïi ñoä leäch 0,25 (FSD) Dm: Im = 25μA 

V = 25μA (999kΩ + 1kΩ) = 25V. 
2.5. Moät cô caáu ño töø ñieän coù Imax = 50μA; Rm = 1700Ω ñöôïc söû duïng laøm voân-
keá DC coù taàm ño 10V, 50V, 100V. Tính caùc ñieän trôû taàm ño theo hình B.2.5a,b 
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nhö sau: 

 
Hình B.2.5 

Giaûi: Theo hình B.2.5a: Rm + =1
VR

Imax
 

⇒  =1
VR

Imax
 – Rm  = 

μ
10
50

V
A

 – 1700Ω  =  198, 3kΩ 

 =
μ2

50
50

VR
A

 –  1700Ω  =  998,3kΩ 

 =
μ3

100
50

VR
A

 – 1700Ω  =  1,9983MΩ 

  Theo hình B.2.5b: Rm + 
V

R
Imax

= 1
1  

= 1
1

V
R

Imax
– Rm = 

μ
10
50

V
A

– 1700Ω = 198, 3kΩ,  Rm + R1+ R2 = 2

m

V
I

 

R2 = 2V
Imax

 – R1 – Rm = 
μ

50
50

V
A

 – 198, 3kΩ – 1700Ω = 800kΩ 

Rm + R1 + R2 + R3 = 
V

Imax
3  ⇒  R3  = 3

m

V
I

 – R2 – R1 – Rm  

= μ100 50V A  – 800kΩ – 198; 3kΩ – 1700Ω = 1MΩ 

2.6. Moät voân-keá coù taàm ño 5V, ñöôïc maéc vaøo 
maïch, ño ñieän aùp hai ñaàu ñieän trôû R2 nhö 
hình B.2.6. 

a) Tính ñieän aùp VR2 khi chöa maéc voân-
keá. 

b) Tính VR2 khi maéc voân-keá, coù ñoä nhaïy 20kΩ/V 

c) Tính VR2 khi maéc voân-keá, coù ñoä nhaïy 200kΩ/V. 

Giaûi: Chöa maéc voân-keá: 

Hình B.2.6 
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 VR2 =  
R

E
R R+

2

1 2
 = 12V 50

70 50
k

k k
Ω

Ω+ Ω
 = 5V 

Vôùi voân-keá coù ñoä nhaïy 20kΩ/V 

 Rv =  5V× 20kΩ/V = 100kΩ 

 Rv // R2  = 100kΩ // 50kΩ = 33,3kΩ 

VR2  = 2

1 2

33 312 3 87
70 33 3

// , ,
// ,

V

V

R R kE V V
R R R k k

Ω
= =

+ Ω + Ω
 

Vôùi voân-keá coù ñoä nhaïy 200kΩ/V 

 Rv = 5V× 200kΩ/V = 1MΩ 

 Rv // R2 = 1MΩ // 50kΩ = 47,62kΩ 

 2
47 6212 4 86

70 47 62
, ,

,R
kV V V

k k
Ω

= =
Ω + Ω

 

2.7. Moät cô caáu ño töø ñieän coù IfS = 100μA vaø 
ñieän trôû cô caáu ño Rm = 1kΩ ñöôïc söû duïng laøm 
voân-keá AC coù V taàm ño = 100V (RMS). Maïch 
chænh löu coù daïng caàu söû duïng diod silicon nhö 
hình B.2.7, diod coù VF(ñænh) = 0,7V. 

a) Tính ñieän trôû noái tieáp RS ? 

b) Tính ñoä leäch cuûa voân-keá khi ñieän aùp ñöa vaøo voân-keá laø 75V vaø 50V 
(trò hieäu duïng – RMS) 

c) Tính ñoä nhaïy cuûa voân-keá. Tín hieäu ño laø tín hieäu xoay chieàu daïng sin. 

Giaûi: a) Tính RS: Ñaây laø maïch chænh löu toaøn kyø neân ta coù quan heä: 

P tbI trò dænh I( ) / ,= 0 637  

= 2mV trò ñænh( ) V (RMS: trò hieäu duïng). 

Cô caáu ño coù: Ifs = Itb = 100μA  ⇒   μ
= = μ

100 157
0 637P

AI A
,

 

Hình B.2.7 
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Ta coù:  
−

=
+

1 414 2td F
m

S m

V V
I

R R
,

     ⇒  
−

= −
1 414 2td F

S m
P

V V
R R

I
,

 

= 1 414 100 2 0 7 1 890 7
157

( , ) ( , ) ,V V k k
A

× − ×
− Ω = Ω

μ
 

Tính ñoä leäch:  V = 75V. 

F
tb m

S m

V V
I I

R R
,, , −

= =
+

1 414 20 637 0 637 1 414 75 2 0 70 637
890 7 1

( , ) ( , ),
,

V V
k k

× − ×
=

Ω + Ω
 

Itb = 75μA = /3 4  ñoä leäch toái ña. (Im: doøng ñænh khi V = 75V) 

 V = 50V. 

 Itb 1 414 50 2 0 70 637
890 7 1

( , ) ( , ),
,

V V
k k

× − ×
=

Ω + Ω
 = 50μA = 1

2
 ñoä leäch toái ña  

 Tính ñoä nhaïy: 

 Im =  157μA  ⇒  I(RMS) = 0,707Ip  = 0,707× 157μA = 111μA 

Toång trôû: 100 900 9
111

,VR k
A

= = Ω
μ

. Ñoä nhaïy = 900 9 9 009
100
, , /k k V

V
Ω

= Ω  

2.8. Moät cô caáu ño töø ñieän coù: IfS = 50μA; Rm = 1700Ω keát hôïp vôùi maïch chænh 
löu baùn kyø nhö hình B.2.8. Diod silicon 
D1 coù trò giaù doøng ñieän thuaän IF (ñænh) 
toái thieåu laø 100μA. Khi ñieän aùp ño baèng 
20% Vtaàm ño, diod coù VF = 0,7V. Voân-keá 
coù Vtaàm ño = 50V. 

a) Tính Rs vaø RSH 

b) Tính ñoä nhaïy cuûa voân-keá trong hai tröôøng hôïp: coù D2 vaø khoâng coù D2. 

Giaûi: a) Tính RS vaø RSH 

ÔÛ ñaây söû duïng chænh löu baùn kyø neân ta coù:  

Ip = Itb/(0,5× 0,637): trò ñænh trong tröôøng hôïp chænh löu baùn kyø. 

Cô caáu ño coù Ifs  = Itb = 50μA ⇒ μ
= = μ

×
50 157

0 5 0 637m
AI A

, ,
(trò ñænh) 

Khi V = 20% Vtñ, IF(ñænh) coù trò giaù 100μA. Vaäy khi V= Vtñ, IF(ñænh)  coù trò 
giaù: 

= × μ = μ
100 100 500
20F ñænhI A A( )
%
%

 

Hình B.2.8 
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IF = Im + ISH  ⇒ ISH (ñænh) = IF – Im = 500μA – 157μA = 343μA 

Vp(ñænh) = ImRm  = 157μA × 1700Ω = 266,9mV 

    m ñænh
SH

SH ñænh

V mVR
I A

( )

( )

,
= = = Ω

μ
266 9 778

343
 

( )tñ m Fñænh
F ñænh

S

V V V
I  

R( )
, − −

=
1 414

   

tñ m Fñænh
S

F ñænh

V V V V mV VR
I A

( )

( )

, () , , ,− − × − −
= =

μ
1 414 1 414 50 266 9 0 7

500
=139,5kΩ 

b) Tính ñoä nhaïy. 

 Coù D2: trong baùn kyø döông, doøng qua D1 coù trò giaù ñænh:  

IF(ñænh) = 500μA 

Trong baùn kyø aâm, doøng qua voân-keá I(ñænh): 
1 414 1 414 50 500

139 5( )
, ,

,
tñ

ñænh
S

V VI A
R k

×
= = = μ

Ω
 

I(hieäu duïng)  =  0,707×500 μA  = 353,5μA (RMS)c 

Toång trôû: 50 141 4
353 5

( ) ,
, ( )
V RMSR k

A RMS
= = Ω

μ
;  

Ñoä nhaïy 141 4 2 8
50
, , /k k V
V
Ω

= = Ω  

 Khoâng coù D2 

Trong baùn kyø döông:  IF(ñænh) = 500μA. Trong baùn kyø aâm: I = 0 

Trong chu kyø cuûa tín hieäu: 

  I(hieäu duïng) = 0,5 IF(ñænh)  

vôùi I laø doøng ñieän maïch chính chaïy qua Rs trong baùn kyø döông. 

  
T

2 F ñænh
(hieäu duïng) F

III I t dt
T

/2
( )( sin )= ω =∫

2
2

0
2 4

 

     I = 0,5× 500μA = 250μA 

Toång trôû: 50 200
250

VR k
A

= = Ω
μ

. Ñoä nhaïy 200 4
50

/k k V
V
Ω

= = Ω  

2.9. Moät ampe-keá söû duïng cô caáu ño töø ñieän coù caàu chænh löu vaø bieán doøng nhö 
hình veõ. Bieát raèng cô caáu ño coù Ifs = 1mA vaø Rm = 1700Ω. Bieán doøng coù Nthöù = 
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500; sôN = 4. Diod coù: VF(ñænh) = 0,7V;  Rs = 20kΩ. ampe-keá leäch toái ña  khi doøng 

sô caáp IP = 250 mA. Tính trò giaù RL. 

 

Hình B.2.9 

Giaûi: Chænh löu toaøn kyø neân ta coù: 

tb
m

I mAI tròñænh mA( ) ,
, ,

= = =
1 1 57

0 637 0 637
 

Ñieän aùp Em ôû hai ñaàu cuoän thöù bieán doøng (trò ñænh): 

Em = Im(Rs + Rm) + 2VF =  1,57mA(20kΩ + 1700Ω) + 1,4V = 35,5V 

 ⇒  Es(trò hieäu duïng) = ( 0,707×35,5V) = 25,1V 

Doøng laøm leäch toái ña cô caáu ño coù trò hieäu duïng I: 

I = 1,11Itb = 1,11× 1mA = 1,11mA 

Ta coù:  sô
thöù sô

thöù

N
I I mA mA

N
= = =

4250 2
500

 

  Ithöù  = Iqua cô caáu ño + IL; 2mA = 1,11mA + IL  

 ⇒IL = 2mA–1,11mA = 0,89mA; 25 1 28 2
0 89

, ,
,

S
L

L

E VR k
I mA

= = = Ω  

2.10. Tính ñieän aùp ôû hai ñaàu cô caáu ño töø ñieän (PMMC) coù Rm = 850Ω vaø Ifs = 
100μA khi kim leäch toái ña. 

ÑS: 85mV. 

2.11. Tính trò giaù ñieän trôû taàm ño cho cô caáu ño töø ñieän coù Ifs = 200μA,  Rm = lkΩ 
ñöôïc söû duïng laøm voân-keá  DC coù Vtñ = 150V. 
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2.12. Tính doøng ñieän ñi qua cô caáu ño töø ñieän khi kim coù ñoä leäch baèng 1/2 ñoä leäch 
toái ña (FSD) bieát raèng cô caáu ño coù ñoä nhaïy  laø 20 kΩ/V. 

ÑS: 25μA. 

2.13. Tính trò giaù ñieän trôû shunt ñeå cho ampe-keá coù: Itñ = 1mA; Rm = 103Ω trôû thaønh 
ampe-keá coù Itñ (Itaàm ño) = 150mA. 

2.14. Cô caáu ño A coù  taàm ño töø 0 ñeán 10V vaø ñieän trôû taàm ño laø 18kΩ, cô caáu 
ño B coù taàm ño töø 0 ñeán 300V vaø ñieän trôû taàm ño laø 298kΩ, caû hai cô caáu ño 
ñeàu coù ñieän trôû daây quaán Rm = 2kΩ. Haõy cho bieát cô caáu ño naøo coù ñoä nhaïy 
lôùn hôn. 

ÑS: Cô caáu A. 

2.15. Tính doøng ñieän chaïy qua cô caáu ño A, B nhö hình B.2.15. 

 

Hình B.2.15 

2.16. Tính caùc trò giaù ñieän trôû töø R1 ñeán R5 nhö hình B.2.16. 

 

Hình B.2.16 

2.17. Tính trò giaù ñieän trôû R1, R2, R3 ôû hình B.2.17. 

 

Hình B.2.17 
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2.18. Tính trò giaù ñieän trôû R1, R2, R3, R4 trong hình B.2.18. 

 

Hình B.2.18 

ÑS: R1 = 1Ω; R2 = 9Ω; R3 = 90Ω; R4 = 900Ω. 

2.19. Ta ño ñieän aùp ôû hai ñaàu ñieän trôû 6kΩ trong maïch nhö hình B.2.19 baèng 
caùch maéc voân-keá ôû hai ñaàu ñieän trôû naøy, voân-keá coù ñoä nhaïy 10kΩ/V. Giaû söû 
voân-keá coù caùc taàm ño 1V, 5V, 10V vaø 100V, haõy cho bieát taàm ño nhaïy nhaát coù 
theå söû duïng maø sai soá gaây ra do taûi cuûa voân-keá nhoû hôn 3%.  

ÑS: taàm ño 100V. 

 

 Hình B.2.19       Hình B.2.20 

2.20. Trong maïch ño sau, voân-keá A coù ñoä nhaïy 5kΩ/V ñöôïc noái giöõa X vaø Y 
chæ 15V ôû taàm ño 30V. Voân-keá B ñöôïc noái giöõa X vaø Y chæ 16, 13V ôû taàm ño 
50V. Tính ñoä nhaïy cuûa voân-keá B. 

2.21. Doøng ñieän ñi qua cô caáu ño coù trò giaù ñænh Ip = 150μA. Tính trò giaù IDC 
neáu cô caáu ño duøng maïch chænh löu baùn kyø. 

2.22. Doøng ñieän ñi qua cô caáu ño töø ñieän ño ñöôïc laø 0,8mA. Tính trò giaù ñænh 
cuûa doøng xoay chieàu neáu cô caáu ño söû duïng maïch chænh löu toaøn kyø. 

2.23. Moät cô caáu ño töø ñieän coù Ifs = 1mA vaø ñieän trôû daây quaán Rm = 500Ω keát 
hôïp vôùi maïch chænh löu baùn kyø ñeå trôû thaønh voân-keá AC. Tính ñoä nhaïy AC vaø 
DC, tính ñieän trôû taàm ño ñeå voân-keá coù Vtñ = 30V. 

ÑS: SAC = 450Ω/V; SDC = 1 kΩ/V; Rs = 13,3kΩ. 

2.24. Moät cô caáu ño töø ñieän coù Ifs = 200μA vaø ñieän trôû daây quaán  
Rm = 500Ω ñöôïc söû duïng laøm voân-keá AC baèng caùch duøng maïch chænh löu toaøn 
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kyø. Tính ñieän trôû taàm ño ñeå voân-keá coù Vtñ = 50V. 

2.25. Tính ñoä nhaïy AC vaø DC vaø  ñieän trôû Rs trong maïch ño (H.B.2.25). 

 
Hình B.2.25 

2.26. Moät voân-keá AC ño trò giaù ñænh vaø moät voân-keá AC ño trò giaù hieäu duïng 
ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh tín hieäu naøo coù daïng sin. Haõy cho bieát tín hieäu naøo 
coù daïng sin bieát raèng keát quaû ño coù trò giaù nhö sau: 

Tín hieäu 1 Tín hieäu 2 Tín hieäu 3 

Ño trò giaù ñænh-ñænh: 35,26V Ño trò giaù ñænh-ñænh 11,31V Ño trò giaù ñænh-ñænh 25,00V 

Ño trò giaù hieäu duïng: 12,00V Ño trò giaù hieäu duïng: 4,00V Ño trò giaù hieäu duïng: 8,83V 

ÑS: Tín hieäu 2 vaø 3 coù daïng sin. 

2.27. Moät voân-keá AC ñöôïc duøng ñeå ño ñieän aùp hai ñaàu ñieän trôû R2 nhö hình 
B.2.27. Bieát raèng voân-keá duøng cô caáu ño töø ñieän coù Ifs = 100μA, ñieän trôû daây quaán 
Rm = 1,5kΩ, söû duïng maïch chænh löu baùn kyø vaø coù Vtñ = 10V. Haõy cho bieát trò 
giaù ñoïc ñöôïc treân voân-keá. 
 

 
  Hình B.2.27    Hình B.2.28 

2.28. Hai voân-keá AC khaùc nhau ñöôïc duøng ñeå ño ñieän aùp ôû hai ñaàu ñieän trôû R2 

nhö hình B.2.28. Voân-keá A coù ñoä nhaïy AC laø 10kΩ/V vaø caáp chính xaùc laø 2% 
vaø coù Vtñ = 200V. Voân-keá B coù ñoä nhaïy AC laø  4kΩ/V, caáp chính xaùc laø 1,5% 
vaø Vtñ = 100V. Cho bieát voân-keá naøo cho ta keát quaû chính xaùc hôn. 
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=X
VR
I

 (3.3) 

trong ñoù: I = IX + IV - cho bôûi ampe-keá vôùi IV doøng ñieän ñi qua voân-keá.  

Neáu IV IX toång trôû vaøo cuûa voân-keá raát lôùn so vôùi RX thì sai soá do aûnh 
höôûng cuûa voân-keá khoâng ñaùng keå. 

Ví duï 3.1: Ño ñieän trôû ræ cuûa tuï ñieän (RX) khi 
hoaït ñoäng ôû ñieän aùp qui ñònh. Maïch ño ñöôïc 
maéc theo hình 3.2. Voân-keá coù taàm ño 50V 
vaø ñoä nhaïy 20kΩ/VDC ñöôïc maéc noái tieáp vôùi 
tuï ñieän C caàn ño. Kim chæ thò ñieän aùp 10 
voân. Khi ño ñieän aùp rôi treân tuï ñieän. 

       VC = VS –V = 300V – 10V 
= 290V 

Doøng ñieän toái ña Imax cuûa cô caáu chæ thò baèng 50 μA (kim chæ 10V) 
Vaäy ñieän trôû ræ cuûa tuï ñieän 

= =
μ

290 29
10X

VR Megohm
A

 

Ví duï 3.2: Trong maïch hình 3.1a, voân-keá coù ñoä nhaïy 10kΩ/V chæ 500 voân vaø 
ampe-keá chæ 0,5A coù RA = 10Ω. Voân-keá ñaët ôû taàm ño 1000V. Xaùc ñònh ñieän trôû 
RX. 

Giaûi: Theo voân-keá vaø ampe-keá: = = = Ω
500 1000
0 5X

V VR
I A,

 

Neáu phaân tích: V = VX + Va = (Ra + RX)I;  a XR R V I/+ = = Ω1000  

Suy ra trò soá thöïc cuûa RX = 1000Ω – 10Ω = 990Ω. 

Vaäy sai soá do aûnh höôûng cuûa ampe-keá vaø voân-keá:  

   % %Ω
=

Ω
10 100 1

1000
 

Ví duï 3.3: Neáu voân-keá vaø ampe-keá ñöôïc maéc theo hình 3.1b thì voân-keá vaø 
ampe-keá ñoïc bao nhieâu? Khi R = 990Ω 

Giaûi: Ñieän trôû töông ñöông giöõa voân-keá vaø RX. 

  RV // RX = (10kΩ/V×1000V) // 990Ω = 989,9Ω 

Voân-keá chæ thò: 

         V X
X

a V X

R R
V V V

R R R
( // ) ,
( // ) ,

= =
+

989 9500 500
999 9

= 495V 

Hình 3.2: Ño ñieän trôû ræ RX 
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Hình 3.4: a) Maïch ohm-keá; b) Thang ño khoâng tuyeán tính cuûa ohm-keá 

Ñaây laø maïch ohm-keá kieåu maéc noái tieáp, doøng ñieän qua cô caáu chæ thò R1: 

    =
+ +

b
m

X m

EI
R R R1

 

vôùi: R1 - ñieän trôû chuaån cuûa taàm ño;  Rm - ñieän trôû noäi cuûa cô caáu. 

Khi  RX → 0Ω;   Im → Imax (doøng cöïc ñaïi cuûa cô caáu ñieän töø). 

Khi  RX → ∞;     Im → Imax (khoâng coù doøng qua cô caáu). 

Ví duï 3.4: Eb = 1,5V;  Imax = 100μA;   R1 + Rm = 15kΩ. 

Xaùc ñònh chæ thò cuûa kim khi RX = 0 vaø söï chæ thò trò soá ñieän trôû khi  Im 
= /1 2  thang ño; /1 4 thang ño; /3 4  thang ño. 

Giaûi: Töø phöông trình treân khi RX → 0: 1 5 0 15 100, /I V k A= + Ω = μ  

Taïi trò soá /1 2  thang ño: I A A/= μ = μ100 2 50  

Khi ño ñieän trôû RX 
V
A

,
= −

μ
1 5
50

(R1 + Rm) = 30 – 15 = 15kΩ 

Khi doøng Im = 1/4 thang ño: Im = 25μA 
Ñieän trôû RX ñöôïc xaùc ñònh: 1 5 25 15 45, /XR V A k k= μ − Ω = Ω  

Taïi doøng Im = 3/4 thang ño: Im = 75μA 
Ñieän trôû 1 5 75 15 5, /XR V A k k= μ − Ω = Ω  

Nhö vaäy giaù trò thang ño ñieän trôû khoâng tuyeán tính theo doøng ñieän I 
(H.3.4b). 

3.3.2 Maïch ño ñieän trôû thöïc teá 

Trong thöïc teá nguoàn pin Eb coù theå thay ñoåi. Khi RX →0Ω, Im  qua cô caáu 
khoâng baèng Imax, do ñoù maïch ño coù theå maéc theâm R2 (H.3.5) bieán trôû naøy duøng 
ñeå chænh ñieåm “0Ω” cho maïch ño khi Eb thay ñoåi. Nhö vaäy tröôùc khi ño phaûi 
ngaén maïch hai ñaàu AB, ñieàu chænh R2 ñeå sao cho ohm-keá chæ “0Ω”. 
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Hình 3.5: Maïch ohm-keá coù chænh “0Ω” 

Theo maïch treân ta coù: Ib  =
+ +1 2

B

X m

E
R R R R//

 

Neáu R2 // Rm R1, thì:  =
+ 1

b
b

x

E
I

R R
 

Nhö vaäy ñieän aùp:   Vm = Ib(R2 // Rm) 

Seõ coù doøng Im qua cô caáu chæ thò: = = 2m b m
m

m m

V I R R
I

R R
( // )

. 

Do ñoù moãi laàn ño cho RX →0 ñieàu chænh R2 ñeå coù: 

b m
m

m

E R R
I I

R R max
( // )

= =2

1
 

Sao cho khi Eb  coù söï thay ñoåi thì söï chæ thò RX seõ khoâng thay ñoåi. 

Ví duï 3.5: Eb = 1,5V; R1 = 15kΩ; Rm = 1kΩ; R2 = 1kΩ; Imax = 50μA. Xaùc ñònh trò soá 

ñoïc cuûa RX khi Ib = Imax;   Im= 1
2

Imax ;   Im  = 3
4

Imax  

Giaûi: Taïi Im = Imax = 50μA; Vm = ImaxRm = 50μA×1kΩ = 50mV. 

Do ñoù: I2 =
2

50 50
1

mV mV A
R k

= = μ
Ω

. Nhö vaäy doøng: Ib = 100μA. 

Vaäy: RX + R1 # b

b

E
I

 neáu RX + R1 R2 // Rm 500Ω. 

 #  1 5 15
100
, V k= Ω
μΑ

. RX + 15kΩ = 15kΩ; RX = 0Ω. 

Khi  Im = maxΙ = μΑ
1 25
2

; Vm  25mV  ⇒  I2 = 25μA. 

Suy ra Ib = 50μA. Vaäy RX + R1 # 
μΑ

1 5
50

V, ;   RX # 15kΩ 
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Töông töï nhö caùch tính treân. Ι = Ι = μΑ
3 37 5
4m max , .  

  Ib = Im + I2 = 37,5μA + 37,5μA = 75μA. 

  1
1 5 20

75
,

X
VR R k+ = = Ω

μ Α
, RX = 5kΩ. 

Ví duï 3.6: Tröôøng hôïp Eb = 1,3V, tính caùc trò RX nhö ôû ví duï 1. 

Giaûi: Khi RX = 0 thì Im = 50μA (ñieàu chænh R2). 

   
1

1 3 86 67
0 15
, , .b

b
X

V
R R k

Ε
Ι = = ≈ μΑ

+ + Ω
 

   = − = μ − μ = μ2 86 67 50 36 67b mI I I A A A, ,  

  2
2

50 1 1 36
36 67

,
,

mV kR k
A

μΑ× Ω
= = = Ω

Ι μ
 

ÔÛ trò chæ thò 1/2 thang ño Im = 25μA. 

 2
2

25 18 38
1 36

,
,

mV mV
R k

Ι = = = μΑ
Ω

; Ib = 25μA + 18,38μA = 43,38μA 

 1
1 3 29 96

43 38
, ,
,X

VR R k+ = = Ω
μΑ

. 

 RX = 29,96kΩ  –15kΩ = 14,96kΩ  # 15kΩ. 

Gioáng nhö trò soá cuûa ví duï 1 khi Eb = 1,5V. ÔÛ trò chæ thò 3/4 thang ño Im = 
37,5μA. 

 2
37 5 27 57
1 36
, ,
,

mV
k

Ι = = μΑ
Ω

, Ib = 37,5μA + 27,57μA  = 65,07μA. 

 1
1 3 19 97

65 07
, ,
,X

VR R k+ = Ω
μ Α

. 

 RX = 19,97kΩ –15kΩ = 4,97kΩ # 5kΩ. 

Keát quaû ño ôû ví duï 2 vaø ví duï 1 gaàn gioáng nhau maëc duø Eb giaûm. Vì ñaõ 
ñieàu chænh R2 ñeå cho Im = Imax. 

Maïch ño ñieän trôû vôùi nhieàu taàm ño trong maùy ño vaïn naêng (H.3.6). 

Khi thay ñoåi taàm ño (X1 hoaëc X10 hoaëc X100...) doøng ñieän qua cô caáu 
chæ thò Im vaãn baèng nhau nhöng trò soá ñoïc ñöôïc treân thang ño ñöôïc nhaân vôùi giaù 
trò taàm ño (H.3.7). 
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Hình 3.6a: Maët ngoaøi ohm-keá 

 

Hình 3.6b: Maïch ño ñieän trôû coù nhieàu taàm ño 

Ví duï 3.7: Khi RX = 24Ω (H.3.7a). 

 

 Hình 3.7: Maïch ño cho töøng taàm ño: a) Maïch cho taàm ño X1 
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b) Maïch cho taàm ño X100; c) Maïch cho taàm ño X10K 

       Ι = =
Ω + Ω + Ω Ω

1 5 31 254
24 14 10 16 685b

V mA, ,
[ // . ]

. 

 m m,
.
Ω

Ι = Α
Ω + Ω

1031 254
10 16 685

 = 18,72μA (giöõa thang ño) 

Khi RX = 2400Ω (H.3.7b). 

  1 5 0 311
2400 1470 1 15 695

, ,
[ // , ]b

V mA
k k

Ι = =
Ω + Ω +

 

Doøng Im qua ñoàng hoà: 

     m bI m, , ,
.

Ω
= Ι = Α× = μΑ

Ω
940 0 311 0 059 18 62

15 695
 

Neáu ôû thang ño X1: Im = 18,72μA töông öùng RX = 24Ω 

vôùi:     Im  = b b
( // . ) #

. .
Ω Ω Ω

Ι Ι
Ω + Ω Ω + Ω

10 16 685 10
10 16 685 10 16 685

 

         XR, /[ ( // . )] , −= Ω + Ω + Ω Ω × × 41 5 14 10 16 685 5 989 10  

⇒ X
VR , ,( ) ( )

−

−
× ×

= − Ω + Ω
×

4

6
1 5 5 989 10 14 10

33 10
= 27,2Ω – 24Ω = 3,2Ω 

Nhö vaäy thang ño cuûa ohm-keá khoâng tuyeán tính hoaøn toaøn, ôû moãi taàm ño 
ñeàu phaûi chænh 0�. 

3.2.3 Nguyeân lyù ño cuûa ohm-keá tuyeán tính 

Thang ño cuûa ohm-keá theo nguyeân lyù doøng ñieän nhö ñaõ ñeà caäp ôû treân 
khoâng tuyeán tính theo ñieän trôû ño. Do ñoù trong caùc maïch ño ohm-keá tuyeán tính 
trong maùy ño ñieän töû chæ thò kim hoaëc chæ thò soá, chuùng ta chuyeån trò soá ño ñieän 
trôû RX sang ñieän aùp ño VX baèng caùch cung caáp nguoàn doøng ñieän I khoâng ñoåi 
(baát chaáp trò soá RX). VX = RX I. Sau ñoù RX ñöôïc ño bôûi maïch ñieän aùp, VX  tuyeán 
tính theo RX. 

Nhö vaäy: Khi RX → 0, VX → 0 Voân. 

Khi RX → ∞, VX tieán ñeán giaù trò lôùn nhaát cuûa maïch ño  

Ví duï: Maïch ño ñieän aùp coù ñieän aùp lôùn nhaát 1,5V thì khi RX → ∞ thì VX → 
1,5V. 

Nhö vaäy neáu voân-keá coù ñieän trôû chænh maùy tröôùc khi ño, thì phaûi chænh 
RX→∞ cho maïch ño. Khoâng chænh RX→0Ω nhö ôû maïch ño duøng nguyeân lyù 
doøng trong phaàn tröôùc (chuùng ta seõ ñeà caäp trong phaàn maùy ño ñieän töû). 

3.2.4 Ñoä chính xaùc cuûa ohm-keá 
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Do maïch ñieän trôû khoâng tuyeán tính theo thang ño, neân sai soá taêng nhieàu ôû 
khoaûng ño phi tuyeán. Vì vaäy khoaûng thang ño coù sai soá cho pheùp trong khoaûng 
töø 10 ÷ 90% khoaûng hoaït ñoäng vôùi ñieàu kieän chænh “0Ω” cho moãi taàm ño. 

Nhö ñaõ noùi phaàn tröôùc khi ohm-keá chæ thò 1/2 thang ño thì ñieän trôû RX 
baèng noäi trôû cuûa maïch ohm-keá. Neáu ôû 1/2 thang ño cuûa söï chæ thò doøng ñieän coù 
sai soá ± 1% cuûa thang ño ñieän trôû daãn ñeán sai soá laø ± 2% keát quaû ño ñieän trôû. 

Khi: RX = R1 vaø =
+1

b
b

X

E
I

R R
. Töø sai soá ± 2% cuûa doøng Ib (ôû 1/2 thang 

ño) seõ coù sai soá cho phaàn ño ñieän trôû laø 2% cuûa (RX + R1) 

Giaû söû  R1 coù sai soá khoaûng 1%, khi R = R1 thì sai soá taïi RX (taïi 1/2 thang 
ño) seõ laø 2% × (2 R1) = 4 %. 

Ví duï 3.8: phaân tích sai soá cuûa ohm-keá khi kim chæ thò ôû 0,8 thang ño vaø 0,2 
thang ño. 

Giaûi: ÔÛ 0,8 thang ño: 
Ε

= Ι =
+ 1

0 8 b
b

X
I

R Rmax, ⇒ b b
X

b

E E R
R R

E Rmax, , / ,
+ = = =

Ι
1

1
10 8 0 8 0 8

 

 Vì khi RX → 0 (H.3.4): Ι =
+1 1

b b
b

X

E E
R R R

# . 

Vaäy: RX = 1,25R1 – R1 = 0,25R1; R1 = 4RX. 

Neáu sai soá cuûa thang ño laø 1 % cho söï chæ thò cuûa kim thì taïi 0,8 thang ño, 
sai soá cuûa söï chæ thò doøng ñieän laø 1,25% Imax. Nhö vaäy sai soá ôû phaàn ño ñieän 
trôû: 

  ΔRX (%) = 1,25% (4RX + RX) = 6,25% RX 

ÔÛ 0,2 thang ño: 

  RX + R1 = bE R
R

max, ,
= =

Ι
1

15
0 2 0 2

;   RX = 4R1 

Sai soá cho toaøn khung thang ño 1%, ôû 0,2 thang ño, sai soá cho chæ thò laø 

5%. Sai soá cho RX: X
X X

R
R R%( ) , %Δ = + =5 6 25

4
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Ngoaøi ra sai soá cuûa ñieän trôû P, Q, S cuõng aûnh höôûng cuûa sai soá R. 

Ví duï: Sai soá cuûa S laø ± 0,5%; P, Q laø 1%. Thì sai soá cuûa R:   

ΔR = ΔS + ΔR + ΔQ = ± 2,5%. 

Vôùi baát kyø R ñeå ñieàu chænh caàu Wheatstone caân baèng chuùng ta thöôøng 
thay ñoåi tæ soá P/Q (taàm ño) vaø S laø bieán trôû (hoäp ñieän trôû) coù giaù trò thay ñoåi 
töøng 0,1Ω (hoaëc töøng 1,0Ω) nhö caùc caàu ño Wheatstone trong caùc phoøng thí 
nghieäm. 

Ví duï: P Q/ /= 1 10 ; S = 237,5Ω. Khi caàu caân baèng, do ñoù R ñöôïc xaùc ñònh: 
R = 23,75Ω. 

3.4.2 Ño ñieän trôû duøng caàu Wheatstone khoâng caân baèng 

 
Hình 3.9: Maïch töông ñöông Thevenin cuûa caàu Wheatstone 
a) Ñieän aùp ngoõ ra ñeå hôû cuûa caàu;   b) Ñieän trôû r ôû ngoõ ra 

c) Maïch Thevenin khi taûi laø rg cuûa ñieän keá 

Trong coâng nghieäp, ngöôøi ta thöôøng duøng nguyeân lyù caàu Wheatstone khoâng 
caân baèng nghóa laø nhôø ñieän aùp ra (hoaëc doøng ñieän ra) ôû ngoõ ra cuûa caàu ñeå ño 
ñieän trôû R hoaëc söï thay ñoåi ΔR cuûa phaàn töû ño. Phöông phaùp naøy caàn nguoàn E 
cung caáp cho caàu ño ñöôïc oån ñònh, vì ñieän aùp ra coù phuï thuoäc vaøo nguoàn E. 
Ngoaøi ra cuõng coøn phuï thuoäc vaøo ñoä chính xaùc cuûa caùc phaàn töû caàu 
Wheatstone. Ñoä nhaïy cuûa caàu phuï thuoäc vaøo nguoàn cung caáp E vaø noäi trôû cuûa 
boä chæ thò (hoaëc toång trôû vaøo cuûa maïch khueách ñaïi neáu ñieän aùp ôû ngoõ ra cuûa 
caàu ñöôïc ñöa vaøo maïch khueách ñaïi). 

Töø maïch caàu ño hình 3.9, ñieän keá G ñöôïc thaùo ra khoûi caàu ño. Ñieän aùp ôû 
ngoõ ra  cuûa caàu: 

   R S b
R SV V E

R P Q S
[ ]− = −

+ +
 

Toång trôû ngoõ ra cuûa caàu ñöôïc xaùc ñònh: 

   r = [P // R] + [Q // S] 

Nhö vaäy maïch töông ñöông Thevenin cuûa caàu ñöôïc xaùc ñònh (H.3.9c). Do 
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ñoù doøng ñieän Ig qua ñieän keá khi caàu khoâng caân baèng: 

  
−

=
+

R S
g

g

V V
I

r r
,    rg - noäi trôû cuûa ñieän keá G 

Ví duï 3.9: Xaùc ñònh söï thay ñoåi ñieän trôû R nhoû nhaát maø ñieän keá G phaùt hieän 
ñöôïc khi ñoä nhaïy cuûa ñieän keá G = 1μA/diV (diV: moät vaïch chia cuûa thang ño). 
P = 3,5kΩ; Q = 7kΩ vaø S = 4kΩ khi R = 2kΩ vaø noäi trôû cuûa ñieän keá G: rg  = 
2,5kΩ; Eb  = 10V. 

Giaûi: Theo bieåu thöùc maïch töông ñöông Thevenin: 

    VR – VS = Ig (r + rg) 

vôùi: r = (P // R) + (Q // S) = 3 5 2 7 4 3 82
5 5 11

, ,
,

k k k k k
k k

Ω× Ω Ω× Ω
+ = Ω

Ω Ω
 

Khi Ig thay ñoåi 1μA thì coù söï thay ñoåi: VR – VS. 
 Δ(VR – VS) = ΔIg(r+rg) = 1μA(3,82 + 2,5)kΩ = 6,32mV 

maø:   Δ(VR – VS) = b
R R SE

R R P S Q
[ ]Δ +

−
+ Δ + +

 

Nhö vaäy ΔRmin coù ñöôïc khi: Δ(VR –VS)  = 6,32mV; ΔRmin (2+3,5)kΩ 

       6,32mV = 10 V
2 4

2 3 5 7 4
min

min
( )

,
R k k

k R k k k
Δ + Ω Ω

−
Ω + Δ + Ω Ω + Ω

 

  6 32 4 6 32 6 32 10 362 5 5 10 3 476
5 5 11 10
min , , , ,
,

R k k mV
k k V

− −Δ + Ω Ω
− = = × = × × Ω = Ω

Ω Ω
 

Nhö vaäy ñeå cho ΔRmin caøng nhoû thì Δ −R SV V( )  caøng lôùn, ñoä nhaïy caøng 
taêng thì bE  caøng lôùn, nhöng söï taêng bE  coù haïn cheá. Do ñoù, caàn phaûi khueách 
ñaïi Δ −R SV V( )  vaø toång trôû iZ  cuûa maïch khueách ñaïi phaûi lôùn ( gr  ñöôïc thay 

bôûi iZ  cuûa maïch khueách ñaïi). 

3.4.3 Taàm ño ñieän trôû cuûa caàu Wheatstone 

Ñeå cho ñieän trôû ño bôûi caàu 
Wheatstone ñöôïc chính xaùc thì giaù trò 
ño cuûa noù phaûi lôùn hôn giaù trò ñieän trôû 
tieáp xuùc vaø ñieän trôû daây noái. Nhö 
maïch hình 3.10 do aûnh höôûng cuûa daây 
noái coù ñieän trôû noái giöõa R vaø S khi ñoù 
ñieän keá G ñöôïc xem nhö noái ôû a hoaëc 
b ñöa ñeán keát quaû ño: 

Hình 3.10: Ñieän trôû daây noái 
 gaây ra sai soá ôû caàu 

Wheatstone
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qua ñieän trôû Y.  

Bôûi vì khoâng coù ñieän aùp rôi treân ñieän keá G cho neân: 

          i1R  =  i2r + IS 

Suy ra:   IS = i1R – i2R = R i i r R( / )−1 2  

Coøn coù:  i1P = IQ + Pi2, IQ = P i pi P( / )−1 2  

Chia: 
P i i p PI Q

I S R i i r R
( / )
( / )

−
=

−
1 2

1 2
; =

Q P
S R

. Neáu p = P vaø r = R 

Vaäy, vôùi ñieàu kieän caân baèng cuûa caàu vaø luoân luoân coù p = P vaø r = R thì 
phaàn töû ño Q ñöôïc xaùc ñònh: 

   P pQ S S
R r

= =  

 Q khoâng phuï thuoäc vaøo ñieän trôû daây daãn, Y, S laø ñieän trôû maãu coù sai soá 
nhoû, P laø hoäp ñieän trôû thay ñoåi coù ñoä chính xaùc cao vaø ñoä phaân giaûi nhoû (coù 
theå töøng böôùc thay ñoåi laø 0,1Ω (hoaëc 1Ω)), R laø ñieän trôû thay ñoåi taàm ño cho 
caàu. 

 

Hình 3.13: Caàu Kelvin vôùi ñieän trôû Q, S coù boán ñaàu 

Caàu ño Kelvin thöïc teá duøng ñieän maãu S coù boán ñaàu nhö hình 3.13. Vì Q 
vaø S thöôøng coù ñieän trôû nhoû töø vaøi microohm (μΩ), vaøi mΩ (miliohm) ñeán 1Ω 
cho neân doøng I+i1 thöôøng coù trò soá haïn cheá (vaøi ampe). Vì vaäy phaûi coù bieán trôû 
Rb vaø ampe-keá theo doõi. Ñoä chính xaùc cuûa caàu ño Kelvin cuõng gioáng nhö caàu 
Wheatstone (ñaõ ñöôïc phaân tích). Ñoái vôùi nhöõng ñieän trôû ño Q coù giaù trò nhoû hôn 
0,1μΩ (microohm) ñoä chính xaùc seõ keùm ñi nhieàu. 

Ví duï 3.10: Duøng S = 1mΩ; Q = 23,5Ω; R = 1000Ω doøng qua ampe-keá 5 ampe, 
nguoàn Eb = 6V thì ñieän keá G chæ “0”. Nhö vaäy:  
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Hình 3.14: Ño ñieän caùch ñieän lôùp voû boïc 
 a) Doøng ræ beà maët IS;   b) Coù voøng daây baûo veä 

Ví duï 3.12: Moät caùp daây daãn ñieän loaïi ñoàng truïc lôùp giaùp baèng kim loaïi beân 
ngoaøi cuøng, ngaên caùch daây daãn ñieän beân trong baèng lôùp caùch ñieän. Neáu maïch 
ñöôïc maéc noái nhö hình 3.14a thì doøng ñieän qua microampe-keá laø 5μA khi ñieän 
aùp thöû nghieän laø 10.000V. Neáu maïch ñöôïc maéc nhö hình 3.14b thì doøng ñieän 
ño ñöôïc laø 1,5μA. Xaùc ñònh ñieän trôû khoái caùch ñieän cuûa lôùp caùch ñieän. Sau ñoù 
xaùc ñònh ñieän trôû ræ beà maët ôû hình 3.14a. 

Giaûi: Ñieän trôû khoái caùch ñieän: 

   
3

9
6

10 10 6 7 10
1 5 10−

Ε ×
= = = × Ω
Ι ×

V
V

R ,
,

(ohm) 

Doøng ñieän qua ñieän trôû ræ beà maët:    

 IS = 5μA – IV = 5μA – 1,5μA = 3,5μA vì IV + IS = 5μA 
3

9
6

10 10 2 9 10
3 5 10−

Ε ×
= = = × Ω
Ι ×

S
S

R ,
,

(ohm) 

Nhö vaäy neáu chuùng ta khoâng loaïi boû doøng IS baèng voøng daây daãn baûo veä thì seõ 
ño ñöôïc ñieän trôû: RS // RV = (2,9 // 6,7)×109 Ω = 2,02×109 ohm 

Nhoû hôn ba laàn ñieän trôû khoái caùch ñieän thaät. 
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Trong tröôøng hôïp ño ñieän trôû caùch ñieän cuûa moät maãu caùch ñieän beà maët 
(H.3.15) khi ñoù ñeå loaïi boû doøng ñieän ræ beà maët ngöôøi ta duøng voøng baûo veä baèng 
kim loaïi hình vaønh khaên beân ngoaøi baûn cöïc maët treân ñeå ño ñieän trôû caùch ñieän. 

Hình 3.15: Ño ñieän trôû caùch ñieän loaïi boû ñieän trôû ræ beà maët 

Trong tröôøng hôïp duøng caàu Wheatstone ñeå ño ñieän trôû caùch ñieän ñeå loaïi 
boû ñieän trôû ræ beà maët, chuùng ta cuõng duøng voøng baûo veä nhö hình 3.16a vaø ñöôïc 
phaân tích thaønh maïch töông ñöông (H.3.16b), ñieän trôû b vaø c laø hai ñieän trôû ræ 
beà maët vaø beà maët döôùi cuûa vaät lieäu caàn ño ñieän trôû caùch ñieän. Vì b rg (ñieän 
trôû cuûa ñieän keá). 

⇒  b // rg ≈ rg vaø c S ⇒ c // S ≈ S 

Nhö vaäy b vaø c khoâng aûnh höôûng ñeán ñieän trôû R laø phaàn töû ño cuûa caàu. 

 

         Hình 3.16: a) Caàu Wheatstone ño ñieän trôû caùch ñieän beà maët 
                       b) Maïch töông ñöông 

3.6.2 Megohm-keá chuyeân duøng 

Chaát caùch 
ñieän 

Voøng baûo 
veä 

IV

IL 

V

μA

Cao theá
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Boä chæ thò thöôøng duøng cho megohm-keá (loaïi coå ñieån) laø tæ soá keá töø ñieän 
(H.3.17). Cô caáu chæ thò naøy goàm coù hai cuoän daây. 

 Cuoän daây leäch (deflecting coil). 
 Cuoän daây kieåm soaùt (control coil). 

 

 

Hình 3.17: Megohm-keá chuyeân duøng 
Hai cuoän daây naøy quaán treân truïc quay mang kim chæ thò. Moâmen quay T2 

= Kq2(θ)I2 vaø T1 = Kq1(θ)I1. 
Hai moâmen naøy luoân luoân ñoái khaùng nhau vaø Kq1, Kq2 laø haøm soá theo goùc 

quay θ cuûa kim chæ thò ñeå sao cho taïi goùc θi cuûa kim chæ thò ta coù: 

Tq1  =  Kq1(θi)I1  =  Tq2  = Kq2(θi)I2. Suy ra q i
i

q i

K
K

K
( )

( )
( )
θΙ

= = θ
Ι θ

21

2 1
 

Vaäy goùc quay θi cuûa kim chæ thò phuï thuoäc vaøo trò soá doøng ñieän I1 vaø I2  
(cô caáu chæ thò naøy khoâng coù trò ban ñaàu vì khoâng coù loø xo kieåm soaùt hoaëc daây 
treo nhö cô caáu ñieän töø maø chæ coù truïc quay do ñoù khi  khoâng coù doøng I1, I2 kim 
chæ thò ôû vò trí baát kyø). 

Theo maïch cuï theå cuûa megohm-keá: Nguoàn E ñöôïc cung caáp bôûi maùy phaùt 
ñieän quay tay (hoaëc nguoàn phaùt baèng maïch ñieän töû duøng pin nhö caùc maùy môùi 
sau naøy). Doøng I1 qua cuoän daây kieåm soaùt:  

Ε
Ι =

+1
1 1R r

, R1 - ñieän trôû chuaån, r1 - ñieän trôû noäi cuûa khung quay kieåm 

soaùt doøng I2 qua cuoän daây leäch. 
Ε

Ι =
+ +2

2 2XR R r
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RX - ñieän trôû ño; R2 - ñieän trôû chuaån; r2 - ñieän trôû noäi cuûa khung quay leäch. 

 Khi RX → ∞; I2 → 0: Doøng ñieän I1 keùo kim chæ thò leäch toái ña veà phía 
traùi thang ño coù trò soá ∞. 

 Khi RX → 0; I2 → I2max (cöïc ñaïi) 

Tæ soá Ι Ι2 1 → trò soá cöïc ñaïi kim chæ thò leäch veà phía phaûi (trò soá 0Ω) 

 Khi RX → trò soá baát kyø khi ñoù goùc quay θi. 
Ε Ε

Ι = Ι =
+ + +1 2

1 1 2 2X
 vaø

R r R R r
 

X

R r
K

R R r
/( ) ( )

/( )
Ι Ε +

= = θ
Ι Ε + +
1 1 1

2
2 2 2

; X
i

R R r
K

R r
( )+ +

= θ
+

2 2

1 1
 

Nhö vaäy goùc quay θi  phuï thuoäc vaøo trò soá ño RX. 
 Ñaëc bieät khi kim chæ thò giöõa thang ño:  

      
Ι

=
Ι
1

2
1  ⇒ RX = R1 + r1 – R2 – r2 

Neáu: r2 = r1 ⇒  RX  =  R1 – R2. 
Nhö vaäy thay ñoåi taàm ño cho thang ño baèng caùch thay ñoåi trò soá R2. 

Trong maïch naøy coù ñaàu Guard ñeå gaén vaøo voøng baûo veä (guard ring) hoaëc 
daây baûo veä (guard wire) ñeå loaïi boû ñieän trôû ræ beà maët (RS) khi ño ñieän trôû caùch 
ñieän 

3.6.3 ÖÙng duïng ño ñieän trôû caùch ñieän vaø choã daây bò chaïm ñaát   
    cuûa daây ñieän löôùi 

Toång quaùt: Ngöôøi ta thöôøng ño ñieän trôû caùch ñieän cuûa caùc ñöôøng daây taûi 
ñieän hoaëc phaân phoái ñieän trong coâng nghieäp. Ví duï theo tieâu chuaån thieát keá 
maïng ñieän, ñieän trôû caùch ñieän ñöôïc thöû nghieäm vôùi megohm-keá 1000V (hoaëc 
2000V), nguoàn ñieän aùp caáp cho megohm-keá. Ñieän trôû caùch ñieän ñöôïc ño giöõa 
hai ñaàu daây daãn ñieän vôùi nhau hoaëc töøng daây daãn ñieän vôùi daây trung tính vôùi 
ñieàu kieän daây daãn ñöôïc thaùo ra khoûi nguoàn ñieän löôùi vaø taûi (ví duï ñieän trôû 
caùch ñieän qui ñònh toái thieåu 1MΩ). 
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Ño ñieän trôû caùch ñieän khi taét nguoàn ñieän 

Tröôùc khi ño, maïch ñöôïc ngaét ra khoûi nguoàn. Ñieän trôû caùch ñieän cuûa daây 
daãn A so vôùi mass. Moät ñaàu cuûa daây A ñöôïc noái vaøo ñaàu L cuûa megohm-keá coøn 
ñaàu E cuûa megohm-keá ñöôïc noái ñaàu mass cuûa daây daãn (daây trung tính cuûa heä 
thoáng ñieän) (H.3.18). Nhö vaäy ñieän trôû ñöôïc ño laø RA//(RAB + Rb). Neáu RAB + Rb 
raát lôùn so vôùi RA thì RA ít sai soá. Sau ñoù laàu Rb, Rc cuûa ba daây daãn ñöôïc xaùc 
ñònh ñieän trôû caùch ñieän vôùi daây trung tính. Coøn ñieän trôû caùch ñieän giöõa hai daây 
A B ñöôïc ño RAB//[RA+RB]. Töông töï nhö vaäy ñieän trôû caùch ñieän cuûa daây BC 
RBC//[RB+RC]. 

 

Hình 3.18 
Ño ñieän trôû caùch ñieän duøng MΩ keá 

Hình 3.19 
Voân keá V, V1 ño ñieän trôû caùch ñieän 

Ño ñieän trôû caùch ñieän trong tröôøng hôïp coù nguoàn 

Trong tröôøng hôïp daây daãn coù nguoàn cung caáp. Khi ñoù chuùng ta duøng voân-
keá V ño ñieän aùp nguoàn cung caáp, voân-keá V1 laàn löôït ño ñieän aùp VA, VB cuûa daây 
A, daây B so vôùi daây trung tính (H.3.19). Doøng ñieän I1 qua RB. 

−
Ι = =

+1
A

B B A V

V V V
R R R R[ // ]

 

vôùi: RA, RB - ñieän trôû caùch ñieän daây daãn A, B ñoái vôùi “mass” 

RV - toång trôû vaøo cuûa voân-keá 

Töông töï khi voân-keá ñöôïc maéc  giöõa daây B laø coù doøng I2 qua RA. 
−

Ι = =
+2

B

A A B V

V V V
R R R R( // )

 

Töø hai phöông trình treân suy ra: 
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    RA = RV A B

B

V V V
V

− − ;     RB  = RV A B

A

V V V
V

− −  

Neáu nhö RA RB khi voân-keá V1 ñöôïc maéc giöõa daây A vôùi trung tính, ñöôïc 
xem nhö voân-keá V1 maéc noái tieáp vôùi RB ôû hai ñaàu voân-keá V. 

 Do ñoù: RB = RV
A

V
V
( )−1  

Töông töï nhö vaäy neáu RB RV, thì: RA = RV
B

V
V
( )−1  

Nhö vaäy neáu ñieän aùp V cuûa löôùi ñieän khoâng ñoåi thì ñieän aùp ño giöõa moät 
cuoän daây daãn ñieän vôùi trung tính phuï thuoäc vaøo ñieän trôû caùch ñieän cuûa daây daãn 
ñieän thöù 2. Cho neân voân-keá coù theå khaéc ñoä theo ñieän trôû caùch ñieän. 

 

 

Hình 3.20 
Hai voân-keá ño ñieän trôû caùch ñieän 

Hình 3.21 
Ba voân-keá ño ñieän trôû caùch ñieän 

Töø treân ta suy ra trò caùch ñieän giöõa hai daây daãn ñieän coù theå ño ñöôïc baèng 
caùch maéc nhö hình 3.20. Trong ñieàu kieän bình thöôøng cuûa söï caùch ñieän, moãi 
voân-keá seõ cho keát quaû ñieän aùp nguoàn cung caáp daây daãn. 

Baát kyø söï giaûm ñieän trôû caùch ñieän naøo cuûa moät trong hai daây daãn, cuõng 
seõ laøm giaûm caùch ño cuûa voân-keá naøy, trong khi voân-keá coøn laïi seõ taêng trò soá 
leân. 

Tröôøng hôïp ba daây daãn cuûa nguoàn ñieän ba pha, ñieän trôû caùch ñieän cuûa ba 
daây daãn ñöôïc chæ thò bôûi ba voân-keá (H.3.21). Neáu nhö ñieän trôû caùch ñieän cuûa 
daây daãn A giaûm xuoáng thì voân-keá VA giaûm, coøn VB, VC seõ coù söï gia taêng trò soá. 
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Hình 3.22: Voân-keá ñöôïc maéc vôùi bieán aùp ño 

Ñoái vôùi nguoàn ñieän cung caáp treân 1kV thì caùc voân-keá ñöôïc maéc qua bieán 
aùp ba pha ño löôøng nhö hình 3.22. Bieán aùp ba pha daïng naøy khoâng thuaän lôïi 
khi hoaït ñoäng trong trình traïng xaáu xaûy ra laø moät trong ba pha bò chaïm ñaát. 
Nhö vaäy cuoän sô caáp cuûa pha bò chaïm ñaát ngaén maïch, ñieän aùp caùc pha coøn laïi 
taêng leân laøm chaùy cuoän sô caáp cuûa bieán aùp cho neân phaûi coù söï baûo veä cho phaàn 
sô caáp cuûa bieán aùp. 

Ño ñieän trôû ñoaïn daây ñieän bò chaïm mass 

Vaán ñeà quan troïng laø xaùc ñònh ñöôïc vò trí cuûa caùp daãn ñieän bò chaïm mass 
ñeå ñôõ maát thôøi gian vaø chi phí cho vieäc boùc dôõ caû ñoaïn daây (neáu loaïi caùp 
ngaàm choân döôùi ñaát). Nhöõng hö hoûng thöôøng xaûy ra nhö sau: 

 Lôùp caùch ñieän cuûa caùp bò beå 

 Lôùp caùch ñieän bò giaûm ñoä caùch ñieän, coù söï phoùng ñieän laøm hoûng 
         lôùp caùch ñieän. 

 

Hình 3.23: Voøng Murray ño ñieän trôû chaïm mass 

Phöông phaùp thöôøng duøng ñeå xaùc ñònh vò trí chaïm mass laø voøng thöû 
nghieäm (test loop). Nhöõng phöông phaùp naøy ñuû xaùc ñònh choã hoûng. Maïch 
thöôøng duøng laø voøng Murray vaø voøng Varley. Ñaây cuõng laø moät öùng duïng cuûa 
caàu Wheatstone (H.3.23). Khi caàu Wheatstone caân baèng (ñieàu chænh R2 vaø thay 
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ñoåi R1). 

 
+ −

=2

1

a b X

X

R R RR
R R

. Suy ra: RX (R1 + R2) =  R1 (Ra + Rb) 

Vaäy 
+

=
+

1

1 2

a b
X

R R R
R

R R
( )

 

Neáu ñoaïn daây RX coù chieàu daøi LX; Ra coù chieàu daøi La; Rb coù chieàu daøi Lb. 
Caùc daây coù cuøng ñieän trôû suaát, La = Lb = L vaø cuøng thieát dieän A: 

a bX L LL R
A R R A A

[ ]ρ = ρ + ρ
+

1

1 2
;    X

R
L L

R R
'=

+
1

1 2
2  

Ví duï 3.13: Ñoaïn daây caùp coù chaïm mass ñöôïc xaùc ñònh baèng voøng Murray caân 
baèng khi R1 = 100Ω vaø R2 = 300Ω. Ñoaïn daây A, B coù chieàu daøi La = Lb = 5000m. 
Daây caùp daãn ñieän ñoàng chaát vaø ñoàng nhaát. 

Giaûi: Chieàu daøi choã caùp bò chaïm mass 
 X aL R R R L m[ /( )] ( / )= + = × ×1 1 2 2 100 400 2 5000  = 2500m 

hoaëc duøng voøng Varley. 

 

Hình 3.24: Voøng Varley 

Maïch ñieän maéc theo hình 3.24, caàu Wheatstone coù theâm ñieän trôû R3. Ñaây 
laø phöông phaùp xaùc ñònh theâm ñieän trôû daây chaïm ñaát chính xaùc nhaát vaø söï 
ngaén maïch trong moät daây caùp coù nhieàu daây daãn ñieän. Noù ñöôïc caûi tieán thích 
hôïp nhaát töø voøng Murray. Giaû söû choã bò chaïm mass treân daây daãn ñieän coù ñieän 
trôû Ra. Noái hai ñaàu daây daãn. Sau ñoù khoùa S ôû vò trí a ñieàu chænh R3 ñeå sao cho 
caàu caân baèng. 

  
+

=2

1 3

a bR RR
R R

. Suy ra: + = 3 2

2
a b

R R
R R

R
 

Nhö vaäy ñieän trôû daây daãn ñöôïc xaùc ñònh. Sau ñoù chuyeån khoùa S sang vò 
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Khoaûng caùch giöõa caùc coïc ñaát 

Ñeå cho ñieän trôû ñaát cuûa caùc coïc ñaát khoâng aûnh höôûng vôùi nhau (nghóa laø 
caùc ñieän trôû coïc A laø RA khoâng bò aûnh höôûng bôûi vuøng ñaát cuûa coïc B coù ñieän 
trôû ñaát laø RB). Ngöôøi ta khaûo saùt thöïc teá nhö hình 3.25. Doøng ñieän I ñi qua 
vuøng ñaát giöõa hai coïc ñaát seõ taïo ra ñieän aùp: 

  VAC = RAI   vôùi:  RA - ñieän trôû ñaát cuûa coïc A 

    VBC = RBI          RB - ñieän trôû ñaát cuûa coïc B 

Khi coïc P ñöôïc ñoùng giöõa coïc A vaø B  ôû baát kyø vò trí naøo, thì voân keá giöõa 
coïc AC coù trò soá thay ñoåi theo ñöôøng bieåu dieãn (H.3.25b). Nhö vaäy ngoaøi phaïm 
vi 10m thì ñieän aùp VAC khoâng thay ñoåi (caùc ñieåm ngoaøi 10m ñaúng theá). Nhö 
vaäy hai coïc ñaát caùch nhau 20m seõ coù ñieän trôû ñaát khoâng aûnh höôûng leân nhau. 
(Trong thöïc teá hai coïc caùch nhau 10m ñeán 20m coù theå xem nhö hai coïc ñaát 
rieâng bieät). 

 
Hình 3.25: Khaûo saùt ñieän trôû ñaát, vaø ñieän aùp rôi  

treân ñieän trôû ñaát cuøng doøng I ñi qua 

Nguoàn ñieän aùp cung caáp cho maïch ño 

Nguoàn tín hieäu cung caáp cho maïch ño laø nguoàn tín hieäu xoay chieàu daïng 
sin hoaëc xung vuoâng. Chuùng ta traùnh duøng nguoàn DC do aûnh höôûng cuûa ñieän 
giaûi seõ laøm taêng sai soá ño ñieän theá ñieän cöïc. Neáu duøng ñieän löôùi cuûa ñieän löïc 
thì phaûi duøng bieán aùp caùch ly traùnh aûnh höôûng doøng trung tính (neáu coù do ñieän 
theá löôùi maát ñoái xöùng) vaø coïc ñaát cuûa daây trung tính. 

3.7.2 Maïch ño ñieän trôû ñaát 

Duøng voân-keá vaø ampe-keá 

Phöông phaùp tröïc tieáp 

Maïch ño ñöôïc maéc nhö hình 3.26. 
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Coïc A: coïc ño ñieän trôû ñaát RX;   Coïc P: coïc phuï ño ñieän aùp;   Coïc C: coïc phuï ño doøng ñieän 

Hình 3.26: Maïch ño ñieän trôû ñaát baèng voân-keá vaø ampe-keá 

Theo maïch töông ñöông cuûa ñieän trôû ñaát cuûa coïc A, P, C (H.3.27) 

Ñieän trôû cho bôûi voân-keá V: 

    VAP = RX I’ + RPIV 

vôùi I  = I’ + IV cho bôûi ampe-keá. 

Neáu: IV I’ thì I’ ≈ I. Do ñoù: ≈
Ι
A

X
V

R  

 

Hình 3.27 
Maïch töông ñöông cuûa ba coïc 

A, P, C 

Hình 3.28 
Maïch ño ñieän trôû ñaát baèng phöông 

phaùp giaùn tieáp 

Vaäy ñieän trôû ñöôïc xaùc ñònh bôûi trò soá ñoïc cuûa voân-keá vaø ampe-keá. Do ñoù 
neáu chuùng ta quan taâm ñeán sai soá do voân-keá vaø ñieän trôû coïc phuï thuoäc ñieän aùp 
thì RX coù sai soá töông ñoái: 

R B B VR R R[ /( )] %ε = + 100  

trong ñoù: RB - ñieän trôû ñaát cuûa coïc phuï ñieän aùp B 

   RV - toång trôû vaøo cuûa cuûa voân-keá 

Nhö vaäy ñeå sai soá caøng nhoû thì RB RV. 
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Phöông phaùp giaùn tieáp: Trong tröôøng hôïp naøy ño ñieän trôû ñaát töøng coïc nhö 
hình 3.28. Voân-keá vaø ampe-keá coù giaù trò ñieän trôû töøng coïc: 

    A P
V

R R+ =
Ι

1

1
 

Sau ñoù laàn löôït ño ñieän aùp cuûa hai coïc BC vaø CA: 

    P C
V

R R+ =
Ι

2

2
 

Töông töï nhö vaäy:  C A
V

R R+ =
Ι

3

3
 

Sau ñoù töø ba phöông trình naøy chuùng ta xaùc ñònh RA, RB, RC 

Trong phöông phaùp naøy caû ba coïc ñaát (goàm coïc ño vaø hai coïc phuï) ñeàu 
ñöôïc xaùc ñònh, loaïi tröø ñöôïc aûnh höôûng sai soá do ñieän trôû coïc phuï gaây ra nhö 
ñaõ ñeà caäp trong phöông phaùp tröïc tieáp. 

Duøng caàu Kohlrausch ño ñieän trôû ñaát 

Ñaây laø daïng caàu Wheatstone ñeå ño 
ñieän trôû cuûa dung dòch coù tính chaát ñieän 
giaûi baèng hai ñieän cöïc, noù cuõng ñöôïc 
öùng duïng ñeå ño ñieän trôû ñaát (H.3.29) 
ñieän trôû RA+RB ñöôïc xaùc ñònh khi caàu 
caân baèng (gioáng nhö phöông phaùp giaùn 
tieáp duøng voân-keá vaø ampe-keá). 

    A B
R

R R R
R

+ = 1
3

2
 

Phöông phaùp ño ñieän trôû ñaát duøng 
caàu caân baèng coù öu ñieåm laø loaïi boû ñöôïc 
doøng ñieän taûn chaïy qua vuøng ñaát caàn ño ñieän trôû. 

Maùy ño “chuyeân duøng” ñeå ño ñieän trôû ñaát 

Maùy ño duøng tæ soá keá töø ñieän: maïch ño nguyeân lyù hình 3.30. 

Doøng ñieän I1 ñi qua cuoän daây I cuûa tæ soá keá ñi qua vuøng ñaát caàn ño ñieän 
trôû. Doøng ñieän I2 ñi qua cuoän daây 2 coù tæ soá phuï thuoäc vaøo ñieän aùp rôi treân coïc 
ño vaø coïc phuï ñieän aùp. Ñieàu chænh bieán trôû RS, I2 thay ñoåi. Vì  VAP = (RS +  r2) 
= RX I1. Suy ra X SI R R r/ /( )Ι = +2 1 2  

Ñieàu chænh RS cho ñeán khi:     I1 = I2 ⇒ RX = RS +r2 

Hình 3.29: Ño ñieän trôû  
baèng caàu ño 
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Nhö vaäy vôùi RS taïi trò soá /Ι Ι =2 1 1 , seõ xaùc ñònh ñöôïc RX khi r2 ñaõ bieát 

tröôùc. 

Trong thöïc teá doøng I1 qua tæ soá keá laø DC, coøn doøng i1 chaïy qua vuøng ñaát 
ño laø AC, do ñoù coù boä bieán ñoåi I1 (DC) sang i1 (AC) ñöa vaøo coïc ño. Sau ñoù 
doøng i1 (AC) chuyeån sang I1 (DC) trôû veà maùy phaùt G moät chieàu baèng boä chænh 
löu, coøn ñieän aùp VAP (AC) ñöôïc chænh löu sang ñieän aùp VAP (DC) taïo ra doøng 
ñieän I2 (DC). 

Nhö vaäy trong caùc maùy ño coå ñieån, duøng maùy phaùt (quay tay) thöôøng coù 
truïc quay gaén lieàn vôùi boä bieán ñoåi DC sang AC, hoaëc chænh löu töø AC veà DC 
duøng hieän töôïng cô ñieän. 

   a)       b) 

Hình 3.30: Maùy ño duøng tæ soá keá  
a) Maïch ño nguyeân lyù;  b) Maïch ño thöïc teá 

Maùy ño duøng cô caáu chæ thò töø ñieän (H.3.31): Maïch ño coù hai vò trí cuûa SW1 
(coâng taéc chuyeån maïch) laø ôû vò trí “C” duøng ñeå chænh maùy, ñieän trôû chuaån RC 
thay theá ñieän trôû ñaát caàn ño. 

ÔÛ vò trí M: Maïch ño hoaït ñoäng vôùi ñieän trôû ñaát caàn ño. Töø nguoàn phaùt 
xoay chieàu G taïo ra doøng ñieän I ñi qua ñieän trôû RC (khi chænh maùy) hay qua RX 
khi ño ñieän trôû ñaát seõ taïo ra ñieän aùp: RCI1 hoaëc RXI1.  

Ñieän aùp naøy ñöôïc so saùnh vôùi ñieän aùp I2Ras vôùi I2 phuï thuoäc vaøo KII1, 
trong ñoù KI laø tæ soá bieán doøng CT vaø Ras phuï thuoäc vaøo vò trí S cuûa bieán trôû RV. 

Neáu I2Ras khaùc RXI1 thì V1 = I2Ras – I1RX ≠ 0. 

Khi ñoù V2 = KVV1 ñöôïc chænh löu qua cô caáu ñieän töø, kim chæ thò khaùc 

G
M
R

MC 
RS

PA
E1 

I1
E2

B
I2 

PA 

E1 I1 E2

B
I2

G

RS

I1

I2
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khoâng. 

Con chaïy S cuûa Rs ñöôïc ñieàu chænh cho ñeán khi V1 = 0, khi ñoù kim chæ thò 
cuûa cô caáu ñieän töø chæ khoâng: I1RX = K1I1Ras 

Do ñoù:     RX = KIRas 

Nhö vaäy ñieän trôû Ras xaùc ñònh ñieän trôû ñaát RX. 

 

Hình 3.31: Maïch ño cuûa maùy ño ñieän trôû ñaát 
CT: Bieán doøng, VT: Bieán aùp 

 
1- Coïc phuï aùp; 2- Coïc phuï doøng; 3- Coïc ñaát ño 

Hình 3.32: Sô ñoà khoái maùy ño   Hình 3.33: Caùch ñoùng coïc 

Maïch ño ñieän trôû ñaát coù söï keát hôïp vôùi maïch ñieän töû duøng cô caáu töø  ñieän: 
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Ñeå ño ñöôïc ñieän trôû trong maùy ño ñieän töû, ngöôøi ta cuõng chuyeån ñaïi 
löôïng ñieän trôû sang ñaïi löôïng ñieän aùp, sau ñoù ñöa vaøo maïch ño ñieän aùp cuûa 
voân-keá ñieän töû. Maïch ño ñieän trôû coù hai daïng:  

 Noái tieáp  

 Maéc reõ. 

3.8.2 Maïch ño ñieän trôû daïng noái tieáp 

Maïch ño ñöôïc maéc nhö hình 3.35  

 Maïch ño treân coù naêm taàm ño ×1 – ×10 – ×100 – ×1k – ×10k. Nghóa laø 
trò soá ñoïc ñöôïc nhaân vôùi heä soá nhaân cuûa taàm ño. Ví duï: ÔÛ taàm ×100 trò soá ñoïc treân 
maët chæ thò laø 36Ω thì keát quaû ño cuûa RX = 3600Ω. 

 Maïch thay ñoåi taàm ño goàm coù caùc ñieän trôû chuaån noái tieáp vôùi RX, caùc 
ñieän trôû chuaån naøy laø loaïi ñieän trôû chính xaùc, sai soá nhoû hôn 1%. Taàm ño ñieän 
trôû caøng lôùn thì ñieän trôû chuaån moãi taàm ño caøng taêng. Doøng ñieän cuûa moãi taàm 
ño giaûm töông öùng (taàm ño taêng 10 thì doøng ñieän giaûm 10). 

 Khi RX = 0Ω (noái taéc hai ñaàu AB), Vño = 0V 

 Khi RX → ∞Ω (hai ñaàu AB ñeå hôû), Vño # 1,5V 

Vì toång trôû vaøo cuûa maïch ño ñieän aùp DC raát lôùn so vôùi ñieän trôû chuaån cuûa taàm 
ño, cho neân ñieän aùp rôi treân ñieän trôû chuaån khoâng ñaùng keå trong tröôøng hôïp 
AB ñeå hô û. 

 

Hình 3.35: Maïch ño ñieän trôû daïng noái tieáp 

 Tröôøng hôïp RX baát kyø vôùi taàm ño töông öùng coù ñieän trôû chuaån R1. 
Chuùng ta coù: 

   X
ño

X

R
V E

R R
=

+ 1
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Hình 3.36: Thang ño ñieän trôû 

Ví duï 3.15: ÔÛ “taàm ño 1×kΩ” ñieän trôû ño coù trò soá RX = 1kΩ. Khi ñoù Vño coù trò 
soá nhö nhau. 

       11 5 0 75
1 1

, ,ño
kV V V

k k
Ω

= =
Ω + Ω

 

Nhö vaäy kim chæ thò seõ chæ soá 1 ôû giöõa thang ño. 
Neáu RX = 0,5KΩ thì: 

   0 51 5 0 5
1 0 5

,, ,
,ño

kV V V
k k

Ω
= =

Ω + Ω
 

Nhö vaäy kim chæ thò chæ soá 0,5 ôû 1/3 thang ño. Neáu RX = 2kΩ thì:  

   21 5 1
1 2

,ño
kV V V

k k
Ω

= =
Ω + Ω

 

Nhö vaäy kim chæ thò soá 2 ôû 2/3 thang ño. Vaäy thang ño ñieän trôû trong 
tröôøng hôïp naøy khoâng tuyeán tính. 

3.8.3 Maïch ño ñieän trôû daïng maéc reõ 

Maïch ño ñöôïc maéc theo hình 3.37. Trong maïch ño naøy: 

Khi RX = 0Ω, khi ñoù Vño = 0V 

Khi RX → ∞ thì    ño
R

V E
R R

=
+

2

1 2
 

Khi RX coù trò soá baát kyø. 

  
[ ]X

ño
X

R R
V E

R R R
//
[ // ]

=
+

2

1 2

X

X X

R R
E

R R R R R( )
=

+ +
2

2 1 2
 

Theo bieåu thöùc naøy khi:  

  = =
+
1 2

1 2
1 2

X
R R

R R R
R R

( // )  thì ño
R

V E
R R

=
+

2

1 2

1
2

 

Khi ñoù kim chæ thò 1/2 thang ño 
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Hình 3.37 
Maïch ño ñieän trôû daïng maéc reõ 

Hình 3.38 
Maïch ño ñieän trôû loaïi maéc reõ 

Ví duï 3.16: Coù maïch ño ñieän trôû sau ñaây: 

Cô caáu chæ thò coù: Imax = 50μA, Rm = 2kΩ, E = 1,5V 

Khi RX = 10Ω ôû taàm × 1.. RX = 100Ω ôû taàm × 10 

Thì ( )MI Imax/= 1 2  xaùc ñònh R1, R2. 

Giaûi: Maïch töông ñöông Theveùnin cho maïch ño (H.3.39). 

  tñ
R

E E
R R

=
+

2

1 2
 

  Rtñ = [R1 // R2] 

Vì maïch ño coù maïch khueách ñaïi heä 
soá khueách ñaïi baèng 1 cho neân:  

Vi = Vño, khi RX → ∞ thì: 

Vi → (Vño)max = RmImax. 

 (Vi)max = (Vño)max = 100mV 

Do ñoù khi:   RX =
R R

R R
Ω =

+
1 2

1 2
10      (1) 

Thì:           Vño = Vi = 50mV = =
+tñ
R

E E
R R

2

1 2

1 1
2 2

 (2) 

Töø phöông trình (1) vaø (2) ta coù: 

      mVR R R R R
E

( ) ( )= + = +2 1 2 1 2
100 1

15
 

Hình 3.39 
Maïch töông ñöông Theveùnin 
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   R1R2 = 10(R1 + R2) = 10×15R2 

Suy ra:        R1 = 150Ω vaø R2 = / ,Ω = Ω150 14 10 7 . 

Trong tröôøng hôïp RX = 100Ω (ôû taàm × 10). Thì R R R R/( )+ = Ω1 2 1 2 100  

Suy ra   R1 R2 = 100(R1 + R2) = 100×15R2 

       R1 = 1500Ω vaø R2 = 107,14Ω 

Vaäy maïch ño coù theå veõ laïi nhö  treân coù hai taàm ño (H.3.40). 

 

Hình 3.40: Maïch ño ñieän trôû coù hai taàm ño 

3.8.4 Maïch ño doøng ñieän duøng nguoàn doøng khoâng ñoåi 

 Trong caùc maïch ño ñieän trôû treân ta 
duøng nguoàn aùp khoâng ñoåi, nhöng ñieän aùp ño 
ñöôïc chuyeån töø ñaïi löôïng ñieän trôû coù doøng 
ñieän ñi qua thay ñoåi theo ñieän trôû ño, cho neân 
ñieän aùp ño naøy ñöa vaøo maïch ño khoâng tuyeán 
tính theo ñieän trôû RX, daãn ñeán thang ño khoâng 
ñeàu. Ñeå cho ñieän aùp ño tuyeán tính theo ñieän 
trôû RX, ngöôøi ta söû duïng nguoàn doøng ñieän 
khoâng ñoåi khi RX thay ñoåi: Vño = IRX 

 

Trong tröôøng hôïp naøy RX → ∞Vño → trò soá lôùn nhaát cuûa taàm ño ñieän aùp 
RX → 0 thì Vño = 0V 

Maïch ño ñieän trôû tuyeán tính (linear ohmmeter) thöôøng ñöôïc duøng trong 
maùy ño ña duïng ñieän töû chæ thò soá (digital multimeter). 

Maïch coù nguoàn doøng khoâng ñoåi duøng transistor (BJT) 

Hình 3.41: Maïch ño nguyeân 
lyù nguoàn doøng khoâng 
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Nguoàn doøng ñieän khoâng ñoåi cung caáp cho ñieän trôû RX laø doøng IC cuûa Q1, R1, 
R2 ñieän trôû phaân cöïc cho cöïc neàn Q1 theo ñieän aùp cuûa maïch ñaõ cho. 

Nhö vaäy ñieän trôû RE coù ñieän aùp 5V khoâng ñoåi. Giaû söû, ñieàu chænh RE ñeå cho IC 
= 1mA. Khi ñoù ñieän trôû RX = 5kΩ thì Vño = 5kΩ ×1mA = 5V (trò soá lôùn nhaát cuûa 
taàm ño). 

Khi ño ñieän trôû lôùn hôn 5kΩ thì phaûi chuyeån taàm ño baèng caùch thay ñoåi 
nguoàn doøng IC. 

Ví duï: thay ñoåi RE ñeå cho doøng IC = 0,1mA, khi ñoù ñieän trôû ño ñöôïc ñeán 
50kΩ. 

Neáu khoâng muoán thay ñoåi doøng I (hoaëc khoâng theå cho IC quaù nhoû khi RX 
taêng leân lôùn) thì thay ñoåi taàm ño ñieän aùp töông öùng vôùi ñieän trôû RX. 

 

Hình 3.42 
Maïch ño ñieän trôû tuyeán tính 

Hình 3.43 
Maïch ño duøng nguoàn doøng khoâng ñoåi 
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Duøng nguoàn doøng khoâng ñoåi baèng Op-Amp 

Theo ñaëc tính maïch khueách ñaïi duøng Op-Amp: o XV R R E( / )= − . Chuùng ta 

xem nhö doøng I khoâng ñoåi: I E R/= ; Vo = –IRX. Khi RX thay ñoåi thì Vo thay ñoåi 
tuyeán tính theo RX. 

Ví duï: E = +3V; R = 3kΩ. Xaùc ñònh Vo theo RX. 

Ta coù:  Vo = – IRX, vôùi: 3 3 1/ /I E R k mA= = Ω =  

Vaäy Vo = – RX (1mA) 

Ví duï: RX = 100Ω → Vo = 100mV. Neáu Vo coù trò soá baõo hoøa ôû 5V (ñaëc tính 
Op-Amp) thì khi ñoù RX = 5kΩ laø lôùn nhaát. Vaäy muoán thay ñoåi taàm ño thì thay 
ñoåi R ñeå coù söï thay ñoåi I (nguoàn doøng) töông öùng vôùi moãi taàm ño. 

Maïch ño cuï theå duøng nguoàn doøng oån ñònh nhôø söï ñieàu khieån cuûa maïch 
khueách ñaïi Op-Amp. D1, D2, D3, D4 laø loaïi 1N4154. 

R1 = 330Ω;     R2 = 3,3 kΩ ;     R3 = 33 kΩ ;     R4 = 330 kΩ  

   RS = 2,2MΩ;   R6 = 1MΩ (ñieän trôû taàm ño).  

 

 

Hình 3.44: Maïch ño ñieän trôû “tuyeán tính” duøng Op-Amp 
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Giaûi: 

a) 
1

1 5 100
0 15
,b

m
x m

E VI A
R R R k

= = = μ
+ + + Ω

(FSD) 

b)  Ñoä leäch baèng 1/2  FSD: 

  m
AI Aμ

= = μ
100 50

2
 (vì cô caáu ño tuyeán tính). 

+ + =1
b

x m
m

E
R R R

I
 ⇒ 1

1 5 15 15
50
,( )b

x m
m

E VR R R k k
I A

= − + = − Ω = Ω
μ

 

 Ñoä leäch baèng 1/4 FSD: 

  μ
= = μ

100 25
4m

AI A ; 1 5 15 45
25
,

x
VR k k
A

= − Ω = Ω
μ

 

 Ñoä leäch baèng 3/4 FSD: 

   Im = 0,75×100μA = 75μA; 1 5 15 5
75
,

x
VR k k
A

= − Ω = Ω
μ

 

3.2. Moät ohm-keá coù maïch ño (H.B.3.2). 
Bieát: Eb = 1,5V; R1 = 15kΩ; Rm = 50Ω; R2 = 
50Ω, cô caáu ño coù Ifs = 50μA. 

Tính trò giaù Rx khi kim chæ thò coù ñoä 
leäch toái ña: (FSD); 1/2 FSD vaø 3/4 FSD. 

Giaûi: Kim leäch toái ña (FSD): 

 Im = 50μA; Vm = ImRm = 
50μA×50Ω = 2,5mV 

 mV mVI A
R

,
= = = μ

Ω2
2

2 5 50
50

 

Doøng ñieän maïch chính:  Ib = I2 + Im = 50μA + 50μA = 100μA. 

 1
1 5 15

100
,b

x
b

E VR R k
I A

+ = = = Ω
μ

 

 Rx = (Rx + R1) – R1 = 15kΩ – 15kΩ = 0  

Kim leäch 1/2 FSD: 

 Im = 25μA; Vm = 25μA×50Ω = 1,25mV; mVI A,
= = μ

Ω2
1 25 25

50
 

 Ib = 25μA + 25μA = 50μA 

 1
1 5 30
50
,

x
VR R k
A

+ = = Ω
μ

; Rx  =  30kΩ – 15kΩ = 15kΩ 

Hình B.3.2 
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Kim leäch 3/4 FSD: 

 Im = 0,75 × 50μA = 37,5μA; Vm = 37,5μA×50Ω = 1,875mV 

 mVI A, ,= = μ
Ω2

1 875 37 5
50

; Ib = 37,5μA + 37,5μA = 75μA. 

 1
1 5 20 20 15 5
75
,

x x
VR R k R k k k
A

+ = = Ω⇒ = Ω − Ω = Ω
μ

 

3.3. Moät Ohm-keá coù maïch ño ôû baøi 2. Coù nguoàn Eb giaûm xuoáng chæ coøn 1,3V. 
Tính trò giaù môùi cuûa R2? Tính laïi caùc trò giaù Rx töông öùng vôùi ñoä leäch cuûa kim: 
1/2 FSD, 3/4 FSD. 

Giaûi: Khi xR = 0; 
1

1 3 86 67
0 15
, ,b

b
x

E VI A
R R k

≈ = = μ
+ + Ω

 

   Im = 50μA (FSD); I2 = Ib – Im = 86,67μA – 50μA = 36,67μA 

 Vm = ImRm = 50μA×50Ω = 2,5mV; = = = Ω
μ2

2

2 5 68 18
36 67

mV mVR
I A

, ,
,

 

Kim coù ñoä leäch 1/2 FSD: 

  Im = 25μA;   Vm = 25μA×50Ω = 1,25mV 

 = = = μ
Ω2

2

1 25 18 33
68 18

mV mVI A
R

, ,
,

 

 Ib = Im + I2 = 25μA + 18,33μA = 43,33μA 

 1
1 3 30

43 33
,
,

m
x

b

V VR R k
I A

+ = = = Ω
μ

 ⇒  Rx = 30kΩ – 15kΩ = 15kΩ 

Kim coù ñoä leäch 3/4 FSD: 

 Im = 0,75×50μA = 37,5μA;  Vm  =  37,5μA×50Ω  = 1,875mV 

 mVI A, ,
,

= = μ
Ω2

1 875 27 5
68 18

;       Ib = 37,5μA + 27,5μA = 65μA 

 1
1 3 20
65
,m

x
b

V VR R k
I A

+ = = = Ω
μ

⇒  Rx = 20kΩ – 15kΩ = 5kΩ 

3.4. Tính doøng ñieän chaïy qua cô caáu ño vaø ñoä leäch cuûa kim chæ thò cuûa ohm-keá 
coù maïch ño nhö hình veõ khi ta söû duïng taàm ño R×1 trong hai tröôøng hôïp:   a) Rx 
= 0   vaø   b) Rx = 24Ω. 
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Hình B.3.4 

Giaûi: Maïch töông ñöông cuûa ohm-keá khi ta söû duïng taàm ño R×1 trong hai 
tröôøng hôïp Rx = 0 vaø Rx = 24Ω nhö sau: 

 Khi Rx = 0: b
VI

k k k
,

[ //( , , , )]
=

Ω + Ω Ω + Ω + Ω
1 5

14 10 9 99 2 875 3 82
 

    b
VI mA

k
, ,

( // , )
= =

Ω + Ω Ω
1 5 62 516

14 10 16 685
. 

Doøng Im chaïy qua cô caáu ño:   

   mI mA
k

,
,
Ω

=
Ω + Ω

1062 516
10 16 685

 

    Im = 37,5μA  = Ifs: kim leäch toái ña. 

 Khi Rx = 24Ω:  

     
( )b

VI mA
k

, ,
( // ,

= =
Ω + Ω Ω Ω

1 5 31 254
24 14 10 16 685

   

    mI mA A
k

, , :
,
Ω

= = μ
Ω + Ω

1031 254 18 72
10 16 685

 kim leäch 1/2 FSD 

3.5. Tính doøng ñieän chaïy qua cô caáu ño vaø ñoä leäch cuûa kim chæ thò cuûa Ohm-keá 
coù maïch ño nhö baøi 4, khi ta söû duïng taàm ño R×100 vaø R× 10K trong tröôøng 
hôïp Rx = 0. 
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Hình B.3.5 

Giaûi: Maïch töông ñöông cuûa ohm-keá khi ta söû duïng taàm ño R×100 vaø Rx = 0. 

   b
VI

k k k k
,

[ //( , , )]
=

Ω + Ω Ω + Ω + Ω
1 5

1470 1 9 2 875 3 82
 

          V A
k k
, ,

( // , )
= = μ

Ω + Ω Ω
1 5 622 38

1470 1 15 695
 

m fs
kI A A I

k k
, ,

,
Ω

= μ = μ =
Ω + Ω

1622 38 37 5
1 15 695

: kim chæ thò leäch toái ña. 

 Maïch töông ñöông cuûa ohm-keá khi ta söû duïng taàm ño R×10kΩ vaø xR = 

0. 

   
[ //( , , )]

15V
236k 10 2 875 3 82bI =

Ω + Ω Ω + Ω
 

      
[ ]

V A
k k k

,
// ,

= = μ
Ω + Ω Ω

15 62 5
236 10 6 695

 

M fs
kI A A I

k k
, ,

,
Ω

= μ = μ =
Ω + Ω

1062 5 37 5
10 6 695

: kim chæ thò leäch toái ña. 

3.6. Ta ño ñieän trôû baèng caùch duøng phöông phaùp  V  vaø  A  ñöôïc maéc reõ daøi. 
Ampe-keá chæ 0,5A, voân-keá chæ 500V. Ampe-keá coù Ra= 10Ω, voân-keá söû duïng 
taàm ño 1000V vaø coù ñoä nhaïy laø 10kΩ/V. Tính trò giaù 
R. 

Giaûi: E + EA  = 500V; I  =  0,5A 

A
a

E E VR R
I A,
+

+ = = = Ω
500 1000
0 5

 

R = 1000Ω – Ra  = 1000Ω – 10Ω = 990Ω 

3.7. Caùc ampe-keá, voân-keá vaø ñieän trôû R ôû baøi 6 
ñöôïc maéc reõ ngaén. Haõy tính ñoä chæ cuûa voân-keá vaø 
ampe-keá (nguoàn cung caáp vaãn laø 500V) 

Hình B.3.6 

Hình B.3.7 

k k k 
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Giaûi: Noäi trôû cuûa voân-keá:  

Rv = 1000V×10kΩ/V = 10MΩ. 

RV // R = 10MΩ // 990Ω = 989,9Ω 

 Ñoä chæ cuûa voân-keá: V

a v

V R R VE V
R R R

( // ) ,
( // ) ,
× × Ω

= = =
+ Ω + Ω

500 5000 989 9 495
10 989 9

 

 Ñoä chæ cuûa ampe-keá = + = = =
Ω

495 0 5
989 9V

V

E VI I A
R R

,
// ,

. 

3.8. Moät Ohm-keá noái tieáp coù ñieän trôû 1R = 50k���cô caáu ño coù Ifs = 75μ A vaø 
= Ω100MR . Ñieän trôû maéc shunt = Ω2 300R , nguoàn cung caáp E = 5V. Haõy cho 

bieát trò giaù ñieän trôû xR  ño ñöôïc töông öùng vôùi ñoä leäch cuûa kim: 0,25%; 50%; 

75%; vaø 100%FSD. 

3.9. Moät Ohm-keá noái tieáp coù caùc thaønh phaàn sau: nguoàn cung caáp = 3bE V ,  
ñieän trôû noái tieáp R k= Ω1 30 , ñieän trôû shunt = Ω2 50R , cô caáu ño coù 
Ifs = μ50 A , ñieän trôû cô caáu ño = Ω50mR . Cho bieát trò giaù xR  ño ñöôïc töông 

öùng vôùi ñoä leäch: 1/4 FSD, 1/2FSD vaø FSD. 

3.10. Haõy veõ maïch ño cho ohm-keá noái tieáp coù nhieàu taàm ño. Haõy giaûi thích söï 
hoaït ñoäng cuûa maïch. 

3.11. Giaû söû ohm-keá ôû baøi 3.9 coù bE  giaûm xuoáng coøn 2,5V, haõy xaùc ñònh trò 
giaù môùi 2R  caàn phaûi ñieàu chænh, vaø nhö theá tính laïi caùc trò giaù xR  töông öùng 

vôùi ñoä leäch: 1/2FSD vaø 3/4FSD. 

3.12. Ta ño xR  baèng caùch duøng phöông phaùp voân-keá + ampe-keá  coù caùch maéc reõ 
daøi. Ampe-keá coù noäi trôû = Ω10xR , voân-keá coù ñoä nhaïy k V/Ω10 . Ampe-keá  vaø 
voân-keá coù caáp chính xaùc laø 1%. Tính trò giaù thaät cuûa xR  khi ampe-keá  chæ 0,5A 

ôû taàm ño 1A, vaø voân-keá chæ 500V ôû taàm ño 1000V. 

3.13. Ta ño xR  baèng phöông phaùp voân-keá + ampe-keá  coù caùch maéc reû ngaén. 
Ampe-keá  coù = Ω0 1aR , , voân-keá söû duïng taàm ño 5V, coù ñoä nhaïy k V/ .Ω10  Khi 

voân-keá chæ 5V, ampe-keá  chæ 0,6mA ôû taàm ño 1mA. 
a) Tính trò giaù ño ñöôïc xR . 

b) Tính trò giaù thaät xR  neáu voân-keá vaø ampe-keá coù caáp  chính xaùc 1%. 

3.14. Haõy tính 3R  ñeå caàu Wheatstone coù theå ño ñöôïc xR  trong khoaûng töø: 
ñeán kΩ Ω1 100  baèng phöông phaùp caân baèng. 
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 Hình B.3.14      Hình B.3.15 

3.15. Tính doøng ñieän gI  ñi qua ñieän keá (H.B.3.15). 

3.16. Neáu ñieän keá ôû hình B3.16 coù ñoä nhaïy gS mm A/= μ10 , haõy xaùc ñònh ñoä 

leäch cuûa ñieän keá? 

 

Hình B.3.16 

3.17. Cho maïch ño nhö hình B.3.17. Xaùc ñònh oE  theo bE  vaø phaàn töû caàu ño 

trong caùc tröôøng hôïp sau: 
a) R R R R R R R R R; ( )= + Δ = = = Δ1 2 3 4  

b) R R R R R R R R R; ( )= = + Δ = = Δ1 3 2 4  

c) R R R R R R R R R R; ( )= = + Δ = = −Δ Δ1 3 2 4  

 

Hình B.3.17 
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Toång trôû cuûa ñieän dung: X XZ V I R C/ ( / )= = + ω2 21  

Vaø ñieän dung caàn ño: X XC Z R/= ω −2 21  

Töø ba bieåu thöùc treân ta suy ra: XC V I P I2 2/[ / ( / ) ]= ω −21  

Do ñoù: Ι
=
ω Ι −

2

2 2 2XC
V P

 

Söï hao maát coâng suaát do ñieän dung cho bôûi:  

= ϕ = δ
ω

2 1

X
P VI I

C
cos sin ,  (vì π

δ = − ϕ
2

) 

δ: goùc maát cuûa ñieän dung. Neáu goùc maát nhoû: tgδ  ≈ sinδ = PωCX/I2. 

Söï chính xaùc cuûa phöông phaùp ño naøy coù theå baèng hoaëc lôùn hôn phöông 
phaùp ño tröôùc. Phöông phaùp duøng watt-keá  khoâng chính xaùc khi xaùc ñònh nhöõng 
ñieän dung coù goùc maát nhoû. Ñeå ño goùc maát δ ñöôïc chính xaùc, ngöôøi ta thöôøng 
duøng phöông phaùp caàu ño (ñeà caäp ôû phaàn sau). 

4.1.2 Ño ñieän caûm 

 

Hình 4.3: Maïch ño LX, RX duøng voân-keá 
vaø ampe-keá 

Hình 4.4: Maïch ño LX, RX duøng voân-keá, 
ampe-keá vaø watt-keá  

Maïch ño ñieän caûm LX ñöôïc maéc nhö hình 4.3. Toång trôû cuûa ñieän caûm LX 

ñöôïc xaùc ñònh:  = = + ω2 2 2
X X

VZ R L
I

 

vaø ñieän caûm:    LX = −
ω

2 21
XZ R  

vôùi: Z - ñöôïc xaùc ñònh bôûi voân-keá vaø ampe-keá; RX - ñöôïc xaùc ñònh tröôùc. 

Trong tröôøng hôïp duøng theâm watt-keá  nhö hình 4.4 cuoän daây coù ñieän caûm 

LX ñöôïc xaùc ñònh: = Ι −
ω Ι

2 2 2
2

1
XL V P  

vôùi P laø coâng suaát toån hao cuûa cuoän daây ñöôïc xaùc ñònh bôûi watt-keá . 



ÑO ÑIEÄN DUNG, ÑIEÄN CAÛM VAØ HOÃ CAÛM 

 

127

4.1.3 Ño heä soá hoã caûm M 

 

Hình 4.5: Maïch ño M duøng voân-keá vaø 
ampe-keá  

Hình 4.6: Ño M cuûa hai cuoän daây maéc 
noái tieáp (quaán cuøng chieàu) 

Theo maïch ño hình 4.5, heä soá hoã caûm M giöõa hai cuoän daây ñöôïc xaùc ñònh 
bôûi: M = V I/ ω ; V vaø I cho bôûi voân-keá vaø ampe-keá. 

Ngoaøi ra chuùng ta cuõng bieát:   M n n R/= 1 2  

n1, n2: soá voøng daây quaán vaøo cuoän daây 1 vaø 2. R: töø trôû cuûa maïch töø 

Trong tröôøng hôïp hai cuoän daây ñöôïc maéc noái tieáp vôùi nhau treân cuøng 
maïch töø, coù cuøng chieàu quaán (cöïc tính cuûa cuoän daây ñöôïc ñònh  treân hình 4.6), 
thì toång soá ñieän caûm cuûa hai cuoän daây ñöôïc xaùc ñònh: La = L1 + L2 + 2M 

Do ñoù La ñöôïc xaùc ñònh bôûi toång trôû Za cho bôûi voân-keá vaø ampe-keá: 

a aL Z R R( )= − +
ω

2 2
1 2

1  vôùi Za - toång trôû cuûa hai cuoän daây. 

Trong tröôøng hôïp hai cuoän daây 
ñöôïc maéc noái tieáp vôùi nhau treân cuøng 
maïch töø coù chieàu quaán ngöôïc nhau 
(cöïc tính cuûa cuoän daây ñöôïc ñònh treân 
hình 4.7, khi ñoù toång soá ñieän caûm cuûa 
hai cuoän daây ñöôïc xaùc ñònh. 

Lb = L1 + L2 – 2M 

vaø Lb cuõng ñöôïc xaùc ñònh bôûi toång trôû 
Zb cho bôûi voân-keá vaø ampe-keá theo 
bieåu thöùc: 

La bZ R R( )= − +
ω

2 2
1 2

1  

Hình 4.7: Ño M cuûa hai cuoän daây 
maéc noái tieáp (quaán ngöôïc 
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ñieàu kieän: 
 Caân baèng suaát: =1 3 2 4Z Z Z Z  

 Caân baèng pha: + = +1 3 2 4Z Z Z Z  

Neáu khai trieån soá phöùc cuûa phöông trình caân baèng, ta coù: 

 Caân baèng phaàn thöïc: Re[Z1Z3]  =  Re[Z2Z4] 
 Caân baèng phaàn aûo:    Im[Z1Z3]  =  Im[Z2Z4] 

Thieát bò chæ thò söï caân baèng cuûa caàu ño AC 
Tai nghe (earphone hoaëc headphone): giaù thaønh reû, töông ñoái nhaïy, ñöôïc 

duøng phoå bieán coù khaû naêng phaân bieät ñöôïc söï caân baèng cuûa caàu moät caùch 
töông ñoái chính xaùc. Tuy nhieân coøn phuï thuoäc vaøo ñoä thính tai cuûa ngöôøi laøm 
thí nghieäm. 

 

Hình 4.10: Caùc thieát keá chæ thò caân baèng 

     a) Tai nghe; b) Ñieän keá AC 
     c) Ñieän keá AC coù khueách ñaïi; d) Dao ñoäng kyù tia aâm cöïc 

Voân-keá ñieän töû hoaëc ñieän keá AC: Ñieän keá DC/ keát hôïp vôùi maïch chænh löu 
hoaëc boä bieán ñoåi AC/DC chuùng ta coù ñieän keá AC. Muoán taêng ñoä nhaïy cho caàu 
AC chuùng ta theâm maïch khueách ñaïi cho ñieän keá AC (H.4.10). Thieát bò naøy 
chính xaùc hôn vaø khaùch quan hôn so vôùi tai nghe. Ngoaøi ra coøn coù theå coù nhieàu 
taàm ñoä nhaïy khaùc nhau thay ñoåi theo ñieän aùp khoâng caân baèng cuûa caàu. 

Dao ñoäng kyù tia aâm cöïc: Theo ñieàu kieän thuaän lôïi cuûa phoøng thí nghieäm, 
neáu coù ñöôïc dao ñoäng kyù, chuùng ta cuõng coù theå duøng ñeå kieåm tra söï caân baèng 
cuûa caàu moät caùch chính xaùc hôn vôùi moïi tín hieäu ôû taàn soá baát kyø cung caáp cho 
caàu. 

Caùc phaàn töû maãu (ñieän trôû maãu, ñieän caûm maãu, tuï ñieän maãu) duøng trong caàu 
AC 

Ñieän trôû maãu 
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Hình 4.11: a) Maïch töông ñöông cuûa ñieän trôû ôû taàn soá cao 
           b) Kieåu quaán soá voøng thuaän nghòch keá caän baèng nhau 
               c) Kieåu quaán Curtis vaø Grover 

Ñoái vôùi phaàn töû ñieän trôû hoaït ñoäng ôû tín hieäu xoay chieàu, giaù trò ñieän trôû 
thöôøng lôùn hôn trong tröôøng hôïp hoaït ñoäng vôùi doøng ñieän DC. Hieäu öùng ngoaøi 
maët cuûa daây daãn (skin effect) phuï thuoäc vaøo taàn soá tín hieäu, thieát dieän daây daãn 
vaø ñieän trôû suaát. ÔÛ taàn soá aâm thanh (1kHz) hieäu öùng naøy khoâng ñaùng keå khi 
daây coù ñieän trôû suaát lôùn vaø thieát dieän nhoû ñöôïc söû duïng. Ñoái vôùi tín hieäu AC 
coù taàn soá cao ñi qua ñieän trôû maïch töông ñöông cuûa ñieän trôû coù daïng maïch 
töông ñöông nhö hình 4.11a. Ñeå giaûm ñöôïc ñieän caûm kyù sinh ngöôøi ta quaán soá 
voøng thuaän nghòch keá caän nhau. Tuy nhieân ñeå aûnh höôûng cuûa tuï ñieän kyù sinh 
giaûm ngöôøi ta quaán daây daãn theo kieåu Curtis vaø Grover, khi  ñieän trôû coù giaù trò 
lôùn ngöôøi ta quaán treân bìa moûng theo kieåu ñan roå. 

Tuï ñieän: Trong thöïc teá doøng ñieän I qua tuï ñieän khoâng leäch pha 900 ñoái vôùi 
ñieän aùp rôi treân tuï ñieän vì coù toån hao beân trong tuï ñieän. Toån hao naøy do ñieän 
moâi trong tuï ñieän coù ñieän trôû ræ (khoâng caùch ñieän hoaøn toaøn). Do ñoù maïch 
töông ñöông cuûa tuï ñieän ñöôïc dieãn taû theo hình 4.12. Neáu goïi δ laø goùc maát cuûa 
ñieän dung do toån hao coâng suaát treân ñieän dung, thì ta coù: 

P = VI cosϕ = VI sinδ,  vôùi π
ϕ = − δ

2
 

Neáu δ nhoû, coâng suaát hao maát treân ñieän dung P = VIδ. Caùc tuï ñieän maãu 
duøng trong caàu ño xoay chieàu ñöôïc cheá taïo baèng caùc ñieän moâi coù toån hao raát ít 
(ñoä caùch ñieän toát), goùc maát δ coá ñònh khoâng phuï thuoäc vaøo taàn soá tín hieäu vaø 
nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng. Coù nhieàu loaïi tuøy theo khoaûng trò soá tuï ñieän caàn söû 
duïng. 
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    Hình 4.12:  a) Maïch töông ñöông cuûa ñieän dung khi δ lôùn 
b) δ nhoû;   c) Giaûn ñoà vectô V-I 

Tuï ñieän coù ñieän moâi laø khoâng khí: Trò soá ñieän dung raát nhoû khoaûng vaøi 
traêm pF, goùc maát nhoû khoâng ñeå buïi hay aåm. 

Tuï ñieän mica: Ñieän moâi laø vaät lieäu mica coù ñieän dung töø vaøi pF 
(picofarad) ñeán 0,1μF (microfarad), goùc maát nhoû (khoaûng 10–4 rad). 

Tuï ñieän baèng Polystyrene: Coù ñaëc tính khoâng phuï thuoäc vaøo taàn soá nhöng 
aûnh höôûng vì nhieät ñoä raát lôùn, chæ söû duïng döôùi 70oC, coù goùc maát nhoû, coù theå 
tích nhoû hôn tuï ñieän mica neáu coù cuøng trò soá. 

Ngoaøi ra, trong coâng nghieäp chuùng ta thöôøng gaëp tuï ñieän giaáy. Ñieän moâi 
laø giaáy taåm dung dòch caùch ñieän, thöôøng coù trò soá lôùn nhöng goùc maát cuõng lôùn. 

Cuoän daây: Coù ñieän caûm L, ñieän trôû R cuûa daây quaán vaø coù maïch töông 
ñöông ôû taàn soá cao nhö hình 4.13 coøn ñieän dung kyù sinh ôû giöõa caùc voøng daây 
quaán cuûa cuoän daây khoâng ñaùng keå ôû taàn soá tín hieäu aâm taàn, nhöng ñöôïc quan 
taâm ñeán taàn soá cao. 

 

            Hình 4.13: a) Maïch töông ñöông cuûa cuoän daây khi Q nhoû 
 b) ÔÛ taàn soá cao; c) Khi Q lôùn 

Caùc ñieän caûm maãu ñöôïc cheá taïo döôùi daïng oáng daây coù kích thöôùc xaùc 
ñònh chính xaùc. Caùc ñieän caûm maãu thay ñoåi ñöôïc nhôø hai oáng daây gheùp noái 
tieáp vaø phaàn thay ñoåi ñöôïc laø loõi cuûa cuoän daây. Trò soá ñieän caûm thay ñoåi ñöôïc 
phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa loõi. 



 CHÖÔNG 4 

 

132

4.2.2 Caàu ño ñôn giaûn ño ñieän dung vaø ñieän caûm 

Caàu ño ñieän dung: Maïch ño ñöôïc maéc theo hình 4.14. 

Z1: laø tuï ñieän maãu C1 (coù theå thay ñoåi ñöôïc trò soá) 

Z2: tuï ñieän caàn ño CX 

Z3, Z4: laø nhöõng ñieän trôû maãu thay ñoåi ñöôïc hoaëc laø nhöõng hoäp ñieän trôû 
thay ñoåi. 

Khi caàu caân baèng “D” chæ 0. 

Z1 Z4 = Z2 Z3; 
X

R R
j C j C

;=
ω ω3 4

1

1 1  Suy ra: = 3
1

4
X

R
C C

R
 

Vôùi giaù trò caàu ño CX baát kyø, chuùng ta ñieàu chænh tæ soá 3 4R R  vaø C1 (neáu laø 

tuï ñieän maãu thay ñoåi ñöôïc) cho caàu caân baèng ñeå xaùc ñònh CX. 

 

Hình 4.14                           Hình 4.15 
Caàu ño CX ñôn giaûn              Caàu ño LX ñôn giaûn 

Caàu ño ñieän caûm cuoän daây: Maïch ño ñöôïc theo hình 4.15 

Z1: cuoän daây maãu L1;  Z2: cuoän daây do LX 

R3, R4: laø ñieän trôû maãu (hoäp ñieän trôû) thay ñoåi ñöôïc. 

Khi caàu ño ñaït ñöôïc ñieàu kieän caân baèng: 
Z2R4 = Z1R3;    jωLXR4 = jωLR3;    XL R R L( / )= 3 4  

Trong hai caàu ño ñôn giaûn treân chuùng ta chæ xaùc ñònh thuaàn tuùy giaù trò CX 
vaø LX. Khoâng xaùc ñònh söï hao maát treân ñieän dung cuõng nhö treân ñieän caûm caàn 
ño. 

4.2.3 Caàu phoå quaùt (universal bridge) ño ñieän dung vaø ñieän caûm  

Heä soá hao maát cuûa ñieän dung: Trong thöïc teá maïch töông ñöông cuûa ñieän 
dung coù hai daïng tuøy theo söï hao maát cuûa ñieän dung. Do ñoù chaát löôïng cuûa 
ñieän dung ñöôïc ñaùnh giaù qua heä soá D cuûa ñieän dung (D factor). 
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 Tröôøng hôïp ñieän dung coù hao maát nhoû: trò soá D nhoû maïch töông ñöông 
bao goàm [CX + RX] (H.4.16). 

 Heä soá D ñöôïc xaùc ñònh baèng bieåu thöùc: X XZ Z D tgRe / Im( ) = = δ  

Nhö vaäy vôùi ZX = RX + 
Xj Cω

1 ; X
X X

X

R
D R C

C( / )
= = ω

ω1
 

Theo bieåu thöùc treân D thöôøng coù giaù trò nhoû (D<0,1). 

 

Hình 4.16: Maïch töông ñöông cuûa C, L 

Tröôøng hôïp ñieän dung coù hao maát lôùn, heä soá D lôùn. Maïch töông ñöông 
cuûa ñieän dung [CX//RX]. 

Toång trôû Z cuûa ñieän dung coù daïng: = + ω
1 1

X
X X

jC
Z R

 

Heä soá D ñöôïc xaùc ñònh: X

X X X

R
D

C R C
/

= =
ω ω

1 1 ;    (D > 0,1: D lôùn). 

Heä soá Q cuûa cuoän daây: Phaåm chaát cuûa cuoän daây coù ñieän caûm LX ñöôïc xaùc 
ñònh baèng heä soá Q. Neáu cuoän daây coù söï hao maát nhoû (ñieän trôû cuûa cuoän daây 
nhoû) thì coù maïch töông ñöông RX noái tieáp LX coù heä soá Q cuûa cuoän daây laø: 

 = X

X

phaàn aûo Z
Q

phaàn thöïc Z
, (ngöôïc laïi vôùi heä soá cuûa ñieän dung) 

 
ω

= X

X

L
Q trò soá nhoû

R
* ( ) , (Q < 10: Q nhoû). 

Neáu cuoän daây coù söï hao maát lôùn (ñieän trôû cuûa cuoän daây lôùn) thì maïch 

töông ñöông (RX // LX): = +
ω

1 1 1

X X XZ R j R
 

 X X

X X

L R
Q

R L
/
/
ω

= =
ω

1
1

(trò soá lôùn);     (Q > 10: Q lôùn). 

Tuøy theo giaù trò cuûa D (ñieän dung kyù sinh), Q (ñieän caûm) lôùn hôn hoaëc 
nhoû seõ coù maïch caàu ño phoå quaùt cho töøng loaïi. 

Caàu phoå quaùt ño ñieän dung: Caàu phoå quaùt ño ñieän dung goàm coù hai loaïi 
ñieän dung coù heä soá D lôùn vaø nhoû (H.4.47). 
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Hình 4.17: Caàu phoå quaùt ño ñieän dung: a) Caàu Sauty;  b) Caàu Nernst 

Trong maïch caàu [RX + CX]. 

Khi caàu caân baèng: 
− ω− ω

= XR j CR j C
R R

// 31 1

3 4
 

Caân baèng phaàn thöïc: XR R R R( / )= 1 4 3  

Caân baèng phaàn aûo: 1/ωCXR4 = 1/ωC1R3; XR R R C( / )= 3 4 1  

Töø keát quaû ño ñöôïc CX, RX chuùng ta xaùc ñònh ñöôïc heä soá D cho ñieän 
dung: 

X X
R R

D C R C R
R R

= ω = ω 3 4
1 1

4 3
= ωC1R1 

Cho neân caàu ño phoå quaùt cho chuùng ta giaù trò D khi ω, R1, C1 ñöôïc xaùc 
ñònh. 

Ví duï 4.1: C1 = 0,1μF; R3 = 10kΩ. Ñieàu chænh: R1 = 125Ω; R4 = 14,7kΩ thì caàu caân 
baèng xaùc ñònh CX, RX, D bieát raèng taàn soá tín hieäu soá cung caáp cho caàu f = 100 
Hz. 

Giaûi: Theo ñieàu kieän caân baèng cuûa caàu: 

3
1

4

10 0 1
14 7

,
,X

R kC C F
R k

Ω
= = μ

Ω
; CX = 0,068μF 

3
1

4

14 7 125 183 3
10
, ,X

R kR R
R k

= = × Ω = Ω  

Heä soá D = ωCXRX = 2π×100Hz×0,068μF×183,8Ω = 0,008 
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Trong phöông phaùp ño CX duøng caàu phoå quaùt daïng naøy. Trò soá ño CX, RX 
khoâng phuï thuoäc vaøo taàn soá cuûa tín hieäu. Coøn trong maïch caàu ño ñieän dung 
[C1//R1], C1, R1 cuõng ñöôïc chuyeån sang daïng [C1//R1] khi caàu caân baèng daãn 
ñeán: 

  Z1Z4  = Z2Z3;      Z3(1/Z1)  = Z4(1/Z2) 

  R3(1/R1 + j�C1)R4(1/RX + j�CX) 

Caân baèng phaàn thöïc =3 4

1 X

R R
R R

;  = 4
1

3
X

R
R R

R
 

Caân baèng phaàn aûo ωR3C1 = ωR4CX;    CX = (R3/R4)C1 

Töø ñoù ta xaùc ñònh ñöôïc heä soá D:  D = 1/(�CXRX) = 1/(�C1R1) 

Nhö ñaõ phaân tích ôû treân tuøy theo ñoä ræ cuûa tuï ñieän chuùng ta coù RX maéc 
song song vôùi CX, RX laø ñieän trôû cuûa chaát ñieän moâi coøn CX laø trò soá thöïc cuûa tuï 
ñieän, nhö vaäy neáu ñoä ræ cuûa tuï ñieän caøng nhoû thì RX caøng lôùn. Neáu ñoä ræ lôùn thì 
RX coù giaù trò nhoû. Cho neân maïch töông ñöông cuûa ñieän dung trong caàu ño taïo 
thuaän lôïi cho vieäc xaùc ñònh CX, RX. Öu ñieåm cuûa caùc caàu ño treân khoâng phuï 
thuoäc vaøo taàn soá cuûa tín hieäu. Nhöng veà phöông dieän toång trôû cuûa hai maïch 
töông ñöông ñeàu coù toång trôû nhö nhau. Do ñoù coù söï quan heä giöõa thaønh phaàn 
thuaàn trôû RP vaø khaùng trôû XP vôùi thuaàn trôû RS vaø khaùng trôû XS, chuùng ñöôïc xaùc 
ñònh nhö sau: 

Trong maïch töông ñöông [CS + RS]: Z S = RS – j(1/CS�) = RS – jXS 

Trong maïch töông ñöông [CP // RP]:  

P P P P PY R jC G jB/= + ω = +1 ; P PY Z/= 1  = toång daãn 

vôùi: GP - ñieän daãn thuaàn (ñôn vò Siemen); BP - khaùng daãn 
Theo ñaëc tính coù cuøng toång trôû nhö nhau: S P PZ Z Y/= = 1  

  
−

− = =
+ +2 2
1 P P

S S
P P P P

G jB
R jX

G jB G B
 

Hoaëc:  
+

+ = =
− +2 2
1 S S

P P
S S S S

R jX
G jB

R jX R X
 

Caân baèng phaàn thöïc: 

  = =
+2 2

1 S
P

P S S

R
G

R R X
;  P S S

S
R R R

C
[ ]/= +

ω
2

2 2
1  

Caân baèng phaàn aûo: 
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  =
+2 2

S
P

S S

X
B

R X
;    S

P
C

C
R C2 2
S S

/
( / )

ω
ω =

+ ω2
1

1
 

Suy ra:   =
+ ω2 2 21

S
P

S S

C
C

R C
 

Caàu phoå quaùt ño ñieän caûm: Caàu phoå quaùt ño ñieän caûm cuõng goàm coù hai 
daïng duøng cho loaïi ñieän caûm coù heä soá Q nhoû vaø Q lôùn (H.4.18). Trong maïch 
caàu ño [LX + RX]: Caàu Maxwell. 

Khi caàu thoûa ñieàu kieän caân baèng: X XR j L
R jC

R R
( )+ ω

= + ω1 3
4 3

1  

Caân baèng phaàn thöïc: = 1

3

X

X

R R
R R

;   = 4
1

3
X

R
R R

R
 

Caân baèng phaàn aûo: ω = ω 3 1
4

XL
C R

R
;    LX = C3R1R4 

Do ñoù heä soá Q cuûa cuoän daây [LX +RX] ñöôïc xaùc ñònh:  
ωω

= = 3 1 4

1 4 3

X

X

C R RL
Q

R R R R/
 = ωC3R3. 

 

Hình 4.18: Caàu phoå quaùt ño ñieän caûm cuoän daây 
a) Caàu Maxwell-Wien;    b) Caàu Hay 

Ví duï 4.2: Trong caàu Maxwell (H.4.18), ñieän dung maãu C3 = 0,1μF, taàn soá tín hieäu 
cung caáp cho caàu f = 100Hz. Khi caàu caân baèng R1 = 1,26kΩ; R3 = 470Ω vaø R4 = 
500Ω, tính ñieän caûm LX vaø RX, heä soá Q. 

Giaûi: Theo ñieàu kieän caân baèng cuûa caàu: 

  LX = C3R1R4 = 0,1×10–6F×1,26×103Ω×500Ω = 63×10–3 H = 63mH 
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× Ω× Ω
= =

Ω

3
4

1
3

1 26 10 500
470X

RR R
R

,  = 1,34×103Ω = 1,34kΩ 

Trò soá Q cuûa cuoän daây:  
−ω π× × ×

= =
×

3

3
2 100 63 10

1 34 10
X

X

L Hz HQ
R ,

= 29540×10–6 # 0,03 

Coøn trong maïch caàu ño [LX//RX], caàu Hay, khi caàu thoûa maõn ñieàu kieän 
caân baèng:  

X X

jR R R
R j L C

( )
/ /

= −
− ω ω1 4 3

3

1
1

;   (
XR

1 – 
X

j
L ω

)R1R4 = R3 – j
C ω3

 

Caân baèng phaàn thöïc: =1 4
3

X

R R
R

R
;   = 1 4

3
X

R R
R

R
 

Caân baèng phaàn aûo:  =
ω ω

1 4

3

1

X

R R
L C

;  LX  = C3R1R4 

Heä soá Q cuûa cuoän daây trong tröôøng hôïp naøy ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: 

X

X

R R RR
Q

L C R R
/

= =
ω ω

1 4 3

3 1 4
 = 1/R3C3ω 

Töông töï nhö maïch töông ñöông cuûa ñieän dung, maïch töông ñöông cuûa 
ñieän caûm [LS + RS] vaø [LP // RP] cuõng ñöôïc dieãn taû nhö sau: 

ZS = RS + jωLS = RS + jXS,  P P P
P P P

Y G jB
Z R j L

= = + = −
ω

1 1 1  

Nhö vaäy:  = = − =
+

1 1
P P P

S S S
Y G jB

Z R jX
 

Suy ra:  S S
P P

S S S S

R X
G B

R X R X
;= =

+ +2 2 2 2  

Do ñoù:  S S S S
P P

S S

R X R X
R L

R X
;+ +

= ω =
2 2 2 2

 

   
+ ω

=
2 2 2
S S

P
S

R L
R

R
;  

+ ω
=

ω

2 2 2

2
S S

P
S

R L
L

L
 

Caàu ño cuoän daây 

Caàu Owen ño cuoän daây, duøng ñieän dung maãu. Khaûo saùt maïch hình 4.19, 
ñeå coù ñieàu kieän caân baèng cuûa caàu: 
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= 1 2
3

1
XR C R

C
;   = 1 2 3XL C R R  

Trong caàu naøy L ñöôïc ño vôùi ñoä chính xaùc khaù cao, khoâng duøng ñieän dung maãu 
phuï thuoäc vaøo tuï C3, laø hoäp ñieän dung coù ñoä chính xaùc keùm hôn hoäp ñieän trôû maãu 
R3, thích hôïp vôùi cuoän daây coù Q nhoû (Q = 2πfLx/Rx) 

 

Hình 4.19                                    Hình 4.20 
Caàu Owen ño cuoän daây             Caàu Schering ño ñieän dung 

 

Caàu ño ñieän dung (H.4.20) 

Caàu Schering thöôøng ñöôïc duøng ñeå ño ñieän dung vaø ño toån hao trong vaät 
caùch ñieän cao caáp. Khi ño ñieän dung nhoû, C1 laø ñieän dung khoâng khí. Khi ño 
ñieän dung lôùn, C1 laø tuï mica thaät toát ñeå goùc maát baèng khoâng. 

Ñieàu kieän caân baèng: 

 = 3
4

1
X

C
R R

C
;      = 3

1
4

X
R

C C
R

 

Goùc maát:  tgδX ≈ δX = ωR3C1. Khi ñoù söï caùch ñieän toång trôû nhaùnh C1 vaø 
(Cx+Rx) raát lôùn so vôùi nhaùnh 4 vaø 3 neáu caàu söû duïng ñieän aùp cao. 

Caàu Grover (H.4.21) 

Töông töï nhö caàu Sauty nhöng caùc cuoän 
daây duøng ñeå so saùnh tuï ñieän caàn ño vôùi tuï 
ñieän maãu. Phöông trình caân baèng veà ñoái soá 
cho ta: 

          + = +1 4 2 3Z Z Z Z  

Hình 4.21: Caàu GROVER ño 
ñieän dung 
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R1 thöôøng laø hoäp ñieän trôû. 

4.3.2 Caàu Heavyside 

 

Hình 4.23: Caàu Heavyside ño heä soá hoã caûm M 

Ño hoã caûm duøng cuoän daây maãu nhö treân hình 4.23, M laø hoã caûm caàn ño 
cuûa hai cuoän daây. Cuoän daây thöù caáp coù ñieän caûm laø L2. Khi caàu caân baèng: G 
chæ ñieåm “0” thì: 

R2i1 =  R4i3 (a) 

(R3 + jL3ω)i3 = (R1 + jL1ω)i1 –jωM(i1 + i3)        (b) 

Chia (a) cho (b), ruùt goïn, sau ñoù caân baèng phaàn thöïc vaø phaàn aûo. 

Ta coù ñöôïc: = 2
1 3

4

R
R R

R
; 

−
=

+
2 4 2 3

2 4

L R R L
M

R R
 

Töø phöông trình treân vaø theo hình veõ thì M phaûi döông cho neân tæ soá cuûa 
bieåu thöùc tính M coù ñieàu kieän nhö sau: L L R R/ />2 3 2 4  

4.3.3 Caàu Carey Foster caûi tieán 

 

Hình 4.24: Caàu Carey Foster caûi tieán ño heä soá hoã caûm M 
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10kΩ. Bieát raèng caàu caân baèng khi nguoàn cung caáp coù f = 100Hz;  
R1 = 125Ω vaø R4 = 14,7kΩ. Haõy tính trò giaù Rs, Cs vaø heä soá toån hao D cuûa tuï ? 

Giaûi: Ta coù: sC C R R/= 1 3 4 ; 

  S
F kC F

k
, ,

,
μ × Ω

= = μ
Ω

0 1 10 0 068
14 7

; S
R R kR

R k
, ,Ω× Ω

= = = Ω
Ω

1 4

3

125 14 7 183 8
10

 

D = ωCSRS  =  2π×100Hz×0,068μF×183,8Ω = 0,008 

4.3. Cho caàu ño ñieän dung nhö hình B.4.3. Bieát thaønh phaàn maãu coù  
C1 = 0,1μF; R3 = 10kΩ. Caàu caân baèng khi nguoàn cung caáp coù f = 100Hz; R1 = 
375Ω; R3 = 10kΩ; vaø R4 = 14,7kΩ. Tính trò giaù Rp, Cp, vaø heä soá toån hao D cuûa 
tuï. 

Giaûi: Ta coù:  

 P
C R F kC F

R k
, ,

,
× Ω

= = = μ
Ω

1 3

4

0 1 10 0 068
14 7

 

 = =1 4

3
P

R R
R

R
k

k
, ,Ω× Ω

= Ω
Ω

375 14 7 551 3
10

 

   
P P

D
C R

=
ω

1
Hz F, ,

=
π× × μ × Ω

1
2 100 0 068 551 3

= 42,5 

 

  Hình B.4.3        Hình B.4.4 

4.4. Caàu Maxwell ño ñieän caûm duøng thaønh phaàn maãu C3 = 0,1μF, nguoàn cung 
caáp coù taàn soá f = 100Hz. Caàu caân baèng khi R1 = 1,26kΩ; R3 = 470Ω vaø R4 = 
500Ω. Tính trò giaù ñieän caûm Ls, ñieän trôû Rs vaø heä soá phaåm chaát Q cuûa cuoän 
daây. 
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Giaûi: Ta coù:   Ls = C3R1R4 = 0,1μF×1,26kΩ×500Ω = 63mH 

  S
R R kR k

R
, ,Ω× Ω

= = = Ω
Ω

1 4

3

1 26 500 1 34
470

 

    
S

LS Hz mHQ
R k

,
,

ω π× ×
= = =

Ω
2 100 63 0 03

1 34
 

4.5. Caàu Hay coù nguoàn cung caáp f = 100Hz caân baèng khi C3 = 0,1μF, R1 = 
1,26kΩ, R3 = 75Ω vaø R4 = 500Ω. Tính ñieän caûm Lp, ñieän trôû Rp vaø heä soá phaåm 
chaát Q cuûa cuoän daây. 

Giaûi: 

 Lp = C3R1R4 = 0,1μF×1,26kΩ×500Ω = 63mH 

= =1 4

3
P

R R
R

R
k k, ,Ω× Ω

= Ω
Ω

1 26 500 8 4
75

 

  P

P

R kQ
L Hz mH

, Ω
= = =
ω π× ×

8 4 212
2 100 63

 

4.6. Haõy tính thaønh phaàn töông ñöông LS, Rs 
cuûa cuoän daây coù: Lp = 63mH; Rp = 8,4kΩ (f = 100Hz). 

Giaûi: =
+

2

2 2
P P

S
P P

R X
R

X R
; theá: Rp = 8,4kΩ; 2

PR  = 7,056×107; Xp = ωLp 

   ⇒  Xp = 2π×100Hz×63mH = 39,6Ω 

=2
PX 1,57 × 103;   + = ×2 2 77 056 10P PX R ,  

 S
kR , , ,
,
Ω× ×

= = Ω
×

3

7
8 4 1 57 10 0 187

7 056 10
; × ×

= = Ω
×

7

7
7 056 10 39 6 39 6

7 056 10SX , , ,
,

 

 Ω
= = =

ω π×
39 6 63

2 100
S

S
X

L mH
Hz

,  

4.7. Haõy tính thaønh phaàn töông ñöông Cp, Rp cuûa tuï ñieän coù Rs = 183,8Ω vaø Cs 
= 0,068μF (f = 100Hz). 

Giaûi:   P s S SR R X R( )/= +2 2 ; 2
SR  = (183,8 )2 = 33,782×103 

   S SX fC Hz F/ /( , ) ,= π = π× × μ = × Ω31 2 1 2 100 0 068 23 405 10  

  2
SX  = 5,478×108 

   PR M( , , )/ ,= × + × = Ω3 833 78 10 5 478 10 183 2 99  

 

Hình B.4.5 
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+ × + ×

= = = × Ω
×

2 2 3 8
3

3
33 78 10 5 478 10 23 41 10

23 405 10
S S

P
S

R X
X

X
, , ,

,
 

  PC Hz k F/( , ) ,= π× × Ω = μ1 2 100 23 41 0 068  

4.8. Haõy veõ caàu toång quaùt. Vieát phöông trình khi caàu caân baèng. 

4.9. Haõy lieät keâ vaø so saùnh caùc thieát bò chæ “0” khaùc nhau duøng vôùi caàu AC. 

4.10. Haõy veõ maïch caàu ñôn giaûn ño ñieän dung. Vieát phöông trình caân baèng cuûa 
caàu. 

4.11. Cho caàu ñôn giaûn ño ñieän dung coù ñieän dung maãu C = 0,1μF vaø hai ñieän 
trôû maãu coù trò giaù thay ñoåi töø 1kΩ ñeán 200kΩ. Haõy tính trò giaù ñieän dung nhoû 
nhaát vaø lôùn nhaát maø caàu coù theå ño ñöôïc. 

4.12. Haõy veõ caùc thaønh phaàn noái tieáp Cs, Rs. Thaønh phaàn song song Cp, Rp cuûa 
tuï ñieän. Tìm bieåu thöùc lieân heä cuûa chuùng vôùi nhau. Haõy cho bieát thaønh phaàn 
töông ñöông naøo thích hôïp trong hai tröôøng hôïp: 

a) Tuï ñieän coù ñieän trôû ñieän moâi lôùn.  

b) Tuï ñieän coù ñieän trôû ñieän moâi nhoû. 

4.13. Haõy cho bieát trò giaù heä soá toån hao D cuûa tuï ñieän trong hai tröôøng hôïp: 

a) Tuï ñieän coù maïch töông ñöông  daïng noái tieáp.  

b) Tuï ñieän coù maïch töông ñöông  daïng song song.  

4.14. Haõy veõ caùc thaønh phaàn noái tieáp LS, RS, thaønh phaàn song song LP, RP cuûa 
cuoän daây. Tìm bieåu thöùc lieân heä cuûa chuùng vôùi nhau. Haõy cho bieát thaønh phaàn 
töông ñöông naøo thích hôïp trong hai tröôøng hôïp:  

a) Cuoän daây coù ñieän trôû lôùn 

b) Cuoän daây coù ñieän trôû beù.  

4.15. Haõy cho bieát trò giaù heä soá phaåm chaát Q cuûa cuoän daây trong hai tröôøng 
hôïp: 

a) Cuoän daây coù maïch töông ñöông daïng noái tieáp 

b) Cuoän daây coù maïch töông ñöông daïng song song. 

4.16. Caàu ño ñieän daïng ñieän trôû noái tieáp, coù ñieän dung maãu C1 = 0,1μF. Nguoàn 
cung caáp coù f = 1kHz, caàu caân baèng khi R1 = 109,5Ω, R3 = 1kΩ vaø R4 = 2,1kΩ. 
Haõy tính caùc thaønh phaàn Cs, Rs, D cuûa tuï ñieän. 

4.17. Caàu ño ñieän dung  daïng ñieän trôû song song, coù ñieän dung maãu  
C1 = 0,1μF, nguoàn  cung caáp  coù f = 1kHz, caàu caân baèng khi R1 = 547Ω; R3 = 1kΩ 
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vaø  R4 = 666Ω. Haõy tính caùc thaønh phaàn Cp, Rp, D cuûa tuï ñieän. 

4.18. Cho caàu ño ñieän caûm nhö hình B.4.18. Bieát raèng caàu caân baèng khi: L1 = 
100μH; R4 = 10kΩ; R1 = 37,1Ω; R3 = 27,93kΩ; f = 1MHz. Haõy tính LS, RS, Q cuûa 
cuoän daây. 

 

Hình B.4.18 

4.19. Cho maïch ño hình B.4.19. 
Xaùc ñònh oe  theo s xe L R, , .  

 

Hình B.4.19                Hình B.4.20 

4.20. Cho maïch ño hình B.4.20. 
Xaùc ñònh oe  theo s xe L R, , .  

4.21. Haõy veõ caàu  Maxwell ño ñieän caûm cuûa cuoän daây, vaø vieát phöông trình 
tính toaùn LS, Rs, Q  cuûa cuoän daây khi caàu caân baèng.  

4.22.  Moät cuoän daây coù LS = 100mH; Q = 21, khi f = 1kHz  ñöôïc ño bôûi caàu 
Maxwell. Caàu duøng ñieän dung maãu 0,1μF vaø ñieän trôû maãu  
R1 = 1kΩ. Haõy tính trò giaù R3 vaø R4 ñeå caàu caân baèng. 

4.23. Caàu Maxwell ño ñieän caûm, coù tuï maãu C1 = 0,1 μF, nguoàn cung caáp f = 
10kHz; R1 = 100Ω; R3 vaø R4 coù theå thay ñoåi töø 100Ω÷ 1kΩ. Haõy tính trò giaù LS 
vaø Q cuûa cuoän daây maø caàu coù theå ño ñöôïc. 
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5.1.2 Phöông phaùp ño duøng watt-keá  
Watt-keá ñöôïc maéc theo hình 5.3, hai ñaàu 1, 2 cuûa watt-keá laø cuoän doøng 

ñieän (cuoän daây coá ñònh), hai ñaàu 3, 4 laø cuoän ñieän aùp (cuoän daây di ñoäng). Nhö 
vaäy doøng qua taûi IL ñi qua cuoän doøng, coøn ñieän aùp VL tæ leä vôùi doøng ñieän I2 ñi 
qua cuoän daây di ñoäng.  

 
Hình 5.3: Ño coâng suaát baèng watt-keá  

a) Cuoän ñieän aùp maéc sau;  b) Cuoän ñieän aùp maéc tröôùc 
Chæ thò cuûa cô caáu ñieän ñoäng ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: 

α  = kILIa  maø Ia = E/(RS + R2) 
vôùi R2 laø ñieän trôû cuûa cuoän daây ñieän aùp 

Suy ra:      α = kILE/(RS + R2). 

Vaäy α phuï thuoäc vaøo coâng suaát cuûa taûi PL = ILVL. 

Theo caùch maéc maïch naøy neáu ñieän trôû noäi cuûa cuoän daây doøng ñieän caøng 
nhoû, keát quaû ño caøng chính xaùc. Ñieän trôû RS laø ñieän trôû haïn cheá doøng ñieän qua 
cuoän daây di ñoäng cuûa watt-keá. Neáu ñieän aùp vaøo taûi caøng lôùn thì RS caøng lôùn. 

Do chieàu quay cuûa kim chæ thò ñöôc xaùc ñònh theo moät chieàu ñaõ ñònh saün, 
neân trong tröôøng hôïp watt-keá quay ngöôïc thì hoaùn ñoåi hai ñaàu 1, 2 cuûa cuoän coá 
ñònh. Coù moät soá watt-keá ñònh saün ñaàu cuøng cöïc tính cuûa hai cuoän daây, ta chæ 
vieäc maéc hai ñaàu ñaõ ñònh saün. Trong caùch maéc watt-keá chuùng ta löu yù nhöõng 
ñieåm sau ñaây: 

 Ñieåm chung cuûa cuoän doøng vaø cuoän ñieän aùp laø coù theå maéc tröôùc watt-
keá (H.5.3a) hoaëc maéc sau watt-keá (H.5.3b). Trong caùch maéc naøy coù sai soá gaây 
ra  do doøng ñieän ñi qua cuoän ñieän aùp, sai soá naøy caøng giaûm khi ñieän trôû cuoän 
aùp vaø RS caøng lôùn so vôùi RL (ñieän trôû taûi). 
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V V V

V V
cos cos( ) cos − −

ϕ = π − ϕ = − ϕ = −
2 2 2

3 1 2
2

1 22
 

nhö vaäy coâng suaát cuûa taûi:   PL = V2 Icosϕ 

hoaëc:   L
V V V V

P V I V
V V

( )[ ]+ − −
=

2 2 2 2
3 1 2 1

2 3
1 3

2
2

= 
V V V

I
V

[ ]− −2 2 2
3 2 1

12
    

5.2.2 Duøng watt-keá ñieän ñoäng 

Tín hieäu vaøo taûi V coù ñieän aùp xoay chieàu: V = Vmsinωt 

vaø doøng ñieän coù daïng:     i = Imsin(ωt + ϕ) 

Nhö vaäy doøng ñieän ñi qua cuoän ñieän aùp cuûa watt-keá ñieän ñoäng. 

  iV =
ω + ϕ

= ω + ϕm V
V V

V

V t
I t

Z
sin( ) sin( )  

ZV laø toång trôû cuûa cuoän ñieän aùp vaø ñieän trôû maéc noái tieáp vôùi cuoän ñieän aùp; ϕV  

laø goùc leäch pha ñieän aùp vaø doøng ñieän qua cuoän ñieän aùp. 

Do ñoù goùc leäch α  cuûa kim chæ thò cô caáu ñieän ñoäng do moâmen quay trung 

bình, tæ leä vôùi tích soá iV vaø i: = ×∫ 1
0

1 T

aV VT K i i dt
T

     

Nghóa laø: α = K2ImIVcos(ϕ – ϕV) = ϕ − ϕ2
m

m V
V

V
K I

Z
cos( ) = 

 ϕ− ϕ2 m vK I I cos( )     

 Neáu ϕV = 0 khi α = K3P, coi nhö coâng suaát cuûa taûi ñöôïc xaùc ñònh bôûi 
goùc quay cuûa kim chæ thò cuûa watt-keá. 

 Neáu ϕV ≠ 0, nhö vaäy seõ coù sai soá taïo ra do söï leäch pha giöõa ñieän aùp V 
vaø doøng ñieän qua cuoän ñieän aùp cuûa watt-keá. 

Goïi P’ = VIcos(ϕ – ϕV), ta seõ coù sai soá töông ñoái γP. 

V
P

VI VIp p
p VI

cos( ) cos'
cos

ϕ −ϕ − ϕ−
γ = =

ϕ
 

 P
p p

p
'(%) %−

γ = ×100  = 
ϕ −ϕ − ϕ

×
ϕ

100Vcos( ) cos %
cos

   

Neáu ϕV nhoû thì: γP (%) = (1 + ϕVtgϕ – 1)×100%, γp(%) = ϕVtgϕ×100%    

Ñeå thuaän lôïi cho vieäc söû duïng ño coâng suaát cuûa taûi coù doøng vaø aùp thay 
ñoåi, thoâng thöôøng cuoän doøng ñieän ñöôïc chia ra laøm hai caáp töông öùng vôùi taàm 
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doøng ñieän söû duïng, baèng caùch thay ñoåi soá voøng daây (gioáng nhö cô caáu ñieän töø). 
Coøn ñeå thay ñoåi taàm ño ñieän aùp, baèng caùch duøng nhöõng ñieän trôû noái tieáp vôùi 
cuoän ñieän aùp (gioáng nhö thay ñoåi taàm ño ñieän aùp cuûa cô caáu ñieän töø). Ñaëc 
ñieåm cuûa watt-keá laø keát quaû ñoïc ñöôïc phuï thuoäc vaøo taàn soá cuûa nguoàn ñieän, 
do aûnh höôûng cuûa khaùng trôû cuûa cuoän daây ñieän aùp coù söï dôøi pha giöõa ñieän aùp vaø 
doøng ñieän.  

Öu ñieåm cuûa watt-keá ñieän ñoäng: coù ñoä chính xaùc cao (caáp chính xaùc = 0,5; 
0,2; 0,1%) duøng tieän lôïi cho nguoàn DC vaø AC ôû taàn soá  
45–60Hz – 500Hz. 

Khuyeát ñieåm: Töø tröôøng yeáu, moâmen quay nhoû deã bò aûnh höôûng bôûi töø 
tröôøng nhieãu vaø khoâng chòu ñöïng ñöôïc söï quaù taûi, giaù thaønh cao. 

Ñeå laøm taêng moâmen quay, giaûm bôùt töø tröôøng nhieãu ngöôøi ta duøng cô caáu 
saét ñieän ñoäng, khi ñoù chuùng ta coù cô caáu watt-keá saét ñieän ñoäng. Tuy nhieân, cô 
caáu saét ñieän ñoäng naøy taïo neân nhöõng sai 
soá phuï thuoäc do tính phi tuyeán cuûa ñöôøng 
cong töø hoùa, doøng ñieän xoaùy vaø tính treã. 
Söï hao giaûm trong loõi saét taïo ra töø thoâng 
do doøng ñieän qua cuoän doøng ΦI, treã pha 
vôùi doøng ñieän moät goùc ε (xem giaûn ñoà 
hình 5.6). Do ñoù kim chæ thò cuûa watt-keá 
leäch moät goùc α ñöôïc xaùc ñònh: 

 
 2 m m V V = K I V Z cos  + ( / ) ( )α ϕ ε − ϕ  

  α = K3IVcos(ϕ + ε – ϕV) 

Neáu ε = ϕV thì α =  K3IVcosϕ 

Nhö vaäy, sai soá do goùc leäch pha giöõa ñieän aùp vaø doøng ñieän qua cuoän ñieän 
aùp baèng khoâng. Trong tröôøng hôïp ε töông ñoái lôùn, ñeå laøm taêng söï leäch pha ϕV 
ta duøng ñieän trôû noái tieáp töøng phaàn, hoaëc hoaøn toaøn vôùi caùc cuoän daây (quaán 
nhö xoaén chæ), theo nhö caùch maéc cuûa watt-keá saét ñieän ñoäng cuûa Nga D539 
(H.5.7). Sai soá do doøng ñieän xoaùy vaø töø treã, laøm giaûm ñoä chính xaùc cuûa watt-
keá. Ñeå taêng ñoä chính xaùc neân duøng maïch töø Permaloy. 

Hình 5.6: Giaûn ñoà vectô cho 
cô caáu  watt-keá saét ñieän 
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Hình 5.7: Caùch maéc maïch cuûa watt-keá ñieän ñoäng D539 (Nga) 

5.2.3 Duøng bieán doøng vôùi watt-keá 

 

Hình 5.8:  a) Caùch maéc bieán doøng cuûa watt-keá 
                   b) Giaûn ñoà vectô ñieän aùp vaø doøng ñieän 
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Tröôøng hôïp coâng suaát cuûa taûi coù ñieän aùp thaáp, khi ño doøng taûi coù trò soá 
lôùn, caàn phaûi duøng bieán doøng ñeå cho doøng ñieän ñi qua cuoän doøng khoâng ñöôïc 
quaù giôùi haïn cuûa watt-keá, cuoän sô caáp cuûa bieán doøng xem nhö ñöôïc noái vôùi taûi, 
coøn doøng thöù caáp cuûa bieán doøng ñöôïc noái vôùi cuoän doøng cuûa watt-keá theo caùch 
maéc hình 5.8a. 

V1: ñieän aùp cuûa taûi; i1: doøng ñieän taûi; i2: doøng ñieän cuûa thöù caáp bieán doøng. 
Khi ñoù coâng suaát cho bôûi watt-keá: P2 = I2V1cosϕ2 

P1 = I2knomV1cos(ϕ1 – δ) 
knom: tæ soá danh ñònh cuûa bieán doøng. 
Trong thöïc teá goùc δ nhoû: ϕ1 – δ ≈ ϕ1; I2knom ≈ I1 

Do ñoù coù theå vieát: P1 = I1V1cosϕ1 = Pkno 

Nhö vaäy, coâng suaát cuûa taûi ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch nhaân trò soá ñoïc ñöôïc 
cuûa watt-keá vôùi tæ soá bieán doøng. Tuy nhieân sai soá cuûa keát quaû ño, phuï thuoäc sai 
soá cuûa bieán doøng, goùc leäch pha cuûa doøng sô caáp vaø thöù caáp cuûa bieán doøng. Do 
ñoù coâng suaát cuûa taûi ñöôïc xaùc ñònh: 
 P’1 = I1V1cos(ϕ – δ). Vaø sai soá ñöôïc xaùc ñònh: 

P
P P

P
' −

γ = 1 1

1

ϕ − δ − ϕ
=

ϕ
1 1 1 1 1 1

1 1 1

I V I V
I V

cos( ) cos
cos

 = 
ϕ − δ − ϕ

ϕ
1 1

1

cos( ) cos
cos

 

Hoaëc: P
cos( )% [ ] %
cos
ϕ − δ

γ = − ×
ϕ
1 1 100  

5.2.4 Duøng bieán doøng vaø bieán aùp phoái hôïp vôùi watt-keá 
 

 

Hình 5.9: a) Caùch maéc watt-keá vôùi bieán doøng vaø bieán aùp 
        b) Giaûn ñoà vectô cuûa doøng vaø ñieän aùp 
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Trong tröôøng hôïp taûi coù ñieän aùp cao vaø doøng ñieän lôùn,  chuùng ta phaûi phoái 
hôïp bieán aùp, bieán doøng vaø watt-keá ñeå ño coâng suaát cho taûi (H.5.9) 

Cuoän ñieän aùp cuûa watt-keá ñöôïc maéc ôû hai ñaàu cuoän thöù caáp cuûa bieán aùp, 
moät ñaàu cuûa cuoän thöù caáp vaø voû cuûa bieán aùp ñöôïc noái vôùi ñaát. Nhö vaäy coâng 
suaát ño baèng watt-keá ñöôïc dieãn taû: PW = I2V2cosϕ2   

Nhaân vôùi tæ soá cuûa bieán aùp vaø bieán doøng chuùng ta ñöôïc coâng suaát cuûa taûi: 
P’L = i2k1v2kvcos(ϕ1 + δv – δi) 

Neáu nhö goùc leäch δI vaø δV raát nhoû khi ñoù coù theå ñaûm baûo: 

ϕ1 + δV – δI = ϕ1  
vì: I1 ≈ I2K1; V1 = V2KV. Khi ñoù:  PL = PWK1KV = P1 = V1I1cosϕ1    

Nhö vaäy coâng suaát cuûa taûi, ôû phaàn sô caáp cuûa bieán aùp vaø bieán doøng ñöôïc 
ñònh baèng trò soá ñoïc bôûi watt-keá nhaân vôùi tæ soá bieán aùp vaø bieán doøng. Keát quaû 
ño coù sai soá do tæ soá bieán aùp, bieán doøng vaø goùc leäch pha do cuoän doøng vaø cuoän 
aùp cuûa watt-keá. 

5.2.5 Ño coâng suaát hieäu duïng cuûa taûi baèng boä bieán ñoåi nhieät - ñieän (caëp nhieät 
ñieän) 

Do boä bieán ñoåi nhieät ñieän (caëp nhieät ñieän) coù öu ñieåm hoaït ñoäng vôùi tín 
hieäu coù taàn soá cao vaø daïng baát kyø, cho neân noù ñöôïc öùng duïng trong watt-keá ño 
coâng suaát hieäu duïng cuûa taûi hoaït ñoäng vôùi tín hieäu daïng khoâng sin, taàn soá baát 
kyø. 

Maïch ño nguyeân lyù watt-keá baèng boä bieán ñoåi nhieät ñieän ñöôïc dieãn taû ôû 
hình 5.9c. Vì boä bieán ñoåi nhieät ñieän khoâng theå hoaït ñoäng vôùi ñieän aùp vaø doøng 
ñieän coù trò soá lôùn neân chuùng ta phaûi söû duïng bieán doøng vaø bieán aùp. 

 

Hình 5.9c: Maïch ño watt-keá duøng caëp nhieät ñieän 
(BA: bieán aùp; BD: bieán doøng) 
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Theo maïch ñieän doøng ii cuûa phaàn thöù caáp bieán doøng: ii = KIIL 

Vaø doøng iV cuûa doøng thöù caáp bieán aùp:    iV = KVE 

vôùi KI: tæ soá bieán doøng; KV: phuï thuoäc vaøo tæ soá bieán aùp vaø ñieän trôû R1, R2 cuûa 
boä bieán ñoåi nhieät ñieän. 

Giaû söû taïi thôøi ñieåm t doøng ñieän iV vaø ii coù chieàu daãn nhö trong maïch ño. 
Nhö vaäy, doøng ñieän iV + ii ñoát noùng daây ñieän trôû R1 cuûa boä bieán ñoåi TC1 seõ taïo 
ra söùc ñieän ñoäng nhieät ñieän e1(DC). 

Töông töï doøng ñieän iV – ii ñoát noùng daây ñieän trôû R2 cuûa boä bieán ñoåi TC2, 
cuõng taïo ra söùc ñieän ñoäng nhieät ñieän e2(DC). Do e1 vaø e2 phuï thuoäc trò hieäu 
duïng cuûa doøng ñieän iV + ii vaø iV – iI. Cho neân:  

 e1 tæ leä (IL + E)2 = + +2 2 2L LI E I E  

vaø:   e2 tæ leä (IL – E)2 = + −2 2 2L LI E I E  

Vaäy bieán aùp ra cuûa hai boä bieán ñoåi nhieät ñieän: eo = e1 – e2 

eo tæ leä + +2 2 2L LI E I E – ( + −2 2 2L LI E I E ) = 4EIL 

Nghóa laø ñieän aùp cuûa hai boä bieán ñoåi nhieät ñieän (thöôøng coù ñaëc tính nhieät 
ñieän gioáng nhau vaø R1 = R2 = R), phuï thuoäc vaøo coâng suaát cuûa taûi. Tröôøng hôïp 
E vaø I cuûa taûi coù söï leäch pha moät goùc ρ, thì ñieän aùp ra cuûa boä bieán ñoåi nhieät ñieän 
phuï thuoäc (IL + Ecosρ)2 vaø (IL – Ecosρ)2. Nhö vaäy ñieän aùp ra e1 – e2 phuï thuoäc 
vaøo EIcosρ. 

Trong thöïc teá loaïi watt-keá duøng caëp nhieät ñieän daïng caàu (H.5.9d), thay 
theá cho boä bieán ñoåi nhieät ñieän kieåu tröôùc. Nghóa laø trong kieåu caàu duøng caëp 
nhieät ñieän, doøng ñieän ñi qua caëp 
nhieät ñieän ñoát noùng tröïc tieáp ñaàu noái 
(junction) cuûa caëp nhieät ñieän. 

Ví duï: Caàu caëp nhieät ñieän treân hình 
5.9d, ôû moãi nhaùnh caàu coù hai boä caëp 
nhieät ñieän. Khi coù doøng ñieän ño ñi 
qua caùc caëp nhieät ñieän seõ taïo ra taïi 
moãi caëp nhieät ñieän Vj = 6mV. Ñieän 
aùp ra giöõa C vaø D: 

VBD = 4 × Vj  4 × 6 
mV = 24 mV 

vaø doøng ñieän I ñoát noùng caëp nhieät 

Hình 5.9d: Caàu nhieät ñieän 
coù doøng ñieän ñoát tröïc tieáp
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5.3.2 Ño coâng suaát maïch ñieän ba daây 

Trong maïch ñieän ba daây, cung caáp cho 
taûi chæ coù ba daây pha khoâng coù daây trung tính. 
Neáu duøng watt-keá moät pha ñeå ño coâng suaát 
cuûa taûi thì maéc nhö hình 5.12 

P1 coâng suaát ño ñöôïc cuûa watt-keá 1. 
P1 = VACIAcos(ϕ + 30o) 
P2 coâng suaát ño ñöôïc cuûa watt-keá 2. 
P2 = VBCIBcos(30o – ϕ) 
Cho neân: P1 + P2 =  VACIAcos(ϕ + 30o) + VBCIBcos(30o – ϕ ) 
Taûi ba pha ba daây 
Trong tröôøng hôïp taûi ba pha caân baèng  
EAC = EBC = E 3  (E ñieän aùp pha), vaø IA = IB = I 
Do ñoù: P1 + P2 = 3 EI[cos(ϕ + 30o) + cos(30o – ϕ )] 

           = 3 EI(2cos 30ocosϕ) = 3 EI ϕ( / )cos2 3 2  = 3EIcosϕ 

Vaäy P1 + P2 laø coâng suaát cuûa taûi ba pha caân baèng cho neân chæ caàn bieát 
ñieän aùp vaø taûi moät pha. 

Trong tröôøng hôïp taûi ba pha khoâng caân baèng. 

P1 = eACiA coâng suaát töùc thôøi cuûa watt-keá 1 

P2 = eBCiB coâng suaát töùc thôøi cuûa watt-keá 2 

Maø iA + iB + iC = 0, vaø eAC = eAO – eCO ; eBC = eBO – eCO 

Nhö vaäy: P1 + P2 = eAOiA + eBOiB + eCOiC 

Do ñoù: 
T T T

AO A BO B CO C
O

P P e i dt e i dt e i dt
T
[ ]+ = + +∫ ∫ ∫1 2

0 0

1  

Vaäy chæ thò cuûa hai watt-keá laø toång coâng suaát cuûa taûi ba pha. 

Trong thöïc teá neáu moät trong hai watt-keá naøo coù kim chæ thò quay ngöôïc thì 
khi ñoù ñoåi hai ñaàu cuûa cuoän doøng hoaëc cuoän aùp. Nhöng keát quaû coâng suaát ño 
ñöôïc (ví duï: watt-keá W2 quay ngöôïc do khoâng maéc ñuùng thöù töï pha): 

P = P1 – P2 

Hình 5.12: Maïch ño coâng 
suaát taûi ba pha ba daây 
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5.3.3 Watt-keá moät pha ñöôïc bieán thaønh watt-keá ba pha ño taûi caân baèng 
khoâng coù daây trung tính 

 

Hình 5.13: a) Watt-keá ba pha töø watt-keá moät pha ño taûi caân baèng 
               b) Caùch maéc daây 

Watt-keá moät pha ñöôïc maéc theâm ba ñieän trôû RV, R1 , R2 coù ñieåm trung tính giaû 
(H.5.13). Khi taûi caân baèng vaø R1 = RV/2 = R thì i1 = i2 = iV/2 

Nhö vaäy: eAC = iVRV + (iV/2)R,  eBC = (iV/2)R + (iV/2)R; VR R/= 2  

     AC BC V V V V Ve e i R R i R R i( / )+ = + + =2 4 , V AC BC Vi e e R( )/= + 4  

Watt-keá chæ thò keát quaû ño trò trung bình: 

  = = = +∫ ∫ ∫
0 0 0

1 1 1 1
4

T T T

V V L V V L AC BC LP R i i dt R i i dt e e i dt
T T T

( )  

      EI[ (cos( ) cos( )]= ° + ϕ + ϕ − °
1 3 30 30
4

 = EI cosϕ1 3
4

 

Vôùi EI laø trò hieäu duïng cuûa aùp vaø doøng cuûa pha. Vaäy coâng suaát cuûa taûi ba 
pha ñöôïc xaùc ñònh baèng söï chæ thò cuûa watt-keá moät pha nhaân vôùi haèng soá tæ leä 
phuï thuoäc vaøo trò soá RV vaø R1, R2 

5.3.4 Watt-keá ba pha ño taûi ba pha khoâng caân baèng 

Watt-keá ba pha hai phaàn töû  

Ñöôïc caáu taïo goàm coù: hai cuoän ñieän aùp (hai cuoän di ñoäng) coù cuøng truïc quay 
vaø hai cuoän doøng ñieän (cuoän coá ñònh) (H.5.14a). Phöông phaùp ño duøng watt-keá naøy 
gioáng nhö phöông phaùp ño duøng hai watt-keá moät pha ño taûi ba pha ba daây. Do ñoù 
caùch maéc maïch ñieän cuõng gioáng nhö tröôùc. 
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Hình 5.14: a) Watt-keá ba pha hai phaàn töû 
               b) Watt-keá hai phaàn töû röôõi, caáu taïo vaø maïch ño 

Watt-keá ba pha hai phaàn töû röôõi 

Loaïi watt-keá naøy thöôøng duøng trong coâng nghieäp. Coù caáu taïo nhö sau: 

 Hai cuoän aùp coù cuøng moät truïc quay vaø ba cuoän doøng ñieän (cuoän daây thöù 
3, moät nöûa ôû cuoän aùp 1, moät nöûa cuoän aùp 2). Phöông phaùp ño vaø caùch maéc 
maïch ño gioáng nhö watt-keá ba pha, hai phaàn töû ôû cuoän aùp vaø loaïi ba phaàn töû ôû 
phaàn cuoän doøng (H.5.14b). 

5.3.5 Ño coâng suaát ba pha cuûa taûi coù bieán doøng vaø bieán aùp 

 

Hình 5.15: Watt-keá keát hôïp vôùi bieán doøng 

Duøng bieán doøng: Trong tröôøng hôïp taûi coù doøng ñieän quaù lôùn vöôït quaù trò 
soá doøng ñieän cho pheùp cuûa watt-keá. Caàn keát hôïp ño watt-keá vôùi bieán doøng ñeå 
ño coâng suaát. Maïch ñöôïc maéc nhö hình 5.15. Coâng suaát ñoïc ñöôïc cuûa watt-keá 
ñöôïc nhaân vôùi k1 - tæ soá bieán doøng, ta seõ coù ñöôïc coâng suaát cuûa taûi:  

Pl = PWkI 

PW: coâng suaát ñoïc ñöôïc treân watt-keá, kI: tæ soá bieán doøng. 
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ϕ = − ϕ21sin cos ;    P I Vsin /( )ϕ = − 2 2 21  

P cho bôûi watt-keá; V, I cho bôûi voân-keá vaø ampe-keá. 

5.4.2 Ño coâng suaát phaûn khaùng cuûa taûi ba pha 

Ño coâng suaát phaûn khaùng trong heä thoáng boán daây 

Ñieän aùp daây BC, daây AC, daây AB treã pha 90o so vôùi ñieän aùp pha A, pha 
B, pha C töông öùng. Theo caùch maéc ôû hình 5.18, watt-keá W1 coù trò soá coâng suaát 
phaûn khaùng QA.  

PA = IAVBC cos(90o – ϕ) = IA ϕ =3 3A AV Qsin  

Nghóa laø: = 3A AQ P , PA ñöôïc ñoïc treân watt-keá W1. 

Töông töï nhö vaäy ñoái vôùi pha A, pha C. Coâng suaát cuûa taûi ba pha baèng 
toång soá keát quaû cuûa ba watt-keá chia cho 3 . 

 

Hình 5.18: Maïch ño coâng suaát phaûn khaùng cuûa taûi ba pha  
duøng watt-keá moät pha 

 

Ño coâng suaát phaûn khaùng trong heä thoáng ba daây 
 

 

Hình 5.19: Maïch ño coâng suaát phaûn khaùng cuûa taûi ba pha ba daây 

ba 
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a) Tröôøng hôïp taûi caân baèng vaø ñieän aùp ñoái xöùng: Maïch ñieän ñöôïc maéc 
nhö hình 5.19. Chuùng ta coù theå duøng hai watt-keá moät pha hoaëc moät watt-keá ba 
pha hai phaàn töû. Coâng suaát ño baèng hai watt-keá moät pha cho: 

PW = IAVBCcos(90o – ϕ) + IBVCAcos(90o – ϕ) 
Taûi caân baèng vaø ñieän aùp ñoái xöùng cho neân: VBC = VCA  vaø  IB  = IA 

Vì vaäy: PW  = 2ILVLsinϕ, = =3 3L A phV V V , = ϕ3 2W LP VI. . sin     

Töông töï nhö trong ño coâng suaát taùc ñoäng cuûa taûi ba pha. 

= ⇒ =2 3 2 3W WP Q Q P /  

Nhö vaäy muoán bieán watt-keá thaønh VAR-keá thì treân thang ño keát quaû ñoïc 
phaûi nhaân vôùi heä soá tæ leä vaø ñôn vò laø VAR (hoaëc KVAR). 

b) Trong tröôøng hôïp ñieän aùp ñoái xöùng, taûi khoâng caân baèng:  

Coâng suaát phaûn khaùng ñöôïc 
ño baèng ba watt-keá, ba phaàn töû 
ñöôïc maéc nhö hình 5.20 khi ñoù keát 
quaû ñöôïc chia cho 3 . Coøn neáu 
caùch maéc naøy maø taûi caân baèng, thì 
keát quaû ñoïc ñöôïc treân watt-keá moät 
pha ñöôïc nhaân vôùi 3  cho keát quaû 
ño phaûn khaùng. 

Thaät vaäy:  

ϕ3 3A BI V sin = − ϕ03 90A BCI V cos( ) = ϕ = ϕ3 3 3B A BI V I Vsin sin  

=3 3W AP Q , PW: trò soá ñoïc ñöôïc treân watt-keá. 

Trong tröôøng hôïp duøng watt-keá hai phaàn töû hoaëc hai watt-keá moät pha, 
maïch ñieän ñöôïc maéc nhö 
hình 5.21 

Maïch ñieän aùp cuûa hai 
watt-keá vaø caùc ñieän trôû noái 
tieáp taïo ra ñöôïc maïch sao 
caân baèng. Do ñoù ñieän aùp 
pha VC ñöôïc aùp vaøo maïch 
thöù nhaát vaø pha A ñöôïc aùp 
vaøo maïch 2, ñoái vôùi pha B. 

PW = PW1 + PW2 = IAVCcos(60o – ϕ) + VAICcos(120o – ϕ). 

Taûi 

*

*

C *

*

A

B
Nguoàn

W

W

Hình 5.21: Caùch maéc hai watt-keá moät 

Hình 5.20: Caùch maéc watt-keá ño 
coâng suaát phaûn khaùng taûi ba 
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Suoát trong thôøi gian hoaït ñoäng cuûa ñieän naêng keá, doøng ñieän I ñi qua taûi 
taïo neân töø thoâng Φi trong loõi saét töø. Ñieän aùp V cung caáp cho taûi taïo neân doøng 
iV trong cuoän daây ñieän aùp vaø töø thoâng Φva vaø ΦVt trong loõi saét töø B, ΦVt  vaø Φi 
xuyeân qua dóa nhoâm vaø taïo ra doøng ñieän xoaùy treân ñóa nhoâm i '2 , i ''2  vaø Vi ' . Do 

ñoù coù taùc duïng töông taùc giöõa doøng ñieän xoaùy vaø töø thoâng taïo neân moâmen 
ngaãu löïc quay ñóa nhoâm: T = KfΦimaxΦVmaxsinψ 

Neáu nhö loõi cuûa cuoän doøng khoâng bò baõo hoøa, khi ñoù: 

ΦimaxαI vaø ôû taàn soá f khoâng ñoåi. 

ΦVmaxαV (α: tæ leä) 

Keát luaän: Tröôøng hôïp ψ = 90o – ϕ, thì sinψ = cosϕ  

Nhö vaäy khi caùc ñieàu kieän treân thoûa thì moâmen quay ñóa. 

T = K1 VIcosϕ = K1P    
Vì vaäy moâmen quay tæ leä vôùi coâng suaát cung caáp cho taûi. 

Do coù söï hao giaûm töø trong loõi gaây ra 
söï treã pha töø thoâng ΦI ñoái vôùi doøng ñieän I 
moät goùc α1 (H.5.22c), vaø coù doøng IV chaïy 
trong cuoän ñieän aùp treã pha vôùi ñieän aùp V 
gaàn baèng 90o. Töø giaûn ñoà vectô coù theå xem 
goùc leäch pha giöõa ñieän aùp V vaø töø thoâng taùc 
duïng ΦVt treân ñóa nhoâm laø: β = ϕ + αi + ψ. 

 Neáu thay ψ = 90o – ϕ, chuùng ta coù: β 
= ϕ +  α + 90o – ϕ = 90o + αi 

Töø thoâng taùc duïng ΦVt xuyeân qua ñóa 
nhoâm vaø cöïc ñoái nghòch C ñöôïc ñaët döôùi 
ñóa nhoâm. Khieán cho coù söï hao giaûm lôùn 

treân ñöôøng ñi naøy vaø ñaëc bieät treân ñóa nhoâm, töø thoâng taùc duïng Φvt leäch pha 
ñoái vôùi doøng ñieän Iv lôùn hôn töø thoâng ΦV vaø ΦVa. Töø thoâng ΦVa taïo neân maïch 
kín ñi xuyeân taâm vaø hai beân cöïc cuûa maïch töø, khoâng ngaên chaën hoaït ñoäng cuûa 
ñóa nhoâm. 

Goùc leäch pha β coù theå baèng hoaëc lôùn hôn 90o + αi. Nhö vaäy coù theå ñieàu 
chænh goùc pha 90o + αi baèng caùch thay ñoåi β hoaëc αi.  

Treân maïch töø cuûa cuoän doøng ñieän coù moät soá voøng ñöôïc quaán noái vôùi 
voøng ñieän trôû seõ laøm cho doøng ñieän caûm öùng phaùt sinh ra, laøm taêng söï hao maát 

Hình 5.22c: Giaûn ñoà vectô 
cuûa ñieän naêng keá moät pha 
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töø doïc theo ñöôøng ñi cuûa töø thoâng Φi. Keát quaû laø, aûnh höôûng ñeán trò soá goùc pha 
αi. Do ñoù, goùc αi ñöôïc ñieàu chænh baèng trò soá cuûa voøng ñieän trôû ñeå ñöôïc 
moâmen quay ñóa nhoâm tæ leä vôùi coâng suaát cuûa taûi. 

Ngoaøi ra treân ñóa nhoâm coøn aûnh höôûng cuûa töø thoâng taïo ra nhôø nam chaâm 
ñeäm M, ΦBr moâmen ñeäm cho ñóa nhoâm: Tbr = K1IedΦBr 
Ied laø doøng ñieän xoaùy chaïy treân ñóa nhoâm. 

Maø: ( )= Φ = Φ1 1br ed Br ed d BrT K I K E R  = K1(K’Φbr n/Rd)ΦBr = K2n 

vôùi  K2 laø heä soá tæ leä, n soá voøng quay cuûa ñóa nhoâm 

 Rd laø toång trôû ñöôøng ñi cuûa doøng ñieän xoaùy 

  N laø soá voøng quay cuûa ñóa trong moät giaây. 

ÔÛ töø thoâng ΦBr coá ñònh thì moâmen ñeäm cho ñóa quay: Tbr = K2n 

vaán ñeà theâm moâmen quay Tbr nhaèm muïc ñích cho ñóa nhoâm quay ñeàu. Khi ôû coâng 
suaát cuûa taûi khoâng ñoåi, ñóa nhoâm quay ñeàu: Tbr = T 

Hoaëc: K2n = K1P. Suy ra:  P = K K n( / )2 1  

Vaäy ñieän naêng ñöôïc xaùc ñònh: W = P t = K3nt, ñieän naêng tieâu thuï phuï 
thuoäc vaøo voøng quay cuûa ñóa. 

5.5.2 Ño ñieän naêng cuûa taûi ba pha 

Ñieän naêng keá ba pha ba phaàn töû 

 
1, 2, 3 - cuoän aùp; 4, 5, 6 - cuoän doøng 

Hình 5.23: Ñieän naêng keá ba pha, ba phaàn töû duøng 
cho heä thoáng boán daây   

Caùch maéc ñieän naêng keá ba pha loaïi naøy gioáng nhö caùch maéc watt-keá ba 
pha ba phaàn töû. Caû ba phaàn töû naøy laøm quay ba ñóa nhoâm coù cuøng moät truïc 
quay, hoaëc moät ñóa nhoâm (thöôøng duøng trong thöïc teá). Truïc quay naøy ñöôïc 
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truyeàn ñoäng sang boä ñeám soá trình baøy keát quaû ño. Caùch boá trí caùc phaàn töû cuûa 
ñieän naêng keá nhö hình 5.23. 

Ñieän naêng keá ba pha hai phaàn töû 

Ñöôïc caáu taïo nhö loaïi ba phaàn töû 
nhöng coù hai phaàn töû laøm quay hai ñóa 
nhoâm. Caùch maéc maïch gioáng nhö 
watt-keá ba pha hai phaàn töû. Sai soá cuûa 
watt-keá hai phaàn töû khoâng phuï thuoäc 
vaøo söï caân baèng pha, ñieän aùp khoâng 
ñoái xöùng vaø theo tuaàn töï veà pha cuûa 
maïch ño. Thoâng thöôøng ñieän naêng keá 
ñoâi (goàm hai ñieän naêng keá ñôn) ñöôïc 
duøng thay theá cho ñieän naêng keá hai 
phaàn töû. 

Khi ñieän naêng keá ñoâi ñöôïc söû 
duïng ôû goùc leäch pha vöôït quaù 60o, moät trong hai ñieän naêng keá seõ quay theo 
chieàu ngöôïc laïi vôùi moâmen quay coù giaù trò aâm, ñieàu naøy daãn ñeán sai soá phuï, 
coøn daáu cuûa moâmen boå chính söï ma saùt vaãn giöõ nhö cuõ ôû baát kyø söï thay ñoåi 
chieàu quay cuûa ñóa. Do ñoù keát quaû laøm taêng söï haõm toác ñoä quay cuûa ñóa. 

5.5.3 Ño ñieän naêng phaûn khaùng cuûa taûi ba pha  

Naêng löôïng phaûn khaùng ñöôïc ño bôûi ñieän naêng keá ba phaàn töû (VAR-keá 
giôø) (H.5.25). 

 

Hình 5.25: Ñieän naêng keá phaûn khaùng ba phaàn töû 

Maïch ñöôïc maéc nhö trong VAR keá ôû ba pha ba phaàn töû. Hoaëc duøng loaïi 
coù cuoän phuï noái tieáp nhö hình 5.26. Ñaây laø loaïi hai phaàn töû röôõi maø moãi phaàn 
töû ôû phaàn cuoän daây coá ñònh coù cuoän chính vaø cuoän phuï coù soá voøng daây baèng 
nhau ôû ñieän aùp caân xöùng maïch ñöôïc maéc nhö hình 5.26 vaø coù giaûn ñoà vectô 

Hình 5.24: Caùch maéc ñieän 
naêng keá hai phaàn töû 
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nhö ñaõ trình baøy trong hình. 

 

 Hình 5.26: a) Ñieän naêng keá phaûn khaùng hai phaàn töû röôõi (giaûn ñoà vectô) 
b) Ñieän naêng keá phaûn khaùng hai phaàn töû röôõi. 

Moâmen quay taùc duïng trong ñóa nhoâm ñöôïc dieãn taû nhö sau. 

T1 = kVBC[IA(90o – ϕA) – IBcos(30o – ϕB)] 

    BC A A B B B BkV I I Isin ( / ) cos ( / ) sin= ϕ − ϕ + ϕ3 2 1 2  

Moâmen quay cuûa phaàn töû thöù hai. 
o o

AB C C B BT kV I I[ cos( ) cos( )]= − ϕ − + ϕ2 90 150  

    AB C C B B B BkV I I I[ sin ( / ) cos ( / ) sin ]= ϕ + ϕ + ϕ3 2 1 2  

Moâmen quay toång coäng. 

+ = ϕ + ϕ + ϕ =1 2 3 3ph A A B B C CT T K V I I I KQ( sin sin sin )  

Do ñoù moâmen quay tæ leä vôùi naêng löôïng phaûn khaùng. Nhö vaäy thieát bò naøy 
thích hôïp ño naêng löôïng phaûn khaùng. ÔÛ ñieän aùp ñoái xöùng keát quaû ño khoâng 
aûnh höôûng bôûi doøng taûi khoâng caân baèng. 

Khi maéc thieát bò ño naøy vaøo maïch ñieän caàn phaûi ñuùng theo thöù töï cuûa ba 
pha ñöôïc ghi treân thieát bò ño. 
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khoaûng töø 5o ñeán 10o phuï thuoäc vaøo ñoä chính xaùc cuûa voân-keá. 

Ño cosϕ baèng voân-keá, ampe-keá vaø watt-keá 

Ñaây cuõng laø phöông phaùp coå ñieån 
ñôn giaûn, maïch ñieän ñöôïc maéc nhö sau 
(H.5.29): Watt-keá cho bieát coâng suaát 
hieäu duïng Pe cuûa taûi, voân-keá vaø ampe-
keá cho bieát coâng suaát bieåu kieán: Pa = 
VI. Nhö vaäy cosϕ ñöôïc xaùc ñònh: 

ϕ = e

a

P
P

cos  

Trong phöông phaùp ño naøy, sai soá 
taïo ra do ampe-keá, voân-keá vaø watt-keá ôû 
hai caùch maéc reõ ngaén hoaëc reõ daøi. Ngoaøi ra coøn coù sai soá do cuoän daây ñieän aùp 
cuûa watt-keá, do caáu taïo cuûa cô caáu ñieän ñoäng (ñaõ ñöôïc ñeà caäp ñeán  trong phaàn 
treân). 

5.6.2 Cosϕ keá duøng cô caáu tæ soá keá ñieän ñoäng 

Tröôøng hôïp taûi moät pha 

Ñaëc bieät cuoän daây 1 ñöôïc noái vôùi ñieän trôû R, vaø cuoän daây 2 ñöôïc noái vôùi 
ñieän caûm L ñeå sao cho doøng IL vaø IR leäch pha π/2, vaø hai cuoän daây ñöôïc xeáp 
ñaët thaúng goùc vôùi nhau. Cho neân chuùng ta coù: 

M1 = Mcosθ; M2 = Msinθ 

M1: heä soá hoã caûm giöõa cuoän 
daây di ñoäng 1 vôùi cuoän daây coá 
ñònh. 

M2: heä soá hoã caûm giöõa cuoän 
daây di ñoäng 2 vôùi cuoän daây coá 
ñònh. 

M: heä soá hoã caûm lôùn nhaát khi 
caùc cuoän daây di ñoäng coù töø thoâng 
(do cuoän daây coá ñònh taïo ra) 
xuyeân qua lôùn nhaát. 

Giaû söû toång trôû cuûa hai cuoän daây di ñoäng khoâng ñaùng keå so vôùi ñieän trôû R 
vaø Lω. Cho:  

     = ω2Lv V tcos : ñieän aùp cuûa taûi. 

A

Taûi 

W

V

Hình 5.29: Caùch maéc voân keá, 
ampe-keá vaø watt-keá ñeå ño 

Hình 5.30: Cosϕ ñieän ñoäng moät pha 
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 = ω −ϕ2Li I tcos( ) : doøng ñieän qua taûi. 

V, I laø trò hieäu duïng. 

Khi ñoù doøng ñieän qua cuoän daây 1 vaø 2 laø: 

  R Li V R t vaøi V L t( / )cos ( / )cos( )= ω = ω ω −ϕ2 2  

Do ñoù moâmen quay trung bình T1, T2 cuûa cuoän daây 1 vaø cuoän daây 2. 

= ϕ
θ

1
1

dM VIT
d R

cos ; = ϕ
θ ω

2
2

dM VIT
d L

sin  

Taïi trò soá θi cuûa cuoän daây di ñoäng T1 = T2, hai cuoän daây di ñoäng ñöùng yeân 
vaø goùc leäch pha ϕ giöõa hai tín hieäu ñieän aùp vaø doøng ñieän cuûa taûi ñöôïc xaùc 
ñònh: ( )ϕ = ω θitg L R tg . 

Neáu nhö cuoän daây di ñoäng vaø maïch ñieän cheá taïo sao cho R = Lω thì taïi vò 
trí chæ thò cuûa hai cuoän daây coù ñöôïc: θi = ϕ 

Cosϕ keá thöôøng coù vaïch ño ñöôïc khaéc ñoä theo trò soá cos cuûa goùc leäch pha 
ϕ coù trò soá 0 ôû giöõa, veà phía phaûi cuûa ñieåm 0 laø sôùm pha (lead) vaø veà phía traùi 
laø treã pha (lag). Vieäc laáy chuaån cho 
cosϕ keá chòu aûnh höôûng cuûa taàn soá 
cuûa tín hieäu, ñeå cho noù ít bò aûnh 
höôûng bôûi taàn soá tín hieäu, ngöôøi ta 
thay cuoän daây 2 baèng hai phaàn töû coù 
soá voøng daây baèng nhau, moät phaàn töû 
noái vôùi L, coøn phaàn töû coøn laïi noái vôùi 
C nhö hình 5.31, trò soá LC ñeå sao cho 
taàn soá hoaït ñoäng cuûa thieát bò: LCω2  = 
1 

Doøng ñieän qua L vaø C coù khuynh 
höôùng ñoái nhau, nhöng coù chieàu quaán cuûa hai phaàn töû cuoän daây sao cho 
moâmen quay hai phaàn töû coäng vaøo nhau. Nghóa laø taàn soá taêng leân thì doøng 
ñieän ñi qua L giaûm, trong khi ño doøng ñieän qua C taêng leân ñeå sao cho toång soá 
(ñoä lôùn) cuûa hai doøng ñieän naøy gaàn nhö khoâng thay ñoåi. Nhö vaäy moâmen quay 
T2 seõ khoâng thay ñoåi khi taàn soá tín hieäu thay ñoåi. Trong söï boå chính naøy coù theå 
ñaùp öùng toát khi taàn soá tín hieäu thay ñoåi khoaûng 10 phaàn traêm taàn soá hoaït ñoäng 
ñònh danh cuûa thieát bò ño. 

Tröôøng hôïp taûi ba pha 

Trong tröôøng hôïp naøy goùc leäch pha ϕ ñöôïc ño giöõa doøng ñieän moät daây 

Hình 5.31: Cosϕ keá coù  
boå chính taàn soá 
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pha so vôùi ñieän aùp giöõa caùc daây pha cuûa taûi ba pha, nhö caùch maéc maïch hình 
5.32. Cuoän daây coá ñònh cuûa pha keá ñöôïc maéc noái tieáp vôùi taûi ôû moät treân ba pha 
ñieän cuûa taûi, coøn hai khung quay 1 vaø 2 ñöôïc maéc giöõa caùc pha cuûa taûi qua 
trung gian cuûa caùc ñieän trôû R coù trò soá lôùn vaø ñieän caûm cuûa caùc cuoän daây coù trò 
soá khoâng ñaùng keå. Moâmen quay trung bình cuûa khung quay 1 vaø 2 laø:  

= θ −1 1 1 2
3VT MI I V V

R
sin cos( , )  vaø = θ −2 1 1 3

3VT MI I V V
R

cos sin( , )  

Theo giaûn ñoà vectô: 

I V Vcos( , ) cos( )π− = ϕ +1 1 2 6
;  π π

− = − ϕ = ϕ −1 1 3 6 6
I V Vcos( , ) cos( ) cos( )  

M: heä soá hoã caûm, M cöïc ñaïi khi moät trong hai khung quay song song vôùi 
truïc cuûa cuoän daây coá ñònh. 

θ: goùc cuûa khung quay 1 vaø phaùp tuyeán cuûa vectô caûm öùng 
ur
B . 

 

Hình 5.32: Caùch maéc pha keá 
ñieän ñoäng ba pha 

Hình 5.33: Giaûn ñoà Fresnel cuûa ñieän aùp vaø 
doøng ñieän cuûa pha keá ba pha 

Hai moâmen quay cuûa khung quay 1 vaø 2 luoân luoân ñoái khaùng nhau. Cho 
neân taïi θ1 cuûa hai moâmen quay caân baèng, khung quay ñöùng yeân T1 = T2, daãn 
ñeán: ( ) ( )θ ϕ + π = θ ϕ − π6 6i isin cos cos cos .  

Do ñoù:    
( )
( )
ϕ −π

θ =
ϕ +π

6
6itg

cos
cos

 

Suy ra:   ϕ + θ = ϕ θ −1 3 1i iSin tg tg[ ] cos [ ]  

  
θ − π π⎛ ⎞ϕ = = θ −⎜ ⎟+ θ π ⎝ ⎠

4
3 3

1 4 4
i

i
i

tg tg
tg tg

tg tg
 = π⎛ ⎞− − θ⎜ ⎟

⎝ ⎠
3

4 itg  

Ghi chuù: 
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cuûa taàn soá. Ví duï 1: voøng trong 6 giaây töông öùng vôùi söï leäch 0,25 Hz. Chieàu 
quay cuûa khung quay giuùp cho söï ñieàu chænh taàn soá cuûa maùy phaùt taêng leân, hay 
giaûm xuoáng. Ñeán khi taàn soá cuûa hai tín hieäu baèng nhau thì khung quay seõ 
khoâng quay troøn nöõa maø seõ leäch moät goùc θ töông öùng vôùi söï leäch pha cuûa hai 
ñieän aùp, söï ñoàng boä hoùa giöõa hai tín hieäu ñöôïc xaùc ñònh ñuùng khi kim chæ thò 
ngay giöõa thang ño. 

Ví duï thieát bò cuï theå: Synchronoscope NE 96 Compteur Schlumberger. Coù boá trí 
hai ñeøn chæ thò pha. 

 

        Hình 5.35: a) Caùch maéc khi ñoàng boä hoùa thì ñeøn chaùy        
                   b) Caùch maéc khi ñoàng boä hoùa thì ñeøn taét 

Coâng suaát tieâu thuï: 

 Phaàn cho maïch ñieän maùy phaùt laø: 1,5VA 

 Phaàn cho maïch ñieän löôùi: 5VA 

Calip cho caû hai maïch 2×100V, taàn soá 50Hz. 
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Hình 5.37: Maïch ño taàn soá keá cô caáu ñieän ñoäng 

Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Ñieän caûm L vaø ñieän dung C2 ñöôïc ñieàu chænh coäng 
höôûng ôû taàn soá giöõa cuûa thang ño, nghóa laø: 

ω =
ω2

1
av

av
L

C
 

Keát quaû laø doøng ñieän coäng höôûng I2ES cuøng pha vôùi ñieän aùp cung caáp V 
vaø treã pha 90o so vôùi doøng ñieän I1 (H.5.37). Do ñoù moâmen quay T1 laøm quay 
cuoän daây B1 baèng khoâng, nghóa laø. 

T1 = kI1I2REScos 90o = 0 

Trong khi ñoù moâmen T2 ñöôïc taïo ra bôûi doøng ñieän I2 trong cuoän daây A vaø 
B2 laøm di chuyeån cuoän daây sao cho truïc quay cuûa töø thoâng taïo neân bôûi cuoän 
daây A vaø B2 truøng nhau. Nhö vaäy doøng ñieän I2 seõ thay ñoåi ôû baát kyø söï leäch taàn 
soá cuûa tín hieäu ño do taàn soá goùc coäng höôûng ωav. Söï leäch pha giöõa doøng ñieän I2 
vaø ñieän aùp V theo chieàu döông khi taàn soá taêng vaø theo chieàu aâm khi taàn soá 
giaûm. 

ÔÛ taàn soá khaùc, vôùi taàn soá coäng höôûng, moâmen quay T1 khaùc khoâng seõ laøm 
cho cuoän daây B1 quay, ñoàng thôøi keát hôïp vôùi moâmen quay T2 laøm quay cuoän 
daây B2 vaø ngaãu löïc naøy phuï thuoäc vaøo söï leäch pha giöõa doøng ñieän I1 trong 
cuoän daây B1 vaø doøng ñieän I2 trong cuoän daây A (söï leäch pha naøy nhoû hôn hay 
lôùn hôn 90o). Vì hai moâmen naøy quay ngöôïc nhau neân kim chæ thò seõ döøng laïi 
khi hai moâmen naøy baèng nhau vaø moâmen naøy laïi phuï thuoäc vaøo taàn soá cuûa tín 
hieäu. Tín hieäu ño taàn soá ñöôïc ñöa vaøo maïch ño thoâng qua bieán aùp töï ngaãu coù 
caùc ñaàu sô caáp töông öùng vôùi caùc trò soá 36 – 100 – 127 – 220 V. Khoaûng taàn soá 
caàn ño cuûa thieát bò ño loaïi naøy trong khoaûng 50 – 1500 Hz ñöôïc chia ra laøm 
nhieàu taàm khaùc nhau. Taàn soá keá loaïi naøy coù theå ñaït ñoä chính xaùc tôùi 0,2% 
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(loaïi D506 cuûa Lieân Xoâ cuõ). 

5.8.3 Taàn soá keá duøng cô caáu tæ soá keá töø ñieän coù chænh löu 

Caáu taïo: Boä phaän chæ thò cuûa 
thieát bò laø tæ soá töø ñieän. Maïch ño 
duøng hai nhaùnh song song, nhaùnh 
song song thöù nhaát bao goàm cuoän 
daây L1, ñieän dung C1 vaø caàu chænh 
löu toaøn soùng Re1. Nhaùnh song 
song thöù hai goàm coù ñieän trôû R2 vaø 
caàu chænh löu toaøn soùng Re2. Vì ñoä 
leäch cuûa kim chæ thò phuï thuoäc vaøo 
tæ soá cuûa doøng ñieän qua hai cuoän 
daây, maø doøng ñieän laïi phuï thuoäc 
vaøo toång trôû cuûa hai nhaùnh song 
song. 

Nghóa laø:  α = F(I1/I2) = F(R2/Z1) 
Maø: Z r fL fC /[ ( ) ]= + π − π2 2 1 2

1 1 1 12 1 2 ; r1: ñieän trôû cuûa cuoän daây. 
Coøn R2 khoâng thay ñoåi (thöôøng lôùn hôn so vôùi noäi trôû cuoän daây), cho neân 

goùc leäch α cuûa kim chæ thò phuï thuoäc vaøo taàn soá cuûa tín hieäu cung caáp cho 
maïch ño. 

5.8.4 Phöông phaùp ño taàn soá duøng caàu WIEN 

 

Hình 5.39: Maïch caàu ño taàn soá 

Hình 5.38: Taàn soá keá duøng cô caáu 
tæ soá keá töø ñieän coù chænh löu 
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Hình 5.39 bieåu dieãn maïch caàu Wien ñöôïc duøng ñeå ño taàn soá. Khi:  
Z1Z4 = Z2Z3 (ñieàu kieän caân baèng cuûa caàu) 

Vôùi: j C
Z R

= + ω 1
1 1

1 1  

  Z R=2 2 ;  jZ R
C

= =
ω3 3

3
;    Z4 = R4 

Nhö vaäy khi caàu caân baèng:  

  
R jR R R

j C R C R
( )= −

+ ω
1

4 2 3
1 1 3 11

 

Hoaëc laø: 
RR C

j C R
R R C C R

( )= + + −
ω

34 1
1 3

2 1 3 3 1

1  

Caân baèng phaàn thöïc vaø phaàn aûo:  

           = +34 1

2 1 3

RR C
R R C

 

Vaø:            R C
C R

ω =
ω3 1

3 1

1  

Do ñoù:     
C C R R

ω =
1 3 1 3

1  

Trong ñieàu kieän:  R1 = R3 = R; C1 = C3 = C. 

Thì:      
R
R

4

2
 = 2 hoaëc R4 = 2R2 

Khi ñoù taàn soá tín hieäu cho bôûi:  f = 
RCπ
1

2
. 

ÔÛ ñieän dung C khoâng ñoåi taàn soá ñöôïc cho bôûi: F = k(1/R) 

Nhö vaäy trong cô caáu thieát keá sao cho R1 vaø R3 cuøng thay ñoåi, ñeå ñieàu 
kieän R1 = R3 baûo ñaûm luoân luoân ñöôïc thoûa. 

Ñeå cho caàu ñöôïc deã caân baèng thì daïng tín hieäu phaûi khoâng coù hoïa taàn, 
ñieàu naøy coù theå ñaït ñöôïc baèng caùch noái tieáp vôùi boä phaän chæ thò söï caân baèng 
cuûa caàu baèng maïch loïc. Neáu boä phaän chæ thò caân baèng cuûa caàu duøng tai nghe 
cuûa ñieän thoaïi, thì söï caân baèng cuûa caàu ñöôïc xaùc ñònh bôûi tín hieäu aâm thanh cô 
baûn (vaøo khoaûng 1 kHz). Phöông phaùp naøy coù theå coù ñoä chính xaùc töø 
0,1 ÷ 0,5% vaø thuaän lôïi cho khoaûng taàn soá töø 100Hz ÷ 100kHz. 

Caàu “T ñoâi” (maïch loïc T ñoâi) 
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Caàu “T ñoâi” ñöôïc maéc theo hình 5.40. Tín hieäu ño taàn soá fX ñöôïc ñöa vaøo 
ngoõ vaøo maïch loïc. Khi caàu caân baèng coù ñieàu kieän:  

ω =2 2
2 1 2 2xR C C      

Vaø:    ω =2 2
1 1 22 1X C R R   

Khi R2 = 2R1 vaø C2  = 2C1 

x C R R C R C R
ω = = =2

2 2 2 2 2
1 1 2 1 1 1 1

1 1 1 1
22 2 4

 

Thì:      x xfR C R C
ω = = π =

1 1 1 1

1 12
2 2

 

Hay:      xf R C
=

π 1 1

1
4

 

 

Hình 5.40: Caàu T ñoâi ñeå ño taàn soá 

Boä phaän chæ thò caân baèng goàm maïch khueách ñaïi (KÑ) vaø ñieän keá. 

Phöông phaùp ño duøng caàu “T ñoâi” coù theå ño töø vaøi chuïc Hz ñeán vaøi traêm 
kHz sai soá trong khoaûng töø 0,5% ñeán 1%. Sai soá naøy phuï thuoäc vaøo ñoä chính 
xaùc cuûa phaàn töû caàu, ñoä nhaïy cuûa boä phaän chæ thò söï caân baèng cuûa caàu.  

Ngoaøi ra chuùng ta coøn nhöõng phöông phaùp so saùnh duøng hình Lissajous, 
maïch coäng höôûng haáp thuï vaø maùy ñeám taàn soá seõ ñöôïc ñeà caäp ñeán trong phaàn 
thieát bò ño ñieän töû. 
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6.1.1 Caûm bieán ñieän trôû 
1- Bieán trôû ño löôøng 

Ñoù laø loaïi caûm bieán coù nguyeân lyù caáu taïo ñôn giaûn, cho pheùp thöïc hieän 
vôùi giaù thaønh reû, tín hieäu taïo ra coù theå thu ñöôïc ôû möùc ñoä töông ñoái lôùn vaø 
khoâng caàn moät maïch bieán ñoåi ñaëc bieät. Tuy nhieân, söï hieän dieän cuûa con chaïy 
do söï tröôït laø nguyeân nhaân taïo ra tieáng oàn vaø söï hao moøn, ñieàu naøy daãn ñeán söï 
suy giaûm chaát löôïng caûm bieán (tuyeán tính, chính xaùc) vaø coù soá laàn vaän haønh 
giôùi haïn maø noù khoâng bò hö hoûng. Maët khaùc, caûm bieán coù theå hoaït ñoäng ôû moâi 
tröôøng khoâng khí aåm, buïi. 

a) Daïng hình hoïc 

Hình 6.1: Nhöõng daïng bieán trôû 
 a) Bieán trôû thaúng;   b) Bieán trôû goùc;   c) Bieán trôû heùlice 

1 

R(α)

Rn

c)

3

L 1

2

R(l ) 

Rn

l

0

a)

α
αM

2

1 3R(α)
Rn

b)
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Moät bieán trôû goàm moät ñieän trôû coá ñònh Rn, vaø treân ñieän trôû coù moät tieáp 
ñieåm goïi laø con chaïy. Ñieän trôû R giöõa con chaïy vaø moät trong hai ñaàu coá ñònh 
coù ñaëc tính: moät maët, phuï thuoäc vaøo vò trí con chaïy (töùc phaàn di ñoäng maø ta 
muoán bieán ñoåi vò trí ra tín hieäu ñieän), maët khaùc noù phuï thuoäc vaøo ñieän trôû coá 
ñònh. Khi ñieän trôû ñöôïc caáu taïo ñoàng nhaát, bieán trôû tuyeán tính vì coù moät tæ leä 
giöõa R vaø vò trí con chaïy. Tuøy theo daïng hình hoïc cuûa ñieän trôû coá ñònh vaø söï di 
ñoäng con chaïy, ta phaân bieät: 

 Bieán trôû dòch chuyeån thaúng:  R (l) = nl L R( / )  

 Bieán trôû dòch chuyeån goùc:     R M nR( ) ( / )α = α α  

vôùi Mα  laø goùc dòch chuyeån toái ña. 

Trong ñoù: bieán trôû dòch chuyeån voøng:  αM < 360o. 

        bieán trôû dòch chuyeån heùlice: αM > 360o. 

b) Ñieän trôû: ñöôïc caáu taïo bôûi daây quaán hoaëc daïng maøng (piste). Daây ñieän 
trôû phaûi neâu nhöõng ñaëc tính sau: heä soá nhieät ñoä cuûa ñieän trôû suaát, söùc ñieän 
ñoäng nhieät, ñoä oån ñònh tinh theå. Nhöõng hôïp kim thöôøng ñöôïc duøng: Ni–Cr, Ni–
Cu, Ni–Cr–Fe, Ag–Pd. Daây quaán ñöôïc thöïc hieän treân vaät lieäu caùch ñieän (thuûy 
tinh, goám hoaëc nhöïa), daây quaán coù lôùp voû caùch ñieän. Ñieän trôû maøng ñöôïc caáu 
taïo bôûi moät mieáng plastique phuû moät lôùp than daãn ñieän, hoaëc lôùp oxyd kim 
loaïi, kích thöôùc cuûa nhöõng haït kim loaïi vaøo khoaûng 10-2μm. Giaù trò ñieän trôû Rn 
thoâng thöôøng coù giaù trò töø 1kΩ÷ 100kΩ vaø coù theå ñaït ñeán vaøi MΩ. 

Sai soá cuûa ñieän trôû: nhöõng bieán trôû ñöôïc cheá taïo vôùi sai soá cuûa Rn tuøy 
theo tröôøng hôïp ± 20% hay ± 10%, noù coù theå ñaït ± 5%. 

Ñoä chính xaùc cao ñoái vôùi trò soá ñieän trôû, trong tröôøng hôïp toång quaùt thì 
khoâng caàn thieát bôûi vì tín hieäu ra laø keát quaû cuûa tyû soá R (x)/Rn. 

Heä soá nhieät ñoä cuûa ñieän trôû: thoâng thöôøng raát cao ñoái vôùi ñieän trôû maøng 
(khoaûng – 3.10-4/ oC). 

Tuyeán tính: söï khoâng ñoàng nhaát trong cheá taïo hoaëc do thaønh phaàn vaät 
lieäu, moät söï khoâng ñoái xöùng nhoû trong kích thöôùc coù theå keùo theo moät söï 
khoâng tuyeán tính. 
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2- Bieán trôû khoâng coù con chaïy daïng cô 

Söï baát lôïi cuûa con chaïy daïng cô laø söï tröôït treân piste (gaây ra söï hao moøn, 
tieáng oàn) coù theå loaïi boû baèng caùch thay keát noái cô khí giöõa truïc di ñoäng vaø 
maøng ñieän trôû bôûi lieân keát quang, hoaëc töø. 

 

Hình 6.2: Nguyeân taéc cuûa bieán trôû con chaïy daïng quang 

Trong loaïi bieán trôû goùc coù con chaïy daïng quang, maøng ñieän trôû ño ñöôïc 
taùch bieät vôùi maøng ñieän daãn tieáp xuùc bôûi moät baêng moûng daïng quang ñieän daãn 
(CdSe), treân maøng moûng naøy nhaän moät löôïng aùnh saùng di chuyeån cuøng luùc khi 
ta xoay truïc cuûa bieán trôû. Ñieän trôû cuûa lôùp quang ñieän daãn ñöôïc chieáu saùng seõ 
giaûm ñi, taïo thaønh moät söï keát noái giöõa maøng ñieän trôû ño vaø maøng tieáp xuùc. 

 

Hình 6.3: Söï thay ñoåi ñieän trôû cuûa lôùp quang ñieän daãn döôùi 
taùc ñoäng cuûa söï chieáu saùng trong thôøi gian ngaén 

Loaïi bieán trôû töø ñöôïc caáu taïo bôûi hai phaàn töø trôû R1 vaø R2 maéc noái tieáp. 
Moät nam chaâm coù cuøng truïc quay vôùi bieán trôû taïo ra moät töø tröôøng xuyeân qua 
moät phaàn ñieän trôû R1 vaø R2 thay ñoåi vôùi vò trí goùc cuûa truïc quay. Töø tröôøng 
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caûm öùng gaây neân moät söï thay ñoåi quan troïng ñieän trôû cuûa nhöõng phaàn R1 vaø R2 
noù xuyeân qua. Ñieän aùp cung caáp ES ñöôïc aùp vaøo hai ñaàu 1 vaø 3, ñieän aùp ño 
ñöôïc laáy ôû ñieåm chung 2 vaø moät trong hai ñaàu coøn laïi. 

 
Hình 6.4: Bieán trôû goùc loaïi töø 

a) Nguyeân taéc theo goùc quay;  b) Ñaùp öùng ñieän;  c) Maïch buø tröø nhieät 

6.1.2 Caûm bieán ñieän caûm 

1- Nguyeân lyù vaø ñaëc tính toång quaùt 

Söï dòch chuyeån maø ta muoán bieán ñoåi thaønh tín hieäu ñieän ñöôïc thöïc hieän 
nhôø moät trong nhöõng phaàn töû maïch töø, keùo theo moät söï thay ñoåi töø thoâng trong 
cuoän daây. Khi phaàn töû di chuyeån laø moät loõi saét töø, moät söï chuyeån ñoåi söï dòch 
chuyeån thaúng hay quay troøn ñöôïc theå hieän bôûi: 

 Söï thay ñoåi heä soá töø caûm (ñieän caûm thay ñoåi). 
 Söï thay ñoåi ñoä gheùp giöõa caùc cuoän daây sô vaø thöù caáp cuûa bieán aùp (bieán 

aùp vi sai, microsyn) gaây ra moät söï thay ñoåi ñieän aùp thöù caáp. 
Khi cuoän daây quay troøn so vôùi moät cuoän coá ñònh, thì moät cuoän giöõ vai troø 

phaàn caûm, coøn cuoän kia phaàn öùng, noù taùc ñoäng nhö moät bieán aùp coù ñoä gheùp 
thay ñoåi. Cuoän sô laø phaàn caûm, cuoän thöù laø phaàn öùng vaø taïo ra moät ñieän aùp 
hoaït ñoäng theo goùc quay (bieán trôû ñieän caûm, reùsolver). Nhöõng thay ñoåi heä soá 
töï caûm vaø hoã caûm M theo söï dòch chuyeån cuûa loõi saét thoâng thöôøng coù söï tuyeán 
tính keùm, ñieàu naøy coù theå caûi thieän ñaùng keå vì vieäc boá trí hai cuoän daây ñoái 
khaùng maø heä soá töï caûm L vaø hoã caûm M thay ñoåi ngöôïc nhau ñoái vôùi cuøng moät 
chuyeån ñoäng, nhö vaäy ta ñaõ thöïc hieän moät söï buø tröø moät phaàn khoâng tuyeán 
tính (hoaït ñoäng push - pull). Caûm bieán ñieän caûm ñöôïc duøng trong maïch coù 
nguoàn cung caáp bôûi moät nguoàn ñieän aùp sin, coù taàn soá thöôøng giôùi haïn côõ haøng 
chuïc kHz ñeå giaûm bôùt nhöõng maát maùt veà töø vaø doøng ñieän Foucault, cuõng nhö 
aûnh höôûng ñieän dung kyù sinh. Ñieän aùp ño vm, laø keát quaû cuûa söï bieán ñoåi bieân 
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ñoä cuûa ñieän aùp cung caáp EScosωSt bôûi söï dòch chuyeån x(t): vm =  K . x (t).EScos 
(ωSt + Φ). 

Raát hieám, nhöõng söï thay ñoåi phaàn töû ñieän caûm coù theå ñöôïc duøng bieán ñoåi 
taàn soá cuûa maïch dao ñoäng, tæ leä vôùi söï dòch chuyeån. Trong moïi tröôøng hôïp, baát 
kyø loaïi bieán ñoåi naøo, taàn soá f cuûa söï chuyeån ñoäng phaûi raát nhoû so vôùi taàn soá 
soùng mang fS ñeå deã daøng cho vieäc taùch soùng: f<fS/10. Nhöõng caûm bieán ñieän 
caûm nhaïy ñoái vôùi nhöõng töø tröôøng nhieãu, laø lyù do taïi sao caàn ñaët nhöõng maøng 
baûo veä töø trong cuoän daây. 

2- Ñieän caûm thay ñoåi 

 Heä soá töï caûm L cuûa cuoän daây coù N 
voøng daây ñöôïc dieãn taû theo töø trôû R cuûa 
maïch töø. 

         
maïch töø

dlNL vôùi R SR
= = μ∫

2
 

μ - ñoä töø thaåm; S - tieát dieän maïch töø. 

Khi tieát dieän cuûa maïch töø khoâng ñoåi 
trong töøng ñoaïn: 

   f o

o f f o o

l lR
S S

= +
μ μ μ

 

trong ñoù: lf, lo - chieàu daøi trung bình cuûa ñöôøng söùc trong loõi saét vaø  
                       trong khoâng khí 

  Sf, So - tieát dieän maïch töø vaø khe hôû khoâng khí 

   μf - ñoä töø thaåm töông ñoái cuûa vaät lieäu töø (vaøo khoaûng 103  
                    ñeán 104) vaø μo = 4π . 10–7 MKSA. 

a) Maïch töø coù khe hôû khoâng khí thay ñoåi (H.6.5) 

Ta thieát laäp deã daøng, töø coâng thöùc toång quaùt, heä soá töï caûm L: 

 o o f fL N S l l[ /( / )]= μ + μ2 1  

Ñeå cho töï caûm L nhaïy ñoái vôùi söï thay ñoåi cuûa khe hôû khoâng khí, ta phaûi 
choïn lo lf /μf. Luùc ñoù ta coù: o oL N S l/= μ 2  

Moät söï di chuyeån Δx cuûa phaàn öùng daãn ñeán moät söï thay ñoåi Δlo = 2Δx cuûa khe 
hôû khoâng khí, heä soá töï caûm seõ ñaït trò giaù môùi. 

Hình 6.5: Caûm bieán loaïi khe 
hôû khoâng khí thay ñoåi 
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 o

o o

N S
L L

l x l/
μ

+ Δ =
+ Δ

2 1
1 2

 o

oo

N S xL
x ll /

− μ Δ
⇒ Δ =

+ Δ

2

2
2

1 2
 

 
o o

L x
L l x l/
Δ Δ

= −
+ Δ

12
1 2

 

Neáu Δx lo, ta coù:  o

o oo

N S x xL x
l ll

[ ( ) ]μ Δ Δ
Δ = − Δ − + +

2
2

2
2 2 21 L  

          o

o oo

N SL x xS
x l ll

[ ( ) ]μΔ Δ Δ
= = − − + +
Δ

2
2

2
2 2 21 L  

Ñoä nhaïy phuï thuoäc vaøo vò trí 
ban ñaàu lo cuûa phaàn öùng, noù caøng 
lôùn neáu lo caøng beù. Maët khaùc noù 
coù theå coi nhö khoâng ñoåi neáu söï 
dòch chuyeån raát beù so vôùi lo, ñieàu 
naøy khieán cho vieäc söû duïng caûm 
bieán bò giôùi haïn ñoái vôùi nhöõng 
dòch chuyeån beù, côõ mm. 

Ñoä nhaïy vaø söï tuyeán tính 
ñöôïc caûi thieän, neáu ta duøng töï caûm cuûa hai loõi maïch töø gioáng nhau ñaët ñoái 
xöùng ñoái vôùi phaàn öùng di ñoäng vaø nhö vaäy khe hôû khoâng khí coù söï thay ñoåi 
ngöôïc chieàu ñoái vôùi hai loõi maïch töø. Söï thay ñoåi heä soá töø caûm L’ cuûa cuoän daây 
thöù hai: 

        o

oo

N S xL
x ll

'
( / )

μ Δ
Δ =

− Δ

2

2
2

1 2
 

Ñoái vôùi  Δx lo:   o

o oo

N S x xL x
l ll

[ ( ) ]μ Δ Δ′Δ = − Δ − + +
2

2
2

2 2 21 L  

Hai cuoän daây coù L vaø L’ ñöôïc ñaët trong hai nhaùnh cuûa caàu ño. Ñieän aùp 
leäch khi ñoù tæ leä vôùi ΔL’ – ΔL: 

  o

oo

N S xL L x
ll

[ ( ) ]μ Δ′Δ − Δ = Δ + +
2

24 21 L  

Nhö vaäy ñoä nhaïy cuûa toå hôïp ñieän caûm taêng gaáp ñoâi, söï khoâng tuyeán tính 
ñöôïc caûi thieän. 

b) Cuoän daây coù noøng di ñoäng (H.6.7) 

Hình 6.6: Toå hôïp hai loõi maïch töø 
coù khe hôû khoâng khí thay ñoåi 
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Heä soá töï caûm cuûa cuoän daây tuøy thuoäc vaøo vò trí noøng saét. Caùch tính heä soá 
töï caûm L nhö sau: ta xem ñieän caûm laø toå hôïp noái tieáp cuûa ñieän caûm moâi tröôøng 
khoâng khí; chieàu daøi lo; heä soá töï caûm Lo; ñieän caûm cuûa loõi saét töø coù chieàu daøi 
lf; heä soá töï caûm Lf; heä soá hoã caûm M. 

Ta coù: L = Lo + Lf + 2M. Vôùi M = o fK L L.  

K: heä soá gheùp, giaû söû khoâng ñoåi (0 ≤  K ≤ 1). 

Ta coù theå vieát theo ñaëc tính cuûa maïch: 

  o o o o o o f
N NL S l S l l
l l

( )= μ = μ −
2 2

2 2  

  f o o f f f
NL S S l
l
( ( ) )= μ + μ −

2

2 1  

o o f f f o o f f f f
NL S l S l K S S S l l l
l
[ ( ) ( ( ) ). ( ). ]= μ + μ − + + μ − −

2

2 1 2 1  

Söï dòch chuyeån Δlf cuûa loõi saét töø keùo theo moät söï thay ñoåi ΔL cuûa ñieän 
caûm, noù tuøy thuoäc vaøo lf vaø hoaït ñoäng khoâng tuyeán tính theo Δlf. Töông töï nhö 
tröôøng hôïp ñieän caûm coù khe hôû khoâng khí thay ñoåi, söï khoâng tuyeán tính coù theå 
giaûm bôùt baèng caùch maéc push-pull, hai cuoän daây coù cuøng chung moät noøng saét 
töø. 

 

Hình 6.7: Sô ñoà nguyeân lyù cuûa cuoän 
daây coù noøng saét di ñoäng 

Hình 6.8: Hai cuoän daây coù cuøng chung 
moät noøng saét hoaït ñoäng push–pull 

 
3- Bieán aùp vi sai (H.6.9) 

Bieán aùp vi sai laø moät loaïi caûm bieán ñöôïc chuù yù ñeán phaåm chaát tuyeán tính, 
ñoä tinh. So saùnh vôùi caûm bieán ñieän caûm coù noøng di ñoäng, hoaït ñoäng push–pull 
coù cuøng moät soá tính chaát, loaïi caûm bieán vi sai coù moät soá ñieåm lôïi hôn. 

 Caùch maéc daây ñôn giaûn, khoâng caàn thöïc hieän caân baèng caàu ño. 

  Moät söï ñoäc laäp giöõa maïch kích thích vaø maïch ño. 
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a) Nguyeân lyù: Bieán aùp vi sai ñöôïc caáu taïo goàm moät cuoän daây sô caáp vaø hai 
cuoän daây thöù caáp ñöôïc boá trí ñoái xöùng so vôùi cuoän sô caáp. Cuoän sô caáp ñöôïc 
cung caáp bôûi söùc ñieän ñoäng sin: e1 = E1cosωt. Söï dòch chuyeån cuûa noøng saét töø 
laøm bieán ñoåi ñoä gheùp giöõa cuoän sô vaø hai cuoän thöù. Nhöõng cuoän thöù ñöôïc maéc 
xung ñoái sao cho söùc ñieän ñoäng caûm öùng cuûa chuùng tröø nhau. 

 

 

Hình 6.9: Bieán aùp vi sai: a) Loaïi dòch chuyeån thaúng, 
b) Dòch chuyeån goùc, c) Sô ñoà maïch ñieän töông ñöông. 
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Vôùi maïch ñieän ñôn giaûn, ôû ñoù ta boû qua ñieän dung kyù sinh. Nhöõng phöông 
trình ñoái vôùi maïch sô vaø maïch thöù caáp: 

  e1 = R jL i j M x M x i' ''( ) [ ( ) ( )]+ ω + − ω1 1 1 2  

iR R R j L L i j M x M x i' '' ' ''[ ( )] [ '( ) "( )]+ + + ω + + ω − =2 2 2 2 2 1 0  

Ta coù theå tính theo e1, ñieän aùp Vm = Rii2 ôû hai ñaàu thieát bò ño maéc vaøo thöù 
caáp. 

i
m

i i

j R M x M x e
v

R R R j L R L R R L L M x M x
[ "( ) '( )]

( ) [ ( )] [ ( '( ) "( )) ]
ω −

=
+ + ω + + −ω + −

1
2 2

1 2 2 1 1 2 1 2
   

vôùi: L2 = L L' ''+2 2   vaø R2 = R R' ''+2 2 . 

Veà nguyeân taéc vm = 0 khi noøng saét ôû vò trí chính giöõa caùch ñeàu ñoái vôùi hai 
cuoän thöù caáp, ñoù laø vò trí ban ñaàu x = 0 vaø ta coù M’(0) = M”(0). Trong thöïc teá ôû vò 
trí ñoù ta coù vm nhoû nhaát chöù khoâng hoaøn toaøn baèng 0, coù hai nguyeân do: 

 Nhöõng hoïa taàn taïo ra bôûi ñaëc tính khoâng tuyeán tính cuûa ñöôøng cong töø 
hoùa loõi saét. 

 Ñieän dung gheùp giöõa cuoän sô vaø cuoän thöù. 

b) Ñaëc tính ño löôøng 

Ñoä nhaïy:   
Δ ω

= =
Δ + ω

1

2 2 2
1 1

2mV aE
S

x R L
;   Vm: bieân ñoä tín hieäu 

Ñoái vôùi nhöõng taàn soá kích thích thaáp (f < R1/2πL1): S aE R/= ω 1 12  

Ñoä nhaïy trong tröôøng hôïp naøy tæ leä vôùi taàn soá cuûa nguoàn sô caáp, noù coù theå 
bò dao ñoäng vôùi nhöõng thay ñoåi nhieät cuûa R1, tuy nhieân ñieàu naøy coù theå buø tröø 
baèng caùch ñaët noái tieáp vôùi R1 moät ñieän trôû r’1 maø nhöõng thay ñoåi do nhieät 
ngöôïc vôùi R1 hoaëc cung caáp cho sô caáp moät nguoàn doøng. 

Ñoái vôùi nhöõng taàn soá kích thích cao (f > R1/2πL1): S aE L/= 1 12  

Ñoä nhaïy f ñoäc laäp vôùi taàn soá cung caáp vaø aûnh höôûng nhieät ñöôïc xem nhö 
thu nhoû, ñoä nhaïy tæ leä vôùi bieân ñoä cuûa ñieän aùp sô caáp nhöng söï ñoát noùng cuûa 
cuoän sô vaø söï baõo hoøa cuûa maïch töø khoâng cho pheùp gia taêng E1 quaù moät giaù trò 
giôùi haïn ñöôïc nhaø cheá taïo chæ roõ. 
Khi cuoän daây sô caáp ñöôïc boá trí xen 
giöõa hai cuoän daây thöù caáp daãn ñeán 
moät soá baát lôïi: 

 ÔÛ phía ngoaøi cuoän daây sô 
caáp, moät töø tröôøng hoaøn toaøn khoâng P 

   Sô caáp
S1 

 Thöù caáp

 

S2 

  Thöù caáp 

Hình 6.10: Caùch boá trí ba cuoän 
daây ñeå caûi thieän tuyeán tính vaø 

gia taêng khoaûng ño 
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gioáng nhau doïc theo truïc, ñieàu naøy daãn ñeán moät söï khoâng tuyeán tính. 

 Moät söï giôùi haïn khoaûng ño cuûa söï dòch chuyeån noøng saét, töø taâm ñi ñeán 
moät trong hai cuoän daây thöù caáp. Nhöõng ñieàu baát lôïi naøy coù theå ñöôïc khaéc phuïc 
baèng söï boá trí ba cuoän daây choàng leân nhau (H.6.10). 

Moät vaøi ñaëc tính cuûa bieán aùp vi sai:  

Khoaûng ño: Dòch chuyeån thaúng:  ± 1mm ñeán ± 500mm 

                 Dòch chuyeån goùc: ± °45  

Ñoä nhaïy: Dòch chuyeån thaúng: 1 ñeán 500mV/1V/mm 

                 Dòch chuyeån goùc: 1 ñeán 10mV/1V/1ñoä 

Ñoä tinh: Loõi di ñoäng töø 0.5gam ñeán vaøi chuïc gam. 

Ñieän aùp cung caáp töø 1 ñeán 50V hieäu duïng. 

Taàn soá cung caáp: 50Hz ñeán 25.000Hz. 

c) Maïch ño: söï kích cuoän sô ñöôïc cung caáp töø moät maïch dao ñoäng maø taàn 
soá vaø bieân ñoä raát vöõng. 

Tín hieäu töø caûm bieán ñöôïc khueách ñaïi vaø chænh löu, tín hieäu coù pha phuï 
thuoäc vaøo chieàu chuyeån ñoäng. Sô ñoà khoái maïch ño nhö hình treân. 

4- Microsyn 

Ñoù laø loaïi maùy ñieän nhoû, goàm coù stator boán cöïc vaø rotor baèng vaät lieäu saét 
töø. Treân boán cöïc cuûa stator coù hai cuoän daây sô vaø thöù, treân rotor khoâng coù 
quaán daây vaø giöõ nhieäm vuï bieán ñoåi. 

Nhöõng cuoän daây sô caáp maéc noái tieáp 
ñöôïc cung caáp bôûi ñieän aùp sin vaøo khoaûng 
vaøi chuïc voân toái ña vaø taàn soá döôùi 10kHz. 
Töø thoâng caûm öùng trong moãi cuoän daây thöù 
caáp moät söùc ñieän ñoäng coù daïng: 

   
i i i i ie d dt t t/ sin ; ( sin )= − Φ = ωΦ ω Φ = Φ ω

Nguoàn  
cung caáp 

 Maïch  
dao ñoäng 

Kieåm soaùt
bieân ñoä 

Kieåm 
soaùt pha 

Caûm bieán

Hoaøn ñieäu
 ñoàng boä Khueách

 ñaïi 

Chænh “0” 

Khueách
 ñaïi 

Hình 6.11: Nguyeân taéc caáu 
taïo Microsyn 



ÑO ÑAÏI LÖÔÏNG CÔ HOÏC VAÄT THEÅ RAÉN 

 

189

 

Nhöõng cuoän daây thöù caáp maéc noái tieáp sao cho söùc ñieän ñoäng e1 vaø e3 
xung ñoái vôùi e2 vaø e4, luùc ñoù ñieän aùp ôû thöù caáp: 

  vm = e1 + e3  – e2 – e4 

 ⇒     vm = ω (Φ1 + Φ3 – Φ2 – Φ4) sinωt 

Vò trí goùc quay cuûa rotor aán ñònh töø trôû cuûa maïch töø vaø nhö theá aán ñònh töø 
thoâng cöïc ñaïi trong nhöõng cuoän daây, khi rotor ôû vò trí laø truïc ñoái xöùng ñoái vôùi 
hai caëp cöïc, nhöõng töø thoâng ñi qua boán cuoän daây thöù caáp baèng nhau, coù giaù trò 
Φo, ñieän aùp thöù caáp vm = 0, ñoù laø ñieåm 0 cuûa caûm bieán. Khi rotor quay quanh vò 
trí naøy, seõ coù moät söï bieán thieân töø trôû vaø töø thoâng trong nhöõng cuoän daây thöù 
caáp: Φi = Φo + ΔΦi. 

Nhöõng söï bieán thieân naøy baèng nhau trong nhöõng cuoän thöù caáp S1 vaø S3; S2 
vaø S4: ΔΦ2 = ΔΦ4 = ΔΦ’, ΔΦ1 = ΔΦ3 = ΔΦ. 

Söùc ñieän ñoäng caûm öùng toång coäng: vm = 2ω [ΔΦ – ΔΦ’] sin ωt 

Maët khaùc nhöõng thay ñoåi ΔΦ vaø ΔΦ’ traùi daáu nhau, ñoái vôùi goùc quay Δα 
beù, ta coù theå vieát:  ΔΦ = aΔα + b(Δα)2;  ΔΦ’ = – aΔα + b (Δα)2 

Caùch maéc daây nhö theá chính laø caùch maéc push-pull. Ñieàu naøy cho pheùp 
moät söï buø tröø khoâng tuyeán tính ñoái vôùi söï thay ñoåi cuûa töø thoâng: 

vm =  4aωΔα sin ωt. 
Nhö vaäy ñoä lôùn cuûa ñieän aùp thöù caáp trong giôùi haïn goùc quay chung quanh 

trò giaù 0 tæ leä vôùi goùc dòch chuyeån Δα.  

Ñaëc tính ño löôøng:  

 Khoaûng ño ± 10o. 

 Ñoä nhaïy: 0,1V ñoái vôùi ñieän aùp 1 voân vaø goùc leäch 1 ñoä. 

 Khoaûng caùch tuyeán tính: 0,5 ñeán 1% khoaûng ño. 

5- Bieán trôû ñieän caûm 

Goàm coù stator vaø rotor ñöôïc caáu taïo bôûi vaät lieäu saét töø. Treân stator vaø 
rotor coù boá trí moät cuoän daây quaán nhö hình 6.12. 

Rotor ñöôïc noái vôùi truïc quay maø ta muoán bieán ñoåi chuyeån ñoäng ñoùng vai 
troø cuoän sô caáp vaø ñöôïc cung caáp baèng moät nguoàn daïng sin: E1cosωt. 
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Hình 6.12: Nguyeân taéc caáu taïo cuûa caûm bieán bieán trôû ñieän caûm 
Doøng sô caáp coù daïng: I1cos(ωt+ψ), taïo ra moät töø thoâng thaúng goùc vôùi maët 

phaúng cuoän daây sô caáp.  

Cuoän daây stator ñoùng vai troø cuoän daây thöù caáp coù moät töø thoâng xuyeân qua 
seõ phaùt sinh söùc ñieän ñoäng öùng coù ñoä lôùn: E2 = M(θ)ωI1. 

M(θ): heä soá hoã caûm hai cuoän daây. Ta ñaët:  

M(θ) = Mocosθ; θ: Goùc leäch giöõa hai cuoän daây. 
trong nhöõng ñieàu kieän naøy:   E2 = MoωI1cosθ 

ñoä lôùn E2 baèng 0 khi /θ = π 2 , vò trí naøy ta xem nhö vò trí ban ñaàu cuûa goùc 
quay, ta coù theå vieát: E2 = Moω I1 sinα, ta ñaët /θ = α + π 2 . 

      ⇒ E2 = MoωI1α, ñoái vôùi α nhoû 
Moät söï boá trí thích hôïp nhöõng cuoän daây cho pheùp nôùi roäng khoaûng tuyeán 

tính, vôùi goùc quay cöïc ñaïi αM gaàn baèng /π 2 . 

Khoaûng ño: 120o ñeán 180o. 

Ñoä nhaïy: 0,5 ñeán 20mV ñoái vôùi 1 voân ñieän aùp vaø goùc leäch 1o. 

Khoaûng caùch tuyeán tính: 0,1 ñeán 0,5 % khoaûng ño. 

6- Synchrodetecteur (Sel Syn) 

Ñoù laø moät taäp hôïp hai maùy ñieän gioáng nhau: moät maùy truyeàn, moät maùy 
nhaän. Moãi maùy goàm moät rotor vaø moät stator ba pha, ba cuoän daây ñöôïc boá trí 
leäch nhau 120o vaø maéc theo Y. Nhöõng cuoän daây stator cuûa maùy truyeàn vaø nhaän 
ñöôïc noái vôùi nhau nhö hình 6.13. Phaàn quay cuûa maùy truyeàn (transmetteur) 
ñöôïc cung caáp bôûi moät ñieän aùp: Ecosωt, seõ taïo ra moät töø tröôøng 

r
b  maø töø thoâng 

ñi qua caùc cuoän daây stator St1, St2, St3 phaùt sinh söùc ñieän ñoäng öùng et1, et2, et3. 
Goïi θt laø goùc leäch giöõa rotor vaø cuoän daây stator St1, nhöõng söùc ñieän ñoäng caûm 
öùng trong St1, St2, St3. 
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Hình 6.13: Nguyeân taéc caáu taïo cuûa synchrodetecteur 

  = ω θ ω −ψ1t te KE tcos .cos( )   

  te KE t tcos( )cos( )π
= ω θ + ω −ψ2

2
3

 

  te KE t tcos( )cos( )π
= ω θ − ω −ψ3

2
3

 

vôùi K vaø ψ tuøy thuoäc ñaëc tính hình hoïc vaø ñaëc tính ñieän cuûa caùc cuoän daây. 
Nhöõng doøng ñieän i1, i2, i3 trong caùc cuoän St1, St2, St3 taïo neân töø tröôøng 

r
tb  

ngöôïc chieàu vôùi 
r
b . 

Nhöõng doøng ñieän naøy seõ chaïy trong caùc cuoän daây stator cuûa maùy nhaän 
(reùcepteur) Sr1, Sr2, Sr3, coù chieàu ngöôïc vôùi doøng ñieän chaïy trong maùy truyeàn 
vaø taïo ra töø tröôøng 

r
rb  ngöôïc chieàu vôùi 

r
tb  nhö vaäy cuøng chieàu vôùi 

r
b . Goïi goùc 

leäch giöõa rotor cuûa maùy nhaän vaø cuoän daây satator Sr1 laø θr. Töø thoâng caûm öùng 
trong rotor tæ leä vôùi cos(θt – θr), nhö vaäy söùc ñieän ñoäng öùng vôùi hai ñaàu rotor, coù 
maïch soá ω, vaø ñoä lôùn: 

Er = K’.Ecos(θt – θr) 

K’ ñoái vôùi moät maùy cho tröôùc tuøy thuoäc vaøo caùch thöïc hieän vaø ω.  

Tröôøng hôïp khi:  r /θ = π 2 ; Er = K’.E sin θt  
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Vôùi θt gaàn baèng 0:  Er = K’Eθt 

Nhöõng ñaëc tính ño löôøng 

Khoaûng ño 360o, ñoä nhaïy (ôû gaàn ñieåm 0) töø 10mV ñeán 100mV ñoái vôùi 1V 
ñieän aùp vaø goùc leäch 1o. Synchrodetecteur ñöôïc duøng trong nhöõng thieát bò ño vò 
trí goùc leäch, noù taïo neân moät ñieän aùp coù ñoä lôùn Er phuï thuoäc khoaûng caùch giöõa 
vò trí truïc muoán ño ñöôïc noái vôùi maùy truyeàn vaø vò trí coá ñònh choïn tröôùc cuûa 
phaàn quay maùy nhaän. 

6.1.3 Caûm bieán ñieän dung 

1- Nguyeân lyù vaø ñaëc tính toång quaùt 

Ñaây laø nhöõng tuï ñieän daïng phaúng hoaëc daïng truï maø moät trong nhöõng baûn 
cöïc di ñoäng daãn ñeán moät söï thay ñoåi ñieän dung. Khoâng keå ñeán hieäu öùng phuï, 
ta coù: 

  Ñoái vôùi tuï phaúng: r oC A D/= ε ε  

εr: haèng soá ñieän moâi cuûa moâi tröôøng giöõa hai baûn cöïc, A vaø D laø tieát dieän 
vaø khoaûng caùch giöõa hai baûn cöïc. 

  Ñoái vôùi tuï ñieän truï: r ol
C

Log r r/
π ε ε

=
2 1

2
 

l - ñoä naèm saâu cuûa hình truï baùn kính r1 trong hình truï baùn kính r2. 

Trong heä thoáng ñôn vò MKSA: εo = 8,85 . 10–12. 

Söï dòch chuyeån cuûa baûn cöïc di ñoäng coù theå ñöôïc thöïc hieän: 

Tröôøng hôïp tuï ñieän phaúng: 

Söï dòch chuyeån trong moät maët phaúng song song vôùi baûn cöïc coá ñònh: A 
thay ñoåi, D coá ñònh. 

Söï dòch chuyeån trong maët phaúng thaúng goùc vôùi baûn cöïc coá ñònh: D thay ñoåi, 
A coá ñònh. 
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Tröôøng hôïp tuï ñieän truï: l thay ñoåi doïc theo truïc. 

Nhöõng caûm bieán ñieän dung caàn ñöôïc löu yù bôûi caáu taïo ñôn giaûn cuûa noù, 
cho pheùp thöïc hieän caûm bieán chaéc chaén vaø tinh. Ñieän moâi thöôøng duøng laø 
khoâng khí. Tuøy theo maïch bieán ñoåi ñi keøm vôùi caûm bieán, tín hieäu coù theå hoaït 
ñoäng tuyeán tính ñoái vôùi: 

 Söï thay ñoåi ñieän dung ΔC. 

 Hay söï thay ñoåi toång trôû ΔZ. 

 Hoaëc söï thay ñoåi töông ñoái ΔZ/Z; (ΔZ/Z = –ΔC/C). 

Ñeå vieäc söû duïng thieát bò ño thích hôïp nhaát, caàn phaûi xaùc ñònh moãi loaïi 
caûm bieán ñieän dung nhöõng ñoä nhaïy khaùc nhau ñoái vôùi ñoä dòch chuyeån x. 

 Ñoä nhaïy ñieän dung: CS C x/= Δ Δ  

 Ñoä nhaïy toång trôû:   ZS Z x/= Δ Δ  

 Ñoä nhaïy töông ñoái: Δ Δ
= = −

Δ Δ
1 1

r
C ZS

C x Z x
. .  

Nhö vaäy neáu ñoä nhaïy SC cuûa ñieän dung laø haèng soá, ta choïn tröôùc maïch 
bieán ñoåi maø ñieän aùp ra vm thay ñoåi theo ΔC:  

vm = K.ΔC = KSC.Δx 

K: haèng soá ñaëc tröng cho maïch bieán ñoåi ñöôïc duøng, ngöôïc laïi neáu SZ laø haèng 
soá ta choïn caùch maéc sao cho: vm = K ΔZ = KSZΔx,  

Trong moãi tröôøng hôïp, tín hieäu thu ñöôïc tæ leä vôùi ñoä dòch chuyeån Δx. 

2- Tuï ñieän coù tieát dieän thay ñoåi 

a) Tuï ñieän ñôn 

Ñoù laø tuï ñieän phaúng vôùi baûn cöïc di ñoäng xoay troøn hay tuï ñieän daïng truï 
coù baûn cöïc di chuyeån doïc truïc nhö hình 6.14. Trong caû hai tröôøng hôïp, ñieän dung 
thay ñoåi tuyeán tính theo dòch chuyeån x: C(x) = K.x 

Ñoái vôùi tuï ñieän xoay:  o rK
D.

ε π
=

2

360
,        x = α: ñoä 

Ñoái vôùi tuï ñieän truï:    
( )
oK

Log r r/
ε π

=
2 1

2 ,  x = l: m 

Ñoä nhaïy SC laø haèng soá: SC = K; Ngöôïc laïi toång trôû hoaït ñoäng khoâng 

tuyeán tính theo x vaø:    = −
ω 2

1 1
ZS

K x
. . 

Ñoä nhaïy töông ñoái rS x/= 1 . Ñoä nhaïy SZ vaø Sr raát lôùn trong khi x nhoû. 
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Ngay caû ñoái vôùi söï dòch chuyeån dx, söï khoâng tuyeán tính raát lôùn. Vieäc söû duïng 
moät tuï ñieän thöù hai hoaït ñoäng push-pull vôùi caùch maéc vi sai cho pheùp moät söï 
buø tröø. 

 

Hình 6.14: Nguyeân lyù caûm bieán ñieän dung coù tieát dieän thay ñoåi 
Tuï ñieän ñôn: a) Xoay troøn;   b) Dòch chuyeån thaúng 
Tuï ñieän keùp: c) Xoay troøn;   d) Dòch chuyeån thaúng 

b) Tuï ñieän ñoâi vi sai 

Baûn cöïc di ñoäng A1 di chuyeån giöõa hai baûn cöïc coá ñònh A2 vaø A3 taïo thaønh 
hai tuï ñieän maø ñieän dung cuûa chuùng laø C21 vaø C31 thay ñoåi ngöôïc daáu vôùi nhau 
theo söï dòch chuyeån x (H.6.14c,d). Vò trí ñöôïc xem laø goác ban ñaàu cuûa söï dòch 
chuyeån x laø cuûa baûn cöïc di ñoäng, taïi ñoù hai baûn cöïc coá ñònh ñoái xöùng, vaø nhö 
theá hai ñieän dung C21 vaø C31 baèng nhau. Vôùi giaù trò K vaø x ñöôïc xaùc ñònh 
tröôùc, vôùi söï dòch chuyeån cöïc ñaïi X, ta coù: 

  o
x xC K X x KX C
X X

( ) ( ) ( )= + = + = +21 1 1  

  o
x xC K X x KX C
X X

( ) ( ) ( )= − = − = −31 1 1  

Ta ñaët KX = Co vôùi X = L/2 

L - chieàu daøi cuûa baûn cöïc di ñoäng trong tröôøng hôïp tuï ñieän truï. 

M MX / ,= α α2 : goùc taïo neân töø taâm cuûa baûn cöïc di ñoäng trong tröôøng 

hôïp tuï xoay. 

Ñieàu lôïi cuûa caùch maéc vi sai hieän roõ trong toå hôïp ñieän dung C21 vaø C31. 
Lyù do: khi löu yù raèng ñoái vôùi moät phöông phaùp ño toát, nhöõng tæ soá phaân aùp sau 
ñaây hoaït ñoäng tuyeán tính theo söï di chuyeån: 
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Z C x

Z Z C C X
( )= = +

+ +
31 21

21 31 21 31

1 1
2

 

  
CZ x

Z Z C C X
( )= = −

+ +
3121

21 31 21 31

1 1
2

 

3- Tuï ñieän coù khoaûng caùch thay ñoåi (H.6.15) 

Ñaây laø nhöõng tuï ñieän duøng ñeå bieán ñoåi söï dòch chuyeån thaúng. 

 
Hình 6.15: Nguyeân lyù cuûa caûm bieán ñieän dung coù khoaûng caùch thay ñoåi 

a) Tuï ñieän ñôn, b) Tuï ñieän ñoâi vi sai. 

a) Tuï ñieän ñôn: ta goïi d laø khoaûng caùch dòch chuyeån vôùi khoaûng caùch goác 
Do, ta coù: 

 o

o

AC d
D d

( ) ε
=

+
;  o

C
o

AS
D d( )
ε

= −
+ 2 ;  Z

o
S

A
=
ε ω

1 ;  r
o

S
D d

= −
+

1
 

Trong tröôøng hôïp naøy söï thay ñoåi cuûa toång trôû thì tuyeán tính theo söï dòch 
chuyeån. Ñoä nhaïy SC vaø Sr lôùn khi Do  nhoû, chuùng coù theå xem nhö khoâng ñoåi 
khi ño d Do. Ñoä nhaïy SC cuûa tuï ñieän coù khoaûng caùch thay ñoåi raát lôùn so vôùi 
ñoä nhaïy SC tuï ñieän coù tieát dieän thay ñoåi. 

Ví duï: Tuï ñieän ñöôïc caáu taïo vôùi nhöõng baûn cöïc tieát dieän vuoâng coù caïnh laø 
a, ñöôïc ñaët caïnh nhau vôùi khoaûng caùch Do(Do a), ta coù:  

 Ñoái vôùi söï dòch chuyeån song song vôùi moät trong hai caïnh SC(//) = o

o

a
D
ε .  

 Ñoái vôùi söï dòch chuyeån nhoû, thaúng goùc vôùi baûn cöïc:   

o o oC C CS a D vaøS S a D( ) ( ) (//)/ / /⊥ ⊥= ε =2 2 1  

Ngöôïc laïi tuï ñieän coù khoaûng caùch thay ñoåi chæ coù theå duøng ñeå ño söï dòch  
chuyeån nhoû (< mm), trong khi tuï ñieän coù tieát dieän thay ñoåi coù khoaûng ño töông 
ñoái lôùn (> cm). 

b) Tuï ñieän ñoâi vi sai: Baûn cöïc di ñoäng A1 dòch chuyeån theo höôùng thaúng 
goùc vôùi maët phaúng cuûa baûn cöïc coá ñònh A2 vaø A3. Neáu goïi d laø khoaûng caùch 
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dòch chuyeån so vôùi vò trí goác ban ñaàu thì Do laø khoaûng caùch ñoái xöùng  cuûa hai 
maët phaúng, ta coù: 

  o o
o

o o o o

A A
C C

D d D d D d D( / ) ( / )
ε ε

= = =
− − −21

1 1
1 1

 

  o o
o

o o o o

A A
C C

D d D d D d D( / ) /
ε ε

= = =
+ + +31

1 1
1 1

 

Vôùi:   o o oA D C/ε = . 

Töông töï trong tröôøng hôïp tuï ñoâi coù tieát dieän thay ñoåi, toå hôïp naøy coù ñaëc 
tính ñaùng chuù yù laø tæ soá phaân aùp tuyeán tính theo söï dòch chuyeån. 

o

Z C d
Z Z C C D

( )= = +
+ +
31 21

21 31 21 31

1 1
2

;  
o

CZ d
Z Z C C D

( )= = −
+ +

3121

21 31 21 31

1 1
2

 

6.1.4 Caûm bieán ño söï dòch chuyeån giôùi haïn hai ñaàu 

Loaïi caûm bieán naøy ñöôïc ñaëc tröng bôûi söï khoâng coù lieân keát cô khí giöõa 
thieát bò ño vaø vaät chuyeån ñoäng, maø baèng söï lieân keát cuûa moät tröôøng coù lieân heä 
vôùi vò trí  töông ñoái cuûa vaät chuyeån ñoäng. 

 Tröôøng caûm öùng töø ñoái vôùi nhöõng caûm bieán töø trôû thay ñoåi, hieäu öùng 
Hall ñoái vôùi vaät lieäu khaùng töø. 

 Tröôøng ñieän töø ñoái vôùi nhöõng caûm bieán loaïi doøng ñieän Foucault. 

 Tröôøng tónh ñieän ñoái vôùi nhöõng caûm bieán ñieän dung. 

Nhöõng ñaëc tính cuûa caûm bieán ño söï dòch chuyeån giôùi haïn hai ñaàu laø: 

 Moät baêng thoâng roäng 

 Ñoä tin caäy vaø ñoä tinh lôùn. 

Nhöõng ñieàu baát lôïi: 

 Khoaûng ño thöôøng nhoû (khoaûng mm) 

 Hoaït ñoäng khoâng tuyeán tính 

 Nhaát laø ñoái vôùi moät soá caûm bieán coù ñaùp öùng phuï thuoäc vaøo hình daùng, 
kích thöôùc vaø vaät lieäu cuûa ñoái töôïng, ñieàu naøy caàn thieát cho söï laáy maãu, ñöôïc 
thöïc hieän trong nhöõng ñieàu kieän rieâng bieät khi söû duïng. 
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Hình 6.16: Nhöõng öùng duïng caûm bieán ño söï dòch chuyeån giôùi haïn hai ñaàu: 

a) Vò trí;  b) Dòch chuyeån thaúng; c) Dòch chuyeån theo hai truïc; 
d) Ñöôøng kính; e) Dòch chuyeån doïc vaø ngang; g) Beà daøy caùch ñieän treân kim loaïi; h) 

Ñöôøng kính kim loaïi; i) Kieåm tra kích thöôùc v.v... 

1- Caûm bieán töø trôû thay ñoåi (H.6.17) 

Ñoù laø moät bieán aùp maø maïch töø bao goàm vaät chuyeån ñoäng caàn ño. Vaät 
chuyeån ñoäng phaûi laø vaät lieäu saét töø, 
hoaëc ít nhaát mang moät beà maët baèng 
vaät lieäu saét töø. Khoaûng caùch giöõa 
ñoái töôïng maø ta muoán ño vôùi ñaàu 
caûm bieán, ñoùng vai troø khe hôû 
khoâng khí xaùc ñònh töø trôû cuûa maïch 
töø vaø nhö theá xaùc ñònh töø thoâng, 
ñieän aùp cuoän thöù caáp coù daïng 
khoâng tuyeán tính khi cuoän sô caáp 
ñöôïc cung caáp: Hình 6.17: Caûm bieán töø trôû 
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om mV V

ax( )
=

+ 2
1

1
 

vôùi:  x - khoaûng caùch giöõa ñoái töôïng vaø caûm bieán 
   

omV - phuï thuoäc vaøo ñoä töø thaåm, daïng hình hoïc vaø kích thöôùc cuûa ñoái töôïng. 

Tín hieäu thu ñöôïc coù theå tuyeán tính hoùa ñoái vôùi nhöõng dòch chuyeån d beù 
chung quanh moät khoaûng caùch Do cho tröôùc baèng caùch boá trí hai caûm bieán hoaït 
ñoäng push-pull. Hai cuoän daây sô caáp ñöôïc maéc noái tieáp hoaëc song song, hai 
cuoän daây thöù caáp xuaát hieän caùc ñieän aùp Vm1 vaø Vm2 ñöôïc maéc xung ñoái, ñieän 
aùp ño ñöôïc:       

  Vm = Vm2 – Vm1 

vôùi:  
om m

o
V V

a D d[ ( )]
=

+ +
1 2

1
1

;   
om m

o
V V

a D d[ ( )]
=

+ −
2 2

1
1

 

Neáu: m m o
o o

ad adV V D
aD aD

[ ] ( )⇒ =
+ +

2 41
1 1

 

2- Caûm bieán doøng ñieän Foucault (H.6.18) 

Phaàn töû chính cuûa caûm bieán laø moät cuoän daây ñöôïc cung caáp doøng ñieän taàn 
soá cao, noù seõ taïo ra moät töø tröôøng thay ñoåi chung quanh cuoän daây. Moät vaät kim 
loaïi naèm trong vuøng töø tröôøng naøy seõ xaûy ra hieäu öùng doøng ñieän Foucault. 
Theo ñònh luaät Lenz, doøng ñieän naøy coù chieàu choáng laïi nguyeân nhaân taïo neân 
noù, taïo neân moät töø thoâng ngöôïc laïi vôùi töø thoâng cuûa cuoän daây, ñieàu naøy daãn 
ñeán laøm giaûm heä soá töï caûm cuûa cuoän daây. 

 

Hình.6.18: Caûm bieán doøng ñieän Foucault vaø maïch töông ñöông 

Caûm bieán töø trôû thay ñoåi chæ duøng vôùi nhöõng ñoái töôïng vaät lieäu saét töø, 
caûm bieán doøng ñieän Foucault ñöôïc duøng caû nhöõng vaät laø kim loaïi. Tuy nhieân 
ñaùp öùng khoâng chæ phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch ñoái töôïng, maø coøn phuï thuoäc 
ñaëc tính ñieän (ñieän trôû suaát, ñoä töø thaåm) vaø nhöõng ñaëc tính hình hoïc (daïng vaø 
kích thöôùc). Ñoái töôïng vaø caûm bieán thöôøng ñaët trong moâi tröôøng khoâng khí, 
vieäc laép ñaët coù theå boá trí trong moâi tröôøng caùch ñieän, ñieàu naøy cho pheùp toån 
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hao ít ñoái vôùi taàn soá doøng ñieän hoaït ñoäng. Lyù thuyeát ñôn giaûn veà hoaït ñoäng 
cuûa loaïi caûm bieán naøy ñöôïc xaây döïng döïa treân vieäc xem ñoái töôïng kim loaïi 
nhö moät maïch ñieän coù hoã caûm M vôùi cuoän daây. Ta coù:  

 Z1 = R1 + fL1ω: toång trôû cuoän daây 

 Z2 = R2 + jL2ω: toång trôû töông ñöông cuûa ñoái töôïng 

 M =  K 1 2L L : heä soá hoã caûm 

 K: heä soá gheùp giöõa cuoän daây vaø ñoái töôïng, phuï thuoäc vaøo vò  
                 trí cuûa ñoái töôïng. 

Ta coù phöông trình: 
Sô caáp: (R1 + jL1ω) i1  + j Mω i2  =  e1 

Thöù caáp: (R2 + jL2ω) i2  + j Mω i1  =  0 

Ruùt goïn: M MR R j L L i e
R L R L

[ ( )]ω ω
+ + ω − =

+ ω + ω

2 2 2 2

1 2 1 2 1 12 2 2 2 2 2
2 2 2 2

 

Khi cuoän daây ñöôïc cung caáp, toång trôû cuoän daây sô caáp ñaõ ñöôïc bieán ñoåi 
do gheùp theâm vôùi cuoän thöù caáp. 

 Ñieän trôû cuoän daây sô caáp gia taêng: 

  eq
MR R R

R L
ω

= +
+ ω

2 2

1 1 22 2 2
2 2

 

 Ñieän caûm cuoän daây giaûm: 

  eq
ML L L

R L
ω

= −
+ ω

2 2

1 1 22 2 2
2 2

 

Trong tröôøng hôïp ñoái töôïng laø vaät daãn ñieän toát: 

  
LMR L K
LR L

ω
ω⇒ ≈

+ ω

2 2
2 1

2 2 2 2 2
22 2

 

Vaø toång trôû töông ñöông cuoän daây sô caáp ruùt goïn: 

  R1eq = R1 + K2 1

2

L
L

R2;    L1eq = L1(1 – K2) 

3- Caûm bieán hieäu öùng Hall 

Hieäu öùng Hall ñöôïc ñaëc tröng bôûi söï xuaát hieän ñieän aùp VH thaúng goùc vôùi 
doøng ñieän chaïy trong vaät daãn ñaët trong vuøng töø tröôøng B, ñoä lôùn VH phuï thuoäc 
phöông vaø ñoä lôùn cuûa B. Hieäu öùng Hall laø keát quaû cuûa löïc Laplace taùc ñoäng 
treân ñieän tích di chuyeån. Caûm bieán hieäu öùng Hall goàm: 

 Phaàn ñaàu doø: laø moät thanh moûng, thöôøng laø chaát baùn daãn coù doøng ñieän 
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chaïy qua, vaø ôû hai ñaàu cuûa thanh ta ño VH. 

 Moät nam chaâm: taïo töø tröôøng B, ñoä lôùn cuûa töø tröôøng trong vuøng ñaët 
ñaàu doø phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa nam chaâm.  

 

Hình 6.19: Nguyeân lyù ñaàu doø hieäu öùng Hall 

Moät trong hai phaàn töû (ñaàu doø hoaëc nam chaâm) coá ñònh vaø ngöôïc laïi. 
Thöôøng ñaàu doø coá ñònh, trong tröôøng hôïp naøy khoái löôïng nam chaâm töông ñoái 
nhoû, ñieàu naøy daãn ñeán haïn cheá phaïm vi ño löôøng. Ñieàu lôïi cuûa caûm bieán laø 
cho pheùp xaùc ñònh vò trí vaø ñoä dòch chuyeån xuyeân qua moät haønh lang baèng vaät 
lieäu khoâng phaûi baèng saét töø ngaên caùch ñaàu doø vaø nam chaâm. 

a) Hieäu öùng Hall 

Ta xem moät thanh daãn moûng hình chöõ nhaät (chieàu daøi L, chieàu roäng l, 
chieàu daøy e), moät ñieän aùp V cung caáp taïo ra moät doøng ñieän I coù chieàu doïc theo 
chieàu daøi nhö hình 6.19. Söï daãn ñieän ñöôïc xem nhö do caùc aâm ñieän töû coù maät 
ñoä n, ñoä linh ñoäng μ, ta coù: 

= = ρ ρ =
μ
1V LI vôùi R

R e l q n.
,  q = 1,6×10–19C 

V = EXL . EX: cöôøng ñoä ñieän tröôøng doïc theo chieàu daøi.  

⇒ I = q μ n EX el 

Thanh daãn ñaët trong vuøng töø tröôøng 
ur
B , löïc Laplace FL taùc ñoäng leân moät 

aâm ñieän töû vaän toác V: 

L XF qV B vôùi V E, := − ∧ = −μ
uur uur ur uur uur
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Löïc naøy coù chieàu theo truïc y taêng daàn vaø coù giaù trò: 

   FL = q μ EX BN   

vôùi BN laø thaønh phaàn cuûa 
ur
B  thaúng goùc vôùi maët phaúng thanh daãn. 

Döôùi taùc duïng cuûa löïc FL caùc aâm ñieän töû tích tuï taïi beà maët caïnh truïc Oy 
theo chieàu taêng, ñieàu naøy taïo neân beà maët ñoái dieän moät ñieän tích coù ñoä lôùn 
baèng noù nhöng khaùc daáu. Caùc ñieän tích naøy taïo neân moät ñieän tröôøng Ey song 
song vôùi Oy, vaø taùc ñoäng leân aâm ñieän töû moät löïc Fy = – qEy. 

Vaät lieäu Ñieän trôû suaát ôû 25oC (ohm.m) Hieäu suaát Hall ôû 250C 
(m3.C–1) 

2×10
–3

 – 1,7×10
–3 

GaAs 
4.5×10

–5
 – 1,5×10

–5 

10
–3

 – 3,7×10
–3 

InAs 
5×10

–5
 – 1,1×10

–4 

5×10
–5

 – 3,8×10
–4 

InSb 
6×10

–6
 – 1,9×10

–5
 

 

Traïng thaùi caân baèng ñöôïc xaùc laäp khi hai löïc baèng nhau. 

Ey = μEXBN 

Ñieän aùp VH phuï thuoäc vaøo Ey vaø beà roäng l.  

  VH = – Eyl = – μEXBNl = N N
H

B IBI K
qn e e

− =  

  = −
1

HK
qn

: haèng soá Hall 

Ví duï: Moät thanh daãn baèng atimoniured’indium, ñieän trôû suaát 5×10–5Ωm, daøy 
0,1mm, doøng ñieän chaïy qua 1mA, ñaët trong töø tröôøng thöôøng tröïc laø 1T. Ñieän 
aùp Hall laø 3,8mV. 

b) Caùch thöïc hieän 
Ñoä nhaïy caûm bieán: 

NB H N HS V B K I e/ /= Δ Δ =  

Ñoä nhaïy caûm bieán 
NBS  phuï thuoäc vaøo doøng I vaø caùch thöïc hieän caûm 

bieán, beà daøy e vaø vaät lieäu: KH. 

Khi caûm bieán duøng ñeå bieán ñoåi vò trí, hoaëc söï dòch chuyeån, nam chaâm taïo 
ra töø tröôøng ñoùng vai troø chi tieát thöû nghieäm laø thöïc hieän vieäc ño sô caáp. Vò trí 
hoaëc söï dòch chuyeån ñöôïc bieán ñoåi thaønh ñaïi löôïng BN nhaïy ñoái vôùi caûm bieán. 
Ñoä nhaïy vò trí: 
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Ñònh luaät Hooke: Trong phaïm vi ñaøn hoài, söï bieán daïng tæ leä vôùi löïc eùp. 

Ñoä lôùn Young Y: Xaùc ñònh söï bieán daïng theo chieàu cuûa löïc neùn. 

ε = = σ
1 1F
Y S Y// . . Ñôn vò tính: kGf/mm2. 

theùp: 18 000 ÷ 29 000; ñoàng: 9900 ÷ 14000; chì: 500 ÷ 1800 

Heä soá Poisson γ: Xaùc ñònh söï bieán daïng thaúng goùc vôùi löïc neùn: 
ε⊥ = –�ε// 

Trong phaïm vi ñaøn hoài thoâng thöôøng γ ≈ 0,3. 

6.2.2 Nguyeân lyù toång quaùt 

Caùc ñieän trôû bieán daïng laø nhöõng caûm bieán thuï ñoäng, noù bieán ñoåi söï bieán 

daïng cuûa chính noù thaønh söï thay ñoåi giaù trò ñieän trôû, söï bieán daïng naøy chính 
baèng söï bieán daïng cuûa caáu truùc laép ñaët ñieän trôû bieán daïng. Phaïm vi bieán daïng 
coù theå ñöôïc ño vôùi ñoä chính xaùc ñaït 0,1% trong phaïm vi ño ± 10–5 ñeán ± 2×10–

1. 

Thoâng thöôøng ñieän trôû jauge ñöôïc caáu taïo döôùi daïng hình löôùi, goàm daây 
daãn coù ñieän trôû suaát ρ, tieát dieän S vaø chieàu daøi nl; l: chieàu daøi moät coïng vaø n laø 
soá coïng, n thoâng thöôøng töø 10 ÷ 20 ñoái vôùi nhöõng ñieän trôû kim loaïi vaø laø 1 ñoái 
vôùi ñieän trôû baùn daãn. 

 

Hình 6.20: Ñieän trôû jauge: a) Kim loaïi;   b) Baùn daãn 

Daây daãn ñöôïc ñaët treân moät giaù ñôõ caùch ñieän baèng giaáy hoaëc baèng 
plastique, taát caû ñöôïc ñaët treân caáu truùc caàn ño söï bieán daïng. Keát quaû ñieän trôû 
jauge chòu söï bieán daïng gioáng nhö caáu truùc theo phöông song song vôùi coïng 
daây daãn, töùc ñoä bieán daïng Δl/l. 

Ñieän trôû Jauge ñöôïc dieãn taû: R n l s( / )= ρ  
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Döôùi aûnh höôûng söï bieán daïng, ñieän trôû jauge thay ñoåi ΔR: 
Δ Δ Δ Δρ

= − +
ρ

R l s
R l s

 

Söï bieán daïng theo chieàu daøi cuûa daây, daãn ñeán söï thay ñoåi kích thöôùc 
ngang laø caùc caïnh a vaø b ñoái vôùi tieát dieän chöõ nhaät, söï thay ñoåi ñöôøng kính d 
ñoái vôùi tieát dieän troøn, söï bieán daïng ngang tæ leä vôùi söï bieán daïng daøi. 

Δ Δ Δ Δ
= = = −γ

a b d l
a b d l

 

vôùi ν: heä soá Poisson, ν ≈ 0,3 trong vuøng bieán daïng ñaøn hoài. 

Keát quaû: neáu S = a.b hay s π
= 2

4
d , thì: Δ Δ

= − ν2s l
s l

 

Nhöõng ñieän trôû jauge kim loaïi vaø baùn daãn ñöôïc phaân bieät bôûi bieåu thöùc 
dieãn taû söï thay ñoåi ñieän trôû suaát Δρ/ρ. Ñoái vôùi ñieän trôû kim loaïi, coâng thöùc 
Bridgman cho ta bieát söï lieân heä giöõa ñieän trôû suaát vaø söï thay ñoåi theå tích V: 

C V V/ . /Δρ ρ = Δ ; C: haèng soá Bridgman. 

vôùi:   V = snl; V V l l/ ( ) /Δ = − γ Δ1 2  

vaø:  Δρ Δ
= − γ

ρ
1 2 lC

l
( ) ; ñôn giaûn: R l lC K

R l l
[( ) ( )]Δ Δ Δ

= + γ + − γ =1 2 1 2  

K: heä soá Jauge = (1 + 2γ) + C(1 – 2γ). 

Vôùi giaù trò bieát tröôùc (γ ≈ 0,3; C ≈ 1), heä soá K cuûa ñieän trôû jauge kim loaïi 
thoâng thöôøng laø 2. Vôùi ñieän trôû jauge baùn daãn, söï thay ñoåi ñieän trôû suaát ñöôïc 
dieãn taû bôûi bieåu thöùc löïc eùp sigma vaø heä soá aùp ñieän trôû π: Y l l/ /Δρ ρ = πσ = π Δ ; 

Y: ñoä lôùn Young. 

Heä soá aùp ñieän trôû π tuøy thuoäc: phöông cuûa coïng ñieän trôû so vôùi phöông 
cuûa truïc tinh theå vaø phöông cuûa löïc neùn. 

Loaïi baùn daãn P hay N. 

Ñoái vôùi ñieän trôû jauge baùn daãn: 
R lY

R l
[( ) )]Δ Δ

= + γ + π1 2   vôùi  K = 1 + 2 γ + πY 

Trong ñieàu kieän söû duïng bình thöôøng ngöôøi ta laáy K = π Y 

6.2.3 Ñieän trôû kim loaïi 

Ñieän trôû suaát cuûa haàu heát kim loaïi giaûm khi aùp suaát gia taêng. Thaät vaäy 
khi giaûm theå tích, khoaûng caùch giöõa caùc nguyeân töû giaûm ñieàu naøy daãn ñeán 
giaûm ρ. Vì ñieän trôû suaát cuûa kim loaïi phuï thuoäc vaøo söï khueách taùn cuûa aâm 
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ñieän töû trong maïng tinh theå, khaû naêng khueách taùn gia taêng theo ñoä lôùn cuûa dao 
ñoäng nguyeân töû trong maïng tinh theå. Khi theå tích tinh theå thu nhoû, löïc lieân keát 
caùc nguyeân töû gia taêng, keát quaû dao ñoäng giaûm ñi vaø khaû naêng khueách taùn aâm 
ñieän töû giaûm ñi, nghóa laø ñieän trôû suaát giaûm. Vaät lieäu thöôøng duøng laø hôïp kim 
nickel. 

  
Hôïp kim Thaønh phaàn Heä soá Jauge 

Constantan 45% Ni, 55% Cu 2,1 
Isoeùlastic 52% Fe, 36% Ni, 8% Cr, 4% (Mn, 

Mo) 
3,5 

Karma 74% Ni, 20% Cr, 3% Cu, 3% Fe 2,1 
Nichrome V 80% Ni, 20% Cr 2,5 

Platine – tungsteøne 92% Pt, 8% W 4,1 

 

6.2.4 Ñieän trôû baùn daãn 

Lyù thuyeát caùc vuøng thung luõng cho pheùp giaûi thích hieäu öùng aùp ñieän trôû 
ñoái vôùi chaát baùn daãn silicium loaïi N. Trong tinh theå silicium N doïc theo moãi 
truïc tinh theå coù moät möùc naêng löôïng cöïc tieåu ñoù laø vuøng thung luõng. Vì lyù do 
ñoái xöùng, ba vuøng thung luõng gioáng nhau vaø coù cuøng maät ñoä ñieän töû gioáng 
nhau. Trong moãi vuøng, ñoä linh ñoäng μ// cuûa aâm ñieän töû doïc theo truïc thì cöïc 
tieåu, ngöôïc laïi theo hai phöông thaúng goùc ñoä linh ñoäng μ⊥ thì cöïc ñaïi. 

Ñoä daãn ñieän theo moät truïc baát kyø: σ = qn (μ// + 2μ⊥)  

n: maät ñoä aâm ñieän töû trong moãi vuøng thung luõng. 

Khi coù moät löïc neùn taùc ñoäng laøm thay ñoåi kích thöôùc heä thoáng, keùo theo 
söï thay ñoåi maät ñoä ñieän töû thung luõng. 

Ví duï: Löïc caét doïc theo truïc Ox seõ taïo neân söï dòch chuyeån Δn aâm ñieän töû ôû 
vuøng thung luõng x di chuyeån veà vuøng thung luõng y vaø z. Ñieàu naøy daãn ñeán 1 söï 
thay ñoåi ñoä daãn ñieän. Khi ñieän tröôøng E song song vôùi löïc neùn (H.6.21b), söï 
thay ñoåi Δσ1 cuûa ñoä daãn ñieän (hieäu öùng doïc truïc): 

 ⊥ ⊥Δσ = −Δ μ + Δ μ = Δ μ −μ1 q n n q n// //( ) ( )  

vaø:   ⊥Δσ > μ > μ1 0 vì //  
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Hình 6.21: Söï phaân boá ñieän töû theo lyù thuyeát vuøng thung luõng  
trong tinh theå silicium N 

a) Khoâng coù löïc neùn;   b) Löïc neùn song song vôùi E  
c) Löïc neùn thaúng goùc vôùi E 

Khi E thaúng goùc vôùi löïc neùn (H.6.21c), söï thay ñoåi Δσt cuûa ñoä daãn ñieän 
(hieäu öùng ngang): 

 t
n n qq n n// //( ) ( )⊥ ⊥ ⊥

Δ Δ
Δσ = μ + μ − Δ μ = Δ μ −μ

2 2 2
 = − Δσ1

1
2

 

Döôùi taùc ñoäng cuûa löïc neùn, söï di chuyeån cuûa aâm ñieän töû theo hai phöông: 
n/Δ 2  aâm ñieän töû ñeán vuøng y vaø n/Δ 2  ñeán vuøng z. 

Khi ñoù ta coù hieäu öùng doïc: ( )⊥Δσ = Δ μ − μl q n //  

Hieäu öùng ngang:    t q n //( / ) ( )⊥Δσ = Δ μ −μ2  

Coù hai loaïi ñieän trôû jauge baùn daãn khaùc nhau laø keát quaû cuûa hai caùch cheá 
taïo. Ñieän trôû jauge daïng caét cô khí vaø ñieän trôû jauge khueách taùn. 

Ñieän trôû jauge daïng caét cô khí: Coù daïng moät coïng duy nhaát  ñöôïc hình 
thaønh nhôø vieäc caét cô khí trong moät tinh theå baùn daãn silicium. 

 

Hình 6.22: Caáu taïo ñieän trôû jauge baùn daãn loaïi khueách taùn 

Kích thöôùc: chieàu daøi töø vaøi 10–1mm ñeán vaøi mm, daày vaøi 10–2mm. 

Coïng ñieän trôû ñöôïc ñaët treân moät ñeá plastique. 

Ñieän trôû jauge khueách taùn: Coù ñöôïc do vieäc khueách taùn moät chaát khaùc 
vaøo moät phaàn cuûa chaát neàn laø tinh theå silicium. Ñieän trôû baùn daãn jauge loaïi N 
coù ñöôïc nhôø khueách taùn moät chaát thuoäc nhoùm 5 baûng phaân loaïi tuaàn hoaøn (P, 
Sb) vaøo trong chaát neàn laø silicium P. Ñieän trôû baùn daãn loaïi P laø keát quaû cuûa söï 
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caûn quang xen keõ nhau seõ ñoùng vai troø moät coång ñieàu tieát nguoàn saùng nhaän 
ñöôïc cuûa moät boä phaän phaân tích quang. Nhö theá boä phaän phaân tích quang seõ 
taïo ra nhöõng tín hieäu daïng xung coù taàn soá tæ leä vôùi vaän toác. Loaïi toác ñoä keá naøy 
goïi laø toác ñoä keá loaïi xung. Trong tröôøng hôïp nhöõng chuyeån ñoäng raát chaäm, ví 
duï goùc quay keùm hôn ñoä/1 giôø, nhöõng phöông phaùp keå treân khoâng theå aùp duïng 
ñöôïc, khi ñoù ngöôøi ta coù theå duøng hoài chuyeån keá Laser, maø nguyeân taéc döïa 
treân söï khaùc bieät böôùc soùng giöõa hai soùng töø nguoàn phaùt Laser truyeàn theo hai 
chieàu ngöôïc nhau trong cuøng moät moâi tröôøng chuyeån ñoäng quay. Söï khaùc bieät 
böôùc soùng tæ leä vôùi vaän toác goùc quay vaø ñöôïc theå hieän trong giao thoa keá. 

6.3.1 Caûm bieán ño toác ñoä quay loaïi ñieän töø 

1- Toác ñoä keá ñieän töø loaïi DC (H.6.23) 

Phaàn ñöùng hay goïi laø phaàn caûm ñöôïc caáu taïo baèng vaät lieäu saét töø mang 
2p cöïc ñöôïc hình thaønh do söï quaán daây treân cöïc töø hoaëc phaàn caûm laø nam 
chaâm thöôøng tröïc. Phaàn quay hay phaàn öùng coù caáu taïo daïng truï, do caùc laù saét 
gheùp laïi, phaàn öùng coù mang nhöõng raõnh song song vôùi truïc cuûa  rotor, trong 
raõnh coù ñaët n = 2K daây daãn, ôû hai ñaàu daây daãn ñöôïc noái vôùi coå goùp, coå goùp coù 
daïng truï cuøng truïc vôùi rotor. Hai choãi than ñöôïc boá trí tieáp xuùc vôùi coå goùp. Söùc 
ñieän ñoäng thu ñöôïc coù daïng: ( ) o oE n Nn= ω π Φ = Φ2 ,  

Moät caùch toång quaùt: o
pE n
a
.ω

= Φ
π2

 

trong ñoù: p - soá ñoâi cöïc; ω - vaän toác goùc 

  a - soá ñöôøng quaán song song; n: soá daây daãn 
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2- Toác ñoä keá ñieän töø loaïi AC: Loaïi naøy coù lôïi laø khoâng coù coå goùp, khoâng 
coù choãi than. Ñieàu naøy daãn ñeán beàn hôn, khoâng coù giaûm ñieän aùp do choãi than, 
khoâng coù nhieãu do tia löûa ñieän. Ngöôïc laïi loaïi naøy maïch ño phöùc taïp hôn, söï 
xaùc ñònh ñoä lôùn tín hieäu thöôøng phaûi chænh löu tín hieäu thu ñöôïc. 

a) Maùy phaùt ñoàng boä (H.6.24): Ñoù laø maùy phaùt xoay chieàu, loaïi nhoû. Phaàn 
quay ñöôïc noái vôùi truïc maø ta muoán ño toác ñoä. Phaàn quay laø moät nam chaâm coù 
hai hoaëc nhieàu cöïc. Phaàn öùng ñöôïc quaán daây moät pha hoaëc ba pha. Söùc ñieän 
ñoäng thu ñöôïc ôû stator coù daïng: 

   e = EsinΩt 

vôùi: E = K1ω; Ω = K2ω; K1, K2: phuï thuoäc vaøo caáu taïo maùy. 
 

 

Hình 6.24: Maùy phaùt ñoàng boä 
 a) Moät pha hai cöïc;   b) Ba pha boán cöïc ñöôïc noái hình sao 

Ví duï veà ñaëc tính cuûa toác ñoä keá ñieän töø (haõng cheá taïo Chauvin-Arnoux). 

Rotor: Nam chaâm thöôøng tröïc ba caëp cöïc. 

Stator: moät pha. 

Loaïi 64: Vaän toác cöïc ñaïi: 3000v/phuùt. Ñieän aùp 24V ± 1%, 50Hz ôû 
1000v/phuùt. 

Loaïi 64 GV: Vaän toác cöïc ñaïi ôû 6000v/phuùt. Ñieän aùp 24 V ± 1%, 200Hz ôû 
4000v/phuùt. 

b) Maùy phaùt khoâng ñoàng boä (H.6.25) 

Caáu taïo gioáng nhö ñoäng cô khoâng ñoàng boä loaïi moät pha. Phaàn quay coù 
daïng truï baèng vaät lieäu kim loaïi khoâng daãn töø, ñöôïc keùo vôùi vaän toác goùc ω caàn 
ño, rotor coù khoái löôïng nhoû ñeå giaûm quaùn tính.  
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Hình 6.25: Nguyeân taéc maùy phaùt khoâng ñoàng boä 

Phaàn öùng ñöôïc caáu taïo baèng tole silic gheùp thaønh vaø mang hai cuoän daây 
ñöôïc boá trí thaúng goùc nhau, moät cuoän daây kích töø ñöôïc cung caáp tín hieäu Ve, coù 
maïch soá ωe raát vöõng: ve = Ve cosωet 

Moät cuoän daây ño, nôi ñaây seõ thu ñöôïc moät söùc ñieän ñoäng em, coù bieân ñoä tæ 
leä vôùi ω:  m m e e ee E t K V tcos( ) . cos( )= ω +Φ = ω ω +Φ  

K - haèng soá phuï thuoäc vaøo caáu taïo cuûa maùy. 

Goùc leäch pha Φ thay ñoåi khoaûng vaøi ñoä trong phaïm vi vaän toác ño. Khi 
rotor khoâng quay, seõ xuaát hieän moät ñieän aùp beù ôû hai ñaàu cuoän daây ño. Hieän 
töôïng naøy laø do coâng ngheä cheá taïo khoâng hoaøn toaøn ñoái xöùng: söï khoâng ñoái 
xöùng cuûa rotor hoaëc söï boá trí hai cuoän daây khoâng hoaøn toaøn thaúng goùc. Sau 
ñaây laø vaøi ñaëc tính ño löôøng: 

Phaïm vi ño: 10 voøng/phuùt ÷  2×104 voøng/phuùt 

Ñieän aùp ño 1000 voøng/phuùt: 1 ÷ 10 voân 

Khoaûng caùch tuyeán tính: 0,1 ÷ 2% khoaûng ño. 

Ñieän aùp leäch: 10 ñeán 100 mV 

Moâmen quaùn tính cuûa rotor:  vaøi g.cm2 

6.3.2 Toác ñoä keá ñieän töø ño toác ñoä thaúng 

Trong tröôøng hôïp söï dòch chuyeån 
thaúng töông ñoái lôùn (> m), vieäc ño vaän toác 
thaúng ñöôïc qui veà ño vaän toác goùc. Ví duï 
nhôø con laên nhoû vaän toác di chuyeån thaúng 
cuûa caùc taám tole qua con laên ñöôïc bieán ñoåi 
thaønh vaän toác di chuyeån goùc cuûa con laên tæ 
leä vôùi vaän toác thaúng.  

Ñoù laø tröôøng hôïp vaän toác di chuyeån 

Hình 6.26: Caûm bieán ño vaän 
toác thaúng cuoän daây di 



ÑO ÑAÏI LÖÔÏNG CÔ HOÏC VAÄT THEÅ RAÉN 

 

211

thaúng cuûa taám tole ñi qua maùy caùn ñöôïc xaùc ñònh nhôø vaän toác goác cuûa ruloâ. 
Tröôøng hôïp vaän toác goùc dòch chuyeån beù, moät caûm bieán ñieän töø hình thaønh nhôø 
moät nam chaâm vaø moät cuoän daây, moät trong hai thaønh phaàn naøy coá ñònh, thaønh 
phaàn coøn laïi ñöôïc noái lieàn vôùi ñoái töôïng di ñoäng caàn xaùc ñònh vaän toác, söùc 
ñieän ñoäng thu ñöôïc tæ leä vôùi vaän toác dòch chuyeån. 

Trong tröôøng hôïp cuoän daây di chuyeån trong vuøng töø tröôøng cuûa nam 
chaâm, söùc ñieän ñoäng thu ñöôïc töø cuoän daây: 

e = 2π r n BV = l BV 

trong ñoù: r - baùn kính cuoän daây; n - soá voøng daây quaán cuoän daây 

  V - vaän toác dòch chuyeån; B - caûm öùng töø taïo bôûi phaàn caûm. 

Ñoái vôùi söï dòch chuyeån cöïc ñaïi côõ vaøi mm, ñoä nhaïy côõ voân/m/giaây vaø 
khoaûng caùch tuyeán tính côõ ± 10%. 

 

Hình 6.27: Caûm bieán loaïi nam chaâm di ñoäng 
a) Caáu taïo;    b) Noái giöõa caùc cuoän daây ño 

Ñoái vôùi söï dòch chuyeån töông ñoái lôùn, coù theå ñaït tôùi 0,5m, luùc ñoù caûm 
bieán ñöôïc caáu taïo coù nam chaâm di ñoäng. 

Söùc ñieän ñoäng öùng trong moãi cuoän daây ño do söï dòch chuyeån cuûa nam 
chaâm tæ leä vôùi vaän toác dòch chuyeån vaø coù daáu ngöôïc nhau, ñoù laø lyù do taïi sao 
hai cuoän daây ñöôïc maéc ngöôïc chieàu ñeå coù söùc ñieän ñoäng khaùc khoâng. 

6.3.3 Toác ñoä keá loaïi tín hieäu xung 

Chi tieát thöû nghieäm thöôøng laø moät ñóa ñöôïc gaén leân truïc quay maø caàn xaùc 
ñònh vaän toác goùc. Ñóa thöôøng ñöôïc caáu taïo coù daïng tuaàn hoaøn, treân ñóa thöôøng 
ñöôïc chia laøm p phaàn baèng nhau, moãi phaàn ñöôïc ñaùnh daáu mang moät ñaëc tính 
nhö: loã, raêng, v.v... 

Moät caûm bieán phaân tích ñöôïc ñaët ñoái dieän vôùi chi tieát thöû nghieäm, phaân tích 
soá phaàn töû ñaùnh daáu ñi ngang qua ñoàng thôøi taïo ra moät tín hieäu xung töông öùng. 
Taàn soá f cuûa tín hieäu xung taïo bôûi caûm bieán coù giaù trò: 

    f = p N (Hz) 
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trong ñoù: N - soá voøng quay cuûa chi tieát thöû nghieäm trong ñôn vò thôøi gian 

  p - soá phaàn töû ñöôïc ñaùnh daáu treân ñóa. 

Vieäc choïn caûm bieán ñöôïc gaén lieàn vôùi loaïi vaät lieäu laøm ñóa quay cuõng 
nhö phaàn töû ñaùnh daáu treân ñóa. Ngöôøi ta söû duïng tuøy theo tröôøng hôïp, hoaëc 
moät trong nhöõng caûm bieán ño söï dòch chuyeån giôùi haïn hai ñaàu hoaëc moät caûm 
bieán quang. 

Caûm bieán töø trôû thay ñoåi ñoøi hoûi chi tieát thöû nghieäm laø moät ñóa baèng vaät 
lieäu saét töø, maø phaàn töû ñaùnh daáu laø thaønh phaàn maïch töø giaùn ñoaïn. 

Caûm bieán doøng ñieän Foucault raát nhaïy ñoái vôùi khoaûng caùch thay ñoåi cuûa 
phaàn töû daãn ñieän. 

Caûm bieán quang vaø nguoàn chieáu saùng cho pheùp phaân tích nhöõng phaàn töû 
ñaùnh daáu caáu taïo bôûi nhöõng loã, nhöõng khe. 

Ñieàu lôïi cuûa toác ñoä keá loaïi xung bao goàm: moät phaàn do caáu taïo ñôn giaûn, 
chaéc chaén, vieäc baûo quaûn deã daøng. Maët khaùc, noù khoâng taïo neân tieáng oàn, 
nhieãu kyù sinh, hôn nöõa vieäc bieán ñoåi thaønh döôùi daïng soá raát ñôn giaûn. 

a) Caûm bieán töø trôû thay ñoåi (H.6.28) 

Cuoän daây phaân tích coù noøng saét töø 
cho pheùp moät töø thoâng xuyeân qua noù, taïo 
ra töø moät nam chaâm thöôøng tröïc, cuoän 
daây ñöôïc ñaët ñoái dieän vôùi moät ñóa (baèng 
vaät lieäu saét töø). Söï di chuyeån cuûa thaønh 
phaàn maïch töø giaùn ñoaïn (do caáu taïo phaàn 
raêng, loã), ñöôïc mang baèng ñóa taïo neân 
moät söï thay ñoåi tuaàn hoaøn töø trôû cuûa 
maïch töø cuoän daây. Nhö theá trong cuoän 
daây seõ coù söùc ñieän ñoäng caûm öùng maø taàn 
soá tæ leä vôùi vaän toác quay.  

Ñoä lôùn cuûa söùc ñieän ñoäng tuøy thuoäc vaøo khoaûng caùch giöõa cuoän daây vaø 
ñóa, vaø giaûm raát nhanh khi khoaûng caùch taêng, thoâng thöôøng khoâng vöôït quaù vaøi 
mm, söùc ñieän ñoäng coøn tæ leä vôùi vaän toác quay. Ñoái vôùi nhöõng vaän toác beù ñoä lôùn 
cuûa söùc ñieän ñoäng thu ñöôïc quaù nhoû vaø nhö theá ta goïi laø vuøng cheát khoâng theå 
ño ñöôïc. 

b) Toác ñoä keá quang hoïc 

Caáu taïo ñôn giaûn, goàm moät nguoàn 
saùng  vaø moät boä phaän phaân tích quang: 

Hình 6.28: Nguyeân taéc cuûa 
toác ñoä keá loaïi töø trôû thay 

  Hình 6.29: Nguyeân taéc toác ñoä 
keá quang hoïc 
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Loaïi Diod quang hoaëc transistor quang. Ñóa quay ñöôïc trang bò nhöõng phaàn 
trong suoát vaø ngaên saùng xen keõ nhau. Ñóa ñöôïc ñaët giöõa nguoàn saùng vaø boä 
phaän phaân tích quang.  

 Boä phaän phaân tích quang nhaän ñöôïc moät löôïng saùng ñöôïc ñieàu khieån 
baèng ñóa quay, seõ taïo ra moät tín hieäu ñieän coù taàn soá tæ leä vôùi vaän toác quay, vaø 
bieân ñoä ñoäc laäp ñoái vôùi vaän toác. Khoaûng ño vaän toác phuï thuoäc: 

 Soá laàn giaùn ñoaïn treân ñóa (soá phaàn töû ñaùnh daáu treân ñóa: loã, khe...). 

 Baêng thoâng cuûa boä phaän phaân tích vaø maïch ñieän ñi keøm. 

c) Caûm bieán doøng ñieän Foucault: Trong caûm bieán naøy, ñóa quay baèng vaät 
lieäu khoâng töø tính. Cuoän daây coù ñieän caûm L laø moät phaàn töû  cuûa maïch dao 
ñoäng sin. Ta bieát khi ñöa moät thanh kim loaïi ñeán gaàn cuoän daây thì ñaëc tính L 
vaø R cuûa cuoän daây thay ñoåi, ñieàu naøy daãn ñeán söï taét cuûa maïch dao ñoäng. Nhö 
theá khi ñóa quay, moãi laàn ñóa ñöa phaàn raêng ñeán ñoái dieän vôùi cuoän daây seõ laøm 
taét maïch dao ñoäng vaø ñieàu naøy coù theå phaân tích ñöôïc. Ví duï baèng vieäc kieåm 
soaùt doøng cung caáp cho maïch dao ñoäng. Tín hieäu thu ñöôïc coù taàn soá tæ leä vôùi 
vaän toác quay vaø bieân ñoä cuûa noù khoâng phuï thuoäc vaøo vaän toác naøy, neân khoâng 
coù vuøng cheát vaø thöôøng duøng ñeå ño nhöõng vaän toác quay beù. 

6.3.4 Hoài chuyeån keá (H.6.30) 

Hoài chuyeån keá laø nhöõng thieát bò ñöôïc gaén treân nhöõng phaàn töû chuyeån 
ñoäng (nhö maùy bay, hoûa tieãn), cho pheùp xaùc ñònh vaän toác goùc cuûa chuùng. Tuøy 
theo nguyeân lyù hoaït ñoäng ta coù caùc loaïi hoài chuyeån keá: 

Hoài chuyeån keá cô khí: hoaït ñoäng döïa treân nguyeân taéc con vuï quay. 

Hoài chuyeån keá quang hoïc: loaïi laser vaø sôïi quang döïa treân hieän töôïng 
truyeàn soùng. 

Hoài chuyeån keá loaïi quang 

Nguyeân taéc: Khi soùng aùnh saùng truyeàn trong moâi tröôøng chuyeån ñoäng, 
quaõng ñöôøng truyeàn seõ khoâng gioáng nhau maø phuï thuoäc vaøo phöông truyeàn 
cuøng chieàu, hay ngöôïc chieàu vôùi chieàu chuyeån ñoäng.  

Ví duï: Coù hai göông phaúng M1 vaø M2 ñaët caùch nhau L, giöõa hai göông coù 
söï truyeàn cuûa soùng aùnh saùng. Neáu hai göông ñöùng yeân, quaõng ñöôøng truyeàn 
cuûa soùng theo chieàu töø M1 → M2 laø d12 vaø theo chieàu töø M2 → M1 laø d21: Ta coù 
d21 = d12 = L. 

Khi hai göông dòch chuyeån vôùi vaän toác laø 
uur
V  giaû söû theo chieàu töø  

M1 → M2, quaõng ñöôøng truyeàn d12 = L ( )+1 V C . Vôùi V C, C laø vaän toác 
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truyeàn cuûa aùnh saùng, d21 seõ giaûm ñi: d21 = L ( )−1 V C . 

Söï sai bieät quaõng ñöôøng truyeàn tæ leä vôùi V: d12 – d21 = 2L ( )V C  

Khi söï truyeàn cuûa hai soùng theo hai chieàu ngöôïc nhau treân moät ñöôøng 
troøn baùn kính r, chu vi 2πr quay vôùi vaän toác goùc ω, söï sai bieät quaõng ñöôøng 
truyeàn seõ laø: d12 – d12 = 2L ωr C  

Caùch thöïc hieän: 

 
Hình 6.30: Hoài chuyeån keá quang hoïc 
a) Loaïi Laser;   b) Loaïi sôïi quang 

Hình 6.30a goàm coù moät baãy coäng höôûng Laser ñaët trong moâi tröôøng 
chuyeån ñoäng. Söï truyeàn cuûa hai soùng theo hai chieàu ngöôïc nhau seõ daãn ñeán söï 
khaùc bieät quaõng ñöôøng truyeàn cuûa hai soùng coù taàn soá khaùc nhau. Söï choàng 
chaäp cuûa hai nguoàn saùng seõ cho ta bieát khoaûng caùch Δf cuûa hai soùng (tæ leä vôùi 
vaän toác quay): 

Δ = ω λ4f A L  

trong ñoù: A - dieän tích baãy coäng höôûng;  L - chieàu daøi quaõng ñöôøng 

   λ - ñoä daøi soùng trung bình cuûa nguoàn phaùt. 
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 21 loaïi khoâng coù taâm ñoái xöùng, trong ñoù coù 20 loaïi laø chaát aùp ñieän 
goàm: 

* 10 loaïi khoâng phaûi chaát quang hoûa ñieän. 

* 10 loaïi laø chaát quang hoûa ñieän 

 11 loaïi coù taâm ñoái xöùng. 

Trong moâi tröôøng chaát aùp ñieän, cöôøng ñoä vaø daáu cuûa hieäu öùng aùp ñieän 
tuøy thuoäc: 

 Höôùng quan saùt, töùc vò trí ñaët caùc beà maët thu ñieän tích 

 Phöông cuûa löïc taùc ñoäng. 

a) Nhöõng ñaïi löôïng cô khí 

 Moät caùch toång quaùt, nhöõng löïc neùn taùc ñoäng laø keát quaû cuûa toå hôïp caùc 
thaønh phaàn löïc doïc truïc vaø beà maët. Ta ñeå yù thaønh phaàn σij laø thaønh phaàn löïc 
truïc i (i = x, y, z) cuûa löïc neùn taùc ñoäng treân ñôn vò dieän tích cuûa beà maët thaúng 
goùc truïc j (j = x, y, z) trong khoái vaät lieäu. 

 

 

Hình 6.31: Löïc neùn taùc ñoäng treân ba beà maët 
cuûa moät khoái tinh theå 

Hình 6.32: Löïc doïc truïc σ2 

 

Ta coù: σij = σji vaø chuù yù: 

Thaønh phaàn doïc truïc: σxx → σ1; σyy → σ2; σzz → σ3 

Thaønh phaàn beà maët:   σyz → σ4; σzx → σ5; σxy → σ6. 
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b) Ma traän ñoä lôùn aùp ñieän 

Moät caùch toång quaùt, ngöôøi ta dieãn taû 
hieäu öùng aùp ñieän bôûi moät ma traän  caùc heä 
soá vôùi tröôøng baèng 0, caùc löïc eùp (σ1 → σ6) 
vaø caùc ñieän tích q thu ñöôïc ôû beà maët thaúng 
goùc vôùi truïc Ox, Oy, Oz (hay truïc 1, 2, 3) 

Ta coù:  

 q1 = d11σ1 + d12σ2 + d13σ3 + . . . + 
d16σ6. 

 q2 = d21σ1 + d22σ2 + d33σ3 + . . . + d26σ6. 

 q3 = d31σ1 + d32σ2 + d33σ3 + . . . + d36σ6. 

Hoaëc ñôn giaûn: qm = dmnσn. 

Ví duï: Thaïch anh, trong tröôøng hôïp naøy, ta goïi truïc 1 laø truïc ñieän, truïc 2 
laø truïc cô, truïc 3 laø truïc quang. Ma traän ñoä lôùn aùp ñieän: 

 d11 – d11 0 d14 0 0 

 0 0 0 0 – d14 –2d11 

 0 0 0 0 0 0 

 

Ví duï: Cho maãu thaïch anh coù beà 
daøy e, kích thöôùc L vaø l nhö hình 6.34 
(ta thu ñieän tích ôû beà maët thaúng goùc 
truïc x). Neáu coù moät löïc F1 theo phöông 
Ox, seõ xuaát hieän ñieän tích ôû hai beà maët 
ñoái dieän (thaúng goùc truïc x): 

  q1 = d11σ1 

ñieän tích toång coäng Q1 tæ leä vôùi löïc: 

             Q1 = Llq1 = d11F1. 

Neáu löïc taùc ñoäng ngang, theo 
phöông y coù trò giaù F2 (löïc eùp F le/σ =2 2 ), maät ñoä ñieän tích beà maët: q'1  = 

d12σ2 = –d11 σ2  

Ñieän tích toång coäng: Q’1 = Ll q'1  = – d11 L e F( / ) 2  

Hình 6.33: Löïc beà maët σ4 

Hình 6.34: Maãu thaïch anh 
daïng Curie 
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c) Caáu taïo caûm bieán 
 

 

Hình 6.35: Caùc loaïi bieán daïng cuûa maãu tinh theå aùp ñieän 
a) Bieán daïng theo chieàu daøi;  b) Bieán daïng theo chieàu ngang 

c) Löïc caét beà daøy;  d) Löïc caét beà maët 

Söï bieán daïng cuûa tinh theå xaùc ñònh caùch hoaït ñoäng cuûa caûm bieán nhö hình 
veõ treân. 

Ñeå tieän söû duïng, chaúng haïn trong caùch maéc daây hoaëc ñôn giaûn ñeå taêng ñoä 
nhaïy, moät hay nhieàu caûm aùp ñieän ñöôïc gheùp vôùi nhau, tuøy theo söï phaân cöïc vaø 
tuøy theo söï bieán daïng cuûa caûm bieán coù theå ñöôïc gheùp vôùi nhau nhö sau: hai 
caûm bieán gheùp song song, hai caûm bieán gheùp noái tieáp, nhieàu caûm bieán gheùp 
song song. 

 

Hình 6.36:  a) Hai caûm bieán gheùp song song 
b) Hai caûm bieán gheùp noái tieáp;  c) Nhieàu caûm bieán gheùp song song 

6.4.2 Caûm bieán töø giaûo 

Caùc vaät lieäu saét töø döôùi taùc ñoäng cuûa töø tröôøng seõ chòu moät söï thay ñoåi 
caáu truùc hình hoïc (söï thay ñoåi kích thöôùc coù keøm theo hoaëc khoâng coù thay ñoåi 
theå tích, ngaãu löïc, löïc uoán), vaø thay ñoåi 
cô (ñoä lôùn Young Y) hieäu öùng töø giaûo tröïc 
tieáp ñöôïc duøng trong vieäc truyeàn soùng 
ngaén, ôû ñoù phaàn töû saét töø hoaït ñoäng coäng 
höôûng cô. Moät caùch hoã töông, nhöõng löïc 
eùp döôùi taùc ñoäng cuûa löïc caàn ño seõ laøm 
thay ñoåi ñöôøng cong nam chaâm hoùa vaø 
ngöôøi ta coù theå trieån khai söï thay ñoåi ñoä Hình 6.37: Caûm bieán töø giaûo 

coù ñieän caûm thay ñoåi 
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töø thaåm hoaëc töø dö ñeå ño löïc. 

a) Caûm bieán coù ñoä töø thaåm thay ñoåi 

Caûm bieán goàm moät cuoän daây coù loõi baèng vaät lieäu saét töø bò bieán daïng bôûi 
löïc caàn ño. Söï thay ñoåi Δμ cuûa ñoä töø thaåm cuûa loõi saét töø coù töø trôû R xaùc ñònh 
ñoä thay ñoåi ΔL ñieän caûm L cuûa cuoän daây: 

 Δμ Δ Δ
= − = = σ

μ
R L k

R L
 

b) Caûm bieán thay ñoåi ñoä gheùp 

Caûm bieán goàm moät khoái vaät lieäu saét töø goàm nhieàu laù gheùp laïi, coù boán cöûa 
soå ñöôïc boá trí thaúng goùc, treân caùc cöûa soå coù boá trí hai cuoän daây sô vaø thöù. Caùc 
cuoän daây boá trí 45o so vôùi phöông cuûa löïc taùc duïng, ñoä töø thaåm cuûa vaät lieäu 
ñoàng nhaát. Ví duï ñoái vôùi permalloy khi coù löïc taùc ñoäng doïc truïc, keát quaû laø 
giaûm ñoä töø thaåm theo phöông cuûa löïc neùn, vaø moät söï gia taêng ñoä töø thaåm theo 
phöông ngang. Söï ñoái xöùng cuûa ñöôøng töø söùc khoâng coøn nöõa, moät tín hieäu xuaát 
hieän ôû cuoän thöù caáp khi cuoän sô caáp ñöôïc cung caáp tín hieäu, bieân ñoä tín hieäu tæ 
leä vôùi löïc caàn ño, moät goùc leäch pha giöõa sô vaø thöù cho bieát chieàu cuûa löïc. 

 

 

Hình 6.38: Caûm bieán töø giaûo loaïi thay ñoåi ñoä gheùp 
a) Caáu taïo;  b) Ñöôøng söùc cuûa caûm öùng töø cuûa caûm bieán khi khoâng coù löïc taùc 

ñoäng;  c) Khi coù löïc taùc ñoäng 

c) Caûm bieán töø dö thay ñoåi 

Maëc duø coù söï thay ñoåi ñöôøng cong nam chaâm hoùa, vôùi söï thay ñoåi B 
töông ñoái lôùn döôùi taùc ñoäng cuûa löïc, ngöôøi ta vaãn thích ño söï thay ñoåi töø dö vì 
lyù do vieäc ño töø dö thay ñoåi thì oån ñònh vaø ñôn giaûn. Ta xem moät cuoän daây coù 
noøng saét baèng vaät lieäu nickel, hieän höõu töø dö Br, döôùi taùc ñoäng cuûa löïc caàn ño, 
ví duï löïc eùp (dσ < 0), Br gia taêng, ta coù: 

dBr d Wb m N m/ , . / .− − −σ = − × 9 2 21 5 10  

Söï thay ñoåi töø thoâng daãn ñeán caûm öùng moät söùc ñieän ñoäng trong cuoän daây 
tæ leä vôùi dBr/dt, ñieän aùp ño ñöôïc khi maïch hôû: 
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m
dBr dBr dv K K
dt d dt

. σ
= =

σ
 

K: heä soá tæ leä phuï thuoäc soá voøng daây vaø tieát dieän cuûa daây. 

6.4.3 Caûm bieán ñieän trôû jauge 

Caûm bieán naøy ño löïc, löïc ño (ñaïi löôïng sô caáp) taùc ñoäng treân chi tieát thöû 
nghieäm, döôùi taùc duïng cuûa löïc caét, neùn, uoán cong daãn ñeán söï bieán daïng (ñaïi 
löôïng thöù caáp) ñöôïc bieán ñoåi thaønh tín hieäu nhôø ñieän trôû jauge ñaët treân chi tieát 
thöû nghieäm, caùc ñieän trôû jauge ñöôïc noái daây hình thaønh caàu Wheatstone. Caùc 
chi tieát thöû nghieäm coù nhieàu daïng khaùc nhau nhö daïng nhaãn ñoäng löïc troøn, caùc 
chi tieát thöû nghieäm phaúng daïng hình chöõ nhaät, tam giaùc, v.v... 

 

Hình 6.39: Caùc daïng chi tieát thöû nghieäm ñöôïc duøng ñeå ño löïc 

6.4.4 Caûm bieán ño löïc baèng söï dòch chuyeån 
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1- Ño ngaãu löïc duøng hieäu öùng töø giaûo 

Khi cho löïc taùc duïng leân vaät lieäu saét töø seõ keùo theo söï thay ñoåi ñoä töø 
thaåm μ. Ví duï: μ gia taêng trong vuøng keùo daøi ra vaø giaûm ñi trong vuøng neùn laïi. 
Neáu moät thanh saét töø hình truï chòu taùc ñoäng cuûa ngaãu löïc vaø moâmen coù phöông 
truøng vôùi truïc saét töø thì keát quaû löïc taùc ñoäng goàm hai thaønh phaàn thaúng goùc 
nhau taïo thaønh goùc °45 so vôùi truïc hình truï vaø doïc theo chuùng nhöõng töø thaåm 
μ1 vaø μ2 thay ñoåi cöïc ñaïi coù daáu ngöôïc nhau. Ñeå phaân tích söï thay ñoåi naøy, 
ngöôøi ta coù theå söû duïng moät loõi hình chöõ thaäp treân coù boá trí cuoän daây sô caáp p 
vaø hai caëp cuoän daây thöù caáp S1 vaø S’1 noái tieáp, S2 vaø S’2 noái tieáp, hai caëp naøy 
maéc xung ñoái. Khi khoâng coù ngaãu löïc thì μ1 = μ2, v1 = v2, vm = 0. 

Khi ngaãu löïc coù phöông nhö hình veõ thì μ1 > μ2, v1 > v2 ⇒ vm > 0 

 
Hình 6.41: Ño ngaãu löïc duøng hieäu öùng töø giaûo 

a) Daïng loõi saét mang caùc cuoän day 
          b) Caùch boá trí;  c) Maïch ñieän töông ñöông 

2- Ño ngaãu löïc duøng bieán trôû bieán daïng 

 

Hình 6.42: Thieát bò ño ngaãu löïc duøng caàu ñieän trôû  
jauge + chi tieát thöû nghieäm daïng truï 

a) Nguyeân taéc;   b) Vò trí ñaëc caùc ñieän trôû Jauge J1, J2, J3, J4 

Khi chi tieát thöû nghieäm coù daïng truï, caùc ñieän trôû jauge ñöôïc ñaët ôû vò trí 
taïo thaønh moät goùc 45o so vôùi truïc hình truï nhö hình 6.42. Ta coù trong tröôøng 
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Hình 6.43: Nguyeân taéc cuûa gia toác keá chaán ñoäng 
a) Gia toác keá aùp ñieän loaïi neùn. 
Nhöõng ñaëc tính rieâng cuûa caûm bieán loaïi naøy: 

  Taàn soá coäng höôûng khaù cao. 
  Caáu taïo chaéc chaén. 

 Nhaïy ñoái vôùi hieäu öùng aùp ñieän cho neân caàn thieát trang bò phöông tieän 
buø tröø khi ñieàu kieän söû duïng khoâng nhö mong muoán. 

 

 

Hình 6.44: Caùc kieåu gia toác keá aùp ñieän loaïi neùn 

b) Gia toác keá aùp ñieän loaïi caét 

Caùc gia toác keá loaïi naøy ñöôïc caáu taïo: 

 Goàm moät choàng caùc thanh aùp ñieän ñöôïc keát noái baèng buø lon giöõa hai 
mieáng kim loaïi duøng laøm khoái chaán ñoäng (H.6.45a). 

 Goàm moät phaàn töû aùp ñieän coù daïng hình nhaãn (H.6.45b) hoaëc döôùi daïng 
nhieàu phaàn töû phaúng chòu taùc ñoäng cuûa löïc cuûa khoái chaán ñoäng vaø truïc trung 
taâm (H.6.45c). 
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Hình 6.45: Caùc kieåu gia toác keá aùp ñieän löïc caét 

c) Gia toác keá aùp ñieän hình caùi phaûn. 
Trong loaïi naøy, ngöôøi ta söû duïng moät caëp thanh moûng chaát aùp ñieän gaén 

chaët vaøo nhau, moät ñaàu thanh mang khoái chaán ñoäng nhö hình 6.46. 
 

 

Hình 6.46: Nguyeân taéc gia toác keá aùp ñieän hình caùi phaûn 

2- Gia toác keá ñieän trôû pieùzo 

Nguyeân taéc: Khoái chaán ñoäng M ñöôïc gaén vôùi moät thanh ñaøn hoài treân ñoù 
coù boá trí hai hay boán ñieän trôû bieán daïng ñöôïc maéc thaønh caàu Wheastone. Söï 
uoán cong cuûa thanh ñaøn hoài seõ daãn ñeán söï bieán daïng cuûa ñieän trôû jauge moät 
caùch tröïc tieáp (gia toác keá taàn soá thaáp) hoaëc giaùn tieáp nhôø keát hôïp vôùi boä khueách 
ñaïi cô (gia toác keá taàn soá trung bình). 
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Hình 6.47: Nguyeân taéc gia toác keá ñieän trôû pieùzo 

3- Gia toác keá thích nghi 

Trong loaïi naøy ngöôøi ta duøng löïc ñaøn hoài cuûa khoái chaán ñoäng taïo ra tín 
hieäu ñieän: Söï di chuyeån cuûa khoái chaán ñoäng döôùi söï taùc ñoäng cuûa löïc khi ño seõ 
taïo neân moät phaûn öùng choáng laïi noù laøm giaûm thieåu söï dòch chuyeån. Khi caân 
baèng, tín hieäu ñieän (doøng ñieän) laø nguoàn goác cuûa taùc ñoäng buø tröø, cho ta keát quaû 
ño gia toác, ñaëc tính cuûa loaïi caûm bieán naøy laø: 

  Ñoä chính xaùc cao 

  Baêng thoâng: Töø vaøi Hz ñeán vaøi traêm Hz 

  Tín hieäu ra khaù cao: vaøi mA 

  Giaù thaønh cao, deã vôõ. 

* Gia toác keá thích nghi caân baèng ngaãu löïc (H.6.48). 
 

 

Hình 6.48: Gia toác keá thích nghi caân baèng ngaãu löïc 
a) Nguyeân taéc;   b) Caùch thöïc hieän 
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Moät khung quay raát nheï gioáng nhö khung quay trong cô caáu ño töø ñieän 
(ñieän keá) ñöôïc treo trong vuøng töø tröôøng nhôø moät giaù ñôõ coù ñoä ma saùt raát beù, 
veà moät phía cuûa khung coù gaén moät khoái chaán ñoäng ñeå ño. Döôùi taùc ñoäng cuûa 
löïc quaùn tính taïo ra do gia toác, khoái chaán ñoäng di chuyeån vaø keùo theo khung 
quay chuyeån ñoäng. 

Khung ñöôïc trang bò hai mieáng moûng ôû hai beân hoaøn toaøn caân baèng di 
chuyeån tröôùc maët hai cuoän daây ñöôïc cung caáp bôûi moät nguoàn xoay chieàu coù 
taàn soá cao (loái 1MHz). Khi khung quay di chuyeån, hai mieáng moûng di chuyeån 
tröôùc maët hai cuoän daây, ñieän caûm cuûa chuùng thay ñoåi, nhö theá ñieän aùp hai 
cuoän daây thay ñoåi. Ñieän aùp naøy ñöôïc chænh löu vaø so saùnh vôùi moät ñieän aùp 
chuaån, khoaûng caùch ñieän aùp ñöôïc khueách ñaïi vaø bieán ñoåi thaønh doøng ñieän I 
chaïy trong maïch khung quay vaø taïo ra moät ngaãu löïc khaùng Cr: 

       Cr = KI 

vôùi: K - heä soá tæ leä vôùi caûm öùng töø vaø soá voøng daây quaán cuûa khung. 

Khi caân baèng ngaãu löïc khaùng Cr buø tröø ngaãu löïc Cm taïo bôûi löïc quaùn tính. 
Khi goùc quay beù, ta coù: 

      Cm = MγR 
vôùi: M - khoái chaán ñoäng; R - baùn kính chuyeån ñoäng; γ - gia toác caàn ño. 

  ⇒ KI = MγR ⇒ I = K1γ  vôùi K MR K/=1  

Doøng ñieän tæ leä vôùi gia toác caàn ño, giaù trò naøy bieát ñöôïc baèng caùch boá trí 
moät ñieän trôû noái tieáp trong maïch cung caáp cho khung quay vaø ño ñieän aùp xuaát 
hieän ôû hai ñaàu ñieän trôû. 
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Ñoái vôùi nhieät ñieän trôû baèng oxyde baùn daãn: 

o
o

R T R B
T T

( ) .exp[ ( )]= −
1 1  

T: nhieät ñoä tuyeät ñoái (oK). 

Nhöõng heä soá trong coâng thöùc tính ñieän trôû R thöôøng ñöôïc bieát tröôùc moät 
caùch chính xaùc nhôø ño giaù trò ñieän trôû R ôû nhieät ñoä bieát tröôùc. 

Vôùi söï thay ñoåi nhoû ΔT cuûa nhieät ñoä chung quanh giaù trò T, ñònh lyù toång 
quaùt veà söï thay ñoåi ñieän trôû coù theå ñöôïc tuyeán tính hoùa: 

R(T + ΔT) = R(T).(1 + αR.ΔT) 

vôùi: R R T dR dT[ / ( )] /α = 1 ; αR: laø heä soá phuï thuoäc nhieät ñoä cuûa ñieän trôû hay 

coøn goïi ñoä nhaïy nhieät ñoä ôû nhieät ñoä T, αR tuøy thuoäc nhieät ñoä vaø vaät lieäu. 

Ví duï ôû 0oC ñoái vôùi platine αR = 3,9×10–3/oC. Ñoái vôùi moät vaøi loaïi nhieät 
ñieän trôû αR = 5,2×10–2/oC. 

Neáu ta ño nhieät ñoä coù giaù trò chung quanh ñoä 0oC nhôø caàu ño Wheastone 
maø moät trong nhöõng nhaùnh caàu ño ñöôïc caáu taïo bôûi ñieän trôû ño nhieät vaø ba 
nhaùnh coøn laïi ñöôïc maéc bôûi ba ñieän trôû coá ñònh coù giaù trò baèng nhau Ro töùc giaù 
trò ñieän trôû ño nhieät ôû nhieät ñoä 0oC thì: 

Ñieän aùp leäch cuûa caàu: S S
m R

o

E ERV T
R
Δ

= ⋅ = α Δ
4 4

 

Vôùi: ES = 2V; ΔT = 1oC  ⇒ Vm = 1,9mV ñoái vôùi ñieän trôû platine. 

    Vm = 26mV ñoái vôùi nhieät ñieän trôû. 

Löu yù: nhöõng giaù trò naøy lôùn hôn so vôùi tröôøng hôïp caëp nhieät ñieän: 

Fer/constantan: Vm = 0,05mV 

Pt – Rh (10%)/Pt: Vm = 0,005mV 

Ñaëc tính cuûa maùy ño aán ñònh moät giaù trò ñieän trôû thay ñoåi toái thieåu coù theå 
ño ñöôïc: (ΔR/Ro) min. 

Keát quaû laø moät giaù trò toái thieåu nhieät ñoä coù theå ño ñöôïc: 

R o

RT
Rmin ( )Δ

Δ = ⋅
α
1 min 

Ñoái vôùi tröôøng hôïp: (ΔR/Ro) min = 10–6 vaø ño nhieät ñoä coù giaù trò gaàn 0oC, 
ta coù: 
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Ñoái vôùi ñieän trôû platine: ΔTmin = 2,6×10–4oC. 

Ñoái vôùi nhieät ñieän trôû:    ΔTmin = 2,0×10–5oC. 

Söï thay ñoåi cuûa ñieän trôû theo nhieät ñoä, veà nguyeân lyù lieân quan ñeán söï 
thay ñoåi ñieän trôû suaát ρ vaø kích thöôùc hình hoïc cuûa ñieän trôû, ñoái vôùi daây ñieän 
trôû hình truï (chieàu daøi l, tieát dieän S), ta coù: 

ρ
α = = + −

ρ
1 1 1 1

R
dR d dl dS

R dT dT l dT S dT
. .  

vôùi: ρ
ρ
= α

ρ
1 d

dT
: heä soá nhieät ñoä cuûa ñieän trôû suaát cuûa vaät lieäu 

= α1
1 dl
l dT
.  vaø = α1

1 2dS
S dT
. , αl: heä soá giaõn nôû daøi cuûa vaät lieäu 

Keát quaû: αR = αρ – αl. 

Trong phaïm vi söû duïng ñieän trôû, αρ côõ 10–3/oC trong khi αl côõ 10–5/oC. 
Trong nhöõng ñieàu kieän thöïc teá αR ≈ αρ. 

7.2.2 Ñieän trôû kim loaïi 

1- Nhöõng tieâu chuaån ñeå choïn vaät lieäu 

Tuøy thuoäc vaøo phaïm vi ño nhieät ñoä maø ngöôøi ta choïn vaät lieäu thích hôïp, 
ngöôøi ta thöôøng söû duïng ñieän trôû baèng baïch kim, nickel vaø ñoâi khi baèng ñoàng 
hay tungstene. 

Baïch kim: coù theå caáu taïo raát tinh khieát (99,999%) ñieàu naøy cho pheùp ta 
bieát ñöôïc ñaëc tính ñieän cuûa noù moät caùch chính xaùc vaø khoâng thay ñoåi. Noù 
thöôøng söû duïng ôû nhieät ñoä töø – 200oC ñeán 1000oC. 

Nickel: coù öu ñieåm laø ñoä nhaïy nhieät raát cao, töø 0oC ñeán 100oC ñieän trôû 
cuûa noù ñöôïc nhaân cho 1,617 trong khi baïch kim ñöôïc nhaân vôùi 1,385. Nickel 
choáng laïi söï oxyde hoùa, thöôøng ñöôïc duøng ôû nhieät ñoä nhoû hôn 250oC. 

Ñoàng: ñöôïc söû duïng vì ñaëc tuyeán raát tuyeán tính cuûa söï thay ñoåi ñieän trôû 
theo nhieät. Tuy nhieân vì phaûn öùng hoùa hoïc neân khoâng cho pheùp söû duïng ôû 
nhieät ñoä lôùn hôn 180oC, vaø vì ñieän trôû suaát beù, neân khi duøng ñeå ñaûm baûo coù 
giaù trò ñieän trôû nhaát ñònh, chieàu daøi daây phaûi lôùn gaây neân moät söï coàng keành 
baát tieän. 

Tungstene: Coù ñoä nhaïy nhieät cuûa ñieän trôû lôùn hôn baïch kim trong tröôøng 
hôïp nhieät ñoä cao hôn 100oK vaø noù thöôøng ñöôïc söû duïng ôû nhieät ñoä cao hôn baïch 
kim vôùi ñoä tuyeán tính hôn baïch kim. Tungstene coù theå caáu taïo döôùi daïng nhöõng 
sôïi raát maûnh cho pheùp cheá taïo ñieän trôû caûm bieán coù trò soá lôùn, nhö vaäy vôùi trò 
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soá ñieän trôû cho tröôùc, chieàu daøi daây seõ giaûm thieåu. 

Sau ñaây laø moät soá ñaëc tính vaät lyù cuûa caùc kim loaïi noùi treân: 
 

 Ñoàng Nickel Baïch kim Tungsteøne 

Tf (oC) 1083 1453 1769 3380 

C (JoC–1Kg–1) 400 450 135 125 

λt (WoC–1m–1) 400  90 73 120 

αl (oC–1) 16,7. 10–6 12,8 . 10–6 8,9 . 10–6 6 . 10–6 

ρ (Ωm) 1,72 . 10–8 10 . 10–8 10,6 . 10–8 5,52 . 10–8 

αρ (oC–1) 3,9 . 10–3 4,7 . 10–3 3,9 . 10–3 4,5 . 10–3 

C - tæ nhieät ôû 20oC; λt - heä soá daãn nhieät; αl - heä soá daõn nôû daøi 

ρ - ñieän trôû suaát; αρ - heä soá nhieät ñoä cuûa ñieän trôû suaát ôû °20 C . 

2-Thöïc hieän ñaàu doø cuûa nhieät keá 

Trò giaù cuûa ñieän trôû vaø kích thöôùc cuûa daây ñieän trôû: moät caùch toång quaùt söï 
thay ñoåi  ñieän trôû do nhieät ΔR = RαRΔT taïo ra ñieän aùp ño: 

Vm = ΔR.i 
i laø doøng ñieän trong maïch ño coù trò soá giôùi haïn vaøi mA ñeå giaûm thieåu söï 

ñoát noùng ñaàu doø. Nhö vaäy ñeå coù ñöôïc ñoä nhaïy toát, ngöôøi ta phaûi söû duïng ñieän 
trôû coù trò soá töông ñoái lôùn, ñieàu naøy giaûi thích: 

 Moät söï giaûm thieåu tieát dieän daây ñieän trôû, vaø ñöôïc giôùi haïn baèng söï 
moûng manh deã bò ñöùt khi keùo. 

 Moät söï gia taêng chieàu daøi cuûa daây vaø ñöôïc giôùi haïn baèng söï choaùn choã. 

Thoâng thöôøng ñeå ñieän trôû coù trò soá 100Ω ôû nhieät ñoä 0oC, trong tröôøng hôïp 
baïch kim, ñöôøng kính daây coù trò soá vaøi chuïc  microns vaø chieàu daøi daây vaøo 
khoaûng haøng chuïc cm. Sau khi quaán daây, chieàu daøi ñaàu doø vaøo côõ vaøi cm. 
Treân thò tröôøng ñaàu doø ñieän trôû ôû 0oC coù trò soá laø 50Ω, 500Ω, 1000Ω nhöõng giaù 
trò ñieän trôû cao ñöôïc duøng trong tröôøng hôïp nhieät ñoä ño thaáp ñeå coù ñoä nhaïy 
cao. 

Ñaàu doø thaû chìm: Ñöôïc boá trí thaû chìm trong moâi tröôøng muoán ño nhieät ñoä 
vaø coù caáu taïo quaán daây daïng heùlice. Caùch quaán daây naøy coù theå taïo neân daïng 
khoâng coù ñieän caûm nhaèm muïc ñích cho pheùp ño doøng ñieän AC vaø giaûm thieåu 
nhöõng ñieän caûm kyù sinh. 



 CHÖÔNG 7 

 

232

 

 Hình 7.1: Caùc ñieän trôû maãu baèng baïch kim 

Nhöõng thoâng soá chuù yù khi thöïc hieän ñaàu doø nhö sau: 

- Nôùi roäng phaïm vi ño nhieät ñoä 

- Baûo veä choáng laïi  söï aên moøn hoùa hoïc 

- Baûo veä choáng laïi söï rung ñoäng vaø va chaïm 

Söï khaùc nhau veà heä soá taûn nhieät cuûa ñieän trôû kim loaïi vaø vaät lieäu laøm giaù 
ñôõ caûm bieán laøm thay ñoåi ñoä nhaïy nhieät cuûa ñieän trôû. 

- Vaän toác ñaùp öùng caøng nhanh khi löôïng calo cuûa ñaàu doø caøng beù. 

Ñoái vôùi nhöõng ñieän trôû baïch kim söû duïng laøm ñieän trôû maãu, nhöõng ñieåm 
1, 2 vaø 4 laø nhöõng ñieàu kieän ñaàu tieân bôûi vì nhöõng ñieän trôû naøy ñöôïc söû duïng 
ñeå ño trong nhöõng ñieàu kieän ñöôïc che chôû choáng rung vaø va chaïm. Daây ñieän 
trôû ñöôïc quaán treân loõi caùch ñieän (thaïch anh, alumine). Daây quaán ñöôïc ñaët 
trong moät voû baèng theùp kín, daây ra ñi qua moâi tröôøng caùch ñieän. Voû ñöôïc chöùa 
ñaày moät loaïi gaz hoùa hoïc, daãn ñieän toát (ví duï heùlium). 

Ñoái vôùi kyõ ngheä, söï caàn thieát baûo veä höõu hieäu choáng rung vaø va  chaïm, 
ñieän trôû ñöôïc thöïc hieän boïc kín trong thuûy tinh hoaëc söù vaø ñöôïc ñaët trong moät 
voû theùp kín. 
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Hình 7.2a: Caùc ñaàu doø trong kyõ ngheä duøng ñieän trôû baïch kim 

7.2.3 Nhieät ñieän trôû 

Ñaëc tính ñaàu tieân cuûa loaïi ñieän trôû naøy laø ñoä nhaïy nhieät raát cao, vaøo 
khoaûng 10 laàn ñieän trôû kim loaïi. Maët khaùc heä soá nhieät ñoä coù giaù trò aâm, vaø tuøy 
thuoäc vaøo nhieät ñoä. 

Chuùng ñöôïc caáu taïo töø hoãn hôïp caùc oxyde kim loaïi nhö: MgO, MgAl2o4, 
Mn2O3, Fe3O4, CO2O3, NiO, ZnTiO4. 

Nhöõng oxyde kim loaïi baùn daãn ôû daïng boät ñöôïc neùn laïi döôùi aùp suaát vaø 
ñöôïc nung leân ôû nhieät ñoä khoaûng 1000oC coù aùp suaát kieåm soaùt ñöôïc. Nhöõng 
nhieät ñieän trôû ñöôïc caáu taïo döôùi caùc daïng: dóa, truï, nhaãn v.v... phaàn töû caûm 
bieán coù theå ñöôïc che chôû hoaëc khoâng, baèng caùch ñöôïc caáu taïo daïng kín hoaëc 
coù voû boïc. Caùc vaät lieäu coù ñieän trôû suaát lôùn cho pheùp cheá taïo nhöõng ñieän trôû 
ño coù kích thöôùc ñieän trôû beù (côõ mm), keát quaû: 

Ñieän trôû coù kích thöôùc beù cho pheùp ño nhieät ñoä chính xaùc. 
Moät löôïng calo beù khieán cho vaän toác ñaùp öùng cao. 
Söï oån ñònh cuûa nhieät ñieän trôû tuøy thuoäc vaøo vieäc cheá taïo vaø nhöõng ñieàu 

kieän söû duïng. Daïng ñieän trôû kín hay daïng coù voû boïc cho pheùp che chôû choáng 
laïi söï aên moøn hoùa hoïc vaø gia taêng söï oån ñònh. Phaïm vi söû duïng nhieät ñieän trôû, 
tuøy theo loaïi töø vaøi ñoä tuyeät ñoái ñeán loái 300oC. Treân thò tröôøng caùc nhieät ñieän 
trôû coù trò soá thay ñoåi töø 500� ñeán vaøi chuïc M� ôû 25oC. 

7.2.4 Ñieän trôû silicium 

Loaïi ñieän trôû baùn daãn naøy ñöôïc phaân bieät vôùi nhieät ñieän trôû bôûi nhöõng 
ñieåm sau: 

- Heä soá nhieät ñoä cuûa ñieän trôû suaát coù trò giaù döông, vaøo khoaûng 
, /−× °20 7 10 C  ôû °25 C , vaø söï thay ñoåi theo nhieät ñoä cuûa heä soá nhieät ñoä raát beù 

ñieàu naøy cho pheùp cheá taïo caûm bieán coù tính tuyeán tính cao. 
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nhanh. Hai öu ñieåm naøy cho thaáy caëp nhieät ñieän ñöôïc söû duïng coù lôïi ñieåm hôn 
ñieän trôû. Ngoaøi ra coøn coù moät lôïi ñieåm nöõa laø, tín hieäu ñöôïc taïo ra döôùi daïng 
söùc ñieän ñoäng maø khoâng caàn taïo ra doøng ñieän chaïy qua caûm bieán nhö vaäy 
traùnh ñöôïc hieän töôïng ñoát noùng caûm bieán. Tuy nhieân noù coù ñieåm baát lôïi laø 
trong khi ño, nhieät ñoä cuûa moái noái chuaån phaûi bieát roõ, taát caû söï khoâng chính 
xaùc cuûa refT  seõ daãn tôùi söï khoâng chính xaùc cuûa cT . 

Caëp nhieät ñieän ñöôïc caáu taïo bôûi caùc kim loaïi hoaëc hôïp kim khaùc nhau vaø 
coù khoaûng ño roäng töø − ° ÷ °270 C 2700 C , ñaùp öùng cuûa caëp nhieät ñieän khoâng 
tuyeán tính khi nhieät ñoä thay ñoåi lôùn, tính khoâng tuyeán tuyeán trong moái quan heä 
giöõa söùc ñieän ñoäng nhieät ñieän vaø nhieät ñoä ñöôïc theå hieän qua coâng thöùc tính 
nhö sau: 

   
i n

i
i

i o
E a T

=

=

= ∑  

vôùi: E - söùc ñieän ñoäng nhieät ñieän tính baèng Vμ  

 T - nhieät ñoä tính baèng °C . 

Soá caùc phaàn töû ia  cuõng nhö trò giaù cuûa noù phuï thuoäc vaøo loaïi caëp nhieät 
ñieän vaø nhieät ñoä ño (nhieät ñoä moái noái chuaån ôû °0 C ). 

Hoaëc ñôn giaûn hôn, ta coù theå söû duïng coâng thöùc gaàn ñuùng: 

   E C T T K T T( ) ( )= − + −2 2
2 1 2 1  

vôùi: C, K - caùc haèng soá phuï thuoäc vaøo caëp nhieät ñieän 
   T2  - nhieät ñoä moái noái ño; T1  - nhieät ñoä moái noái chuaån. 

Ví duï: Caëp nhieät ñieän Cu/constantan coù C mV, /−= × °123 75 10 C  vaø 
K mV, /−= × °5 24 50 10 C , neáu T = °2 100 C , T = °1 0 C , söùc ñieän ñoäng nhieät ñieän: 

  

E C T T K T T

mV mV mV

( ) ( )
, ( ) , ( )
, , ,

− −

= − + −

= × − + × −
= + =

2 2
2 1 2 1

2 5 2 23 75 10 100 0 4 50 10 100 0
3 75 0 45 4 20

 

Ñoä nhaïy caëp nhieät ñieän ôû cT  ñöôïc tính theo bieåu thöùc: 

  A B
c

dE
S T

cT
/

)(
°

=
0 C

cdT
 

Roõ raøng cS T( )  laø moät haøm theo nhieät ñoä vaø ñöôïc tính baèng V /μ °C . 

Ví duï, ñoái vôùi caëp nhieät ñieän Fer/constantan ta coù: 
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  S V( /° μ °0 C) = 52,9 C   vaø  S V( /° μ °700 C) = 63,8 C  

Ñoái vôùi caëp nhieät ñieän Pt–Rh(10%)/Pt  ta coù: 
  S V( /° μ °0 C) = 6,4 C   vaø  S V( /° μ °1400 C) = 11,93 C  

Töø ví duï treân ta thaáy ñoä nhaïy cuûa caëp nhieät ñieän nhoû hôn nhieàu so vôùi 
nhieät ñieän trôû. Ñoä nhaïy cuûa caëp nhieät ñieän thöôøng khoâng vöôït quaù trò soá 

V /μ °60 C.  

7.3.2 Hieäu öùng nhieät ñieän 

1- Hieäu öùng Peltier 

Taïi moái noái cuûa hai daây daãn A vaø B khaùc  nhau nhöng coù cuøng nhieät ñoä T 
(H.7.3a) seõ hình thaønh moät hieäu ñieän aùp chæ tuøy thuoäc vaøo loaïi daây daãn vaø 
nhieät ñoä cuûa chuùng: Vm – Vn = T

A BP / . Ñoù chính laø söùc ñieän ñoäng hieäu öùng 

Peltier. 

Ñònh luaät Volta: Trong moät maïch kín ñaúng nhieät ñöôïc caáu taïo bôûi nhöõng 
daây daãn khaùc nhau, söùc ñieän ñoäng Peltier toång coäng baèng khoâng. Trong maïch 
ñöôïc caáu taïo bôûi nhöõng vaät lieäu A, B, C vaø D (H.7.3b). 

Ta coù:   T T T T
A B B C C D D AP P P P/ / / /+ + + = 0  

2- Hieäu öùng Thomson 

Giöõ hai ñieåm M vaø N coù nhieät ñoä khaùc nhau, ôû beân trong moät thanh daãn 
ñoàng nhaát A (H.7.3c) seõ hình thaønh moät söùc ñieän ñoäng chæ tuøy thuoäc vaøo loaïi 
daây daãn vaø nhöõng nhieät ñoä TM, TN. 

M
M N

N

T
T T

AA
T

E h dT= ∫ 1  

Ñoù laø söùc ñieän ñoäng Thomson, hA laø heä soá Thomson cuûa daây daãn A vaø laø 
moät haøm cuûa nhieät ñoä. 

Ñònh luaät Magnus: Neáu hai  ñaàu cuûa moät maïch ñieän ñöôïc caáu taïo baèng 
moät daây daãn duy nhaát vaø ñoàng nhaát, ñoàng thôøi coù cuøng nhieät ñoä thì söùc ñieän 
ñoäng Thomson baèng khoâng. 
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Hình 7.3: Hieäu öùng nhieät ñieän 
a) Hieäu öùng Peltier;   b) Ñònh luaät Volta 

c) Hieäu öùng Thomson;   d) Hieäu öùng Seebeck 

3- Hieäu öùng Seebeck 

Neáu trong moät maïch ñieän kín, ñöôïc caáu taïo baèng hai daây daãn A vaø B maø 
hai moái noái cuûa chuùng coù nhieät ñoä T1 vaø T2 seõ hình thaønh moät caëp nhieät ñieän 
(H.7.3d). Caëp nhieät ñieän seõ taïo ra moät söùc ñieän ñoäng goïi laø Seebeck 2 1T T

A BE /  ñoù 

laø keát quaû cuûa hieäu öùng Peltier vaø Thomson. 

Thaät vaäy: Söùc ñieän ñoäng giöõa a vaø b: = ∫
2

1

T

ab A
T

e h dT  

    Söùc ñieän ñoäng giöõa b vaø c: = 2T
bc A Be P /  

    Söùc ñieän ñoäng giöõa c vaø d: = ∫
1

2

T

cd B
T

e h dT  

      Söùc ñieän ñoäng giöõa d vaø a: = 1T
da B Ae P /  

Söùc ñieän ñoäng toång coäng chính laø toång caùc söùc ñieän ñoäng keå treân vaø 
chính laø söùc ñieän ñoäng Seebeck. 
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= − + −∫
2

2 1 2 1

1

T
T T T T

A BA B A B A B
T

E P P h h dT/ / / ( )  

Ñeå thuaän tieän ta choïn T1 chaúng haïn coù giaù trò chuaån bieát tröôùc (0oC) söùc 
ñieän ñoäng cuûa caëp nhieät ñieän chæ phuï thuoäc vaøo T2. 

7.3.3 Caùc loaïi caëp nhieät ñieän vaø ñaëc tính söû duïng 

Caùc caëp nhieät ñieän vaø nhöõng giôùi haïn söû duïng. 

Caëp nhieät ñieän Nh. ñoä söû duïng E  (mV) Caáp chính xaùc 
Cu / Constantan – 270oC 

ñeán  370oC 
– 6,258 

ñeán 19,027 
± 2% 

töø –100oC ñeán – 40oC 

Loaïi T 
(ñöôøng  kính 1,63 mm) 

  ± 0,8% 
töø –40oC ñeán 100oC 

± 0,75% 
töø 100oC ñeán 350oC 

Fer / Constantan 
Loaïi J 

(ñöôøng kính 3,25 mm) 

– 210oC 
ñeán 800oC 

– 8,096 
ñeán 45,498 

± 3oC 
töø 0oC ñeán 400oC 

± 0,75% 
töø 400oC ñeán 800oC 

Chromel / Alumel – 270oC 
ñeán 1250oC 

– 5,354 
ñeán 50,633 

± 3oC 
töø 0oC ñeán 400oC 

Loaïi K 
(ñöôøng kính 3,25 mm) 

  ± 0,75% 
töø 400oC ñeán 12500C 

Chromel/Constantan – 270oC 
ñeán 870oC 

– 9,835 
ñeán 66,473 

± 3oC 
töø 0oC ñeán 400oC 

Loaïi E 
(ñöôøng kính 3,25 mm) 

  ± 0,75% 
töø 400oC ñeán 1250oC 

Platine – Rhodium 
(10%) / Platine 

– 50oC 
ñeán 1500oC 

– 0,236 
ñeán 15,576 

± 2,5oC 
töø 0oC ñeán 600oC 

Loaïi S 
(ñöôøng kính 0,51 mm) 

  ± 0,4% 
töø 600oC ñeán 1600oC 

Platine – Rhodium 
(13%) / Platine 

Loaïi R 
(ñöôøng kính 0,51 mm) 

–50 
ñeán 1500oC 

– 0,226 
ñeán 17,445 

± 1,4oC 
töø 0oC ñeán 538oC 

± 0,25% 
töø 538oC ñeán 15000C 

Platine – Rhodium 
(30%)/Platine – Rhodium 

(6%) 
Loaïi B (ñöôøng kính 0,51 

mm) 

0oC 
ñeán 1700oC 

0 
ñeán 12,426 

± 0,5% 
töø 870oC ñeán 1700oC 

Tungsteøne – Rheùnium 
(5%)/ 

Tungsteøne – Rheùnium 
(26%) 

0oC 
ñeán 2760oC 

0 
ñeán 38,45 
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7.3.4 Caùch söû duïng vaø laép ñaët caûm bieán 

1- Caùch thöïc hieän vaø baûo veä 

Caàn traùnh nhöõng söùc ñieän ñoäng kyù sinh trong khi maéc daây caûm bieán hoaëc 
do caáu taïo khoâng ñoàng nhaát cuûa caûm bieán laøm thay ñoåi ñaëc tính nhieät ñieän cuûa 
caûm bieán. 

Nhöõng söï khoâng ñoàng nhaát trong caáu taïo coù ba nguyeân nhaân chính: 

 Löïc eùp cô khí coù ñöôïc do söï saép xeáp hoaëc do söï caêng daây, thoâng 
thöôøng chuùng coù theå loaïi boû ñöôïc nhôø söï nung laïi. 

 Nhöõng taùc ñoäng hoùa hoïc: hai daây daãn phaûi ñöôïc che chôû choáng laïi moïi 
taùc nhaân coù theå taùc ñoäng ñeán chuùng, ñaëc bieät ñieàu cheá vaät lieäu caàn thieát phaûi 
ñöôïc tinh khieát. 

 Nhöõng tia böùc xaï haït nhaân gaây ra nhöõng chuyeån ñoåi trong vaøi hôïp kim 
caëp nhieät ñieän. 

Phaàn haøn (moái noái) cuûa caëp nhieät ñieän phaûi coù theå tích giaûm thieåu nhaèm 
traùnh nhöõng ñieåm coù nhieät ñoä khaùc nhau taïi moái noái, ñieàu naøy daãn ñeán nhöõng 
söùc ñieän ñoäng kyù sinh, cuõng nhö nhöõng thay ñoåi hoùa hoïc cuûa  vaät lieäu do möùc 
ñoä haøn. Moät trong ba kyõ thuaät sau thöôøng ñöôïc söû duïng: 

1- Haøn baèng thieác khi nhieät ñoä söû duïng khoâng quaù cao (caëp 
           nhieät ñieän loaïi T). 

2- Haøn töï sinh baèng gioù ñaù laø kyõ thuaät thöôøng ñöôïc söû duïng. 

3- Haøn ñieän. 

Hai daây daãn coù theå ñöôïc xoaén laïi vôùi nhau moät ñoaïn gaàn moái noái nhaèm 
gia taêng baûo veä cô khí, nhöng noù tuøy thuoäc vaøo vaän toác ñaùp öùng. 

Ñeå traùnh nhöõng ñieåm tieáp xuùc khaùc ngoaøi moái noái, hai daây daãn ñöôïc ñaët 
beân trong voû caùch ñieän baèng söù. Caëp nhieät ñieän vôùi voû caùch ñieän thöôøng ñöôïc 
che chôû theâm baèng moät lôùp voû ñeå choáng söï xaâm phaïm cuûa caùc khí cuõng nhö 
nhöõng ñoät bieán nhieät, lôùp voû thöôøng baèng söù hoaëc theùp trong tröôøng hôïp baèng 
theùp moái noái coù theå ñöôïc caùch vôùi voû hay tieáp xuùc vôùi voû, ñieàu naøy coù lôïi laø 
vaän toác ñaùp öùng nhanh nhöng nguy hieåm hôn (H.7.4). 
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Hình 7.4: a) Moái noái ñöôïc caùch vôùi voû;  b) Moái noái tieáp xuùc vôùi voû 

2- Nhieät ñoä chuaån refT( )  

Ta bieát raèng söùc ñieän ñoäng nhieät ñieän phuï thuoäc vaøo söï sai bieät giöõa 
nhieät ñoä moái noái ño cT  vaø nhieät ñoä moái noái chuaån refT , ñeå xaùc ñònh ñöôïc 

nhieät ñoä cT  ta caàn phaân bieät ba tröôøng hôïp: 0 CrefT = ° , refT  khoâng ñoåi nhöng 

khaùc vôùi °0 C , refT  baèng vôùi nhieät ñoä moâi tröôøng. 

* Tröôøng hôïp refT  giöõ nguyeân khoâng ñoåi ôû °0 C : Vieäc ño söùc ñieän ñoäng 

nhieät ñieän cho pheùp ta xaùc ñònh ngay nhieät ñoä cT  nhôø söû duïng baûng ñaëc tính 

cuûa caëp nhieät ñieän söû duïng. 
* refT  khoâng ñoåi nhöng khaùc vôùi °0 C : Khi nhieät ñoä moâi tröôøng thay ñoåi 

lôùn, trong kyõ ngheä ngöôøi ta coù theå choïn refT  khoâng ñoåi vaø lôùn hôn nhieät ñoä 

moâi tröôøng. Vieäc choïn tröôùc refT  vaø söû duïng baûng ñaëc tính cuûa caëp nhieät ñieän 

söû duïng ta bieát ñöôïc A BE refT
/

°0 C , khi ño söùc ñieän ñoäng nhieät ñieän cuûa caûm bieán, 

ta seõ tính ñöôïc: 

  cT C
A BE /

°0  =  c refT T
A BE /  + refT C

A BE /
°0  töø ñoù xaùc ñònh ñöôïc cT  

* refT  baèng vôùi nhieät ñoä moâi tröôøng: Khi bieát tröôùc nhieät ñoä moâi tröôøng 

aT  ñoàng thôøi tieán haønh ño söùc ñieän ñoäng nhieät ñieän cuûa caûm bieán ôû nhieät 
ñoäng cT , töø ñoù xaùc ñònh ñöôïc nhieät ñoä cT  nhö sau: 

  cT C
A BE /

°0  =  /
c aT T

A BE  + aT C
A BE /

°0   

Tuy nhieân trong tröôøng hôïp naøy caàn coù maïch buø nhieät ñoä chuaån refT  (thay ñoåi 

theo nhieät ñoä moâi tröôøng) ñeå taïo neân ñieän aùp aT
a A BV T E /( ) °= 0 C  theo ñoåi moät caùch 

töï ñoäng theo nhieät ñoä moâi tröôøng nhö hình 7.4A. 
Ñieän aùp aV T( )  coù ñöôïc nhôø söû duïng nhieät ñieän trôû ñöôïc giöõ ôû nhieät ñoä 

moâi tröôøng: trò giaù nhieät ñieän trôû R(Ta) xaùc ñònh ñieän aùp aV T( )  nhôø söû duïng 

caàu Wheatstone DC. 
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Hình 7.4A: Maïch buø nhieät ñoä chuaån: 
a) Nguyeân taéc;   b) Caàu Wheatstone söû duïng laøm maïch buø 

 Caàu Wheatstone cho pheùp buø nhieät ñoä khi nhieät ñoä moâi tröôøng thay ñoåi 
xung quanh trò giaù °0 C , caùc trò giaù oR , oR'  vaø oR''  ñoäc laäp vôùi nhieät ñoä trong 
khi nhieät ñieän trôû aR T( )  thay ñoåi tuyeán tính vôùi heä soá nhieät ñoä laø Rα . Caàu 
caân baèng khi nhieät ñoä ôû °0 C , ôû nhieät ñoä aT  ñieän aùp ôû ngoõ ra cuûa caàu coù trò 

giaù: 

   o o o
a R a

o o

R R R
V T E T

R R

' ''
'

( )( )
( )

−
= α

+ 2
 

Caùc giaù trò ñieän trôû oR , oR' , oR''  ñöôïc choïn laøm sao ñeå coù: 

   aTo o o
R a A B

o o

R R R
E T E

R R
/

' ''
'

( )
( )

°−
α =

+
0 C

2
 

3- Phöông phaùp ño 

Söùc ñieän ñoäng nhieät ñieän chæ coù theå bieát chính xaùc neáu ta giaûm thieåu ñoä 
giaûm aùp do doøng ñieän chaïy qua caëp nhieät ñieän vaø caùc daây noái, caùc ñieän trôû 
naøy thöôøng khoâng bieát chính xaùc do chuùng phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä moâi tröôøng 
vaø nhieät ñoä ño. Hai phöông phaùp thöôøng söû duïng ñeå ño söùc ñieän ñoäng nhieät 
ñieän: 

- Söû duïng millivoân keá coù noäi trôû lôùn 
- Söû duïng phöông phaùp bieán trôû (phöông phaùp xung ñoái) 

* Phöông phaùp millivoân keá 

 

Hình 7.4B: Ño söùc ñieän ñoäng nhieät ñieän duøng millivoân keá 
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Goïi xR  laø ñieän trôû cuûa caëp nhieät ñieän, lR  laø ñieän trôû noái daây, vR  vaø mv  

laø noäi trôû vaø ñieän aùp hai ñaàu millivoân keá: 

 c ref c refT T T Tv t l
m mA B A B

t l v v

R R R
v E E v

R R R R/ / [ ]+
= ⇒ = +

+ +
1  

Ñeå keát quaû ño chính xaùc c refT T
mA BE v/( )≈  ta caàn phaûi coù v t lR R R+ . 

* Phöông phaùp bieán trôû 

Ñöôïc trình baøy ôû phaàn 2.4 (Ño ñieän aùp DC baèng phöông phaùp bieán trôû), cho 
ta keát quaû ño chính xaùc hôn duøng phöông phaùp millivoân keá. 

4- Daây buø 

Ngöôøi ta coù theå laép ñaët ñeå söû duïng chieàu daøi daây daãn cuûa caëp nhieät ñieän 
ngaén nhaát coù theå, trong tröôøng hôïp sau: 

- Vì lyù do tieát kieäm, khi söû duïng caëp nhieät ñieän coù giaù thaønh cao nhö Pt-
Rh/Pt. 

- Traùnh laøm ñöùt daây daãn cuûa caëp nhieät ñieän khi maø ñieàu kieän ño söû duïng 
daây daãn caëp nhieät ñieän raát maûnh, khi ñoù ngöôøi ta ñaët xen keõ giöõa caëp nhieät 
ñieän vaø maïch ño caùc daây A’ vaø B’ maø khoâng laøm thay ñoåi söùc ñieän ñoäng nhieät 

cT
A BE /

°0 C  taïo ra bôûi caëp nhieät ñieän A/B. 

 

Hình 7.4C: Sô ñoà caùch maéc daây buø 

Ñeå traùnh laøm ñöùt daây daãn caëp nhieät ñieän ngöôøi ta noái theâm vaøo caùc daây 
daãn coù cuøng loaïi vôùi caëp nhieät ñieän nhöng coù ñöôøng kính lôùn hôn. 

Ñeå giaûm giaù thaønh caëp nhieät ñieän ngöôøi ta noái theâm vaøo caùc daây daãn 
khaùc loaïi vôùi caëp nhieät ñieän nhöng coù ñaëc tính bieát tröôùc: ñoù laø caùc daây buø. 
Baây giôø ta xeùt ñaëc tính cuûa daây buø: 

Trong tröôøng hôïp daây daãn cuûa caëp nhieät ñieän ñöôïc keùo daøi ñeán maïch ño: 

  
c

c c

T
T T

m A B A BA B A Bv E P P h h dT// / ( )° °= = − + −∫0 C 0 C

0

 

Trong tröôøng hôïp söû duïng daây buø: 
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Nhöõng phaàn töû ñöôïc söû duïng, diod hay transistor silicium ñöôïc maéc nhö 
diod (cöïc neàn vaø cöïc thu noái chung) ñöôïc cung caáp theo chieàu thuaän doøng ñieän 
I khoâng ñoåi, ñieän aùp V ôû hai ñaàu cöïc cuûa chuùng tuøy thuoäc vaøo nhieät ñoä, ñieàu 
naøy coù theå xem nhö tín hieäu ñi ra töø caûm bieán tuøy thuoäc vaøo nhieät ñoä. 

Ñoä nhaïy nhieät S cuûa diod hay transistor ñöôïc maéc nhö diod ñöôïc xaùc ñònh 
bôûi S = dV/dT coù trò giaù khoaûng – 2,5mV/oC, noù khoâng hoaøn toaøn ñoäc laäp vôùi 
nhieät ñoä. Maët khaùc ñoä nhaïy cuõng nhö ñieän aùp V tuøy thuoäc vaøo doøng ñieän 
ngöôïc Io, doøng naøy coù theå coù giaù trò khaùc nhau ñoái vôùi caùc phaàn töû diod hay 
transistor khaùc nhau. Caùc diod, transistor chæ coù theå ñoåi cho nhau khi caùc ñaëc 
tính cuûa chuùng gioáng nhau (cuøng trò giaù V ñoái vôùi moät doøng ñieän cho tröôùc vaø 
coù cuøng trò giaù Io). 

Ñeå caûi thieän söï tuyeán tính vaø keát quaû coù theå hoaùn vò cho nhau, söû duïng 
hai transistor ñöôïc cung caáp bôûi hai doøng I1 vaø I2, ta ño söï sai bieät ñieän aùp giöõa 
caùc cöïc neàn vaø phaùt (H.7.5c). 

Ñoä nhaïy nhieät coù theå dieãn taû: = −1 2S d V V dT( )  

Ví duï: S = 86,56 Log 1 2I I  tính baèng μV. K–1. 

Nhöõng trò giaù ñoä nhaïy cuûa diod vaø transistor thöôøng lôùn hôn ñoä nhaïy caëp 
nhieät ñieän vaø khoâng caàn söï hieän höõu cuûa nhieät ñoä chuaån. Tuy nhieân nhöõng trò 
giaù naøy thaáp hôn so vôùi ñoä nhaïy nhieät ñieän trôû coù ñi keøm vôùi maïch bieán ñoåi. 
Do ñaëc tính ñieän cuûa caûm bieán laøm giôùi haïn phaïm vi söû duïng ño nhieät ñoä trong 
khoaûng töø – 50oC ñeán 150oC, trong khoaûng naøy ñaëc tính ñieän cuûa caûm bieán raát 
oån ñònh. 

7.4.2 Söï lieân heä ñieän aùp vaø nhieät ñoä 

1- Diod hay transistor maéc nhö diod 

Doøng ñieän I vaø ñieän aùp V ñöôïc lieân heä bôûi coâng thöùc. 

I = Io
qV
KT

[ ( ) ]−1exp  

T: oK ; K: kaèng soá Boltzman 

Neáu phaân cöïc thuaän (I Io) ta coù: 

I = Io exp
qV
KT
( )  vôùi Io = C Tm exp

qV
KT

( )Φ−  
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trong ñoù: VΦ - ñoä cao vuøng caám tính baèng volt, ñoái vôùi silicium coù trò  
                     giaù 1,12 voân. 

        m - thoâng thöôøng coù trò giaù laø 3. 

    c - heä soá ñoäc laäp ñoái vôùi nhieät ñoä T nhöng tuøy thuoäc vaøo 
                   daïng hình hoïc moái noái. 

Nhö theá ta coù theå tính V: 

      V = VΦ + KT/qLogI – KT/qmLogT – KT/qLogC 

Haèng soá c vaø doøng I coù theå loaïi ra khoûi bieåu thöùc treân neáu ta ñeå yù laø ñieän 
aùp coù giaù trò V1 ñoái vôùi cuøng doøng ñieän I nhöng nhieät ñoä laø T1. 

V = V1
TT T KTV m Log

T T q T
( )Φ+ − + 1

1 1
1  

Bieåu thöùc treân cho thaáy ñieän aùp khoâng tuyeán tính theo nhieät ñoä. Khoaûng 
caùch tuyeán tính töø –20oC ñeán 150oC cuûa transistor MTS 102 (haõng Motorola) 
ñöôïc giôùi thieäu nhö hình 7.6. 

 

Hình 7.6: Caûm bieán transistor ño nhieät ñoä 
a) So saùnh sai soá tuyeán tính cuûa transistor vôùi ñieän trôû baïch kim vaø caëp nhieät 

ñieän;  b) Maïch ño 

2- Ñieän aùp sai bieät giöõa hai transistor gioáng nhau ñöôïc maéc 
          theo hình 7.5c 

Hai transistor Q1 vaø Q2 gioáng nhau, coù cuøng doøng Io ñöôïc cung caáp caùc 
doøng I1 vaø I2, caùc ñieän aùp neàn vaø phaùt laø V1 vaø V2. 

  o
o

qV IKTI I V Log
KT q I

= ⇒ =1 1
1 1exp  

  o
o

qV IKTI I V Log
KT q I

= ⇒ =2 2
2 2exp  
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Caûm bieán naøy taïo ra moät doøng ñieän thay ñoåi tuyeán tính theo nhieät ñoä 
tuyeät ñoái, ñöôïc duøng ño nhieät ñoä trong tröôøng hôïp duøng daây daãn vôùi khoaûng 
caùch xa. Sô ñoà ñôn giaûn veà caáu taïo caûm bieán nhö hình 7.8. 

 

Hình 7.8: Caûm bieán ño nhieät ñoä duøng IC AD 590 
a) Sô ñoà nguyeân lyù;   b) Maïch ño nhieät ñoä;   c) Maïch buø tröø 

Caùc transistor Q3 vaø Q4 coù cuøng ñieän aùp VBE vaø coù doøng cöïc phaùt gioáng 
nhau baèng IT/2; doøng ñieän naøy qua Q4 cuõng chính laø doøng ñieän cöïc phaùt cuûa 
Q1, noù xaùc ñònh ñieän aùp neàn phaùt laø: 

T
BE

o

IKTV Log
q I

( )=
1 2

 

Doøng ñieän TI /2  chaïy qua Q3 ñi qua Q2, coù ñieän aùp neàn – phaùt (thöïc teá 

goàm taùm transistor gioáng Q1, moãi transistor coù doøng ñieän IT/16) laø: 

T
BE

o

IKTV Log
q I

( )=
2 16

 

Söï sai bieät giöõa ñieän aùp VBE1 vaø VBE2 xuaát hieän ôû hai ñaàu ñieän trôû R coù 
doøng ñieän 2TI /  chaïy qua. 
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 Ba truïc cô Y, Y’, Y’’ moãi truïc thaúng goùc vôùi hai caïnh ñoái dieän cuûa maët 
phaúng saùu caïnh. 

 

Hình 7.9: Tinh theå thaïch anh 
a) Daïng toång quaùt;    b) Tieát dieän thaúng goùc vôùi truïc quang 

Trong tinh theå ñöôïc caét theo daïng tieát dieän vuoâng, tam giaùc hoaëc troøn, 
caùc ñaëc tính phuï thuoäc vaøo daïng hình hoïc, vaø kích thöôùc cuûa chuùng cuõng nhö 
phöông tinh theå. Thaïch anh laø moät chaát aùp ñieän. Trong tröôøng hôïp caùc maët 
phaúng thu ñieän tích thaúng goùc vôùi truïc ñieän seõ xuaát hieän caùc ñieän tích traùi daáu 
treân maët phaúng. Ñoù laø hieäu öùng aùp ñieän tröïc tieáp. 

 Moät söï thay ñoåi beà daøy cuûa baûn thaïch anh, neùn laïi hoaëc beø ra tuøy thuoäc 
theo daáu cuûa ñieän aùp khi ñöa vaøo caùc beà maët, ñoù laø hieäu öùng aùp ñieän ngöôïc. 

Moät baûn thaïch anh coù theå xaûy ra caùc dao ñoäng cô lieân quan ñeán caùc loaïi 
bieán daïng khaùc nhau: söï keùo daøi ra, uoán cong, caét. Taàn soá dao ñoäng ñöôïc xaùc 
ñònh bôûi daïng hình hoïc, kích thöôùc, phöông tinh theå cuûa baûn thaïch anh vaø coù 
theå dieãn taû bôûi coâng thöùc: 

f n l c p( / ) /=  

trong ñoù: c - ñoä lôùn ñaøn hoài, phuï thuoäc phöông tinh theå 

   ρ - troïng löôïng rieâng cuûa thaïch anh 

   l - kích thöôùc cuûa baûn thaïch anh theo phöông truyeàn dao ñoäng 

   n - soá nguyeân; 1 < n < 5. 

Khi aùp vaøo hai maët cuûa baûn thaïch anh moät ñieän aùp xoay chieàu maø taàn soá 
baèng vôùi taàn soá dao ñoäng coù theå, hieäu öùng aùp ñieän ngöôïc xaûy ra keùo theo söï 
dao ñoäng cuûa baûn thaïch anh. Nhö theá coù theå xaây döïng moät hieän töôïng dao 
ñoäng cô ñieän vôùi söï bieán ñoåi tuaàn hoaøn naêng löôïng cô ra naêng löôïng ñieän vaø 
ngöôïc laïi, vaø naêng löôïng maát maùt raát beù. Heä soá phaåm chaát Q ñaëc tröng cho 
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hieän töôïng coäng höôûng coù ñöôïc: 

= π×2 naêng löôïng cô hoaëc ñieän cöïc ñaïiQ
naêng löôïng tieâu taùn tuaàn hoaøn

 

Ñoái vôùi baûn thaïch anh, Q coù giaù trò raát cao, thöôøng töø 104 ÷ 105. Vò trí hai 
baûn cöïc thu ñieän tích so vôùi truïc tinh theå cuûa baûn thaïch anh xaùc ñònh löïc caét. Ví 
duï: 

 Löïc caét X goïi laø maãu Curie: hai baûn cöïc thaúng goùc vôùi truïc X. moät ñieän 
aùp xoay chieàu ñöôïc aùp vaøo hai maët ñoái dieän, baûn dao ñoäng coù theå dao ñoäng theo 
chieàu daøi vaø hai taàn soá coäng höôûng quan troïng laø: 

f e/=1 2860  vaø  f l/=2 2860 ;   f tính baèng kHz  

e vaø l: beà daøy vaø beà roäng cuûa baûn tính baèng mm. 

  Löïc caét AT, hai maët baûn cöïc quay chung quanh truïc X vaø taïo thaønh 
moät goùc gaàn baèng 35o so vôùi truïc Z, baûn dao ñoäng coù theå dao ñoäng theo löïc caét 
beà daøy vaø taàn soá dao ñoäng coù trò giaù: 

=
1675f n

e
.   

f: kHz; n: soá nguyeân ≤ 5 

 

Hình 7.10: a) Löïc caét X;  b) Löïc caét AT 

 Vôùi nhöõng löïc caét khaùc ñöôïc söû duïng: taàn soá dao ñoäng cô luoân luoân tæ 
leä nghòch vôùi moät trong nhöõng kích thöôùc cuûa chuùng. 

Caùc ñieän cöïc cho pheùp ñaët moät ñieän aùp vaøo baûn dao ñoäng, noù ñöôïc caáu 
taïo baèng thanh kim loaïi ñaët tieáp xuùc vôùi baûn dao ñoäng. 
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Chung quanh taàn soá coäng höôûng cô, veà phöông dieän ñieän baûn thaïch anh 
coù theå ñöôïc bieåu thò baèng moät löôõng cöïc caáu taïo baèng hai nhaùnh song song. 

Moät nhaùnh L, C, R. Caùc phaàn töû naøy 
coù giaù trò ñöôïc xaùc ñònh bôûi ñaëc tính hình 
hoïc, cô khí vaø tinh theå cuûa baûn dao ñoäng 
vaø coù ñoä lôùn: 

L: töø vaøi H ñeán 104H, C: töø 10–2 pF ñeán 10–1pF,  

R: vaøi kΩ ñeán vaøi chuïc kΩ 

 Moät nhaùnh goàm ñieän dung Co ñoù laø ñieän dung ñöôïc hình thaønh baèng 
caùc ñieän cöïc kim loaïi coù giaù trò khoaûng: 1 ñeán 100 pF; tæ soá C/Co coù giaù trò toång 
quaùt töø 10–2 ñeán 10–3. 

Löôõng cöïc naøy coù theå coù hai taàn  soá  coäng höôûng ñieän: 

 Coäng höôûng noái tieáp cuûa nhaùnh L, C, R taàn soá fS: 

Sf LC
=

π
1

2
 

  Coäng höôûng song song, giöõa Co vaø nhaùnh L, C, R taàn soá fP: 

p

o

f
LC

C C( / )

=
π

+

1
12

1

 

Caùc taàn soá naøy raát gaàn nhau: p S

S o

f f C
f C
−

= ⋅
1
2

 

7.6.2 Ñoä nhaïy nhieät 

Taát caû söï thay ñoåi nhieät ñoä keùo theo moät söï thay ñoåi kích thöôùc cuûa baûn 
dao ñoäng, troïng löôïng rieâng vaø heä soá ñaøn hoài, keát quaû: 

 Moät söï thay ñoåi taàn soá coäng höôûng cô: = ρf n l c  

 Moät söï thay ñoåi caùc giaù trò caùc thaønh phaàn L, C, R ñaëc tröng cuûa baûn 
dao ñoäng, veà phöông dieän ñieän. 

Moät caùch toång quaùt: f(T) = fo(1 + aT + bT2 + dT3); T: oC 

   ⇒ Δ =0f f  aT + bT2 + dT3 vôùi Δf = f(T) – fo. 

Caùc heä soá a, b, d tuøy thuoäc löïc caét baûn dao ñoäng (H.7.11). 
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Hình 7.11: Söï thay ñoåi theo nhieät ñoä taàn soá coäng höôûng cuûa thaïch anh ñoái vôùi 
caùc löïc caét khaùc nhau 

Vôùi löïc caét LC (tuyeán tính) veà nguyeân taéc caùc heä soá b vaø d baèng 0. Ñoä 
nhaïy nhieät cuûa taàn soá coäng höôûng laø moät haèng soá: 

    o
fS a f
T

.Δ
= =
Δ

 

vôùi: a = 35,45×10–6/oC vaø fo = 28,208 MHz; ta coù: S = 1000 Hz/oC. 

Löïc caét LC thöôøng ñöôïc söû duïng ñoái vôùi baûn thaïch anh duøng laøm caûm 
bieán ño nhieät ñoä. Hình 7.12 cho thaáy söï thay ñoåi ñoä nhaïy nhieät cuûa baûn thaïch 
anh coù löïc caét LC. 

 

 

Hình 7.12: Ñoä nhaïy thay ñoåi theo nhieät ñoä  
cuûa thaïch anh coù löïc caét LC 
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7.6.3 Maïch dao ñoäng duøng baûn thaïch anh 

Moät dao ñoäng sin ñöôïc caáu taïo goàm moät maïch khueách ñaïi vaø moät maïch 
hoài tieáp (H.7.13). 

A - ñoä lôïi maïch khueách ñaïi 

Φa - goùc leäch pha taïo bôûi maïch khueách ñaïi . 

β - tæ soá hoài tieáp, ñoù laø tæ soá tín hieäu ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cuûa maïch khueách 
ñaïi, Φr goùc leäch pha taïo bôûi maïch hoài tieáp. Ñieàu kieän Barkhausen ñeå cho maïch dao 
ñoäng: β ≥ 1A.  vaø Φa + Φr = 2π. 

Hình 7.13 laø moät maïch dao ñoäng ñôn giaûn. 
 

 

Hình 7.13: a) Sô ñoà nguyeân lyù maïch dao ñoäng 
                            b) Maïch dao ñoäng ñôn giaûn duøng thaïch anh 

7.6.4 Caùch cheá taïo nhieät keá vaø caùch ño 

Ñeå ño nhieät ñoä baèng caûm bieán thaïch anh ta ñaët baûn thaïch anh beân trong 
hoäp theùp chöùa heùlium nhaèm muïc ñích gia taêng söï daãn nhieät giöõa thaïch anh vaø 
hoäp. Thaïch anh ñöôïc noái vôùi caùc phaàn töû taùc ñoäng nhôø daây caùp vaø seõ taïo neân 
maïch dao ñoäng vôùi tín hieäu ño em: 

em  = EmcosΩmt  vôùi  Ωm = 2πfm 

fm = fo + Δf vaø Δf = S (T – To) = ST khi To = 0oC 

Vôùi maïch dao ñoäng chuaån baèng thaïch anh, taïo neân tín hieäu chuaån er taàn 
soá fo, ñoäc laäp vôùi moâi tröôøng. 

r r o o oe E t fcos .( )= Ω Ω = π2  
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Caùc tín hieäu em, er ñöôïc ñöa vaøo maïch thay ñoåi taàn soá (maïch nhaân chaúng 
haïn) seõ taïo neân tín hieäu V’o: 

V’o = Kemer = E’o [cos(Ωm – Ωr )t + cos(Ωm + Ωr)t] 

Vôùi moät maïch loïc thaáp qua noù giôùi haïn taàn soá cao ôû ñaàu ra: 

Vo = Eocos(Ωm – Ωr )t = Eo cos 2πΔf.t 

Moät boä ñeám taàn soá cho pheùp xaùc ñònh Δf vaø vôùi S bieát ñöôïc, ta seõ bieát T = 
Δf/ S. 

Ñaëc tính ño löôøng cuûa caûm bieán thaïch anh ño nhieät (haõng cheá taïo Hewlett 
Packard): 

Khoaûng ño: –80 ñeán 250oC. 

Khoaûng caùch tuyeán tính: ± 0,05% khoaûng ño. 

Ñoä nhaïy: 1000 Hz/oC. 

Khaû naêng ño: 0,0001oC. 

Ñoä nhanh: haèng soá thôøi gian nhieät 2,5 giaây trong nöôùc coù vaän toác 
2m/giaây. 
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Nhöõng caûm bieán loaïi naøy raát ñaëc tröng cho vieäc ño vaän toác chaát loûng vaø 
seõ ñöôïc trình baøy sau. 

8.1.1 Toác ñoä keá loaïi coïng hay thanh ñieän trôû ñun noùng 

1- Nguyeân lyù, caáu taïo vaø ñònh luaät trao ñoåi nhieät 

Khi ngöôøi ta ñaët trong vuøng chaát loûng di chuyeån, moät coïng hoaëc moät 
thanh ñieän trôû ñöôïc ñun noùng nhôø hieäu öùng Joule coù nhieät ñoä lôùn hôn nhieät ñoä 
doøng chaûy, seõ xaûy ra moät söï trao ñoåi nhieät cho nhau. Vieäc trao ñoåi phuï thuoäc 
vaøo ñaëc tính vaät lyù cuûa chaát loûng, vaän toác chaát loûng vaø khoaûng sai bieät nhieät 
ñoä giöõa ñieän trôû ñoát noùng vaø chaát loûng. 

Nhieät ñoä caân baèng cuûa coïng hoaëc thanh ñieän trôû caûm bieán ñöôïc xaùc ñònh 
do vieäc ño ñieän trôû caûm bieán, noù töông öùng vôùi coâng suaát Joule tieâu taùn vaø do 
ñoù vaän toác cuûa doøng chaûy ñöôïc xaùc ñònh. 

Kim loaïi duøng laøm caûm bieán phaûi coù heä soá nhieät ñieän trôû cao, trong chaát 
khí ngöôøi ta thöôøng duøng moät sôïi baïch kim hoaëc tungsteøne raát maûnh (0,6μm < 
D < 10μm), trong chaát loûng vì lyù do caàn chaéc chaén, caûm bieán laø taám baïch kim 
moûng, ñaët treân caây hình truï caùch ñieän vaø coù voû ñöôïc boïc thaïch anh (H.8.1). 

 

Hình 8.1: Coïng vaø thanh ñun noùng duøng laøm toác ñoä keá 

Coâng suaát Joule Pj tieâu taùn treân moät ñieän trôû nhieät ñoä T, trò giaù R(T), doøng 
ñieän IDC chaïy qua ñöôïc dieãn taû: Pj = R(T)I2. 
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Söï trao ñoåi nhieät vôùi chaát loûng ôû nhieät ñoä Ta, coâng suaát trao ñoåi coù theå 
vieát: 

PC = hS1(T – Tc)   
vôùi: h - heä soá trao ñoåi nhieät 

S1 - tieát dieän ngoaøi cuûa caûm bieán ñoái vôùi daïng coïng (tieát dieän troøn): 

S1 = π Dl 
  D - ñöôøng kính;   l - chieàu daøi.  

Ñoái vôùi daïng thanh (tieát dieän chöõ nhaät): 

S1 = 2Dl 
vôùi: D - chieàu roäng; l - chieàu daøi. 

Khi caân baèng nhieät Pj = PC ⇒ R(T) I2 = h . S1(T – Ta). 

Vaän toác U cuûa chaát loûng tham gia vaøo bieåu thöùc tính h vaø nhöõng coâng 
thöùc khaùc nhau cho pheùp tính trò giaù h nhö sau: 

Coâng thöùc King:  h = a + b U  

a, b: laø nhöõng haèng soá ñoái vôùi moãi chaát loûng vaø caûm bieán cho tröôùc, ta coù theå 
ñôn giaûn: R(T) I2 = (A + B U )(T – Ta) 

Vôùi A = a S1; B = b S1. 

Ñeå thaáy roõ nhöõng thoâng soá laøm aûnh höôûng ñeán vieäc ño, ta ñaët moät caùch 
toång quaùt: h Nu D/= λ  

λ - ñoä daãn nhieät cuûa chaát loûng 

D - ñöôøng kính cuûa coïng hoaëc beà roäng cuûa thanh 

Nu - heä soá Nusselt. Nhö theá phöông trình caân baèng coù theå vieát: 

R(T)I2 = Nu D/λ . S1(T – Ta)  

Trong tröôøng hôïp daïng coïng: aNu R T I l T T( ) / ( )= πλ −2   

Coù nhieàu bieåu thöùc khaùc nhau ñeå tính ñöôïc Nu, vaø thöôøng ñöôïc kyù hieäu 

Nuf (ôû nhieät ñoä a
f

T T
T

+
=

2
) nhö sau: 

Coâng thöùc Kramer: Nuf = 0,42Prf
0,2 + 0,57Prf

0,33.Ref
0,5. 

Ref =UD/γ : haèng soá Reynold; V: vaän toác chaát loûng; D: ñöôøng kính bình 

ñöïng chaát loûng; γ: ñoä nhôùt. 

Prf = /γ α : haèng soá Prandtl; α: heä soá khueách taùn cuûa chaát loûng. 
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Coâng thöùc Collis vaø Williams: Nuf = (A + BRef
n) a

a

T T
T

,( )+ 0 17

2
 

vôùi: n = 0,45; A = 0,24; B = 0,56 neáu 0,02 < Re < 44. 

hay: n = 0,51; A = 0; B = 0,48 neáu 44 < Re < 150. 

2- Maïch ño 

Coù hai loaïi maïch ño ñöôïc duøng cho vaän toác keá loaïi coïng hoaëc thanh ñun 
noùng: caùch maéc doøng ñieän khoâng ñoåi vaø caùch maéc nhieät ñoä T khoâng ñoåi. 

* Caùch maéc doøng ñieän khoâng ñoåi: 

Doøng ñieän I chaïy qua ñieän trôû caûm bieán ñöôïc giöõ khoâng ñoåi, nhôø moät 
ñieän trôû maéc noái tieáp vôùi caûm bieán, vaø ñöôïc cung caáp nhôø moät nguoàn doøng. Ta 
bieát coâng suaát nhieät trao ñoåi phuï thuoäc vaän toác chaát loûng, chaát loûng coù vaän toác 
thay ñoåi daãn ñeán nhieät ñoä caûm bieán thay ñoåi, ñieän trôû cuûa caûm bieán phuï thuoäc 
vaøo nhieät ñoä cuûa noù, nhö vaäy ñieän aùp hai ñaàu ñieän trôû caûm bieán phuï thuoäc vaøo 
vaän toác chaát loûng. 

Hình 8.2 cho ta thaáy sô ñoà nguyeân taéc maïch ño loaïi doøng ñieän khoâng ñoåi 
vaø coù maïch buø tröø quaùn tính nhieät ñeå caûi thieän vaän toác ñaùp öùng. 

 

Hình 8.2: Caùch maéc maïch ño doøng ñieän khoâng ñoåi 

* Caùch maéc nhieät ñoä khoâng ñoåi:  

Trong tröôøng hôïp naøy, nhieät ñoä vaø ñieän trôû cuûa caûm bieán ñöôïc giöõ khoâng 
ñoåi. Ñieän trôû caûm bieán ñöôïc maéc vaøo moät nhaùnh cuûa caàu Wheastone vaø doøng 
ñieän ñöôïc ñieàu chænh cho caàu caân baèng seõ phuï thuoäc vaøo vaän toác chaát loûng nhö 
hình 8.3. 
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Hình 8.3: Caùch maéc maïch ño nhieät ñoä khoâng ñoåi 

8.1.2 Toác ñoä keá duøng caùnh daïng Coupelles vaø caùnh daïng heùlice 

Loaïi toác ñoä keá naøy ñöôïc thieát keá nhö baùnh xe nöôùc, goàm coù moät chi tieát 
thöû nghieäm mang nhöõng caùnh Couplles hay daïng caùnh heùlice noù seõ quay döôùi 
taùc ñoäng cuûa doøng chaûy. Vaän toác quay, ñöôïc ño bôûi moät thieát bò ño vaän toác 
thích hôïp tæ leä vôùi vaän toác chaát loûng. 

1- Toác ñoä keá daïng Coupelles 

Nhöõng Coupelles coù daïng nöûa traùi caàu roãng, vôùi soá löôïng ba hay boán nöûa 
traùi caàu tuøy theo kieåu, moãi caùi ñöôïc gaén treân moät nhaùnh cuûa truïc quay (H.8.4). 

 

Hình 8.4: Vaän toác keá daïng Couplles 

 a) Loaïi ba Coupelle 
 b) Hình veõ vaän toác keá coù boán Coupelles trong phaàn tính toaùn 

Ñaët trong vuøng doøng chaûy, toác ñoä keá daïng Couplles seõ quay döôùi taùc 
ñoäng cuûa heä soá keùo coù giaù trò phuï thuoäc vaøo doøng chaûy taùc ñoäng vaøo maët naøo 
cuûa hình baùn caàu roãng. 

Phöông trình caân baèng ñöôïc thieát laäp moät caùch deã daøng baèng caùch quan 
saùt toác ñoä keá ôû thôøi ñieåm hai nöûa baùn caàu (ví duï 1 vaø 3) ôû vò trí thaúng goùc vôùi 
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vaän toác 
uur
U  cuûa doøng chaûy, nhöõng löïc taùc ñoäng treân hai nöûa baùn caàu coøn laïi (2 

vaø 4) töï caân baèng (hình veõ treân). Hai nöûa baùn caàu 1 vaø 3 coù vaän toác 
uur
V  vaø –

uur
V  

coù cuøng phöông vôùi vaän toác 
uur
U , nhöõng löïc keùo taùc duïng leân hai baùn caàu naøy coù 

trò soá töông ñöông. 

F1 = xC S U V( )ρ − 21
2

 

vôùi: ρ - khoái löôïng rieâng chaát loûng, S - ngaãu löïc chính. 

F3 = xC S U V' ( )ρ + 21
2

 

vôùi: Cx vaø xC'  laø nhöõng heä soá keùo ñoái vôùi moãi beà maët cuûa baùn caàu roãng. 

Ta coù: Cx . (U – V)2 = C’x(U + V)2 x x

x x

C C
U V

C C

'

'

+
⇒ =

−
 

Ta coù: Cx = 1,42 vaø xC'  = 0,38 ñoái vôùi baùn caàu roãng vaø U = 3,1V. 

Löu yù: vieäc tính toaùn treân chæ laø caùch tính toaùn ñôn giaûn. Nhöõng heä soá Cx 

thay ñoåi ñoái vôùi heä soá Reynolds moät caùch phöùc taïp phaûi keå ñeán nhöõng hieäu 
öùng reõ soùng. Neáu vaän toác töông ñoái lôùn nhöõng hieäu öùng khoâng tuyeán tính phaûi 
keå ñeán. 

2- Toác ñoä keá loaïi heùlice 

Truïc quay cuûa toác keá heùlice ñöôïc ñaët song song vôùi vaän toác doøng chaûy 

Trong tröôøng hôïp khoâng keå ñeán söï tröôït, ta coù theå vieát ñöôïc: 

U = h . N 
trong ñoù: U - vaän toác doøng chaûy   

   N - soá voøng /giaây cuûa heùlice 

   h - haèng soá. 

Nhöõng coâng thöùc khaùc coù theå ñöôïc 
neâu ra coù tính ñeán hieäu öùng tröôït, chæ 
duøng luùc khôûi haønh: 

U = a + b N 

U = a N + b N2 + C (Baumgarten) 

U = a + b N + C U/  (Rateau) 

Hình 8.5: Toác ñoä keá loaïi 



ÑO CAÙC ÑAÏI LÖÔÏNG CÔ HOÏC CHAÁT LOÛNG 

 

261

Nhöõng haèng soá tham gia trong caùc coâng thöùc treân dó nhieân phuï thuoäc vaøo 
ñaëc tính cuûa heùlice vaø chaát loûng. Hôn nöõa moät vaøi ñaëc tính coù theå thay ñoåi, ví 
duï söï hao moøn do taùc ñoäng cuûa doøng chaûy. 

3- Maïch bieán ñoåi, caùch thöïc hieän 

Moät maïch bieán ñoåi tín hieäu ñi ra töø baùnh xe nöôùc ñöôïc thöïc hieän baèng 
boán phöông phaùp.  

 Phöông phaùp coå ñieån laø vieäc bieán ñoåi baèng cô khí. Noái ñaàu ra baèng moät 
boä phaän ñeám voøng quay baèng cô ta gaëp trong thieát bò ño vaän toác baèng cô khí 
teân goïi Chronomeøtre.  

 Phöông phaùp thöù 2 laø noái lieàn moät maùy phaùt ño toác ñoä vôùi truïc quay.  

Thoâng thöôøng ngöôøi ta söû duïng hai phöông phaùp: 

 Phöông phaùp thöù 3: Ñaët 1 nam chaâm nhoû treân heùlice, ñieàu naøy daãn ñeán 
moät xung ñieän xuaát hieän moãi khi nam chaâm ñi ngang qua cuoän daây. 

 Phöông phaùp thöù 4: Duøng moät caûm bieán quang ñieän, caûm bieán bò che 
khuaát moãi laàn taám chaén ñi ngang qua. Moät söï phaân tích tín hieäu baèng caùch ño 
taàn soá cho pheùp ta bieát ñöôïc vaän toác hoaëc nhôø moät maïch bieán ñoåi taàn soá–ñieän 
aùp ta coù ñieän aùp moät chieàu tæ leä vôùi vaän toác caàn ño. 

8.1.3 Phöông phaùp ño toác ñoä baèng nhöõng caûm bieán khoâng ñaëc tröng 

ÔÛ ñaây ta ñeà caäp ñeán nhöõng phöông phaùp ño trong ñoù vieäc xaùc ñònh vaän 
toác moät caùch giaùn tieáp, nhöõng caûm bieán ñöôïc söû duïng thích hôïp rieâng cho vieäc 
ño caùc ñaïi löôïng vaät lyù cuï theå. 

1- Ño vaän toác nhôø oáng Pitot 

 

Hình 8.6: Caáu taïo oáng Pitot 

Phöông trình Bernouilli cho bieát söï lieân heä vaän toác U coù aùp suaát P1 vaø P2 
ôû ñieåm 1 vaø 2 töông öùng: 

U P P( )/= − ρ1 22  

trong ñoù: ρ - khoái löôïng rieâng cuûa chaát loûng. 

Söï sai bieät aùp suaát P1 – P2 ñöôïc ño nhôø moät caûm bieán aùp suaát vi sai. 

2- Vaän toác keá laser 

Nguyeân taéc: Hai nguoàn saùng phaùt xuaát töø nguoàn laser hoäi tuï taïi tieâu ñieåm 
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cuûa heä thoáng thaáu kính trong vuøng theå tích khoaûng 0,1mm3 cuûa chaát loûng seõ xaûy ra 
hieän töôïng giao thoa. Khoaûng caùch vaân giao thoa: 

d
sin( / )

λ
=

θ2 2
 

 

Hình 8.7: Vaän toác keá laser 
a) Caáu taïo, daây chuyeàn ño löôøng;  b) Söï phuï thuoäc taàn soá  
c) Maïch ñeám taàn soá;   d) Daïng tín hieäu 

λ- chieàu daøi böôùc soùng nguoàn saùng; θ - goùc hôïp bôûi hai nguoàn saùng. 

Neáu caùc phaân töû chaát loûng ôû vuøng giao thoa di chuyeån, seõ xaûy ra hieäu öùng 
Doppler aùnh saùng seõ bò khueách taùn vaø ñoàng thôøi ñöôïc tieáp nhaän nhôø moät caûm 
bieán quang hoïc (chaúng haïn photodiod) vaø noù seõ ñöôïc bieán ñieäu vôùi taàn soá fD 
(taàn soá Doppler) phuï thuoäc vaøo vaän toác doøng chaûy U vaø khoaûng caùch vaân giao 
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thoa d: 
θ

= =
λ

2
2D

U Uf
d

sin  

vôùi U laø thaønh phaàn vaän toác doøng chaûy vuoâng goùc vôùi vaân giao thoa. 

Taàn soá fD tæ leä tuyeán tính vôùi vaän toác U vaø giaù trò coù theå ño baèng phöông 
phaùp naøy, thoâng thöôøng töø 10–3m/giaây ñeán 103m/giaây. Hai kyõ thuaät coù theå söû 
duïng ñeå phaân tích tín hieäu ñi ra töø caûm bieán quang: söï phuï thuoäc taàn soá vaø 
vieäc ñeám taàn soá. 

- Phöông phaùp thöù nhaát (H.8.7b): taàn soá fD cuûa tín hieäu Doppler ñöôïc loïc 
vaø so saùnh vôùi taàn soá cuûa moät nguoàn dao ñoäng coù theå ñieàu chænh ñöôïc. Khoaûng 
caùch taàn soá ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh moät ñieän aùp tæ leä taùc ñoäng leân boä dao ñoäng 
sao cho taàn soá cuûa nguoàn dao ñoäng coù giaù trò fD. Moät boä bieán ñoåi taàn soá-ñieän 
aùp tieáp theo cho pheùp coù ñöôïc moät tín hieäu tæ leä vôùi vaän toác cuûa chaát loûng. Heä 
thoáng naøy coù lôïi laø tín hieäu DC nhöng noù ñoøi hoûi soá phaân töû di chuyeån khaù 
nhieàu ñeå khoâng caét ñöùt tín hieäu Doppler. 

- Phöông phaùp thöù hai (H.8.7c): aùp duïng cho doøng chaûy coù maät ñoä nhoû. 
Tín hieäu Doppler ñöôïc loïc coù cuøng daïng ñöôïc xaùc ñònh nhôø moät tín hieäu thôøi 
gian chuaån coù taàn soá cao FH, ngöôøi ta ñeám soá chu kyø NH cuûa tín hieäu chuaån FH 
naèm trong soá chu kyø coá ñònh ND cuûa tín hieäu Doppler: 

= D
D H

H

N
f F

N
 

3- Toác ñoä keá sieâu aâm 

Soùng aâm thanh truyeàn trong moâi tröôøng cho 
tröôùc coù vaän toác C tuøy thuoäc theo nhieät ñoä moâi 
tröôøng. Ví duï trong khoâng khí: C = 331,4m/giaây ôû 
8oC vaø 342,9 m/giaây ôû 20oC. 

Söï truyeàn tieáng ñoäng trong chaát loûng nhanh 
hôn trong moâi tröôøng khoâng khí:  
C = 1435 m/giaây trong nöôùc ôû 8oC. 

Neáu moâi tröôøng di chuyeån vôùi vaän toác 
uur
U  so 

vôùi quan saùt vieân, vaän toác C’ ñöôïc ño nhôø quan 
saùt vieân laø: 

 C’ = C + Ucosα 
vôùi α laø goùc taïo bôûi vaän toác 

uur
U  vaø phöông truyeàn soùng nhö hình 8.8. 

Hình 8.8: Nguyeân taéc 
cuûa toác ñoä keá sieâu 



ÑO CAÙC ÑAÏI LÖÔÏNG CÔ HOÏC CHAÁT LOÛNG 

 

265

söï phaân boá vaän toác ñoái xöùng so vôùi truïc cuûa oáng daãn, ta xem vaän toác U ño 
ñöôïc laø vaän toác trung bình cuûa doøng chaûy. Trong nhöõng ñieàu kieän naøy, tín hieäu 
e tæ leä vôùi löu löôïng. 

b) Caùch thöïc hieän 

 

Hình 8.9: Löu löôïng keá ñieän töø: caáu taïo vaø phaân tích tín hieäu 

Caûm öùng töø coù ñoä lôùn töø 10–3 ñeán 10–2 Tesla, ñöôïc taïo nhôø hai cuoän daây 
ñaët hai beân daây ño baèng vaät lieäu khoâng nhieãm töø, maët trong daây ño ñöôïc phuû 
moät lôùp caùch ñieän choáng laïi söï aên moøn do söï di chuyeån cuûa doøng chaûy. Hai 
ñieän cöïc ñeå thu tín hieäu ñöôïc ñaët taïi hai ñaàu cuûa ñöôøng kính thaúng goùc vôùi ñöôøng 
söùc. Hai cuoän daây ñöôïc cung caáp nhôø doøng ñieän xoay chieàu (ví duï 30 Hz) ñeå laøm theá 
naøo traùnh söï phaân cöïc. Tín hieäu thu ñöôïc coù daïng. 

e = U. D. Bo cos (ωt + Φ) 

B0: giaù trò cöïc ñaïi cuûa caûm öùng töø 

Bieân ñoä tín hieäu tæ leä vôùi U vaø ñoä lôùn côõ mV, tín hieäu taùch ra nhôø boä hoaøn 
ñieäu ñoàng boä. 

c) Ñaëc tính ño löôøng: Caùc chaát loûng phaûi coù ñoä daãn ñieän toái thieåu. Maët 
khaùc, maùy phaùt tín hieäu phaûi coù noäi trôû raát thaáp so vôùi ñieän trôû vaøo cuûa maùy 
ño. 

Khoaûng ño: Noù tuøy thuoäc vaøo ñöôøng kính cuûa daây ño, vaän toác doøng chaûy 
thoâng thöôøng thay ñoåi töø 1 ñeán 10m/giaây. 

Ví duï: Ñöôøng kính 10mm löu löôïng toái thieåu 0,28m3/giôø. 

       Löu löôïng cöïc ñaïi: 2,8m3/giôø 

 Ñöôøng kính 1 m. – Löu löôïng min: 2800m3/giôø 

       – Löu löôïng max: 28000m3/giôø. 
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Khoaûng caùch tuyeán tính: < ± 0,25% khoaûng ño. 

Ñoä chính xaùc: ± 1% khoaûng ño. 

Haèng soá thôøi gian khoaûng 1 giaây. 

Nhöõng ñieàu lôïi khi söû duïng löu löôïng keá ñieän töø: 

 Vieäc ño khoâng tuøy thuoäc vaøo ñaëc tính vaät lyù cuûa chaát loûng (tæ troïng, ñoä 
nhôøn, ñoä daãn ñieän mieãn laø ñoä daãn ñieän phaûi lôùn hôn moät giaù trò toái thieåu). 

 Vieäc ño thöïc teá ñoäc laäp ñoái vôùi vieäc phaân boá vaän toác cuûa doøng chaûy, 
ñieàu naøy cho pheùp ñaët löu löôïng keá trong tröôøng hôïp caàn kieåm soaùt löu löôïng 
gaàn moät chöôùng ngaïi vaät (nhö coude, van v.v...) 

 Khoâng coù söï maát maùt löu löôïng khi vaän haønh bôûi vì khoâng taïo neân moät 
chöôùng ngaïi vaät khi ño. 

 Khoâng coù nhöõng phaàn töû di ñoäng traùnh ñöôïc söï  hao moøn. 

 Choáng laïi söï aên moøn (ví duï nhö acid) nhôø vieäc choïn lôùp phuû beân trong 
thích hôïp (teùflon, eùmail, verre) vaø vaät lieäu ñieän cöïc (titane, palette). 

8.2.2 Löu löôïng keá cô khí vôùi boä bieán ñoåi tín hieäu ñieän 

Moät chi tieát thöû nghieäm ñöôïc ñaët trong thieát bò ño cho pheùp chaát loûng di 
chuyeån seõ taïo neân söï chuyeån ñoäng turbine (rotor turbine) hoaëc söï dòch chuyeån 
(phao noåi cuûa rotameøtre, palette). 

Moät caûm bieán thích hôïp, caûm bieán ño toác ñoä quay trong tröôøng hôïp ñaàu, 
hoaëc caûm bieán ño vò trí trong tröôøng hôïp thöù hai taïo ra tín hieäu tæ leä vôùi löu 
löôïng. 

1- Löu löôïng keá daïng turbine: nguyeân taéc gioáng nhö thieát bò ño vaän toác 
chaát loûng coù chong choùng quay daïng heùlice. Doøng chaûy trong tröôøng hôïp naøy 
seõ keùo turbine quay troøn ñöôïc ñaët doïc theo truïc cuûa thieát bò ño vaän toác quay 
troøn N (voøng/giaây) tæ leä vôùi löu löôïng Q: 

Q = K.N 

heä soá K tuøy thuoäc vaøo caáu taïo cuûa löu löôïng keá, nhöng veà nguyeân taéc ñoäc laäp 
ñoái vôùi chaát loûng. 
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Hình 8.10: Löu löôïng keá daïng turbine Hình 8.11: Nguyeân lyù  
cuûa Rotameøtre 

2- Rotameøtre: ñöôïc caáu taïo goàm moät phao noåi nhoû ñaët trong moät boä phaän 
höôùng daãn daïng coân theo chieàu thaúng ñöùng. 

Phao noåi ñaït caân baèng moät maët döôùi taùc ñoäng cuûa löïc ñaåy Archimeøde vaø 
löïc keùo, maët khaùc do troïng löôïng cuûa noù. 

x o
SUgV C gVρ

ρ + = ρ
2

2
 

vôùi: V, ρo: - theå tích vaø khoái löôïng rieâng cuûa phao 

U, ρ: - vaän toác vaø khoái löôïng rieâng cuûa chaát loûng; Cx - heä soá keùo 

S - tieát dieän cuûa phao. S = oDπ 2

4
; g: gia toác troïng tröôøng. 

phao di chuyeån ñeán vò trí maø vaän toác U ñöôïc tính: 

o

x

gVU
C S

( )ρ
= −

ρ
2 1  

ñöôøng kính cuûa phaàn töû höôùng daãn thay ñoåi tuyeán tính theo chieàu cao Z:  
      D = Do + aZ 

Löu löôïng Q:         Q = o oD aZ D[( ) ]π
+ −2 2

4
o

x

gV
C S

( )ρ
−

ρ
2 1  

Neáu söï phaân kyø cuûa phaàn töû höôùng daãn nhoû, ta coù : 

               o

x

gVQ aZ KZ
C S

. ( )ρ
= π − =

ρ
2 1  



 CHÖÔNG 8 

 

268

Vieäc ñaùnh daáu vò trí cuûa phao noåi ñöôïc thöïc hieän baèng vieäc ñoïc tröïc tieáp 
treân maët chia vaïch cuûa phaàn töû höôùng daãn caáu taïo baèng thuûy tinh, hoaëc baèng 
caùc teá baøo quang ñieän ñaët caùch khoaûng ñeàu ñaën, cuoái cuøng baèng toå hôïp phao 
noåi + ti noái vôùi loõi cuûa bieán aùp vi sai. 

Caùc chi tieát cuûa Rotameøtre raát khaùc nhau vaø nhö theá, löu löôïng ño ñöôïc 
raát khaùc nhau, khoaûng ño töø 10–4 ñeán 200m3/giôø. 

3- Löu löôïng keá Palette 

Döôùi taùc ñoäng thuûy löïc cuûa 
doøng chaûy seõ ñaåy Palette leân xuoáng 
nhieàu hay ít phuï thuoäc vaøo löu 
löôïng, ngoaøi ra Palette coøn chòu taùc 
ñoäng cuûa troïng löôïng vaø löïc chieâu 
hoài cuûa loø xo. 

Vò trí caân baèng cuûa Palette phuï thuoäc vaøo löu löôïng vaø ñöôïc bieán ñoåi ra 
tín hieäu ñieän nhôø moät bieán trôû coù truïc quay ñöôïc gaén chaët vaøo Palette. Ñaùp 
öùng coù theå tuyeán tính hay khoâng phuï thuoäc vaøo daïng tín hieäu  ñöa vaøo maïch 
ño. Ñieàu  lôïi cuûa loaïi naøy laø caáu taïo ñôn giaûn, chaéc chaén vaø giaù thaønh reû. 

8.2.3 Löu löôïng keá loaïi khoái nhieät 

 

Hình 8.13: Löu löôïng keá loaïi khoái nhieät 
a) Nguyeân lyù caáu taïo;  b) Söï phaân boá nhieät ñoä veà hai phía cuoän daây 

c) Maïch ñun noùng vaø maïch ño 

a) Nguyeân taéc: Thieát bò ño laø loaïi caûm bieán ñöôïc caáu taïo baèng moät mieáng 

Hình 8.12: Löu löôïng  keá Palette 
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Caùc phöông phaùp söû duïng ñeå xaùc ñònh möïc chaát loûng thöôøng chuù yù ñeán: 

 Ñaëc tính vaät lyù vaø hoùa hoïc cuûa chaát loûng cuõng nhö nhöõng thay ñoåi: ñoä 
daãn ñieän, haèng soá ñieän moâi, khoái löôïng rieâng, ñoä nhôøn, ñaëc tính aên moøn. 

 Nhöõng ñieàu kieän chöùa chaát loûng: nhieät ñoä, aùp suaát, coù ñuû phaàn theå tích 
ñeå daõn nôû. 

8.3.1 Phöông phaùp thuûy tónh 

Keát quaû coù ñöôïc do vieäc boá trí thieát bò ño hoaït ñoäng lieân tuïc theo ñoä cao 
cuûa möïc chaát loûng, khoâng phuï thuoäc vaøo ñaëc tính ñieän cuûa chaát loûng nhöng 
phuï thuoäc vaøo khoái löôïng rieâng. 

 

Hình 8.14: Phöông phaùp thuûy tónh ño chaát loûng 
a) Phao noåi;    b) Traùi chìm;    c) Caûm bieán aùp suaát vi sai 

 Moät phao noåi (H.8.14a) ñöôïc giöõ ôû ngang maët chaát loûng, ñöôïc caáu taïo 
chaéc chaén nhôø gaén vôùi moät caûm bieán ño vò trí qua heä thoáng puli vaø daây caùp, 
taïo ra tín hieäu ñieän gaén lieàn vôùi möïc chaát loûng. 

Moät traùi chìm (H.8.14b) ñöôïc caáu taïo baèng moät hình truï thaû chìm trong 
chaát loûng maø ñoä cao cuûa noù gaàn baèng vôùi chieàu cao cöïc ñaïi cuûa chaát loûng 
trong bình chöùa. Traùi chìm ñöôïc treo nhôø moät caûm bieán ño löïc, chòu taùc ñoäng 
cuûa moät löïc (troïng löôïng bieåu kieán), phuï thuoäc vaøo chieàu cao h cuûa chaát loûng. 

F = P – ρgSh 

trong ñoù: ρgSh - löïc ñaåy Archimede taùc ñoäng leân phaàn theå tích traùi  
                         chìm naèm trong chaát loûng 

    ρ - khoái löôïng rieâng chaát loûng;    g - gia toác troïng tröôøng. 

 Moät caûm bieán ño aùp suaát vi sai (H.8.14c) ñöôïc ñaët ôû ñaùy bình chöùa coù 
aùp suaát P: 
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P = Po + ρgh 
 trong ñoù: Po - aùp suaát ôû ñænh bình chöùa 

    ρgh - aùp suaát thuûy tónh do chieàu cao h cuûa chaát loûng. 

Caûm bieán coù chi tieát thöû nghieäm daïng maøng cho pheùp moät maët cuûa chi 
tieát chòu taùc ñoäng cuûa aùp suaát P, coøn maët kia chòu taùc ñoäng cuûa aùp suaát Po. Söï 
bieán daïng cuûa chi tieát thöû nghieäm daïng maøng ñöôïc bieán ñoåi thaønh tín hieäu 
ñieän tæ leä vôùi ñoä cao h. 

8.3.2 Phöông phaùp ñieän 

Ñaây laø nhöõng phöông phaùp söû duïng nhöõng caûm bieán ñaëc bieät, bieán ñoåi 
tröïc tieáp möïc chaát loûng ra tín hieäu ñieäân, tieän lôïi cuûa phöông phaùp naøy laø boá trí 
thieát bò ñôn giaûn, vaän haønh deã daøng, 

1-Caûm bieán ño ñoä daãn ñieän 

 

Hình 8.15: Caûm bieán ño ñoä daãn ñieän xaùc ñònh möïc chaát loûng 
a) Söû duïng hai ñieän cöïc; b) Moät ñieän cöïc; c) Phaùt hieän möïc chaát loûng 

Hình 8.15a: duøng hai ñieän cöïc (bình chöùa caùch ñieän). 

Hình 8.15b: duøng moät ñieän cöïc (bình chöùa daãn ñieän). 

Hình 8.15c: doø möïc chaát loûng. 

Chæ söû duïng ñoái vôùi chaát loûng daãn ñieän, khoâng aên moøn, khoâng ñaëc tröng 
cho tính  caùch ñieän. 

Ñaàu doø ñöôïc caáu taïo baèng hai ñieän cöïc hình truï, moät trong hai ñieän cöïc 
ñöôïc theá baèng bình chöùa (baèng kim loaïi). Ñaàu doø ñöôïc cung caáp bôûi ñieän aùp 
xoay chieàu coù trò soá thaáp (khoaûng 10V) ñeå traùnh hieän töôïng phaân cöïc caùc ñieän 
cöïc. 

Ñeå ño möïc chaát loûng, ñaàu doø ñöôïc ñaët theo phöông thaúng ñöùng vaø chieàu 
daøi chung h cuûa ñieän cöïc thay ñoåi theo möïc chaát loûng. Doøng ñieän taïo ra coù ñoä 
lôùn tæ leä vôùi chieàu daøi ñieän cöïc naèm trong chaát loûng, giaù trò naøy tuøy thuoäc vaøo 
ñoä daãn ñieän cuûa chaát loûng. 
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Ñeå doø möïc chaát loûng, ta ñaët moät ñieän cöïc ngaén theo chieàu ngang töông 
öùng vôùi möïc chaát loûng. Moät doøng ñieän coù bieân ñoä khoâng ñoåi xuaát hieän khi möïc 
chaát loûng ñaït ñeán vò trí ñaàu doø. 

2- Caûm bieán ño ñieän dung 

Khi chaát loûng laø chaát caùch ñieän, moät tuï ñieän ñöôïc hình thaønh giöõa hai 
ñieän cöïc hình truï, hoaëc giöõa moät ñieän cöïc vaø voû cuûa bình chöùa baèng kim loaïi. 
Moâi tröôøng ñieän moâi bao goàm chaát loûng trong khoaûng hai ñieän cöïc chìm trong 
chaát loûng vaø khoâng khí ôû phaàn ñieän cöïc beân ngoaøi. 

Vieäc gaén caùc ñieän cöïc ñeå ño hoaëc doø möïc chaát loûng ñöôïc thöïc hieän gioáng 
nhö tröôøng hôïp caûm bieán ño ñoä daãn ñieän. Vieäc ño vaø doø möïc chaát loûng dó 
nhieân daãn ñeán moät söï thay ñoåi ñieän dung quan troïng neáu haèng soá ñieän moâi εr 
cuûa chaát loûng lôùn hôn giaù trò cuûa moâi tröôøng khoâng khí. Ngöôøi ta thöôøng söû 
duïng phöông phaùp naøy vôùi ñieàu kieän εr > 2. Tröôøng hôïp chaát loûng daãn ñieän, 
ngöôøi ta chæ söû duïng moät ñieän cöïc ñöôïc bao phuû baèng vaät lieäu caùch ñieän, ñoùng 
vai troø ñieän moâi cuûa tuï ñieän vaø baûn cöïc coøn laïi ñöôïc hình thaønh do söï tieáp xuùc 
vôùi chaát loûng daãn ñieän. 
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nhöõng caûm bieán nhaïy ñoái vôùi tia böùc xaï hoàng ngoaïi phaûi ñaët trong moät hoäp 
laøm nguoäi, moät maët ñeå giaûm söï kích thích nhieät, maët khaùc ñeå giôùi haïn söï tieáp 
xuùc vôùi tia böùc xaï cuûa moâi tröôøng chung quanh. 

9.1.2 Ñoä nhaïy 

Quang thoâng cuûa tín hieäu quang ñöôïc tieáp nhaän nhôø caûm bieán taïo ra moät 
doøng quang ñieän IP coäng theâm vôùi doøng ñieän vuøng toái Io, xaùc ñònh doøng ñieän I 
chaïy qua caûm bieán:  I = Io + Ip 

Doøng ñieän Ip cho bieát ñaëc tính ñaùp öùng cuûa caûm bieán ñoái vôùi tia böùc xaï 
tieáp nhaän. Noù tuøy thuoäc vaøo moät phaàn caáu taïo cuûa caûm bieán, maët khaùc phuï 
thuoäc vaøo loaïi tia böùc xaï, thaønh phaàn phoå vaø quang thoâng. 

Khi Io khoâng ñoåi, söï bieán thieân ΔI cuûa doøng ñieän caûm bieán baèng söï bieán 
thieân ΔIp cuûa doøng quang ñieän. 

Caûm bieán döôùi taùc ñoäng cuûa quang thoâng Φ taïo ra doøng quang ñieän Ip, ñoä 
nhaïy cuûa caûm bieán ñöôïc xaùc ñònh baèng tæ soá ΔI vôùi söï thay ñoåi ñaïi  löôïng ño 
ΔΦ:   pS I I/ /= Δ ΔΦ = Δ ΔΦ  

Tuøy theo ñôn vò quang thoâng, ñoä nhaïy ñöôïc dieãn taû bôûi A/W hay A/lumen 
hoaëc A/lux khi quang thoâng ñaëc tröng baèng chieáu ñoä maø noù taïo ra. 

Ñoái vôùi caûm bieán tuyeán tính, ñoä nhaïy ñoäc laäp ñoái vôùi Φ vaø baèng ñoä nhaïy 
tónh:    pS I /= Φ  

1- Ñoä nhaïy phoå S(λ) 

Ñoù laø ñoä nhaïy caûm bieán khi tia böùc xaï nhaän ñöôïc laø ñôn saéc, noù ñöôïc ñaëc 
tröng bôûi ñoä daøi soùng λ:   pS I( ) / ( )λ = Δ ΔΦ λ  

Ñoái vôùi caûm bieán tuyeán tính:   pS I( ) / ( )λ = Φ λ  

Ñöôøng cong ñaùp öùng phoå cho bieát söï bieán thieân theo böôùc soùng cuûa ñoä 
nhaïy töông ñoái: S(λ)/S(λp) vôùi λp laø böôùc soùng coù ñoä nhaïy phoå cöïc ñaïi. 

Moät söï aùp duïng lyù thuyeát cho pheùp döï ñoaùn daïng ñöôøng cong ñoä nhaïy 
phoå. 



ÑO ÑAÏI LÖÔÏNG QUANG 

 

275

 

Hình 9.1: Daïng toång quaùt ñöôøng cong ñoä nhaïy phoå 

 Vôùi λ > λs (λS: ñoä daøi böôùc soùng rieâng) doøng ñieän IP veà nguyeân taéc 
baèng khoâng. 

 Vôùi λ ≤ λS, doøng ñieän Ip tæ leä vôùi soá ñieän tích töï do G trong moät giaây:    pI ~ G = η 1(

vôùi:   S(λ) ~ η − λ λ λ
=

λ λ
1

P P

R Svaø
h C S
( ) ( )
. ( )

 vôùi λP = λS. 

η vaø R tuøy thuoäc vaøo λ, ñöôøng cong ñaùp öùng phoå coù daïng nhö phöông trình 
treân. 

2- Ñoä nhaïy toång coäng St: ñoù laø ñoä nhaïy caûm bieán quang khi nhaän tín hieäu 
quang khoâng phaûi ñôn saéc, maø tuøy thuoäc moät phaàn vaøo ñoä nhaïy phoå cuûa caûm 
bieán ñoái vôùi caùc ñoä daøi soùng cuûa tia böùc xaï nhaän ñöôïc, maët khaùc phuï thuoäc 
vaøo söï phaân boá phoå. Bieåu thöùc ñoä nhaïy toång coäng coù theå bieåu dieãn deã daøng, 
giaû söû caûm bieán tuyeán tính: St = pI /Φ . Doøng ñieän I laø toång caùc doøng ñieän 

dIP(λ) ñoái vôùi caùc ñoä daøi soùng nhaän ñöôïc, neáu dΦ (λ) laø quang thoâng trong 
khoaûng λ vaø λ + dλ: 

PdI S d d d d d( ) ( ). ( ); ( ) [ ( )/ ]λ = λ Φ λ Φ λ = Φ λ λ λ  

vôùi: d d( )/Φ λ λ  - maät ñoä phoå cuûa quang thoâng coù ñoä daøi soùng λ, cho pheùp dieãn 
taû quang thoâng toång coäng nhaän ñöôïc. 

 d d
d
( )[ ]

λ

λ

Φ λ
Φ = λ

λ∫
2

1

 

vôùi: λ1, λ2 - ñoä daøi soùng giôùi haïn cuûa phoå tia böùc xaï. 

Doøng ñieän toång coäng IP coù giaù trò : 
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 Soá aâm ñieän töû taùi hôïp trong ñôn vò thôøi gian vôùi caùc nguyeân töû ion hoùa, 
tæ leä vôùi maät ñoä nguyeân töû ion hoùa no, vaø maät ñoä caùc aâm ñieän töû, nhö vaäy tæ leä 
vôùi bình phöông no: r. on2 ; r: heä soá taùi hôïp. 

 

Hình 9.3: Söï dòch chuyeån ñieän töû trong chaát baùn daãn 
a) Trong vuøng toái;  b) Trong vuøng saùng 

Söï thay ñoåi maät ñoä aâm ñieän töû töï do ñöôïc dieãn taû baèng phöông trình: 

 

  o d o odn dt a N n rn( )= − − 2  

ÔÛ traïng thaùi caân baèng thöôøng tröïc, ta coù: odn dt = 0  

vôùi:           no = − daNa a
r rr

/[ ]+ +
2

1 2
22 4

 

Söï daãn ñieän vuøng toái ñöôïc dieãn taû: σo = qμno. 

q - trò giaù tuyeät ñoái ñieän tích cuûa aâm ñieän töû. 

μ - ñoä linh ñoäng cuûa aâm ñieän töû. 

Khi nhieät ñoä gia taêng, ñoä linh ñoäng giaûm nhöng maät ñoä no gia taêng nhieàu 
do hieäu öùng nhieät vaø keát quaû laø söï daãn ñieän gia taêng. 

Khi chaát baùn daãn ñöôïc chieáu saùng, caùc phoâton coù naêng löôïng h� ≥ Wd ion hoùa 
caùc donnueurs taïo ra g aâm ñieän töû trong moät ñôn vò thôøi gian bôûi moät ñôn vò 
theå tích, coäng theâm caùc ñieän töû töï do, do söï kích thích nhieät. 

   g = G R
V A L h

( )
.

η −
= ⋅ Φ

ν
1 1  

vôùi:    V = A.L aG n R
hC

( ( ) )λΦ
= η = η − ⋅1  

na - soá phoâton haáp thuï trong moät giaây 

η - hieäu suaát löôïng töû 

R - heä soá phaûn chieáu cuûa vaät lieäu. 

Phöông trình ñoäng hoïc trôû thaønh: ddn dt a N n g rn/ ( )= − + − 2  
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Tia böùc xaï taïo ra caùc ñieän töû töï do thöôøng raát lôùn so vôùi caùc ñieän töû gaây 
ra bôûi söï kích thích nhieät: g a(Nd – n); n no. Vôùi ñieàu kieän treân, ñôn giaûn 
phöông trình ta coù ñöôïc maät ñoä ñieän töû töï do döôùi taùc ñoäng cuûa nguoàn saùng: 
n g r /( / )= 1 2 . Söï  daãn ñieän lieân quan ñeán σ = qμn, nhö vaäy söï daãn ñieän tæ leä 

khoâng tuyeán tính ñoái vôùi quang thoâng, noù thay ñoåi tæ leä vôùi /Φ1 2 . 

9.2.2 Heä soá ñoä lôïi 

Soá ñieän töû taùi hôïp moãi giaây trong moät ñôn vò theå tích tæ leä thuaän vôùi maät 
ñoä ñieän töû hieän dieän n, vaø tæ leä nghòch vôùi ñôøi soáng cuûa noù nτ , nhö vaäy soá ñieän 
töû taùi hôïp tæ leä vôùi nn/τ . 

Khi caân baèng, soá ñieän töû taùi hôïp moãi giaây nn/τ trong moät ñôn vò theå tích 

baèng vôùi soá ñieän töû phoùng thích g bôûi tia böùc xaï trong moät ñôn vò theå tích, ta 
coù:  nn g= τ . 

Vôùi nτ  laø moät haøm theo quang thoâng. 

Ñieän trôû R cuûa ñieän trôû quang ñöôïc tính: 

   L LR
A q n A

= ⋅ = ⋅
σ μ
1 1  

Khi cung caáp ñieän aùp V, doøng pI  chaïy qua ñieän trôû quang: 

   p
AI q n V
L

= μ ⋅  

Cöôøng ñoä ñieän tröôøng: VE
L

=  

Caùc ñieän töû di chuyeån vôùi vaän toác trung bình: v E= μ  

Thôøi gian di chuyeån cuûa ñieän töû: tr
L
v

τ =  

Doøng ñieän pI  coù theå ñöôïc vieát laïi: 

   n
p

tr
I q G q F G. .τ

= =
τ

 

Nhö vaäy doøng ñieän pI  chaïy qua ñieän trôû quang lôùn gaáp F laàn ñieän tích 

ñöôïc taïo ra moãi giaây, F laø heä soá ñoä lôïi vaø trò giaù cuûa noù vaøo khoaûng 510 , ñieàu 
naøy giaûi thích caùc ñieän trôû quang coù ñoä nhaïy cao. 

Ta coù theå vieát laïi nhö sau: 
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   n n

tr

V
F

L
τ τ μ

= =
τ 2  

Nhö vaäy doøng ñieän pI , keát quaû cuûa hieäu öùng quang ñieän, caøng lôùn khi: 

- Ñôøi soáng nτ  cuûa caùc ñieän töû töï do caøng daøi 

- Ñieän aùp cung caáp cho ñieän trôû quang caøng lôùn 

- Chieàu roäng L cuûa ñieän trôû quang caøng ngaén. 

9.2.3 Vaät lieäu söû duïng 
Ñieän trôû quang ñöôïc cheá taïo nhôø caùc vaät lieäu baùn daãn ñoàng nhaát ña tinh 

theå hoaëc ñôn tinh theå, tinh chaát hoaëc coù taïp chaát (dopeù).  

Vaät lieäu ña tinh theå: CdS, CdSe, CdTe, PbS, PbSe, PbTe.  

Vaät lieäu ñôn tinh theå: Ge vaø Si tinh chaát hoaëc dopeù bôûi Au, Cu, Sb, Zn, 
SbIn, AsIn, PIn, CdHgTe. 

9.2.4 Ñaëc tính cuûa ñieän trôû quang 
1- Ñieän trôû 

 

 

Hình 9.4: Vuøng phoå söû duïng ñoái vôùi caùc vaät lieäu  
ñieän trôû quang khaùc nhau 
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Hình 9.5: Söï thay ñoåi cuûa ñieän trôû quang  
döôùi taùc ñoäng cuûa nguoàn saùng 

Giaù trò ñieän trôû vuøng toái Ro tuøy thuoäc daïng hình hoïc, kích thöôùc, nhieät ñoä 
vaø thaønh phaàn lyù hoùa cuûa ñieän trôû quang. Coù giaù trò raát cao (104 ñeán 109Ω ôû 
25oC) ñoái vôùi PbS, CdSe,CdS. Coù giaù trò töông ñoái thaáp (10 ñeán 103Ω ôû 25oC) 
ñoái vôùi SbIn, SbAs, CdHgTe. 

Ñieän trôû Rc cuûa ñieän trôû quang döôùi taùc duïng cuûa tia böùc xaï giaûm raát 
nhanh theo chieáu ñoä. 

Ñieän trôû quang coù theå ñöôïc bieåu dieãn bôûi sô ñoà maïch töông ñöông goàm ñieän 
trôû vuøng toái RCo, ñaët song song vôùi ñieän trôû RCP ñöôïc xaùc ñònh bôûi hieäu öùng 
quang ñieän coù daïng: 

RCP  = a Φ-γ 

vôùi: a tuøy thuoäc vaøo vaät lieäu, nhieät ñoä vaø phoå cuûa tia böùc xaï 

γ thöôøng coù giaù trò trong khoaûng 0,5 vaø 1. 

Trong nhöõng ñieàu kieän naøy RC coù theå vieát: 

Co Cp Co
C

Co Cp Co

R R R aR
R R R a

. −γ

−γ

Φ
= =

+ + Φ
 

trong ñieàu kieän thöôøng söû duïng Rcp Ro, ta coù: RC = a Φ–γ  



ÑO ÑAÏI LÖÔÏNG QUANG 

 

281

Söï thay ñoåi ñieän trôû theo quang thoâng khoâng tuyeán tính, coù theå tuyeán tính 
hoùa trong moät vuøng quang thoâng giôùi haïn, nhôø moät ñieän trôû coá ñònh ñaët song 
song vôùi ñieän trôû quang. 

Ñieän trôû RC döôùi taùc ñoäng nguoàn saùng tuøy thuoäc vaøo nhieät ñoä, tuy nhieân 
ñoä nhaïy nhieät quaù beù so vôùi taùc duïng cuûa nguoàn saùng. 

2- Coâng suaát tieâu taùn 

Coâng suaát cöïc ñaïi tieâu taùn côõ mW ñoái vôùi mm2 beà maët caûm bieán. Söï thay 
ñoåi coâng suaát tieâu taùn Pd theo hoaït ñoäng cuûa Rc tuøy thuoäc vaøo nguoàn cung caáp. 

Ñieän aùp V cung caáp khoâng ñoåi: d CP V R/= 2  

Doøng ñieän I cung caáp khoâng ñoåi: Pd = RCI2. 

Cung caáp bôûi nguoàn söùc ñieän ñoäng ES noái tieáp vôùi ñieän trôû RS. 

= =
+

2 2

2 4
C S S

d d
SS C

R E E
P P

RR R max
;

( )
 khi RC = RS 

 

Söï ñoát noùng laøm giôùi haïn coâng suaát tieâu taùn coù theå chaáp nhaän ñöôïc. 

Vieäc söû duïng boä phaän giaûi nhieät cho pheùp laøm giaûm söï gia taêng nhieät ñoä 
nhöng laøm kích thöôùc coàng keành. 

3- Ñoä nhaïy ñieän trôû quang 

Theo sô ñoà maïch ñieän töông ñöông cuûa ñieän trôû quang, ñoä daãn ñieän cG  
cuûa ñieän trôû quang:  c co cpG G G= +  

vôùi: co
co

G
R

=
1 : ñoä daãn ñieän vuøng toái 

 cp
cp

G
R a

γ= = Φ
1 1 : ñoä daãn ñieän do hieäu öùng quang ñieän. 

Goïi V laø ñieän aùp cung caáp, doøng ñieän I chaïy qua ñieän trôû quang: 
   c co cp o pI G V G V G V I I= = + = +  

vôùi: co oG V I= : doøng ñieän vuøng toái 
 cp pG V I= : doøng ñieän hieäu öùng quang ñieän. 

Trong ñieàu kieän söû duïng thoâng thöôøng: o pI I  vaø p
VI I
a

γ= = Φ  

Tröø tröôøng hôïp ñaëc bieät γ = 1 , doøng ñieän I khoâng tuyeán tính theo quang 

thoâng böùc xaï. Ñoái vôùi quang thoâng böùc xaï coù phaân boá phoå ñöôïc xaùc ñònh, tyû soá 

bieán ñoåi tónh: γ−= Φ
Φ
I V

a
1  
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Ñoä nhaïy:   I V
a

γ−Δ
= γ Φ

ΔΦ
1 , ta nhaän thaáy: 

- Ñoä nhaïy coù ñoä lôùn baèng vôùi tyû soá bieán ñoåi tónh nhaân vôùi γ . 

- Ñieän trôû quang laø moät caûm bieán khoâng tuyeán tính, tröø tröôøng hôïp ñaëc 
bieät γ = 1 , ñoä nhaïy giaûm khi quang thoâng taêng, tuy nhieân caûm bieán coù theå coi 

nhö tuyeán tính ñoái vôùi “tín hieäu nhoû” khi maø tín hieäu coù quang thoâng thay ñoåi 
beù xung quanh moät trò soá khoâng ñoåi lôùn. 

- Ñoä nhaïy tæ leä thuaän vôùi ñieän aùp V cung caáp, ñieàu naøy chæ coù yù nghóa khi 
V coù trò soá töông ñoái nhoû bôûi vì hieäu öùng Joule tæ leä vôùi V seõ laøm gia taêng nhieät 
ñoä cuûa caûm bieán, maø söï gia taêng nhieät ñoä seõ laøm giaûm ñoä nhaïy. Khi tia böùc xaï 
ñôn saéc, doøng pI  döôùi taùc ñoäng quang thoâng cho tröôùc laø moät haøm theo λ :   

pI qFG=  

vôùi: F - ñoä lôïi; G - soá ñieän tích taïo ra trong 1 giaây. 

   n
p

V RI q
hCL

( ) ( )τ μ − λ
⇒ = ⋅η ⋅Φ λ2

1      s( )λ ≤ λ  

vôùi: nτ  laø moät haøm theo ( )Φ λ ;  R,η  phuï thuoäc vaøo λ . 

Ñoä nhaïy phoå IS( )
( )

Δ
λ =

ΔΦ λ
 thöôøng ñöôùc` xaùc ñònh baèng trò giaù töông ñoái 

bôûi ñöôøng cong ñaùp öùng phoå; ñoä lôùn cuûa ñoä nhaïy phoå cöïc ñaïi (tuøy thuoäc vaøo 
vaät lieäu), coù trò soá trong khoaûng −110  ñeán 210 A/W ñoái vôùi ñieän aùp cung caáp 
10V vaø beà maët tieáp nhaän aùnh saùng cm21 . 

Ñoä nhaïy phoå S( )λ  laø moät haøm theo nhieät ñoä, khi nhieät ñoä giaûm ngöôøi ta 
nhaän thaáy giaù trò S( )λ  gia taêng. 

Khi tia böùc xaï khoâng ñôn saéc, ñoä nhaïy toång coäng tS  phuï thuoäc vaøo phaân 

boá phoå cuûa quang thoâng vaø ñöôøng cong ñaùp öùng phoå cuûa caûm bieán. 

4- Thôøi gian ñaùp öùng cuûa ñieän trôû quang 

Thôøi gian ñaùp öùng cuûa ñieän trôû quang cho pheùp xaùc ñònh tính nhanh cuûa 
caûm bieán ñöôïc hieåu laø thôøi gian caàn thieát ñeå ñieän trôû quang thay ñoåi trò soá khi 
coù söï thay ñoåi ñoät ngoät quang thoâng böùc xaï. 
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 Thôøi gian ñaùp öùng cuûa caûm bieán khaùc vôùi  thôøi gian ñaùp öùng cuûa  maïch 
ñieän ñöôïc hình thaønh töø nhoùm caùc ñieän trôû, tuï ñieän trong maïch ñieän bao goàm 
caû ñieän trôû quang vaø ñöôïc aán ñònh bôûi haèng soá thôøi gian RC cuûa maïch ñieän. 

Thôøi gian ñaùp öùng cuûa ñieän trôû quang thöôøng lôùn hôn haèng soá thôøi gian 
cuûa maïch ñieän. Thôøi gian ñaùp öùng cuûa ñieän trôû quang tuøy thuoäc vaøo vaät lieäu 
vaø caùch cheá taïo: 

 s, μ0 1  ñoái vôùi SnIn, AsIn, CdHgTe 

 ms, ÷0 1 100  vôùi PbS, PbSe, CdSe 

Thôøi gian ñaùp öùng giaûm khi söï thay ñoåi ñoä saùng gia taêng. 

5- ÖÙng duïng ñieän trôû quang 

Söû duïng ñieän trôû quang coù nhöõng ñieåm lôïi laø ñoä nhaïy cao, caùch maéc daây 
söû duïng ñôn giaûn.  

Nhöõng ñieàu baát lôïi laø: 

 Ñaùp öùng khoâng tuyeán tính ñoái vôùi quang thoâng 

 Thôøi gian ñaùp öùng töông ñoái cao, baêng thoâng giôùi haïn 

 Caàn phaûi laøm nguoäi ñoái vôùi moät vaøi loaïi caûm bieán 

 Ñaëc tính khoâng oån ñònh (do söï baõo hoøa). 

Ñieän trôû quang ñöôïc aùp duïng chính trong vieäc nghieân cöùu, khoâng duøng ñeå 
xaùc ñònh chính xaùc möùc ñoä quang thoâng maø duøng ñeå dieãn taû caùc möùc ñoä quang 
thoâng khaùc nhau (toái – saùng, caùc xung aùnh saùng). Tuy nhieân vieäc söû duïng 
chuùng ñeå ño löôøng aùnh saùng coù theå thöïc hieän ñöôïc vôùi ñieàu kieän caùc ñaëc tính 
cuûa chuùng ñöôïc xaùc ñònh tröôùc chính xaùc vaø oån ñònh. 

 

Hình 9.6: Caùch maéc ñieän trôû quang ñieàu khieån rôle 
a) Ñieàu khieån tröïc tieáp;  b) Ñieàu khieån nhôø noái vôùi transistor khueách ñaïi 

Vieäc ño caùc ñieän trôû quang hay phaân tích söï thay ñoåi ñieän trôû quang coù 
theå thöïc hieän ñöôïc nhôø moät trong nhöõng maïch bieán ñoåi caûm bieán ñieän trôû: 
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   d
o o

T

qV
I I I

K
exp( )= −  

Ñoái vôùi ñieän aùp ngöôïc ñuû lôùn, doøng ñieän do caùc ñieän tích töï do cuûa chaát dopeù 
trôû neân khoâng ñaùng keå vaø chæ coù doøng Io do caùc ñieän tích taïo bôûi taùc ñoäng 
nhieät, ñoù chính laø doøng ñieän ngöôïc cuûa diod: Ir = Io. 

Khi diod chòu taùc ñoäng cuûa tia böùc xaï coù ñoä daøi soùng λ ≤ λS (λS: ñoä daøi 
soùng rieâng) seõ daãn ñeán xuaát hieän caùc caëp ñieän töû loã troáng. Ñeå cho caùc ñieän 
tích naøy coù theå taïo neân doøng ñieän, ñieàu caàn thieát laø traùnh hieän töôïng taùi hôïp, 
do vaäy ñoøi hoûi phaûi taùch chuùng nhanh nhôø moät ñieän tröôøng. Tröôøng hôïp naøy 
chæ coù theå xaûy ra trong vuøng khueách taùn vaø söï dòch chuyeån caùc ñieän tích cuøng 
chieàu vôùi caùc ñieän tích taïo bôûi hieäu öùng nhieät daãn ñeán moät söï gia taêng doøng 
ñieän ngöôïc. 

 

Hình 9.8: Caëp ñieän töû -loã troáng ñöôïc taïo ra do hieäu öùng quang ñieän trong vuøng 
khueách taùn cuûa moái noái PN 

Tia böùc xaï ñi ñeán vuøng khueách taùn cuûa moái noái khoâng ñöôïc giaûm nhieàu. 
Quang thoâng Φ truyeàn ñi giaûm daàn theo beà daøy truyeàn qua.  

Φ(x) = Φo exp(–α x), vôùi α vaøo loái 105cm–1, ñieàu naøy töông öùng vôùi ñoä 
giaûm 63% ñoái vôùi beà daøy truyeàn qua côõ 103Ao. Khi thöïc hieän diod quang caàn 

löu yù: 
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 Vuøng khueách taùn phaûi roäng ñeå vieäc haáp thu tia böùc xaï ñöôïc lôùn. 

 Chaát baùn daãn ñöôïc chieáu saùng phaûi raát moûng ñeå söï truyeàn quang thoâng 
deã daøng. 

Caùc vaät lieäu cô baûn cho vieäc cheá taïo diod quang – silicium vaø 
Germanium ñoái vôùi tia böùc xaï trong vuøng aùnh saùng thaáy ñöôïc vaø gaàn vuøng 
hoàng ngoaïi, GaAs, InAs, InSb, HgCdTe ñoái vôùi tia böùc xaï trong vuøng hoàng 
ngoaïi. 

9.3.2 Caùch hoaït ñoäng 

1- Caùch maéc diod quang 

Caùch maéc cô baûn goàm nguoàn ES, diod 
ñöôïc phaân cöïc nghòch, vaø ñieän trôû Rm, ôû hai 
ñaàu ñieän trôû ta thu tín hieäu. 

 Khi Vd < 0: ñieän aùp nghòch ñöa vaøo 
diod, doøng ñieän nghòch Ir chaïy qua diod 
ñöôïc dieãn taû. 

 d
r o o p

qV
I I I I

KT
exp( )= − + +  

IP: doøng ñieän taïo ra do hieäu öùng quang ñieän trong vuøng khueách taùn do 
quang thoâng truyeàn qua vuøng P beà daøy X: 

P o
q RI X

h C
( ) exp( )
.

η − λ
= Φ −α

1  

Caùc thoâng soá trong bieåu thöùc treân ñaõ ñöôïc xaùc ñònh. Vôùi ñieän aùp ngöôïc 
Vd ñuû lôùn, thaønh phaàn haøm muõ trôû neân khoâng ñaùng keå, ta coù: 

Ir = Io + Ip          

Ngoaïi tröø nguoàn saùng quaù yeáu, ta coù:   Ir = Ip                  

Ta coù  phöông trình caân baèng:   ES = VR – Vd, vôùi VR = RmIr. 

Caùch hoaït ñoäng diod quang thì 
tuyeán tính vì ñieän aùp VR gioáng nhö 
Ir tæ leä vôùi quang thoâng. Ngöôøi ta 
bieåu dieãn diod quang baèng sô ñoà 
maïch ñieän töông ñöông. 

Hình 9.9: Caùch maéc cô baûn 

Hình 9.10: Sô ñoà maïch ñieän 
töông ñöông cuûa diod quang 
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Sô ñoà goàm: 
 Nguoàn doøng Ir = Io + IP. 
 Ñieän trôû rd song song vôùi nguoàn doøng, noù ñaëc tröng cho ñieän trôû ñoäng 

moái noái.  
Trong caùch maéc ñieän trôû quang diod ñöôïc phaân cöïc nghòch rd coù trò soá raát 

cao vaøo côõ 1010Ω. 
 Ñieän trôû rS maéc noái tieáp: 

ñoù laø ñieän trôû caùc phaàn töû baùn 
daãn ôû giöõa hai ñaàu diod vaø vuøng 
khueách taùn, rS coù trò soá côõ vaøi 
chuïc Ω vaø khoâng ñaùng keå so vôùi 
ñieän trôû Rm. 

 Ñieän dung Cd song song 
vôùi rd, ñieän dung coù trò giaù  côõ 
vaøi chuïc pF khi chöa coù ñieän aùp 
ñöa vaøo moái noái, ñieän dung naøy 
giaûm khaù nhieàu khi coù ñieän aùp 
ngöôïc ñöa vaøo diod theo caùch 
maéc ñieän trôû quang. 

2- Caùch maéc ñieän aùp quang 
(photovoltaic) 

Khoâng coù söï phaân cöïc do nguoàn 
beân ngoaøi cung caáp, diod ñoùng vai troø 
bieán ñoåi naêng löôïng, töông ñöông moät 
maùy phaùt, ngöôøi ta ño ñieän aùp hôû 
maïch hoaëc doøng ñieän ngaén maïch. 

 Ñieän aùp hôû maïch VCo: 

VCo = p

o

IKT Log
q I

( )+1  

Ñieän aùp hôû maïch thay ñoåi theo 
quang thoâng taùc ñoäng. 

 Nguoàn saùng yeáu: Ip Io 

⇒ p
Co

o

IKTV
q I
.=  

 Ñieän aùp VCo, trong tröôøng hôïp naøy raát beù vaø tuyeán tính theo quang 

Hình 9.11: Diod quang vôùi caùch 
maéc ñieän aùp quang: Ñieän aùp 
hôû maïch theo quang thoâng böùc 

xaï

Hình 9.12: Diod quang vôùi caùch 
maéc ñieän aùp quang: Doøng 

ngaén maïch theo quang thoâng 
böùc xaï
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thoâng nhaän ñöôïc bôûi diod ( KT q mV/ = 26  khi T K= °300 ). 

 Nguoàn saùng maïnh: 

     Ip Io ;  VCo = p

o

IKT Log
q I

( )  

Ñieän aùp VCo trong tröôøng hôïp naøy raát quan troïng (0,1→0,6V) nhöng tæ leä 
vôùi logarit theo quang thoâng nhaän ñöôïc. 

Ñieän aùp VCo coù theå ño ñöôïc trong thöïc teá khi ñieän trôû taûi Rm coù trò soá raát 
lôùn so vôùi rd. 

Ño doøng ñieän ngaén maïch ICC:  Khi ta maéc hai ñaàu diod vôùi ñieän trôû Rm coù 
trò giaù nhoû hôn rd, doøng ñieän chaïy qua trong maïch laø Ip, ñoù laø doøng ñieän ngaén 
maïch cuûa diod vaø doøng ñieän naøy tæ leä vôùi quang thoâng taùc duïng. 

Doøng ñieän ngaén maïch thay ñoåi theo quang thoâng taùc ñoäng. 

Ñaëc tính quan troïng cuûa caùch maéc ñieän aùp quang laø do khoâng coù ñieän aùp 
phaân cöïc neân khoâng coù doøng ñieän vuøng toái, ñieàu naøy cho pheùp ño nhöõng quang 
thoâng raát yeáu. 

Baûng toùm taét ñaëc tính cuûa diod quang theo caùch maéc khaùc nhau 

Tia böùc xaï 
Caùch maéc  
diod quang 

Caùch maéc  
ñieän aùp quang 

 Nguoàn phaân cöïc nghòch Khoâng coù nguoàn phaân cöïc. 

Quang thoâng beù Ir = Io + Ip 
VCo = . ; =p

cc p
o

IKT I I
q I

 

Quang thoâng lôùn Ir = Ip 
VCo = . ; =p

cc p
o

IKT Log I I
q I

 

 Ñieän dung Cd giaûm Ñieän dung Cd lôùn 

9.3.3 Doøng ñieän vuøng toái cuûa diod quang 

Doøng ñieän vuøng toái oI  trong caùch maéc ñieän trôû quang coù ñoä lôùn côõ nA ôû 
nhieät ñoä moâi tröôøng. Doøng quang ñieän pI  coù ñoä lôùn xaáp xæ vôùi oI  khi tieáp 

nhaän nhöõng quang thoâng yeáu trong khoaûng −810  ñeán W−1010  tuøy theo loaïi 
caûm bieán. Tuy nhieân doøng ñieän oI  seõ gia taêng nhanh khi nhieät ñoä taêng, ñieàu 
naøy daãn ñeán ñieän aùp CoV  vôùi caùnh maéc ñieän aùp quang nhaïy vôùi nhieät ñoä, heä soá 

nhieät ñoä cuûa noù Co

Co

dV
V dt

⋅
1  vaøo khoaûng , %/− °0 8 C . 

9.3.4 Ñoä nhaïy 
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Ñoái vôùi nguoàn saùng coù thaønh phaàn phoå ñöôïc xaùc ñònh, doøng quang ñieän 
pI  ñöôïc xaùc ñònh chính xaùc tæ leä thuaän vôùi quang thoâng böùc xaï, doøng pI  tæ leä 

tuyeán tính vôùi quang thoâng böùc xaï. Ñoä nhaïy phoå: 

 p
s

I q R XS
hC

( ) ( )( ) ; ( )
Δ η − −α

λ = = λ λ ≤ λ
ΔΦ

1 exp  

Roõ raøng S( )λ  phuï thuoäc vaøo λ , vaøo hieäu suaát löôïng töû η , heä soá phaûn 
chieáu R vaø heä soá haáp thu α . 

Ñoái vôùi moãi loaïi diod quang, ñoä nhaïy phoå ñöôïc xaùc ñònh döïa treân ñöôøng 
cong ñaùp öùng phoå pS S( )/ ( )λ λ ( pλ  laø ñoä daøi soùng coù ñoä nhaïy phoå cöïc ñaïi) vaø 

döïa treân trò giaù pS( )λ ; pS( )λ  thöôøng coù trò giaù trong khoaûng A W, /÷0 1 1 . Söï 

gioáng nhau cuûa bieåu thöùc doøng quang ñieän pI  trong hai caùch maéc ñieän trôû 

quang vaø ñieän aùp quang cc pI I( )=  daãn ñeán söï gioáng nhau cuûa ñoä nhaïy phoå 

trong hai caùch maéc. 

Ñoä nhaïy phoå chòu aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä, ñoä nhaïy coù thay ñoåi nhoû khi 
nhieät ñoä gia taêng, do luùc naøy ñoä daøi soùng pλ  coù ñoä nhaïy phoå cöïc ñaïi di 

chuyeån chaäm theo chieàu λ  taêng, heä soá nhieät ñoä cuûa doøng quang ñieän p

p

dI
I dT

⋅
1  

vaøo côõ , %/°0 1 C . 

9.3.5 Thôøi gian ñaùp öùng 

Söï xuaát hieän doùng quang ñieän raát nhanh ngay khi diod quang ñöôïc chieáu 
saùng: thôøi gian treã dmt  vaøo khoaûng −1210  giaây. Tuy nhieân, söï taêng nhanh cuûa 
doøng ñieän ñöôïc ño bôûi thôøi gian leân mt  (hoaëc khi doøng ñieän giaûm do khoâng 
ñöôïc chieáu saùng ta ño thôøi gian xuoáng ct ) ñöôïc xaùc ñònh bôûi sô ñoà töông ñöông 

cuûa diod vaø maïch ño ñi keøm (H.9.12bis), trong maïch ñieän thoâng thöôøng ñieän 
trôû mR  ñöôïc maéc song song vôùi ñieän dung kyù sinh pC  hình thaønh do daây caùp 

chaúng haïn (H.9.12bis). 
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Hình 9.12bis: Sô ñoà töông ñöông cuûa diod quang vaø maïch ño ñi keøm 
a) Sô ñoà ñaày ñuû;   b) Sô ñoà ñôn giaûn 

Ñeå ñôn giaûn vieäc tính toaùn, ñieän trôû sr  coù trò soá thöôøng khoâng lôùn hôn côõ 
chuïc ohm neân ta coù theå boû qua, haèng soá thôøi gian τ  cuûa maïch ñieän: 

   d m
d p

d m

r R
C C

r R
)τ = ( +

+
 

do m dR r ≈ Ω1110 , ta coù: 

    d p mC C R)τ = ( +  

Haèng soá thôøi gian τ  lieân quan ñeán mt  vaø ct  tuøy thuoäc vaøo: 

- Caùch maéc diod quang, noù xaùc ñònh trò soá dC . 

- Trò soá ñieän trôû taûi mR . 

Vôùi diod quang 4203 (Haõng Hewlett Packard) trong caùch maéc vôùi 
pC pF= 2  vaø mR = Ω50 , ta coù: 

- Vôùi caùch maéc ñieän trôû quang:  m ct t ns,= = τ <2 2 1  

- Vôùi caùch maéc ñieän aùp quang:  m ct t ns,= = τ =2 2 300  

vôùi caùch maéc ñieän trôû quang, ñieän dung dC  giaûm do vieäc söû duïng ñieän 

aùp phaân cöïc ngöôïc, ñieàu naøy daãn ñeán thôøi gian ñaùp öùng raát ngaén vaø chính vì 
vaäy caùch maéc ñieän trôû quang ñöôïc söû duïng cho tröôøng hôïp quang thoâng böùc xaï 
hieän dieän döôùi daïng nhöõng xung cöïc ngaén. 

9.3.6 Maïch ñieän ñi keøm vôùi diod quang 

Ngöôøi ta choïn caùch maéc diod quang phuï thuoäc vaøo coâng vieäc nghieân cöùu. 
Caùch maéc ñieän trôû quang, coù nhöõng ñaëc tính: 

 Tuyeán tính 

 Thôøi gian ñaùp öùng ngaén vaø baêng thoâng roäng 
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P o
q R XI  = 

h C
( )exp( )

.
η − −α

λΦ
1 : laø doøng quang ñieän do nguoàn quang 

thoâng Φo xuyeân qua beà daøy cöïc neàn X, coù ñoä daøi soùng λ nhoû hôn ñoä daøi soùng 
rieâng λS. Doøng Ir ñoùng vai troø doøng ñieän cöïc neàn vaø seõ keùo theo doøng ñieän cöïc 
thu IC  cuûa transistor: 

 

Hình 9.15: Transistor quang 
a) Caùch maéc daây;   b) Maïch töông ñöông 

c) Taùch caùc ñieän tích töï do do söï chieáu saùng cöïc neàn 

IC = (β + 1). Ir = (β + 1). Io + (β + 1) IP 
vôùi: β - ñoä lôïi cuûa transistor theo caùch maéc cöïc phaùt chung 

(β + 1) Io = ICo: doøng ñieän vuøng toái transistor 

(β + 1) IP = ICP: doøng ñieän cöïc thu do quang thoâng taïo ra. 

Nhö theá ta coù theå bieåu dieãn moät transistor quang laø moät toå hôïp diod 
quang vaø moät transistor. 

9.4.2 Doøng ñieän vuøng toái 

Doøng ñieän vuøng toái ICo ôû 25oC vaøo khoaûng 10–8 ñeán 10–9A, noù tuøy thuoäc 
ñieän aùp thu-phaùt vaø nhieät ñoä. 
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9.4.3 Ñoä nhaïy 

Tieáp nhaän quang thoâng Φo, ñoä daøi soùng λ < λS diod neàn thu taïo ra doøng 
ñieän IP, keùo theo doøng ñieän transistor:  ICP = (β + 1) IP. 

CP o
q R XI

hC
( ) ( )exp( ) . .β + η − −α

= λ Φ
1 1  

Doøng ñieän cöïc thu IC = f (VCE) phuï thuoäc IB ñöôïc thay theá bôûi quang 
thoâng Φo, vôùi oΦ  cho tröôùc, ñöôøng cong ñaùp öùng phoå ñöôïc xaùc ñònh bôûi loaïi 

diod neàn thu. Vaät lieäu caáu taïo, thöôøng laø silicium vaø chaát dopeù. Vôùi ñoä daøi 
soùng cho tröôùc doøng ñieän cöïc thu IC khoâng hoaøn toaøn tuyeán tính ñoái vôùi quang 
thoâng hay chieáu ñoä, vì ñoä lôïi β tuøy thuoäc vaøo doøng ñieän IC vaø haäu quaû ñoä nhaïy 
ΔIC/ΔΦo tuøy thuoäc vaøo Φo. Chaúng haïn ñoái vôùi transistor BPW22 ñoä nhaïy ñöôïc 
nhaân vôùi 1,6 khi chieáu ñoä trong khoaûng 1mW/cm2 ñeán 8mW/cm2. 

 

Hình 9.16: Doøng ñieän vuøng toái cuûa transistor quang thay ñoåi theo  
a) Ñieän aùp thu phaùt; b) Nhieät ñoä moái noái (transistor quang BPW22) 

Ñoä lôùn cuûa ñoä nhaïy phoå phuï thuoäc vaøo ñoä daøi soùng. 

S (λP) töø 1 ñeán 100 A/W. 

Ñoä nhaïy toång coäng thöôøng ñöôïc xaây döïng döïa vaøo nguoàn böùc xaï cuûa 
ngoïn ñeøn coù tim baèng tungsteøne ñöôïc nung noùng vaøo khoaûng 2850 oK. Ñoä 
nhaïy toång coäng thaáp hôn ñoä nhaïy phoå vaø tuøy thuoäc vaøo ñoä daøi soùng, noù giaûm 
theo nhieät ñoä cuûa tim ñeøn, vaø cuõng nhö ñoä nhaïy phoå noù tuøy thuoäc vaøo quang 
thoâng taùc ñoäng. 
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 Hình 9.17: a) Caùc ñaëc tuyeán cuûa transistor quang 
                     b) Ñöôøng cong ñaùp öùng phoå (transistor quang BPW22) 

9.4.4 Thôøi gian ñaùp öùng 

Caùc ñaïi löôïng khaùc nhau veà thôøi gian ñaùp öùng coù theå tính toaùn khi döïa 
vaøo sô ñoà maïch töông ñöông Giacoletto cuûa transistor quang vaø ñieän trôû taûi 

mR . Ta nhaän thaáy: 

- Thôøi gian treã dmt , thôøi gian leân mt , thôøi gian xuoáng ct , caû ba seõ giaûm 

khi doøng ñieän cöïc thu taêng. 
- mt  vaø ct  taêng theo ñieän trôû taûi mR , ñieàu naøy cuõng ñuùng vôùi dmt  khi  

mR  côõ kΩ  trôû leân. 

Tuøy theo loaïi transistor quang vaø tuøy theo ñieäm hoaït ñoäng, ñieän trôû taûi, 
caùc ñaïi löôïng thôøi gian thay ñoåi töø vaøi sμ  ñeán haøng chuïc sμ . 

9.4.5 Caùch maéc transistor 

Transistor quang coù theå ñöôïc söû duïng trong vieäc chuyeån ñoåi, hoaëc ñöôïc 
söû duïng trong vieäc tuyeán tính. 

 Trong vieäc chuyeån ñoåi noù, thay theá diod quang vaø cho pheùp doøng ñieän 
töông ñoái lôùn. 

 Trong vieäc tuyeán tính, nhaèm ñem laïi ñoä khueách ñaïi lôùn neân ngöôøi ta 
thích duøng noù hôn diod quang trong caùc hoaït ñoäng tuyeán tính. 
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1- Transistor quang hoaït ñoäng chuyeån ñoåi (H.9.18) 

Thoâng tin trong tröôøng hôïp naøy coù hai traïng thaùi: tia böùc xaï hieän höõu 
hoaëc khoâng hieän höõu, hoaëc nguoàn saùng lôùn hôn hay khoâng so vôùi möùc ñoä ñònh 
tröôùc. Transistor ngöøng daãn hay baõo hoøa seõ ñieàu khieån tröïc tieáp, hoaëc sau khi 
khueách ñaïi moät rôø le, moät coång logic, moät thyristor hoaëc moät triac. 

Ñoä nhanh cuûa söï chuyeån ñoåi ñöôïc giôùi haïn baèng ñieän trôû taûi cuûa 
transistor quang, ñöôïc caûi thieän ñaùng keå neáu nhö ta thöïc hieän tieáp theo caùch 
maéc coù toång trôû nhaäp thaáp: 

 Caùch maéc cöïc neàn chung 

 Bieán ñoåi doøng ñieän-ñieän aùp. 

 

Hình 9.18: Söû duïng transistor hoaït ñoäng chuyeån ñoåi ñeå ñieàu khieån 
a) Rôø le; b) Moät rôø le sau khi khueách ñaïi; c) Coång logic; d) Thyristor 

2- Transistor hoaït ñoäng tuyeán tính (H.9.20) 

Coù hai loaïi aùp duïng: 

 Vieäc ño ñoä saùng khoâng ñoåi, ôû ñoù transistor quang cho pheùp thöïc hieän 
caùc lux keá ñôn giaûn. 

 Tieáp nhaän tín hieäu bieán ñieäu döôùi daïng: Φ(t) = Φo + Φ1(t) 

Ñoä bieán ñieäu Φ1(t) coù bieân ñoä khaù beù, moät maët khoâng laøm transistor baõo 
hoøa, khoâng laøm transistor ngöng daãn, maët khaùc, ñeå coù ñoä nhaïy xem nhö haèng 
soá. Trong ñieàu kieän naøy, doøng ñieän cöïc thu transistor coù daïng: 

ic (t) = Ic(Φo) + SΦ1(t) 

Transistor quang vôùi phaân cöïc coá ñònh cöïc neàn, coù lôïi laø cho pheùp choïn 
ñieåm hoaït ñoäng tuyeán tính toái öu. 

Doøng ñieän vuøng toái transistor T1 coù theå ñöôïc giôùi haïn qua taûi baèng caùch 
söû duïng moät transistor thöù hai T2 gioáng T1  coù cuøng doøng ñieän vuøng toái. T2 
khoâng chieáu saùng nhöng cuøng nhieät ñoä vôùi T1, doøng ñieän vuøng toái coù giaù trò 
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- Taäp trung ôû döông cöïc trong ñeøn quang ñieän chaân khoâng. 

- Ion hoùa caùc phaân töû khí do söï va chaïm trong ñeøn quang ñieän khí hieám. 

- Taïo neân phaùt xaï ñieän töû thöù caáp trong ñeøn nhaân quang ñieän. 

9.5.1 Söï phaùt xaï quang, vaät lieäu phaùt xaï quang 

Chuùng ta caàn phaân bieät ba quaù trình trong hieäu öùng phaùt xaï quang: 

- Söï giaûi phoùng ñieän töû beân trong vaät lieäu khi haáp thu phoâ-toân. 

- Söï di chuyeån ñeán beà maët vaät lieäu cuûa caùc ñieän töû töï do. 

- Söï phaùt xaï ñieän töû ôû beà maët vaät lieäu. 

Ñoái vôùi chaát baùn daãn tinh khieát, söï giaûi phoùng ñieän töû beân trong vaät lieäu 
chæ hieän höõu vôùi naêng löôïng phoâ-toân nhoû hôn hay baèng chieàu roäng vuøng caám 
Eg, do vaäy ñieän töû khoâng ñuû naêng löôïng ñeå di chuyeån ñeán beà maët vaät lieäu. Söï 
di chuyeån cuûa ñieän töû töï do coù tính chaát ngaãu nhieân vaø theo moïi höôùng: moät tæ 
leä raát nhoû trong soá ñoù ñi ñeán ñöôïc beà maët vaät lieäu, soá coøn laïi khi di chuyeån 
nhöõng ñoaïn ngaén seõ coù söï ñuïng, va chaïm vôùi caùc ñieän töû khaùc hoaëc vôùi caùc 
phoâ-toân, ñieàu naøy laøm giaûm naêng löôïng cuûa chuùng. 

Söï phaùt xaï ñieän töû ôû beà maët vaät lieäu chæ coù theå xaûy ra khi ñieän töû coù theå 
vöôït qua raøo caûn ñieän aùp ngaên caùch giöõa chaát baùn daãn vaø beân ngoaøi ñoù chính 
laø aùi löïc ñieän töû aE . 

Hieäu suaát löôïng töû � (soá ñieän töû trung bình phaùt ra ôû beà maët vaät lieäu khi 
haáp thu moät phoâ-toân) cuûa vaät lieäu khoâng bao giôø vöôït quaù 30% vaø thöôøng nhoû 
hôn 10%. 

Hieäu suaát löôïng töû � trong vuøng phoå söû duïng laø tieâu chí ñeå choïn vaät lieäu 
söû duïng. Ngöôøi ta thöôøng söû duïng hai nhoùm vaät lieäu: 

- Hôïp kim alcalim: AgOCs  nhaïy vôùi tia hoàng ngoaïi. Cs Sb,3  

sCs Na KSb K C Sb( ) ,2 2 nhaïy vôùi vuøng aùnh saùng thaáy ñöôïc vaø vuøng ñoä daøi 
soùng ngaén hôn. sCs Te Rb Te C I, ,2 2  nhaïy vôùi tia cöïc tím. 
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- Hoãn hôïp thuoäc nhoùm 3 vaø 5: Ñöôïc caáu taïo töø caùc phaàn töû thuoäc nhoùm 3 
vaø 5 cuûa baûng phaân loaïi tuaàn hoaøn: 

x x x x n x xGaAs Sb Ga In As I As P, ,− − −1 1 1  söû duïng trong vuøng hoàng ngoaïi 
m( )λ ≈ μ1  vaø tuøy thuoäc vaøo thaønh phaàn hoãn hôïp (x), chuùng coù aùi löïc ñieän töû 

aE  yeáu: hieäu suaát löôïng töû coù theå ñaït 30%. 

9.5.2. Doøng ñieän aâm cöïc 

Coù hai kyõ thuaät ñeå thöïc hieän aâm cöïc (H.9.21): 

- Ñaët vaät lieäu phaùt xaï quang treân moät giaù ñôõ baèng kim loaïi, taát caû ñöôïc 
ñaët trong moät lôùp voû che: Caùc ñieïn töû sô caáp seõ phaùt xaï khi beà maët aâm cöïc 
ñöôïc chieáu saùng. 

- Moät lôùp moûng (côõ 100A°) vaät lieäu phaùt xaï quang ñöôïc ñaët treân beà maët 
beân trong lôùp voû che: caùc ñieän töû sô caáp seõ phaùt xaï ôû beà maët ñoâi dieän vôùi beà 
maët ñöôïc chieáu saùng, kyõ thuaät naøy thöôøng ñöôïc söû duïng nhaát. 

 

Hình 9.21: Caùc caùch thöïc hieän aâm cöïc quang 
   a) Söï phaùt xaï bôûi beà maët chieáu saùng 

b) Söï phaùt xaï bôûi beà maët ñoái dieän 

1- Doøng ñieän vuøng toái 

Hieäu öùng nhieät ion hoùa phaùt xaï ñieän töû cuûa catoát laø nguoàn goác chính cuûa 
doøng ñieän aâm cöïc vuøng toái koI , giaù trò doøng ñieän taêng theo nhieät ñoä ñöôïc xaùc 

ñònh bôûi ñònh luaät Richardson Dushman: 

ko
WsI ACT

KT
exp[ ]−

= 2  

vôùi:  A - dieän tích cuûa aâm cöïc quang, m( )2  

 C - haèng soá: C = 1,20× 610  (MKSA) 

Ws - Sai bieät naêng löôïng giöõa loã troáng vaø möùc Fermi cuûa vaät lieäu phaùt xaï 
quang. 
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2- Ñoä nhaïy 

Ñoái vôùi tia böùc  xaï coù ñoä daøi soùng lôùn, ñoä nhaïy ñöôïc xaùc ñònh bôûi vaät lieäu 
phaùt xaï quang duøng laøm catoát vaø noù aán ñònh hieäu suaát löôïng töû. 

Ngöôïc laïi, ñoái vôùi soùng ngaén noù bò haáp thu cuûa lôùp voû hoaëc cöûa soå cuûa 
caûm bieán vaø ñöôïc ñaëc tröng bôûi heä soá truyeàn T ( )λ . 

 

Hình 9.22: Heä soá truyeàn T ( )λ  cuûa vaät lieäu khaùc nhau  
qua cöûa soå caûm bieán theo ñoä daøi soùng λ  

Nhö vaäy toå hôïp vaät lieäu phaùt xaï quang vaø vaät lieäu laøm voû xaùc ñònh ñaùp 
öùng phoå vaø toå hôïp naøy ñöôïc kyù hieäu döôùi daïng nS . 

Kyù hieäu Vaät lieäu phaùt xaï quang Vaät lieäu laøm voû 

1S  sAgOC  Thuûy tinh 

11S  3Cs Sb  Thuûy tinh 

13S  3Cs Sb  Thaïch anh 

20S  ( )2 sNa KSb C  Thuûy tinh 

23S  2Rb Te  Thaïch anh 

Tia böùc xaï coù quang thoâng ( )Φ λ  coù ñoä daøi soùng λ  chöùa ni phoâ-toân: 

in
h hC
( ) ( )Φ λ Φ λ λ

= =
ν

 

tn  - soá haït phoâ-toân xuyeân qua cöûa soå ñi ñeán catoát: t in T n( )= λ  

( )η λ - hieäu suaát löôïng töû ñoä daøi soùng λ  

en - soá ñieän töû sô caáp phaùt xaï moãi giaây bôûi catoát, hình thaønh doøng ñieän 
aâm cöïc kI . Ta coù: 

e tn t n( )= η ; k e k
q TI qn I

hC
( ) ( ) ( )η λ λ λ

= ⇒ = Φ λ  

Roõ raøng doøng ñieän aâm cöïc tæ leä thuaän vôùi quang thoâng böùc xaï. 
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Ñoä nhaïy phoå cuûa doøng ñieän catoát bao goàm caû lôùp voû: 

k
K

I q TS
hC
( ) ( )( )

( )
Δ η λ λ λ

λ = =
ΔΦ λ

 

 

 

Hình 9.23: Ñoä nhaïy cuûa nhöõng toå hôïp vaät lieäu  
laøm voû vaø catoát quang 

Hình 9.23 cho thaáy söï thay ñoåi ñoä nhaïy phoå theo ñoä daøi soùng λ  tia böùc xaï 
cuûa nhöõng toå hôïp vaät lieäu khaùc nhau laøm voû vaø catoát quang. 

Ñoä nhaïy phoå cöïc ñaïi kS p( )λ  coù giaù trò trong khoaûng 10 ñeán 100mA/W. 

9.5.3 Ñeøn quang ñieän chaân khoâng 

Goàm moät catoát baèng vaät lieäu phaùt xaï quang vaø moät döông cöïc, ñöôïc ñaët 
beân trong moät lôùp voû coù cöûa soå trong suoát, aùp suaát beân trong ñeøn vaøo khoaûng 

−610 ÷ −810 mmHg. Hình daïng vaø söï boá trí vò trí töông ñoái giöõa caùc ñieän cöïc 
ñaûm baûo catoát nhaän ñöôïc quang thoâng böùc xaï cöïc ñaïi vaø döông cöïc thu ñöôïc 
caùc ñieän töû phaùt xaï töø catoát. 

 

Hình 9.24: Ví duï veà caùch thöïc hieän caùc  
ñeøn quang ñieän chaân khoâng 
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1- Quan heä doøng - aùp 

Caùch maéc cô baûn cuûa ñeøn quang ñieän nhö hình 9.25a. Söï thay ñoåi doøng 
ñieän anoát aI  theo ñieän aùp anoát - catoát akV  vôùi ñoä chieáu saùng khaùc nhau ñöôïc 

giôùi thieäu nhö hình 9.25b. Ta nhaän thaáy treân caùc ñaëc tuyeán coù hai vuøng: 
- Vuøng ñieän tích khoâng gian: taïi ñaây doøng ñieän taêng theo ñieän aùp akV , 

moät phaàn caùc ñieän töû phaùt ra bôûi catoát taïo neân ñieän tích khoâng gian, ñoàng thôøi 
ñaåy ngöôïc caùc ñieän töû môùi phaùt ra veà höôùng catoát laøm giôùi haïn doøng ñieän 
anoát. AÛnh höôûng cuûa ñieän tích khoâng gian seõ giaûm khi gia taêng ñieän aùp akV . 

- Vuøng baõo hoøa: taïi ñaây doøng ñieän phuï thuoäc raát ít vaøo ñieän aùp akV , caùc 
ñieän tích phaùt ra bôûi catoát ñöôïc thu nhaän bôûi anoát. Doøng ñieän aI  trong vuøng 

naøy thaät söï chæ phuï thuoäc vaøo quang thoâng böùc xaï. Söû duïng ñaëc tuyeán trong 
vuøng baõo hoøa, ñeøn quang ñieän ñöôïc xem nhö moät nguoàn doøng coù trò soá chæ phuï 
thuoäc vaøo quang thoâng nhaän ñöôïc. 

 

 

Hình 9.25: Ñeøn quang ñieän chaân khoâng 
a) Caùch maéc cô baûn;    b) Ñaëc tuyeán tónh 

2- Doøng ñieän vuøng toái 

Ñöôïc hình thaønh töø hai nguyeân nhaân chính: 

- Söï phaùt xaï ñieän töû do hieäu öùng nhieät ion hoùa 

- Doøng ñieän roø giöõa caùc ñieän cöïc, ñieàu naøy coù theå giaûm thieåu bôûi coâng 
ngheä cheá taïo baèng caùch ñaët xa caùc ñaàu ra cuûa ñieän cöïc vaø traùnh ñeå ñeøn bò aåm 
öôùt. Doøng ñieän vuøng toái khoaûng − ÷810 A−1310 . 
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3- Ñoä nhaïy 

Doøng ñieän anoát trong vuøng baõo hoøa thaät söï baèng vôùi doøng ñieän catoát vaø 
bieåu thöùc ñoä nhaïy phoå cuûa ñeøn gioáng nhö ñoä nhaïy phoå cuûa doøng ñieän catoát, 
keát quaû laø caûm bieán hoaït ñoäng tuyeán tính, ñoä nhaïy phoå cöïc ñaïi coù giaù trò trong 
khoaûng töø 10 ÷ 100mA/W, heä soá nhieät ñoä cuûa ñoä nhaïy thöôøng raát beù. 

4- Ñoä nhanh 

Thôøi gian di chuyeån cuûa ñieän töû caøng ngaén khi ñieän aùp akV  caøng cao: noù 

coù theå nhoû hôn −910  giaây, vì vaäy thoâng thöôøng thôøi gian di chuyeån cuûa ñieän töû 
khoâng duøng ñeå xaùc ñònh tính nhanh cuûa ñaùp öùng maø ngöôøi ta söû duïng haèng soá 
thôøi gian cuûa maïch ñieän bao goàm caû caûm bieán, coù maïch töông ñöông nhö hình 
9.26. 

 

 

Hình 9.26 
Sô ñoà maïch ñieän töông ñöông 

Hình 9.27 
Maïch ño quang thoâng daïng xung 

Haèng soá thôøi gian cuûa maïch m pR Cτ = . 

Thôøi gian leân mt , thôøi gian xuoáng ct : m c m pt t R C,= = 2 2 . 

Ta caàn löu yù: 
- Caùc ñeøn quang ñieän boá trí ñeå ño quang thoâng beù söû duïng ñieän trôû mR  

coù giaù trò cao (töø 1 ÷ 100 MΩ ) nhaèm thu ñöôïc ôû hai ñaàu ñieän trôû moät ñieän aùp 
thích hôïp. 

- Caùc ñeøn quang ñieän boá trí ñeå ño caùc xung quang thoâng lôùn taïo ra doøng 
ñieän coù trò ñænh lôùn vaø nhö vaäy ñieän trôû mR  khoâng caàn lôùn, thí duï mR = Ω50  

chaúng haïn. 
Ví duï: Ñeøn 150TV (haõng RTC): Doøng ñænh cöïc ñaïi 25 Aμ ; mR M= Ω1 ; Cp = 

20pF; m ct t s= = μ44 . 
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Ñeøn AVHC 201 (haõng RTC) ño caùc xung quang thoâng lôùn: 
Doøng ñænh cöïc ñaïi: 30A; mR = Ω50 ; Cp = 30pF; m ct t ns,= = 3 3 . 

9.5.4 Ñeøn quang ñieän khí hieám 

Ñöôïc caáu taïo gioáng nhö ñeøn chaân khoâng nhöng beân trong ñeøn chöùa khí 
hieám, thoâng thöôøng laø khí argon ôû aùp suaát thaáp töø −110 ñeán −210 mmHg. Khi 
ñieän aùp döông cöïc ñuû lôùn, caùc ñieän töû böùc xaï bôûi catoát seõ di chuyeån vaø va 
chaïm vaøo caùc nguyeân töû khí hieám taïo neân söï ion hoùa, keát quaû doøng ñieän 
döông cöïc seõ lôùn hôn töø 5 ñeán 10 laàn doøng ñieän catoát. 

1- Quan heä doøng - aùp 

Khi ñieän aùp nhoû hôn khoaûng 20V, caùc ñöôøng ñaëc tuyeán doøng aùp gioáng 
nhö tröôøng hôïp ñeøn chaân khoâng, luùc naøy caùc ñieän töû böùc xaï töø catoát di chuyeån 
vôùi vaän toác töông ñoái chaäm, khi va chaïm vôùi khí hieám, naêng löôïng khoâng ñuû 
ñeå ion hoùa caùc nguyeân töû khí hieám, nhöng khi ñieän aùp akV  gia taêng, söï ion hoùa 
khí hieám seõ baét ñaàu xaûy ra vaø taêng nhanh khi akV  taêng, ñieän aùp akV  thöôøng 

giôùi haïn ôû möùc 90 voân ñeå traùnh phaù huûy catoát quang. 

 

Hình 9.28: Ñeøn quang ñieän khí hieám 
a) Ñaëc tuyeán tónh;   b) AÛnh höôûng ñieän aùp akV  ñoái vôùi ñoä nhaïy 

2- Tính chaát cuûa ñeøn quang ñieän khí hieám 

Ñoä nhaïy cuûa ñeøn lôùn hôn töø 5 ñeán 10 laàn so vôùi ñeøn chaân khoâng vaø taêng 
theo quang thoâng, ñieàu naøy daãn ñeán ñaùp öùng khoâng tuyeán tính. 

Maët khaùc, ñoä nhaïy giaûm theo thôøi gian vaän haønh do söï di chuyeån cuûa caùc 
ion döông ñeán catoát laøm cho catoát phaùt xaï ñieän töû giaûm ñi. 

Tính nhanh cuûa ñeøn bò giôùi haïn do söï gia taêng thôøi gian di chuyeån cuûa ñieän 
töû vì ñieän töû bò va chaïm vaø ñoä linh ñoäng beù cuûa ion döông. 
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Ñaùp öùng khoâng tuyeán tính, ñoä oån ñònh khoâng cao, ñoù laø nhöõng lyù do ngöôøi 
ta khoâng söû duïng caûm bieán naøy vaø thay noù baèng transistor quang. 

9.5.5 Ñeøn nhaân quang ñieän (photomultiplier tube) 

1- Nguyeân taéc caáu taïo 

Khi beà maët cuûa chaát raén chòu söï va ñaäp cuûa caùc ñieän töû coù naêng löôïng ñuû 
lôùn, noù seõ phaùt xaï caùc ñieän töû: ñoù laø söï phaùt xaï thöù caáp. Khi soá ñieän töû phaùt ra 
lôùn hôn soá ñieän töû va ñaäp, coù theå xem nhö moät söï khueách ñaïi tín hieäu sô caáp vaø 
ñöôïc öùng duïng trong ñeøn nhaân quang ñieän. 

Tín hieäu sô caáp ñöôïc hình thaønh töø caùc ñieän töû phaùt xaï döôùi taùc ñoäng cuûa 
tia böùc xaï haáp thu bôûi catoát quang ñöôïc ñaët trong baàu chaân khoâng. Caùc ñieän töû 
seõ hoäi tuï taïi ñieän cöïc thöù nhaát cuûa chuoãi ñieän cöïc goïi laø ñoäng cöïc (dynode), 
caùc ñoäng cöïc ñöôïc phuû bôûi vaät lieäu maø hieäu öùng phaùt xaï ñieän töû thöù caáp raát 
lôùn. Ñieän aùp cung caáp cho caùc ñoäng cöïc ñöôïc cung caáp bôûi moät maïch phaân aùp 
coù ñieän aùp taêng daàn theo caùc ñoäng cöïc laøm sao cho caùc ñieän töû phaùt xaï thöù caáp 
ôû ñoäng cöïc thöù k seõ ñöôïc haáp thu bôûi ñoäng cöïc thöù (k+1) vaø moãi ñieän töû seõ taïo 
ra nhieàu ñieän töû thöù caáp. 

 

Hình 9.29: Sô ñoà nguyeân taéc ñeøn nhaân quang ñieän 

Neáu moãi ñieän töû khi ñaäp vaøo ñoäng cöïc seõ taïo ra trung bình � ñieän töû thöù 
caáp, vôùi n ñoäng cöïc maø hieäu ñieän aùp giöõa hai ñieän cöïc keà nhau laø baèng nhau 
thì daãn ñeán soá ñieän töû phaùt xaï thöù caáp bôûi n ñoäng cöïc gaây ra bôûi moät ñieän töû 
laø: M = δn . 
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Thaät ra, taát caû caùc ñieän töû phaùt xaï bôûi catoát seõ khoâng ñi ñeán ñoäng cöïc thöù 
nhaát moät caùch ñaày ñuû: neáu goïi tη  laø giaù trò hieäu duïng di chuyeån, bieåu thöùc ñoä 

lôïi M ñöôïc vieát laïi: 

   n
c tM ( )= η η δ  

vôùi:  n - soá ñoäng cöïc, thöôøng töø 5 ÷ 15. 

δ  - heä soá phaùt xaï thöù caáp, coù trò giaù töø 5 ÷ 10. 

c t,η η  - giaù trò hieäu duïng taäp hoïp vaø di chuyeån thöôøng lôùn hôn 90%. 

Ñoä lôïi M cuûa ñeøn nhaân quang ñieän töø 610 ÷ 810 . 

Ñoä lôïi M phuï thuoäc nhieàu vaøo söï phaùt xaï ñieän töû thöù caáp, ñoù laø lí do vì 
sao trong ñeøn nhaân quang ñieän ngöôøi ta choïn vaät lieäu coù phaùt xaï thöù caáp lôùn 
nhö ta ñaõ bieát: ,

3s 2 s bC Sb K C S , 2 sNa KC Sb , GaP( )sC , AgOMg, BeOCu 

( )sC . 

 

Hình 9.30: Heä soá phaùt xaï thöù caáp δ   
theo naêng löôïng ñieän töû sô caáp 

2- Caùch maéc cô baûn 

Vieäc thöïc hieän maïch ño söû duïng ñeøn nhaân quang ñieän caàn thieát: 

- Xaùc ñònh maïch ñieän cung caáp cho caùc ñoäng cöïc (H.9.31). 
- Xaùc ñònh ñieän trôû taûi mR . 

 

Hình 9.31: Maïch ñieän cung caáp cho caùc  
ñoäng cöïc ñeøn nhaân quang ñieän 



 CHÖÔNG 9 

 

306

Maïch ñieän cung caáp cho caùc ñoäng cöïc: duøng ñeå cung caáp cho caùc ñoäng 
cöïc caùc ñieän aùp thích hôïp, caáu taïo bôûi moät maïch chieát aùp ñöôïc cung caáp bôûi 
ñieän aùp cao HTV , ñieän aùp sai bieät giöõa caùc ñieän cöïc tuøy thuoäc vaøo loaïi ñeøn vaø 

tuøy thuoäc vaøo ñoä lôïi, noù coù theå thay ñoåi töø vaøi chuïc ñeán vaøi traêm voân. Tuy 
nhieân, ñieän aùp kdV

1
 giöõa catoát vaø ñoäng cöïc thöù nhaát phaûi ñöôïc aán ñònh chính 

xaùc bôûi aûnh höôûng cuûa noù ñeán giaù trò hieäu duïng di chuyeån cuûa ñieän töû phaùt xaï 
catoát cuõng nhö tæ leä giöõa doøng ñieän vaø quang thoâng böùc xaï, chính vì vaäy ñieän 
aùp naøy caàn oån ñònh nhôø moät diod Zener. Doøng ñieän I trong maïch chieát aùp 
thöôøng phaûi lôùn hôn nhieàu so vôùi doøng ñieän anoát trung bình aI  nhaèm ñeå ñaûm 

baûo ñieän aùp cung caáp cho caùc ñoäng cöïc cuõng nhö ñoä lôïi cuûa ñeøn khoâng bò aûnh 
höôûng bôûi doøng ñieän maïch voøng cuûa caùc ñoäng cöïc taïo ra bôûi söï phaùt xaï thöù 
caáp. 

Ngöôøi ta thöôøng choïn I > 100 aI , I coù trò giaù trong khoaûng 0,1÷ 1mA. 

Ñieåm chung (mass) cuûa maïch ñoù coù theå ñaët caïnh anoát hoaëc catoát. Trong 
tröôøng hôïp ñaët caïnh anoát, tín hieäu ñieän laáy töø ñieän trôû taûi coù theå cung caáp tröïc 
tieáp cho maïch ño phía sau, caùch maéc naøy thích hôïp ñeå ño nguoàn saùng coù söï 
thay ñoåi raát chaäm. 

 

 

Hình 9.32: Caùc loaïi keát noái ñieän trôû taûi khaùc nhau 
a) Keát noái tröïc tieáp;   b) Keát noái tuï ñieän;   c) Bieán ñoåi doøng - aùp. 
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Trong tröôøng hôïp ñieåm mass ñaët gaàn catoát, ñieän trôû taûi ñöôïc ngaên caùch 
vôùi maïch ño phía sau bôûi moät tuï ñieän, caùch maéc naøy coù lôïi trong tröôøng hôïp 
quang thoâng thay ñoåi nhanh, ngöôøi ta nhaän thaáy vieäc ñaët ñieåm mass gaàn catoát 
seõ laøm giaûm nhöõng dao ñoäng doøng ñieän vuøng toái. 

Ñieän aùp cao (HT) thöôøng coù trò soá trong khoaûng töø 700V ñeán 3000V, aán 
ñònh ñoä lôïi M vaø vì vaäy caàn oån ñònh, ta coù: 

   HT

HT

dVdM n
M V

=  

n laø soá löôïng ñoäng cöïc, vôùi n = 10 ñeå ñoä lôïi M coù ñoä oån ñònh 1%, ñieän aùp 
cao HTV  caàn coù ñoä oån ñònh laø 0,1%. 

3- Doøng ñieän anoát vuøng toái 

Doøng ñieän anoát vuøng toái aoI  töông öùng vôùi tröôøng hôïp khoâng coù quang 

thoâng böùc xaï, noù coù nguoàn goác: 

- Söï phaùt xaï ñieän töû do hieäu öùng nhieät ion hoùa catoát taïo neân doøng ñieän 
catoát vuøng toái koI  

- Caùc doøng ñieän roø xuaát hieän giöõa caùc ñieän cöïc, coù theå giaûm thieåu caùc 
doøng ñieän roø xuoáng möùc ñoä khoâng ñaùng keå baèng caùch traùnh ñeå ñeøn bò aåm öôùt. 
Trong ñieàu kieän nhö vaäy ta coù: ao koI MI=  

Doøng ñieän vuøng toái aoI  phuï thuoäc vaøo: 

- Gioáng nhö ñoä lôïi M, phuï thuoäc vaøo ñieän aùp cao HT vaø ñieän aùp giöõa caùc 
ñoäng cöïc. 

- Gioáng nhö doøng ñieän koI , phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä catoát, vôùi vieäc laøm 
laïnh ôû − °20 C  thoâng thöôøng cho pheùp giaûm doøng ñieän koI  töø 10 ÷ 100 laàn so 

vôùi nhieät ñoä moâi tröôøng. 

4- Ñoä nhaïy 

Ta coù:  a kI MI=  

Ñoä nhaïy M tuøy thuoäc vaät lieäu phuû caùc ñoäng cöïc, söï boá trí vaø soá löôïng caùc 
ñoäng cöïc, ñieän aùp cao HTV . 

  η λ λ λ
= Φ λk

q TI
hc

( ) ( ) ( )  η λ λ λ
⇒ = Φ λa HT

q TI M V
hc

( ) ( )( ) ( )  
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Hình 9.33: Ñoä lôïi M theo ñieän aùp cao  
vaø theo soá ñoäng cöïc 

Trong ño löôøng doøng aI  khoâng vöôït quaù moät giaù trò cöïc ñaïi ñònh tröôùc ñoä 
lôïi M ñoäc laäp ñoái vôùi aI  vaø ñaëc tính cuûa ñeøn nhaân quang ñieän thì tuyeán tính, 
ñoä nhaïy phoå anoát aS ( )λ  ñöôïc tính: 

  
Δ η λ λ λ

λ = =
ΔΦ λ

a
a HT

I q TS M V
hc

( ) ( )( ) ( )
( )

 

  a HT kS M V S( ) ( ) ( )λ = λ  

vôùi kS ( )λ  laø ñoä nhaïy phoå catoát. 

Thoâng thöôøng caùc ñaïi löôïng treân coù trò soá nhö sau: 

 M: töø 510 ÷ 810  

 kS p( )λ : töø 10 ÷ 100mA/W 

 aS p( )λ : töø 310 ÷ 710 A/W 

Ñeøn nhaân quang ñieän coù ñoä nhaïy lôùn neân ñöôïc duøng trong vieäc ño nguoàn 
saùng yeáu. 

Söï thay ñoåi theo nhieät cuûa ñoä nhaïy veà ñoä lôùn vaø veà daáu tuøy thuoäc vaøo vaät 
lieäu laøm catoát vaø ñoä daøi soùng vaøo khoaûng ± 0,1% ÷ 1%/ °C . Ñeå ño ñaïi löôïng 
quang moät caùch chính xaùc, ñeøn nhaân quang ñieän ñöôïc boá trí laøm theá naøo ñeå coù 
ñöôïc nhieät ñoä oån ñònh. 

5- Thôøi gian ñaùp öùng 

Tính nhanh cuûa ñeøn nhaân quang ñieän ñöôïc xaùc ñònh bôûi thôøi gian di 
chuyeån cuûa caùc ñieän töû giöõa catoát, caùc ñoäng cöïc, anoát. Ñoái vôùi caáu truùc caùc 
ñoäng cöïc cho tröôùc, thôøi gian di chuyeån trung bình giöõa catoát vaø anoát tuøy thuoäc 
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vaøo giaù trò ñieän aùp HTV : 

   tr
HT

haèng soáT
V

=  

vôùi trT  thöôøng coù trò soá töø 10 ÷ 100ns 

Sô ñoà maïch ñieän töông ñöông cuûa ñeøn nhaân quang ñieän vaø ñieän trôû taûi 
mR  nhö hình 9.34. 

 

Hình 9.34: Sô ñoà töông ñöông cuûa ñeøn nhaân quang ñieän 
vaø ñieän trôû taûi mR  

vôùi: aI  - doøng ñieän anoát 

dR  - ñieän trôû noäi cuûa ñeøn nhaân quang ñieän, dR > Ω1210  

Cp - ñieän dung kyù sinh giöõa anoát vaø mass. 
Trong tröôøng hôïp m dR R , haèng soá thôøi gian cuûa maïch ñieän 

m pR Cτ = , ta coù: 

Thôøi gian leân mt '  vaø thôøi gian xuoáng ct' :   m c m pt t R C' ' ,= = 2 2  

Vôùi mR = Ω50 , Cp = 10 Fρ  ⇒  m ct t ns' ' ,= = 0 5 . 

Vôùi soá lieäu treân cho thaáy vieäc söû duïng ñieän trôû taûi mR  töông ñoái nhoû laø 

ñieàu coù theå ñöôïc do ñoä nhaïy cao cuûa ñeøn nhaân quang ñieän, ñieàu naøy cho pheùp 
laøm giaûm haèng soá thôøi gian cuûa maïch ñieän. 
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Hình 10.1: OÁng phoùng tia ñieän töû CRT 

 

 

Hình 10.2: Heä thoáng thaáu kính hoäi tuï chuøm tia ñieän töû  
duøng tónh ñieän 

Baûn leäch doïc vaø baûn leäch ngang: Khi chuøm tia ñieän töû ñi qua baûn leäch doïc 
hoaëc leäch ngang, thì ñieän tröôøng giöõa hai baûn cöïc naøy seõ laùi chuøm tia ñieän töû 
leäch theo chieàu doïc vaø chieàu ngang baèng löïc tónh ñieän (ñieàu naøy khaùc vôùi söï 
leäch chuøm tia ñieän töû cuûa ñeøn hình trong ti vi baèng löïc ñieän töø, nghóa laø coù 
cuoän daây leäch thay cho baûn cöïc leäch). Ñoä leäch cuûa chuøm tia ñieän töû theo chieàu 
doïc hoaëc ngang phuï thuoäc vaøo ñieän aùp giöõa hai baûn cöïc. 

Ví duï 10.1: Baûn cöïc leäch doïc coù hai ñaàu, moät ñaàu ñieän aùp E( / )+ 2  moät ñaàu 
ñieän aùp E( / )− 2  (H.10.3), thì khi ñoù ñieän aùp giöõa hai baûn cöïc laø E veà phía treân, 
do ñoù chuøm tia ñieän töû bò keùo leäch veà phía treân. 
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Hình 10.3: Söï keùo leäch chuøm tia ñieän töû 

Coøn neáu ñieän aùp − 2E( / )  ôû baûn leäch treân vaø + 2E( / )  ôû baûn leäch döôùi thì 
chuøm tia ñieän töû bò keùo veà phía döôùi. 

Ñoä leäch tia ñöôïc xaùc ñònh: 

A1d VL l 2DV/=  

trong ñoù: V - ñieän aùp giöõa hai baûn cöïc 

   L - chieàu daøi cuûa baûn cöïc 

   l - khoaûng caùch töø baûn cöïc ñeán maøn aûnh huyønh quang 

   D - khoaûng caùch giöõa hai baûn cöïc 

   VA1 - ñieän aùp ñaët vaøo baûn cöïc so vôùi mass. 

Thoâng thöôøng ñoä leäch ñöôïc xaùc ñònh treân maøn aûnh ñôn vò (1V/cm). Do ñoù 
ñoä nhaïy S ñöôïc xaùc ñònh: 

= = 12 ADVV voânS voân cm
d cm lL
( )( / )
( )

 

Ví duï 10.2: D = 1cm; l = 2cm, L = 15cm vaø ñieän aùp giöõa A1 vaø catoát baèng 50V. 
Do ñoù ñoä nhaïy cuûa ñoä leäch:   

 cm VS V cm
cm  cm

( ) × ×
=

×
2 1 50

2 15
100= V/ cm)
30

(  

Giöõa hai baûn cöïc leäch doïc vaø leäch ngang cuûa dao ñoäng kyù coù moät baûn 
chaén noái mass ñeå ngaên caùch aûnh höôûng ñieän tröôøng cuûa hai baûn leäch doïc vaø 
leäch ngang laãn nhau. 

Maøn huyønh quang: maët trong cuûa maøn aûnh oáng CRT ñöôïc phuû moät lôùp 
phaùt quang, tuøy theo vaät lieäu cuûa lôùp phaùt quang naøy maø tia saùng phaùt ra khi 
chuøm tia ñieän töû ñaäp vaøo maøn aûnh huyønh quang seõ coù maøu khaùc nhau: 
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Chaát phaùt quang (Zn2SiO4 vaø Mn): cho maøu xanh laù 

Chaát phaùt quang muoái sulfuric cadnium: cho maøu vaøng. 

 Lôùp than chì xung quanh oáng caïnh maøn aûnh thu nhaän caùc ñieän töû phaùt 
xaï thöù caáp (caùc ñieän töû ñaäp vaøo maøn aûnh doäi trôû laïi). Do ñoù ñieän theá aâm 
khoâng tích tuï laïi treân maøn aûnh. 

 Ñieän aùp phaân cöïc cho anoát coù trò soá raát lôùn vaøo khoaûng kV (103V) noù 
raát maïnh (taêng toác) cho chuøm tia ñieän töû ñaäp maïnh vaøo maøn huyønh quang. 

 Caùc voøng ñieän trôû hình xoaùy oác beân ngoaøi ñöôïc noái mass seõ laøm cho 
caùc ñieän tích tuï, do ñieän tröôøng lôùn giöõa catoát vaø anoát bò trung hoøa ñieän tích. 

10.1.2 Söï phaân cöïc cho caùc boä phaän CRT 
 

 

Hình 10.4: Maïch phaân cöïc cuûa oáng phoùng tia aâm cöïc 

 Ñieän theá phaân cöïc cho löôùi, ví duï: –2 kV (Vg), khi thay ñoåi bieán trôû P1 
ñieän theá VGK thay ñoåi VK = –1950V. Nhö vaäy VGK < 0 aûnh höôûng ñeán söï phoùng 
ñieän töû ra khoûi löôùi. Vaäy P1 ñieàu chænh ñoä saùng cho chuøm tia ñieän töû. 
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 Khoái taïo tín hieäu raêng cöa  laøm chuaån thôøi gian cho truïc X cuûa maøn 
aûnh dao ñoäng kyù 

 Khoái khueách ñaïi tín hieäu ñieàu khieån chuøm tia ñieän töû queùt theo chieàu 
ngang . 

 Khoái taïo tín hieäu xung kích  cho söï ñoàng boä hoùa, ñieàu khieån chuøm tia 
ñieän töû queùt doïc vaø ngang ñeå cho hình aûnh hieån thò treân maøn aûnh ñöùng yeân 
(nghóa laø phaûi coù söï phoái hôïp ñoàng boä cho söï ñieàu khieån queùt doïc vaø queùt 
ngang cuûa chuøm tia ñieän töû) 

10.2.2 Khoái khueách ñaïi queùt doïc (H.10.6) 

 

Hình 10.6: Maïch khoái khueách ñaïi queùt doïc 

Tín hieäu vaøo thanh ño (prope) ñöôïc ñöa qua maïch phaân taàm ño (maïch 
giaûm - attenuator network) ñeå tín hieäu ñöa vaøo maïch tieàn khueách ñaïi 
preamplifier) ñaây laø maïch khueách ñaïi ñieän aùp nhö phaàn voân-keá ñieän töû. 

Ngoõ vaøo cuûa maïch phaân taàm ño coù khoùa S1 cho hai caùch gheùp:  

 Gheùp tröïc tieáp DC (direct coupling), tín hieäu DC vaø AC ñeàu ñöôïc ñöa 
vaøo.  

 Gheùp giaùn tieáp AC (alternative coupling) chæ cho tín hieäu DC vaøo. Coøn 
ôû vò trí O khoùa S1 noái mass khoâng coù tín hieäu vaøo.  

Tuøy theo vò trí cuûa nuùt thay ñoåi taàm ño (theo ñôn vò Volt/Div), maïch giaûm 
coù khoùa S2 ôû vò trí töông öùng. 

Sau ñoù tín hieäu ñöa vaøo maïch khueách ñaïi vi sai (Q2, Q3) coù maïch khueách 
ñaïi “theo ñieän aùp” (maïch khueách ñaïi ñeäm) Q1, Q4. Cuoái cuøng tín hieäu ôû C2, C3 
(VC2 – VC3) ñöôïc ñöa vaøo maïch khueách ñaïi coâng suaát (main frame amplifier). 
Ñieän aùp ôû hai ñaàu ra cuûa maïch khueách ñaïi coâng suaát ñöa vaøo hai baûn cöïc leäch 
doïc (keát hôïp vôùi ñieän aùp DC coù saün cuûa baûn cöïc leäch doïc). 
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Hình 10.7: Maïch phaân taàm ño vaø maïch khueách ñaïi ñieän aùp 

10.2.3 Khoái khueách ñaïi queùt ngang (H.10.8) 

 

Hình 10.8: Maïch khoái khueách ñaïi queùt ngang 

Khoái khueách ñaïi queùt ngang gioáng nhö khoái khueách ñaïi queùt doïc. Ngoaøi 
ra tín hieäu vaøo coù hai caùch phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa khoùa S2. Neáu khoùa S2 ôû vò 
trí EXT, tín hieäu queùt ngang ñöôïc ñöa töø ngoaøi vaøo. Neáu S2 ôû vò trí INT thì tín 
hieäu queùt daïng raêng cöa töø maïch taïo tín hieäu queùt raêng cöa (sweep generator) 
ñöôïc ñöa vaøo. 
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hieäu queùt ngang vaø doïc. 

 Trong thôøi gian chuøm tia ñieän töû quay trôû veà thì caïnh xuoáng cuûa tín 
hieäu queùt raêng cöa ñi vaøo maïch xoùa ñöôøng hoài (blanking), seõ taïo ra ñieän theá 
löôùi VGK raát aâm ñeå cho khoâng coù tín hieäu queùt ngang cuûa chuøm tia ñieän töû xuaát 
hieän treân maøn hình trong thôøi gian naøy. 

 

Hình 10.10: Sô ñoà khoái cuûa maïch queùt tín hieäu raêng cöa  
coù söï ñieàu khieån 

 Ñeå cho tín hieäu quan saùt vaø tín hieäu raêng cöa coù cuøng vò trí khôûi ñaàu ôû 
moãi laàn queùt, thì tín hieäu raêng cöa khoâng ñöôïc töï do xuaát hieän maø phaûi xuaát 
hieän khi coù xung kích maø xung kích coù taàn soá phuï thuoäc vaøo tín hieäu quan saùt 
nhö trình baøy cuûa sô ñoà khoái hình 10.10. 

Tín hieäu quan saùt ñöôïc qua maïch khueách ñaïi trigger (trigger amplifier) 
tuøy theo caùch laáy ôû ngoõ ra seõ coù tín hieäu Vo1 vaø Vo2 traùi pha. Sau ñoù ñöôïc ñöa 
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vaøo maïch kích Schmitt, maïch vi phaân (differentiator), maïch xeùn (clipper). Ñaây 
laø khoái ñoàng boä hoùa cho tín hieäu queùt raêng cöa ñeå cho tín hieäu raêng cöa xuaát 
phaùt cuøng taïi vò trí khôûi ñaàu cuûa tín hieäu quan saùt ôû phaàn queùt doïc (H.10.11)  

 

  

Hình 10.11: Tín hieäu queùt raêng cöa ñöôïc ñoàng boä  
vôùi tín hieäu sin quan saùt 

Hình 10.11a: Ñeå theå  hieän moät chu kyø tín hieäu sin treân maøn aûnh cuûa dao 
ñoäng kyù, thì tín hieäu xung kích (gai aâm) phaûi xuaát hieän tröôùc khi caïnh leân cuûa 
tín hieäu queùt raêng cöa ñaït ñeán möùc kích treân cuûa maïch kích schmitt ngay taïi vò 
trí cuoái cuûa chu kyø cuûa tín hieäu sin khaûo saùt. Ñieàu naøy laøm cho caïnh cuûa tín 
hieäu queùt ñoät ngoät giaûm veà “0”. Ñeå baét ñaàu queùt cho chu kyø tín hieäu sin keá 
tieáp cho ñieåm baét ñaàu gioáng nhö tröôùc. Nhö vaäy söï hoaït ñoäng cuûa tín hieäu queùt 
raêng cöa ñöôïc ñieàu khieån baèng xung kích (gai aâm), ñoàng thôøi khi ñoù taïi caïnh 
xuoáng cuûa tín hieäu raêng cöa cuõng laøm cho maïch xoùa ñöôøng hoài (blanking) taïo 
ra ñieän aùp VGK raát aâm ñeå khoâng coù chuøm tia ñieän töû xuaát hieän treân maøn aûnh 
(H.10.12). 
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          Hình 10.12: a) Tín hieäu khoâng coù maïch xoùa ñöôøng hoài 
 b) Tín hieäu coù maïch xoùa 

Coøn ôû hình 10.11b laø söï theå hieän hai chu kyø cuûa tín hieäu sin, thôøi ñieåm 
baét ñaàu chu kyø thöù hai cuûa tín hieäu sin nhôø coù maïch hold-off (khoâng cho tín 
hieäu xung kích xuaát hieän) taïi vò trí naøy cuûa xung raêng cöa, cho neân tín hieäu 
raêng cöa tieáp tuïc queùt ngang ñeå cho chu kyø thöù hai cuûa tín hieäu sin ñöôïc xuaát 
hieän treân maøn aûnh. Cho ñeán khi tín hieäu raêng cöa ñaït gaàn ñeán möùc treân cuûa 
maïch kích thì xung kích (gai aâm) xuaát hieän ñeå tín hieäu raêng cöa coù caïnh xuoáng 
vaø laøm cho tín hieäu queùt trôû lui. Ñieåm baét ñaàu cuûa tín hieäu quan saùt treân maøn 
aûnh phuï thuoäc vaøo ñieän aùp ra cuûa maïch khueách ñaïi ñieän aùp kích (triggering 
amplifier) ñieän aùp ra naøy ñöôïc ñieàu chænh bôûi bieán trôû R10 nhö ôû hình 10.13. 
Khi ñieän aùp ra coù trò soá gaàn baèng möùc kích treân cuûa maïch kích schmitt thì ñieåm 
baét ñaàu xuaát hieän cuûa tín hieäu sin ôû möùc “0”. 

 

Hình 10.13: Söï thay ñoåi ñieän theá DC cho möùc kích  
ñeå ñieàu xung xung kích 
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Hình 10.15: Sô ñoà khoái dao ñoäng kyù 

 

Hình 10.16: Söï trình baøy tín hieäu ôû hai keânh treân maøn aûnh 
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Nhö vaäy ñeå cho tín hieäu ngoõ vaøo queùt doïc giaûm ñi 10 laàn vaø khoâng phuï 
thuoäc vaøo taàn soá tín hieäu thì phaûi thoûa theâm ñieàu kieän sau: 1 1 2 iC R  = C R , khi 
ñoù 1 iR = 9R  

 

Hình 10.17: Thanh ño khoâng coù giaûm aùp 

 

Hình 10.18: Thanh ño coù giaûm aùp 10:1 

Ví duï 10.3: 1 i cR M  C =10pF; R = 2M  C  (khoâng bieát);; ;= Ω Ω1 9 iC =10pF;  

Cs laø tuï ñieän thay ñoåi (coù trò soá lôùn nhaát 100pF), suy ra muoán cho maïch ño laø 
boä giaûm 10:1 vaø khoâng phuï thuoäc taàn soá tín hieäu thì:  

1 1 i 2R C  = R .C  

1 1
c s i

i

R C MC  = C +C +C  = pF
R M

Ω
=

Ω2
9 10
1

= s cC  + C  + 10pF = 90pF  

Suy ra:   Cs + Cc = 80 pF 

Khi ñoù neáu Cc trong khoaûng töø 1pF ñeán 80pF thì chuùng ta thay ñoåi ñöôïc 
Cs ñeå thoûa ñieàu kieän treân. Trong tröôøng hôïp Cc > 80pF thì phaûi thay ñoåi C1 cho 
phuø hôïp. 

Giaû söû Cc = 100pF, thì C1  phaûi thay trò soá lôùn hôn (ví duï C1 = 15pF). 

Khi ñoù: Cs + 100pF = (135pF – 10pF); ñieàu chænh: Cs = 25pF. 

Khi ñöa tín hieäu xung vuoâng vaøo, seõ coù aûnh höôûng ñeán daïng cuûa tín hieäu 
tuï C1 vaø C2 nhö ñaõ noùi ôû treân. Neáu tín hieäu xung vuoâng xuaát hieän treân maøn 
aûnh coù daïng hình 10.19a. 
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{ }=t s LC  L (H), C(F)( )  

Khi ñoù tín hieäu ñi qua n boä seõ coù thôøi gian treã: T = nt 

Vaø ñieän trôû taûi R = L C  ñeå coù söï ñieàu hôïp toång trôû, giuùp cho coâng 

suaát tín hieäu ra khoâng bò suy giaûm. 
Ví duï 10.4: = μ Ω0 25T  n=11boä; R= 600 ., sec;  Xaùc ñònh t, trò soá L vaø C 

Giaûi: Thôøi gian treã cuûa 1 boä t = , / sec−× 60 25 10 11  

Do ñoù 6 20 25 10 11 600−= × =2LC  vaø R =L C, / sec /  

Suy ra    2  L C ; C ( , )/ sec−= × = ×2 2 6600 600 0 25 10 11  

  C , −
−×

= = ×
×

6
120 25 10 2500 10

11 600 66
 

  C = 37,87pF  # 38pF 

   L  H# ,−= × × × μ4 1236 10 38 10 13 68  

 Loaïi daây ñoàng truïc. 

Khi tín hieäu truyeàn qua daây coù thôøi gian treã mt s
V m s

( )
( / )

=
1  

V: toác ñoä truyeàn tín hieäu, vôùi V LC/= 1 , L, C laø ñieän caûm vaø ñieän dung 
cuûa caùp ñoàng truïc. 

Hình 10.21: Caáu taïo cuûa daây ñoàng truïc 

Ví duï 10.5: Caùp ñoàng truïc coù = μ10L H ; C = 40pF. Xaùc ñònh t 

Giaûi: Thôøi gian treã t cuûa tín hieäu truyeàn qua daây 

t V LC LC/ /( / ) −= = = = × 61 1 1 4 10 sec , sec−= × = μ82 10 0 02  

Do ñoù toác ñoä truyeàn tín hieäu: V m s
LC

, /
−

= = = ×
×

8
8

1 1 0 5 10
2 10

 

1- Loõi polyetilene 

2- Daây kim loaïi xoaén oác 

3- Lôùp caùch ñieän 

4- Daây daãn ngoaøi 

5- Voû boïc baûo veä 
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10.7.2 Ño söï leäch pha giöõa hai tín hieäu (H.10.23) 

 

 

 

Hình 10.23: Caùch tính söï leäch pha giöõa hai tín hieäu A vaø B 

 

Tín hieäu A vaø B coù söï leäch pha ñöôïc tính theo truïc thôøi gian: 

t T div div/ , / , /Δ = =1 4 8 0 7 4 maø = π2T radian = °360  suy ra goùc leäch pha α  

töông öùng vôùi Δt : 
t

T
Δ

α = ° =360   ,
°× = °

0 7360 63
4

 

 Duøng hình Lissajous ñeå ño söï cheânh leäch pha giöõa hai tín hieäu (H.10.24). Tín 
hieäu A ñöa vaøo ngoõ queùt doïc, tín hieäu B ñöa vaøo ngoõ queùt ngang. 

 A, B cuøng pha: hình Lissajous laø ñöôøng thaúng (H.10.24c). 

 A, B traùi pha (H.10.24d) 

 A, B leäch pha °90 (H.10.24e). 

 A, B leäch pha baát kyø hình elip (H.10.24f, g). α = 2 2B Asin  
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Hình 10.24: Duøng hình Lissajous ñeå ño söï leäch pha 
 giöõa hai tín hieäu 
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Ví duï: 2A = 6div, 2B = 4div,  α = ⇒ α °2 3    = 41 8sin  

(tröôøng hôïp hình elip veà phía phaûi). 

α = °131 8  (tröôøng hôïp elip veà phía traùi) 
 

 

Hình 10.25: Caùch tính tr, tf 

10.7.3 Ño thôøi gian leân tr cuûa xung: theo ñònh nghóa töø 10% bieân 
     ñoä ñeán 90 % bieân ñoä 

rt div 5 s div, / , sec= × μ = μ0 5 2 5  

Vaø thôøi gian xuoáng = × μ μ0 6ft div  5 sec = 3 sec,  

Coøn toác ñoä ñaùp öùng cuûa xung ôû caïnh leân. 

   
r

V div 2V div   2,9voân sec
t

, / /
, sec

Δ ×
= = μ

μ
3 6

2 5
 

10.7.4. Veõ ñaëc tuyeán V-I cuûa linh kieän ñieän töû 

 Veõ ñaëc tuyeán Id = f(Vd) (H.10.26a) 

Maïch ñöôïc phaân cöïc bôûi tín hieäu raêng cöa hoaëc tín hieäu sin, ñieän aùp hai 
ñaàu ñieän trôû R1 vaøo ngoõ doïc Y, coù ñieän aùp hai ñaàu diod ñöa vaøo ngoõ queùt 
ngang X (ñieåm 0 noái mass cuûa dao ñoäng kyù). 

Ñaëc tuyeán Id = f(Vd) ñöôïc xuaát hieän treân maøn aûnh dao ñoäng kyù (H.10.26b) 
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Hình 10.26: Maïch veõ ñaëc tuyeán Id = f(Vd) vaø Ic = f(VCE) 
 cuûa diod vaø transistor 

a) Maïch veõ ñaëc tuyeán V - I cuûa diod 

b) Ñaëc tuyeán V - I cuûa diod treân maøn hình dao ñoäng kyù 

c) Maïch veõ ñaëc tuyeán VCF - IC cuûa transistor BJI theo thoâng soá IB  

d) Ñaëc tuyeán VCF - IC treân maøn hình dao ñoäng kyù 

 Veõ ñaëc tuyeán IC = f(VCE). 
Cöïc neàn ñöôïc phaân cöïc bôûi ñieän aùp moät chieàu RV  thay ñoåi, μ A- keá theo doõi 

doøng phaân cöïc IB. Ñieän aùp cuûa tín hieäu raêng cöa ñöôïc cung caáp cho cöïc C-E 
cuûa transistor (coù theå cung caáp bôûi tín hieäu sin nhöng phaûi maéc noái tieáp vôùi 
diod chænh löu baùn kyø döông cung caáp cho maïch). 

d) 
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PHUÏ LUÏC 

1. ÑEÀ THI KYÕ THUAÄT ÑO - LÔÙP DD 96 – HOÏC KYØ 2/99 
 

Caâu 1: a) Giaûi thích taïi sao phaûi duøng heä soá daïng kf vaø heä soá ñænh kp trong 
voân-keá ñieän töû ño ñieän aùp A.C.? 

b) Cho bieát quan heä tín hieäu ra cuûa maïch tích phaân hai ñoä doác trong bieán 
ñoåi A/D cuûa voân-keá chæ thò soá theo ñieän aùp ño VIN, ñieän aùp chuaån Er, thôøi gian 
naïp t1 vaø thôøi gian xaõ t2 ? 

Caâu 2: a) Cho bieát söï chính xaùc cuûa phaàn töû ño duøng caàu ño phuï thuoäc vaøo 
yeáu toá gì cuûa caùc phaàn töû trong caàu ño? 

b) Vôùi maïch caàu ño ôû hình 1, haõy tính Lx, Rx vaø Q cuûa cuoän daây caàn ño 
theo caùc phaàn töû coøn laïi cuûa caàu khi caàu caân baèng. 

Caâu 3: Veõ maïch ño coâng suaát taùc duïng, coâng suaát phaûn khaùng vaø ϕcos  cho 
taûi ba pha duøng watt-keá  ba pha, var-keá ba pha loaïi 2,5 phaàn töû vaø ϕCos -keá ba 

pha keát hôïp vôùi bieán doøng. 

Phaàn töï choïn (SV laøm phaàn A hoaëc B) 

Phaàn A 

Caâu 4a: Cho moät voân-keá ñieän ñoäng coù thang ño DC vaø AC truøng nhau taïi taàn 
soá fo 

a) Haõy veõ maïch töông ñöông cho voân-keá treân 
b) Tính sai soá töông ñoái − 100AC DC ACV V V %  theo caùc thaønh phaàn 

töông ñöông R vaø ωL  khi ño ñieän aùp AC taïi taàn soá f1. 

c) AÙp duïng khi fo = 50Hz; f1 = 1kHz; L = 100mH; R = kΩ1 . 

Hình 1 
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Caâu 5a: Cho maïch ño nhö hình 2 

a) Xaùc ñònh R, Zi (toång trôû vaøo). 
b) Trò soá taàm ño V2, V3, khi taàm ño V1=0,1V, R1= kΩ900 , R k= Ω2 90 , 

3 10R k= Ω ; IFS = μ50 A ; GR k= Ω1  

Phaàn B 

 Caâu 4b: Ngöôøi ta ño moät ñieän trôû coù trò soá danh ñònh laø 20kΩ  baèng voân vaø 
ampe theo hai caùch reõ daøi vaø reõ ngaén. Vôùi ampe coù:  

noäi trôû RA = Ω1 ; voân-keá coù thang ño 0 – 50V vaø ñoä nhaïy k V/Ω20 . 

a) Haõy tính giaù trò ñieän trôû ño ñöôïc töø hai caùch treân theo soá chæ cuûa voân 
vaø ampe. 

b) Tính giaù trò sai soá töông ñoái phaàn traêm cuûa hai soá lieäu ño treân. Töø ñoù 
haõy cho bieát neân duøng caùch ño naøo thì phuø hôïp? 

Caâu 5b: Cho maïch ño doøng nhö hình 3. Bieát raèng khung quay töø ñieän coù IFS = 
μ50 A,  

G D 1R k ; V RMS  (V); I RMS  (A);( ) ( ) ,= Ω = =2 2 2 1 00005 2  

=2 3 00015 2I RMS  (A).( ) ,  Tín hieäu ño coù = = 2p fk k .  

a) Haõy veõ daïng cuûa doøng ñieän caàn ño. 

b) Tính caùc trò soá cuûa ñieän trôû R1 vaø R2 theo trò hieäu duïng cuûa caùc doøng 
ñieän cho treân hình 3. 

c) Neáu doøng ñieän ño coù daïng sin thì caùc thang ño môùi seõ laø bao nhieâu neáu 
caùc ñieän trôû nhö caâu b. 

Hình 2 
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Hình 3 
 

2. ÑEÀ THI KYÕ THUAÄT ÑO - K95 NAÊM HOÏC 97-98 
 

Caâu 1: Cho bieát nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maùy ño ñieän trôû ñaát duøng tæ soá keå töø 
ñieän (H.1). Trong thöïc teá doøng I1, I2 vaø doøng qua ñieän trôû ñaát laø doøng DC hay 
AC. Ñieän aùp E1, E2 laø DC hay AC. Nhö vaäy maùy ño thöïc teá coù theâm boä phaän 
gì? 

Caâu 2: Trong caàu ño (H.2) sinh vieân haõy cho bieát caàu ño naøo ño cuoän daây Z coù Q 
lôùn vaø cuoän daây Z coù Q nhoû. Tính LX, RX, Q cho hai daïng caàu ño. 

 

Hình 1                                          Hình 2 

Caâu 3: Taïi sao tín hieäu thôøi chuaån (tín hieäu queùt ngang) trong dao ñoäng kyù coù 
daïng raêng cöa? Giaûi thích. 

Caâu 4: Giaûi thích watt-keá  3 pha 2(1 2 ) phaàn töû ñöôïc chuyeån thaønh  

var-keá ño coâng suaát phaûn khaùng taûi 3 pha thöïc hieän nhö theá naøo? Noái maïch ño 
(H.3) cho hôïp lyù. 
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  Hình 3                               Hình 4 

Caâu 5: Khaûo saùt tín hieäu ra cuûa maïch tích phaân hai ñoä doác (H.4). 

a) Cho bieát t1, t2, Vo coù ñaëc ñieåm gì vaø phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo cuûa 
maïch ño vaø dung löôïng cuûa boä ñeám. 

b) Xaùc ñònh ñieän aùp ño (VI)MAX khi ñoä doác lôùn nhaát (KI)MAX = 1mV/msec. Cho bieát 
dung löôïng boä ñeám 2000 xung coù chu kyø T = 1msec. 

Caâu 6: Khaûo saùt maïch ño vaø daïng tín hieäu ño (H.5). 

a) Xaùc ñònh ñieän trôû R khi VD = 0,3V (RMS) 
Cô caáu ño M (IMAX = 50μ A, RI = 1KΩ ) 

Heä soá daïng kf = 1,155; Heä soá ñænh kp = 1,732. 

b) Vôùi R ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ôû caâu a, thì VÑO (hình sin) coù trò soá bao nhieâu? 
Bieát  kf = 1,11 ; kp = 1,414 

 

 
 

Hình 5 
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3. ÑEÀ THI MOÂN KYÕ THUAÄT ÑO LÔÙP DÑ95 
 

Caâu 1: Cho bieát khaùc nhau cuûa nguyeân lyù ño cuûa Ohm-keá thöôøng vaø Ohm-keá 
ñieän töû. 

 

 

  Hình 1       Hình 2 
 
 

 

 Hình 3      Hình 4a 

Caâu 2: a) Cho maïch ño sau ñaây (H.1) xaùc ñònh LX, RX, heä soá Q cuûa cuoän daây. 

b) Cho bieát taïi sao phaûi duøng Q-keá ñeå ño heä soá Q ôû taàn soá cao. 

Caâu 3: Giaûi thích nhieäm vuï cuûa töøng khoái trong hình 2. 

Caâu 4: a) Cho bieát öu ñieåm cuûa watt-keá  2,5 phaàn töû so vôùi watt-keá  hai phaàn 
töû. 

b) Noái maïch ño hôïp lyù cho hình 3. 

μ50 A
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Phaàn töï choïn (Choïn caâu 5A hoaëc 5B) 

Caâu 5a: Cho maïch ño sau (H.4a) 

a) Xaùc ñònh R1, R2, R3 khi ZI = 1MΩ  (toång trôû vaøo) vaø V2 = 1V(DC), V3 = 
10V(DC). 

b) Xaùc ñònh V’1, V’2, V’3 (AC) khi theâm diod noái tieáp vôùi cô caáu chæ thò coù 
VD = 0,3 V (R1, R2, R3 vaãn coù trò soá khoâng ñoåi). 

Caâu 5b: Cho maïch tích phaân hai ñoä doác (H.4b). Xung vuoâng ñieàu khieån coù baùn 
kyø töông ñöông vôùi 1563 xung clock, bieát raèng xung clock coù taàn soá 1MHz. 

Maïch theo ñieän aùp
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Thôøi gian T2 töông ñöông vôùi 1500 xung clock, khi ñieän aùp caàn ño Vi = 1V.  

Haõy tính trò giaù nguoàn doøng Ir khi R5 = 10kΩ , C1 = 0,1μ F. 
 

4. ÑEÀ THI MOÂN KYÕ THUAÄT ÑO HK1 1999-2000  
 

Caâu 1: a) Chöùng minh goùc quay cuûa khung quay ñieän ñoäng tæ leä thuaän vôùi 
coâng suaát taùc duïng cuûa taûi xoay chieàu. 

b) Trình baøy taát caû caùc phöông phaùp ño coâng suaát taùc duïng cuûa taûi ba pha 
baèng watt-keá moät pha. 
Caâu 2: Moät ohm-keá coù maïch ño nhö hình 1. Cho bieát cô caáu ñoù coù noäi trôû 

mR k= Ω5 , doøng = μ100FSI A,  nguoàn 1V  = 3,2V, khi XR k= Ω6  kim leäch 
nöûa thang ño. Tìm giaù trò cuûa 1R  vaø 2R  (bieát 1R  lôùn hôn 2R ). 
Caâu 3:  Cho maïch ño hình 2a vaø daïng ñieän aùp nhö hình 2b. 

a) Tính giaù trò ñieän trôû R. Bieát raèng khung quay coù = μ50FSI A,  
1mR k= Ω  

Tín hieäu ño coù heä soá daïng = 2 3fK ; heä soá ñænh = 3aK  

b) Töø giaù trò R vöøa tính, neáu tín hieäu ño coù heä soá daïng = π 2 2fK ; heä 

soá ñænh = 2aK  haõy tính giaù trò hieäu duïng lôùn nhaát cuûa tín hieäu naøy maø maùy 
ño ñöôïc. 

Sinh vieân choïn moät trong hai phaàn sau: 

 

Hình 1         Hình 2a            Hình 2b 

Phaàn A 

Caâu 4: ÖÙng duïng caùc daïng ellip lissajour ñeå laáy maãu taàn soá moät maùy phaùt tín 
hieäu daïng soùng sin. 

Caâu 5: Phöông phaùp troän soùng ñeå ño L hoaëc C. 

Caâu 6: Trình baøy roõ phöông phaùp naác thang trong voân-keá soá. 

Caâu 7: Maïch bieán ñoåi daïng tín hieäu tam giaùc sang daïng sin. 

Phaàn B 
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Caâu 8: Veõ sô ñoà khoái cuûa taàng ñoàng boä trong dao ñoäng kyù tia aâm cöïc. Daïng 
soùng sau moãi khoái? Nguyeân taéc ñeå taïo soùng raêng cöa ôû maïch queùt? 

Caâu 9: Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa Q keá? Caùch ño L vaø C baèng Q keá? 

Caâu 10: Phöông phaùp tích phaân hai ñoä doác (sô ñoà, daïng soùng, bieåu thöùc tính). 
 

5. ÑEÀ THI MOÂN KYÕ THUAÄT ÑO HK2/ 1999-2000 
LÔÙP BT98 ÑCN ÑT VT 

 

Caâu 1: Cho bieát nguyeân lyù phaân taàm ño cuûa ampe keá thöôøng vaø ampe keá ñieän 
töû, giaûi thích? 

Caâu 2: Cho bieát taïi sao coù hieän töôïng khoâng ñoàng boä cuûa tín hieäu quan saùt 
treân dao ñoäng kyù? Laøm theá naøo ñeå coù söï ñoàng boä? 

Caâu 3: Vieát phöông trình caân baèng cuûa caàu ño (H.1). 

 

 

Hình 3 
Hình 1 

Hình 2 
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Xaùc ñònh ZX = RX + jX (X laø caûm hoaëc dung khaùng) ñeå sao cho trò soá cuûa 
phaàn töû ño khoâng phuï thuoäc vaøo taàn soá vaø tính heä soá Q (hoaëc D) cuûa phaàn töû 
ño? 

Caâu 4: Veõ maïch ño coâng suaát taùc duïng vaø phaûn khaùng cuûa taûi ba pha vôùi watt-
keá  ba phaàn töû vaø var-keá 2,5 phaàn töû theo hình 2. 

Caâu 5: Cho maïch ño sau ñaây (H.3): 

Maïch ño coù choã sai soùt, haõy veõ laïi cho ñuùng; boä chæ thò coù 
mI A vaø R R kmax .= μ = = Ω50 1  Xaùc ñònh R1 ñeå cho trò soá = Ω100xR .max  ôû taàm 

ño X1. 

Khi thay ñoåi taàm ño (X10, X100...) thì R1 coù trò soá nhö theá naøo? 

 

Phuï luïc: Daïng tín hieäu vaø heä soá daïng fK  – heä soá ñænh pK  

 

 Daïng tín hieäu 
Trò hieäu 

duïng 
RMS 

Trò trung 
bình 
MAD 

Heä soá 
daïng

=f
RMSK
MAD

 

Heä soá ñænh 
pK  

Soùng sin mV
2

 

0,707 mV  

m
2 V
π

 

0,637 mV  

2 2
π =1,111 2 =1,414 

Xung vuoâng 

ñoái xöùng 

mV  mV  1 1 

Soùng tam giaùc 

hoaëc raêng cöa 

mV
3

 mV
2

 2
3

=1,155 3 =1,732 

 Chuoãi xung     

 η Ñoä roãng 
mV η  mV η  1

η
 1

η
 

1 η
α =

−η1
 mV  mV  1 1 

0,25 0,3333 m0,5V  m0,25V  2 2 

0,0625 0,0667 m0,25V  m0,0625V  4 4 

0,0156 0,0159 m0,125V  m0,0156V  8 8 

Beà roäng xung η 

0,01 0,0101 m0,1V  m0,01V  10 10 
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Lêi nãi ®Çu: 
 

Kü thuËt §o l−êng §iÖn tö lµ m«n häc nghiªn cøu c¸c ph−¬ng ph¸p ®o c¸c 
®¹i l−îng vËt lý: ®¹i l−îng ®iÖn: ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn, c«ng suÊt,… vµ ®¹i l−îng 
kh«ng ®iÖn: nhiÖt ®é, ®é Èm, vËn tèc… 

Bµi gi¶ng Kü thuËt §o l−êng §iÖn tö ®−îc biªn so¹n dùa trªn c¸c gi¸o tr×nh 
vµ tµi liÖu tham kh¶o míi nhÊt hiÖn nay, ®−îc dïng lµm tµi liÖu tham kh¶o cho sinh 
viªn c¸c ngµnh: Kü thuËt ViÔn th«ng, Kü thuËt Th«ng tin, Tù ®éng ho¸, Trang thiÕt 
bÞ ®iÖn, TÝn hiÖu Giao th«ng. 

Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n, c¸c t¸c gi¶ ®· ®−îc c¸c ®ång nghiÖp ®ãng gãp 
nhiÒu ý kiÕn, mÆc dï cè g¾ng söa ch÷a, bæ sung cho cuèn s¸ch ®−îc  hoµn chØnh 
h¬n, song ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ. Chóng t«i mong 
nhËn ®−îc c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña b¹n ®äc. 

 Xin liªn hÖ: daothanhtoan@uct.edu.vn 
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Ch−¬ng 1:  
 

Kh¸i niÖm c¬ b¶n trong  
kü thuËt ®o l−êng 

 
I. §Þnh nghÜa vμ kh¸i niÖm cHung vÒ ®o l−êng 
1. §Þnh nghÜa vÒ ®o l−êng, ®o l−êng häc vµ KT§L 
a. §o l−êng 

§o l−êng lµ mét qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ®Þnh l−îng vÒ ®¹i l−îng cÇn ®o ®Ó cã ®−îc 
kÕt qu¶ b»ng sè so víi ®¬n vÞ ®o. 

KÕt qu¶ ®o ®−îc biÓu diÔn d−íi d¹ng: 

   XoAX
Xo
XA .=→=  

trong ®ã:  A: con sè kÕt qu¶ ®o 
   X: ®¹i l−îng cÇn ®o 
   Xo: ®¬n vÞ ®o 

b. §o l−êng häc 
§o l−êng häc lµ ngµnh khoa häc chuyªn nghiªn cøu ®Ó ®o c¸c ®¹i l−îng kh¸c 

nhau, nghiªn cøu mÉu vµ ®¬n vÞ ®o. 
c. Kü thuËt ®o l−êng (KT§L) 

KT§L lµ ngµnh kü thuËt chuyªn m«n nghiªn cøu ®Ó ¸p dông kÕt qu¶ cña ®o 
l−êng häc vµo phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi. 
2. Ph©n lo¹i c¸ch thùc hiÖn phÐp ®o 
a. §o trùc tiÕp lµ c¸ch ®o mµ kÕt qu¶ nhËn ®−îc trùc tiÕp tõ mét phÐp ®o duy 
nhÊt. NghÜa lµ, kÕt qu¶ ®o ®−îc chÝnh lµ trÞ sè cña ®¹i l−îng cÇn ®o mµ kh«ng ph¶i 
tÝnh to¸n th«ng qua bÊt kú mét biÓu thøc nµo. 

NÕu kh«ng tÝnh ®Õn sai sè th× trÞ sè ®óng cña ®¹i l−îng cÇn ®o X sÏ b»ng kÕt 
qu¶ ®o ®−îc A.  

Ph−¬ng ph¸p ®o trùc tiÕp cã −u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, nhanh chãng vµ lo¹i bá 
®−îc sai sè do tÝnh to¸n. 
vÝ dô: V«nmet ®o ®iÖn ¸p, ampemet ®o c−êng ®é dßng ®iÖn, oatmet ®o c«ng suÊt 
…. 
b. §o gi¸n tiÕp lµ c¸ch ®o mµ kÕt qu¶ ®o suy ra tõ sù phèi hîp kÕt qu¶ cña nhiÒu 
phÐp ®o dïng c¸ch ®o trùc tiÕp. NghÜa lµ, kÕt qu¶ ®o kh«ng ph¶i lµ trÞ sè cña ®¹i 
l−îng cÇn ®o, c¸c sè liÖu c¬ së cã ®−îc tõ c¸c phÐp ®o trùc tiÕp sÏ ®−îc sö dông ®Ó 
tÝnh ra trÞ sè cña ®¹i l−îng cÇn ®o th«ng qua mét ph−¬ng tr×nh vËt lý liªn quan gi÷a 
c¸c ®¹i l−îng nµy. 

   X = f(A1, A2, …An) 
Trong ®ã A1, A2 … An lµ kÕt qu¶ ®o cña c¸c phÐp ®o trùc tiÕp. 

vÝ dô: ®Ó ®o c«ng suÊt (P) cã thÓ sö dông v«n met ®Ó ®o ®iÖn ¸p (U), ampe met ®o 
c−êng ®é dßng ®iÖn (I), sau ®ã sö dông ph−¬ng tr×nh: P = U.I ta tÝnh ®−îc c«ng suÊt  

C¸ch ®o gi¸n tiÕp m¾c ph¶i nhiÒu sai sè do sai sè cña c¸c phÐp ®o trùc tiÕp 
®−îc tÝch luü l¹i. V× vËy c¸ch ®o nµy chØ nªn ¸p dông trong c¸c tr−êng hîp kh«ng 
thÓ dïng dông cô ®o trùc tiÕp mµ th«i. 

c. §o t−¬ng quan lµ ph−¬ng ph¸p ®−îc sö dông trong tr−êng hîp cÇn ®o 
c¸c qu¸ tr×nh phøc t¹p mµ ë ®©y kh«ng thÓ thiÕt lËp mét quan hÖ hµm sè nµo gi÷a 
c¸c ®¹i l−îng lµ c¸c th«ng sè cña c¸c qu¸ tr×nh nghiªn cøu. 
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d. §o hîp bé lµ ph−¬ng ph¸p cã ®−îc kÕt qu¶ ®o nhê gi¶i mét hÖ ph−¬ng tr×nh mµ 
c¸c th«ng sè ®· biÕt tr−íc chÝnh lµ c¸c sè liÖu ®o ®−îc tõ c¸c phÐp ®o trùc tiÕp. 
e. §o thèng kª lµ ph−¬ng ph¸p sö dông c¸ch ®o nhiÒu lÇn vµ lÊy gi¸ trÞ trung b×nh 
®Ó ®¶m b¶o kÕt qu¶ chÝnh x¸c. C¸ch nµy ®−îc sö dông khi ®o tÝn hiÖu ngÉu nhiªn 
hoÆc kiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña dông cô ®o. 
II. C¸c ®Æc tr−ng cña KT§L 

KT§L gåm c¸c ®Æc tr−ng sau: ®¹i l−îng cÇn ®o, ®iÒu kiÖn ®o, ®¬n vÞ ®o, thiÕt 
bÞ ®o vµ ng−êi quan s¸t hay thiÕt bÞ nhËn kÕt qu¶ ®o 
1. Kh¸i niÖm vÒ tÝn hiÖu ®o vµ ®¹i l−îng ®o 
a. TÝn hiÖu ®o l−êng lµ tÝn hiÖu mang th«ng tin vÒ gi¸ trÞ cña ®¹i l−îng ®o l−êng. 
b. §¹i l−îng ®o lµ th«ng sè x¸c ®Þnh qu¸ tr×nh vËt lý cña tÝn hiÖu ®o. Do qu¸ tr×nh 
vËt lý cã thÓ cã nhiÒu th«ng sè nh−ng trong mçi tr−êng hîp cô thÓ ng−êi ta chØ quan 
t©m ®Õn mét hoÆc mét vµi th«ng sè nhÊt ®Þnh. 
vÝ dô: ®Ó x¸c ®Þnh ®é rung cã thÓ x¸c ®Þnh th«ng qua mét trong c¸c th«ng sè nh−: 
biªn ®é rung, gia tèc rung, tèc ®é rung … 

Cã nhiÒu c¸ch ®Ó ph©n lo¹i ®¹i l−îng ®o, d−íi ®©y lµ mét sè c¸ch th«ng dông. 
* Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt thay ®æi cña ®¹i l−îng ®o: 
Cã hai lo¹i ®¹i l−îng ®o lµ: 
+ §¹i l−îng ®o tiÒn ®Þnh lµ ®¹i l−îng ®o ®· biÕt tr−íc quy luËt thay ®æi theo 

thêi gian cña chóng. 
+ §¹i l−îng ®o ngÉu nhiªn lµ ®¹i l−îng ®o mµ sù thay ®æi theo thêi gian 

kh«ng theo mét quy luËt nhÊt ®Þnh nµo. NÕu ta lÊy bÊt kú gi¸ trÞ nµo cña tÝn hiÖu ta 
®Òu nhËn ®−îc ®¹i l−îng ngÉu nhiªn. 
Chó ý: Trªn thùc tÕ, ®a sè c¸c ®¹i l−îng ®o ®Òu lµ ngÉu nhiªn. Tuy nhiªn, cã thÓ gi¶ 
thiÕt r»ng trong suèt thêi gian tiÕn hµnh phÐp ®o ®¹i l−îng ®o ph¶i kh«ng ®æi hoÆc 
thay ®æi theo quy luËt ®· biÕt tr−íc, nghÜa lµ tÝn hiÖu ë d¹ng biÕn ®æi chËm. Cßn khi 
®¹i l−îng ®o ngÉu nhiªn cã tÇn sè thay ®æi nhanh th× cÇn sö dông ph−¬ng ph¸p ®o 
l−êng thèng kª. 

* Ph©n lo¹i theo c¸ch biÕn ®æi tÝn hiÖu ®o 
Cã hai lo¹i tÝn hiÖu ®o lµ tÝn hiÖu ®o liªn tôc hay t−¬ng tù vµ tÝn hiÖu ®o rêi 

r¹c hay sè. Khi ®ã øng víi 2 lo¹i tÝn hiÖu ®o nµy cã hai lo¹i dông cô ®o lµ dông cô 
®o t−¬ng tù vµ dông cô ®o sè. 

* Ph©n lo¹i theo b¶n chÊt cña ®¹i l−îng ®o 
+ §¹i l−îng ®o n¨ng l−îng lµ ®¹i l−îng mµ b¶n th©n nã mang n¨ng l−îng. 

vÝ dô: ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn, søc ®iÖn ®éng, c«ng suÊt … 
+ §¹i l−îng ®o th«ng sè lµ ®¹i l−îng ®o c¸c th«ng sè cña m¹ch  

vÝ dô: ®iÖn trë, ®iÖn dung, ®iÖn c¶m … 
+ §¹i l−îng phô thuéc vµo thêi gian 

vÝ dô: tÇn sè, gãc pha, chu kú … 
+ §¹i l−îng kh«ng ®iÖn. §Ó ®o c¸c ®¹i l−îng nµy b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÖn cÇn 

biÕn ®æi chóng thµnh c¸c ®¹i l−îng ®iÖn 
vÝ dô: ®Ó ®o ®é co gi·n cña vËt liÖu cã thÓ sö dông tenzo ®Ó chuyÓn sù thay ®æi cña 
h×nh d¹ng thµnh sù thay ®æi cña ®iÖn trë vµ ®o gi¸ trÞ ®iÖn trë nµy ®Ó suy ra sù biÕn 
®æi vÒ h×nh d¹ng. 
2. §iÒu kiÖn ®o 

C¸c th«ng tin ®o l−êng bao giê còng g¾n víi m«i tr−êng sinh ra ®¹i l−îng ®o. 
M«i tr−êng ë ®©y cã thÓ ®iÒu kiÖn m«i tr−êng tù nhiªn vµ c¶ m«i tr−êng do con 
ng−êi t¹o ra. 
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Khi tiÕn hµnh phÐp ®o cÇn tÝnh ®Õn ¶nh h−ëng cña m«i tr−êng tù nhiªn ®Õn 
kÕt qu¶ ®o vµ ng−îc l¹i. VÝ dô: c¸c ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt ®é, ®é Èm, ¸p suÊt, ®é rung … 

Khi sö dông dông cô ®o ph¶i kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn ®èi t−îng ®o. VÝ dô 
víi phÐp ®o c−êng ®é dßng ®iÖn th× cÇn sö dông ampe kÕ cã ®iÖn trë trong cµng nhá 
cµng tèt nh−ng khi ®o ®iÖn ¸p th× cÇn dïng v«n kÕ cã ®iÖn trë trong cµng lín cµng 
tèt. 
3. §¬n vÞ ®o 

Mçi mét quèc gia cã mét tËp qu¸n sö dông c¸c ®¬n vÞ ®o l−êng kh¸c nhau. §Ó 
thèng nhÊt c¸c ®¬n vÞ nµy ng−êi ta thµnh lËp HÖ ®¬n vÞ ®o l−êng quèc tÕ. Ngµy 20-
1-1950 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ký s¾c lÖnh sè 8/SL quy ®Þnh hÖ thèng ®o l−êng 
ViÖt nam theo hÖ SI, vµ ngµy 20/1 h»ng n¨m lµ ngµy §o L−êng ViÖt nam. 

Theo Ph¸p lÖnh §o l−êng ngµy 06 th¸ng 10 n¨m 1999, ®¬n vÞ ®o l−êng hîp 
ph¸p lµ ®¬n vÞ ®o l−êng ®−îc Nhµ n−íc c«ng nhËn vµ cho phÐp sö dông. Nhµ n−íc 
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam c«ng nhËn HÖ ®¬n vÞ ®o l−êng quèc tÕ (viÕt t¾t 
lµ SI). ChÝnh phñ quy ®Þnh ®¬n vÞ ®o l−êng hîp ph¸p phï hîp víi HÖ ®¬n vÞ ®o 
l−êng quèc tÕ. 

HÖ ®¬n vÞ ®o l−êng quèc tÕ SI bao gåm 7 ®¬n vÞ  c¬ b¶n:  
§¬n vÞ chiÒu dµi met m 

§¬n vÞ khèi l−îng kilogram kg 

§¬n vÞ thêi gian second s 

§¬n vÞ c−êng ®é dßng ®iÖn Ampe A 

§¬n vÞ nhiÖt ®é Kelvin K 

§¬n vÞ c−êng ®é s¸ng Candela Cd 

§¬n vÞ sè l−îng vËt chÊt mol mol 
 
C¸c ®¬n vÞ kh¸c ®−îc ®Þnh nghÜa th«ng qua c¸c ®¬n vÞ c¬ b¶n gäi lµ c¸c ®¬n 

vÞ dÉn xuÊt. (xem chi tiÕt trong NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ sè 65/2001 N§-CP vÒ viÖc 
Ban hµnh hÖ thèng ®¬n vÞ ®o l−êng hîp ph¸p cña n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa 
ViÖt Nam) 

D−íi ®©y lµ mét sè ®¬n vÞ dÉn xuÊt ®iÖn vµ tõ 
 

§¬n vÞ 
§¹i l−îng 

Tªn Ký hiÖu 
C«ng suÊt o¸t W 
§iÖn tÝch, ®iÖn l−îng cul«ng C 
HiÖu ®iÖn thÕ, ®iÖn thÕ, ®iÖn ¸p, suÊt ®iÖn 
®éng von V 

§iÖn dung fara F 
§iÖn trë «m Ω 
§iÖn dÉn simen S 
§é tù c¶m Henry H 
Th«ng l−îng tõ (tõ th«ng) vebe Wb 
MËt ®é tõ th«ng, c¶m øng tõ tesla T 

C−êng ®é ®iÖn tr−êng von trªn met V/m 
C−êng ®é tõ tr−êng ampe trªn met A/m 
N¨ng l−îng ®iÖn  electronvon eV 
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¦íc vµ béi thËp ph©n cña c¸c ®¬n vÞ SI 
 

Ch÷ ®äc Ký hiÖu HÖ sè nh©n 
yotta Y 1024 
zetta Z 1021 
exa E 1018 
peta P 1015 
tera T 1012 

giga G 109 
mega M 106 
kilo k 103 

hecto h 102 
deka da 10 
deci d 10-1 
centi c 10-2 
milli m 10-3 
micro μ 10-6 
nano n 10-9 
pico p 10-12 

femto f 10-15 
atto a 10-18 

zepto z 10-21 
yocto y 10-24 

 
4. ThiÕt bÞ ®o vµ ph−¬ng ph¸p ®o 

ThiÕt bÞ ®o lµ thiÕt bÞ kü thuËt dïng ®Ó gia c«ng tÝn hiÖu mang th«ng tin ®o 
thµnh d¹ng tiÖn lîi cho ng−êi quan s¸t. 

ThiÕt bÞ ®o gåm: thiÕt bÞ mÉu, chuyÓn ®æi ®o l−êng, dông cô ®o l−êng, tæ hîp 
thiÕt bÞ ®o l−êng vµ hÖ thèng th«ng tin ®o l−êng. (xem chi tiÕt ë phÇn sau) 

Ph−¬ng ph¸p ®o ®−îc chia lµm 2 lo¹i chñ yÕu lµ ph−¬ng ph¸p ®o biÕn ®æi 
th¼ng vµ ph−¬ng ph¸p ®o so s¸nh. (xem chi tiÕt ë phÇn sau) 
5. Ng−êi quan s¸t 

Lµ ng−êi tiÕn hµnh ®o hoÆc gia c«ng kÕt qu¶ ®o. Yªu cÇu n¾m ®−îc ph−¬ng 
ph¸p ®o, hiÓu biÕt vÒ thiÕt bÞ ®o vµ lùa chän dông cô hîp lý, kiÓm tra ®iÒu kiÖn ®o 
(ph¶i n»m trong chuÈn cho phÐp ®Ó sai sè chÊp nhËn ®−îc) vµ biÕt c¸ch gia c«ng sè 
liÖu thu ®−îc sau khi ®o. 
6. KÕt qu¶ ®o 

Gi¸ trÞ x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm ®−îc gäi lµ −íc l−îng cña ®¹i l−îng ®o, gi¸ 
trÞ gÇn gi¸ trÞ thùc mµ ë ®iÒu kiÖn nµo ®ã cã thÓ coi lµ thùc. 

Sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ sai sè ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®o. (xem chi tiÕt 
ë phÇn sau) 
III. C¸c ph−¬ng ph¸p ®o 
1. Ph−¬ng ph¸p ®o biÕn ®æi th¼ng 

Lµ ph−¬ng ph¸p ®o cã cÊu tróc kiÓu biÕn ®æi th¼ng, kh«ng cã kh©u ph¶n håi.  
Qu¸ tr×nh ®o lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi th¼ng. ThiÕt bÞ ®o gäi lµ thiÕt bÞ biÕn ®æi th¼ng. 
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B§ lµ bé biÕn ®æi;    SS lµ bé so s¸nh;   
A/D lµ bé chuyÓn ®æi t−¬ng tù / sè;   CT lµ c¬ cÊu chØ thÞ. 
§¹i l−îng cÇn ®o X ®−îc ®−a qua c¸c kh©u biÕn ®æi vµ thµnh con sè Nx. §¬n 

vÞ ®o Xo còng ®−îc biÕn ®æi thµnh No sau ®ã so s¸nh gi÷a ®¹i l−îng cÇn ®o víi ®¬n 
vÞ ®o qua bé so s¸nh. KÕt qu¶ ®o ®−îc thÓ hiÖn bëi phÐp chia Nx/No 

KÕt qña ®o:   Xo
No
NxX .=  

2. Ph−¬ng ph¸p ®o kiÓu so s¸nh 
Ph−¬ng ph¸p nµy cã sö dông kh©u håi tiÕp 

Trong ®ã:  
SS lµ bé so s¸nh;     B§ lµ bé biÕn ®æi;  
A/D lµ bé chuyÓn ®æi t−¬ng tù / sè;   D/A lµ bé chuyÓn ®æi sè / 

t−¬ng tù;  
CT lµ c¬ cÊu chØ thÞ. 
TÝn hiÖu X ®−îc ®em so s¸nh víi mét tÝn hiÖu Xk tØ lÖ víi ®¹i l−îng mÉu Xo. 

Khi ®ã qua bé so s¸nh ta cã ΔX = X – Xk  
Cã hai c¸ch so s¸nh lµ so s¸nh c©n b»ng vµ so s¸nh kh«ng c©n b»ng. 

a. So s¸nh c©n b»ng 
PhÐp so s¸nh ®−îc thùc hiÖn sao cho ΔX = 0 vµ khi ®ã: X = Xk = Nk.Xo 
Nh− vËy ®¹i l−îng mÉu Xk chÝnh lµ mét ®¹i l−îng thay ®æi b¸m theo X sao 

cho khi X thay ®æi lu«n ®−îc kÕt qu¶ nh− trªn. PhÐp so s¸nh lu«n ë tr¹ng th¸i c©n 
b»ng (®«i khi ng−êi ta cßn gäi ph−¬ng ph¸p nµy lµ ph−¬ng ph¸p c©n). 

§é chÝnh x¸c cña phÐp ®o phô thuéc vµo ®é chÝnh x¸c cña Xk vµ ®é nh¹y cña 
thiÕt bÞ chØ thÞ c©n b»ng (th−êng lµ thiÕt bÞ chØ thÞ 0) 

C¸c dông cô ®o theo ph−¬ng ph¸p so s¸nh c©n b»ng th−êng lµ c¸c cÇu ®o vµ 
®iÖn thÕ kÕ c©n b»ng. 
b. So s¸nh kh«ng c©n b»ng 

NÕu Xk lµ ®¹i l−îng kh«ng ®æi, khi ®ã ta cã: X = Xk + ΔX 
NghÜa lµ kÕt qña ®o ®−îc ®¸nh gi¸ th«ng qua ΔX víi Xk lµ ®¹i l−îng mÉu ®· 

biÕt tr−íc. Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc sö dông ®Ó ®o c¸c ®¹i l−îng kh«ng ®iÖn nh− nhiÖt 
®é, ¸p suÊt …. 
c. So s¸nh kh«ng ®ång thêi 

SS B§ A/D CT

D/A

X Nk 

Xk

B§ A/D SS 
X 
Xo 

X

Xo

Nx

No

Nx/No 
CT
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Víi ph−¬ng ph¸p nµy, ®¹i l−îng X vµ Xk kh«ng ®−îc ®−a vµo thiÕt bÞ cïng 
mét lóc. Xk ®−îc ®−a vµo tr−íc ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ trªn thang kh¾c ®é, sau ®ã th«ng 
qua thang ®é x¸c ®Þnh ®¹i l−îng ®o. 
vÝ dô: c¸c thiÕt bÞ ®¸nh gi¸ trùc tiÕp nh− ampe kÕ, v«n kÕ  …. chØ thÞ kim 
d. So  s¸nh ®ång thêi  

Lµ ph−¬ng ph¸p so s¸nh cïng mét lóc ®¹i l−îng cÇn ®o X vµ ®¹i l−îng mÉu 
Xk. Khi X vµ Xk trïng nhau th× th«ng qua Xk sÏ x¸c ®Þnh ®−îc gi¸ trÞ cña X. 
 
3. C¸c thao t¸c c¬ b¶n khi tiÕn hµnh phÐp ®o 

1) Thao t¸c t¹o mÉu: lµ qu¸ tr×nh lËp ®¬n vÞ t¹o ra mÉu biÕn ®æi hoÆc kh¾c trªn 
thang ®o cña thiÕt bÞ ®o. 

2) Thao t¸c biÕn ®æi: lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®¹i l−îng ®o (hay ®¹i l−îng mÉu) 
thµnh nh÷ng ®¹i l−îng kh¸c tiÖn cho viÖc ®o hay xö lý, thùc hiÖn c¸c thuËt to¸n, t¹o 
ra c¸c m¹ch ®o vµ gia c«ng kÕt qu¶ ®o 

3) Thao t¸c so s¸nh: lµ qu¸ tr×nh so s¸nh ®¹i l−îng ®o víi mÉu hay gi÷a con sè 
tØ lÖ víi ®¹i l−îng ®o vµ con sè tØ lÖ víi mÉu. 

4) Thao t¸c thÓ hiÖn kÕt qu¶ ®o: lµ qu¸ tr×nh chØ thÞ kÕt qu¶ ®o d−íi d¹ng 
t−¬ng tù hoÆc con sè, cã thÓ ghi l¹i kÕt qña ®o trªn giÊy hay bé nhí. 

5) Thao t¸c gia c«ng kÕt qu¶ ®o: lµ qu¸ tr×nh xö lý kÕt qña ®o b»ng tay hoÆc 
m¸y tÝnh. 
IV. Ph©n lo¹i thiÕt bÞ ®o 

ThiÕt bÞ ®o lµ sù thÓ hiÖn ph−¬ng ph¸p ®o b»ng c¸c kh©u chøc n¨ng cô thÓ. 
ThiÕt bÞ ®o gåm c¸c lo¹i sau: 
1. MÉu 

Lµ thiÕt bÞ ®Ó kh«i phôc mét ®¹i l−îng vËt lý nhÊt ®Þnh. Nh÷ng dông cô mÉu 
ph¶i ®¹t ®é chÝnh x¸c rÊt cao tõ 0,001% ®Õn 0,1% tuú theo tõng cÊp chÝnh x¸c vµ 
tõng lo¹i thiÕt bÞ. MÉu ®−îc sö dông ®Ó chuÈn ho¸ l¹i c¸c dông cô ®o l−êng. 
 
* ChuÈn ho¸ thiÕt bÞ ®o l−êng: 

Yªu cÇu chuÈn ho¸ thiÕt bÞ ®o l−êng lµ rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt v× mçi quèc 
gia cã tËp qu¸n sö dông c¸c ®¬n vÞ ®o l−êng riªng vµ cã rÊt nhiÒu c«ng ty s¶n xuÊt 
c¸c thiÕt bÞ ®o l−êng. H¬n n÷a, viÖc sö dông c¸c ®¬n vÞ ®o l−êng kh¸c nhau, kiÓu 
mÉu kh¸c nhau sÏ ®em l¹i nh÷ng bÊt tiÖn kh«ng thÓ tr¸nh khái cho ng−êi dïng. 
Ngoµi ra, v× môc ®Ých sö dông cña c¸c thiÕt bÞ ®o l−êng rÊt kh¸c nhau nªn ngoµi 
viÖc quy −íc sö dông mét hÖ thèng quèc tÕ chung (hÖ SI) th× ®é chÝnh x¸c cña c¸c 
thiÕt bÞ còng ®−îc quy ®Þnh mét c¸ch chÆt chÏ. NÕu lÊy tiªu chÝ lµ ®é chÝnh x¸c th× 
thiÕt bÞ ®o l−êng ®−îc chia lµm 4 cÊp: 

+ CÊp 1- chuÈn quèc tÕ (International standard), c¸c thiÕt bÞ ®o chuÈn quèc tÕ 
®−îc ®Æt t¹i trung t©m ®o l−êng quèc tÕ- t¹i PARIS -Ph¸p 

+ CÊp 2- chuÈn quèc gia (National standard) lµ chuÈn ®o l−êng cã ®é chÝnh 
x¸c cao nhÊt cña quèc gia ®−îc dïng lµm gèc ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ c¸c chuÈn cßn l¹i 
cña lÜnh vùc ®o l−êng. ChuÈn quèc gia ®−îc ®Æt t¹i c¸c viÖn ®o l−êng quèc gia, 
chóng ®−îc chuÈn ho¸ ®Þnh kú theo chuÈn quèc tÕ hoÆc qua c¸c chuÈn quèc gia cña 
n−íc ngoµi. 

+ CÊp 3- chuÈn khu vùc (Zone standard) lµ chuÈn cho c¸c trung t©m khu vùc, 
nã tu©n theo chuÈn quèc gia. 

+ CÊp 4- chuÈn phßng thÝ nghiÖm (Lab-standard) ®©y lµ cÊp chuÈn ®Ó chuÈn 
ho¸ c¸c thiÕt bÞ ®o l−êng dïng cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, nã tu©n theo cÊp nµo th× sÏ 
mang chuÈn cÊp ®ã (cÊp 2,3)  
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CÊp chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ ®o   
 C¸c thiÕt bÞ ®o l−êng trªn thÞ tr−êng lµ c¸c thiÕt bÞ ®· ®−îc kiÓm nghiÖm 

chÊt l−îng theo c¸c cÊp nh− trªn, kÕt qu¶ kiÖm nghiÖm sÏ x¸c ®Þnh ®−îc cÊp chÝnh 
x¸c. Chóng th−êng ®−îc ghi trªn vá m¸y, cataloge giíi thiÖu s¶n phÈm, hoÆc tra 
trong sæ tay kü thuËt, th«ng th−êng chØ nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt ta míi quan t©m 
tíi th«ng sè nµy.  

T¹i Trung t©m ®o l−êng Nhµ n−íc ViÖt Nam cã ®¹i l−îng chuÈn: 
1. §é dµi   
2. Gãc 
3. Khèi l−îng  
4. Khèi l−îng riªng  
5. Dung tÝch 
6. §é nhít 
7. pH 
8. Lùc 
9. §é cøng 
10. ¸p suÊt 
11. §iÖn ¸p DC 
12. Dßng DC 

13. §iÖn trë 
14. §iÖn dung 
15. §iÖn c¶m 
16. C«ng suÊt 
17. §iÖn n¨ng 
18. §iÖn ¸p cao tÇn 
19. C«ng suÊt cao tÇn 
20. Møc 
21. §é suy gi¶m  
22. Thêi gian 
23. TÇn sè 
24.  NhiÖt ®é 

T¹i Côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng Bé Quèc Phßng cã 2 ®¹i l−îng 
chuÈn: 

1. C−êng ®é s¸ng         2.  Quang th«ng. 
T¹i ViÖn n¨ng l−îng nguyªn tö ViÖt Nam cã 2 ®¹i l−îng chuÈn:  

1. Ho¹t ®é phãng x¹          2. LiÒu l−îng phãng x¹. 
C¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ ®o l−êng c¸c cÊp cã tr¸ch nghiÖm tæ chøc x©y 

dùng c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc x©y dùng c¸c c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn 
viÖc kiÓm ®Þnh, ta ®· cã c¸c ®¬n vÞ kiÓm ®Þnh tõ Trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng bao 
gåm c¸c c¬ së kiÓm ®Þnh thuéc c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®o l−êng vµ c¸c c¬ 
së ®−îc uû quyÒn kiÓm ®Þnh. Trung t©m ®o l−êng nhµ n−íc vµ c¸c trung t©m tiªu 
chuÈn kü thuËt ®o l−êng chÊt l−îng ba miÒn B¾c, Trung, Nam thùc hiÖn viÖc kiÓm 
®Þnh ®èi víi chuÈn ®o l−êng, nh÷ng ph−¬ng tiÖn ®ã cã yªu cÇu kü thuËt cao nhÊt. 
C¸c c¬ së kiÓm ®Þnh thuéc Chi côc Tiªu chuÈn, §o l−êng, ChÊt l−îng tØnh, thµnh 
phè thùc hiÖn viÖc kiÓm ®Þnh ®èi víi nh÷ng ph−¬ng tiÖn th«ng dông, phæ biÕn ®−îc 
sö dông víi sè l−îng lín g¾n víi ®êi sèng nh©n d©n.  

C¬ së ph¸p lý lµ c¸c v¨n b¶n: Ph¸p lÖnh ®o l−êng sè 16/1999/PL - UBTVQH 
10, nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 65/2001/N§ - CP Ban hµnh hÖ thèng ®¬n vÞ ®o 
l−êng hîp ph¸p cña ViÖt Nam, c¸c th«ng t− h−íng dÉn c¸c vÊn ®Ò cô thÓ vÒ quy chÕ 
vµ quy tr×nh kiÓm ®Þnh ph−¬ng tiÖn ®o, duyÖt mÉu, c«ng nhËn kh¶ n¨ng vµ uû quyÒn 
kiÓm ®Þnh...             
2. ThiÕt bÞ ®o l−êng ®iÖn 

Lµ thiÕt bÞ ®o l−êng b»ng ®iÖn ®Ó gia c«ng c¸c th«ng tin ®o l−êng, tøc lµ tÝn 
hiÖu ®iÖn cã quan hÖ hµm víi c¸c ®¹i l−îng vËt lý cÇn ®o. Dùa vµo c¸ch biÕn ®æi tÝn 
hiÖu vµ chØ thÞ ng−êi ta ph©n dông cô ®o ®iÖn thµnh 2 lo¹i lµ: 

* Dông cô ®o t−¬ng tù: lµ dông cô ®o mµ gi¸ trÞ cña kÕt qña ®o thu ®−îc lµ 
mét hµm liªn tôc cña qu¸ tr×nh thay ®æi ®¹i l−îng ®o. Dông cô ®o chØ thÞ kim vµ 
dông cô ®o kiÓu tù ghi (cã thÓ ghi trªn giÊy, mµn h×nh, b¨ng ®Üa tõ …) lµ hai lo¹i 
dông cô ®o t−¬ng tù. 

* Dông cô ®o sè: lµ dông cô ®o mµ kÕt qña ®o ®−îc thÓ hiÖn b»ng con sè  
3. ChuyÓn ®æi ®o l−êng 
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Lµ lo¹i thiÕt bÞ ®Ó gia c«ng tÝn hiÖu th«ng tin ®o l−êng ®Ó tiÖn cho viÖc biÕn 
®æi, ®o, gia c«ng vµ l−u gi÷ kÕt qu¶ 

Cã hai lo¹i chuyÓn ®æi ®o l−êng lµ: 
* ChuyÓn ®æi tõ ®¹i l−îng kh«ng ®iÖn thµnh ®¹i l−îng ®iÖn 
* ChuyÓn ®æi tõ ®¹i l−îng ®iÖn thµnh ®¹i l−îng ®iÖn kh¸c 

4. HÖ thèng th«ng tin ®o l−êng 
Lµ tæ hîp c¸c thiÕt bÞ ®o vµ nh÷ng thiÕt bÞ phô trî ®Ó tù ®éng thu thËp kÕt qña 

tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, truyÒn th«ng tin ®o l−êng … ®Ó phôc vô viÖc ®o vµ ®iÒu 
khiÓn. Cã thÓ ph©n thµnh nhiÒu nhãm nh− sau: 

* HÖ thèng ®o l−êng: ®o vµ ghi l¹i kÕt qu¶ ®o 
* HÖ thèng kiÓm tra tù ®éng: kiÓm tra ®¹i l−îng ®o 
* HÖ thèng chÈn ®o¸n kü thuËt 
* HÖ thèng nhËn d¹ng: kÕt hîp gi÷a viÖc ®o vµ kiÓm tra ®Ó ph©n lo¹i 
* Tæ hîp ®o l−êng tÝnh to¸n 

 
V. §Þnh gi¸ sai sè trong ®o l−êng 
1. Nguyªn nh©n vµ ph©n lo¹i sai sè  
a. Nguyªn nh©n g©y sai sè 

§o l−êng lµ mét ph−¬ng ph¸p vËt lý thùc nghiÖm nh»m môc ®Ých thu ®−îc 
nh÷ng tin tøc vÒ ®Æc tÝnh sè l−îng cña mét qu¸ tr×nh cÇn nghiªn cøu. Nã ®−îc thùc 
hiÖn b»ng c¸ch so s¸nh mét ®¹i l−îng cÇn ®o víi ®¹i l−îng ®o tiªu chuÈn. KÕt qu¶ 
®o cã thÓ biÓu thÞ b»ng sè hay biÓu ®å. Tuy nhiªn, kÕt qña ®o ®−îc chØ lµ mét trÞ sè 
gÇn ®óng, nghÜa lµ phÐp ®o cã sai sè. VÊn ®Ò lµ cÇn ®¸nh gi¸ ®−îc ®é chÝnh x¸c cña 
phÐp ®o. Khi tÝnh to¸n sai sè cÇn tÝnh tíi tr−êng hîp c¸c sai sè kÕt hîp víi nhau 
theo h−íng bÊt lîi nhÊt víi c¸c nguyªn nh©n: 

* Nguyªn nh©n chñ quan: do lùa chän ph−¬ng ph¸p ®o vµ dông cô ®o kh«ng 
hîp lý, tr×nh ®é cña ng−êi sö dông thiÕt bÞ ®o kh«ng tèt, thao t¸c kh«ng thµnh th¹o 
… 

* Nguyªn nh©n kh¸ch quan: do dông cô ®o kh«ng hoµn h¶o, ®¹i l−îng ®o bÞ 
can nhiÔu do m«i tr−êng bªn ngoµi nh− nhiÖt ®é, ®é Èm, bôi bÈn, ¸p suÊt … 
b.  Ph©n lo¹i sai sè 

* Ph©n lo¹i theo nguyªn nh©n g©y ra sai sè: 
+ Sai sè chñ quan 
+ Sai sè kh¸ch quan 
* Ph©n lo¹i theo quy luËt xuÊt hiÖn sai sè: 
+ Sai sè hÖ thèng lµ do nh÷ng yÕu tè th−êng xuyªn hay c¸c yÕu tè cã quy luËt 

t¸c ®éng. Nã khiÕn cho kÕt qu¶ ®o cã sai sè cña lÇn ®o nµo còng nh− nhau, nghÜa lµ 
kÕt qu¶ cña c¸c lÇn ®o ®Òu lín h¬n hoÆc nhá h¬n gi¸ trÞ thùc cña ®¹i l−îng ®o. 

Nhãm c¸c sai sè hÖ thèng th−êng do c¸c nguyªn nh©n sau: 
 . Do dông cô, m¸y mãc ®o kh«ng hoµn h¶o 
 . Do ph−¬ng ph¸p ®o, c¸ch xö lý kÕt qu¶ ®o hoÆc bá qua c¸c yÕu tè ¶nh 

h−ëng. 
 . Do khÝ hËu 
+ Sai sè ngÉu nhiªn lµ sai sè do c¸c yÕu tè bÊt th−êng, kh«ng cã quy luËt t¸c 

®éng. Do vËy, sai sè hÖ thèng cã thÓ xö lý ®−îc nhê lÊy l¹i chuÈn nh−ng sai sè ngÉu 
nhiªn kh«ng thÓ xö lý ®−îc v× kh«ng biÕt quy luËt t¸c ®éng. 

* Ph©n lo¹i theo biÓu thøc 
+ Sai sè tuyÖt ®èi lµ hiÖu sè gi÷a 2 trÞ sè tuyÖt ®èi cña gi¸ trÞ ®o ®−îc vµ gi¸ trÞ 

thùc cña ®¹i l−îng cÇn ®o. 
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XaX −=Δ *  víi a lµ gi¸ trÞ ®o ®−îc vµ X lµ gi¸ trÞ 

thùc 
v× ch−a biÕt X nªn th«ng th−êng ng−êi ta lÊy max* XX Δ=Δ cña mét lo¹t c¸c phÐp 
®o. 

+ Sai sè t−¬ng ®èi lµ tû sè cña sai sè tuyÖt ®èi vµ trÞ sè thùc cña ®¹i l−îng ®o. 
Sai sè t−¬ng ®èi biÓu thÞ ®Çy ®ñ h¬n sai sè tuyÖt ®èi. 

%100.
X
XX Δ

=δ  sai sè t−¬ng ®èi ch©n thùc 

%100.
a
XX Δ

=δ  sai sè t−¬ng ®èi danh ®Þnh 

CÊp chÝnh x¸c cña dông cô ®o: lµ gi¸ trÞ sai sè cùc ®¹i mµ dông cô ®o m¾c 
ph¶i. Ng−êi ta quy ®Þnh cÊp chÝnh x¸c cña dông cô ®o ®óng b»ng sai sè t−¬ng ®èi 
quy ®æi cña dông cô ®o vµ ®−îc nhµ n−íc quy ®Þnh cô thÓ. (®«i khi ng−êi ta cßn gäi 
®©y lµ sai sè t−¬ng ®èi chiÕt hîp, nã ®−îc ghi trùc tiÕp lªn mÆt dông cô ®o). 

%100.
Xm
Xm% Δ

=xγ  

XmΔ  lµ sai sè tuyÖt ®èi cùc ®¹i 
Xm lµ gi¸ trÞ lín nhÊt cña thang ®o (giíi h¹n cùc ®¹i cña l−îng tr×nh thang ®o) 

3. Quy luËt tiªu chuÈn ph©n bè sai sè 
§Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ phÐp ®o ta cÇn xÐt giíi h¹n vµ ®Þnh l−îng ®−îc sai sè 

ngÉu nhiªn. NÕu ta xÐt kÕt qu¶ cña c¸c lÇn ®o riªng biÖt, sau khi lo¹i bá sai sè hÖ 
thèng th× nã hoµn toµn mang tÝnh ngÉu nhiªn. Muèn ®¸nh gi¸ sai sè ngÉu nhiªn ta 
ph¶i t×m ®−îc quy luËt ph©n bè sai sè ngÉu nhiªn th«ng qua lý thuyÕt x¸c suÊt thèng 
kª. §Ó lo¹i bá sai sè hÖ thèng th× c¸c lÇn ®o ph¶i tiÕn hµnh víi cïng mét ®é chÝnh 
x¸c nh− nhau (cïng mét m¸y ®o, cïng mét ®iÒu kiÖn ®o, cïng mét ph−¬ng ph¸p ®o 
…). 

Hµm ph©n bè tiªu chuÈn sai sè 
Gi¶ sö ®o ®¹i l−îng X n lÇn víi c¸c sai sè lÇn luît lµ x1, x2, … xn 
S¾p xÕp c¸c sai sè theo ®é lín thµnh tõng nhãm riªng biÖt n1, n2 … nm 

vÝ dô:  cã n1 sai sè n»m trong kho¶ng  0 – 0,01 
  cã n2 sai sè n»m trong kho¶ng 0,01 – 0,02 
  cã n3 sai sè n»m trong kho¶ng 0,02 – 0,03 
  …. 
 

LËp tØ sè: 

n
n
n
n

2
2

1
1

=

=

ν

ν
  

….  
gäi lµ tÇn suÊt c¸c lÇn ®o cã 

sai sè ngÉu nhiªn n»m trong 
kho¶ng t−¬ng øng. 

BiÓu ®å ph©n bè tÇn suÊt 
nh− h×nh bªn 

 
 
 

 

x 
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DiÖn tÝch c¸c h×nh ch÷ nhËt biÓu thÞ x¸c suÊt xuÊt hiÖn c¸c sai sè ngÉu nhiªn ë 

nh÷ng kho¶ng t−¬ng øng trªn trôc hoµnh. 
Khi thùc hiÖn phÐp ®o nhiÒu lÇn, n tiÕn tíi v« cïng, theo quy luËt tiªu chuÈn 

cña lý thuyÕt x¸c suÊt biÓu ®å trªn sÏ tiÕn ®Õn mét ®−êng cong trung b×nh p(x) gäi 
lµ hµm ph©n bè tiªu 
chuÈn sai sè. 

 
 

∞→
=

n
xxp )(lim)( ν  

Hµm p(x) cßn 
®−îc gäi lµ hµm Gausse 
víi c«ng thøc sau: 

   

p(x) = 
22

. xheh −

π
 

  
víi h lµ tham sè 

vÒ ®é chÝnh x¸c 
 
NhËn xÐt: 

+ Hµm ph©n bè tiªu chuÈn sai sè cã d¹ng h×nh chu«ng ®èi xøng qua trôc tung, 
h cµng lín ®−êng cong cµng cao vµ cµng hÑp, tøc lµ ®é chÝnh x¸c cµng cao. 

+ X¸c suÊt xuÊt hiÖn c¸c sai sè cã gi¸ trÞ bÐ lín h¬n x¸c suÊt xuÊt hiÖn c¸c sai 
sè cã gi¸ trÞ lín 

+ X¸c suÊt xuÊt hiÖn kh«ng phô thuéc vµo dÊu, tøc lµ c¸c sai sè cã gi¸ trÞ 
tuyÖt ®èi nh− nhau sÏ cã x¸c suÊt xuÊt hiÖn nh− nhau. 

+ Khi biÕt p(x) th× cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc x¸c suÊt xuÊt hiÖn sai sè trong mét 
kho¶ng bÊt kú nh− sau: 

  dxehdxxpxxxp
x

x

xh
x

x
∫∫ −==≤≤
2

1

2

1

22

)()21(
π

  

(®©y chÝnh lµ diÖn tÝch giíi h¹n bëi ®−êng cong p(x) vµ 2 ®−êng x1, x2) 

  dxehdxxpxxp
x

xh
x

∫∫ −==≤
1

0

1

0

222)(2)1(
π

 

  )1(1)1( xxpxxp ≤−=≥  

x

p(x)

h1 

h2 

h3 

h1 > h2 > h3 
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4. Sai sè trung b×nh b×nh ph−¬ng vµ sai sè trung b×nh 
a. Sai sè trung b×nh b×nh ph−¬ng σ  

 
n

x
n

i
i∑

== 1

2

σ  víi xi lµ sai sè cña phÐp ®o thø i 

khi ®ã p(x) = 
2

2

2.
2
1 σ

σπ

x

e
−

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h biÓu thÞ ®é cao cña ®å thÞ cßn σ  biÓu thÞ ®é réng cña ®å thÞ 

  

%7,99)3,3(
%95)2,2(
%3,68),(

≈−
≈−

≈−

σσ
σσ

σσ

p
p
p

 

b. Sai sè trung b×nh  d 
d lµ trÞ sè trung b×nh céng cña tÊt c¶ c¸c trÞ sè tuyÖt ®èi cña c¸c sai sè cña 

phÐp ®o.    σ
ππ
211 ===

∑
=

hn

x
d

n

i
i

 

5. Sù kÕt hîp cña c¸c sai sè 
ë nh÷ng phÐp ®o cã sö dông nhiÒu dông cô ®o hay nhiÒu phÐp ®o th× c¸c sai 

sè hÖ thèng cã xu h−íng tÝch tô l¹i, khi ®ã sai sè cña toµn bé hÖ thèng th−êng lín 
h¬n bÊt kú sai sè cña phÐp ®o ®¬n lÎ nµo. Khi tÝnh to¸n cÇn gi¶ ®Þnh r»ng sai sè kÕt 
hîp víi nhau theo h−íng bÊt lîi nhÊt. 
a. Sai sè cña tæng c¸c ®¹i l−îng 

  
)()V(

)()(

2121

2211

VVV
VVVVE

Δ+Δ±+=
Δ±+Δ±=

 

b. Sai sè cña hiÖu c¸c ®¹i l−îng 

  
)()V(

)()(

2121

2211

VVV
VVVVE

Δ+Δ±−=
Δ±−Δ±=

 

vÝ dô: 
E1  = 100V ±  2V = 100V ±  2%   
E2  = 80V ±  4V  = 80V ±  5%     
E1 + E2 = 180V ± 6V = 180V ±  3,3% 

x

p(x)
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E1 – E2 = 20V ±  6V  = 20V ±  30% 
 tõ ®ã ta thÊy sai sè % trong hiÖu cña c¸c ®¹i l−îng rÊt lín nªn cÇn tr¸nh c¸c 

phÐp ®o cã bao hµm phÐp hiÖu cña c¸c ®¹i l−îng. 
 
c. TÝch cña hai ®¹i l−îng 

  

)..(.
....

))((

122121

21122121

2211

VVVVVV
VVVVVVVV

VVVVE

Δ+Δ±≈
ΔΔ±Δ±Δ±=

Δ±Δ±=
 

%100).(%100)...(
2

2

1

1

21

1221

V
V

V
V

VV
VVVVE Δ

±
Δ

±=
Δ+Δ

±=δ  

NhËn xÐt: sai sè t−¬ng ®èi cña tÝch hai ®¹i l−îng b»ng tæng sai sè t−¬ng ®èi cña 
tõng thµnh phÇn. 

Tr−êng hîp riªng, khi n©ng lªn luü thõa 
  EE δαδ α .)( =  

d. Th−¬ng cña hai ®¹i l−îng 

  

)( 21

2

1

22

11

VVE
V
V

VV
VVE

δδδ +±=

≈
Δ±
Δ±

=
 

VÝ dô minh ho¹: 
1. Mét ®iÖn trë cã gi¸ trÞ trong kho¶ng 1,14kΩ  – 1,26kΩ  
TÝnh sai sè cña ®iÖn trë nµy 
BiÕt R = 1,2kΩ  t¹i 250C, tÝnh gi¸ trÞ lín nhÊt t¹i 750C, hÖ sè nhiÖt lµ 

500ppm/0C 
 

%52,106,02,1
06,0

±Ω=±=→
Ω=Δ

kR
kR

 

Khi nhiÖt ®é t¨ng 10C R t¨ng mét l−îng: Ω= 63,0
10

500.10.26,1
6

3

 

VËy gi¸ trÞ Rmax = 1,26 + 0,63.(75-25).10-3 = 1,2915kΩ  
 
2. Mét nguån 12V ®−îc m¾c víi mét ®iÖn trë 470Ω  ± 10%. §iÖn ¸p cña 

nguån ®−îc ®o b»ng mét v«n kÕ cã kho¶ng ®o 25V vµ ®é chÝnh x¸c lµ 3%. 
TÝnh c«ng suÊt cña ®iÖn trë vµ sai sè cña phÐp ®o 
 

Ta cã: 
R

UP
2

=  

V× V«n kÕ cã ®é chÝnh x¸c lµ 3% víi kho¶ng ®o 25V nªn sai sè tuyÖt ®èi lín 
nhÊt gÆp ph¶i lµ UΔ  ®−îc tÝnh b»ng: 

%5,22%10%5,12)(

%5,12%25,6.2)(

%25,61275,012
75,0%3.25

2

2

=+=→

==→

±=±=→
±==Δ

R
U

U

VVVU
VVU

δ

δ  
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VËy: %5,22
470
122

±=P  

 
3. Mét V«n kÕ cã thang ®o 30V vµ ®é chÝnh x¸c 4%, ampe kÕ cã thang ®o 

100mA vµ ®é chÝnh x¸c 1% ®−îc sö dông ®Ó ®o ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn qua ®iÖn trë 
R. KÕt qu¶ ®o lµ 25V vµ 90mA. H·y tÝnh gi¸ trÞ R vµ Pmin vµ Pmax 

 

WWWIUP

mAmAmAImAmAI
VVVUVVU

13,025,2%9,525,2)%1,18,4(09,0.25.

%9,578,277)%1,18,4(
09,0

25
I
U  R  

%1,1901901%1.100
%8,4252,1252,1%4.30

±=±=+±==→

±Ω=+±==→

±=±=⇒==Δ
±=±=⇒==Δ

 

VËy: 
)059,01.(25,238,213,025,2max
)059,01.(25,212,213,025,2min

+==+=
−==−=

WP
WP
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Ch−¬ng 2:  
 

CÊu tróc vμ C¸c phÇn tö chøc n¨ng cña thiÕt bÞ ®o 
 
I. CÊu tróc c¬ b¶n cña thiÕt bÞ ®o 
1. S¬ ®å khèi cña thiÕt bÞ ®o 
 

 
+ C§SC - ChuyÓn ®æi s¬ cÊp: lµm nhiÖm vô biÕn ®æi c¸c ®¹i l−îng ®o thµnh 

tÝn hiÖu ®iÖn. §©y lµ kh©u quan träng nhÊt cña thiÕt bÞ ®o. 
+ M§ - M¹ch ®o: lµ kh©u gia c«ng tÝnh to¸n sau C§SC, nã lµm nhiÖm vô tÝnh 

to¸n vµ thùc hiÖn phÐp tÝnh trªn s¬ ®å m¹ch. §ã cã thÓ lµ m¹ch ®iÖn tö th«ng 
th−êng hoÆc bé vi xö lý ®Ó n©ng cao ®Æc tÝnh cña dông cô ®o 

+ CT - C¬ cÊu chØ thÞ: lµ kh©u cuèi cïng cña dông cô ®o ®Ó hiÓn thÞ kÕt qu¶ ®o 
d−íi d¹ng con sè so víi ®¬n vÞ ®o. Cã 3 c¸ch hiÓn thÞ kÕt qu¶ ®o: 

 . ChØ thÞ b»ng kim trªn v¹ch chia ®é 
 . ChØ thÞ b»ng thiÕt bÞ tù ghi (mµn h×nh, giÊy tõ, b¨ng ®Üa tõ …) 
 . ChØ thÞ b»ng sè 

2. S¬ ®å cÊu tróc cña dông cô ®o biÕn ®æi th¼ng 
Dông cô ®o sö dông ph−¬ng ph¸p ®o biÕn ®æi th¼ng cã cÊu tróc nh− sau: 
 

 
 
C§: bé chuyÓn ®æi  CT: c¬ cÊu chØ thÞ 
X: ®¹i l−îng cÇn ®o  Yi: ®¹i l−îng trung gian (cho tiÖn quan s¸t vµ 

chØ thÞ) 
3. S¬ ®å cÊu tróc cña dông cô ®o kiÓu so s¸nh 

Dông cô ®o theo ph−¬ng ph¸p so s¸nh cã s¬ ®å cÊu tróc nh− sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C§: bé chuyÓn ®æi   C§N: bé chuyÓn ®æi ng−îc 
CT: c¬ cÊu chØ thÞ   SS: bé so s¸nh   

XΔ = X – Xk 

C§SC M§ CT 

C§1 C§1 C§2 C§n CT
X Y1 Y2 Yn 

C§1 SS C§1 C§n CT
X Y1 Yn 

C§N1C§Nm
Xk 
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Chó ý:  
+ NÕu qu¸ tr×nh håi tiÕp ®−îc ®−a vÒ bé so s¸nh liªn tôc tíi khi XΔ = 0 th× 

dông cô ®o gäi lµ dông cô ®o so s¸nh c©n b»ng. 
+ NÕu qóa tr×nh håi tiÕp ®−a Xk vÒ so s¸nh vµ cho XΔ 0≠  th× dông cô ®o gäi 

lµ dông cô ®o so s¸nh kh«ng c©n b»ng. 
 

II. C¸c c¬ cÊu chØ thÞ 
§©y lµ kh©u hiÓn thÞ kÕt qu¶ ®o d−íi d¹ng con sè so víi ®¬n vÞ cña ®¹i l−îng 

cÇn ®o. Cã 3 kiÓu chØ thÞ c¬ b¶n lµ chØ thÞ b»ng kim chØ (cßn gäi lµ c¬ cÊu ®o ®é lÖch 
hay c¬ cÊu c¬ ®iÖn); chØ thÞ kiÓu tù ghi (ghi trªn giÊy, b¨ng ®Üa tõ, mµn h×nh ...) vµ 
chØ thÞ sè. D−íi ®©y ta sÏ xem xÐt nh÷ng c¬ cÊu ®iÓn h×nh nhÊt cho mçi kiÓu thÞ 
trªn. 
1. C¬ cÊu chØ thÞ c¬ ®iÖn 

Víi lo¹i chØ thÞ c¬ ®iÖn, tÝn hiÖu vµo lµ dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p, cßn tÝn hiÖu ra 
lµ gãc quay cña phÇn ®éng (cã g¾n kim chØ). Nh÷ng dông cô nµy lµ lo¹i dông cô ®o 
biÕn ®æi th¼ng. §¹i l−îng cÇn ®o nh− dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p, ®iÖn trë, tÇn sè hay gãc 
pha ... ®−îc biÕn ®æi thµnh gãc quay cña phÇn ®éng, nghÜa lµ biÕn ®æi n¨ng l−îng 
®iÖn tõ thµnh n¨ng l−îng c¬ häc: 

)(XF=α  víi X lµ ®¹i l−îng ®iÖn, α  lµ gãc quay (hay gãc lÖch) 

Nguyªn t¾c lµm viÖc cña c¸c chØ thÞ c¬ ®iÖn: 
ChØ thÞ c¬ ®iÖn bao giê còng gåm hai phÇn c¬ b¶n lµ phÇn tÜnh vµ phÇn ®éng. 

Khi cho dßng ®iÖn vµo c¬ cÊu, do t¸c ®éng cña tõ tr−êng gi÷a phÇn ®éng vµ phÇn 
tÜnh mµ mét m«men quay xuÊt hiÖn lµm quay phÇn ®éng. Momen quay nµy cã ®é 
lín tØ lÖ víi ®é lín dßng ®iÖn ®−a vµo c¬ cÊu: 

αd
dWeMq =  víi We lµ n¨ng l−îng tõ tr−êng vµ α  lµ gãc quay cña phÇn ®éng 

NÕu g¾n mét lß xo c¶n (hoÆc mét c¬ cÊu c¶n) víi trôc quay cña phÇn ®éng th× 
khi phÇn ®éng quay lß xo sÏ bÞ xo¾n l¹i vµ sinh ra mét momen c¶n, momen nµy tØ lÖ 
víi gãc lÖch α  vµ ®−îc biÓu diÔn qua biÓu thøc: 

Mc = D.α   víi D lµ hÖ sè momen c¶n riªng cña lß xo, nã phô thuéc vµo vËt 
liÖu, h×nh d¸ng vµ kÝch th−íc cña lß xo. 

ChiÒu t¸c ®éng lªn phÇn ®éng cña hai momen kÓ trªn ng−îc chiÒu nhau nªn 
khi momen c¶n b»ng momen quay phÇn ®éng sÏ dõng l¹i ë vÞ trÝ c©n b»ng. Khi ®ã: 

 

α
αα

α d
dWeDMqMc ..

D

1
        

d

dWe
              =⇒=⇒=  

 
Ph−¬ng tr×nh trªn ®−îc gäi lµ ph−¬ng tr×nh ®Æc tÝnh cña thang ®o, tõ ph−¬ng 

tr×nh nµy ta biÕt ®−îc ®Æc tÝnh cña thang ®o vµ tÝnh chÊt cña c¬ cÊu chØ thÞ. 



 
 
 

Ch−¬ng 2. CÊu tróc vμ c¸c phÇn tö chøc n¨ng 

 

19

Nh÷ng bé phËn chÝnh cña c¬ cÊu chØ thÞ c¬ ®iÖn 
+ Trôc vµ trô: lµ bé phËn ®¶m b¶o cho phÇn ®éng quay trªn trôc nh− khung 

d©y, kim chØ, lß xo c¶n ... Trôc th−êng ®−îc lµm b»ng lo¹i thÐp cøng pha irini hÆc 
osimi, cßn trô ®ì lµm b»ng ®¸ cøng. 

+ Lß xo ph¶n kh¸ng hay lß xo c¶n lµ chi tiÕt thùc hiÖn   nhiÖm vô lµ t¹o ra 

momen c¶n, ®−a kim chØ thÞ vÒ vÞ trÝ 0 khi 
ch−a ®¹i l−îng cÇn ®o vµo vµ dÉn dßng ®iÖn 
vµo khung d©y (trong tr−êng hîp c¬ cÊu chØ 
thÞ tõ ®iÖn hoÆc ®iÖn ®éng). Lß xo ®−îc chÕ 
t¹o d¹ng xo¾n èc b»ng ®ång berili hoÆc ®ång 
phèt pho ®Ó cã ®é ®µn håi tèt vµ dÔ hµn. 
Th«ng th−êng sÏ cã hai lß xo ®èi xøng ë hai 
®Çu khung d©y, chóng cã kÝch th−íc rÊt m¶nh 
nªn rÊt dÔ háng. 

+ D©y c¨ng vµ d©y treo: ®Ó t¨ng ®é 
nh¹y cho chØ thÞ ng−êi ta thay lß xo b»ng d©y 
c¨ng hoÆc d©y treo. 

+ Kim chØ th−êng ®−îc chÕ t¹o b»ng 
nh«m, hîp kim nh«m vµ cã thÓ lµ c¶ b»ng 
thuû tinh víi nhiÒu h×nh d¸ng kh¸c nhau. H×nh d¸ng cña kim chØ phô thuéc vµo cÊp 
chÝnh x¸c cña dông cô ®o vµ vÞ trÝ ®Æt dông cô ®Ó quan s¸t. Kim chØ ®−îc g¾n vµo 
trôc nh− h×nh bªn. 

+ Thang ®o lµ bé phËn ®Ó 
kh¾c ®é c¸c gi¸ trÞ cña ®¹i l−îng 
cÇn ®o. Cã nhiÒu lo¹i thang ®o 
tuú vµo ®é chÝnh x¸c cña chØ thÞ 
còng nh− b¶n chÊt cña c¬ cÊu 
chØ thÞ.. Thang ®o th−êng ®−îc 
chÕ t¹o tõ nh«m l¸, ®«i khi cßn 
cã c¶ g−¬ng ph¶n chiÕu phÝa 
d−íi thang ®o. 

+ Bé phËn c¶n dÞu lµ bé phËn ®Ó gi¶m qu¸ tr×nh dao ®éng cña phÇn ®éng vµ 
x¸c ®Þnh vÞ trÝ c©n b»ng. Qu¸ tr×nh nµy cßn gäi lµ qu¸ tr×nh lµm nhôt. Cã hai lo¹i 
c¶n dÞu lµ c¶n dÞu kh«ng khÝ vµ c¶n dÞu c¶m øng tõ. C¶n dÞu kh«ng khÝ ®¬n gi¶n 
nhÊt lµ lµm hép kÝn cã n¾p ®Ëy bªn trong cã c¸nh c¶n dÞu (xem h×nh bªn). C¶n dÞu 
c¶m øng tõ cã thÓ thùc hiÖn nhê lîi dông chÝnh dßng xo¸y (dßng Fuco) xuÊt hiÖn 
trong phÇn ®éng khi phÇn ®éng quay. Ngoµi ra ®Ó tr¸nh ¶nh h−ëng cña c¸c t¸c ®éng 
tõ bªn ngoµi, toµn bé c¬ cÊu cã thÓ ®−îc ®Æt trong mét mµn ch¾n tõ. 
a. C¬ cÊu chØ thÞ tõ ®iÖn sö dông nam ch©m vÜnh cöu (T§NCVC) 

Dông cô ®o tõ ®iÖn cßn gäi lµ dông cô ®o kiÓu D’Arsonval víi cÊu t¹o bao 
gåm: 

Lß xo

Lß xo

Lß xo 

Lß xo 

Khung d©y 

Thang 
®o 

Kim chØ

G−¬ng
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PhÇn tÜnh: Nam ch©m vÜnh c÷u (nam ch©m h×nh mãng ngùa), lâi s¾t, cùc tõ 
(b»ng s¾t non). Gi÷a cùc tõ vµ lâi s¾t cã khe hë kh«ng khÝ rÊt hÑp. 

PhÇn ®éng: Khung d©y ®−îc quÊn b»ng d©y ®ång. Khung d©y g¾n trªn trôc, 
nã quay trong khe hë kh«ng khÝ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngoµi ra cßn mét sè bé phËn kh¸c nh−: trôc, trô, 2 lß xo c¶n ë hai ®Çu trôc, 

kim chØ … 
Nguyªn t¾c ho¹t ®éng: 
Khi cã dßng ®iÖn ch¹y trong khung d©y, d−íi t¸c ®éng cña tõ tr−êng nam 

ch©m vÜnh cöu khung d©y sÏ bÞ lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng ban ®Çu mét gãc α . 
Momen quay do tõ tr−êng cña nam ch©m t−¬ng t¸c víi tõ tr−êng cña khung d©y t¹o 
ra ®−îc tÝnh b»ng: 

αd
dWeMq =  víi We lµ n¨ng l−îng ®iÖn tõ tØ lÖ víi ®é lín cña tõ th«ng trong 

khe hë kh«ng khÝ vµ ®é lín cña dßng 
®iÖn ch¹y trong khung d©y. 

IWSBIWe ..... α=Φ=  
víi B lµ ®é tõ c¶m cña nam 

ch©m 
S lµ diÖn tÝch cña khung d©y 
W lµ sè vßng d©y cña khung 

d©y 
 

 

      D.  Mc  :cãta mµ α
α
α

=

==⇒ IWSB
d

IWSBdMq ...)....(
 

 

 
IKIWSB

D

MqMc

....1
==⇒

=⇔=⇒

α

α B.S.W.ID.        
 

I

Kim chØ 
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Tõ ph−¬ng tr×nh ®Æc tÝnh cña thang ®o ta thÊy c¬ cÊu chØ thÞ tõ ®iÖn cã thang 
®o ®Òu v× gãc lÖch tØ lÖ víi dßng cÇn ®o theo mét h»ng sè K.  

Dông cô ®o kiÓu tõ ®iÖn th−êng cã c¬ cÊu chØnh zero ®Ó ®−a kim chØ vÒ vÞ trÝ 0 
tr−íc khi tiÕn hµnh phÐp ®o. Thùc chÊt lµ ®iÒu chØnh vÞ trÝ cuén d©y vµ kim chØ khi 
kh«ng cã dßng ®iÖn vµo. ViÖc lµm nhôt ®−îc thùc hiÖn nhê lîi dông sù xuÊt hiÖn 
dßng c¶m øng Fuco khi khung d©y quay. Tõ tr−êng do dßng nµy t¹o ra sÏ h¹n chÕ 
sù dao ®éng cña kim chØ ®Ó nã nhanh chãng ®¹t vÞ trÝ c©n b»ng, khi khung d©y dõng 
dßng Fuco sÏ mÊt vµ nh− thÕ còng kh«ng cßn lùc lµm nhôt. Muèn vËy ng−êi ta 
th−êng t¹o khung d©y b»ng c¸ch quÊn d©y ®ång trªn mét khung b»ng nh«m, mét 
vËt liÖu dÉn ®iÖn rÊt tèt nh−ng l¹i kh«ng cã ®Æc tÝnh tõ.  

Dßng cÇn ®o ®−a vµo c¬ cÊu chØ ®−îc phÐp theo mét chiÒu nhÊt ®Þnh, nÕu ®−a 
dßng vµo theo chiÒu ng−îc l¹i kim chØ sÏ bÞ giËt ng−îc trë l¹i vµ cã thÓ g©y háng c¬ 
cÊu. V× vËy, ph¶i ®¸nh dÊu + (d©y mµu ®á) vµ - (d©y mµu xanh) cho c¸c que ®o. 
TÝnh chÊt nµy ®−îc gäi lµ tÝnh ph©n cùc cña c¬ cÊu chØ thÞ, nghÜa lµ chiÒu quay cña 
kim chØ thÞ phô thuéc vµo chiÒu dßng ®iÖn nªn c¸c ®¹i l−îng xoay chiÒu (tÇn sè tõ 
20Hz – 100KHz) muèn chØ thÞ b»ng c¬ cÊu tõ ®iÖn ph¶i chuyÓn thµnh ®¹i l−îng mét 
chiÒu vµ ®−a vµo c¬ cÊu theo mét chiÒu nhÊt ®Þnh 

C¬ cÊu chØ thÞ tõ ®iÖn cã ®é nh¹y kh¸ cao, thang ®o ®Òu nªn ®−îc øng dông ®Ó 
chÕ t¹o V«nmet, Ampemet, Ohmmet nhiÒu thang ®o víi d¶i ®o réng. 
b. C¬ cÊu chØ thÞ ®iÖn tõ 

Dông cô ®o ®iÖn tõ ho¹t ®éng dùa trªn nguyªn t¾c khi hai chi tiÕt b»ng s¾t kÒ 
nhau bÞ tõ ho¸ bëi dßng ®iÖn ch¹y qua mét cuén d©y th× xuÊt hiÖn mét lùc ®Èy gi÷a 
c¸c cùc cïng cùc tÝnh (N hoÆc S). 

CÊu t¹o cña mét c¬ cÊu chØ thÞ ®iÖn tõ ®−îc cho ë h×nh d−íi ®©y (bªn tr¸i lµ 
h×nh chiÕu ®øng, bªn ph¶i lµ 
h×nh chiÕu xiªn) 

PhÇn tÜnh: Cuén d©y bªn 
trong cã khe hë kh«ng khÝ, 
mét l¸ thÐp cè ®Þnh n»m trong 
lßng cuén d©y, gäi lµ l¸ tÜnh. 

PhÇn ®éng: l¸ thÐp cã 
kh¶ n¨ng di chuyÓn t−¬ng ®èi 
víi l¸ tÜnh trong khe hë kh«ng 
khÝ, gäi lµ l¸ ®éng. 

Dßng ®iÖn ch¹y qua 
cuén d©y bao quanh phÇn ®éng 
sÏ tõ ho¸ c¸c l¸ thÐp víi cïng 
mét cùc do ®ã chóng ®Èy 
nhau. Lùc ®Èy tæng hîp sÏ lµm 
cho l¸ ®éng dÞch ra xa khái l¸ tÜnh, ®©y chÝnh lµ lùc lµm lÖch. Kim chØ g¾n víi trôc 
quay khi ®ã sÏ bÞ lÖch mét gãc t−¬ng øng.  

Lß xo d©y quÊn t¹o ra momen c¶n hay lùc ®iÒu khiÓn ®Ó dõng kim chØ. 
Momen quay do tõ tr−êng cña nam ch©m ®iÖn t¹o ra ®−îc tÝnh b»ng: 

α

α

d
dLIMq

ILWe

d
dWeMq

2

2

2
1

.
2
1

=⇒

=

=

  

I

Kim chØ
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víi L lµ ®iÖn c¶m cña cuén d©y 
Momen c¶n vÉn do lß xo t¹o ra nªn Mc = D.α  
Khi kim chØ dõng ë vÞ trÝ c©n b»ng, nghÜa lµ khi  
   Mc = Mq 

α
α

α
α

d
dLI

D

d
dLID

2

2

.2
1
2
1.

=⇒

=⇒
 

VËy, ®é lÖch α  kh«ng phô thuéc vµo chiÒu cña I, thang ®o kh«ng ®Òu v× tØ lÖ 
víi I2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C¬ cÊu chØ thÞ ®iÖn tõ kh«ng cÇn ph©n biÖt cùc tÝnh cho d©y ®o, cã thÓ ®−îc 

dïng ®Ó chÕ t¹o dông cô ®o dßng mét chiÒu vµ dßng xoay chiÒu nh− V«nmet, 
Ampemet tÇn sè c«ng nghiÖp nh−ng ®é chÝnh x¸c thÊp vµ cã tiªu thô ®iÖn n¨ng. 
c. C¬ cÊu chØ thÞ ®iÖn ®éng 

CÊu t¹o:  
Cuén d©y tÜnh hay cßn gäi lµ cuén kÝch thÝch ®−îc chia lµm 2 phÇn nèi tiÕp 

nhau (quÊn theo cïng chiÒu) ®Ó t¹o thµnh nam ch©m ®iÖn khi cã dßng ch¹y qua. 
Cuén d©y ®éng quay 

trong tõ tr−êng ®−îc t¹o ra bëi 
cuén tÜnh.  

C¸c cuén d©y cã lâi lµm 
b»ng vËt liÖu cã ®é tõ thÈm 
cao ®Ó t¹o ra tõ tr−êng m¹nh. 
Th«ng th−êng chóng sÏ ®−îc 
bäc kÝn b»ng mµn ch¾n tõ ®Ó 
tr¸nh ¶nh h−ëng cña tõ tr−êng 
bªn ngoµi. 

Kim chØ thÞ ®−îc g¾n 
trªn trôc quay cña phÇn ®éng. 

Lß xo t¹o momen c¶n vµ 
c¸c chi tiÕt phô trî kh¸c. 

Ho¹t ®éng: 

I1 I2
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Khi cho dßng ®iÖn vµo c¸c cuén d©y th× tõ tr−êng cña 2 cuén d©y t−¬ng t¸c víi nhau 
khiÕn cho cuén ®éng di chuyÓn vµ kim bÞ lÖch ®i khái vÞ trÝ zero. C¸c lß xo xo¾n t¹o ra lùc 
®iÒu khiÓn vµ ®ãng vai trß dÉn dßng vµo cuén ®éng. 

ViÖc t¹o ra sù c©n b»ng cña hÖ thèng ®éng (®iÒu chØnh zero) ®−îc thùc hiÖn nhê ®iÒu 
chØnh vÞ trÝ lß xo . 

Dông cô ®o kiÓu ®iÖn ®éng th−êng lµm nhôt b»ng kh«ng khÝ v× nã kh«ng thÓ lµm 
nhôt b»ng dßng xo¸y nh− dông cô ®o kiÓu tõ ®iÖn. 

Do kh«ng cã lâi s¾t trong dông cô ®iÖn ®éng nªn m«i tr−êng dÉn tõ hoµn toµn lµ  
kh«ng khÝ do ®ã c¶m øng tõ nhá h¬n rÊt nhiÒu so víi ë dông cô tõ ®iÖn. §iÒu nµy ®ång 
nghÜa víi viÖc ®Ó t¹o ra momen quay ®ñ lín ®Ó quay phÇn ®éng th× dßng ®iÖn ch¹y trong 
cuén ®éng còng ph¶i kh¸ lín. Nh− vËy, ®é nh¹y cña dông cô ®o ®iÖn ®éng nhá h¬n rÊt 
nhiÒu so víi dông cô ®o tõ ®iÖn.  

Momen quay do 2 tõ tr−êng t−¬ng t¸c nhau ®−îc tÝnh b»ng: 

αd
dWeMq =  víi We = 12212

2
21

2
1 ....

2
1.

2
1 MIILILI ++  

v× c¸c cuén d©y cã hÖ sè tù c¶m L riªng kh«ng phô thuéc vµo gãc lÖch trong qu¸ 

tr×nh ho¹t ®éng (tøc lµ 0=
αd

dL
) nªn: 

αd
dMIIMq 12

21 ..=⇒  

VËy ®é lÖch cña kim chØ thÞ ®−îc tÝnh theo biÓu thøc: 

α
α

d
dM

II
D

12
21 ...1

=  

NÕu m¾c c¸c cuén d©y nèi tiÕp nhau, nghÜa lµ I1 = I2 
2.IC=⇒α  víi C lµ h»ng sè. 

Trong tr−êng hîp nµy cÇn chó ý r»ng ®Ó cã lùc ®Èy lµm quay phÇn ®éng th× chiÒu quÊn d©y 
trªn phÇn ®éng ph¶i ng−îc víi chiÒu quÊn d©y trªn hai phÇn cña cuén kÝch. 

V× gãc lÖch kh«ng tØ lÖ tuyÕn tÝnh víi dßng cÇn ®o nªn thang ®o cña c¬ cÊu ®iÖn ®éng 
lµ thang ®o kh«ng ®Òu. 

C¬ cÊu ®iÖn ®éng cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó ®o dßng xoay chiÒu vµ mét chiÒu. Tuy 
nhiªn nã cã ®é nh¹y kÐm vµ tiªu thô c«ng suÊt kh¸ lín.  
2. C¬ cÊu chØ thÞ tù ghi 

Trong kü thuËt ®o l−êng v« tuyÕn ®iÖn c¸c thiÕt bÞ chØ thÞ tù ghi chñ yÕu lµ m¸y hiÖn 
sãng víi phÇn chØ thÞ lµ èng phãng tia ®iÖn tö – CRT (Cathode Ray Tube). D−íi ®©y lµ cÊu 
t¹o c¬ b¶n cña mét CRT. 

L−íi 

A1   A2  A3 
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CRT lµ mét èng ch©n kh«ng víi c¸c hÖ thèng ®iÖn cùc vµ mµn huúnh quang, 
chïm electron do katot ph¸t ra sÏ ®−îc h−íng tíi mµn h×nh theo sù ®iÒu khiÓn tõ 
bªn ngoµi vµ lµm ph¸t s¸ng líp photpho t¹i ®iÓm  chóng ®Ëp vµo. 

CÊu t¹o: 
+ PhÇn 3 cùc (triot) gåm Katot, l−íi vµ anot 
Katot lµm b»ng niken h×nh trô ®¸y ph¼ng phñ oxit ®Ó ph¸t ra ®iÖn tö. Mét sîi 

®èt n»m bªn trong katot cã nhiÖm vô nung nãng katot ®Ó t¨ng c−êng thªm sè ®iÖn 
tö ph¸t x¹. Sîi ®èt cã ®iÖn thÕ kho¶ng 6,3V nh−ng katot cã ®iÖn thÕ xÊp xØ –2kV.  

L−íi lµ mét cèc Niken cã lç ë ®¸y bao phñ lÊy katot. ThÕ cña l−íi xÊp xØ tõ - 
2kV ®Õn – 2,05kV ®Ó ®iÒu khiÓn dßng electron tõ katot h−íng tíi mµn h×nh. Khi thÕ 
cña l−íi thay ®æi sÏ ®iÒu chØnh l−îng electron b¾n ra khái katot, tøc lµ lµm cho ®iÓm 
s¸ng trªn mµn h×nh cã ®é chãi kh¸c nhau. V× vËy thµnh phÇn ®iÒu khiÓn thÕ cña l−íi 
cßn gäi lµ thµnh phÇn ®iÒu khiÓn ®é chãi. 

Anot gåm 3 anot A1, A2 vµ A3. A1 cã d¹ng h×nh trô, mét ®Çu hë vµ mét ®Çu 
kÝn cã lç ë gi÷a cho electron ®i qua. A1 tiÕp ®Êt nªn cã thÕ d−¬ng h¬n katot, 
electron ®−îc gia tèc tõ katot qua l−íi vµ anot ®Ó ®Õn mµn h×nh. C¸c anot nµy ®−îc 
gäi lµ c¸c ®iÖn cùc ®iÒu tiªu hay thÊu kÝnh ®iÖn tö. V× c¸c electron cïng mang ®iÖn 
tÝch ©m nªn chóng cã xu h−íng ®Èy nhau, nghÜa lµ chïm tia ®iÖn tö sÏ loe réng ra 
vµ khi ®Ëp vµo mµn huúnh quang sÏ t¹o ra mét vïng s¸ng, nghÜa lµ h×nh ¶nh hiÓn thÞ 
bÞ nhoÌ. Nhê cã c¸c ®iÖn cùc ®iÒu tiªu, chïm electron sÏ bÞ héi tô l¹i lµm cho c¸c 
electron h−íng tíi 1 ®iÓm nhá trªn mµn h×nh, tøc lµ h×nh ¶nh hiÓn thÞ ®−îc râ nÐt. 
A2 cã thÕ –2kV ®Ó t¹o ra c¸c ®−êng ®¼ng thÕ lµm cho electron chuyÓn ®éng qua 
anot cã tèc ®é æn ®Þnh. 

PhÇn 3 cùc trªn ®«i khi cßn ®−îc gäi lµ sóng ®iÖn tö. 
+ HÖ thèng lµm lÖch (hay cßn gäi lµ l¸i tia) 
Khi c¸c tÊm lµm lÖch ngang vµ ®øng ®−îc tiÕp ®Êt hoÆc kh«ng nèi th× chïm 

electron cã thÓ ®i qua chóng vµ ®Ëp vµo t©m mµn h×nh. 
Khi ®Æt ®iÖn ¸p lªn c¸c tÊm lµm lÖch th× c¸c electron sÏ bÞ hót vµo tÊm cã thÕ 

d−¬ng vµ bÞ ®Èy ra xa khái tÊm cã thÕ ©m. §Ó t¸c dông cña c¸c ®iÖn ¸p lµm lÖch + / 
- g©y ra nh÷ng kho¶ng lÖch nh− nhau th× thÕ +E/2 ph¶i ®−a vµo mét tÊm vµ thÕ –E/2 
®i vµo tÊm cßn l¹i (víi E lµ thÕ chªnh lÖch gi÷a hai tÊm). 

. §iÖn ¸p cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra 1 v¹ch chia ®é lÖch ë mµn h×nh ®−îc gäi lµ hÖ sè 
lµm lÖch ®øng cña èng, ®¬n vÞ lµ V/cm 

. §é lÖch do 1V t¹o ra trªn mµn h×nh gäi lµ ®é nh¹y l¸i tia, ®¬n vÞ lµ cm/V 
Ngoµi ra, ®Ó tr¸nh ¶nh h−ëng cña ®iÖn tr−êng gi÷a c¸c cÆp l¸i tia ng−êi ta ®«i 

khi cßn sö dông mét mµn ch¾n c¸ch ®iÖn gi÷a cÆp l¸i tia ngang vµ cÆp l¸i tia ®øng. 
+ Mµn h×nh cña CRT ®−îc m¹ mét líp Photpho ë mÆt trong cña èng, khi 

chïm electron ®Ëp vµo mµn h×nh th× c¸c electron bªn trong líp m¹ sÏ chuyÓn lªn 
møc n¨ng l−îng cao vµ khi trë vÒ tr¹ng th¸i b×nh th−êng sÏ ph¸t ra ¸nh s¸ng. Sù l−u 
s¸ng cña photpho kh¸ dµi tõ vµi ms ®Õn vµi s nªn m¾t ng−êi míi nh×n thÊy h×nh 
d¹ng sãng hiÖn. Líp than ch× cã t¸c dông thu håi c¸c electron thø cÊp v× nÕu kh«ng 
thu håi l¹i th× sù tÝch tô cña c¸c electron cã thÓ t¹o ra mét thÕ ©m ë mµn h×nh vµ thÕ 
©m nµy sÏ chèng l¹i sù di chuyÓn cña dßng electron tiÕn ®Õn mµn h×nh. Ngoµi ra, 
ng−êi ta cã thÓ sö dông mµng nh«m ®Ó thu gãp electron vµ dÉn tíi ®Êt. Mµng nh«m 
nµy cßn cã t¸c dông t¨ng c−êng ®é chãi cña líp s¸ng do ph¶n x¹ ¸nh s¸ng vÒ phÝa 
mµn thuû tinh vµ t¶n nhiÖt cho mµn h×nh. 

§−êng xo¾n èc lµm b»ng chÊt cã ®iÖn trë cao kÕt tña trong èng thuû tinh tõ 
chç tÊm l¸i tia tíi mµn h×nh cã t¸c dông gia tèc cho electron sau khi lµm lÖch ®Ó cã 
®−îc ®é chãi cÇn thiÕt. (nÕu gia tèc tr−íc lóc lµm lÖch th× sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng 
®iÒu chØnh dßng electron cña c¸c tÊm lµm lÖch). 
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Chó ý: víi c¸c m¸y hiÖn sãng nhiÒu kªnh (nhiÒu tia) th× cã thÓ thùc hiÖn theo 2 c¸ch 
nh− sau: 

+ Sö dông cho mçi kªnh mét sóng ®iÖn tö vµ cÆp lµm lÖch ®øng riªng nh−ng 
cïng chung cÆp lµm lÖch ngang 

+ Sö dông mét sóng ®iÖn sóng, t¸ch chïm tia ®iÖn tö thµnh nhiÒu phÇn tr−íc 
khi cho qua c¸c cÆp lµm lÖch ®øng (øng víi sè kªnh) vµ tÊt c¶ cïng qua mét cÆp lµm 
lÖch ngang. 
 
Nguyªn t¾c hiÖn h×nh cña CRT: 

Katot ph¸t ra 
electron vµ ®−îc c¸c hÖ 
thèng ®iÖn cùc ®iÒu khiÓn 
®Ó cã sè l−îng h¹t, vËn tèc 
vµ ®é héi tô cÇn thiÕt. HÖ 
thèng lµm lÖch sÏ lµm cho 
chïm tia ®iÖn tö di chuyÓn 
trªn mµn h×nh theo ph−¬ng 
ngang vµ ph−¬ng ®øng ®Ó 
hiÖn d¹ng cña tÝn hiÖu. 

ë chÕ ®é hiÓn thÞ 
d¹ng sãng th«ng th−êng 
tÝn hiÖu cÇn hiÓn thÞ ®−îc 
®−a vµo cÆp lµm lÖch ®øng cßn mét tÝn hiÖu d¹ng r¨ng c−a ®−îc ®−a vµo cÆp lÖch 
ngang (xem h×nh trªn). 

Khi ®ã víi tÇn sè r¨ng c−a (cßn gäi lµ tÇn sè quÐt) phï hîp trªn mµn h×nh sÏ 
cã mét sãng ®øng cã d¹ng sãng cÇn hiÓn thÞ. 

3. C¬ cÊu chØ thÞ sè 

Y

X 0

TÝn hiÖu ®−a vµo 
cÆp lµm lÖch Y 

TÝn hiÖu r¨ng c−a ®−a 
vµo cÆp lµm lÖch X 

TÝn hiÖu hiÓn thÞ 
trªn mµn h×nh 
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Nguyªn t¾c chØ thÞ sè 

S¬ ®å khèi cña bé chØ thÞ sè 
Trong ®ã:  

B§X: Bé biÕn ®æi xung cã nhiÖm vô biÕn ®æi ®¹i l−îng cÇn ®o x(t) thµnh c¸c 
xung t−¬ng øng, sè xung N tØ lÖ víi ®é lín cña x(t) sÏ ®−îc ®−a vµo bé ®Õm (B§) 

B§: Bé ®Õm ®Õm sè xung N theo mét hÖ ®Õm nhÊt ®Þnh vµ ®−a kÕt qu¶ sang 
bé gi¶i m· (GM). 

GM: Bé gi¶i m· cã nhiÖm vô ®æi lo¹i m· cña bé ®Õm sang kiÓu phï hîp víi 
chØ thÞ (CT) 

CT: chØ thÞ sè cã thÓ d−íi d¹ng ®Ìn thËp ph©n, LED 7 v¹ch hay LCD 
 
HiÓn thÞ 7 v¹ch 

§Ìn hiÓn thÞ 7 v¹ch bao gåm c¸c v¹ch nhá. Chóng cã thÓ biÓu diÔn tíi 16 ký 
tù trong ®ã cã 10 sè vµ 6 ch÷ c¸i nh− h×nh d−íi ®©y: 

C¸c m· ®Çu vµo tõ 0 -9 hiÓn thÞ c¸c ch÷ sè cña hÖ thËp ph©n. C¸c m· ®Çu vµo 

tõ 9-14 øng víi c¸c ký hiÖu ®Æc biÖt nh− ®· nªu, cßn m· 15 sÏ t¾t tÊt c¶ c¸c v¹ch. 
 
II. C¸c m¹ch ®o l−êng vμ gia c«ng tÝn hiÖu 

M¹ch ®o l−êng vµ gia c«ng tÝn hiÖu lµm nhiÖm vô biÕn ®æi, gia c«ng tÝnh 
to¸n, phèi hîp c¸c tin tøc víi nhau trong mét hÖ vËt lý thèng nhÊt. 

Cã thÓ coi m¹ch ®o l−êng lµ mét kh©u tÝnh to¸n, thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh ®¹i 
sè trªn s¬ ®å m¹ch nhê vµo kü thuËt ®iÖn tö theo yªu cÇu cña thiÕt bÞ ®o. 

M¹ch ®o cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau víi c¸c chøc n¨ng vµ th«ng sè cô thÓ, d−íi 
®©y lµ mét sè m¹ch th«ng dông nhÊt. 
1. M¹ch tØ lÖ 

§©y lµ m¹ch rÊt th«ng dông trong c¸c m¹ch ®o l−êng, cã hai lo¹i lµ m¹ch tØ lÖ 
vÒ dßng vµ m¹ch tØ lÖ vÒ ¸p. 
a. M¹ch tØ lÖ vÒ dßng 

§Ó biÕn ®æi dßng trong m¹ch mét chiÒu ng−êi ta m¾c 
c¸c ®iÖn trë sun cßn trong m¹ch xoay chiÒu ng−êi ta sö dông 
c¸c biÕn dßng ®iÖn. 

* §iÖn trë sun  lµ ®iÖn trë m¾c song song víi c¬ cÊu 
chØ thÞ dïng ®Ó chia dßng mét chiÒu.  

§iÖn trë sun cã cÊu tróc ®Æc biÖt víi 4 ®Çu (xem h×nh 

 

B§X 
 

B§ 
 

GM 
 

CT x(t) 
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bªn). Hai ®Çu dßng ®Ó ®−a dßng Is vµo cßn hai ®Çu ¸p sÏ lÊy ¸p ra m¾c víi c¬ cÊu 
chØ thÞ. §iÖn trë sun ®−îc chÕ t¹o víi dßng tõ mA ®Õn 10.000A vµ ®iÖn ¸p kho¶ng 
60, 75, 100, 150 vµ 300mV. 

Muèn dïng ®iÖn trë sun cã nhiÒu hÖ sè chia dßng kh¸c nhau ng−êi ta m¾c nh− 
h×nh d−íi ®©y, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 khi ®ã: 

Ict
In

n
RctRRRRs

Ict
In

n
RRctRRRs

Ict
In

n
RRRctRRs

33,
13

3213

22,
12

3212

11,
11

3211

=
−

=++=

=
−
+

=+=

=
−
++

==

 

 
Chó ý: Dßng xoay chiÒu nÕu muèn dïng ®iÖn trë sun ®Ó chia th× t¶i ph¶i lµ thuÇn 
trë. 

 
* BiÕn dßng ®iÖn 
BiÕn dßng lµ mét biÕn ¸p mµ thø cÊp ®−îc ng¾n m¹ch, s¬ cÊp nèi tiÕp víi 

m¹ch cã dßng ®iÖn ch¹y qua. NÕu biÕn dßng lý t−ëng vµ kh«ng cã tæn hao th×: 

2

1

1

2

W
W

I
I

KI ==  

víi I1, I2 lµ dßng qua cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp 
W1, W2 lµ sè vßng d©y cña cuén s¬ cÊp vµ thø 

cÊp . BiÕn dßng ®−îc sö dông nh»m lÊy ®−îc dßng 
nhá ë bªn thø cÊp tØ lÖ víi bªn s¬ cÊp nªn sè vßng 
d©y W2 lín h¬n rÊt nhiÒu so víi sè vßng d©y W1. 

BiÕn dßng th−êng ®−îc lµm b»ng lâi thÐp silic 
h×nh ch÷ E, O hay Π  cã tiÕt diÖn d©y quÊn lín h¬n 
vµ sè vßng nhá h¬n biÕn ¸p ®éng lùc. BiÕn dßng cÇn 
cã tæn hao lâi thÐp nhá vµ ®iÖn trë t¶i (Rct) cµng nhá cµng tèt. 

BiÕn dßng ®−îc chÕ t¹o víi ®iÖn ¸p tõ 0,5 – 35kV; dßng s¬ cÊp ®Þnh møc tõ 
0,1 – 25.000A; dßng thø cÊp ®Þnh møc lµ 1A hoÆc 5A; cÊp chÝnh x¸c lµ 0,05 – 0,5 

Cuén thø cÊp th−êng nèi ®Êt ®Ó tr¸nh tr−êng hîp cuén thø cÊp hë g©y ra ®iÖn 
¸p cùc lín (hµng chôc V tíi hµng kV) v× biÕn dßng thùc chÊt lµ mét biÕn ¸p t¨ng ¸p.  
 
b. M¹ch tØ lÖ vÒ ¸p 

Cã hai m¹ch ph©n ¸p c¬ b¶n lµ m¹ch sö dông ®iÖn trë vµ m¹ch sö dông tô 
®iÖn 

~

K

L2

Rt

L1I1

I2 

Is

Ict

I

KI3

I2 I1

R3R2R1
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* M¹ch ph©n ¸p ®iÖn trë 

Gäi hÖ sè ph©n ¸p lµ: 
2
1

U
Um = . Khi ®ã: 

2
11

2.
)21(

2
1

R
R

RI
RRI

U
Um +=

+
==  

 
 

 
 

Khi t¶i lµ nh÷ng c¬ cÊu chØ thÞ cã ®iÖn trë kh«ng ®æi, ng−êi ta dïng R2 lµ ®iÖn 
trë cña ngay b¶n th©n chØ thÞ. R1 gäi lµ ®iÖn trë phô. 

)1.(
)1.(21
−=⇒

−=
mRctRp

mRR
 

§Ó t¨ng thªm ®é chÝnh x¸c ng−êi ta sö dông biÕn trë 
tr−ît ®−îc g¾n thang chia ®é, trªn Êy cã kh¾c hÖ sè ph©n 
¸p t−¬ng øng hoÆc c¸c hÖ sè ph©n ¸p nh¶y cÊp. 

§iÖn ¸p vµo U1 cè ®Þnh, ®iÖn ¸p ra U2 cã thÓ tõ 
0,0001U1 ®Õn 0,9999U1. 

Khi muèn cã nhiÒu hÖ sè chia ¸p kh¸c nhau ng−êi ta 
cã thÓ m¾c ®iÖn trë phô nh− sau: 

Trong ®ã: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
M¹ch ph©n ¸p ®iÖn trë th−êng ®−îc sö dông trong c¸c m¹ch vµo cña c¸c 

dông cô ®o, vÝ dô nh− h×nh bªn nã ®−îc sö dông trong v«n kÕ xoay chiÒu 
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* M¹ch ph©n ¸p ®iÖn dung 
M¹ch nµy ®−îc sö dông trong m¹ch xoay chiÒu. 
HÖ sè ph©n ¸p: 
 
Khi tÇn sè ω  kh¸ lín th× cã thÓ tÝnh m nh− sau: 

1
2

C
C

+= 1m  

NghÜa lµ chØ phô thuéc vµo tô ®iÖn. Do ®ã, m¹ch ph©n ¸p ®iÖn dung th−êng 
®−îc sö dông trong m¹ch cã tÇn sè cao.  
vÝ dô: trong V«n kÕ tÇn sè cao hoÆc m¸y hiÖn sãng ng−êi ta dïng m¹ch ph©n ¸p 
®iÖn dung nh− h×nh bªn. 

§Ó sö dông ®−îc trong mét d¶i tÇn réng ng−êi ta m¾c song song tô ®iÖn vµ 
®iÖn trë sao cho R1/R2 = C2/C1 

* M¹ch ph©n ¸p ®iÖn c¶m 
Cã thÓ coi m¹ch nh− mét biÕn ¸p tù ngÉu, ®Çu vµo vµ 

®Çu ra ®−îc nèi víi nhau c¶ vÒ phÇn ®iÖn lÉn phÇn tõ. 
Khi ®ã hÖ sè ph©n ¸p lµ: 

2
1

2
1

W
W

U
Um ==  

§Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn biÕn ¸p lý t−ëng lâi thÐp ph¶i 
chÕ t¹o kiÓu m¹ch tõ kÝn, tõ th«ng mãc vßng ®Òu trªn toµn 
cuén ph©n ¸p, tõ th«ng t¶n võa nhá võa ®Òu. Muèn 
vËy lâi thÐp ph¶i lµ h×nh xuyÕn b»ng nh÷ng l¸ thÐp 
máng (dµy cì 0,03mm). Cuén d©y ®−îc quÊn ®ång 
®Òu vµ chia lµm nhiÒu ®o¹n øng víi sè cÊp cña ph©n 
¸p. M¹ch ph©n ¸p ®iÖn c¶m sÏ cã sai sè nhiÒu khi tÇn 
sè thay ®æi nh−ng l¹i cã −u ®iÓm lµ khi t¶i ®Çu ra 
thay ®æi m hÇu nh− kh«ng ®æi. 

* M¹ch biÕn ¸p ®o l−êng 
§Çu vµo / ra cã thÓ liªn hÖ víi nhau b»ng ®iÖn 

vµ tõ (trong tr−êng hîp biÕn ¸p tù ngÉu) hoÆc chØ 
b»ng tõ vµ c¸ch ®iÖn víi nhau. 

HÖ sè ph©n ¸p lµ: 
2
1

2
1

W
W

U
Um ==  

M¹ch biÕn ¸p nµy dïng ®Ó ®o ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã ®iÖn 
¸p rÊt cao ë cuén s¬ cÊp b»ng mét V«n kÕ cã kh¶ n¨ng ®o ®iÖn 

1
11

2
12

1
11/1
22/11

2
11

2
1

Rj
C

Rj
C

CjR
CjRm

Z
Z

U
Um

ω

ω
ω
ω

ω

ω
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+
+=

+
+

+=⇒
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R2//C22         Z
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¸p nhá h¬n rÊt nhiÒu m¾c ë cuén thø cÊp. Khi ®ã hÖ sè ph©n ¸p m ®· biÕt nªn cã thÓ 
tÝnh 2.1 UmU =  

V«n kÕ ph¶i cã ®iÖn trë rÊt lín, ngoµi ra, ®Ó ®Ò phßng dßng lín xuÊt hiÖn khi 
hai ®Çu cuén thø cÊp bÞ chËp ng−êi ta m¾c mét ®Çu xuèng ®Êt. 

Sai sè cña biÕn ¸p gièng cña biÕn dßng, nã gåm sai sè vÒ modun vµ pha. 
CÊp chÝnh x¸c cña biÕn ¸p lµ 0,05; 0,1; 0,2 vµ 0,5. 
 
D−íi ®©y lµ mét m¹ch ®o nguån xoay chiÒu cã dßng vµ ¸p rÊt lín b»ng c¸ch 

sö dông biÕn dßng vµ biÕn ¸p 

 
2. M¹ch khuÕch ®¹i ®o l−êng 

M¹ch khuÕch ®¹i cho tÝn hiÖu ra cã c«ng suÊt lín h¬n rÊt nhiÒu so víi ®Çu 
vµo. ë ph−¬ng tiÖn gia c«ng tin tøc th× Xr = K.Xv 

M¹ch khuÕch ®¹i ®o l−êng cßn cã kh¶ n¨ng më réng ®Æc tÝnh tÇn cña thiÕt bÞ 
®o vµ ®Æc biÖt lµ t¨ng ®é nh¹y lªn nhiÒu lÇn còng nh− t¨ng trë kh¸ng ®Çu vµo cña 
thiÕt bÞ. 

M¹ch khuÕch ®¹i cã thÓ ®−îc thùc hiÖn bëi ®Ìn ®iÖn tö, ®Ìn b¸n dÉn vµ vi 
m¹ch. 
a. M¹ch khuÕch ®¹i dßng (lÆp ®iÖn ¸p) 

M¹ch nµy cã nhiÖm vô khuÕch ®¹i dßng ®iÖn lªn gi¸ trÞ lín h¬n cßn ®iÖn ¸p 
cã lÆp l¹i nh− ®Çu vµo hoÆc suy gi¶m chót Ýt. 
VÝ dô mét sè s¬ ®å lÆp ®iÖn ¸p nh− h×nh d−íi ®©y: 

 
b. M¹ch khuÕch ®¹i c«ng suÊt 

+Ec

Ur

Uv

R

Q1
NPN Q2

NJFET

+Ec

Ur

Uv

R

UrUv
+

U1
OPAMP5
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§©y lµ m¹ch kÕt hîp c¶ khuÕch ®¹i dßng vµ khuÕch ®¹i ¸p ®Ó cã c«ng suÊt 
lín. 
VÝ dô: h×nh bªn lµ s¬ ®å khuÕch ®¹i c«ng suÊt dïng transistor m¾c kiÓu emito 
chung.  
c. M¹ch khuÕch ®¹i ®iÒu chÕ 

Khi cÇn khuÕch ®¹i c¸c thµnh phÇn mét chiÒu, ng−êi ta ph¶i sö dông c¸c bé 

khuÕch ®¹i vi sai nh−ng hiÖn t−îng tr«i ®iÓm lÖch 0 vµ lÖch ®iÖn ¸p ra lµ kh«ng thÓ tr¸nh 
khái. Do ®ã, ng−êi ta th−êng biÕn ®æi tÝn hiÖu mét chiÒu thµnh tÝn hiÖu xoay chiÒu, sau ®ã 
khuÕch ®¹i tÝn hiÖu xoay chiÒu nµy vµ cuèi cïng l¹i biÕn ®æi vÒ tÝn hiÖu mét chiÒu. S¬ ®å 
khèi cña bé khuÕch ®¹i ®iÒu chÕ nh− sau: 

Bé =/~ : chuyÓn tõ tÝn hiÖu mét chiÒu sang tÝn hiÖu xoay chiÒu t−¬ng øng 
Bé ~/=: chuyÓn tõ tÝn hiÖu xoay chiÒu sang tÝn hiÖu mét chiÒu 
M¸y ph¸t tÇn sè (MP ts) cã nhiÖm vô ®ãng më 2 kho¸ ®iÖn tö ë ®Çu vµo vµ ra cña bé 

khuÕch ®¹i 
d. M¹ch khuÕch ®¹i c¸ch li 

Khi cÇn khuÕch ®¹i mét ®iÖn ¸p hoÆc dßng ®iÖn nh−ng yªu cÇu ph¶i c¸ch li vÒ ®iÖn 
ng−êi ta sö dông c¸c biÕn ¸p hoÆc ghÐp quang. 
3. M¹ch gia c«ng tÝnh to¸n 

Bao gåm c¸c m¹ch céng, trõ, nh©n, chia , tÝch ph©n, vi ph©n, logarit …  
Th«ng th−êng c¸c m¹ch nµy sö dông c¸c bé K§TT ®Ó lµm phÇn tö tÝch cùc. 
(xem l¹i phÇn K§TT) 

4. M¹ch so s¸nh 
Trong kü thuËt ®o l−êng ®iÖn tö ng−êi ta sö dông rÊt nhiÒu nh÷ng bé so s¸nh ®Ó ph¸t 

hiÖn thêi ®iÓm b»ng nhau cña 2 ®¹i l−îng vËt lý nµo ®ã. 
VÝ dô vÒ mét sè m¹ch so s¸nh th«ng dông. 

a. M¹ch so s¸nh c¸c tÝn hiÖu kh¸c dÊu b»ng K§TT m¾c theo mét ®Çu vμo 
S¬ ®å trong h×nh bªn cã Uc(t) lµ ®iÖn ¸p cÇn so s¸nh víi ®iÖn ¸p chuÈn mét chiÒu 

Ech. Uc vµ Ech ng−îc dÊu nhau. 

=   ¬  
      ~

~
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     = 
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+
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+ Khi ®é lín cña Uc nhá h¬n ®é lín cña 
2
1

R
R

Ech th× Ech sÏ quyÕt ®Þnh chÕ ®é 

lµm viÖc cña bé K§TT. Do ®ã ®iÖn ¸p ra: Ur ≈ -E v× Ech > 0 ®i vµo cöa ®¶o vµ bé 
K§TT lµm viÖc ë chÕ ®é b·o hoµ 

+ Khi ®é lín cña Uc lín h¬n ®é lín cña  
2
1

R
R

Ech th× Uc sÏ quyÕt ®Þnh chÕ ®é 

lµm viÖc cña bé K§TT. Khi ®ã ®iÖn ¸p ra: Ur ≈  +E v× Uc(t) < 0 ®i vµo cöa ®¶o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BiÓu ®å ®iÖn ¸p ®−îc cho ë h×nh bªn 

Chó ý: Thùc tÕ khi bé K§TT lµm viÖc ë chÕ ®é b·o hoµ gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ra nhá h¬n 
gi¸ trÞ ®Ön ¸p nguån cung cÊp. 

T¹i thêi ®iÓm Uc(t)= -
2
1

R
R

Ech bé K§TT chuyÓn tr¹ng th¸i nh−ng do c¸c 

thµnh phÇn ký sinh trong m¹ch nªn cã mét ®é trÔ τΔ nhÊt ®Þnh. 
Do ®ã ®Æc tuyÕn thùc tÕ cã d¹ng ®−êng liÒn nh− h×nh trªn thay v× ®−êng nÐt 

®øt lµ ®Æc tuyÕn lý t−ëng. 
 
b. M¹ch so s¸nh c¸c tÝn hiÖu cïng dÊu b»ng K§TT m¾c 2 ®Çu vμo 

S¬ ®å m¹ch vµ biÓu ®å ®iÖn ¸p cho ë h×nh d−íi ®©y: 
Khi ®ã:  + Khi Uc(t) < Ech  ta  cã:  Ura = +E 
  + Khi Uc(t) > Ech  ta cã:   Ura = -E 

c. M¹ch so s¸nh 2 møc 
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+
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+
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M¹ch ®−îc sö dông trong hÖ thèng kiÓm tra hay ®iÒu chØnh tù ®éng mét th«ng 
sè nµo ®ã lu«n ph¶i n»m trong kho¶ng gi÷a 2 møc cho tr−íc (Ux1 < Ux2). 

 

Trong s¬ ®å m¹ch trªn, 2 møc Ux ®−îc x¸c ®Þnh bëi 2 nguån ®iÖn ¸p chuÈn 
Ech. 

+ Khi Uc(t) > Ux2 tÝn hiÖu ra Ura = Ur1 vµ gi¸ trÞ nµy ®−îc gi÷ nguyªn tíi 
khi Uc(t) gi¶m xuèng Ux1 

+ Khi Uc(t) = Ux1 cã sù thay ®æi tr¹ng th¸i cña Ura = Ur2 vµ gi¸ trÞ Ur2 ®−îc 
gi÷ tíi khi Uc(t) gi¶m xuèng ®Ønh ©m vµ t¨ng tíi Ux2 
d. M¹ch so s¸nh cùc ®¹i 

M¹ch ®−îc sö dông ®Ó chän gi¸ 
trÞ cùc ®¹i trong sè c¸c gi¸ trÞ ®Çu vµo. 

Gi¶ sö cã m¹ch nh− h×nh bªn. 
C¸c ®Çu katot cña c¸c diode bÞ ghim ë 
mét møc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo gi¸ trÞ 
cña U. NÕu Uc nµo cã gi¸ trÞ v−ît gi¸ 
trÞ chuÈn cho phÐp th× diode t−¬ng øng 
víi nã sÏ th«ng. Tuy nhiªn nÕu cã 
nhiÒu Uc cïng v−ît gi¸ trÞ chuÈn th× 
diode øng víi gi¸ trÞ Ucmax sÏ th«ng 
vµ ®Çu ra sÏ lµ hµm cña Ucmax ®ã, 
nghÜa lµ m¹ch ®· chän ®−îc gi¸ trÞ cùc 
®¹i trong sè c¸c ®Çu vµo v−ît gi¸ trÞ 
chuÈn. 

M¹ch bªn cã gi¸ trÞ Ura max øng 
víi Ucmax(Uc1, Uc2, Uc3)  
e. M¹ch cÇu ®o 

§©y lµ mét m¹ch rÊt th«ng dông 
®Ó ®o chÝnh x¸c c¸c gi¸ trÞ cña ®iÖn trë, ®iÖn c¶m hay ®iÖn dung vµ lµ dông cô ®Ó 
ph¸t hiÖn ®é lÖch ¸p rÊt nhá. 

T¹i thêi ®iÓm cÇu c©n b»ng Ucd = 0 vµ gi¸ trÞ trë kh¸ng trªn c¸c nh¸nh ph¶i 
tho¶ m·n ®iÒu kiÖn:  

   Z1.Z4 = Z2.Z3 
ChØ thÞ th−êng lµ chØ thÞ lÖch kh«ng, ®iÖn thÕ kÕ hoÆc m¸y hiÖn sãng ®Ó ph¸t 

hiÖn tr¹ng th¸i mÊt c©n b»ng cña cÇu. 
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H×nh trªn lµ mét vÝ dô vÒ m¹ch ®o nhiÖt ®é b»ng c¸ch ®o ®iÖn trë cña mét 
®iÖn trë nhiÖt R(T) 
 
f. M¹ch ®iÖn thÕ kÕ 

§©y lµ m¹ch ®o dùa trªn ph−¬ng ph¸p so s¸nh c©n b»ng gi÷a 2 ®iÖn ¸p: ®iÖn 
¸p cÇn ®o lµ Ux vµ ®iÖn ¸p mÉu Uk. 
D−íi ®©y lµ s¬ ®å khèi vµ s¬ ®å thùc tÕ cña mét ®iÖn thÕ kÕ 

 

Trong ®ã: RN vµ EN lµ ®iÖn trë mÉu vµ pin mÉu ®−îc chÕ t¹o víi ®é chÝnh x¸c 
cao. §iÖn thÕ kÕ ho¹t ®éng nh− sau: 

+ Khi K ë vÞ trÝ 1, ®iÒu chØnh chiÕt ¸p R®c ®Ó chØ thÞ chØ zero. Khi ®ã: 

N

N

R
E

Ip =  

+ Gi÷ nguyªn R®c vµ chuyÓn K sang vÞ trÝ 2, ®iÒu chØnh con tr−ît cña ®iÖn trë 
mÉu ®Ó chØ thÞ vÒ zero, nghÜa lµ dßng qua chØ thÞ b»ng 0, ®iÖn ¸p mÉu b»ng ®iÖn ¸p 
cÇn ®o. 

Khi ®ã: Rk
R
E

RkIpUkUx
N

N .. ===  

NÕu: 

RkUx

R
E

n

n

N

N

.10

10

=⇒

=
 

Víi n lµ sè tù nhiªn 1, 2 …  khi ®ã ta cã thang ®o theo hÖ sè mò thËp ph©n 
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ChØ thÞ cña ®iÖn thÕ kÕ th−êng lµ c¬ cÊu chØ thÞ tõ ®iÖn cã ®é nh¹y cao  
(10-6 – 10-9 A/v¹ch) 
5. M¹ch t¹o hµm 

Trong kü thuËt ®o l−êng, chuyÓn ®æi s¬ cÊp th−êng cho tÝn hiÖu ra d−íi d¹ng 
phi tuyÕn trong khi c¸c bé chuyÓn ®æi chuÈn ho¸ th−êng lµm viÖc víi tÝn hiÖu tuyÕn 
tÝnh ®Ó gi¶m thiÓu sai sè. Do vËy, m¹ch thùc hiÖn tuyÕn tÝnh ho¸ c¸c ®Æc tÝnh phi 
tuyÕn lµ rÊt cÇn thiÕt. 
a. M¹ch t¹o hμm b»ng biÕn trë 

BiÕn trë cã thiÕt diÖn ®−îc chÕ t¹o theo hÖ sè mong muèn 

  RxKRx
R
UUr .1. ==  

Gi¶ sö ®é di chuyÓn cña con ch¹y lµ l, tØ 
lÖ víi ®¹i l−îng vµo X theo biÓu thøc: 

  l = K2.X 
NÕu )(lfRx =  th× hµm Ur sÏ lµ mét hµm 

cña X theo biÓu thøc:  
  Ur = K1.Rx = K1. f(l) = 

K1.f(K2.X) = K1.K2.f(X) = K.f(X) 
Víi K1, K2, K lµ h»ng sè. 

b. M¹ch t¹o hμm b»ng diode b¸n dÉn 
 Víi m¹ch nh− h×nh d−íi ®©y ta thÊy nhê cã c¸c diode m¹ch ®−îc tuyÕn tÝnh 

ho¸ theo tõng ®o¹n.  
C¸c ®iÖn trë R01, R02 ... t¹o thµnh m¹ch ph©n ¸p víi ®iÖn ¸p tæng lµ U0. Khi 

®ã katot cña c¸c diode cã ®iÖn ¸p U01, U02 ... Ux lµ ®iÖn ¸p vµo cÇn ®−îc tuyÕn 
tÝnh ho¸. 

+ Khi 0 < Ux < Ux1 c¸c diode ®Òu kho¸ Ura = 
RR

R
Ux

N

N

+
.  

+ Khi Ux1 < Ux < Ux2 diode D1 dÉn, c¸c diode cßn l¹i kho¸ 
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R
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  víi 
11
)11(*

RRoR
RRoR

RR
N

N

++
+

+=  

Qu¸ tr×nh tiÕp tôc víi c¸c ®o¹n gÊp khóc kh¸c 
HiÖn nay c¸c hµm th−êng ®−îc t¹o b»ng vi xö lý. 

c. M¹ch t¹o hμm logarit vμ ®èi logarit 
VÝ dô hai s¬ ®å m¹ch t¹o hµm logarit vµ ®èi logarit nh− sau: 

S¬ ®å a) cã: 

  
RI

UvUUr T .
ln.

S

−=  

S¬ ®å b) cã: 

  
)(

.. TU
Uv

S eRIUr =  
trong ®ã: 
  UT lµ ®iÖn thÕ nhiÖt (UT = 26mV t¹i nhiÖt ®é phßng) 
  IS lµ dßng ng−îc qua diode 
Nh− vËy ®iÖn ¸p ra lµ hµm logarit (hoÆc ®èi logarit) ®èi víi ®iÖn ¸p vµo 

6. C¸c bé chuyÓn ®æi t−¬ng tù – sè A/D vµ sè – t−¬ng tù D/A 
 Trong c¸c dông cô ®o l−êng chØ thÞ sè hoÆc xö lý tÝn hiÖu d−íi d¹ng sè 

ng−êi ta ph¶i sö dông c¸c bé biÕn ®æi tõ tÝn hiÖu t−¬ng tù sang tÝn hiÖu sè A/D vµ 
®«i khi ph¶i chuyÓn ®æi ng−îc ®Ó kh«i phôc l¹i tÝn hiÖu t−¬ng tù tõ tÝn hiÖu sè ng−êi 
ta ph¶i sö dông c¸c bé chuyÓn ®æi D/A. 
a. C¸c bé biÕn ®æi A/D 

Cã 3 ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau 
+ Ph−¬ng ph¸p song song: ®iÖn ¸p vµo ®−îc so s¸nh ®ång thêi víi n ®iÖn ¸p 

chuÈn vµ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c xem nã ®ang ë gi÷a 2 møc nµo. KÕt qu¶ lµ ta cã 1 bËc 
cña tÝn hiÖu xÊp xØ. 

Ph−¬ng ph¸p nµy cã tèc ®é cao nh−ng do ph¶i sö dông nhiÒu bé so s¸nh nªn 
gi¸ thµnh rÊt cao. 

+ Ph−¬ng ph¸p träng sè: viÖc so s¸nh diÔn ra cho tõng bit cña sè nhÞ ph©n. 
C¸ch thùc hiÖn:  
. X¸c ®Þnh ®iÖn ¸p vµo cã v−ît ®iÖn ¸p chuÈn cña bit giµ nhÊt hay kh«ng. NÕu 

nhá h¬n mang gi¸ trÞ 0 vµ gi÷ nguyªn gi¸ trÞ, nÕu v−ît mang gi¸ trÞ “1” vµ lÊy ®iÖn 
¸p vµo trõ ®iÖn ¸p chuÈn t−¬ng øng.  

. PhÇn d− ®−îc ®em so s¸nh víi bit trÎ l©n cËn vµ l¹i thùc hiÖn nh− trªn. 

. TiÕp tôc tiÕn hµnh tíi bit trÎ nhÊt. 
Nh− vËy, trong sè nhÞ ph©n cã bao nhiªu bit th× cã bÊy nhiªu b−íc so s¸nh vµ 

®iÖn ¸p chuÈn. 

Uv Ur
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+ Ph−¬ng ph¸p sè: tiÕn hµnh so s¸nh lÇn l−ît víi tõng ®¬n vÞ cña bit trÎ nhÊt. 
Ph−¬ng ph¸p nµy rÊt ®¬n gi¶n nh−ng mÊt nhiÒu thêi gian h¬n ph−¬ng ph¸p song 
song 

C¸c bé chuyÓn ®æi A/D trong c«ng nghiÖp 
C¸c bé chuyÓn ®æi A/D hiÖn nay ®Òu ®−îc s¶n xuÊt d−íi d¹ng IC theo c«ng 

nghÖ CMOS. VÝ dô: MC 14433 – bé biÕn ®æi A/D 3
2
1

bit cña Motorolar; A/D 

3
2
1

bit  7106 

b. C¸c bé biÕn ®æi D/A 
Cã 2 ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó biÕn ®æi tÝn hiÖu sè sang tÝn hiÖu t−¬ng tù nh− 

sau: 
+ Ph−¬ng ph¸p lÊy tæng c¸c dßng träng sè 
+ Ph−¬ng ph¸p dïng kho¸ ®æi chiÒu 
ChuyÓn ®æi ADC, xem thªm ë bµi gi¶ng Kü thuËt M¹ch §iÖn rö 

VÝ dô: A/D 8 bit 7520, 7527; A/D 10bit 7533; A/D 12bit 7541 
 
III. ChuyÓn ®æi ®o l−êng s¬ cÊp 
1. Kh¸i niÖm chung 
a. §Þnh nghÜa 

+ ChuyÓn ®æi ®o l−êng: lµ thiÕt bÞ thùc hiÖn mét quan hÖ hµm ®¬n trÞ gi÷a 2 
®¹i l−îng vËt lý víi mét ®é chÝnh x¸c nhÊt ®Þnh. 

NghÜa lµ chuyÓn ®æi ®o l−êng lµm nhiÖm vô biÕn ®æi tõ ®¹i l−îng vËt lý nµy 
sang ®¹i l−îng vËt lý kh¸c. Mèi quan hÖ cã thÓ lµ tuyÕn tÝnh hay phi tuyÕn. Khi 
quan hÖ nµy lµ hµm phi tuyÕn ng−êi ta sö dông m¹ch t¹o hµm ®Ó tuyÕn tÝnh ho¸ 
nh»m n©ng cao ®é chÝnh x¸c cña phÐp ®o. 

+ ChuyÓn ®æi s¬ cÊp: lµ chuyÓn ®æi thùc hiÖn chuyÓn tõ ®¹i l−îng kh«ng 
®iÖn thµnh ®¹i l−îng ®iÖn 

Y = f (X) 
Víi X lµ ®¹i l−îng kh«ng ®iÖn, vµ Y lµ ®¹i l−îng ®iÖn sau chuyÓn ®æi 
+ Sensor / bé c¶m biÕn / ®Çu ®o lµ dông cô ®Ó thùc hiÖn chuyÓn ®æi s¬ cÊp 

b. §Æc tÝnh cña chuyÓn ®æi s¬ cÊp 
+ TÝnh ®¬n trÞ 
+ §Æc tuyÕn chuyÓn ®æi æn ®Þnh 
+ Cã kh¶ n¨ng thay thÕ 
+ ThuËn tiÖn trong viÖc ghÐp nèi víi dông cô ®o vµ m¸y tÝnh 
+ Sai sè n»m trong kho¶ng cho phÐp 
+ §Æc tÝnh ®éng / ®é t¸c ®éng nhanh / trÔ nhá 
+ T¸c ®éng ng−îc lªn ®¹i l−îng ®o 
+ KÝch th−íc vµ träng l−îng cña ®Çu ®o 

c. Ph©n lo¹i c¸c chuyÓn ®æi s¬ cÊp 
Ph©n lo¹i dùa trªn Nguyªn t¾c cña chuyÓn ®æi 
+ ChuyÓn ®æi ®iÖn trë: lµ chuyÓn ®æi trong ®ã ®¹i l−îng kh«ng ®iÖn X biÕn 

®æi lµm thay ®æi ®iÖn trë cña nã 
+ ChuyÓn ®æi ®iÖn tõ: lµ chuyÓn ®æi lµm viÖc dùa trªn c¸c quy luËt vÒ lùc 

®iÖn. X lµm thay ®æi c¸c th«ng sè cña m¹ch tõ nh− ®iÖn c¶m L, hç c¶m M, ®é tõ 
thÈm μ vµ tõ th«ng Φ 
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+ ChuyÓn ®æi tÜnh ®iÖn: lµ chuyÓn ®æi lµm viÖc dùa trªn hiÖn t−îng tÜnh ®iÖn. 
X lµm thay ®æi ®iÖn dung C hoÆc ®iÖn tÝch Q 

+ ChuyÓn ®æi ho¸ ®iÖn: lµ chuyÓn ®æi lµm viÖc dùa trªn hiÖn t−îng ho¸ ®iÖn. 
X lµm thay ®æi ®iÖn dÉn Y, ®iÖn c¶m L, søc ®iÖn ®éng … 

+ ChuyÓn ®æi nhiÖt ®iÖn: lµ chuyÓn ®æi lµm viÖc dùa trªn hiÖu øng nhiÖt ®iÖn. 
X lµm thay ®æi søc ®iÖn ®éng hoÆc ®iÖn trë 

+ ChuyÓn ®æi ®iÖn tö vµ ion: lµ chuyÓn ®æi mµ X lµm thay ®æi dßng ®iÖn tö 
hoÆc dßng ion ch¹y qua nã 

+ ChuyÓn ®æi l−îng tö: lµ chuyÓn ®æi lµm viÖc dùa trªn hiÖn t−îng céng 
h−ëng tõ h¹t nh©n 
 

Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt nguån ®iÖn: 
+ ChuyÓn ®æi ph¸t ®iÖn hay chuyÓn ®æi tÝch cùc: lµ chuyÓn ®æi trong ®ã ®¹i 

l−îng ra cã thÓ lµ ®iÖn tÝch, ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn hoÆc søc ®iÖn ®éng 
+ ChuyÓn ®æi th«ng sè hay chuyÓn ®æi thô ®éng: lµ chuyÓn ®æi trong ®ã ®¹i 

l−îng ra lµ c¸c th«ng sè cña m¹ch ®iÖn nh− ®iÖn trë, ®iÖn c¶m, hç c¶m hay ®iÖn 
dung 
 

Ph©n lo¹i theo ph−¬ng ph¸p ®o 
+ ChuyÓn ®æi biÕn ®æi trùc tiÕp lµ c¸c chuyÓn ®æi trong ®ã ®¹i l−îng kh«ng 

®iÖn ®−îc biÕn ®æi trùc tiÕp thµnh ®¹i l−îng ®iÖn 
+ ChuyÓn ®æi bï: ®¹i l−îng cÇn ®o ®−îc so s¸nh víi ®¹i l−îng mÉu. S¬ ®å cÊu 

tróc nh− h×nh bªn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ta cã:  Xk = βY 
  Y = K.ΔX = K(X – Xk) 

X
K
KY

YKXKY

.
.1

...

β

β

+
=⇒

−=⇒
 

NÕu K rÊt lín th× khi ®ã cã thÓ coi Y X.1
β

≈ , nghÜa lµ ®é chÝnh x¸c cña phÐp 

®o chØ phô thuéc vµo chuyÓn ®æi ng−îc. 
d. C¸c hiÖu øng ®−îc øng dông trong c¸c c¶m biÕn tÝch cùc 
+ HiÖu øng nhiÖt ®iÖn (hiÖu øng Thomson vµ hiÖu øng Seebek) 

Khi 2 thanh kim lo¹i a, b cã b¶n chÊt ho¸ häc kh¸c nhau ®−îc hµn víi nhau 
t¹i mét ®Çu lµm viÖc t1, hai ®Çu cßn l¹i lµ 2 ®Çu tù do cã nhiÖt ®é t0, nÕu t1 # t0 th× 
sÏ xuÊt hiÖn søc ®iÖn ®éng gi÷a 2 ®Çu tù do 

Eab (t1, t0) = Eab (t1) – Eab (t0) 
NÕu gi÷ cho t0 kh«ng ®æi cßn t1 phô thuéc vµo m«i tr−êng ®o nhiÖt ®é th×  
Eab (t1, t0) = Eab (t1) – C 
Víi C lµ h»ng sè C = Eab (t0) 

K 

 

β 

X ΔX Y 

Xk
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HiÖu øng nhiÖt ®iÖn ®−îc øng dông ®Ó chÕ t¹o V«n kÕ, Ampe kÕ vµ c¶ Oat kÕ. 

 
+ HiÖu øng ho¶ ®iÖn 

Mét sè tinh thÓ nh− sulfate triglycine gäi lµ tinh thÓ ho¶ ®iÖn cã tÝnh ph©n cùc 
®iÖn tù ph¸t phô thuéc vµo nhiÖt ®é. Trªn c¸c bÒ mÆt ®èi diÖn xuÊt hiÖn nh÷ng ®iÖn 
tÝch tr¸i dÊu cã ®é lín tØ lÖ víi ®é ph©n cùc ®iÖn 

HiÖu øng ho¶ ®iÖn ®−îc øng dông ®Ó ®o th«ng l−îng cña bøc x¹ ¸nh s¸ng. 
Khi tinh thÓ ho¶ ®iÖn hÊp thô ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é cña nã t¨ng lªn lµm thay ®æi ph©n 
cùc ®iÖn. Sù ph©n cùc nµy cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc b»ng c¸ch ®o sù biÕn thiªn cña ®iÖn 
¸p trªn 2 cùc cña tô ®iÖn 

 
+ HiÖu øng ¸p ®iÖn (piezo) 

Khi t¸c dông mét lùc c¬ häc lªn 1 vËt lµm b»ng vËt 
liÖu ¸p ®iÖn (nh− th¹ch anh, muèi tualatine …) sÏ g©y ra 
biÕn d¹ng cho vËt ®ã vµ lµm xuÊt hiÖn l−îng ®iÖn tÝch tr¸i 
dÊu trªn hai mÆt ®èi diÖn cña vËt. 

HiÖu øng nµy ®−îc øng dông ®Ó x¸c ®Þnh lùc hoÆc 
c¸c ®¹i l−îng g©y nªn lùc t¸c dông lªn vËt liÖu ¸p ®iÖn 
(nh− ¸p suÊt, gia tèc …) th«ng qua viÖc ®o ®iÖn ¸p trªn 2 
b¶n cùc tô. 

H×nh d−íi ®©y lµ vÝ dô vÒ m¹ch ®o ¸p suÊt nhê hiÖu 
øng ¸p ®iÖn 

+ HiÖu øng c¶m øng ®iÖn tõ 
Trong mét d©y dÉn chuyÓn ®éng trong tõ tr−êng kh«ng ®æi sÏ xuÊt hiÖn mét 

søc ®iÖn ®éng tØ lÖ víi tõ th«ng c¾t ngang d©y trong mét ®¬n vÞ thêi gian, nghÜa lµ tØ 
lÖ víi tèc ®é dÞch chuyÓn cña d©y dÉn.  

D−íi ®©y lµ h×nh m« pháng viÖc t¹o ra søc ®iÖn ®éng mét chiÒu khi phÇn n«Ý 
víi m¹ch ngoµi lµ ng¾t qu·ng vµ søc ®iÖn ®éng xoay chiÒu khi phÇn nèi m¹ch ngoµi 
lµ liªn tôc. 

CÆp nhiÖt 

a 

b 
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HiÖn t−îng x¶y ra t−¬ng tù khi mét khung d©y dÉn chÞu t¸c ®éng cña tõ 

tr−êng biÕn thiªn, lóc nµy trong khung d©y sÏ xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng b»ng vµ 
ng−îc dÊu víi sù biÕn thiªn cña tõ th«ng. 

HiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ ®−îc øng dông ®Ó x¸c ®Þnh tèc ®é dÞch chuyÓn 
cña vËt.  

HiÖu øng c¶m øng tõ cßn thÓ hiÖn trong tr−êng hîp khi ®é c¶m øng tõ thay 
®æi dßng ®iÖn trong cuén d©y còng thay ®æi. §o sù biÕn thiªn dßng nµy sÏ x¸c ®Þnh 
®−îc sù thay ®æi cña c¶m øng tõ. D−íi ®©y lµ s¬ ®å ®¬n gi¶n cña mét c¶m biÕn vÞ 
trÝ. Khi vÞ trÝ thay ®æi lâi cña cuén d©y dÞch chuyÓn vµ lµm cho dßng trªn thø cÊp 
thay ®æi. 
+ HiÖu øng quang ®iÖn 

HiÖu øng nµy cã nhiÒu biÓu hiÖn kh¸c nhau nh−ng ®Òu chung mét b¶n chÊt: 
®ã lµ hiÖn t−îng gi¶i phãng ra c¸c h¹t dÉn tù do trong vËt liÖu d−íi t¸c dông cña bøc 
x¹ ®iÖn tõ cã b−íc sãng nhá h¬n gi¸ trÞ ng−ìng ®Æc tr−ng cho vËt liÖu (phô thuéc 
vµo ®é réng d¶i cÊm cña vËt liÖu).  

HiÖu øng quang ®iÖn cã 3 biÓu hiÖn cô thÓ nh− sau: 
 . HiÖu øng quang ®iÖn ph¸t x¹ 
®iÖn tö: lµ hiÖn t−îng khi ®−îc chiÕu 
s¸ng c¸c ®iÖn tö ®−îc gi¶i phãng tho¸t 
khái bÒ mÆt cña vËt vµ t¹o thµnh dßng 
®−îc thu l¹i nhê ®iÖn tr−êng. 

 . HiÖu øng quang ®iÖn trong chÊt 
b¸n dÉn: khi mét chuyÓn tiÕp P-N ®−îc 
chiÕu s¸ng sÏ ph¸t sinh ra c¸c cÆp ®iÖn 
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tö – lç trèng. Chóng di chuyÓn vÒ hai phÝa cña chuyÓn tiÕp d−íi t¸c ®éng cña ®iÖn 
tr−êng. 

 
 . HiÖu øng quang ®iÖn tõ: khi t¸c dông mét tõ tr−êng B vu«ng gãc víi bøc 

x¹ ¸nh s¸ng, trong vËt liÖu b¸n dÉn sÏ xuÊt hiÖn mét hiÖu ®iÖn thÕ theo h−íng vu«ng 
gãc víi tõ tr−êng B vµ víi h−íng bøc x¹ ¸nh s¸ng. 

 
+ HiÖu øng Hall 

Trong vËt máng (th−êng lµm b»ng b¸n dÉn) cã dßng ®iÖn ch¹y qua ®Æt trong 
tõ tr−êng B cã ph−¬ng t¹o thµnh gãc θ víi dßng ®iÖn I, sÏ xuÊt hiÖn mét hiÖu ®iÖn 
thÕ VH theo h−íng vu«ng gãc víi B vµ I. VH ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau:  

θsin... BIKV HH =  
víi KH lµ hÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu vµ kÝch th−íc h×nh häc cña mÉu 
HiÖu øng Hall ®−îc øng dông ®o c«ng suÊt (xem ë phÇn sau) hoÆc x¸c ®Þnh vÞ 

trÝ cña vËt chuyÓn ®éng. VËt nµy ®−îc ghÐp nèi c¬ häc víi mét thanh nam ch©m. VÞ 
trÝ cña nam ch©m sÏ x¸c ®Þnh tõ tr−êng B vµ θ, nghÜa lµ VH lµ hµm phô thuéc vµo vÞ 
trÝ cña vËt trong kh«ng gian. 

Cùc ®iÖn ¸p 

Cùc dßng ®iÖn 

Cùc 
dßng 
®iÖn  
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Ch−¬ng 3: 
 

§o dßng ®iÖn 
I. Kh¸i niÖm chung 

Dông cô ®−îc sö dông ®Ó ®o dßng ®iÖn gäi lµ ampe kÕ hay ampemet 
 
Ký hiÖu lµ: 
Ampe kÕ cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, nÕu chia theo kÕt cÊu ta cã: 
+ Ampe kÕ tõ ®iÖn 
+ Ampe kÕ ®iÖn tõ 
+ Ampe kÕ ®iÖn ®éng 
+ Ampe kÕ nhiÖt ®iÖn 
+ Ampe kÕ b¸n dÉn 
… 
NÕu chia theo lo¹i chØ thÞ ta cã: 
+ Ampe kÕ chØ thÞ sè (Digital) 
+ Ampe kÕ chØ thÞ kim (kiÓu 

t−¬ng tù / Analog) 
H×nh bªn lµ hai lo¹i ®ång hå 

v¹n n¨ng sè vµ kim. 
NÕu chia theo tÝnh chÊt cña ®¹i 

l−îng ®o, ta cã: 
+ Ampe kÕ mét chiÒu 
+ Ampe kÕ xoay chiÒu 
 
Yªu cÇu ®èi víi dông cô ®o dßng ®iÖn lµ: 
. C«ng suÊt tiªu thô cµng nhá cµng tèt, ®iÖn trë cña ampe kÕ cµng nhá cµng tèt 

vµ lý t−ëng lµ b»ng 0. 
. Lµm viÖc trong mét d¶i tÇn cho tr−íc ®Ó ®¶m b¶o cÊp chÝnh x¸c cña dông cô 

®o  
. M¾c ampe kÕ ®Ó ®o dßng ph¶i m¾c nèi tiÕp víi dßng cÇn ®o (h×nh d−íi) 
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II. Ampe kÕ mét chiÒu 
Ampe kÕ mét chiÒu ®−îc chÕ t¹o dùa trªn c¬ cÊu chØ thÞ tõ ®iÖn. Nh− ®· biÕt, 

®é lÖch cña kim tØ lÖ thuËn víi dßng ch¹y qua cuén ®éng nh−ng ®é lÖch kim ®−îc 
t¹o ra bëi dßng ®iÖn rÊt nhá vµ cuén d©y quÊn b»ng d©y cã tiÕt diÖn bÐ nªn kh¶ n¨ng 
chÞu dßng rÊt kÐm. Th«ng th−êng, dßng cho phÐp qua c¬ cÊu chØ trong kho¶ng 10-4 
®Õn 10-2 A; ®iÖn trë cña cuén d©y tõ 20Ω ®Õn 2000Ω víi cÊp chÝnh x¸c 1,1; 1; 0,5; 
0,2; vµ 0,05 

§Ó t¨ng kh¶ n¨ng chÞu dßng cho c¬ cÊu (cho phÐp dßng lín h¬n qua) ng−êi ta 
m¾c thªm ®iÖn trë sun song song víi c¬ cÊu chØ thÞ cã gi¸ trÞ nh− sau: 

1−
=

n
R

R CT
S  víi 

CTI
In =  gäi lµ hÖ sè më réng thang ®o cña ampe 

kÕ 
I lµ dßng cÇn ®o vµ ICT lµ dßng cùc ®¹i mµ c¬ cÊu chÞu ®ùng ®−îc (®é lÖch cùc 

®¹i cña thang ®o) 
Chó ý: Khi ®o dßng nhá h¬n 30A th× ®iÖn trë sun n»m ngay trong vá cña ampe kÕ 
cßn khi ®o dßng lín h¬n th× ®iÖn trë sun nh− mét phô kiÖn kÌm theo. Khi ampe kÕ 
cã nhiÒu thang ®o ng−êi ta m¾c sun nh− sau: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ViÖc tÝnh ®iÖn trë sun øng víi dßng cÇn ®o ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 

nh− trªn nh−ng víi n kh¸c nhau. 
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K

M¾c ®iÖn trë sun kiÓu nèi tiÕp M¾c ®iÖn trë sun kiÒu song song
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Chó ý: ®iÖn trë sun ®−îc chÕ t¹o b»ng Manganin cã ®é chÝnh x¸c cao h¬n ®é chÝnh 

x¸c cña c¬ cÊu ®o Ýt nhÊt lµ 1 cÊp 

Do cuén d©y ®éng cña c¬ cÊu chØ thÞ ®−îc quÊn b»ng d©y ®ång m¶nh, ®iÖn trë 

cña nã thay ®æi ®¸ng kÓ khi nhiÖt ®é cña m«i tr−êng thay ®æi vµ sau mét thêi gian 

lµm viÖc b¶n th©n dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y còng t¹o ra nhiÖt ®é. §Ó gi¶m ¶nh 

h−ëng cña sù thay ®æi ®iÖn trë cuén d©y khi nhiÖt ®é thay ®æi, ng−êi ta m¾c thªm 

®iÖn trë bï b»ng Manganin hoÆc Constantan víi s¬ ®å nh− sau: 

 

 

D−íi ®©y lµ vÝ dô thùc tÕ cña mét s¬ ®å m¾c ®iÖn trë sun cña mét dông cô ®o 

c¶ dßng vµ ¸p 

 

R1, 3: ®iÖn trë b»ng Mn
R2: ®iÖn trë b»ng Cu

I Rs

R3

R2

R1
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Mét sè bµi tËp minh ho¹ 
VÝ dô 1: Mét dông cô tõ ®iÖn cã dßng cùc ®¹i qua chØ thÞ lµ 100μA vµ ®iÖn trë cuén 
d©y RCT = 1kΩ. TÝnh ®iÖn trë sun cÇn thiÕt ®Ó biÕn dông cô thµnh 1 ampekÕ cã ®é 
lÖch thang ®o 100mA vµ ®é lÖch thang ®o 1A. 

Bµi gi¶i: 
+ §é lÖch thang ®o 100mA 
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VÝ dô 2: Mét ampe kÕ tõ ®iÖn cã dßng ®iÖn cùc ®¹i ch¹y qua chØ thÞ lµ 0,1mA; ®iÖn 
trë khung d©y chØ thÞ RCT = 99Ω. §iÖn trë sun RS = 1Ω. X¸c ®Þnh dßng ®o ®−îc khi 
kim cña ampe kÕ ë vÞ trÝ: 

+ LÖch toµn thang ®o 
+ LÖch 1/2 thang ®o 
+ LÖch 1/4 thang ®o 
Bµi gi¶i: 
+ LÖch toµn thang ®o 

mAIII

A
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U
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mVVRIU
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SCT

S
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S
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+ LÖch 1/2 thang ®o 
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+ LÖch 1/4 thang ®o 

mVVRIU
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4
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VÝ dô 3: mét ampe cã 3 thang ®o víi c¸c ®iÖn trë sun R1=0,05Ω; R2=0,45Ω; 
R3=4,5Ω m¾c nèi tiÕp. RCT = 1kΩ; ICT = 50μA 

TÝnh gi¸ trÞ dßng cùc ®¹i qua chØ thÞ trong 3 tr−êng hîp ®ã. 
Bµi gi¶i: 
+ Khi kho¸ K ë vÞ trÝ I3 

10mAlµ   kÕampecña  do ngkho¶

mA
R

RI
I

RRRR

S

CTCT
S

S
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5
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+ Khi kho¸ K ë vÞ trÝ I2 
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100mAlµ   kÕampecña  do ngkho¶
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S
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+ Khi kho¸ K ë vÞ trÝ I1 

1Alµ   kÕampecña  do ngkho¶

A
R
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I

RR

S

CTCT
S

S
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Ω==
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VÝ dô 4: Mét miliampe kÕ tõ ®iÖn cã thang ®o 150 v¹ch víi gi¸ trÞ ®é chia lµ 
C=0.1mA; Rct = 100Ω. TÝnh gi¸ trÞ Rs ®Ó ®o ®−îc c¸c gi¸ trÞ dßng tèi ®a lµ 1A, 2A 
vµ 3A 

Bµi gi¶i: 
Miliampe kÕ cã dßng qua chØ thÞ khi kim chØ møc cùc ®¹i (cßn gäi lµ t¹i ®é 

lÖch toµn thang - §LTT) lµ Ict = sè v¹ch x ®é chia = 150 x 0.1 = 15 mA 
+ §Ó ®o dßng 1A cÇn sö dông Rs1 cã gi¸ trÞ nh− sau: 

Ω=
−

=
−

== −

−

52.1
10.151
10.15.100..

3

3

11
1 IctI

IctRct
I

IctRctR
S

S  

+ §Ó ®o dßng 2A cÇn sö dông Rs2 cã gi¸ trÞ nh− sau: 

Ω=
−

=
−

== −

−

76.0
10.152
10.15.100..

3

3

22
2 IctI

IctRct
I

IctRctR
S

S  

+ §Ó ®o dßng 5A cÇn sö dông Rs3 cã gi¸ trÞ nh− sau: 

Ω=
−

=
−

== −

−

3.0
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3

3

33
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III. Ampemet xoay chiÒu 
§Ó ®o c−êng ®é dßng ®iÖn xoay chiÒu tÇn sè c«ng nghiÖp ng−êi ta th−êng sö 

dông ampemet tõ ®iÖn chØnh l−u, ampemet ®iÖn tõ, vµ ampemet ®iÖn ®éng. 
1. Ampemet chØnh l−u 

Lµ dông cô ®o dßng ®iÖn xoay chiÒu kÕt hîp gi÷a c¬ cÊu chØ thÞ tõ ®iÖn vµ 
m¹ch chØnh l−u b»ng diode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BiÕn ¸p sö dông lµ lo¹i biÕn ¸p dßng cã sè vßng d©y cña cuén s¬ cÊp vµ thø 

cÊp lµ W1 vµ W2. Khi ®ã tØ sè dßng thø cÊp trªn dßng s¬ cÊp ®−îc tÝnh b»ng:   
Kim chØ thÞ dõng ë vÞ trÝ chØ dßng trung b×nh qua cuén d©y ®éng 
RL ®−îc chän ®Ó g¸nh phÇn dßng d− thõa gi÷a I2trb vµ Ict 
Mèi quan hÖ gi÷a dßng ®Ønh IP, dßng trung b×nh Itrb vµ dßng trung b×nh b×nh 

ph−¬ng Irms cña s¬ ®å m¹ch chØnh l−u cÇu nh− sau: 

           

trbrms

P
p

rms

Ptrb

II

I
I

I

II

.11,1

.707,0
2

.637,0

=

==

=

 

 
Chó ý: gi¸ trÞ dßng mµ kim chØ thÞ dõng lµ gi¸ trÞ dßng trung b×nh nh−ng thang kh¾c 
®é th−êng theo gi¸ trÞ rms. 
 

R1
D2

DIODE

D1
DIODE

 
 

ChØnh l−u nöa chu kú  

Rct

RL

Rm
T1

10TO1

 
ChØnh l−u hai nöa chu kú 
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VÝ dô: Mét ampe kÕ chØnh l−u hai nöa chu kú (s¬ ®å nh− h×nh trªn) cã §LTT víi 
dßng s¬ cÊp lµ 250mA. M¸y ®o T§NCVC cã §LTT lµ 1mA; Rct lµ 1,7kΩ. BiÕn ¸p 
dßng cã sè vßng d©y cña cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp lµ 500 vµ 4 vßng; sôt ¸p trªn diode 
lµ 0,7V; Rm lµ 20kΩ. 

X¸c ®Þnh RL 
Bµi gi¶i: 

VkmArmsU

mAmAItrbpI

VRctRmpIpU
pUrmsU

rmsI
rmsUR

D

L
L

08,25)7,0.27,21.57,1(707,0

57,1
637,0

1
637,0

.2).(
.707,0

2

2

22

22

2

=+Ω=⇒

===

++=
=

=

 

Ω==⇒

=−=⇒
===

===

−=

k
mA
VR

mArmsI
mAmAtrbIrmsI

mAmArmsI
N
NrmsI

rmsIrmsIrmsI

L

L

ctct

ctL

18,28
89,0

08,25
89,011,12

11,11.11,1.11,1

2250.
500

4. 1
2

1
2

2

 

Chó ý: Nãi chung c¸c ampe kÕ chØnh l−u cã ®é chÝnh x¸c kh«ng cao (tõ 1 tíi 1,5) 
do hÖ sè chØnh l−u thay ®æi theo nhiÖt ®é vµ thay ®æi theo tÇn sè. Cã thÓ sö dông s¬ 
®å bï sai sè do nhiÖt vµ do tÇn sè cho ampe kÕ chØnh l−u nh− sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ampemet ®iÖn ®éng 

Th−êng ®−îc sö dông ®Ó ®o dßng ®iÖn ë tÇn sè 50Hz vµ cao h¬n (400 – 
2.000Hz) víi ®é chÝnh x¸c kh¸ cao (cÊp 0,5 – 0,2) 

Khi dßng ®iÖn ®o  nhá h¬n 0,5A ng−êi ta m¾c nèi tiÕp cuén tÜnh vµ cuén ®éng 
cßn khi dßng lín h¬n 0,5A th× m¾c song song. 

 

C RCu

RMnLRMnRCu

RCu
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L7 L6 L5T4
10TO1

T5
10TO1 L2LL1 L3 R3

R4L4 R4

 
 

Trong ®ã c¸c ®iÖn trë vµ cuén d©y (L3, R3), (L4, R4) lµ ®Ó bï sai sè do nhiÖt 
(th−êng lµm b»ng manganin hoÆc constantan) vµ sai sè do tÇn sè (®Ó dßng qua hai 
cuén tÜnh vµ cuén ®éng trïng pha nhau) 

Do ®é lÖch cña dông cô ®o ®iÖn ®éng tØ lÖ víi I2 nªn m¸y ®o chØ gi¸ trÞ rms. 
Gi¸ trÞ rms cña dßng xoay chiÒu cã t¸c dông nh− trÞ sè dßng mét chiÒu t−¬ng ®−¬ng 
nªn cã thÓ ®äc thang ®o cña dông cô nh− dßng mét chiÒu hoÆc xoay chiÒu rms. 
 
3. Ampemet ®iÖn tõ 

Lµ dông cô ®o dßng ®iÖn dùa trªn c¬ cÊu chØ thÞ ®iÖn tõ. Mçi c¬ cÊu ®iÖn tõ 
®−îc chÕ t¹o víi sè ampe vßng x¸c ®Þnh (I.W lµ mét h»ng sè) 

Khi ®o dßng cã gi¸ trÞ nhá ng−êi ta m¾c c¸c cuén d©y nèi tiÕp vµ khi ®o dßng 
lín ng−êi ta m¾c c¸c cuén d©y song song. 

L13

L12

L11

L10

L9L8

 
 

4. Ampemet nhiÖt ®iÖn 
Lµ dông cô kÕt hîp gi÷a chØ thÞ tõ ®iÖn vµ cÆp nhiÖt ®iÖn. 
CÆp nhiÖt ®iÖn (hay cßn gäi lµ cÆp nhiÖt ngÉu) gåm 2 thanh kim lo¹i kh¸c lo¹i 

®−îc hµn víi nhau t¹i mét ®Çu gäi lµ ®iÓm lµm viÖc (nhiÖt ®é t1), hai ®Çu kia nèi víi 
milivonkÕ gäi lµ ®Çu tù do (nhiÖt ®é t0). 

Khi nhiÖt ®é ®Çu lµm viÖc t1 kh¸c nhiÖt ®é ®Çu tù do t0 th× cÆp nhiÖt sÏ sinh ra 
søc ®iÖn ®éng 

01
.1

0

0

tt
kEt
−=

=

θ

θ
 

Khi dïng dßng Ix ®Ó ®èt nãng ®Çu 
t1 th×: 

 

 22
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xx

x

IkIkkEt
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==⇒
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Nh− vËy kÕt qu¶ hiÓn thÞ trªn 
milivon kÕ tØ lÖ víi dßng cÇn ®o 

VËt liÖu ®Ó chÕ t¹o cÆp nhiÖt ®iÖn 
cã thÓ lµ s¾t – constantan; ®ång – constantan; crom – alumen vµ platin – platin/rodi 

Ampemet nhiÖt ®iÖn cã sai lín do tiªu hao c«ng suÊt, kh¶ n¨ng chÞu qu¸ t¶i 
kÐm nh−ng cã thÓ ®o ë d¶i tÇn rÊt réng tõ mét chiÒu tíi hµng MHz. 

Th«ng th−êng ®Ó t¨ng ®é nh¹y cña cÆp nhiÖt, ng−êi ta sö dông mét bé khuÕch 
®¹i ¸p nh− s¬ ®å d−íi ®©y: 
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J1, J2 lµ 2 ®Çu ®o nhiÖt 
 
 

 
 
Chó ý: §Ó ®o gi¸ trÞ ®iÖn ¸p cña nguån xoay chiÒu ng−êi ta còng lµm nh− trªn v× khi 
®ã nhiÖt ®é ®o ®−îc tØ lÖ víi dßng qua ®iÖn trë nhiÖt mµ dßng nµy l¹i tØ lÖ víi ¸p trªn 
hai ®Çu ®iÖn trë, do vËy còng x¸c ®Þnh ®−îc gi¸ trÞ cña ®iÖn ¸p th«ng qua gi¸ trÞ 
nhiÖt ®é. §©y chÝnh lµ nguyªn t¾c ®Ó chÕ t¹o V«nkÕ nhiÖt ®iÖn 

 
CÆp nhiÖt

§Çu nèi c¸ch nhiÖt
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Ch−¬ng 4: 

®o ®iÖn ¸p 
I. Më ®Çu 

Dông cô dïng ®Ó ®o ®iÖn ¸p gäi lµ V«n kÕ hay V«n met (Voltmeter)  

Ký hiÖu lµ  
Khi ®o ®iÖn ¸p b»ng V«n kÕ th× V«n kÕ lu«n ®−îc m¾c song song víi ®o¹n 

m¹ch cÇn ®o nh− h×nh d−íi ®©y 
Khi ch−a m¾c V«n kÕ vµo ®iÖn ¸p r¬i trªn t¶i lµ: 

  Rt
RngRt

EUt .
+

=  

Khi m¾c V«n kÕ vµo ®iÖn ¸p r¬i trªn t¶i lµ: 

  

RtRv
RtRvRtRv

Rng
EUv

+
==

+
=

.//Re

Re.
Re

  

VËy sai sè cña phÐp ®o ®iÖn ¸p b»ng V«nkÕ lµ: 
 

)(
.1

111

RngRtRv
RngRtUt

Uv
Ut

UvUt
u

+
+

−=−=
−

=γ

 
Nh− vËy, muèn sai sè nhá th× yªu 

cÇu Rv ph¶i cµng lín cµng tèt vµ lý 
tuëng lµ Rv ≈ ∞ 

KÕt qu¶ ®o nÕu muèn tÝnh chÝnh 
x¸c th× ph¶i sö dông c«ng thøc: 

  UtUv u ).1( γ+=  
§Ó ®o ®iÖn ¸p cña mét phÇn tö nµo ®ã 

ng−êi ta m¾c V«n kÕ nh− h×nh bªn: 
 

II. V«n kÕ mét chiÒu 
Nguyªn t¾c ho¹t ®éng 
§é lÖch cña dông cô ®o T§NCVC tØ lÖ víi dßng qua cuén d©y ®éng. Dßng qua cuén 

d©y tØ lÖ víi ®iÖn ¸p trªn cuén d©y nªn thang ®o cña m¸y ®o T§NCVC cã thÓ ®−îc chia ®Ó 
chØ ®iÖn ¸p. NghÜa lµ, V«n kÕ chØ lµ ampe kÕ dßng rÊt nhá víi ®iÖn trë rÊt lín. §iÖn ¸p ®Þnh 
møc cña chØ thÞ vµo kho¶ng 50 – 75mV nªn cÇn nèi tiÕp nhiÒu ®iÖn trë phô (cßn gäi lµ ®iÖn 
trë nh©n) víi chØ thÞ ®Ó lµm t¨ng kho¶ng ®o cña V«n kÕ. S¬ ®å m¾c nh− sau: 

Rt

Rng

+
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RctRp

 Uct
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trong ®ã: 

Rctm
Uct
UxRct

Uct
UctUxRctRp

UxRctUctRctRp
RctRp

Ux
Rct
UctIct

).1()1(.

.).(

−=−=
−

=⇒

=+⇒
+

==

 

víi 
Uct
Uxm =  gäi lµ hÖ sè më réng thang ®o vÒ ¸p  

V«n kÕ nhiÒu thang ®o th× c¸c ®iÖn trë phô ®−îc m¾c nh− sau: 
 
S¬ ®å m¾c nèi tiÕp: 
Trong ®ã:   

  

HoÆc s¬ ®å m¾c song song: 

 

)13(3
)12(2

)11(1
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mRctR
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VÝ dô: Mét dông cô ®o T§NCVC víi §LTT lµ 100μA vµ Rct = 1kΩ ®−îc sö dông 
®Ó lµm V«n kÕ.  

+ X¸c ®Þnh ®iÖn trë nh©n cÇn thiÕt nÕu muèn ®o ®iÖn ¸p 100 V trªn toµn 
thang. 

+ TÝnh ®iÖn ¸p ®Æt vµo khi kim chØ 3/4; 1/2 vµ 1/4 §LTT 
Bµi gi¶i: 
+ §Ó ®o ®iÖn ¸p 100V trªn toµn thang th× ph¶i sö dông ®iÖn trë Rp cã gi¸ trÞ 

nh− sau: 
Rp =Rct. (m - 1) 

Víi 1000
10.10.100

100
. 36 ==== −RctIct
U

Uct
Um   

Ω=Ω−=⇒ kkRp 9991).11000(  

+ Víi §LTT Ict = 100μA 

Rp3Rp2Rp1Rct

Uct
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=

=

=
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3/4 §LTT sÏ cã VRpRctIctUx 75).(.
4
3

=+=  

1/2 §LTT sÏ cã VRpRctIctUx 50).(.
2
1

=+=  

1/4 §LTT sÏ cã VRpRctIctUx 25).(.
4
1

=+=  

NhËn xÐt: thang ®o cã v¹ch chia ®Òu (tÝnh chÊt cña c¬ cÊu tõ ®iÖn) 
 

III. V«n kÕ xoay chiÒu 
1. V«n kÕ tõ ®iÖn ®o ®iÖn ¸p xoay chiÒu 

Sö dông c¬ cÊu tõ ®iÖn th× dông cô cã tÝnh ph©n cùc vµ ph¶i m¾c ®óng sao cho 
®é lÖch d−¬ng (trªn thang ®o). 

Khi dßng xoay chiÒu cã tÇn sè rÊt thÊp ch¹y qua dông cô T§NCVC th× kim cã 
xu h−íng chØ theo gi¸ trÞ tøc thêi cña dßng xoay chiÒu. Nh− vËy, khi gi¸ trÞ dßng 
t¨ng theo chiÒu + th× kim còng t¨ng tíi gi¸ trÞ cùc ®¹i sau ®ã gi¶m tíi 0 vµ xuèng 
b¸n kú ©m th× kim sÏ bÞ lÖch ngoµi thang ®o. Tr−êng hîp nµy x¶y ra khi tÇn sè cña 
dßng xoay chiÒu cì 0,1Hz hoÆc thÊp h¬n. 

Khi dßng xoay chiÒu cã tÇn sè c«ng nghiÖp (50 / 60Hz) hoÆc cao h¬n th× c¬ 
cÊu lµm nhôt vµ qu¸n tÝnh chuyÓn ®éng cña c¬ cÊu ®éng (toµn m¸y ®o) kh«ng biÕn 
®æi theo møc dßng tøc thêi mµ thay vµo ®ã kim cña dông cô sÏ dõng ë vÞ trÝ trung 
b×nh cña dßng ch¹y qua cuén ®éng. Víi sãng sin thuÇn tuý kim lÖch sÏ ë vÞ trÝ zero 
mÆc dï dßng Irms cã thÓ cã gi¸ trÞ kh¸ lín vµ cã kh¶ n¨ng g©y háng dông cô.  

Do ®ã, ®Ó sö dông dông cô T§NCVC lµm thµnh dông cô ®o xoay chiÒu ng−êi 
ta ph¶i sö dông c¸c bé chØnh l−u (nöa sãng hoÆc toµn sãng) ®Ó c¸c gi¸ trÞ cña dßng 
chØ g©y ra ®é lÖch d−¬ng. 

a. S¬ ®å chØnh l−u cÇu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Trong ®ã ®èi víi sãng ®Çu vµo h×nh sin th× c¸c gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ®−îc tÝnh nh− 

sau: 

VtrbVrms
VpVtrb
VpVrms

.11,1
.637,0
.707,0

=
=
=

  

víi Vp lµ gi¸ trÞ ®Ønh, Vrms lµ gi¸ trÞ trung b×nh b×nh ph−¬ng vµ Vtrb lµ gi¸ trÞ 
trung b×nh 

Víi c¸c sãng kh«ng ph¶i d¹ng sin th× c¸c c«ng thøc sÏ kh¸c v× khi ®ã ph¶i 
tÝnh thªm c¸c yÕu tè h×nh d¹ng. 

T4
10TO1 Rc

Rm Dßng qua chØ thÞ cã d¹ng: 

Vp Vrm Vtrb 
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VÝ dô: Mét dông cô ®o T§NCVC víi §LTT lµ 100μA vµ Rct = 1kΩ ®−îc dïng nh− 
mét V«n kÕ xoay chiÒu cã §LTT lµ 100V b»ng c¸ch sö dông s¬ ®å chØnh l−u cÇu 
diode nh− h×nh trªn. 

+ X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña ®iÖn trë nh©n cÇn thiÕt 
+ X¸c ®Þnh sè chØ cña kim khi ®iÖn ¸p vµo Vrms lµ 75V vµ 50V 
+ TÝnh ®é nh¹y cña V«n kÕ trªn 
 
Bµi gi¶i: 
+ X¸c ®Þnh ®iÖn trë nh©n 
®iÖn trë toµn phÇn cña m¹ch = (®iÖn ¸p ®Ønh ®Æt vµo - ®é sôt ¸p chØnh 

l−u)/dßng ®Ønh ch¹y trong m¹ch 
§LTT cña c¬ cÊu chØ thÞ T§NCVC lµ 100μA ⇒ Itrb = 100μA 
§LTT cña V«n kÕ lµ 100V ⇒ Vrms = 100V 
Tõ ®ã ta cã c«ng thøc tÝnh c¸c ®¹i l−îng liªn quan lµ: 

Vp = Vrms / 0,707 =100V / 0,707 = 141,44V 
VD = 0,7V (gi¶ sö m¹ch cÇu sö dông diode Si) 
Ip = Itrb / 0.637 = 156,99μA 

⇒ Ω=
−

=
−

=+ −
3

6 10.892
10.99,156

7,0.244,141.2
Ip

VVp
RctRm D  

v× Rct = 1kΩ      ⇒ Rm = 892 –1 = 891kΩ 
+ X¸c ®Þnh sè chØ cña kim, nghÜa lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dßng trung b×nh øng víi 

c¸c ®iÖn ¸p ®Çu vµo lµ 75V vµ 50V 
Khi ®iÖn ¸p ®Çu vµo lµ 75V ta cã: 

AA
RctRm
VVp

IpItrb

VrmsVp

D μμ 75
637,0

100.
7,0.2100.2

7,0.275.2.637,0
.2

.637,0.637,0

75.2.2

≈
−
−

=
+
−

==⇒

==
 

Khi ®iÖn ¸p ®Çu vµo lµ 50V ta cã: 

AA
RctRm
VVp

IpItrb

VrmsVp

D μμ 50
637,0

100.
7,0.2100.2

7,0.250.2.637,0
.2

.637,0.637,0

50.2.2

≈
−
−

=
+
−

==⇒

==
 

+ TÝnh ®é nh¹y cña V«n kÕ 
®é nh¹y = 1 / gi¸ trÞ dßng rms trªn toµn thang ®o = ®iÖn trë cña V«n kÕ / gi¸ 

trÞ ®iÖn ¸p rms trªn toµn thang ®o 
V«n kÕ trªn cã dßng trb øng víi §LTT lµ 100μA 
⇒ Irms = 1,11.Itrb = 1,11.100μA = 111μA 
⇒ ®é nh¹y cña V«n kÕ lµ 1 / 111μA = 9.009kΩ/V 
Cã thÓ tÝnh c¸ch kh¸c nh− sau: 
Vrms = 100V 

610.100.11,1
100

−==
Irms
VrmsRV  

®é nh¹y = Vk
Vrms

Rv /9..90 Ω=  

b. S¬ ®å chØnh l−u nöa sãng 
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Khi ®ã ta cã mèi liªn hÖ gi÷a c¸c ®¹i l−îng nh− sau: 

IpIrms

IpItrb

.
2
1

.637,0.
2
1

=

=
 

VÝ dô : 
Mét dông cô T§NCVC víi §LTT lµ 50 Aμ  vµ Rct = 1,7kΩ. D1 ph¶i cã dßng 

thuËn minh 100μA khi ®iÖn ¸p cÇn ®o lµ 20% §LTT. V«n kÕ chØ 50V t¹i toµn 
thang. 

+ X¸c ®Þnh R1 vµ R2 
+ TÝnh ®é nh¹y cña V«n kÕ ë trªn khi cã D2 vµ kh«ng cã D2 
 
Bµi gi¶i: 
+ X¸c ®Þnh R2 vµ R1 

ApI

IIctApI

AItrbpIct

D

μ

μ

μ

343157500

500100.
%20
%100

157
637,0
50.2

637,0
.2)(

2

2

=−=⇒

+===

===

 

Ω===⇒

==== −−

k
I

UctR

mVRctpIctpUct

77810.
343

9,2662

9,26610.9,26610.7,1.10.157).()(

3

2

336

 

xÐt ë b¸n kú d−¬ng, D1 th«ng vµ D2 ng¾t ta cã: 
dßng thuËn ®Ønh = (®iÖn ¸p ®Ønh – VD – Uct(p)) / R1 

Ω=
−−

=⇒

===

− kR

VrmsUctpUct

5,139
10.500

2669,07,07,701

7,7050.414.1)(.414,1)(

6

 

+ TÝnh ®é nh¹y 
Khi cã D2 ta cã:       

A
R

VVrmspI

ApI

D
R

F

μ

μ

8,501
10.5,139

7,050.414,1
1

.414,1)(

500)(

3 =
−

=
−

=

=
 

Nh− vËy, c¶ hai b¸n kú th× dßng qua dông cô xÊp xØ nhau, do ®ã  

Dßng qua chØ thÞ cã d¹ng: 

D2

D1

Rct

R1
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Irms = 0,707.500μA = 353,5μA 
⇒ ®é nh¹y = 106/ 353,5 = 2,83kΩ/V 
Khi kh«ng cã D2 ta cã:  

ApIIrms
pI

ApI

F

R

F

μ

μ

250)(.5,0
0)(
500)(

==⇒
=
=

 

⇒ ®é nh¹y = 106 / 250 = 4kΩ/V 
 

c. S¬ ®å chØnh l−u nöa cÇu toμn sãng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S¬ ®å trªn chØ sö dông 2 diode (nöa cÇu) nh−ng c¶ 2 nña chu kú ®Òu cã dßng 
qua m¸y ®o. Tuy nhiªn dßng qua diode kh¸ lín nªn nã ph¶i lµm viÖc ë ngoµi ®iÓm 
uèn, nghÜa lµ cã kh¶ n¨ng bï trõ nh÷ng chªnh lÖch cã thÓ x¶y ra trong ®Æc tuyÕn 
cña diode. 
 
Chó ý: ®Ó bï sai sè do nhiÖt vµ khi tÇn sè thay ®æi ng−êi ta m¾c thªm vµo m¹ch c¸c 
®iÖn trë lµm b»ng ®ång hoÆc maganin ®Ó bï nhiÖt kÕt hîp víi cuén c¶m vµ tô bï tÇn 
sè. 
 
2. V«n kÕ ®iÖn tõ 

Lµ dông cô ®Ó ®o ®iÖn ¸p xoay chiÒu tÇn sè c«ng nghiÖp. Cuén d©y tÜnh cã sè 
vßng d©y rÊt lín tõ 1000 – 6000 vßng. §Ó më réng thang ®o ng−êi ta m¾c nèi tiÕp 
víi cuén d©y c¸c ®iÖn trë phô. 

C¸c tô C ®−îc m¾c song song víi c¸c ®iÖn trë phô ®Ó bï sai sè do tÇn sè khi 

tÇn sè lín h¬n tÇn sè c«ng nghiÖp. 

C3C2C1

Rct Rp3Rp2Rp1

Uct
U1

U2
U3 

Dßng qua chØ thÞ cã d¹ng: 
D1

D2

R1

R2

Rct

~ 
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3. V«n kÕ ®iÖn ®éng 
Cuén kÝch ®−îc chia lµm 2 phÇn nèi tiÕp nhau 

vµ nèi tiÕp víi cuén ®éng. §é lÖch cña kim chØ thÞ tØ 
lÖ víi I2 nªn kim dõng ë gi¸ trÞ trung b×nh cña I2 tøc 
gi¸ trÞ tøc thêi rms.  

 
§Æc ®iÓm cña V«n kÕ ®iÖn ®éng 
+ T¸c dông cña dßng rms gièng nh− trÞ sè dßng 

mét chiÒu t−¬ng ®−¬ng nªn cã thÓ kh¸c ®é theo gi¸ 
trÞ mét chiÒu vµ dïng cho c¶ xoay chiÒu 

+ Dông cô ®iÖn ®éng th−êng ®ßi hái dßng nhá nhÊt lµ 100mA cho §LTT nªn 
V«n kÕ ®iÖn ®éng cã ®é nh¹y thÊp h¬n nhiÒu so víi V«n kÕ tõ ®iÖn (chØ kho¶ng 
10Ω/V) 

+ §Ó gi¶m thiÓu sai sè chØ nªn dïng ë khu vùc tÇn sè c«ng nghiÖp 
IV. §o ®iÖn ¸p b»ng ph−¬ng ph¸p so s¸nh 
1. C¬ së lý thuyÕt 

C¸c dông cô ®o ®iÖn ®· tr×nh bµy ë trªn sö dông cã cÊu c¬ ®iÖn ®Ó chØ thÞ kÕt 
qu¶ ®o nªn cÊp chÝnh x¸c cña dông cô kh«ng v−ît qu¸ cÊp chÝnh x¸c cña chØ thÞ. §Ó 
®o ®iÖn ¸p chÝnh x¸c h¬n ng−êi ta dïng ph−¬ng ph¸p bï (so s¸nh víi gi¸ trÞ mÉu). 
Nguyªn t¾c c¬ b¶n nh− sau: 

+ Uk lµ ®iÖn ¸p mÉu víi ®é chÝnh x¸c rÊt cao 
®−îc t¹o bëi dßng ®iÖn I æn ®Þnh ®i qua ®iÖn trë mÉu 
Rk. Khi ®ã:  

Uk = I.Rk 
+ ChØ thÞ lµ thiÕt bÞ ph¸t hiÖn sù chªnh lÖch 

gi÷a ®iÖn ¸p mÉu Uk vµ ®iÖn ¸p cÇn ®o Ux 
UkUxU −=Δ  

Khi 0≠ΔU  ®iÒu chØnh con ch¹y cña ®iÖn trë mÉu Rk sao cho Ux = Uk, 
nghÜa lµ lµm cho 0=ΔU ; chØ thÞ chØ zero. 

+ KÕt qu¶ ®−îc ®äc trªn ®iÖn trë mÉu ®· ®−îc kh¾c ®é theo thø nguyªn ®iÖn 
¸p. 
Chó ý: C¸c dông cô bï ®iÖn ¸p ®Òu cã nguyªn t¾c ho¹t ®éng nh− trªn nh−ng cã thÓ 
kh¸c nhau phÇn t¹o ®iÖn ¸p mÉu Uk 
2. §iÖn thÕ kÕ kÕ mét chiÒu 

S¬ ®å m¹ch: 
Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña s¬ ®å a) 

+ X¸c ®Þnh dßng c«ng t¸c Ip nhê nguån ®iÖn ¸p U0, R®c vµ Ampe kÕ.  
+ Gi÷ nguyªn gi¸ trÞ cña Ip trong suèt thêi gian ®o 
+ §iÒu chØnh con ch¹y cña ®iÖn trë mÉu Rk cho ®Õn khi chØ thÞ chØ zero 

A1

A2

B

T1
10TO1

Rp

Ct zero

Uk

I

U UxRk

+

-

Uk

K Ux

CT zero

NR

NE

21

b)a)

UkIp

ChØ thÞ Zero

A

+

+

Uo

Rdc

Rk

+ -

Ux

+

Uo

Rdc

Rk

A 
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+ §äc kÕt qu¶ trªn ®iÖn trë mÉu, khi ®ã: Ux = Uk = Ip.Rk 
Trong s¬ ®å a, v× sö dông Ampe kÕ nªn ®é chÝnh x¸c cña ®iÖn thÕ kÕ kh«ng 

thÓ cao h¬n ®é chÝnh x¸c cña Ampe kÕ. 
Ng−êi ta c¶i tiÕn m¹ch b»ng c¸ch sö dông nguån pin mÉu (EN) vµ ®iÖn trë 

mÉu (Rk) cã ®é chÝnh x¸c cao nh− ë h×nh b. 
Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña s¬ ®å b) 
+ Khi K ë vÞ trÝ 1, ®iÒu chØnh R®c ®Ó chØ thÞ chØ zero.  

Khi ®ã: 
N

N

R
E

Ip =   

+ Gi÷ nguyªn R®c vµ chuyÓn K sang vÞ trÝ 2, ®iÒu chØnh con tr−ît cña ®iÖn trë 
mÉu ®Ó chØ thÞ vÒ zero.  

Khi ®ã: Rk
R
E

RkIpUkUx
N

N .. ===  

Chó ý: trªn thùc tÕ, ng−êi ta th−êng sö dông ®iÖn thÕ kÕ mét chiÒu tù ®éng c©n b»ng 
(®Ó ®o søc ®iÖn ®éng cña c¸c cÆp nhiÖt ngÉu ®o nhiÖt ®é) 

S¬ ®å m¹ch cña ®iÖn thÕ kÕ mét chiÒu tù ®éng c©n b»ng: 
Trong ®ã:  

RN , EN lµ ®iÖn trë vµ nguån ®iÖn mÉu cã ®é chÝnh x¸c cao 
U0 lµ nguån ®iÖn ¸p æn ®Þnh 
§éng c¬ thuËn nghÞch hai chiÒu ®Ó ®iÒu chØnh con ch¹y cña Rp vµ R®c 
Bé ®iÒu chÕ lµm nhiÖm vô biÕn ®æi ®iÖn ¸p mét chiÒu (ΔU) thµnh ®iÖn ¸p 

xoay chiÒu ®Ó ®iÒu khiÓn ®éng c¬ 
Ho¹t ®éng: 
+ Tr−íc khi ®o, kho¸ K ®−îc ®Æt ë vÞ trÝ KT (kiÓm tra) khi ®ã dßng I2 qua ®iÖn 

trë mÉu RN vµ NN RIEU .2−=Δ  

+

ENRdc

RN

R3

R2

R1

+

Uo

Role

K§ ~ M  

§Çu nèi 

+

ENRdc

RN

R3

R2

R1

+

Uo

Role

+

ENRdc

RN

R3

R2

R1

+

Uo

Role

Ex 

Uk 

NS ®iÖn Bé ®iÒu chÕ 

Thang ®o

KT§O

K

I1 

I2

role

BAA 

B
Rp 

C
D



 
 
BomonKTDT-§HGTVT 

 

 

60 

UΔ  qua bé ®iÒu chÕ ®Ó chuyÓn thµnh tÝn hiÖu xoay chiÒu (role ®−îc ®iÒu 
khiÓn bëi nam ch©m ®iÖn nªn cã tÇn sè ®ãng / c¾t phô thuéc vµo dßng ch¹y trong 
nam ch©m ®iÖn). TÝn hiÖu xoay chiÒu nµy th−êng cã gi¸ trÞ rÊt nhá nªn ph¶i qua bé 
khuÕch ®¹i ®Ó t¨ng tíi gi¸ trÞ ®ñ lín cã thÓ ®iÒu khiÓn ®éng c¬ thuËn nghÞch hai 
chiÒu. §éng c¬ nµy quay vµ kÐo con ch¹y cña R®c ®Ó lµm thay ®æi I2 tíi khi UΔ =0. 
§ång thêi nã còng kÐo con tr−ît cña Rp vÒ vÞ trÝ c©n b»ng. 

+ Khi K ë vÞ trÝ §O ta cã: UΔ = Ex – Uk 
víi Uk = I1 (R1 +Rp1) – I2.R2 
NÕu Ex > Uk th× ®éng c¬ sÏ kÐo con ch¹y ®Ó t¨ng Uk tíi khi UΔ =0 
NÕu Ex < Uk th× ®éng c¬ sÏ kÐo con ch¹y ®Ó gi¶m Uk tíi khi UΔ = 0 
VÞ trÝ cña con ch¹y vµ kim chØ sÏ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña Ex 
¦u ®iÓm cña ®iÖn thÕ kÕ mét chiÒu tù ®éng c©n b»ng lµ tù ®éng trong qu¸ 

tr×nh ®o vµ cã kh¶ n¨ng tù ghi kÕt qu¶ trong mét thêi gian dµi 
3. §iÖn thÕ kÕ xoay chiÒu 

Nguyªn t¾c ho¹t ®éng chung gièng nh− ®iÖn thÕ kÕ mét chiÒu, nghÜa lµ, còng 
so s¸nh ®iÖn ¸p cÇn ®o víi ®iÖn ¸p r¬i trªn ®iÖn trë mÉu khi cã dßng c«ng t¸c ch¹y 
qua. Tuy nhiªn, do kh«ng sö dông pin mÉu mµ sö dông dßng xoay chiÒu nªn viÖc 
®iÒu chØnh cho Ux vµ Uk b»ng nhau lµ rÊt phøc t¹p. 

Muèn U x vµ Uk c©n b»ng nhau th× ph¶i tho¶ m·n 3 ®iÒu kiÖn: 
+ Ux vµ Uk cïng tÇn sè 
+ Ux vµ Uk b»ng nhau vÒ trÞ sè 
+ Ux vµ Uk ng−îc pha nhau (1800) 

 
V. V«n kÕ sè 

V«n kÕ sè lµ dông cô chØ thÞ kÕt qu¶ b»ng con sè mµ 
kh«ng phô thuéc vµo c¸ch ®äc cña ng−êi ®o. Tuú thuéc vµo 
ph−¬ng ph¸p biÕn ®æi ng−êi ta ph©n thµnh:  

+ V«n kÕ sè chuyÓn ®æi thêi gian  
+ V«n kÕ sè chuyÓn ®æi tÇn sè 
+ V«n kÕ sè chuyÓn ®æi bï 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. V«n kÕ sè chuyÓn ®æi thêi gian 

Nguyªn t¾c ho¹t ®éng: BiÕn ®æi ®iÖn ¸p cÇn ®o (Ux) thµnh kho¶ng thêi gian 
(t) sau ®ã lÊp ®Çy kho¶ng thêi gian b»ng c¸c xung cã tÇn sè chuÈn (f0). Bé ®Õm 
®−îc dïng ®Ó ®Õm sè l−îng xung (N) tØ lÖ víi Ux ®Ó suy ra Ux. 

S¬ ®å khèi: 
 
 
 
 



 
 
 

Ch−¬ng 4: §o ®iÖn ¸p 

 

61

 
Trong ®ã: 
SS: Bé so s¸nh 
MFRC: m¹ch ph¸t tÝn hiÖu r¨ng c−a 
MFX: m¹ch ph¸t xung chuÈn tÇn sè f0   
Trigo: m¹ch lËt 
K: Khãa ®iÖn tö ®−îc ®iÒu khiÓn bëi trigo 
B§: bé ®Õm  
CT: bé chØ thÞ sè (bao gåm c¶ m¹ch m· ho¸, gi¶i m· vµ hiÓn thÞ) 
Ho¹t ®éng: 
Khi më m¸y (Start) xung khëi ®éng t¸c ®éng lªn Trigo ®Ó më kho¸ K vµ khëi 

®éng MFRC lµm viÖc. 
T¹i thêi ®iÓm t1, K më th«ng ®Ó ®−a xung tÇn sè chuÈn tõ MFX tíi bé ®Õm vµ 

chØ thÞ sè. §ång thêi, MFRC ®−a ®iÖn ¸p mÉu Uk ®Õn bé so s¸nh ®Ó so s¸nh víi 
®iÖn ¸p cÇn ®o. 

SS MFR
C

MFX K B§ CT

Tr

Stop Start 

Ux 

BiÓu ®å thêi gian:

 

U

Um 
Ux 

t1 t2 t3 t4 t 

t 

t 

tm 

tx 

K 

N xung 

Trg 
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Tíi thêi ®iÓm t2 khi Ux = Uk, m¹ch so s¸nh ®−a xung Stop tíi trigo, trigo 

chuyÓn tr¹ng th¸i lµm ®ãng kho¸ K. 
Trong suèt thêi gian kho¸ K më (tõ t1 ®Õn t2) bé ®Õm ®Õm ®−îc N xung 

txfN
T

ttN

.

12

0

0

=⇒

−
=

  

víi T0 lµ chu kú cña xung chuÈn 
f0 = 1 / T0 tÇn sè cña xung chuÈn 
tx = t2 - t1 thêi gian ®ãng më cña kho¸ K 
MÆt kh¸c, tõ biÓu ®å ®iÖn ¸p ta cã: 

 
víi  tm: thêi gian lín nhÊt ®Ó Uk = Um 

Um: ®iÖn ¸p lín nhÊt cña xung do MFRC ph¸t ra 
Tõ biÓu thøc trªn ta thÊy Ux tØ lÖ víi sè xung ®Õm ®−îc (C lµ h»ng sè) 

Chó ý: sai sè cña dông cô chñ yÕu lµ do: 
+ Sai sè l−îng tö phô thuéc vµo tx / T0 
+ Sai sè do MFRC kh«ng æn ®Þnh (tøc lµm thay ®æi Um vµ tm, nghÜa lµ thay 

®æi h»ng sè C) 
Th«ng th−êng V«n met lo¹i nµy cã sai sè ± 0,05% 

2. V«n mÐt sè chuyÓn ®æi tÇn sè 
Nguyªn t¾c: BiÕn ®æi ®iÖn ¸p cÇn ®o Ux thµnh tÇn sè fx, sau ®ã ®o tÇn sè fx 

®Ó suy ra Ux. 
 
VI. V«n met vμ Ampe met ®iÖn tö t−¬ng tù 

Ngµy nay, nhê sù ph¸t triÓn cña Kü thuËt ®iÖn tö, c¸c dông cô ®−îc kÕt hîp 
gi÷a c¸c bé khuÕch ®¹i (transistor hoÆc khuÕch ®¹i thuËt to¸n) víi c¸c chØ thÞ c¬ 
®iÖn ®Ó kh¾c phôc c¸c nh−îc ®iÓm cña dông cô c¬ ®iÖn thuÇn tuý. Khi ®ã sÏ lµm 
t¨ng ®é nh¹y, t¨ng ®iÖn trë ®Çu vµo vµ cã cÊu tróc nhá gän. C¸c thiÕt bÞ nh− vËy gäi 
lµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö. 

S¬ ®å khèi cña V«n met vµ ampe met ®iÖn tö nh− sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
=

CT Ux~ 

Ux= 

 
~

CT Ux~ 

NC
tmf

UmN
tm
UmtxUx

Um
Ux
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tx
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S¬ ®å a) cã thÓ ®o dßng mét chiÒu hoÆc xoay chiÒu tÇn sè tõ 20Hz ®Õn hµng 

MHz, tuy nhiªn, ®é æn ®Þnh cña s¬ ®å kÐm. 
S¬ ®å b) cã d¶i tÇn h¹n chÕ nh−ng tÝnh æn ®Þnh cao. 

1. V«n met b¸n dÉn mét chiÒu 
Gi¶ sö cho m¹ch nh− h×nh bªn 
Ucc = 20V; Rp =9kΩ; Rct = 0,3kΩ; 

hFE = 100 
ChØ thÞ thuéc lo¹i T§NCVC cã §LTT 

lµ 1mA. 
X¸c ®Þnh E lµ ®iÖn ¸p cÇn ®o. 
 
Râ rµng qua chØ thÞ ta sÏ x¸c ®Þnh ®−îc 

dßng IE = Ict 

IctE

RctRpIctUUUE BEEBE

.10.3,97,0

)(
3+=⇒

++=+=⇒

 

§iÖn trë vµo Rv cña m¹ch trªn cã thÓ tÝnh nh− sau: 
max
max

BI
ERv =  

øng víi §LTT ta cã Ict = 1mA VE 1010.1.10.3,97,0max 33 =+=⇒ −  

vµ khi ®ã AmA
h
II
FE

E
B μ10

100
1max ===  Ω==⇒ −

6
5 10

10
10Rv  

VËy nÕu  sö dông lµm V«n kÕ th× m¹ch cã ®iÖn trë vµo kh¸ lín.  
Tuy nhiªn, sù bÊt æn cña UBE khi nhiÖt ®é vµ dßng vµo thay ®æi sÏ g©y sai sè 

cho V«n kÕ, do ®ã ng−êi ta th−êng sö dông c¸c s¬ ®å sau ®©y: 
Trong ®ã: 

Ucc = +12V 

Uee = -12V 
R1 ®¶m b¶o cho Bazo ë thÕ ®Êt khi ®iÖn ¸p vµo b»ng 0 
R4, R5 vµ R6 lµ bé ph©n ¸p cã Up ®iÒu chØnh ®−îc 
Rp lµ ®iÖn trë phô më réng thang ®o 

+ Khi E = 0 ta cã: 
UB = 0 

122 −−=−=
−=−=⇒

BEER

BEBEBE

UUeeUU
UUUU

 

R2

R1

Q1
NPN

R1

+Ucc

+ E UBE 

UE
Rct 

R1 

+Ucc

-Uee

E

U2 U R6

R5

R4

RctRp

R2
R1

Q2
NPN
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ChiÕt ¸p R5 ®−îc ®iÒu chØnh ®Ó Up = -UBE khi ®ã U = UE – Up = 0 (kim chØ vÒ 

vÞ trÝ 0). Gi÷ nguyªn vÞ trÝ cña con ch¹y 

+ Khi E ≠ 0 ta cã:  

EUUEUpUU
UEUUU

EU

BEBEE

BEBEBE

B

=−−−=−=⇒
−=−=⇒

=

)(
 

nh− vËy kim lÖch ë vÞ trÝ t−¬ng øng víi gi¸ trÞ cña E 

Chó ý: ngoµi c¸ch trªn ra ng−êi ta cßn cã thÓ m¾c transistor cã cùc B nèi víi con 

ch¹y cña R5 ®Ó gi÷ nguyªn gi¸ trÞ Up ë mét gi¸ trÞ thÝch hîp, hoÆc cã thÓ sö dông 

c¸c bé khuÕch ®¹i vi sai hoÆc m¾c FET ë ®Çu vµo ®Ó t¨ng ®iÖn trë ®Çu vµo. vÝ dô 

nh− s¬ ®å d−íi ®©y: 

 
 

2. V«n met ®iÖn tö mét chiÒu dïng IC K§TT 
vÝ dô s¬ ®å cña mét V«n met lÆp l¹i ®iÖn ¸p, sö dông IC cã hÖ sè khuÕch ®¹i 

200.000. §iÖn ¸p trùc tiÕp t¸c ®éng ë ®Çu vµo kh«ng ®¶o lín nhÊt lµ E = 1V 

§Ó ®o c¸c ®iÖn ¸p nhá h¬n ng−êi ta sö dông v«n met khuÕch ®¹i nh− h×nh sau: 

UU2 

E 

-Uee 

+Ucc

RctRp2

R2 
R1 

Q1 Q2

R6 

R5 

R4 

R3

Rp1

chØ thÞ

Rp

M¹ch lÆp ®iÖn ¸pBé suy gi¶m ®Çu vµo

E 
R6 

R7 

+

 OPAMP5

R5

R4

R3

R2

R1
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3. V«n met ®iÖn tö xoay chiÒu 

Th«ng th−êng c¸c bé chØ thÞ cña V«n mÐt ®iÖn tö lµ c¬ cÊu tõ ®iÖn, nghÜa lµ cã 
tÝnh ph©n cùc. Do ®ã khi cÇn ®o ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã thÓ sö dông c¸c m¹ch chØnh 
l−u tr−íc khi ®−a vµo c¸c dông cô ®o. ChØnh l−u cã thÓ thùc hiÖn chØnh l−u nöa chu 
kú vµ c¶ chu kú. D−íi ®©y lµ mét sè vÝ dô: 

Ev 

KhuÕch ®¹i kh«ng ®¶o ChØ thÞ

Rp+Rct

Ura 

R4

R3

R2

R1+

OPAMP5

S¬ ®ß chØnh l−u c¶ chu kú

Ev~

Dßng m¸y ®o:

S¬ ®å chØnh l−u nöa chu kú

Ev~

Dßng m¸y ®o:

R4

D5
C2

+

U2
OPAMP5

R3

Rct1R2

+

U1
OPAMP5

C1

D4

D3

D2

D1

Rp2

R1

Rct

Rp1
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Nguyªn t¾c lµm viÖc cña V«n met ®iÖn tö xoay chiÒu hoµn toµn gièng nh− 

V«n met ®iÖn tö mét chiÒu. §Æc ®iÓm vµ d¶i ®o còng t−¬ng tù nh− lo¹i dông cô mét 
chiÒu. Tuy nhiªn, nh−îc ®iÓm cña c¸c dông cô nµy lµ ®é chÝnh x¸c kh«ng cao, d¶i 
tÇn hÑp, ®é æn ®Þnh thÊp do ®Æc tÝnh phi tuyÕn cña c¸c diode vµ ¶nh h−ëng cña nhiÖt 
®é m«i tr−êng. 
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Ch−¬ng 5: 

 
§o c«ng suÊt 

I. Kh¸i niÖm chung 
C«ng suÊt lµ ®¹i l−îng c¬ b¶n cña c¸c hiÖn t−îng vµ qu¸ tr×nh vËt lý nãi chung 

vµ cña c¸c hÖ thèng ®iÖn tö nãi riªng, do vËy viÖc x¸c ®Þnh c«ng suÊt lµ phÐp ®o 
quan träng vµ phæ biÕn. 

Trong thùc tÕ, ng−êi ta ph©n c«ng suÊt thµnh c¸c lo¹i nh− sau: 
+ C«ng suÊt thùc (c«ng suÊt h÷u c«ng): P 
+ C«ng suÊt ph¶n kh¸ng (c«ng suÊt v« c«ng): Q 
+ C«ng suÊt biÓu kiÕn (c«ng suÊt danh ®Þnh): S 
D¶i ®o cña c«ng suÊt tõ 10-20 W ®Õn 1010 W vµ d¶i tÇn tõ 0 tíi 109 Hz 
* §èi víi m¹ch ®iÖn mét chiÒu c«ng suÊt thùc P ®−îc tÝnh theo mét trong c¸c 

c«ng thøc sau ®©y: 
P = U.I  P = I2.R  P = U2 / R  P = k.q 

Trong ®ã:  I lµ dßng trong m¹ch 
   U lµ ®iÖn ¸p r¬i trªn phô t¶i cã ®iÖn trë R 
   q lµ l−îng nhiÖt to¶ ra trªn phô t¶i trong mét ®¬n vÞ thêi gian 
   k lµ hÖ sè 
* §èi víi m¹ch ®iÖn xoay chiÒu mét pha 

∫∫ ==
TT

idtu
T

pdt
T

P
00

.1.1
   

trong ®ã:  p, u, i lµ c¸c gi¸ trÞ tøc thêi cña c«ng suÊt, ¸p vµ dßng 
   T lµ chu kú 
Nh− vËy c«ng suÊt t¸c dông trong m¹ch xoay chiÒu mét pha ®−îc x¸c ®Þnh 

nh− lµ mét gi¸ trÞ trung b×nh cña c«ng suÊt trong mét chu kú T 
NÕu dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p cã d¹ng h×nh sin th× c«ng suÊt ®−îc tÝnh theo c«ng 

thøc: 
P = U.I.cosϕ  Q = U.I.sinϕ  S = U.I 

Trong ®ã:  U, I lµ c¸c gi¸ trÞ hiÖu dông 
  ϕ lµ gãc lÖch pha gi÷a dßng vµ ¸p trªn phô t¶i 

   cosϕ ®−îc gäi lµ hÖ sè c«ng suÊt 
 

II. Dông cô ®o c«ng suÊt trong m¹ch mét pha 
Tõ c«ng thøc tÝnh P ta cã thÓ thÊy ngay r»ng ®Ó ®o c«ng suÊt cña m¹ch mét 

chiÒu trªn phô t¶i R th× cã thÓ sö dông c¸c cÆp dông cô nh− sau:  
+ Ampe kÕ vµ V«n kÕ 
Khi ®ã P = U.I víi U vµ I lµ kÕt qu¶ chØ thÞ trªn V«n kÕ vµ Ampe kÕ 
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+ Ampe kÕ vµ Ohm kÕ 
Khi ®ã P = I2.R  

Chó ý: PhÐp ®o R thùc hiÖn khi kh«ng 
nèi nguån (®o nguéi) 
 + V«n kÕ vµ Ohm kÕ 

Khi ®ã P = U2/R 
Tuy nhiªn, do sö dông nhiÒu dông 

cô nªn sai sè cña phÐp ®o kh¸ lín. Trªn 
thùc tÕ ng−êi ta sö dông c¸ch ®o trùc tiÕp 
c«ng suÊt b»ng ®ång hå Oat kÕ 
(Wattmeter). D−íi ®©y lµ mét sè lo¹i Oat 
kÕ phæ biÕn ®o c«ng suÊt mét chiÒu vµ 
xoay chiÒu mét pha. 
 
1. Oat kÕ ®iÖn ®éng 

Oat kÕ ®iÖn ®éng (hoÆc s¾t ®iÖn 
®éng) lµ dông cô c¬ ®iÖn ®Ó ®o c«ng 
suÊt thùc trong m¹ch ®iÖn mét chiÒu 
hoÆc xoay chiÒu mét pha. CÊu t¹o 
chñ yÕu cña Oat kÕ ®iÖn ®éng lµ c¬ 
cÊu chØ thÞ ®iÖn ®éng. 

H×nh bªn lµ cÊu t¹o vÒ mÆt 
Nguyªn t¾c vµ h×nh d¹ng thùc tÕ cña 
mét oat kÕ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ho¹t ®éng: xÐt s¬ ®å Nguyªn 

t¾c cña Oat kÕ ®iÖn ®éng nh− h×nh 
trªn 

A lµ cuén d©y tÜnh m¾c nèi tiÕp 
víi ®iÖn trë t¶i R 

B lµ cuén d©y ®éng m¾c song song víi nguån cung cÊp  
Rp lµ ®iÖn trë phô 
Ru lµ ®iÖn trë cña b¶n th©n cuén ®éng 

Cuén 
dßng 

Cuén 
dßng 

Cuén ¸p T¶i Nguån

Ux

B

A

*

*
IuRu

Rp
R
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Khi cã ®iÖn ¸p U ®Æt lªn cuén d©y ®éng (tøc lµ dßng qua cuén ®éng lµ I2 tØ lÖ 
víi U) vµ dßng ®iÖn I ®i qua phô t¶i R (tøc lµ dßng qua cuén tÜnh I1 chÝnh lµ dßng I). 
Sù t−¬ng t¸c gi÷a c¸c tr−êng tõ ®−îc t¹o ra bëi c¸c cuén d©y sÏ lµm kim cña Oatmet 
lÖch ®i mét gãc α 

* §èi víi m¹ch ®iÖn mét chiÒu, theo c«ng thøc tÝnh gãc lÖch cña dông cô ®iÖn 
®éng  ta cã: 

  
α

α
d

dMII
D

12
21 ...1

=    

trong ®ã: 

  

const
d

dMsg

RpRu
UI

II

=

+
=

=

α
12

2

1

:/

 

 const
d

dM
RpRuD

K

PKIUK

=
+

=

==⇒

α

α

12.
).(

1
...

  

Víi: 
D: momen c¶n riªng cña lß xo ph¶n kh¸ng 
I1, I2: dßng qua cuén tÜnh vµ cuén ®éng 
M12: hç c¶m gi÷a 2 cuén d©y 
K ®−îc gäi lµ hÖ sè cña Oat met víi dßng mét chiÒu 

* §èi víi m¹ch ®iÖn xoay chiÒu ta cã: 

  

γ

δ
α

α

cos.

cos...1 12

RpRu
UIu

d
dMIuI

D

+
=

=
         

   
)cos(.cos...1 γϕγα

γϕδ

−
+

=⇒

−=

RpRu
IU

D
 

NÕu PKIUK .cos... ==⇒= ϕαγϕ , nghÜa lµ sè chØ cña Oatmet tØ lÖ víi 
c«ng suÊt tiªu thô trªn phô t¶i. 
Chó ý:  

+ Do Oatmet ®iÖn ®éng cã cùc tÝnh nªn khi ®¶o pha cña 1 trong 2 cuén d©y 
Oatmet sÏ quay ng−îc, v× vËy, c¸c cuén d©y ®−îc ®¸nh dÊu (*). Khi nèi c¸c ®Çu d©y 
cÇn nèi c¸c ®Çu d©y cã dÊu (*) víi nhau.  

+ Oatmet ®iÖn ®éng th−êng cã nhiÒu thang ®o theo dßng vµ ¸p. Giíi h¹n ®o 
theo dßng lµ 5A vµ 10A, theo ¸p lµ 150V vµ 300V 

+ D¶i tÇn sè tõ 0 tíi KHz 
+ §é chÝnh x¸c ®¹t 0,1 tíi 0,2% víi tÇn sè d−íi 200Hz 

2. §o c«ng suÊt b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ tÝn hiÖu 
Nguyªn t¾c:  

U

I 
Iu 

ϕ  

δ  
γ  
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Gi¶ sö Uu lµ tÝn hiÖu tØ lÖ víi ®iÖn ¸p U r¬i trªn phô t¶i vµ Ui tØ lÖ víi dßng 
®iÖn I ch¹y qua phô t¶i. Khi ®ã ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ tÝn hiÖu dùa vµo viÖc nh©n 
c¸c tÝn hiÖu Uu vµ Ui trªn c¬ së ®iÒu chÕ hai lÇn tÝn hiÖu xung lµ ®iÒu chÕ ®é réng 
xung (§RX) vµ biªn ®é xung (B§X). D−íi ®©y lµ s¬ ®å cÊu tróc cña Oatmet lµm 
viÖc dùa trªn ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ tÝn hiÖu vµ biÓu ®å thêi gian cña nã. 

Ho¹t ®éng: 
M¸y ph¸t tÇn sè chuÈn (MF f0) t¹o ra c¸c xung cã biªn ®é vµ ®é réng nh− 

nhau, c¸c xung nµy ®−îc ®−a vµo bé biÕn ®æi ®é réng xung. Khi ®ã ®é réng xung sÏ 
phô thuéc vµo biªn ®é ®iÖn ¸p cña Ui. §Çu ra cña bé ®iÒu chÕ cã c¸c xung víi ®é 
réng  
ti = k1.Ui. D·y xung sau khi ®−îc ®iÒu chÕ ®é réng xung sÏ ®−îc ®iÒu chÕ biªn ®é 
nhê Uu, do ®ã diÖn tÝch cña mçi xung ®Çu ra sÏ tØ lÖ víi c«ng suÊt tøc thêi theo biÓu 
thøc sau: 

UiUuKUiUukktUuktS i ....2.1..2)( ===  
Nh− vËy, ®Çu ra cña bé tÝch ph©n tØ lÖ víi c«ng suÊt trung b×nh tiªu thô trªn t¶i 

Utrb = K.P 
Oat met lo¹i nµy cã sai sè kho¶ng %1,0±  

3. Oatmet nhiÖt ®iÖn 
C¸c dông cô ®o dïng cÆp nhiÖt ®iÖn cã thÓ ho¹t ®éng ë tÇn sè rÊt cao, do ®ã 

ng−êi ta dïng cÆp nhiÖt ®iÖn ®Ó chÕ t¹o Oatmet ®o c«ng suÊt ë khu vùc tÇn sè ngoµi 
kho¶ng ®o cña Oatmet ®iÖn ®éng. 

M¹ch c¬ b¶n cña Oatmet nhiÖt ®iÖn nh− h×nh d−íi ®©y. 
Trong ®ã: BiÕn ¸p cã ®iÖn ¸p thø cÊp tØ lÖ víi ®iÖn ¸p U vµ t¹o ra dßng iu tØ lÖ 

víi U vµ biÕn dßng cã dßng thø cÊp tØ lÖ víi dßng ®iÖn I vµ t¹o dßng ii tØ lÖ víi dßng 
t¶i I. 

Víi s¬ ®å nh− trªn ta cã dßng ®èt nãng R1 lµ (ii + iu) vµ dßng ®èt nãng R2 lµ  
(ii – iu) 

Theo c«ng thøc cña cÆp nhiÖt ®iÖn ta cã: 
e1 = k.(ii +iu)

2  vµ  e2 = k.(ii – iu)
2 

(gi¶ sö 2 cÆp nhiÖt ®iÖn cã hÖ sè k nh− nhau) 
Sè chØ cña milivonmet khi ®ã lµ Era = e1 – e2 = 4kiuii   

§RX 

MF f0 

B§X TP

Uu

Ui 

Utrb=K.P

MF f0  : m¸y ph¸t xung tÇn sè chuÈn f0

§RX: bé ®iÒu chÕ ®é réng xung 

B§X: bé ®iÒu chÕ biªn ®é xung 

TP: bé tÝch ph©n 

 

Ui

0 t

0 t

0 t

0 t

Uu

§RX

Utrb P
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Do bé biÕn ®æi nhiÖt cã qu¸n tÝnh nhiÖt cao nªn lo¹i bá thµnh phÇn xoay chiÒu 
ta sÏ cã:  

Era = K.U.I.cosϕ = K.P 
 
 
 

Oatmet nhiÖt ®iÖn cã sai sè c¬ b¶n lµ %1± víi thang ®o ®iÖn ¸p tõ 10mV – 

300V; dßng ®iÖn tõ 100μA – 3mA; cosϕ = 0,1 – 1; tÇn sè ho¹t ®éng tõ 200Hz-
100kHz 
 
4. Oatmet dïng chuyÓn ®æi Hall 

Bé chuyÓn ®æi Hall lµ 1 m¹ng 4 cùc ®−îc chÕ t¹o d−íi d¹ng mét tÊm máng 
b»ng b¸n dÉn. T –T lµ 2 cùc dßng vµ X – X lµ 2 cùc ¸p. Khi ®Æt vu«ng gãc víi bÒ 
mÆt chuyÓn ®æi 1 tõ tr−êng th× xuÊt hiÖn ë hai ®Çu X – X mét thÕ ®iÖn ®éng Hall 
®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: 

Ex = kx.B.ix 
Víi kx lµ hÖ sè mµ gi¸ trÞ cña nã phô thuéc vµo vËt liÖu, kÝch th−íc vµ h×nh 

d¸ng cña chuyÓn ®æi, nhiÖt ®é cña m«i tr−êng vµ gi¸ trÞ cña tõ tr−êng. 
B lµ ®é tõ c¶m cña tõ tr−êng 
ix lµ dßng qua t¶i 
Nh− vËy, thÕ ®iÖn ®éng Hall sÏ tØ lÖ víi c«ng suÊt nÕu nh− 1 trong 2 ®¹i l−îng 

trªn (vÝ dô lµ B) tØ lÖ thuËn víi ®iÖn ¸p u cßn dßng ix lµ dßng ®i qua phô t¶i. 
* Oatmet sö dông chuyÓn ®æi Hall 
Cho chuyÓn ®æi vµo khe hë cña nam ch©m ®iÖn. H−íng cña tõ tr−êng nh− 

h×nh vÏ (®−êng g¹ch – g¹ch). Dßng qua cuén hót L chÝnh lµ dßng qua phô t¶i. Dßng 
qua 2 cùc T – T tØ lÖ víi ®iÖn ¸p ®Æt lªn phô t¶i (load). Rmultiplier (®iÖn trë phô) ®Ó 
h¹n chÕ dßng.  

Milivonke ®Ó x¸c ®Þnh ¸p gi÷a hai cùc ¸p X - X 
Khi ®ã thÕ ®iÖn ®éng Hall ®−îc tÝnh nh− sau:    
  ex = k.u.i = k.P  
Trong ®ã:   
ex ®−îc x¸c ®Þnh bëi milivon kÕ; k lµ hÖ sè tØ lÖ  
Do ®ã cã thÓ suy ra gi¸ trÞ cña c«ng suÊt P lµ:  P = ex/ k 

milivoltmet

Nguån

BiÕn ¸p

BiÕn dßng

R2R1

Rt
U

I 

ii ii ii 

iu 

iu +ii iu - ii 

+ + - -
e1 e2 
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H×nh d−íi ®©y lµ s¬ ®å cña mét oatmet sö dông chuyÓn ®æi Hall 
 

NhËn xÐt: Oatmet dïng chuyÓn ®æi Hall cã kh¶ n¨ng ®o c«ng suÊt xoay chiÒu víi 
tÇn sè lªn tíi hµng MHz; h¬n n÷a, c¬ cÊu nµy kh«ng cã qu¸n tÝnh, cÊu t¹o ®¬n gi¶n, 
bÒn vµ ®é tin cËy cao. Tuy nhiªn, sai sè do nhiÖt còng kh¸ lín. 
  
 Trªn thùc tÕ ®Ó t¨ng ®é nh¹y vµ khuÕch ®¹i thÕ ®iÖn ®éng Hall ng−êi ta m¾c 
thªm vµo s¬ ®å mét bé K§TT nh− h×nh sau: 
 

 

 
 
 
 

X

X

T T
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Ch−¬ng 6: 
 

§o tÇn sè vμ gãc pha  
 
I. Kh¸i niÖm chung 

TÇn sè vµ gãc pha lµ c¸c ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho c¸c qu¸ tr×nh dao ®éng cã 
chu kú.  

PhÐp ®o tÇn sè sö dông tÇn sè chuÈn cã thÓ ®¹t ®é chÝnh x¸c cao nhÊt so víi 
c¸c phÐp ®o kh¸c (10-13 – 10-12) 

+ Chu kú T(s) lµ kho¶ng thêi gian nhá nhÊt mµ gi¸ trÞ cña tÝn hiÖu lÆp l¹i ®é 
lín cña nã vµ tho¶ m·n ph−¬ng tr×nh: 

U(t) = U(t + T) 
+ TÇn sè f(Hz) ®−îc x¸c ®Þnh bëi sè chu kú lÆp l¹i cña tÝn hiÖu trong mét ®¬n 

vÞ thêi gian. 
+ TÇn sè gãc cña tÝn hiÖu ®−îc x¸c ®Þnh bëi biÓu thøc:  fπω 2=  
TÇn sè, gãc pha vµ chu kú liªn quan víi nhau theo biÓu thøc:  

 πτϕ 2.
T

=  

víi τ lµ kho¶ng thêi gian chªnh lÖch gi÷a hai tÝn hiÖu 
Do vËy viÖc ®o tÇn sè vµ gãc pha ®−îc quy vÒ ®o tÇn sè vµ kho¶ng thêi gian. 
Dông cô ®Ó ®o ®é lÖch pha gi÷a c¸c tÝn hiÖu ng−êi ta gäi lµ fazomet hay fazo 

kÕ 
Dông cô ®Ó ®o tÇn sè ®−îc gäi lµ tÇn sè kÕ. §Ó ®o tÇn sè ta cã thÓ thùc hiÖn 

theo 2 ph−¬ng ph¸p lµ biÕn ®æi th¼ng vµ ph−¬ng ph¸p so s¸nh. 
§o tÇn sè b»ng ph−¬ng ph¸p biÕn ®æi th¼ng bao gåm c¸c lo¹i sau: 
+ TÇn sè kÕ c¬ ®iÖn t−¬ng tù (tÇn sè kÕ ®iÖn tõ, ®iÖn ®éng, s¾t ®iÖn ®éng). 

Lo¹i tÇn sè kÕ nµy dïng ®Ó ®o tÇn sè trong kho¶ng tõ 20Hz – 2,5kHz víi cÊp chÝnh 
x¸c kh«ng cao (0,2; 0,5; 1,5 vµ 2,5) vµ tiªu thô ®iÖn n¨ng kh¸ lín 

+ TÇn sè kÕ ®iÖn dung t−¬ng tù ®Ó ®o tÇn sè trong d¶i tõ 10Hz – 500kHz 
+ TÇn sè kÕ chØ thÞ sè cã thÓ ®o kh¸ chÝnh x¸c tÇn sè cña tÝn hiÖu xung vµ tÝn 

hiÖu ®a hµi trong d¶i tÇn tõ 10Hz – 50GHz. Ngoµi ra nã cßn ®−îc sö dông ®Ó ®o tØ 
sè gi÷a c¸c tÇn sè, chu kú, ®é dµi xung vµ kho¶ng thêi gian.  

§o tÇn sè b»ng ph−¬ng ph¸p so s¸nh bao gåm:  
+ TÇn sè kÕ trén tÇn dïng ®Ó ®o tÇn sè cña c¸c tÝn hiÖu xoay chiÒu, tÝn hiÖu 

®iÒu chÕ biªn ®é trong kho¶ng 100kHz – 20GHz 
+ TÇn sè kÕ céng h−ëng ®Ó ®o tÇn sè trong d¶i tÇn 50kHz – 10GHz 
+ CÇu xoay chiÒu phô thuéc vµo tÇn sè ®Ó ®o tÇn sè trong kho¶ng 20Hz – 

20kHz 
+ M¸y hiÖn sãng (oscilloscope) ®Ó so s¸nh tÇn sè cÇn ®o víi tÇn sè cña m¸y 

ph¸t chuÈn, d¶i tÇn ®o cã thÓ tõ 10Hz – 100MHz (lo¹i hiÖn ®¹i nhÊt hiÖn nay cã thÓ 
lªn tíi 500MHz) 

D−íi ®©y lµ mét sè lo¹i tÇn sè kÕ vµ fazomet th«ng dông nhÊt 
II. §o tÇn sè vμ pha b»ng ph−¬ng ph¸p biÕn ®æi th¼ng 
1. TÇn sè kÕ céng h−ëng ®iÖn tõ 

CÊu t¹o: 
+ Nam ch©m ®iÖn 
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+ Thanh rung b»ng c¸c l¸ thÐp cã tÇn sè céng h−ëng riªng. Mét ®Çu cña thanh 
rung bÞ g¾n chÆt cßn mét ®Çu dao ®éng tù do. TÇn sè dao ®éng riªng cña mçi thanh 
b»ng 2 lÇn tÇn sè cÇn ®o.  

+ Thang ®o kh¾c ®é theo tÇn sè, cã thÓ d¹ng ®Üa hoÆc d¹ng thanh  
 

 
Ho¹t ®éng:  
D−íi t¸c ®éng cña tõ tr−êng t¹o ra bëi nam ch©m ®iÖn c¸c thanh rung bÞ hót 

vµo nam ch©m 2 lÇn trong 
mét chu kú cña dßng ®−a 
vµo nam ch©m, do ®ã t¹o nªn 
dao ®éng víi tÇn sè gÊp 2 lÇn 
tÇn sè cña dßng ®−a vµo nam 
ch©m. Khi thanh rung cã tÇn 
sè dao ®éng riªng b»ng 2 lÇn 
tÇn sè cÇn ®o th× nã sÏ dao 
®éng víi biªn ®é lín nhÊt 
(hiÖn t−îng céng h−ëng x¶y ra) vµ qua ®ã x¸c ®Þnh ®−îc tÇn sè cÇn ®o. 

¦u ®iÓm:  CÊu t¹o ®¬n gi¶n, rÎ tiÒn vµ tin cËy 
Nh−îc ®iÓm:  D¶i tÇn ®o rÊt hÑp (45 – 55Hz), (55 – 65Hz) 0 vµ (450 – 

550Hz) 
Sai sè lín %5,2%5,1 ÷±  
Kh«ng thÓ sö dông ë n¬i cã ®é rung lín hoÆc thiÕt bÞ ®ang di chuyÓn. 

2. TÇn sè kÕ c¬ ®iÖn 
a. TÇn sè kÕ vμ Fazo kÕ ®iÖn ®éng 

§©y lµ dông cô ®o tÇn sè dùa vµo c¬ cÊu 
logomet ®iÖn ®éng. Logomet ®iÖn ®éng cã cÊu 
t¹o vµ Nguyªn t¾c ho¹t ®éng nh− sau: 

PhÇn ®éng gåm 2 cuén d©y B1, B2 g¾n víi 
nhau mét gãc cè ®Þnh γ . Dßng ®iÖn I1, I2 ®i vµo 
B1, B2 

PhÇn tÜnh gåm 1 cuén d©y A ®−îc t¸ch 
thµnh 2 phÇn nèi tiÕp. Dßng ®iÖn I ®i vµo A. 

Hai cuén ®éng sÏ quay trong tõ tr−êng B 
do cuén tÜnh t¹o ra tuú theo lùc t−¬ng t¸c ®−îc sinh ra gi÷a B vµ dßng ch¹y trong 
cuén ®éng. Gi¶ sö chiÒu dßng ®iÖn ch¹y trong c¸c cuén d©y nh− h×nh vÏ th× lùc ®Èy 
chÝnh lµ lùc sinh ra momen quay M1 vµ lùc ®iÒu khiÓn lµ lùc sinh ra momen c¶n 
M2. V× hai cuén ®éng ®−îc g¾n cè ®Þnh víi nhau nªn khi momen c¶n b»ng momen 
quay cuén ®éng sÏ dõng, nghÜa lµ kim chØ sÏ ®¹t vÞ trÝ c©n b»ng. 

+

++ 

+ 

M2

M1

F

F

I 

I2 

I1 

B
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ë vÞ trÝ c©n b»ng ta cã: )
),cos(
),cos(.(

2

1

2

1

II
II

I
IF=α  

vËy α  tØ lÖ víi tØ sè 2 dßng ch¹y trong 2 cuén ®éng (I1 / I2) vµ cos(I,I1); 
cos(I,I2) 
Nh−îc ®iÓm: logomet ®iÖn ®éng cã ®é nh¹y thÊp. 

§Ó t¨ng ®é nh¹y cho c¬ cÊu ng−êi ta cho thªm lâi thÐp vµo vµ gäi c¬ cÊu lµ 
chØ thÞ s¾t ®iÖn ®éng.  

CÊu t¹o cña tÇn sè kÕ ®iÖn ®éng 
Cuén tÜnh A nèi víi cuén ®éng B2 nªn I2 

= I  vµ gãc (I, I2) = 0 
(R2, L2, C2) ®−îc chän ®Ó céng h−ëng 

®iÖn ¸p víi tÇn sè fxo lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña 
d¶i tÇn cÇn ®o. 

)
cos
cos.(

2.22
1

2

1

2

1

ψ
ψ

α

π

I
IF

CL
fxo

=⇒

=
    víi   

0)
),()

2

121

=
=

2

1

 I(I, gãclµ   

 I(I, gãclµ   

ψ
ψ II

 

Víi c¸c phÇn tö nh− trong m¹ch ta sÏ cã )(' 2
xfF=α , nghÜa lµ gãc lÖch cña 

dông cô lµ mét hµm cña tÇn sè, do ®ã thang ®o cã thÓ kh¾c ®é trùc tiÕp theo thø 
nguyªn cña tÇn sè lµ Hz. 

TÇn sè kÕ cã giíi h¹n ®o tõ 45Hz – 55Hz; sai sè ±1,5% vµ cã thÓ chÕ t¹o dông 
cô ®o tÇn sè cao h¬n ®Õn 2500Hz 

 
 
* Fazomet ®iÖn ®éng 
Fazomet ®iÖn ®éng lµ dông cô ®o gãc pha 

vµ hÖ sè c«ng suÊt cosϕ sö dông c¬ cÊu chØ thÞ 
logomet ®iÖn ®éng. 

S¬ ®å Nguyªn t¾c nh− h×nh bªn 
B»ng c¸ch chän gi¸ trÞ linh kiÖn phï hîp ta 
sÏ cã 

ϕα =  
Nh− vËy ®é lÖch cña dông cô cã thÓ chØ thÞ 

gãc pha ϕ hoÆc hÖ sè cosϕ trªn thang kh¾c ®é. 
Nh−îc ®iÓm cña s¬ ®å trªn lµ  chØ dïng cho 

mét cÊp ®iÖn ¸p. Khi ®iÖn ¸p thay ®æi c¸c th«ng 
sè cña m¹ch còng ph¶i thay ®æi theo, h¬n n÷a m¹ch sö dông ®iÖn c¶m L nªn c¶m 
kh¸ng phô thuéc vµo tÇn sè vµ sÏ g©y sai sè cho kÕt qu¶ ®o. §Ó kh¾c phôc nh−îc 
®iÓm trªn ng−êi ta c¶i tiÕn m¹ch nh− sau: 

I1

I2
A
B1 B2

Ux~

TÇn sè kÕ ®iÖn ®éng

C2

L2C1

R2

Fazomet ®iÖn ®éng

I
*

*

Ux~

B2B1
A

I2 I1

L1R2
Zt
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Chia cuén B1 thµnh 2 cuén song song, 
mét cuén nèi víi L vµ mét cuén nèi víi C. Gi¸ 

trÞ cña L vµ C ®−îc chän sao cho 
C

L
.
1.

ω
ω =  

Khi ®ã nÕu tÇn sè thay ®æi ®iÖn kh¸ng 
toµn m¹ch coi nh− kh«ng ®æi (v× khi ®iÖn 
kh¸ng cña nh¸nh nµy t¨ng, ®iÖn kh¸ng cña 
nh¸nh kia sÏ gi¶m). 

Fazomet ®iÖn ®éng th«ng th−êng cã 
th«ng sè nh− sau:  

+ D¶i tÇn sè tõ 50 – 60 Hz (d¶i tÇn sè 
c«ng nghiÖp) 

+ Thang ®o ϕ tõ 0 – 3600 
+ cosϕ tõ 0 – 1 
+ CÊp chÝnh x¸c tõ 0,2 – 0,5 

 
b. TÇn sè kÕ ®iÖn tõ 

§©y lµ dông cô ®o tÇn sè sö dông 
c¬ cÊu logomet ®iÖn tõ víi hai cuén d©y 
tÜnh A, B vµ 2 lâi thÐp ®éng ®−îc g¾n 
trªn cïng mét trôc quay. 

Nh− ®· biÕt, gãc lÖch cña kim chØ 
thÞ tØ lÖ víi b×nh ph−¬ng tØ sè gi÷a 2 
dßng ®iÖn I1 vµ I2 ®i vµo 2 cuén d©y.

 ])[( 2

2

1

I
IF=α  

Dùa trªn c¬ së cña logomet ®iÖn tõ 
ng−êi ta chÕ t¹o tÇn sè kÕ ®iÖn tõ, trong ®ã c¸c cuén d©y ®−îc m¾c víi R, L, C nh− 
s¬ ®å h×nh bªn. Khi ®ã trë kh¸ng cña c¸c nh¸nh phô thuéc vµo tÇn sè. Khi tÇn sè 
thay ®æi trë kh¸ng sÏ thay ®æi, do ®ã c¸c dßng I1, I2 còng thay ®æi theo vµ kim sÏ 

lÖch gãc α  thay ®æi theo tØ sè 
2

1

I
I

, nghÜa lµ tØ lÖ víi tÇn sè. 

D¶i ®o cña tÇn sè kÕ ®iÖn tõ còng 
gièng nh− cña tÇn sè kÕ c¬ ®iÖn, ®ã lµ c¸c 
d¶i tÇn (45Hz – 55Hz), (55 – 65Hz) vµ 
(450Hz – 550Hz). 

 
Ngoµi ra, ng−êi ta cßn cã thÓ sö dông 

c¬ cÊu ®Üa dÞch chuyÓn ®Ó ®o tÇn sè nh− 
h×nh bªn: 

Cho cuén d©y A nèi tiÕp víi mét ®iÖn 
trë cßn cuén d©y B nèi tiÕp víi mét cuén 
c¶m vµ c¶ hai cïng song song víi nguån 
®iÖn ¸p cÇn ®o tÇn sè. Hai cuén d©y sÏ t¹o 
ra lùc ®Èy ng−îc chiÒu lªn hai nöa ®Üa kim 
lo¹i. Cuén A ®Èy theo chiÒu kim ®ång hå, 
cuén B ®Èy ng−îc chiÒu kim ®ång hå. Kim 
sÏ lÖch vÒ h−íng cã lùc ®Èy nhá, nghÜa lµ 

I1

I2

Ux~

TÇn sè kÕ ®iÖn t

L2

L1

C
R2

R1

R

A
B1 B2 

Ux~

* 

*
I 

Fazomet ®iÖn ®éng c¶i tiÕn

C 
Zt

R L 
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rêi xa cuén cã dßng lín h¬n ch¹y qua. V× sö dông ®iÖn trë nèi tiÕp víi cuén A nªn 
dßng sÏ kh«ng thay ®æi theo tÇn sè nh− víi dßng qua cuén B. NghÜa lµ lùc ®Èy ®Üa 
kim lo¹i do cuén A g©y ra lµ mét sè x¸c ®Þnh, gãc quay còng x¸c ®Þnh (th«ng 
th−êng sÏ lÊy chuÈn ë tÇn sè 60Hz). Khi tÇn sè vµo lín h¬n th× dßng qua cuén  B sÏ 
nhá ®i (do trë kh¸ng t¨ng) lùc t¸c dông cña A lªn kim sÏ lín h¬n lùc t¸c dông cña 
B, do ®ã kim chØ sÏ quay theo chiÒu kim ®ång hå. Ng−îc l¹i, khi tÇn sè nhá h¬n 
kim sÏ quay ng−îc chiÒu kim ®ång hå v× lùc t¸c dông cña B lªn nöa ®Üa bªn ph¶i 
lín h¬n lùc t¸c dông cña A lªn nöa ®Üa bªn tr¸i. VÞ trÝ cña kim dõng sÏ t−¬ng øng 
víi tÇn sè cÇn ®o ®−îc chØ thÞ trªn thang kh¾c ®é (xem h×nh trªn) 
 
3. TÇn sè kÕ vµ Fazo kÕ ®iÖn tö 

TÇn sè kÕ ®iÖn tö lµ dông cô ®Ó 
®o tÇn sè ©m tÇn vµ cao h¬n mµ c¸c 
tÇn sè kÕ c¬ ®iÖn kh«ng ®o ®−îc. §ã 
lµ sù kÕt hîp gi÷a c¬ cÊu tõ ®iÖn vµ 
c¸c bé biÕn ®æi ®Ó biÕn ®æi tÇn sè 
thµnh dßng mét chiÒu. 

Nguyªn t¾c biÕn ®æi ®−îc minh 
ho¹ ë h×nh bªn: 

Khi kho¸ K ë vÞ trÝ 1, tô ®iÖn C 
®−îc n¹p ®Õn ®iÖn ¸p U cña nguån vµ 
cã ®iÖn tÝch Q = C.U 

Khi K chuyÓn sang vÞ trÝ 2, tô C phãng qua c¬ cÊu chØ thÞ víi dßng I = Q / t 
víi t lµ thêi gian phãng. 

NÕu kho¸ K ®−îc ®iÒu khiÓn ®ãng më b»ng tÇn sè fx th× gi¸ trÞ dßng qua c¬ 
cÊu lµ Itrb ®−îc tÝnh bëi c«ng thøc: 

  Itrb = Q / Tx = Q.fx = C.U.fx 
Víi Tx lµ chu kú , fx lµ tÇn sè cÇn ®o 
Nh− vËy dßng qua chØ thÞ tØ lÖ víi tÇn sè cÇn ®o vµ cã thÕ kh¾c ®é trùc tiÕp 

theo ®¬n vÞ tÇn sè lªn thang ®o. 
XÐt mét s¬ ®å tÇn sè 

kÕ ®iÖn tö thùc tÕ: (tÇn sè kÕ 
®iÖn dung dïng chØnh l−u) 

TX lµ bé t¹o xung ®Ó 
chuyÓn ®iÖn ¸p cÇn ®o tÇn 
sè Ufx thµnh c¸c xung ®iÒu 
khiÓn ®ãng më transistor 
(®ãng vai trß cña kho¸ ®iÖn 
tö). C¸c xung nµy cã biªn 
®é kh«ng ®æi Um. 

Khi kh«ng cã xung 
®Æt lªn Bazo cña transistor, transistor kho¸, tô C ®−îc n¹p theo dßng ®i tõ Ucc qua 
R, tíi C, qua D1 xuèng mass. Tô C khi nµy sÏ ®−îc n¹p ®iÖn tÝch q = C.U 

Khi cã xung t¸c ®éng, transistor më th«ng, tô C x¶ qua transistor xuèng mass, 
qua chØ thÞ tíi D2 vµ vÒ C. 

§é lÖch cña kim chØ thÞ khi nµy sÏ tØ lÖ víi gi¸ trÞ dßng trung b×nh: 
fxUmCKfxqKIK ...... ===α  

Trªn thang ®o lóc nµy cã thÓ kh¾c ®é theo gi¸ trÞ cña tÇn sè. 
TÇn sè kÕ ®iÖn tö cã −u ®iÓm lµ cã thÓ ®o tÇn sè tÝn hiÖu h×nh sin trong mét 

d¶i tÇn kh¸ réng tõ 0,1 Hz – 1000kHz víi sai sè ±2% 

CT

Ucc

Ufx

TÇn sè kÕ ®iÖn tö

1MHz

TX

D1

D2C
R

Q1
NPN

fx

21 1 2

S¬ ®å nguyªn lý cña tÇn sè kÕ ®iÖn tö

C

+

U
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* Fazomet ®iÖn tö 
Nguyªn t¾c: biÕn ®æi gãc lÖch pha gi÷a 2 tÝn hiÖu ®iÖn thµnh gi¸ trÞ dßng ®iÖn 

hoÆc ®iÖn ¸p, sau ®ã ®o gi¸ trÞ nµy b»ng c¬ cÊu c¬ ®iÖn vµ suy ra gãc lÖch pha. 
XÐt s¬ ®å ë h×nh bªn: 
U1 vµ U2 lµ c¸c tÝn hiÖu h×nh 

sin cÇn x¸c ®Þnh ®é lÖch pha gi÷a 
chóng. Sau khi qua c¸c bé t¹o xung 
(TX1 vµ TX2) sÏ t¹o thµnh c¸c 
xung U3, U4 ®−îc h×nh thµnh khi 
tÝn  hiÖu U1, U2 ®i qua 0 tõ ©m 
sang d−¬ng.  

C¸c xung nµy ®−îc ®−a tíi 
®iÒu khiÓn kho¸ ®iÖn tö K. Kho¸ K 
®ãng khi U3 vµo vµ ng¾t khi U4 
vµo. 

Nh− vËy ®é lÖch pha gi÷a 2 tÝn 
hiÖu ®· ®−îc chuyÓn thµnh kho¶ng thêi 
gian τ 

Khi kho¸ K th«ng, cã dßng I qua 
chØ thÞ do ®ã dßng trung b×nh ®−îc tÝnh 
lµ: 

0

0

360
.Im..

360
.Im.Im

x

x

SItrbS

T
Itrb

ϕ
α

ϕτ

==⇒

==

 
víi Im lµ gi¸ trÞ biªn ®é cña dßng 

®iÖn I  
vµ S lµ ®é nh¹y cña c¬ cÊu 
Thang ®o ®−îc kh¾c ®é trùc tiÕp theo gãc lÖch pha víi kho¶ng ®o tõ 0 – 1800 

hoÆc 0 – 3600, tÇn sè tõ 20Hz – 200kHz; ®é chÝnh x¸c 1 – 1,5 
 
4. TÇn sè kÕ vµ Fazo kÕ chØ thÞ sè 

Nguyªn t¾c: ®Õm sè xung N t−¬ng øng víi sè chu kú cña tÇn sè fx cÇn ®o 
trong mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh tr−íc. 

 
D−íi ®©y lµ s¬ ®å khèi vµ biÓu ®å thêi gian cña tÇn sè kÕ chØ thÞ sè 
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M¹ch vµo lµ bé khuÕch ®¹i d¶i réng víi tÇn sè tõ 10Hz – 3,5MHz vµ mét bé 

suy gi¶m ®Ó hoµ hîp gi÷a nguån cÇn ®o vµ tÇn sè kÕ. 
Bé t¹o xung (TX) cã nhiÖm vô biÕn ®æi tÝn hiÖu h×nh sin hoÆc tÝn hiÖu xung 

thµnh d·y c¸c xung cã biªn ®é kh«ng ®æi nh−ng tÇn sè b»ng tÇn sè cña tÝn hiÖu vµo. 
M¸y ph¸t tÇn sè chuÈn (MF fo) lµ bé t¹o xung chuÈn cã ®é æn ®Þnh cao víi 

tÇn sè kho¶ng 1MHz (bé dao ®éng nµy th−êng lµ bé dao ®éng th¹ch anh) 
Bé chia tÇn ®Ó x¸c ®Þnh T®o tuú ý (th−êng chia theo hÖ sè 10). T®o cã thÓ tõ  

10-6s ®Õn 100s, nghÜa lµ tÇn sè sau bé chia tÇn cã thÓ tõ 1MHz ®Õn 0,01Hz. 
Thêi gian T®o ®Ó ®iÒu khiÓn kho¸ K hai ®Çu vµo, fx theo ®Çu vµo thø 2 sÏ ®i 

vµo bé ®Õm (B§) vµ ra c¬ cÊu chØ thÞ. 
M¹ch ®iÒu khiÓn cã nhiÖm vô: 
+ §¶m b¶o thêi gian hiÓn thÞ kÕt qu¶ ®o tõ 0,3 – 5s trªn chØ thÞ sè 
+ Xo¸ kÕt qu¶ vÒ 0 tr−íc khi tiÕn hµnh phÐp ®o 
+ §iÒu khiÓn kho¸ K lµm viÖc theo chÕ ®é tù ®éng hoÆc b»ng tay  
+ Chän d¶i ®o tÇn sè phï hîp 
Tõ biÒu ®å ®iÖn ¸p (h×nh bªn) ta thÊy, sè xung mµ bé ®Õm ®Õm ®−îc lµ N 

xung, N cã mèi quan hÖ víi T®o vµ chu kú Tx cña tÝn hiÖu nh− sau: 

fo
fxK

Tx
ToK

Tx
T

N do ..
===  

Sai sè cña phÐp ®o chñ yÕu do sai sè l−îng tö theo thêi gian, nghÜa lµ thêi 
®iÓm b¾t ®Çu cña chu kú fx kh«ng trïng víi thêi ®iÓm b¾t ®Çu thêi gian ®o T®o. 

Khi T®o = n.Tx th× 0=ΔN  nh−ng khi thêi gian ®o kh«ng b»ng mét sè 
nguyªn lÇn chu kú tÝn hiÖu cÇn ®o th× sai sè lín nhÊt lµ 1±  xung ®¬n vÞ. 

Sai sè cña phÐp ®o ®−îc tÝnh lµ: 

Tdo
Tdo

N
N

fx
fx Δ

+
Δ

=
Δ

 

Nh− vËy, ®o tÇn sè cµng cao sai sè cµng nhá, thêi gian ®o T®o cµng dµi th× 
phÐp ®o cµng chÝnh x¸c. 

Khi tÇn sè cÇn ®o rÊt thÊp ng−êi ta th−êng ®o Tx thay cho ®o fx. §o Tx b»ng 
c¸ch ®Õm  sè xung chuÈn fo trong kho¶ng thêi gian Tx. 

t

t

t

t

Utf

TX 

K 

B§ 

T®o
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S¬ ®å khèi vµ biÓu ®å thêi gian nh− sau: 
Khi ®ã sè xung ®Õm ®−îc lµ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
fofx

fx
fo

To
TxN

=⇒

==
 

* Fazomet chØ thÞ sè 
Nguyªn t¾c: biÕn ®æi gãc lÖch pha cÇn ®o gi÷a hai tÝn hiÖu thµnh kho¶ng thêi 

gian chªnh lÖch τ, lÊp 
®Çy τ b»ng c¸ch xung 
cã tÇn sè ®· biÕt tr−íc, 
sè xung ®Õm ®−îc sÏ tØ 
lÖ víi gãc lÖch pha cña 
2 tÝn hiÖu. 

S¬ ®å khèi cña 
fazomet sè nh− h×nh 
bªn. 

U1, U2 lµ hai tÝn 
hiÖu ®iÖn ¸p cÇn so pha, 
®−îc ®−a vµo 2 bé t¹o 
xung TX1 vµ TX2. C¸c 
xung sau bé t¹o xung ®−îc ®−a tíi ®Çu vµo S vµ R cña trigo, ®Çu ra cña trigo sÏ xuÊt 
hiÖn c¸c xung ®ãng më kho¸ K víi kho¶ng thêi gian τ øng víi ®é lÖch pha gi÷a hai 
tÝn hiÖu. 
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Khi kho¸ K më, c¸c xung chuÈn tõ m¸y ph¸t tÇn sè chuÈn MF fo ®−îc ®−a tíi 

bé ®Õm vµ ®Õn chØ thÞ sè. 
Sè xung ®Õm ®−îc lµ: 

0

0

360
.

360

.

x

x

Tx

fo
To

N

ϕ
τ

ϕτ

ττ

=⇒

=

==

Tx
  :cãta mµ  

xfx
foN ϕ.

.3600=⇒  

VËy sè xung ®Õm ®−îc tØ lÖ víi gãc lÖch pha cÇn ®o. (xem biÓu ®å thêi gian) 
Ph−¬ng ph¸p ®Õm trªn cã nh−îc ®iÓm lµ phô thuéc vµo fo vµ fx. Kh¾c phôc 

®iÒu nµy b»ng c¸ch thªm mét kho¸ K2 sau K1, K2 ®−îc ®iÒu khiÓn sao cho ®ãng 
më trong thêi gian tu= k.To. Khi ®ã: 

x
k

ToTx
tuN ϕτ .

360
. 0==  

Nh− vËy trong biÓu thøc cña N kh«ng chøa fo vµ fx, nã chØ phô thuéc vµo hÖ 
sè chia tÇn, do ®ã phÐp ®o cã ®é chÝnh x¸c cao h¬n. 

Fazomet chØ thÞ sè cã thÓ ®o trong d¶i tÇn tõ vµi Hz cho ®Õn hµng MHz víi ®é 
chÝnh x¸c tõ %2,01,0 ÷±  

 

MFf0 

BiÒu ®å ®iÖn ¸p
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III. §o tÇn sè b»ng ph−¬ng ph¸p so s¸nh 
1. TÇn sè kÕ trén tÇn 

S¬ ®å khèi: 

Ph−¬ng ph¸p trén tÇn lµ ph−¬ng ph¸p so s¸nh gi÷a tÇn sè cña tÝn hiÖu kh¶o s¸t 
víi  tÇn sè chuÈn cña m¸y ph¸t. 

Hai tÇn sè fx vµ fo ®−îc trén víi nhau ë bé trén tÇn vµ ®Çu ra bé trén tÇn sÏ cã 
d¹ng phøc t¹p v¬Ý nhiÒu thµnh phÇn tÇn sè kh¸c nhau, trong ®ã cã tÇn sè hiÖu  
(F = fx - fo ). 

Bé chØ thÞ cã thÓ lµ c¬ cÊu tõ ®iÖn, èng nghe hoÆc oscilloscope … ®Ó biÓu thÞ 
tÇn sè hiÖu.  

Cã hai c¸ch x¸c ®Þnh fx lµ: 
+ So s¸nh c©n b»ng: ®iÒu chØnh fo ®Ó F = 0, suy ra fx = fo 
+ So s¸nh kh«ng c©n b»ng: ®iÒu chØnh fo ®Ó F ®¹t gi¸ trÞ nµo ®ã, suy ra fx = F + fo 

TÇn sè kÕ trén tÇn cã thÓ ®o ®−îc tÇn sè trong kho¶ng tõ 100kHz ®Õn 20GHz 
2. TÇn sè kÕ céng h−ëng  

Nguyªn t¾c: x¸c ®Þnh tÇn sè cÇn ®o b»ng c¸ch so s¸nh nã víi tÇn sè céng 
h−ëng cña m¹ch dao ®éng. 

S¬ ®å khèi: 
 

 
Trong ®ã, bé dao ®éng ®−îc ®iÒu chØnh céng h−ëng víi tÇn sè cÇn ®o cña 

nguån tÝn hiÖu. Tr¹ng th¸i céng h−ëng ®−îc ph¸t hiÖn theo chØ sè cao nhÊt cña bé 
chØ thÞ céng h−ëng (tØ lÖ víi dßng, ¸p hoÆc ©m l−îng …). D−íi ®©y lµ mét sè s¬ ®å 
sö dông chØ thÞ céng h−ëng th«ng dông. 

  
TÇn sè céng h−ëng ®−îc kh¾c ngay trªn thiÕt bÞ dß céng h−ëng cña bé dao 

®éng, ®ã còng chÝnh lµ thang ®o cña tÇn sè fx. 
¦u ®iÓm cña tÇn sè céng h−ëng ®iÖn lµ ®¬n gi¶n víi ®é chÝnh x¸c ®¹t tíi 

0,1%. 
 

 
3. C¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c 

M¹ch vµoUfx~       Bé
 dao ®éng

        CT
céng h−ëng

TÇn sè kÕ céng h−ëng

fx

fo

Trén tÇn K Läc CT

TÇn sè kÕ trén tÇn
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Ngoµi hai c¸ch x¸c ®Þnh tÇn sè kÓ trªn th× cã thÓ dïng m¸y hiÖn sãng, cÇu 
xoay chiÒu cã th«ng sè phô thuéc tÇn sè. C¸c c¸ch nµy sÏ ®−îc nãi tíi trong phÇn 
tiÕp theo cña tµi liÖu. 
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Ch−¬ng 7:   
 

®o th«ng sè cña m¹ch ®iÖn 
 

Th«ng sè cña m¹ch ®iÖn bao gåm ®iÖn trë R, ®iÖn c¶m L, ®iÖn dung C, gãc 
tæn hao cña tô ®iÖn δtg  vµ hÖ sè phÈm chÊt cña cuén d©y. 

Cã 2 ph−¬ng ph¸p ®o th«ng sè cña m¹ch lµ ®o trùc tiÕp vµ ®o gi¸n tiÕp. 
+ §o gi¸n tiÕp lµ sö dông ampe kÕ vµ v«n kÕ ®o dßng vµ ¸p ®Ó tõ c¸c ph−¬ng 

tr×nh vµ ®Þnh luËt suy ra th«ng sè cÇn ®o. 
+ §o trùc tiÕp lµ dïng c¸c thiÕt bÞ x¸c ®Þnh trùc tiÕp th«ng sè cÇn ®o nh− 

Ohmmet, Henrimet, Faramet .... 
 
I. C¸c ph−¬ng ph¸p ®o ®iÖn trë 
1. §o gi¸n tiÕp 
a. Sö dông Ampe kÕ vμ V«n kÕ 

Dùa vµo ®Þnh luËt Ohm ta x¸c ®Þnh ®−îc 

I
UR =  

Cã thÓ m¾c theo mét trong hai s¬ ®å sau: 
S¬ ®å a)  
Ampe kÕ x¸c ®Þnh I, V«n kÕ x¸c ®Þnh U 
Gi¸ trÞ thùc cña ®iÖn trë Rx lµ: 

I
URx =  

B»ng c¸ch sö dông c¸c dông cô ®o ta tÝnh ®−îc gi¸ trÞ cña ®iÖn trë lµ: 

 

Rv
UvI

U
IvI

U
Ix
UxR

−
=

−
=='  

Nh− vËy: RxxR ≠'  
Do ®ã ta thÊy phÐp ®o ®¹t gi¸ trÞ chÝnh x¸c cao khi Rv cµng lín cµng tèt (Rv 

>> Rx). S¬ ®å nµy ®−îc dïng ®Ó ®o ®iÖn trë cã gi¸ trÞ nhá. 
 
S¬ ®å b) 
Ampe kÕ x¸c ®Þnh Ix, V«n kÕ x¸c ®Þnh Uv 
KÕt qu¶ ®o cho ta gi¸ trÞ ®iÖn trë R’x lµ: 

Ix
RIxUv

Ix
UUvxR AA .' −

=
−

=  

Nh− vËy: RxxR ≠'  
Râ rµng ®Ó R’x tiÕn tíi gi¸ trÞ cña Rx th× RA cµng nhá 

cµng tèt (RA << Rx). S¬ ®å b th−êng dïng ®Ó ®o ®iÖn trë Rx lín 
b. §o ®iÖn trë b»ng ph−¬ng ph¸p so s¸nh víi ®iÖn trë mÉu 

-

+

U
Ix

I

Rx

A 

V

Ix

U

+

- Rx

V
A 
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Gi¶ sö cã s¬ ®å m¹ch  nh− trªn, khi ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh ®iÖn trë Rx theo c«ng 

thøc t−¬ng øng víi hai s¬ ®å nh− sau: 
S¬ ®å a) ®iÖn trë ®o vµ ®iÖn trë mÉu Ro m¾c nèi tiÕp 
§iÖn ¸p r¬i trªn ®iÖn trë mÉu lµ Uo, ®iÖn ¸p r¬i trªn ®iÖn trë ®o lµ Ux. Khi ®ã 

nÕu  dßng qua c¸c ®iÖn trë kh«ng ®æi ta cã:       

  

Ro
Uo
UxRx

Rx
Ux

Ro
Uo

.=⇒

=
 

S¬ ®å b) ®iÖn trë ®o vµ ®iÖn trë mÉu m¾c song song 
Dßng ®iÖn qua ®iÖn trë mÉu lµ Io, dßng qua ®iÖn trë ®o lµ Ix. Víi ®iÖn ¸p 

cung cÊp æn ®Þnh ta cã: 

Ro
Ix
IoRx

RxIxRoIo

.

..

=⇒

=
 

2. §o ®iÖn trë trùc tiÕp b»ng Ohmmet 
Khi ®o ®iÖn trë b»ng ph−¬ng ph¸p gi¸n tiÕp nh− 

trªn sai sè cña phÐp ®o sÏ lín v× nã sÏ b»ng tæng c¸c 
sai sè do c¸c dông cô g©y ra. §Ó gi¶m thiÓu sai sè 
kh«ng mong muèn nµy ng−êi ta chÕ t¹o dông cô ®o 
trùc tiÕp gi¸ trÞ cña ®iÖn trë gäi lµ Ohmmet.  

Ohmmet lµ dông cô ®o cã c¬ cÊu chØ thÞ tõ ®iÖn 
víi nguån cung cÊp lµ pin vµ c¸c ®iÖn trë chuÈn. Dùa 

vµo ®Þnh luËt Ohm ta cã 
I
UR = , nh− vËy, nÕu gi÷ U 

kh«ng ®æi th× dßng ®iÖn I qua m¹ch ®o sÏ thay ®æi khi 
®iÖn trë thay ®æi (tøc lµ kim sÏ lÖch nh÷ng gãc kh¸c nhau khi gi¸ trÞ cña ®iÖn trë 
thay ®æi). Trªn c¬ së ®ã ng−êi ta chÕ t¹o Ohmmet ®o ®iÖn trë. Nh− vËy, vÒ mÆt 
nguyªn t¾c cã thÓ sö dông tÊt c¶ c¸c c¬ cÊu chØ thÞ theo dßng (nh− c¬ cÊu chØ thÞ tõ 
®iÖn, ®iÖn tõ hay ®iÖn ®éng) ®Ó chÕ t¹o Ohmmet nh−ng trªn thùc tÕ ng−êi ta chØ sö 
dông c¬ cÊu tõ ®iÖn v× nh÷ng −u ®iÓm  cña c¬ cÊu nµy nh− ®· nãi ë phÇn tr−íc. 
D−íi ®©y sÏ chØ nãi tíi Ohmmet cã c¬ cÊu chØ thÞ kiÓu tõ ®iÖn. 

Cã hai lo¹i Ohmmet lµ Ohmmet nèi tiÕp vµ Ohmmet song song. 
 
 

UxUo

Io Ix

21

Ro Rx

+
U

+

U

RxR0

++ 
-- 

V A 
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a. Ohmmet nèi tiÕp 
§©y lµ Ohmmet trong ®ã ®iÖn trë cÇn ®o m¾c 

nèi tiÕp víi c¬ cÊu chØ thÞ. Ohmmet lo¹i nµy th−êng ®Ó 
®o gi¸ trÞ ®iÖn trë Rx cì tõ Ohm trë lªn. 

Rp lµ ®iÖn trë phô ®¶m b¶o khi Rx = 0 dßng ®iÖn 
qua c¬ cÊu ®o lµ lín nhÊt (hÕt thang chia ®é) vµ ®Ó b¶o 
vÖ c¬ cÊu chØ thÞ. 

§iÖn trë trong cña Ohmmet ®−îc x¸c ®Þnh lµ 

maxIct
UoRpRctR =+=Ω  

Khi Rx = 0 dßng qua chØ thÞ lµ dßng Ictmax = 
RpRct

Uo
+

 

Khi Rx ≠ 0 dßng qua chØ thÞ Ict = 
RxRpRct

Uo
++

 

Khi ∞=Rx  dßng qua chØ thÞ b»ng 0 
Tõ ®ã ta nhËn thÊy thang chia 

®é cña Ohmmet ng−îc víi cña 
Ampemet hay V«nmet.  

Ngoµi ra sè chØ cña Ohmmet 
cßn phô thuéc vµo nguån pin cung 
cÊp bªn trong. Khi Uo gi¶m th× sai sè kh¸ lín. §Ó 
®iÒu chØnh sai sè nµy (hay cßn gäi lµ ®iÒu chØnh 
zero)  ng−êi ta m¾c thªm chiÕt ¸p Rm nh− h×nh 
sau: 

C¸ch chØnh zero: mçi lÇn sö dông Ohmmet ta 
ng¾n m¹ch ®Çu vµo (cho Rx = 0 b»ng c¸ch chËp hai 
®Çu que ®o víi nhau), vÆn nóm ®iÒu chØnh cña Rm 
®Ó kim chØ zero trªn thang ®o.  

B»ng c¸ch lµm nh− trªn ta sÏ cã kÕt qu¶ ®o chÝnh x¸c h¬n dï nguån pin bÞ yÕu 
®i. 
b. Ohmmet song song 

Lo¹i Ohmmet nµy cã ®iÖn trë cÇn ®o 
Rx m¾c song song víi c¬ cÊu chØ thÞ nh− 
h×nh d−íi ®©y 

Ohmmet lo¹i nµy dïng ®Ó ®o ®iÖn 
trë R kh¸ nhá, nã cã thang ®o thuËn chiÒu 
v× khi kh«ng cã Rx (tøc lµ ∞=Rx ) dßng 
qua chØ thÞ lµ lín nhÊt cßn khi Rx = 0 
dßng qua chØ thÞ xÊp xØ 0. 

Nh− vËy thang ®o cña Ohmmet 
song song cã d¹ng thuËn nh− c¸c 
thang ®o th«ng th−êng kh¸c 
c. Ohmmet nhiÒu thang ®o 

ViÖc më réng nhiÒu thang ®o 
cho Ohmmet sÏ tu©n theo nguyªn t¾c chuyÓn tõ giíi h¹n ®o nµy sang giíi h¹n ®o 
kh¸c b»ng c¸ch thay ®æi ®iÖn trë vµo cña Ohmmet víi mét sè lÇn nhÊt ®Þnh sao cho 
khi Rx = 0 kim chØ vÉn ®¶m b¶o lÖch hÕt thang ®o tøc lµ dßng qua c¬ cÊu ®o b»ng 
gi¸ trÞ ®Þnh møc ®· chän. 

1

2

+Uo

Rx

Rp

1

2

R

+Uo

Rx

Rp

Rm

R

Rx

Rm

Rp

+Uo
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§Ó më réng giíi h¹n ®o cña Ohmmet ng−êi ta cã thÓ dïng nhiÒu nguån cung 
cÊp vµ c¸c ®iÖn trë ph©n dßng cho c¸c thang ®o kh¸c nhau.  

H×nh bªn lµ vÝ dô vÒ mét 
s¬ ®å cña Ohmmet nhiÒu 
thang ®o. 
 
Chó ý: C«ng t¾c ®o cã phÇn 
tiÕp xóc ®éng cã thÓ xoay tõng 
nÊc cïng chiÒu hoÆc ng−îc 
chiÒu kim ®ång hå. C«ng t¾c 
nµy cã hai phÇn tiÕp xóc lµ 
tiÕp xóc víi ®iÖn trë ph©n 
dßng t−¬ng øng cña thang ®o 
vµ tiÕp xóc víi nguån cung 
cÊp cho d¶i ®o ®ã. 

Khi thang ®o ®iÖn trë ë 
gi¸ trÞ nhá th× sö dông nguån 
nhá (vÝ dô lµ 1,5V) 

Khi thang ®o ®iÖn trë ë 
gi¸ trÞ lín th× sö dông nguån 
lín (vÝ dô lµ 9V hoÆc15V) 

 
3. CÇu ®o ®iÖn trë 

Cã hai lo¹i cÇu lµ cÇu ®¬n (Wheatstone) vµ cÇu kÐp (Kelvin) ®−îc sö dông ®Ó 
®o ®iÖn trë víi ®é chÝnh x¸c cao. 
a. CÇu Wheatstone (cÇu ®¬n) 

S¬ ®å cÇu nh− h×nh bªn. Trong ®ã: 
R1 lµ chiÕt ¸p 
R2, R3 lµ c¸c ®iÖn trë cè ®Þnh 
§©y lµ c¸c ®iÖn trë lµm b»ng Manganine cã ®é 

chÝnh x¸c cao.  
Rx lµ ®iÖn trë cÇn ®o 
CT lµ chØ thÞ 0. 
Ho¹t ®éng cña cÇu: 
§Ó x¸c ®Þnh ®iÖn trë Rx ng−êi ta ®iÒu chØnh 

con ch¹y cña R1 ®Ó chØ thÞ chØ 0, khi ®ã cÇu ë tr¹ng 
th¸i c©n b»ng, tøc lµ Uab = 0 

Theo c«ng thøc ph©n ¸p ta cã: 

 
Uo

RRx
RxVb

Uo
RR

RVa

.
3

.
21

1

+
=

+
=

 

CÇu c©n b»ng khi Va = Vb 

1.
2
3

.23.1
321

1

R
R
RRx

RxRRR
RxR

Rx
RR

R

=⇒

=⇔
+

=
+

⇒

 

chØnh lÖch kh«ng

c«ng t¾c

Rx10k Rx1
Rx10Rx100Rx1k

Ohmmet nhiÒu thang ®o

Rx

+
1.5V

+
9V

R11R10R9R8R7

R6R5R4R3

R2 R1

CÇu Wheatstone

ba
+

Uo

RxR1

R3R2
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V× R3 vµ R2 cã gi¸ trÞ cè ®Þnh nªn tØ sè gi÷a chóng lµ kh«ng ®æi vµ ®−îc gäi 
lµ hÖ sè nh©n k, nh− vËy, Rx = k.R1 

Tõ ®ã ta cã c¸ch ®o ®iÖn trë b»ng cÇu Wheatstone nh− sau: 
§−a ®iÖn trë Rx vµo cÇu vµ ®iÒu chØnh con ch¹y cña R1 sao cho kim chØ thÞ 

chØ 0, khi ®ã Rx = 1.
2
3 R

R
R

, hÖ sè R3 / R2 biÕt tr−íc nªn thang kh¾c ®é cã thÓ kh¾c 

trùc tiÕp gi¸ trÞ cña ®iÖn trë cÇn ®o tuú thuéc vµo vÞ trÝ con ch¹y cña R1. 
Th«ng th−êng ®Ó më réng thang ®o ng−êi ta gi÷ nguyªn R2 cßn R3 ®−îc thay 

bëi mét d·y c¸c ®iÖn trë cã gi¸ trÞ h¬n kÐm nhau 10 lÇn, khi ®ã ta sÏ cã hÖ sè nh©n 
lµ béi cña 10. S¬ ®å më réng thang ®o cho cÇu Wheatstone nh− sau: 

R5 lµ chiÕt ¸p ®iÒu 
chØnh ®é nh¹y cña chØ thÞ. 
C¸ch ®iÒu chØnh:  

+ Cho K ë vÞ trÝ 1 ®Ó 
chØnh th«, b¶o vÖ qu¸ dßng 
cho chØ thÞ 

+ Cho K ë vÞ trÝ 2 ®Ó 
chØnh tinh sao cho cÇu c©n 
b»ng hoµn toµn. 

Tuú vµo d¶i gi¸ trÞ 
®iÖn ¸p cÇn ®o chän gi¸ trÞ 
cña R3 phï hîp b»ng c¸ch 
xoay c«ng t¾c. 

§é chÝnh x¸c cña phÐp ®o phô thuéc vµo ®é nh¹y cña chØ thÞ, ®é chÝnh x¸c 
cña c¸c ®iÖn trë mÉu. Tuy nhiªn, −u ®iÓm chÝnh cña cÇu Wheatstone lµ ë ®iÓm gi¸ 
trÞ cña ®iÖn trë kh«ng phô thuéc vµo nguån cung cÊp. NghÜa lµ nÕu nguån cung cÊp 
cã bÞ suy gi¶m trong qu¸ tr×nh 
sö dông th× vÉn kh«ng ¶nh 
h−ëng tíi cÇu ®o. 

Ngoµi ra ng−êi ta cßn 
cã thÓ m¾c theo s¬ ®å cÇu 
biÕn trë nh− sau: 

Khi ®ã: 

Rx = 1.
2
3 R

R
R

 

TØ sè R3/R2 ®−îc x¸c 
®Þnh trªn biÕn trë, nghÜa lµ gi¸ 
trÞ cña Rx ®−îc kh¾c ®é ngay trªn thang chia 

R1 cã nhiÒu gi¸ trÞ ®Ó më réng thang ®o. 
M¹ch trªn cã −u ®iÓm lµ gän nhÑ, ®¬n gi¶n nh−ng l¹i cã ®é chÝnh x¸c kh«ng 

cao do sai sè cña biÕn trë vµ chØ thÞ. 
Gi¸ trÞ ®iÖn trë cÇn ®o cµng lín ®é chÝnh x¸c cµng gi¶m 
Khi ®o R = 50 - 105Ω sai sè kho¶ng 0,05% nh−ng khi ®o R = 105 – 106 Ω th× 

sai sè lªn tíi 0,5%. 
b. CÇu Kelvin (cÇu kÐp) 

§©y lµ dông cô dïng ®Ó ®o ®iÖn trë nhá vµ rÊt nhá mµ cÇu ®¬n ë trªn kh«ng 
®o ®−îc hoÆc cã sai sè qu¸ lín do ®iÖn trë d©y nèi vµ ®iÖn trë tiÕp xóc. 

D−íi ®©y lµ m¹ch nguyªn lý vµ s¬ ®å th«ng th−êng cña cÇu kÐp: 

b

K

x1kx100x10x1

CÇu Wheatstone nhiÒu thang ®o

a

1

2
+

Uo

R1

R2 R3

Rx

R5

x1 x10 x100

R3

R2

0
Rx

R1

R5

+
Uo

Ro
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Khi cÇu c©n b»ng ta cã chØ thÞ chØ 0, dßng qua chØ thÞ b»ng 0 nªn dßng qua 
R1, R2 lµ dßng I1, dßng qua R3 , R4 lµ dßng I1. 

+ Theo vßng 1 ta cã: 
I1.R1 = I.Rx + I2.R3 
I.Rx = I1.R1 – I2.R3 

)
1
3.21(1.

R
RIIRRxI −=⇒  

+ Theo vßng 2 ta cã: 
I1.R2 = I.Ro + I2.R4 
I.Ro = I1.R2 – I2.R4 

)
2
4.21(2.

R
RIIRRoI −=⇒  

VËy: 

2
4.21

1
3.21

.
2
1

R
RII

R
RII

R
R

Ro
Rx

−

−
=  

Víi ®iÒu kiÖn:  

R2

R1
Ro.Rx    :cã sÏta 

R2

R1
      hay

=

==
4
3

2
4

1
3

R
R

R
R

R
R

 

Nh− vËy nÕu trong qu¸ tr×nh ®o lu«n gi÷ ®−îc tØ sè R1/R2 = R3/R4 th× ta sÏ 
tÝnh ®−îc Rx th«ng qua tØ sè trªn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Chó ý: Ro lµ ®iÖn trë mÉu cßn Rx lµ ®iÖn trë cÇn ®o cã gi¸ trÞ rÊt nhá nªn ®Ó ®¶m 
b¶o ®é chÝnh x¸c cao chóng th−êng ®−îc chÕ t¹o thµnh ®iÖn trë 4 ®Çu, trong ®ã cã 2 
®Çu ¸p vµ 2 ®Çu dßng (vÒ thùc chÊt ®ã chÝnh lµ c¸c ®iÖn trë sun nhá). Khi nµy sÏ 
tr¸nh ®−îc sôt ¸p t¹i c¸c ®iÓm tiÕp xóc cña c¸c ®Çu ra ®iÖn ¸p. Trong s¬ ®å th«ng 
th−êng, R1, R2, R3 vµ R4 ®−îc m¾c víi c¸c ®Çu ®iÖn ¸p cña chóng. Nèi gi÷a Rx vµ 

Ro lµ nèi c¸c ®Çu dßng. D¶i ®o cña cÇu kÐp tõ 10-6 - 100Ω, gi¸ trÞ ®iÖn trë cµng nhá 
cÊp chÝnh x¸c cµng thÊp do h¹n chÕ cña kh¶ n¨ng t¹o gi¸ trÞ chuÈn.  
 
4. §o ®iÖn trë b»ng chØ thÞ sè: 
 - Tr−íc khi ®o(m¹ch ë tr¹ng th¸i chê): 

+ Tô C lu«n ®−îc n¹p ®Çy tõ nguån E. 
+ Trig¬ T lu«n ë tr¹ng th¸i “0”  

I

I1I1

I2 I2I

+

Uo Rdc

Rx RoR

R4R3

R2R1

A 

®Çu dßng ®iÖn

®Çu ®iÖn ¸p

R

R1

R2

R3

R4

I

I1

I

I2

I-I2+
Uo

Ro

Rx

Cùc dßng

Cùc dßng
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- Khi b¾t ®Çu ®o :      + Trig¬ ®−îc kÝch ho¹t chuyÓn tõ 0--> 1 

+  §ång thêi, m¹ch t¹o xung còng ®−îc kÝch ho¹t  
 + Kho¸ K ë vÞ trÝ 2. 

 C¸c hiÖn t−îng s¶y ra : 
Nhê t¸c ®éng cña xung tÝch cùc ®Õn tõ trig¬ T m¹ch chän xung sÏ cho qua c¸c 

xung ®Õn tõ bé t¹o xung, m¹ch ®Õm b¾t ®Çu ®Õm sè xung nµy. 
Tô C phãng ®iÖn qua ®iÖn trë RX theo ph−¬ng tr×nh : 

CRtrongdoTeEU X
Tt

T == − ,. / = h»ng sè thêi gian cña m¹ch 
Sau kho¶ng t=T , ta cã UI=E.e-1 
Trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, chän R1 vµ R2 sao cho : 
UII=E.R2/ (R1 +R2)=E.e-1 

Tøc lµ sau kho¶ng thêi gian t=T=RC ®iÖn ¸p ®Çu vµo bé so s¸nh lµ b»ng 
nhau,  tøc lµ ®Çu ra bé so s¸nh cã tÝn hiÖu, tÝn hiÖu nµy kÝch ho¹t trig¬ T lµm T 
chuyÓn tr¹ng th¸i ‘1’-->‘0’, lµm cho m¹ch chän xung ngõng kh«ng cho xung qua, 
m¹ch ®Õm kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Õm. Bé chØ thÞ chØ thÞ kÕt qu¶ ®o 

Ta cã biÓu ®å thêi gian nh− sau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Gäi sè xung ®Õm ®−îc lµ m, ta cã : T=RXC=m.Ttx => 
RX=(Ttx/C).m= K.m, trong ®ã K lµ h»ng sè, v× T, C lµ nh÷ng gi¸ trÞ biÕt tr−íc

So 
s¸nh 

Bé chän 
xung 

T¹o xung

Bé  
®Õm 

CTS

E 

R1 

R2 

R 

C
Rx 

UI 

UII 

T

H×nh. S¬ ®å khèi m¹ch ®o ®iÖn trë b»ng chØ thÞ sè

T=RC

Ttx

U§Õm 

UT¹o xung 
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II. CÇu dßng xoay chiÒu 
§©y lµ dông cô dùa trªn cÇu ®¬n ®Ó ®o ®iÖn c¶m, ®iÖn dung, gãc tæn hao vµ hÖ 

sè phÈm chÊt Q.  
Nguån cung cÊp lµ nguån xoay chiÒu tÇn 

sè c«ng nghiÖp (50 – 60Hz), ©m tÇn hoÆc cao tÇn 
tõ m¸y ph¸t tÇn. 

ChØ thÞ zero lµ dông cô xoay chiÒu nh− 
®iÖn kÕ ®iÖn tö, m¸y hiÖn sãng … 

Trong ®ã Z lµ tæng trë cña c¸c nh¸nh, Z = 
R +jX víi R lµ phÇn thùc vµ X lµ phÇn ¶o.  

§iÒu kiÖn c©n b»ng cña cÇu lµ: Z1.Z3 = 
Z2.Z4 

§iÒu kiÖn trªn tho¶ m·n khi c¸c ®iÒu kiÖn c©n b»ng biªn ®é vµ c©n b»ng pha 
®−îc tho¶ m·n. 

Dông cô chØ 0 cña cÇu xoay chiÒu th−êng lµ ®iÖn kÕ chØnh l−u cã sö dông 
thªm bé khuÕch ®¹i ®Ó t¨ng ®o nh¹y cho chØ thÞ víi d¶i tÇn 
sè ®o lµ 20Hz – 1MHz (h×nh bªn) 
1. CÇu xoay chiÒu ®o ®iÖn dung 

Tô ®iÖn lý t−ëng lµ tô kh«ng tiªu thô c«ng suÊt 
(dßng ®iÖn mét chiÒu kh«ng qua tô) nh−ng trong thùc tÕ 
vÉn cã thµnh phÇn dßng rß ®i qua líp ®iÖn m«i v× vËy 
trong tô cã sù tæn hao c«ng suÊt. §Ó ®Æc tr−ng cho sù tæn 
hao nµy ng−êi ta sö dông th«ng sè gãc tæn hao tgδ  

Víi tô cã tæn hao nhá tgδ =R.ω C 
Víi tô cã tæn hao lín tgδ =1/R.ω C 
Trong ®ã R, C lµ hai thµnh phÇn ®¹i diÖn cho phÇn 

thuÇn trë vµ phÇn thuÇn dung cña tô ®iÖn. 
a. CÇu ®o tô ®iÖn tæn hao nhá 

Tô ®iÖn cã tæn hao nhá ®−îc biÓu 
diÔn bëi mét tô ®iÖn lý t−ëng m¾c nèi tiÕp 
víi mét ®iÖn trë. Khi ®ã ng−êi ta m¾c cÇu 
nh− h×nh bªn 

Cx, Rx lµ nh¸nh tô ®iÖn cÇn ®o 
Cm, Rm lµ nh¸nh tô mÉu ®iÒu chØnh 

®−îc  
R1, R2 lµ c¸c ®iÖn trë thuÇn trë. 
Khi cÇu c©n b»ng ta cã mèi quan hÖ: 

Zx.Z2 = Z1.Zm 
Víi :  

         
 

Uo ~

M¹ch cÇu dßng xoay chiªu

Z4 Z3

Z2Z1

+

U1
OPAMP5 D1

R4

Rct

R3

Uo ~

CÇu ®o tô ®iÖn cã tæn hao nhá

RmCm

R2

R1RxCx

22
11

    1

1

RZ
RZ

Cmj
RmZm

Cxj
RxZx

=
=

+=

+=

ω

ω

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=

=
⇔

⎩
⎨
⎧

=
=

⇔

+=+

Cm
R
RCx

Rm
R
RRx

CmRCxR
RmRRxR

Cmj
RmRR

Cxj
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2
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b. CÇu ®o tô ®iÖn cã tæn hao lín  
Khi tô cã tæn hao lín ng−êi ta biÓu diÔn nã d−íi d¹ng mét tô ®iÖn lý t−ëng 

m¸c song song víi mét ®iÖn trë. 
CÇu c©n b»ng ta cã ®iÒu kiÖn: 

Zx.Z2=Z1.Zm 
Víi: 

CmjRm
Cmj

Rm

Cmj
Rm

Zm

CxjRx
Cxj

Rx

Cxj
Rx

Zx

ω
ω

ω

ω
ω

ω

+
=

+
=

+
=

+
=

/1
1

1

1.

/1
1

1

1.

 

Z1 = R1   Z2 = R2 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=

=
⇔

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

=
⇔

+=+⇒
+

=
+

⇒

Cm
R
RCx

Rm
R
RRx

CmRCxR
Rm
R

Rx
R

CmjRmRCxjRxR
CxjRx

R
CmjRm

R

.
1
2

.
2
1

.2.1

21

)/1.(2)/1(1
/1

2
/1

1

ωω
ωω

 

2. CÇu ®o ®iÖn c¶m 
Cuén c¶m lý t−ëng lµ cuén d©y chØ cã thµnh ph©n ®iÖn kh¸ng lµ (XL = ω L) 

hoÆc chØ thuÇn khiÕt lµ ®iÖn c¶m L, nh−ng trong thùc tÕ c¸c cuén d©y bao giê còng 
cã mét ®iÖn trë nhÊt ®Þnh. §iÖn trë cµng lín phÈm chÊt cña cuén d©y cµng kÐm. Q 
lµ th«ng sè ®Æc tr−ng cho phÈm chÊt cña cuén d©y, nã ®−îc tÝnh b»ng: 

L

L

R
XQ =  

§Ó ®o c¸c th«ng sè cña cuén d©y ng−êi ta th−êng dïng m¹ch cÇu xoay chiÒu. 
a. CÇu xoay chiÒu dïng ®iÖn c¶m mÉu 

M¹ch cÇu so s¸nh c¸c ®¹i l−îng cÇn 
x¸c ®Þnh Lx, Rx víi ®¹i l−îng mÉu Lm vµ 
Rm. 

Hai nh¸nh R1, R2 lµ c¸c ®iÖn trë 
thuÇn trë cã ®é chÝnh x¸c cao. 

Khi ®o ng−êi ta ®iÒu chØnh Rm, Lm 
(vµ cã thÓ c¶ R1, R2) ®Ó cÇu ®¹t gi¸ trÞ c©n 
b»ng. 

Khi cÇu c©n b»ng ta cã: 
  Zx.Z2 = Z1.Zm 

Uo ~

CÇu ®o tô ®iÖn cã tæn hao lín

Cx

Cm

Rx

R1

R2Rm

Uo ~

CÇu ®o ®iÖn c¶m

Lm

Lx Rx R1

R2

Rm
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Víi: 
Zx = Rx + jωLx 
Zm = Rm + jωLm 
Z1 = R1 
Z2 = R2 
 
Tõ ®ã tÝnh ®−îc hÖ sè phÈm  chÊt 

cña cuén d©y 

Rm
Lmw

Rx
LxwQx

..
==  

b. CÇu ®iÖn c¶m Maxwell 
Trªn thùc tÕ viÖc chÕ t¹o tô ®iÖn 

chuÈn dÔ h¬n nhiÒu so víi viÖc t¹o cuén 
d©y chuÈn, do vËy ng−êi ta sö dông tô 
®iÖn trong cÇu Maxwell ®Ó ®o ®iÖn c¶m. 

Khi cÇu ®¹t c©n b»ng ta cã: 
Zx.Zm = Z1.Z2 
Trong ®ã: 
Zx = Rx + jω Lx 

Zm = 
CmjRm ω+/1

1
 

Z1 = R1 
Z2 = R2 
 

Tõ ®ã tÝnh ®−îc RmCmw
Rx
LxwQx ...

==  

CÇu Maxwell chØ thÝch hîp ®o c¸c cuén c¶m cã hÖ sè Q thÊp 
c. CÇu ®iÖn c¶m Hay 

M¹ch cÇu nµy ®−îc sö dông cho viÖc ®o c¸c cuén c¶m cã hÖ sè phÈm chÊt 
cao. 

Khi cÇu c©n b»ng ta cã: 
Zx.Zm = Z1.Z2 

Víi: 

22
11

1

.

RZ
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Cmj
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LxjRx
LxjRxZx
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+
=

ω

ω
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  khi ®ã RmCmw
Rx
LxwQx ...

==  

Uo ~
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CÇu ®iÖn c¶m Maxwell
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Ngoµi ra, ng−êi ta cßn dïng c¸c biÕn thÓ kh¸c cña m¹ch cÇu nh− m¹ch cÇu 
Owen, Shering … ®Ó ®o tô ®iÖn vµ cuén c¶m.  
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Ch−¬ng 8:  
 

M¸y hiÖn sãng ®iÖn tö 
I. Më ®Çu 

M¸y hiÖn sãng ®iÖn tö hay cßn gäi lµ dao ®éng ký 
®iÖn tö (electronic oscilloscope) lµ mét dông cô hiÓn thÞ 
d¹ng sãng rÊt th«ng dông. Nã chñ yÕu ®−îc sö dông ®Ó 
vÏ d¹ng cña tÝn hiÖu ®iÖn thay ®æi theo thêi gian. B»ng 
c¸ch sö dông m¸y hiÖn sãng ta x¸c ®Þnh ®−îc:  

+ Gi¸ trÞ ®iÖn ¸p vµ thêi gian t−¬ng øng cña tÝn 
hiÖu 

+ TÇn sè dao ®éng cña tÝn hiÖu 
+ Gãc lÖch pha gi÷a hai tÝn hiÖu 
+ D¹ng sãng t¹i mçi ®iÓm kh¸c nhau trªn m¹ch ®iÖn tö 
+ Thµnh phÇn cña tÝn hiÖu gåm thµnh phÇn mét chiÒu vµ xoay chiÒu nh− thÕ 

nµo 
+ Trong tÝn hiÖu cã bao nhiªu thµnh phÇn nhiÔu vµ nhiÔu ®ã cã thay ®æi theo 

thêi gian hay kh«ng  
Mét m¸y hiÖn sãng gièng nh− mét m¸y thu h×nh nhá nh−ng cã mµn h×nh ®−îc 

kÎ « vµ cã nhiÒu phÇn ®iÒu khiÓn h¬n TV. D−íi ®©y lµ panel cña mét m¸y hiÖn sãng 
th«ng dông víi phÇn hiÓn thÞ sãng; phÇn ®iÒu khiÓn theo trôc X, trôc Y, ®ång bé vµ 
chÕ ®é mµn h×nh; phÇn kÕt nèi ®Çu ®o …. 
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Mµn h×nh cña m¸y hiÖn sãng ®−îc chia «, 10 « theo chiÒu ngang vµ 8 « theo 
chiÒu ®øng. ë chÕ ®é hiÓn thÞ 
th«ng th−êng, m¸y hiÖn sãng 
hiÖn d¹ng sãng biÕn ®æi theo 
thêi gian: trôc ®øng Y lµ trôc 
®iÖn ¸p, trôc ngang X lµ trôc 
thêi gian. §é chãi hay ®é s¸ng 
cña mµn h×nh ®«i khi cßn gäi 
lµ trôc Z.  

M¸y hiÖn sãng cã thÓ 
®−îc dïng ë rÊt nhiÒu lÜnh vùc 
kh¸c nhau chø kh«ng ®¬n 
thuÇn chØ trong lÜnh vùc ®iÖn 
tö. Víi mét bé chuyÓn ®æi hîp 
lý ta cã thÓ ®o ®−îc th«ng sè 
cña hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c hiÖn t−îng vËt lý. Bé chuyÓn ®æi ë ®©y cã nhiÖm vô t¹o ra tÝn 
hiÖu ®iÖn t−¬ng øng víi ®¹i l−îng cÇn ®o, vÝ dô nh− c¸c bé c¶m biÕn ©m thanh, ¸nh 
s¸ng, ®é c¨ng, ®é rung, ¸p suÊt hay nhiÖt ®é … 

C¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö th−êng ®−îc chia thµnh 2 nhãm c¬ b¶n lµ thiÕt bÞ t−¬ng tù 
vµ thiÕt bÞ sè, m¸y hiÖn sãng còng vËy. M¸y hiÖn sãng t−¬ng tù (Analog 
oscilloscope) sÏ chuyÓn trùc tiÕp tÝn hiÖu ®iÖn cÇn ®o thµnh dßng electron b¾n lªn 
mµn h×nh. §iÖn ¸p lµm lÖch chïm electron mét c¸ch tØ lÖ vµ t¹o ra tøc thêi d¹ng 
sãng t−¬ng øng trªn mµn h×nh. Trong khi ®ã, m¸y hiÖn sãng sè (Digital 
osciloscope) sÏ lÊy mÉu d¹ng sãng, ®−a qua bé chuyÓn ®æi t−¬ng tù / sè (ADC). Sau 
®ã nã sö dông c¸c th«ng tin d−íi d¹ng sè ®Ó t¸i t¹o l¹i d¹ng sãng trªn mµn h×nh.  

Tuú vµo øng dông mµ ng−êi ta sö dông m¸y hiÖn sãng lo¹i nµo cho phï hîp. 
Th«ng th−êng, nÕu cÇn hiÓn thÞ d¹ng tÝn hiÖn d−íi d¹ng thêi gian thùc (khi chóng 

x¶y ra) th× sö dông m¸y hiÖn sãng t−¬ng tù. Khi cÇn l−u gi÷ th«ng tin còng nh− h×nh 
¶nh ®Ó cã thÓ xö lý sau hay in ra d¹ng sãng th× ng−êi ta sö dông m¸y hiÖn sãng sè 
cã kh¶ n¨ng kÕt n«Ý víi m¸y tÝnh vµ c¸c bé vi xö lý. 

PhÇn tiÕp theo cña tµi liÖu chóng ta sÏ nãi tíi m¸y hiÖn sãng t−¬ng tù, lo¹i 
dïng phæ biÕn trong kü thuËt ®o l−êng ®iÖn tö. 

X (time) 

Y  (voltage)

  Z (intensity)
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II. S¬ ®å khèi cña mét m¸y hiÖn sãng th«ng dông 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TÝn hiÖu vµo ®−îc ®−a qua bé chuyÓn m¹ch ac / dc (kho¸ K ®ãng khi cÇn x¸c 

®Þnh thµnh phÇn dc cña tÝn hiÖu cßn khi chØ quan t©m ®Õn thµnh phÇn ac th× më K). 
TÝn hiÖu nµy sÏ qua bé ph©n ¸p (hay cßn gäi lµ bé suy gi¶m ®Çu vµo) ®−îc ®iÒu 
khiÓn  bëi chuyÓn m¹ch nóm xoay VOLTS / DIV, nghÜa lµ xoay nóm nµy cho phÐp 
ta ®iÒu chØnh tØ lÖ cña sãng theo chiÒu ®øng. ChuyÓn m¹ch Y-POS ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ 
theo chiÒu ®øng cña sãng, nghÜa lµ cã thÓ di chuyÓn sãng theo chiÒu lªn hoÆc xuèng 
tuú ý b»ng c¸ch xoay nóm vÆn nµy. Sau khi qua ph©n ¸p, tÝn hiÖu vµo sÏ ®−îc bé 
khuÕch ®¹i Y khuÕch ®¹i lµm lÖch ®Ó ®−a tíi ®iÒu khiÓn cÆp lµm lÖch ®øng. TÝn hiÖu 
cña bé K§ Y còng ®−îc ®−a tíi trigo (khèi ®ång bé), tr−êng hîp nµy gäi lµ ®ång bé 
trong, ®Ó kÝch thÝch m¹ch t¹o sãng r¨ng c−a (cßn gäi lµ m¹ch ph¸t quÐt) vµ ®−a tíi 
®iÒu khiÓn cÆp lµm lÖch ngang (®Ó t¨ng hiÖu qu¶ ®iÒu khiÓn, mét sè m¹ch cßn sö 
dông thªm c¸c bé khuÕch ®¹i X sau khèi t¹o ®iÖn ¸p r¨ng c−a). §«i khi ng−êi ta 
còng cho m¹ch lµm viÖc ë chÕ ®é ®ång bé ngoµi b»ng c¸ch c¾t ®−êng tÝn hiÖu tõ 
K§ Y, thay vµo ®ã lµ cho tÝn hiÖu ngoµi kÝch thÝch khèi t¹o sãng r¨ng c−a. 

§i vµo khèi t¹o sãng r¨ng c−a cßn cã hai tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ nóm vÆn 
TIME/DIV vµ X-POS. TIME/DIV (cã nhiÒu m¸y kÝ hiÖu lµ SEC/DIV) cho phÐp 
thay ®æi tèc ®é quÐt theo chiÒu ngang, khi ®ã d¹ng sãng sÏ dõng trªn mµn h×nh víi 
n chu kú nÕu tÇn sè cña sãng ®ã lín gÊp n lÇn tÇn sè quÐt). X-POS lµ nóm ®iÒu 
chØnh viÖc di chuyÓn sãng theo chiÒu ngang cho tiÖn quan s¸t. 

èng phãng tia ®iÖn tö CRT ®· ®−îc m« t¶ ë phÇn tr−íc. 
Sau ®©y ta sÏ xem xÐt phÇn ®iÒu khiÓn, vËn hµnh vµ c¸c øng dông th«ng dông 

nhÊt cña mét m¸y hiÖn sãng. 

AC 

DC 

GND 
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III. ThiÕt lËp chÕ ®é ho¹t ®éng vμ C¸ch ®iÒu khiÓn mét m¸y 
hiÖn sãng 
1. ThiÕt lËp chÕ ®é ho¹t ®éng cho m¸y hiÖn sãng 

Sau khi nèi ®Êt cho m¸y hiÖn sãng ta sÏ ®iÒu chØnh c¸c nóm vÆn hay c«ng t¾c 
®Ó thiÕt lËp chÕ ®é ho¹t ®éng cho m¸y. 

Panel tr−íc cña m¸y hiÖn sãng gåm 3 phÇn chÝnh lµ VERTICAL (phÇn ®iÒu 
khiÓn ®øng), HORIZONTAL (phÇn ®iÒu khiÓn ngang) vµ TRIGGER (phÇn ®iÒu 
khiÓn ®ång bé). Mét sè phÇn cßn l¹i (FOCUS - ®é nÐt, INTENSITY - ®é s¸ng…) cã 
thÓ kh¸c nhau tuú thuéc vµo h·ng s¶n xuÊt, lo¹i m¸y, vµ 
model. 

Nèi c¸c ®Çu ®o vµo ®óng vÞ trÝ (th−êng cã ký hiÖu 
CH1, CH2 víi kiÓu ®Êu nèi BNC (xem h×nh bªn). C¸c m¸y 
hiÖn sãng th«ng th−êng sÏ cã 2 que ®o øng víi 2 kªnh vµ 
mµn h×nh sÏ hiÖn d¹ng sãng t−¬ng øng víi mçi kªnh.  

 
 

 
Mét sè m¸y hiÖn sãng cã chÕ ®é AUTOSET hoÆc PRESET ®Ó thiÕt lËp l¹i 

toµn bé phÇn ®iÒu khiÓn, nÕu kh«ng ta ph¶i tiÕn hµnh b»ng tay tr−íc khi sö dông 
m¸y.  

C¸c b−íc chuÈn ho¸ nh− sau: 
1. + §−a tÊt c¶ c¸c nót bÊm vÒ vÞ trÝ OUT 
    + §−a tÊt c¶ c¸c thanh tr−ît vÒ vÞ trÝ UP  
    + §−a tÊt c¶ c¸c nóm xoay vÒ vÞ trÝ CENTRED 

  + §−a nót gi÷a cña VOLTS/DIV, TIME/DIV, 
HOLD OFF vÒ vÞ trÝ CAL (c©n chØnh) 

2. VÆn VOLTS/DIV vµ TIME/DIV vÒ vÞ trÝ 1V/DIV 
vµ .2s/DIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. BËt nguån 
 
 
 
 
4. Xoay Y-POS ®Ó ®iÒu chØnh ®iÓm s¸ng theo chiÒu ®øng 

(®iÓm s¸ng sÏ ch¹y ngang qua mµn h×nh víi tèc ®é chËm). NÕu vÆn 
TIME/DIV ng−îc chiÒu kim ®ång hå (theo chiÒu gi¶m ) th× ®iÓm 
s¸ng sÏ di chuyÓn nhanh h¬n vµ khi ë vÞ trÝ cì μs trªn mµn h×nh sÏ 
lµ 1 v¹ch s¸ng thay cho ®iÓm s¸ng. 

181H
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5. §iÒu chØnh INTENS ®Ó thay ®æi ®é chãi 

vµ FOCUS ®Ó thay ®æi ®é nÐt cña v¹ch s¸ng trªn 
mµn h×nh.   

   
 
6. §−a tÝn hiÖu chuÈn ®Ó kiÓm tra ®é chÝnh x¸c 

cña m¸y 
§−a ®Çu ®o tíi vÞ trÝ lÊy chuÈn (hoÆc lµ tõ m¸y ph¸t chuÈn hoÆc ngay trªn 

m¸y hiÖn sãng ë vÞ trÝ CAL 1Vpp, 1kHz). Víi gi¸ trÞ chuÈn nh− trªn nÕu 
VOLTS/DIV ë vÞ trÝ 1V/DIV vµ TIME/DIV ë vÞ trÝ 1ms/DIV th× trªn mµn h×nh sÏ 
xuÊt hiÖn mét sãng vu«ng cã biªn ®é ®Ønh ®Ønh 1 « trªn mµn h×nh vµ ®é réng xung 
còng lµ 1« trªn mµn  h×nh. (xoay Y-POS vµ X-POS ®Ó ®Õm « mét c¸ch chÝnh x¸c) 

Sau khi lÊy l¹i c¸c gi¸ trÞ chuÈn ë trªn, tuú thuéc chÕ ®é lµm viÖc mµ ta sö 
dông c¸c nót ®iÒu khiÓn t−¬ng øng nh− sÏ nãi ë phÇn tiÕp theo. 
2. C¸c phÇn ®iÒu khiÓn chÝnh 
a. §iÒu khiÓn mμn h×nh 

PhÇn nµy bao gåm: 
+ §iÒu chØnh ®é s¸ng-  INTENSITY - cña d¹ng sãng. Th«ng th−êng khi t¨ng 

tÇn sè quÐt cÇn t¨ng thªm ®é s¸ng ®Ó tiÖn quan s¸t h¬n. Thùc chÊt ®©y lµ ®iÒu chØnh 
®iÖn ¸p l−íi 

+ §iÒu chØnh ®é nÐt – FOCUS - cña d¹ng sãng. Thùc chÊt lµ ®iÒu chØnh ®iÖn 
¸p c¸c anot A1, A2 vµ A3 

+ §iÒu chØnh ®é lÖch cña trôc ngang – TRACE - (khi vÞ trÝ cña m¸y ë nh÷ng 
®iÓm kh¸c nhau th× t¸c dông cña tõ tr−êng tr¸i ®Êt còng kh¸c nhau nªn ®«i khi ph¶i 
®iÒu chØnh ®Ó cã vÞ trÝ c©n b»ng) 
b. §iÒu khiÓn theo trôc ®øng 

PhÇn nµy sÏ ®iÒu 
khiÓn vÞ trÝ vµ tØ lÖ cña 
d¹ng sãng theo chiÒu 
®øng. Khi tÝn hiÖu ®−a 
vµo cµng lín th× 
VOLTS/DIV còng ph¶i 
ë vÞ trÝ lín vµ ng−îc l¹i. 

Ngoµi ra cßn mét 
sè phÇn nh− 

INVERT: ®¶o 
d¹ng sãng 

DC/AC/GD: hiÓn 
thÞ phÇn mét chiÒu/ 
xoay chiÒu/®Êt cña d¹ng 
sãng 

CH I/II: chän 
kªnh 1 hoÆc kªnh 2 

DUAL: chän c¶ hai kªnh 
ADD: céng tÝn hiÖu cña c¶ hai kªnh 
Khi bÊm nót INVERT d¹ng sãng cña tÝn hiÖu sÏ bÞ ®¶o ng−îc l¹i (®¶o pha 

1800) 
Khi g¹t c«ng t¾c vÒ vÞ trÝ GD trªn mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn mét ®−êng ngang, 

dÞch chuyÓn vÞ trÝ cña ®−êng nµy ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Êt cña tÝn hiÖu 
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G¹t c«ng t¾c vÒ vÞ trÝ DC nghÜa lµ trong tÝn hiÖu bao gåm c¶ thµnh phÇn mét 
chiÒu vµ xoay chiÒu, g¹t vÒ vÞ trÝ AC lµ hiÖn d¹ng sãng ®· t¸ch thµnh phÇn mét 
chiÒu. Xem h×nh d−íi ®©y: (bªn tr¸i lµ ë chÕ ®é DC vµ bªn ph¶i ë chÕ ®é AC) 

Khi Ên nót DUAL ®Ó chän c¶ hai kªnh th× trªn mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn 2 ®å thÞ 

cña 2 d¹ng sãng øng víi 2 ®Çu ®o. ADD ®Ó céng c¸c sãng víi nhau. Nãi chung vÞ trÝ 
cña 3 nót CH I/II, DUAl vµ ADD sÏ cho c¸c chÕ ®é hiÓn thÞ kh¸c nhau tuú thuéc 
vµo tõng lo¹i m¸y. 

c. §iÒu khiÓn theo trôc ngang 
PhÇn nµy ®iÒu khiÓn vÞ trÝ vµ tØ lÖ cña 

d¹ng sãng theo chiÒu ngang. Khi tÝn hiÖu 
®−a vµo cã tÇn sè cµng cao th× TIME/DIV 
ph¶i cµng nhá vµ ng−îc l¹i. Ngoµi ra cßn 
mét sè phÇn sau: 

X-Y: ë chÕ ®é nµy kªnh thø 2 sÏ lµm 
trôc X thay cho thêi gian nh− ë chÕ ®é 
th−êng. 
Chó ý: khi m¸y ho¹t ®éng ë chÕ ®é nhiÒu 
kªnh th× còng chØ cã mét phÇn ®iÒu khiÓn theo trôc ngang nªn tÇn sè quÐt khi ®ã sÏ 
lµ tÇn sè quÐt chung cho c¶ 2 d¹ng sãng. 
 
IV. øng dông cña m¸y hiÖn sãng trong kü thuËt ®o l−êng 

M¸y hiÖn sãng hiÖn nay ®−îc gäi lµ m¸y hiÖn sãng v¹n n¨ng v× kh«ng ®¬n 
thuÇn lµ hiÓn thÞ d¹ng sãng mµ nã cßn thùc hiÖn ®−îc nhiÒu kü thuËt kh¸c nh− thùc 
hiÖn hµm to¸n häc, thu thËp vµ xö lý sè liÖu vµ thËm chÝ cßn ph©n tÝch c¶ phæ tÝn 
hiÖu ... 

Trong phÇn nµy chóng ta chØ nãi tíi nh÷ng øng dông c¬ b¶n nhÊt cña mét m¸y 
hiÖn sãng. 
1. Quan s¸t tÝn hiÖu 

§Ó quan s¸t ®−îc tÝn hiÖu chØ cÇn thiÕt lËp m¸y ë chÕ ®é ®ång bé trong vµ 
®iÒu chØnh tÇn sè quÐt vµ trigo ®Ó d¹ng sãng ®øng yªn trªn mµn h×nh. Khi nµy cã 
thÓ x¸c ®Þnh ®−îc sù biÕn thiªn cña tÝn hiÖu theo thêi gian nh− thÕ nµo. C¸c m¸y 

CH I 

CH II 

CH I

ADD

CH I
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hiÖn sãng hiÖn ®¹i cã thÓ cho phÐp cïng mét lóc 2, 4 hoÆc 8 tÝn hiÖu d¹ng bÊt kú 
cïng mét lóc vµ tÇn sè quan s¸t cã thÓ lªn tíi 400MHz. 

 
2. §o ®iÖn ¸p 

ViÖc tÝnh gi¸ trÞ ®iÖn ¸p cña tÝn hiÖu ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ®Õm sè « trªn 
mµn h×nh vµ nh©n víi gi¸ trÞ  VOLTS/DIV 
VÝ dô: VOLTS/DIV chØ 1V th× tÝn hiÖu cho ë h×nh trªn cã: 

Vp = 2,7« x 1V = 2,8V 
Vpp = 5,4« x 1V = 5,4V 
Vrms = 0,707Vp = 1.98V 
 
Ngoµi ra, víi tÝn hiÖu xung ng−êi ta cßn sö dông m¸y hiÖn sãng ®Ó x¸c ®Þnh 

thêi gian t¨ng s−ên xung (rise time), gi¶m s−ên xung (fall time) vµ ®é réng xung 
(pulse width) víi c¸ch tÝnh nh− h×nh bªn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. §o tÇn sè vµ kho¶ng thêi gian 

Kho¶ng thêi gian gi÷a hai ®iÓm cña tÝn hiÖu còng ®−îc tÝnh b»ng c¸ch ®Õm sè 
« theo chiÒu ngang gi−· hai ®iÓm vµ nh©n víi gi¸ trÞ cña TIME/DIV 
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ViÖc x¸c ®Þnh tÇn sè cña tÝn hiÖu ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch tÝnh chu kú theo 
c¸ch nh− trªn. Sau ®ã nghÞch ®¶o gi¸ trÞ cña chu kú ta tÝnh ®−îc tÇn sè. 

 
VÝ dô: ë h×nh bªn s/div lµ 1ms. Chu kú cña tÝn hiÖu dµi 16«, do vËy chu kú lµ 

16ms ⇒ f = 1/16ms = 62,5Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. §o tÇn sè vµ ®é lÖch pha b»ng ph−¬ng ph¸p so s¸nh 

Ngoµi c¸ch ®o tÇn sè th«ng qua viÖc ®o chu kú nh− ë trªn, cã thÓ ®o tÇn sè 
b»ng m¸y hiÖn sãng nh− sau: so s¸nh tÇn sè cña tÝn hiÖu cÇn ®o fx víi tÇn sè chuÈn 
fo. TÝn hiÖu cÇn ®o ®−a vµo cùc Y,  tÝn hiÖu tÇn sè chuÈn ®−a vµo cùc X. ChÕ ®é lµm 
viÖc nµy cña m¸y hiÖn sãng gäi lµ chÕ ®é X-Y mode vµ c¸c sãng ®Òu cã d¹ng h×nh 
sin. Khi ®ã trªn mµn h×nh sÏ hiÖn ra mét ®−êng cong phøc t¹p gäi lµ ®−êng cong 
Lissajou.  

§iÒu chØnh tÇn sè chuÈn tíi khi tÇn sè cÇn ®o lµ béi hoÆc −íc nguyªn cña tÇn 
sè chuÈn th× trªn mµn 
h×nh sÏ cã mét ®−êng 
Lissajou ®øng yªn. H×nh 
d¸ng cña ®−êng 
Lissajou rÊt kh¸c nhau 
tuú thuéc vµo tØ sè tÇn 
sè gi÷a hai tÝn hiÖu vµ 
®é lÖch pha gi÷a chóng. 
Xem  h×nh bªn. 

Ta cã: 
n
m

fx
fo

=   

víi n lµ sè mói 
theo chiÒu ngang vµ m 
lµ sè mói theo chiÒu däc 
(hoÆc cã thÓ lÊy sè ®iÓm 
c¾t lín nhÊt theo mçi trôc hoÆc sè ®iÓm tiÕp tuyÕn víi h×nh Lissajou cña mçi trôc) 

Ph−¬ng ph¸p h×nh Lissajou cho phÐp ®o tÇn sè trong kho¶ng tõ 10Hz tíi tÇn 
sè giíi h¹n cña m¸y. 

NÕu muèn ®o ®é lÖch pha ta cho 2 tÇn sè cña hai tÝn hiÖu b»ng nhau, khi ®ã  
®−êng Lissajou cã d¹ng elip. §iÒu chØnh Y-POS vµ X-POS sao cho t©m cña elip 
trïng víi t©m mµn h×nh (gèc to¹ ®é). Khi ®ã gãc lÖch pha ®−îc tÝnh b»ng: 
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)(
B
Aarctg=ϕ    víi A, B lµ ®−êng kÝnh trôc dµi vµ ®−êng kÝnh trôc ng¾n cña 

elip 
Nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc dÊu cña gãc pha vµ 

sai sè cña phÐp ®o kh¸ lín (5 – 10%) 
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 ch−¬ng 9: 
 

§o l−êng c¸c ®¹i l−îng kh«ng ®iÖn 
 
I. kh¸i niÖm chung 

+ §èi t−îng ®o l−êng lµ c¸c ®¹i l−îng vËt lý kh«ng ®iÖn nh− nhiÖt ®é, ¸p 
suÊt,... lµ c¸c ®¹i l−îng cÇn ®o X. Sau khi tiÕn hµnh c¸c qu¸ tr×nh thùc nghiÖm b»ng 
c¸ch sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö ®Ó xö lý tÝn hiÖu, ë ®Çu ra ta ®−îc mét ®¹i 
l−îng t−¬ng øng. Sù biÕn ®æi cña ®¹i l−îng nµy chøa ®ùng tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn 
thiÕt ®Ó nhËn biÕt X, viÖc ®o l−êng ®¹i l−îng X thùc hiÖn ®−îc lµ nhê sö dông c¸c 
c¶m biÕn (Sensor) 

+ §Þnh nghÜa c¶m biÕn: 
C¶m biÕn lµ mét thiÕt bÞ dïng ®Ó biÕn ®æi tõ ®¹i l−îng vËt lý nµy sang ®¹i 

l−îng vËt lý kh¸c mang b¶n chÊt ®iÖn víi mét ®é chÝnh x¸c nhÊt ®Þnh. Quan hÖ gi÷a 
®¹i l−îng ra vµ ®¹i l−îng vµo lµ quan hÖ hµm ®¬n trÞ.  
 

 
 
trong ®ã:  X lµ ®¹i l−îng kh«ng ®iÖn cÇn ®o  

     Y lµ ®¹i l−îng ra (®¹i l−îng ®iÖn), lµ mét hµm cña ®¹i l−îng cÇn ®o,  
   Y = F(X) 
ViÖc ®o l−êng Y sÏ cho phÐp nhËn biÕt gi¸ trÞ cña X; Y = F(X) lµ d¹ng lý 

thuyÕt cña ®Þnh luËt vËt lý biÓu diÔn ho¹t ®éng cña c¶m biÕn, ®ång thêi lµ d¹ng sè 
biÓu diÔn sù phô thuéc cña nã vµo cÊu t¹o (kÝch th−íc vµ h×nh d¹ng), vËt liÖu chÕ 
t¹o c¶m biÕn, ®«i khi c¶ vµo m«i tr−êng vµ chÕ ®é sö dông (nhiÖt ®é, nguån nu«i). 

VÞ trÝ cña c¶m biÕn trong thiÕt bÞ ®o l−êng chÝnh lµ phÇn chuyÓn ®æi s¬ cÊp 
+ LÜnh vùc øng dông: c¶m biÕn ®−îc sö dông ë hÇu hÕt c¸c mÆt cña s¶n xuÊt 

còng nh− ®êi sèng x· héi. 
vÝ dô: ViÔn th«ng: trong c¸c c¬ cÊu tù ®éng c¶nh b¸o nhiÖt ®é, ®é Èm, b¸o ch¸y... 
cña tæng ®µi, gãp phÇn ®¶m b¶o tæng ®µi ho¹t ®éng ®−îc liªn tôc; c¶m biÕn t¹i c¸c 
thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®Ó chuyÓn ©m thanh, h×nh ¶nh thµnh tÝn hiÖu ®iÖn; t¹i c¸c thiÕt bÞ 
truyÒn dÉn chuyÓn tÝn hiÖu ®iÖn thµnh tÝn hiÖu quang vµ ng−îc l¹i. 

 Tù ®éng ho¸: sö dông c¶m biÕn ®Ó biÕt ®−îc c¸c th«ng sè cña ®èi t−îng cÇn 
®iÒu khiÓn (tèc ®é ®éng c¬, vËn tèc cña vËt, xe cé; h−íng ®i....) tõ ®ã x©y dùng 
ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn       

.......  
+ Nguyªn t¾c: c¶m biÕn th−êng dùa trªn c¸c hiÖu øng vËt lý biÕn ®æi mét 

d¹ng n¨ng l−îng nµo ®ã (nhiÖt, c¬, hoÆc bøc x¹) thµnh n¨ng l−îng ®iÖn. (xem l¹i 
phÇn chuyÓn ®æi s¬ cÊp). 
II. C¸c lo¹i c¶m biÕn  
 

D−íi ®©y lµ mét sè kiÓu c¶m biÕn th«ng dông nhÊt  
1. C¶m biÕn kiÓu biÕn trë 

+ CÊu t¹o: Gåm 3 phÇn: lâi, d©y quÊn vµ con tr−ît. 

C¶m biÕn 
Y X
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Lâi:  
Cã h×nh d¸ng kh¸c nhau:d¹ng hµm sè, d¹ng nh¶y cÊp. 
ChÊt liÖu: lµm b»ng bakelit, sø, kim lo¹i cã phñ líp c¸ch ®iÖn. 

D©y quÊn:  
Cã ®−êng kÝnh kho¶ng ∅=(0,02 ÷ 0,07)mm. 
ChÊt liÖu: lµm b»ng ®ång, niken, pratin, mangamin. §èi víi lo¹i 
mangamin th× ®iÖn trë lµ æn ®Þnh nhÊt. 
§iÖn trë cña d©y: tuú tõng lo¹i cã thÓ tõ vµi Ω ®Õn 1000Ω. 

Con tr−ît: chÕ t¹o b»ng ®ång faberin-f«tfo. 
  Lùc t× kho¶ng: 0,01 ÷ 0,05 N. 

 
+ Nguyªn t¾c lµm viÖc: khi ®¹i l−îng kh«ng ®iÖn t¸c ®éng vµo con tr−ît lµm 

con tr−ît di chuyÓn, ®iÖn trë cña c¶m biÕn sÏ thay ®æi t−¬ng øng. NghÜa lµ: 
   R = f(X) 
 C¶m biÕn ®iÖn trë chØ cho ta ph¸t hiÖn sù biÕn thiªn ®iÖn trë b»ng ®iÖn trë 

cña mét vßng d©y t−¬ng øng víi mét di chuyÓn b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai vßng 
d©y.  

+ øng dông:  
C¶m biÕn biÕn trë th−êng dïng ®Ó ®o di chuyÓn nhá (2-3)mm, ®o di chuyÓn 

gãc, ®o lùc ¸p suÊt >0,01N 
2. C¶m biÕn ®iÖn trë lùc c¨ng (tenz«met) 

+ CÊu t¹o: H×nh bªn lµ cÊu t¹o cña c¶m biÕn ®iÖn trë lùc c¨ng, bao gåm: 
1. TÊm giÊy máng. 
 

H×nh d¸ng th−êng gÆp cña c¶m biÕn biÕn trë 

a) 

W 

R1         R2     

R0 

c) Quan hÖ vµo/ra cña c¶m 
biÕn biÕn trë 

R1 
 
R2 

R 
 
 
R0 

0                                                             x
b)

R1              R2 
          R0 

w

     r1              r2             r3           r4

d) 

w 

R1                      R2 
             R0 

e)

w 

R1                                  R2 
                     R0 
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2. D©y m¶nh: Φ = 0,02 ÷ 0,03mm. 
ChÕ t¹o b»ng vËt liÖu constantan, nicr«m, hîp kim platin-iridi 
Th«ng th−êng l0 =  8 ÷ 15mm, khi cÇn kÝch th−íc nhá l0 = 2,5mm. 
ChiÒu réng a = 3 ÷ 10mm   

§iÖn trë thay ®æi tõ  10 ÷ 150Ω. Khi chiÒu dµi t¸c dông kh«ng bÞ h¹n chÕ l0 
cã thÓ dµi tíi 100mm. §iÖn trë tõ 800 ÷ 1000Ω. 

3. Thanh dÉn lµ ®−êng tÝn hiÖu, ®Ó nèi víi m¹ch ®o 
 +Nguyªn t¾c lµm viÖc: dùa trªn hiÖu øng tenz«, cã mét sè vËt liÖu mµ khi nã 

bÞ biÕn d¹ng th× ®iÖn trë cña nã thay ®æi. Khi ®o biÕn d¹ng Δl/l , c¶m biÕn ®−îc d¸n 
trªn ®èi t−îng ®o, khi ®èi t−îng ®o bÞ biÕn d¹ng th× tenz« biÕn d¹ng theo vµ ®iÖn trë 
cña tenz« thay ®æi mét l−îng ΔR/R.  

 Tøc lµ ΔR/R=f(Δl/l) 
 Qua viÖc x¸c ®Þnh biÕn thiªn R, ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc l−îng biÕn thiªn vÒ 

chiÒu dµi l 
+ Ph©n lo¹i:  tenz«met chia lµm c¸c lo¹i mµng máng, l¸ máng, d©y m¶nh 
+ M¹ch ®o: th−êng dïng m¹ch cÇu (cÇu 1 chiÒu hoÆc xoay chiÒu)  

 

 

l0 

a 

1

2 

3 



 
 
 
 

Ch−¬ng 9: §o l−êng c¸c ®¹i l−îng kh«ng ®iÖn 

 

107

+ øng dông: 
§o biÕn d¹ng. 
§o lùc, ®o ¸p suÊt, ®o m«men quay, ®o gia tèc vµ c¸c ®¹i l−îng kh¸c nÕu cã 

thÓ biÕn ®æi thµnh biÕn d¹ng ®µn håi víi øng suÊt kh«ng bÐ h¬n (1 ÷ 2)107N/m2. 
Lo¹i c¶m biÕn nµy cã thÓ ®o c¸c ®¹i l−îng biÕn thiªn tíi vµi chôc KHz 

3. C¶m biÕn kiÓu ®iÖn c¶m 
 + CÊu t¹o: 
C¶m biÕn ®iÖn c¶m lµ mét cuén d©y quÊn trªn lâi thÐp cã khe hë kh«ng khÝ 

(m¹ch tõ hë). Th«ng sè cña nã thay ®æi d−íi t¸c ®éng cña ®¹i l−îng vµo XV. 
 

+ Nguyªn t¾c lµm viÖc: D−íi t¸c ®éng cña ®¹i l−îng ®o XV lµm cho phÇn øng 
3 di chuyÓn, khe hë kh«ng khÝ δ thay ®æi lµm thay ®æi tõ trë cña lâi thÐp, do ®ã ®iÖn 
c¶m vµ tæng trë cña c¶m biÕn còng thay ®æi theo. §iÖn c¶m cã thÓ thay ®æi do tiÕt 
diÖn khe hë kh«ng khÝ thay ®æi hoÆc thay ®æi do tæn hao dßng ®iÖn xo¸y d−íi t¸c 
®éng cña ®¹i l−îng ®o XV 

NÕu bá qua ®iÖn trë thuÇn cña cuén d©y vµ trë tõ cña lâi thÐp, ta cã: 
    L = W2.μ0.s/δ 
  -  W: sè vßng d©y cña cuén d©y 

ϕV 

~

XV 

~

b)

1 

2 X
δ 

3

XV 

δ1        δ2 

1

2 ~

a)
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  -  δ: chiÒu dµi khe hë kh«ng khÝ 
  -  μ0: ®é tõ thÈm cña kh«ng khÝ 
  -  s: tiÕt diÖn thùc cña khe hë kh«ng khÝ 
+ M¹ch ®o: còng sö dông m¹ch cÇu lµ chñ yÕu 

+ øng dông:  
 
 

Tuú tõng lo¹i cÊu tróc cña c¶m biÕn mµ c¶m biÕn ®iÖn c¶m cã thÓ ®o ®−îc c¸c ®¹i 
l−îng vËt lý kh¸c nhau. 

- §o di chuyÓn tõ vµi trôc μm ®Õn vµi trôc cm (h×nh bªn) 
- §o chiÒu dµy líp phñ, ®o ®é bãng cña chi tiÕt gia c«ng … 
- §o lùc tõ 1/10 N ®Õn hµng chôc, hµng tr¨m N. 
- §o ¸p suÊt víi d¶i ®o: 10 -3N/m2 ÷ 10.000 N/m2 
- §o gia tèc:                   10 -2g ÷100g. 

S¬ ®å cÇu ®o hai nh¸nh sö dông c¶m biÕn ®iÖn c¶m

ΔU≠
0

C 

ChØnh  
l−u 

KhuyÕch 
®¹i 

U0 ~

L-ΔL L+Δ
L

R0 
 

Rc 

R2 R1 

 
C
T 

ChØ 
thÞ 
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Cïng lo¹i cßn cã Hç c¶m, ¸p tõ, c¶m øng chóng  lµ nhãm c¸c c¶m biÕn dùa 

trªn quy luËt ®iÖn tõ: §¹i l−îng kh«ng ®iÖn cÇn ®o lµm thay ®æi ®iÖn c¶m, hç c¶m 
cña c¶m biÕn hay tõ th«ng, ®é tõ thÈm cña lâi thÐp.  

 
4. C¶m biÕn kiÓu ¸p ®iÖn 

+ CÊu t¹o: 
VËt liÖu chÕ t¹o:  Tinh thÓ th¹ch anh tù nhiªn (Si02), 
    Titanatbari  BaTi03 nh©n t¹o, 
    Muèi xªnhÐt 
    . . . 
CÊu tróc mét tinh thÓ th¹ch anh nh− sau: 

Gåm 3 trôc:     OX - trôc ®iÖn, 
                                    OY - trôc c¬, 
                                    OZ - trôc quang. 
+ Nguyªn t¾c lµm viÖc:  
Nguyªn t¾c lµm viÖc cña c¶m biÕn ¸p ®iÖn dùa trªn hiÖu øng ¸p ®iÖn (cßn gäi 

lµ hiÖu øng piez«). Cã mét sè vËt liÖu khi chÞu t¸c ®éng mét lùc c¬ häc biÕn thiªn 
trªn bÒ mÆt cña nã xuÊt hiÖn c¸c ®iÖn tÝch q, khi lùc t¸c ®éng ngõng c¸c ®iÖn tÝch q 
còng biÕn mÊt, hiÖu øng trªn gäi lµ hiÖu øng ¸p ®iÖn thuËn. Ng−îc l¹i, nÕu ®Æt c¸c 
vËt liÖu trªn trong c¸c ®iÖn tr−êng biÕn thiªn, ®iÖn tr−êng t¸c ®éng lªn chóng lµm 
biÕn d¹ng c¬ häc, hiÖn t−îng ®ã gäi lµ hiÖu øng ¸p ®iÖn ng−îc 

HiÖn t−îng ¸p ®iÖn chØ xÈy ra khi : 
- T¸c ®éng theo trôc X mét lùc Fx, sÏ g©y ra hiÖu øng ¸p ®iÖn däc víi ®iÖn 

tÝch   
q = d1.Fx, d1 lµ h»ng sè ¸p ®iÖn, ®iÖn tÝch sinh ra kh«ng phô thuéc vµo cÊu 

tróc h×nh häc cña nã mµ chØ phô thuéc vµo ®é lín cña lùc Fx. DÊu cña ®iÖn tÝch thay 
®æi víi sù thay ®æi dÊu cña lùc Fx. 

a,CÊu tróc mét tinh thÓ th¹ch anh
b) MÆt c¾t cña tinh thÓ th¹ch anh 

a) b)

X 
y

Fx

Fy

Fy
      x Y 

Z 

X
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- Khi t¸c ®éng theo trôc Y mét lùc Fy th× sinh ra hiÖu øng ¸p ®iÖn ngang víi 

®iÖn tÝch  q = -(
x
y

)d1Fy.  §iÖn tÝch nµy phô thuéc vµo kÝch th−íc h×nh häc x, y lµ 

kÝch th−íc cña chuyÓn ®æi theo trôc X vµ trôc Y. 
d1: lµ h»ng sè ¸p ®iÖn (cßn gäi lµ m« ®un ¸p ®iÖn). 
x, y: lµ kÝch th−íc cña phÇn tö ¸p ®iÖn theo trôc X vµ Y. 
DÊu cña ®iÖn tÝch q víi hiÖu øng ¸p ®iÖn däc vµ ngang ng−îc nhau nghÜa lµ 

lùc Fx nÐn lµm xuÊt hiÖn c¸c ®iÖn tÝch cïng dÊu víi lùc Fy kÐo vµ ng−îc l¹i. 
- Khi t¸c ®éng theo trôc quang (OZ) th× q = 0, kh«ng cã hiÖu øng ¸p ®iÖn. 

Chó ý: Tr−êng hîp c¸c c¹nh cña c¶m biÕn kh«ng song song víi c¸c trôc chÝnh hoÆc 
c¸c lùc t¸c ®éng kh«ng song song víi c¸c trôc th× ®iÖn tÝch sinh ra bÐ h¬n  

+ TÝnh chÊt cña mét sè vËt liÖu ¸p ®iÖn: 
  a, Th¹ch anh (SiO2): lµ vËt liÖu tù nhiªn hoÆc tæng hîp cã c¸c tÝnh chÊt sau: 

H»ng sè ¸p ®iÖn:   d1 = 2,1.10-12( C/N). 
H»ng sè ®iÖn m«i: ε = 39,8.10-12(F/m). 

øng suÊt cho phÐp: σ = 70 ÷ 100 N/mm2. 
§iÖn trë suÊt: ρ = 1016 Ω/m nh−ng phô thuéc vµo nhiÖt ®é vµ phô thuéc vµo 

chiÒu trôc (cã gi¸ trÞ kh¸c nhau ë c¸c chiÒu trôc kh¸c nhau). 
          Tõ  0 ÷ 2000C th× d1 kh«ng phô thuéc vµo nhiÖt ®é. 
          Tõ 200 ÷ 5000C th× d1 bÞ gi¶m ®i. 
           Víi 5730C th× tÝnh chÊt ¸p ®iÖn kh«ng cßn. 

b, TitanatBari (BaTiO3): lµ lo¹i vËt liÖu tæng hîp cã tÝnh chÊt sau: 
H»ng sè ¸p ®iÖn:  d1 = 107.10-12( C/N). 
H»ng sè ®iÖn m«i: ε = 1240.103(F/m). 
M« ®un ®µn håi:   E = 115.101(F/mm2). 
C¸c tÝnh chÊt cña BaTiO3 kh«ng phô thuéc vµo ®é Èm nh−ng phô thuéc vµo 

t¹p chÊt, c«ng nghÖ chÕ t¹o vµ ®iÖn ¸p ph©n cùc. 
HÖ sè ¸p ®iÖn d1 kh«ng ph¶i lµ h»ng sè. NhiÒu tr−êng hîp gi¶m 20% sau 2 

n¨m sö dông, tÝnh chÊt ¸p ®iÖn cña nã kh«ng æn ®Þnh theo nhiÖt ®é. 
Do cã hiÖn t−îng trÔ nªn ®Æc tÝnh q = f(F) kh«ng tuyÕn tÝnh nh−ng lo¹i vËt 

liÖu nµy cã ®é bÒn c¬ häc cao, rÎ tiÒn, chÕ t¹o ®−îc c¸c h×nh d¸ng bÊt kú nªn d−îc 
dïng réng r·i. 

Ngoµi ra cßn cã vËt liÖu Titanat ch× (PbTiO3) vµ Ziriconat ch× (PbZnO3) cã m« 
®un ®iÖn ¸p lín gÊp 4 lÇn BaTiO3. 

+ M¹ch ®iÖn øng dông: 
 VÝ dô s¬ ®å cÊu t¹o cña c¶m biÕn ¸p ®iÖn ®Ó ®o lùc f(x). 
CÊu t¹o gåm: 
1. PhÇn tö ¸p ®iÖn. 
2. D©y dÉn. 
3. C¸p ®iÖn. 
 
Vµ s¬ ®å m¹ch ®o cña c¶m biÕn ¸p ®iÖn nh− h×nh vÏ trang bªn:  
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Khi lùc F t¸c ®éng cã d¹ng  F = Fmaxsinωt, th× ®iÖn ¸p ra sÏ lµ: 

    Ur = .11

1.
. 1 CoRoj

RoFdj

Coj
Ro

Coj
Ro

I
ω

ω

ω

ω
+

=
+

 

+ øng dông: 
Dïng ®Ó ®o lùc biÕn thiªn ( ®Õn 10.000 N ). 
§o ¸p suÊt ( 100 N/mm2)  
Lµm c¸c gia tèc kÕ ®o gia tèc tíi 100g (g – gia tèc träng tr−êng ) trong d¶i tÇn 

tõ   0,5 ÷ 100 kHz. 
§o c¸c biÕn d¹ng , c¸c di chuyÓn nhá 

 
5. CÆp nhiÖt ®iÖn 

 + CÊu t¹o:  
 Gåm hai hay thanh kim lo¹i kh¸c nhau ®−îc hµn víi nhau t¹i mét ®Çu, ®iÓm 

hµn Êy gäi lµ ®iÓm c«ng t¸c hai ®Çu cßn l¹i gäi lµ ®Çu tù do. 
 

 

x 

fX 
fV 

1 

2
3 

M¹ch ®o cña c¶m biÕn ¸p ®iÖn

Ura 

C2      R2 

R0 

R0 C0 

F 

i~ 

 
 
 

R0 , R2 , C0 , C2 lµ ®iÖn trë vµ ®iÖn dung thùc cña c¶m biÕn vµ m¹ch khuyÕch ®¹i. 

M¹ch K§ 
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§Ó ®¶m b¶o tr¸nh h− háng c¬ häc vµ ¶nh h−ëng ngÉu nhiªn cña c¸c ®èi t−îng 
®o, c¸c ®iÖn cùc nhiÖt ®−îc ®Æt trong c¸c vá thÐp b¶o vÖ. H×nh d−íi ®©y lµ cÊu t¹o 
cña mét lo¹i ®iÖn kÕ chuÈn. 

 Trªn h×nh vÏ ng−êi ta ®Æt c¸c ®iÖn cùc (3) trong vá b¶o vÖ (1) cã chuçi c¸ch 

®iÖn (4). Mèi hµn (2) tiÕp xóc víi ®¸y vá b¶o vÖ hay cã thÓ c¸ch ly b»ng ®Çu sø. 
D©y dÉn nèi dµi (7) ®−îc nèi víi ®iÖn cùc ë ®Çu nèi (8), vÝt (6) trªn phÝc c¾m (5). 
Vá b¶o vÖ ®−îc gi÷ ch¾c vµ ®−a vµo ®èi t−îng ®o, gi÷ chÆt b»ng møc (9). §Ó b¶o 
®¶m tiÕp xóc ch¾c ch¾n, mèi hµn (2) ®−îc thùc hiÖn b»ng m¸y hµn h¬i. Vá b¶o vÖ 
cã d¹ng h×nh trô hay h×nh c«n b»ng vËt liÖu kh«ng thÊm khÝ cã ®−êng kÝnh (15 – 
25)mm vµ cã chiÒu dµi tuú thuéc vµo yªu cÇu cña ®èi t−îng ®o tõ 100 ®Õn (2500 – 
3000)mm. VËt liÖu ®Ó lµm vá b¶o vÖ lµ c¸c lo¹i thÐp kh¸c nhau. §èi víi nhiÖt ®é 
cao, vá b¶o vÖ cã thÓ b»ng th¹ch anh hay gèm. 

+ Nguyªn t¾c lµm viÖc: 
Nguyªn t¾c lµm viÖc cña cÆp nhiÖt ®iÖn dùa trªn hiÖn t−îng nhiÖt ®iÖn, nÕu 

nhiÖt ®é mèi hµn t1 vµ t0 kh¸c nhau th× trong m¹ch khÐp kÝn cã mét dßng ®iÖn ch¹y 
qua. ChiÒu cña dßng ®iÖn nµy phô thuéc vµo nhiÖt ®é t−¬ng øng cña mèi hµn, nghÜa 
lµ nÕu t1 > t0 th× dßng ®iÖn ch¹y theo h−íng ng−îc l¹i. NÕu ®Ó hë mét ®Çu th× gi÷a 
hai cùc xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng nhiÖt ®iÖn, cô thÓ nh− sau: 

CÆp nhiÖt ®iÖn

t1 (®iÓm c«ng t¸c)

t0 (®Çu tù do) 

Eθ 

t0 

t0

t1

a) 
b)

a)

9

4 
 
3 

1 
2 

6 
 
5 

7 
8 

c)

4

3

1 

2 

b)

4

3

1

2

CÊu tróc cña nhiÖt  kÕ cÆp nhiÖt 
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Khi ch−a lµm viÖc nhiÖt ®é t1 = t0 , do 2 thanh kim lo¹i lµ kh¸c nhau ®−îc hµn 
víi nhau ë ®Çu t1 c¸c ®iÖn tö tù do ë hai thanh kim lo¹i lµ kh¸c nhau do vËy chóng 
cã thÓ khuyÕch t¸n sang nhau nh−ng sù khuyÕch t¸n nµy lµ kh«ng ®¸ng kÓ v× vËy 
suÊt ®iÖn ®éng nhiÖt ®iÖn ë hai ®Çu tù do Eθ ≈ 0 . 

Khi lµm viÖc, nhiÖt ®é t1 ≠ to, sù khuyÕch t¸n c¸c ®iÖn tö tù do sang nhau lµ 
nhiÒu h¬n ⇒ xuÊt hiÖn hiÖu ®iÖn thÕ ë 2 ®Çu tù do. 

                                Eθ = f(t1) – f(t0) 
NÕu cè ®Þnh nhiÖt ®é ë ®Çu tù do ⇒ f(t0) = C = const.  
 ⇒ Eθ = f(t1) – C = f(t1)  
 
§Æc tÝnh kü thuËt cña c¸c cÆp nhiÖt ngÉu th«ng dông: 

CÆp nhiÖt ngÉu D¶i nhiÖt ®é lµm viÖc  
oC 

Søc ®iÖn ®éng 
mV 

§ång/ Constantan 
Φ = 1,63 mm 

 
-270-370 

 
-6,258-19,027 

S¾t/ Constantan 
Φ = 3,25 mm 

-210-800 -8,095-45,498 

Chromel/Alumen 
Φ = 3,25 mm 

-270-1250 -5,354-50,633 

Chromel/Constantan 
Φ = 3,25 mm 

-270-870 -9,835-66,473 

Platin-Ro®i (10%) /Platin  
Φ = 0,51 mm 

 
-50-1500 

 
-0,236-15,576 

Platin-Ro®i (13%) /Platin  
Φ = 0,51 mm 

 
-50-1500 

 
-0,226-17,445 

Platin-Ro®i (30%) /Platin-
Ro®i (6%)  
Φ = 0,51 mm 

 
0-1700 

 
0-12,426 

Vonfram-Reni 
(5%)/Vonfram-Reni (26%) 

0-2700 0-38,45 

 
+ M¹ch ®o: 
Dïng m¹ch ®o khuyÕch ®¹i kÕt hîp víi mV (kim chØ) hoÆc lµ kÕt hîp víi c¸c 

chØ thÞ sè  
 
 
 
 
 
 
 

 M¹ch ®o ®¬n gi¶n dïng m¹ch khuyÕch ®¹i kÕt hîp víi chØ thÞ 

 
K§ 
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- Dïng ®iÖn kÕ mét chiÒu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§©y lµ dông cô ®o theo ph−¬ng ph¸p so s¸nh. 
Muèn thùc hiÖn ph−¬ng ph¸p ®o th× ph¶i tiÕn hµnh theo 2 b−íc. 
- §ãng kho¸ K → vµo A ®iÒu chØnh R®c sao cho ®iÖn kÕ chØ 0  

          ⇒ UC§ = Em = ICT . R0 ⇒ ICT = 
10181

0181,1
R
E

0

m = = 10-4A. 

- §ãng kho¸ K → sang vÞ trÝ B. §iÒu chØnh Rm sao cho ®iÖn kÕ chØ 0. Lóc ®iÖn 
kÕ chØ 0 th× UDE = EX = Ict . RDE = K.RDE    víi  ICT = const 

Trªn hép ®iÖn trë mÉu Rm cã kh¾c lu«n gi¸ trÞ ®iÖn ¸p 
+ øng dông: 
§o nhiÖt ®é cao cì vµi tr¨m ®é ÷ 17000C. 
§o ¸p suÊt  nhá (10-3 ÷ 10-4 mmHg). 
§o c¸c ®¹i l−îng vËt lý kh¸c: §o tèc ®é cña giã, tèc ®é cña dßng ch¶y, ®o di 

chuyÓn. 
 
 

 
6. NhiÖt ®iÖn trë 

+ CÊu t¹o: 
C¸c nhiÖt trë d©y (Cu, Ni, Pt) gåm:  
Lâi ®Ó quÊn c¸c nhiÖt ®iÖn trë lâi b»ng gèm sø, BakÕlit, vËt liÖu c¸ch ®iÖn 

chÞu ®−îc nhiÖt ®é cao. 
èng xuyÕn c¸ch ®iÖn, b»ng gèm, sø. 
D©y nhiÖt ®iÖn trë ®−êng kÝnh 
 Φ = (0,02 ÷ 0,07) mm víi chiÒu dµi (5 ÷ 20)mm. 
 
 

M¹ch ®o nhiÖt ®é dïng ®iÖn thÕ kÕ mét chiÒu 

C 

E

EX

A          B

K

CT

R®c

Rm
R0 

Em 

E0 

ICT 

 
E0: nguån cung cÊp, 
Em: nguån pin mÉu, 
Em = 1,0181V, 
R®c: ®iÖn trë ®iÒu chØnh,  

dßng cung cÊp, 
R0: ®iÖn trë mÉu, 

R0 = 10181Ω, 
Rm: hép ®iÖn trë mÉu, 
Ex: ®iÖn ¸p cÇn ®o. 
CT: chØ thÞ (®iÖn kÕ chØ 0) 
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Hép ®Çu ra (®Ó lÊy tÝn hiÖu ra bªn ngoµi). 
 
 + Nguyªn t¾c lµm viÖc: 
 Dùa trªn c¸c hiÖu øng nhiÖt ®é. Cã mét sè vËt liÖu (Cu,Ni) khi nhiÖt ®é thay 

®æi th× ®iÖn trë cña nã còng thay ®æi theo, tõ ®ã ng−êi ta chÕ t¹o ra c¸c nhiÖt ®iÖn 
trë. 

  RT = R0(1 + αt) 
R0 lµ ®iÖn trë cña d©y ë 00c;  
α lµ hÖ sè nhiÖt ®é:  §ång lµ 4,3.10-3 1/ 0C 
    Niken lµ 5.10-3 1/ 0C 
 NhiÖt ®iÖn trë chia lµm 2 lo¹i: 
 NhiÖt ®iÖn trë kh«ng ®èt nãng: Dßng ®iÖn ®i qua nã rÊt nhá, ®Ó ®o nhiÖt ®é   

-500C ÷ 1500C. 
 NhiÖt ®iÖn trë ®èt nãng: Dßng ®i qua nã rÊt lín lµm cho nhiÖt ®iÖn trë lín 

lªn tõ vµi chôc ®Õn vµi tr¨m ®é. 
C¸c nhiÖt ®iÖn trë b¸n dÉn lµm b»ng c¸c chÊt b¸n dÉn CuO, CoO, MnO... 
  
+CÊu t¹o:  
§−îc chÕ t¹o tõ mét sè oxit kim lo¹i kh¸c nhau nh− CuO, CoO, MnO... nh− 

h×nh vÏ trang bªn. 
+ Nguyªn t¾c lµm viÖc:  
Quan hÖ gi÷a nhiÖt ®é vµ ®iÖn trë cña nã  
     RT = Aeβ/T 
A lµ h»ng sè phô thuéc vµo tÝnh chÊt vËt lý cña chÊt b¸n dÉn, kÝch th−íc h×nh 

d¸ng cña nhiÖt ®iÖn trë,  
β lµ h»ng sè phô thuéc vµo tÝnh chÊt vËt lý cña chÊt b¸n dÉn 
T lµ nhiÖt ®é tuyÖt ®èi, søc ®iÖn ®éng lµ c¬ sè logarit tù nhiªn. 
HÖ sè nhiÖt α cña chÊt b¸n dÉn mang dÊu ©m vµ cã gi¸ trÞ tõ 0,02 ÷ 0,08 

[1/0C] lín gÊp 8 ÷ 10 lÇn kim lo¹i vµ phô thuéc nhiÒu vµo nhiÖt ®é. §iÖn trë suÊt lín 
do ®ã kÝch th−íc cña nã rÊt nhá. 

     
 
 
 

èng xuyÕn 
c¸ch ®iÖn 

Hép ®Çu ra

Vá b¶o vÖ

D©y nhiÖt ®iÖn trë

CÊu t¹o cña nhiÖt ®iÖn trë d©y
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+ M¹ch ®o: th«ng th−êng hay dïng m¹ch cÇu kh«ng c©n b»ng chØ cã chØ thÞ lµ 

log«m mÐt (h×nh trang bªn) 
 
+ øng dông:  
§o nhiÖt ®é  
§o c¸c ®¹i l−îng kh«ng ®iÖn nh− ®o di chuyÓn, ®o ¸p suÊt. 
Dïng ®Ó ph©n tÝch thµnh phÇn, nång ®é cña mét sè hîp chÊt vµ chÊt khÝ. 
dÉn chøng ®o dÞch chuyÓn: 

 
VÝ dô ®o dÞch chuyÓn: 
 
1. TÊm ch¾n. 
2. Mµng rung. 
3. Bé rung ®iÖn tõ. 
 R1, R2 lµ c¸c nhiÖt ®iÖn trë. 
 
 
 
 
 
 

CÊu t¹o cña mét sè c¶m biÕn nhiÖt ®iÖn trë  
b¸n dÉn 

c)

2,5

Φ
5 

Φ
19

 

20
,5

 
Φ6 

3

4

1 

2 

3 
a) 

1
1,

2 1,4

3

3

b)

1

2

4

3

d) 

1.D©y dÆt trong èng sø. 
2.Vá b¶o vÖ. 
3.§Çu ra. 
4.Gi¸ ®ì. 

XV 

R2 

Uxc 

R1 

2 

1
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+ Nguyªn t¾c ®o: 
 Khi ch−a cã di chuyÓn 

XV th× l¸ ch¾n ë gi÷a, hai khe 
hë thæi vµo hai c¶m biÕn lµ 
nh− nhau. 

 Khi cã XV t¸c ®éng, l¸ 
ch¾n di chuyÓn hai l¸ ch¾n lµ 
kh¸c nhau, l−îng giã thæi vµo 
hai c¶m biÕn lµ kh¸c nhau → 
hai ®iÖn trë cã gi¸ trÞ kh¸c, 
g¾p 2 ®iÖn trë nµy vµo 2 
nh¸nh cÇu ®Ó chØ thÞ. 

 
 
 
 
 

7. C¶m biÕn quang 
+ CÊu t¹o: 
 C¸c c¶m biÕn quang ®−îc sö dông ®Ó chuyÓn th«ng tin tõ ¸nh s¸ng nh×n 

thÊy hoÆc tia hång ngo¹i (IR) vµ tia tö ngo¹i (UV) thµnh tÝn hiÖu ®iÖn 
PhÇn c¶m biÕn quang ta ®· xem xÐt kü l−ìng ë phÇn CÇu kiÖn §iÖn tö, ë 

®©y kh«ng xÐt l¹i 
+ øng dông: 
Trong thùc tÕ, c¸c tÕ bµo quang dÉn th−êng ®−îc øng dông trong hai tr−êng 

hîp: 
-  Ph¸t hiÖn tÝn hiÖu quang.  
-  TÕ bµo quang dÉn cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó biÕn ®æi xung quang thµnh xung 

®iÖn. Sù ng¾t qu·ng cña xung ¸nh s¸ng chiÕu lªn tÕ bµo quang dÉn sÏ ®−îc ph¶n ¸nh 
trung thùc qua xung ®iÖn cña m¹ch ®o, do vËy c¸c th«ng tin mµ xung ¸nh s¸ng 
mang ®Õn sÏ ®−îc thÓ hiÖn trªn xung ®iÖn. Ng−êi ta øng dông m¹ch ®o kiÓu nµy ®Ó 
®Õm hoÆc ®o tèc ®é quay cña ®Üa. 

- §o nhiÖt ®é 
- X¸c ®Þnh vÞ trÝ 
- §o vËn tèc .... 
 
Sau ®©y lµ 2 vÝ dô 

VÝ dô 1: Sö dông bé c¶m biÕn quang tèc ®é 
H×nh d−íi lµ s¬ ®å sö dông bé c¶m biÕn quang tèc ®é. §Üa m· ho¸ g¾n trªn 

trôc ®éng c¬ gåm c¸c lç, trªn h×nh cã t¸m lç. §Üa ®Æt gi÷a nguån tia hång ngo¹i do 
®i«t ph¸t quang LED cung cÊp vµ ®Çu thu lµ tranzito quang (h×nh b). Khi ®Üa quay 
tranzito quang sÏ chØ chuyÓn m¹ch nÕu vÞ trÝ LED, lç, tranzito quang th¼ng hµng. 
Khi ®ã tranzito ®−a ®iÖn ¸p trªn R2 vÒ møc thÊp. Khi ®Üa ng¨n ¸nh s¸ng th× tranzito 
bÞ kho¸, kÕt qu¶ ®iÖn ¸p trªn R2 vÒ møc cao. 

 KÕt qu¶ lµ khi ®Üa m· ho¸ quay, øng víi h×nh a trªn ®Çu ra R2 ta ®−îc t¸m 
xung ch÷ nhËt. TÇn sè xung phô thuéc vµo tèc ®é ®Üa. 

 
 

M¹ch l«g«mmÐt

RT 

w2 w1 

Rd1 

R1 
R2 

RB

EB 

Rd3 Rd2 α = f(I1/I2) 
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NÕu ta muèn duy tr× tèc ®é quay cña r«to ë tèc ®é kh«ng ®æi nµo ®ã øng víi 

chu kú tÝn hiÖu do bé c¶m biÕn tèc ®é t¹o nªn, chu kú nµy x¸c ®Þnh ®iÓm ®Æt tèc ®é. 
§Ó x¸c ®Þnh chiÒu quay (thuËn hoÆc nghÞch) cÇn sö dông bé c¶m biÕn kÐp gåm cã 
hai LED vµ hai tranzito quang, hai ®Üa m· ho¸. Khi ®Üa quay ta nhËn ®−îc hai xung 
ch÷ nhËt lÖch nhau 90o. ChiÒu quay ®−îc x¸c ®Þnh b»ng vÞ trÝ t−¬ng ®èi cña hai tÝn 
hiÖu ra. Tèc ®é b»ng 0 cã nghÜa lµ xung tiÕp theo kh«ng bao giê tíi. Trong thùc tÕ 
¸p dông ta sö dông bé thêi gian trµn khi c¸c xung ®Õn lín h¬n 65536 b»ng bé ®Õm 
thêi gian thanh ghi. 

Th«ng th−êng c¸c bé c¶m biÕn quang tèc ®é cßn kÌm theo kh¶ n¨ng xö lý 
s−ên c¸c xung tÝn hiÖu vµ trªn c¬ së ®ã cho phÐp t¨ng sè l−îng v¹ch ®Õm trong mét 
vßng ®Üa lªn bèn lÇn. Chuçi xung A hoÆc B ®−îc ®−a tíi cöa vµo cña kh©u ®Õm tiÕn, 
biÕt sè xung trong mét chu kú, ta tÝnh ®−îc tèc ®é quay cña ®éng c¬: 

 n [vßng/phót] = 
nTN

N

04
60

                                                                 

trong ®ã:  
Tn lµ chu kú ®iÒu chØnh tèc ®é, ë ®©y chu kú ®Õm xung tÝnh b»ng 

gi©y. 
N0 lµ sè xung trong mét vßng, cßn gäi lµ ®é ph©n gi¶i cña bé c¶m 
biÕn tèc ®é. 
N lµ sè xung trong thêi gian Tn. 

§Ó n©ng cao ®é ph©n gi¶i cña phÐp ®o tèc ®é ta cã gi¶i ph¸p lµ t¨ng sè lç 
trong mét r·nh, ta cã ®Üa m· ho¸ gåm nhiÒu r·nh, mçi r·nh cã sè lç t¨ng dÇn theo 
quan hÖ 2n, n lµ sè r·nh . 

 
 
  

 
 
 

Bé c¶m biÕn quang tèc ®é víi ®Üa m· ho¸ 
a) S¬ ®å c¶m biÕn quang tèc ®é. 
b) S¬ ®å nguyªn lý tranzito quang. 

LED
Phototranzito

§−êng t©m  
¸nh s¸ng 

§Üa m· ho¸

T©m trôc c¬ khÝ

§Üa m· ho¸

a) 
b)

   
   

   
R

2 
2,

2k
Ω

 

   
 R

1 
18

0Ω
 

+5V+5V 
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VÝ dô 2: Tèc kÕ sîi quang (vÊn ®Ò nµy kh¸ phøc t¹p, ë ®©y chØ tr×nh bµy Nguyªn 
t¾c) 

Tèc kÕ laser sö dông hiÖu øng Doppler lµ dông cô ®o tèc ®é cña c¸c ®èi t−îng 
b»ng c¸ch truyÒn dÉn (®èi víi dßng chÊt láng) hoÆc b»ng ph¶n x¹ (®èi víi vËt r¾n 
chuyÓn ®éng d−íi ®Çu laser). D¶i ®o rÊt réng tõ 10-6 - 105 m/s. PhÐp ®o kh«ng lµm 
thay ®æi chuyÓn ®éng cña hÖ. 

Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña tèc kÕ sîi quang lµ chiÕu s¸ng ®èi t−îng cÇn ®o tèc 
®é b»ng mét l−íi c¸c v©n s¸ng. ¸nh s¸ng s¸ng khuyÕch t¸n tõ ®èi t−îng tu©n theo 
hiÖu øng Doppler nghÜa lµ tÇn sè cña nã kh¸c víi tÇn sè ¸nh s¸ng nguån. §é 
lÖch tÇn sè nµy phô thuéc vµo tèc ®é cña vËt. 

Trong tr−êng hîp cÇn ®o tèc ®é dßng ch¶y nªn cho vµo dßng ch¶y c¸c h¹t 
kÝch th−íc ®ñ nhá ®Ó kh«ng lµm ¶nh h−ëng tíi tèc ®é cña dßng ch¶y. C¸c h¹t nµy sÏ 
khuyÕch t¸n ¸nh s¸ng khi cã nguån s¸ng c¾t qua. TÝn hiÖu quang do c¸c h¹t ph¸t ra 
®−îc ®iÒu biÕn c−êng ®é c¸c v©n tèi, s¸ng víi tÇn sè tû lÖ víi tèc ®é dßng ch¶y. 

TÇn sè ®iÒu biÕn ¸nh s¸ng do c¸c h¹t khuyÕch t¸n lµ: 
                        f = | V | / y                                                                     
víi  | V | lµ thµnh phÇn tèc ®é cña c¸c h¹t vu«ng gãc víi v©n s¸ng, 

y lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c v©n s¸ng. 
Theo mét ph−¬ng ph¸p kh¸c, h¹t c¾t qua mét trong hai tia s¸ng kh«ng song 

song ®Õn tõ mét nguån laser He,Ne. Ta nhËn ®−îc hai tia khuyÕch t¸n tõ h¹t, mçi 
tia ®−îc ®Æc tr−ng b»ng tÇn sè Doppler. Giao thoa cña hai tia nµy t¹o nªn mét sè f 
(ph¸ch tÇn ) cã thÓ suy ra gia tèc cña tèc ®é nh−ng kh«ng biÕt chiÒu chuyÓn ®éng. 
Cã thÓ kh¾c phôc ®iÒu nµy b»ng c¸ch sö dông hai tèc ®é kÕ vu«ng gãc. Ta ®· biÕt 
hai thµnh phÇn tèc ®é do vËy cã thÓ x©y dùng ®−îc vect¬ V. 

Ta còng cã thÓ ®iÒu pha Φ cña mét trong hai tia ë tèc ®é dΦ/dt nhê khèi 
Bragg.  C¸c v©n lÖch pha víi tèc ®é V0: 

                             
dt
dyV Φ

= .
20 π

                                                        

vµ ¸nh s¸ng khuyÕch t¸n bÞ ®iÒu biÕn ë tÇn sè 
   f = | V – V0 | /y                                                                  

a) Bé c¶m biÕn quang tèc ®é chiÒu quay; 
            b) X¸c ®Þnh chiÒu quay b»ng so s¸nh pha 2 tÝn hiÖu 

a)
b) 

360o(1) 90o(1) 

B 

A 
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Ta chän dΦ/dt sao cho V0 lu«n lín h¬n vËn tèc V cña c¸c h¹t. Theo ph−¬ng 
ph¸p nµy ta biÕt c¶ ®é lín vµ chiÒu cña tèc ®é. 

Mét ®iot laser cã thÓ sö dông tr−íc khèi laser Bragg dïng ®Ó ®iÒu biÕn dßng 
ph¸t. C¸c sîi quang phèi hîp víi mét ®iot quang ®Ó t¹o nªn thiÕt bÞ ®o hoµn chØnh 
(h×nh vÏ), víi ®iot laser b−íc sãng 850 nm, c«ng suÊt 5 mW, F1 sîi ®¬n mode dµi 
5m, F2 sîi ®a mode dµi 5m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 §o tèc ®é kÕ Doppler diode laser vµ sîi quang;  
a) Chïm tia chiÕu qua vËt ®o vËn tèc b»ng hÖ thèng th«ng th−êng;  
b) Chia chïm tia b»ng bé nèi ghÐp quang 

a) F2 

§èi t−îng
chuyÓn 
®éng 

L2 

L1 
F1

Diode laser 

L1, L2 lµ thÊu kÝnh 

M¸y ph©n 
tÝch phæ 

ThÊu kÝnh 

Bé ghÐp nèi

b)
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Mét sè gîi ý: 
 
+ §o nhiÖt ®é: cã thÓ sö dông: cÆp nhiÖt ®iÖn, ®iÖn trë nhiÖt 
+ §o tèc ®é trßn: dïng c¶m biÕn quang 
+ §o tèc ®é dµi, cã ph¹m vi di chuyÓn nhá: dung c¶m biÕn ®iÖn c¶m. 
+ §o tèc ®é dµi, ph¹m vi di chuyÓn vµ tèc ®é lín, cã thÓ dïng c¶m biÕn quang 
+ §o lùc dïng c¶m biÕn kiÓu ¸p ®iÖn. 
+ §o ®é rung cã thÓ dïng tenz«mÐt 
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Phô lôc I.  
C¸c phÐp ®o c¬ b¶n trong kü thuËt ®iÖn tö 
1. §o ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn b»ng ®ång hå v¹n n¨ng(§HVN)™ 
 
§©y lµ hai ®¹i l−îng c¬ b¶n nhÊt, chóng cã ®iÓm kh¸c biÖt lµ: 
- §o ®iÖn ¸p: lµ ®o ®iÖn ¸p gi÷a hai ®iÓm A vµ B nµo ®ã cña m¹ch ®iÖn, khi ®ã 
§HVN m¾c song song víi ®iÖn trë t¶i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DC 
+ 

- 

V 

R 
+ V 

§Ó phÐp ®o chÝnh x¸c, lý t−ëng RM=∞ 

UX 

A 

B 

mA 

+ 

- 

A 

R 
+ V 

§o dßng ®iÖn, ®Ó phÐp ®o chÝnh x¸c, lý t−ëng RM=0 

IX 

A 

B 
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- §o dßng ®iÖn lµ ®o dßng ®iÖn ch¹y qua mét ®iÓm nµo ®ã cña m¹ch ®iÖn, khi ®ã 
§HVN ®−îc m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë t¶i t¹i ®iÓm A huÆc B: 
Khi ®o ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn DC cÇn chó ý tíi cùc tÝnh cña nguån ®iÖn: 
+ Que ®á, ®Æt ë ®iÓm cã ®iÖn thÕ huÆc dßng ®iÖn cao h¬n 
+ Que ®en, ®Æt ë ®iÓm cã ®iÖn thÕ huÆc dßng ®iÖn thÊp h¬n. 
Khi kh«ng kh¼ng ®Þnh ®−îc ®iÓm cã thÕ thÊp, ®iÓm cã thÕ cao th× tiÕn hµnh ®o 
nhanh, nÕu thÊy kim quay ng−îc th× ®¶o ®Çu que ®o 
VÝ dô:  Khi ®o mét vµi th«ng sè cña mét m¹ch K§ dïng Transistor, nh− ®iÖn ¸p 
cung cÊp: Vcc, dßng ¸p tiªu thô trªn toµn m¹ch: Itt, Vb, Ve, Vc, UBE, IB, IC, IE... bè trÝ 
m¹ch ®o cã d¹ng: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. §o ®iÖn trë b»ng §HVN 
Do ®iÖn trë lµ phÇn tö thô ®éng, kh«ng mang n¨ng l−îng, v× vËy ®Ó ®o R ng−êi ta 
ph¶i dïng nguån PIN, nguån cã thÓ lµ 3V, 12V tuú theo c¸c thang ®o, th«ng 
th−êng: 
+ Thang :x1; x10; x100; x1K dïng nguån 3V 
+ Thang: x10K; x100K;  dïng nguån 12V 
- Tr−íc khi ®o ta ph¶i tiÕn hµnh chuÈn ®ång hå, b»ng c¸ch, chËp 2 que ®o, råi quan 
s¸t xem kim chØ thÞ ®· vÒ ‘0’ ch−a?. NÕu ch−a vÒ ph¶i chØnh nóm ADJ ®Ó kim vÒ 
“0”. NÕu chØnh nóm nµy mµ kh«ng vÒ “0” ph¶i thay nguån PIN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ChØnh ®ång hå

x1

+

-

Ω

ADJ 

0 

C3 

R6 

R5

Q3 
 

C2

R4

R3

Q2

R2 

R1 

C1 

Vcc 

mA 

V 

mA

mA 

V

Itt 

Vcc 

IB 

UB

I
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- Khi ®o l−u ý kh«ng ch¹m tay vµo hai ®Çu ®iÖn trë, lµm nh− vËy phÐp ®o sÏ kh«ng 
chÝnh x¸c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Gi¸ trÞ R ®−îc x¸c ®Þnh b»ng sè v¹ch trªn §HVN x gi¸ trÞ thang ®o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chó ý: §o kiÓm tra ng¾n m¹ch gi÷a 2 ®iÓm, th× kÕt qu¶ ®o lµ 0Ω, cßn ®o hë m¹ch 
gi÷a 2 ®iÓm, kÕt qu¶ ®o lµ ∞Ω 

Ω 
+

-

 

PhÐp ®o ®iÖn trë

RX 

A 

B 

x10
+

-

20 

KÕt qu¶=10x20=200Ω 

RX 

A 

B 
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3. §o vµ kiÓm tra biÕn trë: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ §o R1-3= gi¸ trÞ ghi trªn th©n biÕn trë 
+ §o R1-2 Kim chØ thÞ ph¶i chuyÓn ®éng 
 
4. §o kiÓm tra x¸c ®Þnh cùc tÝnh D 

§Ó x¸c ®Þnh cùc tÝnh cña D ta sö dông trùc tiÕp nguån PIN cña §HVN ®Ó 
ph©n cùc. 

- ChuyÓn vÒ ®o Ω, chän thang x1, ta tiÕn hµnh ®¶o que ®o 2 lÇn. 
NÕu quan s¸t thÊy mét lÇn kim ®ång hå  kh«ng lªn =∞(hÕt v¹ch ), vµ mét lÇn chØ thÞ 
kho¶ng vµi chôc Ω(10-15Ω), th× D cßn tèt. 
 - Khi ®ã ®Çu nèi víi que ®en lµ Anèt, vµ ®Çu nèi víi que ®á lµ Catot 
Chó ý: khi ®o, kiÓm tra  vµ x¸c ®Þnh cùc tÝnh cña LED, ta chän thang ®o x10, v× kh¶ 
n¨ng chÞu ®ùng dßng cña LED lµ <10mA, khi thùc hiÖn ph©n cùc thuËn cho LED 
th× ®Ìn sÏ s¸ng. 

con tr−ît

   1  2  3

2 

3 1 

2 

31 

Ω 
+ 

- 
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Ω 
+

-

 

LÇn ®o 1 

CatotAnot 

Ω 
+ 

-

 

Vµi chôc 

CatotAnot 

LÇn ®o 2
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5. §o x¸c ®Þnh c¸c cùc cña Transistor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tr−íc hÕt, x¸c ®Þnh cùc B, dïng Ω_kÕ, vÆn thang x1, 

-  Sau ®ã tiÕn thµnh lÊy mét que ®o gi÷ cè ®Þnh víi 1 ch©n bÊt kú cña 
que ®o. 

- Que cßn l¹i lÇn l−ît ®−a vµo ®o 2 ch©n cßn l¹i  
- TiÕp tôc ®¶o que ®o, cho ®Õn khi ta nhËn ®−îc 2 gi¸ trÞ ®iÖn trë R liªn 

tiÕp b»ng nhau R=(10÷15)Ω, khi ®ã que nèi víi ch©n cè ®Þnh lµ B:  
+ NÕu que cè ®Þnh(lÇn ®o cuèi- trong lo¹t ®o ®Çu tiªn) lµ 
que ®á, th× ®©y lµ Transistor lo¹i N-P-N 
+ NÕu que cè ®Þnh(lÇn ®o cuèi- trong lo¹t ®o ®Çu tiªn) lµ 
que ®en, th× ®©y lµ Transistor lo¹i P-N-P 

 
 
 

- §Ó x¸c ®Þnh nèt 2 ch©n cßn l¹i C & E, ta dïng Ω_kÕ chän thang x100-
1K,hai que ®o ®−a vµo 2 ch©n cßn l¹i, sau ®ã dïng ngãn tay ch¹m nèi cùc B 
víi tõng ch©n, nÕu kh«ng thÊy kim chØ thÞ gi¸ trÞ R kho¶ng tõ 10K-100K th× 
ta ®¶o que ®o, vµ lµm l¹i c¸c ®éng t¸c ®o trªn, khi ®ã ta sÏ ®−îc gi¸ trÞ 
R=(10-100)K, khi ®ã que ch¹m víi B lµ cùc C cùc cßn l¹i lµ E 

E 
B 

C 

E 

B 

C

D1 D1

B

CE

E
D2 

C 

B

D1

NPN 

PNP 
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L−u ý: víi tÊt c¶ c¸c §HVN:  
+ Que ®en bao giê còng nèi víi (+) nguån 
+ Que ®á bao giê còng nèi víi (-) nguån 
ChØ trõ c¸c lo¹i V«nkÕ ®iÖn tö th×: 
+ Que ®en nèi víi (-) nguån 
+ Que ®á nèi víi (+) nguån 
 

Ω 
+ 

- 

B 

C 

PNP 

B 

C

E 

Rtay 

NPN 

 

E

B 

C 

NPN 

Ω 
+ 

-  
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C 

PNP 

Rtay 
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