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Nguyenvanbientbd47@gmail.com 
 
 

                      I  §iÖn Trë_BiÕn Trë_Quang Trë 

1 : §iÖn Trë: 

   a) Kh¸i NiÖm:  

  +§iÖn trë lµ sù c¶n trë dßng ®iÖn cña mét vËt dÉn ®iÖn , nÕu cã mét vËt dÉn ®iÖn tèt th×         

       ®iÖn trë nhá vµ ng−îc l¹i , vËt c¸ch ®iÖn cã ®iÖn trë cùc lín. 

  +§iÖn trë d©y dÉn lµ sù phô thuéc vµo chÊt liÖu vµ tiÕt diÖn cña d©y dÉn ®−îc tÝnh theo     

     C«ng thøc: 

                                R  =  ρ L/ S 

             Trong ®ã  : R lµ ®iÖn trë      cã ®¬n vÞ lµ  Omh (Ω ) 

                               L lµ chiÒu dµi cña d©y 

                               S lµ tiÕt diÖn cña d©y dÉn 

 b)  §iÖn trë trong thùc tÕ vµ trong c¸c m¹ch ®iÖn tö: 

     * ) H×nh d¸ng vµ kÝ hiÖu:   Trong thùc tÕ ®iÖn trë lµ mét lo¹i linh kiÖn ®iÖn tö kh«ng  

             Ph©n cùc  nã lµ mét linh kiÖn quan träng trong c¸c m¹ch ®iÖn tö , chóng ®−îc lµm   

             Tõ hîp chÊt cña c¸cbon vµ kim lo¹i vµ ®−îc pha theo tØ lÖ  mµ t¹o ra c¸c con ®iÖn   

             Trë cã ®iÖn dung kh¸c nhau. 
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 H×nh d¹ng cña ®iÖn trë trong c¸c s¬ ®å m¹ch ®iÖn tö 

               

       

       §¬n vÞ cña ®iÖn trë ®−îc ®o b»ng :   Ω    ,   kΩ    ,   MΩ  

              1M   =     1000k    =    1000Ω Ω Ω  

*) C¸ch nghi trÞ sè cña ®iÖn trë: 

      C¸c ®iÖn trë cã kÝch th−íc nhá ®−îc nghi b»ng c¸c v¹ch mµu theo quy ®Þnh chung cña   ThÕ 

giíi. 

             

 Cßn c¸c ®iÖn trë  cã kÝch th−íc lín h¬n  cã c«ng suÊt lín h¬n 2 W th−êng ®−îc nghi trùc tiÕp 

lªn th©n    VD:  §iÖn trë c«ng suÊt, §iÖn trë sø 

                                 

 

*) C¸ch ®äc trÞ sè ®iÖn trë trong thùc tÕ: 

    §äc theo quy −íc mµu s½c theo qui −íc cña quçc tÕ: 

    
Màu Trị số Sai số 
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Bạc 10% 

Vàng 5% 

Đen 0 

Nâu 1 1 % 

Đỏ  2 2% 

Cam 3 

Vàng 4 

Xanh 5 0.5% 

Lục 6 0.25% 

Tím 7 0.1 % 

Xám 8 

Trắng 9 

 

    Gi¸ trÞ cña ®iÖn trë ®−îc vÏ trªn th©n ®iÖn trë . §èi víi ®iÖn trë cã 4 v¹ch mµu th× 3 v¹ch ®Çu 

tiªn lµ chØ gi¸ trÞ cña ®iÖn trë cßn v¹ch thø 4 lµ chØ sai sè cña ®iÖn trë. 

  *) C¸ch ®äc: 

            

   
        + §èi víi ®iÖn trë 4 v¹ch mµu : 3 v¹ch gi¸ trÞ th× 2 v¹ch  ®Çu lµ sè , v¹ch thø 3 lµ v¹ch mò , 

cßn v¹ch cuèi cïng lµ sai sè cña ®iÖn trë 
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+ §èi víi ®iÖn trë cã 5 , 6 v¹ch : 3 v¹ch ®Çu lµ ®äc gi¸ trÞ cña ®iÖn trë , v¹ch thø 4 lµ mò , v¹ch 

thø 5 lµ sai sè 

        
 + §èi víi ®iÖn trë d¸n(Chip – resistor) gi¸ trÞ cña ®iÖn trë b»ng 2 sè ®Çu, 10 mò sè thø 3 

   vÝ dô: 
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+ §èi víi c¸c lo¹i ®iÖn nhá h¬n 10Ω : Gi¸ trÞ cña ®iÖn trë b»ng : v¹ch 1 + v¹ch 2 chia cho 10 mò 

v¹ch 3      .    V¹ch 3 : ®en= 0 ; vµng = 1; b¹c = 2 

vÝ dô: 
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Chó ý: §iÖn trë lµ con linh kiÖn kh«ng ph©n cùc nªn khi m¾c vµo m¹ch ®iÖn ta kh«ng cÇn ®Ó ý 

®Õn ®Çu d−¬ng ©m lµm g×(®Çu nµo còng nh− ®Çu nµo) 

 

2: BiÕn Trë vµ TriÕt ¸p 

    BiÕn trë lµ ®iÖn trë cã thÓ thay ®æi gi¸ trÞ vµ cã kÝ hiÖu lµ  VR vµ cã h×nh d¹ng nh− sau 

                                                       

 BiÕn trë thuêng ®−îc l¾p d¸p trong m¸y phôc vô cho qu¸ tr×nh söa ch÷a , c©n chØnh cña kÜ thuËt 

viªn vµ cã cÊu t¹o nh− sau: 
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BiÕn trë nhiÖt lµ cã ®iÖn trë thay ®æi theo nhiÖt ®é. Trong thùc tÕ mµ ta hay gÆp lo¹i biÕn trë cã 

gi¸ trÞ thay ®æi b»ng c¸ch xoay vÝt 

                

                

TriÕt ¸p : còng cã cÊu t¹o t−¬ng tù nh− ®iÖn trë nh−ng cã thªm cÇn chØnh vµ th−êng bè trÝ ë 

tr−íc mÆt m¸y  cho ng−êi ®iÒu chØnh dÔ sö dông   nã cã c«ng dông triÕt ra 1 phÇn ®iÖn ¸p tõ ®Çu 

vµo tuú theo møc ®é quy ®Þnh nh−: Volume , Bass… 
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                                     kÝ hiÖu trªn s¬ ®å 

          TriÕt ¸p trong thùc tÕ cã d¹ng: 

                                                                          H×nh 

d¹ng vµ cÊu t¹o cña TriÕt ¸p 

 

3: Quang Trë: 

 Lµ lo¹i ®iÖn trë cã gi¸ trÞ thay ®æi khi chiÕu c¸c c−êng ®é ¸nh s¸ng vµo. 

                     

          
 

 

 

                                                   II:  Tô §iÖn      
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 Tô §iÖn lµ mét linh kiÖn thô ®éng vµ ®−îc sö dông rÊt réng r·i trong c¸c m¹ch ®iÖn tö , ®−îc sö 

dông trong c¸c m¹ch läc nguån , läc nhiÔu m¹ch truyÒn tÝn hiÖu m¹ch xoay chiÒu, m¹ch dao 

®éng.. 

1: Kh¸i niÖm:  

   Tô §iÖn lµ linh kiÖn dïng ®Ó c¶n trë vµ phãng n¹p khi cÇn thiÕt vµ ®−îc ®Æc tr−ng bëi dung 

kh¸ng phô thuéc vµo tÇn sè ®iÖn ¸p: 

                      

  
         KÝ hiÖu cña tô ®iÖn trong s¬ ®å nguyªn lÝ lµ: 

                               
Tô kh«ng ph©n cùc lµ tô cã 2 cùc cã vai trß nh− nhau vµ gi¸ trÞ th−êng nhá (pF) 

Tô ph©n cùc lµ tô cã 2 cùc tÝnh ©m vµ d−¬ng vµ kh«ng thÓ dïng lÉn lén nhau ®−îc. Cã gi¸ trÞ lín 

h¬n so víi tô kh«ng ph©n cùc 

2: CÊu t¹o: 

CÊu t¹o cña tô ®iÖn gåm hai b¶n cùc ®Æt song song , ë gi÷a cã 1 líp c¸ch ®iÖn gäi lµ ®iÖn m«i 

nh− tô giÊy , tô ho¸ , tô gèm. 

                                 

                                  CÊu t¹o tô gèm. 
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                            CÊu t¹o tô ho¸ 

H×nh d¸ng cña tô trong thùc tÕ: 

           

          Tô gèm 

                     

                      Tô ho¸: 

3: C¸ch ®äc gi¸ trÞ cña ®iÖn trë 
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+ Víi Tô Ho¸ : Th× gi¸ trÞ ®−îc nghi trùc tiÕp lªn th©n tô 

    Tô ho¸ cã ph©n cùc vµ lu«n cã h×nh trô 

Tô ho¸ cã ph©n cùc ©m d−¬ng , cùc ©m ®−îc nghi ngay trªn vá tô  . Tô ho¸ cã trÞ sè n»m 

trong(0,47uF-4700uF) vµ ®−îc sñ dông nhiÒu trong m¹ch cã tÇn sè thÊp vµ dïng ®Ó läc nguån. 

vÝ dô: Tô nghi: 185uF 320V nghÜa lµ: §iÖn dung cña tô lµ 185uF ®iÖn ¸p cùc ®¹i ®−a vµo tô lµ 

320V. 

           

+Tô giÊy , Tô gèm: cã gi¸ trÞ nghi b»ng trÞ sè  vµ lµ tô kh«ng ph©n cùc 

 

 

     

  C¸ch ®äc : LÊy 2 ch÷ sè ®Çu nh©n víi 10 mò sè thø 3 

             vÝ dô : Trªn h×nh ¶nh tô nghi lµ 470K 220V nghÜa lµ gi¸ trÞ = 47 x 10^4 = 470000pF   

®iÖn ¸p cùc ®¹i lµ 220V 

                        ch÷ J hoÆc K lµ chØ sai sè 5% hay 10% 

           ngoµi ra trªn tô cßn nghi ra trÞ cùc ®¹i cña ®iÖn ¸p ®−a vµo. 

+Tô xoay : Dïng ®Ó thay ®æi gi¸ trÞ ®iÖn dung vµ ®−îc dïng trong c¸ch m¹ch dß  
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.  

                                                               III: Cuén C¶m 

Lµ linh kiÖn  t¹o ra tõ tr−êng 

1: CÊu t¹o 

 Cuén c¶m ®−îc cÊu t¹o bëi d©y dÉn dµi quÊn nhiªu vßng ,d©y dÉn ®−îc s¬n c¸ch ®iÖn , lâi cã 

thÓ lµ kh«ng khÝ , thÐp kÜ thuËt , lâi Ferit. 

  

                             

                             Cuén d©y quÊn lâi kh«ng khÝ. 

 

                       

               Cuén d©y quÊn lâi Ferit 

KÝ hiÖu cuén c¶m trong m¹ch nguyªn lý: 
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L1 lµ lâi kh«ng khÝ 

L2 lµ lâi Ferit 

L3 lµ lâi ®iÒu chØnh ®−îc 

L4 lâi thÐp kÜ thuËt 

 

2: C¸c ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho cuén d©y: 

a) HÖ sè tù c¶m lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho søc ®iÖn ®éng c¶m øng khi cã dßng biÕn thiªn ch¹y 

qua.   Vµ kÝ hiÖu lµ L            ®¬n vÞ lµ H(henri) 

 

                   L = ( µr.4.3,14.n2.S.10-7 ) / l 

 µr lµ hÖ sè tõ them cña vËt liÖu lµm lâi 

  l lµ sè vßng d©y trong 1 m chiÒu dµi 

  S lµ diÖn tÝch cña lâi 

   n  lµ sè vßng d©y 

b)C¶m kh¸ng 

   lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−¬ng cho sù c¶n trë cña cuén d©y khi cã dßng ®iÖn 

                     

                      ZL = 2.3,14.f.L 

ZL lµ c¶m kh¸ng. 

L lµ hÖ sè tù c¶m 

f lµ tÇn sè(Hz) 

c) §iÖn trë thuÇn : lµ ®iÖn trë trong lßng cuén d©y. tiªu thô ®iÖn n¨ng ®Ó sinh ra nhiÖt 

 ®iÖn trë nµy cã thÓ ®o b»ng ®ång hå . 

d) N¨ng luîng tõ truêng: Cuén d©y cã thÓ tÝch luü n¨ng luîng tõ tr−êng 

                                  W  =  Li^2/2                   (w) 
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 vÝ dô:  

     C¸c b¹ n lµm thÝ nghiÖm nh− trªn h×nh vÏ:  

   §Çu tiªn c¸c b¹n ®ãng kho¸ K1 ®Ìn s¸ng  ®Ó 1 lóc sau b¹n më kho¸ k1 vµ ®ãng ngay K2 th× ta 

vÉn thÊy ®Ìn s¸ng. 

 

 

                                            IV:  Transitor  

1 Kh¸i niÖm : lµ linh kiÖn ®iÖn tö ®−îc cÊu t¹o tõ c¸c chÊt b¸n dÉn dung ®Ó khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu  

2 CÊu t¹o: 

*Gåm 3 líp b¸n dÉn ghÐp víi nhau h×nh thµnh hai mèi tiÕp gi¸p P-N . NÕu ghÐp theo thø tù PNP 

ta cã Transitor thuËn , NÕu ghÐp theo thø tù NPN ta cã Transitor nghich . VÒ phu¬ng diÖn cÊu 

t¹o th× Transitor t−¬ng ®−¬ng víi hai §iode cã dÊu ng−îc chiÒu nhau 
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   Ba líp ®ã ®−îc nèi thµnh 3 cùc : Líp gi÷a gäi lµ cùc gèc kÝ hiÖu lµ B (Base), cßn hai líp bªn 

ngoµi nèi thµnh cùc ph¸t E (Emitter) vµ cùc thu lµ C (Collector). Cùc B rÊt máng vµ cã nång ®é 

t¹p chÊt thÊp , cßn vïng b¸n dÉn E vµ C cã b¸n dÉn cïng lo¹i (N hay P) nh−ng cã nång ®é tËp 

chÊt kh¸c nhau nªn kh«ng ho¸n vÞ ®−îc.  

*Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña Transitor:  

   §èi víi NPN ta xÐt ho¹t ®éng cña Nã theo h×nh vÏ sau 

            

Ta cÊp nguån mét chiÒu U CE  vµo hai cùc C vµ E trong ®ã cùc C nèi víi (+) cßn cùc E nèi  (-) 

nh− h×nh vÏ. 

Ta cÊp nguån U  ®i qua c«ng t¾c vµ h¹n trë dßng vµo hai cùc B vµ E trong ®ã (+) vµo ch©n B 

cßn (-) vµo ch©n E . 

BE

Khi ta më c«ng t¾c ta thÊy r»ng khi hai cùc C vµ E ®· cã dßng ®iÖn nh−¬ng ®Ìn l¹i kh«ng s¸ng 

lóc nµy dßng qua C =0  

Khi c«ng t¾c ®ãng mèi P_N ®−îc ph©n cùc thuËn do ®ã cã dßng ®iÖn ch¹y tõ (+) nguån U  qua 

c«ng t¾c  råi qua mèi BE vÒ cùc ©m t¹o thµnh dßng baso .Khi dßng baz¬ xuÊt hiÖn th× ngay lËp 

tøc còng cã dßng C lµm cho bãng ®Ìn s¸ng vµ dßng C m¹nh h¬n gÊp nhiÒu lÇn dßng B. Do ®ã 

dßng C phô thuéc hoµn toµn vµo dßng B ®−îc tÝnh theo c«ng thøc :  

BE
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                         I BC Iβ=        

       Víi      I c lµ dßng ch¹y qua CE 

                   I b lµ dßng ch¹y qua BE 

                   β     lµ hÖ sè khuyÕch ®¹i 

Cßn ®èi víi Transitor PNP lµ ThuËn th× ta lµm ng−îc l¹i vµ ph¶i ®æi l¹i cùc tÝnh  

 

Qua ®ã ta thÊy : Transitor nh− lµ mét kho¸ ®iÖn tö trong ®ã B lµ cùc ®iÒu khiÓn . Dßng 

EC phô thuéc hoµn toµn vµo ®iÖn ¸p ®−a vµo B. 

 

* H×nh d¹ng vµ kÝ hiÖu cña Transitor  

    KÝ hiÖu cña Transitor trong c¸c m¹ch s¬ ®å nguyªn lý lµ: 

           

            

Trong c¸c m¹ch ®iÖn tö th× Tran cã h×nh d¹ng sau 

  

            

 

           Transitor C«ng suÊt lín                                 Tran c«ng suÊt nhá 
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HiÖn nay trªn thÞ tr−êng phæ biÕn víi 3 lo¹i Transitor víi 3 h·ng s¶n suÊt : NhËt B¶n , Trung 

Quèc , Mü. 

 + NhËt B¶n th× trªn Transitor ch÷ ®Çu tiªn Th−êng lµ c¸c ch÷ c¸i  A, B, C, D. sau au ®ã lµ c¸c 

sè .nh− D846 , A 564 , C1815, B7333 .Transitor nµo cã b¾t ®Çu lµ ch÷ c¸i A , B lµ transitor 

thuËn PNP cßn Transitor nµo cã b¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i C, D lµ Transitor nghÞch NPN . Tran cã 

ch÷ c¸i lµ A , C lµ Tran cã c«ng suÊt lín. Cßn B,D lµ tran cã c«ng suÊt nhá vµ tÇn sè lµm viÖc 

thÊp h¬n. 

+ Mü th× kh¸c c¸c Tran sitor thuêng ®−îc b¾t ®Çu b»ng 2N  vÝ dô nh− : 2N 2222  ;   

2N3904…Tran nµo cã 2 sè sau ch÷ 2N lµ cïng ch½n hoÆc cïng lÎ th× lµ NPN. Cßn  ng−îc l¹i hai 

sè ®ã mµ cïng ch½n lÎ kh¸c nhau th× lµ Transitor PNP. 

Cßn mét sè lo¹i kh¸c 2N th× c¸ch x¸c ®Þnh l¹i lµ kh¸c 

+ Trung Quèc th× trªn Transitor ®−îc b¾t ®Çu b»ng sè 3 sau ®ã lµ c¸c ch÷ c¸i . Trong ®ã A,B lµ 

PNP, cßn C,D lµ NPN . cßn sau c¸c ch÷ c¸i A, B, C ,D nÕu lµ X,P cho biÕt Transitor c«ng suÊt 

nhá cßn sau lµ A, G lµ Transitor c«ng suÊt lín nh− 3CP25, 3AP20 

 

 Qua ®ã th× ta thÊy Transitor c«ng suÊt nhá th−êng bÐ h¬n Transitor c«ng suÊt lín. 

 

+Ph«to Transitor lµ mét lo¹i Transitor ®Æc biÖt khi chiÕu ¸nh s¸ng vµo th× Transitor më . Khi ®ã 

®iÖn ¸p gi÷a BE lµ 0,6 V , CE lµ 0,2 V 

 

* C¸ch x¸c ®Þnh ch©n cho Transitor: 

       HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã rÊt nhiÒu lo¹i transitor vµ chñng lo¹i cña chóng th× v« cïng 

phong phó sau ®©y m×nh sÏ h−íng dÉn c¸ch x¸c ®Þnh ch©n cña tõng lo¹i : 

    

 §èi víi  cña NhËt B¶n s¶n xuÊt th× c¸ch x¸c ®Þnh ch©n nh− sau: 

  Transitor c«ng suÊt nhá th× cùc bazo thuong o bªn Ph¶i sau ®ã míi ®Õn C vµ E nh− h×nh vÏ 

M×nh ph¶i ®Ó Tran nh− h×nh vÏ nhÐ 
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 Cßn ®èi víi Tran C«ng suÊt lín Th× cùc bazo thußng ë bªn tr¸i,  vµ C ë gi÷a , E bªn ph¶i theo 

h×nh vÏ 

                                     

 

Cßn ®èi víi Trung Quèc th× kh¸c ch©n B ë gi÷a cßn C bªn tr¸i , E ë bªn ph¶i nÕu ta ®Æt Transitor 

nh− trªn 

Cßn ®èi víi Mü th× ng−îc l¹i so víi Trung Quèc , Ch©n B ë gi÷a , Ch©n E ë bªn tr¸i , C ë bªn 

ph¶i , nÕu m×nh ®Æt transitor nh− trªn 

Nãi chung lµ Tran th× nã ®a d¹ng  nªn viÖc x¸c ®Þnh ch©n lµ rÊt khã kh¨n c¸c b¹n phaØ dïng 

®ång hå th× míi biÕt ®−îc trªn ®ã m×nh chØ giíi thiÖu c¸ch x¸c ®Þnh ch©n cña mét sè Transito 

th«ng dông mµ chóng ta hay gÆp trªn thùc tÕ. 

Nh−ng hiÖn nay trªn tÞ tr−êng cã 1 sè Tran  ®−îc lµm nh¸i nªn c¸c ch©n kh«ng theo qui ®Þnh mµ 

ph¶i dïng ®ång Hå v¹n n¨ng ®Ó ®o. 

 

                                           MosFet 
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Mosfet lµ Transitor cã hiÖu øng tr−êng lµ mét con ®iÖn tö cã cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng kh¸c so víi 

lo¹i Transitor th«ng thuêng cã nguyªn t¾c hoÆt ®éng dùa trªn hiÖu øng tr−êng lµ linh  

kiÖn cã trë kh¸ng vµo lín  dïng ®Ó khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu yÕu vµ ®−îc sö dông nhiÒu trong  

Tivi vµ nguån m¸y tÝnh 

                                                           Transitor hiÖu øng tr−êng Mosfet 

 

1) CÊu t¹o vµ kÝ hiÖu cña Mosfet 

    

           Trong c¸c m¹ch ®iÖn nguyªn lÝ Mosfet ®−îc kÝ  hiÖu nh− sau: 
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Qua ®ã ta thÊy Mosfet còng cã 3 cùc nh− Transitor  

      

                           

 

 

CÊu t¹o cña Mosfet kªnh N          

G gäi lµ Gate lµ cùc cæng  vµ còng lµ cùc ®iÒu khiÓn 

D lµ Drain lµ cùc m¸ng  

S lµ Source lµ cùc nguån 
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Mosfet cã ®iÖn trë Gi÷a cùc G vµ S vµ gi÷a c−c G vµ D lµ v« cïng lín Cßn ®iÖn trë gi÷a cùc D 

vµ S cßn phô thuéc vµo ®iÖn ¸p chªnh lÖch gi÷a G vµ S 

Khi ®iÖn ¸p UGS =0 th× ®iÖn trë gi÷a D v¸ S lµ rÊt lín . Khi ®iÖn ¸p  UGS >0 do hiÖu øng tõ 

tr−êng lµm cho ®iÖn trë DS gi¶m , cßn ®iÖn ¸p GS mµ cµng lín th× ®iÖn trë DS cµng nhá. 

2) Nguyªn t¾c hoÆt ®éng cña Mosfet 

 

  M×nh xÐt thÝ nghiÖm nhá sÏ thÊy ®−îc nguyªn t¾c hoÆt ®éng cña nã 

 

            

 

Ta cÊp nguån mét chiÒu UD qua mét bãng ®Ìn D vµo 2 cùc D vµ S cña Mosfet Q (Ph©n cùc 

thuËn cho Mosfet ng−îc ) Ta thÊy bãng ®Ìn kh«ng s¸ng nghÝa lµ kh«ng cã dßng ®iÖn ch¹y qua 

DS  

Khi  c«ng t¾c K1 ®ãng nguïon UG cÊp vµo hai cùc GS lµm ®iÖn ¸p GS >0 th× ®Ìn s¸ng   
§é s¸ng cña dÌn cßn phô thuéc vµo møc ®iÖn ¸p ®−a vµo cùc G 

§èi víi kªnh P th× ®iÖn ¸p ®−a vµo G lµ ®iÖn ¸p (-) 

§èi víi kªnh N th× ®iÖn ¸p ®−a vµo G lµ ®iÖn ¸p d−¬ng 

 

2C¸ch x¸c ®Þnh ch©n cña Mosfet 

       Kh«ng gièng nh− Transitor ch©n cña Mosfet ®−îc quy ®Þnh chung lµ G lµ ë bªn tr¸i, D lµ ë 

gi÷a , S lµ bªn ph¶i theo h×nh vÏ 
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Trªn thÞ truêng Mosfet còng cã nhiÒu lo¹i víi mçi lo¹i ®iÖn ¸p  vµ c«ng suÊt kh¸c nhau. 

  vÝ dô: 

                IRF 540  chôi ®−îc ®iÖn ¸p 15A vµ c«ng suÊt 40W 

 

                                                §IODE 

§iot lµ ®−îc cÊu t¹o tõ hai líp b¸n dÉn tiÕp xóc nhau . Diode cã hai cùc lµ Anot vµ Ktot . Nã chØ 

cho dßng ®i theo 1 chiÒu tõ An«t(A) sang Katot(K) vµ nã ®−îc coi nh− lµ van 1 chiÒu trong 

m¹ch ®iÖn vµ ®−îc øng dông réng r·i trong c¸c m¸y thu thanh thu h×nh , c¸c m¹ch chØnh l−u , 

æn ®Þnh ®iÖn ¸p. 
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                                   H×nh d¸ng c¸c lo¹i Diot trong thùc tÕ. 

 

KÝ hiªu ®i«t trong c¸c m¹ch nguyªn lý: 

            

                    
Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña Di«t: §iot chØ cho dßng ch¹y tõ A ®Õn K chø kh«ng cho dßng ch¹y 

ng−îc l¹i 

 

3) Ph©n Lo¹i c¸c lo¹i Di«t. 

Theo chøc n¨ng th× ®iot cã nhiÒu lo¹i  chuÈn . Nh−ng c¸c lo¹i Diot th−êng gÆp trong thùc tÕ 
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                        C¸c Diot th−êng dïng trong thùc tÕ: 4001, 4007…. 

+ Led lµ lo¹i ®iot ph¸t s¸ng cã c¸c Led nh− 7 mµu , 1mµu .. Led 7 thanh dïng ®Ó hiÖn sè  

          Cßn led ma trËn dïng ®Ó hiÖn thÞ bÊt k× caÝ g× mµ m×nh muèn                      

 

+ Zenner lµ Diot ho¹t ®éng trong chÕ ®é ph©n cùc ng−îc (KA) trong m¹ch ®iÖn th× Zenner ®−îc 

m¾c ng−îc so víi Diot tøc lµ cùc d−¬ng ®−îc nèi víi K vµ cùc ©m ®−îc nèi víi A . Trong thùc tÕ 

th× Zenner còng cã nhiÒu lo¹i øng víi nh÷ng dßng kh¸c nhau. 

+ Photo Diode lµ lo¹i ®iot th«ng khi chiÕu ®ñ ¸nh s¸ng vµo . Khi th«ng th× ®iÖn ¸p gi÷a AK lµ 

1,4 V 
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4) C¸ch x¸c ®Þnh  Cùc Anot vµ Ktot cña Diode trong thùc tÕ. 

 

 §èi víi §iot b×nh th−êng  th× Katot lµ ®Çu s¬n tr¾ng cßn l¹i lµ Anot 

                                

                          

§èi víi Zenner th× ®Çu s¬n ®en lµ Katot cßn l¹i Anèt 

                            

                                                          

                                                        

                                    OPTO 

OpTo hay cßn gäi lµ c¸ch ly quang lµ linh kiÖn tÝch hîp cã cÊu t¹o gåm 1 Led vµ 1 photo Diode 

hay mét Ph«to Transitor . §−îc sö ®ông ®Ó c¸ch ly gi÷a c¸c khèi chªnh lÖch nhau vÒ ®iÖn hay 

c«ng suÊt nh− khèi c«ng suÊt nhá (dßng nhá , ®iÖn ¸p 5V ) víi khèi ®iÖn ¸p lín cì hµng ampe 

hoÆc vµi chôc ampe. 

Trªn m¹ch nguyªn lý nã ®−îc kÝ hiÖu nh− sau 
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* Nguyªn lý ho¹t ®éng: Khi cã dßng nhá ®i qua hai ®Çu cña Led cã trong opto lµm cho Led ph¸t 

s¸ng . Khi led ph¸t s¸ng th× lµm th«ng 2 cùc cña Photo Transitor hay Photo §iode më cho dßng  

®iÖn ch¹y qua 

*C¸c Opto th«ng dông hiÖn nay: 

    a)  Opto P512: 

     Lµ linh kiÖn cã 4 ch©n vµ cã kÝ hiÖu  
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            C¸ch x¸c ®Þnh ch©n cña opto P251 :  

            Ch©n 1 lµ ch©n gÇn dÊu chÊm trªn mÆt opto( dÊu chÊm nhá lâm xuèng) , gÇn ch©n 1 lµ 

ch©n 2 , ®èi diÖn víi ch©n 1 lµ ch©n 3 , c¹nh ch©n 3 lµ ch©n4        

b) OpTo 4N35: 

  Lµ lo¹i Opto cã 6 ch©n ®−îc kÝ hiÖu nh− sau 

          

       C¸ch x¸c ®Þnh ch©n nay nã còng t−¬ng tù nh−  P512 
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                                                   ROLE 

  Role lµ mét thiÕt bÞ b¶o vÖ hÖ thèng hoÆt ®éng trªn nguyªn lý ®ãng c¾t. Nã cã vai trß nh− lµ 

mét kho¸. 

KÝ hiÖu vµ cÊu t¹o:  

                        

           

Nguyªn t¾c ho¹t ®éng : lµ biÕn ®æi dßng ®iÖn thµnh tõ tr−êng th«ng qua cuén d©y , Tõ tr−êng l¹i 

t¹o thµnh lùc c¬ häc th«ng qua lùc hót ®Ó thùc hiÖn mét ®éng t¾c vÒ c¬ khÝ nh− ®ãng më c¸c 

hµnh tr×nh cña c¸c thiÕt bÞ tù ®éng. 

a) Ph©n Lo¹i 

   Cã mét sè lo¹i RoLe nh− sau: 
     + Role ®iÖn: §ãng c¾t b»ng ®iÖn 
     + Role tõ : §ãng c¾t b»ng tõ 
     + Role nhiÖt : §ãng c¾t b»ng nhiÖt 
      + Role thêi gian: sau 1 thêi gian th× Role sÏ ®ãng c¾t. 

b) §ãng c¾t Role: 
     §ãng R¬le b»ng c¸ch cho ®iÖn vµo hai cùc cña nam cham ®iÖn .cã tuú lo¹i Role mµ ta 
®−a ®iÖn ¸p vµo Role vÝ dô nh− 5 V , 12 V …. 
    Sau ®©y lµ m¹ch biÓu thÞ ho¹t ®éng cña Role. 
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                                         IC 
   *Trong thùc thÕ IC cã rÊt nhiÒu lo¹i , mçi  lo¹i l¹i cã chøc n¨ng kh¸c nhau 
      * IC lµ mét khèi gåm rÊt nhiÒu c¸c linh kiÖn nh− ®iÖn trë , Transitor, Tô §iÖn.. 
          CÊu t¹o thµnh mét khèi giò 1 chøc n¨ng nhÊt ®Þnh. 
  Mét sè IC th«ng dông  
  

1) IC khuyÕch ®¹i thuËt to¸n : cã chøc n¨ng khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu  
vÝ dô:  LM 324 , LM 393, LM386….. 
KÝ hiÖu   

   
 

2) IC  logic : lµ ®Î thùc hiÖn mét phÐp to¸n logic:   (nãi ®Õn IC ng−êi ta chØ quan t©m 
quan hÖ gi÷a ®Çu ra vµ ®Çu vµo) 
kÝ hiÖu: 
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    Cæng NAND:7400  

  
 Cổng NOR : 7402 

    
 Cổng NOT: 7404 

    
 Cổng AND: 7408 
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   Cổng OR: 

    
3) IC nguån: Dïng ®Ó æn ®Þnh nguån nh− : LM 7805 , LM 7809,… 

4  )IC cã kh¶ n¨ng lËp tr×nh :  nã cã rÊt nhiÌu ch©n vµ mçi ch©n l¹i cã chøc n¨ng kh¸c nhau 
nh− CY8C 29466, 8051; AT89C2051….. 
   Nãi chung chÝp lËp tr×nh ®a d¹ng mçi lo¹i l¹i cã cÊu h×nh ch©n vµ cæng kh¸c nhau muèn 
häc ®−îc th× m×nh ph¶i ®i t×m hiÓu s©u vÒ nã h¬n. 
 

                                              78XX 
78xx  lµ dßng hä ®iÖn tö dïng ®Ó biÕn ®æi hiÖu ®iÖn thÕ tõ cao ®Õn thÊp tuú thuéc vµo ®Æc 
tÝnh cña tõng lo¹i cña hä 78.  
   VÝ dô : 7805, 7806 , 7812….. 
 Thùc tÕ hä 78 cã d¹ng:    
  Trong s¬ ®å nguyªn lÝ nã ®−îc kÝ hiÖu nh− h×nh vÏ giíi . 
 78 ®−îc øng dông nhiÒu trong c¸c m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn 
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   Ta xÐt nguyªn lý ho¹t ®éng cña hä 78 xÐt m¹ch ®iÖn: 
                     
                                   

 
       Ta thÊy hä 78 cã 3 ch©n : cã 2 ch©n vµo vµ 1 ch©n ra (cã chung nhau d©y ©m) 
             Khi ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ nhÊt ®Þnh vµo ch©n 1 (hiÖu ®iÖn thÕ ë ch©n vµo ph¶i lín h¬n  
             Ch©n ra) Khi ®ã t¹i ch©n ra sÏ cho ta hiÖu ®iÖn thÕ mµ chóng ta cÇn  theo tõng  
             lo¹i chøc n¨ng cña lo¹i 78 
    C¸ch ®äc ch©n cña hä 78 
   C¸c b¹n nÕu mµ gÆp con linh kiÖn nµo nh− trªn mµ cã sè 78 ®øng ®Çu th× ®ã lµ con biÕn ®æi 
nguån .cßn hai sè cßn l¹i lµ hiÑu ®iÖn thÕ cña ®Çu ra. 
                      vÝ dô : 7812 lµ ®iÖn ¸p ë cöa ra lµ 12V (®iÖn ¸p d−a vµo >12V) 
          c¸c b¹n l−u ý ®©y lµ mét chiÒu .C¸c b¹n kh«ng nªn ®−a ®iÖn ¸p ®Çu vµo qu¸ cao  
           nÕu 7812( ®Çu vµo n»m {12-36}) nÕu c¸c b¹n cho cao th× 78 cña c¸c b¹n kh«ng ho¹t 
®éng ®−îc l©u . C¸c 78 c¸c b¹n ph¶i t¶n nhiÖt cho nã. 
 §äc ch©n  : NÕu ta ®Æt 78 nh− h×nh vÏ giíi ®©y : 
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           Ch©n 1 gäi lµ ch©n vµo (in) 
            Ch©n 2 gäi lµ ch©n chung (GND) 
            Ch©n 3 gäi lµ ch©n ra (out) 
 

                                79xx   
 
   Kh¸c víi hä 78 th× hä 79 l¹i cho dßng ®iÖn ®Çu ra lµ ©m(-) dßng ®iÖn cña ®Çu ra tuú thuéc 
vµo tõng lo¹i cña 79 . 
   vÝ dô : 7912 , 7905….. 

                                           
Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña 79 còng gièng nh−78 nh−ng ®iÖn ¸p ®Çu ra lµ ®iÖn ¸p ©m(-) 
79 ®−îc øng dông nhiÒu trong c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn  
 
   C¸ch x¸c ®Þnh ch©n cña 79  nh− cña 78 nh−ng ch©n 3 lµ ch©n out ®iÖn ¸p ®Çu ra lµ ©m 
 
             7912 lµ ®iÖn ¸p ®Çu ra lµ -12v 
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                                Thrysito 

1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Thyristor 

 
 
Cấu tạo Thyristor Ký hiệu của Thyristor Sơ đồ tương tương 
 
Thyristor có cấu tạo gồm 4 lớp bán dẫn ghép lại tạo thành hai Transistor mắc nối tiếp, một 
Transistor thuận và một Transistor ngược ( như sơ đồ tương đương ở trên ) . Thyristor có 3 cực 
là Anot, Katot và Gate gọi là A-K-G, Thyristor là Diode có điều khiển , bình thường khi được phân 
cực thuận, Thyristor chưa dẫn điện, khi có một điện áp kích vào chân G => Thyristor dẫn cho đến 
khi điện áp đảo chiều hoặc cắt điện áp nguồn Thyristor mới ngưng dẫn.. 
 
Thí nghiệm sau đây minh hoạ sự hoạt động của Thyristor 
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Thí nghiêm minh hoạ sự hoạt động của Thyristor. 
 
Ban đầu công tắc K2 đóng, Thyristor mặc dù được phân cực thuận nhưng vẫn không có dòng 
điện chạy qua, đèn không sáng.  
 
Khi công tắc K1 đóng, điện áp U1 cấp vào chân G làm đèn Q2 dẫn => kéo theo đèn Q1 dẫn => 
dòng điện từ nguồn U2 đi qua Thyristor làm đèn sáng.  
 
Tiếp theo ta thấy công tắc K1 ngắt nhưng đèn vẫn sáng, vì khi Q1 dẫn, điện áp chân B đèn Q2 
tăng làm Q2 dẫn, khi Q2 dẫn làm áp chân B đèn Q1 giảm làm đèn Q1 dẫn , như vậy hai đèn định 
thiên cho nhau và duy trì trang thái dẫn điện.  
 
Đèn sáng duy trì cho đến khi K2 ngắt => Thyristor không được cấp điện và ngưng trang thái hoạt 
động.  
 
Khi Thyristor đã ngưng dẫn, ta đóng K2 nhưng đèn vẫn không sáng như trường hợp ban đầu. 
 
Ứng dụng của Thyristor 
 
Thyristor thường được sử dụng trong các mạch chỉnh lưu nhân đôi tự động của nguồn xung Ti vi 
mầu  
 

                Thirito thuc te         . 
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         H−íng  DÉn §o §ång Hå V¹n N¨ng 
1. Giới thiệu về đồng hồ vạn năng ( 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. 
 
2. Hướng dẫn đo điện áp xoay chiều. 
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Sử dụng đồng hồ vạn năng đo áp AC 
 
Khi đo điện áp xoay chiều ta chuyển thang đo về các thang AC, để thang AC cao hơn điện áp cần 
đo một nấc, Ví dụ nếu đo điện áp AC220V ta để thang AC 250V, nếu ta để thang thấp hơn điện 
áp cần đo thì đồng hồ báo kịch kim, nếu để thanh quá cao thì kim báo thiếu chính xác. 
 
* Chú ý - chú ý : 
 
Tuyết đối không để thang đo điện trở hay thang đo dòng điện khi đo vào điện áp xoay chiều => 
Nếu nhầm đồng hồ sẽ bị hỏng ngay lập tức ! 
 

 
 
Để nhầm thang đo dòng điện, đo vào 
nguồn AC => sẽ hỏng đồng hồ  
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Để nhầm thang đo điện trở, đo vào nguồn AC  
=> sẽ hỏng các điện trở trong đồng hồ 
 
* Nếu để thang đo áp DC mà đo vào nguồn AC thì kim đồng hồ không báo , nhưng đồng hồ 
không ảnh hưởng . (đôi khi kim lên) 
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Để thang DC đo áp AC đồng hồ không lên kim  
tuy nhiên đồng hồ không hỏng  
Các nội dung đề cập : Các tác dụng của thang đo điện trở, Đo kiểm tra điện trở than, dùng thang 
đo điện trở để kiểm tra độ phóng nạp và các hư hỏng của tụ điện.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
1. Hướng dẫn đo điện trở và trở kháng.  
Với thang đo điện trở của đồng hồ vạn năng ta có thể đo được rất nhiều thứ. 
 
Đo kiểm tra giá trị của điện trở  
Đo kiểm tra sự thông mạch của một đoạn dây dẫn  
Đo kiểm tra sự thông mạch của một đoạn mạch in  
Đo kiểm tra các cuộn dây biến áp có thông mạch không  
Đo kiểm tra sự phóng nạp của tụ điện  
Đo kiểm tra xem tụ có bị dò, bị chập không.  
Đo kiểm tra trở kháng của một mạch điện  
Đo kiểm tra đi ốt và bóng bán dẫn.  
* Để sử dụng được các thang đo này đồng hồ phải được lắp 2 Pịn tiểu 1,5V bên trong, để xử 
dụng các thang đo 1Kohm hoặc 10Kohm ta phải lắp Pin 9V. 
 

Đo điện trở :  
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Đo kiểm tra điện trở bằng đồng hồ vạn năng 
 
Để đo tri số điện trở ta thực hiện theo các bước sau :  
 
Bước 1 : Để thang đồng hồ về các thang đo trở, nếu điện trở nhỏ thì để thang x1 ohm hoặc x10 
ohm, nếu điện trở lớn thì để thang x1Kohm hoặc 10Kohm. => sau đó chập hai que đo và chỉnh 
triết áo để kim đồng hồ báo vị trí 0 ohm.  
 
Bước 2 : Chuẩn bị đo .  
 
Bước 3 : Đặt que đo vào hai đầu điện trở, đọc trị số trên thang đo , Giá trị đo được = chỉ số thang 
đo X thang đo  
Ví dụ : nếu để thang x 100 ohm và chỉ số báo là 27 thì giá trị là = 100 x 27 = 2700 ohm = 2,7 K 
ohm  
 
Bước 4 : Nếu ta để thang đo quá cao thì kim chỉ lên một chút , như vậy đọc trị số sẽ không chính 
xác.  
 
Bước 5 : Nếu ta để thang đo quá thấp , kim lên quá nhiều, và đọc trị số cũng không chính xác.  
 
Khi đo điện trở ta chọn thang đo sao cho kim báo gần vị trí giữa vạch chỉ số sẽ cho độ chính xác 
cao nhất.  
 

Dùng thang điện trở để đo kiểm tra tụ điện  
 
Ta có thể dùng thang điện trở để kiểm tra độ phóng nạp và hư hỏng của tụ điện , khi đo tụ điện , 
nếu là tụ gốm ta dùng thang đo x1K ohm hoặc 10K ohm, nếu là tụ hoá ta dùng thang x 1 ohm 
hoặc x 10 ohm. 
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Dùng thang x 1K ohm để kiểm tra tụ gốm  
 
Phép đo tụ gốm trên cho ta biết :  
 
Tụ C1 còn tốt => kim phóng nạp khi ta đo  
 
Tụ C2 bị dò => lên kim nhưng không trở về vị trí cũ  
 
Tụ C3 bị chập => kim đồng hồ lên = 0 ohm và không trở về.  

 
 
 
Dùng thang x 10 ohm để kiểm tra tụ hoá 
 
Ở trên là phép đo kiểm tra các tụ hoá, tụ hoá rất ít khi bị dò hoặc chập mà chủ yếu là bị khô ( 
giảm điện dung) khi đo tụ hoá để biết chính xác mức độ hỏng của tụ ta cần đo so sánh với một tụ 
mới có cùng điện dung. 
 
Ở trên là phép đo so sánh hai tụ hoá cùng điện dung, trong đó tụ C1 là tụ mới còn C2 là tụ cũ, ta 
thấy tụ C2 có độ phóng nạp yếu hơn tụ C1 => chứng tỏ tụ C2 bị khô ( giảm điện dung )  
 
Chú ý khi đo tụ phóng nạp, ta phải đảo chiều que đo vài lần để xem độ phóng nạp.  
 

1. Giới thiệu về đồng hồ số DIGITAL 
Đồng hồ số Digital có một số ưu điểm so với đồng hồ cơ khí, đó là độ chính xác cao hơn, trở 
kháng của đồng hồ cao hơn do đó không gây sụt áp khi đo vào dòng điện yếu, đo được tần số 
điện xoay chiều, tuy nhiên đồng hồ này có một số nhược điểm là chạy bằng mạch điện tử lên hay 
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hỏng, khó nhìn kết quả trong trường hợp cần đo nhanh, không đo được độ phóng nạp của tụ.  
 

 
 
Đồng hồ vạn năng số Digital 
 
Hướng dẫn sử dụng : 
 
* Đo điện áp một chiều ( hoặc xoay chiều ) 
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Đặt đồng hồ vào thang đo điện áp DC hoặc AC 
 
Để que đỏ đồng hồ vào lỗ cắm " VΩ mA" que đen vào lỗ cắm "COM"  
 
Bấm nút DC/AC để chọn thang đo là DC nếu đo áp một chiều hoặc AC nếu đo áp xoay chiều.  
 
Xoay chuyển mạch về vị trí "V" hãy để thang đo cao nhất nếu chưa biết rõ điện áp, nếu giá trị báo 
dạng thập phân thì ta giảm thang đo sau.  
 
Đặt thang đo vào điện áp cần đo và đọc giá trị trên màn hình LCD của đồng hồ.  
 
Nếu đặt ngược que đo(với điện một chiều) đồng hồ sẽ báo giá trị âm (-)  
 
* Đo dòng điện DC (AC) 
 
Chuyển que đổ đồng hồ về thang mA nếu đo dòng nhỏ, hoặc 20A nếu đo dòng lớn.  
 
Xoay chuyển mạch về vị trí "A"  
 
Bấm nút DC/AC để chọn đo dòng một chiều DC hay xoay chiều AC  
 
Đặt que đo nối tiếp với mạch cần đo  
 
Đọc giá trị hiển thị trên màn hình.  
 
* Đo điện trở 
 
Trả lại vị trí dây cắm như khi đo điện áp .  
 
Xoay chuyển mạch về vị trí đo " Ω ", nếu chưa biết giá trị điện trở thì chọn thang đo cao nhất , nếu 
kết quả là số thập phân thì ta giảm xuống.  
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Đặt que đo vào hai đầu điện trở.  
 
Đọc giá trị trên màn hình.  
 
Chức năng đo điện trở còn có thể đo sự thông mạch, giả sử đo một đoạn dây dẫn bằng thang đo 
trở, nếu thông mạch thì đồng hồ phát ra tiến kêu  
 
* Đo tần số  
 
Xoay chuyển mạch về vị trí "FREQ" hoặc " Hz"  
 
Để thang đo như khi đo điện áp .  
 
Đặt que đo vào các điểm cần đo  
 
Đọc trị số trên màn hình.  
 
* Đo Logic 
 
Đo Logic là đo vào các mạch số ( Digital) hoặc đo các chân lện của vi xử lý, đo Logic thực chất là 
đo trạng thái có điện - Ký hiệu "1" hay không có điện "0", cách đo như sau:  
 
Xoay chuyển mạch về vị trí "LOGIC"  
 
Đặt que đỏ vào vị trí cần đo que đen vào mass  
 
Màn hình chỉ "▲" là báo mức logic ở mức cao, chỉ "▼" là báo logic ở mức thấp  
 
* Đo các chức năng khác  
 
Đồng hồ vạn năng số Digital còn một số chức năng đo khác như Đo đi ốt, Đo tụ điện, Đo 
Transistor nhưng nếu ta đo các linh kiện trên, ta lên dùng đồng hồ cơ khí sẽ cho kết quả tốt hơn 
và đo nhanh hơn 
 

 
 

1. Hướng dẫn đo điện áp một chiều DC bằng đồng hồ vạn 
năng. 
Khi đo điện áp một chiều DC, ta nhớ chuyển thang đo về thang DC, khi đo ta đặt que đỏ vào cực 
dương (+) nguồn, que đen vào cực âm (-) nguồn, để thang đo cao hơn điện áp cần đo một nấc. 
Ví dụ nếu đo áp DC 110V ta để thang DC 250V, trường hợp để thang đo thấp hơn điện áp cần đo 
=> kim báo kịch kim, trường hợp để thang quá cao => kim báo thiếu chính xác. 
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Dùng đồng hồ vạn năng đo điện áp một chiều DC 
 
* Trường hợp để sai thang đo : 
 
Nếu ta để sai thang đo, đo áp một chiều nhưng ta để đồng hồ thang xoay chiều thì đồng hồ sẽ 
báo sai, thông thường giá trị báo sai cao gấp 2 lần giá trị thực của điện áp DC, tuy nhiên đồng hồ 
cũng không bị hỏng . 
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Để sai thang đo khi đo điện áp một chiều => báo sai giá trị. 
 
* Trường hợp để nhầm thang đo  
 
Chú ý - chú ý : Tuyệt đối không để nhầm đồng hồ vào thang đo dòng điện hoặc thang đo điện trở 
khi ta đo điện áp một chiều (DC) , nếu nhầm đồng hồ sẽ bị hỏng ngay !! 
 
 
 
Trường hợp để nhầm thang đo dòng điện  
khi đo điện áp DC => đồng hồ sẽ bị hỏng ! 
 
 
 
Trường hợp để nhầm thang đo điện trở khi đo điện  
áp DC => đồng hồ sẽ bị hỏng các điện trở bên trong! 
 
§o Tran Si Tor 
 
Transistor khi hoạt động có thể hư hỏng do nhiều nguyên nhân, như hỏng do nhiệt độ, độ ẩm, do 
điện áp nguồn tăng cao hoặc do chất lượng của bản thân Transistor, để kiểm tra Transistor bạn 
hãy nhớ cấu tạo của chúng.  
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Cấu tạo của Transistor  
 
Kiểm tra Transistor ngược NPN tương tự kiểm tra hai Diode đấu chung cực Anôt, điểm chung là 
cực B, nếu đo từ B sang C và B sang E ( que đen vào B ) thì tương đương như đo hai diode 
thuận chiều => kim lên , tất cả các trường hợp đo khác kim không lên.  
 
Kiểm tra Transistor thuận PNP tương tự kiểm tra hai Diode đấu chung cực Katôt, điểm chung là 
cực B của Transistor, nếu đo từ B sang C và B sang E ( que đỏ vào B ) thì tương đương như đo 
hai diode thuận chiều => kim lên , tất cả các trường hợp đo khác kim không lên.  
 
Trái với các điều trên là Transistor bị hỏng.  
 
Transistor có thể bị hỏng ở các trường hợp .  
* Đo thuận chiều từ B sang E hoặc từ B sang C => kim không lên là transistor đứt BE hoặc đứt 
BC 
* Đo từ B sang E hoặc từ B sang C kim lên cả hai chiều là chập hay dò BE hoặc BC. 
* Đo giữa C và E kim lên là bị chập CE.  
 
* Các hình ảnh minh hoạ khi đo kiểm tra Transistor. 
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Phép đo cho biết Transistor còn tốt . 
 
Minh hoạ phép đo trên : Trước hết nhìn vào ký hiệu ta biết được Transistor trên là bóng ngược, 
và các chân của Transistor lần lượt là ECB ( dựa vào tên Transistor ). < xem lại phần xác định 
chân Transistor >  
 
Bước 1 : Chuẩn bị đo để đồng hồ ở thang x1Ω  
 
Bước 2 và bước 3 : Đo thuận chiều BE và BC => kim lên .  
 
Bước 4 và bước 5 : Đo ngược chiều BE và BC => kim không lên.  
 
Bước 6 : Đo giữa C và E kim không lên  
 
=> Bóng tốt.  
 
---------------------------------------------------------------------- 
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Phép đo cho biết Transistor bị chập BE 
 
Bước 1 : Chuẩn bị .  
 
Bước 2 : Đo thuận giữa B và E kim lên = 0 Ω  
 
Bước 3: Đo ngược giữa B và E kim lên = 0 Ω  
 
=> Bóng chập BE  
 
----------------------------------------------------------------- 
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Phép đo cho biết bóng bị đứt BE  
 
Bước 1 : Chuẩn bị .  
 
Bước 2 và 3 : Đo cả hai chiều giữa B và E kim không lên.  
 
=> Bóng đứt BE  
 
--------------------------------------------------------- 
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Phép đo cho thấy bóng bị chập CE 
 
Bước 1 : Chuẩn bị .  
 
Bước 2 và 4 : Đo cả hai chiều giữa C và E kim lên = 0 Ω  
 
=> Bóng chập CE  
 
Trường hợp đo giữa C và E kim lên một chút là bị dò CE 

Đo kiểm tra Thyristor 
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Đo kiểm tra Thyristor 
 
Đặt động hồ thang x1W , đặt que đen vào Anot, que đỏ vào Katot ban đầu kim không lên , dùng 
Tovit chập chân A vào chân G => thấy đồng hồ lên kim , sau đó bỏ Tovit ra => đồng hồ vẫn lên 
kim => như vậy là Thyristor tốt . 
 
 
§o §IoDe 
Phương pháp đo kiểm tra Diode 
 

 
 
Đo kiểm tra Diode 
 
Đặt đồng hồ ở thang x 1Ω , đặt hai que đo vào hai đầu Diode, nếu :  
 
Đo chiều thuận que đen vào Anôt, que đỏ vào Katôt => kim lên, đảo chiều đo kim không lên là => 
Diode tốt  
 
Nếu đo cả hai chiều kim lên = 0Ω => là Diode bị chập.  
 
Nếu đo thuận chiều mà kim không lên => là Diode bị đứt.  
 
Ở phép đo trên thì Diode D1 tốt , Diode D2 bị chập và D3 bị đứt  
 
Nếu để thang 1KΩ mà đo ngược vào Diode kim vẫn lên một chút là Diode bị dò. 
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  §o KiÓm Tra MosFET 
Đo kiểm tra Mosfet  
Một Mosfet còn tốt : Là khi đo trở kháng giữa G với S và giữa G với D có điện trở bằng vô cùng ( 
kim không lên cả hai chiều đo) và khi G đã được thoát điện thì trở kháng giữa D và S phải là vô 
cùng.  
 
Các bước kiểm tra như sau : 
 

 
 
Đo kiểm tra Mosfet ngược thấy còn tốt. 
 
Bước 1 : Chuẩn bị để thang x1KW  
 
Bước 2 : Nạp cho G một điện tích ( để que đen vào G que đỏ vào S hoặc D )  
 
Bước 3 : Sau khi nạp cho G một điện tích ta đo giữa D và S ( que đen vào D que đỏ vào S ) => 
kim sẽ lên.  
 
Bước 4 : Chập G vào D hoặc G vào S để thoát điện chân G.  
 
Bước 5 : Sau khi đã thoát điện chân G đo lại DS như bước 3 kim không lên.  
 
=> Kết quả như vậy là Mosfet tốt.  
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Đo kiểm tra Mosfet ngược thấy bị chập  
 
Bước 1 : Để đồng hồ thang x 1KW  
 
Đo giữa G và S hoặc giữa G và D nếu kim lên = 0 W là chập  
 
Đo giữa D và S mà cả hai chiều đo kim lên = 0 W là chập D S 
 
 
Chóc c¸c b¹n häc tèt nhÐ: cã vÊn ®Ò g× b¹n cã thÓ liªn hÖ víi m×nh qua: 
 
Mail : nguyenvanbientbd47@gmail.com 
 
 


