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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN:  

 Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể 
được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và 
tham khảo. 

 Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

         Hiện nay, các trang thiết bị điện tử, tin học đang trở thành một thành 
phần quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Nhắc tới điện tử, tin học người ta 
có thể hình dung tới những trang thiết bị thiết yếu của cuộc sống hàng ngày 
như Máy vi tính, ti vi...cho đến các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao 
trong đó như các hệ thống máy vi tính, các hệ thống vệ tinh, các thiết bị điều 
khiển từ xa qua mạng máy tính ,... Có thể nói, điện tử, tin học đã dần chiếm 
lĩnh gần như toàn bộ các lĩnh vực của cuộc sống. Tuy nhiên có một điều cơ 
bản mà tất cả các trang thiết bị điện tử đều dựa trên sự phát triển từ những 
linh kiện nhất như điện trở, tụ điện, cuộn cảm, điốt, transitor, và các dạng 
mạch điện tử cơ bản... Đó chính là nền tảng phát triển của lĩnh vực điện tử, tin 
học hiện nay cũng như các trang thiết bị hiện đại.  

Chính vì vậy trong giáo trình này, sẽ đề cập tới các kiến thức cơ bản 
nhất về sửa chữa bộ nguồn máy tính. bao gồm các phương pháp phân tích 
nguyên lý hoạt động của từng khối trong bộ nguồn, kiểm tra sửa chữa bộ 
nguồn khi bị các hiện tượng hư hỏng và cách khắc phục các hư hỏng đó.            

Mặc dù đã có cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng chắc chắn cuốn 
giáo trình này không thể không có thiếu sót. Tác giả rất mong sự góp ý của 
các bạn đọc. Thư góp ý xin gửi về:  Trường Cao Đẳng nghề kỹ thuật công 
nghệ. 

Chúng tôi xin cảm ơn! 

 

Hà Nội, 2013 
Tham gia biên soạn 

Khoa Công Nghệ Thông Tin 
 Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ 
Địa Chỉ: Tổ 59 Thị trấn Đông Anh – Hà Nội 

Tel: 04. 38821300 
Chủ biên: Lê Văn Dũng 
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Mã mô đun :MĐ24 
Vị trí, ý nghĩa, vai trò môn học:  
- Vị trí:  

 Mô đun được bố trí sau các môn học cơ sở ngành.. 
 Học song song các môn học/ mô đun đào tạo chuyên ngành 

- Tính chất:  
 Là mô đun chuyên ngành. 
 Là mô đun bắt buộc 

- Ý nghĩa và vai trò của mô đun : 
+ Là mô đun cung cấp cho học sinh, sinh viên những kiến thức và kỹ 

năng cho việc sửa chữa bộ nguồn máy tính. 
Mục tiêu của mô đun:  
- Nắm được nguyên tắc hoạt động của bộ nguồn 
- Sử dụng các công cụ chuẩn đoán khắc phục bộ nguồn 
- Sửa chữa các hư hỏng thường gặp của bộ nguồn. 
- Cẩn thận, bình tĩnh, thực hiện đúng thao tác khi tiếp xúc với điện thế cao 
 

 
Mã bài 

 
Tên bài 

Thời lượng 
Tổng 

số 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Kiểm 
tra 

MĐ24 - 01 Bài 1: Sửa chữa nguồn AC 8 2 6  

MĐ24 - 02 Bài 2: Sửa chữa nguồn DC 12 2 8 2 

MĐ24 - 03 Bài 3: Sửa chữa mạch tạo 
xung- ổn áp 

8 2 6  

MĐ24 - 04 Bài 4: Sửa chữa Biến thế 12 2 8 2 

MĐ24 - 05 Bài 5: Sửa chữa mạch điều 
khiển 

8 4 4  

MĐ24- 06 Bài 6: Sửa chữa mạch công 
suất 

12 4 8  

 
 
 
 

                                    

           
 
 
 
 
 
 

BÀI 1     



 

SỬA CHỮA NGUỒN AC                                  

MÃ BÀI : MĐ24-01 

   
Mục tiêu:  
 

- Phân tích được sơ đồ mạch phần nguồn AC 
- Khắc phục các sự cố hư hỏng phần nguồn AC 
- Tính cẩn thận, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công việc.  

 
Nội dung chính : 
 

1. Tổng quát 
Mục tiêu: 
- Biết được tổng quan về mạch nguồn ATX 

 
Dưới đây là Sơ đồ mạch nguồn ATX của một tác giả người Czech. Công 

suất thực của mạch nguồn này là 200W tuy nhiên Mạch này sử dụng IC điều 
xung họ TL494 (tương đương KA7500).  



 

 



 

 
 

- Lấy điện xoay chiều 220V từ điện lưới qua cầu chì F1 (250V/5A) qua 
mạch lọc (C1, R1, T1, C4, T5) để đến Cầu diod D21, D22, D23, D24.  

Công tắc chọn chế độ 115V thì mạch lọc phía sau sẽ là mạch nâng đôi 
điện áp (Khi đó cắm vào điện 220V sẽ nổ ngay). Theo lqv77 tôi, tốt nhất nên 
cắt bỏ công tắc này để bảo vệ người dùng. 

- Varistors Z1 và Z2 có chức năng bảo vệ quá áp trên đầu vào. Nhiều 
trường hợp bật công tắc 115V rồi cắm vào 220V thì cầu chì F1 và 1 trong 2 
con Z1 và Z2 sẽ chết ngay tức khắc. Cái này chỉ tồn tại ở các bộ nguồn máy 
bộ hoặc nguồn công suất thực còn các nguồn noname xuất xứ Trung Quốc, 
Đài Loan thì gần như không có. 

- Ở cuối mạch này, khi ta cắm điện thì phải có nguồn 300VDC tại 2 đầu 
ra của cầu diod. 

Khi bạn cắm điện AC 220V cho bộ nguồn, mạch chỉnh lưu sẽ cung cấp 
điện áp 300V DC cho mạch công suất của nguồn chính, đồng thời nguồn 
Stanby hoạt động sẽ cung cấp 12V cho IC dao động của nguồn chính, tuy 
nhiên nguồn chính chưa hoạt động và đang ở trạng thái chờ, nguồn chính chỉ 
hoạt động khi có lệnh P.ON 
 
 
2. Công tắc POWER 
Mục tiêu: 
- Hiểu được nguyên tắc hoạt động của công tắc nguồn Power 

 
 



 

 
Khi ta nhấn nút Power On trên thùng máy (Hoặc kich power on bằng 

cách chập dây xanh lá và dây đen) Transistor Q10 sẽ ngưng dẫn, kế đó Q1 
cũng ngừng dẫn. Tụ C15 sẽ nạp thông qua R15. Chân số 4 của IC TL494 sẽ 
giảm xuống mức thấp thông qua R17. Theo qui định, chân 4 mức thấp IC 
TL494 sẽ chạy và ngược lại chân 4 ở mức cao IC TL494 sẽ không chạy. Đây 
là chổ cốt lõi để thực hiện mạch “công tắc” và mạch “bảo vệ”. 

- Khi chân P.ON được đấu mass, lệnh mở nguồn chính được bật, lệnh 
P.ON đi qua mạch bảo vệ rồi đưa vào điều khiển IC dao động hoạt động. 

- IC dao động hoạt động và tạo ra hai xung điện ngược pha, cho khuếch 
đại qua hai đèn bán dẫn rồi đưa qua biến áp đảo pha sang điều khiển các đèn 
công suất. 

- Hai đèn công suất hoạt động ngắt mở theo nguyên tắc đẩy kéo, tạo ra 
điện áp xung tại điểm giữa, sau đó người ta sử dụng điện áp này đưa qua biến 
áp chính, đầu kia của biến áp được thoát qua tụ gốm về điểm giữa của tụ hoá 
lọc nguồn chính. 
 
3. Mạch khử từ 
Mục tiêu: 
- Hiểu được nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của mạch khử từ 

 
LF1 : Cuộn cảm, ngăn chặn xung nhiễu tần số lớn không cho lọt vào nguồn. 
RV/C3/C3 : Mạch lọc kiểu RC tạo đường thoát cho xung cao tần. 



 

       Dùng để khử các tín hiệu từ trường ngoài ảnh hưởng đến vi mạch. Lọc 
nhiễu nguồn đầu vào 

 
 
4. Hệ thống cầu chì bảo vệ 
Mục tiêu: 
- Hiểu được nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của cầu chì bảo vệ 

 
F1 : Cầu chì bảo vệ quá dòng, khi có hiện tượng chạm chập trong bộ 

nguồn làm cho dòng qua F1 tăng, dây chì của nó sẽ chảy, ngắt nguồn cấp để 
bảo vệ các linh kiện không bị hư hỏng thêm. 

TH1 : Cầu chì bảo vệ quá áp, có cấu tạo là 1 cặp tiếp giáp bán dẫn, điện 
áp tối đa trên nó khoảng 230V-270V (tùy loại nguồn). Khi điện áp vào cao 
quá hoặc sét đánh dẫn đến điện áp đặt trên TH1 tăng cao, tiếp giáp này sẽ đứt 
để ngắt điện áp cấp cho bộ nguồn. 
 

 
Bảo vệ thiết bị khi nguồn đầu vào tăng hoặc có hiện tượng chập tải 

 
 

 
 

Thực hành 
Dò mạch nguồn AC 

Dùng đồng hồ vạn năng để ở thang đo OHM, dò mạch AC, đo thông 
mạch 

Dùng đồng hồ vạn năng để ở thang đo điện áp xoay chiều 250V, kiểm 
tra điện áp nguồn xoay chiều 

Kiểm tra cầu chì  
Dùng đồng hồ vạn năng để ở thang đo OHM 

         Đặt que đo vào 2 đầu cầu chì, nếu kim lên thi cầu chì còn tốt, Nếu kim 
không lên thì cầu chì bị đứt. 



 

Khắc phục các sự cố hư hỏng như đứt mạch, đứt cầu chì, hỏng mạch lọc 
nhiễu, lọc tín hiệu 
 

         
BÀI 2 

SỬA CHỮA NGUỒN DC 

MÃ BÀI : MĐ24-02 

 
Mục tiêu:  

- Phân tích được sơ đồ mạch nguồn DC 
- Khắc phục các sự cố hư hỏng phần nguồn DC 
- Tính cẩn thận, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công việc.  

 
Nội dung chính : 

 
1. Mạch chỉnh lưu  
Mục tiêu: 
- Hiểu được nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động mạch chỉnh lưu 

 
 

 
 
D1-D4 : Mạch nắn cầu, biến đổi điện áp xoay chiều của nguồn cung cấp thành 
điện áp một chiều. 
SW1 : Công tắc thay đổi điện áp vào. 220 – ngắt, 110V – đóng 
Dòng xoay chiều đi qua cầu chì, các xung nhiễu bị loại bớt bởi CX1/LF1 tới 
RV. Mạch lọc bao gồm RV/C3/C4 sẽ tiếp tục loại bỏ những can nhiễu công 
nghiệp còn sót lại. Nói cách khác thì dòng xoay chiều đến cầu nắn đã sạch 
hơn. 



 

Vì dòng xoay chiều là liên tục thay đổi nên điện áp vào cầu nắn sẽ thay đổi. 
Ví dụ bán kỳ 1 A(+)/B(-), bán kỳ 2 A(-)/B(+) … 
Nếu điện áp vào là 220V (SW1 ngắt). 

Khi A(+)/B(-) thì diode D2/D4 được phân cực thuận, dòng điện đi từ 
điểm A qua D2, nạp cho cặp tụ C5/C6, qua tải xuống mass, qua D4 trở về 
điểm B, kín mạch. 

Khi A(-)/B(+) thì thì diode D1/D3 được phân cực thuận, dòng điện đi từ 
điểm B qua D3, nạp cho cặp tụ C5/C6, qua tải xuống mass, qua D1 trở về 
điểm A, kín mạch. 

Như vậy, với cả 2 bán kỳ của dòng xoay chiều đều tạo ra dòng điện qua 
tải có chiều từ trên xuống. Điện áp đặt lên cặp tụ sẽ có chiều dương (+) ở 
điểm C, âm (-) ở điểm D (mass). Giá trị điện áp trên C5/C6 là : 

- (220V-2×0.7) x sqrt2= 309,14V (nếu dùng diode silic, sụt áp trên mỗi 
diode ~0.7V) 

- (220V-2×0.3) x sqrt2= 310,27V (nếu dùng diode gecmani, sụt áp trên 
mỗi diode ~0.3V) 
Nếu điện áp vào là 110V (SW1 đóng) 

Khi A(+)/B(-) thì D2 được phân cực thuận, dòng điện đi từ điểm A qua 
D2, nạp cho C5, về B kín mạch. Giá trị điện áp trên C5 là : 110V-x0.7)x 
sqrt2= 154,57V (do chỉ sụt áp trên 1 diode) 

Khi A(-)/B(+) thì D1 được phân cực thuận, dòng điện đi từ điểm B nạp 
cho C6, qua D1 về A kín mạch. Giá trị điện áp trên C6 là : (110V-x0.7)x 
sqrt2= 154,57V (do chỉ sụt áp trên 1 diode). 

Tổng điện áp trên C5/C6 sẽ là : 154,57 x 2 = 309,14V 
Đây chính là nguồn 1 chiều sơ cấp cung cấp cho toàn mạch nguồn, các 

bạn thợ quen gọi điện áp trên điểm A là điện áp 300V, dĩ nhiên gọi vậy là 
chưa chính xác về mặt giá trị. 
2. Các mạch lọc nguồn 
Mục tiêu: 
- Hiểu được nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của mạch lọc nguồn 

 
CX1, CX2 : Tụ lọc đầu vào, làm chập mạch các xung nhiễu công nghiệp tần 
số lớn. 

 
C5/C6 : Tụ lọc nguồn, san bằng điện áp sau mạch nắn. 
R1/R2 : Điện trở cân bằng điện áp trên 2 tụ. 



 

 

 
 

Các hư hỏng trong mạch : 

Hiện tượng 1 : Đứt cầu chì 

- Do quá áp, sét đánh. Thay đúng chủng loại. 

Hiện tượng 2 : Đứt cầu chì, thay vào lại đứt. 

- Do chập 1, 2, 3 hoặc cả 4 diode nắn cầu. Khi đó đo điện trở 
thuận/ngược của chúng đều ~0Ω. Thay. 

- Do chập 1 trong các tụ lọc. Đo sẽ thấy trở kháng của chúng bằng 0Ω, 
thay. Tuy nhiên, nguyên nhân này cực kỳ ít xảy ra (xác suất 1%). 
Lưu ý : 1 số nguồn còn có ống phóng lôi (hình dạng như tụ gốm) bảo vệ quá 
áp mắc song song sau cầu chì F1, khi sét đánh hoặc điện áp cao thì nó sẽ chập 
làm tăng dòng và gây đứt cầu chì F1. Nếu nguồn sử dụng kiểu bảo vệ này thì 
ta phải đo kiểm tra, trở kháng bằng 0 thì thay. 

Hiện tượng 3 : Điện áp điểm A thấp, từ 220V-250V. 

- Do 1 hoặc cả 2 tụ lọc bị khô. Thay. 

Khi tụ khô thường sẽ kèm theo hiện tượng máy không khởi động hoặc 
khởi động nhưng reser, treo do nguồn vào lúc đó được lọc ko kỹ, còn xoay 
chiều dẫn đến nguồn ra bị gợn. 

 



 

Thực hành 

Sửa chửa các bệnh :  
- Đứt cầu chì 
- Đứt cầu chì, thay vào lại đứt 
- Điện áp điểm A thấp, từ 220V-250V. 

                                

Câu hỏi 1 – Cho biết nguyên nhân khi bộ nguồn trên bị mất điện áp ra 
(ra bằng 0V) 

Trả lời: 

Bộ nguồn trên cho điện áp ra bằng 0V là do nguồn bị mất dao động, có thể do 
hỏng các linh kiện sau đây: 

- Đứt điện trở mồi 

- Bong chân R82 hoặc C15 (làm mất điện áp hồi tiếp) 

- Mất điện áp 300V DC đầu vào 

Câu hỏi 2 – Cho biết nguyên nhân khi bộ nguồn trên có điện áp ra rất 
thấp (ví dụ đường 12V nay chỉ còn khoảng 6V) 

Trả lời  

Ta hãy phân tích như sau ta sẽ thấy được nguyên nhân hư hỏng của nó: 

- Khi điện áp ra trên tụ C30 có đủ 12V thì điện áp hồi tiếp trên C12 có -
6V 

- Vậy khi điện áp ra trên tụ C30 chỉ còn 6V đồng nghĩa với điện áp trên 
tụ C12 chỉ còn – 3V (vì điện áp trên các cuộn dây của biến áp luôn luôn tỷ lệ 
thuận với nhau) 

- Vì nguồn vẫn đang hoạt động (nghĩa là chân B đèn công suất phải có 
điện áp khoảng 0,6V) => từ đó ta suy ra sụt áp trên hai đi ốt Zener ZD27 và đi 
ốt D5 chỉ còn khoảng 3,6V, hai đi ốt này khi bình thường chúng luôn luôn 
gim ở mức 6,6V và bây giờ theo suy luận chúng chỉ còn gim ở mức 3,6V => 
như vậy đi ốt Zener ZD27 đã bị dò. 

Câu hỏi 3 – Cho biết nguyên nhân khi bộ nguồn trên có điện áp ra rất 
cao (ví dụ đường 12V nay ra đến 20V) 

Trả lời 



 

Phân tích như câu hỏi 2 thì ta thấy rằng, điện áp đầu ra có tỷ lệ thuận 
với sụt áp trên đi ốt Zener hay nói cách khác, nếu điện áp đầu ra gảm là đi ốt 
Zener bị dò, nếu điện áp ra tăng là đi ốt Zener bị đứt, như vậy 
trường hợp này là do đi ốt Zener ZD27 bị đứt hoặc D5 bị đứt. 

 

 

Câu hỏi 4 – Nếu nguồn trên bị đứt điện trở mồi (đứt R81) thì sinh ra 
bệnh gì  

Trả lời 

- Khi đứt điện trở mồi thì nguồn sẽ bị mất dao động và tất nhiên điện áp 
đầu ra sẽ bị mất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI 3 

SỬA CHỮA MẠCH TẠO XUNG - ỔN ÁP  

MÃ BÀI : MĐ24-03 

  
Mục tiêu:  

- Phân tích được sơ đồ mạch tạo xung - ổn áp 
- Khắc phục các sự cố hư hỏng mạch tạo xung - ổn áp 
- Tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công việc.  

 
Nội dung chính : 

 
1. Mạch dao động  
Mục tiêu: 



 

- Hiểu được nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của mạch dao động 
 

- IC dao động hoạt động và tạo ra hai xung điện ngược pha, cho khuếch 
đại qua hai đèn bán dẫn rồi đưa qua biến áp đảo pha sang điều khiển các đèn 
công suất 

IC tạo dao động họ 494 (tương đương với IC họ 7500) 
Ví dụ TL494, UTC51494  

 

IC TL 494 có 16 chân, chân số 1 có dấu chấm, đếm ngược chiều kim đồng hồ 

Sơ đồ khối bên trong IC - TL 494 

 

Chân 1 và chân 2 - Nhận điện áp hồi tiếp về để tự động điều khiển điện áp ra.  
Chân 3 đầu ra của mạch so sánh, có thể lấy ra tín hiệu báo sự cố P.G từ chân này  
Chân 4 - Chân lệnh điều khiển cho IC hoạt động hay không, khi chân 4 bằng 0V  

thì IC hoạt động, khi chân 4 >0 V thì IC bị khoá.  
Chân 5 và 6 - là hai chân của mạch tạo dao động  
Chân 7 - nối mass  
Chân 8 - Chân dao động ra  
Chân 9 - Nối mass  
Chân 10 - Nối mass  
Chân 11 - Chân dao động ra  
Chân 12 - Nguồn Vcc 12V  
Chân 13 - Được nối với áp chuẩn 5V  
Chân 14 - Từ IC đi ra điện áp chuẩn 5V  
Chân 15 và 16 nhận điện áp hồi tiếp 
 



 

IC tạo dao động họ 7500 (tương đương với IC họ 494 ) 
Hình dáng của hai loại IC tạo dao động họ 7500 

 

 

Sơ đồ khối của IC dao động họ 7500 hoàn toàn tương tự với IC dao động họ 494 

Hai IC này AZ7500 (họ 7500) và TL 494 (họ 494) ta có thể thay thế được cho nhau 

 
Chân 1 và chân 2 - Nhận điện áp hồi tiếp về để tự động điều khiển điện áp ra. 
Chân 3 đầu ra của mạch so sánh, có thể lấy ra tín hiệu báo sự cố P.G từ chân 
này Chân 4 - Chân lệnh điều khiển cho IC hoạt động hay không, khi chân 4 
bằng 0V thì IC hoạt động, khi chân 4 >0 V thì IC bị khoá.  
Chân 5 và 6 - là hai chân của mạch tạo dao động  
Chân 7 - nối mass  
Chân 8 - Chân dao động ra  
Chân 9 - Nối mass  
Chân 10 - Nối mass  
Chân 11 - Chân dao động ra  
Chân 12 - Nguồn Vcc 12V  
Chân 13 - Được nối với áp chuẩn 5V  
Chân 14 - Từ IC đi ra điện áp chuẩn 5V  
Chân 15 và 16 nhận điện áp hồi tiếp  



 

 
        Khi chập chân số 4 của IC dao động (494) xuống mass, IC sẽ hoạt động 
và cho ra hai xung điện tại các chân 8 và 11, sau đó được  hai đèn đảo pha 
khuếch đại rồi chuyền qua biến áp đảo pha sang điều khiển các đèn công suất, 
các đèn công suất hoạt động ngắt  mở luân phiên để tạo ra điện áp xung ở điểm 
giữa 

 
2. Nguồn cung cấp cho mạch dao động 
Mục tiêu: 
- Hiểu được nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của nguồn cung cấp cho 

mạch dao động 
 
 

Nguồn cấp trước  
+ Nhiệm vụ của nguồn cấp trước là cung cấp điện áp 5V STB cho IC 

quản lí nguồn trên MainBoard và cung cấp 12V cho IC dao động của nguồn 
chính.  

+ Sơ đồ mạch như sau: 

 



 

 

R1 là điện trở mồi để tạo dao động  
R2 và C3 là điện trở và tụ hồi tiếp để duy trì động  
D5, C4 và Dz là mạch hồi tiếp để ổn định điện áp ra  
Q1 là Transistor công suất  

 
Hoạt động của mạch 

Nguồn điện áp DC 300v cấp qua điện trở R1 đi vào cực B của của 
transistor Q1 
D5, C4 và Dz làm mạch hồi tiếp để ổn định điện áp trên cực B của transistor 
tức là ổn định điện áp ra. 

Khi có dao động điện áp từ C3 và R2 duy trì dao động cho cực B của 
Transistỏ làm cho cuộn sơ cấp của máy biến áp dao động biến thiên từ thong 
qua cuộn thứ cấp của máy biến áp tạo ra điện áp trên cuộn thứ cấp, điện áp 
này cung cấp điện áp 12V cho IC dao động. 
 

Nguồn chính  
+ Nhiệm vụ: Nguồn chính có nhiệm vụ cung cấp các mức điện áp cho 

Mainboard và các ổ đĩa hoạt động  
+ Sơ đồ mạch của nguồn chính như sau:  

 



 

 

- Q1 và Q2 là 2 transistor công suất, 2 transistor này được mắc đẩy kéo, 
trong 1 thời điểm chỉ có 1 transistor dẫn còn con còn lại ngưng dẫn do sự điều 
khiển của xung dao động.  

 
- OSC là IC dao động, nguồn Vcc cho IC này là 12V do nguồn cấp trước 

cung cấp, IC này hoạt động khi có lệnh P.ON = 0V, khi IC này hoạt động sẽ 
tạo ra dao động ở dạng xung ở 2 chân 1,2 và được KĐ qua 2 transistor Q3,Q4 
sau đó ghép qua biến áp đảo pha sang điều khiển 2 transistor công suất hoạt 
động.  

 
- Biến áp chính : Cuộn sơ cấp được đấu từ điểm giữa 2 transistor công 

suất và điểm giữa 2 tụ lọc nguồn chính.  
Điện áp thứ cấp được chỉnh lưu thành các mức điện áp: +12V, +5V, 

+3,3V, -12V, -5V cung cấp cho Mainboard và các ổ Dĩa hoạt động.  
- Chân PG là điện áp bảo vệ Mainboard, khi nguồn bình thường thì điện 

áp PG > 3V, khi nguồn ra sai => điện áp PG có thể bị mất, => Mainboard sẽ 
căn cứ 

vào điện áp PG để điều khiển cho phép Mainboard hoạt động hay không, 
khi điện áp PG <3V thì Mainboard sẽ không hoạt động mặc dù các điện áp 
khác vẫn có đủ 
3. Mạch ổn áp 
Mục tiêu: 
- Hiểu được nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của mạch ổn áp 

 
Các điện áp cấp trực tiếp đến linh kiện (không qua ổn áp) : 

Trên Mainboard có một số linh kiện sử dụng trực tiếp nguồn điện từ 
nguồn ATX tới mà không qua mạch ổn áp, đó là các linh kiện: 

- IC Clock gen (tạo xung Clock) sử dụng trực tiếp nguồn 3,3V. 
- Chipset nam sử dụng trực tiếp các điện áp 3,3V , 5V và 5V STB. 
- IC-SIO sử dụng trực tiếp nguồn 3,3V và 5V STB. 
(Các linh kiện sử dụng trực tiếp nguồn điện từ nguồn ATX hay bị sự cố 

khi ta sử dụng nguồn ATX kém chất lượng ) 
- Các linh kiện như CPU, RAM, Card Video và Chipset bắc chúng 

thường chạy ở các mức điện áp thấp vì vậy chúng thường có các mạch ổn áp 
riêng để hạ áp từ các nguồn 3,3V , 5V hoặc 12V xuống các mức điện áp thấp 
từ 1,3V đến 2,5V. 

Vì vậy chúng ta cần sử dụng các mạch ổn áp 
Mạch VRM (Vol Regu Module - Modun ổn áp) : 
- VRM là mạch ổn áp nguồn cho CPU, mạch này có chức năng biến đổi 

điện áp 12V xuống khoảng 1,5V và tăng dòng điện từ khoảng 2A lên đến 10A 
để cung cấp cho CPU.  

- Trên các Mainboard Pen3 thì mạch VRM biến đổi điện áp từ 5V xuống 
khoảng 1,7V cấp cho CPU. 



 

 
Mạch Regu_Chipset (mạch ổn áp cho chipset) :  

- Là mạch ổn áp nguồn cấp cho các Chipset, các Chipset nam và bắc của 
Intel thường sử dụng điện áp chính là 1,5V các Chepset VIA thường sử dụng 
điện áp khoảng 3V. 

Mạch Regu_RAM (mạch ổn áp cho RAM) : 
- Với thanh SDRAM trên hệ thống Pentium 3 sử dụng 3,3V thì không 

cần ổn áp. 
- Thanh DDR sử dụng điện áp 2,5V; thanh DDR2 sử dụng 1,8V và thanh 

DDR3 sử dụng 1,5V vì vậy chúng cần có mạch ổn áp để giảm áp xuống điện 
áp thích hợp. 

 
 

Thực hành sửa chữa 
Các bệnh của nguồn AT và ATX – Phương pháp sửa chữa 

 
Bệnh 1: Bộ nguồn không hoạt động, thử chập chân PS _ON xuống Mass 
(chập dây xanh lá vào dây đen) nhưng quạt không quay. 



 

 
Nguyên nhân hư hỏng trên có thể do:  
- Chập một trong các transitor, FET hay MOSFETcông suất => dẫn đến 

nổ cầu chì, mất nguồn 300V đầu vào.  
- Điện áp 300V đầu vào vẫn còn nhưng nguồn cấp trước không hoạt 

động, không có điện áp 5V STB.  
- Điện áp 300V có, nguồn cấp trước vẫn hoạt động nhưng nguồn chính 

không hoạt động.  
 
Kiểm tra:  
- Cấp điện cho bộ nguồn và kiểm tra điện áp 5V STB ( trên dây màu tím ) 

xem có không? (đo giữ dây tím và dây đen ) => Nếu có 5V STB (trên 
dây màu tím ) => thì sửa chữa như Trường hợp 1 ở dưới  

- Nếu đo dây tím không có điện áp 5V bạn cần tháo vỉ nguồn ra ngoài để 
kiểm tra.  

- Đo các transitor, FET hay MOSFETcông suất xem có bị chập không? 
Đo bằng thang X1=> Nếu các transitor, FET hay MOSFETcông suất 
không chập => thì sửa như Trường hợp 2 ở dưới 

 
Sửa chữa: 

Trường hợp 1: Vẫn có điện áp 5V STB nhưng khi đấu dây PS _ON 
xuống Mass quạt không quay.  

Phân tích: Có điện áp 5V STB nghĩa là có điện áp 300VDC và thông 
thường các transitor, FET hay MOSFETcông suất trên nguồn chính không 
hỏng, vì vậy hư hỏng ở đây là do mất dao động của nguồn chính, bạn cần 
kiểm tra như sau: 



 

 
 

Đo điện áp Vcc 12V cho IC dao động của nguồn chính  
- Đo kiểm tra các transitor, FET hay MOSFETQ3 và Q4 khuếch đại đảo pha  
- Nếu vẫn có Vcc thì thay thử IC dao động  

 
 



 

Trường hợp 2: Cấp điện cho nguồn và đo không có điện áp 5V STB 
trên dây màu tím, kiểm tra bên sơ cấp các transitor, FET hay MOSFETcông 
suất không hỏng, cấp nguồn và đo vẫn có 300V đầu vào.  

Phân tích: Trường hợp này là do nguồn cấp trước không hoạt động, mặc 
dù đã có nguồn 300V đầu vào, bạn cần kiểm tra kĩ các linh kiện sau của 
nguồn cấp trước: 

 
 
 
 
Kiểm tra điện trở mồi R1  
- Kiểm tra R,C hồi tiếp: R2, C3  
- Kiểm tra Dz  

 
Trường hợp 3: Không có điện áp 5V STB. Khi tháo vỉ mạch ra kiểm tra 

thấy một hoặc nhiều transitor, FET hay MOSFETcông suất bị chập  
Phân tích: Nếu phát hiện thấy một hoặc nhiều transitor, FET hay 

MOSFETcông suất bị chập?bởi vì transitor, FET hay MOSFETcông suất ít 
khi bị hỏng mà không có lí do.  

Một trong các nguyên nhân làm transitor, FET hay MOSFETcông suất bị 
chập là: 

- Khách hàng gạt nhầm sang điện áp 110V  
- Khách hàng dùng quá nhiều ổ đĩa => gây quá tải cho bộ nguồn  
- Một trong hai tụ lọc nguồn bị hỏng => làm cho điện áp điểm giữa hai 

transitor, FET hay MOSFETcông suất bị lệch.  
Bạn cần phải kiểm tra để làm rõ một trong các nguyên nhân trên trước 

khi thay các transitor, FET hay MOSFETcông suất.  
Khi sửa chữa thay thế, ta sửa nguồn cấp trước chạy trước => sau đó ta 

mới sửa nguồn chính. 



 

Cần chú ý các tụ lọc nguồn chính nếu một trong hai tụ bị hỏng sẽ làm 
cho nguồn chết công suất, nếu một tụ hỏng thì đo điện áp trên hai tụ sẽ bị lệch 
( bình thường sụt áp trên mỗi tụ là 150V ).  

Cần chú ý công tắc 110V- 220V nếu gạt nhầm sang 110V thì điện áp DC 
sẽ là 600V và các transitor, FET hay MOSFETcông suất sẽ hỏng ngay lập tức.  

Bệnh 2: Mỗi khi bật công tắc nguồn của máy tính thì quạt quay vài vòng 
rồi thôi.  

Phân tích nguyên nhân:  
Khi bật công tắc nguồn => quạt đã quay được vài vòng chứng tỏ:  
- Nguồn cấp trước đã chạy  
- Nguồn chính đã chạy  
- Vậy thì nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên là gì?  

 
Hiện tượng trên là do một trong các nguyên nhân sau:  
- Khô một trong các tụ lọc đầu ra của nguồn chính => làm điện áp ra bị 

sai => dẫn đến mạch bảo vệ cắt dao động sau khi chạy được vài giây.  
- Khô một hoặc cả hai tụ lọc nguồn chính lọc điện áp 300V đầu vào => 

làm cho nguồn bị sụt áp khi có tải. => mạch bảo vệ cắt dao động.  
Kiểm tra và sửa chữa:  
- Đo điện áp đầu vào sau cầu đi ốt nếu <300V là bị khô các tụ lọc nguồn.  
- Đo điện áp trên 2 tụ lọc nguồn nếu lệch nhau là bị khô một trong hai tụ 

lọc nguồn hoặc đứt các điện trở đấu song song với hai tụ.  
- Các tụ đầu ra ( nằm cạnh bối dây ) ta hãy thay thử tụ khác, vì các tụ này 

bị khô ta rất khó phát hiện bằng phương pháp đo đạc. 
 
 
 
 

BÀI 4 

SỬA CHỮA BIẾN THẾ 

MÃ BÀI : MĐ24-04 

 
Mục tiêu:  

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý của biến thế 
- Khắc phục các sự cố hư hỏng của bộ biến thế  
- Tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công việc.  

 
Nội dung chính : 

 
1. Thiết kế bộ biến thế 
Mục tiêu: 
- Hiểu được nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của bộ biến thế 

 



 

Biến thế (transformer) là dụng cụ dùng để biến đổi điện áp hay dòng 
điện xoay chiều nhưng vẫn giữ nguyên tần số. 

Cấu tạo – kí hiệu  
Cấu tạo và hình dạng của biến thế như hình 2.29. Biến thế gồm 2 cuộn 

dây đồng tráng men cách điện quấn trên một lõi thép từ khép kín: cuộn nhận 
điện áp vào gọi là cuộn sơ cấp, cuộn cho lấy điện áp ra là cuộn thứ cấp. Lõi từ 
không phải là một khối sắt mà gồm nhiều lá sắt mỏng ghép song song cách 
điện nhau để tránh dòng điện xoáy (Foucoult) làm nóng biến thế.  

Ngoài ra, lõi của biến thế có thể là sắt bụi hay không khí. 

 
 
Kí hiệu của biến thế như hình vẽ 

 
Kí hiệu biến thế lõi không khí (a), lõi sắt bụi (b), lõi sắt lá (c). 

Nguyên lý hoạt động 

 



 

Khi cho dòng điện xoay chiều có điện thế V1 vào cuộn sơ cấp, dòng 
điện I1 sẽ tạo ra từ trường biến thiên chạy trong mạch từ và sang cuộn dây thứ 
cấp, cuộn thứ cấp nhận được từ trường biến thiên sẽ làm từ thông qua cuộn 
dây thay đổi, cuộn thứ cấp cảm ứng cho ra dòng điện xoay chiều có điện thế 
V2. 

 

 

 
 
Các công thức của biến thế 

 
2. Kỹ thuật quấn dây 
Mục tiêu: 
- Hiểu được kỹ thuật quấn dây 

 
Tùy theo ứng dụng của biến thế ta có các cách quấn dây khác nhau 



 

 
 
        Dựa theo tần số làm việc: biến thế âm tần, biến thế trung tần, biến thế 
cao tần.  
        Dựa theo cấu tạo: biến thế có lõi sắt lá, biến thế có lõi sắt bụi, biến thế có 
lõi không khí,…  
        Dựa theo mục đích sử dụng: biến thế nguồn, biến thế loa, biến thế xuất 
âm, biến thế xung, biến thế đảo pha,…  
         Ứng dụng chủ yếu của biến thế là làm thay đổi điện thế, dòng điện theo 
yêu cầu thực tế.  
         Biến thế cộng hưởng là biến thế cao tần, cuộn sơ cấp hoặc cuộn thứ cấp 
được mắc song song với một tụ điện, hình thành mạch cộng hưởng. Nếu cả 
hai cuộn đều có mắc tụ điện thì ta có biến thế cộng hưởng kép. Lõi của biến 
thế cộng hưởng làm bằng ferrite có thể điều chỉnh được. Một số biến thế cộng 
hưởng dùng ở tần số cao hơn có lõi không khí. 
        Từ các ứng dụng của máy biến thế, ta có quấn cuộn sơ cấp và thứ cấp 
của máy biến thế theo tính toán quấn số vòng dây N1 cho cuộn sơ cấp và N2 
là số vòng dây cuộn thứ cấp. 
        Sử dụng máy quấn hoặc quấn bằng tay: 
Nếu dùng máy quấn, Số vòng dây được hiển thị trên đồng hồ 
Nếu dùng tay, ta quấn và đếm số vòng dây sao cho đủ N1 vòng ở cuộn sơ cấp 
và N2 vòng cho cuộn thứ cấp 
       Tùy theo dòng điện và điện áp sử dụng ta chọn kích thước dây cuộn sơ 
cấp và cuộn thứ cấp phù hợp với tính toán thiết kế         
 
3. Kỹ thuật lắp mạch từ 
Mục tiêu: 
- Hiểu được kỹ thuật lắp mạch từ 

 



 

 

 
 

Sau khi cuốn xong 2 cuộn dây: cuộn sơ cấp và thứ cấp ta tiến hành lắp 
mạch từ 

Lắp các là thép kỹ thuật điện lần lượt, chú ý xếp thật khít, tránh để khe 
hở. Nếu có khe hở thì khi hoạt động, máy biến áp sẽ bị nóng và có tiếng kêu, 
rit 

 
 
 
 
 
4. Sửa chữa Biến thế 
Mục tiêu: 
- Hiểu được các hiện tượng trong sửa chữa biến thế 
 
Các hiện tượng thường gặp của máy biến thế: 
*Hiện tượng 1: Máy không hoạt động 
Do đứt dây cuộn sơ cấp hoặc thứ cấp 
Do biến áp bị cháy 
 
Cách kiểm tra: 
Dùng đồng hồ vạn năng đặt ở thang đo OHM 
Đo 2 đầu vào của cuộn sơ cấp, nếu kim đồng hồ lên giá trị ôm thấp, cuộn 

sơ cấp còn tốt, nếu kim không lên cuộn sơ cấp bị đứt, nếu kim về 0 thì cuộn 
sơ cấp bị chập 

Đo 2 đầu vào của cuộn thứ cấp, nếu kim đồng hồ lên giá trị ôm thấp, 
cuộn thứ  cấp còn tốt, nếu kim không lên cuộn thứ cấp bị đứt, nếu kim về 0 thì 
cuộn sơ cấp bị chập 

 
Cách sửa chữa: 
Nếu cuộn dây sơ cấp hoặc thứ cấp bị đứt bên trong, ta tháo biến áp ra 

quấn lại 
 
*Hiện tượng 2: Máy hoạt động nhưng bị nóng 
 
Nguyên nhân: Do lâu ngày, máy biến áp bị chập một số vòng dây 



 

 
Cách khắc phục: tháo ra và quấn lại máy biến áp 
Tháo biến áp trên vỉ mạch 
Dùng mỏ hàn tháo biến áp ra 
Kiểm tra biến áp 
Nếu hỏng ta sửa chữa theo quy trình trên 
Nhận biết biến áp trên vỉ mạch như sau 
- Biến áp chính luôn luôn là biến áp to nhất mạch nguồn 
- Biến áp đảo pha là biến áp nhỏ và luôn luôn đứng giữa ba biến áp 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

BÀI 5 

SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

MÃ BÀI : MĐ24-05 

 
Mục tiêu:  
- Phân tích được sơ đồ mạch điều khiển 
- Khắc phục các sự cố hư hỏng mạch điều khiển 
- Tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công việc.  
 
1. Các mạch điều khiển 
Mục tiêu: 
- Hiểu được nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của mạch điều khiển 

 
          Transistor trên nguồn ATX thường được sử dụng làm các mạch công 
tắc,  khi nhìn vào các mạch này bạn có thể nhầm lẫn đó là mạch khuếch đại.- 
Ở mạch công tắc, các Transistor hoạt động ở một trong hai trạng thái là “dẫn 
bão hoà” hoặc “không dẫn” 



 

 

 

      Các Transistor trong mạch bảo vệ của nguồn ATX, hoạt động ở trạng thái 
dẫn bão hoà hoặc tắt. IC khuếch đại thuật toán OP-AMPLY1) Ký hiệu của IC 
khuếch đại thuật toán – OP-Amply  

 

      Cấu tạo OP-Amply có các chân như sau:- Vcc – Chân điện áp cung cấp- 
Mass – Chân tiếp đất- IN1 – Chân tín hiệu vào đảo- IN2 – Chân tín hiệu vào 
không đảo- OUT – Chân tín hiệu ra 

       Trên sơ đồ nguyên lý, OP-Amly thường ghi tắt không có chân Vcc và 
chân Mass,hai chân IN1 và IN2 có thể tráo vị trí cho nhau. 

Nguyên lý hoạt động của OP-Amply 



 

OP-Amply hoạt động theo nguyên tắc: Khuếch đại sự chênh lệch giữa hai 
điện áp đầu vào IN1 và IN2 

- Khi chênh lệch giữa hai điện áp đầu vào bằng 0 (tức IN2 – IN1 = 0V) thì 
điện áp ra có giá trị bằng khoảng 45% điện áp Vcc 

- Khi điện áp đầu vào IN2 > IN1 => thì điện áp đầu ra tăng lên bằng Vcc 

- Khi điện áp đầu vào IN2 < IN1 => thì điện áp đầu ra giảm xuống bằng 0V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ bên trong của OP-Amply 

 

Ứng dụng của OP-Amply 
- Mạch khuếch đại đảo dùng OP-Amply 
- Nếu ta cho tín hiệu vào đầu vào đảo (cực âm) và đầu vào không đảo 

(cực dương) đem chập xuống mass ta sẽ được một mạch khuếch đại đảo. 



 

- Hệ số khuếch đại có thể điều chỉnh được bằng cách điều chỉnh giá trị 
các điện trở Rht và R1, hệ số khuếch đại bằng tỷ số giữa hai điện trở này. K = 
Rht / R1 trong đó K là hệ số khuếch đại của mạch 

*Mạch khuếch đại không đảo dùng OP-Amply 

 

Đây là sơ đồ của mạch khuếch đại không đảo, về hệ số khuếch đại thì 
tương đương với mạch khuếch đại đảo nhưng điểm khác là điện áp ra Vout 
cùng pha với điện áp đầu vào Vin 
 
 
 
 
 
 

*Mạch khuếch đại đệm (khuếch đại dòng điện) dùng OP-Amply. 

 

           Khi đem đầu ra đấu với đầu vào âm (hay đầu vào đảo) rồi cho tín hiệu 
vào cổng không đảo ta sẽ thu được một mach khuếch đại có hệ số khuếch đại 
điện áp bằng 1, tuy nhiên hệ số khuếch đại về dòng lại rất lớn, vì vậy mạch 
kiểu này thường được sử dụng trong các mạch khuếch đại về dòng điện. 

*Mạch so sánh dùng OP-Amply 



 

 

 Khi V2 = V1 thì điện áp ra Vout = khoảng 45% Vcc và không đổi 
 Khi V2 > V1 hay V2 – V1 > 0 thì Vout > 45% Vcc 
 Khi V2 < V1 hay V2 – V1 < 0 thì Vout < 45% Vcc 
 Khi V1 không đổi thì Vout tỷ lệ thuận với V2 
 Khi V2 không đổi thì Vout tỷ lệ nghịch với V1 

 
 
 

*IC so quang (Opto)1  
Cấu tạo:  
        IC so quang được cấu tạo bởi một đi ốt phát quang và một đèn thuquang, 
hai thành phần này cách ly với nhau và có thể cách ly được điệnáp hàng trăm 
vol, khi đi ốt dẫn nó phát ra ánh sáng chiếu vào cực Bazơ của Transistor thu 
quang làm cho đèn này dẫn, dòng điện qua đi ốt thay đổi thì dòng điện qua 
đèn cũng thay đổi theo 

 
 

IC so quang thực tế 

 
 

Nguyên lý hoạt động 



 

- Khi có dòng điện I1 đi qua đi ốt, đi ốt sẽ phát ra ánh sáng và chiếu vào 
cực B của đèn thu quang, đèn thu quang sẽ dẫn và cho dòng I2 

- Dòng I1 tăng thì dòng I2 cũng tăng 

- Dòng I1 giảm thì dòng I2 cũng giảm 

- Dòng I1 = 0 thì dòng I2 = 0 

Đi ốt phát quang và đèn thu quang được cách ly với nhau và có thể có 
điện áp chênh lệch hàng trăm Vol 

 

Ứng dụng của IC so quang 

- IC so quang thường được ứng dụng trong mạch hồi tiếp trên các bộ 
nguồn xung. 

- Chúng có tác dụng đưa được thông tin biến đổi điện áp từ thứ cấp về 
bên sơ cấp nhưng vẫn cách ly được điện áp giữa sơ cấp và thứ cấp. 

- Sơ cấp của nguồn (thông với điện áp lưới AC) và thứ cấp của nguồn 
(thông với mass của máy) 



 

 

*IC tạo điện áp dò sai 

-  Người ta thường dùng IC tạo áp dò sai KA431(hoặc TL431) trong các 
mạch nguồn để theo dõi và khuếch đại những biến đổi điện áp đầu ra thành 
dòng điện chạy qua IC so quang, từ đó thông qua IC so quang nó truyền được 
thông tin biến đổi điện áp về bên sơ cấp. 

 

 

 

 

 

 

 

*Tao áp dò sai KA 431 

 



 

 

Hình dáng IC – KA 431 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đi ốt kép 



 

 
 
 
         

- Trong nguồn ATX người ta thường sử dụng Đi ốt kép để chỉnh lưu 
điện áp đầu ra- Hình dáng đi ốt kép trông tương tự như đèn công suất và có ký 
hiệu như ảnh trên 

- Đi ốt kép thường cho dòng lớn và chịu được tần số cao 

*Cuộn dây lọc gợn cao tần. 

 

Cuộn dây lọc nhiễu hình xuyếnTrong nguồn ATX ta thường nhìn thấy 
cuộn dây như trên ở đầu ra gần cácbối dây cấp nguồn xuống Mainboard, tác 
dụng của cuộn dây này là để chặncác nhiễu cao tần, đồng thời kết hợp với tụ 
lọc để tạo thành mạch lọc  

LC lọc cho các điện áp ra được bằng phẳng hơn. 

 



 

 

2. Nguồn cung cấp cho mạch điều khiển 
Mục tiêu: 
- Hiểu được nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của nguồn cung cấp cho 

mạch điều khiển 
 
Nguồn Stanby có hồi tiếp trực tiếp 
Sơ đồ nguyên lý. 

 

Nguyên lý hoạt động. 

Nguyên lý tạo và duy trì dao động 



 

- Khi có điện áp đầu vào cấp cho bộ nguồn, một dòng điện sẽ đi qua điện 
trở mồi (R81)vào định thiên cho đèn công suất (Q16) làm cho đèn côn suất 
dẫn khá mạnh, ngay khi đèn công suất dẫn, dòng điện biến thiên 
trên cuộn sơ cấp đã cảm ứng sang cuộn hồi tiếp, do cuộn dây hồi tiếp mắc đảo 
chiều so với cuộn sơ cấp nên điện áp hồi tiếp thu được có giá trị âm, điện áp 
này nạp qua tụ hồi tiếp C15 làm cho điện áp chân B đèn công suất giảm < 0V, 
đèn công suất bị khoá, khi đèn công suất tắt => điện áp hồi tiếp bị mất => 
điện trở mồi lại làm cho đèn dẫn ở chu kỳ kế tiếp => quá trình lặp đi lặp lại 
tạo thành dao động. 
Nguyên lý ổn định điện áp ra: 

- Đi ốt D6 chỉnh lưu điện áp hồi tiếp để lấy ra điện áp âm có giá trị 
khoảng – 6V, điện áp này được tụ C12 lọc cho bằng phẳng gọi là điện áp hồi 
tiếp (Uht) 

- Hai đi ốt là đi ốt Zener ZD27 và đi ốt D5 gim một giá trị điện áp không 
đổi ở hai đầu bằng khoảng 6,6V, từ đó xác lập cho chân B đèn công suất một 
giá trị điện áp khoảng 0,6V 

- Do sụt áp trên hai đi ốt ZD27 và D5 là không đổi, nên điện áp chân B 
đèn công suất nó phụ thuộc vào điện áp hồi tiếp (Uht) 

- Giả sử khi điện áp đầu vào tăng => điện áp đầu ra có xu hướng tăng => 
điện áp trên cuộn hồi tiếp cũng tăng => điện áp hồi tiếp (Uht) càng âm hơn => 
làm cho điện áp chân B đèn công suất giảm xuống => đèn công suất hoạt 
động yếu đi => làm cho điện áp ra giảm xuống về vị trí ban đầu. 

- Ngược lại khi điện áp đầu vào giảm => điện áp đầu ra có xu hướng 
giảm => điện áp trên cuộn hồi tiếp cũng giảm => điện áp hồi tiếp (Uht) bớt 
âm hơn (hay có xu hướng dương lên) => làm cho điện áp chân B đèn công 
suất tăng lên => đèn công suất hoạt động mạnh hơn => làm cho điện áp ra 
tăng lên về vị trí ban đầu. 
Đặc điểm của loại nguồn này 
- Đây là loại nguồn sử dụng điện áp hồi tiếp âm cho nên điện trở định thiên 
khá nhỏ và cho dòng định thiên tương đối lớn, khi mới có nguồn 300V đầu 
vào, đèn công suất dẫn mạnh, nhờ mạch hồi tiếp âm mà nó chuyển sang trạng 
thái ngắt tạo thành dao động và không làm hỏng đèn. 
- Trong trường hợp bị mất hồi tiếp âm đưa về qua C15 và R82 thì đèn công 
suất cứ hoạt động liên tục ở công suất lớn và nó sẽ bị hỏng (bị chập) sau vài 
giây. 
 
Nguồn Stanby có mạch bảo vệ quá dòng 



 

 
Các linh kiện: R12, R13 và Q4 là các linh kiện của mạch bảo vệ quá dòng, 
nguyên lý hoạt động của mạch như sau: 

- Giả sử khi phụ tải của nguồn bị chập, khi đó đèn Q3 sẽ hoạt động rất 
mạnh, sụt áp trên R12 tăng cao, sụt áp này được đưa qua R13 sang chân B 
đèn bảo vệ Q4, nếu điện áp này > 0,6V thì đèn Q4 sẽ dẫn bão hoà => khi đó 
nó sẽ đấu tắt chân B đèn công suất xuống Mass, đèn công suất được bảo vệ, 
trong trường hợp này nguồn sẽ chuyển sang hiện tượng tự kích, điện áp ra 
thấp và có – mất – có – mất …., nếu đo điện áp ra thấy kim đồng hồ dao 
động. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

So sánh hai mạch nguồn có hồi tiếp so quang. 

 

 

 

Mạch nguồn Stanby số 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mạch nguồn Stanby số 2 

 

Sự giống nhau: 
- Hai bộ nguồn trên có nguyên lý hoạt động tương tự như nhau. 
- Cả hai bộ nguồn đếu có mạch hồi tiếp so quang để ổn định điện áp ra 
- Cả hai nguồn đều có đèn công suất và đèn sửa sai. 
Sự khác nhau: 
- Mạch nguồn số 1 có đèn công suất là Mosfet trong khi mạch nguồn số 

2 có đèn công suất là đèn BCE 
- Mạch nguồn số 1 do sử dụng Mosfet nên điện trở mồi có trị số rất lớn 

(2MΩ), trong khi mạch nguồn thứ 2 điện trở mồi chỉ có 680KΩ 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

*Mạch nguồn hồi tiếp gián tiếp 

 
 
Mạch được cấp nguồn 300Vdc từ mạch nắn/lọc sơ cấp. 
 
Tác dụng linh kiện: 
Rhv : Điện trở hạn chế, điện áp ra sau nó còn khoảng 270V. 
 
R3, R5 : Định thiên (mồi) cho Q3. 
 
Q3 : Công suất standby, ở đây dùng Mosfet 2N60. 
 
R4 : Tạo hồi tiếp âm điện áp, sử dụng sụt áp trên R4 như một sensor để kiểm 
tra dòng qua Q3, thông qua đó sẽ điều chỉnh để Q3 hoạt động ổn định. 
 
ZD1 : Ổn định điện áp chân G, nhằm bảo vệ không để Q3 mở lớn, tránh cho 
Q3 bị đánh thủng. 
 
C34 : Tụ nhụt, bảo vệ Q3 không bị đánh thủng khi chịu điện áp âm cực lớn 
của thời kỳ quét ngược. 
 
R9 : Điện trở phân áp, tạo sự ổn định (tương đối) cho chân G Q3 và C Q4. 
 
L1 : Tải Q3. L2 : Cuộn hồi tiếp. 
 
Q4 : Mắc phân áp cho chân G Q3, đóng vai trò đảo pha điện áp hồi tiếp. 
 



 

D5 : Nắn hồi tiếp theo kiểu mạch nắn song song nhằm tạo điện áp (+) ở điểm 
A. 
 
C8 : Lọc điện áp hồi tiếp. 
 
U1 : Mạch so quang, hồi tiếp âm ổn định điện áp STB. 
 
R17 : Điện trở nâng cao mức thấp, với mục đích ngắt điện áp hồi tiếp tới chân 
B Q4 khi điện áp này giảm xuống còn ~ 2V. 
 
C4, R6, D3 : Khử điện áp ngược, chống ngắt dao động. 
 
Nguyên lý: 
 
Điện áp 300V từ mạch nắn/lọc sơ cấp qua Rhv còn ~270V cấp cho mạch. 
Điện áp này chia làm 2 đường : 

Đường 1 : Vào điểm PN6, ra PN4 tới chân D Q3. 
Đường 2 : Qua R3, R5 kết hợp phân áp R9 định thiên cho Q3, đồng thời 

cấp cho Q4 (chân C). Các bạn hãy để ý Q4 mắc phân áp cho G Q3 nên nếu 
Q4 bão hòa thì điện áp tại G Q3 ~ 0, Q3 khóa. 

Nhờ định thiên (mồi) bởi R3, R5 nên Q3 mở. Dòng điện đi từ 270V qua 
L1, qua DS Q3 xuống mass, kín mạch. Vì dòng này đi qua L1, theo đặc tính 
của cuộn cảm (luôn sinh ra dòng chống lại dòng qua nó theo hiện tượng cảm 
ứng điện từ) nên dòng qua L1 không đạt mức bão hòa ngay mà tăng lên từ từ. 
Vì vậy từ trường sinh ra trên lõi biến áp STB cun tăng từ từ (từ trường động). 
Theo định luật cảm ứng điện từ Lenz, từ trường tăng từ từ trên lõi biến áp 
STB sẽ làm phát sinh trên tất cả các cuộn dây của biến áp 1 suất điện động 
cảm ứng. 

Điện áp cảm ứng trên L2 được nắn bởi D5 và lọc bằng C8 lấy ra điện áp 
1 chiều cực tính âm (+) ở điểm A, được ổn định (tương đối) bằng R16, độ ổn 
định phụ thuộc vào tích số T = R16xC8 (thời hằng – hằng số thời gian tích 
thoát của mạch RC) 

Điện áp tại điểm A lại qua CE U1 (so quang) tới chân B của Q4. Vì là 
điện áp dương nên nó làm cho Q4 bão hòa. Khi Q4 bão hòa thì điện áp tại 
chân C Q4 ~ 0, mà chân C Q4 lại nối vào chân G Q3 nên UgQ3 ~ 0 làm cho 
Q3 khóa. 

Khi dòng qua Q3 khóa, dòng qua L1 mất đi, từ trường trên L1 cũng mất 
đi làm cho từ trường trên lõi biến áp = 0 dẫn đến điện áp cảm ứng trên các 
cuộn day biến áp STB = 0. Dĩ nhiên điện áp cảm ứng trên cuộn L2 mất. 
Vì điện áp trên L2 mất nên không đưa ra áp (+) tại điểm A nữa. Tuy vậy vì có 
C8 đã nạp (lúc trước) nên giờ nó xả làm cho điện áp tại điểm A ko mất ngay, 
việc C8 xả sẽ duy trì mức (+) ở chân B Q4 thêm 1 thời gian nữa và Q4 tieps 
tục bão hòa, Q3 tiếp tục khóa. Tới khi điện áp (+) do C8 xả ko đủ lớn (≤2V) 
thì R17 sẽ ngắt điện áp hồi tiếp, chân B Q4 sẽ giảm về O, Q4 khóa. Khi Q4 



 

khóa thì điện áp định thiên do R3, R5 được phục hồi và Q3 lại mở. Một chu 
trình mở/khóa lại bắt đầu. 
 
Tần số dao động của mạch: 

Được quyết định bởi L2/C8/R16. Đây là cộng hưởng nối tiếp nên khi 
xảy ra cộng hưởng thì điện áp trên L2 là max, khi đó dòng điện áp tại điểm A 
là max đủ cho R17 dẫn, Q4 bão hòa. Nếu mất cộng hưởng thì điên áp trên L2 
min, điện áp điểm A min không đủ thắng lại sụt áp trên R17 làm Q4 khóa, Q3 
mở (cố định) và dòng qua L1 sẽ là cố định ko tạo ra được từ trường động làm 
điện áp cảm ứng trên tất cả các cuộn của biến áp STB mất đi. Nói cách khác 
thì tần số dao động của mạch chính bằng 1/2∏xsqrt(L2xC8R16). 

Thực tế, khi Q3 khóa, dòng qua L1 ko mất ngay do từ trường trên lõi 
biến áp vẫn còn (nhỏ) làm xuất hiện điện áp cảm ứng trên L1 với chiều (-) ở 
D Q3 ,điện áp này tồn tại trong thời gian cực ngắn (giống như quét ngược ở 
công suất dòng tivi, CRT) nên có giá trị rất lớn (~ 800V với nguồn đời mới) 
làm phát sinh 2 hậu quả : 

Tác dụng của C4, R6, D3 giống như mạch hồi tiếp trực tiếp. 
Điện áp cảm ứng trên L3 được sinh ra nhờ từ trường biến đổi do Q2 liên 

tục bão hòa/khóa. Điện áp này được nắn/lọc lấy ra điện áp standby. 
Đường 1 : Nắn/lọc bởi D9/C15 ra 12V nuôi dao động, khuyếch đại kích 

thích. 
Đường 2 : Nắn/lọc bởi D7/C13/C18 5V cho dây tím, hạ áp qua trở cho 

PS-ON, nuôi mạch thuật toán tạo PG. 
 
Ổn định điện áp : Sử dụng OPTO U1. 

Nếu điện áp ra tăng (vì tần số dao động thay đổi) thì nguồn ra 5V tăng 
lên. Khi đó nguồn cấp cho cực điều khiển của U1 (TL431) từ 5V qua R27 
tăng lên làm cho 431 mở lớn. 

Để ý thấy 431 mắc nối tiếp với diode phát của OPTO, vì 431 mở lớn nên 
dòng qua diode (từ 5V STB qua R30, qua diode, qua 431 xuống mass) tăng 
lên, cường độ sáng của diode tăng tác động tới CE U1 làm điện trở Rce U1 
giảm, điện trở này lại mắc nối tiếp từ điểm A về R17 nên làm cho điện áp hồi 
tiếp về B Q4 (qua R17) tăng lên, kết quả là Q4 bão hòa/Q3 khóa sớm hơn 
thường lệ. Nói cách khác thì thời gian mở cửa Q3 trong 1 giây nhỏ sẽ giảm 
xuống làm điện áp ra giảm. 

Nếu điện áp ra giảm (vì tần số dao động thay đổi) thì nguồn ra 5V giảm. 
Khi đó nguồn cấp cho cực điều khiển của U1 (TL431) từ 5V qua R27 giảm 
lên làm cho 431 mở nhỏ. 

Để ý thấy 431 mắc nối tiếp với diode phát của OPTO, vì 431 mở lớn nên 
dòng qua diode (từ 5V STB qua R30, qua diode, qua 431 xuống mass) giảm 
xuống, cường độ sáng của diode giảm tác động tới CE U1 làm điện trở Rce 
U1 tăng, điện trở này lại mắc nối tiếp từ điểm A về R17 nên làm cho điện áp 
hồi tiếp về B Q4 (qua R17) giảm xuống, kết quả là Q4 bão hòa/Q3 khóa muộn 
hơn thường lệ. Nói cách khác thì thời gian mở cửa Q3 trong 1 giây nhỏ sẽ 
tăng lên làm điện áp ra tăng. 



 

 
Ổn định điện áp : Sử dụng điện trở hồi tiếp âm điện áp R4. 
Nếu Q3 mở lớn (làm áp ra cao) thì dòng qua R4 tăng. Sụt áp trên R4 (tính 
bằng UR4 = IQ3 x R4) tăng lên. Để ý sẽ thấy sụt áp này đưa về chân B Q4 
qua R8 làm Ub Q4 tăng, Q4 sẽ bão hòa, Q3 khóa sớm hơn thường lệ. Nói 
cách khác thì thời gian mở cửa Q3 trong 1 giây nhỏ sẽ giảm xuống làm điện 
áp ra giảm. 

Nếu Q3 mở nhỏ (làm áp ra thấp) thì dòng qua R4 giảm. Sụt áp trên R4 
(tính bằng UR4 = IQ3 x R4) giảm xuống. Để ý sẽ thấy sụt áp này đưa về chân 
B Q4 qua R8 làm Ub Q4 giảm, Q4 sẽ bão hòa, Q3 khóa muộn hơn thường lệ. 
Nói cách khác thì thời gian mở cửa Q3 trong 1 giây nhỏ sẽ tăng lên làm điện 
áp ra tăng. 
 
3. Các dạng xung 
Mục tiêu: 
- Hiểu được nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của xung điện 

 
Xung điện là tín hiệu điện có giá trị biến đổi gián đoạn trong một khoảng 

thời gian rất ngắn có thể so sánh với quá trình quá độ của mạch điện.  

Xung điện trong kỹ thuật được chia làm 2 loại: loại xung xuất hiện ngẫu 
nhiên trong mạch điện, ngoài mong muốn, được gọi là xung nhiễu, xung 
nhiễu thường có hình dạng bất kỳ  

 

 

 

 

Các dạng xung tạo ra từ các mạch điện được thiết kế thường có một số 
dạng cơ bản: 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Các thông số của xung điện và dãy xung 

* Các tham số của xung điện: 
Dạng xung vuông lý tưởng được trình bày trên  
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(u,t
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         + Độ rộng xung: là thời gian xuất hiện của xung trên mạch điện, thời 
gian này thường được gọi là thời gian mở ton. Thời gian không có sự xuất hiện 
của xung gọi là thời gian nghỉ t off.  

+ Chu kỳ xung: là khỏang thời gian giữa 2 lần xuất hiện của 2 xung liên 
tiếp, được tính theo công thức: 

    T= t on + t off        

             Tần số xung được tính theo công thức: 

   f = 
T

1
        

+ Độ rỗng và hệ số đầy của xung: 

- Độ rỗng của xung là tỷ số giữa chu kỳ và độ rộng xung, được tính theo 
công thức: 

   Q = 
onT

T
        

- Hệ số đầy của xung là nghịch đảo của độ rỗng, được tính theo công 
thức: 

   n = 
T

Ton         

Trong thực tế, người ta ít quan tâm đến tham số này, người ta chỉ quan 
tâm trong khi thiết kế các bộ nguồn kiểu xung, để đảm bảo  điện áp một chiều 
được tạo ra sau mạch chỉnh lưu, mạch lọc và mạch điều chỉnh sao cho mạch 
điện cấp đủ dòng,  đủ công suất, cung cấp cho tải.  

+ Độ rộng sườn trước, độ rộng sườn sau: 

Trong thực tế, các xung vuông, xung chữ nhật không có cấu trúc một 
cách lí tưởng. Khi các đại lượng điện tăng hay giảm để tạo một xung, thường 
có thời gian tăng trưởng (thời gian quá độ)nhất là các mạch có tổng trở vào ra 
nhỏ hoặc có thành phần điện kháng nên 2 sườn trước và sau không thẳng 
đứng một cách lí tưởng. 

 

Do đó thời gian xung được tính theo công thức: 

  ton = tt  + tđ + ts        

Trong đó: 

ton: Độ rộng xung  

tt  : Độ rộng sườn trước 

on 

off 
U, 
I 

t 



 

tđ : Độ rộng đỉnh xung 

ts  : Độ rộng sườn sau 

 

                           
 

Độ rộng sườn trước t1 được tính từ thời điểm điện áp xung tăng lên từ 
10% đến 90% trị số biên độ xung và độ rộng sườn sau t2 được tính từ thời 
điểm điện áp xung giảm từ 90% đến 10% trị số biên độ xung. Trong khi xét 
trạng tháI ngưng dẫn hay bão hòa của các mạch điện điều khiển   

Ví dụ, xung nhịp điều khiển mạch logic có mức cao H tương ứng với 
điện áp +5V. Sườn trước xung nhịp được tính từ khi xung nhịp tăng từ  +0,5V 
lên đến +4,5V và sườn sau xung nhịp được tính từ khi xung nhịp giảm từ mức 
điện áp +4,5V xuống đến +0,5V. 10% giá trị điện áp ở đáy và đỉnh xung được 
dùng cho việc chuyển chế độ phân cực của mạch điện. Do đó đối với các 
mạch tạo xung nguồn cung cấp cho mạch đòi hỏi độ chính xác và tính ổn định 
rất cao. 

+  Biên độ xung và cực tính của xung: 

Biên độ xung là giá trị lớn nhất của xung với mức thềm 0V (U, I)Max  

 Hình dưới đây mô tả dạng xung khi tăng thời gian quét của máy hiện sóng. 
Lúc đó ta chỉ thấy các vach nằm song song (Hình b) và không thấy được các 
vạch hình thành các sườn trước và sườn sau xung nhịp. Khi giảm thời gian 
quét ta có thể thấy rõ dạng xung với sườn trước và sườn sau xung (Hình c) 

 

U,I đỉnh 
xung Sườn 

sau 

Sườn 
trước 

t 



 

a.Xung vuông lý tưởng , b.xung vuông khi  tăng thời gian quét , c) xung 
vuông khi  giảm thời thời gian quét.       

Giá trị đỉnh của xung là giá trị được tính từ 2 đỉnh xung liền kề nhau  

 

 

 

 

 

 

 

Cực tính của xung là giá trị của xung so với điện áp thềm phân cực của 
xung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chuỗi xung: 

Trong thực tế xung điện là nền tảng của kỹ thuật điều khiển. Các thiết bị 
điều khiển đầu tiên ra đời điều khiển các mạch điện có chức năng đơn giản 
thường chỉ cần điều khiển bằng một xung. Trong một chuỗi xung, các xung 
có hình dạng giống nhau và biên độ bằng nhau. 

Nếu chuỗi xung được tạo ra liên tục trong quá trình làm việc thì gọi là 
chuỗi xung liên tục. 

Nếu chuỗi xung được tạo ra trong từng khỏang thời gian nhất định gọi là 
chuỗi xung gián đọan. Đối với chuỗi xung gián đọan, ngoài các thông số cơ 
bản của xung còn có thêm các thông số: 

- Số lượng xung trong chuỗi, 

- Độ rộng chuỗi xung, 

- Tần số chuỗi xung. 
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Phân tích các bệnh thường gặp của bộ nguồn có hồi tiếp so quang 

 

Bệnh 1 – Điện áp ra bằng 0 VNguyên nhân: 
Điện áp ra bằng 0V là do nguồn bị mất dao động hoặc do bị mất điện áp 300V 
đầu vào. 
Có thể do hỏng một trong các linh kiện của mạch tạo dao động như: 
- R mồi (R501) 
- R, C hồi tiếp (R504 và C502) 
- Đèn công suất (Q2) 
- Đèn sửa sai (Q1 – nếu chập sẽ làm mất dao động)  

Kiểm tra: 
- Đo kiểm tra xem có điện áp DC 300V đầu vào không ? 
- Đo kiểm tra điện trở mồi (R501) 
- Đo kiểm tra điện trở hồi tiếp (504) 
- Hàn lại chân tụ lấy hồi tiếp (C502) 
- Kiểm tra đèn sửa sai (Q1) 
- Kiểm tra đèn công suất (Q2) 

       
 
Bệnh 2 – Điện áp ra thấp và tự kích (tự kích tức là điện áp dao động có 
rồi mất lặp đi lặp lại) 



 

 

Nguyên nhân: 
Phân tích: Đã có điện áp ra tức là đèn công suất tốt và mạch có dao động, các 
linh kiện của mạch dao động tốt 
Nguyên nhân nguồn bị tự kích là do: 
- Chập phụ tải đầu ra (mạch bảo vệ qúa dòng hoạt động sinh ra tự kích) 
- Đi ốt chỉnh lưu bị chập (mạch bảo vệ qúa dòng hoạt động sinh ra tự kích) 
- Hỏng mạch hồi tiếp so quang làm cho điện áp hồi tiếp về quá mạnh hoặc 
quá yếu 
- Nếu hồi tiếp về yếu thì điện áp ra tăng cao và mạch bảo vệ quá áp sẽ hoạt 
động sinh ra tự kích. 
- Nếu hồi tiếp về mạnh thì bản thân điện áp hồi tiếp làm cho đèn công suất 
ngắt và tự kích  

Kiểm tra: 

- Đo xem phụ tải 12V và 5V ở đầu ra có bị chập không ? 
(Cách đo – Chỉnh đồng hồ ở thang 1Ω, đo vào hai đầu tụ lọc đường điện 

áp 5V (C04) và 12V(C22) thì có một chiều đo phải cho trở kháng cao vài 
trăm Ω, nếu cả hai chiều đo thấy trở kháng thấp sấp sỉ 0 Ω thì => thì đường tải 
đó bị chập) 

- Đo kiểm tra các đi ốt chỉnh lưu D03 và D04 xem có bị chập không ? 
- Thay thử IC khuếch đại điện áp lấy mẫu TL431 
- Thay IC so quang IC3-817 
- Nếu không được thì tạm tháo đi ốt Zener bảo vệ quá áp ra (ZD1) 



 

- Kiểm tra kỹ các điện trở của mạch lấy mẫu (R51 và R512) 

Bệnh 3 – Điện áp ra thấp hơn so với điện áp thông thường (ví dụ đường 
12V nay chỉ còn 8V) 

 

Để đo điện áp ra của nguồn cấp trước, bạn chỉnh đồng hồ về thang 10V DC, 
đo que đỏ vào đầu dương của đi ốt chỉnh lưu, que đen vào mass bên thứ cấp  
Nguyên nhân và kiểm tra: 
Nguyên nhân của hiện tượng này thường do mạch hồi tiếp đưa điện áp hồi 
tiếp về quá mạnh, vì vậy bạn cần kiểm tra kỹ các linh kiện của mạch hồi tiếp 
so quang như sau: 

- Kiểm tra cầu điện trở của mạch lấy mẫu (R51 và R512) 
- Thay thử IC khuếch đại điện áp lấy mẫu TL 431 
- Thay thử IC so quang 

 

 

BÀI 6 

SỬA CHỮA MẠCH CÔNG SUẤT  

MÃ BÀI : MĐ20-06 

 
Mục tiêu:  

- Phân tích được sơ đồ mạch công suất 
- Khắc phục các sự cố hư hỏng của mạch công suất 
- Tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công việc.  

 



 

1. Các mạch công suất đẩy kéo (Push-Pull) 
Mục tiêu: 
- Hiểu được nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của mạch công suất đẩy 

kéo 
 

Mạch khuếch đại đẩy kéo dùng biến áp:  
 

 
 
 

R1, R2: Mạch phân cực 
Q1, Q2: Tranzito khuếch đại công suất. 
T1: Biến áp ghép tín hiệu ngõ vào 
T2: Biến áp ghép tín hiệu ngõ ra. 
Rt: Tải ngõ ra 
 
Ưu điểm của mạch là ở chế độ phân cực tĩnh không tiêu thụ nguồn cung 

cấp do 2 tranzito   không dẫn điện nên không tổn hao trên mạch. Mặt khác, do 
không dẫn điện nên không xảy ra méo do bão hoà từ. Hiệu suất của mạch đạt 
khoảng 80%. 

Nhược điểm của mạch là méo xuyên giao lớn khi tín hiệu vào nhỏ, khi cả 
hai vế khuếch đại không được cân bằng. 

Nguyên lý hoạt động của mạch: tín hiệu ngõ vào được ghép qua biến áp 
T1 để phân chia tín hiệu đưa và cực B của hai tranzito. Ở nửa chu kỳ dương 
của tín hiệu ngõ vào Q1 được phân cực thuận nên dẫn điện, Q2 bị phân cực 
nghịch nên không dẫn. Ở nửa chu kỳ âm của tín hiệu ngõ vào Q1 bị phân cực 
nghịch nên không dẫn, Q2 được phân cực thuận nên dẫn điện. Trong thời gian 
không dẫn điện trên tranzito không có dòng điện nguồn chảy qua chỉ có dòng 
điện rỉ Iceo rất nhỏ chảy qua. Ở biến áp T2 ghép tín hiệu ngõ ra dòng điện chạy 
qua 2 tranzito được ghép trở lại từ hai nửa chu kỳ để ở ngõ ra cuộn thứ cấp 
đến Rt tín hiệu được phục hồi nguyên dạng toàn kỳ ban đầu. Tại thời điểm 
chuyển tiếp làm việc của 2 tranzito do đặc tính phi tuyến của linh kiện bán 
dẫn và đặc tính từ trễ của biến áp sẽ gây ra hiện tượng méo xuyên giao (méo 
điểm giao). Để khắc phục nhược điểm này người ta có thể mắc các mạch bù 
đối xứng. 
 



 

Mạch đẩy kéo ghép trực tiếp: Mạch khuếch đại công suất ghép trực tiếp 
mục đích là để bù méo tạo tín hiệu đối xứng chống méo xuyên giao, đựơc sử 
dụng chủ yếu là cặp tranzito   hổ bổ đối xứng (là 2 tranzito có các thông số kỹ 
thuật hoàn toàn giống nhau nhưng khác loại pnp và npn, đồng thời cùng chất 
cấu tạo)  

 
 

      
 

 
Nhiệm vụ các linh kiện trong mạch: 
C: Tụ liên lạc tín hiệu ngõ vào 
Rt: Điện trở tảI của tầng khuếch đại công suất 
Q1, Q2: Cặp tranzito khuếch đại công suất hổ bổ đối xứng 
Mạch có đặc điểm là nguồn cung cấp cho mạch phải là 2 nguồn đối 

xứng, khi không đảm bảo yếu tố này dạng tín hiệu ra dễ bị méo nên thông 
thường nguồn cung cấp cho mạch thường được lấy từ các nguồn ổn áp. 

Hoạt động của mạch: mạch được phân cực với thiên áp tự động. ở bán kỳ 
dương của tín hiệu Q1 dẫn dòng điện nguồn dương qua tải Rt, Q2 tắt không 
cho dòng điện nguồn qua tải. ở bán kỳ âm của tín hiệu Q2 dẫn dòng nguồn âm 
qua tải Rt, Q1 tắt. 

Mạch này có ưu điểm đơn giản, chống méo hài, hiệu suất lớn và điện áp 
phân cực ngõ ra   0v nên có thể ghép tín hiệu ra tải trực tiếp. Nhưng dễ bị 
méo xuyên giao và cần nguồn đối xứng làm cho mạch điện cồng kềnh, phức 
tạp đồng thời dễ làm hư hỏng tải khi tranzito bị đánh thủng. Để khắc phục 
nhược điểm này thông thường người ta dùng mạch ghép ra dùng tụ.  

 
Mạch đẩy kéo ghép dùng tụ 
 



 

 
 

Nhiệm vụ của các linh kiện trong mạch: 
Q1, Q2: Cặp tranzito khuếch đại công suất 
Q3: Đảo pha tín hiệu 
R1, R2: Phân cực cho Q1, Q2 đồng thời là tải của Q3 
R3, VR: Lấy một phần điện áp một chiều ngõ ra quay về kết hợp với R4 

làm điện áp phân cực cho Q3 làm hồi tiếp âm điện áp ổn định điểm làm việc 
cho mạch. 

C1: Tụ liên lạc tín hiệu ngõ vào. 
C2: Tụ liên lạc tín hiệu ngõ ra đến tải. 
 
Mạch này có đặc điểm là có độ ổn định làm việc tương đối tốt, điện áp 

phân cực ngõ ra 
2

Vcc
Vo  khi mạch làm việc tốt. Nhưng có nhược điểm dễ bị 

méo xuyên giao nếu chọn chế độ phân cực cho 2 tranzito Q1, Q2 không phù 
hợp hoặc tín hiệu ngõ vào có biên độ không phù hợp với thiết kế của mạch và 
một phần tín hiệu ngõ ra quay trở về theo đường hồi tiếp âm làm      giảm hiệu 
suất của mạch để khắc phục nhược điểm này người ta có thể dùng mạch có 
dạng  

 
 

    
 

Trong đó C3: Lọc bỏ thành phần xoay chiều của tín hiệu 
  D1, D2:Cắt rào điện áp phân cực cho Q1 và Q2,  



 

 
Trên thực tế mạch có thể dùng từ 1 đến 4 điôt cùng loại để cắt rào điện 

thế. Ngoài ra với sự phát triển của công nghệ chế tạo linh kiện hiện nay, các 
mạch công suất thường được thiết kế sẵn dưới dạng mạch tổ hợp (IC) rất tiện 
lợi cho việc thiết kế mạch và thay thế trong sửa chữa. 

 

Trong bộ nguồn ATX 

 
Khi IC dao động có đủ các điều kiện: 
- Có Vcc 12V cung cấp cho chân 12 
- Có điện áp chuẩn 5V đưa ra chân 14 
- Chân số 4 có điện áp bằng 0V 
=> Khi đó IC sẽ hoạt động và cho các tín hiệu dao động ra ở chân 8 và 

chân 
11, các tín hiệu dao động sẽ được các đèn Q7 và Q8 khuếch đại rồi đưa 
qua biến áp đảo pha T2 sang điều khiển các đèn công suất.  

- Hai đèn công suất sẽ hoạt động ngắt mở theo tín hiệu dao động tạo ra 
điện áp xung ở điểm giữa, điện áp này được đưa qua biến áp chính, thoát 
qua tụ gốm C3 rồi trở về điểm giữa của hai tụ lọc nguồn. 

- Thứ cấp của biến áp chính sẽ lấy ra các điện áp 12V, 5V và 3,3V các 
điện áp này sẽ được chỉnh lưu thành các điện áp một chiều cung cấp cho 
Mainboard. 

Dòng điện chạy qua các đèn công suất: 
IC dao động cho ra hai xung điện để điều khiển hai đèn công suất: 

- Khi chân 8 có dao động ra thì đèn Q7 hoạt động, thông qua biến áp đảo pha 



 

điều khiển cho đèn công suất Q1 hoạt động, khi đó có dòng điện chạy từ 
nguồn 300V => qua đèn Q1 qua cuộn dây (5-1) của biến áp đảo pha để lấy 
hồi tiếp dương => sau đó cho qua cuộn sơ cấp (2-1) của biến áp chính rồi trở 
về điện áp 150V ở điểm giữa của 2 tụ lọc nguồn. 

- Khi chân 11 có dao động ra thì đèn Q8 hoạt động, thông qua biến áp 
đảo pha sang điều khiển cho đèn công suất Q2 hoạt động, khi đó có dòng điện 
chạy từ nguồn 150V (điểm giữa của hai tụ lọc) => chạy qua cuộn sơ cấp (2-1) 
của biến áp chính => chạy qua cuộn (1-5) của biến áp đảo pha => chạy qua 
đèn Q2 rồi trở về cực âm của nguồn điện. 

Hai đèn công suất hoạt động cân bằng. 
Hai tụ C1, C2 và hai điện trở R2, R3 đã tạo ra điện áp cân bằng ở điểm 

giữa, điện áp rơi trên mỗi tụ là 150V 
- Ở sơ đồ trên ta thấy, đèn Q1 có điện áp cung cấp từ tụ C1 
- Đèn Q2 có điện áp cung cấp từ tụ C2 
Thực ra hai đèn hoạt động độc lập và chỉ chung nhau cuộn sơ cấp của 

biến áp chính 
- Khi điện áp rơi trên hai tụ cân bằng thì hai đèn có công suất hoạt động 

ngang nhau, ví dụ điện áp trên mỗi tụ là 150V thì mỗi đèn có công suất hoạt 
động là 150W 

- Trong trường hợp điện áp trên hai tụ bị lệch thì công suất hoạt động 
của hai đèn cũng bị lệch theo, ví dụ điện áp trên tụ C1 là 200V và trên tụ C2 
là 100V thì khi đó đèn Q1 sẽ hoạt động ở công suất 200W và đèn Q2 hoạt 
động ở 100W, với trường hợp như vậy thì đèn công suất Q1 sẽ bị hỏng sau 
một thời gian hoạt động do bị quá tải. 

- Trong trường hợp một đèn bị hỏng (bị chập) thì sẽ kéo theo đèn kia bị 
chập do chúng phải gánh cả điện áp 300V 
 
2. Các phương pháp phân cực và ổn định nhiệt 
Mục tiêu: 
- Hiểu được nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của các phương pháp 

phân cực 
 
Mạch mắc theo kiểu E chung (E-C: Emitter Common)  

 
Hình dưới đây mô tả mạch khuếch đại cực phát chung (E-C). 

Vo: Ngâ ra

Rc

Re

Rb1

Rb2

Vi: Ngâ vµo

Nguån cung cÊp

Vo: Ngâ ra

Rc

Re

Rb1

Vi: Ngâ vµo

Nguån cung cÊp
+V

+V

 
 
 

Trong đó:  



 

  Vi: ngõ vào  
  Vo: Ngõ ra. 
  Rc: Điện trở tải để lấy tín hiệu ra. 
  Re: Điện trở ổn định nhiệt. 

  R1; R2: Điện trở phân cực B 
 
Các thông số kĩ thuật của mạch: 
 
- Tổng trở ngõ vào: 
 

  Ri = 
Ii

Vi
= 

Ib

Vbe
                                                                                     

 
- Tổng trở ngõ ra: 
 

  Ro = 
Io

Vo
= 

Ic

Vce
                                                                                    

 
- Độ khuếch đại dòng điện: 
 

  Ai = 
Ii

Io
= 

Ib

Ic
 =                                                                                   

 
- Độ khuếch đại điện áp: 
 

  Av = 
Vi

Vo
= 

Vbe

Vce
= - . 

Ri

Rc
                                                                       

 
Mạch này có một số tính chất sau: 
Tín hiệu được đưa vào cực B và lấy ra trên cực C. 
Tín hiệu ngõ vào và ngõ ra ngược pha (đảo pha) 
Hệ số khuếch đại dòng điện 1 và khuếch đại điện áp  < 1.  
Tổng trở ngõ vào khoảng vài trăm Ohm đến vài K.  
Tổng trở ngõ ra khoảng vài k đến hàng trăm k. 
 
 
 
 
 
 
Mạch tương đương kiểu E-C: 



 

                 

Rb

Ib
Re

Ie
Ic

Ro RcVi Vo

 
 

  -  Tính tổng trở ngõ ra : Ro = 
hoe

1
= vài chục k đến vài trăm k.                       

Do Ro có trị số rất lớn nên trong một số trường hợp có thể coi như không có 
Ro   

-  Tính độ khuếch đại dòng điện: Ai= 
Ib

Ic
= hfe  từ vài chục đến vài trăm 

lần          

-  Tính độ khuếch đại điện áp:  Av = 
Vbe

Vce
= -  

RiIb

RcIb

.

.
= -  

hieIb

RcIb

.

.
 

                      Av = -  
hie

Rc
                                                                    

-  Xét góc pha: điện áp của tín hiệu ra đảo pha so với tín hiệu vào 
 

Mạch mắc theo kiểu cực gốc chung (BC: Base common):  
 
Mạch khuếch đại theo kiểu B-C. 
 

                          

Nguån cung cÊp

Vi: Ngâ vµo

Rb2

Rb1

Re

Rc

Vo: Ngâ ra

+V

 
     

Trong đó: 
 Vi: Ngõ vào 
 Vo: Ngõ ra 
 Rc: Điện trở tải 
 Re: Điện trở ngõ vào 
 Rb1, Rb2: điện trở phân cực 

  
Các thông số kĩ thuật của mạch: 
 
 - Tổng trở ngõ vào: 
 



 

       Ri = 
Ii

Vi
= 

Ie

Vbe
                                                                                  

  
- Tổng trở ngõ ra: 

       Ro = 
Vi

Vo
= 

Ic

Vcb
                                                                                 

- Độ khuếch đại dòng điện: 
 

               Ai= 
Ii

Io
= 

Ib

Ic
=   1                                                                          

  
- Độ khuếch đại điện áp: 

       Av =
Vi

Vo
= 

Vbe

Vcb
=                                                                             

  
Mạch này có một số tính chất sau: 
Tín hiệu được đưa vào cực E và lấy ra trên cực C. 
Tín hiệu ngõ vào và ngõ ra đồng pha. 
Hệ số khuếch đại dòng điện   , hệ số khuếch đại điện áp    . 
Tổng trở ngõ vào nhỏ từ vài chục  đến vài trăm . 
Tổng trở ra rất lớn từ vài chục k đến hàng M.              
 
Mạch tương đương kiểu B-C          

Vi VoRb Ib

Ie

Re Ic

Rc

 
 

 
-  Tính tổng trở ngõ vào: 

                                Ri =
Ii

Vi
= 

Ie

RbIbIe .Re. 
 

         Ri = 
Ib

RbIbIe

.

.Re..



 
= 



 RbRe.
 

         Ri = 


hie
                                                                             

 -  Tính tổng trở ngõ ra: Ro =  
Ic

Vo
                                                                      

  
Tổng trở khoảng vài trăm k, vì BC phân cực ngược. 

 

-  Tính độ khuếch đại dòng điện: Ai = 
Ii

Io
= 

Ie

Ic
= 

Ib

Ib

).1(

.
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-  Xét góc pha: điện áp tín hiệu ra đồng pha tín hiệu vào 

 
Mạch mắc theo kiều C-C (Collector Common) 
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 Các thông số kĩ thuật của mạch: 
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Mạch có một số tính chất sau: 
Tín hiệu được đưa vào cực B và lấy ra trên cực E. 
Tín hiệu ngõ vào và ngõ ra đồng pha. 
Hệ số khuếch đại dòng điện , hệ số khuếch đại điện áp . 
Tổng trở ngõ vào từ vài k đến vài chục k. 
Tổng trở ngõ ra nhỏ từ vài chục  đến vài trăm . 
 
 
Mạch tương đương của mạch kiểu C-C: 
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-  Tính tổng trở ngõ vào: 
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 Tính tổng trở ngõ ra: 
Điện trở Rb là điện trở của cầu phân áp  Rb1 song song Rb2. Đứng từ ngõ 

vào nhìn và mạch ta thấy điện trở Rb song song nội trở nguồn Rs. Thường 
điện trở Rb rất lớn so với Rs nên điện trở tương đương của Rb song song với 
Rs cũng chính là Rs như mạch tương đương hình 4.6. Nên tổng trở ngõ ra là: 
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Theo mạch tương đương thì các điện trở Rs, rb và re mắc nối tiếp nhau 

và mắc song song với điện trở Re. Ta có: 
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-  Tính độ khuếch đại dòng điện: 
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 Tính độ khuếch đại điện áp: 
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(4.23) 
 

-  Xét góc pha: Khi Vb tăng làm cho Ib tăng và Ie tăng nên Ve cũng tăng theo, 
nên điện áp của tín hiệu vào và ra đồng pha.     
 
 
 

Thực hành sửa chửa 

Hư hỏng thường gặp của bộ nguồn. 

Hư hỏng 1  

– Nguồn bị mất dao động, các đèn công suất không hoạt động.Biểu hiện: 

       Khi chập chân PS ON xuống mass nhưng quạt nguồn không quay, mặc 
dù đo 
điện áp 5V STB vẫn tốt, kiểm tra đèn công suất không bị hỏng.  

Nguyên nhân mất dao động. 
- Mất điện áp 12V cấp cho IC 
- Lệnh PS ON không đưa đến được chân IC dao động. 
- Hỏng IC dao động 

Hư hỏng 2  

– Nguồn bị chập các đèn công suất, nổ cầu chì, hỏng các đi ốt chỉnh 
lưu.Biểu hiện: 
- Quan sát thấy cầu chì bị đứt, thay cầu chì khác vào lại nổ tiếp, đo các đèn 
công suất của nguồn chính thấy bị chập.  

Nguyên nhân chập các đèn công suất. 
- Do điện áp tại điểm giữa các tụ lọc bị lệch 
- Do chập các đi ốt chỉnh lưu điện áp ra gây ra chập phụ tải 
- Do khi hoạt động nó bị quá nhiệt hoặc bị quá công suất thiết kế 



 

 

Hư hỏng 3  

– Mạch bảo vệ hoạt động và ngắt dao động. 
Biểu hiện: 
- Khi chập chân PS ON xuống mass, quạt nguồn quay 1 – 2 vòng rồi tắt  
Nguyên nhân  
- Do chập đi ốt chỉnh lưu ở đầu ra 
- Do điện áp ra bị tăng cao lên mạch bảo vệ hoạt động và ngắt 
 

Câu hỏi 1 

 – Nếu nguồn trên bị bong chân tụ hồi tiếp C15 thì sinh ra bệnh gì  
Trả lời 
- Nếu bị bong chân tụ C15 thì nguồn cũng bị mất dao động, nhưng ở đây là 
nguồn hồi tiếp âm nên khi bong chân các linh kiện của mạch hồi tiếp (làm mất 
hồi tiếp) sẽ bị làm hỏng đèn công suất do đèn công suất dẫn mạnh mà không 
chuyển sang được trạng thái ngắt. 

 

Câu hỏi 2 

 – Nếu nguồn trên bị hỏng đi ốt Zener ZD27 thì có hiện tượng gì ? 
Trả lời 
- Như đã phân tích ở câu hỏi 3 thì ta thấy rằng: 
- Nếu đi ốt Zener ZD27 bị chập thì điện áp ra sẽ giảm xuống rất thấp sấp sỉ  
bằng 0V 



 

- Nếu đi ốt Zener ZD27 bị đứt thì điện áp ra sẽ tăng lên rất cao hàng chục vol 

 

Câu hỏi 3 
 – Nếu nguồn trên bị đứt R9 thì có hiện tượng gì ? 
Trả lời 
- R9 là điện trở phân áp, nếu đứt thì điện áp chân B đèn công suất sẽ tăng cao 
và đèn công suất hoạt động quá tải và có thể bị hỏng ngay từ khi mới được 
cấp nguồn. 
Câu hỏi 4 
 – Nếu nguồn trên bị đứt R83 thì có hiện tượng gì ? 
Trả lời 
- Khi bị đứt R83 => điện áp hồi tiếp sẽ càng âm hơn => làm cho điện áp chân 
B đèn công suất giảm => điện áp ra giảm thấp. 
Câu hỏi 5 
 – Nếu nguồn trên bị khô tụ C12 có hiện tượng gì ? 
Trả lời 
- Khi tụ C12 bị khô => điện áp âm trên tụ này sẽ bớt âm => điện áp chân B 
đèn công suất sẽ tăng => và điện áp ra sẽ tăng. 
Câu hỏi 6 
 – Nếu nguồn trên đứt R8 hoặc bong chân C14 thì sinh ra hiện tượng gì ? 
Trả lời 
- Đây là mạch nhụt xung để bảo vệ các xung nhọn đánh thủng mối CE của 
đèn công suất, nếu mất tác dụng của mạch này thì đèn công suất có thể bị 
hỏng, bị chập. 
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