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ĐÔI LỜI MUỐN NÓI! 

       Kỹ thuật điện tử là một lĩnh vực trừu tượng và vô hình nên sẽ rất khó khăn đối 
với người mới học đặc biệt là để áp dụng nó vào trong thực tế, trong cuộc sống 
hằng ngày hay  trong các nhà máy xí nghiệp nhằm đem lại công việc và thu nhập 
cho chính người học. Kỹ thuật điện tử, tự động hóa có mặt ở trong mọi thiết bị điện 
từ dân dụng cho đến nhà máy xí nghiệp như bàn là, nồi cơm điện, bếp từ, lò vi 
sóng, amply, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy bát, đầu DVD, bộ lưu điện UPS, bộ điều 
khiển lập trình, điều khiển thủy lực, gia nhiệt cho máy ép nhựa, máy hàn điện tử, 
các hệ thống tự động hóa….Chính vì vậy những ai có kiến thức cơ bản về điện tử 
và khả năng thực hành chuyên sâu sẽ là những người thợ có tay nghề cao, những 
kỹ thuật viên chuyên nghiệp hay là những kỹ sư thực hành làm quản lý bộ phận kỹ 
thuật cho một nhà máy, xí nghiệp. Có rất nhiều người yêu thích kỹ thuật điện tử, 
đam mê kỹ thuật điện tử nhưng tại sao lại phải bỏ nghề? Tại sao lại phải đi làm 
không đúng chuyên môn? Mọi câu trả lời đều không trọn vẹn. Chúng tôi chỉ biết 
rằng những gì cuộc sống cần, xã hội cần thì chúng ta đều có thể tạo ra thu nhập 
được từ nó. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục phục vụ xã hội, phục vụ từng gia đình và 
chúng tôi hài lòng với công việc yêu thích của mình.  

       Chúng tôi biên soạn tài liệu này với mong muốn chia sẻ kiến thức, thỏa lòng 
đam mê cho mọi bạn trẻ, các bạn sinh viên kỹ thuật điện hay những người đang 
lựa chọn nghề điện tử để lập nghiệp trong tương lai. Tài liệu này tập trung vào 
thiết bị điện tử trong thực tế, kỹ năng thực hành và phù hợp cho mọi người kể cả 
mới bắt đầu. Có quá nhiều trung tâm đào tạo nghề, có quá nhiều trường cao đẳng 
, đại học kỹ thuật nhưng lại có quá nhiều sinh viên kỹ thuật điện rất vất vả tìm việc 
bởi vì một câu “không có thực tế”. Chúng tôi chia sẻ miễn phí tài liệu này chỉ với 
mục đích duy nhất là khẳng định rằng “ mọi người đều có thể lập nghiệp bằng 
kiến thức của mình”  

Hà nội ngày 15/8/2015 

TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ THỰC DỤNG NVT 

WEBSITE:WWW.BACHKHOADIENTU.COM 

GMAIL: chuyengiadien01@gmail.com 

Facebook: BÁCH KHOA ĐIỆN TỬ 
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HÀNH TRANG BƯỚC VẦO NGHỀ ĐIỆN TỬ!  

 
        Xin chào tất cả các bạn đang có ý định học nghề điện tử và tất cả những ai yêu thích 
kỹ thuật điện tử. Mình là Nguyễn Anh Tú , làm kỹ thuật viên chính của trung tâm điện tử 
NVT. Mình có đôi điều muốn nói với các bạn rằng khi bước vào bất cứ một nghề nào đó thì 
cũng cần sự cố gắng và nhiệt huyệt để học tập và theo đuổi. Nghề điện tử cũng vậy, đôi khi 
còn sự cố gắng hơn nhiều nghề khác vì đòi hỏi kỹ thuật cao cũng như sự tìm tòi khám phá 
từ nhiều thiết bị. Từ quá trình học tập cũng như trải nghiệm của mình với nghề này, mình 
xin có những chia sẻ đến các bạn đang có ý định học nó với mong muốn các bạn có thể tiết 
kiệm được thời gian và tiền bạc khi học nghề. OK, chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời 
gian để giới thiệu nữa. Dưới đây là những hành trang cần có và chuẩn bị trước khi bước 
theo con đường trở thành một kỹ thuật viên điện tử! 
 
1) Sự đam mê và thích thú 
 
     Đây là một yếu tố quyết định đến sự thành bại của nghề. Nếu không có niềm yêu thích thì bạn 
sẽ mau chóng bỏ cuộc trước những kiến thức mới , trước những pan bệnh khó hay chỉ đơn giản 
là bạn không đủ kiên trì để theo đuổi nghề tới cùng. Không chỉ riêng nghề điện tử, với bất cứ 
nghề nào cũng đòi hỏi người học giành toàn bộ tâm huyết cho nó thì mới làm được việc. Trong 
quá trình học tập gặp rất nhiều khó khăn và gian nan, nếu chúng ta không có đủ niềm yêu thích 
thì sẽ rất mau chán nản. Văn ôn, võ luyện đó là công thức ngàn năm vẫn đúng nếu muốn giỏi về 
một lĩnh vực nào đó. 

Với bất cứ nghề gì cũng cần sự hứng thú và yêu thích 
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2) Kiến thức điện tử cơ bản là "bộ xương" của nghề 
 

NHỮNG LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 
       Dù có đam mê hay hứng thú thế nào thì cũng không thể thành được nghề nếu thiếu đi những 
kiến thức cơ bản về nghề của mình. Với nghề điện tử thì có hai cái cơ bản cần nắm rõ đó là "linh 
kiện điện tử cơ bản" và "mạch điện tử cơ bản". Các linh kiện điện tử là tế bào của một cỗ máy 
còn các mạch điện tử chính là sự kết nối các linh kiện này theo một dạng nhất định để tạo ra 
những chức năng chuyên biệt như tạo ra nguồn điện, tạo xung, khuếch đại.... Khi nắm vững linh 
kiện điện tử và những mạch điện tử thì việc học nghề trở nên không quá khó khăn. Một võ sư 
cần hiểu về tay, chân, mặt, đầu, đầu gối ...còn phải biết cách phối hợp các bộ phận này tạo ra 
những thế võ chuyên ngiệp. Tương tự như vậy một kỹ thuật viên điện tử khi hiểu rõ linh kiện sẽ 
biết phối hợp chúng thành những mạch điện khuếch đại, điều khiển , tự động ... để sửa chữa hay 
thiết kế ra máy nào đó. 
 
3) Tìm cho mình một người thầy, một sư phụ có chuyên môn. 
       
       Không thầy đố mày làm nên!!!! Chính xác là như vậy đấy. Tuy nhiên người thầy của 
chúng ta không cứ phải là người trần mắt thịt. Đó có thể là những giáo trình, những tài liệu về kỹ 
thuật điện tử mà các tác giả đã dày công biên soạn cho chúng ta. Việc tìm được một người thầy 
trực tiếp dạy bảo mình là rất khó nhưng không phải là không thể. Sách vở chỉ cho ta kiến thức 
chung, còn người thầy bên ngoài còn cho ta rất nhiều kinh nghiệm mà lý thuyết không thể có. 
Sách vở chi cho ta hiểu về "linh kiện cơ bản", "mạch điện cơ bản" nhưng chúng ta sẽ khó mà có 
kinh nghiệm sửa chữa nếu không trực tiếp làm việc với thầy và các thiết bị điện thực tế. Tốt nhất 
các bạn nên tự tìm cho mình một sư phụ cao tay về lĩnh vực theo học. 

 

Sư phụ luôn là người có kinh nghiệm  
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 4)  Cần có một bộ đồ nghề chuyên dụng 
 
         Tay không bắt giặc thì võ sư có thể làm được nhưng tay không mà sửa được đồ điện tử thì 
không có một kỹ thuật viên điện tử nào có thể làm được. Một bộ đồ nghề cơ bản của thợ điện tử 
bao gồm một túi đựng đồ, mỏ hàn thiếc, đồng hồ vạn năng số, đồng hồ vạn năng chỉ thị  kim, 
kìm, tuavit, nhựa thông, thiếc, ampe kìm, bút thử điện, các loại lục giác....Tiền nào của lấy, tùy 
theo kinh tế của các bạn mà chọn cho mình những dụng cụ thích hợp. Đồng hồ vạn năng càng 
đắt tiền thì càng bền và chính xác, mỏ hàn càng xịn thì hàn càng tốt và lâu hỏng. Riêng mình thì 
không dùng đồ đo lường của Trung Quốc vì rất mau hỏng và kém chính xác. Các bạn chỉ cần 
cắm nhầm thang đo thì những chiếc đồng hồ Trung Quốc sẽ ra đi mà không bao giờ trở lại . Hãy 
sắm dụng cụ tốt nhất nếu chúng ta có thể. Một Lữ Bố không thể dũng mãnh nếu thiếu đi ngựa 
Xích Thố, một ca sỹ hát hay không thể không có một chiếc micro tốt, một bác sỹ phẫu thuật giỏi 
không thể thiếu đi những máy móc tinh vi và một thợ điện tử chuyên nghiệp không thể thiếu 
những dụng cụ nhanh và chính xác. 
 
 

 

Hãy sắm cho mình một bộ đồ nghề tốt nhất nếu có thể 
     
 
       Đó là những hành trang cơ bản trước khi theo học nghề điện tử mà Nguyễn Anh Tú 
muốn chia sẻ cùng các bạn. Chuyên mục "HỌC ĐỂ LÀM" trên website này sẽ cùng các 
bạn học tập và tìm hiểu nghề điện tử. Chúc các bạn thành công và luôn bên cạnh chúng tôi 
trên con đường khám phá kỹ thuật điện. Chúc các bạn thành công!       Mọi thắc mắc xin 
liên hệ MR. Anh Tú theo số điện thoại 0983.603.472 hoặc truy cập website  
www.bachkhoadientu.com  rồi vào chuyên mục học để làm. 
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Học nghề điện tử bắt đầu từ đâu  

 
     
      Bắt đầu từ đâu? là một  câu hỏi được rất nhiều bạn trẻ quan tâm trước sự lựa chọn nghề 
nghiệp cho mình để có một sự chuẩn bị tốt hơn cho quá trình học tập. Với kinh nghiệm của chính 
mình tôi xin chia sẻ với các bạn đã và đang mong muốn trở thành một thợ điện tử những chuẩn 
bị cơ bản nhất để tiến đến với nghề này. Với mong muốn chia sẻ cho mọi bạn trẻ những kiến 
thức cơ bản nhất về nghề điện tử nên tôi đã lập ra chuyên mục này với tựa đề "học để làm" nhằm 
hỗ trợ các bạn trẻ phần nào tìm được các thông tin hữu ích về điện, điện tử.  Chuyên mục "Học 
để làm" trong website này sẽ bao gồm những kiến thức tôi rút gọn và chú tâm vào thực hành trên 
các đồ điện tử thường ngày chứ không đi sâu quá nhiều vào lý thuyết. Nào các bạn trẻ_những 
người yêu thích và đam mê điện tử chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó ngay bây giờ! 

 
1) Tìm một người thầy  
      Hãy tìm ngay cho mình một người thầy đang làm trong lĩnh vực này để xin vào học, càng 
lao vào thực tế, càng thực hành nhiều chúng ta càng sớm ra nghề. Các bạn có thể đến trường 
nghề để học tuy nhiên hầu hết các trung tâm dạy nghề không bao giờ có đủ thời gian và kinh 
nghiệm để chỉ bảo bạn đến nơi đến chốn so với khi bạn học một sư phụ ở ngoài cuộc sống.  Hãy 
tìm các hiệu sửa chữa mà xin vào phụ việc hoặc đến đó học trả phí. Để làm được điều đó thì bạn 
phải là người trung thực và có ý muốn học thực sự thì các thợ đi trước mới nhận bạn vào học.  
 

Học nghề ở một tiệm sửa chữa luôn có tính thực tế cao 
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2) Tài liệu kỹ thuật điện tử cơ bản 

       Sách và tài liệu kỹ thuật có một vai trò quan trọng trong việc giúp bạn có một kiến thức 
nền tảng để bạn có cơ sở sửa chữa và phân tích logic. Đầu tiên hãy tìm những cuốn sách nói về 
những linh kiện điện tử và hoạt động của chúng. Sau đó là tìm đến sách về các mạch điện cơ bản 
và chức năng cũng như ứng dụng của mỗi kiểu mạch điện. Sau khi đã có kiến thức về linh kiện 
và mạch điện thì mới đọc những cuốn viết cụ thể cho một thiết bị như sửa TV, sửa đài casset, sửa 
amply hifi, ...Có một điều chắc chắn rằng khi bạn chưa có nền tảng về linh kiện điện tử và mạch 
điện thì bạn đọc những cuốn sách về sửa một thiết bị nào đó bạn sẽ không thể hiểu được đâu. 
Trong nghề điện tử thì việc hiểu sai còn nguy hiểm hơn là không biết. Vì lẽ đó nên học lý thuyết 
phần nào thì phải nắm chắc phần đó để không phải trả giá khi sửa chữa sau này. 
 
                                                                                                                                                             

                                        
 
 
3) Thực hành, thực hành và thực hảnh nhiều hơn nữa 

      Tôi cố lặp lại nhiều lần như vậy để bạn biết rằng để trở thành một người thợ cơ bản thì bạn 

phải thực hành thật nhiều. Thực hành ở đây phải dựa trên cơ sở lý thuyết và phân tích logic cho 
mỗi một thiết bị cụ thể hằng ngày. Hãy lao vào mở tất cả những máy móc, thiết bị điện mà bạn 
nhìn thấy rồi vẽ lại mạch điện của chúng sau đó tự mình phân tích rồi tự mình kiểm nghiệm nó 
xem sao, nó hoạt động thế nào, linh kiện nào có vai trò gì? Tôi không nhớ là tôi đã mở ra sửa bao 
nhiêu cái nồi cơm điện nữa, tôi đã mở ra và sửa cho rất nhiều loại từ nồi điện cơ đến nồi điện tử. 
Với bất cứ thiết bị nào cũng vậy, bạn cần mở ra khám phá và tìm hiểu nó thì mới mong mình 
chữa bệnh cho nó được. Tôi bắt đầu học từ chiếc ấm siêu tốc, chiếc đèn ngủ, rồi đến bếp từ, nồi 
cơm điện, lò vi sóng ... rồi lên đến các thiết bị âm thanh cao cấp ( trước khi trở thành thợ sửa 
điện tử thì tôi đã chuyên làm về thiết kế mạch điện tử và lập trình vi xử lý lên có đôi chút lợi thế 
là đã nắm vững linh kiện điện tử và thông số của chúng). Tôi mở tất cả những vật dụng xung 
quanh mà tôi nhìn thấy, vẽ lại mạch và tiến hành phân tích nguyên lý làm việc ròi tự hỏi và tự trả 
lời cho những suy nghĩ của mình. Càng khám phá nhiều, càng tìm hiểu nhiều thì bạn càng có 
thêm kinh nghiệm cho chính mình. Bạn hãy nhớ rằng là một người thợ sửa điện tử thì kiến thức 
thực hành, kỹ năng sử dụng đồng hồ vạn năng là rất quan trọng. Còn là một người thiết kế điện 
tử thì lại khác, chỉ cần am hiểu về linh kiện và tính toán mạch điện là được.  
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Các dụng cụ cần có của một người thợ sửa điện tử!  

 
     Đối với người thợ điện tử thì bộ dụng cụ hay còn gọi là đồ nghề vừa là công cụ học tập vừa là 
cần câu cơm. Mỗi một nghề đều cần có công cụ nhất định để làm việc. Một bác sỹ phẫu thuật rất 
coi trọng con dao mổ và một ca sỹ chuyên nghiệp thì không đời nào đi dùng một cái micro chất 
lượng kém. Với riêng tôi, một người thợ điện tử thì tôi rất coi trọng chiếc đồng hồ vạn năng và 
cái mỏ hàn của mình. Dĩ nhiên những dụng cụ càng đắt càng cho chất lượng tốt nhưng còn phải 
phụ thuộc vào tài chính hay hiệu quả làm việc của mình mà sắm được một bộ dụng cụ cho phù 
hợp. Dưới đây là những dụng cụng không thể thiếu cho người thợ điện tử trong quá trình học tập 
và làm việc 
 
1) Đồng hồ vạn năng 

     

 
      Đây là một dụng cụ rất quan trọng đối với người thợ điện tử. Điện, điện tử là một kỹ thuật vô 
hình, chúng ta không thể quan sát được dòng điện và điện áp nếu thiếu đi được chiếc đồng hồ 
vạn năng này. Nó có thể coi là con mắt của chúng ta trong chuẩn đoán hư hỏng của máy móc. 
Một đồng hồ vạn năng thông thường có 3 chức năng chính là đo dòng điện, đo điện áp và đo điện 
trở. Ngoài ra còn tích hợp thêm đo thông mạch, kiểm tra diot, kiểm tra transistor,  đo tụ điện, đo 
cuộn cảm, đo tần số và đo cả nhiệt độ. Với các bạn đang học nghề thì không cần thiết phải sắm 
một chiếc đồng hồ vạn năng quá đắt còn với những người thợ thì có thể sử dụng những hàng cao 
cấp của các thương hiệu Fluke, Sanwa, Hioki, Kyoritsu... 
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2) Mỏ hàn thiếc 

  
 

    Đồng hồ vạn năng được coi là con mắt của người thợ thì chiếc mỏ hàn được coi là cánh tay. 
Chúng ta không thể thao tác hay sửa chữa một thiết bị điện tử mà thiếu chúng. Nhiệm vụ của nó 
là làm nóng chảy mối hàn các linh kiện  trên bảng mạch điện tử để ta có thể tháo linh kiện hỏng 
ra và thay thế linh kiện mới vào. Trên thị trường có hai loại mỏ hàn chính đó là mỏ hàn xung và 
mỏ hàn nung. Mỏ hàn xung ( hình bên trên) hoạt động trên nguyên lý dòng ngắn mạch làm mỏ 
hàn nóng lên với dòng điện rất cao ( từ 200A đến 300A), còn với mỏ hàn dạng nung thì hoạt 
động nhờ vào một dây điện trở đốt nóng . Mỗi loại mỏ hàn có một ưu điểm của nó. Mỏ hàn xung 
thì gia nhiệt nhanh , dễ mang đi nhưng nó rất dễ làm chết những linh kiện nhạy cảm với từ 
trường. Mỏ hàn nung thì hàn đẹp, điều chỉnh nhiệt độ ổn định và hàn được những linh kiện dán 
rất nhỏ nhưng khó mang di động và mỏ hàn phải mất một thời gian khá lâu để làm nóng. Trong 
việc học nghề thì chỉ cần một mỏ hàn xung là đủ nhưng khi làm việc thì nên sắm cho mình cả hai 
loại mỏ hàn trên. 
3) Các dụng cụ tháo lắp  
 

  
 

      Không một thiết bị điện tử nào mà không có kết cấu với nhiều ốc vít ở bên ngoài vỏ. Để nhìn 
thấy những mạch điện tử bên trong chúng ta cần thào lớp vở ngoài của các thiết bị bằng những 
công cụ tháo lắp.Nó bao gồm kìm bóp, kìm mỏ nhọn, tuốc nơ vit, kìm chết, súng hút thiếc, dao 
trổ , dao gọt dây điện, nhíp gắp linh kiện....Hãy chuẩn bị cho mình một bộ đồ đầy đủ để khi sửa 
chữa chúng ta không quá mất nhiều thời gian tìm đồ nghề. Trong công việc sửa chữa chúng ta 
không được cho phép quá lâu trước mỗi thao tác tháo lắp và đo đạc. Mọi hành động đều cần 
được rèn luyện sao cho chuyên nghiệp nhất, lúc đó sẽ tiết kiệm được thời gian sửa chữa của bạn 
rất nhiều.   
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Vì sao học điện tử trong trường mà không thể sửa được thiết bị điện tử.  

 
     Chào tất cả các bạn sinh viên đang học trong các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hay 
đang học ở một trung tâm dạy nghề nào đó. Có bao giờ bạn tự hỏi là mình đi học như vậy thì có 
thể làm được gì chưa? kiến thức mình có liệu có giúp mình kiếm ra thu nhập? Cuộc sống ngoài 
đời cần những kiến thức gì để có thể làm ra tiền? Khi đọc đến đây thì tôi biết rằng có rất nhiều 
bạn trẻ vẫn còn tự tin và nghĩ rằng mình đủ giỏi để làm những điều ấy vì lý thuyết mình nắm rất 
chắc, vì mình có thể thiết kế ra mạch điện này, mạch điện kia...Vâng, nếu ai tự tin như thế thì xin 
chúc mừng bạn vì bạn chí ít cũng là người tự tin.  
       Sự thực thì lại quá phũ phàng vì cuộc sống nó không giống với cuộc đời (cười tí). Để tạo ra 
thu nhập ở cuộc sống thực tại (chỉ nói ở Việt Nam thôi) thì không cần quá nhiều các kiến thức 
cao siêu như thiết kế mạch điện, lập trình vi xử lý hay làm ra những cỗ máy lý tưởng trên giấy 
tờ.... Những kiến thức đó chỉ áp dụng cho những sinh viên thực sự xuất sắc ( phải là chuyên 
nghiệp, lý thuyết tính toán chuẩn, không phải chuyên đi copy mạch điện, đạt tiêu chuẩn quốc tế, 
có tính thực tế cao....mà  ở việt nam này thì ít ai đạt được lắm). Những cái gì xã hội cần chính là 
những gì mình cần học. Đơn giản vậy thôi, và khi chúng ta phục vụ được cuộc sống , phục vụ 
được xã hội thì ta cũng sẽ phục vụ được chính mình. Và sau đây là những lý do để giải thích vì 
sao phần nhiều sinh viên, thạc sỹ học kỹ thuật điện tử mà không thể sửa chữa hay bảo trì các 
thiết bị điện tử. ( Đây cũng là lý do vì sao sinh viên ra trường hay làm trái ngành) 
 
1) Quá ngộ nhận về bản thân, tưởng mình giỏi 
       
         Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến của các sinh viên, nhất là những sinh viên 
học lực khá. Hầu hết các kiến thức được học trong trường chỉ mang nặng tính lý thuyết, không 
giải quyết được vấn đề học ra để làm gì. Các bạn sinh viên lại cứ căn cứ vào điểm số rồi đánh 
đồng vào năng lực của mình dẫn đến tự phụ ( mà cứ nghĩ mình tự tin). Chính những sự tự tin thái 
quá này thì sẽ làm bạn càng sốc khi ra trường với một đống lý thuyết trừu tượng mà tính thực tế 
lại không đáng là mà bao. 

 

Chúng ta cũng giống như chú ếch này 
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2) Không biết mục đích của mình học để làm gì.  
     Khi bạn xác định được mục đích học của mình để làm gì thì bạn sẽ biết tìm kiếm những thông 
tin có ích nhất cho kế hoạch họp tập của mình. Giữa biển trời thông tin như hiện nay thì việc chắt 
lọc được những gì mình quan tâm, mình dồn tâm huyết , mình đam mê là một điều rất quan 
trọng. Chẳng hạn đối với người xác định chuyên về làm thiết kế mạch điện thì cần quan tâm 
nhiều đến tính toán, quá trình diễn biến của dòng điện, điện áp, các đặc tuyến của linh kiện... còn 
đối với người kỹ thuật sửa chữa thì lại cần quan tâm nhiều đến hình dạng thực tế của linh kiện, 
các thông số cần quan tâm khi thay thế, các dạng mạch tổng quát, nguyên lý của một thiết bị. Dù 
sao chúng ta học cũng chính là học một cái nghề. Hãy chọn cho mình là trở thành giáo sư hay là 
một người kỹ thuật viên có tính thực tế cao nhé. 
  

 

HÃY CHỌN CHO MÌNH MỘT LĨNH VỰC  

 
3) Học quá nhiều lý thuyết nhưng tính thực tế lại ít 
Trong trường các bạn có thể được học rất nhiều về linh kiện, về đặc tuyến của của các linh kiện, 
về kỹ thuật dao động, kỹ thuật xung số, các loại logic... Rất tiếc là những kiến thức đó phần 
nhiều dành cho người thiết kế chứ không phải dành cho người kỹ thuật bảo trì hay sửa chữa. Bạn 
có bao giờ tự hỏi là ở ngoài đời con diode hay con transistor nó có bao nhiêu loại?  hình dáng 
của chúng ra sao? Các thông số gì cần quan tâm trong datasheet ? Kiểm tra các linh kiện đó bằng 
đồng hồ vạn năng thế nào? ...Nếu không trả lời được những câu hỏi đó thì chắc chắn bạn không 
thể sửa được thiết bị , máy móc điện tử rồi. 
 

 

CÀNG THỰC HÀNH NHIỀU, TÌM HIỂU NHIỀU THÌ CÀNG GIỎI NGHỀ 
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KIẾN THỨC ĐIỆN TỬ CƠ BẢN  

1) Nguồn điện  
 
        Đây là một khái niệm, một bộ phận quan trọng nhất đối với người thợ điện tử. Chúng ta có 
thể hình dung ra thế này, chúng ta muốn làm việc được thì cần phải ăn, xe máy  muốn chạy thì 
cần đổ xăng và mọi thiết bị điện muốn hoạt động được thì cần phải cung cấp nguồn điện cho nó. 
Nguồn điện là gi? Nó là một bộ phận cung cấp năng lượng điện cho các thiết bị điện tử hoạt 
động. Có hai loại nguồn điện theo đặc tính đó nguồn điện xoay chiều và nguồn điện một chiều. 
Nguồn điện xoay chiều thường thấy nhất đó  là nguồn điện lưới chúng ta đang dùng và những 
máy phát điện xoay chiều được bán trên ngoài thị trường. Nguồn điện một chiều thường thấy 
nhất đó là ăc quy và pin. Ngoài ra ở bên trong các máy móc điện tử còn có những nguồn điện có 
chức năng biến đổi điện áp từ điện áp lưới ra điện áp một chiều giống như điện áp của pin và ắc 
quy. Các bạn có thể thấy những bộ nguồn phổ biến ấy như là bộ sạc ắc quy, bộ nguồn của laptop, 
cục sạc điện thoại... Trong các thiết bị điện tử thì bộ nguồn có nhiệm vụ biến đổi điện áp xoay 
chiều (điện lưới ở ổ điện) thành nhiều cấp điện áp một chiều cho các mạch điện hoạt động. Một 
cách chắc chắn rằng khi một bộ nguồn của một máy móc nào đó bị hỏng thì chiếc máy đó cũng 
sẽ không hoạt động được. Vì thế khi các bạn nắm chắc về các loại nguồn điện, mạch nguồn, ic 
nguồn thì coi như là các bạn sắp trở thành thợ điện tử rồi. Tôi sẽ nói rõ hơn và chi tiết hơn về các 
loại nguồn điện , các mạch điện biến đổi nguồn cũng như hướng dẫn các bạn thiết kế, sửa chữa 
một bộ nguồn ở những bài viết sau. Tôi đã sửa rất nhiều thiết bị điện từ chiếc ấm siêu tốc, bếp từ, 
lò vi sóng, nồi cơm điện tử đến hệ thống amply hiện đại lên biết rằng có hằng trăm kiểu nguồn ở 
mỗi thiết bị vì  thế bài viết này không thể nói rõ hết được. 

MỘT BO NUỒN XUNG 
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Biến áp nguồn 
     Khi nói đến nguồn điện với bất cứ bộ nguồn nào thì các bạn cần phải nắm được các 
thông số kỹ thuật quan trọng của nó đó là: 
- Kiểu nguồn ( nguồn tuyến tính, nguồn xung, nguồn ghim bằng tụ và điode..)  
- Điện áp đầu vào (AC input hoặc DC input)  và điện áp đầu ra ( AC output hoặc DC 
output) 
- Dòng tải tối đa mà bộ nguồn có thể cung cấp được cho các thiết bị tiêu thụ. 
 

 2) Điện trở  
 
        Điện trở là một linh kiện phổ biến nhất trong các thiết bị điện tử. Trên các bản mạch điện tử 
và các sơ đồ thì điện trở được ký hiệu là R và nó có một giá trị đặc trưng cho mức cản trở dòng 
điện của nó được gọi là Ohm (ôm). Ở các lớp học vật lý phổ thông thì chúng ta chỉ biết rằng nó 
có tác dụng hạn chế dòng điện trong một mạch điện. Tuy nhiên không chỉ có thế điện trở nó còn 
làm được nhiều hơn nữa khi kết hợp với ic, tụ điện , cuộn cảm  và linh kiện bán dẫn. Những kiến 
thức về thiết kế đó tôi sẽ viết ở trong những bài viết sau, ở đây tôi chỉ muốn nói những thứ cần 
quan tâm để có thể sửa được thiết bị điện tử mà không cần quá nhiều lý thuyết mạch. 
a) Hình dạng thực tế   
       Trước khi đi vào tìm hiểu nó thì hãy xem điện trở có hình dạng thế nào đã: 

HÌNH DẠNG ĐIỆN TRỞ TRONG THỰC TẾ 
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CÁC BIẾN THỂ CỦA ĐIỆN TRỞ 

 
 Đấy, khi các bạn mở bất cứ thiết bị điện nào ra mà thấy linh kiện nào có hình dạng như trên thì 
chính nó là những linh kiện thuộc họ điện trở đấy. Chú ý là thông thường thì các điện trở trên 
bảng mạch đều được sơn các vòng màu xanh, đỏ, tím, vàng.... trông rất sặc sỡ. 
 
b) Cách đọc trị số điện trở  
 
     Có hai cách  đọc giá trị điện trở đó là đọc trị số trực tiếp ghi trên thân điện trở và đọc theo 
vòng màu trên thân điện trở. Cách đọc trực tiếp thì không cần phải nói nữa vì nó ghi rõ trên thân 
điện trở rồi, còn cách đọc theo vòng màu thì như hình dưới đây.   

 

      Thông thường các điện trở được sơn 4 vòng màu ngang thân với 3 vòng đầu để đọc trị số và 
vòng thứ tư thì là sai số lên không cần để ý lắm trong sửa chữa. Với 3 vòng màu đầu tiên và căn 
cứ vào bảng trên là ta đọc được trị số của điện trở. Ví dụ một điện trở có các vòng màu nâu, đen, 
đỏ thì đối chiếu với bảng trên nâu=1, đen=0, đỏ=2 thì điện trợ có giá trị là 10x10^2 =1000 Ôm = 
1ki lô Ôm. 
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c) Cách mắc và sử dụng điện trở 
 
     Trong sửa chữa nhiều khi không tìm được những điện trở có giá trị như mong muốn, chúng ta 
phải biết cách kết hợp các điện trở đã có với nhau để đạt được giá trị điện trở phù hợp. Có hai 
cách kết hợp các điện trở đó là mắc song song và mắc nối tiếp, công thức tính giá trị điện trở 
được cho ở hình dưới đây 

 

 
d) Các chú ý quan trọng cần lưu ý trong sửa chữa 
 
       Ở trường học và các sách lý thuyết chỉ quan tâm đến giá trị của điện trở để tính toán 
trên mạch điện. Trong sửa chữa thì ngoài giá trị điện trở ra còn phải lưu ý đến sức chịu 
nóng của điện trở nữa hay còn gọi là công suất chịu đựng . Chúng ta biết rằng khi hoạt 
động trong mạch điện thì trong điện trở sẽ có dòng điện chạy qua. Dòng điện này sẽ làm 
điện trở nóng lên với công suất tiêu thụ của điện trở là P=Rx I^2. Với mỗi điện trở được 
sản xuất ra thì sẽ cho phép hoạt động ở một dòng điện nhất định nếu quá giới hạn này thì 
điện trở sẽ nóng rực lên và cháy thành than. Điện trở có kích thước càng lớn thì nó cho 
phép dòng điện qua nó càng lớn.  Vậy lên trước khí thay thế một điện trở thì hãy xem dòng 
điện qua điện trở là bao nhiêu để tìm được điện trở có công suất phù hợp.  
 
     Vậy là chúng ta đã biết hai thứ quan trọng đối với nghề điện tử là nguồn điện và điện 
trở . Còn vài linh kiện quan trọng nữa nhưng tôi sẽ viết ở phần 2 vì bài viết này đã đủ dài. 
Trên website này tôi chỉ viết những cái giúp các bạn mới bắt đầu học có thể tự sửa được 
một thiết bị nào đó để phục vụ cuộc sống đời thường,  còn những bạn muốn thiết kế mạch 
và tính toán mạch điện thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi hoặc để lại nhận xét dưới bài viết 
này.Nếu bạn cảm thấy có ích thì hãy để lại nhận xét hoặc chia sẻ cho cộng đồng để chúng 
tôi cố gắng viết những nội dung tốt hơn nữa. Chúc các bạn làm chủ được kỹ thuật điện tử. 
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3) Tụ điện 
       Là một linh kiện cơ bản trong kỹ thuật điện tử, tụ điện và cuộn cảm có nguyên lý hoạt động 
rất trừu tượng về mặt lý thuyết, về cách truyền dẫn dòng điện bên trong nó. Nhưng bạn không lo, 
điều đó cũng không quá quan trọng trọng đối với một người sửa điện tử. Chúng ta chỉ quan tâm 
đến những cái giúp chúng ta sửa được thiết bị mà thôi. Trên website tôi chỉ viết những cái để làm 
được việc chứ không nói những lý thuyết mạch cao siêu nhưng cuối cùng lại không thể hiểu về 
một thiết bị điện tử nào. Trong mạch điện thì  tụ đện có 3 chức năng chính là lọc nguồn, tạo lệch 
pha và tạo dao động. Với những siêu tụ thì nó còn được ví như một kho dự trữ năng lượng điện 
như pin và ắc quy vậy. Trên mạch điện thì tụ điện được ký hiệu là C. 
 
a) Hình dạng thực tế 
      Đây có lẽ là một linh kiện có nhiều hình dạng nhất trong mạch điện. Tụ điện phổ biến là có 
hình trụ, hình ống, hình hộp, hình cầu, hình lá ....rất nhiều hình thù bạn ạ. Hãy quan sát một số 
hình ảnh về tụ điện ở hình dưới đây 

CÁC KIỂU TỤ ĐIỆN LOẠI CHÂN DÁN 

 
 

 

CÁC KIỂU TỤ ĐIỆN LOẠI CHÂN CẮM 

 
         Hoa mắt rồi phải không các bạn, các bạn hãy mở bất cứ một thiết bị nào như bếp từ, amply, 
đầu CD... ra  và xem tụ điện nằm ở đâu nha. Trước mắt chỉ cần biết nó nằm ở đâu trong các thiết 
bị điện tử là được rồi. 
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b) Các thông số kỹ thuật cần quan tâm. 
      Có hai thông số cần quan tâm của tụ điện là giá trị điện áp chịu đựng và giá trị điện dung. 
Trong đó giá trị điện áp chịu đựng là điện áp cao nhất mà tụ có thể chịu đựng khi lắp vào mạch 
điện. Quá điện áp này thì tụ điện sẽ không chịu được và nổ như pháo. Giá trị điện dung đặc trưng 
cho khả năng tích điện của tụ điện được và được gọi là là Fara , giá trị điện dung càng lớn thì tụ 
tích điện càng nhiều.  Chẳng hạn một tụ điện trên thân có ghi là 16V, !000uF thì có nghĩa là tụ 
này có điện áp chịu đựng là 16V, điện dung của tụ là 1000 micro Fara. Ngoài ra còn một thông 
số cũng khá quan trọng đó là nhiệt độ làm việc của tụ. Với các thiết bị điện tử làm việc ở nhiệt 
độ cao như nồi cơm điện tử , lò nướng thì thông số này cần được lưu ý. 

c) Phân loại 
        Được chia làm hai loại là tụ điện phân cực và tụ điện không phân cực. Với tụ điện phân cực 
thì khi mắc vào mạch điện phải chú ý hai cực dương (+) và cực âm (-) của nó. Còn với tụ điện 
không phân cực thì mắc theo chiều nào cũng được 
 
d) Cách đọc trị số điện dung của tụ 
     Trên thân tụ điện có ghi giá trị điện dung theo hai kiểu. 
- Kiểu một: Ghi trực tiếp giá trị cụ thể như ví dụ ở phần trên, kiểu này nhìn thấy thì đọc được 
ngay. 
- Kiểu hai: Đánh số trên thân tụ bằng ba con số ví dụ 104, 103, 105, 684.....Cách đọc như sau: 
lấy hai con số đầu giữ nguyên và thêm số số 0 vào sau hai chữ số đầu bằng số thứ 3 rồi đọc với 
đơn vị pico Fara. Ví dụ một tụ điện ghi là 684 thì ta lấy số 68 giữ nguyên rồi thêm 4 con số 0 vào 
sau nó thì được 680000 pico Fara = 680 nano Fara = 0.68 micro Fara. Chú ý là với tụ được đánh 
số kiểu này thì đơn vị của nó là pico Fara nha. 
 
e) Cách ghép tụ điện  
 
      Việc ghép nối tụ điện cũng giống như cách ghép nối điện trở ở bài viết trước trong phần 1. 
Tuy nhiên cách tính giá trị thì ngược lại với điện trở 
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Cách ghép nối tụ điện 
      Chú ý là khi ghép song song thì giá trị điện áp chịu đựng của tụ điện giữ nguyên còn giá trị 
điện dung tăng lên. khi ghép nối tiếp thì giá trị điện áp chịu đựng tăng lên còn giá trị điện dung 
giảm xuống. 
 
f) Các chú ý khi sửa chữa trong thực tế 
 
-       Khi thay thế một tụ điện mới thì phải thay tụ có điện áp chịu đựng cao hơn hoặc bằng 
tụ điện cũ. Giá trị điện dung của tụ cũng phải tương đương.  
-      Tuyệt đối không cắm tụ điện vào mạch nếu như không biết điện áp trên mạch là bao 
nhiêu vôn ( cắm nhầm tụ vào điện áp cao là nổ như pháo đấy).  
-       Trước khi kiểm tra thay thế tụ thì cần phải xả điện trong tụ bằng cách cho 2 đầu bóng 
đèn sợi đốt vào hai chân tụ ( nếu không xả có thể làm bạn bị giật hoặc làm hỏng mạch điện 
lân cận).  
-     Khi thay tụ thì phải chú ý là nó là dạng tụ phân cực hay là dạng tụ không phân cực 
-      Có thể ghép nối những tụ có sẵn để tạo được ra những tụ có giá trị như mình mong 
muốn. 
-  Các mạch điện thường có tụ điện như: Mạch nguồn, mạch tạo trễ, mạch tạo xung, trong 
quạt điện, máy bơm, các mạch điều khiển từ xa và các radio...  
 - Các tụ thường bị thay thế do tụ giảm trị số điện dung, tụ bị nổ, tụ bị gỉ chân, tụ bị phồng  
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4) Cuộn cảm 

      Nhắc đến điện trở và tụ điện thì không thể bo qua cuộn cảm được rồi. Trong vật lý phổ 
thông thì 3 linh kiện này được nhắc đến thường xuyên trong phần mạch điện xoay chiều. Chức 
năng của cuộn cảm trong mạch điện gồm các chức năng chính là lọc nguồn, kết hợp với tụ để tạo 
dao động, tạo lệch pha, làm kho năng lượng điện trong mạch nguồn xung. Trên các board mạch 
in và sơ đồ mạch điện thì cuộn cảm được ký hiệu là L. 
 
a) Hình dáng thực tế 
 
       Cuộn cảm có cấu tạo rất đơn giản chỉ là một cuộn dây được quấn quanh một lõi nào đó. 
Dưới đây là hình ảnh một số cuộn cảm phổ biến 

HÌNH DẠNG THỰC TẾ CỦA CUỘN CẢM VÀ KÍ HIỆU CỦA NÓ 
 

b) Các thông số kỹ thuật cần quan tâm 

 

       Khi sử dụng cuộn cảm cần lưu ý đến hai thông số sau: 

- Giá trị độ tự cảm có đơn vị là Henry, nó đặc trưng cho khả năng sinh ra dòng điện cảm ứng bên 

trong nó khi có dòng điện xoay chiều chạy qua nó. 

- Giá trị dòng điện hiệu dụng cho phép chạy qua nó. Nếu dòng điện chạy qua nó mà lớn hơn giá 

trị này thì cuộn cảm sẽ đứt vì nóng lên. 
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c) Cách đọc trị số của cuộn cảm 

 

Tương tự như là đọc tụ điện nhưng với đơn vị là micro Henry  (uH) hoặc mili Henry (mH) 

 

d) Cách ghép nối và công thức tính  

 

- Hoàn toàn giống  với điện trở. Mắc nối tiếp thì điện cảm tăng và mắc song song thì điện cảm 

giảm. Công thức tính giống như mắc điện trở tôi đã nói trong bài viết trước. (phần 1)  

  

e) Các lưu ý khi sửa chữa trong thực tế 

 

- Cuộn cảm rất ít khi chết trong các thiết bị điện 

- Khi thay cuộn cảm cần đúng trị số điện cảm và giá trị dòng điện định mức phải cao hơn 

hoặc bằng cuộn cảm cũ 

- Các mạch điện thường có cuộn cảm: Mạch nguồn xung, nam châm điện, van điện từ, các 

mạch tạo dao động cao tần, các thiết bị vô tuyến, các bộ điều khiển từ xa RF, bếp từ , nồi 

cơm điện cao tần... 

 

      Bài học này tôi đã giới thiệu cho các bạn hai linh kiện cơ bản đó là tụ điện và cuộn cảm. 

Còn một phần nữa trong kiến thức cơ bản của nghề điện tử đó là linh kiện bán dẫn  nhưng 

tôi sẽ viết ở phần 3 vì nó khá dài lên viết ở bài này các bạn sẽ không tiện theo dõi. Để tổng 

kết lại tôi sẽ đưa ra những câu hỏi dưới đây cho các bạn tự tổng hợp kiến thức nha 

 - Ký hiệu và phân loại tụ điện và các thông số kỹ thuật cần lưu ý trong sửa chữa là gì? 

- Hình dạng thực tế của tụ điện và cách đọc thông số của chúng? 

- Cách ghép nối tụ điện như thế nào 

- Trong sửa chữa thực hành cần chú ý điều gì về tụ điện, nó thường thấy ở mạch điện nào 

và thiết bị nào? 

      Với cuộn cảm thì các bạn cũng tự tổng hợp kiến thức như trên nha. Chúc các bạn mau 

chóng trở thành một kỹ thuật viên điện tử chuyên nghiệp.  

      Mọi thắc mắc liên quan đến kĩ thuật điện tử, tự động hóa xin các bạn cứ để lại bình 

luận ở dưới bài viết hoặc liên hệ với tôi theo số điện thoại 0983.603.472 để được tư vấn. 
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Muốn thành chuyên viên điện tử cần hiểu rõ linh kiện bán dẫn!  

 
Những gì nói về về linh kiện bán dẫn nó khá rộng và đa dạng lên tôi giành riêng bài này 
giành cho mảng bán dẫn. Qua hai bài viết trước chúng ta đã hiểu được thế nào là nguồn 
điện, biết được rõ các linh kiện điện trở , tụ điện và cuộn cảm. Chúng ta biết rằng chỉ với 
những linh kiện cơ bản như trên thì không thể chế tạo ra được những máy móc tự động, 
những thiết bị điện tử thông minh, hay chỉ đơn giản là khuếch đại tín hiệu nhỏ thành tín 
hiệu lớn hơn như trong amply. Để làm được những điều đó chúng ta cần những linh kiện 
bán dẫn, từ khi những linh kiện bán dẫn được phát minh thì kỷ nguyên máy tính ra đời, 
các cỗ máy thông minh và nền công nghiệp tự động hóa càng phát triển. OK, không dài 
dòng nữa, chúng ta bắt đầu bài học nào: (Chú ý là trên website này tôi không viết những 
cái không có tính thực tế, không phục vụ vào đời sống, những lý thuyết trừu tượng trên 
sách vở, tất cả chỉ nhằm sao cho bạn trở thành một chuyên viên điện tử với kỹ năng thực 
hành cao để có thể phục vụ xã hội và mang lợi nhuận về cho mình, chúc các bạn thành 
công) 

 
1) Linh kiện bán dẫn là gì? 
 
       Trong kỹ thuật điện tử thực chất là giải quyết được câu hỏi làm thế nào để điều khiển được 
điện tử ( electron) theo một quy luật nào đó.  Khi điều khiển được điện tử (electron) thì ta có thể 
điều khiển được dòng điện, điện áp , nhiệt độ, tốc độ.... và chính điều đó đã làm lên các thiết bị 
điện tử thông minh như bếp từ, máy tính, điện thoại di động, robot....Các linh kiện bán dẫn được 
phát minh và sản xuất ra để làm được nhiệm vụ này. Nếu bạn đang học ở lớp phổ thông thì chỉ 
cần hiểu là linh kiện bán dẫn là những linh kiện được làm từ những vật liệu bán dẫn như Silic 
(Si) và Ge (Giecmani). 
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2) Các linh kiện bán dẫn cơ bản và chức năng của nó 
 
a) Diode (Đi ốt) : 
        Đây là một linh kiện không thể thiếu trong các mạch điện tử. Nó chỉ đơn giản là là một linh 
kiện có hai chân được gọi là Anot và Katot. Trên bảng mạch điện tử và sơ đồ mạch thì diode 
được ký hiệu là D hoặc DZ. Một diode có chức năng chính là chỉ cho phép dòng điện đi theo 
một chiều từ Anot đến Katot. Dưới đây là hình ảnh thực tế của nó 

 

Hình dạng thực tế của diode 

     Nhìn vào hình trên ta thấy rằng  chân Anot nằm ở phía màu đen của thân diode còn chân 
Katot nằm ở phía có vòng màu trắng.  

KÝ HIỆU VÀ HÌNH DẠNG CỦA DIODE 

         Nguyên tắc hoạt động của diode: Với diode thông thường thì nguyên lý hoạt động của 
diode chỉ cho phép dòng điện đi theo một chiều  tức là chỉ có dòng điện đi qua nó khi điện thế ở 
chân Anot cao hơn chân Katot.  

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA DIODE 

             
               Phân cực thuận là cách mắc diode với nguồn điện sao cho điện thế trên chân Anot 
cao hơn chân Katot. Phân cực nghịch là cách mắc diode với nguồn điện sao cho điện thế 
chân Anot thấp hơn chân Katot. Các bạn chú ý nhìn vào cách mắc pin bên trên. 
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Ứng dụng của diode: Dùng làm mạch chỉnh lưu (biến đổi điện áp xoay chiều thành điện áp một 
chiều, dùng để ghim một điện áp , dùng làm van điện 1 chiều ( chỉ cho phép dòng điện đi theo 
một chiều), dùng làm cổng logic... 
 
     Các bộ phận mạch điện thường có diode: Bộ nguồn (bao gồm cả nguồn tuyến tính và 
nguồn xung), các mạch khuếch đại công suất, các bộ tạo xung, các mạch điện logic, mạch bảo vệ 
rơ le... 
 
     Các thông số kỹ thuật cần quan tâm :  
 
-Dòng điện định mức: Là dòng điện hoạt động giới hạn của diode, khi bắt diode làm việc ở dòng 
điện cao hơn thì diode đó sẽ hỏng. 
-Điện áp rơi trên diode khi phân cực thuận VF:  Khi có dòng điện chạy qua diode thì giữa hai 
chân Anot và Katot có một điện thế , điện thế này gọi là điện áp rơi trên diode gọi là VF hay 
Vak. Thông thường điện áp này có giá trị từ 0.3 đến 0.8 V. Cái này rất quan trọng để kiểm tra 
diode còn sống hay chết bằng đồng hồ vạn năng. 
- Tần số hoạt động: Là tần số đối đa diode có thể làm việc được. Quá tần số này thì diode sẽ 
hỏng 
- Điện áp ngược tối đa mà diode có thể chịu được: Trong mạch điện thì diode thường phải làm 
việc ở cả chế độ phân cực thuận và chế độ phân cực nghịch. Trong chế độ phân cực nghịch thì 
diode không dẫn nhưng nếu điện áp VKA(điện áp ngược ) quá lớn sẽ làm điode bị đứt hoặc nổ 
thành than. 
     
       Các lưu ý khi sửa chữa trong thực tế:   Những gì tôi sắp nói dưới đây sẽ không có trên các 
sách vở lý thuyết, đó là kinh nghiệm của tôi 
- Các diode thông dụng: 1N4007, 1N4148, 1N4734, 1N4742, 1N4004, FR107,FR207, FR307 
- Các diode thường chết ở trạng thái bị đứt (hở mạch), bị chập (ngắn mạch), bị dò (dẫn điện cả 2 
chiều nhưng không hoàn toàn ngắn mạch) 
- Khi thay thế diode phải tìm những diode có thông số kỹ thuật tương đương với diode cũ 
- Có thể ghép song song nhiều diode với nhau để tăng dòng điện chịu đựng 
 
b) Transistor , Mosfet (transistor trường): 
       
       Đây là một linh kiện có 3 chân và có nhiều hình dạng. Từ khi transistor ra đời đã tạo ra  kỷ 
nguyên của điện tử, máy tính. Transistor là linh kiện bán dẫn có vai trò cực kỳ quan trọng trong 
kỹ thuật điện tử với vai trò là linh kiện khuếch đại, đóng cắt, thiết kế mạch logic hay làm bộ nhớ. 
Trên bảng mạch điện tử và sơ đồ mạch thì transistor được ký hiệu là Q.   
       
      Hình dạng thực tế: Thông thường transistor sẽ có ba chân chính là E (Emitor), B (Base), C 
(Colector). Với mosfet (cũng là một loại transistor) thì ba chân của nó là G (Gate) , D (Drain), S 
(Source) . Tùy từng thông số của transistor mà nó sẽ có hình dạng to nhỏ khác nhau 
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HÌNH DẠNG THỰC TẾ CỦA TRANSISTOR 
 
    

Ký hiệu Transistor  
 
      Nguyên lý hoạt động: 
         
       Để đơn giản thì tôi sẽ minh họa cho các bạn biết là transistor hoạt động giống  như một chiếc 
công tắc . Trong đó thì hai cực C và E như là hai cực của công tắc còn cực B chính là nút nhấn 
của công tắc này. Hai cực C và E sẽ thông sang nhau khi cho một dòng điện kích thích đi qua 
chân B. Mức độ thông giữa hai chân C và E nhiều hay ít sẽ tỉ lệ  với dòng điện kích thích trên 
chân B. 

Nguyên lý hoạt động của transistor 
 
 
      
            Theo như hình trên thì hai chân của transitor  là C và E sẽ thông với nhau khi cho một 
dòng điện IB đi qua transistor từ đó làm xuất hiện một dòng điện chạy qua bóng đèn là IC. IC 
càng lớn khi IB càng lớn. Vậy là transistor đóng một vai trò như một công tắc có điều khiển 
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Ứng dụng của transistor:  
 
       Transistor là linh kiện phổ biến nhất trong các thiết bị điện tử. Nó được dùng như một linh 
kiện đóng cắt, một linh kiện khuếch đại, chế tạo các mạch dao động, các bộ nguồn tuyến tính, 
các mạch khuếch đại công suất, chế tạo bộ nhớ Ram... 
      
Các thông số kỹ thuật cần quan tâm trong thiết kế và sửa chữa: 
 
- Dòng tải Ic: Là dòng điện định mức mà transistor cho phép đi qua chân C mà transistor vẫn 
đảm bảo hoạt động ổn đinh 
- Điện áp UCB: là hiệu điện thế định mức giữa chân C với chân B . Quá điện áp này sẽ làm 
transistor hỏng 
- Điện áp UCE: là hiệu điện thế định mức giữa chân  C với chân E. Quá điện áp này cũng làm 
transistor bị phá hủy 
-Tần số hoạt động: Là tần số cho phép transistor hoạt động bình thường. Khi làm việc quá tần số 
này thì cũng làm transistor bị hỏng 
- Công suất tỏa nhiệt: Là công suất chịu đựng lớn nhất của transistor . Công suất này bằng tích 
của điện áp UCEx IC.   
   
Các lưu ý khi sửa chữa trong thực tế với kinh nghiệm của chúng tôi: 
          
 - Các transitor thông dụng (bao gồm cả mosfet): A1015, C1815, C8050, A8550, BC547, 
bc557, C828, 2N2222, 2N9013, 2N9014,  2SK30, H1061, A671, 2N3055, B688, D718, TIP41, 
TIP42, TIP121, TIP122, IRF540... 
- Các transistor bị chết có thể là chập CE, chập BE, chập CB và chập cả ba chân ECB, chết 
đứt cũng có nhưng ít hơn chết chập, chết dò giữa các chân thường xảy ra ở các mạch tiền 
khuêch đại. 
- Khi thay thế transistor phải tìm transistor mới tương đương. Tức là đáp ứng được tất cả 
các thông só kỹ thuật tôi đã nói ở trên. Ngoài ra khi gắn transistor mới vào mạch thì phải 
đảm bảo cắm đúng chân E, C, B 
- Có thể ghép nhiều transistor hay mosfet song song với nhau để tăng dòng làm việc  
- Các transistor chỉ làm việc với điện áp một chiều 
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NHỮNG CHUYỂN MẠCH ĐIỆN TỬ BÁN DẪN THÔNG DỤNG  

 
         Trong đời sống hằng ngày chúng ta biết rằng muốn điều khiển được cái bóng đèn 
sáng hay tối thì phải dùng đến công tắc. Nhưng  các bạn có bao giờ hỏi tại sao cái đèn nhấp 
nháy của Trung Quốc nó tắt mở điện bằng cách nào không? Vâng, ngay bây giờ tôi sẽ trả 
lời các bạn là bên trong nó sử dụng những linh kiện đóng vai trò như một công tắc có điều 
khiển. Ở bài viết trước tôi đã nói qua về transistor và mosfet, đó cũng là hai linh kiện bán 
dẫn có thể hoạt động như một công tắc điện tử (còn gọi là khóa chuyển mạch). Dưới đây tôi 
xin bổ xung thêm về Mosfet và một số linh kiện được sử dụng phổ biến trên các thiết bị 
điện, điện tử. 
 

1) Mosfet 
 
        Bài viết trước tôi đã nói qua về mosfet nếu bạn nào chưa đọc có thể đọc tại đây. Như vậy ta 
biết rằng mosfet có 3 chân lần lượt là  G (gate), D (drain), S ( Source). Trong đó  chân G là chân 
điều khiển còn chân D và chân S được coi là 2 tiếp điểm của một công tắc. Chân D và chân S sẽ 
tiếp xúc nhiều hay ít tỉ lệ với điện áp đặt lên chân G (Tôi minh họa như vậy cho các bạn dễ hiểu, 
đơn giản hóa mọi vấn đề nhưng vẫn đảm bảo lý thuyết hoạt động là mục tiêu chúng tôi hướng 
đến). Mosfet có hai loại thông dụng là mosfet kênh N và mosfet kênh P. 

KÝ HIỆU CỦA MOSFET KÊNH P VÀ MOSFET KÊNH N 
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Cách thức điều khiển :  
 
         Đối với mosfet kênh N thì muốn D và S dẫn thông nhau cần cấp một điện áp lên chân G 
cao hơn điện áp chân S  và điện áp chân D cũng cao hơn chân điện áp chân S tức là VG>VS và 
VD>VS. Đối với Mosfet kênh P thì muốn D và S dẫn thông nhau cần cấp một điện áp lên chân G 
nhỏ hơn chân S tức là VG<VS 

ĐIỀU KHIỂN MOSFET 
        Như hình trên thì ta thấy một cực của bóng đèn được nối với nguồn +12V một cực còn lại 
được mắc với chân D của mosfet, chân S của mosfet được nối với mass (gnd). Muốn đèn sáng thì 
hai chân D và S phải thông nhau để khép thành mạch kín. Muốn chân D và chân S thông với 
nhau thì chỉ cần đưa một điện áp ngoài vào kích lên chân G, điện áp này khoảng 5V-15V(tùy 
từng loại mosfet). Khi không kích thich một điện áp nào lên chân  G nữa thì mosfet cũng ngắt, 
hai chân D và S có điện trở rất lớn làm cho không có dòng điện chạy qua bóng đèn 
 
Các thiết bị có mosfet trong thực tế:  
 
         Máy hàn điện tử, bộ lưu điện ups, bộ điều khiển tốc độ độc cơ, bộ điều tốc trong xe đạp 
điện, các bo nguồn xung, các bộ nguồn sạc, amplifier..... 

Mosfet trên board mạch điều khiển động cơ 
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2) Thyristor  
      
        Thyristor là một linh kiện bán dẫn chỉnh lưu có điều khiển. Nó hoạt động giống như diode 
nhưng có thêm chân điều khiển. Một diode thông thường có hai chân là Anot (A) và Katot (K) 
thì với thyristor có thêm chân thứ 3 là chân G làm chân điều khiển. Trên các bảng mạch điện tử 
và trên sơ đồ mạch thì thyristor được ký hiệu là SCR.  
        
Hình dáng thực tế và ký hiệu  

HÌNH DẠNG VÀ KÝ HIỆU CỦA THYRISTOR 

 
Nguyên tắc hoạt động:  
 
       Chỉ cho phép dòng điện đi từ chân A sang chân K khi chân G được kích một điện áp điều 
khiển hoặc một dòng điều khiển. Như vậy là một thyristor đơn chỉ có thể họat động ở điện áp 
một chiều. Với điện áp xoay chiều thì chỉ dẫn điện ở một nửa chu kỳ. Muốn đóng cắt được điện 
xoay chiều ở cả hai nửa chu kỳ thì cần lắp hai thyristor ngược chiều nhau. Chú ý là khi Thyristor 
đã bị kích dẫn một lần thì sẽ tự duy trì sự dẫn đó dù chân G đã ngắt xung điều khiển. Muốn 
Thyristor ngắt thì phải ngắt điện vào chân A hoặc chân K hoặc cấp điện áp VAK <0  (Điện áp 
VAK được hiểu là điện áp được đo giữa chân A và chân K) 

 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THYRISTOR
 
             Để mô tả hoạt động của thyristor ta hãy nhìn kỹ vào hình trên. Khi đóng khóa S1 thì đèn 
vẫn không sáng tức là chân A chưa thông với chân K. Vẫn giữ nguyên khóa S1 nhưng nhấn thêm 
nút S2 thì lúc này có A và K thông nhau làm đèn sáng. Mặc dù sau khi nhấn S2 rồi nhả S2 ra 
nhưng A và K vẫn thông với nhau. Muốn A và K ngắt không thông  với nhau nữa thì ta phải ngắt 
S1 ra. Chú ý là nếu mắc ngược pin thì dù có đóng S1 và  nhấn S2 kiểu gì thì cũng không có dòng 
điện đi qua đèn vì Thyristor chỉ cho phép dòng điện đi từ A sang K mà thôi.  
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 Các thiết bị thường có thyristor trong thực tế: 
         
            Thyristor là linh kiện điện tử được dùng phổ biến từ đồ gia dụng đến thiết bị điện tử công 
nghiệp. Chúng được dùng để làm những bộ chỉnh lưu một pha, chỉnh lưu điện áp ba pha, các bộ 
nguồn sạc ắc quy, các mạch bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá áp, các bộ nguồn xung công suất lớn, 
các bộ biến tần và bộ ổn định nhiệt trong công nghiệp.... 

 

MỘT MẠCH ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG THYRISTOR 

3)  Triac  
      Ở phần trên ta đã biết rằng thyristor chỉ đóng cắt được cho nguồn điện một chiều vậy muốn 

đóng cắt được điện xoay chiều như điện lưới 220V ta thường dùng thì làm thế nào? Vì có nhiều 
bộ phận tiêu thụ điện xoay chiều lên người ta đã chế tạo ra triac để làm nhiệm vụ này.  Một triac 
trong thực tế thường có 3 chân là G (gate) , T1 và T2. Trong đó T1 và T2 được coi như 2 tiếp 
điểm của một công tắc còn chân G là chân điều khiển của công tắc này.  Trên các bảng mạch và 
sơ đồ thì triac được ký hiệu là TR. 
 
Hình dạng thực tế và kí hiệu: 

KÝ HIỆU VÀ HÌNH DẠNG THỰC TẾ CỦA TRIAC 
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Nguyên lý hoạt động: 
 
       Giống với thyristor nhưng hoạt động với điện xoay chiều 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRIAC 

        Khi muốn bóng đèn sáng  tức là hai chân T1 và chân T2 của triac phải thông với nhau thì 
phải đóng khóa SW1 để đưa điện áp điều khiển vào chân G. Khi nhả khóa SW1 ra thì điện áp 
kích thích trên chân G mất đi dẫn đến triac ngắt và bóng đèn không sáng. 
 
Các thiết bị thường có triac trong thực tế tôi đã sửa; 
      Triac được dùng nhiều trong các thiết bị dùng điện lưới xoay chiều có nhiệm vụ đóng cắt 
điện tới các bóng đèn, điện trở đốt nóng, động cơ xoay chiều...Vì thế chúng thường thấy trong 
các bàn là điện tử, máy ép tóc, nồi cơm điện tử, bình nóng lạnh, tủ lạnh, máy giặt, bình giữ nước 
ấm, các máy sấy bát, máy sấy tay, máy hút bụi... 
  

 

                ĐIỀU KHIỂN QUẠT SỬ DỤNG TRIAC 

           Điện tử thật là thú vị, khi chúng ta hiểu rõ từng linh kiện, biết cách điều khiển chúng 
thì việc thiết kế ra những chiếc máy thông minh để điều khiển thiết bị điện theo yêu cầu 
của chúng ta cũng không quá khó khăn. Trước khi tôi trở thành thợ điện tử tôi đã từng là 
một kỹ thuật viên chuyên thiết kế mạch điện tử  và lập trình tự động hóa lên việc tôi phải 
hiểu rõ linh kiện là điều bắt buộc. Và tôi nghĩ bạn cũng lên như vậy. 
         Bạn có muốn trở thành một kỹ thuật viên điện tử với khả năng thực hành cao được 
nhiều công ty, cửa hàng điện máy sẵn sàng đón vào làm việc? Bạn có muốn trở thành 
người thợ có thể sửa chữa được nhiều thiết bị điện, điện tử để mang lại thu nhập cho chính 
mình mà không phải đi làm cho công ty nào cả? Bạn có muốn trở thành người thiết kế ra 
những chiếc máy thông minh như điều khiển từ xa, điều khiển tự động các thiết bị? Và hơn 
thế nữa là thỏa mãn lòng hiểu biết của mình đối với bất kỳ thiết bị điện tử nào. OK, tôi sẽ 
giúp bạn cũng như giúp chính tôi trên  website  WWW.BACHKHOADIENTU.COM  ở 
chuyên mục "HỌC ĐỂ LÀM". 
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CÁCH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG TRONG KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ.  

        Biết  cách sử dụng đồng hồ vạn năng là một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối 

với một kỹ thuật viên điện tử. Một nhà thư pháp cần sử dụng cây bút của mình thành thạo 

và chính xác từng nét. Một bác sĩ cần biết sử dùng máy đo huyết áp chuyên nghiệp, một võ 

sư cần biết khống chế cây kiếm của mình để đưa nó đến đích... còn đối với người thợ điện 

tử thì sao? Một chuyên viên kỹ thuật điện tử phần cứng cần phải nắm chắc cách dùng 

nhiều dụng cụ để chuyên nghiệp hóa hơn kỹ năng làm việc của mình. Kỹ thuật điện tử là 

một lĩnh vực đòi hỏi tư duy cao và nó khá là vô hình. Bởi thế mà trước kia hồi tôi còn nhỏ 

cũng muốn tìm hiểu nhiều thiết bị , máy móc lắm nhưng mà mở nó ra cũng chỉ làm hỏng 

nó rồi nén lút đóng lại vì sợ ăn đòn. Đơn giản là lúc đó là tôi chưa đủ kiến thức cũng như 

công cụ để tìm hiểu và giải phẫu điện tử. Vâng, và ngay bây giờ đây tôi sẽ trình bày và 

hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng cho các bạn. Xin bạn nhớ rằng đây là một công cụ 

tuyệt vời để khám phá thế giới điện tử rộng lớn này.  

 

MỘT KIỂU ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG 
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       Với một chiếc đồng hồ vạn năng thông thường thì nó sẽ có ba chức năng chính là đo điện áp, 

đo điện trở  và đo dòng điện. Ba thông số trên đại diện cho ba đại lượng chính của định luật Ohm 

(ôm) và cũng là ba thông số quan trọng cấu thành lên một mạch điện kín. Vì điện có tính chất vô 

hình lên chúng ta không thể quan sát bằng mắt thường mà phải nhờ đến chiếc đồng hồ vạn năng 

này thông qua chiếc kim quay và mặt chỉ thị của nó. Ngày nay người ta đã tích hợp vào đồng hồ 

vạn năng nhiều chức năng khác như đo logic, kiểm tra pin, đo thông mạch, đo hệ số khuếch đại 

của transistor .. Dưới đây tôi sẽ cho các bạn xem một chiếc đồng hồ vạn năng như thế. Bạn hãy 

nhìn kỹ để biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng nhé. 

   

CÁCH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG 

       Các bạn nhìn kỹ vào hình trên tôi đã đánh số theo thứ tự từ dưới lên trên, từ trái sang 

phải để các  bạn tiện theo dõi rồi đối chiếu với chú thích dưới đây. 
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 (1) COM, N: đây là lỗ cắm dây đo đen, là dây dùng chung cho mọi chức năng đo 

(2) DCma: Thang đo dòng điện một chiều với giá trị dòng điện nhỏ cỡ mA 

(3) 10A : Lỗ cắm dây đo màu đỏ trong chế độ đo dòng điện một chiều có giá trị lớn 

(4) DCV: Đây là thang đo điện áp một chiều, dùng để đo điện áp một chiều như pin, ắc quy, 

các bộ nguồn đã chỉnh lưu.. 

(5) OUTPUT: Lỗ cắm dây đo màu đỏ để đo cường độ âm thanh (trong sửa chữa amply) 

(6) Kim chỉ thị: Cho người dùng biết giá trị cần đo 

(7) Hai đèn báo mức logic: Hai đèn này sẽ sáng trong chế độ đo logic 

(8) ACV: Thang đo điện áp xoay chiều , được dùng đo nhiều điện áp nguồn cấp chưa chỉnh 

lưu 

(9 ) Núm tinh chỉnh zero: trong chế độ đo Ohm thì khi chập que đen và que đỏ lại thì kim 

phải đưa về giá trị 0 (Zero). Nếu chưa về không thì vặn núm này cho được thì thôi. 

(10) Thang đo transistor: Cắm các chân của transistor vào đây để biết độ khuếch đại dòng 

của transistor 

(11) P, +: Lỗ cắm dây đo màu đỏ được dùng để đo các thang đo điện áp, đo điện trở , đo 

logic, đo thông mạch , kiểm tra pin và đo dòng điện nhỏ. 

(12) Thang đo Ohm: Khi muốn đo giá trị điện trở thì vặn núm xoay về thang đo này 

(13) Buzz: Thang đo thông mạch. Khi thông mạch thì sẽ có tiếng kêu phát ra 

(14) Logic: Thang đo logic, được dùng để đo tín hiệu xung số 

(15) BATT: Thang đo kiểm tra pin còn tốt hay yếu. Kiểm tra được hai loại pin là 1,5 V và 

pin 9V.  

 

Hướng dẫn đo  

 

      Mặc dù tôi đã chú thích như hình ảnh trên với các thang đo đã được liệt kê rõ ràng 

nhưng vẫn còn rất nhiều bạn vẫn chưa hiểu cách sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện áp , 

dòng điện hay điện trở thế nào. Dưới đây tôi sẽ trình bày chi tiết từng bước một trong mỗi 

chức năng đo. 
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1) Đo điện áp một chiều:  

     Cắm que đen vào lỗ Com (-), Que đỏ vào lỗ P(+) . Vặn núm xoay về thang đo DCV và chọn 

một giá trị lớn nhất để đo nếu chưa biết điện áp cần đo nằm trong khoảng nào. Cắm hai que đo 

vào hai điểm cần đo điện áp và nhìn kim chỉ thị ở vạch DCV 

2) Đo điện áp xoay chiều: 

      Cắm que đen vào lỗ Com (-), Que đỏ vào lỗ P(+) . Vặn núm xoay về thang đo ACV và chọn 

một giá trị lớn nhất để đo nếu chưa biết điện áp cần đo nằm trong khoảng nào. Cắm hai que đo 

vào hai điểm cần đo điện áp và nhìn kim chỉ thị ở vạch ACV 

   

 3) Đo điện trở: 

         Cắm que đen vào lỗ Com (-), Que đỏ vào lỗ P(+) . Vặn núm xoay về thang đo Ohm  và 

chọn một giá trị gần với giá trị điện trở  để đo nếu chưa biết giá trị điện trở cần đo nằm trong 

khoảng nào thì chọn từ thang nhỏ nhất là x1. Chập hai que đo lại với nhau và tinh chỉnh núm 

xoay (9) để đưa kim về giá trị 0. Sau đó đưa hai que đo vào hai đầu điện trở rồi quan sát kim chỉ 

thị để đọc kết quả đo. 

4) Đo dòng điện một chiều giá trị nhỏ (mA) 

        Cắm que đen vào lỗ Com (-), Que đỏ vào lỗ P(+) . Vặn núm xoay về thang đo DCma và 

chọn một giá trị lớn nhất để đo nếu chưa biết giá trị dòng điện cần đo nằm trong khoảng nào. 

Cho hai que đo vào 2 điểm mà trước đó bạn đã tách ra khỏi mạch điện kín rồi quan sát kim hiển 

thị và đọc kết quả trên vạch DCma 

 

5) Đo dòng điện một chiều giá trị lớn (A) 

       Cắm que đen vào lỗ Com (-), Que đỏ vào lỗ 10A (3) . Vặn núm xoay về thang đo DCma và 

chọn một giá trị lớn nhất (có ghi 10A màu đỏ) Cho hai que đo vào 2 điểm mà trước đó bạn đã 

tách ra khỏi mạch điện kín,  rồi quan sát kim hiển thị và đọc kết quả trên vạch DCA 

 

6) Đo thông mạch 

      Cắm que đen vào lỗ Com (-), Que đỏ vào lỗ P(+) . Vặn núm xoay về thang đo BUZZ . Chập 

hai que đo lại với nhau và tinh chỉnh núm xoay (9) để đưa kim về giá trị 0. Sau đó đưa hai que đo 

vào hai đầu dây dẫn và lắng nghe. Nếu có tiếng kêu thì dây dẫn thông mạch còn không thì đứt. 
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7) Kiểm tra pin còn tốt hay cần thay thế 

    Cắm que đen vào lỗ Com (-), Que đỏ vào lỗ P(+) . Vặn núm xoay về thang đo BATT và chọn 

giá trị 1.5V nếu muốn kiểm tra pin1.5V hay chọn giá trị 9V nếu muốn kiểm tra pin 9V. Cho que 

đen vào cực (-) của pin và que đỏ vào cực (+) của pin sau đó quan sát kim chỉ thị. Nếu kim chạm 

tới vạch có màu xanh và in chữ Good thì pin còn tốt, ngược lại kim chỉ lên được đến vạch đỏ có 

in chữ BAD thì pin đã quá yếu và cần phải thay thế. 

 

Vậy là tôi đã hưỡng dẫn các bạn cách sử dụng đồng hồ vạn năng để đo các thông số của 

mạch điện một cách chi tiết nhất. Có rất nhiều bài viết hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn 

năng trên internet nhưng  nếu bạn cảm thấy bài viết của tôi hữu ích thì hãy chia sẻ cho bạn 

bè hoặc để lại một nhận xét dưới bài viết để chúng tôi cố gắng viết những bài viết chất 

lượng hơn nữa. Chúc các bạn thành công.  

Ngoài ra các bạn nào muốn tìm hiểu về đồng hồ vạn năng điện tử thì có thể đọc thêm bài 

này! 

   

 ĐIỆN TỬ NVT -  HỌC ĐIỆN TỬ KHÔNG KHÓ 

 
 

 


