
1 - Giới thiệu mạng di động GSM 

Định nghĩa GSM 
GSM là viết tắt của từ " The Global System for Mobile 
Cpommunication" - Mạng thông tin di động toàn cầu. 
- GSM là tiêu chuẩn chung cho các thuê bao di động di chuyển 
giữa các vị trí địa lý khác nhau mà vẫn giữ được liên lạc .  
   
Các mạng điện thoại GSM ở việt nam . 
Ở Việt Nam và các nước trên Thế giới , mạng điện thoại GSM 
vẫn chiếm đa số, Việt Nam có 3 mạng điện thoại GSM đó là : 
-  Mạng Vinaphone :   091  =>  094... 
-  Mạng Mobiphone :   090  => 093... 
-  Mạng Vietel             098... 
   
Công nghệ của mạng GSM 
Các mạng điện thoại GSM sử dụng công nghệ TDMA 
-  TDMA là viết tắt của từ " Time Division Multiple Access " - 
Phân chia các truy cập theo thời gian . 
Giải thích :  Đây là công nghệ cho phép 8 máy di động có thể 
sử dụng chung 1 kênh để đàm thoại , mỗi máy sẽ sử dụng 1/8 
khe thời gian để truyền và nhận thông tin. 
   
Công nghệ CDMA . 
Khác với công nghệ TDMA của các mạng GSM là công nghệ 
CDMA của các mạng như  
-  Mạng Sphone                095... 
-  Mạng EVN.Telecom     096... 
-  Mạng HTL                    092... 
-  CDMA là viết tắt của  " Code  Division Multiple Access " - 
Phân chia các truy cập theo mã . 
Giải thích : Công nghệ CDMA sử dụng mã số cho mỗi cuộc 
gọi, và nó không sử dụng một kênh để đàm thoại như công 
nghệ TDMA mà sử dụng cả một phổ tần (nhiều kênh một lúc)  
vì vậy công nghệ này có tốc độ truyền dẫn tín hiệu cao hơn 
công nghệ TDMA 
   
Cấu trúc cơ bản của mạng di động . 
Mỗi mạng điện thoại di động có nhiều tổng đài chuyển mạch 
MSC ở các khu vực khác nhau ( Ví dụ như tổng đài miền Bắc, 
miền Trung, miền Nam) và mỗi Tổng đài lại có nhiều trạm thu 
phát vô tuyến BSS 
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Mạng Điện thoại di động GSM 

Băng tần GSM 900 MHz . 
-  Nếu bạn sử dụng thuê bao mạng Vinaphone, Mobiphone 
hoặc Vietel là bạn đang sử dụng công nghệ GSM. 
Công nghệ GSM được chia làm 3 băng tần 
-  Băng tần GSM 900MHz  
-  Băng tần GSM 1800MHz  
-  Và băng tần GSM 1900MHz 
Tất cả các mạng điện thoại ở Việt Nam hiện đang phát ở băng 
tần 900MHz , các nước trên Thế giới sử dụng băng tần 
1800MHz, Mỹ sử dụng băng tần 1900MHz .  

 

Băng tần GSM 900MHz 

 Với băng GSM 900MHz , Điện thoại di động thu ở dải sóng 
935MHz đến 960MHz và phát ở dải sóng 890MHz đến 
915MHz  
Khi điện thoại dd thu từ đài phát trên một tần số nào đó ( trong 
giải 935MHz đến 960MHz )  nó sẽ trừ đi 45MHz để lấy ra tần 
số phát, khoảng cách giữa tần số thu và phát của băng GSM 
900 luôn luôn là 45MHz .  
Tần số thu và phát của máy di động là do tổng đài điều khiển .  
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Băng tần GSM 1800 MHz .  

 

Băng tần GSM 1800 MHz 

Ở băng 1800M, Điện thoại dđ thu ở dải sóng 1805MHz đến 
1880MHz và phát ở dải sóng 1710MHz đến 1785MHz  
Khi điện thoại dd thu từ đài phát trên một tần số nào đó ( trong 
giải 1805MHz đến 1880MHz )  nó sẽ trừ đi 95MHz để lấy ra 
tần số phát , khoảng cách giữa tần số thu và phát của băng 
GSM 1800  là 95MHz .  

So sánh 2 băng tần .  

 

Băng tần GSM 900MHz và băng tần GSM 1800MHz  
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Tái sử dụng tần số .  

  

Toàn bộ dải tần phát cho mạng GSM 900M chỉ có từ 890MHz 
đến 915MHz tức là có 25MHz, mỗi kênh chiếm một khe tần số 
200KHz => như vậy có khoảng 125 kênh thoại có thể sử dụng 
một lúc, mỗi kênh thoại được chia thành 8 khe thời gian trong 
đó 1/8 thời gian giành cho tín hiệu điều khiển, 7/8 khe thời gian 
còn lại dành cho 7 thuê bao và như vậy tổng số thuê bao có thể 
liên lạc trong một thời điểm là 125 x 7 = 875 .  

875 thuê bao có thể liên lạc đồng thời trong một thời điểm cho 
một mạng di động, đây là con số quá ít không đáp ứng được 
nhu cầu sử dụng, vì vậy tái sử dụng tần số là phương pháp làm 
tăng số thuê bao di động có thể liên lạc trong một thời điểm lên 
tới con số hàng triệu .  

Phương pháp tái sử dụng tần số . 
-   Người ta chia một Thành phố ra thành nhiêu ô hình lục giác 
=> gọi là Cell , mỗi ô có một trạm BTS để thu phát tín hiệu, các 
ô không liền nhau có thể phát chung một tần số ( như hình dưới 
thì các ô có cùng mầu xanh hay mầu vàng có thể phát chung tần 
số )  
-   Với phương pháp trên người ta có thể chia toàn bộ giải tần ra 
làm 3 để phát trên các ô không liền kề như 3 mầu dưới đây, và 
như vậy mỗi ô có thể phục vụ cho 875 / 3  =  khoảng 290 thuê 
bao . 
-  Trong một Thành phố có thể có hàng trăm trạm thu phát BTS 
vì vậy nó có thể phục vụ được hàng chục ngàn thuê bao có thể 
liên lạc trong cùng một thời điểm .  
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2 - Các thành phần của mạng di động  

  

Thành phố được chia thành nhiều ô hình lục 
 giác, mỗi ô được đặt một trạm thu phát BTS .  

Phát tín hiệu trong mỗi ô 
Tín hiệu trong mỗi ô được phát theo một trong hai phương 
pháp 
-  Phát đẳng hướng 
-  Phát có hướng theo góc 120o  

 Mạng Điện thoại di động GSM 
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Mạng điện thoại di động GSM 

Máy cầm tay MS ( Mobile Station ) 
  Trong mỗi máy di động cầm tay khi liên lạc, nhà quản lý điều 
hành mạng sẽ quản lý theo hai mã số . 
-  Số SIM đây là mã nhận dạng di động thuê bao Quốc tế, dựa 
vào mã số này mà nhà quản lý có thể quản lý được các cuộc gọi 
cũng như các dịch vụ gia tăng khác .  
-  Số IMEI đây là số nhận dạng di động Quốc tế, số này được 
nạp vào bộ nhớ ROM khi điện thoại được xuất xưởng, mỗi máy 
điện thoại có một số IMEI duy nhất, ở các nước trên thế giới - 
số IMEI được các nhà cung cấp dịch vụ quản lý, vì vậy ở nước 
ngoài nếu một điện thoại di động bị đánh cắp thì chúng cũng 
thể sử dụng được 
-  Với các công nghệ tiên tiến ngày nay, nếu bạn bật máy điện 
thoại lên, người ta có thể biết bạn đang đứng ở đâu chính xác 
tới phạm vi 10m2   đó là công nghệ định vị toàn cầu .  

 

Ý nghĩa số IMEI 
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Ý nghĩa số SIM 

 

           Số thuê bao IMSI 

 

Hệ thống tổng đài  
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3 - Các công nghệ vô tuyến  

 

  Các giao diện vô tuyến  

Kênh vật lý và kênh Logic 
    Kênh vật lý là kênh tần số dùng để truyền tải thông tin. Ví 
dụ: Kênh tần số 890MHz là kênh vật lý.  
   Kênh logic là kênh do kênh vật lý chia tách. Trong GSM, một 
kênh vật lý được chia ra làm 8 kênh logic.  

  

Một kênh Logic chiếm 1/8 khe thời gian của kênh vật lý  
Kênh vật lý là kênh có tần số xác định, có dải thông 200KHz  

Kênh đàm thoại . 
   Lưu lượng kênh đàm thoại sẽ được truyền đi trên các kênh 
Logic, mỗi kênh vật lý có thể hỗ trợ 7 kênh đàm thoại và một 
kênh điều khiển .  

Kênh điều khiển  
   Mỗi kênh vật lý sử dụng 1/8  thời gian làm kênh điều khiển, 
kênh điều khiển sẽ gửi từ Đài phát đến máy thu các thông tin 
điều khiển của tổng đài . 

Các kỹ thuật điều chế tín hiệu .
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Kỹ thuật điều biên : 
 

 
 
Kỹ thuật điều biên làm thay đổi biên độ tín hiệu theo tín hiệu số 
 
   

Kỹ thuật điều tần . 
 
 

 
 
Kỹ thuật điều tần làm thay đổi tần số tín hiệu theo tín hiệu số  
   

Kỹ thuật điều pha  
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Kỹ thuật điều pha làm thay đổi pha tín hiệu theo tín hiệu số  
 
 Công nghệ di động sử dụng kỹ thuật điều pha, đây là kỹ thuật 
thường được sử dụng cho mạch điều chế số  .  

Điều khiển công suất phát của máy di động . 
Vì sao phải điều khiển công suất phát của máy di động ? 
=> Để giảm công suất phát của máy di động khi không cần 
thiết để tiết kiệm năng lượng tiêu thụ cho pin . 
=> Giảm được nhiễu cho các kênh tần số lân cận 
=> Giảm ảnh hưởng sức khoẻ cho người sử dụng .  

  

Khi ta bật nguồn Mobile, kênh thu sẽ thu tín hiệu quảng bá của 
đài phát, tín hiệu thu được đối chiếu với dữ liệu trong bộ nhớ 
SIM để Mobile có thể nhận ra mạng chủ của mình, sau đó 
Mobile sẽ phát tín hiệu điều khiển về đài phát (khoảng 3-4 
giây), tín hiệu được thu qua các trạm BTS và được truyền về 
tổng đài MSC, tổng đài sẽ ghi lại vị trí của Mobile vào trong 
Data Base.  

Sau khi phát tín hiệu điều khiển về tổng đài, Mobile của bạn sẽ 
chuyển sang chế độ nghỉ ( không phát tín hiệu ) và sau khoảng 
15 phút nó mới phát tín hiệu điều khiển về tổng đài 1 lần .  
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Thu tín hiệu ngắt quãng  
Đài phát phát đi các tín hiệu quảng bá nhưng tín hiệu này cũng 
phát xen kẽ với các khoảng thời gian rỗi và thời gian phát tin 
nhắn .  

  

Khi không có cuộc gọi thì điện thoại sẽ thu được tín hiệu ngắt 
quãng đủ cho điện thoại giữ được sự liên lạc với  tổng đài .  

Khi thuê bao di chuyển giữa các ô ( Cell ) 
    Khi bạn đứng trong  Cell thứ nhất, bạn bật máy và tổng đài 
thu được tín hiệu trả lời tự động từ điện thoại của bạn => tổng 
đài sẽ lưu vị trí của bạn trong Data Base  
     Khi bạn di chuyển sang một Cell khác, nhờ tín hiệu thu từ 
kênh quảng bá mà điện thoại của bạn hiểu rằng tín hiệu thu từ 
trạm BTS thứ nhất đang yếu dần và có một tín hiệu thu từ một 
trạm BTS khác đang mạnh dần lên, đến một thời điểm nhất 
định, điện thoại của bạn sẽ tự động phát tín hiệu điều khiển về 
đài phát để tổng đài ghi lại vị trí mới của bạn . 
    Khi có một ai đó cầm máy gọi cho bạn, ban đầu nó sẽ phát đi 
một yêu cầu kết nối đến tổng đài, tổng đài sẽ tìm dấu vết thuê 
bao của bạn trong cơ sở dữ liệu, nếu tìm thấy nó sẽ cho kết nối 
đến trạm BTS mà bạn đang đứng để phát tín hiệu tìm thuê bao 
của bạn . 
   Khi tổng đài nhận được tín hiệu trả lời sẵn sàng kết nối ( do 
máy của bạn phát lại tự động ) tổng đài sẽ điều khiển các trạm 
BTS tìm kênh còn rỗi để  thiết lập cuộc gọi => lúc này máy của 
bạn mới có rung và chuông . 
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1 - So do khoi Dtdd 

  1. Sơ đồ khối của điện thoại di động 

Click vào đây để xem sơ đồ chi tiết hơn  

 

Sơ đồ khối của điện thoại di động  
  

  2. Nguyên lý hoạt động 

    Điện thoại di động có 3 khối chính đó là  

Khối nguồn  
Khối điều khiển  
Khối Thu - Phát tín hiệu  

    Sau đây là chức năng và nguyên lý hoạt động của các khối  

     2.1 Khối nguồn  

Chức năng : 
-  Điều khiển tắt mở nguồn  
-  Chia nguồn  thành nhiều mức nguồn khác nhau 
-  Ổn định nguồn cung cấp cho các tải tiêu thụ  
   Điện áp V.BAT cấp nguồn trực tiếp vào ba IC đó là IC 
nguồn, IC công suất phát và IC dung chuông led . 
   Khi ta bật công tắc nguồn => tác động vào IC nguồn qua 
chân PWR-ON =>  Mở ra các điện áp khởi động cấp cho khối 
điều khiển bao gồm : 
  +  VKĐ1 ( điện áp khởi động 1 ) 2,8V cấp cho CPU 
  +  VKĐ2  - 1,8V cấp cho CPU, Memory và IC mã âm tần 
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  +  VKĐ3 - 2,8V cấp cho mạch dao động 26MHz  
Sau khi được cấp nguồn, khối vi xử lý hoạt động, CPU sẽ trao 
đổi dữ liệu với Memory để lấy ra phần mềm điều khiển các 
hoạt động của máy,  trong đó có các lệnh quay lại điều khiển 
khối nguồn để mở ra các điện áp cấp cho khối thu phát tín hiệu 
gọi là các điện áp điều khiển bao gồm :  
  +  VĐK1  (điện áp điều khiển 1) Cấp cho bộ dao động nội 
VCO 
  +  VĐK2  Cấp cho mạch cao tần ở chế độ thu  
  +  VĐK3  Cấp cho mạch cao tần ở chế độ phát  
 
Điều khiển nạp bổ xung : 
Dòng điện từ bộ xạc đi vào IC nạp và được CPU điều khiển 
thông qua lệnh CHA-EN để nạp vào Pin, khi Pin đầy thông qua 
chân báo Pin BSI đưa về CPU mà CPU biết và ngắt dòng nạp .  

      Sự hoạt động của khối nguồn được minh hoạ như sau : 

 

Minh hoạ sự hoạt động của điện thoại khi mở nguồn : 
- Bước1 : Lắp Pin vào máy , máy được cấp nguồn V.BAT 
- Bước 2 : Bật công tắc ON-OFF , chân PWR-ON chuyển từ 
mức cao xuống mức thấp . 
- Bước 3 : IC nguồn hoạt động và cho ra các điện áp VKĐ cung 
cấp cho khối điều khiển bao gồm dao động 13MHz, CPU và 
Memory 
- Bước 4 :  Khối điều khiển hoạt động và truy cập vào bộ nhớ 
Memory để lấy ra chương trình điều khiển máy . 
- Bước 5 :  CPU đưa ra các lệnh quay lại IC nguồn để điều 
khiển mở ra các điện áp cung cấp cho  khối thu phát sóng hoạt 
động .  

   2.2  Khối điều khiển  

Bao gồm CPU ( Center Processor Unit - Đơn vị xử lý trung 
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tâm )  
CPU thực hiện các chức năng  
-  Điều khiển tắt mở nguồn chính, chuyển nguồn giữa chế độ 
thu và phát 
-  Điều khiển đồng bộ sự hoạt động giữa các IC 
-  Điều khiển khối thu phát sóng . 
-  Quản lý các chương trình trong bộ nhớ 
-  Điều khiển truy cập SIM Card 
-  Điều khiển màn hình LCD 
-  Xử lý mã quét từ bàn phím  
-  Điều khiển sự hoạt động của Camera 
-  Đưa ra tín hiệu dung chuông và chiếu sáng đèn Led .  
Memory ( Bộ nhớ ) bao gồm  
-  ROM ( Read Olly Memory ) đây là bộ nhớ chỉ đọc lưu các 
chương trình quản lý thiết bị, quản lý các IC, quản lý số IMEI, 
nội dung trong ROM do nhà sản xuất nạp vào trước khi điện 
thoại được xuất xưởng . 
-  SDRAM ( Syncho Dynamic Radom Access Memory ) Ram 
động - là bộ nhớ lưu tạm các chương trình phục vụ trực tiếp 
cho quá trình xử lý của CPU . 
-  FLASH  đây là bộ nhớ có tốc độ truy cập nhanh và có dung 
lượng khá lớn dùng để nạp các chương trình phần mềm như hệ 
điều hành và các chương trình ứng dụng trên điện thoại , khi 
hoạt động CPU sẽ truy cập vào FLASH để lấy ra phần mềm 
điều khiển máy hoạt động . 
-  Memory Card : Thẻ nhớ dùng cho các điện thoại đời cao để 
lưu các chương trình ứng dụng , tập tin ảnh, video, ca nhạc ...  

   2.3  Khối thu phát tín hiệu :  

     Khối thu phát tín hiệu bao gồm 
            -  RX là  kênh thu 
            -  TX là kênh phát tín hiệu  

Kênh thu : 
Kênh thu có hai đường song song dùng cho 2 băng sóng  
-  Băng GSM 900MHz  có tần số thu  từ 935MHz đến 960MHz 
-  Băng DCS1800MHz có tần số thu  từ 1805MHz đến 
1880MHz 
Ở việt nam chỉ sử dụng băng GSM  900MHz vì vậy tìm hiểu và 
sửa chữa điện thoại ta chỉ quan tâm đến băng sóng này, băng 
DCS 1800MHz ở nước ngoài sử dụng . 
     Khi thu băng GSM 900MHz , tín hiệu thu vào Anten đi qua 
Chuyển mạch Anten đóng vào đường GSM900MHz => Đi qua 
bộ lọc thu để lọc bỏ các tín hiệu nhiễu => Đi qua bộ khuếch đại 
nâng biên độ tín hiệu => Đi qua bộ ghép hỗ cảm để tạo ra tín 
hiệu cân bằng đi vào IC Cao trung tần . 
    Mạch trộng tần  trộn tín hiệu cao tần với tần số dao động nội  
tạo ra từ bộ dao động VCO => tạo thành tín hiệu trung tần IF 
=> đưa qua mạch khuếch đại trung tần  khuếch đại lên biên độ 
đủ lớn cung cấp cho mạch tách sóng điều pha. 
   Mạch tách sóng lấy ra 2 dữ liệu thu RXI và RXQ  
>>  Tín hiệu RXI và RXQ được đưa sang  IC mã âm tần để xử 
lý và tách làm hai tín hiệu : 
      => Tín hiệu thoại được đưa đến bộ đổi D - A lấy ra tín hiệu 
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           âm tần => khuếch đại và đưa ra loa . 
      => Các tín hiệu khác được đưa xuống IC vi xử lý theo hai 
            đường IDAT và QDAT để lấy ra các tin hiệu báo dung 
             chuông, tin nhắn ...  
Kênh phát  
-  Tín hiệu thoại thu từ Micro được đưa vào IC mã âm tần. 
-  Các dữ liệu khác ( thông qua giao tiếp bàn phím ) đưa vào 
CPU xử lý và đưa lên IC mã âm tần theo hai đường IDAT và 
QDAT  
- IC mã âm tần thực hiện mã hoá , chuyển đổi A - D và xử lý 
cho ra 4 tín hiệu TXIP, TXIN, TXQP, TXQN đưa lên IC cao 
trung tần . 
-  IC cao trung tần sẽ tổng hợp các tín hiệu lại sau đó điều chế 
lên sóng cao tần phát . 
-  Dao động nội VCO cung cấp dao động cao tần cho  mạch 
điều chế  
-  Mạch điều chế theo nguyên lý điều chế pha => tạo ra tín hiệu 
cao tần trong khoảng tần số từ 890MHz đến 915MHz => tín 
hiệu cao tần được đưa qua mạch ghép hỗ cảm => đưa qua mạch 
lọc phát => khuếch đại qua tầng tiền khuếch đại =>  đưa đến IC 
khuếch đại công suất khuếch đại rồi đưa qua bộ cảm ứng phát 
=> qua chuyển mạch Anten => đi ra Anten phát sóng về trạm 
BTS . 
-  IC công suất phát được điều khiển thay đổi công suất phát 
thông qua lệnh APC ra từ IC cao trung tần . 
-  Một phần tín hiệu phát được lấy ra trên bộ cảm ứng phát => 
hồi tiếp về IC cao trung tần qua đường DET để giúp mạch APC 
tự động điều chỉnh công suất phát . APC ( Auto Power 
Control )  

  3. Các linh kiện trên điện thoại di động  

IC Vi xử lý :  

 

IC nguồn :  
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IC SDRAM  

 

Bộ nhớ FLASH  

 

IC cao trung tần  

 

IC khuếch đại công suất phát  

 

Chuyển mạch Anten  
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Bộ dao động nội VCO  

 

Thanh anh dao động 27MHz ( Đ t sử dụng 26MHz)  

 

Camera quay phim chụp ảnh  

 

Chuông  
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2 - Các mạch điện cơ bản trong ĐTDD 

Mô tơ rung  

 

Mà hình LCD  

 

Cáp tín hiệu  

   1. Bản chất của điện thoại di động . 

Điện thoại di động ngày nay là sự kết hợp của nhiều thiết bị  
-  Một chiếc Radio 
-  Một chiếc máy phát sóng cao tần 
-  Một máy vi tính 
-  Một Camera kỹ thuật số  
=> Tất cả được gói gọn và thu nhỏ trong một thiết bị nhỏ xíu 
nằm gọn trong lòng bàn tay .  
Nếu bạn đã hiểu được Radio, nếu bạn đã hiểu được Máy vi tính 
tức là bạn đã tiến gần tới chiếc điện thoại di động, vì vậy chúng 
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tôi khuyên bạn để dễ dàng tiếp cận chương trình này bạn hãy 
khám phá chiếc Radio và chiếc máy vi tính trước .  

   2. Bản chất tín hiệu trong Điện thoại di động  

 

Bản chất tín hiệu trong Điện thoại di động  

Tín hiệu âm tần :  
   Đây là tín hiệu âm thanh sau khi đổi thành tín hiệu điện , tín 
hiệu này có tần số từ 20Hz đến 20KHz , là tín hiệu thu được 
sau Micro hoặc tín hiệu trên đường ra loa , tín hiệu âm tần là tín 
hiệu Analog .  

Tín hiệu số : 
   Đây là tín hiệu chỉ có hai mức điện áp "không có điện - biểu 
diễn bằng số 0"  và " có điện biểu diễn bằng số 1 ", tín hiệu âm 
tần sau khi đi qua mạch chuyển đổi A - D sẽ cho ra tín hiệu số 
( Digital ). 
   Trong điện thoại tín hiệu số là tín hiệu liên lạc giữa IC cao 
tần với IC mã âm tần, ngoài ra tín hiệu số là tín hiệu xử lý 
chính của CPU và bộ nhớ Memory .  

Tín hiệu cao tần : 
    Tín hiệu số được điều chế vào sóng cao tần theo phương 
pháp điều pha để tạo ra tín hiệu cao tần phát, tín hiệu cao tần 
phát có tần số từ 890MHz đến 915MHz  
   Tín hiệu cao tần phát (TX) đi ra từ sau mạch điều chế trên IC 
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cao trung tần, chúng được khuếch đại tăng công suất trước khi 
đưa ra Anten phát về tổng đài thông qua các trạm thu phát . 
   

  3. Bộ chuyển đổi A-D và  D-A (Analog <=>Digital )  
        bên trong IC mã âm tần   . 

Tín hiệu tương tự - Analog  
   Tín hiệu Analog là tín hiệu trong tự nhiên sau khi đổi ra tín 
hiệu điện như tín hiệu âm tần, tín hiệu thị tần ... tín hiệu tương 
tự có dạng hình sin .  

 

Tín hiệu Analog dạng hình sin 

Tín hiệu số - Digital  
   Tín hiệu số không có trong tự nhiên mà đây là tín hiệu do con 
người tạo ra , tín hiệu số chỉ có hai trạng thái . 
-  Có điện biểu diễn bằng số            1 
-  Không có điện biểu diễn bằng số  0  

 

Đổi tín hiệu Analog sang Digital  

         Mạch lấy mẫu : 
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Tín hiệu âm tần được lấy mẫu ở tần số khoảng 10KHz, trung 
bình tín hiệu thoại có tần số từ 1KHz đến 2KHz vì vậy mỗi chu 
kỳ tín hiệu được lấy mẫu khoảng 5 đến 10 điểm .  

Các điểm lấy mẫu sẽ đo được các giá trị từ nhỏ nhất  là 0 đến 
lớn nhất là 255 mức . 
Ví dụ ở trên đo được giá trị tại các điểm là :  
A  = 150 
B  =  240 
C  =  225 
D  =  80 
E  =  50 
F  =  140 
Các tín hiệu này sẽ được đổi thành tín hiệu số  
( Bạn xem lại cách đổi trong chương "Tổng quan" chương 
trình  Phần cứng máy tính ) 
A  = 150    =   1001 0110 
B  =  240   =   1111 0000 
C  =  225  =    1111 0101 
D  =  80    =    0101 0000 
E  =  50    =    0011 0010 
F  = 140   =    1000 1100 
   

Mạch điện đổi tín hiệu Analog => Digital 
   

 
  

Mạch điện đổi tín hiệu Digital => Analog  

 

   4. Mạch điều chế và tách sóng bên trong IC cao - trung tần . 

Mạch điều chế cao tần  
   Sau khi đổi từ tín hiệu Analog thành tín hiệu Digital, kết hợp 
với các tín hiệu điều khiển từ CPU sau đó tín hiệu số được đưa 
vào mạch điều chế cao tần. 
   Mạch điều chế theo phương thức điều pha, tại thời điểm tín 
hiệu số đổi trạng thái => sẽ biến điệu làm cho tín hiệu cao tần 
đổi pha 180o  .  
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Điều chế theo phương thức điều pha  

Điều chế thành tín hiệu cao tần phát  

 

Mạch điều chế cao tần theo phương thức điều pha 
nằm trong IC cao trung tần => tạo ra sóng cao tần phát 

Mạch tách sóng điều pha  

 

Mạch tách sóng điều pha nằm trong IC cao 
 trung tần lấy ra các tín hiệu số  

   5. Cấu tạo IC khuếch đại công suất phát . 
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Hình dáng IC khuếch đại công suất phát 

 

 Cấu tạo của IC khuếch đại công suất phát 
( ở trên chỉ vễ cho một đường GSM ) 

IC khuếch đại công suất phát là mạch tích hợp nhiều Transistor, 
nếu bạn đã học phần công suất âm tần của Radio trong Điện tử 
cơ bản thì việc phân tích nguyên lý của mạch trên sẽ không có 
gì khó khăn.,  

IC khuếch đại công suất phát là linh kiện có tỷ lệ hỏng cao nhất 
trong số các IC của điện thoại di động, khi hỏng chúng thường 
làm chập nguồn V.BAT ( chập nguồn Pin )  

   6. Cấu tạo của chuyển mạch Anten 

 

Hình dáng của chuyển mạch Anten 
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3 - Mạch Analog và mạch Digital 

 

Cấu tạo của chuyển mạch Anten 

Chuyển mạch Anten có một đầu vào chung là Anten thu phát, 
đầu ra có thể đóng sang các đường  
-  TX-GSM  đây là đường phát cho băng sóng 900MHz 
-  TX-DCS  đây là đường phát cho băng sóng 1800MHz 
-  RX-GSM  đây là đường thu cho băng sóng 900MHz 
-  RX-DCS  đây là đường thu cho băng sóng 1800MHz  

Chuyển mạch sẽ được điều khiển để đóng sang một trong 4 
đường trên, có hai lệnh điều khiển chuyển mạch là VANT1 và 
VANT2 xuất phát từ IC cao trung tần .  

Khi hỏng chuyển mạch có thể gây mất sóng, khi đó ta có thể 
đấu tắt qua chuyển mạch để thử . 

  1. Tín hiệu và mạch Analog 

  a) Tín hiệu Analog ( tín hiệu tương tự ) 

Tín hiệu Analog là các tín hiêu trong tự nhiên sau khi đổi ra tín 
hiệu điện như  
- Tín hiệu âm tần - Audio  
- Tín hiệu thị tần - Video  
Các tín hiệu này có dạng hình Sin 
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Tín hiệu Audio và Video là tín hiệu Analog 

 

Tín hiệu dao động và tín hiệu cao  
tần cũng là tín hiệu Analog 

    b) Mạch điện Analog ( mạch tương tự )  

      Mạch điện để xử lý cho tín hiệu Analog trong Điện thoại di động  
bao 
      gồm :  

Mạch lọc  
   Mạch lọc thường sử dụng các linh kiện L, C hoặc R, C hoặc 
sử dụng thạch anh hay bộ lọc Saw  
  Mạch lọc được sử dụng để lọc bỏ các tín hiệu không mong 
muốn, và cho tín hiệu cần thiết đi qua . 
  Trong điện thoại mạch lọc được lắp ngay sau Chuyển mạch 
Anten ở kênh thu hoặc lắp trước IC khuếch đại công suất phát ở 
kênh phát . 
 

 
 
                     Các mạch lọc L-C ,  Thạch anh,  Lọc Saw 
   

Mạch ghép hỗ cảm  
   Mạch ghép hỗ cảm được sử dụng để chia một tín hiệu thành 
nhiều đường hoặc tổng hợp  nhiều đường thành một đường . 
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   Trong điện thoại mạch ghép hỗ cảm được sử dụng để tách tín 
hiệu cao tần trước khi  đi vào IC cao trung tần . 

 
 
                                   Mạch ghép hỗ cảm  
   

Mạch khuếch đại biên độ  
  Mạch khuếch đại biên độ được sử dụng để khuếch đại các tín 
hiệu yếu thành tín hiệu khoẻ hơn, tín hiệu được đưa vào chân B 
và lấy ra trên chân C . 
  Trong điện thoại mạch khuếch đại biên độ được dùng để 
khuếch đại tín hiệu cao tần ở kênh thu ngay sau các bộ lọc hoặc 
khuếch đại tín hiệu cao tần ở kênh phát trước khi đưa vào IC 
khuếch đại công suất . 
 

 
   

Mạch trộn tần  
  Mạch trộn tần được sử dụng để trộn hai tín hiệu như Tín hiệu 
cao tần (RF) với Tín hiệu dao động nội (OSC) để lấy ra tín hiệu 
trung tần (IF) 
Trong điện thoại mạch trộng tần được sử dụng trong IC cao 
trung tần để trộn tín hiệu cao tần với dao động VCO và lấy ra 
tín hiệu trung tần IF, tần số IF bằng hiệu hai tần số trên . 
 

 
 
                             Mạch trộn tần  
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Mạch khuếch đại về cường độ  
   Mạch khuếch đại cường độ là khuếch đại về dòng cho tín 
hiệu khoẻ hơn, tín hiệu được đưa vào chân B và lấy ra ở chân 
E . 
   Trong điện thoại mạch khuếch đại về cường độ được sử dụng 
trong mạch khuếch đại Dung , Chuông , Led,  lệnh điều khiển 
ra từ CPU được khuếch đại trước khi đưa vào thiết bị . 
 

 
       
                  Mạch khuếch đại tín hiệu chuông   
   

IC  khuếch đại thuật toán ( OP- Amplier ) 
   IC khuếch đại thuật toán rất thông dụng trong các thiết bị 
điện tử ngày nay, IC có hai đường tín hiệu vào , một đường ra, 
có một đến hai đường cấp nguồn, trong một IC thông thường có 
rất nhiều OP-Amplier 
   Tuỳ theo sự thiết kế bên ngoài mà IC có thể được sử dụng để 
tạo thành mạch dao động, mạch khuếch đại, mạch cộng tín 
hiệu , mạch đổi tín hiệu Digital sang Analog và ngược lại .  
   Trong điện thoại , các mạch khuếch đại tín hiệu âm tần ra loa 
và khuếch đại tín hiệu Micro thường sử dụng IC khuếch đại 
thuật toán .  
 

 
     
         Sử dụng IC khuếch đại thuật toán để khuếch đại tín hiệu  
                    âm tần ra loa và khuếch đại tín hiệu Micro 
   

Mạch đổi D - A sử dụng IC khuếch đại thuật toán  
  Trong điện thoại , tín hiệu thoại được đổi từ Analog sang 
Digital khi phát và được đổi ngược lại từ Digital sang Analog 
khi thu , các mạch này thường sử dụng phần tử OP-Amplier để 
thực hiện trong các IC mã âm tần . 
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   2. Tín hiệu và mạch Digital  

   a) Tín hiệu Digital ( Tín hiệu số )  

Đặc điểm của tín hiệu số : 
-  Tín hiệu số không có sẵn trong tự nhiên  
-  Là tín hiệu do thiết bị biến đổi mà thành . 
-  Tín hiệu số chỉ có hai mức điện áp là có ( ký hiệu là 1) và 
không (ký hiệu là 0) 
-  Việc xử lý, lưu trữ và truyền tín hiệu số đơn giản hơn so với 
tin hiệu Analog và cho độ chính xác cao hơn rất nhiều . 
-  Một tín hiệu : Ví dụ tín hiệu âm tần để chuyển thành tín hiệu 
số người ta phải đổi từ dạng Analog sang Digital 
 

 
 
                  Tín hiệu số Digital 
 
  Trong điện thoại di động , tín hiệu số là tín hiệu xửa lý của 
CPU, là tín hiệu nhớ trong Memory và là tín hiệu giao tiếp giữa 
hai IC là IC cao trung tần và IC mã âm tần . 
  Mạch để xử lý tín hiệu số gọi là mạch số, mạch số thường sử 
dụng các cổng Logic .  

    b) Mạch xử lý số - Các cổng Logic  

     Các cổng Logic là thành phần tạo nên các IC xử lý tín hiệu số như  
     CPU, IC mã âm tần và  một phần trong IC cao trung tần, bao gồm 
các 
     cổng sau :  

Cổng AND  
 

 
 
Cổng AND có tín hiệu ra bằng tích các tín hiệu vào 
 
+  Cổng AND nhiều ngõ vào  

 
Ngõ ra có giá trị bằng yích các ngõ vào  
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Cổng OR 
 

 
 
Cổng OR có tín hiệu ra bằng tổng các tín hiệu vào 
 
+ Cổng OR nhiều ngõ  
 

                   
   

Cổng NAND 
 

 
 
Cổng NAND có tín hiệu ra bằng tích các tín hiệu vào và đảo lại 
 
   

Cổng NOR 
 

 
 
Cổng NOR có tín hiệu ra bằng tổng các tín hiệu vào và đảo lại 
   

Cổng NOT 
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4 - Các mã bí mật trên điện thoại di dộng 

 
Cổng NOT có tín hiệu ra đảo lại với tín hiệu vào  

     Một số ví dụ về ứng dụng của mạch số :  

Thí dụ người ta có thể sử dụng mạch  AND để tạo thành một 
công tắc điện tử .  
 

 
 
  Mạch công tắc điện tử  
   
Ta có   X = A . B   
Nếu  B = 0  => X luôn luôn = 0   => Tín hiệu bị khoá  
Nếu  B = 1  => X = A  hay tín hiệu ra X như tín hiệu vào A 
   

Kiểm tra các đường điện áp  
 

 
Dùng cổng AND nhiều ngõ để kiểm tra điện áp trên 4 đường 
VBB,VCORE, VCXO, VSYN 
=> Chỉ khi nào cả 4 đường trên có điện áp thì ngõ ra Z mới có 
điện và đèn mới sáng 
 - Nếu đèn  led không sáng là biểu hiện của một đường nào đó  
mất điện áp .  

 Các mã đặc biệt trên máy điện thoại di động 

Trong một số trường hợp máy của bạn vẫn có sóng nhưng bạn 
không thể gọi  hay không thể nhân cuộc gọi, bạn hãy sử dụng 
các mã đặc biệt để trả về cài đặt gốc của nhà sản xuất,  nếu 
không được bạn mới quyết định chạy lại phần mềm .
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Khi bạn mua máy cũ, chỉ với một vài thao tác đơn giản là bạn 
biết ngay máy bạn định mua còn nguyên bản hay không, đã bị 
sửa chữa chưa ?, sản xuất từ bao giờ ? có phải là máy chính 
hiệu không ?...  

Số IMEI mà bạn kiểm tra hãy so với số IMEI trên nhãn sau Pin 
của máy phải trùng nhau, nếu khác nhau là máy của bạn đã bị 
thay thế sửa chữa .  

  

MÃ ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY NOKIA
Mã Ý nghĩa 

12345  Mã cài đặt chuẩn của NOKIA
*#06#  Hiển thị số IMEI (của tất cả các loại máy)

*#0000#  Thông báo phiên bản phần mềm
*#2820#  Hiển thị địa chỉ thiết bị Bluetooth

*#92702689#

  Mã kiểm tra số Series của sản phẩm, nếu 
máy bị thay bo mạch thì khi bấm mã này 
sẽ không hiển thị được số Series 
  Sau khi xem mã này bạn phải tắt nguồn 
và bật lại

*#7780#  
Cho dòng DCT4 

 
hoặc *#7370# 

Cho dòng WD2 

  Mã số cho phép bạn khôi phục các cài đặt 
mặc định của nhà sản xuất , khi nhấn mã 
này bạn phải nhập mật mã của bạn, thông 
thường mật mã mặc định của NOKIA là 
12345   ,  
  Chú ý : khi nhập mã này - Danh bạ điện 
thoại sẽ bị xoá .

*#7370925538# 

  Xoá toàn bộ các thông tin bí mật trên máy 
được bảo vệ bằng mật khẩu mà không cần 
biết mật khẩu, nếu máy hỏi thì bạn nhập 
mật mã của máy để đồng ý xoá .

*#67705646#

 Mã số cho phép bạn xoá biểu tượng của 
nhà cung cấp dịch vụ như Vinaphone hoặc 
Mobifone, chức năng này chỉ có hiệu lực 
với máy có màn hình đen trắng .

Lệnh Format máy cho 
dòng WD2 

Tắt nguồn, bấm và giữ  
đồng thời ba phím 

 * , số 3 , Phím gọi : và 
sau đó bật  phím mở 

nguồn 

=> hiện chữ formating 

Chú ý : Khi đang Format 
và sau khi Format xong 
trong lúc máy đang khởi 
động lại tuyệt đối không 

được tháo Pin . 

 Tác dụng : Với lệnh Format bạn có thể 
khác phục được các bệnh như 
 - Máy bị nhiểm vi rút 
 - Máy rối loạn các chức năng điều khiển 
 - Máy chạy hay bị treo 
 - Máy lỗi phần mềm do sử dụng 
 Chú ý : Lệnh Format sẽ xoá hết danh bạ 
và các tin nhắn lưu trên máy, vì vậy cần 
copy dự phòng chúng ra Simcard  trước 
khi thực hiện .
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MÃ ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY SAMSUNG
*#06#  Hiển thị số IMEI của máy 

*#9999#  Hiển thị phiên bản phần mềm 
*#0289#  Kiểm tra chuông
*#0842#  Kiểm tra dung

*#0001#   Hiển thị các thông số dùng để kết nối với 
  máy tính thông qua giao tiếp RS-232

*2767*3855#

  Khôi phục toàn bộ thông tin trong bộ nhớ 
  EFPROM về trạng thái ban đầu (lênh 
Reset) 
  Lệnh này nguy hiểm ở 1 số máy ( không 
được tháo Pin khi máy đang khởi động lại)

*2767*2878#
  Lệnh Reset - mất một số ứng dụng tải 
thêm 
 và mất danh bạ trong máy

*2767*927# 
hoặc *2767*7377#

  Hai lệnh Reset ( hai lệnh này an toàn 
hơn )

*#8999*246#  Hiển thị trạng thái chương trình
*#8999*324#  Hiển thị màn hình sử lỗi
*#8999*377#  hIển thị các lỗi của EFPROM

*#8999*523# 
hoặc *#0523#

  Thay đổi độ tương phản của màn hình 
tinh 
   thể lỏng (chú ý chỉnh Contras hay bị mất 
  hiển thị mà hình khó lấy lại được )

*#8999*636#  Hiển thị trạng thái bộ nhớ 
*#8999*778#  Hiển thị bảng các dịch vụ của SIM
*#8999*842#  Thử chế độ dung của máy 
*#8999*9266#  Màn hình gỡ lỗi
*#8999*9999#  Phiên bản phần mềm
*2767*2878# 

hoặc *267*7377#  
  Mã mở Lock  (unlock) của các máy 
Samsung

*#0228#  Báo nhiệt độ và dung lượng Pin
*#8999*8378#8500  Xem một số thông số tổng hợp

Máy Siemens 
  
- Kiểm tra IMEI: *#06# 

- Kiểm tra phiên bản phần mềm: Bỏ simcard và bấm *#06# rồi giữ 
phím dài phía trên bên trái. 

- Chuyển Menu về tiếng Anh: *#0001# và bấm SEND

Máy Sony 
  
- Kiểm tra IMEI: *#06# 

- Kiểm tra phiên bản phần mềm: Bỏ simcard rồi bấm *#7353273# 
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Máy SonyEricsson 
  

 Để truy cập vào màn hình các chức năng ẩn (Service Menu) của máy, 
từ màn hình chờ bạn hãy bấm liên tục các phím như sau: > * < < * < 
*. 

Trong đó > là phím cuộn sang phải, < là phím cuộn sang trái, * là 
phím dưới cùng bên trái trên bàn phím của máy. Bạn sẽ thấy xuất 
hiện màn hình Service Menu bao gồm bốn menu là Service Info, 
Service Settings, Service Tests và Text Labels. 

Service Info:Khi vào menu này sẽ xuất hiện tiếp các menu con là SW 
Information, SIMlock và Configuration. 

1. SW Information: Cho phép xem thông tin về phần cứng (firmware) 
của máy. 

2. SIMlock: Hiển thị tình trạng khóa máy. Khi vào menu này, bạn sẽ 
thấy một danh sách các loại khóa máy. 

Danh sách này cho biết máy của bạn có bị khóa ở dạng nào trong bốn 
loại khóa máy. Ứng với từng loại khóa máy, nếu hình ổ khóa đang 
mở thì máy không bị khóa, trường hợp ngược lại thì máy đã bị khóa 
bởi loại khóa máy tương ứng. Số đứng đằng sau hình ổ khóa cho biết 
số lần tối đa có thể mở khóa (nếu như máy bị khóa), tối đa là năm lần. 

3. Configuration: Khi vào menu này bạn sẽ được thông tin có dạng 
như dưới đây. 

IMEI 351252-00-714308-6-05 

HR FR EFR 

SAT on 

GSM900 GSM1800 GSM1900 

Dòng đầu tiên cho biết số IMEI của máy. Dòng thứ hai liệt kê những 
dạng mã hóa âm thanh mà máy hỗ trợ (HR - Half Rate codec, FR - 
Full Rate codec, EFR - Enhanced Full Rate codec). Dòng cuối cùng 
cho biết máy hỗ trợ những băng tần nào của mạng di động GSM (900 
MHz, 1800 MHz, 1900 MHz). 

:: Ba chức năng còn lại & 10 bước kiểm tra tình trạng hoạt động của 
máy Sony Ericsson 

Service Settings:Contrast: cho phép thay đổi độ phân giải màn hình 
của máy. 

Service Tests:Cho phép kiểm tra các chức năng cũng như sự hoạt 
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động của các thành phần của máy. 

1. Display: kiểm tra màn hình màu. 

2. Camera: kiểm tra chức năng chụp ảnh. 

3. LED/illumination: kiểm tra các đèn bàn phím và đèn màn hình của 
máy. 

4. Keyboard: kiểm tra bàn phím. 

5. Polyphonic: kiểm tra chức năng phát nhạc đa âm sắc của máy. 

6. Vibrate: kiểm tra chức năng rung. 

7. Earphone: kiểm tra tai nghe. 

8. Microphone: kiểm tra microphone. 

9. Real time clock: kiểm tra đồng hồ của máy theo thời gian thực. 

10. Total call time: hiển thị tổng số thời gian đàm thoại của máy. 
(Menu này rất hữu ích khi bạn mua máy, nó cho biết máy đang còn 
mới hay đã được sử dụng). 

Text Labels:Menu này sẽ liệt kê tất cả những từ và cụm từ được sử 
dụng trong các menu cũng như trong các giao diện của máy. 

Để xem ngày sản xuất của máy, bạn hãy mở nắp sau, tháo pin và tìm 
dòng chữ có dạng xxWyy, trong đó xx là năm sản xuất và yy là tuần 
của năm đó. Chẳng hạn nếu máy của bạn có dòng 03W36 thì có nghĩa 
là máy được sản xuất vào tuần thứ 36 của năm 2003, tức là vào 
khoảng đầu tháng 9-2003 

 
 Máy PocketPC 
  

 1 - Dòng máy Himalaya (O2 Xda II / Qtek 2020 / Orange SPV 
M1000/ I-Mate PocketPC/ Dopod 696): 

- Soft reset: Dùng bút chọc vào lỗ Reset 

- Hard Reset: Power + Soft Reset 

- Enter Bootloader: DPad(Nút chính giữa) + HardReset 

2 - Dòng máy Magician (O2 Xda II mini / T-Mobile MDA Compact/ 
Dopod 818 / I-mate JAM Qtek S100): 

- Soft reset: Dùng bút chọc vào lỗ Reset
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- Hard Reset: Power + Soft Reset 

- Enter Bootloader: Camera + HardReset 

3 - Dòng máy Blue Angel (O2 Xda IIs/ Dopod 700/ I-mate PDA2k/ 
T-Mobile MDA III/ SPV M2000/ Qtek 9090): 

- Soft reset: Dùng bút chọc vào lỗ Reset 

- Hard Reset: Power + Soft Reset 

- Enter Bootloader: Record + HardReset 

4 - Dòng máy Alpine (O2 Xda IIi / Dopod 699 / I-mate PDA2 / Qtek 
2020i/ SPV M2500): 

- Soft reset: Dùng bút chọc vào lỗ Reset 

- Hard Reset: Power + Soft Reset 

- Enter Bootloader: DPad(Nút chính giữa) + HardReset 

5 - Dòng máy Universal (O2 Xda Exec / Dopod 900 / Qtek 9000 / T-
Mobile MDA Pro / I-mate JASJAR): 

- Soft reset: Dùng bút chọc vào lỗ Reset 

- Hard Reset: Messages + Calendar + Soft Reset è sau đó ấn phím 0 

- Enter Bootloader: Power + Record + Camera + Đèn + Soft Reset 

6 - Dòng máy Wizard (O2 Xda II mini S / Qtek 9100 / I-mate K-
JAM / T-Mobile MDA Vario): 

- Soft reset: Dùng bút chọc vào lỗ Reset 

- Hard Reset: Comm Manager + Record + Power + Camera + Soft 
Reset è ấn phím Gọi 

- Enter Bootloader: Power + Camera + Soft Reset 

7 - Dòng máy Dopod 818 pro 

- Soft reset: Dùng bút chọc vào lỗ Reset 

- Hard Reset: Giữ nút Camera + nút Communication (Phía dưới nút 
volume) bên hông + chọc vào Soft reset. Sau đó nhấn nút Send 

8 - O2- Atom : giữ nút nguồn + soft reset : trên MH sẽ hiện 2 nút 
xanh + đỏ làm theo hướn dẫn là ấn 2 nút xanh đỏ (gọi đi và gác máy), 
thì máy sẽ được hard reset 
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1 - Khối nguồn . 

  1  Nhiệm vụ của khối nguồn . 

Cấp nguồn V.BAT ( Nguồn Pin ) cho 3 IC ăn dòng lớn là IC 
khuếch đại công suất phát , IC nguồn và IC Dung-Chuông-Led . 
 

 
 
Các IC ăn dòng lớn được cấp trực tiếp nguồn Pin ( V.BAT ) , khi ta 
lắp Pin vào máy, nguồn + Pin lập tức đi đến cấp nguồn cho các IC : 
KĐ công suất phát, IC Nguồn, IC Dung-Chuông-Led, tuy nhiên ban 
đầu chưa bật nguồn, các IC này ở trạng thái chưa hoạt động nên 
chúng ăn dòng rất nhỏ ( vài mA )  
   
Cấp nguồn khởi động cho khối điều khiển hoạt động . 
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    Nguồn khởi động cấp cho khối điều khiển là nguồn xuất hiện sau 
khi ta bật công tắc ON-OFF ( Công tắc tắt mở máy ) nguồn khởi 
động là nguồn gián tiếp đi ra từ IC nguồn bao gồm :  
-   VKĐ1 :  Điện áp khởi động 1  => Cấp cho bộ dao động 26MHz 
                   hoặc 13MHz để tạo xung Clock cho CPU . 
-  VKĐ2 :  Điện áp khởi động 2  => Cấp nguồn cho IC Vi xử lý 
(CPU) 
-  VKĐ3 :  Điện áp khởi động 3  =>  Cấp nguồn cho CPU và 
Memory  
   Khi được cấp nguồn, khối điều khiển hoạt động, CPU sẽ truy cập 
vào bộ nhớ FLASH để lấy ra phần mềm điều khiển mọi sự hoạt 
động của máy như  
-  Đưa ra lệnh duy trì các điện áp khởi động . 
-  Cho phép màn hình hiển thị  
-  Điều khiển cấp nguồn cho khối thu phát sóng  
-  Kiểm tra dữ liệu trên SIM Card  
Vì vậy nếu CPU hỏng hay bộ nhớ FLASH hỏng hoặc mất dao động 
13MHz  thì khối điều khiển sẽ không hoạt động và không  đưa ra 
được các lệnh trên => kết quả là máy không mở được nguồn .  
Trường hợp CPU và FLASH không hỏng nhưng lỗi phần mềm thì 
máy có thể mất sóng hoặc không đưa ra được giao diện trên màn 
hình . 
   
Cấp nguồn cho khối thu phát sóng hoạt động.  
 

 
 
Đó là các điện áp điều khiển bao gồm  
-  VĐK1  Điện áp điều khiển 1 - Cấp cho mạch Thu sóng  
-  VĐK2  Điện áp điều khiển 2 - Cấp cho mạch Phát sóng  
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-  VĐK3  Điện áp điều khiển 3 - Cấp chung cho mạch Thu & Phát 
sóng  
  Khi khối điều khiển hoạt động và phần mềm bình thường, CPU sẽ 
đưa ra các điện áp điều khiển quay lại IC Nguồn để điều khiển mở 
ra các điện áp điều khiển cung cấp cho khối thu phát sóng .  
   Nếu khối điều khiển chưa hoạt động thì sẽ không có lệnh quay lại 
điều khiển IC nguồn mở ra các điện áp trên . 
   

   2. Sơ đồ khối nguồn tổng quát . 

 
 

Sơ đồ khối tổng quát của nguồn  

Hoạt động của khối nguồn . 
-  Khi lắp Pin vào máy, điện áp Pin ( V.BAT ) đi vào cấp nguồn cho 
một số chân của IC nguồn, lúc này IC nguồn chưa hoạt động nhưng 
xuất hiện điện áp đưa ra chân công tắc PWR-ON > 0V . 
-  Khi ta bật công tắc nguồn, chân PWR-ON  thay đổi trạng thái từ 
cao xuống thấp => Làm khởi động IC nguồn => IC nguồn đưa ra 
các điện áp khởi động bao gồm :  
  + VKĐ1 (2,8V)  Cấp cho mạch dao động tạo xung Clock 13MHz 
  + VKĐ2 (1,8V) Cấp cho IC Vi xử lý CPU 
  + VKĐ3 (2,8V) Cấp cho IC Vi xử lý và các IC nhớ, màn hình LCD 
-  Bộ dao động tạo xung Clock 13MHz đưa vào CPU để tạo xung 
nhịp cho CPU hoạt động . 
-  CPU hoạt động sẽ truy cập vào Memory để lấy ra chương trình 
phần mềm duy trì lệnh mở nguồn và cho màn hình hiển thị . 
-  CPU đưa ra các lệnh quay lại điều khiển IC nguồn mở ra các điện 
áp điều khiển  VĐK1, VĐK2, VĐK3  cấp nguồn cho khối thu phát 
sóng hoạt động .  

   3. Tên của các điện áp khởi động và áp điều khiển . 

Với các máy NOKIA thì  
 
-  VKĐ1  có tên là  VCXO hoặc VR3 : Nguồn cấp cho mạch dao 
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động  
-  VKĐ2  có tên là  VCORE  : Nguồn cấp cho CPU  
-  VKĐ3  có tên   VBB hoặc VIO : Nguồn cấp cho CPU và Memory  
 
-  VĐK1  có tên là  V-RX  hoặc VR4  :  Điện áp cấp cho kênh thu 
-  VĐK2  có tên là  V-TX  hoặc VR2  :  Điện áp cấp cho kênh phát 
-  VĐK3  có tên là  VSYN1, VSYN2 :  Điện áp đồng bộ các tín hiệu 
 
 
   

Với các máy SAMSUNG thì  
 
-  VKĐ1  có tên là   XVCC 
-  VKĐ2  có tên là  AVCC   
-  VKĐ3  có tên là   VCC 
 
-  VĐK1  có tên là  V-RX   Điện áp cấp cho kênh thu 
-  VĐK2  có tên là  V-TX   Điện áp cấp cho kênh phát 
-  VĐK3  có tên là  V-MSMA, V-MSMP  

    Chú ý :  

Với máy NOKIA và một số đời của Motorola thì bộ dao động tạo ra 
tần số 26MHz sau đó đưa qua IC cao trung tần để chia đôi thành 
13MHz  
=>  đưa vào CPU tạo xung Clock . 
 

 
 
              Mạch dao động 26MHz đi qua IC cao 
         tần để chia đôi lấy ra 13MHz đưa vào CPU 
   

Các máy SAMSUNG tạo ra tần số 13MHz đưa trực tiếp vào CPU 
-  Một số đời máy SAMSUNG tạo ra tần số 19,5MHz .  

  4. Tóm tắt quá trình hoạt động mở nguồn  
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Quá trình hoạt động mở nguồn trải qua 7 bước  

Bước 1 : Cấp nguồn V.BAT cho máy  
Bước 2 : Xuất hiện điện áp chờ ở chân PWR-ON  
Bước 3 : Sau khi bấm công tắc ON-OFF  IC nguồn cho ra các điện 
áp 
               khởi động  
Bước 4 : Mạch dao động hoạt động cung cấp 13MHz cho CPU  
Bước 5 : CPU hoạt động, khối điều khiển hoạt động .  
Bước 6 : CPU truy cập vào bộ nhớ để lấy ra phần mềm điều khiển 
máy  
Bước 7 : CPU lấy được phần mềm và cho lệnh duy trì nguồn 
   
Ta thấy rằng nếu các bước phía trước mà hỏng thì máy không thể 
chuyển sang được các bước tiếp theo vì vậy .  
Khi sửa máy không mở được nguồn => ta cần kh\iểm tra theo thứ 
tự : 
Bước 1 => Bước 2 => Bước 3 => Bước 4 => Bước 5 => Bước 6 => 
Bước 7 
   
Ví dụ -  Một bài học xương máu . 
 Có một ông thợ A thiếu kinh nghiệm, ông ta học mót được một pan 
bệnh của ông thợ B khi thấy ông thợ B nạp phần mềm cho một máy 
không lên nguồn , về nhà ông ta cũng nạp phần mềm cho một máy 
không lên nguồn 
=> Kết quả là ông ta đã làm hỏng hộp nạp phần mềm và hỏng cổng 
USB trên máy tính . 
 Nguyên nhân ? : Do ông ta đi nạp phần mềm cho một máy bị chập 
nguồn V.BAT mà không kiểm tra các bước từ Bước 1 đến  Bước 5 
trước . 
 => Hỏi ra  ông thợ A mới biết, trước khi nạp phần mềm ( hỏng 
Bước 6 ) ông thợ B đã kiểm tra rất kỹ và máy đã hoạt động đến 
Bước 5  
    Oh !!!  Thật là một bài học xương máu    

Trong bài sau sẽ trình bày phương pháp kiểm tra nguồn 
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2 - Phương pháp KT máy ko mở nguòn 

  1. Phương pháp kiểm tra ( máy không mở nguồn ) bằng đồng 
     hồ vạn năng 

Một máy không mở được nguồn có thể do nhiều nguyên nhân, 
việc xác định đúng nguyên nhân và đưa ra một quy trình kiểm 
tra hợp lý sẽ giúp cho bạn xác định nhanh chóng các hư hỏng 
của máy . 
   
Các nguyên nhân làm cho máy không mở nguồn 
-  Máy bị chập nguồn V.BAT 
-  Hỏng mạch công tắc tắt mở như ( Công tắc không tiếp xúc, 
lỏng 
    mối hàn chân công tắc ) 
-  Máy bị ẩm, bị nước vào làm mất dao động 13MHz cấp cho 
CPU 
-  Hỏng IC nguồn không đưa ra được các điện áp khởi động . 
-  Hỏng IC Vi xử lý   
-  Hỏng bộ nhớ FLASH  
-  Lỗi phần mềm .  

       Các bước kiểm tra  

  Dùng đồng hồ vạn năng, để thang X1Ω,  đo trở kháng giữa 
chân dương và chân âm của tiếp Pin . 
 

 
 
Nếu kết quả đo thấy : 
- Một chiều đo kim lên khoảng 2/3 thang đo  
- Đảo chiều ngược lại kim không lên (chiều que đỏ vào âm que 
đen vào dương - kim không lên ) 
=>  Là trở kháng bình thường . 
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Nếu kết quả đo thấy : 
- Cả hai chiều đo kim lên = 0Ω  
 => Là máy bị chập nguồn V.BAT. 

===============  
Nguyên nhân chập nguồn V.BAT 
Là do chập các linh kiện ăn trực tiếp nguồn V.BAT bao 
gồm các linh kiện : 
-  IC khuếch đại công suất  phát  
-  IC nguồn  
-  IC Dung - Chuông - Led 
Trong đó IC khuếch đại công suất phát có tỷ lệ hỏng cao 
nhất  

 

Nguồn V.BAT cấp trực tiếp cho các IC Khuếch 
 đại công suất, IC Nguồn và IC Dung-Chuông-Led  
Kiểm tra khi thấy chập nguồn V.BAT :  
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Cách 1 -  Bạn lắp Pin vào máy khoảng 10 giây và kiểm 
tra nhanh bằng cách đặt tay vào lưng các linh kiện trên, 
nếu linh kiện nào nóng thì linh kiện đó bị chập . 
Cách 2 -  Bạn cô lập các IC bằng cách gỡ cuộn dây lọc 
nhiễu trên đường cấp nguồn cho các IC ra sau đó kiển 
tra trở kháng của từng IC một .  

Lưu ý :  
-  Trên đường V.BAT có nhiều tụ hoá lọc, đây là các 
điểm giúp bạn đo kiểm tra điện áp nguồn cung cấp cho 
IC bởi vì bạn không thể đo được trực tiếp vào chân IC 
chân gầm .  
-  Các tụ hoá và tụ gốm trên điện thoại di động rất ít khi 
bị chập hay bị dò, chỉ có điện thoại hãng SIEMENS sản 
xuất từ Đức là có hiện tượng bị dò tụ  . 
   

   ============== 
   
Kiểm tra công tắc ON - OFF 
-  Bạn cần kiển tra chân công tắc ON-OFF xem có bong mối 
hàn  
    không ?  
-  Đo kiểm tra xem công tắc có tiếp xúc khi ta bấm không ?  
   
Quan sát vỉ máy xem có dấu hiệu ẩm, mốc mạch in không? 
nếu có là dấu hiệu máy bị nước vào . 
-  Nếu vỉ mạch bị ẩm mốc, bạn sử dụng dầu rửa mạch in rửa 
sạch vỉ máy sau đó sấy khô . 
 

 
 
            Quan sát kỹ vỉ máy xem có bị ẩm, mốc không ?  
   
Kiểm tra các điện áp khởi động . 
-  Tra sơ đồ để xác định được các tụ lọc trên đường cấp điện áp 
điều khiển như  VCXO, VCORE, VBB . 
-  Bật công tắc nguồn và đo kiểm tra các điện áp VCXO, 
VCORE, VBB trên các tụ lọc . 
=> Nếu không có đủ 3 điện áp trên là hỏng IC nguồn . 
=> Nếu vẫn có đủ 3 điện áp trên thì có thể do  
         -  Hỏng CPU  
         -  Hỏng  bộ nhớ FLASH 
         -  Lỗi phần mềm  
   
Dùng hộp nạp phần mềm kết nối với máy điện thoại sau đó 
bật công tắc nguồn . 
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Nếu máy hiện được chữ   Local mode  trên điện thoại  
 => Là khối điều khiển đã hoạt động => Trường hợp này bạn 
chạy lại phần mềm là được ( xem phần - Nạp phần mềm sửa 
chữa ) 
 

                 
Máy hiện chữa Local mode là khối điều khiển đã 
   hoạt động bạn chạy lại phần mềm cho máy .  
 
Nếu màn hình không hiện gì cả  
=> Là khối điều khiển chưa hoạt động => Trường hợp này bạn 
cũng không thể chạy phần mềm được , bạn cần phải can thiệp 
vào CPU và FLASH bằng cách  
    -  Làm lại chân và hàn lại  
    -  Thay thế IC mới . 
FLASH có tỷ lệ hỏng cao hơn vì vậy bạn hãy thay thử FLASH 
trước .  
Lưu ý : 
Bạn không được dùng hộp nạp phần mềm để thử ngay từ bước 
đầu, bởi vì nếu máy bị chập nguồn V.BAT sẽ làm hỏng hộp nạp 
phần mềm của bạn . 
   

  2.  Sử dụng đồ hồ đo dòng để kiểm tra  

www.hocnghe.com.vn

xuanvinh_0912421959 Tài liệu này đã đăng ký bản quyền 



 

Đồng hồ đo dòng là thiết bị không thể thiếu đối với bất kể 
người thợ điện thoại nào, dựa vào đồng hồ đo dòng bạn có thể 
kiểm tra và dự đoán nhanh hư hỏng của máy . 
   
Cách sử dụng đồng hồ đo dòng . 
 
                   Đưa chột vào ảnh để xem chú thích . 
 

 
            Rắc cấp nguồn vào máy của đồng hồ dòng  
 
Với máy Samsung : 
Bạn chỉ việc cắm rắc nguồn từ đồng hồ dòng vào máy  
 

 
 
Với máy NOKIA 
Với máy Nokia bạn phải đấu cả 4 trấu thì máy mới có thể mở 
được nguồn .  
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- Dương pin 
- Âm pin 
- Chân BSI - chân báo dung lượng pin  
- Chân BTEMP - chân báo nhiệt độ pin 
 
Ở đồng hồ dòng có đủ 4 rắc trên tuy nhiên bạn dùng các rắc 
báo Pin và báo nhiệt độ từ đồng hồ dòng thường không được 
 
Vậy phải làm thế nào ?  
 

 
Như bạn thấy  Pin có cả một vỉ vi mạch để lấy ra điện áp BSI 
và BTEM, vì vậy nếu bạn dùng đồng hồ dòng thì không có vỉ 
vi mạch trên và máy không mở được nguồn . 
=> Bạn hãy dùng quả Pin hỏng có vỉ vi mạch còn tốt  và hàn 
chân dương đồng hồ dòng vào vỉ mạch thay cho dương pin, âm 
đồng hồ dòng thay cho âm pin . 

 

   3. Phương pháp đo kiểm tra nguồn bằng đồng hồ dòng 

Khảo sát dòng tiêu thụ khi máy còn tốt . 
-  Chỉnh đồng hồ dòng có điện áp từ 4 đến 4,5V  
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-  Cấp nguồn vào máy , bật công tắc nguồn trên điện thoại  
=> Quan sát đồng hồ đo dòng . 
 
Một máy điện thoại bình thường, khi bật mở nguồn sẽ có 
dòng tiêu thụ như sau : 
 

           
        Dòng tiêu thụ của máy bình thường  
                    khi ta bật công tắc 
 
-  Khi chưa bật công tắc ON/OFF 
  

-  Sau khi bật công tắc ON/OFF 

 Khi chưa bật công tắc 
ON/OFF   
=> dòng tiêu thụ = 0

 Sau khi  bật công tắc ON/OFF  
=> dòng tiêu thụ tăng lên 
khoảng 100mA khi màn hình 
sáng lên. 
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-  Khi điện thoại phát sóng về tổng đài  

-  Sau khi kết thúc quá trình phát sóng . 

-  Khi máy chuyển sang chế độ chờ, dòng tiêu thụ giảm thấp .  

  

Biểu hiện của máy bị chập nguồn V.BAT. 
-  Bạn vừa mới cấp nguồn vào máy chưa kịp bật công tắc đã 
thấy kim đòng hồ dòng tăng vọt 
=> Sau đó đồng hồ dòng cắt điện áp ra => kim trở về 0 . 
 

 Sau đó dòng tiêu thụ tăng lên 
tới 150mA và dao động lên 
xuống là lúc máy phát sóng gửi 
tín hiệu điều khiển về tổng đài .

 Sau khi phát sóng về tổng đài 
kết thúc, dòng tiêu thụ giảm 
xuống 50mA , lúc này máy vẫn 
còn màn hình sáng .

 Sau khoảng 1  đến 2 phút tuỳ 
theo thiết lập, máy chuyển sang 
chế độ chờ, màn hình tối và chỉ 
hiển thị đồng hồ thời gian, lúc 
này dòng tiêu thụ chỉ khoảng 
20mA
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3 - Bộ nguồn rời rạc  

       
 
Đồng hồ dòng tăng vọt khi mới cấp điện cho điện thoại  
=> Một biểu hiện của chập nguồn V.BAT 
   
Biểu hiện của máy bị dò nguồn V.BAT 
Nếu bạn mới cấp nguồn cho máy , bạn chưa bật công tắc nhưng 
đã thấy máy tiêu thụ dòng  
=> Đó là biểu hiện của máy bị dò nguồn V.BAT 
=>> Trường hợp này một số máy vẫn hoạt động nhưng rất 
nhanh hết Pin . 
 

 
 
Máy tiêu thụ dòng khi ta chưa bật công tắc nguồn 
=> Biểu hiện của máy bị dò nguồn V.BAT  

  

  Bộ nguồn rời rạc ( không sử dụng IC nguồn ) 

Nguồn rời rạc được sử dụng trên máy Samsung  
Không dùng IC nguồn mà dùng các đèn bán dẫn kép 5 chân để 
điều khiển :  Mở, Chia và ổn định nguồn .  

  1. Sơ đồ khối tổng quát  

f  

Sơ đồ tổng quát khối nguồn sử dụng 
 đèn kép trong các máy SAMSUNG 

Đèn kép - thành phần chính trong bộ nguồn Samsung   
 
a) Đèn kép 5 chân 
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Đèn kép - thành phần chính trong bộ nguồn Samsung  
-  Chân 1  ( IN ) : Điện áp vào chờ 
-  Chân 2 ( GND )  :  Mass 
-  Chân 3 ( EN : Enable = Cho phép ) Là chân lệnh, khi chân 
EN 
    có điện áp thì mở thông điện áp từ chân 1 sang chân 5  
-  Chân 4 ( NC = No Conect ) : Không kết nối  
-  Chân 5 ( OUT )  :  Chân điện áp ra  
 
b) Đèn kép 6 chân  
 

          
 
     Đèn kép 6 chân  
 
 

  
   Nếu đấu chân 5 vào chân 6 thì đèn kép 6 
    chân tương đương với đèn kép 5 chân  

   2. Nguyên lý hoạt động của mạch nguồn  : 

Nguồn V.BAT đi qua cuộn L1, D1 của mạch nâng áp  
=> Cấp nguồn vào chân 1 các đèn kép  

Công tắc ON/OFF đưa điện áp mở nguồn đi qua cầu Diode kép 
vào chân số 3 các đèn kép . 
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Khi ta bấm phím ON/OFF => điện áp đi qua công tắc => qua 
Diode kép vào điều khiển chân số 3 ( EN ) của các đèn kép, 
chân EN có mức cao => cho phép điện áp đi từ chân IN sang 
chân  OUT  => Cung cấp cho khối điều khiển các điện áp khởi 
động bao gồm : 
-  Điện áp VĐK1 ( XVCC ) cung cấp cho mạch dao động 
13MHz 
-  Điện áp VĐK2 ( AVCC ) cung cấp cho CPU 
-  Điện áp VĐK3 ( VCC ) cung cấp cho CPU và Memory 

Khi có dao động 13MHz, CPU & FLASH tốt, phần mềm tốt 
khối điều khiển sẽ hoạt động,  CPU trao đổi dữ liệu với 
Memory để lấy ra phần mềm và tiếp tục điều khiển máy thông 
qua các lệnh :  
-  Lệnh duy trì nguồn PWR-ON 
-  Lệnh PWR-RX điều khiển cấp nguồn cho kênh phát  
-  Lệnh PWR-TX điều khiển cấp nguồn cho kênh thu . 

IC tăng áp sẽ hoạt động khi nguồn V.BAT bị giảm, nhằm duy 
trì sự hoạt động của máy khi Pin yếu . 
  

 

Vỉ máy Samsung sử dụng các đèn kép 5 chân  
và 6 chân để điều khiển nguồn  

     Xác định chân IC chân gầm  

Trong các điện thoại hiện nay, hầu hết sử dụng các IC chân 
gầm 
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4 - Phân tích bộ nguồn NOKIA 

   

 

Xác định chân của IC chân gầm  

Cách xác định IC chân gầm như sau : 
Tính theo chân trên mạch in, tính từ góc có dấu tròn thì  
- Thuận chiều kim đồng hồ là số  1 - 2 - 3 - 4 - 5  ... 
- Ngược chiều kim đồng hồ là   A - B - C - D ... 
-  Một chân bất kỳ ta ta dóng sang hai phía vuông góc sẽ xác 
định 
    được chân, đọc chữ trước số sau . 

  1 - Phân tích khối nguồn NOKIA 3310 

Bạn hãy sử dụng quyển sơ đồ Tập 1 dưới đây, mở  
trang đầu để ta phân tích khối nguồn NOKIA 3310
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 a) Mạch cấp nguồn V.BAT 

 

Mạch cấp nguồn V.BAT máy NOKIA 3310 

Nguồn V.BAT (3.6V)  xuất phát từ dương Pin đi đến cấp nguồn 
trực tiếp cho 3 IC trên máy .  
V.BAT cấp nguồn trực tiếp vào IC công suất phát thông qua 
hai chân Vcc  
V.BAT cấp trực tiếp vào chân Vcc của IC dung chuông Led  
V.BAT cấp nguồn trực tiếp vào IC Nguồn thông qua các chân 
G3,G5,H6,A4,D2,F1,G1   
IC nạp điều khiển dòng điện từ bộ xạc đi vào đường V.BAT để 
nạp lên Pin khi pin yếu .  
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     Lưu ý :  

Khi máy bị chập nguồn V.BAT thì thông thường là chập một 
trong số các IC ăn nguồn trực tiếp như  
-  IC khuếch đại công suất phát  
-  IC Nguồn  
-  IC Dung Chuông Led 
-  IC Nạp ( IC nạp không tiêu thụ nguồn V.BAT nhưng có đầu 
ra bám vào nguồn V.BAT, khi IC này hỏng cũng gây chập 
nguồn V.BAT ) 
=> Trong các trường hợp chập nguồn V.BAT thì  hư hỏng 
thuộc về IC khuếch đại công suất phát chiếm tới 80%  

   b) Mạch cấp nguồn cho khối Vi xử lý và khối thu phát 

 

     c)   Hoạt động mở nguồn  

Khi bấm phím mở nguồn ON/OFF  => IC Nguồn khởi động 
cho ra các điện áp khởi động cấp cho khối Vi xử lý bao gồm  
-  VCXO ( 2,8V ) cấp cho bộ dao động 26MHz và IC RF, dao 
động tạo ra được chia 2 qua IC cao tần để  lấy ra 13MHz cấp 
xung Clock  vào chân K11 CPU  
-  VCORE ( 1,8V ) cấp cho IC Vi xử lý  
-  VBB (2,8V ) cấp cho Vi xử lý và Memory  
-  Lệnh Reset CPU đi theo đường PURX từ chân A5 IC nguồn  
Khi có đủ các yếu tố  
-  Có các điện áp cung cấp VCORE, VBB 
-  Có xung Clock 13MHz 
-  Có lệnh Reset  
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=> CPU sẽ hoạt động , CPU truy cập bộ nhớ để lấy ra phần 
mềm điều khiển máy và cho nguồn duy trì . ( Thời gian có lệnh 
duy trì nguồn tương đối chậm sau 64ms, vì vậy bạn cần bấm và 
giữ phím trong khoảng thời gian đó )  
Nếu máy lỗi phần mềm, thì sau khi mở nguồn => màn LCD 
vừa sáng lên rồi tắt ngay , nguyên nhân là do CPU không lấy 
được phần mềm và không đưa ra lệnh duy trì nguồn .  
Khi phần mềm tốt, CPU hoạt động và đưa ra các lệnh điều 
khiển trở lại điều khiển IC nguồn .  
Lệnh TX-PWR điều khiển mở nguồn VTX cấp nguồn cho kênh 
phát  
Lệnh RX-PWR điều khiển mở nguồn VRX cấp nguồn cho kênh 
thu  
Lệnh SYN-PWR điều khiển mở nguồn VSYN1 cấp cho bộ dao 
động nội VCO  
Lệnh SIM-PWR lệnh mở nguồn cấp cho SIM Card  
VREF điện áp chuẩn cấp cho IC RF(N500) và IC mã âm tần 
(N100)  
VCOBBA cấp nguồn cho IC COBBA (N100)  

   d)  Hoạt động tắt nguồn : 

Khi máy đang hoạt động, điện áp chân F2 của CPU có mức 
cao, nếu ta bấm phím ON/OFF và giữ > 64ms => khi đó điện 
áp chân (F2) CPU đi qua Diode V414 qua R402 qua công tắc 
thoát xuống mass => CPU  cho lệnh tắt nguồn . 
Nếu thời gian bấm phím < 64ms thì chương trình thoát ra 
ngoài .  

Bạn đưa trỏ chuột vào ảnh để xem chú thích  

 

  e) Ý nghĩa các chân IC  
 
     * Các chân IC Nguồn  N201 
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Ý nghĩa các chân của IC Nguồn -  N201
 TX-PWR  Điều khiển mở nguồn cho kênh phát
 SYN-PWR  Điều khiển mở nguồn cho các mạch dao động
 VCXO-PWR  Lệnh báo về CPU
 VXO  Nguồn cấp cho mạch dao động 26MHz (2,8V)
 VTX  Nguồn cấp cho kênh phát (2,8V)
 VSYN2  Nguồn cấp cho IC cao tần RF (2,8V)

 VSYN1  Nguồn cấp cho mạch dao động VCO - G500 
(2,8V)

 VCP  Nguồn DC5V cấp cho IC cao tần RF (4,7V)
 VREF  Mức áp chuẩn (1,5V)
 VCOBBA  Nguồn cấp cho IC mã âm tần - IC COBBA (2,8V)
 VCORE  Nguồn cấp cho CPU (1,8V)

 VBB  Nguồn cấp cho CPU, Memory, IC COBBA 
(2,8V)

 PWR-ON  Lệnh mở nguồn Power On
 CCONT-INT  Lệnh duy trì nguồn
 PURX  Lệnh cho khởi động IC vi xử lý 
 CCONT-CS  Lệnh chọn chíp trong IC nguồn .
 SIM-I/O  Đường trao đổi dữ liệu với SIM Card
 SIM-CLK  Xung đồng hồ 
 SIM-RST  Lệnh Reset - Reset SIM Card
 SIM-DET  Lệnh dò xem máy gắn SIM Card chưa 
 SIM-PWR  Lệnh cấp điện đúng loại cho SIM Card
 V-SIM  Nguồn nuôi DC cấp điện cho SIM Card
 SIM-DAT  Trao đổi dữ liệu với SIM Card
 SIM-RST  Lệnh Reset cho SIM Card
 SIM-CLK  Xung đồng hồ làm nhịp truyền dữ liệu
 GENSIO-DAT  Đường trao đổi dữ liệu với Vi xử lý
 GENSIO-CLK  Xung đồng hồ làm nhịp truyền dữ liệu

www.hocnghe.com.vn

xuanvinh_0912421959 Tài liệu này đã đăng ký bản quyền 



  
  *  Các chân IC Nạp N200 

 
  

   *  Các chân IC Dung - Chuông - Led  -  N400 

 

  

 SLEEP-CLK  Gửi tín hiệu 32KHz làm xung đồng hồ đếm thời 
gian

 CRA  Chân thạch anh 32KHz - thach anh thời gian thực
 CRB  Ra chân thạch anh 32KHz

 PWM OUT  Ngõ ra tín hiệu điều biến độ rộng kiểm soát mạch 
nạp

 ICHAR  Kiểm soát dòng điện nạp vào Pin
 VCHAR  Kiểm soát điện áp nạp vào Pin 
 VBAT  Chân cấp nguồn V.BAT - Nguồn Pin
 BSI  Chân báo dung lượng Pin
 BTEMP  Chân báo nhiệt độ Pin

Ý nghĩa các chân của IC Nạp -  N200
 CHAR-CTR  Lệnh kiểm soát mạch nạp điện cho Pin

 CHAR-SENSE  Điện áp cảm biến theo dõi quá trình nạp điện cho 
Pin

 CHAR-OUT  Điện áp từ IC nạp đi ra đường V.BAT để nạp lên 
Pin

 PWMIN  Xung điều biế độ rộng điều khiển quá trình nạp 
Pin

 CCUT  Cắt mạch nạp - Charger Cut
 CHARLIM  Giới hạn hoạt động của mạch nạp
 CHARG+  Chân điện vào từ nguồn Adapter
 NC  No Connect - không kết nối
 GND  Ground   - tiếp đất .

Ý nghĩa các chân của IC Dung - Chuông - Led -  N400 
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 BUZZ-IN  Lệnh cho báo cuộc gọi bằng chuông
 VIB-IN  Lệnh cho báo cuộc gọi bằng dung
 BUZ-OUT  Điện áp ra điều khiển chuông
 VIB-OUT  Điện áp ra cấp cho Moto dung
 LCD-LEDCNT  Lệnh điều khiển các Led chiếu sáng đèn hiển thị
 KBD-LEDCNT  Lệnh đều khiển chiếu sáng bàn phím bấm số 
 ENABLE  Lệnh cho phép IC họạt động
 VCC  Nguồn nuôi của IC Dung Chuông Led
 TEST  Chân kiểm tra IC
 LCD-LED  Đóng mở dòng cấp cho các LED đèn hiển thị
 KBD-LED  Đóng mở dòng cấp cho các LED chiếu sáng phím

 LCD-LEDADJ  Chỉnh mức sáng của đèn LED chiếu sáng màn 
hình

 KCB-LEDADJ  Chỉnh mức sáng của đèn LED chiếu sáng bàn 
phím

  

 2 -  Phân tích khối nguồn NOKIA 8210 

Bạn hãy sử dụng quyển sơ đồ Tập 2 dưới đây, mở  
trang đầu để ta phân tích khối nguồn NOKIA 8210 

 

 a) Mạch cấp nguồn V.BAT
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Mạch cấp nguồn V.BAT máy NOKIA 8210 

Nguồn V.BAT (3.6V)  xuất phát từ dương Pin đi đến cấp nguồn 
trực tiếp cho 3 IC trên máy .  
V.BAT cấp nguồn trực tiếp vào IC công suất phát thông qua 
hai chân Vcc  
V.BAT cấp trực tiếp vào chân Vcc của IC dung chuông Led  
V.BAT cấp nguồn trực tiếp vào IC Nguồn thông qua các chân 
G3,G5,H6,A4,D2,F1,G1   
IC nạp điều khiển dòng điện từ bộ xạc đi vào đường V.BAT để 
nạp lên Pin khi pin yếu .  

     Lưu ý :  

Khi máy bị chập nguồn V.BAT thì thông thường là chập một 
trong số các IC ăn nguồn trực tiếp như  
-  IC khuếch đại công suất phát N702 
-  IC Nguồn N100 
-  IC Dung Chuông Led N301 
-  IC Nạp N101 ( IC nạp không tiêu thụ nguồn V.BAT nhưng 
có đầu ra bám vào nguồn V.BAT, khi IC này hỏng cũng gây 
chập nguồn V.BAT ) 
=> Trong các trường hợp chập nguồn V.BAT thì  hư hỏng 
thuộc về IC khuếch đại công suất phát chiếm tới 80%  

   b) Mạch cấp nguồn cho khối Vi xử lý  
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     c)   Hoạt động mở nguồn  

Khi bấm phím mở nguồn ON/OFF  => IC Nguồn khởi động 
cho ra các điện áp khởi động cấp cho khối Vi xử lý bao gồm  
-  VCXO ( 2,8V ) cấp cho bộ dao động 26MHz và IC RF, dao 
động tạo ra được chia 2 qua IC cao tần để  lấy ra 13MHz cấp 
xung Clock  vào chân K11 CPU  
-  VCORE ( 1,8V ) cấp cho IC Vi xử lý  
-  VBB (2,8V ) cấp cho Vi xử lý và Memory  
-  Lệnh Reset CPU đi theo đường PURX từ chân A5 IC nguồn 
đến chân B13 CPU để khởi động cho CPU  
Khi có đủ các yếu tố  
-  Có các điện áp cung cấp VCORE, VBB 
-  Có xung Clock 13MHz 
-  Có lệnh Reset  
=> CPU sẽ hoạt động , CPU truy cập bộ nhớ để lấy ra phần 
mềm điều khiển máy và cho nguồn duy trì . ( Thời gian có lệnh 
duy trì nguồn tương đối chậm sau 64ms, vì vậy bạn cần bấm và 
giữ phím trong khoảng thời gian đó )  
Nếu máy lỗi phần mềm, thì sau khi mở nguồn => màn LCD 
vừa sáng lên rồi tắt ngay , nguyên nhân là do CPU không lấy 
được phần mềm và không đưa ra lệnh duy trì nguồn .  
Khi phần mềm tốt, CPU hoạt động và đưa ra các lệnh điều 
khiển trở lại điều khiển IC nguồn .  

   d)  Hoạt động tắt nguồn : 

Khi máy đang hoạt động, điện áp chân F2 của CPU có mức 
cao, nếu ta bấm phím ON/OFF và giữ > 64ms => khi đó điện 
áp chân (F2) CPU đi qua Diode V360 qua R374qua công tắc 
thoát xuống mass => CPU  cho lệnh tắt nguồn . 
Nếu thời gian bấm phím < 64ms thì chương trình thoát ra 
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ngoài .  

 

  e) Mạch cấp nguồn cho khối thu páht  

 

 Vi xử lý đưa ra các lệnh quay lại điều khiển IC nguồn bao 
gồm : 
+  CCONT-INT  Lệnh duy trì nguồn 
+  CCONT-CS  Lệnh mở nguồn 
+ VCXO-PWR Kiểm tra nguồn 
+  TX-PWR Lênh mở nguồn điều khiển  kênh phát   
+  RX-PWR  Lệnh mở nguồn điều khiển kênh thu 
+ SYN-PWR Lệnh mở nguồn cấp cho dao động . 
   
Các điện áp được điều khiển bởi CPU đó là 
V-TX  Điện áp cấp cho kênh phát 
V-RX  Điện áp cấp cho kênh thu 
V-SYN1 Điện áp cấo cho bộ dao động  nội VCO 

    f) Ý nghĩa các chân IC nguồn 
 
     * Các chân IC Nguồn  N100 
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Ý nghĩa các chân của IC Nguồn -  N100
 VCXO-PWR  Lệnh báo về CPU
 TX-PWR  Điều khiển mở nguồn cho kênh phát
 VCXO  Nguồn cấp cho mạch dao động 26MHz (2,8V)
 VRX   Nguồn cấp cho kênh thu

 VSYN1  Nguồn cấp cho mạch dao động VCO - G500 
(2,8V)

 VSYN2  Nguồn cấp cho IC cao tần RF (2,8V)
 VTX  Nguồn cấp cho kênh phát (2,8V)
 VCP  Nguồn DC5V cấp cho IC cao tần RF (4,7V)
 VREF  Mức áp chuẩn (1,5V)
 VCOBBA  Nguồn cấp cho IC mã âm tần - IC COBBA (2,8V)

 VBB  Nguồn cấp cho CPU, Memory, IC COBBA 
(2,8V)

 VCORE  Nguồn cấp cho CPU (1,8V)
 VCHAR  Kiểm soát điện áp nạp vào Pin 
 ICHAR  Kiểm soát dòng điện nạp vào Pin
  

 PWM OUT  Ngõ ra tín hiệu điều biến độ rộng kiểm soát mạch 
nạp

 PWR-ON  Lệnh mở nguồn Power On
 SIM-I/O  Đường trao đổi dữ liệu với SIM Card
 SIM-PWR  Lệnh cấp điện đúng loại cho SIM Card
 SIM-RST  Lệnh Reset cho SIM Card
 SIM-CLK  Xung đồng hồ 
 SIM-DAT  Trao đổi dữ liệu với SIM Card
 V-SIM  Nguồn nuôi DC cấp điện cho SIM Card
 CCONT-INT  Lệnh duy trì nguồn
 CCONT-CS  Lệnh chọn chíp trong IC nguồn .
 PURX  Lệnh cho khởi động IC vi xử lý 
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3 -  Khối nguồn  NOKIA 6610 

 SLEEP-CLK  Gửi tín hiệu 32KHz làm xung đồng hồ đếm thời 
gian

 CRA  Chân thạch anh 32KHz - thach anh thời gian thực
 CRB  Ra chân thạch anh 32KHz
 BSI  Chân báo dung lượng Pin
 BTEMP  Chân báo nhiệt độ Pin

 NOKIA 6610 là dòng DCT4 - màn hình mầu có bổ xung một 
số chức năng như đài FM  
Kiểu dáng đẹp và bền được người tiêu dùng ưa chuộng.  
Về mạch - máy NOKIA 6610 bố trí đơn giản gọn nhẹ, IC mã 
âm tần và IC Dung chuông led được tích hợp trong IC nguồn  

NOKIA 6610  

Bạn đưa chuột vào ảnh để xem chú thích  
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Ảnh chụp mạch in NOKIA 6610 

    1. Mạch cấp nguồn V.BAT và nguồn Khởi động  

 

Mạch cấp nguồn V.BAT và nguồn khởi động  

Nguồn V.BAT được cấp trực tiếp vào IC KĐ công suất phát và 
đi qua bộ lọc Power Filter để cấp vào nhiều chân của IC Nguồn 
thông qua các đường V.BAT1, V.BAT2, V.BAT3, V.BAT4, 
V.BAT5, V.BAT6  
IC Dung chuông tích hợp trong IC nguồn và cũng được nuôi 
trực tiếp bằng nguồn V.BAT  
Khi ta bật công tắc nguồn => IC Nguồn khởi động cho ra các 
điện áp khởi động cấp cho khối Vi xử lý bao gồm  
+  Điện áp VCORE 
+  Điện áp VIO ( Thay cho VBB của  các dòng máy khác ) 
+  Điện áp VR3 ( Thay cho VCXO ở các dòng máy khác )  
Sau khi được cấp nguồn, bộ dao động 26MHz  dao động và đi 
qua IC RF để chia tần lấy ra 13MHz tạo xung Clock cấp cho 
CPU  
Khi CPU có đủ các yếu tố là :  
-  Có điện áp VCORE 1,8V 
-  Có điện áp VIO 2,8V 
-  Có xung CLK 13MHz ( Clock )  
-  Có lệnh khởi động Reset  
=> CPU sẽ hoạt động và truy cập vào Memory để lấy ra phần 
mềm điều khiển máy , nếu  
-  Memory tốt và có nguồn VIO cấp 
-  Phần mề tốt  
=> Thì CPU sẽ cho lệnh duy trì nguồn, đồng thời cho ra các 
lệnh điểu khiển khối thu phát hoạt động .  
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Mạch điều khiển nguồn cấp cho khối thu phát  

Khi CPU hoạt động, nó đóng vai trò điều khiển các điện áp cấp 
cho khối thu phát, các lệnh điều khiển quay lại IC nguồn để 
điều khiển mở ra các điện áp cấp cho IC Cao tần , bộ dao động 
nội, bộ thu đài FM, với các điện áp và chức năng như sau  . 
+  Điện áp VR1A : Cấp nguồn cho vòng khoá pha của mạch 
dao động nội 
+  VR1B : Cấp nguồn cho các mạch khuếch đại cao tần. 
+  VR2 : Cấp nguồn cho mạch trộn sóng cao tần GSM 
+ VR3 : Cấp nguồn cho mạch dao động và khuếch đại, chia tần  
           26MHz 
+  VR4 Cấp nguồn cho mạch trộn sóng cao tần DCS 
+  VR5 cấp cho mạch KĐ đệm VCO và tách sóng  
+  VR6 Cấp nguồn cho mạch đồng bộ  
+  VR7 Cấp cho bộ dao động nội VCO 
+  VFLASH1 cấp cho bộ nhớ ROM và màn hình LCD 
+  VFLASH2 cáp cho mạch thu sóng Radio FM  

   Vai trò của IC nguồn trong máy  

IC nguồn đóng vai trò quan trọng với sự hoạt động của máy 
=> Cấp nguồn cho khối điều khiển ( CPU + Memory ) hoạt 
động 
=> Cấp nguồn cho khối Thu phát sóng hoạt động .  
Vì vậy hư hỏng IC nguồn hay chân IC không tiếp xúc tốt có thể 
gây ra các hiện tượng . 
=> Máy không mở được nguồn ( Do thiếu điện áp nuôi cho 
khối điều khiển CPU & Memory ) 
=> Máy không có sóng do mất một trong các điện áp cấp cho 
khối thu phát .  

    Phân biệt giữa nguồn dòng DCT3 và dòng DCT4  
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5 - Khối nguồn Samsung SHG 2400 - 2488 . 

   Khái niệm về các dòng máy  

Máy NOKIA được chia làm các dòng máy như  
Dòng DCT3 : Là dòng máy màn hình đen trắng 
Dòng DCT4 :  Là dòng máy màn hình mầu ( Tuy nhiên vẫn có 
một số đời máy là đen trắng )  
Dòng WD2 : Đây là các máy đời cao chạy bằng hệ điều hành 
SYMBIAN và thường có thẻ nhớ . 
Dòng BB5 : Là các dòng đời cao gần đây  
Các máy cùng một dòng thì thường có những điểm giống nhau, 
các linh kiện có thể cùng chủng loại , các mức điện áp và ký 
hiệu giống nhau ( Ở trên là một ví dụ )  
Để biết máy nào thuộc dòng gì bạn hãy mở giao điện chạy phần 
mềm ra và kích vào dòng máy => các máy cùng dòng sẽ được 
liệt kê toàn bộ .  

 Dòng DCT3 Dòng DCT4

Các điện áp 
khởi động   

( Cấp cho khối 
điều khiển )

 
VCXO 

VCORE 

VBB 

VR3 

VCORE 

VIO 

Các điện áp  
Điều khiển  

( Cấp cho khối 
Thu Phát )

 
V-RX 

V-TX 

VSYN1 

VSYN2 

VPP 

VREF 

VR1A 

VR1B 

VR2 

VR4 

VR5 

VR6 

   1. Đặc điểm của nguồn SAMSUNG 

Nguồn SAMSUNG thường không sử dụng IC mà sử dụng các 
đèn bán dẫn kép để mở - chia - và ổn áp nguồn . 
 

  
              Đèn bán dẫn kép 5 chân  
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                Đèn bán dẫn kép 6 chân  
   
Nguồn có sử dụng IC nâng áp để cho máy có thể duy trì sự hoạt 
động khi nguồn Pin bị yếu .  
Mạch dao động OSC tạo ra 13MHz và đưa thẳng  vào CPU làm 
xung Clock . 
   
Chú thích các chân rắc cắm nguồn dưới máy  
 

 
Khi bạn nạp Pin hay cấp dòng từ đồng hồ dòng hoặc khi nạp 
phần mềm cho máy , bạn thường cắm rắc như trên , dưới dây là 
tác dụng của các chân . 
 

           
 
+ và - là nguồn trong thông với chân Pin 
DC VOL Là chân nhận nguồn ngoài lấy từ rắc cắm của đồng hồ 
dòng 
EXT-VOL  Chân nhận điện áp để xạc Pin 
Vcc Chân nhận điện áp khi chạy phần mềm  
SDATA  Truyền dữ liệu khi nạp phần mềm  
SCLK  Xung Clock khi nạp phần mềm  
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   2. Phân tích mạch nguồn SAMSUNG SHG-2400/2488 

Bạn hãy sử dụng quyển sơ đồ Tập 2 lật đến trang Sơ đồ nguyên 
lý máy SAMSUNG SHG-2400/2488 để ta phân tích .  
 

 
   
Mạch cấp nguồn V.BAT và nguồn điều khiển  

 

Mạch cấp nguồn V.BAT và nguồn khởi động  

Các thành phần cơ bản : 
-  Đèn ổn áp U804 
-  Các đèn tạo áp khởi động U801, U811, U806  
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-  Cặp đèn điều khiển U252 , D251 
-  Mạch dao động 13MHz  
-  IC Vi xử lý CPU 
-  Bộ nhơ Memory  
-  IC tăng áp U812 
   
Hoạt động của mạch cấp nguồn  
+ Cấp nguồn cho máy :  
-  Nguồn V.BAT từ rắc Z176 là rắ cấp nguồn đưa vào chân (24) 
J151 ( là rắ bàn phím - đưa đến công tắc phím ON/OFF trên 
bàn phím . 
-  Nguồn V.BAT vào chân 1 và chân 3 U804 => ngẫu nhiên có 
điện áp ra chân 5 U804 đưa tới chân 1 U252 
-  DC VOL đi qua cuộn dây F201 vào chân 3 U252 làm U252 
thông => áp từ chân 1 ra chân 5 U252 đi tới D251 
-  Khi bấm phím ON/OFF trên bàn phím => D252 thông làm 
cho áp điều khiển đi qua R253 cấp vào các chân số 3 của U801, 
U806 và U811 ( Chân 1 của các đèn này được cấp áp chờ sẵn ) 
=> nên 3 đèn này mở thông đưa ra 3 điện áp khởi động . 
 +  Chân 5 U801  đưa ra áp khởi động 1 ( VXCC ) đi qua R624 
cấp vào mạch dao động X601 đây là mạch tạo dao động 
13MHz  
 + U806 đưa ra áp khởi động 2 ( AVCC ) cấp cho IC vi xử lý  
 + U811 đưa ra điện áp khởi động 3 ( VCC) cung cấp cho Vi xử 
lý D200 và các bộ nhớ U103, U104, U105 , U203  
- Dao động 13MHz qua C615 qua đèn KĐ sửa dạng Q601 cấp 
vào chân J2 IC Vi xử lý để tạo xung Clock  . 
 
Khi Nguồn mở : 
 - U809 đưa ra áp RST_LCD điện áp Reset cho màn hình LCD 
 - U803 đưa ra điện áp cấp cho X600 là bộ dao động VCO và 
cấp cho IC tổng hợp tần số U603 
 Cụ thể : 
    + Chân 1 U803 nhận nguồn chờ B+  
    + Chân 3 U803 nhận lệnh ỳư chân 51 U950 ( U950 là IC mã  
       âm tần) => điện áp ra chân 5 U803 
 
- Dưới sự điều khiển của DC VOL  đèn Q255 thông dẫn trích 
một phần điện áp Vcc từ U811 đưa qua R256  về N1 U200 ( tạo 
áp kiểm tra ) 
- CPU đưa áp từ B1 về D251 ( UP-ON/OFF ) để  duy trì nguồn 
IC tăng áp U812  
  -  Bình thường V.BAT qua D808 tạo thành B+  
  -  Khi Pin cạn, áp vào chân 7, 9 U812 rồi tăng áp ra ở chân 
1,4,10 tạo thành B+  

Bạn đưa chuột vào ảnh để xem chú thích  
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Vỉ máy SAMSUNG SHG 2400 

Các điện áp điều khiển kênh thu -phát  
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Các điện áp điều khiển khối thu phát  

Khối thu phát được cấp nguồn thông qua các đèn kép U803, 
U805 và U810, lệnh để mở các đèn này lấy từ chân 51 của IC 
Mã âm tần U950 ( chân RF ON/OFF )  
Điện áp ra chân từ chân 5 đèn kép U803 sẽ cung cấp cho mạch 
dao động VCO là bộ dao động cho kênh thu cả hai băng GSM - 
DCS, và cấp cho IC tổng hợp tần số U603 .  
Điện áp ra từ chân 5 đèn kép U805 cung cấp cho các mạch 
-  U413 và U414 , U406 là các đèn và IC khuếch đại tín hiệu 
PAC ( tự động điều chỉnh công suất phát )  băng GSM và DCS 
-  U403, U400 là hai đèn khuếch đại tín hiệu điều khiển chuyển 
mạch Anten 
-  IC U300 trộn tần và khuếch đại cao tần 
-  IC U301 khuếch đại tín hiệu trung tần và tách sóng  
Điện áp ra từ đèn U810 cấp cho IC U500 - xử lý tín hiệu phát 
và các mạch dao động X500 và X501  

   3. Chú thích ký hiệu của một số linh kiện trên sơ đồ 

Cổng AND 
   Lý thuyết về cổng AND 
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Cổng AND có trong sơ đồ mạch như hình dưới 
 

 
 
Chân 4 có điện khi và chỉ khi chân 1 và chân 2 cùng có điện 
Các linh kiện như trên ở trong mạch là :  
-  U900, U901, U902, U903, U904, U906 
   

IC khuếch đại thuật toán  
Lý thuyết về IC khuếch đại thuật toán  
 

 
 
Các linh kiện trong sơ đồ mạch sử dụng IC khuếch đại thuật 
toán là  
- U406 , U960, U127, U300, U305 
 

 
 
IC khuếch đại thuật toán  
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Ký hiệu của các bộ dao động  
 

             
Ký hiệu các bộ dao động VCO hoặc 13MHz  
   

Ký hiệu các bộ lọc  
 

 
 
Trên sơ đồ có các bộ lọc như F300, F301, F302, F303, F304, 
L305 
   

Ký hiệu các mạch trộn tần 
 

      
Trên sơ đồ có các mạch trộng tần trong các IC U300, U305  
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1 - Tổng quát về khối điều khiển  

  1. Nhiệm vụ của khối điều khiển . 

Như tên gọi của nó thì khồi điều khiển làm nhiệm vụ điều 
khiển mọi sự hoạt động của máy, bao gồm các điều khiển 
như sau :  
-  Điều khiển mở nguồn . 
-  Điều khiển duy trì nguồn . 
-  Điều khiển mở nguồn cho kênh thu và kênh phát tín hiệu . 
-  Điều khiển quá trình nạp Pin  
-  Điều khiển quá trình mã hoá và giải mã tín hiệu  
-  Kiểm soát tín hiệu đưa ra màn hình LCD 
-  Kiểm soát mã quét bàn phím 
-  Kiểm soát SIM Card 
-  Điều khiển sự hoạt động của Camera  
-  Điều khiển cấp nguồn cho khối hồng ngoại, Bluetooth 
-  Điều khiển tín hiệu báo dung, chuông, led .  

 

     Biểu hiện khi hỏng khối điều khiển là gì ?  

Tuỳ theo các mức độ hư hỏng mà dẫn đến mất một trong 
các chức năng ở trên , vì vậy khi hỏng khối điều khiển có 
thể dẫn tới một trong các hiện tượng sau  :  
-  Máy không mở được nguồn  
-  Mở lên nguồn nhưng không duy trì, lên nguồn rồi tắt . 
-  Máy hỏng thu, mất sóng . 
-  Máy hỏng phát . 
-  Mất tín hiệu đưa ra màn hình LCD, hoặc tín hiệu trên màn 
hình bị 
    sai với thiết kế của máy . 
-  Mất tác dụng của bàn phím hoặc mất tác dụng của một số 
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phím 
-  Máy không nhận SIM hoặc báo lỗi SIM 
-  Không sử dụng được Camera 
-  Không sử dụng được hồng ngoại hay Bluetooth 
-  Mất tín hiệu âm báo như Dung - Chuông - hay đèn Led . 
 
=> Trong các hiện tượng hỏng khối điều khiển thì hiện tượng 
máy không lên nguồn và nguồn không duy trì là hay gặp nhất .  

   2. Các thành phần trong khối điều khiển  

CPU ( Center Processor Unit - Đơn vị xử lý trung tâm) còn gọi 
là IC vi xử lý. 
-  CPU hoạt động theo các mã lệnh được lập trình sẵn nạp vào 
trong bộ nhớ , CPU sẽ không hoạt động được nếu không có 
phần mềm nạp trong bộ nhớ Memory. 
-  Trong điện thoại, CPU là linh kiện nhiều chân nhất, chân có 
mật độ dầy và là linh kiện khó thay thế nhất . 
 

 
 
                   IC vi xử lý  
   

Memory : là tập hợp của các bộ nhớ bao gồm : 
 
-  ROM ( Read Olly Memory ) đây là bộ nhớ  chỉ đọc, dữ liệu 
trong bộ nhớ này được nhà sản xuất nạp sẵn, bộ nhớ ROM có 
nhiệm vụ lưu giữ các trình điều khiển, các lệnh khởi động 
máy . 
-  Với máy Samsung thì ROM là IC riêng có 8 chân 
-  Một số máy khác ROM có thể tích hợp vào trong FLASH 
-  Với NOKIA dòng DCT4 hoặc cao hơn thì ROM lại được tích 
hợp trong IC nguồn, vì vậy khi thay IC nguồn NOKIA ta phải 
viết lại dữ liệu vào ROM thì máy mới có thể hoạt động được
( Gọi là quá trình đồng bộ IC nguồn )  
 
-  FLASH  : Là IC nhớ có tốc độ nhanh dùng để nạp các phần 
mềm điều khiển máy như Hệ điều hành , vi xử lý khi hoạt động 
sẽ truy cập và lấy ra các phần mềm điều khiển máy trong IC 
nhớ FLASH => qua giải mã tạo ra các lệnh điều khiển => điều 
khiển các bộ phận khác của máy hoạt động . Nếu có vấn đề gì ở 
bộ nhớ FLASH thì máy sẽ không hoạt động động được, thông 
thường khi hỏng FLASH thì máy không duy trì nguồn . 
-  Quá trình chạy phần mềm là xoá và nạp lại các thông tin trên 
bộ nhớ FLASH , nếu hỏng IC nhớ FLASH thì bạn không thể 
chạy được phần mềm . 

www.hocnghe.com.vn

xuanvinh_0912421959 Tài liệu này đã đăng ký bản quyền 



 

 
 
            IC nhớ FLASH 
 
-  SRAM : ( Syncho Radom Acccess Memory ) Là bộ nhớ 
trung gian lưu trữ tạm các dữ liệu trong quá trình xử lý của 
CPU, nếu bộ nhớ SRAM hỏng thì CPU sẽ không hoạt động 
được , khi ta tắt máy thì dữ liệu trong SRAM sẽ mất . 
 

 
            IC nhớ SRAM 
   

  

Chú thích :  
-  VKĐ1, VKĐ2, VKĐ3  các điện áp khởi động cấp cho khối 
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điều khiển  
-  Add Bus ( A0 - A20 ) : 21 đường dây địa chỉ giữa CPU và bộ 
nhớ FLASH, 21 đường địa chỉ nghĩa là CPU sẽ quản lý được 
221  địa chỉ nhớ trong FLASH . 
-  Data Bus ( D0 - D15 ) :  16 đường dây trao đổi dữ liệu giữa 
CPU và FLASH,  trong mỗi xung nhịp CPU sẽ truyền qua lại 
được 16 bit thông tin . 
-  Write ( WR ) : Lệnh cho phép ghi dữ liệu vào bộ nhớ 
-  Read ( RD ) : Lệnh đọc dữ liệu từ bộ nhớ  
-  ChipSelect ( CS ) : Lệnh chon chíp, trong một IC nhớ có thể 
có nhiều chíp nhớ, mỗi thời điểm thì CPU chỉ giao tiếp với một 
chíp nhớ để ghi hay đọc thông tin .  

  

Vỉ máy NOKIA 3310  

   3. Tín hiệu xử lý trong khối điều khiển .  

Tín hiệu trong khối điều khiển là gì ?  
Các tín hiệu xử lý và lưu trữ trong khối điều khiển chúng tồn 
tại dưới dạng mã nhị phân ( tín hiệu số Digital )  
-  Thành phần nhỏ nhất của mã nhị phân là các bit  0 hoặc 1 
-  Mã nhị phân được tổ chức thành đơn vị là Byte , mỗi Byte có 
8 
    bit  
 

 
 
           Tín hiệu Digital 
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-   1KB = 210 Byte  = 1024 Byte 
-   1MB = 210 KB =  220 Byte 
 
-  Mỗi ngăn trong bộ nhớ nó chứa được 1Byte thông tin và 
được đánh một địa chỉ . 
-  CPU sẽ truy cập vào địa chỉ của ngăn nhớ nào đó thông qua 
bó dây Address , nạp vào hay lấy ra là phụ thuộc vào lệnh Read 
hay Write, dữ liệu lấy  ra  được truyền về CPU thông qua bó 
dây Data . 
   
CPU hoạt động như thế nào ?  
 
Để hiểu CPU hoạt động ra sao bạn hãy tìm hiểu quá trình thao 
tác trên điện thoại . 
- Khi bạn bấm bấm .. bàn phím , CPU chưa làm gì cả nó tạm 
thời nạp các thông tin của bạn vào SRAM . 
=> Khi bạn bấm OK hay một phím thực thi nào nó => nghĩa là 
bạn đã yêu cầu CPU xử lý . 
-  CPU sẽ đọc yêu cầu của bạn và truy cập vào bộ nhớ để lấy ra 
phần mềm điều khiển tương ứng, nó thực thi các lệnh của phần 
mềm và trả về kết quả cho bạn . 
-  Nếu không lấy được phần mềm thì CPU sẽ không thực thi 
yêu cầu của bạn . 
-  Nếu lấy được phần mềm không đúng => nó sẽ trả về kết qủa 
sai cho bạn . 
-  Nếu phần mềm đã bị thay thế bởi các câu lệnh độc hai thì nó 
sẽ thực thi các lệnh độc hai đó ( Ví dụ một yêu cầu Format lại 
máy được thay vào đoạn mã xử lý tin nhắn, vậy là khi bạn nhắ 
tin thay vì tin nhắn được gửi đi thì máy lại Format làm điện 
thoại của bạn mất hết dữ liệu ) đó là hiện tượng điện thoại của 
bạn bị Virus . 
 
***  Những điều trên có ý nghĩa gì với bạn ?? 
 
 -  Ý nghĩa nhất với bạn là muốn bạn hiểu rằng , có tới 40% hư 
hỏng trong khối điều khiển là do lỗi phần mềm . 
-  Nếu bạn cứ thấy hỏng khối điều khiển ( Ví dụ máy không mở 
nguồn, máy không duy trì nguồn, máy không  nhập mạng ) là 
mang máy khò máy hàn ra để  chuẩn bị thay thử IC,  điều này 
cũng giống như một Bác sỹ cứ thấy bệnh nhân đau bụng là 
mang dao kéo ra để chuẩn bị mổ ruột thừa, nếu không phải thì 
tính sau : làm như thế khi tìm được bệnh thì bệnh nhân đã tắc 
tử !!! 
-  Nạp phần mềm như thế nào sẽ được đề cập ở các phần sau, 
nếu bạn chưa biết nhiều về máy tính thì hãy xem lại Phần cứng 
máy tính trước khi có thể làm được phần mềm điện thoại . 
   
Ý nghĩa của bộ nhớ RAM  
-  Khi bạn bật máy điện thoại, các phần mềm cần thiết sẽ được 
nạp lên bộ nhớ RAM để bạn sẵn sàng sử dụng, vậy các phần 
mềm đó là gì ? => các phần mềm đó là tất cả những gì hiển thị 
trên màn hình của bạn, bao gồm Menu quản lý các File và thư 
mục quản lý các chương trình ứng dụng, màn hình nền ... 
-  Khi bạn nhập vào bàn phím, các dữ liệu cũng tạm thời nạp 
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2 - Phương pháp S/C khối điều khiển . 

vào RAM 
-  Khi bạn nhận một tin nhắn, dữ liệu cũng tạm thời nạp vào 
RAM 
Vì vậy nếu không có RAM hoặc Ram bị hỏng  thì máy sẽ 
không nhận bất kể một yêu cầu nào của bạn hay nói cách khác 
hỏng RAM thì khối điều khiển sẽ không hoạt động được . 
   
Ý nghĩa của bộ nhớ FLASH  
-  Như ta đã biết mọi sự hoạt động của CPU đều phụ thuộc vào 
phần mềm nạp trong FLASH, nếu hỏng FLASH thì CPU sẽ 
không lấy được phần mềm để điều khiển máy, vì vậy máy sẽ 
không mở nguồn nếu hỏng FLASH hoặc mất sóng nếu phần 
mềm bị lỗi . 
   
Nếu là hỏng bộ nhớ thì thường hỏng linh kiện gì ?  
-  Nếu là hỏng bộ nhớ thì có tới 90% là hỏng FLASH, 10% còn 
lại là hỏng ROM hoặc SRAM . 
-  Khi hỏng các bộ nhớ sẽ làm cho khối điều khiển không hoạt 
động được và kết quả là bạn không mở được nguồn . 
-  Các trường hợp lỗi phần mềm thông thường máy vẫn lên 
nguồn nhưng sẽ bị mất một trong các chức năng khác Ví dụ 
Máy không nối mạng, máy không gửi được tin nhắn v v...  

  1. Phân tích các nguyên nhân hư hỏng trên khối điều khiển .  

Để hiểu được bản chất và nguyên nhân hư hỏng của khối điều 
khiển ta hãy phân tích sơ đồ sau  
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Sơ đồ liên quan giữa các khối . 

Nếu hỏng khối nguồn sẽ không có điện áp cung cấp cho khối 
điều khiển => Máy sẽ không mở nguồn , không có hiển thị trên 
màn hình  
Nếu khối điều khiển không hoạt động thì  
=> Không hiển thị trên màn hình LCD 
=> Không có lệnh duy trì nguồn và máy không mở nguồn . 
=> Không có lệnh điều khiển mở nguồn cho kênh Thu - Phát 
=> Không có lệnh điều khiển các chức năng khác hoạt động .  
Các nguyên nhân làm cho khối điều khiển không hoạt động là : 
-   Hỏng IC Vi xử lý  
-   Hỏng FLASH 
-   Hỏng RAM 
-   Hỏng phần mềm trong FLASH 
-   Mất dao động 13MHz 
 
Kết luận  :  
-   Nếu khối điều khiển không hoạt động thì chưa có chức năng 
nào trong máy hoạt động , điện thoại lúc này giống như ta quên 
chưa lắp Pin . 
=>  Suy luận ngược lại : Chỉ cần có một chức năng nào đó  hoạt 
động là chứng tỏ khối điều khiển đã hoạt động . 
   
Khi khối điều khiển đã hoạt động tuy nhiên nó vẫn có thể 
gây ra một số bệnh như : 
   -  Máy lên nguồn rồi mất ngay . 
   -  Máy mất sóng 
   -  Máy hỏng phát 
   -  Máy mất dung 
   -  Mất chuông 
   -  Không báo Led, màn hình tối om 
   -  Máy hỏng nạp . 
   -  Không sử dụng được Camera 
   -  Bấm một số phím không tác dụng  
 
Các nguyên nhân trên thường do : 
    -  Lỏng mối hàn trên  IC Vi xử lý, bộ nhớ FLASH, RAM 
    -  Đứt cáp tín hiệu  
    -  Đứt mạch in trong khối điều khiển . 
    -  Lỗi phần mềm trên IC - FLASH  

   2 . Các bệnh thường gặp của khối điều khiển : 
      Từ sự phân tích ở trên ta có thể chia các hư hỏng của khối điều 
khiển 
      ra làm hai loại bệnh : 

Bệnh 1 : 
-  Chưa có chức năng nào trong máy hoạt động => Vì vậy máy 
không lên nguồn, không có màn hình hiển thị .  
Bệnh 2 : Máy bị mất một chức năng nào đó như : 
-  Máy lên nguồn rồi mất ngay. 
-  Máy mất sóng 
-  Máy mất  Dung 
-  Máy mất dung 
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-  Máy không sáng đèn Led 
-  Máy không nạp được Pin 
-  Bấm một số phím không tác dụng  
-  Màn hình bị mất nét hay chập chờn . 
-  Mất hiển thị trên màn hình ( nhưng máy vẫn hoạt động )  

   3.  Phương pháp kiểm tra  khối điều khiển  

      3.1 - Bệnh 1  
            - Máy không lên nguồn, không có màn hình hiển thị . 

Nguyên nhân : 
-  Máy bị chập nguồn V.BAT 
-  Hỏng IC Nguồn  
-  Hỏng CPU 
-  Hỏng FLASH 
-  Hỏng RAM 
-  Mất dao động 13MHz 
-  Hỏng phần mềm trong FLASH . 
   
Các bước kiểm tra  : 
 
Bước 1 : ( Kiẻm tra xem nguồn V.BAT có bị chập không ? ) 
 
-  Tháo Pin ra, dùng đồng hồ để thang X1Ω   đo trở kháng giữa 
chân dương và chân âm của kết nối Pin trên điện thoại . 
 

 
 
=> Nếu kết quả đo như trên ( Một chiều lên kim, một chiều 
không lên kim ) =>  là trở kháng bình thường : 
=> Nếu cả hai chiều đo kim lên = 0Ω   là máy bị chập nguồn 
V.BAT ( Bạn hãy xem lại cách sửa phần nguồn ) 
 
Bước 2 : ( Kiểm tra IC nguồn có hoạt động không ? )  
-  Kiểm tra công tắc ON/OFF xem có tiếp xúc không ?  
-  Chân công tắc có bị bong mối hàn không ?  
-  Bấm và giữ phím ON/OFF và đo các điện áp VKĐ1, VKĐ2, 
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VKĐ3  
   Lưu ý tên của các điện áp khởi động trên các dòng máy 
như sau : 

-  Ta cần xác định điểm đo của các điện áp trên, lưu ý trên vỉ 
máy bạn không thể đo vào chân IC chân gầm , vì vậy bạn cần 
tìm và đo điện áp nguồn trên các tụ lọc . 
-  Dựa vào sơ đồ nguyên lý bạn biết được tụ lọc trên các đường 
nguồn trên . 
-  Dựa vào sơ đồ linh kiện bạn biết được vị trí tụ lọc cần đo trên 
vỉ máy : 
-  Đo kiểm tra ba điện áp khởi động trên, nếu thiếu một trong 
các điện áp trên thì khối điều khiển sẽ không hoạt động . 
-  Nếu thấy thiếu một trong các điện áp trên => bạn hãy xem lại 
phương pháp sửa chữa  khối nguồn .  

 
 

Sơ đồ linh kiện để nhận biết vị trí các linh kiện trên vỉ máy . 

 
Bước 3 : ( Kiểm tra dòng tiêu thụ của máy bằng đồng hồ dòng ) 
 

            
-  Chỉnh đồng hồ khoảng 4,5V DC 
-  Cấp điện cho máy  
-  Bật công tắc ON/OFF trên điện thoại và quan sát đồng hồ 
dòng, để tiện so sánh thì bạn hãy để ý dòng tiêu thụ của một 
máy bình thường như sau :  
 

 NOKIA SAMSUNG
VKĐ1 VCXO XVCC
VKĐ2 VCORE AVCC
VKĐ3 VBB VCC
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Dòng tiêu thụ của một máy bình thường  
 
-  Máy hỏng khối nguồn thì sẽ không có dòng khởi động .  
-  Máy hỏng khối điều khiển thì có dòng khởi động rồi mất 
ngay do 
    không có lệnh duy trì nguồn .  
 

       
 
Hỏng khối điều khiển, khi bật công tắc thấy 
       có dòng điều khiển rồi mất ngay  
 
-  Nếu khối điều khiển hoạt động thì dòng khởi động sẽ duy trì 
và 
    tiếp tục có các dòng khác tiêu thụ khác.  
 
Bước 4 :  ( Dùng hộp nạp phần mềm để kiểm tra ) 
-  Hộp nạp phần mềm sẽ được hướng dẫn chi tiết trong chương 
Phần mềm sửa chữa . ( Phần này tạm coi như bạn đã biết sử 
dụng ) 
-  Hộp nạp phần mềm có thể sử dụng làm công cụ đắc lực để 
kiểm tra các bệnh của khối điều khiển . 
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        Hộp nạp phần mềm cho điện thoại  
 
-  Cắm hộp nạp phần mềm vào máy tính qua cổng USB  
-  Kích hoạt biểu tượng chạy tương ứng với hãng điện thoại  
 

 
 
Các biểu tượng để kích vào khi chạy phần mềm  

 

                  Giao diện chạy phần mềm cho máy NOKIA 

Chạy lại phần mềm cho máy ( các bước chạy sẽ đề cập sau )  
dưới đây là minh hoạ hai trường hợp với máy NOKIA  máy 
hỏng khối điều khiển .  
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Thông báo khi chạy phần mềm trên các máy 
 hỏng khối điều khiển CPU không hoạt động. 

Mở giao diện chạy phần mềm, kết nối điện thoại vào hộp UFS, 
chọn đúng dòng máy : Ví dụ máy NOKIA-6610 là dòng DCT4, 
chọn đúng tên máy, chọn File chạy thích hợp => sau đó kích 
vào chữ    Flash   nếu máy đưa ra thông báo như trên " Process 
Failed, Repowerring Mobile "  là khối điều khiển trên điện 
thoại không hoạt động .  
Các bước cài đặt và chạy phần mềm sẽ được cập nhật ở chương 
Phần mềm sửa chữa . 
 

                          
 
Hiện tượng máy bị lỗi phần mềm, khi bật nguồn , màn hình 
sáng lên rồi tắt hoặc màn hình chớp sáng liên tục . 
=> Với hiện tượng trên bạn chạy lại phần mềm cho máy là 
được. 
   
Lưu ý :  
-  Nếu máy cho phép chạy phần mềm là khối điều khiển đã hoạt 
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3 - Khối điều khiển trên các máy NOKIA  

động . 
-  Nếu trong quá trình chạy phần mềm bị lỗi không thể chạy 
được thì thường do bệnh mối hàn không tiếp xúc, hoặc hỏng bộ 
nhớ FLASH.  

    4 : Các bước sửa chữa khối điều khiển . 

     Nếu đã xác định chính xác khối điều khiển không hoạt động mặc 
dù  
     vẫn có đủ các điện áp cung cấp thì ta làm như sau : 

Rửa và sấy khô mạch in khu vực IC vi xử lý nếu có dấu hiệu 
ẩm mốc, nước vào .  
Kiểm tra kỹ và thay thử cáp tín hiệu ở các máy có hai vỉ trượt 
hay gập. 
 

 
   
Khò lại IC - FLASH  
Khò  lại CPU  
Thay thử IC FLASH  
Khò lại IC RF với máy NOKIA ( Vì IC này chia tần số 26MHz 
thành 13MHz cấp xung Clock cho CPU hoạt động .)  
Thay thử CPU  
( Phương pháp thay IC chân gầm được đề cập trong chương 
 " Thực hành sửa chữa"  .)

   A - Phân tích khối điều khiển máy NOKIA 3310 

    Máy ĐTDĐ NOKIA 3310 dùng IC - D300 làm IC vi xử lý, bên 
cạnh 
    là các IC nhớ D301( FLASH ) và D302 ( SRAM ) 

      1 . IC Vi xử lý CPU với D300 .
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Các chức năng điều khiển của CPU : 
 
IC vi xử lý với nhiệm vụ chính của nó là kiểm tra và điều khiển 
các bộ phận khác trong máy, các bộ phận chịu điều khiển của 
CPU như  
-  Điều khiển mở nguồn và duy trì nguồn 
-  Điều khiển  kênh thu phát 
-  Điều khiển truy cập SIM Card  
-  Điều khiển Dung - Chuông - Led 
-  Điều khiển mạch nạp điện cho Pin 
-  Điều khiển màn hình LCD  
-  Điều khiển mã hoá và giải mã tín hiệu  
   
Mạch điều khiển mở nguồn và duy trì nguồn : 
 

 
 
-  Khi CPU hoạt động, sau khi lấy đươc phần mềm trong 
MEMORY nó sẽ cho lệnh CCONT-INT và CCONT-CS để 
điều khiển và duy trì các điện áp khởi động .  
-  Khi tắt máy, nếu ta nhấn phím ON/OFF quá 64ms, điện áp 
chân PWR-OFF đi qua V414 qua R402 và đang từ mức cao 
chuyển xuống mức thấp,  CPU sẽ cho chạy chương trình tắt 
máy và ngắt các điện áp khởi động . 
-  VCORE ( 1,8V ) Cấp cho CPU 
-  VBB ( 2,8V ) Cấp cho CPU, MEMORY  
-  VCXO ( 2,8V) Điện áp cấp cho mạch dao động  
-  PURX lệnh Reset CPU  
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-  CLK xung đồng hồ 13MHz tạo nhịp cho CPU hoạt động . 
 
Ghi chú :  
Trong các máy NOKIA mạch tạo xung nhịp 13MHz cung cấp 
xung Clock cho CPU được lấy từ IC Cao tần RF, mạch tạo dao 
động OSC tạo ra tần số 26MHz sau đó được chia tần trong IC 
RF để lấy ra 13MHz, vì vậy ở các máy NOKIA , hỏng IC RF 
cũng có thể làm cho máy không mở nguồn . 
   
Mạch điều khiển khênh Thu - Phát  

 

Các lệnh điều khiển kênh thu phát bao gồm :  
-  RX-PWR lệnh điều khiển cho IC nguồn cấp nguồn VRX cho 
kênh thu  
-  TX-PWR Lệnh điều khiển IC nguồn cấp nguồn VTX cho 
kênh phát 
-  Lệnh SYN-PWR điều khiển cấp nguồn VSYN1 cho mạch 
dao động nội  
-  RESET lệnh khởi động IC RF N500. 
-  SYN-EN lệnh cho phép mạch đồng bộ hoạt động 
-  SYN-DAT & SYN-CLK Tín hiệu đồng bộ giữa CPU và IC 
RF Tín hiệu số trong CPU, IC mã âm tần và IC Cao tần RF cần 
phải được đồng bộ để thống nhất về tần số . 
=>  Các lệnh điều khiển thu phát cũng được giải mã từ chương 
trình phần mềm nạp trong bộ nhớ FLASH , vì vậy lỗi phần 
mềm cũng là một nguyên nhân làm kênh thu hoặc kênh phát 
không hoạt động . 
=>  Trong trường hợp CPU dạn mối hàn ở các chân lệnh trên 
thì máy cũng bị hỏng thu hoặc hỏng phát . 
   
Mạch điều khiển truy cập SIM Card  
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-  Trong máy NOKIA 3310 SIM Card không trao đổi dữ liệu 
trực tiếp với CPU mà thông qua IC Nguồn , từ IC nguồn giao 
tiếp với SIM Card thông qua các chân : 
-  V-SIM chân cấp nguồn cho SIM Card 
-  SIM-DAT trao đổi dữ liệu với SIM Card 
-  SIM-CLK xung đồng hồ  
-  SIM-RST lệnh RESET SIM ( Khởi động SIM ) 
Lệnh điều khiển SIM từ CPU thông qua các chân  
-  SIM-PWR điều khiển chọn điện áp cho SIM  
-  SIM-DET : Dò xem máy gắn SIM hay chưa ? 
-  SIM-RST lệnh RESET SIM 
-  SIM-CLK Xung đồng hồ điều khiển SIM 
-  SIM- IO Trao đổi dữ liệu với SIM 
Diode kép V203 là mạch bảo vệ SIM 
 
Một số hư hỏng của mạch truy cập SIM Card  
 +  Khi bật máy nếu bạn nhận được một trong các thông báo : 
" In Sert SIM " 
" Chư có SIM " 
" Cho SIM vào " 
" Lắp thẻ SIM " 
" No SIM " 
... 
=> Đó là những trường hợp máy chưa nhận SIM => Bạn  cần 
xử lý phần cứng như => Kiểm tra các tiếp điểm kết nối SIM, 
thay thử mạch bảo vệ V203, khò lại IC Nguồn, khò lại CPU .  
 
+  Nếu khi bật máy bạn nhận được một trong các thông báo 
dạng  
" SIM Card Notacepted " 
" SIM hỏng " 
" SIM không hợp lệ " 
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" Từ chối thẻ SIM " 
" SIM bị từ chối  " 
" Invalid SIM " 
.... 
=> Đó là các trường hợp máy đã nhận SIM nhưng chưa đọc dữ 
liệu, với trường hợp này bạn Đồng bộ lại phần mềm là được , 
 " Đồng bộ phần mềm được đề cập trong chương - Phần mềm 
sửa chữa " 
   
Mạch điều khiển Dung - Chuông - Led  

 

 
Khi nhận được tín hiệu cuộc gọi hoặc tin nhắn, CPU sẽ chạy 
chương trình âm báo để đưa ra các âm báo bao gồm : 
-  VIBRA : Lệnh điều khiển mô tơ dung => đưa tới chân VIB-
IN của IC khuếch đại Dung - Chuông - Led khuếch đại tạo 
thành dòng điện chạy qua Mô tơ dung . 
-  BUZZER : Lệnh điều khiển chuông => Đưa tới chân BUZ-
IN của IC khuếch đại và đưa ra chân BUZ-OUT  cung cấp cho 
chuông hoạt động . 
-  BLIGHT  : Lệnh điều khiển đèn Led đi vào 2 chân của IC 
     + Vào chân LCD-LEDCNT để điều khiển các đèn chiếu 
sáng 
        màn hình LCD 
     + KBD-LEDCNT điều khiển các đèn chiếu sáng bàn phím . 
 
 Phương pháp sửa chữa mạch Dung - Chuông - Led 
 Nguyên nhân hư hỏng mạch Dung chuông Led có thể do : 
=> Bản thân linh kiện bị hỏng như hỏng Mô tơ dung, hỏng 
Chuông, hỏng các đèn Led , để kiểm tra các linh kiện này bạn 
có thể dùng đồng hồ vạn năng để thang x 1Ω  . 
        +  Đo vào Mô tơ dung nó sẽ quay tít 
        +  Đo vào Chuông sẽ có tiếng kêu sột soạt 
        +  Đo vào đèn Led sẽ phát sáng . 
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 =>  IC Dung chuông Led có thể hỏng làm mất một hay các 
chức 
       năng tương ứng . 
Nếu IC Dung Chuông Led  hỏng một chức năng nào đó mà 
không có IC thay thế , bạn có thể cấy một đèn bán dẫn  theo sơ 
đồ sau :  
 

 
 
    Cấy đèn bán dẫn thay cho mạch dung 
 

 
 
  Cấy đèn bán dẫn thay cho mạch chuông  
 
=> Lỗi phần mềm :  Phần mềm có thể bị lỗi làm cho CPU 
không lấy được chương trình điều khiển dung chuông led, bạn 
có thể chạy lại phần mềm nếu như sau khi đã kiển tra kỹ . 
=>  CPU dạn mối hàn : Nếu CPU bị bong mối hàn tại các chân 
lệnh trên sẽ dẫn đến mất các chức năng tương ứng của lệnh đó, 
với trường hợp này thông thường khò lại IC CPU là được . 
   
Mạch điều khiển quá trình nạp điện cho Pin 
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Mạch điều khiển nạp điện cho Pin gồm các IC Nạp N200, IC 
Nguồn N201, IC Vi xử lý D300 và đèn kép V205 , Nguyên lý 
của mạch nạp như sau : 
-  Khi cắm Bộ xạc vào điện thoại => Điện áp CHARGING qua 
cầu chì FUSE đi vào các chân IC Nạp , đồng thời đi qua R209 
vào chân VCHAR của IC Nguồn, tai đây điện áp dạng Analog 
được đổi thành dạng số  và báo về CPU D300 , CPU sẽ cho 
chạy chương trình nạp điện và thông qua IC Nguồn tạo  ra lệnh 
điều biến độ rộng PWM-OUT đưa đến chân PWM-IN của IC 
Nạp để điều khiển quá trình nạp điện lên Pin, khi PWM ở mức 
cao sẽ cho nạp điện vào Pin, ở mức thấp sẽ ngắt dòng nạp . 
-  Chân CHAR-SENSE trên IC nạp sẽ dò dòng nạp báo về IC 
Nguồn qua chân ICHAR, tín hiệu này được đổi về dạng số và 
báo về CPU nhờ đó CPU theo dõi được dung lượng điện đã nạp 
cho Pin . 
-  Chân BSI  báo trực tiếp từ Pin về CPU cho biết dung lượng 
Pin hiện có, khi Pin đầy CPU sẽ điều khiển ngắt dòng nạp . 
-  CHARLIM báo về CPU tình trạng hoạt động của IC Nạp  
-  Trong trường hợp máy có sự cố hoặc nguồn điện từ bộ xạc 
quá cao => CPU sẽ ngắt dòng nạp thông qua lệnh CCUT để 
bảo vệ an toàn cho máy và người sử dụng .  
   
Mạch điều khiển màn hình LCD  
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-  Nguồn cấp cho màn hình LCD là nguồn VBB  
Các tín hiệu khác điều khiển màn hình đều lấy trực tiếp từ IC 
Vi xử lý  bao gồm :  
-  RST :   Lệnh khởi động màn hình . 
-  LCD-EN : Cho phép màn hình hiển thị  
-  D/-C :  Xung tắt mở mức sáng trên màn hình  
-  DAT :  Dữ liệu đưa lên màn hình LCD 
-  CLK  : Xung  đồng hồ trong mạch truyền tín hiệu tuần tự . 
=>  Toàn bộ thông tin hiển thị trên màn hình đều được cập nhật 
từ SRAM, các thông tin này được nạp từ bộ nhớ FLASH lúc 
máy khởi động hoặc nhận đươc khi ta nhập từ bàn phím hay 
nhận từ tin nhắn v v . => Vì vậy máy bị hỏng  phần mềm cũng 
sẽ làm mất hiển thị trên màn hình  
 
Các trường hợp mất hiển thị trên màn hình .  
=>  Biểu hiện : là các bệnh màn hình trắng xoá, mất hiển thị , 
màn hình chập chờn lúc có lúc không :  
=> Nguyên nhân :  
-  Một nguyên nhân rất phổ biến là do đứt cáp tín hiệu màn 
hình 
-  Do lỗi phần mềm nạp trong bộ nhớ FLASH 
-  Một số trường hợp do bong mối hàn trên CPU  
-  Màn hình bị hỏng . 
Nếu như khối điều khiển không hoạt động thì => Máy không 
mở nguồn , còn các trường hợp máy có màn sáng nhưng không 
hiển thị hình ảnh, ký tự thì thường do đứt cáp hoặc lỗi phần 
mềm :   
   

Điều khiển quá trình mã hoá và giải mã tín hiệu âm thoại  :  
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-  IDAT và QDAT là các dữ liệu số trao đổi giữa hai IC CPU 
và IC AUDIO  
-  COBBA-CS là lệnh chọn Chíp 
-  COBBA-SDAT và COBBA-SCLK là các đường dữ liệu và 
xung đồng hồ trao đổi qua lại giữa hai IC 
-  RESET : lệnh khởi động IC Mã âm tần  
-  PCMDCLK và PCMSCLK là xung đồng hồ của dữ liệu điều 
chế PCM 
-  PCMRXDAT : Là dữ liệu điều chế PCM lúc thu 
-  PCMTXDAT : Là dữ liệu điều chế PCM lúc phát  
 
Khi phát tín hiệu : 
Tín hiệu từ Micro được đưa vào IC mã âm tần => được khuếch 
đại và đổi từ dạng Analog sang Digital => sau đó cho mã hoá 
PCM để chuyển ra dạng tín hiệu số 64Kb/s => Tín hiệu này 
được đưa sang IC vi xử lý (CPU ) để cho mã hoá âm thoại và 
nén tín hiệu từ 64Kb/s xuống còn 13Kb/s  => Cho ghép mã sửa 
sai và thêm mã bảo mật để tránh nghe lén sau đó tín hiệu được 
gửi trở lại IC mã âm tần và cho mã hoá dạng GMSK ( Gauss 
Minimun Shift Key ) để tạo thành 4 tín hiệu TX-IP, TX-IN, 
TX-QP, TX-QN => Các tín hiệu này sẽ được đưa sang IC cao 
tần RF để điều chế lên sóng cao tần rồi đưa qua mạch khuếch 
đại công suất phát, đưa qua Anten phát sóng ra ngoài . 
 
Khi thu tín hiệu :  
Tín hiệu cao tần thu vào qua Anten => qua chuyển mạch Anten 
=> qua các bộ lọc thu đi vào IC RF => ở đây tín hiệu được đổi 
tần và khuếch đại sau đó cho tách sóng điều pha để lấy ra các 
tín hiệu 
 RX-IP và RX-QP =>  các tín hiệu này được đưa sang IC mã 
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âm tần => Cho giải mã GMSK sau đó đưa sang IC Vi xử lý để 
sửa sai và gỡ mã  nghe lén  => cuối cùng  tín hiệu được gửi trở  
lại IC mã âm tần => Cho giải mã PCM => đổi tín hiệu Digital 
sang Analog => Cho khuếch đại và đưa ra tai nghe .  

   2.  IC Nhớ SRAM  

 

Ý nghĩa các đường liên lạc giữa CPU và SRAM 
-  A0 - A15 là 16 đường địa chỉ giúp cho CPU có thể quản lý 
được 216  địa chỉ nhớ trong SRAM, khi CPU ghi hay đọc dữ 
liệu thì nó phải biết địa chỉ ngăn nhớ mà nó sẽ lưu trữ và địa chỉ 
này được tìm ra thông qua bó dây Address 
-  D0 - D15 là 16 đường dữ liệu để truyền thông tin, mỗi lần 
truyền thông tin CPU có thể ghi hay đọc được 16 Bit tương 
đương với 2 Byte và dữ liệu được truyền qua các bó dây này . 
-  CS là lệnh chọ chíp , SRAM có thể có nhiều chíp nhớ, trong 
một thời điểm CPU sẽ chọn lấy một Chíp nhớ để hoạt động . 
-  WR (Write ) Lệnh ghi thông tin vào bộ nhớ  
-  RD ( Read ) Lệnh đọc thông tin ra từ bộ nhớ . 
   
Nguyên lý làm việc của bộ nhớ SRAM : 
-  Dữ liệu của bộ nhớ SRAM là rỗng khi bạn tắt máy 
-  Khi máy khởi động, CPU sẽ nạp các chương trình điều khiển 
máy từ IC FLASH sang bộ nhớ SRAM 
-  Trong quá trình xử lý dữ liệu, các dữ liệu nhận về chưa kịp 
xử lý cũng được đưa tạm vào SRAM, ví dụ như các dữ liệu ta 
nhập từ bàn phím, dữ liệu nhận từ tin nhắn v v.., Các dữ liệu xử 
lý xong chưa kịp truyền đi cũng được cất tạm vào SRAM và sẽ 
được lấy ra để truyền khi đường truyền rỗi . 
-  Như vậy dữ liệu liên tục được ghi vào và đọc ra từ bộ nhớ 
SRAM 
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-  Chỉ cần một đường truyền Data bị hỏng là toàn bộ dữ liệu 
truyền đi sẽ bị sai và CPU không thể lưu hay đọc thông tin một 
cách chính xác được . 
-  Chỉ cần một đường địa chỉ bị hỏng là CPU sẽ không tìm thấy 
vị trí dữ liệu đã lưu trữ hoặc nó sẽ không tìm được nơi lưu trữ .  
=>  Điều đó có nghĩa là trong 16 đường Data và 16 đường 
Address chỉ cần hỏng một đường ( ví dụ mối hàn không tiếp 
xúc ) là CPU đã không thể truy cập để ghi và đọc thông tin => 
quá trình xử lý của CPU bị ngừng hoạt động => kết quả là máy 
không mở được nguồn 
=>  SRAM có tỷ lệ hỏng ít, chủ yếu là do mối hàn không tiếp 
xúc .  

   3. IC Nhớ FLASH  

 

Ý nghĩa các đường liên lạc giữa CPU và FLASH 
- Hoàn toàn tương tự như các đường liên lạc giữa CPU và 
SRAM, riêng các đường địa chỉ có tới 20 đường địa chỉ vì vậy 
CPU quản lý được 220  địa chỉ nhớ trong FLASH . 
   
Nguyên lý làm việc của bộ nhớ FLASH :  
-  Khác với SRAM , bộ nhớ FLASH được nạp sẵn dữ liệu bao 
gồm hệ điều hành và các chương trình điều khiển máy hoạt 
động . 
-  Bộ nhớ FLASH chỉ ghi dữ liệu ( lệnh Write ) khi bạn chạy 
phần mềm hoặc khi bạn chọn Save vào Memory của máy . 
-  CPU sẽ truy cập vào bộ nhớ FLASH để lấy ra phần mềm mỗi 
khi có yêu cầu cần được xử lý, sự hoạt động của CPU phụ 
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thuộc vào phần mềm được lập trình sẵn nạp trong bộ nhớ 
FLASH . 
-  Nếu lỗi bộ nhớ FLASH hoặc đứt các đường dữ liệu hay 
đường địa chỉ giữa CPU và FLASH => CPU sẽ không lấy được 
phần mềm trong FLASH để điều khiển máy => Kết quả là máy 
sẽ mất một chức năng nào đó hoặc máy không mở được 
nguồn .  

  

 B -   Phân tích máy NOKIA 6610 

    1. Đặc điểm của khối điều khiển NOKIA 6610 

Các nguồn khởi động  
-  VR3 ( Điện áp khởi động thứ nhất : 2,8V) 
Điện áp này cung cấp cho bộ tạo dao động 26MHz và một phần 
của IC - RF => dao động tạo ra được chia tần thông qua IC - 
RF để lấy ra 13MHz tạo xung Clock cung cấp cho CPU hoạt 
động . 
-  VCORE ( Điện áp khởi động thứ hai : 1,8V ) 
Đây là điện áp cung cấp cho IC Vi xử lý - CPU, điện áp này 
cấp vào IC qua nhiều chân . 
-  VIO ( Điện áp khởi động thứ ba :  2,8V )  
Đây là điện áp cung cấp cho CPU, IC - FLASH, IC - SRAM và 
màn hình LCD 
=> Cả ba nguồn điện áp trên xuất hiện sau khi ta bấm phím 
ON/OFF và chúng được duy trì nếu như khối điều khiển hoạt 
động, trong trường hợp khối điều khiển không hoạt động => 
các điện áp này xuất hiện rồi mất ngay . 
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Sơ đồ khối nguồn và khối điều khiển NOKIA 6610 

Các điện áp điều khiển của máy NOKIA 6610 bao gồm các 
điện áp từ VR1 đến VR7  
+  Các điện áp VR1, VR5, VR6 cung cấp cho IC RF chung cho 
cả kênh thu và kênh phát 
+  Điện áp VR2 cấp nguồn điều khiển kênh phát 
+  Điện áp VR4 cấp nguồn cho kênh thu 
+  Điện áp VR7 cấp nguồn cho bộ dao động nội VCO . 
  

Xu hướng tích hợp : 
Các IC : Dung - Chuông, bộ nhớ ROM, IC mã âm tần AUDIO 
và IC Nạp - Charging được tích hợp trong IC nguồn, vì vậy nếu 
hỏng một trong các chức năng như hỏng dung chuông hay hỏng 
nạp  
=> bạn cũng phải thay cả IC nguồn .  

Bạn đưa trỏ chuột vào ảnh để xem chú thích  
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Vỉ máy NOKIA 6610 mặt trước và mặt sau  

  2. Nguyên lý hoạt động của khối điều khiển NOKIA 6610 . 

Khi ta bật nguồn ( nhấn phím ON/OFF ) IC nguồn D200 đưa ra 
các điện áp khởi động VR3, VCORE và VIO cung cấp cho khối 
điều khiển hoạt động,  
Khi có đủ các điều kiện  
-  Có CLK 13MHz từ IC RF đưa tới 
-  Có điện áp VCORE và  VIO cấp cho CPU 
-  Có VIO cấp cho FLASH và SRAM 
-  Có lệnh khởi động CPU từ IC nguồn . 
=>>  CPU sẽ hoạt động , công việc đầu tiên là nó truy cập vào 
FLASH để tải các phần mềm cần thiết cho việc điều hành máy 
sang bộ nhớ SRAM => rồi sử dụng phần mềm đó trên SRAM 
điều khiển máy .  
Sau đó CPU sẽ chạy và giải mã phần mềm trên bộ nhớ SRAM 
để tạo ra các lệnh điều khiển bao gồm  
=>  Điều khiển duy trì nguồn 
=>  Điều khiển kênh thu phát tín hiệu  
=>  Điều khiển SIM Card  
=>  Điều khiển âm báo, đèn Led 
=>  Điều khiển màn hình LCD 
=>  Điều khiển dòng nạp  vào Pin  
Nếu như hỏng một trong các IC như CPU, FLASH,  SRAM 
hay mất dao động 13MHz thì CPU sẽ không hoạt động => Máy 
không mở được nguồn  
Nếu máy bị lỗi phần mềm thì có thể mất 1 trong các chức năng 
ở trên và thông thường  hay sinh hiện tượng  bật máy có nguồn 
rồi mất ngay => do không có lệnh duy trì .  
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Hiện tượng máy bị lỗi phần mềm  

    3.  Một số bệnh thực tế của khối điều khiển, phương pháp kiểm 
         tra và sửa chữa .  

        1) Bệnh 1 : 

Hiện tượng : 
=>  Máy không mở được nguồn, không sáng các đèn Led . 
   
Phân tích nguyên nhân 
+  Máy không mở được nguồn do nhiều nguyên nhân, các 
nguyên nhân dẫn đến không mở nguồn đó là : 
     -  Mất nguồn VBAT  
     -  Hỏng IC nguồn 
     -  Khối điều khiển không hoạt động ( thường do lỗi CPU 
hoặc 
        Flash ) 
     -  Lỗi phần mềm 
   
Các bước kiểm tra sửa chữa : 
Bước 1 =>>  Kiểm tra trở kháng chân Pin ( đo bằng thang 
x1Ω ) nếu trở kháng bình thường => thì nguồn VBAT sẽ còn, 
nếu trở kháng bị chập => sẽ mất nguồn VBAT . 
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-  Để đồng hồ thang x1Ω  nếu bạn đo thấy một chiều lên kim và 
một chiều không lên => là trở kháng bình thường . 
-  Trong trường hợp trở kháng bị chập nếu cả hai chiều đo kim  
lên = 0Ω  => bạn cần cô lập IC công suất phát để kiểm tra . 
 
Bước 2 =>> Kiểm tra dòng tiêu thụ bằng đồng hồ dòng  
 

 
 
Cấp nguồn bằng đồng hồ dòng vào điện thoại và bật công tắc 
ON/OFF trên điện thoại => ta thấy kim chỉ báo như sau : 
 

 
 
Lưu ý :  Kim chỉ báo đến 10mA vì vậy với đồng hồ dòng để 
thang 1,5A thì kim nhích lên rất ít, để nhìn rõ hơn bạn dùng 
đồng hồ vạn năng Trung quốc để thang 50mA và mắc nối tiếp 
vào đường cấp nguồn cho điện thoại => bạn sẽ thấy kim chỉ 
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báo rõ hơn . 
 
=> Khi đo dòng tiêu thụ thấy kết quả là : kim nhích lên chút ít 
rồi mất ngay sau khi bạn bật công tắc ON/OFF => điều ấy cho 
thấy IC nguồn đã hoạt động => nhưng khối điều khiển không 
hoạt động . 
 
Bước 3 =>> Chạy lại phần mềm cho máy . 
( Các bước chạy phần mềm chúng tôi sẽ hướng dẫn sau, nhưng 
ở đây tạm coi như bạn đã biết sử dụng )  
-  Cắm hộp nạp phần mềm vào máy tính  
-  Mở giao diện chạy phần mềm cho máy NOKIA  

 

-  Kích vào Connect để máy tính khởi động hộp nạp . 
-  Kích vào dòng DCT4 
-  Kích vào mục Produc và chọn dòng máy cần chạy ( với máy 
6610 bạn có thể chạy phần mềm của 7210 vì vậy ở mục này 
bạn chọn 7210 )  
 

 
 
Kích vào   ...   để chọn các File chạy  
-   MCU  là   nhl4__05.630  
-   PPM   là   nhl4__05.63t 
-   CNT   là   nhl4__05.63.ucp_vt 
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Để có được các File trên bạn hãy cài đặt phần mềm cho máy 
Nokia7210 ( File cài đặt nằm trong thư mục Nokia7210 có 
trong đĩa DCT4 kèm theo hộp nạp phần mềm ), khi cài đặt bạn 
không thay đổi đường dẫn thì lúc chọn file trên giao diện nó sẽ 
tự chỉ ra thư mục chứa đúng file của máy cần chạy . 
 
Tiếp theo bạn bỏ  "Không chọn"  tại các mục  
-   Auto Clear Result Window 
-   Auto Scroll Result Window 
-   Autodetect Product 
Và không chọn tại các mục khác như mặc định . 
=> Sau đó kích vào phím   Flash    để chạy lại phần mềm cho 
máy  

 

=> Nếu quá trình chạy phần mềm thành công thì sau khi chạy 
xong máy của bạn sẽ mở được nguồn . 
=> Nếu chạy phần mềm bị báo lỗi và bạn không thể chạy lại 
được thì máy của bạn bị lỗi về phần cứng => thông thường là 
lỗi Flash  hoặc CPU hoặc là IC nguồn . 
 
Bước 4 : Xử lý phần cứng nếu chạy phần mềm không được  
-  Bạn hãy kiểm tra các điện áp khởi động bao gồm   VR3 ( áp 
khởi động cấp cho dao động 26MHz ), VCORE ( áp khởi động 
cấp cho CPU ) và VCC ( áp khởi động cấp cho CPU và 
Memory ), để đo được các điện áp này bạn cần xem trên sơ đồ 
chỉ dẫn linh kiện và thông thường  bạn cần đo trên các tụ lọc vì 
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ta không thể đo vào chân IC chân gầm 
 => Nếu thiếu một trong các điện áp trên thì lỗi thuộc về IC 
nguồn 
=> Nếu các điện áp trên vẫn đầy đủ thì lỗi thuộc về CPU và 
Flash 
=> Để khắc phục => bạn khò lại các IC bị lỗi, nếu không được 
thì  
      hãy thay thử IC. 
=> Nếu lỗi thuộc về Flash hoặc CPU thì hãy thay thử Flash 
trước  
      vì Flash có tỷ lệ hỏng nhiều hơn và việc thay thế đơn giản 
hơn . 
 

  

 
 
 Dùng máy khò để khò lại hoặc thay thế các IC bị lỗi  
( Phương pháp sử dụng máy khò và thay IC chân gầm sẽ 
 đề cập trong phần "Thực hành sửa chữa"  )  

      2)  Bệnh 2 :  

Hiện tượng : 
-  Khi bật công tắc ON/OFF máy lên nguồn rồi mất ngay  
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Phân tích nguyên nhân : 
-  Máy đã lên được nguồn, phát sáng màn hình và các đèn Led 
    => điều này chứng tỏ khối điều khiển đã hoạt động nhưng 
nguồn 
          không duy trì . 
-  Nguồn không duy trì là do máy không có lệnh duy trì nguồn, 
nguyên nhân thường do :  
          =>  Lỗi phần mềm  
          =>  Lỗi tiếp xúc của mối hàn trên CPU hoặc Flash 
   
Các bước kiểm tra sửa chữa . 
Các bước kiểm tra sửa chữa tương tự như Bệnh 1, nhưng với 
trường hợp này bạn bỏ qua các bước đo trở kháng chân pin và 
đo dòng tiêu thụ mà chạy lại phần mềm cho máy luôn, nếu 
không được thì xử lý về phần cứng  như bệnh trên .  

   3) Bệnh 3  

Hiện tượng : 
- Máy không nhận SIM Card, khi mở máy bạn nhận được một 
trong các thông báo :  
" In Sert SIM " 
" Chư có SIM " 
" Cho SIM vào " 
" Chưa lắp thẻ SIM " 
" No SIM " 
... 

 
 
     Mạch quản lý SIM Card của khối điều khiển. 
   
Nguyên nhân : 
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-  Nguyên nhân chủ yếu là do các lá đồng tiếp xúc với SIM bị 
bẩn, 
    hoặc ô xy hoá . 
-  Một số trường hợp do lỗi của IC nguồn 
   
Khắc phục : 
-  Lắp một SIM đang chạy bình thường trên một máy khác 
-  Vệ sinh các tiếp điểm đồng tiếp xúc với SIM  
-  Khò lại IC nguồn  
-  Thay IC nguồn  
=> Lưu ý : Với các máy NOKIA dòng DCT4 khi thay IC 
nguồn bạn phải đồng bộ lại bằng hộp nạp phần mềm thì máy 
mới chạy được ( quá trình đồng bộ được đề cập trong phần " 
Phần mềm sửa chữa" ), đồng bộ thực chất là ghi lại dữ liệu vào 
ROM vì ROM trên các máy NOKIA - DCT4 chúng được tích 
hợp trong IC nguồn .  

   4) Bệnh 4 :  

Hiện tượng  
Máy mất dung hoặc chuông hoặc mất cả dung và chuông, tuy 
nhiên máy vần có thể gọi và nghe . 
   
Nguyên nhân : 
-  Hỏng Mô tơ dung 
-  Hỏng Chuông 
-  Các tiếp điểm với dung, chuông bị bẩn, ô xy hoá không tiếp 
xúc 
-  Lỗi phần mềm 
-  Hỏng mạch khuếch đại tín hiệu dung chuông nằm trong IC 
nguồn 
   
Kiểm tra và sửa chữa : 
-  Dùng đồng hồ vạn năng để thang x1Ω  đo vào Mô tơ dung  
     => Nếu quay tít => Mô tơ tốt  
 

 
 
-  Tương tự như trên, bạn đo vào Chuông nó sẽ kêu lột sột => là 
chuông tốt . 
-  Vệ sinh xạch sẽ các tiếp điểm trên vỉ mạch với Mô tơ dung 
và 
    Chuông 
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-  Nếu không có kết quả bạn hãy chạy lại phần mềm cho máy  
-  Trường hợp chạy lại phần mềm không được là hỏng mạch 
dung 
    chuông nằm trong IC nguồn 
        => Khò lại IC nguồn 
        => Thay  IC nguồn 

 C -  Phân tích khối điều khiển máy SAMSUNG SGH-2400 

         ( Máy này có trong quyển sơ đồ đen trắng tập 2 )
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     Đặc điểm của khối điều khiển SAMSUNG  

Máy SAMSUNG sử dụng các đèn bán dẫn kép để cấp nguồn 
cho khối điều khiển và khối thu phát tín hiệu . 
 

 
 
  Đèn bán dẫn kép trong các bộ nguồn máy SAMSUNG 
   
Nguồn trước khi cấp cho khối điều khiển và khối thu phát được 
ổn áp qua IC nâng áp để đảm bảo khi nguồn Pin yếu máy vẫn 
có thể hoạt động được .  
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    Nguyên lý hoạt động : 

Khi lắp Pin vào là máy xuất hiện điện áp nguồn V.BAT. 
-  Nguồn V.BAT sẽ cấp trực tiếp cho IC công suất phát 
-  Đi qua đèn ổn áp U250 để tạo áp STARUP cấp cho mạch 
dung chuông. công tắc ON/OFF , đèn ổn áp U252 và một số 
mạch khác  
-  Đi qua IC ổn áp U812 tạo thành nguồn B+ đi  vào chờ tại 
chân 1 của các đèn ổn áp U801, U806, U811, U803, U805, 
U810 .  
Khi ta bấm phím ON/OFF trên bàn phím , điện áp STARUP đi 
qua phím ON/OFF => qua D251 vào chân 3 (chân EN) các đèn 
kép U801, U806 và U811 các đèn này mở và cho ra các điện áp 
 
   -  XVCC  cấp cho mạch dao động 13MHz 
   -  AVCC  cấp cho CPU 
   -  VCC  cấp cho CPU và các IC nhớ như FLASH, SRAM .  
Khi có điện áp cung cấp và có xung CLK-13MHz => khối điều 
khiển hoạt động => CPU sẽ truy cập vào bộ nhớ FLASH để lấy 
ra các phần mềm điều khiển máy, các phần mềm cần thiết được 
tải sang bộ nhớ SRAM để phục vụ trực tiếp cho CPU xử lý .  
CPU lấy được phần mềm => cho giải mã để tạo ra các lệnh 
điều khiển dưới dạng điện áp => bao gồm : 
-   Lệnh duy trì nguồn UP-ONOFF   
-   Thông Lện điều kiển IC mã âm tần 
-   Thông qua IC mã âm tần điều khiển nguồn cho khối thu 
phát, điện áp điều khiển cho khối thu phát và mạch dao động 
VCO lấy từ các đèn kép :  
   =>  Đèn U803 cấp nguồn cho bộ dao động VCO 
   =>  Đèn U805 cấp nguồn cho các IC xử lý tín hiệu thu và 
phát sóng cao tần .  
Điện áp DCVOL  lấy từ chấu cắm bên ngoài => đưa vào mở 
thông đèn U252 có tác dụng mở ra các điện áp điều khiển khi 
bạn chạy nạp phần mềm cho máy .  
Mạch báo dung được điều khiển từ CPU và được khuếch đại 
qua một Transistor sau đó điều khiển cho mô tơ dung hoạt 
động .  
Mạch báo chuông được điều khiển từ IC mã âm tần sau đó 
được khuếch đại qua một Transistor trước khi đưa đến chuông . 

Bạn đưa chuột vào ảnh để xem chú thích  
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Vỉ máy SAMSUNG SHG 2400 

  Hư hỏng thường gặp và phương pháp kiểm tra khối điều khiển  

Khi khối điều khiển không hoạt động hoặc phần mềm bị lỗi => 
máy sẽ không mở được nguồn, vì vậy bạn bật công tắc sẽ 
không có gì cả 
 
=> Chú ý các trường hợp hỏng màn hình hay đứt cáp tín hiệu 
thì máy của bạn có thể không lên màn hình nhưng vẫn lên đèn 
bàn phím hoặc vẫn có thể nghe, gọi .  
   
Nguyên nhân : Máy không lên nguồn có thể do : 
-  Chưa có đầy đủ các điện áp điều khiển đó là AVCC, XVCC 
và 
    VCC 
-  Mất dao động 13MHz 
-  Dạn mối hàn trên CPU , FLASH hoặc SRAM 
-  Máy bị ẩm hay nước vào  
-  Đứt cáp tín hiệu ( Nếu có )  
-  Phím  ON/OFF không tiếp xúc  
-  Lỗi phần mềm nạp trong FLASH 
-  Hỏng một trong các IC : CPU, FLASH hoặc SRAM 
   
Phương pháp kiểm tra  
-   Sử dụng đồng hồ đo dòng để quan sát dòng tiêu thụ => từ đó 
theo phân tích ta sẽ tìm ra bệnh .  
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-------------------------------------- 
 Để tiện so sánh thì bạn hãy quan sát dòng tiêu thụ một máy 
hoạt động bình thường như sau :  
 

 
 
-  Ban đầu có dòng khoảng 30mA khi xuất hiện các điện áp 
điều 
 khiển => sau đó dòng tăng lên tới 150mA là khối điều khiển 
hoạt động và đưa ra lệnh bật sáng các đèn Led => tiếp theo là 
dòng dao động khi IC công suất phát hoạt động => cuối cùng 
dòng giảm thấp khi chuyển sang màn hình chờ . 
--------------------------------------------- 
 
Với các máy hỏng khối điều khiển thì ta thấy dòng dừng lại ở 
mức khoảng 20mA đến 30mA khi ta bấm và giữ phím ON/OFF 
và lại trở về 0mA khi ta nhả tay ra . 
 

    
 Có dòng 20 - 30mA khi bấm        Dòng trở về 0 khi nhả tay ra  
    và giữ phím ON/OFF 
 
=>  Như trên là biểu hiện của khối điều khiển không hoạt 
động , có dòng tiêu thụ 20 - 30mA tức là đã xuất hiện các điện 
áp điều khiển 
   
Các bước sửa chữa :
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-  Rửa bằng dầu rửa mạch sau đó sấy khô máy nếu có dấu hiệu 
ẩm 
    mốc . 
-  Kiểm tra điện áp trên chân 5 các đèn U801, U806 và U811 
-  Chạy lại phần mềm cho máy bằng hộp nạp phần mềm 
-  Khò lại Flash, CPU và SRAM khò lại từng con rồi thử . 
-  Thay thử IC Flash nếu các bước trên đã thực hiện mà không 
có 
     kết quả .  
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1 - Khối thu phát tín hiệu 

  1. Sơ đồ khối tổng quát kênh Thu - Phát  tín hiệu . 

 

Sơ đồ khối của kênh thu tín hiệu 

Ý nghĩa các mạch và tín hiệu trên sơ đồ khối  : 
-  ANTEN SWITCH :  Chuyển mạch Anten, do có một Anten 
hoạt động chung cho cả hai chế độ thu và phát ở băng sóng 
GSM và DCS vì vậy cần có chuyển mạch, trong một thời điểm 
Chuyển mạch sẽ đóng cho Anten tiếp xúc vào 1 trong 4 đường 
trên . 

 
   Hình dạng thực tế của chuyển mạch Anten 
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Sơ đồ nguyên lý bên trong chuyển mạch Anten 
 
-  FILTER :  Là bộ lọc, ở kênh thu là bộ lọc thu, nhiệm vụ của 
bộ lọc là cho tín hiệu trong giải sóng cần thu đi qua, triệt tiêu 
các tín hiệu can nhiễu . 

             
Hình dáng thực tế của các bộ lọc           Ký hiệu trên sơ đồ  
 
-  RXI và RXQ  : Các tín hiệu điều chế vuông góc thu được 
sau mạch tách sóng điều pha, đây là các tín hiệu số . 
 
-  RF IC :  IC Cao trung tần, thực hiện các công việc : Khuếch 
đại, trộn tần và tách sóng điều pha ở chế độ thu và điều chế cao 
tần ở chế độ phát . 

 
Hình dạng thực tế của IC Cao Trung tần, là IC chân gầm . 
 
-  AUDIO  :  IC Mã âm tần, thực hiện các công việc : Giải mã 
và mã hoá tín hiệu, đổi tín hiệu từ Analog sang Digital và 
ngược lại . 
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Hính dáng thực tế của IC Audio  
 
-  VCO  :   ( Vol Control Ossilator ) : Mạch dao động điêu 
khiển bằng điện áp , có nhiệm vụ tạo dao động cao tần để cung 
cấp cho mạch trộn tần ở chế độ thu và mạch điều chế cao tần ở 
chế độ phát 

      
Hình dáng của bộ dao động VCO  
 
-  13MHz  :  Đây là mạch dao động tao ra tần số 13MHz 
( trong máy Samsung ) hoặc 26MHz ( Trong máy Nokia ) mạch 
này tạo ra xung nhịp để đồng bộ mọi hoạt động của các IC trên 
máy như IC Cao tần, IC mã âm tần và IC Vi xử lý, ngoài ra 
13MHz là tín hiệu Clock cung cấp cho CPU hoạt động . 

       
Hình dáng của bộ dao động 13MHz hoặc 26MHz  
 
-  Speaker 
 

 
  Hình ảnh thực tế của Loa trong điện thoại di động  
 
-  IC PA ( Power Amply ) 

     
  Hình dáng IC công suất phát 
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-  POWER  :  Khối nguồn, điều khiển cấp nguồn cho khối điều 
khiển thông qua các điện áp khởi động  VKĐ1, VKĐ2, VKĐ3 
và cấp nguồn cho khối thu phát thông qua các điện áp điều 
khiển  VĐK1, VĐK2, VĐK3 .( Xem lại khối nguồn )  
 
-  CPU và Memory :  IC Vi xử lý  và các IC nhớ : Điều khiển 
mọi sự hoạt động của máy ( Xem lại khối điều khiển ), trong đó 
có điều khiển quá trình thu phát , điều khiển mã hoá và giải mã 
tín hiệu âm thoại và các tín hiệu khác như tin nhắn, âm báo vv.. 

    2.  Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của kênh Thu tín hiệu  

Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích 

 
 

Sơ đồ kênh thu tín hiệu  

Nguyên lý hoạt động của kênh thu :  
- Ở kênh thu và phát đều tồn tại 2 băng sóng là băng GSM và 
DCS hoạt động song song, tuy nhiên ở Việt Nam chỉ sử dụng 
băng GSM nên ta chỉ cần quan tâm đến băng sóng này là 
chính :  
- Băng GSM có dải tần thu từ 935MHz - 960MHz, mỗi điện 
thoại khi liên lạc chỉ sử dụng một kênh có giải thông là 
200KHz để nhận thông tin, việc sử dụng kênh nào trong giải 
tần trên là do đài phát quy định một cách tự động, khi số thuê 
bao liên lạc vượt quá số kênh cho phép thì sinh hiện tượng 
nghẽn mạch . 
-  Tín hiệu phát đi từ các trạm BTS ( Trạm phát sóng ) được thu 
vào MS ( Máy thu )  thông qua Anten . 
 

www.hocnghe.com.vn

xuanvinh_0912421959 Tài liệu này đã đăng ký bản quyền 



            
 
=> Tín hiệu thu qua Anten => đi qua Chuyển mạch ( ANTEN 
SWITCH ) => Qua bộ lọc thu ( FILTER ) để loại bỏ can nhiễu 
=> Sau đó tín hiệu được khuếch đại ( AMPLY ) để tăng biên độ 
=> Đi qua bộ ghép hỗ cảm ( COUPLE ) để chia tín hiệu thành 
hai tín hiệu cân bằng => Đi vào IC RF =>  tín hiệu được 
khuếch đại rồi đưa vào mạch trộn tần ( MIXER ) 
=> Tín hiệu dao động nội VCO được chia tần qua mạch 
( DIV )  sau đó cũng được đưa vào mạch trộn tần ( MIXER ) 
-  Đầu ra mạch trộng tần ta thu được tín hiệu trung tần, tín hiệu 
được đưa sang mạch tách sóng điều pha ( DETECT ) để lấy ra 
các tín hiệu số RXI và RXQ => Đưa sang IC mã âm tần Audio . 
-  IC mã âm tần cho giải mã GMSK ( DEMOD )  sau đó tín 
hiệu được đưa qua CPU để gỡ mã chống nghe nén và tách ra 
các tín hiệu điều khiển, tín hiệu thoại cho quay trở lại IC mã âm 
tần => đưa qua mạch đổi DAC ( Digital Analog Converter ) để 
đổi tín hiệu số sang tín hiệu Analog lấy ra  tín hiệu âm tần, cho 
khuếch đại rồi đưa ra tai nghe. 
-  Các tín hiệu điều khiển được CPU sử dụng để so sánh với dữ 
liệu SIM Card, chạy phần mềm điều khiển Dung chuông  Led 
và hiển thị thông tin trên màn hình .  

Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích  

 

Vỉ máy NOKIA 8210  

    3.  Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của kênh Phát tín hiệu  
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Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích .  

 

Sơ đồ nguyên lý kênh phát tín hiệu  

Nguyên lý hoạt động của kênh phát . 
-   Tín hiệu thu vào qua Micro được đưa vào IC Audio ( IC mã 
âm tần còn gọi là IC COBBA ) => Tín hiệu qua mạch đổi ADC 
 ( Analog Digital Converter ) đổi thành tín hiệu số sau đó đưa 
sang IC Vi xử lý để cài mã chống nghe nén và chèn thêm các 
tín hiệu điều khiển => tiếp theo tín hiệu quay trở lại IC mã âm 
tần và đưa vào mạch điều chế GMSK ( MODULATION ) để 
tạo ra 4 tín hiệu  
TX-IP, TX-IN, TX-QP, TX-QN , bốn tín hiệu này được đưa 
sang IC Cao trung tần ( IC RF ) , ở đây các tín hiệu được tổng 
hợp lại qua mạch ASSEMBLE  rồi cho điều chế lên sóng cao 
tần thông qua mạch MIXER , tần số dao động nội từ mạch 
VCO được chia 2 qua mạch DIV sau đó đưa vào mạch điều chế 
cao tần MIXER , tạo thành tín hiệu phát TX-GSM có tần số 
nằm trong phạm vi  
890MHz - 915MHz  => Tín hiệu TX-GSM ra khỏi IC Cao tần 
theo 2 đường và được tập hợp lại thành 1 đường thông qua 
cuộn hỗ cảm T1 ( Couple ) => sau đó đi qua bộ lọc phát 
FILLTER  => khuếch đại qua tầng tiền khuếch đại  PRE 
AMPLY  => đi vài IC khuếch đại công suất PA ( Power 
Amply ) => tín hiệu ra khỏi IC khuếch đại công suất => đi qua 
bộ cảm ứng phát  T2   rồi đưa lên chuyển mạch Anten 
( ANTEN SW ) => đưa ra Anten phát ra ngoài không gian . 
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-  Từ IC RF đưa ra điện áp điều khiển thay đổi công suất phát 
VAPC ( Vol Amply Power Control ), khi máy thu ở xa đài 
phát, IC công suất được điều khiển để phát mạnh hơn, khi máy 
thu gần đài phát, IC công suất phát ở công suất yếu hơn . 
-  Tín hiệu lấy ra từ bộ cảm ứng phát T2 cho hồi tiếp về IC Cao 
tần RF ( TX-DET ) có tác dụng giữ ổn định công suất phát 
sóng .  
   
Các linh kiện trên đường phát sóng . 
 
-  Micro  

                 
 
-  IC - AUDIO 

      
 
-  IC - RF 

          
 
-  Dao động VCO 

     
 
-  Bộ lọc phát  FILTER 

        
 
-  IC PA ( Power Amply ) 
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2 - Khối thu phát May NOKIA 

    
 
-  Chuyển mạch Anten - ANTEN SW 

 
   
IC Công suất phát hoạt động khi nào ?  
-  IC công suất phát được cấp nguồn V.BAT  tức là nguồn cấp 
liên tục kể cả khi ta tắt máy, nhưng IC không hoạt động và 
không ăn dòng khi chưa có lệnh VAPC  .  
-  Khi ở chế độ chờ , khoảng 15 phút IC công suất phát mới 
hoạt động 1 lần ( trong vài giây ) để phát tín hiệu liên lạc về 
tổng đài . 
-  Khi bạn di chuyển ( đi trên đường ) máy sẽ phát sóng về tổng 
đài mỗi khi bạn tiến gần tới một trạm BTS mới . 
-  Khi ta đàm thoại IC công suất phát hoạt động liên tục và tiêu 
thụ dòng khá lớn khoảng 150mA - 200mA, vì vậy dễ bị hỏng 
nếu thời gian đàm thoại kéo dài . 

    1. Phân tích khối thu phát máy NOKIA 8250 

     A -  Kênh Thu  

    Sơ đồ mạch : 
                  Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích 
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Sơ đồ nguyên lý kênh thu máy NOKIA 8250  
Băng GSM  

   Nguyên lý hoạt động của kênh thu : 

Tín hiệu từ các trạm BTS được thu vào máy qua Anten, tín hiệu 
đi vào chuyển mạch Anten Z670, đi qua tụ C614 qua bộ lọc thu 
Z620 lọc lấy các tín hiệu cần thu trong giải tần 935MHz đến 
960MHz và loại bỏ can nhiễu, sau đó tín hiệu được khuếch đại 
qua đèn V904 và đi qua bộ lọc thu thứ hai Z600 =>  qua bộ 
ghép hỗ cảm T600 và tách làm hai đường đi vào IC cao tần 
RF .  
Trong IC cao tần tín hiệu tiếp tục được khuếch đại sau đó đưa 
vào mạch đổi tần 
+  Dao động nội VCO cũng được đưa vào mạch đổi tần 
+  Mạch đổi tần sẽ trộn tín hiệu RF với VCO để lấy ra tín hiệu 
trung tần IF  
+  Tín hiệu IF được khuếch đại sau đó đưa vào mạch tách sóng 
điều pha để lấy ra hai tín hiệu điều chế vuông góc RXI và RXQ 
 
+ IC RF được cung cấp các điện áp VRX, VCP, VREF và 
VSYN  
Hai tín hiệu RXI và RXQ được đưa sang IC mã âm tần để giải 
mã GMSK sau đó chia làm hai, tín hiệu thoại được đổi D-A 
( Digital sang Analog ) lấy ra tín hiệu âm tần => khuếch đại rồi 
đưa ra loa . 
=> Các tín hiệu điều khiển được đưa xuống CPU xử lý để lấy ra 
tín hiệu âm báo hoặc tin nhắn v v .  
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Bạn đưa trỏ chuột vào ảnh để xem chú thích  

 

Vỉ máy NOKIA 8250 

   B. Kênh phát  

   Sơ đồ mạch  
             Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích  

 

Sơ đồ nguyên lý kênh phát máy NOKIA 8250 
băng GSM 
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     Nguyên lý hoạt động của kênh phát  

Tín hiệu từ Micro đi vào IC mã âm tần Audio => Tại IC Audio 
tín hiệu âm tần được đổi thành tín hiệu số thông qua mạch 
ADC (Analog-Digital Converter ) rồi chèn thêm các tín hiệu 
điều khiển sau đó tín hiệu được mã hoá GMSK để tạo ra 4 tín 
hiệu TX-IP, TX-IN, TX-QP, TX-QN đưa sang IC RF .  
IC RF tổng hợp các tín hiệu trên lại sau đó điều chế vào sóng 
cao tần rồi đưa ra hai chân A1 và B1 .  
Mạch dao động VCO ở chế độ phát cung cấp dao động cho 
mạch điều chế phát, tần số phát ở trong khoảng 890MHz đến 
915MHz  
Tín hiệu phát đi ra từ hai chân A1 và B1 được tập hợp thành tín 
hiệu duy nhất thông qua cuộn ghép hỗ cảm T700 => đi qua bộ 
lọc phát Z700 => đi qua cuộn hỗ cảm T750 => khuếch đại qua 
tầng V801 rồi đưa vào IC khuếch đại công suất N702 ( Power 
Amply )  
IC P-A (N702) được cấp trực tiếp từ nguồn V.BAT, lệnh 
VAPC từ IC RF điều khiển thay đổi công suất phát để đảm bảo 
duy trì liên lạc và tiết kiệm pin - khi máy thu ở gần trạm BTS 
thì công suất phát sẽ giảm, khi máy thu ở xa trạm BTS công 
suất phát sẽ tăng  
-  IC công suất phát hoạt động liên tục khi ta đàm thoại và ăn 
dòng khoảng 150 đến 200mA vì vậy nó dễ bị hỏng nếu thời 
gian đàm thoại kéo dài .  
L553 là cuộn cảm ứng phát lấy một phần tín hiệu ra hồi tiếp về 
IC RF để ổn định công suất phát sóng .  
Chuyển mạch Anten ở chế độ phát được đóng về đường TX-
GSM để đưa tín hiệu phát ra anten rồi bức xạ ra ngoài .  

Đưa trỏ chuột vào ảnh để xem chú thích  

  

Vỉ máy NOKIA 8250  

   2. Phân tích khối thu phát máy NOKIA6610  

   A. Kênh thu  

   Sơ đồ mạch  
                   Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích  
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Sơ đồ mạch kênh thu máy NOKIA 6610  

   Một số đặc điểm của  NOKIA 6610 ( Đại diện cho các  máy đời 
cao )  

Mạch đơn giản hơn các máy đời thấp  
Các IC có xu hướng tích hợp  
IC RF kiêm luôn chức năng khuếch đại và lọc tín hiệu cao tần .  
IC Audio được tích hợp trong IC nguồn  
IC nạp, IC Dung chuông cũng tích hợp luôn trong IC nguồn .  

   Nguyên lý hoạt động của kênh thu NOKIA 6610  

Tín hiệu thu vào Anten qua chuyển mạch Anten, chuyển mạch 
được điều khiển để đóng tín hiệu vào đường GSM khi thu băng 
GSM, tín hiệu thu GSM đi qua hai cuộn lọc nhiễu L809 và 
L810 rồi  đi thẳng vào IC cao tần RF .  
Dao động nội VCO cũng được đưa vào IC cao tần RF  
Mạch đổi tần trong IC RF sẽ trộn tín hiệu RF với VCO để lấy 
ra tín hiệu trung tần IF, tín hiệu này được khuếch đại và tách 
sóng điều pha để lấy ra hai tín hiệu RXI và RXQ đưa sang IC 
mã âm tần tiếp tục xử lý .  
IC mã âm tần Audio ( tích hợp trong IC nguồn ) sẽ cho giải mã 
GMSK các tín hiệu thu sau đó tách tín hiệu làm hai phần, các 
tín hiệu thoại cho đổi DA để lấy ra tín hiệu âm thanh đưa ra tai 
nghe , các tín hiệu điều khiển đưa sang CPU tiếp tục xử lý để 
lấy ra các tín hiệu âm báo hoặc tin nhắn ..  
Điện áp cấp cho kênh thu - phát  lấy từ IC nguồn bao gồm các 
điện áp từ VR1 đến VR7 cung cấp sang IC RF  và bộ dao động 
VCO  

Bạn đưa trỏ chuột vào ảnh để xem chú thích  
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Vỉ máy NOKIA 6610 mặt trước  

  

Vỉ máy NOKIA 6610 mặt sau  

  B. Kênh phát  

   Sơ đồ mạch  
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Sơ đồ mạch kênh phát NOKIA 6610  

   Nguyên lý hoạt động của kênh phát NOKIA 6610  

Tín hiệu thu từ Micro đi vào IC mã âm tần Audio ( nằm trong 
IC nguồn ) ở đây tín hiệu âm tần được đổi A-D ( Analog => 
Digital Converter ) sau đó chèn thêm các tín hiệu  điều khiển từ 
CPU đưa tới => rồi  cho điều chế GMSK tạo ra 4 tín hiệu là 
TX-IP, TX-IN, TX-QP, TX-QN đưa sang IC RF để điều chế 
phát .  
IC RF ( N500) tổng hợp các tín hiệu lại sau đó điều chế vào tín 
hiệu cao tần được tạo ra từ bộ dao động VCO => tạo thành tín 
hiệu phát TX-GSM .  
Tín hiệu phát đi qua bộ lọc phát Z700 rồi đưa đến IC khuếch 
đại công suất phát sóng N700 ( Power Amply ) khuếch đại lên 
công suất đủ mạnh rồi đưa ra anten bức xạ ra ngoài .  
Lệnh điều khiển công suất phát sóng được lấy từ IC RF đưa 
đến IC Power Amply  ( lệnh PAVC )  
Tín hiệu hồi tiếp  ( DET ) lấy ra từ IC khuếch đại công suất 
phát cho hồi tiếp về IC RF để ổn định công suất phát sóng .  

  3. Phân tích khối thu phát máy 
      SAMSUNG SGH 2400 

   A : Kênh thu  

   Sơ đồ kênh thu máy Samsung SGH 2400
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Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích  

 

Sơ đồ kênh thu máy SAMSUNG SGH 2400 

    Phân tích nguyên lý hoạt động của kênh thu  

Tín hiệu thu vào Anten đi qua chuyển mạch an ten ANTEN SW 
(U401) => đi qua bộ lọc thu (F301) để loại bỏ can nhiễu => đi 
vào IC U300 , tín hiệu được khuếch đại cao tần sau đó đi ra 
chân 15 qua bộ lọc thu thứ 2 ( F302) rồi đưa vào mạch đổi tần 
trong IC để lấy ra tín hiệu trung tần .  
Bộ dao động VCO ( X600) kết hợp với IC tổng hợp tần số 
U603 tạo ra dao động có tần số và pha chính xác cung cấp cho 
mạch đổi tần qua chân 8 IC (U300)  
Tín hiệu trung tần đi qua bộ lọc F300 để loại bỏ các tín hiệu 
nhiễu => sau đó đưa vào IC U301 để tách sóng điều pha lấy ra 
hai tín hiệu điều chế vuông góc là RXI và RXQ .  
Hai tín hiệu RXI và RXQ được khuếch đại  thông qua IC U127 
=> sau đó đưa vào IC Vi xử lý CPU ( U200), IC Vi xử lý cho 
giải mã GMSK và tách ra các tín hiệu điều khiển cung cấp cho 
mạch dung chuông,  tín hiệu thoại tiếp tục được đưa sang IC 
Audio để đổi DA ( Digital => Analog ) lấy ra tín hiệu âm tần 
cho khuếch đại rồi đưa ra loa .  

Bạn đưa trỏ chuột vào ảnh để xem chú thích  
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Vỉ máy SAMSUNG SGH 2400  

   B : Kênh phát  

    Sơ đồ nguyên lý kênh phát máy SAMSUNG SGH 2400  

Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích  
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Sơ đồ kênh phát máy SAMSUNG SGH 2400  

     Nguyên lý hoạt động  

Tín hiệu thu vào Micro được đưa vào IC U950 - AUDIO => tín 
hiệu được đổi sang tín hiệu số thông qua mach ADC => đưa 
sang IC CPU để tiếp tục xử lý .  
IC CPU ( U200) thực hiện xử lý tín hiệu phát, chèn thêm các 
tín hiệu điều khiển và mã hoá tín hiệu tạo thành các tín hiệu 
TX-I, TX-IX, TX-Q, TX-QX đưa sang IC U500 để điều chế tín 
hiệu phát .  
IC U500 điều chế tín hiệu phát lên sóng mang cao tần tạo thành 
tín hiệu phát CP-OUT  
Dao động VCO được điều khiển bởi IC tổng hợp tần số U603 
cũng được đưa vào IC điều chế để điều chế tín hiệu phát .  
Tín hiệu phát tiếp tục được rời lên tần số cao khi đi qua  bộ dao 
động X500 => sau đó tín hiệu được đưa vào IC khuếch đại 
công suất  U402 , IC U402 khuếch đại tín hiệu lên công suất đủ 
lớn trước khi đưa ra Anten để bức xạ ra ngoài .  
Bộ cẩm ứng phát U405 trích lấy một phần tín hiệu ra hồi tiếp 
về IC khuếch đại công suất phát để tự động điều chỉnh công 
suất phát => sau cùng tín hiệu đưa qua chuyển mạch Anten rồi 
ra Anten để bức xạ ra ngoài . 
   

  2. Phân tích khối thu phát máy SAMSUNG E700 
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   A : Kênh thu  

   Sơ đồ kênh thu máy Samsung E700 

Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích  

 

Sơ đồ kênh thu máy SAMSUNG E700 

    Nguyên lý hoạt động : 

Tín hiệu thu đi vào chuyển mạch Anten được điều khiển đóng 
vào nhánh GSM khi thu băng GSM, tín hiệu đi qua bộ lọc F100 
để loại bỏ can nhiễu sau đó đi vào IC RF  
IC RF thực hiện khuếch đại tín hiệu cao tần, trộn tần với tín 
hiệu RX-VCO để lấy ra tín hiệu trung tần => sau đó cho tách 
sóng để lấy ra các tín hiệu số .  
Mạch RX-VCO (U101) tạo dao động cung cấp cho mạch đổi 
tần ở chế độ thu  
Các tín hiệu số được đưa sang IC xử lý Audio ( được tích hợp 
bên trong IC CPU ) tín hiệu được giải mã GMSK sau đó cho 
đổi DA để lấy ra tín hiệu âm thanh đưa ra loa .  

Bạn đưa trỏ chuột vào ảnh để xem chú thích  
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Vỉ máy SAMSUNG E700 

  B. Kênh phát  

  Sơ đồ kênh phát máy Samsung E700 

Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích  

 

Sơ đồ kênh phát máy SAMSUNG E700 

  Nguyên lý hoạt động : 

Tín hiệu âm tần từ Micro được đưa vào IC Audio ( tích hợp 
trong CPU ) tín hiệu được đổi sang tín hiệu số sau đó chèn với 
các tín hiệu điều khiển và cho mã hoá GMSK trước khi đưa 
sang IC RF  

www.hocnghe.com.vn

xuanvinh_0912421959 Tài liệu này đã đăng ký bản quyền 



4 - Phuong phap S/C khoi Thu phat 

IC RF điều chế tín hiệu phát vào sóng cao tần được tạo ra từ bộ 
dao động TX-VCO ( U102 ) => tín hiệu phát được đưa sang IC 
khuếch đại công suất phát .  
IC khuếch đại công suất phát U201 khuếch đại cho công suất 
đủ lớn rồi đưa qua chuyển mạch Anten ( U205 ) => sau đó đưa 
ra Anten phát sóng ra ngoài  

    Nhận xét : 

Trong các máy SAMSUNG đời cao, khối thu phát có mạch 
điện đơn giản hơn, xu hướng các IC chức năng như IC mã âm 
tần thường được tích hợp vào trong IC CPU hoặc IC nguồn,  
giảm thiểu các bộ lọc thu và lọc phát .  
Khối thu phát  trên máy SAMSUNG đời cao gần giống như 
thiết kế trên các máy NOKIA, tuy nhiên bộ dao động VCO ở 
máy SAMSUNG thường tách riêng giữa hai chế độ thu và 
phát .  

   Hiện tượng hư hỏng khối thu phát 

    Sau khi mở máy, không có cột sóng, máy không gọi được và 
     không nhận cuộc gọi  

    Nguyên nhân :  

Máy hỏng kênh thu  
Máy hỏng kênh phát  
=>  Ở đa số các máy điện thoại khi hỏng kênh phát cũng dẫn 
đến mất sóng, nguyên nhân là do máy không phát trả lời về 
tổng đài sau khi đã nhận được tín hiệu quảng bá, vì vậy máy 
không đăng ký được mạng => và cũng không có sóng . 
=> Ngược lại đa số các máy khi hỏng kênh thu thì máy sẽ 
không thể phát sóng, khi đó bạn phải dùng mã cấp cứu để thử 
kênh phát : mã cấp cứu ở tất cảc các máy điện thoại là :  112 
OK  
=>  Ở các máy đời thấp, chỉ cần kênh thu hoạt động tốt là máy 
có sóng .  

     Kiểm tra : 

Đứng trước một máy mất sóng điều đầu tiên là ta cần xác định 
là máy hỏng thu hay hỏng phát, để xác định điều này ta làm 
như sau : 
 
1.  Kiểm tra sơ bộ  :  
-  Bạn dùng mã cấp cứu   112 OK ( Bấm số 1 1 2 rồi bấm OK ) 
{ Ghi chú : Tất cả các loại điện thoại di động đều dùng số 112 
OK để gọi cuộc gọi khẩn cấp, nghĩa là bạn cứ bấm 112 OK là 
kênh phát hoạt động mà không cần các điều kiện khác như SIM 
có hợp lệ không ?  kênh thu có thu được sóng không v v... , 
cuộc gọi khẩn cấp chỉ cần khối điều khiển hoạt động và kênh 
phát hoạt động là có thể thực hiện được - Cuộc gọi khẩn cấp 
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còn có  tên là SOS  }
 
Thử kênh phát :  
Để biết kênh phát có hoạt động không thì bạn phải thử sóng 
phát, có hai cách để thử sóng phát như sau :  
 
Cách 1 : Thử sóng phát bằng đồng hồ đo sóng :  

 

Đồng hồ đo dòng có cột đo sóng  

Bạn để điện thoại lại gần đồng hồ đo sóng rồi bấm  112 OK  
 
Trường hợp máy vẫn phát sóng bình thường  

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

    Trường hợp máy có phát sóng nhưng yếu : 

 

      
  

Bạn bấm 112 OK nếu thấy cột sóng trên đồng 
 hồ nháy mạnh như trên => chứng tỏ kênh phát  

của điện thoại vẫn tốt 
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     -------------------------------------- 

    Trường hợp máy không phát sóng : 
  

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

       Cách 2 : Thử sóng phát bằng loa máy tính  

Bạn có thể dùng chiếc loa máy tính làm công cụ thử  
kênh phát của điện thoại còn hoạt động hay không ?  

 

  

      
 

Bạn bấm 112 OK nếu thấy cột sóng trên đồng 
 hồ nháy yếu => chứng tỏ kênh phát của điện 

 thoại bị kém, nguyên nhân thường do IC khuếch 
đại công suất kém hoặc tiếp xúc Anten không tốt 

       
 

Cột sóng không nháy => chứng tỏ 
 kênh phát bị hỏng , bạn cần kiểm tra 

IC khuếch đại công suất phát  
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Để điện thoại cạnh chiếc loa máy tính rồi bấm  
112 OK, hoặc bấm 900 OK nếu loa kêu Tút...tút...tút... 

 to là máy phát tốt, không có tiếng kêu là máy hỏng kênh phát  

      Thử kênh thu :  

Bạn hãy chọn mạng  "Thủ công" hoặc chọn mạng "Không tự 
động" xem máy có thu được sóng quảng bá của các nhà cung 
cấp dịch vụ hay không ? cách làm như sau :  
  
VD1   : Ở máy NOKIA 6030  bạn làm như sau :  
Vào => Menu / Cài đặt / Cài đặt điện thoại / Chọn nhà điều 
hành / Chọn chế độ thủ công  => Rồi bấm  OK  máy sẽ 
Searching sau vài chục giây rồi hiển thị tên các nhà cung cấp 
mà nó tìm thấy  
 
VINAPHONE 
MOBILEPHONE 
VIETEL  

VD2 : Ở máy SAMSUNG 
E700 bạn chọn mạng thủ 
công như sau : 
Vào => Menu / Dịch vụ mạng / 
Lựa chọn mạng / Chọn không 
tự động => OK   sau đó máy sẽ 
báo là " Đang tìm mạng " và 
sau khoảng 30 giây nó sẽ cho 
hiển thị tên các nhà cung cấp 
mà nó tìm thấy : 
 
Vinaphone 
VN Mobifone 
452 04 

*  Nếu máy hiển thị được tên 
các nhà cung cấp như trên  
 => Chứng tỏ kênh thu của 
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Với các phương pháp kiểm tra như trên bạn đã có thể  xác định 
được chiếc máy điện thoại bị mất sóng là do hỏng kênh thu hay 
hỏng  kênh phát mà chưa cần phải tháo vỏ máy .  
Bây giờ sau khi đã xác định được là hỏng kênh thu hay hỏng 
kênh phát rồi, bạn cần xác định tiếp là hỏng cái gì, cụ thể là 
hỏng linh kiện gì ? bạn cần kiểm tra tiếp như sau :  

    2. Kiểm tra chi tiết và khắc phục sửa chữa .  

     a) Trường hợp máy hỏng kênh thu bạn làm như sau  

Bạn hãy kiểm tra lại Anten đặc biệt là mối tiếp xúc giữa Anten 
với vỉ máy xem có bị ô xy hoá không ?  
Quan sát xem vỉ máy có dấu hiệu nước vào không ? nếu có 
nước vào cần rửa sạch bằng xăng hoặc nước rửa mạch in rồi 
sấy khô .  
Kiểm tra cáp tín hiệu ( nếu có ) ví dụ các máy gập hay trượt 
thường có cáp tín hiệu nối giữa hai vỉ máy, các cáp tín hiệu này 
nếu đứt ngậm sẽ sinh ra nhiều hiện tượng hư hỏng trên máy .  
Dùng các lệnh Reset lại máy xem có được không ? ( nếu Reset 
máy thì lưu ý Danh bạ điện thoại có thể bị xoá vì vậy cần Copy 
chúng sang thẻ SIM trước khi thực hiện )  
Nếu không được => Hãy chạy lại phần mềm cho máy ( Cách 
chạy phần mềm cho các máy sẽ được đề cập trong chương phần 
mềm sửa chữa ) 

máy vẫn tốt . 
*  Nếu máy không hiển thị 
được các nhà cung cấp khi 
chọn mạng thủ công => là máy 
của bạn bị hỏng kênh thu  
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                   Hộp nạp phần mềm cho điện thoại  
   
Nếu vẫn không được => Bạn dùng sợ dây thiếc hàn vào sau 
chuyển mạch Anten hoặc hàn vào giữa các bộ lọc thu để làm 
Anten giả rồi  thử lại sóng .  

  

Hàn sợi dây thiếc làm Anten giả vào vị trí trên rồi thử lại  
=> Nếu có sóng thì chứng tỏ hư hỏng ở chuyển mạch Anten 

=> Bạn dùng máy hàn khò lại, nếu không được thì thay mới . 

 
Chuyển mạch Anten 

   

  

Hàn sợi dây thiếc làm Anten giả vào vị trí trên rồi thử lại  
=> Nếu có sóng chứng tỏ hỏng ở bộ lọc thu Z620 
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=> Bạn dùng máy hàn khò lại bộ lọc thu    

  

Hàn sợi dây thiếc làm Anten giả vào vị trí trên rồi thử lại  
=> Nếu có sóng chứng tỏ hỏng ở tầng khuếch đại V904  

Nếu bạn đã thử như trên mà vẫn không có sóng thì khò lại IC 
cao tần RF  
Nếu không có kết quả thì bạn cần tra sơ đồ để xác định các 
đường điện áp cấp cho IC RF rồi kiểm tra các điện áp trên, nếu 
thiếu một đường nguồn nào đó là do lỗi của IC nguồn .  

                           
       IC RF và IC Audio là các IC chân gầm, phần thực 
      hành sẽ hướng dẫn bạn cách thay thế các loại IC này  
   
Nếu điện áp có đủ thì bạn hãy khò lại IC mã âm tần xem có 
được không ?  
Cuối cùng bạn cần thay thử IC RF và IC mã âm tần . 
   

   b) Trường hợp hỏng kênh phát bạn kiểm tra như sau :  

Kiểm tra Anten và mối tiếp xúc giữa Anten với vỉ máy  
Kiểm tra xem máy có dấu hiệu nước vào không ? nếu có cần 
rửa bằng xăng hoặc nước rửa mạch và sấy khô .  
Kiểm tra điện áp V.BAT cấp cho IC công suất phát xem có 
không, điện áp này cần được đo tại chân IC hoặc các chân tụ 
lọc cạnh IC  
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         IC Khuếch đại công suất phát  
Kiểm tra dòng tiêu thụ của IC công suất phát ( để đo được dòng 
tiêu thụ bạn cần gỡ cuộn dây trên đường cấp nguồn cho IC ra 
rồi mắc nối tiếp đường nguồn với đồng hồ đo )  
 

 
 
          Đo dòng tiêu thụ của IC công suất phát  
=> Khi bạn chưa bấm lệnh gọi thì dòng tiêu thụ của IC Khuếch 
đại công suất phát  phải bằng 0 
    + Nếu dòng tiêu thụ > 0 chứng tỏ IC bị dò 
    + Nếu dòng tiêu thụ  >> 0  => IC bị chập  
=> Sau khi bấm lệnh phát :  112 OK thì dòng tiêu thụ phải  > 0 
và khoảng từ 50mA đến 150mA  
    +  Nếu dòng tiêu thụ không có là hỏng IC hoặc mất lệnh điều 
khiển phát đưa ra từ IC RF  
    +  Nếu dòng tiêu thụ quá cao > 250mA là IC bị ăn dòng , nếu 
IC ăn dòng thì công suất phát cũng bị suy yếu và máy rất nhanh 
hết Pin  
Nếu dòng tiêu thụ của IC khuếch đại công suất phát bình 
thường, bạn thử đấu một sợi dây điện làm Anten giả ở giữa IC 
khuếch đại công suất phát với Anten Switch . 
 

 
 
Nếu bạn đấu như trên mà thấy có tín hiệu phát  thì chứng tỏ 
chuyển mạch Anten ( Anten Switch ) bị hỏng . 
=> Bạn cần kiểm tra lệnh  V.Anten1, V.Anten2  
=> Thay thử chuyển mạch Anten 
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Nếu dòng tiêu thụ của IC khuếch đại công suất phát bằng 0 sau 
khi bạn bấm 112 OK => chứng tỏ IC không hoạt động  
=> IC khuếch đại phát  không hoạt động có thể do  
     -  Hỏng bản thân IC khuếch đại công suất phát  
     -  Lỗi phần mềm  
     -  Đứt cáp tín hiệu ( nếu có ) 
     -  Mất dao động VCO 
     -  IC RF dạn mối hàn 
     -  Hỏng IC RF  
 
Bạn thực hiện kiểm tra S/C như sau :  
     +  Thay thử cáp tín hiệu ( nếu có ) 
     +  Chạy lại phần mềm cho máy ( phương pháp chạy được đề 
         cập ở phần sau ) 
     +  Dùng mỏ hàn khò lại IC khuếch đại công suất phát 
     +  Khò lại IC RF 
     +  Khò lại bộ dao động VCO 
     +  Thay thử IC khuếch đại công suất phát 
     +  Thay thử IC RF  
 Các bước trên có tính chất làm theo thứ tự, sau mỗi bước làm 
ta thử lại, nếu không có kết quả thì mới thực hiện bước kế tiếp . 
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 1 - Nguyên lý của công nghệ LCD  

   1 . Nguyên lý của màn hình LCD 

      LCD ( Liquid Crystal Display ) Màn tinh thể lỏng  

 

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên lý của màn 
hình tinh thể lỏng , tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của 
màn hình LCD nói chung và màn hình LCD cho điện thoại nói 
riêng , thực chất màn hình LCD của Điện thoại và của Máy tính
là một, chúng chỉ khác nhau về kích thước  . 
 

            
   
Các phần tử tinh thể lỏng sắp xếp dọc theo khe rãnh . 
-  Ở trạng thái tự nhiên, các phần tử tinh thể lỏng sắp xếp không 
theo trật tự nào cả . 
-  Khi được tiếp cận với bề mặt có khe rãnh, các phần tử tinh thể
lỏng sắp xếp song song dọc theo khe rãnh . 
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Trạng thái tự nhiên      Khi tiếp cận với bề mặt có khe rãnh 
   
Khi các tinh thể lỏng đan xen vào giữa các phiến trên và 
phiến dưới chúng sắp xếp thẳng hàng  với khe rãnh lần lượt 
theo hướng "a" và "b"  

 
Các phần tử phía trên dọc theo chiều "a" còn phía dưới dọc theo 
chiều khác là "b" đẩy tinh thể lỏng sắp xếp theo một cấu trúc 
xoay 90o  .  
Ánh sáng xuyên qua vùng không gian ( khoảng trống ) của 
phần tử sắp xếp  

 Các phần tử sắp xếp khi có điện trường đặt vào  
Khi có điện trường đặt vào, tinh thể lỏng cấu trúc lại làm xoay 
ánh sáng khi xuyên qua .  

   

Ánh sáng cũng xoay khi 
xuyên suốt, hệt như các tinh 
thể lỏng xoay 
   
Ánh sáng xuyên qua các tinh 
thể lỏng, tiếp đó hướng vào 
các phần tử đã sắp xếp xoay 
90o  như hình vẽ => ánh sáng 
cũng xoay 90o  xuyên qua các 
tinh thể lỏng . 
   
Ánh sáng bẻ uốn cong 90o  
như các phân tử khi xoay .  

Cấu trúc phân tử trong 
các tinh thể lỏng sắp xếp 
một cách dễ dàng khi có 
điện trường đặt vào hoặc 
điện cực Anot ngoài tác 
dụng. Khi có điện áp đặt, 
các phân tử tự sắp xếp 
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Chắn sáng với 2 bộ lọc phân cực 
( Polarizing filters - bộ lọc phân cực ) 
 -  Khi có điện áp đặt vào, kết hợp cả 2 bộ lọc phân cực làm 
xoay tinh thể lỏng trở thành 1 hiển thị LCD . 
 

       
-  Ánh sáng sẽ xuyên qua khi hai bộ lọc phân cực sắp xếp với 
trục phân cực như hình vẽ trái 
-  Ánh sáng sẽ bị chặn khi 2 bộ lọc phân cực sắp xếp với trục 
phân cựn như hình vẽ phải .  
   
Màn hình LCD 
Kết hợp cả hai bộ lọc phân cực và sự xoay của tinh thể lỏng tạo 
lên một màn hình tinh thể lỏng .  

theo chiều dọc ( dọc theo 
điện trường ) và ánh sáng 
cũng xuyên suốt dọc theo 
chiều sắp xếp của phân 
tử .  

Polarizing 
Filters : Bộ lọc 
phân cực 
   
Alighnment 
layers : Sắp xếp 
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 Khi hai bộ lọc phân cực sắp xếp dọc suốt theo hướng vuông 
góc với trục điện cực, ánh sáng đi vào từ phía trên , đổi hướng 
90o  dọc theo hướng đường hình soắn ốc của các phân tử tinh 
thể lỏng, vì vậy ánh sáng xuyên qua bộ lọc dưới  
Khi có điện áp đặt vào, các phân tử tinh thể lỏng nắn thẳng trên 
đường ra từ hình đường soắn ốc và dừng, đổi hướng rẽ của ánh 
sáng, do vậy đã ngăn cản ánh sáng xuyên qua bộ lọc dưới ( bộ 
lọc thấp )  
Hình vẽ miêu tả nguyên lý điển hình xoay màn hình tinh thể 
lỏng trong LCD, các tinh thể lỏng nơi mà các phân tử xoay 
hình đường soắn ốc là đan xen giữa hai bộ lọc điện cực ( phân 
cực) . Khi có điện áp đặt vào ánh sáng bị chắn và màn hình 
xuất hiện đen . 
   

    2. Các hệ thống hiển thị . 

      Các nguyên lý hiển thị  

Các ký tự , chữ số và đồ hoạ được hiển thị cơ bản dựa theo 3 
phương pháp hiển thị . 
 
1 . Hệ thống thanh đoạn  
   Hiển thị độ dài sắp xếp theo dạng hình số "8" để hiển thị số . 

 
 
2. Hệ thống ma trận điểm ( hiển thị ký tự ) 
   Hiển thị sắp xếp thao các hàng và các cột để hiển thị ký tự . 

    
 
3. Hệ thống ma trận điểm ( hiển thị đồ hoạ )

lớp  
   
Voltage : Điện 
áp 
   
Light : Ánh sáng  
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   Hiển thị sắp xếp theo các hàng và các cột để hiển thị đồ hoạ  

     

    Nguyên lý hiển thị mầu  

Mầu được hiển thị nhờ các bộ lọc mầu dành cho mỗi thành 
phần hiển thị, trong hệ thống ma trận điểm, các điểm mầu đỏ 
(R) , xanh lá (G), xanh dương (B)  nhận được do sử dụng các 
bộ lọc mầu, ba mầu cơ bản trên kết hợp lại cho ta một điểm 
ảnh, mỗi điểm mầu sẽ cho một mầu có cường độ sáng khác 
nhau, một điểm ảnh có thể cho vô số mầu và là mầu tổng hợp 
được từ ba mầu cơ bản trên .  

   3. Cấu trúc LCD và nguyên tắc hoạt động  

Tiếp theo là miêu tả tóm tắt cấu trúc vật liệu tinh thể lỏng và 
quá trình chế tạo LCD  
   
Cấu trúc LCD 
 

 
1. Polarizing filter ( Bộ lọc phân cực ) 
    Điều khiển ánh sáng đi vào và thoát ra  
2. Glass substrate ( Hợp chất thuỷ tinh đặc biệt ) 
    Lọc chặn điện từ các điện cực  
3. Transparent electrodes ( Điện cực trong suốt )  
    Là các thanh dẫn điện trong suốt cho phép ánh sáng xuyên 
qua  
4. Alignment layer ( Sắp xếp lớp ) 
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   Là hai bề mặt có rãnh, ở giữa là các phân tử tinh thể lỏng, các 
   phân tử được sắp xếp theo hình soắn ốc 90o   
5. Liquid crystals ( Các tinh thể lỏng ) 
6. Spacer ( Khoảng trống )  
   Duy trì khoảng cách đều giữa các tấm kính  
7. Color filter ( Bộ lọc mầu ) 
   Mầu được lọc và thể hiện khi dùng các bộ lọc R, G và B  
8. Backlighting ( Ánh sáng phía sau ) 
    Ánh sáng được chiếu từ phía sau màn hình xuyên qua các 
lớp trên, ở màn hình điện thoại, người ta sử dụng ánh sáng 
chiếu từ xung quanh sau đó dùng lớp phản xạ để hướng ánh 
sáng chiếu thẳng góc với màn hình từ sau về phía trước . 
   
Nguyên tắc hoạt động . 

 
-  Active element ( Transistor ) - Phần tử tích cực ( Transistor ) 
-  X Electronic - Điện cực X 
-  Y Electronic -  Điện cực Y  
-  Light - Ánh sáng  
 

 
 
 
Cấu tạo :  
-  Các điện cực X và Y sắp xếp thành hàng và dãy, mỗi điểm 
giao nhau có một Transistor trường, chân S đấu vào điện cực Y, 
chân G đấu vào điện cực X , khi Transistor dẫn thì chân D sẽ có 
điện áp bằng điện cực Y tạo ra một điện áp chênh lệch với đế 
trên của LCD  
-  Mỗi Transistor sẽ điều khiển một điểm mầu , các tín hiệu 
ngắt mở được đưa đến điện cực X, tín hiệu Video được đưa đến 
điện cực Y, điện áp chênh lệch giữa điện cực X và Y sẽ làm 
Transistor dẫn tạo ra một điểm mầu có cường độ sáng nhất 
định .  
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2 - Hư hỏng của màn hình LCD 

Mỗi điểm mầu do một  
Transistor điều khiển, mỗi 
điểm mầu sẽ phát ra một 
mầu có cường độ sáng khác 
nhau, cường độ sáng phụ 
thuộc vào tín hiệu Video đặt 
vào điện cực Y  
Ba điểm mầu mang ba mầu 
khác nhau R(đỏ), G (Xanh 
lá) và B (Xanh lơ)  tạo lên 
một điểm ảnh, khi thay đổi 
cường độ sáng của các điểm 
mầu sẽ tạo ra cho điểm ảnh 
có vô số mầu sắc khác nhau 
( Nguyên lý trộn mầu trong 
tự nhiên )  
Màn hình điện thoại có độ 
phân giải là  96 x 128 nghĩa 
là sẽ có 96 x 128 = 12338 
điểm ảnh <=> 
 hoặc có 12338x3 = 37014 
điểm mầu .  

  2 . Những hư hỏng liên quan đến màn   hình LCD ? 

Một màn hình LCD bình 
thường sẽ cho hình ảnh sáng 
rõ, mầu sắc rực rỡ .  
Độ sáng của màn hình LCD 
là do mạch chiếu sáng từ phía 
sau màn hình, còn gọi là 
mạch Backlight , mạch này 
đồng thời chiếu sáng cả bàn 
phím thông qua các đèn 
LED .  
Hình ảnh trên màn hình là do 
Vi xử lý điều khiển, CPU  
điều khiển điện áp trên các 
điểm ảnh khiến cho các phần 
tử tinh thể lỏng xoay một góc 
nhất định tạo ra hình ảnh trên 
màn hình .  
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Hiện tượng màn hình sáng 
trắng không có hình điều này 
chứng tỏ là đèn Backlight 
chiếu sáng phía sau màn hình  
vẫn tốt nhưng mất tín hiệu 
điều khiển từ CPU sang màn 
hình .  
Với hiện tượng này bạn cần 
kiểm tra kỹ dây cáp tín hiệu 
từ CPU đi tới màn hình, chỉ 
cần một đường dây bị đứt là 
dẫn đến hiện tượng trên .  

Hiện tượng màn ảnh có hình 
nhưng tối om .  
=> Có hình là chứng tỏ mạch 
điều khiển từ CPU sang màn 
hình LCD vẫn tốt  
=> Tối om là chứng tỏ màn 
hình mất ánh sáng Backlight 
do các đi ốt phát quang chiếu 
từ phía sau màn hình .  
=> Với hiện tượng này thông 
thường đi với hiện tượng mất 
ánh sáng bàn phím, bạn cần 
kiểm tra mạch Backlight cấp 
nguồn cho Led chiếu sáng 
bàn phím và màn hình .  

Hiện tượng mất  hình và màn 
hình tối đen .  
Nếu máy không lên nguồn, 
không hoạt động thì đây là do 
hỏng khối điều khiển  
Nếu máy của bạn vẫn nghe 
được người khác gọi hoặc 
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vẫn có tín hiệu dung chuông 
thì hiện tượng này có hai 
nguyên nhân . 
-  Đứt cáp tín hiệu từ vỉ máy 
lên màn hình 
-  Đứt cáp tín hiệu từ CPU tới 
màn hình LCD đồng thời 
hỏng mạch cấp nguồn 
Backlight chiếu sáng màn 
hình  .  

Đây là hiện tượng màn hình 
bị va đập mạnh,  vỡ các tinh 
thể trên màn hình, trường hợp 
này bạn cần phải thay màn 
hình mới  .  

Hiện tượng màn hình bị ố, 
thông thường do máy bị nước 
vào, nước ngấm vào phía sau 
màn hình .  
Trường hợp này bạn có thể 
khắc phục được bằng cách 
=> Tháo màn hình ra 
=> Tháo tấm phản quang phía 
sau màn hình, lau sạch nước 
và hơi ẩm . 
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Lớp bạc sau màn hình 

 

Tháo lớp bạc sau màn hình, bạn sẽ nhìn thấy 
 một tấm nhựa trong suốt ở ngay sau lớp bạc 

www.hocnghe.com.vn

xuanvinh_0912421959 Tài liệu này đã đăng ký bản quyền 



 

Bạn tháo lớp nhựa trong suốt và lau sạch nước ở  các lớp 
 phản quang phía dưới lớp nhựa, sau đó lắp lại như cũ  

   2. Nguyên lý mạch điều khiển màn hình LCD 

Hình ảnh trên mô tả hoạt động của màn hình. 
+  Trường hợp 1 : Màn hình bị mất tín hiệu từ CPU sang màn 
LCD, có thể do đứt  cáp tín hiệu hoặc rắc kết nối không tiếp 
xúc, màn hình vẫn sáng vì có đèn Backlight chiếu sáng từ 
phía sau : 
+ Trường hợp 2 : Màn hình có hình ảnh bình thường, có tín 
hiệu từ CPU đưa sang màn hình, có đèn Backlight chiếu từ 
phía sau để màn hình phát sáng . 
+ Trường hợp 3 : Mất điện áp Backlight  cấp cho đi ốt chiếu 
sáng phía sau màn hình, làm cho màn hình tối om, tuy nhiên 
tín hiệu từ CPU sang màn hình LCD vẫn bình thường, vì vậy 
vẫn có hình ảnh trên màn hình . 
+ Trường hợp 4 : Màn hình bị mất tín hiệu từ CPU vì vậy 
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  3. Nguyên lý mạch Backlight chiếu sáng màn hình, bàn phím  

 

Mạch Backlight điều khiển cấp  
nguồn cho Led chiếu sáng màn hình  

    a)  Mạch Backlight trong các máy đời thấp .  

  

không có hình ảnh trên màn hình, đồng thời mất điện áp 
Backlight cấp cho đèn chiếu sáng màn hình, vì vậy màn hình 
tối om . 

Hiện tượng màn hình chập 
chờn, nguyên nhân thường do 
đứt ngậm cáp tín hiệu, hiện 
tựơng này thường gặp ở các 
máy màn hình gấp hoặc màn 
hình trượt .  
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Mạch Backlight điều khiển các đèn chiếu sáng màn 
 hình, bàn phím trong các máy đời thấp  

    b)  Mạch Backlight trong các máy đời cao .  

  

Nguyên lý hoạt động của mạch Backlight tăng áp  

Mạch Backlight tăng áp được sử dụng trong hầu hết các loại 
điện thoại hiện nay , mạch sử dụng một IC có khoảng 8 chân 
kết hợp với cuộn dây và đi ốt tạo thành mạch tăng áp .  

Khi có lệnh điều khiển từ CPU , IC tăng áp hoạt động nâng 
điện áp 3,7V của nguồn V.BAT lên thành 7V cung cấp cho các 
đèn LED màn hình và bàn phím .  

Các đèn được mắc nối tiếp, nguồn 3,7V không đủ làm sáng hai 
đèn LED mắc nối tiếp, khi nguồn tăng lên đến 7V, mỗi đèn có 
điện áp 3,5V và các đèn phát sáng bình thường .  
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Mạch tăng áp Backlight của máy Nokia 6610   
gồm một IC 8 chân và một cuộn dây  

   

  4. Thay cáp màn hình Samsung E700  

  

Màn hình và cáp màn hình máy Samsung E700  

Các loại máy gập  như Samsung E700 thường hay bị đứt cáp 
tín hiệu, khi cáp tín hiệu bị đứt thường sinh hiện tượng màn ảnh 
sáng trắng không có hình hoặc màn ảnh chập chờn .  

Trước hết bạn hãy mua một cáp tín hiệu  
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                   Cáp tín hiệu cho màn hình E700  
   

Dùng máy hàn khò để tháo mối hàn của hai màn hình ra khỏi 
cáp tín hiệu cũ , sau đó thay cáp tín hiệu mới và hàn lại màn 
hình bằng mỏ hàn kim . 
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1 - Tổng quát về phần mềm sủa chữa 

  

Phần mềm sửa chữa là gì ?  
Khi nào phải nạp lại phần mềm sửa chữa  
Thiết bị để nạp phần mềm sửa chữa  
Cài đặt giao diện để chạy phần mềm  
Cài đặt Drive cho hộp UFS-x 

     1 . Phần mềm sửa chữa là gì ? 

  Điện thoại di động là một chiếc máy tính thu nhỏ, bao gồm 
các linh kiện phần cứng kết hợp với phần mềm điều khiển đã 
tạo nên chiếc điện thoại với những tính năng hiện đại .  
Phần mềm điện thoại có thể chia làm hai loại . 
1.1 -  Phần mềm sửa chữa :  
 Đây là phần mềm đóng vai trò điều khiển các hoạt động của 
máy, có thể coi phần mềm S/C như hệ điều hành của máy tính, 
chúng điều khiển các hoạt động sau : 
     -  Điều khiển cấp nguồn cho các bộ phận của máy . 
     -  Điều khiển đồng bộ sự hoạt động giữa các IC chức năng . 
     -  Điều khiển các tín hiệu Dung, chuông, đèn Led chiếu sáng 
        màn hình, bàn phím . 
     -  Điều khiển quá trình xử lý tín hiệu thu, tín hiệu phát, giữ 
liên 
        lạc với tổng đài . 
     -  Điều khiển chức năng Camera,  Bluetooth, Hồng ngoại ... 
     -  Điều khiển thông tin hiển thị trên màn hình . v v... 
   >> Như vậy có thẻ nói, phần mềm sửa chữa đóng vai trò rất 
quan trọng trên một chiếc điện thoại, mọi sự hư hỏng về phần 
mềm đều có thể gây ra những trục trặc của máy .  
Ví dụ : Khi hỏng phần mềm S/C máy có thể sinh ra các hiện 
tượng  
     -  Máy không mở được nguồn . 
     -  Máy không có hiển thị trên màn hình LCD  
     -  Máy bị mất sóng, hoặc hỏng phát . 
     -  Các hiển thị trên màn hình bị sai lệch 
     -  Máy mất tín hiệu âm báo như dung, chuông .v v... 
 
1.2 - Phần mềm ứng dụng : 
Phần mềm ứng dụng là phần mềm không tham gia vào các điều 
khiển của máy mà chỉ làm cho điện thoại có nhiều tính năng 
hơn  
Chúng bao gồm : 
   -  Các trò chơi  trên điện thoại ( Game )  
   -  Các phần mềm để nghe nhạc, xem phim . 
   -  Các phần mềm tra từ điển . 
   -  Nhạc chuông, nhạc không lời, nhạc có lời . 
   -  Video với các định dạng khác nhau  
   -  Hình ảnh   v .v ...  
Phương pháp nạp phần mềm ứng dụng cho điện thoại được đề 
cập ở chương " PHẦN MỀM ỨNG DỤNG "  
 
Trong chương này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn phương 
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pháp nạp phần mềm sửa chữa cho điện thoại .  

   2.  Khi nào phải  nạp lại phần mềm sửa chữa .  

Phần mềm sửa chữa được nạp vào chiếc điện thoại trong quá 
trình sản xuất, như vậy có nghĩa là khi bạn mua một chiếc điện 
thoại là nó đã có sẵn phần mềm trong đó .  
Trong quá trình sử dụng, có thể do các tác nhân như  môi 
trường,   độ ẩm,  sự ảnh hưởng của xung điện, từ trường v v ... 
hoặc có thể do ta sử dụng sai quy cách mà dẫn đến bị lỗi phần 
mềm .  
Khi máy bị lỗi phần mềm chúng thường có các biểu hiện . 
     -  Máy không mở được nguồn . 
     -  Máy không có hiển thị trên màn hình LCD  
     -  Máy bị mất sóng, hoặc hỏng phát . 
     -  Các hiển thị trên màn hình bị sai lệch 
     -  Máy mất tín hiệu âm báo như dung, chuông . 
     -  Hoặc mất một chức năng nào đó ... 
Các biểu hiện trên đôi khi rất giống với các biểu hiện của hỏng 
phần cứng như : 
     -  Long mối hàn IC 
     -  Hỏng IC 
     -  Đứt cáp tín hiệu  
     -  Hư hỏng một trong các linh kiện khác ... 
=> Chính vì vậy khi sửa chữa điện thoại thì bạn cần biết  : 
    -  Khi nào phải nạp lại phần mềm ?  
    -  Phương pháp nạp phần mềm cho từng loại máy như thế 
nào ? 
 
Sau đây là quá trình sửa chữa một máy Điện thoại di động .  
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Qúa trình sửa chữa một máy điện thoại di động . 

Phân tích : 
Sơ đồ trên cho thấy khi nào bạn phải chạy phần mềm sửa chữa  
 
Bước 1 - Phân loại hư hỏng  
   Sau khi nhận máy từ khách hàng, bằng những kiến thức hiểu 
biết về nguyên lý điện thoại => bạn cần phải phân loại được hư 
hỏng :  
 
Máy hỏng nhẹ : Là các bệnh như  
              -  Chập chờn màn hình  
              -  Chập chờn bàn phím  
              -  Am thanh ra loa chập chờn 
              -  Máy bị đánh rơi v v... 
              -  Máy bị nước vào  
  Tóm lại máy hỏng nhẹ thông thường là do lỗi tiếp xúc như 
tiếp xúc Connect giữa vỉ máy với màn hình, tiếp xúc giữa bàn 
phím với vỉ máy hoặc các lỗi như đứt cáp tín hiệu v v... thông 
thường những bệnh đó ta có thể khắc phục thay thế ngay được . 
 
Máy hỏng nặng :  Là các bệnh như  
            -  Máy không lên nguồn 
            -  Máy mất sóng  
            -  Máy bị mất ánh sáng màn hình - bàn phím . 
            -  Máy chạy hay bị treo hoặc rối loạn chức năng điều 
khiển 
 Thông thường máy hỏng nặng bạn không thể khắc phục ngay 
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được mà phải chuyển sang bước 2 để  kiểm tra sơ bộ .  
 
Bước 2 - Kiểm tra sơ bộ  
   Khi máy hỏng nặng bạn thường không xác định được nguyên 
nhân hư hỏng ngay mà cần phải sử dụng đến các thiết bị đo để 
hỗ trợ .  
-  Dùng đồng hồ vạn năng đo xem máy có bị chập nguồn 
V.BAT không ? 
-  Dùng đồng hồ đo dòng kiểm tra xem máy có dòng khởi động 
khi bật công tắc nguồn không ? hoặc xem máy có ăn dòng quá 
lớn không ? 
-  Quan sát kỹ xem máy có bị nước vào không ? 
-  Quan sát cáp tín hiệu xem có đứt không ?  
=> Bằng những biện pháp trên hoàn toàn bạn có thể tìm ra 
những bệnh như :  
         -  Chập IC khuếch đại công suất ( làm châp nguồn 
V.BAT ) 
         -  IC nguồn chưa hoạt động ( không có dòng khởi động )  
         -  Máy bị nước vào ( vỉ máy bị ẩm mốc ) 
         -  Máy bị đứt cáp màn hình hoặc cáp kết nối giữa hai vỉ 
máy 
=>>  Nếu như bạn  tìm thấy các hư hỏng như trên thì chuyển 
sang bước 3 để khắc phục và thay thế . 
 
=>>  Nếu bạn không tìm thấy dấu hiệu hư hỏng thì chuyển sang 
bước 4 để chạy lại phần mềm cho máy . 
 
Bước 3 - Xử lý hoặc thay thế :  
    Là bước mà bạn xử lý hoặc thay thế các bệnh mà bạn đã tìm 
ra ngay từ quá trình phân loại và kiểm tra sơ bộ . 
 
Bước 4 - Chạy lại phần mềm  : 
     Đây là bước bạn cần thực hiện sau khi đã kiểm tra sơ bộ 
toàn bộ máy mà không tìm thấy dấu hiệu hư hỏng gì . 
    Chạy lại phần mềm ở bước này có hai mục đích : 
          -  Khắc phục hư hỏng do lỗi phần mềm gây ra . 
          -  Xác định được vị trí hư hỏng phần cứng . 
Nếu đúng là máy lỗi phần mềm thì sau khi chạy xong là bạn đã 
khắc phục được hư hỏng . 
Nếu là do hỏng các IC khối điều khiển như CPU, FLASH, 
SRAM thì trong quá trình chạy phần mềm bạn sẽ nhận được 
các thông báo lỗi, dựa vào các thông báo đó, phần nào bạn có 
thể biết được hư hỏng thuộc IC nào trên máy . 
 
Bước 5 - Kiểm tra chi tiết : 
    Đây là bước tiếp theo cần thực hiện sau khi bạn không thể 
chạy được phần mềm, kiểm tra chi tiết ở đây là bạn cần đo đạc 
và xác định xem IC nào chưa hoạt động . 
   Bước này bạn cần nắm được các mức điện áp cấp cho mỗi IC 
là gì, phải đo ở đâu, giá trị của các mức điện áp đó là bao 
nhiêu ?  
   Bằng các bước đo đạc chi tiết như vậy => bạn cần rút ra kết 
luận là máy đang hỏng IC gì ( chính xác > 60% )  
   Lưu ý : Không bao giờ bạn có thể kết luận được là IC hỏng 
100%  trừ khi IC đó bị chập nguồn Vcc, bởi vì IC là một mạch 
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tích hợp của hàng vạn Transistor, việc hỏng 1 con trong số đó 
cũng có thể làm cho IC không hoạt động được . 
 
Bước 6 - Hàn lại hoặc thay thử IC  
   Sau khi đã xác định chính xác trên 60% là hỏng IC, trước hết 
bạn hãy hàn lại IC để loại trừ khả năng do long mối hàn . 
Lưu ý : Tỷ lệ IC bị long mối hàn trong thực tế còn cao hơn là 
IC bị hỏng thực sự .  
-  Thay IC mới nếu thực hiện các thao tác trên không đạt kết 
quả  
-  Sau khi thay một số IC, một số dòng máy như NOKIA DCT4 
và WD2 bạn cần phải chạy lại phần mềm để đồng bộ lại thì 
chúng mới hoạt động được .  

   3. Thiết bị để nạp phần mềm sửa chữa . 

Hiện nay có khá nhiều thiết bị để nạp phần mềm cho điện thoại 
di động nhưng thông dụng hơn cả vẫn là hộp nạp phần mềm 
UFS-x  đây là thiết bị không thể thiếu đối với các bạn thợ S/C 
điện thoại di động 

 
             Hộp nạp phần mềm đa năng  UFS - 3 
                ( Universal Flasher Software )  
Hộp UFS-x ( UFS-3 , UFS-4 ) gồm có các hãng TORNADO, 
POWER FLASH, TWISTER, N-BOX,...  chúng có tính năng 
tương tự và chạy chung phần mềm giao diện " SarasSoft 
UFS_x " phần mềm này có thể chạy trên các hệ điều hành Win 
98SE, Win2000, Win XP  nhưng bạn nên cài Win XP để xử 
dụng .  
Bạn có thể mua hộp UFS-x tại các cửa hàng bán phụ kiện  điện 
thoại di động, trong hộp nạp có kèm theo một đĩa CD ROM để 
cài giao diện .  
Ví dụ : khi mua hộp nạp UFS-3 trên được kèm một đĩa CD 
ROM sau : 
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     Mở đĩa bên trong có các thư mục như sau : 
 

 
 
Bạn kích vào biểu tượng " PF-SetupV1.30 " để cài giao diện, 
với hộp nạp phần mềm này chỉ cung cấp phần mềm có phiên 
bản V1.30 

 
 với phiên bản thấp thì bạn không chạy được các máy đời cao 
ra gần đây .   
=> Vì vậy để chạy được các máy đời cao gần đây, bạn cần sưu 
tầm các phần mềm có phiên bản cao hơn . 
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Hiện chúng tôi có phần mềm trên với phiên bản V2.01 bạn có 
thể kích vào để Download phần mềm này về .  
 

DOWNLOAD         
     Download phần mềm cài giao diên phiên bản V2.01 
( New )  
 
Sau khi Download bạn sẽ nhận được File Winrar  như sau : 
 

 
 
Bạn kích phải chuột vào biểu tượng trên rồi chọn  Extract Here 
để giải nén  
 

 
 
Sau khi giải nén bạn sẽ có bộ cài sau  trên máy tính của mình  
 

  

  4. Cài đặt giao diện để chạy phần mềm  : 

Kích vào File sau mà bạn mới Download về để cài đặt  

 
Quá trình cài đặt rất đơn giản và 
   không yêu cầu nhập số Serial  
 
Sau khi cài đặt xong bạn sẽ nhận được các biểu tượng sau trên 
màn hình Desktop, khi kích vào các biểu tượng đó một giao 
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diện sẽ mở ra , bạn kích vào " Xem chi tiết " ở dưới để xem .  

   5. Cài đặt Drive cho hộp UFS-3  

Lần đầu tiên bạn cắm hộp nạp phần mềm UFS-3 vào máy tính 
(qua cổng USB ) nếu máy tính cài hệ điều hành Win XP, bạn sẽ 
thấy trên màn hình xuất hiện giao diện đề nghị bạn cài đặt 
Drive cho thiết bị .  

 Giao diện chạy cho các máy Motorola 
               Xem chi tiết 

 Giao dien chay cho các máy NOKIA 
               Xem chi tiết 

 Giao diện chạy cho các máy SONY 
               Xem chi tiết 

  Giao diện chạy cho các máy SONY  
               Xem chi tiết 

 Giao diện chạy cho các máy SAMSUNG 
               Xem chi tiết 

 Giao diện chạy cho máy LG  
               Xem chi tiết 

  Giao diện chạy cho máy LG 
               Xem chi tiết 
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Bạn cho đĩa CD ROM ( kèm theo hộp UFS khi mua ) 
vào máy tính, chọn dòng Install the software automatic  

rồi kích      Next >     

  

Ở trên hiển thị giao diện liệt kê tên thiết bị mà nó tìm thấy  
bạn kích     Next >     để tiếp tục  

www.hocnghe.com.vn

xuanvinh_0912421959 Tài liệu này đã đăng ký bản quyền 



  

Kích vào   Continue Anyway    để tiếp tục  

  

Kích    Finish    , quá trình cài đặt Drive đã hoàn tất .  

Trường hợp máy tính bị lỗi trình điều khiển .  
Biểu hiện : Khi bạn mở giao diện để chạy phần mềm  
=> Khi kích vào   Connect  để kết nối hộp UFS với máy tính 
bạn nhận được một thông báo lỗi như sau :  
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Thông báo :  Trình điều khiển của hộp UFSx không tìm thấy .  
 
=> Nếu máy chưa cài Drive cho hộp UFS thì bạn cần cài đặt 
cho thiết bị như các bước ở trên 
=> Nếu máy đã cài Drive thì bạn vào màn hình Device 
Manager để gỡ bỏ rồi sau đó cài lại .  
 
Cách gỡ bỏ Drive lỗi : 
  Kích phải chuột vào My Computer / chọn Properties / chọn 
Hardware / chọn Device Manager => màn hình sau xuất hiện  

  

Mở dấu cộng + Universal Serial Bus controller / kích phải  
chuột vào dòng Twister Device, (c) SarasSoft / chọn Uninstall  

    Kết quả khi cài Drive cho hộp UFSx thành công :  

Kích vào một biểu tượng chạy phần mềm nào đó trên màn hình 
Desktop  
Ví dụ kích vào biểu tượng chạy NOKIA sau  

 
 
Giao diện chạy phần mềm xuất hiện như hình dưới  
Kích vào chữ Connect ( trong vòng tròn ) để thực hiện kết nối  
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Nếu trên khung mầu xanh xuất hiện các dòng chữ như trên 
 nghĩa là hộp UFSx đã được kết nối với máy tính  

   6.   Đặc điểm của hộp nạp phần mềm UFS  

Đối với các máy dòng DCT3  
-  Đọc / ghi Flash 
-  Mở Simlock, mở mạng . 
-  Phục hồi số IMEI, sửa số IMEI . 
-  Thiết lập chế độ cài đặt mặc định cho máy  
-  Chỉnh lại độ tương phản màn hình . 
-  Ghi EEPROM  
Đối với các máy dòng DCT4  
-  Chạy Flash, nạp lại tiếng việt  
-  Chạy lại phần mềm Full FLASH 
-  Phá khoá, mở mạng  . 
-  Khôi phục lại số IMEI 
-  Flash Bluetooth 
-  Cài đặt về chế độ mặc định của nhà sản xuất  
-  Chạy nâng cấp phần mềm 
-  Chạy đồng bộ khi thay IC nguồn .  
Đối với các máy dòng WD2 
-  Chạy lại phần mềm Full FLASH 
-  Phá khoá, mở mạng  . 
-  Khôi phục lại số IMEI 
-  Cài đặt về chế độ mặc định của nhà sản xuất  
-  Chạy nâng cấp phần mềm 
-  Chạy đồng bộ khi thay IC nguồn .  
Đối với các máy dòng DTCL 
-  Chạy lại phần mềm Full FLASH 
-  Phá khoá, mở mạng  . 
-  Cài đặt về chế độ mặc định của nhà sản xuất  
Đối với các máy SAMSUNG 
-  Chạy nâng cấp phiên bản phần mềm
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2 - Nap phan mem cho NOKIA 

-  Mở khoá Simlock, Reset Phone Lock 
-  Trả về chế độ cài đặt mặc định 
-  Ghi, xoá đọc EEPROM  
Đối với các máy SONY 
-  Chạy FLASH CPU 
-  Mở khoá Unlock user lock 
-  Sửa số IMEI 
-  Khôi phục vùng bảo vệ  
Đối với các máy MOTOROLA 
-  Nâng cấp phiên bản phần mềm 
-  Mở khoá Simlock 
-  Thiết lập cho điện thoại về chế độ mặc định 
-  Sửa số IMEI  

     1 - Một số khái niệm cần biết khi chạy phần mềm cho máy 
           NOKIA . 

Các dòng máy Nokia 
-  Mỗi hãng điện thoại thông thường chúng được chia làm 
nhiều dòng máy, mỗi dòng máy thường có một số đặc điểm 
chung như nguyên lý mạch giống nhau, phương pháp chạy 
phần mềm giống nhau ... 
-  Nokia được chia thành các dòng máy như DCT3, DCTL, 
DCT4, WD2 và dòng BB5 
-  Trong mỗi dòng máy có nhiều kiểu máy . 
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Kiểu máy và Model  
-  Tên của một chiếc điện thoại gồm hai phần - Kiểu máy 
(Type)  và Model, chúng được ghi ở phía sau điện thoại ( tháo 
pin ra mới nhìn thấy )  
-  Khi nạp phần mềm bạn cần nhớ kiểu máy vì thư mục để chứa 
các File chạy cho mỗi điện thoại mang tên kiểu máy . 
-  Ví dụ máy Nokia 7210 có kiểu máy là NHL-4 và model là 
7210 và thuộc dòng DCT4, máy Nokia 3230 có kiểu máy là 
RM-51 và model là 3230 thuộc dòng WD2 ... 
- Để xem trong mỗi dòng máy có những Model gì => bạn bấm 
vào Dòng máy => sau đó bấm vào lựa chọn Product  
   
Chọn kiểu máy và chọn File chạy  
-  Product  : Chọn máy cần chạy  
phần bên trái là Kiểu máy, bên phải là Model . 
-  MCU ( Micro Control Unit ) file điều khiển , xử lý các hoạt 
động của máy. 
-  PPM ( Phone Processor Multimedia ) chương trình xử lý đa 
dụng chứa các thông tin liên quan đến ngôn ngữ của máy  
-  CNT - File chạy cho các ứng dụng của máy như bộ sưu tập, 
Game, nhạc chuông vv... 
-  PM ( Parmanent Memory - bộ nhớ thường xuyên ) chứa các 
nội dung liên quan đến EEPROM, trong quá trình chạy phần 
mềm thông thường ta không cần chạy File này, nội dung file 
này không được cung cấp theo các phần mềm mà ta phải lấy ra 
bằng cách bấm vào nút đọc bộ nhớ  Rd PP   sau đó Save vào 
máy tính . 
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Chú thích các phím trên giao diện  
 

 
 
-   Phím  Connect / Deconnect để kết nối hoặc huỷ kết nối giữa 
máy tính với hộp nạp phần mềm UFS  
-  Phím Check  để kiểm tra chế độ Flash 
-  Phím Info  hiển thị thông tin bộ nhớ Flash ra màn hình giao 
diện 
-  Phím Flash  là phím Flash trực tiếp , trong trường hợp chạy 
phần mềm cho các máy không lên nguồn thì ta dùng phím này 
thay cho phím  START 
-  Phím UI Settings  dùng để phá khoá và mở mạng hoặc thiết 
lập cho điện thoại về chế độ mặc định của nhà sản xuất, phím 
này sẽ thực thi các lựa chọn trong mục UI- Options  . 
- Phím START / STOP   => Chạy hoặc ngừng chạy chế độ 
Flash 
   
Các mục lựa chọn trên giao diện : 
 

  
-  Scenario : Lựa chọn chỉ chạy Flash hay chỉ chạy chạy UI 
Option hoặc chạy cả hai chế độ khi bấm START  
-  Interface : Chọn kiểu giao tiếp . 
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-  Speed : Chọn tốc độ chạy  
-  Auto Clear Result Window : Tự động xoá kết quả trên cửa 
sổ , nếu bạn kích phím . 
-  Autodetect Product : tự động nhận diện, sử dụng tuỳ chọn 
này khi bạn chưa biết nhiều về các thông tin của máy, hộp sẽ tự 
động diện . 
-  Auto Scroll Result Window : tự động cuộn kết quả trên cửa 
sổ  
-  User Ini File Setting : Thiết lập có sử dụng File Ini hay không 
 
-  Import SimLocks : đưa vào Simlock từ file khi khởi động Init 
SimLock 
-  Flash PPM Only : Chỉ Flash file PPM ( file hỗ trợ ngôn ngữ 
máy) 
Lưu ý : khi chỉ chạy PPM thì file chạy phải có cùng phiên bản 
với  file MCU trong máy, nếu không máy sẽ không mở được 
nguồn hoặc hiện thông báo " Contact Service " 
   
Các tuỳ chọn UI Options ( tuỳ chọn chế độ người dùng ) 
 

 
 
-  UI Options : Các tuỳ chọn thiết lập người dùng  
-  Save User Settings : Lưu lại các chế độ cài đặt của người sử 
dụng 
-  Full UI Default : Đưa tất cả chế độ cài đặt của người dùng về 
chế độ mặc định 
-  UI Factory Default : Đưa các chế độ sử dụng về mặc định khi 
xuất xưởng 
-  Full Factory Default : Đặt điện thoại về chế độ mặc định của 
nhà sản xuất, trong đó bao gồm giao diện màn hình, các mã 
Code, phone book ... 
-  Software Upgr Default : Thiết lập chế độ mặc định cho phần 
mềm 
-  Reset User Lock : Đặt lại mã bảo vệ , mã mặc định của hãng 
là "12345" 
-  Init SimLocks : Mở khoá máy, mở khoá mạng . 
-  Reboot in Normal Mode : khởi động máy ở chế độ bình 
thường  

    2 - Phương pháp nạp phần mềm cho NOKIA dòng DCT3 . 

Dòng Nokia DCT3 là các máy màn hình đen trắng bao gồm các 
máy sau  
NOKIA 
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Ký hiệu bên trái là kiểu máy, bên phải là model máy .  
Khi chạy lại phần mềm bạn có thể khắc phục được các sự cố 
như  
1- Máy không lên nguồn 
2- Máy lên nguồn rồi mất ngay 
3- Máy tự khởi động lại 
4- Máy bị treo khi đang sử dụng 
5- Máy bị mất sóng 
6- Màn hình hiển thị sai, mất các chi tiết , nội dung bị sai lệch . 
v v... 
Các bước chạy lại phần mềm như sau : 
   
Bước 1 :  Cài đặt hoặc giải nén các File để chạy phần mềm vào 
máy tính : ( nếu bạn đã cài đặt rồi thì thôi ) 
Chú ý : với dòng DCT3 bạn phải giải nén các File chạy phần 
mềm vào trong thư mục có đường dẫn như sau :  
 
C: \ Wintesla \ Kieu may \ file.. 
 
-  Trong đó C : là ổ chứa hệ điều hành 
-  Wintesla : là  thư mục trong ổ C  
-  Kiểu máy là thư mục con của thư mục Wintesla  
Ví dụ : kiểu máy của máy Nokia 8210 là  NSM-3 . 
 
* Ví dụ :  bạn giải nén file để chạy cho máy Nokia 8210 bạn 
làm như sau :  
-  Mở thư mục chứa bộ cài hoặc file nén của máy Nokia 8210, 
các thư mục này lấy từ nguồn đĩa CD Rom đi theo hộp nạp 
phần mềm UFS . 
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  => Bên trong thư mục bạn thấy các phiên bản phần mềm được 
lưu ở dạng File nén Winrar hoặc Winzip như sau :  
 

 
 
>>  Bạn hãy tạo một thư mục Wintesla  trong ổ C ( tất nhiên có 
         rồi thì thôi )  
>>  Tiếp theo tạo một thư mục  NSM-3  bên trong thư mục 
Wintesla ( nếu có rồi thì thôi )  
 
>>  Kích chuột phải vào một File Winrar nào đó /  chọn Extract 
Files ...  

            
Chọn đường dẫn là C:\ Wintesla \ NSM-3 \ rồi bấm OK  
 

 
 
 
Lưu ý : Nếu phần mềm lưu ở dạng File cài đặt như sau  
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Bạn chỉ cần kích vào file để cài đặt, quá trình cài đặt sẽ tự động 
tạo ra đường dẫn cho bạn mà bạn không phải tạo ra thư mục từ 
trước . 
   
Bước 2 :  Kết nối giao diện với hộp UFS  . 
-  Kích vào   Connect   để máy tính kết nối với hộp  UFS  
-  Kích vào dòng máy   DCT3  sẽ xuất giao diện như sau :  

 

Chú thích : 
-  Product : là chọn tên sản phẩm  
-  MCU : chon  flash file, bạn chọn file có đuôi tận cùng là số 0  
-  PPM : Chon file PPM ( ngôn ngữ , chuông...) phải cùng loại 
phiên bản MCU, tuỳ ngôn ngữ cần sử dụng mà chọn file có 
đuôi thích hợp, với các máy DCT3 thông thường đuôi t,v hoặc l 
là có tiếng việt ( xem phụ bản kèm theo ở trên giao diện )  
   

www.hocnghe.com.vn

xuanvinh_0912421959 Tài liệu này đã đăng ký bản quyền 



Các chú thích trong mục - UI Option cho DCT3 
-  Save User Settings : Lưu lại các chế độ cài đặt của người sử 
dụng 
-  UI Default : Đưa chế độ cài đặt của người dùng về chế độ 
mặc định 
-  Full Factory Default : Đặt điện thoại về chế độ mặc định của 
nhà sản xuất, trong đó bao gồm giao diện màn hình, các mã 
Code, phone book ... 
-  Init SimLocks : Mở khoá máy, mở khoá mạng . 
-  Set Fail  : đặt Faid , nếu sai Faid bạn sẽ không thể vào mạng 
của phone hoặc không thể đăng ký mạng . 
-  Reset User Lock : Đặt lại mã bảo vệ , mã mặc định của hãng 
là "12345" 
-  Reboot in Normal Mode : khởi động máy ở chế độ bình 
thường  
-  LCD Contrast :  đặt lại độ tương phản màn hình  
   
Aux Functions ( Các chức năng phụ )  
-  Rebuild IMEI : đọc số IMEI  
-  Rebuild FLASH :  đọc FLASH  
-  Convert Files : Chuyển đổi các file 
-  Erase FLASH : xoá bộ nhớ FLASH 
 
-  Kích vào    Info       Máy tính sẽ đọc ra nội dung trong bộ nhớ 
của điện thoại và hiển thị ra màn hình giao diện, và tự động 
nhận ra đời máy trong mục   Product    
   =>  Nếu máy của bạn đang bị mất nguồn thì kích vào Info  nó 
sẽ thông báo lỗi, khi đó bạn vào mục Product chọn sẵn đời máy 
cần chạy  
   => Nếu máy điện thoại vẫn lên nguồn  mà kích vào  Info    bị 
báo lỗi thì cần xem lại cáp tín hiệu từ hộp UFS sang Mobile.  

Bước 3 -  Chọn File chạy : 
 -  Khi chọn file chạy, lần đầu tiên bấm vào Button ba chấm    
  ...     phải hiển thị ngay các file cần chạy để bạn lựa chọn ( nếu 
không hiển thị ngay  là bạn đã giải nén phần mềm vào sai vị 
trí  )  
 
Ví dụ khi chạy cho máy Nokia 8210  
=> Ban đầu kích vào  Info để tự nhận ra Product: NSM-3  
(8210) 
 

 
 
-  Tất nhiên nếu máy bị hỏng như mất nguồn hoặc cáp tín hiệu 
không tiếp xúc  thì  Info  sẽ không tự nhận ra được, nếu không 
tự nhận ra thì bạn chọn đúng tên cho máy cần chạy trong mục 
Product.  
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-  Kích chọn file MCU lần đầu kích vào phải xuất hiện như 
sau : 
 

 
 
-  Bạn hãy chọn file có đuôi là số  0  cho MCU và là ký tự  cho 
PPM 
 
Ví dụ :  hãy chọn MCU là     nsm3_5.290      
            và chọn   PPM là      nsm3_5.29d     
  Trong đó : 
   nsm3  : là kiểu máy  
   5.29   : là Version ( phiên bản ) 
   0 và d  : là đuôi  
 =>  Hai file trên phải có cùng Version ( 5.29 ) và có đuôi khác 
nhau, MCU có đuôi là số 0, còn PPM có đuôi là chữ d . 
=> khi chọn file PPM bạn hãy xem phần chú thích để biết đuôi 
gì hỗ trợ tiếng việt . 

 
Ví dụ ở trên thì đuôi L có tiếng việt, vậy bạn chọn file PPM là 
đuôi L để có tiếng việt . 
 
Mỗi phiên bản chỉ có một file  MCU ( có đuôi 0 ) và có nhiều 
file PPM với các đuôi khác nhau ( mỗi đuôi là hỗ trợ một vài 
ngôn ngữ như phần chú thích ở trên ) 
 
Các file chạy cho kiểu máy NSM-3 là máy NOKIA 8210 
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Sau khi chọn xong bạn có kết quả như sau : 
 

 
 
Ghi chú :  Mục PMM bạn không cần chọn . 
  -  Một file đã chọn nhưng bạn có thể bỏ qua không chạy bằng 
cách bỏ chọn ở ngay mục đánh dấu  Enable Flashing bên phải . 
   
Bước 4 :  Thực hiện chạy FLASH 
 
-  Kích vào nút  FLASH để tiến hành chạy phần mềm cho máy. 

 

Khi thanh trạng thái có mầu vàng chạy là đang xoá trong bộ nhớ  
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Khi thanh trạng thái có mầu xanh chạy là đang ghi vào bộ nhớ  

 

Màn hình giao diện cho biết các thông tin trong quá trình Flash 
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Thông báo quá trình Flash đã hoàn thành 

Trường hợp khi chạy FLASH gặp sự cố . 
Sự cố thường sảy ra trong trường hợp bạn chạy phần mềm cho 
các máy có sự cố như  
  -  Máy không lên nguồn 
  -  Máy chạy chập chờn . 
  -  Máy đang hỏng phần mềm . 
  -  Máy nghi có sự cố về phần cứng  
 
Các lỗi thường sảy ra như sau : 
1 . Khi kích vào nút FLASH để chạy bạn nhận được thông 
báo  . 
 1st Boot Err 
 Process Failed, Repowering Mobile  
 

 
 
Thông báo trên có nghĩa : 
- Khởi động bị lỗi 
- Quá trình xử lý hỏng, hãy bật lại nguồn điện thoại . 
=> Tuy nhiên sau khi đã bật nguồn và thao tác lại nhưng  vẫn 
không được. 
 
2 . Khắc phục sự cố trên .  
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-  Bỏ đánh dấu trên các mục chọn  Auto Clear..., Auto Scroll.., 
Autodetect... 
-  Chọn tốc độ chạy là    Slow 
=>  Kích vào nút    Flash    để chạy trực tiếp  
 
Sau khi đã làm như vậy mà chạy vẫn báo lỗi thì kết luận máy bị 
hỏng khối điều khiển .  
=> Bây giờ bạn tiếp tục chuyển sang kiểm tra chi tiết về khối 
điều khiển , bao gồm . 
  -  Kiểm tra nguồn cấp cho CPU  
  -  Kiểm tra nguồn cấp cho IC : FLASH, SRAM 
  -  Kiểm tra dao động 26MHz và IC trung tần ( mạch chia tần )  
  -  Làm chân và hàn lại IC FLASH 
  -  Thay thử FLASH  
  -  Hàn lại CPU  
   
Trường hợp Flash bình thường nhưng sau khi Flash máy 
không có sóng. 
Cách khắc phục như sau :  
 - Cách 1 : Bạn hãy Reset lại máy bằng lệnh    *#7780#  
 - Cách 2 : Thiết lập trong mục UI Options  
   Kích đánh dấu vào dòng  
    -   Full Factory Default  và dòng  Init Simlocks 
    -   Sau đó kích vào nút UI Settings 
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Nạp tiếng Việt cho các máy chưa có tiếng Việt . 
-  Các bước thực hiện như trên với lưu ý :  
=> Khi chọn file  mục PPM bạn phải chọn file có đuôi được hỗ 
trợ tiếng Việt . 

 
 
- Để biết đuôi gì có hỗ trợ tiếng Việt, bạn hãy xem trong phần 
chú thích trên giao diện . 

 
Chú thích các đuôi của file PPM và ngôn ngữ mà nó hỗ trợ, 
như ở trên thì đuôi L có hỗ trợ tiếng Việt . 
 
Bạn có thể chỉ cần chạy file PPM nhưng với điều kiện Version 
của file chạy phải trùng với Version của file MCU có trong 
điện thoại . 
 
Trường hợp bạn không có file PPM trùng Version với file 
MCU trong máy thì bắt buộc bạn phải chạy Full Flash (chạy lại 
cả hai file)  
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 3 - Nạp phần mềm cho máy Nokia DCT4 

 
   

 

1 - Nạp tiếng việt cho máy NOKIA 8210  

2 - Nạp phần mềm S/C cho máy NOKIA 8210

  1. Các máy NOKIA dòng  DCT4 

NOKIA dòng DCT4 là các máy màn hình mầu và một ít các 
máy màn hình đen trắng cụ thể là các máy như sau :  

 

Các model máy NOKIA dòng DCT4 

  2. Chú thích các phím trên giao diện khi chạy Nokia dòng DCT4 

   Sau khi kích vào mục "DCT4"  sẽ xuất hiện giao diện sau :  
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Giao diện chạy phần mềm cho NOKIA DCT4 

Chú thích 1  
-  Product  : Chọn đời máy để chạy phần mềm . 
-  MCU :  file điều khiển máy ( chọn file này có đuôi là số 0 ) 
-  PPM  :  file hỗ trợ ngôn ngữ ( chọn file này có đuôi là ký tự ) 
-  CNT  :  file nạp các ứng dụng như Game, nhạc chuông, hình 
nền 
               (file này có đuôi là  .ucp.x ) 
-  PM  :  file nạp cho EEPROM (thông thường không chạy file 
này) 
-  Enable Flashing  :  Cho phép chạy Flash khi được chọn .  
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 Chú thích 2 
-  UI Options : Các tuỳ chọn thiết lập người dùng  
-  Save User Settings : Lưu lại các chế độ cài đặt của người sử 
dụng 
-  Full UI Default : Đưa tất cả chế độ cài đặt của người dùng 
về chế độ mặc định 
-  UI Factory Default : Đưa các chế độ sử dụng về mặc định 
khi xuất xưởng 
-  Full Factory Default : Đặt điện thoại về chế độ mặc định 
của nhà sản xuất, trong đó bao gồm giao diện màn hình, các mã 
Code, phone book ... 
-  Software Upgr Default : Thiết lập chế độ mặc định cho 
phần mềm 
-  Reset User Lock : Đặt lại mã bảo vệ , mã mặc định của hãng 
là "12345" 
-  Init SimLocks : Mở khoá máy, mở khoá mạng . 
- Reboot in Normal Mode : Bật nguồn tự động sau khi Flash 
máy 
+  Rd UEM  : đọc số IMEI ( Mục này cho phép bạn sửa lại số 
     IMEI tuy nhiên số IMEI mới phải hợp lệ mới được chấp 
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nhận ) 
+  Wr UEM  : Ghi số IMEI  ( sử dụng để đồng bộ IC nguồn 
sau  
     khi thay thế )   
+  Rd PM  :  Đọc file có đuôi  .pm từ bộ nhớ trong máy     
+  Wr PM  :  Ghi file đuôi .pm vào bộ nhớ                          
+  Rd PP  :  Đọc file có đuôi  .pp từ bộ nhớ trong máy         
+  Wr PP  :  Ghi file đuôi .pp vào bộ nhớ                             
+  Rd MEM  :  Đọc ra từ bộ nhớ EEPROM                       
+ Earse   :  Xoá  bộ nhớ                                                      
 
Các mục ở trên ( mầu xám ) bạn không nên can thiệp khi chưa 
biết nhiều về cấu trúc bộ nhớ trong EEPROM, quá trình nạp 
phần mềm thường không can thiệp đến các phần đó .  

    3. Cài đặt các file cần chạy ra máy tính .  

Đường dẫn chứa các file để nạp phần mềm cho dòng máy 
DCT4 như sau  
 
C:\Program Files\Nokia\Phoenix\products\Kieu_may\File...  

  

Đường dẫn của các file nạp phần mềm cho dòng DCT4  

Đường dẫn chứa phần mềm cho dòng DCT4 được tạo ra từ khi 
bạn cài đặt giao diện SarasSoft lên màn hình, chúng tạo ra 
đường dẫn như sau : 
 
C:\Program Files\Nokia\Phoenix\products\ 
   
Giả sử bạn muốn nạp lại phần mềm cho máy NOKIA 7210 
-  Ban đầu bạn kiếm đĩa CD Rom DCT4 có phần mềm Nokia 
7210 được lưu ở dạng một thư mục có tên  7210 NHL-4   như 
sau  :  
 

    
 Thư mục chứa bộ cài cho máy Nokia 7210 
 
Trong thư mục có một hoặc nhiều file Setup như hình dưới, 
mỗi file cài đặt cho một Version khác nhau . 
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        File Setup cho máy Nokia 7210  
 
=>  Bạn kích vào File Setup trên để cài đặt các file chạy ra máy 
tính, quá trình cài đặt sẽ tự động tìm đúng đường dẫn, bạn chỉ 
việc Next  /  Next /  rồi Finish là xong .  
Sau khi bạn cài đặt như trên, quá trình cài đặt sẽ tạo ra thư mục  
NHL-4  bên trong thư mục Products   thư mục NHL-4  sẽ 
chứa tất cả các file để nạp phần mềm trong đó .  

   4. Vấn đề sử dụng cáp : 

Khi mua hộp UFS bạn được kèm theo một bộ cáp tín hiệu cho 
các loại máy, tuy nhiên có một số máy không có cáp nhưng ta 
có thể dùng chung cáp như sau :  
Cáp Nokia 7210 tương đương và có thể chạy cho 
- Nokia 7250 
- Nokia 7250i 
- Nokia 6610 
- Nokia 6610i 
- Nokia 3200 
- Nokia 6200  
Cáp Nokia 6100 tương đương và  có thể chạy cho  
- Nokia 3100 
- Nokia 3120 
- Nokia 6108 
- Nokia 3108  
Cáp Nokia 1100 có thể chạy cho  
- Nokia 2300 
- Nokia 2600 
- Nokia 8910 
- Nokia 8910i  
Cáp Nokia 3310 tương đương cáp Nokia 3315 , 3390 , 3350 , 
3330 ...  
Cáp Nokia 6600 tương đương cáp 6620 ...  
Cáp Nokia 8210 tương đương cáp Nokia 2100 , 8250 , 8850 , 
8290 , 8890 , 3610 ...  
Cáp Nokia 8310 tương đương cáp 6510 , 6500...  

 4 -  Các bước chạy lại phần mềm cho các 
máy NOKIA - DCT4  

Chạy lại phần mềm bạn có thể sửa được các bệnh sau : 
1 -  Máy không lên nguồn 
2 -  Máy lên nguồn rồi mất 
3 -  Máy chỉ hiện chữ " Contact Service" 
4 -  Hiển thị trên màn hình sai với thiết kế 
5 -  Máy bị treo  
6 -  Máy mất sóng 
      v v ...  
   
Bước 1 : Cài đặt phần mềm của máy cần chạy ra máy tính  
-  Mở thư mục chứa phần mềm của máy cần chạy  
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  ( Là các thư mục mang tên kiểu máy và model máy )  
 Ví dụ :  

 
Mở thư mục của máy cần chạy, trong mỗi thư mục thường có 
một hoặc nhiều file cài đặt cho nhiều phiên bản (Version) khác 
nhau : 
 

 
Kích vào một file cài đặt ở trên để cài đặt phần mềm ra máy 
tính, quá trình cài đặt sẽ tự động tạo đường dẫn đúng , bạn chỉ 
việc Next / Next / rồi Finish là xong . 
   
Bước 2 :  Mở giao diện chạy NOKIA và chọn file . 
 
-  Bạn mở giao diện chạy cho NOKIA 
- Kích vào phím  Connect  để máy tính kết nối với hộp UFSx 
 

 
 
- Kích chọn dòng máy DCT4  
 

 
 
- Kích vào Info để tự nhận diện máy và đọc thông tin trong bộ 
nhớ 
 
=> Nếu kích vào Info mà tự nhận được máy và đọc được thông 
tin bộ nhớ ra cửa sổ => thì chứng tỏ  điện thoại chỉ hỏng nhẹ, 
thông thường chỉ lỗi phần mềm , chạy phần mềm xong là OK . 
Lưu ý :  Khi kích vào Info bạn phải bật nguồn điện thoại lên  
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=> Nếu kích vào Info mà báo lỗi thì ngoài nguyên nhân hỏng 
phần mềm còn có thể máy bị hỏng phần cứng như IC, mối 
hàn ... 
   
Nếu  Info  không  nhận ra máy, bạn hãy tự chọn tên máy cần 
chạy  trong mục Product  . 
 

 
   
 Sau đó bạn hãy chọn File cho các mục MCU, PPM và CNT  
-  MCU  chọn file có đuôi tận cùng là số 0  ( file điều khiển ) 
-  PPM   chọn file có đuôi  là ký tự v hoặc t ( file ngôn ngữ ) 
-  CNT  chọn file có đuôi là .ucp_xx    ( ucp  ở trước chữ tận 
cùng ) 
Lưu ý : cả ba file trên phải có cùng Version ( cùng phiên bản )  
Khi kích vào   ...    để chọn file => phải mở ngay đến thư mục 
mang tên "Kiểu máy"  cần chạy  
Ví dụ : khi chạy cho Nokia 7210, bấm chọ file phải mở ngay 
thư mục NHL-4 , các file chạy sẽ nằm trong thư mục này , nếu 
không bạn phải chọn file theo đường dẫn như sau : 
 
C:\Program Files\Nokia\Phoenix\products\NHL-4\  
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Kết quả sau khi chọn file như sau : 
 

  

Bước 3 :  Tiến hành chạy phần mềm : 
 
*  Trường hợp 1 -  Nếu máy lúc đầu  Info  được thì =>  sau 
khi chọn File như trên, bạn kích vào  START để tiến hành chạy 
phần mềm .  
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 Khi vạch mầu vàng chạy là chương trình đang xoá 
 phần mềm cũ khỏi bộ nhớ điện thoại  

  

 Khi vạch mầu xanh chạy là chương trình đang nạp 
 phần mềm mới vào bộ nhớ điện thoại  

 Trường hợp 2 -  Nếu máy không   Info  được thì bạn cần bỏ 
hết các lựa chọn Auto Clear ..., Autodetect..., Auto Scroll ..., 
User Ini....,  chọn tốc độ chạy Speed  là Normal hoặc Slow => 
sau đó kích vào    Flash     để chạy trực tiếp . 
 

 

Xử lý trường hợp chạy xong phần mềm, máy mất sóng . 
-  Bạn đáng dấu vào các mục  Full Factory Defaults và  
Init SimLocks sau đó kích vào UI Settings 
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Chú ý :  Trong các mục lựa chọn ở trên, nếu bạn kích đúp vào 
một dòng thì thực hiện một chức năng, nếu thực hiện nhiều 
chức năng bạn chọn các chức năng đó sau đó kích vào  UI 
Settings  
-  Để mở khoá Sim, khoá máy cho các máy  bạn cũng làm 
tương tự như trên  
   
Xử lý khi chạy phần mềm bị lỗi . 
-  Đôi khi bạn đã thao tác đúng, chọn đúng file chạy, đúng 
đường dẫn nhưng khi chạy  vẫn bị báo lỗi :  
 

 
 
                 Biểu hiện lỗi khi chạy phần mềm 
 
Nguyên nhân lỗi khi chạy phần mềm là do : 
-  Cáp tín hiệu không tiếp xúc 
-  Điện thoại bị hỏng khối điều khiển như hỏng IC, bong mối 
hàn ... 
   
Trường hợp bạn không thể chạy phần mềm thì bạn cần kiểm tra 
chi tiết khối điều khiển của máy bao gồm : 
-  Kiểm tra CPU 
-  Kiểm tra IC nhớ Flash 
-  Kiểm tra dao động 26MHz 
-  Kiểm tra nguồn cấp cho các IC trên .  

 5 - Phương pháp chạy tiếng việt cho 
      NOKIA  

   Các bước thực hiện :  

Mở giao diện chạy cho máy NOKIA  
Kích vào Connect để kết nối hộp UFS với máy tính  
Chọn dòng DCT4  
Bật nguồn điện thoại và kích vào nút  Info  để hiển thị thông tin 
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bộ nhớ ra màn hình giao diện, nếu Info không được bạn cần 
kiểm tra lại cáp tín hiệu, bởi vì máy nạp tiếng việt là máy sống 
nên bạn phải Info được . 
 

 
   
Thông tin trên màn hình cho biết phiên bản của phần mềm 
trong máy 
Ví dụ : máy ở trên có phiên bản là  V  5.63  
Chọn file PPM có phiên bản trùng với phiên bản trong máy và 
có đuôi là  t  hoặc  v  ( bạn xem ở phần phụ lục trên giao diện ) 
 

 
   
Nếu có file PPM cùng phiên bản với phần mềm trong máy thì 
bạn chỉ cần chạy lại một file  PPM này là được  
Nếu không có phần mềm trùng phiên bản (Version) với máy thì 
bạn phải chạy lại cả 3 file MCU, PPM và CNT theo phiên bản 
mới . 
( file PM không cần chạy )  
Chọn xong các file cần chạy , bạn kích vào nút  START  để bắt 
đầu chạy .  
Nếu khi chạy gặp sự cố bạn hãy chọn lại tốc độ (Speed) là Slow 
và bỏ hết các lựa chọn Auto Clear ..., Autodetect..., Auto 
Scroll ..., User Ini File ..., sau đó chạy lại .  

 6-  Nạp phần mểm cho Nokia dòng  WD2  
Nokia WD2 là dòng máy chạy hệ điều hành Symbian bao gồm 
các Model máy sau :  
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Các máy dòng WD2 không hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt , vì vậy 
bạn chỉ chạy phần mền trong các trường hợp máy có sự cố hoặc 
máy lỗi phần mềm .  

   Các bước thực hiện 

   1 -  Cài phần mềm của máy cần chạy ra máy tính . 

Giả sử bạn muốn chạy phần mềm cho máy Nokia 3230 , bạn 
tìm thư mục  RM-51 và chạy File Setup trong đó, sau khi cài 
đặt xong bạn sẽ nhận được các file cài đặt  như sau :  

 

  2. Chọn File chạy  
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Bạn chọn File MCU có đuôi là   .C1  , File PPM có đuôi từ 01 
đến 99 .  
Ví dụ ở trên khi chạy cho máy Nokia 3230 ta chọn  
MCU   =>   RM51PE506040.C1 
PPM    =>   RM51PE506040.29 
   
Kết quả sau khi chọn File như sau : 
 

 
   
Chú ý 1 :  Không chạy File  CNT và PM  
Chú ý 2 :  Một số phiên bản phần mềm không có đuôi C1 mà 
chỉ có đuôi  C2, C3 , C4 , C5 ...  Các đuôi này chỉ hỗ trợ ngôn 
ngữ tiếng Trung, vì vậy sau khi chạy máy của bạn không có 
ngôn ngữ tiếng Anh . 
=> Để máy sau khi chạy có ngôn ngữ tiếng Anh bạn cần tìm 
phiên bản phần mềm có đuôi    .C1  
   

   3.  Start hoặc Flash  

Sau khi chọn file , bạn kích vào START để chạy lại phần mềm 
cho máy .  
Nếu sự cố xuất hiện, bạn hãy bỏ các mục chọn Auto Clear , 
Auto Scroll , Auto Detect .  Chọn tốc độ chạy  Speed là Slow 
sau đó kích vào Flash để chạy phần mềm .  

 

  4.  Reset lại máy  
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Sau khi chạy phần mềm, bạn nên Reset lại máy bằng mã  
*#7370# trên điện thoại  và mã bí mật sẽ là "12345"  

  7 - Phương pháp đồng bộ sau khi thay IC 
      nguồn NOKIA. 

Đồng bộ là gì ?  
-  Đồng bộ là quá trình ghi file định dạng đuôi .RPL vào trong 
bộ nhớ ROM, file này sẽ mang thông tin về số IMEI của máy. 
   
Khi nào phải đồng bộ ? 
Khi bạn phải thay IC nguồn trên máy dòng DCT4 hoặc WD2 
bạn phải đồng bộ . 
Lưu ý :  
- Khi thay IC Flash bạn cần phải thay IC nguồn . 
- Nhưng khi thay IC nguồn ta không cần thay Flash . 
- Mỗi IC nguồn bạn chỉ được đồng bộ được 1 lần duy nhất, vì 
vậy sau khi đồng bộ mà không được, bạn phải thay IC khác . 
   
Vì sao thay IC nguồn các máy dòng DCT4 và WD2  lại phải 
đồng bộ ?  
-  Các máy Nokia dòng DCT4 và dòng WD2 có IC ROM tích 
hợp bên trong IC nguồn, vì vậy khi thay IC nguồn mới thì IC 
ROM trong đó chưa có dữ liệu, đồng bộ là quá trình ghi dữ liệu 
vào IC ROM thông qua phím chức năng   Wr UEM  trên giao 
diện . 
   
Nếu máy thay IC nguồn nhưng không đồng bộ thì có biểu 
hiện gì ?  
- Khi chưa đồng bộ IC nguồn, máy thường hiện chữ " Phone 
Re" nghĩa là máy đã nhận Sim nhưng chưa đọc được dữ liệu 
Sim card 
- Muốn đọc được dữ liệu Sim card ta phải đồng bộ . 
   
Cách chạy đồng bộ như sau : 
- Kích vào Connect  để máy tính kết nối với hộp UFS . 
- Kích vào Info  để giao diện tự nhận ra đời máy cần chạy . 
-  Kích vào Wr UEM  
 

 
 
=> Máy sẽ hỏi   "Yes"  ,  "No"   bạn chọn   "Yes" 
Ra bảng thoại  Open , tìm thư mục RPL   < Enter> 
=> Sẽ xuất hiện thư mục con  
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   ASIC  2 
   ASIC 5 
   ASIC 6 
   ASIC 7 
Trong các thư mục trên có chứa các file có đuôi   .RPL 
 
+  Với máy  : DCT4 chọn file   .RPL trong thư mục ASIC 2 
+  Với máy :  WD2 chọn file    .RPL trong thư mục ASIC 5 
+  Riêng máy 6230 dòng DCT4 chọn file  .RPL trong  ASIC 6  
     hoặc trong ASIC 7 
 
Khi mở thư mục ASIC chọn  file  .RPL bất kỳ -> kích đúp vào 
file hoặc bấm vào Open ở dưới . 
   
Thư mục RPL được cung cấp cùng đĩa cài đặt Drive cho hộp 
UFS 
 

 
   
Bạn hãy Copy thư mục RPL trên vào trong thư mục Products 
như đường dẫn sau đây : 
 
C: \ Program Files \ Nokia \ Phoenix \ Products \ 
   
Bên trong thư mục RPL có các thư mục con sau : 
 

 
   
Trong các thư mục trên có chứa các File với đuôi là  .RPL , tên 
file chính là số IMEI sẽ ghi lên máy của bạn, bạn hãy chọn một 
file tuỳ ý và kích đúp vào nó để thực hiện đồng bộ cho điện 
thoại . 
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                 Các file .rpl  ở trong thư mục ASIC 2 
   
Sau khi chạy xong, bạn bấm Info lại  và xem số IMEI trên giao 
diện, nếu báo số IMEI ta vừa chọn là quá trình đồng bộ đã hoàn 
tất 
 

 
   
Nếu số IMEI vẫn là các dấu  ?????? , thì bạn phải đồng bộ lại , 
nếu thao tác 2 lần vẫn bị   IMEI  :  ????????, thì bạn cần phải 
thay IC nguồn khác . 
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 , 
 
Số IMEI là các dấu ???????? => quá trình đồng bộ bị hỏng  
   
Lấy lại số IMEI cũ của máy  
-  Trường hợp này chỉ thực hiện được khi điện thoại của bạn 
vẫn lên nguồn . 
- Bạn kích vào RD UEM  , Rd PM , Rd PP sau đó Save lại các 
file  vào thư mục ASC2 ( bạn cần nhớ tên các file mình đã lưu 
lại )  
-  Khi đồng bộ bạn sử dụng các File trên để ghi lại số IMEI cho 
máy, bạn sẽ có số IMEI như cũ .  

   8 -  Phương pháp mở khoá máy, khoá 
mạng cho hàng Nokia sách tay từ nước 
ngoài về : 

Mở giao diện và  Connect để kết nối giao diện với hộp UFS  
Info để hộp thoại tự nhận ra model máy . 
   
Đánh dấu vào các mục UI Options như sau : 
 

 
 
 Sau đó kích vào  UI Settings để thực hiện mở mạng.  
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1 - Nạp tiếng việt cho máy NOKIA 6610  

2 - Nạp phần mềm S/C cho máy NOKIA 6610  
   

  9 - Một số lỗi thường gặp khi chạy phần 
mềm NOKIA . 

1. Sau khi kích Connect  màn hình báo " UFSx Device not found 
" 
- Lỗi này xuất hiện là do máy tính chưa nhận ra thiết bị hoặc 
chưa nạp được trình điều khiển . 
- Để khắc phục bạn nên kiểm tra  
    + Cáp kết nối hộp UFSx với máy tính  
    + Tiếp xúc ở ácc đầu cáp 
    + Tháo ra cắm lại dây cáp  
    + Cài lại Drive cho hộp UFSx  
- Cách cài lại Drive cho hộp UFS ( xem lại phần 5 bài trước - 
cài đặt Drive cho hộp UFS  )  
   

2. Lỗi  " Cannot open file C: \ Program Files \ Nokia \ Phoenix 
\ Products \ NHL-4 \ nhl4__05.63t    " 
- Lỗi này xuất hiện là do trong quá trình giải nén hoặc cài đặt 
các file chạy ra máy tính, bạn để sai đường dẫn . 
- Để khắc phục bạn cần giải nén các File chạy vào đúng đường 
dẫn ( xem lại phần cài đặt các file chạy cho dòng DCT4 ) 
Lưu ý 1 - Đường dẫn đến thư mục chứa các file chạy cho các 
máy dòng DCT4 và WD2 đã được tạo sẵn từ khi bạn cài đặt 
phần mềm giao diện SarasSoft . 
Lưu ý 2 - Với dòng DCT3 có đường dẫn là 
 C: \ Wintesla \ nhm-5 \ file... 
Đường dẫn này không được tạo trước mà được tạo ra khi bạn 
giải nén file.zip hoặc bạn phải tự tạo ra đường dẫn trước khi 
giải nén (xem lại phần cài đặt cho máy DCT3 ) 
   

3. Hiện thông báo lỗi khi kích chạy phần mềm . 
Khi chạy máy DCT4 báo lỗi  
" 1st Boot Err: Bad Resp UPP, 02 FF FF 72 
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Process Failed, Repowering Mobile ' 
 
Hoặc khi chạy máy DCT3 báo lỗi 
 
" 1st Boot Err: Bad Resp DCT3  
Process Failed, Repowering Mobile " 
 
- Lỗi này thường sảy ra do tiếp xúc kém giữa cáp chạy phần 
mềm với điện thoại, bạn cần vệ sinh xạch các điểm tiếp xúc, 
nếu cáp gắn vào điện không chặt phải dùng dây lịt quấn chặt để 
đảm bảo tiếp xúc tốt . 
- Kích vào Info để kiểm tra sự kết nối giữa hộp UFS với điện 
thoại (nếu phone sống ) Sau khi đấu dây cáp bạn bật nguồn 
điện thoại lên - nếu hiện chữ " Local Mode " mờ trong điện 
thoại xuất hiện là kết nối đã tốt .  
- Trường hợp máy không lên nguồn mà bạn chạy phần mềm , 
nếu đã thao tác đúng, cáp đã tiếp xúc tốt mà vẫn có thông báo 
lỗi trên là điện thoại bị hỏng khối điều khiển => bạn cần kiểm 
tra khối điều khiển ( xem lại chương " Khối điều khiển "  ) 
   

4. Màn hình báo lỗi " Contact Service "  
Hiện tượng này do các nguyên nhân  
- Lỗi phần mềm  
- Chạy lại phần mềm với phiên bản (Version) quá cao hoặc quá 
thấp so với phiên bản ban đầu của máy . 
- Chạy hai File MCU và PPM  không cùng Version  
- Lỗi phần cứng trên dòng DCT3 thông thường do lỗi Flash 
hoặc IC COBBA . 
Khắc phục : 
- Kích vào mục tuỳ chọn UI Option  đánh dấu các mục  
   UI Default  
   UI Factory Default 
   Full Factory Default  
Sau đó kích vào  UI Setings  rồi thử lại . 
-  Chạy lại phần mềm cho máy , chọn tốc độ  " Slow " khi chạy  
-  Nếu quá trình báo lỗi khiến bạn không thể chạy phần mềm thì 
bạn cần kiểm tra Flash . 
   

5. Lỗi " Contect Retailer " hoặc khồn xuất hiện chữ " NOKIA" 
trên màn hình . 
- Lỗi này thường xuất hiện trên các máy dòng WD2 chạy hệ 
điều hành Symbial , lỗi thường do thao tác chạy Flash . 
Khắc phục :  
- Chạy phần mềm ở chế độ chọn  
   + UI Factory Default  
   + Chọn tốc độ  chạy là Slow 
   + Chọn ở mục ( cạnh chữ UI Setting ) là Local  
   +  Kiểm tra phiên bản MCU và PPM khi chạy . 
-  Chạy xong thực hiện Format lại máy, lệnh Format máy cho 
dòng chạy hệ điều hành Symbial như sau :  
   =>  Tắt nguồn , bấm đồng thời ba phím " Call " , " * " và " 3 " 
sau đó bấm phím mở nguồn => màn hình xuất hiện chữ 
Formating... 
Ghi chú : Lệnh Format còn có thể được sử dụng khi máy bị 
treo hoặc máy bị virus . 
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 10 - Phương pháp nạp phần mềm cho các 
máy SAMSUNG 

   1 - Giao diện chạy cho máy Samsung  

Kích vào biểu tượng chạy cho Samsung 
 

 
 
Màn hình hiển thị giao diện sau :  

 

Chú thích :  
-  Connect  : Kết nối giao diện với hộp UFS 
-  Deconnect : Ngắt kết nối  
-  Read Flash : Đọc thông tin từ EEPRom của máy điện thoại  
-  Write Flash : Chạy Flash cho máy  
-  Mobile Info  : Hiển thị thông tin về máy điện thaọi ra màn 
hình giao diện như phiên bản phần mềm , số IMEI ... 
- Unlock : mở khoá mạng , mở khoá  
- Restart  : Khởi động lại máy . 
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        Rebuild IMEI :   sửa lại số IMEI  
 

         

Máy Samsung được chia thành các dòng máy  
- One-C 
- Trident 
- M46 
- OM/Swift 
- SkyWorks 
   
Dòng One-C gồm các Model như sau : 

 
   
Dòng Trident gồm các máy như sau : 
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Dòng M46 gồm các máy như sau : 
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Dòng OM/Swift gồm các máy như sau : 

 
   
Dòng SkyWorks gồm các máy như sau : 

 
   
Các máy trong cùng một dòng thì cách chạy phần mềm là 
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tương tự như nhau  :  

   2 - Chạy phần mền cho máy Samsung dòng One-C  

Các máy dòng One-C bao gồm các model  : 
A2xx ,  A800 , N1xx , N200 , N288 , N300 , N400 , N500 , 
N600 , N611 , N620 , N625 , N628 , R200 , R201 , R208 , 
R210 , R220 , R225 , T100 , T108 , T400 , T408 , T410 , 
T500 , T508 .  

      Ví dụ chạy phần mềm cho máy SAMSUNG R210  

 

Bước 1 : Cài các file để chạy ra máy tính :  
- Tìm đĩa CD Rom có thư mục R210 

 
Bên trong thư mục thường có các file nén  .Rar , các file là các 
phiên bản phần mềm khác nhau : 
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Giải nén một File nào đó vào thư mục R210 có đường dẫn như 
sau 
 

 
 
Cách giải nén : 
Kích phải chuột vào một file cần giải nén / chọn Extract 
Files... / mở dấu cộng + Local Disk C / mở tíêp dấu cộng + 
Program Files / mở tiếp dấu cộng + SarasSoft / mở tiếp dấu 
cộng + UFS / mở tiếp dấu cộng + UFS_SAMs / kích vào thư 
mục R210 / rồi kích OK .  
 
Sau khi giải nén ta nhận được các File chạy  trong thư mục 
R210 theo đường dẫn như trên  
   
Bước 2 : Kết nối giao diện với hộp nạp UFS và chọn File 
chạy 
- Cắm hộp UFS vào máy tính 
- Mở giao diện chạy cho SAMSUNG 
- Kích vào Connect để kết nối giao diện với hộp UFS  

 

Giao diện sau khi kết nối : 

 

 
- Kích chọn dòng máy One-C  
- Đánh dấu vào model  R210  
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- Khi chọn model R210 trong mục trọn File chạy ta thấy chỉ 
hiện ra mục đánh dấu cho phép chạy File MCU vì vậy với máy 
này ta chỉ cần chạy một File MCU là được . 
- Kích vào   ...   để chọn File cho mục MCU, bạn sẽ thấy giao 
diện mở ngay ra thư mục R210 .  

 

 
- Trường hợp kích chọn File mà giao diện không chỉ thẳng đến 
thư mục R210 ngay là bạn đã giải nén sai đường dẫn, trong 
trường hợp này nếu bạn tìm nạp File từ một thư mục không 
đúng đường dẫn thì khi chạy phần mềm sẽ báo lỗi .  
   
Bước 3 : Tiến hành chạy phần mềm : 
- Sau khi chọn File MCU là  
r21xdwb1.axf 
Các File  OGM và MEL không phải chạy ( vì trên giao diện  
mục đánh dấu Enable ẩn )  
 
=> Sau cùng bạn kích vào  Write Flash  để chạy lại phần mềm 
cho máy . 
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   3 - Chạy phần mềm cho máy Samsung dòng OM/Swift 

      Ví dụ : Chạy phần mềm cho Samsung E700  

 

Bước 1 : Cài các File chạy ra máy tính  
-  Tím đĩa CD Rom Samsung có thư mục E700 

 
- Mở thư mục E700 bạn thấy có các File nén . 
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-  Bạn giải nén một trong các File nén sau :  E70AEWI2 , 
E70XAWH4 , E70XAWH5 , E70XAWI1 => vào thư mục 
E700 theo đường dẫn : 
 

 
 
- Ý nghĩa tên các File : 
 

 
 
Theo ý nghĩa trên thì phiên bản càng mới có chữ cái ( năm sản 
xuất và tháng sản xuất ) càng đứng sau : ví dụ năm sản xuất  có 
chữ " V " mới hơn năm sản xuất có chữ " T "  
 
Cách giải nén : ví dụ giải nén File  E70XAWH5 
 
Kích phải chuột vào File  E70XAWH5 / chọn Extract Files... / 
mở dấu cộng + Local Disk C / mở tíêp dấu cộng + Program 
Files / mở tiếp dấu cộng + SarasSoft / mở tiếp dấu cộng + 
UFS / mở tiếp dấu cộng + UFS_SAMs / kích vào thư mục 
E700 / rồi kích OK .  
   
Bước 2 - Kết nối giao diện với hộp nạp UFS  
- Mở giao diện chạy cho máy Samsung  

 
 
- Kích vào Connect để kết nối giao diện với hộp nạp : 
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- Chọn dòng máy OM/Swift 
- Đánh dấu vào model  E700  
   
Bước 3 - Chọn File chạy cho máy E700 
- Chọn File cho MCU : Kích vào   ...   giao diện sẽ mở ra thư 
mục E700 , bên trong thư mục E700 bạn thấy có thư mục 
E70XAWH4 => mở thư mục này ra để chọ File chạy cho MCU 
 

 
 
- kích đúp vào File : E70XAWH4 để chọn File chạy cho MCU 
 

 
 
- Với File TFS cũng chọn tương tự như vậy  
 
=>   Kết quả sau khi chọn File MCU và TFS  ta được  : 
  -  MCU có đuôi       .bin 
  -  TFS có đuôi         .tfs  
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Bước 4 : Kết nối máy và chạy phần mềm  :  
- Bạn sử dụng cáp Samsung A300 để chạy cho Samsung E700  
( Lưu ý : hầu hết các máy Samsung đều chạy bằng cáp A300 )  
 

 
 
- Đấu điện thoại vào hộp UFS như ảnh sau :  
 

 
 
- Tháo Pin và tháo Simcard ra khỏi điện thoại khi chạy phần 
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mềm . 
 
-  Chọn lại tốc độ chạy trong mục Baud Rate là   115200  
-  Kích vào Write Flash để tiến hành chạy phần mềm . 
 

 
 
- Thanh trạng thái phía dưới cho biết - đang thực hiện chạy 
phần mềm được 30% , khi chạy được 100% là hoàn thành .  

 

    Khi hoàn thành bạn thấy dòng cuối  trên của sổ mầu xanh bên phải 
    thông báo  : TFS Write Done , ... 

 
 

Ý nghĩ dòng cuối : Ghi file  TFS đã hoàn thành - đã thực hiện  
ghi 4198637 byte , thời gian nạp 7 phút 28 giây . 

Lưu ý 1 :  Khi đang chạy phần mềm , hết sức tránh tình trạng  
cáp tín hiệu chập chờn không tiếp xúc, hoặc bị mất điện khi 
đang chạy. 
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Lưu ý 2 :  Trường hợp máy không lên nguồn - Nếu bạn đã thực 
hiện đúng như trên, cáp tín hiệu tốt nhưng quá trình chạy vẫn 
báo lỗi => bạn cần kiểm tra khối Điều khiển trên điện thoại , 
bạn cần kiểm tra : 
-  Kiểm tra các mức nguồn cung cấp cho CPU  
-  Kiểm tra nguồn cung cấp cho IC nhớ Flash 
-  Kiểm tra dao động 13MHz  
-  Làm lại chân IC Flash  
-  Thay thử  IC Flash . 
  

Lưu ý 3 : Trường hợp máy vẫn lên nguồn trước khi chạy nhưng 
chỉ lỗi các bệnh khác mà bạn không chạy được thì chủ yếu do 
bạn chạy chưa đúng cách ( giải nén file vào sai đường dẫn, 
chọn tốc độ chạy quá cao .. )  hoặc do cáp tín hiệu không tiếp 
xúc . 

   4. Danh sách File ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt  chạy 
cho Samsung  
    Mỗi máy thường cung cấp nhiều File.zip hoặc File.rar để giải nén 
khi chạy, mỗi File thường hỗ trợ một hoặc nhiều ngôn ngữ khác nhau, 
dưới đây chúng tôi chỉ liệt kê các File có ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng 
Việt  

Samsung A100 dòng M46 

 
 
GA10XUA1.zip      Thai, Indonesia, Bul, Việt Nam  
   

Samsung A110 dòng M46  

 
GA11XTI3_UA4.zip         English  
   

Samsung A400 dòng M46 
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A40DXVH1.zip       English 
GA40SUK4.zip     Sing, Malai, Thai, Việt Nam 
   

Samsung A800 dòng One-C  

 
A80XEWJ1.zip       English 
A80DCWB2.axf      Việt Nam 
A80DCWB2.ogm    Việt Nam 
   

Samsung C100 dòng Skyworks 

 
C100DXDK1.zip      Sing, Malai, English  
C100DXDC2.zip     Việt Nam  
   

Samsung D100 dòng Trident 

 
D100DXDC3-SRE      Việt Nam 
   

Samsung D410 dòng Trident 

 
D410DXD11.zip    Việt Nam  
D41CDZDF7.zip     English 
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Samsung E100 dòng OM/Swift 

 
E10XAWK1.zip    English 
E100DXDF1.zip    Việt Nam, Sing, Philip, Indonesia 
   

Samsung E300 dòng Trident 

 
E300XEDJ2.zip     English và một số ngôn ngữ khác  
   

Samsung E310 dòng Trident  

 
E310AUDG1.zip     English va một số ngôn ngữ ... 
E310DXDK2.zip    Việt Nam, Sing, Phil ... 
   

Samsung E600 dòng Trident  

 
E600BWDF1.zip    English, Gecmani ... 
E600DXDG3.zip   Việt Nam, Sing, Phil, Indo ... 
   

Samsung E630 dòng OM/Swift 
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E630DXDK3.zip   Việt Nam, Sing, Phil, Indo ... 
   

Samsung E700 dòng OM/Swift  

 
E70BOWL1.zip      Austria 
E70CBWK1.zip      English , ... 
E700DXDD1.zip   ( File nén )   Việt Nam, Sing, Phil, Indo ... 
E700DXWK3.bin  ( File chạy ) Việt Nam, Sing, Phil, Indo ... 
E700DXWK3.tfs  ( File chạy ) Việt Nam, Sing, Phil, Indo ...  
   

Samsung E710 dòng Trident   

 
E710XEDG2.zip     English ... 
E71BWL2.zip         English ... 
   

Samsung E800 dòng OM/Swift  

 
E800XEDG1.zip    English , ... 
E800BDDG2.zip    English , ... 
E800AGDG1.zip   English , ... 
E800DXDH4.zip     Việt Nam, Sing , Phil, AU 
   

Samsung E810 dòng Trident   

 
E810DXDK2.zip    Việt Nam, Sing, Phil, Indo ... 
E810DXDK2.s3     Việt Nam, Sing, Phil, Indo ... 
   

Samsung E820 dòng OM/Swift  
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E820BODFA.zip      English , ... 
E820XEDG1.zip      English , ... 
E820BBDG1.zip      English , ... 
E820BSDG1.zip      English , ... 
E820AIDG2.zip       English , ... 
   

Samsung M100 dòng M46 

 
GM10XTI3.zip      English , ...  
GM10XUA1.zip     Việt Nam , Thai , .. 
   

Samsung N100 dòng One-C 

 
GN10AUA3.zip             English , ...  
GN10AUA5_VC2.zip   English , ...  
GN10AUA5_UC1.zip   English , ...  
GN10AVC2.zip     Việt Nam , Thai, ... 
 N10V.AXF   Viet nam 
   

Samsung N105 dòng One-C 

 
N105TV.AXF    Việt Nam  
   

Samsung N500 dòng One-C 
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N50XEVJ4.zip     English , ...  
   

Samsung N620 dòng One-C 

 
N620.AXF , N620.OGM     Việt Nam  
   

Samsung P400 dòng Trident    

 
P40XEWJ1.zip     English , ...  
P400DXDA3.zip     Việt Nam, Sing, Phil, Indo ... 
   

Samsung P510 dòng SkyWorks 

 
P510XEDG1.zip               English , ...  
P510XXDF4_DG2.zip     English , ...  
   

Samsung P730 dòng Trident    

 
P730DXDL4.001     Việt Nam 
P730DXDL4.CRC   Việt Nam  
   

Samsung Q100 dòng Trident    
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GQ10XUH3_XỤ2.zip   Australia 
   

Samsung Q200 dòng Trident    

 
Q20AVVC8.zip     Australia 
   

 Samsung R210e dòng One-C 

 
R21XEVJ1.zip     English , ...  
   

 Samsung R210s dòng One-C 

 
G21RUJ1_RVC1.zip      English , ...  
   

Samsung S100 dòng Trident    

 
S10XXWA1.zip   Australia 
   

Samsung S200 dòng Trident    
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S20DXWI2.zip     Việt Nam, Sing, Phil, Indo ... 
S20DXI2.S3         Việt Nam 
   

Samsung S300 dòng Trident    

 
S300DXDB2.zip      Việt Nam, Sing, Phil, Indo ... 
   

Samsung S500 dòng OM/Swift 

 
S50XEWH1.zip        English , ...  
S500DXDF1.zip       Việt Nam, Sing, Phil, Indo ... 
   

Samsung S508 dòng OM/Swift  

 
S508ZCDH8.zip   English  
S58ZCWG2.zip   English  
   

 Samsung T100 dòng One-C 

 
T10XAVI1.zip    Astralia 
T100BVK1, T100DBVK1.AXF   Việt Nam  
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 Samsung T400 dòng One-C 

 
T400DBWC2.XXF     Việt Nam  
   

 Samsung T500 dòng One-C 

 
T500DBWE1.AXF    Việt Nam  
   

Samsung V200 dòng Trident    

 
V20XXWG1.zip    Astralia 
V20DXDA1.zip      Việt nam , Phili 
V2CDXWC3.zip     Việt nam , Phili 
   

Samsung X100 dòng OM/Swift  

 
X100XADD2.zip  Australia 
X10CBWK3.zip    English , ... 
X100DXDG2.zip  Việt Nam 
X100DXDG2.S3   Việt Nam  
   

Samsung X120 dòng Trident    

 
X120DXDK1.S3     Việt Nam  
X120DXDK1.zip     Việt Nam  
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Samsung X400 dòng Trident    

 
X40DXWK2.zip   Việt Nam, Malai , Indo ... 
   

Samsung X430 dòng Trident    

 
X430JRDD1.zip    English , ... 
X43DXDA1.zip    English , ... 
X430DBDF2.zip     Việt Nam  
X430DBDA1.S3      Việt Nam  
   

Samsung X450 dòng Trident    

 
X450XEDF1.zip    English , ... 
X450XXDE1.zip    English , ... 
   

Samsung X460 dòng OM/Swift   

 
X460DXDK1.zip     Việt Nam, Malai , Indo ... 
X460DXDK1.cfg ( file chạy )    Việt Nam, Malai , Indo ... 
X460DXDK1.tfs (file chạy)    Việt Nam, Malai , Indo ...  
   

Samsung X600 dòng OM/Swift   

 
X600BODA1.zip    Ausstralia 
X600CCDA2.zip    English , ... 
X600DXDD1.zip     Việt Nam, Malai , Indo ... 
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  12 -  Phương pháp nạp phần mềm cho các 
máy SONY 

   1. Giao diện chạy phần mềm cho máy SONY 

Máy SONY có hai giao diện chạy  vì vậy có 2 biểu tượng trên màn 
hình  : 

   
   

 Kích vào biểu tượng    hiển thị giao diện sau  

 

       Giao diện trên chạy cho các dòng máy sau  : 
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Kích vào biểu tượng  hiển thị giao diện sau :  

 

      Giao diện trên chạy cho các máy sau :  

       

Chú thích các phím trên giao diện : 
- Connect / Deconnect  : Kết nối và ngắt kết nối giữa giao diện với 
hộp nạp UFS  
- Info :  Hiển thị thông tin bộ nhớ Flash 
- Read Mem : Đọc bộ nhớ ra máy tính, có thể dùng lệnh này để ghi 
lại các File phần mềm trên điện thoại . 
- Flash Mcu  : Chỉ chạy Flash File MCU  
- Flash Mod  : Chỉ chạy Flash File Mod 
- Flash Gdfs  : chỉ chạy Flash File Gdfs 
- Init Locks : Mở khoá máy  
- Init SecBlk : Unlok và sửa lại IMEI  
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   2. Phương pháp chạy các máy SONY tổng quát .  

Đối với các máy Sony Ericsson để chạy phần mềm ta chỉ cần nạp 
hai file " MCU " và " MODEM "  một số đời máy ta chỉ cần nạp file 
" Modem "  

Chạy Flash trên giao diện  
Ví dụ : Flash máy Sony Ericsson Z00  
- Trong mục Scenario - chọn các file MCU - có ngôn ngữ mong 

   

 Phần bên phải giao diện  
- Autoselect Brand : Tự động 
chọn nhãn sản phẩm 
- Auto Clear : Tự động xoá 
màn hình . 
- Sim Authenticat : Xác nhận 
Sim 
- Auto Scroll : Tự động cuộn 
màn hình . 
- Enable High Speed Flashing : 
Cho phép Flash ở tốc độ cao . 
- Protect Sa When Flashing 
Gdfs : Bảo vệ khi flash file 
Gdfs 
Scenario : chọn file sẽ chạy 
khi kích Go 
- RSA Flash Recovery : Khôi 
phục Flash RSA 
 When done : Khi hoàn thành  
- Exit Boot Thoát không khởi 
động 
- Sw.On : Bật nguồn  
Flash Files : Chọn file Flash  
- Mcu : chọn file MCU 
- Mod : chọn file Modem 
- Gdfs : chọn file Gdfs 
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muốn . 

- Sau đó kết nối điện thoại và kích vào phím   
- Bắt đầu Flash điện thoại , khi chạy hết 100% và màn hình hiện 
dòng cuối cùng chữ " Flasing Done " là quá trình Flash hoàn thành . 
   

Chạy Flash trên giao diện  
- Mở giao diện trên để chạy  
- Chọn Model máy cần chạy 
- Chọn File MCU có đuôi   . bis 
- Chọn File Modem có đuôi  .bih 
- Ở mục Scenario chọn " MCU + Modem " 

- Gắn máy vào và  kích phím  
   

   3. Chạy phần mềm trên máy thực tế - Sony T630  

Bước 1 : Cài đặt  phần mềm cần chạy cho máy Sony T630 ra máy 
tính (nếu đã cài đặt rồi thì thôi ) 
-  Mở đĩa CD Rom có chữ " Se " có chứa thư mục T630 
-  Mở thư mục T630 thấy có hai thư mục con là Flash File và 
Modem 

 
 
- Trong thư mục Flash file chứa các file MCU, trong thư mục 
Modem chứa các file Modem bạn phải giải nén File trong cả hai thư 
mục trên . 
*   Mở  thư mục Flash File để giải nén cho File MCU, trong thu mục 
Flash File có các file nén sau  : 
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Chọn một File để giải nén ( các file trên có ngôn ngữ khác nhau ) 
ở trên chọn File : t630_125796_r4c003_asianlatin2 là File có tiếng 
Việt. 
 
- Giải nén File đã chọn ra máy tính theo đường dẫn  
 

 
Cách giả nén như sau :  Kích phải chuột vào File đã chọn / chọn 
Extract Files / mở + Local Disk [C] / mở + Program Files / mở 
+UFS / mở + UFS_RTP / kích vào thư mục T630 / bấm OK  
 
*  Tương tự bạn mở thư mục Modem để giải nén các File cho mục 
 " Modem " cách giải nén hoàn toàn tương tự như trên . 
   

Bước 2 : Kích vào biểu tượng  để mở giao diện chạy  

 
 
    - Kích vào Connect để kết nối giao diện với hộp UFS, giao diện hiển 
thị như sau :  
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   - Nối điện thoại vào hộp UFS bằng cáp  T39 / T68  như hình dưới , hầu 
hết các máy Sony sử dụng cáp này :  
   => Kẹp dây đỏ vào cực dương Pin trên điện thoại hoặc lắp Pin vào điện 
thoại khi chạy .  

  

Bước 3 :  Đọc thông tin bộ nhớ . 
+  Kích chọn tên máy cần chạy là T630 
 

+  Kích vào phím   => Giao diện sẽ đọc thông tin bộ 
nhớ điện thoại, nếu quá trình đọc dùng lại bạn bấm vào phím mở 
nguồn trên điện thoại , sau cùng giao diện sẽ hiển thị như sau : 
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Bước 4 : Chọn File và chạy  
 
- Chọn File Mcu có đuôi  .bis 
- Chọn File Mod có đuôi   .bih 
- Trong mục Scenario chọn  Mcu + Modem  
 

 
 

- Sau khi chọn File bạn kích vào  để chạy Flash cho File 
MCU 

- Chạy xong File trên bạn kích tiếp vào  để chạy Flash 
cho File Modem  
- Quá trình chạy được hiển thị bởi thanh trạng thái bên dưới  
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- Khi chạy đến 100% thì màn hình giao diện báo MCU Flash Done 
tức là quá trình Flash MCU hoàn thành  

   4 - Bảng ngôn ngữ máy Sony Ericsson 

Hầu hết các File chạy cho máy Sony Ericsson đều hỗ trợ ngôn ngữ 
tiếng Anh, và thường chỉ có một File hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, 
sau đây chúng tôi chỉ liệt kê tên các File có hỗ trợ tiếng Việt .  
Tên các File sẽ viết tắt như sau :  
 

 
Ngôn ngữ được thể hiện ở đuôi có chữ     _asianlatin2  

1. Máy Sony Ericsson T200 

 
T200_AP2            English / Indo / Việt Nam  
   

2. Ngôn ngữ Sony Ericsson R520 
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R520m_AP4         English / English 
   

3. Ngôn ngữ Sony Ericsson T610 / T630 

 
T610_Asianlatin2            English / Indo / Việt Nam  
T630_ Asianlatin2            English / Indo / Việt Nam   
   

4. Ngôn ngữ Sony Ericsson Z600 

 
Z600_Asianlatin2            English / Indo / Việt Nam   
   

5. Ngôn ngữ Sony Ericsson T230 

 
T230_Asianlatin1            English / Indo / Việt Nam  /Malai 
   

6. Ngôn ngữ Sony Ericsson T68m 

 
T68m_AP2          English / Việt Nam / Thailan 
   

7. Ngôn ngữ Sony Ericsson T68i 

 
T68i_AP2          English / Việt Nam / Thailan 
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8. Ngôn ngữ Sony Ericsson T65 

 
T65_AP4          English / Việt Nam  
   

9. Ngôn ngữ Sony Ericsson T39M 

 
T39m_AP4          English / Việt Nam  
   

10. Ngôn ngữ Sony Ericsson T300 

 
T300_AP2          English / Việt Nam / Thailan 
   

11. Ngôn ngữ Sony Ericsson T100 

 
T100_Asian         English / Việt Nam / Thailan / Indo / Malay 
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1 - Tổng quát về phần mềm ứng dụng  

   1. Phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động là gì ?  

Ngày nay khi công nghệ phát triển , điện thoại di động đã trở 
thành phương tiện phổ thông với tất cả mọi người, từ chỗ nó 
chỉ để đàm thoại và gửi nhận tin nhắn thì đến nay ĐT D Đ đã 
trở thành một chiếc máy tối tân thu nhỏ, mang trong mình nó là 
một máy thu phát vô tuyến, một Máy tính thu nhỏ, một Camera 
kỹ thuậ số và trong tương lai không xa nó còn tích hợp cả một 
chiếc Ti vi xem truyền hình vào đó nữa .  
   
Phần mềm ứng dụng trên điện thoại di dộng là gì ?  
Phần mềm ứng dụng trên điện thoại là bao gồm : 
-  Nhạc chuông  
-  Nhạc không lời  
-  Nhạc có lời  
-  Hình ảnh  
-  Video  
-  Game  
-  Các chương trình ứng dụng . 
   
Sự giống và khác nhau với phần mềm ứng dụng trên máy tính . 
Do đặc điểm của điện thoại là  
-  Bộ nhớ có hạn chế về dung lượng  
-  Màn hình có độ phân giải thấp  
=> Vì vậy các chương trình ứng dụng trên điện thoại cần có 
dung lượng nhỏ, độ phân giải thấp . 
-  Các File ca nhạc, Video chạy trên điện thoại thường có dung 
lượng nhỏ và thường có định dạng khác với File trên máy tính . 
-  Các File video chạy trên điện thoại muốn chạy được trên máy 
tính thì chúng phải được cài đặt các phần mềm .  
-  Ngược lại các File ca nhạc, Video thông thường trên máy 
tính khi nạp vào điện thoại, bạn cần  Convert  bằng các chương 
trình phần mềm thì mới có thể sử dụng được  .  

    2 .  Các thiết bị dùng để nạp phần mềm :  

Để đưa được các chương trình phần mềm vào điện thoại bạn 
cần một bộ máy tính và một số thiết bị hỗ trợ để truyền và nhận 
dữ liệu :  
 
1)  Một bộ máy vi tính Pentium 4 có cấu hình trung bình : 
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   Bất kể bạn làm công việc gì liên quan tới phần mềm 
      điện thoại thì bạn đều phải cần đến 1 bộ máy tính 
 
2)  Một đầu đọc thẻ nhớ Đa năng  

 
Đầu đọc thẻ đa năng giúp bạn có thể sử dụng được tất cả các 
loại thẻ nhớ có trên điện thoại, nạp phần mềm bằng đầu đọc thẻ
có tốc độ nhanh nhất, và tất nhiên nó chỉ nạp được cho các loại 
điện thoại có thẻ nhớ . 
 
3)  Một cổng giao tiếp hồng ngoại  

 
Hầu hết các loại điện thoại hiện nay đều có giao tiếp hồng 
ngoại, vì vậy trong các loại điện thoại không có thẻ nhớ thì việc 
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nạp nhạc chuông hình ảnh chủ yếu dựa vào đường truyền qua 
hồng ngoại . 
 
4)  Một cổng giao tiếp  Bluetooth  

 
 
Giao tiếp Bluetooth là giao tiếp không dây được hỗ trợ trong 
các điên thoại đời cao, bạn có thể sử dụng cổng giao tiếp 
Bluetooth để gửi và nhận thông tin từ máy tính đến tất cả các 
loại điện thoại có hỗ trợ Bluetooth . 
 
5) Cáp tín hiệu kết nối trực tiếp : 
-  Bạn có thể sử dụng cáp tín hiệu để kết nối trực tiếp điện thoại 
với máy tính thông qua cổng USB 
-  Mỗi loại cáp chỉ sử dụng được cho một số đời máy và chúng 
cần có một giao diện phần mềm để truyền nhận tín hiệu . 
 

 
Cable DKU-5 hỗ trợ cho các đời máy : Nokia 7210, 6610, 
6100, 7250, 5100, 6800, 6220, 3100, 3200, 2285  
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2 - Phương pháp nạp phần mềm ứng dụng  

 
 
Cable DKU-2 hỗ trợ các đời máy : 
 NOKIA 3230, 3300 
 6170, 6230, 6230i, 6260, 6630, 6650, 6670, 6680 
 7270, 7280, 7600, 7610, 7100, 7110 
 8910i 
 9300, 9500 
   
Trong chương này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn :  
=>  Phương pháp sử dụng các thiết bị trên để đưa phần mềm 
ứng dụng vào trong điện thoại di động  . 
=>  Phương pháp cài đặt các phần mềm ứng dụng trên điện 
thoại di động . 
=>  Phương pháp cài đặt và sử dụng các phần mềm Convert ca 
nhạc phim ảnh để đưa vào điện thoại di động . 
=>  Phương pháp tạo ảnh động , thay đổi kích thước ảnh để phù 
hợp với điện thoại di động .

    1. Phương pháp nạp phần mềm bằng đầu đọc thẻ - Card 
Reader : 

Với máy tính, bạn hãy cài đặt Win XP để có thể tự nhận các 
loại Card Reader .  
Mua Card Reader ( đầu đọc thẻ nhớ ) ở bất kỳ cửa hàng linh 
kiện máy tính nào . 
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     Card Reader đọc được các loại thẻ  
   
Các loại điện thoại có hỗ trợ thẻ nhớ .  
Các loại điện thoại sau đây có hỗ trợ thẻ nhớ . 

Máy NOKIA  
- Nokia N80  
- Nokia 3250 
- Nokia 6131 
- Nokia 6233 
- Nokia N70 
- Nokia  6280 
- Nokia 6230   
- Nokia 6230i   
- Nokia 6630    
- Nokia 6680   
- Nokia 3230 
- Nokia N90 
- Nokia 7610 
- Nokia 6600 
- Nokia 9210i/9230/9500 
- Nokia N-Gate 
- Nokia 6681/Nokia 6682 
- Nokia 6260 
- Nokia 3300 
- Nokia 3650/3660 

Máy SAMSUNG  
-  Samsung D600 
-  Samsung Z500 
-  Samsung E900 
-  Samsung Z400 
 
Máy MOTOROLA 
-  Motorola RAZL v3X 
-  Motorola SLVR 
-  Motorola ROKR 
-  Motorola C975 
-  Motorola A1000 
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-  Motorola E398 
-  Motorola v635 
-  Motorola A920/A925 
-  Motorola mpX200 
-  Motorola E1000 
 
Máy SONY 
- Sony Ericsson K800i 
- Sony Ericsson w300i 
- Sony Ericsson W810i 
- Sony Ericsson z550i 
- Sony Ericsson K750i 
- Sony Ericsson P910/P900/P800 
- Sony Ericsson P990i 
- Sony Ericsson S700i 
- Sony Ericsson W900i 
- Sony Ericsson v630i 
 
Các máy khác  
-  Siemens S65 
-  Siemens SX1 
-  Sharp GX-30 
 
   

Copy phần mềm từ máy tính vào thẻ  
-  Tháo thẻ nhớ ra khỏi điện thoại  
-  Cắm thẻ nhớ vào Card Reader  
-  Kết nối Card Reader với máy tính thông qua cổng USB 
-  Kích vào My Computer để mở các ổ đĩa  
 

 
 
- Kích vào biểu tượng của ổ đĩa USB => ta thấy toàn bộ các thư 
mục trong thẻ nhớ trên điện thoại được hiển thị  như dưới đây :  
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Một số thư mục do điện thoại tự động tạo ra khi ta sử dụng như 
Images : thư mục chứa các file hình ảnh , muvee clips : thư 
mục chứa các đoạn Video clip, thư mục Sounds chứa nhạc 
chuông, thư mục Videos : chứa các file Video .   
Lúc này bạn hãy Copy nhạc , chuông , hình ảnh , Video từ máy 
tính vào các thư mục tương ứng ở trên thẻ nhớ .  
-  Các hình ảnh copy vào thu mục Image 
-  Nhạc chuông , nhạc không lời copy vào Sounds 
-  Nhạc mp3 copy vào mp3 
-  Video copy vào Videos 
-  Các chương trình cài đặt  bạn có thể tạo mới một thư mục để  
chứa hoặc copy thẳng vào thư mục gốc ví dụ như chương trình 
SmartMovie_S60_lcg ở trên .  
Các phần mềm Nhạc chuông, Hình ảnh , Video, Game bạn có 
thể mua từ các cửa hàng cung cấp đĩa phần mềm hoặc bạn có 
thể tải từ trên mạng xuống .  
=>> Sau khi Copy xong , bạn tháo thẻ nhớ  lắp trở lại điện 
thoại là có thể sử dụng .  
   

    2.  Hướng dẫn cài đặt và sử dụng thiết bị Bluetooth để nạp 
         nhạc chuông, hình ảnh vào điện thoại .  

Bạn hãy tìm mua thiết bị  Bluetooth ở các cửa hàng bán phụ 
kiện điện thoại di động . 
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Khi mua Bluetooth bạn được kèm theo một đĩa CDRom trong 
đó có chứa bộ cài giao diện và cài trình điều khiển cho thiết bị . 
 

             
   
Cho đĩa CDRom kèm theo thiết bi Bluetooth vào máy tính, 
kích vào ổ đĩa CD ROM => màn hình Desktop sẽ xuất hiện 
biểu tượng sau : 
 

 
 
Kích vào OK để cài đặt => chương trình cài đặt bắt đầu và 
dừng lại ở biểu tượng sau : 
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Kích Next để tiếp tục => Sẽ chuyển sang màn hình sau :  
 

 
 
Kích YES để đồng ý cài đặt => chương trình chuyển sang màn 
hình như ở dưới . 
 

 
 
Kích Next để tiếp tục => quá trình cài đặt diễn ra trong khoảng 
30 giây , sau đó máy tiếp tục tự động cài đặt trình điều khiển : 
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Máy tự động cài đặt trình điều khiển cho thiết bị , lúc này bạn 
cắm Bluetooth vào cổng USB của Máy tính để cho Máy tính  
nhận thiết bị => Khi cài đặt kết thúc sẽ xuất hiện giao diện ở 
dưới . 
 

 
 
Máy yêu cầu bạn khởi động lại, bạn kích Finish để máy khởi 
động lại và kết thúc quá trình cài đặt . 
 
=> Sau khi cài đặt xong bạn thấy xuất hiện biểu tượng sau trên 
màn hình Desktop  
 

 
 
Bạn kích vào biểu tượng trên để sử dụng => Trên màn hình 
Desktop xuất hiện giao diện sau :  
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-  Bạn hãy bật chức năng Bluetooth trên điện thoại lên 
-  Sau đó kích vào quả cầu đỏ ở giao diện trên, máy tính sẽ 
Serching ( Tìm trong phạm vi bán kính 10m ) nếu thấy thiết bị 
bật Bluetooth nó sẽ hiện thiết bị đó lên trên đường vành đai 
chấm chấm như hình dưới 
 

 
 
Kích đúp vào hình chiếc điện thoại trên đường tròn trong giao 
diện => bạn sẽ thấy có 3 biểu tượng ở dòng trên chuyển sang 
mầu vàng . 
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Bạn hãy kích vào biểu tượng mầu vàng ở giữa như hình trên .  
=> Trên điện thoại của bạn sẽ xuất hiện giao diện như sau :  
 

            
 
Bạn hãy nhập số  123  hay một số nào đó vào mục  
Passcode for MAY1 rồi nhấn OK ( MAY1 là tên của Máy 
tính )  =>  ngay sau đó trên màn hình máy tính xuất hiện giao 
diện sau :  
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Bạn nhập vào ô  Passkey số  123  hay một số nào đó trùng với 
số mà bạn đã nhập trên điện thoại => Sau đó  nhấn Enter  
 

           
 
Trên điện thoại hỏi bạn có đồng ý kết nối với máy tính không ? 
bằng dòng tiếng anh   Accept Connection Request from 
MAY1 ?   bạn bấm Yes để đồng ý kết nối  => Trên màn hình 
máy tính sẽ xuất hiện giao diện sau :  
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Bạn hãy Copy những gì bạn muốn đưa sang điện thoại bằng 
cách Copy và Paste vào màn hình trên  
Đơn giản hơn là bạn mở thư mục có chứa các File cần Copy ,  
kích và dê chuột rồi thả  file đó sang màn hình bên phải . 
 

 
 
Kích và dê chuột các file trong của sổ bên trái rồi thả sang của 
sổ bên phải  . 
=>  Điện thoại của bạn sẽ nhận được các file trên dưới dạng 
một tin nhắn, bạn phải mở file tin nhắn đó ra rồi Save  vào bộ 
nhớ trong điện thoại . 
 
Ghi chú :  
-  Nếu bạn Copy các File có dung lượng lớn theo phương pháp 
này 
   có thể bị từ chối . 
-  Khi mở  chức năng kết nối Bluetooth trên điện thoại ,  
   bạn cần thiết lập :  
   Bluetooth   là   On  
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   My phone's visibility  là :  Shown to all  
-  Bạn có thể kết nối để nạp phần mềm ứng dụng cho bất kể 
máy 
   điện thoại nào có chức năng Bluetooth theo các bước như 
trên .  

     Danh sách điện thoại có chức năng Bluetooth 

Hãng NOKIA  
- Nokia N93 
- Nokia N91 
- Nokia N90 
- Nokia N80 
- Nokia N73 
- Nokia N72 
- Nokia N71 
- Nokia N70 
- Nokia 8800  
- Nokia 9300i 
- Nokia E61 
- Nokia 6708 
- Nokia 6280 
- Nokia 3250 
- Nokia 6720 
- Nokia 6680 
- Nokia 6233 
- Nokia 6230 
- Nokia 6681 
- Nokia 6131 
- Nokia 6111 
- Nokia 6125 
- Nokia 6670 
- Nokia 6600 
- Nokia 6103 
- Nokia 7610 
- Nokia 7370 
- Nokia 3230 
- Nokia N-Gage 
   
Hãng SAMSUNG 
- Samsung i300x 
- Samsung D900 
- Samsung D840 
- Samsung D600 
- Samsung D720 
- Samsung D820 
- Samsung D500 
- Samsung D520 
- Samsung D510 
- Samsung E900 
- Samsung E870 
- Samsung E770 
- Samsung E730 
- Samsung E370 
- Samsung E360
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- Samsung X820 
- Samsung X670 
- Samsung X700 
- Samsung X680 
- Samsung P850 
- Samsung P910 
   
Hãng SONY 
- Sony Ericssion P990i 
- Sony Ericssion K790i 
- Sony Ericssion M600i 
- Sony Ericssion W810i 
- Sony Ericssion K610i 
- Sony Ericssion W700i 
- Sony Ericssion W800i 
- Sony Ericssion W900i 
- Sony Ericssion W550i 
- Sony Ericssion K750i 
- Sony Ericssion W300i 
- Sony Ericssion Z520i 
- Sony Ericssion K608i 
- Sony Ericssion K510i 
- Sony Ericssion Z530i 
   
Hãng MOTOROLA 
- Motorola A1200 
- Motorola V3i 
- Motorola ROKR E2 
- Motorola SLVR L7 
- Motorola E398 
- Motorola V360 
- Motorola SLVR L6 
- Motorola SLVR L2 
- Motorola C390 
- Motorola E398 
   
Hãng SIEMENS 
- Siemens S88 
- Siemens EL71 
- Siemens CL71 
- Siemens SL75 
- Siemens S75 
- Siemens EF51 
- Siemens M75 
- Siemens CX75 
   
Hãng LG  
- LG KG800 
- LG S5200 
- LG U8380 
   
Hãng PANASONIC 
- Panasonic VS7 
- Panasonic VS6 
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   3 . Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cổng 
hồng ngoại để nap phần mềm ứng dụng cho 
Điện thoại . 

Bước 1 : Mua thiết bị  
-  Bạn có thể mua cổng Hồng ngoại ở các cửa hàng bán phụ 
kiện cho điện thoại di động . 
 

          
      Cổng hông ngoại kết nối vào cổng USB của máy tính  
  

                
         Bạn sẽ được kèm theo một đĩa cài giao diện và  
             cài trình điều khiển ( Drive ) cho thiết bị  
   
Bước 2 : Cài giao diện  
-  Bạn cho đĩa CD kèm theo thiết bị vào máy tính  
-  Mở ổ đĩa CD Rom ra  
-  Kích đúp vào File   Setup    để cài đặt  
 

 
 
-  Màn hình mở ra giao diện dưới đây  
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-  Kích   Next   để tiếp tục => Màn hình chuyển sang giao diện 
như sau 
 

 
 
-  Bạn chọn lại đường dẫn hoặc để đường dẫn mặc định và kích 
Next   để tiếp tục => Chương trình sẽ cài đặt trong vài chục 
giây rồi kết thúc  
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-  Kích   Finish  để kết thúc cài đặt giao diện , cài xong bạn 
không nhìn thấy giao diện trên màn hình, chỉ khi nào bạn kết 
nối thì giao diện mới hiện ra . 
   
Bước 3  :  Cài trình điều khiển ( Drive ) cho thiết bị . 
-  Bây giờ bạn hãy cắm thiết bị Hồng ngoại vào cổng USB của 
Máy tính  => Máy tính sẽ dò tìm Drive cho thiết bị mới, nếu 
thiết bị chưa có trình điều khiển nó sẽ xuất hiện giao diện sau 
trên màn hình yêu cầu bạn cài đặt . 
 

 
 
-  Bạn hãy cho đĩa CD Rom ( Kèm theo thiết bị vào ) 
-  Chọn chế độ cài tự động  
          Install the software automaticaly ( Recommended ) 
=> Sau đó kích   Next    để tiếp tục  
-  Máy tính sẽ tự động tìm, khi tìm thấy nó sẽ dừng lại ở giao 
diện sau : 
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-  Bạn kích   Next   để tiếp tục =>  Giao diện sau sẽ xuất hiện .  

 

 
-  Bạn kích vào  Continue Anyway   để tiếp tục . 
-  Máy sẽ Copy các File cần thiết vào File hệ thống  . 
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-  Copy xong sẽ xuất hiện giao diện yêu cầu kết thúc cài đặt . 
 

 
 
-  Kích   Finish   để kết thúc quá trình cài đặt  
-  Bây giờ bạn đã có thể sẵn sàng sử dụng cổng hồng ngoại để 
truyền các File hình ảnh, nhạc chuông từ máy tính vào điện 
thoại . 
   
Bước 4 :  Sử dụng cổng Hồng ngoại để nạp nhạc chuông, 
hình ảnh cho điện thoại . 
-  Cắm cổng Hồng ngoại vào Máy tính  
-  Bật chế độ hồng ngoại trên điện thoại di động lên  
 

                           
 Biểu tượng hồng ngoại trên điện thoại và trên máy tính  
 
-  Để điện thoại gần cổng hồng ngoại => bạn nhìn thấy đèn báo 
trên cổng hồng ngoại chớp sáng liên tục  
( Lưu ý : bạn phải để cổng hồng ngoại sát vào khe nhận ánh 
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sáng hồng ngoại trên điện thoại - khoảng cách không quá 5cm ) 

 

 
-  Bạn thấy biểu tượng kết nối xuất hiện trên góc trái màn hình  
 

      
 
-  Đồng thời trên màn hình hiện ra biểu tượng (như trong vòng 
tròn dưới đây ) : 
 

 
 
-  Kích vào biểu tượng trên để gửi File cho điện thoại => Màn 
hình sẽ xuất hiện giao diện sau :  
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          -    Mở thư mục chứa các File hình ảnh hoặc âm thanh mà bạn 
                muốn Copy sang điện thoại  

 

        -  Kích vào File muốn chuyển sang điện thoại  
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     -  Biểu tượng trên cho thấy File đang được Copy sang điện thoại  

     -  Trên điện thoại bạn sẽ nhận được File trên dưới dạng một tin 
nhắn, 
         sau đó bạn mở tin nhắn ra và  Save  vào bộ nhớ trong hoặc bộ 
nhớ  
         Memory Card của máy .  

    Danh sách điện thoại có chức năng Hồng ngoại 

Hãng NOKIA  
+ Nokia N93 
+ Nokia N80 
+ Nokia N73 
+ Nokia N71 
+ Nokia 9300i 
+ Nokia E61 
+ Nokia 6708 
+ Nokia 6280 
+ Nokia 6270 
+ Nokia 6070 
+ Nokia 6233 
+ Nokia 6230i 
+ Nokia 6131 
+ Nokia 6020 
+ Nokia 6111 
+ Nokia 6125 
+ Nokia 6600 
+ Nokia 6103 
+ Nokia 6101 
+ Nokia 7360 
+ Nokia 7260 
+ Nokia 3230 
   
Hãng SAMSUNG 
+ Samsung i300x 
+ Samsung D500 
+ Samsung E350 
+ Samsung X300 
+ Samsung X200 
+ Samsung X660
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4 - Copy phần mềm qua cáp tín hiệu 

+ Samsung X650 
+ Samsung X210G 
   
Hãng SONY 
+ Sony Ericssion P990i 
+ Sony Ericssion K790i 
+ Sony Ericssion M600i 
+ Sony Ericssion W810i 
+ Sony Ericssion K610i 
+ Sony Ericssion W700i 
+ Sony Ericssion W800i 
+ Sony Ericssion W900i 
+ Sony Ericssion W550i 
+ Sony Ericssion K750i 
+ Sony Ericssion K310i 
+ Sony Ericssion W300i 
+ Sony Ericssion Z520i 
+ Sony Ericssion K608i 
+ Sony Ericssion K510i 
+ Sony Ericssion K300i 
+ Sony Ericssion Z530i 
+ Sony Ericssion J210i 
   
Hãng MOTOROLA 
+ Motorola MPx220 
   
Hãng SIEMENS 
+ Siemens S75 
+ Siemens M75 
+ Siemens ME75 
+ Siemens CX75 
+ Siemens CF75 
+ Siemens C75 
+ Siemens C72i 
+ Siemens C72 
   
Hãng LG  
+ LG U8330 
+ LG U8360 
   
Hãng PANASONIC 
+ Panasonic VS7 
+ Panasonic VS6 
+ Panasonic VS3 
+ Panasonic VS2 

      Một số đặc điểm khi Copy phần mềm nhạc chuông, hình ảnh, 
      video bằng cáp tín hiệu : 

Mỗi loại cáp chỉ hỗ trợ một số đời  trong cùng một loại máy  
Mỗi loại cáp phải có một phần mềm giao diện để thông qua 
giao diện đó ta mới có thể Copy nhạc chuông hình ảnh, video 
sang điện thoại . 
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   1.  Phương pháp dùng cáp tín hiệu copy nhạc chuông, video cho 
       các loại máy NOKIA đời cao dòng WD2 .  

Gồm các Model sau :  
Nokia E50 ,  E60 ,  E61 ,  E70 ,  N70 ,  N71 ,  N72 ,  N73 ,  
N80 N90 , N92 , N93 , 3230 , 3250 , 6070 , 6103 , 6111 , 6170  
6230 6230i , 6233 , 6260 , 6270 , 6280 , 6282 , 6620 , 6630 , 
6650 6651 , 6670 , 6708 , 6680 , 6681 , 6682 , 7270 , 7360 , 
7370 , 7600 , 7610 , 7700 , 7710 , 9300 , 9500 . 
 
=> Đều có thể sử dụng chung cáp DKU-2 
   
Mua cáp DKU-2 
Bạn có thể mua cáp DKU-2 ở các cửa hàng bán phụ kiện cho 
điện thoại di động . 
Lưu ý : Cáp DKU-2 có kèm theo hộp nạp phần mềm UFS-3  
 

 
 
                     Cáp DKU-2 

 
      Khi mua cáp DKU-2 bạn được kèm theo một 
           đĩa CD để cài giao diện Nokia PC Suite 
   
Cài đặt giao diện để sử dụng : 
Bạn cần cài đặt  giao diện   Nokia PC Suite 
Phần mềm  Nokia PC Suite  có trong đĩa đi kèm với cáp DKU-
2 hoặc bạn có thể tải từ trên mạng xuống theo địa chỉ sau :  
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Địa chỉ Dowload phần mềm Nokia PC Suite  
 
Bạn hãy chọn bộ cài Nokia PC Suite cho từng đời máy, với các 
Model trên bạn hãy chọn bộ cài của máy Nokia 3230 là có thể 
sử dụng cho các loại máy ở trên . 
 

 
Sau khi Dowload xuống máy bạn nhận được bộ cài như sau : 
 

 
 
*  Bạn kích đúp vào biểu tượng trên và làm theo các bước chỉ 
dẫn  để cài đặt giao diện , sau khi cài đặt xong bạn sẽ thấy xuất 
hiện biểu tượng sau trên màn hình Desktop : 
 

 
 
Đồng thời trên thanh Toolbars dưới góc phải màn hình có xuất 
hiện hình chiếc điện thoại . 
 

 
 
   
Sử dụng : 
Sau khi cài đặt xong giao diện, bây giờ bạn đã có thể sẵn sàng 
sử dụng cáp DKU-2 để copy phần mềm cho các loại máy ở 
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trên . 
 
*  Kết nối điện thoại ( VD máy NOKIA 3230 ) với máy tính 
thông qua cáp DKU-2 vào cổng USB , ngay sau khi kết nối bạn 
sẽ thấy  Win XP sẽ tự động nhận thiết bị, sau khi nhận được 
thiết bị bạn thấy dấu nhân đỏ ở cạnh điện thoại đổi thành quả 
cầu xanh => cho thấy điện thoại đã được kết nối với máy tính . 
 

 
 
 Thông báo điện thoại đã được kết nối với máy tính  
 
Bây giờ bạn hãy kích vào biểu tượng  sau để mở giao diện giao 
tiếp với điện thoại . 

 
 
Giao diện sau sẽ xuất hiện  
 

 
 
Bạn kích vào biểu tượng File manager để mở các bộ nhớ của 
điện thoại ra => màn hình sau sẽ xuất hiện . 
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Ở trên là danh sách các bộ nhớ của điện thoại, bao gồm bộ nhớ 
của máy (C:) ,  bộ nhớ trên thẻ Mcard (E:) , danh bạ Contacts , 
quản lý tin nhắn Messages .  
 
=> Bây giờ bạn mở bộ nhớ của điện thoại hoặc bộ nhớ trên thẻ 
ra và hãy copy nhạc chuông hình ảnh vào các thư mục tương 
ứng, bộ nhớ trên điện thoại và trên thẻ đều có các thư mục như 
sau : 
 

 
 
-  Hình ảnh bạn copy vào thư mục Images 
-  Nhạc chuông bạn copy vào thư mục Sounds 
-  Video bạn copy vào thư mục Videos 
-  Các bộ cài bạn copy vào thư mục Installs 
 
Khi Copy bạn sẽ thấy biểu tượng kết nối sau : 

 
 
   

www.hocnghe.com.vn

xuanvinh_0912421959 Tài liệu này đã đăng ký bản quyền 



   2.  Phương pháp dùng cáp tín hiệu copy nhạc chuông, hình ảnh  
       cho các loại máy  NOKIA đời trung dòng DCT4 . 

Bao gồm các Model sau : 
Nokia 2116 , 2118 , 3100 , 3108 , 3120 , 3200 , 3220 , 5100 
5140i , 6101 , 6011 , 6012 , 6015 , 6016 , 6019 , 6020 , 6021  
6070 , 6100 , 6108 , 6015i , 6016i , 6019 , 6152 , 6200 , 6220 
6560 , 6610 , 6610i , 6800 , 6810 , 6820 , 6822 , 7200 , 7210 
7250 , 7250i , 7260 , 7360 . 
 
=> Các Model trên đều sử dụng cáp DKU-5 
   
Mua cáp DKU-5  
Bạn có thể mua cáp DKU-5 tại các cửa hàng bán phụ kiện cho 
điện thoại di động . 

 
 
           Cáp DKU-5  và đĩa cài giao diện đi theo  
   
Cài đặt giao diện : 
- Quá trình cài đặt giao diện cho cáp DKU-5 hoàn toàn tương 
tự như quá trình cài đặt giao diện cho cáp DKU-2  
- Lưu ý 1 : Giao diện của cáp DKU-2 và DKU-5 rất giống nhau 
nhưng bạn không dùng lẫn cho nhau được vì chúng có Version 
khác nhau . 
- Lưu ý 2 :  Trên máy tính bạn chỉ cài được một giao diện 
DKU-2 hoặc giao diện DKU-5  . 
=> Vì sự bất hợp lý trên => các bạn hãy cài giao diện chạy cho 
cáp DKU-5 để chạy cho các máy dòng DCT4, còn các máy 
dòng WD2 bạn nên sử dụng đầu đọc thẻ hoặc Bluetooth để 
copy . 
 
Bạn có thể Dowload bộ cài giao diện  Nokia PC Suite 
Phần mềm  Nokia PC Suite  có trong đĩa đi kèm với cáp DKU-
5 hoặc bạn có thể tải từ trên mạng xuống theo địa chỉ sau :  
 
Địa chỉ Dowload phần mềm Nokia PC Suite  
  
Khi Download bạn hãy chọn dòng máy  Nokia 6610 như sau : 
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Sau khi Download bạn nhận được File cài đặt sau : 
 

 
 
Bạn kích vào bộ cài trên để cài đặt giao diện cho máy, sau khi 
cài đặt bạn thấy xuất hiện biểu tượng sau trên màn hình  
 

 
 
Đồng thời trên thanh Toolbars dưới góc phải màn hình có xuất 
hiện hình chiếc điện thoại . 
 

  
   
Sử dụng : 
-  Bây giờ bạn cắm điện thoại  ( Các dòng máy trên : VD máy 
Nokia 6610 ) thông qua cáp DKU-5 vào máy tính qua cổng 
USB . 
-  Win XP sẽ tìm và nạp Drive cho thiết bị bạn mới cắm vào 
máy 
 

www.hocnghe.com.vn

xuanvinh_0912421959 Tài liệu này đã đăng ký bản quyền 



 
 
-  Lưu ý : Win XP không tự nhận được Drive của các máy 
dòng DCT4 , vì vậy khi bạn cắm điện thoại vào máy tính, sau 
khi máy tính Serching Drive không thấy, nó sẽ xuất hiện giao 
diện đề nghị bạn cài đặt trình điều khiển . 
 

 
   
       Giao diện đề nghị bạn cài Drive cho các máy  
                         sử dụng cáp DKU-5 
 
Lúc này bạn cho đĩa Drive kèm theo cáp DKU-5 khi mua vào 
máy tính => Chọn dòng   :   Install the Software automaticaly    
rồi Click     Next       
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Click  vào   Continue Anyway   => Máy tính sẽ Copy các File 
cần thiết vào hệ thống . 
 
=> Sau khi cài đặt xong Drive, bạn kích vào biểu tượng sau để 
sử dụng   

 
 
Giao diện sau xuất hiện  
 

 
 
Bạn thực hiện Copy nhạc chuông, hình ảnh hoàn toàn tương tự 
như khi sử dụng cáp DKU-2  ở phần trên . 
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    3.  Phương pháp dùng cáp tín hiệu Copy nhạc chuông hình ảnh 
 
         cho các máy SAMSUNG . 

Mua cáp tín  hiệu USB :  
Bạn hãy tìm mua cáp USB cho máy Samsung E700 , cáp có 
bán trên các cửa hàng bán phụ kiện điện thoại di động . 
 

 
              Cáp tín hiệu cho máy Samsung E700  
Cáp tín hiệu trên có thể dùng chung với các máy Samsung 
E708,  E408, E800, E508, E108, E638, E808, E820, E830, 
E338, E630, E330, E100, E105 , X468, X100, X600, X608, 
X648, X610, X628 . 
Khi bạn mua cáp được kèm theo đĩa cài giao diện và Drive cho 
thiết bị . 
   
Cài đặt giao diện : 
Trên đĩa có nhiều thư mục chứa bộ cài của nhiều giao diện khác 
nhau cho các đời máy khác nhau, bạn mở File Word ra để xem 
hướng dẫn : 
 

 
 
Với máy Samsung E700 và các dòng máy ở trên, bạn chọn bộ 
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cài trong thư mục  S508_EasyStudio_1.0.0.1 để cài đặt . 
 

 
 
Kích vào File Setup và thực hiện theo các bước chỉ dẫn để cài 
đặt giao diện . 
=> Sau khi cài đặt xong , bạn sẽ nhận được biểu tượng sau trên 
màn hình Desktop : 
 

 
 
Bây giờ bạn đã có thể sẵn sàng sử dụng giao diện để Copy nhạc 
chuông hình ảnh cho điện thoại .  
   
Sử dụng :  
 
-  Đấu điện thoại váo máy tính thông qua cáp tín hiệu trên .  
-  Kiểm tra trong màn hình quản lý thiết bị  Device Manager để 
biết thiết bị được cài đặt trên cổng nào : 
 

 
  
 Ở trên dòng   ArkMicro USB to Serial Port (COM7)     cho 
biết thiết bị được kết nối trên cổng COM7  
 
-  Kích vào biểu tượng EaeyStudio PIMS & File Manager 
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trên màn hình Desktop để mở giao diện . 
 

 
 
Vào Menu  File / chọn Setup  
Trong mục Setup chọn  Port là   COM7 như hình dưới . 
 

 
 
Sau khi chọn đúng cổng giao tiếp bạn bấm     OK     biểu tượng 
kết nối sau xuất hiện : 
 

www.hocnghe.com.vn

xuanvinh_0912421959 Tài liệu này đã đăng ký bản quyền 



 
 
Máy tính sẽ tải ( Loading ) toàn bộ bộ nhớ trên điện thoại sau 
khi Loading xong , sẽ cho hiển thị nội dung các bộ nhớ điện 
thoại ra màn hình giao diện . 
 
Bạn kích vào biểu tượng File Manager ( được khoanh tròn ) 
như hình dưới  
 

 
 
Giao diện sau được hiển thị :  

www.hocnghe.com.vn

xuanvinh_0912421959 Tài liệu này đã đăng ký bản quyền 



 

      Để Copy hình ảnh vào điện thoại , bạn mở dấu cộng trên biểu 
tượng 
      My Phone / chọn Images 

 

    Sau đó chọn File cần Copy trên máy tính trong của sổ bên dưới rồi  
    kích vào phím mũi tên hướng lên trên ( trong vòng tròn đỏ) . 
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    File được Uploading  lên điện thoại  

     

   Nếu bạn Copy các File âm thanh thì mở  thư mục Sounds   trên 
điện 
   thoại ra, sau đó chọn File âm thanh trên máy tính và Uploading lên . 
   

    4. Khắc phục các trường hợp máy tính không kết nối được với 
        điện thoại  

Khi bạn cắm điện thoại vào máy tính thông qua cáp tín hiệu, 
thông thường máy tính phải nhận ra thiết bị mới rồi tìm và nạp 
trình điều khiển cho thiết bị đó : 
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Khi bạn cắm điện thoại vào máy tính thì thông thường máy tính 
sẽ thông báo như trên . 
   
Trong trường hợp máy tính không nhận ra thiết bị mới, không 
có dấu hiệu gì trên thanh Toolbars khi bạn cắm điện thoại vào, 
thì máy tính sẽ không thể kết nối được với điện thoại của bạn : 
 

 
 
Không có biểu hiện gì sau khi cắm 
         điện thoại vào máy tính  
 
Nguyên nhân của hiện tượng trên là : 
-  Cáp tín hiệu không tiếp xúc ở đầu nối với cổng USB hoặc 
đầu nối với điện thoại . 
-  Cổng USB đã được cài đặt cho một thiết bị khác  
 
Khắc phục : 
-  Vệ sinh sạch phần giao tiếp giữa cáp với điện thoại  
-  Thử chuyển cáp sang các cổng USB khác  
-  Vào màn hình quản lý thiết bị  Device Manager  để kiểm tra 
Drive trên các cổng Port , cách vào như sau : 
=>  Bạn kích chuột phải vào biểu tượng  My Computer / chọn 
Properties / chọn Hard ware / chọn Device Manager   => 
sau đó mở dấu cộng ở mục  +  Ports ( COM & LPT )   ra  
 

www.hocnghe.com.vn

xuanvinh_0912421959 Tài liệu này đã đăng ký bản quyền 



 
 
Tạm thời gỡ bỏ các Drive đã cài trên cổng COM1 và COM2 đi, 
cách gỡ bỏ như sau : 
Kích chuột phải vào Drive cần gỡ bỏ => chọn Unintall 
 

 
 
Giao điện cảnh báo xuất hiện  
 

www.hocnghe.com.vn

xuanvinh_0912421959 Tài liệu này đã đăng ký bản quyền 



 
 
Chọn    OK    để quết định gỡ bỏ  
=> Sau khi gỡ bỏ thì mục Ports (COM&LPT) không còn trình 
điều khiển đó nữa . 
 

 
 
Bạn cho khởi động lại máy rồi cắm điện thoại vào máy tính . 
=> Lúc này bạn sẽ thấy => Máy tính nhận ra điện thoại của bạn 
và đề nghị bạn cài đặt Drive  
 

 
 
Hoặc Máy tính sẽ tự động cài đặt Drive cho bạn  
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Tai liệu phục vụ học tập  

 1. Chuẩn bị các tài liệu học tập 

Bạn cần mua 2 quyển sơ đồ đen trăng  

Bạn hãy tìm mua 2 quyển sơ đồ sau có bán ở chợ 
 Trời Hà Nội hoặc chợ Nhật Tảo TP Hồ Chí Minh  

 

2 Quyển sơ đồ đen trắng - Giá 20.000đ / bộ  

Bạn cần mua từ 2 đến 4 quyển sơ đồ mầu Vol 2 và Vol 4 
hoặc cả 4 quyển từ Vol 2 đến Vol 5 .  

 

1 Quyển sơ đồ mầu có giá từ 60.000đ - 80.000đ 

Ngoài ra bạn có thể Dowload sơ đồ từ mạng xuống để sử 
dụng .  

Dowload sơ đồ Điện thoại di động  
  

   2. Chuẩn bị máy để thực hành . 

Để có cơ hội thực hành khám phá chiếc điện thoại di động với 
một chi phí thấp, bạn hãy tìm mua một trong số các máy đã qua 
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sử dụng như : 
   

NOKIA 3310  

 

NOKIA 8210  -   NOKIA 8250  

 

SAMSUNG R220  hoặc SAMSUNG R208  
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 Dụng cụ  

 

Ở trên là các điện thoại thông dụng trên thị trường và có 
nguyên lý 
 rất cơ bản, giá thành thấp - phù hợp cho các bạn thực tập .  

Nếu bạn đã sửa được các loại máy trên thì việc sửa chữa các 
máy đời cao chỉ còn là vấn đề tâm lý mà thôi . 

  Để có thể sửa chữa phần cứng, sửa chữa phần mềm, cài đặt 
 nhạc chuông hình ảnh vv.. thì bạn cần sắm một bộ đồ như sau :  

   Dụng cụ sửa chữa phần cứng .  

   1. Bộ Tô vit lục giác và 4 cạnh dùng cho điện thoại 

    

Bộ Tô vít dùng cho ĐTDD  
 Giá khoảng 90.000đ 

Để tháo lắp điện thoại ban cần có bộ tô vít lục giác nhỏ và nhiều cỡ 

  2. Đồng hồ vạn năng và đồng hồ số  .
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Đồng hồ vạn năng  
Gía khoảng 70.000đ 

Đồng hồ vạn năng dùng để đo trở kháng, đo điện  
áp DC, AC, đo dòng tiêu thụ của một mạch điện  

   Đồng  hồ số có thang đo tần số   

 

Đồng hồ Digital có thang đo tầnsố  
Giá khoảng 130.000đ 

Đồng hồ số Digital dùng để đo khi cần đo đạc với độ chính xác cao 
 bạn nên mua loại có thang đo tần số đo được tới 20MHz 

   3. Mở hàn súng  
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Mở hành súng  
Giá khoảng 150.000đ 

Mỏ hàn súng dùng để hàn các mối hàn to 

    4.  Một máy hàn khò  

Bạn đưa trỏ chuột vào ảnh để xem chú thích  

 

 

Máy hàn khò 
Giá khoảng 1.500.000đ 
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Máy hàn khò có đồng hồ  báo nhiệt độ 
Giá khoảng 800.000đ  

Máy hàn khò dùng để thay thế IC chân rết, IC chân gầm 
 và các linh kiện trên máy điện thoại di động 

   5. Giá đỡ giữ vỉ máy khi sửa chữa .  
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Giá đỡ vỉ máy  
Giá khoảng 50.000đ 

Giá đỡ dùng để giữ cố định vỉ máy khi bạn sửa  
chữa hàn tháo lắp IC và đo đạc  

    6. Đèn bàn có kính núp  

 

Đèn có kính núp  
Giá khoảng 120.000đ 

Đèn núp dùng để chiếu sáng đồng thời phóng to 
 các linh kiện cho ta nhìn rõ  

     7. Đồng hồ đo dòng tiêu thụ .  

Đưa trỏ chuột vào hình để xem chú thích  
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Đồ hồ đo dòng và cấp nguồn  
Giá khoảng 150.000 đ 

Đồng hồ đo dòng giúp ta kiểm soát được dòng tiêu thụ của máy 
 từ đó giúp ta phát hiện được hư hỏng , hiện nay có 

 đồng hồ đo dòng kết hợp với đo cường độ sóng 

    8. Panh, dao  

 

Panh, dao 

   9. Thiếc nước  
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Công cụ nạp phần mềm  

 

Thiếc nước dùng để làm chân IC chân gầm khi thay thế 

    10. Tấm làm chân IC 

 

Tấm làm chân IC, dùng để tạo chân  
cho IC chân gầm khi thay thế 

   1. Một  bộ máy vi tính 

 

Bạn cần một máy vi tính với cấu hình trung bình hiện nay là :  
-   CPU   Intel Celeron 2,4GHz  
-   DDRam  256MB 
-   Mainboard  Intel : Chipset Intel 845PE, Card Video, Card 
Net, 
    Card Sound onboard  
-  HDD  Samsung 80GB 
-  CDROM Samsung 52X 
-  Mouse Mitsumi  
-  Keyboard  Mitsumi 
-  Loa máy tính  
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-  Monitor Samsung 15"  
 =>  Giá thành khoảng 5000.000 đ  

  2. Một thẻ nhớ USB 256MB  

  

Thẻ nhớ USB 256MB  
 Giá khoảng 200.000 đ  

Thẻ nhớ dùng để sao lưu dữ liệu, copy phần mềm  thay 
thế đĩa mềm với dung lượng lớn  

   3. Cổng kết nối  Bluetooth  

  

Cổng kết nối Bluetooth  
 Giá khoảng 120.000 đ  

Cổng kết nối Bluetooth là thiết bị cho phép máy tính kết nối  
không dây với các loại điện thoại có chức năng Bluetooth  

   4. Đầu đọc thẻ nhớ  
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Đầu đọc thẻ nhớ đa năng  
Giá khoảng 120.000 đ  

Dùng để Copy các phần mềm ứng dụng, nhạc chuông, 
 Video cho các loại điện thoại có thẻ nhớ .  

   5. Cổng kết nối hồng ngoại  

  

Cổng kết nối hồng ngoại  
Giá khoảng 120.000 đ  

  6. Hộp nạp phần mềm sửa chữa  UFS - 3  
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Hộp nạp phần mềm sửa chữa UFS-3 
Giá khoảng 1.400.000 đ trong đó bao gồm  

- Hộp nạp phàn mềm    
- Các loại cáp tín hiệu  
- 20 đĩa phần mềm         

Khi điện thoại bị lỗi phần mềm bạn phải sử dụng hộp UFS-3 để chạy 
lại phần mềm, bạn cũng có thể sử dụng hộp nạp trên để phá  khoá, mở 
mạng cho các máy hàng sách tay từ Nước ngoài về, đồng bộ cho IC 

nguồn khi thay thế IC nguồn, nạp tiếng Việt cho điện thoại di động  ... 
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  GIÁO TRÌNH ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG  

Xin chào : Trung tâm bảo hành BKT    Lượt truy cập : 1345    Số dư : 71600     Hạn sử dụng (mm/dd/yy) : 12/18/2011  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mạng Đ T di động

Sơ đồ khối ĐT dđ

Khối nguồn nuôi .

Khối điều khiển  .

Kh.Thu phát sóng

LCD_Bluetooth  .

Ptích Nokia DCT3

Ptích Nokia DCT4

Ptích Nokia WD2

Samsung Đ.trắng

Samsung mầu   .

P. tích Máy khác

Nạp Ph.mềm S/C

     9 - Chạy phần mềm cho máy China 
     
- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng hộp MTK-BOX để chạy phần mềm cho các 
máy Trung quốc .  
- Hướng dẫn các bước chạy phần mềm cho các loại điện thoại Trung quốc . 

    

   Chạy phần mềm cho các máy điện thoại Trung quốc 

    Để chạy phần mềm cho các máy Điện thoại Trung quốc ta phải 
    làm gì ? 

Trước hết bạn cần mua một hộp  MTK - BOX 
 

 
 
Đây là hộp để chạy phần mềm cho các loại máy  
                   điện thoại Trung quốc 



  

  

  

  

P.mềm ứng dụng

Tài liệu & Thiết bị

H.Dẫn thực hành

Dowload  G.Trình

   
Khi mua hộp MTK bạn được kèm theo 9 chiếc đĩa CD ROM, trong đó 
đĩa số 1 có bộ cài giao diện để chạy và cài trình điều khiển cho hộp, 
ngoài ra bạn được kèm thao khoảng 10 chiếc Cable để kết nối cho 
các loại máy khác nhau : 
 

 
 
                   Các loại Cable kết nối với điện thoại  
 



 
 
 Một chiếc Cable  nối trực tiếp với hộp có hai dây cấp nguồn 
   
Sau đó bạn phải cài giao diện . 
 
-  Cho đĩa số 1 vào máy tính, bạn thấy có các thư mục sau : 
 

 
- Kích đúp vào File  MTK-BOX   ( trong vòng đỏ ) để cài đặt  
 
Sau khi cài đặt xong bạn sẽ nhận được một biểu tượng sau trên màn 
hình Desktop  
 



 
 
- Bạn kích vào biểu tượng ở trên, giao diện sau xuất hiện :  

  

Sau khi cài xong giao diện, bây giờ bạn phải cài trình điều khiển 
cho hộp, cách thức cài như sau : 
 
- Cắm Hộp MTK vào máy tính, nếu trên màn hình xuất hiện hộp thoại 
thì bạn bấm  Cancel  để thoát, bạn hãy cài đặt như sau : 
- Từ giao diện  MTK-BOX bạn kích đúp vào dòng USB_Driver / sau 
đó kích đúp vào SETUP / sau đó kích chọn chữ RUN / sau đó kích 
đúp vào chữ RUN ( trong vòng tròn đỏ ) => quá trình cài đặt trình 
điều khiển bắt đầu, bạn cứ kích Next và Yes theo chỉ dẫn là xong . 
( Xem hình minh hoạ bên dưới )  
 



 
 
   
Khi cài xong trình điều khiển, bạn hãy vào màn hình Device Manager 
để kiểm tra xem trình điều khiển được cài vào cổng COM mấy ?  
cách thực hiện như sau : 
- Kích phải chuột vào biểu tượng My Computer trên màn hình / chọn 
Properties / chọn Hardware / chọn Device Manager / kích mở dấu 
cộng + Port ( COM & LPT ) như hình sau đây : 
 



 
 
- Ở hình trên cho ta biết thiết bị được cài vào cổng ( COM3 ) như 
dòng có mũi tên chỉ vào . 
 
   
=> Sau khi bạn đã cài xong giao diện và trình điều khiển cho hộp , 
bây giờ bạn đã có thể chạy phần mềm cho các máy Trung quốc, sau 
đây là ví dụ chạy phần mềm cho Điện thoại N70 hàng tầu .  

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

   Ví dụ : Chạy lại phần mềm cho máy N70 Trung quốc  



  

Bước 1 - Kết nối hộp MTK vào cổng USB của máy tính và kết nối 
điện thoại vào hộp thông qua sợi cáp L08A, đấu dây nguồn từ hộp 
vào các cực dương và âm pin trên điện thoại, tháo Sim và thẻ nhớ ra 
ngoài khi chạy phần mềm, bạn xem cách đấu như hình sau : 
 

 



      Chọn sợi cáp cắm vừa rắc trên điện thoại  
 
 

 
 
Đấu cáp vào điện thoại qua rắc xạc pin, gắn dây đỏ vào  
   chân  dương, dây đen vào chân âm của tiếp xúc Pin . 
   
Bước 2 : Kích mở giao diện MTK-BOX , kích vào biểu tượng MTK-
BOX trên màn hình . 
 

 
 
- Khi giao diện mở ra, bạn kích đúp vào chữ  Download / sau đó 
kích đúp vào chữ  RUN /  bạn hãy chọn phiên bản cao nhất là dòng 
trên cùng  v2.9.1001  /  sau đó kích vào chữ RUN trong vòng tròn đỏ  
( như hình minh hoạ bên dưới )  
 



  

 
 
- Sau khi kích vào chữ RUN giao diện sau xuất hiện .  

                       Giao diện chạy phần mềm  



Bước 3 :  Thiết lập lại các lựa chọn trong mục Options 
 
- Kích vào Options / chọn dòng Baud rate / đánh dấu chọn tốc độ 
chạy là tốc độ trung bình  115200  ( như hình dưới )  
 

 
 
- Kích vào Options / kích chọn dòng COM port / chọn lại cổng là 
COM3 ( COM 3 là cổng đã cài trình điều khiển cho hộp, xem trong 
mục Device Manager ) xem hình minh hoạ bên dưới . 
 

 
 
- Kích vào Options / chọn dòng Operation method / đánh dấu vào 
dòng NOR ( như hình minh hoạ ở dưới )  
 



 
 
- Kích vào Options / chọn dòng Baseband chip option / chỉ đánh dấu 
chọn dòng bên dưới Enable NFI CS1  ( như hình minh hoạ bên 
dưới )  

Bước 4 :  Chọn File Download Agent, file Scatter-loading và file 
ROM . 
 
- Kích vào Download Agent ( trong vòng đỏ - như hình dưới ) 
 



 
 
- Chọn file  MTK_AllInOne_DA  như hình dưới  
 

 
 
- Tiếp theo kích vào Scatter-loading ( như hình dưới ) 
 



 
 
- Kích chọn file  Scat ( như hình dưới ) 
 

 
 
Ghi chú : hai file trên chỉ là các file xúc tác hỗ trợ quá trình chạy 
phần mềm, tất cả các máy khi chạy đều chọn hai file này như nhau, 
các file này có sẵn khi bạn cài giao diện  :  
 
- Tiếp theo kích vào chữ ROM để chọn file chạy cho máy N70  
( như hình minh hoạ ở dưới ) 
 



 
 
- Theo đường dẫn bạn tìm đến file   n70   ( đây là file chạy cho máy 
N70 , file này có dung lượng khoảng 16MB ) xem hình minh hoạ ở 
dưới . 
Ghi chú : file chạy  n70 có thể để ở bất kỳ vị trí nào trên các ổ đĩa . 
 

 
 
   



Bước 5 :  Sau khi chọn file xong, bạn hãy kích vào Download để 
chạy  
- Kích vào Download để chạy ( như hình dưới ) 
 

 
- Sau khi bấm vào Download, bạn bấm phím mở nguồn trên điện 
thoại để chương trình Boot máy , khi Boot được => trên thanh trạng 
thái sẽ chạy vạch đỏ . ( như hình dưới )  

       -  Sau khi vạch đỏ chạy hết sẽ chuyển sang vạch xanh là lúc  



           chương trình bắt đầu nạp lại dữ liệu vào IC nhớ của điện thoại . 

        

        - Khi chạy kết thúc một thông báo sau xuất hiện, bạn kích vào 
          OK để hoàn thành . 

       -  Nếu sau khi Boot máy ( vạch đỏ chạy hết ) mà xuất hiện thông 
           báo lỗi => bạn cần xem xét lại các mục Options xem các thiết 
           lập đã đúng chưa ? 



      Giới thiệu một số trang cung cấp phần mềm chạy cho máy 
      Trung quốc . 

 Bạn kích vào trang Web với địa chỉ sau :  
 
http://www.ufs-5.org/ 
 
Sau đó kích vào mục Download và nhập trong mục  
Your Product  là   UFS-5 
Username là :  128668    và  Password là :   drr058 
 

   
Hoặc bạn vào địa chỉ sau, đăng ký một tài khoản sau đó bạn có thể 
Download các phần mềm miễn phí . 
 
http://www.soft4mobi.com/ 
   
Một số máy điện thoại hàng Trung quốc hình dáng và ký hiệu, bạn có 
thể tham khảo các hình ảnh này trong giao diện MTK-BOX ,  mở theo 
đường dẫn sau :       
 C:\ MTK-BOX \ MTKK \ html \ img  



     

     

     

     

 

 
    

1- Tổng quát về phần mềm S/C

2- Cài đặt & sử dụng các hộp UFS

3- Chạy Ph mềm cho Nokia DCT3

4- Chạy Ph mềm cho Nokia DCT4



Trang chủ  

     

     

     

     

     

  

5-Chạy Nokia WD2, Đ.bộ IC nguồn

6 - Chạy Ph mềm máy Samsung

7 - Chạy Ph mềm các máy Sony

8 - Bảng tra ngôn ngữ tiếng Việt

9 - Chạy phần mềm cho máy China

   

Bach Khoa Electronic   - Mobil:   0912.421.959   - Email:   Daotaotructuyen@vnn.vn  


