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Tóm tắt nội dung
+ TẦN SỐ TỨC THỜI. + BIẾN ĐIỆU TẦN SỐ (FREQUENCY MODULATION). + BIẾN ĐIỆU
PHA. + FM BĂNG HẸP (NARROW BAND FM). + PM BĂNG HẸP. + FM BĂNG RỘNG (WIDE
BAND FM). + HÀM BESSEL. + KHỐI BIẾN ĐIỆU. + KHỐI HOÀN ĐIỆU. + FM STEREO. + SO
SÁNH CÁC HỆ.

TẦN SỐ TỨC THỜI.
Xem một sóng mang chưa bị biến điệu
sC(t) = A cos(2[U+F070]fCt + [U+F071])(5.1)
Nếu fC bị thay đổi tùy theo thông tin mà ta muốn truyền, sóng mang được nói là được biến điệu tần số.
Còn nếu [U+F071] bị làm thay đổi, sóng mang bị biến điệu pha. Nhưng nếu khi fC hay [U+F071] bị thay
đổi theo thời gian, thì sC(t) không còn là Sinusoide nữa. Vậy định nghĩa về tần số mà ta dùng trước đây
cần được cải biến cho phù hợp.
Xem 3 hàm thời gian:
s1(t) = A cos 6[U+F070]t(5.2a)
s2(t) = A cos (6[U+F070]t +5)(5.2b)
s3(t) = A cos (2[U+F070]t e-t )(5.2c)
Tần số của s1(t) và s2(t) rõ ràng là 3Hz. Tần số của s3(t) hiện tại chưa xác định. Định nghĩa truyền
thống của ta về tần số không áp dụng được cho loại sóng này. Vậy cần mở rộng khái niệm về tần số để áp
dụng cho những trường hợp mà ở đó tần số không là hằng.
Ta định nghĩa tần số tức thời theo cách có thể áp dụng được cho các sóng tổng quát. Tần số tức thời
được định nghĩa như là nhịp thay đổi của pha.
Đặt s(t) = A cos [U+F071](t) [U+F0DE]

Figure 1

(5.3)
fi : tần số tức thời, Hz. Nhớ là cả 2 vế của phương trình (5.3) có đơn vị là rad/sec.
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Như vậy trong thí dụ trên, tần số tức thời của các tín hiệu đã cho lần lượt là 3Hz; 3Hz và e-t (1 - t) Hz.
Thí dụ 1: Tìm tần số tức thời của các sóng sau:

Figure 2

Giải:
Sóng có dạng:
s(t) = cos[2[U+F070]t g(t)](5.4)
Trong đó g(t) được biểu thị như hình 5.1.

Figure 3

Hình 5.1
Tần số tức thời cho bởi:

Figure 4

fi (t) được vẽ ở hình 5.2.
***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Hình 5.2
Thí dụ 2. Tìm tần số tức thời của hàm sau đây:
s(t) = 10 cos2[U+F070][1000t + sin 10[U+F070]t ]
Giải:
Ap dụng định nghĩa để tìm:

http://cnx.org/content/m29065/1.1/

Connexions module: m29065

3

Figure 5

fi được vẽ ở hình 5.3.
***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Hình 5.3

1 BIẾN ĐIỆU TẦN SỐ (FREQUENCY MODULATION).
Biến điệu FM được phát minh bởi Edwin Armstrong năm 1933 [cũng là người phát minh máy thu kiểu đổi
tần (superheterodyne - siêu phách)]. Trong biến điệu FM, ta biến điệu tần số tức thời fi (t) bởi tín hiệu s(t).
Và cũng vì để có thể tách biệt các đài với nhau, ta phải dời tần s(t) lên đến tần số sóng mang fC.
Ta định nghĩa biến điệu FM như là một sóng với tần số tức thời như sau:
fi (t) = fC + Kf s(t)(5.5)
Trong đó: fC là tần số sóng mang (hằng số) và Kf là hằng số tỷ lệ, thay đổi theo biên độ của s(t). Nếu
s(t) tính bằng volt, Kf có đơn vị là Hz/v hoặc 1/v.sec .
Vì tần số là đạo hàm của pha, nên
[U+F071](t) = 2[U+F070]

Figure 6

fi ([U+F074])d[U+F074] = 2[U+F070] [fCt + Kf
Giả sử điều kiện đầu bằng zero, sóng biến điệu có dạng:
[U+F06C]fm(t) = A cos [U+F071] (t).

Figure 7

(5.7)
Nhớ là, nếu đặt s(t) = 0, phương (5.7) sẽ thành một sóng mang thuần túy.
Td . Vẽ sóng AMSC và FM cho các tín hiệu thông tin như hình 5.4.
Giải:
ts1(t)
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Figure 8

sm1(t)

Figure 9

[U+F06C]m1(t)
Hình 5.4
ts2(t)

Figure 10

sm2(t)

Figure 11

[U+F06C]m2(t)
Hình 5.4
Tần số của [U+F06C]fm(t) thay đổi từ fC + Kf[min . s(t)] đến fC + Kf[max . s(t)].
Bằng cách làm cho Kf nhỏ một cách tùy ý, thì tần số của [U+F06C]fm(t) có thể được giữ một cách tùy
ý xung quanh fC. Điều đó làm tiết giảm được khổ băng.
Nhớ là sự biến điệu thì không tuyến tính cho s(t). Nếu thay s(t) trong phương trình (5.7) bằng một tổng
gồm nhiều tín hiệu thì sóng FM kết quả không là tổng của các sóng FM thành phần. Điều đó đúng, vì:
Cos (A + B) [U+F0B9] cosA + cosB.
Ta chia biến điệu FM làm 2 nhóm; tùy thuộc vào cở của Kf. Với Kf rất nhỏ ta có FM băng hẹp; và Kf
lớn ta có FM băng rộng.
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2 BIẾN ĐIỆU PHA.
Không có sự khác biệt cơ bản giữa biến điệu pha và biến điệu tần số. Hai từ ấy thường được dùng thay đổi
cho nhau. Biến điệu một pha bằng một sóng thì cũng như biến điệu đạo hàm của nó (tần số) với sóng ấy.
Sóng biến điệu pha cũng có dạng:
[U+F06C]pm(t) = A cos [U+F071](t).
Trong đó [U+F071](t) được biến điệu bởi s(t). Vậy:
[U+F071](t) =2[U+F070] [fCt + Kp s(t)](5.8)
Hằng số tỷ lệ Kp có đơn vị V-1. Sóng PM có dạng:
[U+F06C]pm(t) = A cos 2[U+F070] [fCt + Kp s(t)] (5.9)
Khi s(t) = 0, sóng PM trở thành sóng mang thuần túy.
Ta có thể liên hệ PM với FM bằng cách dùng định nghĩa của tần số tức thời:
fi (t) = fC + Kp

Figure 12

(5.10)
Trông rất giống với (5.5), trường hợp của FM.
Thực vậy, không có sự khác biệt giữa việc biến điệu tần số một sóng mang bằng s(t) và việc biến điệu
pha của cùng sóng mang đó bằng tích phân của s(t). Ngược lại không có gì khác nhau giữa việc biến điệu
pha của một sóng mang bằng s(t) và biến điệu tần số cùng sóng mang ấy bằng đạo hàm của s(t).
Vì vậy, tất cả các kết quả sau đây thì chuyển dễ dàng giữa 2 loại biến điệu.

3 FM BĂNG HẸP (NARROW BAND FM).
Nếu Kf rất bé, ta có thể dùng phép tính xấp xỉ để đơn giản phương trình của sóng FM.

Figure 13

(5.11)
Để tránh việc lập lại nhiều lần, ta đặt g(t) là tích phân của tín hiệu chứa tin.

Figure 14

(5.12)
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Phương trình (5.11) trở nên:
[U+F06C]fm(t) = A cos 2[U+F070]

Figure 15

(5.13)
Dùng lượng giác, khai triển hàm cosine:
[U+F06C]fm(t) = Acos2[U+F070]fCt . cos2[U+F070]Kf g(t) - A sin2[U+F070]fCt . sin2[U+F070]Kf
g(t)(5.14)
Cosine của một góc bé [U+F0BB] 1. Trong khi sin của nó gần bằng chính nó.
Vậy, nếu Kf đủ nhỏ sao cho 2[U+F070]Kf g(t) biểu diễn cho một góc rất nhỏ, ta có thể tính xấp xỉ
phương trình (5.14):
[U+F06C]fm(t) [U+F0BB] Acos2[U+F070]fCt - 2[U+F070]A g(t) Kf sin2[U+F070]fCt(5.15)
Phép tính này tuyến tính với g(t) và như vậy tuyến tính với s(t). Ta có thể tính biến đổi F của nó (với
một ít khó khăn) như sau:
Biến đổi F của g(t) liên hệ với s(t) bởi:
G(f) =

Figure 16

Lấy biến đổi F của (5.15):

Figure 17

(5.16)
***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Hình 5.5: Biến đổi F của sóng FM.
FM băng hẹp có 3 vấn đề:
- Tần số có thể tăng cao đến mức cần thiết để truyền đi có hiệu qủa, bằng cách điều chỉnh fC đến trị
mong muốn.
- Nếu tần số sóng mang của nguồn tin lân cận cách nó ít nhất 2fm, thì các tín hiệu chứa những nguồn
tin khác nhau có thể truyền cùng lúc trên cùng một kênh.
- s(t) có thể hồi phục từ sóng biến điệu. Và phần sau ta sẽ thấy, cùng một khối hoàn điệu có thể tách
sóng cho FM trong cả 2 trường hợp Kf nhỏ và Kf lớn.
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Khổ băng của sóng FM là 2fm, đúng như trường hợp AM hai cạnh. Thí dụ dùng tiếng huýt sáo (tối đa
5000Hz) để biến điệu một sóng mang. Giả sử sự dời tần tối đa là 1Hz. Như vậy, tần số tức thời thay đổi từ
(fC - 1)Hz đến (fC + 1)Hz. Biến đổi F của sóng FM chiếm một băng giữa (fC - 5000)Hz và (fC + 5000)Hz.
Rõ ràng, tần số tức thời và cách thức mà nó thay đổi đã góp phần (cả 2) vào khổ băng của FM.
Gọi là “Băng hẹp” khi Kf nhỏ, là vì khi Kf tăng, khổ băng sẽ tăng từ trị tối thiểu 2fm.

4 PM BĂNG HẸP.
Biến điệu pha bằng s(t) thì giống như biến điệu tần số bằng đạo hàm của s(t). Vì đạo hàm của s(t) chứa
cùng khoảng tần số như s(t), nên khổ băng của PM băng hẹp cũng chiếm vùng tần số từ giữa fC - fm và fC
+ fm. Tức là khổ băng rộng 2fm.
Với FM băng hẹp, trị max của 2[U+F070]kf g(t) là một góc rất nhỏ (Trong đó g(t) là tích phân của s(t)).
Với PM băng hẹp, 2[U+F070]Kp s(t) phải là một góc rất nhỏ. Điều này cho phép tính xấp xỉ cosine và
sine (số hạng thứ nhất trong chuổi khai triển).

5 FM BĂNG RỘNG (WIDE BAND FM).
Nếu Kf nhỏ không đủ để cho phép tính xấp xỉ như ở phần trên, ta có FM băng rộng. Tín hiệu được truyền
[U+F06C]fm(t) = A cos 2[U+F070]

Figure 18

(5.17)
Trong đó g(t) là tích phân của tín hiệu chứa tin s(t). Nếu g(t) là một hàm đã biết, biến đổi F của sóng
FM sẽ tính được. Nhưng trong những trường hợp tổng quát, không thể tìm biến đổi F cho sóng FM, vì sự
liên hệ phi tuyến giữa s(t) và sóng biến điệu. Những phân giải thực hiện trong phạm vi thời gian.
Ta giới hạn trong một trường hợp riêng, dùng tín hiệu mang tin là một Sinusoide thuần túy. Điều này
cho phép dùng lượng giác trong phân giải.
S(t) = a cos 2[U+F070]fmt
a: hằng số biên độ.
Tần số tức thời của sóng FM được cho bởi:
fi (t) = fC + aKf cos 2[U+F070]fmt(5.18)
Sóng FM có dạng:
[U+F06C]fm(t) = A cos

Figure 19

(5.19)
Ta định nghĩa chỉ số biến điệu [U+F062]:
[U+F062]
http://cnx.org/content/m29065/1.1/
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Figure 20

Figure 21

, [U+F062]: không đơn vị(5.20)
[U+F0DE] [U+F06C]fm(t) = A cos (2[U+F070]fCt + [U+F062]sin2[U+F070]fmt)
[U+F06C]fm(t) = Re {A exp (j2[U+F070]fCt +j[U+F062] sin 2[U+F070]fmt)}(5.21)
Hàm expo trong (5.21) phân thành một tích, trong đó thừa số thứ 2 có chứa tin. Đó là: expo (j[U+F062]
sin 2[U+F070]fmt).
Đó là một hàm tuần hoàn, chu kỳ 1/fm.
Khai triển chuỗi F phức, tần số fm.

Figure 22

(5.22)
Hệ số F cho bởi:

Figure 23

(5.23)
Tích phân của (5.23) không tính được, nó hội tụ tại một trị giá thực. Trị giá thực là một hàm của
n và [U+F062]. Nó không phải là một hàm của fm. Tích phân được gọi là hàm Bessel loại một, ký hiệu
Jn([U+F062]).

6 HÀM BESSEL.
Hàm Bessel loại 1 là giải đáp của phương trình vi phân:
x2
http://cnx.org/content/m29065/1.1/
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Mặc dù hàm Bessel được định nghĩa cho tất cả trị giá của n, ta chỉ quan tâm đến các số nguyên thực
dương và âm.
Với những trị nguyên của n,
J-n(x) = (-1)n Jn(x).
Hình 5.6, vẽ Jn cho những trị của n = 0, 1 và 2. Nhớ là với x rất nhỏ, J0(x) tiến đến 1 trong lúc J1(x)
và J2(x) tiến đến zero. ( Xem hình trang sau ).
Ta hãy xem hàm Bessel khi n trở nên lớn. Ta khảo sát một điểm đặc biệt trên các đường cong. Hình 5.7,
vẽ Jn (10) là một hàm của n.
- Khi n âm, hàm trở nên dao động không tắt ( under damped oscillator ).
- Với những trị n dương, ta lưu ý đến tính đối xứng của phương trinh (5.23).
- Một quan sát quan trọng là, với n > 9, hàm Bessel tiến đến tiệm cận với zero. Thật vậy, với n cố định
và [U+F062] lớn, hàm Bessel có thể tính xấp xỉ bởi:
Jn ([U+F062]) [U+F0BB]

Figure 24

(5.24)
Trong đó [U+F047] (n+1) là hàm Gamma.

Figure 25

Hình 5.6: Hàm Bessel cho n = 0, 1 và 2.
Hàm Gamma tiến đến [U+F0A5] với các suất lớn hơn 2. Thí dụ, trị giá của hàm Gamma ứng với các
suất 2, 3, 4, 5 và 6 là 1, 2 , 6, 24 và 120. Vì hàm Gamma nằm ở mẫu số, có thể thấy rằng hàm Bessel giảm
rất nhanh khi n tăng. Đó là một tính chất chính tắc để tim khổ băng của sóng FM.

Figure 26

Hình 5.7: Jn (10) là một hàm của n.
Trở lại phương trình (5.23), ta thấy các hệ số Fourier được cho bởi: Cn = Jn ([U+F062]).
Và sóng FM trở nên:
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[U+F06C]fm (t) = Re

Figure 27

(5.25)
Vì ej2[U+F070]fct khônglà một hàm của n, ta đem vào dấu tổng:
[U+F06C]fm (t) = Re

Figure 28

Và lấy phần thực:
[U+F06C]fm (t) = A

Figure 29

(5.26)
Ta đã rút gọn sóng FM thành tổng của các Sinusoids. Biến đổi F của tổng này là một chuỗi xung lực.

Figure 30

Hình 5.8: Biến đổi F của FM, đối với tin tức là Sinusoids.
Ta đang gặp phải một rắc rối lớn ! Biến đổi này mở rộng theo cả 2 chiều từ tần số sóng mang. Nó có
một khổ băng rộng vô hạn. Dù Jn([U+F062]) tiến đến zero tại vài trị giá, nhưng khổ băng rộng thì không
bị giới hạn. Như vậy, ta không thể truyền có hiệu quả và cũng không thể phối hợp nhiều nguồn tin riêng lẻ
vào chung một kênh ( Multiplexing ) ( vì trùng f ).
Với [U+F062] không đổi, các hàm Jn([U+F062]) tiến đến zero khi n tăng. Với sự chọn lựa [U+F062], số
hạng J0([U+F062]) tiến đến zero và sóng mang bị loại. Trong trường hợp AM, sự loại bỏ sóng mang làm
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tăng hiệu suất. Nhưng đối với FM, sự loại sóng mang không được lợi gì cả vì công suất toàn phần giữ không
đổi.
a * Để tính xấp xỉ khổ băng của sóng FM, ta xem các xung hình 5.8. Trước hết, ta chọn một trị [U+F062]
nhỏ. Từ hình 5.6, ta thấy rằng, nếu [U+F062] < 0,5 thì J2([U+F062]) < 0,03. Các hàm Bessel bậc cao hơn
(n > 2) thì nhỏ hơn. Tại [U+F062]=0,5, J1 là 0,24. Với những trị nhỏ nầy của [U+F062], biến đổi F ở
hình 5.8 chỉ bao gồm 5 xung lực gần sóng mang. Đó là, thành phần tại sóng mang và 2 thành phần cách
[U+F0B1] fm kể từ sóng mang. Điều đó, cho một khổ băng là 2 fm. Ta đã biết điều đó vì những trị rất nhỏ
của [U+F062](aKf/fm) tương ứng với điều kiện băng hẹp.
b * Bây giờ, giả sử [U+F062] không nhỏ, thí dụ [U+F062] = 10. Những tính chất mà ta nói ở trên chỉ
rằng Jn(10) sẽ giảm nhanh chóng, khi n > 10. Xem hình 5.8, ta thấy những thành phần có ý nghĩa là sóng
mang và 10 họa tần mỗi bên của sóng mang. Một cách tổng quát: Với [U+F062] lớn,số số hạng (thành
phần) ở mỗi bên của sóng mang là [U+F062] ( được làm tròn số nguyên ). Điều đó cho một khổ băng là
2[U+F062]fm.
Gần đây, Jonh Carson đưa ra định luật: Khổ băng của sóng FM thì xấp xỉ bằng hàm của tần số tín hiệu
chứa tin và chỉ số biến điệu:
BW [U+F0BB] 2([U+F062]fm + fm) (5.27)
Điều đó thừa nhận 2 trường hợp giới hạn. Với [U+F062] rất nhỏ, khổ băng [U+F0BB] 2fm và ngược lại
với [U+F062] lớn, khổ băng [U+F0BB] 2[U+F062]fm.
Thay [U+F062] = aKf/fm vào (5.27):
BW [U+F0BB] 2(aKf+fm) (5.28)
* Ta nhớ lại tần số tức thời được cho bởi phương trình (5.18):
fi (t)=fC + aKf cos2[U+F070]fmt
Ta thấy rằng fm là nhịp thay đổi của fi (t) ,trong lúc aKf là trị tối đa mà nó dời tần từ sóng mang - cả
2 đại lượng ấy điều tham gia vào khổ băng của sóng FM.
Thí dụ: Tìm băng xấp xỉ của các tần số bị chiếm bởi sóng FM với sóng mang có tần số 5khz, Kf =
10Hz/V và:
a) s(t) = 10 cos10[U+F070]t.
b) s(t) = 5 cos20[U+F070]t.
c) s(t) = 100 cos2000[U+F070]t.
Giải:
a) BW [U+F0BB] 2(aKf+fm) = 2[10(10)+5] = 210Hz.
b) BW [U+F0BB] 2(aKf+fm) = 2[5(10)+10] = 120Hz.
c) BW [U+F0BB] 2(aKf+fm) = 2[100(10)+1.000] = 4khz.
Băng của những tần số bị chiếm:
a) 4895 đến 5105 Hz.
b) 4940 đến 5060 Hz.
c) 3 đến 7 Khz.
Phương trình (5.28) được khai triển cho trường hợp đặc biệt của một tín hiệu chứa tin hình Sinusoide.
Nếu sự biến điệu là tuyến tính, thì ta có thể áp dụng công thức này cho thành phần tần số cao nhất của
s(t) để tìm khổ băng. Nhưng, FM thì không tuyến tính nên cách ấy không đúng.
Ta sẽ tìm một công thức tương tự cho trường hợp tổng quát. Hình 5.9, chỉ tần số tức thời của trường
hợp đặc biệt mà tín hiệu chứa tin Sinusoide và trường hợp tổng quát.

Figure 31

akfHình 5.9: Tần số tức thời
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Trong trường hợp s(t) hình sin, aKf là độ dời tần tối đa của tần số so với fc. Và trong trường hợp tổng
quát độ dời tần tối đa tương tự ký hiệu là [U+F044]f. Công thức tổng quát cho (5.28) là:
BW [U+F0BB] 2( [U+F044]f + fm )(5.29)
• Nếu [U+F044]f rất lớn so với fm, ta có FM băng rộng, và tần số của sóng mang thay đổi một khoảng
rộng, nhưng với nhịp độ chậm. Tần số tức thời của sóng mang thay đổi chậm từ fC-[U+F044]f đến
fC+[U+F044]f. Như vậy sóng FM xấp xỉ với một Sinusoide thuần trong một thời gian dài. Ta có thể
nghĩ là nó là tổng của nhiều Sinusoide với các tần số nằm giữa 2 giới hạn. Nên biến đổi F thì gần
bằng với sự chồng ( Superposition ) các biến đổi F của những sinusoide ấy tất cả nằm trong giới hạn
tần số. Vậy thực hợp lý để giả sử rằng khổ băng thì xấp xỉ với bề rộng của khoảng tần số này, hoặc
2[U+F044]f.
• Nếu [U+F044]f rất nhỏ, ta có một sóng mang thay đổi trong một khoảng rất nhỏ của tần số, nhưng
với nhịp độ nhanh. Ta có thể tính gần đúng bằng 2 mạch giao động tại những giới hạn tần số. Mỗi
giao động được “ Cổng hóa “ trong nửa thời gian toàn thể. Băng của các tần số bị chiếm bởi output
của H 5.10 là từ fC - [U+F044]f - fm đến fC + [U+F044]f + fm.
Với [U+F044]f nhỏ, [U+F0DE] khổ băng là 2fm .
Ta thấy khổ băng của sóng FM tăng với sự tăng trị giá của Kf. Về điểm nầy, sự dùng FM băng hẹp ( với
khổ băng tối thiểu 2fm ) là hợp lý. Nhưng, FM băng rộng lại có ưu điểm về triệt nhiễu hơn cả FM băng hẹp
và AM.

Figure 32

Hình 5.10: Xấp xỉ của FM băng hẹp
Ví dụ: Một sóng mang 10MHz được biến điệu FM bởi một tín hiệu Sinusoide có tần số 5KHz, sao cho
độ dời tần tối đa của sóng FM là 500KHz - Tìm băng xấp xỉ của các tần số bị chiếm bới sóng FM.
Giải:
Khổ băng xấp xỉ
BW [U+F0BB] 2([U+F044]f + fm).
BW [U+F0BB] 2(500KHz + 5KHz) = 1.010 KHz .
Vậy băng của tần số bị chiếm thì tập trung quanh tần số sóng mang, và trong khoảng từ 9.495 đến
10.505KHz. Tín hiệu FM ở thí dụ nầy là băng rộng. Nếu nó là băng hẹp, khổ băng sẽ chỉ là 10KHz.
Thí dụ: Một sóng mang 100KHz bị biến điệu FM bởi một tín hiệu sinusoide có biên độ 1V. Kf có trị
100Hz/V.
Tìm khổ băng xấp xỉ của sóng FM nếu tín hiệu biến điệu có một tần số 10KHz.
Giải:
Ta lại dùng phép tính xấp xỉ của Carson:
BW [U+F0BB] 2([U+F044]f + fm)
Vì tín hiệu chứa tin s(t) có biên độ đơn vị, độ dời tần tối đa [U+F044]f được cho bởi kf , hoặc 100Hz .
fm là 10 Khz, tần số của tín hiệu biến điệu. Vậy :
BW [U+F0BB] 2(100Hz + 10 Khz) = 20.200Hz .
Vì fm rất lớn so với [U+F044]f , đây là tín hiệu FM băng hẹp. Khổ băng cần thiết để truyền cùng tin
tức khi dùng DSB AM sẽ là 20KHz, xấp xỉ với khổ băng của sóng FM nầy.
Ví du: Một sóng biến điệu góc được mô tả bởi:
[U+F06C](t) = 10 cos[2 x 107[U+F070]t + 20cos1000[U+F070]t]
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Tìm khổ băng xấp xỉ của sóng nầy.
Giải:
fm là 500Hz. Để tính [U+F044]f, trước hết ta tìm tần số tức thời:
fi (t) =

Figure 33

( 2 x 107[U+F070]t + 20cos1000[U+F070]t ).
= 107-10.000 sin 1000[U+F070]t .
Độ dời tần tối đa của 10.000 sin1000[U+F070]t, hoặc 10KHz. Vậy khổ băng xấp xỉ được cho bởi:
BW [U+F0BB] 2( 10.000 + 500 ) = 21khz .
Rõ ràng đây là một sóng FM băng rộng vì [U+F044]f rất lớn so với fm. Nhớ là ta không biết đây là biến
điệu tần số hoặc pha khi tìm khổ băng.

7 KHỐI BIẾN ĐIỆU.
Ta đã thấy sóng FM có khổ băng giới hạn chung quanh sóng mang fC. Như vậy tiêu chuẩn thứ nhất của
một hệ thống biến điệu đã được thỏa. Ta có thể truyền tin một cách hiệu quả bằng cánh chọn fC trong một
khoảng riêng. Và ta cũng có thể Multiplexing nhiều tín hiệu đồng trong cùng một kênh bằng cánh làm các
tần số sóng mang lân cận cách biệt nhau sao cho biến đổi F của của các sóng FM không phủ nhau về tần số.
Tiêu chuẩn thứ 2, đó là chứng tỏ được s(t) có thể được hồi phục từ sóng biến điệu góc. Và các khối biến
điệu, hoàn điệu có thể thực hiện được trong thực tế.
• Ta bắt đầu xem lại FM băng hẹp - dạng sóng được diễn tả bởi phương trình (5.15).
[U+F06C]fm(t) = A cos2[U+F070][fct - Kf g(t)]
[U+F06C]fm(t) = A cos2[U+F070]fct - 2[U+F070]A g(t) Kf sin 2[U+F070]fct (5.30)
Phương trình này tức khắc đưa đến sơ đồ khối như hình 5.11.
- Biểu thức tương đương cho PM băng hẹp:
[U+F06C]pm(t) = A cos2[U+F070]fCt - 2[U+F070]AKP s(t) sin2[U+F070]fCt (5.31)
Hình 5.11 Phải được cải biến bằng cách thay 2[U+F070]Kf s(t) bằng 2[U+F070]Kp s(t) và bỏ tích phân.
***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Hình 5.11: Khối biến điệu cho FM băng
hẹp.
Tần số tức thời của output của hệ là:
fi (t) = fC + Kf s(t)
Đây là FM băng hẹp vì trị lớn nhất của Kf s(t) ( độ dời tần ) thì nhỏ so với những tần số hiện diện trong
s(t).
• Giả sử ta đặt output của sóng FM băng hẹp ngang qua một linh kiện phi tuyến mà nó nhân tất cả
tần số bởi một hằng số C. Kết quả tần số tức thời là:
fi (t) = CfC+ Ckf s(t)(5.32)
Độ dời tần của sóng mới nầy bằng C lần sóng cũ, trong lúc nhịp độ thay đổi của fi (t) vẫn không đổi.
Điều này, vẽ ở hình 5.12. Như vậy, với trị C đủ lớn, sự nhân tần làm thay đổi FM băng hẹp thành FM băng
rộng. Nó cũng làm di chuyển sóng mang, nhưng điều này không gây hiệu quả trên một sóng FM dù là băng
hẹp hay băng rộng.
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Figure 34

2CfmCfc-CfmCfc+CfmHình 5.12: Sự nhân tần
Xem một cách khác, nếu khổ băng sóng FM lớn đáng kể so với 2fm, tín hiệu là băng rộng. Nếu sóng
mang mới có tần số cao hơn nầy không mong muốn, ta có thể dời ( đổi tần ) đến bất kỳ trị nào mà không
làm ảnh hưởng đến khổ băng.
Khối biến điệu FM kết quả vẽ ở hình 5.13.

Figure 35

Hình 5.13: Khối biến điệu cho FM băng rộng
* Có một cánh trực tiếp tạo nên FM băng rộng, như hình 5.14.

Figure 36

Hình 5.14: Mạch phát FM
Một mạch dao động cao tần tạo sóng mang, có tần số quyết định bởi mạch điều hợp ( hoặc thạch anh )
đấu song song với một doide biến dung (Varicap). Điện dung của varicap có thể thay đổi bằng cánh làm thay
đổi dòng chạy ngang qua nó (nếu phân cực thuận) hoặc điện thế đặt lên 2 đầu nó (nếu phân cực ngược). Sự
thay đổi điện dung của varicap sẽ làm thay đổi tần số của mạch giao động. Nếu dòng hay thế đi ngang qua
varicap thay đổi tỷ lệ với tín hiệu chứa tin thì tần số của mạch giao động thay đổi tỷ lệ với tín hiệu nầy. Và
sóng FM sẽ được tạo ra.
Trong hình 5.14. Bên phải D là mạch giao động mà tần số được làm thay đổi. Bên trái D là mạch phân
cực và ghép tín hiệu s(t) vào doide D. Tụ C2 có trị rất lớn so với trị của điện dung Varicap, nên chỉ có tác
dụng cách ly DC. RFC, cuộn chặn cao tần, ngừa tín hiệu dao động ghép ngược lại nguồn phân cực. C1: tụ
phân dòng.

8 KHỐI HOÀN ĐIỆU.
Xem dạng sóng biến điệu FM như sau:
[U+F06C]fm(t) = A cos2[U+F070]( fct + Kf
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Figure 37

s([U+F074])d[U+F074] ) .
Sư hoàn điệu để hồi phục lại s(t) gồm 2 loại:
- Tách sóng phân biệt ( Discriminator ), tách một thành phần tần số ra khỏi các thành phần khác và
chuyển sự thay đổi tần số thành thay đổi biên độ rồi tách sóng giống như AM.
- Vòng khóa pha ( Phase - Lockloop ) để phối hợp một dao động nội với sóng mang được biến điệu.
8.1 Tách sóng phân biệt. (discriminator)
• Lấy đạo hàm một Sinusoide là tiến trình nhân Sinusoide với tần số tức thời của nó:

Figure 38

= -2[U+F070]A [ fc + Kf s(t) ] sin2[U+F070](fct + Kf

Figure 39

s([U+F074])d[U+F074] ) .

Figure 40

Hình 5.15: Đạo hàm của sóng FM
Giả sử tần số tức thời thì lớn hơn nhiều so với fm (hợp lý với thực tế). Thành phần sóng mang lấp đầy
vùng giữa biên độ và ảnh qua gương của nó. Thực tế, vùng diện tích giữa đường biên trên và đường biên
dưới bị che kín do tần số quá cao của sóng mang. Như vậy, ngay cả khi tần số sóng mang không là hằng,
bao hình của sóng vẫn được định nghĩa:
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2[U+F070] [U+F0BD]A[fC + Kf s(t)][U+F0BD] (5.34)
Sự thay đổi chút ít của tần số sóng mang sẽ không đáng kể bởi một tách sóng bao hình.
Trong các hệ thông tin thực tế, fC  Kf s(t). Vậy lượng nằm trong ngoặc của (5.34) thì dương, và ta có
thể bỏ đấu trị tuyệt đối.
Tóm lại: Một mạch vi phân và sau đó là một tách sóng bao hình sẽ có thể dùng để hồi phục lại s(t) từ
sóng FM.

Figure 41

Hình 5.16: Hoàn điệu FM.
Nếu sự biến điệu là PM, thì output của hệ hình 5.16 là đạo hàm của s(t). Khi đó cần thêm một mạch
tích phân ở ngỏ ra của hệ.
Hàm hệ thống của mạch vi phân:
H(f) = 2[U+F070]jf(5.35)

Figure 42

Hình 5.17: Đặc tuyến Suất của mạch vi phân.
Đặc tuyến Suất được vẽ ở hình 5.17. Suất của output của mạch vi phân thì tỉ lệ tuyến tính với tần số
của input. Như vậy mạch vi phân đổi FM thành AM. Khi một mạch vi phân dùng như thế, ta gọi nó là một
discriminator.
• Có một loại Discriminator khác. Bất kỳ hệ thống nào có một suất hàm hệ thống gần - Tuyến tính với
tần số trong khoảng dãy tần của sóng FM sẽ điều đổi FM thành AM.
Thí dụ: Một BPF sẽ làm việc như một Discriminator nếu cho nó hoạt động trên một khoảng giới hạn của
khổ băng, như hình 5.18.

Figure 43
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Figure 44

Figure 45

Figure 46

Figure 47

Gần tuyến tínhHình 5.18
Ta có thể chứng minh sự tuyến tính của BPF Discriminator theo cách thức tương tự như khối biến điệu
cân bằng.
Xem mạch điện hình 5.19. Nửa trên của máy biến thế L1 và C1 điều hợp tại fa . Nửa dưới máy biến thế
và C2 điều hợp tại fb.

Figure 48
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Figure 49

Figure 50

Hình 5.19: Tách sóng độ dốc

Figure 51

Hình 5.20: Discriminator
Mạch điện trên đây gọi là tách sóng độ dốc ( Slope Detector ) vì nó dùng đoạn dốc của đặc tuyến mạch
lọc để tách sóng.
• Bây giờ ta trở lại khối vi phân gốc. Ta sẽ thấy một cách tiếp cận khác. Ta có thể tinch đạo hàm một
cách gần đúng bằng với tín hiệu của hai trị mẫu của sóng:
[U+F06C](t) - [U+F06C]( t - to ) [U+F0BB] to

Figure 52

.
Điều này dẫn đến khối hoàn điệu như hình 5.21.
Vì một sự dời thời gian thì tương đương với một sự dời pha, nên khối nầy gọi là hoàn điệu dời pha (
Phase Shif Demodulator ).
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Figure 53

Figure 54

Figure 55

Hình 5.21: Hoàn điệu dời pha.
8.2 Vòng khóa pha (phase - lockloop).
Vòng khóa pha PLL là một mạch hồi tiếp, có thể được dùng để hoàn điệu sóng biến điệu góc. Mạch hồi tiếp
thường được dùng để giảm thiểu error (về zero). Trong trường hợp PLL, error là một hiệu pha giữ tín hiệu
ở ngỏ vào sóng FM và một tín hiệu chuẩn hình sin. (VCO) .

Figure 56

Figure 57
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Figure 58

PLL để tách sóng FM:
• Trước hết, xem mạch so pha; gồm 1 mạch nhân và một lọc LPF.
Cho hai tín hiệu vào cùng tần số và pha lần lượt là [U+F071]1 và [U+F071]2

Figure 59

Thành phần cos(a+b) có tần số 2fc nên bị lọai bỏ bởi LPF. Ngỏ ra là

Figure 60

. Đây là Error của mạch so pha. Error sẽ tiến đến 0 khi [U+F071]1-[U+F071]2 tiến đến 90o.
LPFVCO

Figure 61

Figure 62
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Figure 63

Figure 64

Mạch PLL gồm 1 mạch so pha và 1 VCO, nằm trên đường hồi tiếp. Mạch tạo nên một vòng điều chỉnh
tự động.
Hình 5.22: Vòng khóa pha (PLL)
VCO tạo ra một sóng sin. Một phần tín hiệu ra Vo(t) được hồi tiếp về để làm Error sửa sai pha cho
VCO. Mạch có tác dụng tự điều chỉnh sao cho Error tiến đến 0. Nghĩa là có khuynh hướng làm hiệu pha
tiến đến 90o. Khi đó, ta nói vòng bị khóa (locked).
Bây giờ, ta áp dụng PLL để tách sóng FM
LPFVCO

Figure 65

Figure 66

Figure 67
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Figure 68

Sóng FM đến

Figure 69

.
Hình 5.23: Tách sóng FM
VCO tạo 1 sóng sin, biên độ B, tần số fc và lệch pha với sóng FM đến 1 góc [U+F070]/2. Sóng hình sin
này được Error biến điệu FM nên có dạng:

Figure 70

s2(t) là ngỏ ra mạch nhân nên:

Figure 71

[U+F0DE]

Figure 72

+Bậc cao
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Đaịt hai heô soâ pha:

Figure 73

Figure 74

• ngo ra cụa LPF:

Figure 75

Neâu heô so pha nho:

Figure 76

Tm ap ng transient, laây áo ham hai veâ:

Figure 77

Cuoâi cung, phng trnh vi phađn c cho bi:
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Figure 78

ap ng thng trc la nghieôm cụa phng trnh nay. Cho áo ham tieân ti zero.
=>

Figure 79

9 FM STEREO.
FM Stereo là tiến trình gửi đi 2 tín hiệu Audio đồng thời trong cùng một kênh FM. Nhớ rằng ta chỉ có khổ
băng 30KHz để gửi theo kiểu FM băng hẹp.

Figure 80

Figure 81

Hình 5.24: Tín hiệu Stereo Multiplex
Hình 5.24 là một hệ thống Multiplex 2 kênh Audio. S1(f) và s2(f) là biến đổi f của 2 tín hiệu âm tần tổng
quát, có khổ băng giới hạn.
Trước hết ta biến điệu AM một sóng mang 38KHz với S2(t). Điều nầy làm dời tần tín hiệu đến khoảng
giữa 23 và 53 KHz như vậy nó không phủ với tín hiệu của S1(t).
Sau đó ta cộng chúng lại và rồi cộng với sóng cao tần 19KHz. Biến đổi f của output vẽ ở bên phải của
hình 5.24.
Tín hiệu tổng hợp:
s1(t) + s2(t) cos 2[U+F070] x 38 x 103 t + cos2[U+F070] . 19 . 103t .
Biểu diễn bởi một hàm thời gian với tần số trên là 53KHz. Ta có thể biến điệu FM sóng mang bằng hàm
này. Như vậy, nếu dùng kiểu FM băng hẹp, ta chỉ sử dụng 106KHz ( trong khoảng 200KHz được phép ).
Tại máy thu, ta hoàn điệu sóng FM để hồi phục tín hiệu tổng hợp (Hình 5.25). LPF1 hồi phục s1(t) .
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Figure 82

Figure 83

FM Stereo DemuxBPF sẽ tách số hạng thứ 3 ra khỏi tín hiệu tổng hợp, và rồi ta phải hồi phục s2(t) từ
sóng biến điệu (AM). Nếu ta chọn cánh cộng thêm một sóng mang vào cho TCAM nầy, ta không phải dùng
một mạch tách sóng bao hình để nhận lại s2(t). Điều nầy đúng, vi tần số sóng mang là 38KHz, vào khoảng
2,5 lần lớn hơn tần số cao nhất của s2(t). Mà sự hoạt động của tách sóng bao hình đòi hỏi tần số sóng mang
phải rất cao so với tần số lớn nhất của tín hiệu chứa tin. Vậy ta phải dùng tách sóng đồng bộ. Điều này, ta
thấy ở hình 5.25, tín hiệu tổng hợp được nhân với sóng mang 38KHz và rồi LPF2 sẽ hồi phục lại s2(t).
Bằng cánh nào ta bảo đảm rằng Sinusoide 38KHz ở máy thu sẽ đồng bộ hóa tốt cho sóng mang nhận
được ?. Ta vẫn có thể truyền đi sóng mang và dùng vòng khóa pha để hồi phục nó ở máy thu. Nhưng ở đây,
có một cánh đơn giản hơn. Xem lại hình 5.24. Nhớ là, sóng mang 38KHz là do nhân đôi tần số từ mạch dao
động 19KHz. Tín hiệu nầy (19KHz) được cộng vào tín hiệu tổng hợp.
Hình 5.25: Hoàn điệu FM Stereo.
Như vậy, Tín hiệu tổng hợp hiện tại là:
s1(t) + s2(t) cos2[U+F070] x 3.8 x 104t + A cos2[U+F070] x 1,9 x 104t
Biến đổi F của nó vẽ ở bên phải hình 5.24. Ta thấy có một xung lực xuất hiện tại 19KHz ( là do sinusoide
cộng vào ).
Tại máy thu, output của khối tách sóng bao hình (hình 5.25) có chứa thành phần nầy. Nó được tách ra
nhờ BPF - và chính nó được phân đôi để dùng đồng bộ hóa cho việc tách sóng AM. Như vậy, ta thấy 2 tín
hiệu Sinusoide 38KHz ( ở đài phát và máy thu ) đều có nguồn gốc từ một nguồn chung 19KHz.
Vẫn còn tồn tại một vấn đề. Đó là vấn đề tương hợp giữa máy thu Mono và Stereo. Một máy Mono không
thuần nhận kênh trái ( hoặc phải ). Ở hình 5.25, out put của LPF1, s1(t) biểu diễn cho tín hiệu một máy
thu mono - nhưng ta không muốn s1(t) và s2(t) biểu diễn cho tín hiệu riêng của mỗi kênh. Thay vào đó, ta
đặt s1(t) là tổng của tín hiệu trái và phải và s2(t) là hiệu.
Như vậy, máy thu mono sẽ nhận tổng của tín hiệu trái và phải. Máy thu Stereo phải làm một thuật toán
cộng tuyến tính. Thuật toán nầy là cộng s1(t) + s2(t) để đặt vào một kênh, và lấy hiệu để đặt vào kênh kia.
Đó là thuật toán Matrix.

10 SO SÁNH CÁC HỆ.
* FM băng hẹp: Có thể được phát ra với một hệ thống gồm một mạch nhân, một mạch tích phân và một
mạch dời pha. Nó được hoàn điệu với một Discriminator theo sau là tách sóng bao hình hoặc vòng khóa pha.
Khổ băng của FM băng hẹp là 2fm (fm là tần số cao nhất của tín hiệu chứa tin). Mặc dù sự biến điệu
nhìn rất giống như một biến đổi AM, nhưng nó có một sự khác biệt. Sóng biến điệu có biên độ không đổi,
cho phép ta đưa thêm mạch hạn biên vào máy thu. Nhờ đó, cắt được nhiễu, vậy nó có ưu điểm hơn AM về
mặt nầy.
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* PM băng hẹp: Rất giống với FM băng hẹp - Mạch tích phân trong khối biến điệu và hoàn điệu được
thêm vào. Khổ băng là 2fm. Biên độ của PM thì không đổi, nên cũng tương tự FM băng hẹp, máy thu có
mạch hạn biên ( limiter ) để loại nhiễu. Mạch tích phân cuối cùng trong khối hoàn điệu làm giảm tần số
cao. Điều nầy có lợi, nếu tín hiệu chứa tin chỉ ở tần số cao hoặc nhiễu chen vào có tần số cao.
* FM băng rộng: Được phát ra hoặc gián tiếp từ FM băng hẹp ( ngang qua mạch nhân tần ) hoặc bằng
VCO. Nó được hoàn điệu cùng một cánh thức như FM băng hẹp. Khổ băng khoảng 2[U+F062]fm, lớn hơn
khổ băng AM hay khổ băng biến điệu góc băng hẹp. Ưu điểm lớn nhất của FM băng rộng là khả năng giảm
nhiễu của nó. Tỷ số tín hiệu trên nhiễu khoảng [U+F062]2 .
* PM băng rộng: Tương tự với FM băng rộng. Tuy nhiên có điểm khá, đó là chỉ số biến điệu không thể
tăng vô hạn. Độ dời pha tối đa bị hạn đến 1800. Do đấy, có một sự không xác định về pha, nên tín hiệu gốc
không thể được hồi phục duy nhất.
* DSBSCAM: Có khổ băng 2fm.. Hiệu suất 100%, vì không phải tốn năng lượng cho sóng mang thuần
túy. Sự hoàn điệu cần các mạch kết hợp. Đó là vấn đề khó trong việc tạo lại sóng mang ở máy thu.
* DSBTCAM: Có khổ băng 2fm. Hiệu suất nhỏ hơn 50% vì phải tốn năng lượng trong việc truyền đi
một sóng mang thuần túy. Bộ phận hoàn điệu dễ thực hiện nhất ( tách sóng bao hình ). Nó không dùng cho
một tín hiệu có mức DC khác zero vì thông tin nầy sẽ bị mất tại khối hoàn điệu.
* SSBAM: Có khổ băng nhỏ nhất fm. Hiệu suất 100% vì không tốn năng lượng cho sóng mang thuần
túy. Khối biến điệu hoặc hoàn điệu phức tạp, sự phức tạp cao là do sự lọc cần thiết ở đài phát và sự hồi
phục sóng mang với các mạch tách sóng kết hợp ở máy thu.
* VSBSCAM: Có khổ băng lớn hơn fm nhưng nhỏ hơn 2fm. Khối biến điệu dễ thực hiện hơn với SSB.
Nhưng khối hoàn điệu cần hồi phục sóng mang và cũng cần một mạch lọc được điều chỉnh cẩn thận để kết
hợp đúng với các băng cạnh.
* VSBTCAM: Có khổ băng lớn hơn fm nhưng nhỏ hơn 2fm, khối biến điệu để thực hiện hơn là SSB và
nếu sóng mang đủ lớn có thể dùng tách sóng bao hình. Vì vậy, sự hoàn điệu rất đơn giản.
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