
Thực tập thông tin quang  ED2980 
 

I. Bộ biến đổi E/O U-2980A 
 
Giới thiệu: Chuyển tín hiệu điện thành tín hiệu quang. Một LED hồng ngoại được 
dùng với dòng tăng đến 50mA. Cường độ sáng được điều chế bởi tín hiệu DC hay 
AC biên độ từ 0~5V hoặc bằng tín hiệu TTL. Ánh sáng được điều chế sau đó phát 
qua sợi cáp quang rồi tại bộ thu được chuyển thành tín hiệu điện bởi bộ biến đổi 
O/E 
1. Đặc tính phát xạ của LED hồng ngoại. 
 Đặc tuyến của LED trong bộ biến đổi E/O như trong hình 4-1. 
Ta thấy rằng quan hệ cường độ sáng và dòng điện qua LED khá tuyến tính. Tuy 
nhiên mối quan hệ điện áp và dòng điện lại không như vậy (hình 4-2). Để cải thiện 
điều này người ta dùng thêm một vòng phản hồi để tăng tính tuyến tính dòng – thế 
của LED. 
2. Chuyển đổi tín hiệu điện thành tín hiệu sang. 
 Có hai dạng điều chế khác nhau như trên hình 4-3 là: phương pháp điều chế 
số (xung) và điều chế tương tự. Trong cách điều xung, mức điện áp 0V ứng với đèn 
LED tắt, còn 5V là sang. LED ON hay OFF tương ứng với tín hiệu điện ON hoặc 
OFF, hay mức logic 1 hoặc 0. Có thể dùng trực tiếp tín hiệu vào trong trường hợp 
này. 
  Điều chế tương tự dùng cho tín hiệu vào là xoay chiều. LED sẽ bất sáng khi 
điện áp tín hiệu xoay chiều vào lớn hơn giá trị ngưỡng trong phụ thuộc tuyến tính 
dòng – cường độ sáng của từng thiết bị. Dòng định thiên nhỏ nhất thường là 25mA 
(đủ để tránh các hiện tượng thăng giáng ). 
3. Loại tín hiệu vào. 
 TTL hoặc analog trong dải 0~5V hoặc 5Vpp AC đến 100kHz. 
 
 

Thực nghiệm 1: Đặc tính vào ra của LED 
 

Mục đích:  
 Nghiên cứu liên hệ công suất sáng và dòng vào của LED hồng ngoại 
Kiến thức chuẩn bị: 
 Khảo sát đặc tuyến của LED. Dùng máy đo công suất quang để đo cường độ 
sáng phát ra. Tín hiệu ra từ LED lối với máy đo qua sợi cáp quang. 
Qui trình: 



1. Tắt nguồn U-2980P 
2. Nối nguồn U2980P với U2980A 
3. Theo hình 4-4, nối lối ra quang với đồng hồ công suất 
4. Đặt chuyển mạch sang DC. Điều chỉnh dòng định thiên của LED ở mức nhỏ  
5. Bật nguồn. Nối đồng hồ đo dòng 
6. Theo bảng 4-5 thay đổi dòng định thiên, đo công suất sang lối ra và vẽ đồ thị 
 

 
 

Hình 4-4: Sơ đồ lắp dây cho thực nghiệm LED 
 
 

 
Hình 4-5: Đặc tuyến vào- ra của LED 

 
 



Thực nghiệm2: Đặc tính vào ra của bộ biến đổi E/O 
 
 

Mục đích:  
Nghiên cứu tính chất DC của bộ E/O. 
Kiến thức chuẩn bị: 
   Theo mục trước liên hệ giữa thế và dòng của LED là không tuyến tính. Để 
khắc phục điều này có một phản hồi âm đối với dòng điều khiển để tuyến tính hoá 
mối liên hệ 
Qui trình: 
1. Tắt nguồn 
2. Nối U2980P với U2980A 
3. Nối lối ra quang  với đồng hồ đo 
 

 
 

Hình 4-6: Sơ đồ dây nối bộ chuyển đổi E/O 
 



 
Hình 4-7: Đặc tuyến vào – ra của bộ biến đổi E/O 

 
 
4. Đặt chuyển mach sang DC, điều chỉnh dòng định thiên sang Min 
5. Điều chỉnh công suất DC(trên U2980P), nối đồng hồ đo 
6. Nối lối ra ED-345 với đầu vào TTL/Analog 
7. Theo bảng 4-7, cấp thế từ 0~5V. Tại hai dòng định thiên khác nhau 0mA và 
25mA đo công suất sáng và cácđại lượng khác theo bảng. vẽ đồ thị 
  
 

Thực nghiệm 3 Đặc tính tần số của bộ E/O 
 

Mục đích: 
   Nghiên cứu độ rộng băng truyền của bộ E/O.  
Kiến thức chuẩn bị: 
  Đặt dòng định thiên của E/O ở 25 mA và cấp tín hiệu sin 2,5Vpp từ tần số 
100kHz~1MHz. Quan sát dạng sóng lối ra tại dao động ký và vẽ đồ thị độ rộng 
băng. So sánh sự khác nhau giữa cách nối AC và  DC 
Qui trình: 
1. Tắt nguồn, nối dây như hình 4-10 
 



 
 

Hình 4-10: Sơ đồ nối dây khảo sát đặc tính tần số bộ E/O. 
 
 
2. Nối U2980P và U2980A 
3. Chuyển sang AC. Đặt dòng định thiên Min 
4. Bật nguồn, nối đồng hồ đo, dao động ký 
5. Mát phát dao động LF và bộ E/O. 
6. Nối kênh CH1 của dao đọng ký với lối vào TTL/analog của U2980A 
7. Điều chỉnh máy phát LF song sin đến 1kHz 1,8 Vrms 
8. Điều chỉnh dòng định thiên của LED đến 25mA. Nối kênh CH2 với điểm quan 
sát của U2980A và kiểm tra  bất kỳ sự cắt nào trên dạng song 1kHz. Nếu bị cắt, 
giảm biên độ mát phát tín hiệu 
9. Thay đổit ần số máy phát từ 100kHz đến 1MHz và đo dòng điều chế tại mỗi tần 
số. Hình 4-11 vẽ đồ thị 
 
 



 
Hình 4-11: Đặc tính tần số của bộ E/O. 

 
 
10.   Xem hình 4-12,Biểu diễn dòng qua LED khi mát phát (1kHz,1,8Vrms) đặt tại 
2,75DC. thấy rằng thành phần DC bị loại bỏ chỉ còn nửa chu kỳ dương trong AC. 
Do đó khi LED được điều chế bởi tín hiệu analog thì không cần cấp dòng định 
thiên. Dạng song nhưânsch nối AC có thể nhận được trong cách nối DC nếu cấp 
dòng định thiên 25mA 
 
 

 
 

Hình 4-12: Điều chế LED AC và DC. 
 
 
 

II.  Bộ biến đổi O/E 
 
Giới thiệu: 
  Chức năng của bộ biến đổi O/E U-2980B là chuyển tín hiệu quang sang dạng 
tín hiệu điện. Bộ biến đổi sử dụng một transistor quang tốc độ cao. Transistor này 
có khả năng khuếch đại dòng, được mắc theo sơ đồ để giảm trở kháng của mạch 
điện. Thêm vào đó, với khả năng chuyển đổi tín hiệu tương tự, bộ biến đổi còn có 



một bộ so sánh điện áp ngưỡng trong có thể thay đổi, biến đổi tín hiệu quang số 
thành mức logic TTL. 
1. Đặc tính chuyển của Phototransistor 
2. Khuếch đại dòng DC của tín hiệu 
  Dòng tín hiệu từ Phototransistor được chuyển thành tín hiệu thế qua điện trở 
100Ω. Tín hiệu thế được khuyếch đại dòng nhờ bộ khuyếch đại thuật toán. Hệ số 
khuyếch đại biên độ xấp xỉ 200 lần. 
3. Tín hiệu lối ra 
  Có hai dạng tín hiệu tương tự và số tùy thuộc vào dạng tín hiệu vào. 
4. Mạch so sánh 
  Tín hiệu đã điều chế được khôi phục tại đầu thu. Mạch so sánh là rất cần thiết 
để bù lại năng lượng mất mát khi truyền. Ngưỡng so sánh là từ 0 – 5V. 
 

Thực nghiệm 1: Đặc tính vào ra của bộ O/E 
 
Mục đích : 
   Nghiên cứu đặc tính vào – ra của bộ biển đổi O/E 
Qui trình: 
1. Tắt nguồn. nối như hình 4-19 
2. Nối nguồn DC và U2980B 
 
 

 
Hình 4-19 : Sơ đồ dây nối khảo sát bộ O/E. 



 
3. nối nguồn sánh trắng với U2980B 
4. Điều chỉnhbước sóng sáng trắng đến660nm và cường độ đến 0 
5. Nối đồng hồ với lối ra tương tự của U2980B 
6. Bật nguồn 
7. Tăng cường độ sáng của nguồn trắng từ 0 đến nwatt theo các bước 20nW. Đo 
thế lối ra tương tự 
8. Vẽ liên hệ giữa cường dộ sáng và lối ra tương tự 
 
 

 
 

Hình 4-20 : Quan hệ cường độ sáng – điện áp ra. 
 
 
 



 
 

Hình 4-21 : Sơ đồ dây nối. 
 
 

Thực nghiệm 2 Bộ so sánh 
 

Mục đích:  
  Khảo sát chức năng của bộ so sánh – cấp sự bù trừ chống lại mất công suất 
khi tín hiệu được truyền trong cáp quang. Bộ so sánh cải thiện chất lượng tín hiệu số 
nhận được qua cáp. Điều này được thực hiện qua việc điều chỉnh mức thế ngưỡng. 
Tìm mức thế ngưỡng cung cấp lối ra số chính xác. 
Qui trình: 
1. Tắt nguồn, nối dậy như hình 4-21 
2. Nối nuồn đến U2980B 
3. Chuyển sang nối AC, đặt dòng định thiên LED sang Min 
4. Bật nguồn 
 

 
       Xung 1 kHz   



        VEI: Dòng điều khiển LED,  VA0 : điện áp ra. 
 

 
 

Hình 4-22: Mối quan hệ đầu ra bộ so sánh và mức ngưỡng. 
 
5. Nối máy phát LF với U2980A 
6. Điều chỉnh mát phát song vuông ở 1kHz 
7. Nối kênh CH1 của dao động ký theo dõi đầu cuối của U2980A 
8. Điều chỉnh máy phát sao cho điểm quan sát có song 40mA 0,4Vpp 
9. Nối 2980A và U2980B bằng cáp quang 
10. Nối đồng hồ đo điểm cuối của U2980B 
11. Dùng CH2 quan sát dạng song lối ra TTl Và analog. Hiệu chỉnh mức ngưỡng để 
lối ra TTL ổn định. Tìm giá trị ngưỡng nhỏ nhất và lớn nhất 
12. Xác định Vth min và Vth max khi dòng qua LED thay đổi như trong bảng 4-22 
 
 

Thực nghiệm 3: Đáp ứng tần số kết hợp của E/O và O/E 
 
Mục đích :  
  Đặc tính độ rộng băng toàn thể của E/O và O/E khi nối với nhau 
Qui trình: 
1. Tắt nguồn, nối như hình 4-23 
 
 



 
 

Hình 4-23 : Sơ đồ dây nối bộ E/O và bộ O/E. 
 
2. Nối nguồn đến 2980A và 2980B 
3. Đặt chuyển mạch sang nối DC vào dòng định thiên LED sang Min 
4. Bật nguồn. nối đồng hồ đo với điểm cuôi theo dõi 2980B 
5. Nối Máy phát LF với lối vào 2980A 
6. Hiệu chỉnh máy phát đến 10kHz ph át sóng vuông 
7. Hiệu chỉnh bộ E/O có dòng định thien 25mA 
8. nối 2980A với 2980B bằng cáp quang 
9. Hiệu chỉnh máy phát LF từ 10oHz đến 10kHz và đo lối ra tơng tự tại điểm cuối 
2980B và vẽ kết quả trê hình 4-24 
 



 
Hình 4-24 : Tổng hợp đặc tính tần số bộ O/E và E/O. 

 
 

Thực nghiệm 4 : Tốc độ truyền cực đại của O/E 
 
Mục đích :  
  Kiểm nghiệm tốc độ truyền cực đại  (bit/s) của O/E. 
Kiến thức chuẩn bị : 
  Tốc độ bit truyền cực đại được quyết định bởi dòng định thiên 0mA và bởi 
lối vào DC của 2980A. Tín hiệu vào là TTL 10kHz~1MHz. 
Qui trình : 
1. tắt nguồn, nối như hình 4-25 
2. Nối nguồn đến 2980A và 2980B 
3. Đặt chuyển mạch sang nối AC vào dòng định thiên LED sang Min 
4. Bật nguồn. nối đồng hồ đo với điểm cuôi theo dõi 2980A 
5. Nối Máy phát LF với lối vào 2980A 
 



 
 

Hình 4-25 : Sơ đồ nối dây khảo sát tốc độ dữ liệu. 
 

 
Hình 4-26: Quyết định ngưỡng tốc độ truyền cực đại. 

 
6. Hiệu chỉnh máy phát đến 10kHz 5V sóng vuông 
7. Nối CH1 theo dõi diểm cuối 2980A 
8. nối 2980A với 2980B bằng cáp quang 
9. Đo công suất quang ra tại điểm cuối 2980A với đồng hồ quang 
10. Thay đổi tần số LF từ 10kHz đến 1MHz đồng thời hiệu chỉnh thế ngưỡng sao 
cho tàn số tần số cực đại có lối ra số ổn định. Hình 4-26 
 

 
 



III.  Ứng dụng thông tin quang PCM 
 
1. Lấy mẫu 
 

 
Hình 4-27: Sơ đồ khối hệ thông tin PCM 

 
2. Lượng tử 
3. Mã hoá 
4. Giải mã 
 
 

Thực nghiệm 1: Bộ biến đổi A/D 
Mục đích: 
  Khảo sát quá trình biến đổi A/D qua hệ thông tin quang ngược lại. Tín hiệu 
tương tự được số hóa nhờ mạch lấy mẫu và giữ mẫu.Tín hiệu số này được chuyển 
thành tín hiệu quang đưa lên cáp quang. Tại bộ thu quá trình diễn ra ngược lại. 
 
 



 
 

Hình 4-28: Sơ đồ dây bộ A/D. 
 
Quy trình: 
1. Tắt nguồn U-2980P, lối dây như trên hình 4-28. 
2. Lối dây cấp nguồn cho U-2980C và U-2980D từ U-2980P. 
3. Lối kênh 1 của dao động kí với “B” và đất của U-2980C. 
4. Sét SW1 và SW2 của U-2980C lên 1. 
5. Lối U-2980C và U-2980D bằng cáp quang. 
6. Bật U-2980P. 
7. Thay đổi biến trở VR2 trên U-2980C rồi quan sát các LED D0 – D7 của U-
2980D như trên bảng 4-1. 
8. Vẽ đồ thị biểu thị quan hệ vào – ra của bộ A/D (hình 4-9). Kiểm tra tính tuyến 
tính của đặc tuyến này. 
 



 
 

Bảng 4-1: Bảng gía trị tương tự - số biểu thị qua các Led. 
 

 
 

Hình 4-29: Đặc tính bộ A/D. 
 
 
 
Thực nghiệm 2 Truyền PCM sử dụng máy phát xung tam giác 

 
Mục đích: 
  Thực nghiệm điều chế mã xung dùng máy phát xung tam giác. 
Kiến thức chuẩn bị: 



  Tín hiệu tương tự đươc số hóa trước khi đưa lên cáp quang. Tín hiệu số tại bộ 
nhận được chuyển lại thành tín hiệu tương tự qua bộ biến đổi D/A và bộ lọc thông 
thấp. 
Quy trình: 
1. Nối dây như hình 4-30, nhớ rằng U-2980C đang tắt. 
 

 
 

Hình 4-30: Sơ đồ dây nối PCM. 
 
 
2. Nối dây nguồn giữa U-2980C, U-2980D và U-2980P. 
3. Sét SW1 = 2, SW2 = 1 của U-2980C. 
4. Nối cáp quang giữa U-2980C và U-2980D. 
5. Bật nguồn U-2980P. 
6. Vặn biến trở VR2 cực tiểu (chỉ có LED D7 trên U-2980D sáng). 
7. Nối kênh CH1 của dao động kí với điểm A trên U-2980C. 
8. Quan sát dạng sóng tam giác tại lối vào mạch lấy và giữ mẫu. Đo tần số khi VR1 
tại vị trí Min và Max như trên hình 4-31. 
 



 
 

Hình 4-31: Đặc tính xung tam giác. 
 
 
9. Vặn VR2 (U-2980C) tới vị trí Max, VR trên  U-2980D từ Min tới Max cho tới 
khi nghe thấy âm thanh. Sau đó vặn VR trở lại vị trí Min. 
10. Nối kênh CH1 của dao động kí với B trên U-2980C. 
11. Nối kênh CH2 với A trên U-2980D. 
12. Điều chỉnh VR1 của U-2980C tới vị trí cực tiểu, vặn VR2 sao cho biên độ tín 
hiệu tại B (U-2980C) đạt 800mV Vp-p . Quan sát dạng sóng tại B (U-2980C) và A 
(U-2980D). Trong quá trình đo nên đặt dao động kí ở chế độ AC, 200mV/div cho 
kênh CH1 và 100mV/div cho kênh CH2. 
13. Điều chỉnh VR1 (U-2980C)  cực tiểu. Quan sát dạng sóng trên A của U-2980D 
khi SW2 = 2 (U-2980C). Đếm số bậc thang ( kiểm tra D0 và D1 đều tắt) (hình 4-
32). 
 

 
  

Hình 4-32: Tín hiệu PCM nhận được. 
 
14. Từ kết quả trên hãy dự đoán số bậc thang trên tín hiệu khi SW2 != 2. 
Áp dụng trường hợp sau: 
Sampling Frequency = 8kHz,   Resolution = 20mV 
Number of steps = ? 
15. Điều chỉnh VR1 (U-2980C) ở vị trí cực đại. Đồng bộ tín hiệu tại A trên U-
2980D. Đo thời gian lấy mẫu như trên hình 4-33. 
 



 
 

Hình 4-33: Tín hiệu bậc thang 
 
16. Nối kênh CH1 của dao động kí với A trên U-2980D. 
17. Nối kênh CH2 với B trên U-2980D. 
18. Vặn VR1 và VR2 của U-2980C tới vị trí cực đại. Vẽ lại dạng tín hiệu lối vào và 
ra của bộ lọc. (lối vào ở kênh 1 và lối ra ở kênh 2) (hình 4-34). 
 

 
Hình 4-34: Lọc dạng sóng. 

 
 
19. Nối CH1 với B của U-2980C. 
20. Nối CH2 với B của U-2980D. 
21. Vẽ lại dạng sóng tam giác trước khi truyền (CH1) và sau khi nhận (CH2). Xác 
định độ trễ của tín hiệu (hình 4-35). 
 

 
 

Hình 4-35: Trễ tín hiệu PCM. 



 
 

Thực nghiệm 3 Điều chế và giải điều chế tiếng nói 
 
Mục đích: 
  Dùng Mic khảo sát quá trình chuyển tín hiệu audio thành quang và ngược lại. 
Quy trình: 
1. Tắt U-2980P, nối dây như trên hình 4-36. 
 

 
 

Hình 4-36: Sơ đồ dây nối truyền tiếng nói. 
 
 
2. Nối dây nguồn từ U-2980P tới U-2980C và U-2980D. 
3. Đắt SW1 = 3, SW2 = 1. 
4. Nối Mic. 
5. Nối U-2980C và U-2980D bằng cáp quang. 
6. Nối CH1 với A trên U-2980C. 
7. Điều chỉnh VR2 (U-2980C) Max. Truyền âm thanh vào Míc và kiểm tra âm ra 
tại loa. Có thể dùng nút điều chỉnh cường độ âm. 
8. Nối CH2 với B trên U-2980D và so sánh dạng tín hiệu giữa hai kênh 1 và 2. 
 
 
 



IV.  Truyền dữ liệu qua cáp quang 
 
Giới thiệu: 
  Mục đích của phần này là hiểu chuẩn giao diện RS-232 và chuyển đổi dữ liệu 
song song - nối tiếp và ngược lại. Bài này sẽ tiến hành trên mạng cáp quang giữ 2 
PC. 
  U-2980E là thiết bị truyền thông quang theo chuẩn RS-232 cho phép truyền 
dữ liệu giữa các máy tính. Tín hiệu từ máy tính đến cổng RS-232 sẽ được biến đổi 
thành tín hiệu logic TTL. Một bộ UART chuyển dữ liệu song song thành nối tiếp 
cấp lên bộ biến đổi E/O trước khi đưa lên cáp quang. 
 
 

Thực nghiệm 1 lối vào ra RS-232 C 
 
Mục đích:  
  Tìm hiểu chuẩn RS-232C thông qua việc đo mức tín hiệu trên RS – 232 và 
logic TTL. 
Qui trình: 
1. Tắt U-2980P, nối dây như trên hình 4-37. 
2. Nối U-2980P với U-2980E. 
3. Nối cáp quang. 
4. Vặn VR cực tiểu. 
5. Bật nguông U-2980P. 
6. Nối kênh CH1với H, kênh CH2 với I. 
7. Vặn VR tới Max, rồi đo điện thế tại lối vào H và lối ra I. 
8. Lặp lại bước 7 với hai điểm N và O. 
9. Đo điện thế tại H khi điện thế tại I thay đổi từ 5V-0V. 
10. Đo điện thế tại M khi không dùng cáp, đồng thời khảo sát LED D7, rồi điền vào 
bảng 40-5. 
 



 
 

Hình 4-37: Sơ đồ dây nối RS – 232. 
 
 

Thực nghiệm 2: Chuyển đổi song song /nối tiếp 
 
Mục đích: 
  Khảo sát quá trình chuyển đổi dữ liệu nối tiếp – song song. 
Kiến thức chuẩn bị: 
 

 
Hình 4-38: Quá trình chuyển đổi song song – nối tiếp. 



 

 
 
Hình 4-39: Chuỗi dữ liệu với các bit Start và Stop. 
 
 
  Truyền dữ liệu song song yêu cầu số cáp sử dụng bằng số luồng dữ liệu đó. 
Dẫu tốc độ khi dùng nhiều đường cáp song song nhanh hơn rất nhiều nhưng việc lắp 
đặt và bảo trì lại quá đắt. Do đó cần thiết có một bột biến đổi dữ liệu từ song song 
thành nối tiếp. Một bộ chuyển đổi đơn giản như hình 4-38. 
Quy trình: 
1. Tắt U-2980P, nối dây như trên hình 4-40. 
2. Nối dây nguồn U-2980P với U-2980F. 
3. Nối cáp quang. 
4. Bật nguồn U-2980P. 
5. Sét khóa 1 đến 3 bằng 2, vặn VR cực tiểu. 
6. Đo điện áp tại D, E, F và I. 
7. Đo dữ liệu nối tiếp tại T. 
8. Đo mức tín hiệu tại R, J, K, L và N. 
 



 
 

Hình 4-40: Sơ đồ dây nối chuyển đổi nối tiếp – song song. 
 
9. Lặp lại bược 6, 7, 8 với các giá trị SW và các vị trí VR khác nhau. 
10. Nối kênh CH1 với điểm đo H, kênh CH2 với điểm đo I. 
11. Điều chỉnh mức tín hiệu tại H và đo tín hiệu ra tịa I. 
12. Lặp lại bước 11 với điểm N và O. 
  
 

Thực nghiêm 3: Truyền quang dùng máy tính cá nhân 
 
Mục đích: 
  Tìm hiểu cách dùng PC trong truyền tin quang qua RS-232. 
Kiến thức chuẩn bị: 
  Hiểu cách sử dụng PC qua RS-232. 
Quy trình: 
1. Nối dây như trên hình 4-41 trong khi U-2980P tắt. 
2. Nối dây nguồn U-2980P và U-2980E. 
3. Nối dây cáp. 
4. Đặt SW 1 đến 3 bằng 3 và điều chỉnh VR cực tiểu. 



5. Nối cáp RS-232 giữa PC và U-2980E. 
6. Bật nguồn U-2980P. 
7. Đặt PC với các thông số nhau: 
MODE COM1 và COM2: 9600, N, 8,1, , 
8. Dùng dao động kí đảm bảo điện áp  trên A là -8.6V, và các đèn D2, D3, D6, D7 
và D8 bật. 
 

 
Hình 4-41: Sơ đồ nối dây 

 
9. Bấm phím bất kì trên bàn phím rồi quan sát dạng tín hiệu trên dao động kí. 
Tham khảo bảng mã ASCII trong bảng 4-6. 
10. Kiểm tra các kí tự được bấm suất hiện trên màn hình. Ngắt cáp quang thì kí tự 
biến mất. 
11. Đặt SW1 = 1 để vô hiệu tín hiệu TxD. Kiểm tra kí tự vẫn được hiển thị ngay cả 
khi không phím nào được bấm. 
12. Lặp lại các bước 7 đến 11 với các tốc độ baud khac nhau 300, 1200, 2400, 4800 
và 9600. 
 
        

Thực nghiệm 4: Truyền thông tin quang dùng 2 máy tính cá 
nhân 

Mục đích: 
  Lắp đặt mạng thông tin quang giữa 2 PC. 
Quy trình: 
1. Tắt nguồn U-2980P, nối dây như trên hình 4-42. 
 



 
 
Hình 4-42: Sơ đồ dây nối hệ thông tin quang 2 PC. 
 
2. Đặt SW1 đến 3 bằng3 và vặn VR cực tiểu. 
3. Bật nguồn U-2980P. 
4. Đặt các thông số cho 2 PC. 
5. Bấm phím bất kì và quan sát phím đó xuất hiện trên màn hình PC kia. 
 



 
 

Bảng 4-6: Mã ASCII. 
 


