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Nội dung 
 
2.1 Mở đầu 
2.2 Đáp ứng nội tại của hệ thống: Đáp ứng khi ngõ vào là zêrô 
2.3 Đáp ứng xung h(t) 
2.4 Đáp ứng với ngõ vào: Đáp ứng trạng thái zêrô 
2.5 Giải phương trình vi phân bằng phương pháp truyền thống 
2.6 Ổn định của hệ thống 
2.7 Dự đoán về đáp ứng của hệ thống 
2.8 Phụ chương  
2.9 Tóm tắt   
 
Tài liệu tham khảo: 
B.P. Lathi, Signal Processing and Linear Systems, Berkeley-Cambridge Press, 1998  
 
 Tài liệu xem xét hai phương pháp phân tích hệ thống tuyến tính –bất biến (TT-
BB) hay (LTI). Phương pháp miền thời gian và phương pháp miền tần số. Chương này 
khảo sát phương pháp phân tích trong miền thời gian của hệ thống tuyến tính, bất biến, và 
liên tục (hệ LTIC).  
 
2.1 Mở đầu 

Xét hệ phương trinh vi phân tuyến tính, đây là dạng tuyến tính, bất biến, liên tục đã 
trình bày trong chương 1, theo đó quan hệ giữa ngõ vào f(t) và ngõ ra y(t) có dạng 
phương trình vi phân tuyến tính:   
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Các hệ số ia  và ib là hằng số. Dùng toán tử D thay cho dtd / để viết lại phương trình 
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hay: 
                 )()()()( tfDPtyDQ =                (2.1c) 
 
 Các đa thức )(DQ  và  )(DP  là: 
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 Về mặt lý thuyết, các giá trị lủy thừa m và n trong các phương trình trên có thể có 
là bất kỳ. Tuy nhiên, trong thực tế, do tác động của nhiễu, nên cần có nm £ . Nhiễu là 
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dạng tín hiệu không mong muốn, có nguyên nhân tự nhiên hay nhân tạo, làm nhiễu loạn  
lên tín hiệu mong muốn. Một số nguồn nhiễu là: bức xạ điện từ các vì sao, dịch chuyển 
hỗn loạn của điện tử trong các linh kiện của hệ thống, nhiễu từ các trạm phát thanh và 
phát hình, từ hệ thống đánh lửa trên xe ôtô, đèn huỳnh quang, v.v,… Chương 6 sẽ chứng 
minh là hệ đặc trưng bởi phương trình (2.1) sẽ hoạt động như bộ vi phân bậc (m-n) ở tần 
số cao, nếu m > n. Điều không may là nhiễu là tín hiệu có băng thông rộng chứa đủ các 
thành phần tần số từ 0 đến ¥. Như thế, nhiễu chứa đựng phần lớn các thành phần thay đổi 
nhanh, do đó đạo hàm của chúng sẽ có giá trị rất lớn. Do đó, hệ thống với phương trình 
(2.1) có m > n khuếch đại các thành phần tần số cao của  nhiễu khi tạo vi phân, ảnh 
hưởng xấu đến chất lượng tín hiệu có ích. Trong tài liệu này, ta mặc định là nm £ . Để dễ 
khảo sát, cho điều kiện m = n  trong trong phương trình (2.1).      
 Chương 1  đã chứng tõ được hệ thống đặc trưng bởi phương trình (2.1) là hệ 
tuyến tính, nên đáp ứng có thể được viết  thành tổng của hai thành phần: thành phần đáp 
ứng với ngõ vào  zêrô và thành phần trạng thái zêrô. 
Vậy: 
        Đáp ứng tổng = đáp ứng với ngõ vào zêrô + đáp ứng trạng thái zêrô 
 
Thành phần đáp ứng với ngõ vào zêrô là đáp ứng của hệ thống khi ngõ vào 0)( =tf , nên 
kết quả chỉ phụ thuộc các điều kiện bên trong của hệ thống (như việc tích lũy năng lượng, 
các điều kiện đầu)  và độc lập với ngõ vào bên ngoài )(tf . Ngược lại, thành phần trạng 
thái zêrô là đáp ứng của hệ thống với ngõ vào bên ngoài )(tf  khi hệ thống đang ở trạnh 
thái zêrô, không tồn tại vấn đề tích chức năng lượng nội tại; tức là mọi điều kiện đầu đều 
bằng zêrô. 
 
2.2 Đáp ứng của hệ thống với điều kiện nội tại: Đáp ứng khi ngõ vào là zêrô. 
 

Đáp ứng ngõ vào zêrô )(0 ty là nghiệm của phương trình (2.1) khi ngõ vào 0)( =tf , 

Vậy:                             0)()( 0 =tyDQ                                                                     (2.4a) 
Hay: 
                    0)() 00

1
1

1
1 =++++ -
- tyaDaDaD n

n
n L                                              (2.4b) 

Nghiệm của phương trình có thể tìm theo phương pháp cổ điển.  Ở đây, ta thử làm tắt 
dùng suy diễn heuristic. Phương trình (2.4b) cho thấy tổ hợp tuyến tính giữa )(0 ty  và n 

đạo hàm liên tiếp của )(0 ty  là bằng zêrô, không phải với một số giá trị của t, mà là với 

mọi t.  Kết quả này có được nếu và chỉ nếu )(0 ty  và n đạo hàm liên tiếp của )(0 ty  đều có 

cùng dạng. Chỉ hàm dạng mủ tel là có được tính chất này. Giả sử: 
tcety l=)(0  

Là nghiệm của phương trình (2.4b), thì 
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Thay vào phương trình (2.4b), có được: 
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Các nghiệm không tầm thường (nontrivial) có 
                          001

1
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- aaa n

n
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Kết quả này cho thấy tcel đã là nghiệm của phương trình (2.4), và l thỏa phương trình 
(2.5a). Chú ý, đa thức trong phương trình (2.5a) giống đa thức Q(D) trong (2.4b), khi 
thay l cho D. Viết lại (2.5a) 
                                                0)( =lQ                                                                  (2.5b) 
Chuyển )(lQ  thành dạng thừa số, viết lại phương trình (2.5b):  
                                               0)())(()( 21 =---= nQ lllllll L                     (2.5c) 

Rõ ràng, l có n nghiệm: nlll ,...,, 21 . Nên  phương trình (2.4) có khả năng có n nghiệm 

là: t
n

tt nececec lll ,...,, 21
21   trong đó nccc ,...,, 21  là các hằng số bất kỳ. Nghiệm tổng quát là 

tổng của n nghiệm, nên: 
                                              t

n
tt necececty lll +++= L21

210 )(                             (2.6) 

nccc ,...,, 21  là các hằng số bất kỳ,  xác định từ n ràng buộc của nghiệm (điều kiện phụ).  
Do đa thức  )(lQ  mang đặc tính của hệ thống, không liên quan gì đến các ngõ 

vào, nên phương trình  
                                  0)( =lQ                                                                    (2.7) 

 Được gọi là phương trình đặc tính của hệ thống. Phương trình (2.5c) chứng tõ 

nlll ,,, 21 L  là nghiệm của phương trình đặc tính; được gọi là nghiệm đặc tính của hệ 
thống. Ngoài ra nghiệm đặc tính còn được gọi là giá trị đặc tính, nghiệm riêng, và tần số 
tự nhiên.  Hàm mũ tiel    ),,2,1( ni L=  trong đáp ứng ngõ vào - zêrô là các chế độ đặc 
tính (characteristic modes) còn được gọi là chế độ (modes) hay chế độ tự nhiên (natural 
modes) của hệ thống. Mỗi nghiệm đặc tính của từng hệ thống có chế độ đặc tính, và đáp 
ứng ngõ vào –zêrô là tổ hợp tuyến tính các chế độ đặc tính của hệ thống. 

 Thuộc tính quan trọng nhất của hệ LT-TT-BB (liên tục, tuyến tính, bất biến) là 
các chế độ đặc tính. Chế độ đặc tính không chỉ xác định đáp ứng ngõ vào  - zêrô mà còn 
quan trọng khi xác định đáp ứng trạng thái – zêrô. Nói cách khác, chế độ đặc tính quyết  
định  dạng đáp ứng chung của hệ thống. Phần còn lại của chương cho thấy ảnh hưởng của 
các độ đặc tính đối với  mọi dáng vẽ hoạt động của hệ thống. 

Nghiệm lặp lại  

 Nghiệm phương trình (2.4) cho ở  (2.6) là các nghiệm đặc tính nlll ,,, 21 L  được 
giả sử là phân biệt. Trường hợp có nghiệm lặp lại, dạng của nghiệm có thay đổi một ít. 
Dùng phép thế trực tiếp, nghiệm cùa phương trình 

      0)()( 0
2 =- tyD l       là   tetccty l)()( 21 +=    
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Trường hợp này nghiệm l được lặp lại hai lần, nên chế độ đặc tính là tel  và  ttel . Từ đó, 
chứng minh được là với phương trình vi phân  

                                    0)()( 0 =- tyD rl                                                                 (2.8) 

Các chế độ đặc tính là trttt etettee llll 12 ,,,, -L và nghiệm của phương trình vi phân là: 

                            tr
r etctccty l)()( 1

210
-+++= L                                                    (2.9) 

Vậy, khi hệ thống có đa thức đặc tính 

                            )()()()( 11 nr
rQ lllllll ---= + L  

Có các chế độ đặc tính là tttrtt nr eeettee lllll ,,,,,, 1111 1 LL +-  và nghiệm là 
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Nghiệm phức 

 Phương thức xử lý các nghiệm phức tương tự như  trường hợp các nghiệm thực, 
với các chế độ phức và dạng nghiệm phức. Tuy nhiên, có thể tránh được dạng phức nói 
chung thông qua cách chọn dạng thực của nghiệm, như sau: 

 Trong hệ thực, nghiệm phức phải có dạng cặp nghiệm phức liên hợp khi các hệ số 
của đa thức đặc tính )(lQ là thực. Như thế, nếu nghiệm đặc tính là ba j+ , thì  ba j-  
cũng là nghiệm. Đáp ứng ngõ vào – zêrô tương ứng cặp nghiệm phức liên hợp là: 

                  tjtj ececty )(
2

)(
10 )( baba -+ +=                                                                (2.10a) 

 Trong hệ thực, đáp ứng )(0 ty phải là thực. Điều này đúng khi c1 và c2 là liên hợp. 
Đặt  

                                      qje
c

c
21 =         và          qje

c
c -=

22  , thì  

)cos(][
222

)( )()()()(
0 qbaqbqbabaqbaq +=+=+= +-+--+ tceeee

c
ee

c
ee

c
ty ttjtjttjjtjj   (2.10b)                                  

 Do đó, đáp ứng ngõ vào–zêrô tương ứng với cặp nghiệm phức liên hợp ba j±  có 
thể biểu diễn theo dạng phức (2.10a) hay dạng thực (2.10b). Dạng thứ hai thích  hợp hơn 
khi tính toán do không dùng dạng số phức. 
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■ Thí dụ 2.1: 

(a) Tìm thành phần đáp ứng ngõ vào – zêrô )(0 ty  của hệ LT – TT – BB mô tả bởi 
phương trình vi phân: 

   )()()23( 2 tDftyDD =++  

Với điều kiện đầu ( ) 50,0)0( 00 -== yy & . Ghi chú: )(0 ty  là thành phần ngõ vào – zêrô 

( )0)( =tf  là nghiệm của 0)()23( 0
2 =++ tyDD . 

 Đa thức đặc tính của hệ thống là 232 ++ ll . Phương trình đặc tính của hệ thống 
là 0)2)(1(232 =++=++ llll . Các nghiệm đặc tính của hệ là 11 -=l  và 22 -=l và 

chế độ đặc tính của hệ là te-  và te 2- . Do đó, thành phần ngõ vào- zêrô của dòng điện 
mạch vòng là  

                                   tt ececty 2
210 )( -- +=                                                            (2.11a) 

Muốn xác định hằng số c1 và c2,  đạo hàm hai vế của phương trình (2.11a): 

                                              tt ececty 2
210 2)( -- --=&                                             (2.11b) 

Cho 0=t  trong phương trình (2.11a) và (2.11b), thay điều kiện đầu 0)0(0 =y  và 

5)0(0 -=y& , ta có 

                                              210 cc +=  

                                            21 25 cc --=-   

Vậy                  tt eety 2
0 55)( -- +-=   là thành phần ngõ vào –zêrô của )(ty  khi 0³t . 

 (b) Tương tự, cho trường hợp nghiệm lặp. Thí dụ, hệ đặc trưng bởi 

                                     )()53()()96( 2 tfDtyDD +=++  
Xác định )(0 ty là thành phần ngõ vào – zêrô của đáp ứng khi các điều kiện đầu là 

( ) 70,3)0( 00 -== yy &  

 Đa thức đặc tính của hệ thống là 962 ++ ll . Phương trình đặc tính của hệ thống 
là 0)3(96 22 =+=++ lll . Các nghiệm đặc tính của hệ là 31 -=l  và 32 -=l  (nghiệm 

lặp) và chế độ đặc tính của hệ là te 3-  và tte 3- . Do đó, thành phần ngõ vào- zêrô của dòng 
điện mạch vòng là  

                                   tetccty 3
210 )()( -+=                                                             
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Muốn xác định hằng số c1 và c2,  từ điều kiện đầu ( ) 70,3)0( 00 -== yy &  theo các bước đã 

thực hiện ở phần (a), tìm được 31 =c  và 22 =c  : 

                                              tt ececty 2
210 2)( -- --=&                                             (2.11b) 

Vậy                  tety 3
0 )213()( -+=   là thành phần ngõ vào –zêrô của )(ty  khi 0³t . 

(c) Trường hợp nghiệm phức, xét thí dụ: tìm thành phần đáp ứng ngõ vào – zêrô 
)(0 ty  của hệ LT – TT – BB mô tả bởi phương trình vi phân: 

   )()2()()404( 2 tfDtyDD +=++    
khi các điều kiện đầu là ( ) 78,160,2)0( 00 == yy &  

 Đa thức đặc tính của hệ thống là 4042 ++ ll . Phương trình đặc tính của hệ thống 
là 0)62)(62(4042 =++-+=++ jj llll . Các nghiệm đặc tính của hệ có thể viết 
thành dạng phức (2.10a) hay dạng thực (2.10b). Dạng phức là                                  

tt ececty 21
210 )( ll += ,  trong đó 621 j--=l   và 622 j+-=l   và dạng thực là  

                                               )6cos()( 2
0 q+= - tcety t                                         (2.12a)    

Trong đó c  và q  là các hằng số xác định từ điều kiện đầu 2)0(0 =y  và 78,16)0(0 =y& . 
Đạo hàm phương trình (2.12a), ta có 

                )6sin(6)6cos(2)( 22
0 qq +-+-= -- tcetcety tt&                                    (2.12b) 

Cho 0=t  trong phương trình (2.12a) và (2.12b), rồi thay điều kiện đầu vào, ta có 

qcos2 =  

     qq sin6cos278,16 cc --=  

Hay                                      2cos =qc                                                              (2.13a)  

                                            463,3sin -=qc                                                      (2.13b)   

Hay              416)464,3()2( 222 =Þ=-+= cc  

Chia (2.13b) cho (2.13b) 

                                           
32

463,3
tan

2
463,3

tan 1 pqq -=÷
ø
ö

ç
è
æ -=Þ

-
= -  
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                                            ÷
ø
ö

ç
è
æ -= -

3
6cos4)( 2

0

p
tety t     và được vẽ ở hình B.11c   ■  

¤ Thí dụ C2.1 dùng máy tính 

Tìm nghiệm của đa thức 4042 ++ ll  

a=[1 4 40]; r=roots(a) 

r = 2.0000 + 6.0000i 

     2.0000 - 6.0000i                             ¤ 

¤ Thí dụ C2.2 dùng máy tính 

      Hệ LT – TT – BB đặc trưng bằng  phương trình vi phân 

                )()53()()4( 2 tfDtykDD +=++  

Xác định đáp ứng thành phần ngõ vào – zêrô với các điều kiện đầu 3)0(0 =y  và 

7)0(0 -=y&   với hai giá trị của k: (a) 3   (b) 40  

(a) y0=dsolve(‘D2y+4*Dy+3*y=0’, ‘y(0)=3’,’Dy(0)=-7’,t’) 

y0=2*exp(-3*t)+exp(-t) 

(b) y0=dsolve(‘D2y+4*Dy+4*y=0’,’y(0)=3’.Dy(0)=-7.’t’) 

       y0=3*exp(-2*t) - exp(-2t)*t 

(c) y0=dsolve(‘D2y+4*Dy+40*y=0’,’y(0)=3’.Dy(0)=-7.’t’) 

       y0=3*exp(-2*t)*cos(6*t)-1/6*exp (-2t)*sin(6*t)                  ¤ 

 
D  Bài tập E 2.1 

Tìm đáp ứng ngõ vào - zêrô của hệ thống LT – TT – BB được mô tả bằng phương 
trình (D + 5)y(t) =f(t) khi với điều kiện đầu  y(0) = 5.  

Đáp số: tety 5
0 5)( -=    0³t . Ñ   

D  Bài tập E 2.2 
Giải phương trình (D2 +2D)y0(t) =f(t) khi với điều kiện đầu  y0(0) = 1 và 
4)(0 =ty& .  

Đáp số: tety 2
0 23)( --=    0³t . Ñ   
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Các điều kiện đầu thực tế và ý nghĩa của 0- và 0+ 

 Thí dụ 2.1, có các điều kiện đầu )0(0y  và )0(0y& được cho trước. Trong bài toán 
thực tế, ta phải tìm điều kiện này từ các trạng thái vật lý. Thí dụ, trong mạch RCL, 
thường ta có các điều kiện như điện áp ban đầu của tụ, dòng điện đầu cùa cuộn dây, 
v.v,… Từ thông tin này, tìm ra được L& ),0(),0( yy    của S các biến như thí dụ tiếp đây. 

 Trong phần lớn tài liệu, ngõ vào được giả định là bắt đầu tại 0=t , trừ khi có định 
nghĩa khác. Như thế, 0=t  là điểm tham chiếu. Các điều kiện ngay tức thời trước 0=t  
(ngay trước khi áp tín hiệu ngõ vào) là điều kiện tại -= 0t , và điều kiện ngay tức thời sau 

0=t  (ngay sau khi áp tín hiệu ngõ vào) là các điều kiện += 0t . Trong thực tế, ta thường 
cần các điều kiện đầu tại -= 0t  thay vì tại += 0t . Thông thường hai tập giá trị điều kiện 
này khác nhau, mặt dù trong một số trường hợp, chúng có thể giống nhau. 

 Ta đang khảo sát đáp ứng tổng )(ty , bao gồm hai thành phần; thành phần ngõ vào 
–zêrô )(0 ty  (đáp ứng do điều kiện đầu tạo nên và ngõ vào 0)( =tf ) và thành phần trạng 

thái – zêrô do tác động của ngõ vào với các điều kiện đầu là zêrô. Tại -= 0t , đáp ứng 
)(ty  chỉ gồm thành phần ngõ vào – zêrô )(0 ty  do lúc này chưa có tín hiệu vào.  Nên các 

điều kiện đầu của )(ty  giống trường hợp )(0 ty . Vậy, )0()0( 0
-- = yy ,   )0()0( 0

-- = yy && , 

v.v ,… Hơn nữa,  )(0 ty là đáp ứng chỉ do điều kiện đầu và không phụ thuộc ngõ vào 

)(tf , nên khi áp tín hiệu hiệu vào tại 0=t  không ảnh hưởng lên )(0 ty . Điều này có 

nghĩa là điều kiện đầu tác động lên )(0 ty  tại  tại -= 0t  và += 0t  là như nhau; tức là 

)0(),0( 00
-- yy & , …, lần lượt  giống với  )0(),0( 00

++ yy & . Rõ ràng là với )(0 ty , không có 

sự phân biệt giữa 0,0-=t  vả +0 , chúng đều được xem là giống nhau. Điều này không 
đúng cho đáp ứng tổng )(ty , đáp ứng này gồm các thành phần ngõ vào – zêrô và thành 

phần trạng thái – zêrô. Như thế, thường thì )0()0( +- ¹ yy ,   )0()0( +- ¹ yy && , v,v,….   
 
■ Thí dụ 2.2: 

 Áp nguồn áp tại ngõ vào của mạch RCL ở hình 2.1a. Tìm dòng điện vòng )(ty  

khi 0³t nếu dòng điện ban đầu qua cuộn dây là zêrô, tức là 0)0( =-y  và điện áp ban đầu 

qua tụ là 5 vôn, tức là 5)0( =-
Cv . 

 Phương trình vi phân (phương trình vòng) mô tả quan hệ giữa )(ty  và )(tf là: 

                               )()()23( 2 tDftyDD =++  

Thành phần trạng thái – zêrô của )(ty  có nguồn gốc từ  )(tf , với giả sử là mọi 

điều kiện đầu đầu là zêrô, tức là 0)0()0( == --
Cvy , sẽ được tính trong thí dụ 2.5. Thí dụ 

này nhằm tìm thành phần ngõ vào – zêrô )(0 ty , nên cần hai điều kiện đầu là )0(0y  và 
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)0(0y& . Các điều kiện này tính từ điều kiện đầu 0)0( =-y  và 5)0( =-
Cv . Nhắc lại là 

)(0 ty  là dòng điện vòng  khi hai đầu vào bị ngắn mạch tại  0=t , nên 0)( =tf  (ngõ vào 

– zêrô) như vẽ ở hình 2.1b. Tính )0(0y  và )0(0y& là giá trị dòng điện vòng và đạo hàm tại 

0=t  từ điều kiện đầu của dòng điện qua cuộn dây và điện áp qua tụ. Cần nhớ rằng dòng 
điện qua cuộn dây và điện áp qua tụ không thay đổi tức thời khi chưa có xung dòng điện. 
Như thế, khi đầu vào bị ngắn mạch tại 0=t , thì dòng điện qua cuộn dây vẫn giữ nguyên 
là zêrô và điện áp qua tụ vẫn là 5 vôn. Như thế, 

                                                           0)0(0 =y   

Nhằm xác định )(0 ty& , dùng phương trình vòng trong  mạch hình 2.1b. Điện áp qua cuộn 

cảm là )/( 0 dtdyL  hay )(0 ty& , viết được phương trình: 

                                    0)()(3)( 00 =++ tvtyty C&  

Cho 0=t , ta có 

                                      0)0()0(3)0( 00 =++ Cvyy&  

Do )0(0y và 5)0( =Cv  nên 

                                                  5)0(0 -=y&      

Tìm được điều kiện đầu là  

                       0)0(0 =y      và       5)0(0 -=y&  

Nên bài toán rút gọn để tìm thành phần  ngõ vào – zêrô )(0 ty  của )(ty  trong hệ đặc 

trưng bởi phương trình )()()23( 2 tDftyDD =++ khi các điều kiện đầu là           
0)0(0 =y  và 5)0(0 -=y& . Bài toán này đã được giải trong thí dụ 2.1a, ta tìm được: 

tt eety 2
0 55)( -- +-=         0³t                                                   (2.15) 

Đó chính là thành phần ngõ vào – zêrô của dòng điện vòng )(ty . 

 Tìm điều kiện đầu tại -= 0t  và +0  nhằm xác định đáp ứng tổng )(ty . Viết cặp 

phương trình vòng vẽ ở hình 2.1a tại thời điểm -= 0t  và tại += 0t . Chỉ có một khác biệt 
giữa hai tình huống là tại -= 0t thì ngõ vào 0)( =tf , trong khi tại += 0t , ngõ vào 

10)( =tf  (do tetf 310)( -= ), do đó cặp phương trình trên được viết thành   

                                           0)0()0(3)0( =++ ---
Cvyy&  
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                                           10)0()0(3)0( =++ +++
Cvyy&  

Phương trình vòng 0)0()0( == -+ yy  do không thay đổi tức thời kh không có xung điện 

áp. Tương tự cho trường hợp điện áp qua tụ, nên 5)0()0( == -+
CC vv . Thay các giá trị 

đầu này vào cặp phương trình trên, ta có 5)0( -=-y&  và 5)0( =+y& , vậy: 

0)0(,0)0( == -- yy &   và 5)0(,0)0( == ++ yy &                                                       (2.16) ■ 
 
D  Bài tập E 2.3 

Trong mạch hình 2.1a,  điện cảm L = 0 và điện áp ban đầu qua tụ là 30)0( =Cv  
vôn. Chứng tõ thành phần ngõ vào – zêrô của dòng điện vòng được cho bởi 

3/2
0 10)( tety --= khi 0³t . Ñ   

Sự độc lập giữa đáp ứng ngõ vào – zêrô và trạng thái – zêrô. 

 Trong thí dụ này ta tính thành phần ngõ vào – zêrô không dùng ngõ vào )(tf . 
Thành phần trạng thái – zêrô được tính chỉ dùng kiến thức ngõ vào )(tf ; các điều kiện 
đầu được giả sử là zêrô (hệ ở trạng thái zêrô). Hai thành phần của đáp ứng hệ thống 
(thành phần ngõ vào – zêrô và thành phần trang thái – zêrô)  là độc lập với nhau.  

Vai trò của điều kiện phụ khi giải phương trình vi phân 

 Nghiệm của phương trình vi phân đòi hỏi phải có thêm một phần thông tin (các 
điều kiện phụ). Tại sao? Ta sẽ chứng minh là thường phương trình vi phân cần thêm 
ràng buộc (điều kiện) để tính được nghiệm duy nhất. Lý do, như đã thảo luận về tính khả 
nghịch thì phương trình vi phân không khả nghịch trừ khi một phần thông tin về )(ty . Từ 
đó, phép tính vi phân là phép tính không khả nghịch khi mất một phần thông tin. Do đó, 
cần có thêm thông tin về  )(ty  để tái tạo lại )(ty  gốc. 

 Lý luận tương tự, ta chứng minh được là từ giá trị 22 / dtyd , ta tìm được nghiệm 
duy nhất  )(ty  nếu có thêm hai thông tin (ràng buộc) về )(ty . Thông thường, để xác định 
trị duy nhất )(ty  từ đạo hàm thứ n, ta cần có n thông tin phụ về )(ty . Các thông tin này 
còn được gọi là các điều kiện phụ. Khi các điều kiện này cho tại  0=t , thì được gọi là 
điều kiện đầu. 

2.2-1 Một số hiểu biết về  hoạt động của đáp ứng ngõ vào – zêrô của hệ thống 

Từ định nghĩa, đáp ứng ngõ vào – zêrô là đáp ứng của hệ thống đối với điều kiện 
nội tại với giả sử các ngõ vào là zêrô. Hiểu biết được hiện tượng này cung cấp hiểu biết 
thú vị về hoạt động của hệ thống. Nếu hệ thống tạm thời bị xáo trộn khỏi vị trí cân bằng 
tức thời và nếu khi đã loại nhiễu, hệ thống không thể tức thời về vị trí cân bằng. Thông 
thường, hệ thống sẽ về vị trí  này sau một khoảng thời gian và chỉ qua một dạng vận động 
đặc trưng bởi hệ thống. Thí dụ, nếu ta đẩy nhẹ vào chắn bùn của xe ô tô và buông ra tại 
thời điểm 0=t , như thế không còn lực tác động bên ngoài vào xe  tại thời điểm 0>t . 
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Thân xe cuối cùng trở về vị trí cân bằng, nhưng không cần một vận động bất kỳ nào. 
Điều này thực hiện chỉ nhờ vào dạng đáp ứng mà hệ thống duy trì được, không cần lực 
tác động từ ngoài, do lực vào là zêrô. Chỉ có các chế độ đặc tính là thỏa được điều kiện 
này. Hệ thống tự tổ hợp các chế độ đặc tính của mình để trở về vị trí cân bằng trong khi 
vẫn thỏa mãn các điều kiện biên (điều kiện đầu) thích hợp. 

Nếu hệ thống nhún (giảm chấn) của xe còn hoạt động tốt ( hệ số giảm chấn cao), 
thì chế độ đặc tính sẽ giảm đơn điệu theo dạng hàm mủ, và thân xe sẽ nhanh chóng về vị 
trí cân bằng mà không bị dao động.  Ngược lại, trường hợp hệ thống nhún tồi (hệ số giam 
chấn thấp), các chế độ đặc tính sẽ có dao động tắt dần theo hàm mủ, và thân xe trở về vị 
trí cân bằng với dịch chuyển có dao động. Khi ngắn mạch, mạch  RC nối tiếp có  điện 
tích ban đầu qua tụ, thì tụ sẽ bắt đầu phóng điện theo dạng mủ qua điện trở. Đáp ứng của 
mạch RC nay hoàn toàn do điều kiện nội tai và được hệ thống duy trì mà không cần có 
tác động từ ngoài.  Dạng sóng dòng điện có dạng hàm mủ này là chế độ đặc tính của 
mạch RC.   

 

Về mặt toán học, ta biết rằng tổ hợp bất kỳ các chế độ đặc tính có thể được hệ 
thống tự duy trì mà không cần  tác động từ ngoài vào. Điều này được minh chứng dùng 
mạch RL trong hình 2.2. Phương trình vòng của hệ thống là  

                              )()()2( tftyD =+  

Có một nghiệm đặc tính 2-=l  và chế độ đặc tính là te 2- . Kiểm nghiệm lại xem 
dòng điện vòng tcety 2)( -= có thể duy trì mạch mà không cần nguồn điện áp vào. Điện áp 

vào )(tf  cần thiết để vận động cho mạch là tcety 2)( -=  được cho bởi 

0222)()()( 2222 =+-=+=+= ---- tttt cececece
dt
d

tRy
dt
dy

Ltf  

Rõ ràng dòng điện vòng tcety 2)( -= được mạch RL tự duy trì, không cần có 
nguồn ngoài vào. 

Hiện tượng cộng hưởng 

Ta đã thấy là tín hiệu bao gồm chế độ đặc tính của hệ thống đươc tự duy trì. Thử 
tưởng tượng việc gì sẽ xảy ra nếu ta cho hệ thống hoạt động với ngõ vào lại là một trong 
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những chế độ đặc tính. Điều này cũng giống như đổ dầu vào lửa, hay thuê một tay nghiện 
rượu để nếm rượu. Tay nghiện này sẳn sàng làm việc mà không cần lương, và tưởng 
tượng xem việc gì xảy ra khi trả lương theo số lượng rượu đã được nếm!. Đáp ứng của hệ 
thống đối với chế độ đặc tính sẽ rất cao một cách tự nhiên. Hiện tượng này được gọi là 
hiện tượng cộng hưởng. Hiểu hiện tượng này sẽ giúp ta hiểu sâu hơn về đáp ứng trạng 
thái –zêrô, nên được dành cho nghiên cứu sau tại phần 2.7-7.   

 
2.3 Đáp ứng xung h(t). 
 

Hàm xung )(td  còn được dùng để xác định đáp ứng của hệ thống tuyến tính với 
ngõ vào bất kỳ )(tf . Chương 1 đã giải thích về đáp ứng của hệ thống với ngõ vào  )(tf  
có thể tìm bằng cách cắt ngõ vào này thành nhiều xung vuông hẹp, vẽ ở hình 1.27a, rồi 
lấy tổng các đáp ứng của các thành phần. Xung vuông trở thành xung khi độ rộng tiến về 
zêrô. Như thế, đáp ứng của hệ thống là tổng của của các đáp ứng với nhiều thành phần 
xung vào.  Thảo luận này cho thấy khi biết được đáp ứng của hệ thống với xung vào, thì  
xác định được đáp ứng của hệ thống  với ngõ vào bất kỳ )(tf . Tiếp tục thảo luận về  
phương pháp xác định đáp ứng xung )(th của hệ LT – TT – BB mô tả từ từ phương trình 
vi phân bậc n 

                )()()()( tfDPtyDQ =                                                                (2.17a) 

Trong đó Q(D) và P(D) là các đa thức cho bởi phương trình (2.2). Nhắc lại,   

để giảm ảnh hưởng của nhiễu, ta cần có hệ thống thực tế với nm £ . Từ ràng buộc này, 
thường chọn trường hợp nm = . Phương trình (2.17a) có thể viết thành 

)()()()( 01
1

101
1

1 tfbDbDbDbtyaDaDaD n
n

n
n

n
n

n ++++=++++ -
-

-
- LL      (2.17b) 

Trước khi tìm biểu thức tổng quát cho đáp ứng xung đơn vị )(th , ta cần hiểu thêm 
một cách định tính về bản chất của  )(th . Đáp ứng xung )(th  là đáp ứng của hệ thống khi 
áp tại ngõ vào xung đơn vị )(td  tại thời điểm 0=t . Xung ngõ vào )(td , tương tự như tia 
chớp, lóe lên và tắt ngay tức thời. Nhưng ngay trong thời điểm kích thích này, tia chớp 
sắp xếp lại lại mọi việc được tác động. Tương tự, xung ngõ vào )(td  xuất hiện tức thời 
tại 0=t , rồi ra đi vĩnh viễn. Nhưng ngay trong thời điểm này, xung tạo năng lượng tồn 
trữ;  tức là tạo các điều kiện đầu khác zêrô tại thời gian  += 0t . Cho dù ngõ vào )(td có 
triệt tiêu khi 0>t , tức là khi hê thống không còn tín hiệu vào sau khi xung được áp vào, 
thì hệ thống vẫn còn đáp ứng được tạo ra từ các điều kiện đầu vừa được sản sinh ra. Như 
thế, đáp ứng xung )(th  phải  chứa các chế độ đặc tính của hệ thống khi +³ 0t . Kết quả là   

                                  h(t) = các thừa số chế độ đặc tính   +³ 0t    

Đáp ứng này tồn tại khi 0>t . Nhưng việc gì xảy ra tại 0=t ? Ngay tại thời điểm 0=t ,  
đáp ứng này hầu như là xung, nên đáp ứng xung đầy đủ là 
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                          h(t) = )(0 tA d  + các thừa số chế độ đặc tính   +³ 0t                      (2.18) 

Nghiên cứu sâu hơn về quá trình tìm đáp ứng xung được trình bày trong phụ lục 
2.1 ở cuối chương.   

 Hệ LT – TT – BB đặc trưng từ phương trình (2.17), có đáp ứng xung h(t) là: 

                          )()]()([)()( tutyDPtbth nn += d                                                       (2.19) 

   Trong đó nb  là hệ số của thừa số bậc n trong P(D), [xem phương trình (2.17b)], và yn(t) 
là tổ hợp tuyến tính các chế độ đặc tính của hệ thống  chịu ảnh hưởng của các điều kiện 
đầu sau: 

        ,1)0()1( =-n
ny   và 0)0()0()0()0( )2( ===== -n

nnnn yyyy L&&&                      (2.20)  

Với )0()(k
ny  là giá trị của đạo hàm bậc k của )(tyn  tại  0=t . Ta có thể viết điều kiện này 

cho nhiều dạng giá trị của n (bậc của hệ thống) như sau: 

                                 1)0(:1 == nyn   

                                 0)0(:2 == nyn  và 1)0( =ny&  

                                 0)0()0(:3 === nn yyn &  và 1)0( =ny&&  

                                0)0()0()0(:4 ==== nnn yyyn &&&  và 1)0( =ny&&&                       (2.21) 

v.v,…, 

   Khi  bậc của P(D) nhỏ hơn bậc của Q(D), 0=nb  và thừa số xung )(tbnd  trong 

)(th  là zêrô. 
 
■ Thí dụ 2.3: 

Tìm  đáp ứng xung h(t) của hệ thống đặc trưng bằng phương trình vi phân 

                               )()()23( 2 tDftyDD =++                                         (2.22) 

Đây là hệ thống bậc hai (n = 2) có đa thức đặc tính 

                           )2)(1()23( 2 ++=++ llll   

Các nghiệm đặc tính của hệ thống là 1-=l   và 2-=l , nên 

                           tt
n ececty 2

21)( -- +=                                                       (2.23a) 
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Lấy đạo hàm phương trình 

                           tt
n ececty 2

21 2)( -- --=&                                                   (2.23b) 

Các điều kiện đầu [xem phương trình (2.21) với n = 2] 

                           1)0( =ny&     và     0)0( =ny  

Trong phương trình (2.23a) và (2.23b) cho t = 0, thế các điều kiện đầu vào, ta có 

                                   210 cc +=  

                                   21 21 cc --=                                                           (2.24) 

Nghiệm của hai phương trình đồng thời cho 

                    11 =c         và        12 -=c , vậy 

                   tt
n eety 2)( -- -=                                                                     (2.25) 

Hơn nữa, theo (2.22), P(D)=D, vậy 

                 tt
nnn eetytDytyDP 22)()()()( -- +-=== &  

           Trường hợp này, 02 == bbn  [không có thừa số bậc hai trong P(D)]. Nên 

                    )()2()()]()([)()( 2 tueetutyDPtbth tt
nn

-- +-=+= d                         (2.26) ■   

Nhận xét 

 Trong phần trên, ta đã giả sử nm £ , như trong phương trình (2.17b). Phụ lục 2.1 
trình bày biểu thức )(th  dùng với mọi trường hợp của m và n là 

                                                   )]()()[()( tutyDPth n=    

Với )(tyn  là tổ hợp tuyến tính các chế độ đặc tính của hệ thống có điều kiện đầu (2.20). 
Biểu thức này thành (2.19) khi nm £ . 

    Việc xác định đáp ứng xung )(th  theo phương pháp trình bày trong chương này 
tương đối đơn giản. Tuy nhiên, trong chương 6, phương pháp còn đơn giản hơn khi dùng 
biến đổi Laplace.  
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D  Bài tập E 2.4 
Xác định đáp ứng xung của các hệ LT – TT – BB mô tả bởi các phương trình vi 

phân sau: 
(a)   )()53()()2( tfDtyD +=+  
(b)    )()4()()2( tfDtyDD +=+  

(c)   )()()12( 2 tDftyDD =++  

Đáp số: (a)  )()(3 2 tuet t--d     (b)   )()2( 2 tue t--  (c)   )()1( tuet t-- .                           Ñ   

¤ Thí dụ C2.3 dùng máy tính 
Tìm đáp ứng xung )(th  của hệ thống LT – TT – BB  mô tả bởi phương trình vi phân 

                )()()23( 2 tDftyDD =++  

Đây là hệ bậc hai với 02 == bbn . Đầu tiên, tìm thành phân ngõ vào – zêrô dùng 

các điều kiện đầu 1)0( =-
ny&  và 0)0( =-

ny  
       
    Yzi = dsolve(‘D2y+3*Dy+2*y=0’,’y(0)=0’.’Dy(0)=1’.’t’) 
    Yzi = -exp(-2*t)+exp(-t) 
Do P(D) = D, ta lấy vi phân đáp ứng ngõ vào – zêrô: 
     PYzi = sumdiff(Yzi) 
     Pyzi = 2*exp(-2*t)-exp(-t) 
Do đó 
    )()2()()]([)()( 2

02 tueetutDytbth tt -- -=+= d                                                 ¤ 
 
Đáp ứng của hệ thống với xung trễ  
      Nếu )(th  là đáp ứng của hệ LT – TT – BB  với ngõ vào )(td , thì )( Tth -  là đáp 

ứng của cùng hệ thống với ngõ vào )( Tt -d . Kết luận này có được nhờ đặc tính bất biến 
theo thời gian của hệ LT – TT – BB .  Như thế, khi biết được đáp ứng xung )(th , ta có 
thể tìm được đáp ứng của hệ thống với xung trễ )( Tt -d . 

 
2.4 Đáp ứng của hệ thống với ngõ vào ngoài: Đáp ứng trạng thái - zêrô. 

Phần này nhằm xác định đáp ứng trạng thái-zêrô của hệ LT – TT – BB. Đây là đáp 
ứng )(ty  của hệ thống với tín hiệu vào )(tf  khi hệ thống ở trạng thái zêrô; tức là khi mọi 
điều kiện đầu đều là zêrô. Ta giả sử là hệ thống được thảo luận trong phần này là trạng 
thái zêrô trừ khi có ghi chú khác. Do đó, đáp ứng trạng thái – zêrô là đáp ứng chung của 
hệ thống. 

 Dùng nguyên lý xếp chồng để tìm đáp ứng của hệ thống tuyến tính với một số ngõ 
vào bất kỳ )(tf , và biểu diễn )(tf  thành các xung. Ta bắt đầu xấp xỉ  )(tf  dùng các 
xung vuông hẹp, vẽ ở hình 2.3a. Phương pháp này cho thấy phép xấp xỉ bậc thang của 

)(tf  càng được cải thiện khi độ rộng xung thu hẹp lại. Khi cho độ rộng xung tiến về 
zêrô, phép biểu diễn này trở nên chính xác. Đáp ứng hệ thống với ngõ vào  )(tf  là tổng 
các đáp ứng của hệ thống đối với từng thành phần xung (bị trễ) của )(tf . Nói khác đi, ta 
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có thể xác định  đáp ứng hệ thống )(ty với ngõ vào bất kỳ )(tf , nếu ta biết được đáp ứng 
xung của hệ thống. 

 Để có tính tổng quát, ta không đặt hạn chế nào cho )(tf  như  điểm bắt đầu và 
điểm kết thúc. Tức là tín hiệu )(tf  được giả sử là tồn tại với mọi t, bắt đầu từ -¥=t . 

Đáp ứng chung của hệ thống đối với tín hiệu này được tính từ tổng các đáp ứng với tửng 
thành phần xung của tín hiệu. Phương pháp này được vẽ ở hình 2.3.    

 Hình 2.3a vẽ )(tf  là tổng của các xung vuông, mỗi xung có độ rộng tD . Khi cho 
0®Dt , các xung vuông này trở thành xung (impulse) có cường độ bằng với phần diện 

tích của xung. Thí dụ, khi 0®Dt , phần xung vuông tô bóng tại vị trí tD= nt  trong 
hình 2.3a sẽ biến thành xung tại vị trí này và có cường độ là tt DD )(nf  (vùng diện tích 
của xung vuông). Xung này được biểu diễn là )(])([ tdtt D-DD ntnf , như vẽ ở hình 
2.3d.  

 Nếu đáp ứng của hệ thống với xung đơn vị )(td  là )(th  (hình 2.3b), các đáp ứng 
với từng xung trễ )( td D- nt  là )( tD- nth (hình 2.3c). Do đó, đáp ứng của hệ thống với 
ngõ vào )(])([ tdtt D-DD ntnf  sẽ là )(])([ ttt D-DD nthnf như vẽ ở hình 2.3d. Kết quả 
này có thể được vẽ thành các cặp vào – ra với chiều mũi tên. Phần bên phải biểu diễn ngõ 
vào, và phần bên trái biểu diễn đáp ứng tương ứng của hệ thống.    

                                                    )()( tht Þd  

                                         )()( ttd D-ÞD- nthnt  

      Ngõ vào: )(])([)(])([ ttttdtt D-DDÞD-DD nthnfntnf : ngõ ra                 (2.27) 
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Hình vẽ lần lượt các cặp vào – ra trong hình 2.3b, c, và d. Cặp cuối biểu diễn đáp ứng hệ 
thống  chỉ với một thành phần xung của )(tf . Đáp ứng tổng )(ty  được tính bằng cách 
lấy tổng các thành phần và vẽ ở hình 2.3e. Lấy tổng hai vế (và với 0®Dt ) 

           å å
¥

-¥=

¥

-¥=
®D®D

DD-DÞDD-D
n n

nthnfntnf tttttdt
tt

)()(lim)()(lim
00

 

                               ngõ vào )(tf        Þ       ngõ ra )(ty  

Vế bên trái là ngõ vào )(tf  biểu diễn thành tổng của tất cả các thành phầ xung theo 
phương pháp mô tả ở hình 2.3a. Vế bên trái là ngõ ra )(ty  là tổng của các thành phần ra 
vẽ ở hình 2.3e. Hai vế phải và trái là tích phân cho bởi 

                               òò
¥

¥-

¥

¥-
-Þ- tttttdt dthfdtf )()()()(                                    (2.28) 

Tóm lại, đáp ứng (trạng thái – zêrô) của )(ty  với ngõ vào )(tf  là  

                                             ò
¥

¥-
-= ttt dthfty )()()(                                             (2.29) 

Từ đây, ta có được đáp ứng hệ thống )(ty  với ngõ vào )(tf  theo đáp ứng xung 
)(th . Khi biết được )(th  ta xác định được đáp ứng )(ty  với các ngõ vào bất kỳ. Quan sát 

một lần nữa về bản chất của các chế độ đặc tính, thì khi đáp ứng xung có thể dùng đáp 
ứng hệ thống với ngõ vào bất kỳ, thì đáp ứng xung còn tạo ra các chế độ đặc tính của hệ 
thống.    

Điều quan trọng cần ghi nhớ về  các giả sử dùng tìm phương trình (2.29). Ta đã 
giả sử là hệ thống là TT – BB. Tuyến tính cho phép ta dùng nguyên lý xếp chồng, và tính 
bất biến cho phép biểu diễn đáp ứng hệ thống theo )( td D- nt  là  )( tD- nth .  

2.4-1 Tích phân chập 

Đáp ứng trạng thái –zêrô )(ty lấy từ phương trình (2.29) là dạng tích phân thường 
gặp trong khoa học vật lý, kỹ thuật và toán học và được gọi là tích phân chập 
(convolution integral). Tích phân chập giữa hai hàm )(1 tf  và )(2 tf  được viết thành 

)()( 21 tftf * và được định nghĩa là: 

                      ò
¥

¥-
-º* ttt dtfftftf )()()()( 2121                                           (2.30) 
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Một số đặc tính của tích phân chập  

1. Tính giao hoán 

                       )()()()( 1221 tftftftf *=*  

Chứng minh bằng cách thay biến trong phương trình (2.30), nếu đặt t-= tx  thì 
xt -=t  và dxd -=t , ta có: 

      )()()()()()()()( 12121221 tftfdxxtfxfdxxtfxftftf *=-=--º* òò
¥

¥-

-¥

¥
     (2.31)                      

2. Tính phân phối 

                 )()()()()]()([)( 3121321 tftftftftftftf *+*=+*                                    (2.32) 

3. Tính kết hợp 

                  )(])()([)]()([)( 321321 tftftftftftf **=**                                             (2.3) 

Phần chứng minhj (2.32) và (2.33) dùng trực tiếp định nghĩa của tích phân chập 
và xem là bài tập cho độc giả.  

4. Tính dời  

   Nếu      )()()( 21 tctftf =*      

         Thì                 )()()( 21 TtcTtftf -=-*                                                  (2.34a)  

                                )()()( 21 TtctfTtf -=*-                                                  (2.34b) 

Và                   )()()( 212211 TTtcTtfTtf --=-*-                                            (2.34c) 

Chứng minh:   ò
¥

¥-
=-=* )()()()()( 2121 tcdtfftftf ttt  

Nên            ò
¥

¥-
-=--=-* )()()()()( 2121 TtcdTtffTtftf ttt  

Phương trình (2.34b) lấy từ (2.34a) và đặc tính giao hoán của phép tích phân chập; 
phương trình (2.34c) lấy từ (2.34a) và (2.34b) 

5. Tích chập với xung đơn vị 

                   ò
¥

¥-
-=* ttdtd dtfttf )()()()( 11                                                        (2.35)  
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Do )( td -t  là xung tồn tại ở vị trí t=t , theo đặc tính lấy mẫu của xung [phương 
trình (1.24), tích phân của phương trình trên là giá trị của )(tf  tại t=t , chính là )(tf . 
Do đó 

                           )()()(1 tfttf =*d                                                            (2.36)  

6.  Đặc tính độ rộng 

Nếu thời gian tồn tại (độ rộng) của )(1 tf  và )(2 tf  lần lượt là T1 và T2, thì thời gian 
tồn tại (độ rộng) của )()( 21 tftf *  là T1 + T2  (hình 2.4). 

Phần chứng minh về đặc tính này sẽ được thảo luận từ đồ thị trong phần 2.4-2. Tuy 
nhiên, luật này có thể bị vi phạm trong một số trường hợp đặc biệt được thảo luận sau. 

 

Đáp ứng trạng thái – zêrô và tính nhân quả 

 Đáp ứng (trạng thái – zêrô) )(ty của hệ LT – TT – BB là 

                           ttt dthfthtfty )()()(*)()( -== ò
¥

¥-
                                      (2.37) 

 Khi tìm phương trình (2.37), ta giả sử hệ thống là tuyến tính và bất biến theo thời 
gian. Không có thêm hạn chế nào cho  hệ thống hay cho  tín hiệu vào )(tf . Trong thực 
tế, hầu hết các hệ thống đều là nhân quả, nên đáp ứng ra không thể bắt đầu trước khi có 
tín hiệu vào. Hơn nữa, hầu hết tín hiệu vào là nhân quả, tức là đều bắt đầu tại 0=t .   

Các hạn chế của cả tín hiệu và hệ thống giúp đơn giản hóa giới hạn của tích phân trong 
phương trình (2.37). Do định nghĩa nên đáp ứng của hệ nhân quả không thể bắt đầu trước 
khi có tín hiệu vào. Do đó, đáp ứng của hệ nhân quả đối với xung đơn vị )(td  (tồn tại ở 

)0=t  không thể bắt đầu trước 0=t . Như thế, đáp ứng xung đơn vị của hệ nhân quả 
)(th  là tín hiệu nhân quả. 

 Điều quan trọng cần nhớ là tích phân trong phương trình (2.37) được thực hiện 
theo t  (chứ không theo t). Nếu ngõ vào )(tf là nhân quả, 0)( =tf  khi 0<t . Như thế, 

0)( =tf  khi 0<t , vẽ ở hình 2.5a. Tương tự, nếu )(th  là nhân quả, thì  khi 0<-tt ; 
tức là với t>t , như vẽ ở hình 2.5a. Do đó, tích 0)()( =-tt thf  tại mọi nơi trừ vùng 
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không tô bóng t££t0  vẽ ở hình 2.5a (giả sử  0³t ). Nhận thấy khi  t có giá trị âm,  
0)()( =-tt thf  với mọi t  như vẽ ở hình 2.5b. Như thế,  phương trình (2.37) rút gọn 

thành 

  
ïî

ï
í
ì

<
³-=*= ò -

00

0)()()()()( 0

t

tdthfthtfty
t

ttt                                  (2.38) 

  

Cận dưới của tích phân trong phương trình (2.38) được lấy từ -0  nhằm tránh khó khăn 
khi lấy tích phân  với f(t) có chứa xung tại gốc. Trong thảo luận tiếp theo, cận dưới có thể 
là 0 và phải được hiểu là  -0 . Kết quả này cho thấy là nếu cả f(t) và h(t) đều là nhân quả 
thì đáp ứng y(t) cũng là nhân quả.  

 Từ đặc tính giao hoán của phép tích chập [phương trình (2.31)], ta viết được 
phương trình (2.38) thành [giả sử là f(t) và h(t) đều là nhân quả]  

                                         ò -=
t

dtfhty
0

)()()( ttt         0³t                               (2.39) 

 Tương tự phương trình (2.38), kết quả này giả sử là cả ngõ vào và hệ thống đều là 
nhân quả. 

 
■ Thí dụ 2.4: 
 Hệ LT – TT – BB có đáp ứng xung là )()( 2 tueth t-= , tìm y(t) khi tín hiệu vào là  

            )()( tuetf t-=                                                                    (2.40)   

Trường hợp này, cả f(t) và h(t) đều là nhân quả, nên chỉ cần lấy tích phân chập trong tầm 
từ (0, t) [xem phương trình (2.38)]. Đáp ứng của hệ thống là  

   ò -=
t

dtfhty
0

)()()( ttt        0³t    

Do )()( tuetf t-=  và )()( 2 tueth t-=  
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                                 )()( tt tuef -=     và    )()( )(2 tt t -=- -- tueth t  

Cần nhớ là tích phân được thực hiện theo t (không theo t), và khoảng lấy tích phân là 
t££t0 . Nói cách khác, t nằm giữa 0 và t. Như thế, nếu 0³t , thì 0³t  và 0³-tt , 

nên 1)( =tu  và 1)( =-ttu , do đó 

                                            ò ---=
t t deety
0

)(2)( ttt               0³t  

 

Do tích phân này được lấy theo t, ta có thể đưa te 2-  ra ngoài dấu tích phân, và 

     tttttt eeeedeety 22

0

2 )1()( ----- -=-== ò tt     0³t                                            (2.41) 

Đồng thời  0)( =ty  khi 0<t  [xem phương trình (2.38)], kết hợp kết quả này với 
phương trình (2.41), có 

                   )()()( 2 tueety tt -- -=                                                                (2.42) 

Đáp ứng được vẽ ở hình 2.6c.                                                                           ■ 

 
D  Bài tập E 2.5 
 Hệ LT – TT – BB có đáp ứng xung )(6)( tueth t-= , tìm đáp ứng của hệ thống khi 

có tín hiệu vào: (a)  )(2 tu   (b)  )(3 3 tue t-  

Đáp số: (a)  )()1(12 tue t--     (b)   )()(9 3 tuee tt -- -                                                      Ñ  
  
D  Bài tập E 2.5 
 Làm lại bài E 2.5 khi tín hiệu vào )()( tuetf t-= ,  

Đáp số: )(6 tute t-                                                                      Ñ   
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Bảng các tích phân chập 

 Việc tính  tích chập được đơn giản hóa đáng kể khi dùng bảng (bảng 2.1), bảng 
cho phép tìm được đáp ứng )(ty  từ  tín hiệu vào )(tf  mà không cần tính toán tích phân. 
Thí dụ, ta có thể tìm tích phân chập trong thí dụ 2.4 dùng căp thứ 4 ( 11 -=l    và 

22 -=l ) là )()( 2 tuee tt -- - . Thí dụ tiếp theo đây minh họa hiệu quả của bảng.  

 

Bảng 2.1: Bảng tích phân chập 

ST
T 

)(1 tf  )(2 tf  )()()()( 1221 tftftftf *=*  

1           )(tf  )( Tt -d  )( Ttf -  

2         )(tue tl  )(tu  
)(

1
tu

e t

l

l

-
-

 

3         )(tu  )(tu  )(ttu  

4 )(1 tue tl  )(2 tue tl  
)(

21

21

tu
ee tt

ll

ll

-
-

 

5 )(tue tl  )(tue tl  )(tute tl  

6 )(tute tl  )(tue tl  )(
2
1 2 tuet tl  

7 )(tut n  )(tue tl  

 

8 )(tut m  )(tut n  
 

9 )(1 tute tl  )(2 tue tl  
 

10 )(tuet tm l  )(tuet tn l  
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11 )(1 tuet tm l  )(2 tuet tn l  

 

 
 

12 

 

)(tue tl  

 

13 )(tue tl  )(2 tue t -l  

 

14 )(1 tue t -l  )(2 tue t -l  

 
 
  ■ Thí dụ 2.4: 

Tìm dòng điện vòng )(ty  của mạch RCL trong thí dụ 2.2  khi ngõ vào 

)(10)( 3 tuetf t-=  khi các điều kiện đầu đều bằng zêrô.   

Phương trình vòng cho mạch [xem thí dụ 1.11 hay phương trình (1.55)] là 

                     )()()23( 2 tDftyDD =++  

Đáp ứng xung )(th  của hệ thống, đã tìm được từ thí dụ 2.3,  là  

                                )()2()( 2 tueeth tt -- -=  

 Khi ngõ vào )(10)( 3 tuetf t-= , đáp ứng ra )(ty  là  

                                      )]()2[()(10)()()( 23 tueetuethtfty ttt --- -*=*=  

Từ tính phân phối của phép tích chập [phương trình (2.32)], ta có: 

               )()(10)(2)(10)( 323 tuetuetuetuety tttt ---- *-*=  

                       )()(10])()([02 323 tuetuetuetue tttt ---- *-*=  
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Dùng cặp thứ 4 trong bảng 2.1 , thì  

)(][
)1(3

10
)(][

)2(3
20

)( 23 tueetueety tttt ---- -
---

--
---

=  

       )()15205()()(5)()(20 3223 tueeetueetuee ttttttt ------- -+-=-+--=              (2.43) ■ 

 
D  Bài tập E 2.7 
 Làm lại bài E 2.5 và 2.6 dùng bảng tí ch phân chập                                           Ñ   
 
 D  Bài tập E 2.8 
 Dùng bảng tích phân chập, xác định  
                )()1()(2 tuetue tt -- -*                      

Đáp số:    )()
2
1

2
1

( 22 tuee tt -- +-                                                                            Ñ   

  D  Bài tập E 2.9 
 Hệ LT – TT – BB có đáp ứng xung )()( 2 tueth t-= , xác định đáp ứng trạng thái – 
zerô )(ty  khi ngõ vào là  )(3sin)( ttutf = : Gợi ý:  Dùng bảng tích phân chập, cặp thứ 12 
với  các giá trị xác định thích hợp của a, b, q và l. 
                                    

Đáp số: )()]32,1463cos(133[
13
1 02 tute t -+-  hay )()]68,333cos(133[

13
1 02 tute t ++- Ñ   

Trường hợp nhiều ngõ vào 

 Có thể xử lý nhiều ngõ vào của hệ TT – BB dùng nguyên lý xếp chồng, xem xếp 
riêng biết từng ngõ vào, khi cho tất cả các ngõ vào còn lại là zêrô. Tổng của các đáp ứng 
riêng biệt tạo ngõ ra chung khi áp đồng thời các ngõ vào.   

2.4-2 Tìm hiểu tích phân chập từ đồ thị 

Để hiểu hoạt động của phép tích phân chập, ta cần hiểu biết ý nghĩa tích phân 
chập dùng biểu diễn dạng đồ thị, điều này giúp ta ước lượng tích phân chập của các tín 
hiệu phức tạp hơn nhiều. Hơn nữa, tích chập trên đồ thị còn cho phép ta cảm nhận và 
nhìn thấy được kết quả, giúp ta hiểu được các vấn đề về lấy mẫu, lọc, và nhiều vấn đề 
khác. Cuối cùng, khi có nhiều tín hiệu không có được mô tả toan học chính xác, mà chỉ 
được minh họa trên đồ thị. Trường hợp này thì phải dùng phương pháp đồ thị khi tính 
tích phân chập.      

 Ta hảy giải thích phương pháp tích phân chập của hai tín hiệu f(t) và g(t), vẽ ở 
hình 2.7a và 2.7b. gọi c(t) là tích phân chập của f(t) và g(t), thì: 

                          ò
¥

¥-
-= ttt dtgftc )()()(                                                             (2.44) 
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Một trong những điểm quan trọng cần nhớ là trong trường hợp này ta lấy tích 
phân theo t, nên t được xem là tham số (tương tự như hằng số). Điều này rất quan trọng 
khi biểu diễn trên đồ thị f(t) và g(t-t)  xuất hiện trong phương trình (2.44). Hai hàm này 
được vẽ theo t, không theo t. 

 Hàm f(t) giống f(t), với t  thay thế t (hình 2.7c). Do đó, f(t) và f(t) có cùng dạng 
đồ thị. Tương tự, cho trường hợp g(t) và g(t)  (hình 2.7d) 

 Hảm g(t-t) không thực dễ hiểu. Để tìm hiểu, hảy bắt đầu với g(t) (hình 2.7d). Gọi  
f(t) là hàm nghịch theo thời gian của g(t) (phản chiếu qua trục dọc t = 0), tức là hàm   
g(-t)  Hình (2.7e), với  

   )()( ttf -= g  

Hàm f(t) dời một khoảng t giây là f(t - t), cho bởi 

                   )()]([)( tttf -=--=- tgtgt  

 Vậy, đầu tiên ta lấy phép nghịch theo thời gian của g(t) để có g(-t) rồi dời g(- t) 
theo t để có g(t - t). Khi t dương, có phép dời phải (hình 2.7f) và khi t âm, có phép dời 
trái  (hình 2.7g). 

          Phần trên đã trình bày về biểu diễn f(t) và g(t - t). Tích phân chập c(t) là diện tích 
của tích hai hàm này.  Như thế, để tính c(t) tại thời điểm t = t1, trước hết ta lấy nghịch của 
g(t) để có g( -t). Tiếp đến,  dời g( -t)  thời gian t1  để có g(t1 -t) (hình 2.7f), rồi nhân hàm 
này với f(t), tạo tích f(t)g(t1 -t ) (hình 2.7f). Diện tích A1 của tích này là c1(t) tại t = t1. Ta 
vẽ được c1(t)=A1 trên đường cong mô tả c(t) như hình 2.7i. Nhận thấy phần diện tích 
tương ứng với tích f(t)g(-t ) trên hình 2.7e chính là giá trị c(0), là giá trị của tích phân 
chất tại t = 0 (tại gốc). 

 Tương tự, khi tính giá trị của c(t), tại t = t2, khi t2 âm (hình 2.7g). Trường hợp này 
hàm g( -t) dời một lượng âm (dời trái) để có g( t2-t). Nhân hàm này với f(t), có tích 
f(t)g(t2 -t ). Vùng diện tích tương ứng là c2(t)=A2 cho ta một điểm khác trên đường cong 
c(t) tại t = t2 (hình 2.7i).  Phương pháp này được thực hiện lặp lại nhiều lần với mọi giá 
trị của t, từ  - ¥  đến ¥. Kết quả có được là đường cong mô tả c(t) với mọi thời gian. Chú 
ý là khi 3-£t ,  f(t) và g(t - t) không bị trùng lắp (xem hình (2.7h); như thế c(t) = 0 khi 

3-£t  
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Tóm tắt về phương pháp đồ thị 

Phương pháp tính tích phân chập dùng đồ thị được tóm tắt như sau: 

1. Giữ )(tf  không đổi 

2. Xem hàm  )(tg  như một khung dây cứnng, và xoay (hay đảo) khung quanh trục 
dọc )0( =t  để có )( t-g . 

3.  Dời khung đảo dọc theo trục t một khoảng t0 giây, khung dời này biểu diễn 
)( 0 t-tg . 

4. Diện tích tương ứng với tích của )(tf  và  )( 0 t-tg  là )( 0tc , giá trị của tích phân 

chập tại 0tt = . 

5. Lặp lại bước này, dời khung với nhiều giá trị khác nhau (dương và âm) để có )(tc  
với mọi giá trị của t. 

  
Trong phương pháp đồ thị, ta cần xác định diện tích tương ứng  với tích  

)()( 0 tt -tgf  với mọi giá trị của t từ - ¥ đến ¥. Tuy nhiên, mô tả toán học )()( 0 tt -tgf  
thường chỉ có giá trị trong một tầm của t. Như thế, lặp lại phương pháp cho từng giá trị 
của lượng t  chỉ là lặp lại trong vài thời gian trong các tầm khác  nhau của t.   

 Ta còn có thể dùng tính giao hoán của tích phân chập để tính )()( tgtf *  hay 
)()( tftg * , đơn giản hóa được phép tính. Theo kinh nghiệm thì tính tích chập sẽ đơn 

giản hơn khi ta chọn lấy đảo hàm đơn giản hơn trong hai hàm. Thí dụ, nếu mô tả toán 
học của )(tg  đơn giản hơn so với )(tf , thì tính )()( tgtf *  sẽ dễ hơn tính )()( tftg * , và 
ngược lại. 
 
 Ta minh họa phương pháp tính tích chập bằng đồ thị với các thí dụ sau. Bước đầu, 
làm lại thí dụ 2.4 dùng phương pháp đồ thị.  
 
■ Thí dụ 2.4 

Dùng đồ thị, xác định )()()( thtfty *=  với )()( tuetf t-=  và )()( 2 tueth t-= . 
Hình 2.8a và 2.8b lần lượt vẽ )(tf  và )(th , hình 2.8c vẽ )(tf  và )( t-h  là hàm 

theo t. Tìm hàm )( t-th  bằng cách dời )( t-h  một khoảng  t thời gian, khi t dương, có 
dời phải  (làm trễ) và khi t âm, ta có dời phải (làm sớm). Hình 2.9d cho thấ, y là khi t âm,  

)( t-th  có tử phép dời trái )( t-h  không trùng lắp )(tf , và tích  0)()( =-tt thf , nên 
      0)( =ty        0<t  
Hình 2.8e vẽ tình trạng khi 0³t . Ở đây, )(tf  và )( t-th  trùng lắp, nhưng chỉ có 

tích khác zêrô trong khoảng t££t0  (khoảng có tô bóng), như thế 

                                ò -=
t

dthfty
0

)()()( ttt            0³t  
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Điều cần thiết là phải thế đúng biểu thức của )(tf  và )( t-th  trong tích phân. Hình 2.8a 
và 2.8b rõ ràng cho thấy các phân đoạn của )(tf  và )(tg  dùng trong tích phân chập được 
mô tả bởi: 
                                         tetf -=)(    và   teth 2)( -= , nên 

                                         tt -= ef )(   và   )(2)( tt --=- teth , do đó 

                                           òò ------ -===
t ttt tt eedeedeety
0

2

0

2)(2)( tt ttt   0³t  

Hơn nữa, 0)( =ty  khi 0<t , nên 

                                         )()()( 2 tueety tt -- -=      ■                                    
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■ Thí dụ 2.7 

Tìm )()()( tgtftc *=  của tín hiệu vẽ trong hình 2.9a và 2.9b. 
Do )(tf  đơn giản hơn  )(tg , nên tính )()( tftg *  dễ hơn tính )()( tgtf *   
 
Tuy nhiên, ta chọn hướng tính khó )()( tgtf * , nhằm làm rõ hơn các điểm tinh tế cỉa 

tích phân chập. 
Hình 2.9a và 2.9b lần lượt vẽ )(tf và )(tg . Nhận thấy  )(tg  gồm hai đoạn A và B, 

được mô tả theo 

                 
î
í
ì

-
=

-

-

Be

Ae
tg

t

t

22

2
)(  

Vậy 

         
î
í
ì

-
=-

--

--

Be

Ae
tg

t

t

)(2

)(

2

2
)(

t

t

t                                                                           (2.45) 

 
Đoạn của )(tf  dùng trong tích chập là 1)( =tf , nên 1)( =tf . Hình 2.9c vẽ )(tf  

và )( t-g . 
Để tính )(tc  khi 0³t , ta dời phải )( t-g  để có )( t-tg , như vẽ ở hình 2.9d. Rõ 

ràng, )( t-tg  trùng lắp với )(tf  trong vùng tô bóng; tức là, trong tầm 0³t . Đoạn A 
trùng lắp với )(tf  trong khoảng ),0( t , trong khi đoạn B trùng lắp với )(tf  trong tầm 

),( ¥t . Nhắc lại là 1)( =tf , ta có: 
 

tt

t

tt eedededtgftc --¥ ---¥
-=--=-+=-= ò òò 211)1(222)()()(

0

1)(2)(

0
ttttt tt    0³t  

 
  Hình 2.9 vẽ tình trạng khi 0<t , phần trùng lắp là phần được to bóng, tức là trong 

tầm 0³t  và chỉ gồm  đoạn B trong )(tg . Như thế,  

     tt ededtgdtgftc 2

0

)(2

00
2)()()()( -=-=-=-= òòò

¥ -¥¥
tttttt t               0<t  

 

Vậy                                          
î
í
ì

<-
³-

=
-

0

021
)(

2

2

te

te
tc

t

t

 

Và được vẽ ở hình 2.9f                                                                                          ■ 
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■ Thí dụ 2.8 
 Tìm )()( tgtf *  của hàm )(tf  và )(tg  vẽ ở hình 2.10a và 2.10b. 
 Trường hợp này, )(tf  có mô tả toán học đơn giản hơn so với )(tg , nên tốt nhất là 
lấy đảo )(tf . Như thế, cần xác định )()( tftg *  thay vì )()( tgtf * , do đó 

              ò
¥

¥-
-=*= ttt dtfgtftgtc )()()()()(  

Đầu tiên, xác định biểu thức các đoạn của )(tf  và )(tg  dùng tìm )(tc  
Từ hình 2.10a và 2.10b, các đoạn này được viết thành 

                            1)( =tf   và   ttg
3
1

)( = ,  do đó 

                       1)( =-ttf   và   tt
3
1

)( =g ,   

Hình 2.10c vẽ )(tg  và  )( t-f , còn hình 2.10d vẽ )(tg  và )( t-tf , là )( t-f  dời 
một khoảng t. Do hai biên của )( t-f  là 1-=t  và 1, còn biên của )( t-tf  lần lượt là      
-1 +t  và  1 + t. Hai hàm này trùng lắp trong khoảng (0, 1+t) (phần tô bóng), tức là 

21

0

1

0
)1(

6
1

3
1

)()()( +==-= òò
++

tddtfgtc
tt

ttttt      11 ££- t                           (2.46a) 

    
Phần này được vẽ ở hình 2.10d, chỉ có giá trị trong 11 ££- t . Khi 1>t  nhưng <2, 

ta có hình 2.10e. Hai hàm này chỉ trùng lắp trong tầm -1 +t  và  1 + t (vùng tô bóng). Chú 
ý  biểu thức của )(tg  và )( t-tf  không thay đổi, chỉ tầm lấy tích phân là thay đổi, vậy: 

                   tdtc
t

t 3
2

3
1

)(
1

1
== ò

+

+-
tt          21 ££ t                                               (2.46b)   

Chú ý thêm là biểu thức trong phương trình (2.46a) và (2.46b) đều áp dụng tại t = 1, 
điểm chuyển tiếp giữa các tầm, Ta cũng thấy là cả hai biểu thức trên đều có giá trị là 2/3 
tại  t = 1, nên c(1) = 2/3. Tính liên tục của c(t) tại các điểm chuyển tiếp cho thấy xác suất 
để có kết quả đúng là rất cao.  Hình 2.10f vẽ  khi 2³t  nhưng <4, hàm )(tg  và  )( t-f  
trùng lắp trong khoảng từ  - 1 + t  đến 3 (vùng tô bóng), nên   

               ò +-
---==

3

1

2 )82(
6
1

3
1

)(
t

ttdtc tt                                                   (2.46c)   

 
Một lần nữa, dùng phương trình (2.46b) và (2.46c) tại điểm chuyển tiếp t = 2. Ta 

thấy  hai phương trình đều cho kết quả c(2) = 4/3. 
Khi 4³t , )( t-tf  được dời về phải nên không còn trùng lắp với )(tg như vẽ ở 

hình 2.10g, do đó:  
  
                         0)( =tc           4³t                                                                 (2.26d)  
Xem xét với các giá trị âm của t. Đã xác định được c(t) khi t = -1.  Khi t < -1 thì hai 

hàm này không trùng lắp nhau, như hình 2.10h, nên 
                          0)( =tc           1-<t                                                              (2.26e) 
 
Hình 2.10i vẽ c(t) từ các phương trình từ (2.46a) đến (2.46e)                        ■ 
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Độ rộng của hàm chập 
Độ rộng (thời gian tồn tại) của )(tf , )(tg  và  )(tc  trong thí dụ 2.8 (hình 2.10) lần 

lượt là 2, 3, và 5. Chú ý, trong trường hợp này, độ rộng của )(tc  là tổng của )(tf và )(tg . 
Đây không phải là sự trùng hợp. Từ ý niệm của phương pháp tính tích phân chập dùng đồ 
thị, ta thấy là nếu )(tf và )(tg  có độ rộng hữu hạn lần lượt là T1 và T2, thì độ rộng của 

)(tc  thường là T1 + T2.  Lý do là thời gian để tín hiệu có độ rộng 1T  qua hoàn toàn tín 
hiệu có độ rộng 2T  và để chúng không bị trùng lắp là 21 TT + . Khi hai tín hiệu không 
trùng lắp, thì tích phân chập tiến về zêrô. Tuy nhiên, có trường hợp khi hai tín hiệu hai tín 
hiệu )(tf  và )( t-tg   trùng lắp, có phân diện tích của tích lại triệt tiêu. Đó là trường 
hợp các tín hiệu trong hình P2.4-14 khi pt 2> . Trường hợp này thì đặc tính về độ rộng 
hoàn toàn bị vi phạm.   

 
D  Bài tập E 2.10 
 Làm lại bài thí dụ 2.7 dùng cách tính )()( tftg *                                            Ñ   
 
D  Bài tập E 2.11 
 Trong hình 2.11, dùng phương pháp tính tích phân chập trên đồ thị chứng minh 

)()()()()( tctftgtgtf =*=*                                                                                       Ñ  
 
D  Bài tập E 2.12 
 Làm lại bài tập E2.11 cho hàm trong hình 2.12                                               Ñ   
  
D  Bài tập E 2.13 
 Làm lại bài tập E2.11 cho hàm trong hình 2.13                                                Ñ   
 

¤ Thí dụ C2.4 dùng máy tính 

Tìm )()()( tgtftc *=  của các tín hiệu trong hình 2.9.   

   t1=-10:.01:0; t1 = t1’; 

  g1 = -2*exp(2*t1); 

  t1= 0::.01:10; t2 = t2’; 

  g2 = -2*exp(-t2); 
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t = [t1; t2]; g = [g1; g2]; 

f = [zeros(size(g1)); ones(size(g2))]; 

t = - 20:.01:5; t = t’; 

plot(t, c (length(t)))                                                           ¤ 
 
Một số suy nghĩ  về hàm xung 
 
Khi nghiên cứu về tín hiệu và hệ thống, ta thường chuyển tín hiệu thành dạng xung, 

lại  không dễ tạo được trong thực tế. Điều ngạc nghiên là tại sao lại xem xét tín hiệu này. 
Điều này sẽ được giải thích trong chương này. Ngay cả khi không tạo được xung trong 
thực tế, thì ta vẫn tính được đáp ứng xung )(th  từ tín hiệu này theo phương pháp tại 
chương 2.3, và khi biết được )(th  thì tính được đáp ứng hệ thống với tín hiệu vào bất kỳ. 
Hơn nữa, tự thân đáp ứng xung )(th  đã cung cấp nhiều thông tin về hoạt động của hệ 
thống. Trong phần 2.7 ta chứng minh là hiểu biết về đáp ứng xung cung cấp các thông tin 
quan trọng, như đáp ứng theo thời gian, sự phân tán của xung, và các đặc tính lọc của hệ 
thống. Khi xem xét đáp ứng xung )(th , ta hiểu biết sâu thêm về hoạt động của hệ thống.    

Tương tự, khi phân tích hệ thống trong miền tần số (trong chương kế) khi ta dùng 
các hàm không dừng dạng mủ (hay sin) tuy không tồn tại trong thực tế, nhưng cung cấp 
được một phương tiện hiệu quả để tính toán đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào bất kỳ.  
Ngoài ra, đáp ứng hệ thống với tín hiệu không dừng mủ (hay sin) cung cấp thông tin đầy 
giá trị và hiểu biết sâu hơn về hoạt động của hệ thống.  

 

2.4-3 Trường hợp rất đặc biệt của hệ TT – BB: Hàm mũ không dừng est 
Có một trường hợp rất đặc biệt khi của hệ thống TT – BB với hàm mũ không dừng 

ste . Ta chứng minh là đáp ứng của hệ thống TT – BB (trạng thái – zêrô) đối với ngõ vào 
mủ không dừng ste thì chính là hàm mủ không dừng (có hệ số là hằng số). Hơn nữa, 
không có dạng hàm nào khác có tính chất này. Các ngõ vào tạo đáp ứng hệ thống như 
trên được gọi là hàm đặc tính (còn gọi là hàm riêng: eigenfunction). Do hàm sin là một 
dạng của hàm mủ, nên tín hiệu sin không dừng cũng là hàm đặc tính của hệ  TT – BB. 
Chú ý là trường hợp này thì các hàm mủ không dừng (hay hàm sin không dừng) được bắt 
đầu tại -¥=t .    

Nếu )(th  là đáp ứng xung đơn vị của hệ thống, thì đáp ứng )(ty của hệ thống  đối 
với tín hiệu hàm mủ không dừng là: 

       òò
¥

¥-

¥

¥-

- ==*= tttt tt dehedehethty ssttsst )()()()( )(   

Tích phân vế phải là hàm theo s. Định nghĩa )(sH  theo: 

                     stssHty )()( =                                                                               (2.47)     
Với  

                           tt dehsH st-¥

¥-ò= )()(                                                              (2.48) 
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Chú ý là )(sH  là hằng số đối với s. Như thế, ngõ vào và ngõ ra là giống nhau (có hệ 
số là hằng số) đối với tín hiệu mủ không dừng. 

  
)(sH  được gọi là hàm truyền của hệ thống, là hàm theo biến phức s. Định nghĩa 

hàm truyền )(sH  của hệ thống TT – BB từ phương trình (2.47) là  
                   

                     (2.49) 
Hàm truyền chỉ được định nghĩa và chỉ có ý nghĩa đối với hệ TT – BB,  và thường 

không tồn tại cho các hệ phi tuyến hay hay hệ thống thay đổi theo thời gian,    
Trong phần này, chỉ thảo luận về hàm mủ không dừng, túc là bắt đầu từ -¥=t , chứ 

không dùng tín hiệu mủ nhân quả )(tuest , bắt đầu từ 0=t . 
Đối với hệ đặc trưng từ phương trình (2.1), thì hàm truyền là 

                                
)(
)(

)(
sQ
sP

sH =                                                                   (2.50) 

 
Tiếp đến xét trường hợp ngõ vào stetf =)( . Từ phương trình (2.47), ngõ ra là 

stesHty )()( = . Thay )(tf  và )(ty  vào phương trình (2.1), ta có 
stst eDPeDQsH )(])()[( = . Hơn nữa, strrstrstr esdtedeD == / . Vậy, stst esPeDP )()( =  

và stst esQeDQ )()( = .  Vậy )(/)()( sQsPsH = . 
 

D  Bài tập E 2.14 
 Chứng minh hàm truyền khâu tích phân lý tưởng là ssH /1)( =  và khâu vi phân 
lý tưởng là ssH =)( . Tìm đáp số với hai cách: dùng phương trình (2.49) và (2.50)                                                  
.Ñ   

 

2.4-4 Đáp ứng chung  
Đáp ứng chung của hệ thống tuyến tính có thể viết thành tổng của các thành phần 

đáp ứng ngõ vào – zêrô và đáp ứng  trạng thái – zêrô. 

    
Trường hợp nghiệm lặp, thành phần đáp ứng ngõ vào – zêrô có thay đổi một ít. 
 
Xét mạch RCL nối tiếp trong thí dụ 2,2 khi ngõ vào là )(10)( 3 tuetf t-=  và điều kiện 

đầu là 5)0(,0)0( == -
Cvy , ta xác định thành phần ngõ vào – zêrô trong thí dụ 2.2 
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[phương trình (2.15)]. Ta tìm thành phần trạng thái – zêrô trong thí dụ 2.5. Dùng kết quả 
trong thí dụ 2.2 và 2.5, ta có  

 
Đáp ứng tổng = )15205()55( 322 ttttt eeeee ----- -+-++-    0³t  
                       = Dòng ngõ vào – zêrô + dòng điện trạng thái – zêrô             (2.51a) 
 
 

 
Hình 2.14a vẽ đáp ứng ngõ vào –zêrô, trạng thái –zêrô, và đáp ứng chung.  
 
Đáp ứng tự nhiên và đáp ứng ép 
 Trong mạch RCL của thí dụ 2.2, tìm được chế độ đặc tính là te-  và  te 2- .  Như ta 

mong muốn, đáp ứng ngõ vào –zêrô chỉ bao gồm các chế độ đặc tính. Tuy nhiên, cần chú 
ý là đáp ứng trạng thái – zêrô [phương trình (2.51a)] cũng có chứa các thừa số chế độ đặc 
tính. Điều này, thường đúng cho hệ TT – BB.  Ta có thể gom lại tất cả các chế độ đặc 
tính trong đáp ứng chung, cho ta thành phần được gọi là đáp ứng tự nhiên )(tyn . Phần 

còn lại, bao gồm hoàn toàn các thừa số không đặc tính , được gọi là đáp ứng ép )(tyf . 

Đáp ứng chung của mạch RCL trong thí dụ 2.2 có thể viết theo thành phần tự nhiên và 
thành phần ép bằng cách gom lại các thừa số trong phương trình (2.51a)  

 
Đáp ứng tổng = )15()2510( 32 ttt eee --- --+-    0³t  
                       =Đáp ứng tự nhiên )(tyn  +  Đáp ứng ép )(tyf                        (2.51b)  

Hình 2.14b vẽ đáp ứng tự nhiên, đáp ứng ép và đáp ứng chung 
 

2.5 Giải phương trình vi phân bằng phương pháp cổ điển. 
Trong phương pháp cổ điển, ta giải phương trình vi phân để tìm thành phần tự nhiên 

và thành phần ép chứ không tìm thành phần ngõ vào –zêrô hay thành phần trạng thái – 
zêrô. Phương pháp này tuy đơn giản hơn so với phương pháp trước, nhưng cũng có nhiều 
yếu điểm.   

Trong phần 2.4-1, ta biết là khi tất cả các thừa số chế độ đặc tính của đáp ứng chung 
của hệ thống được tính gộp lại, tạo ra đáp ứng tự nhiên của hệ thống )(tyn  (còn gọi là 
nghiệm thuần nhất hay nghiệm phụ). Phần còn lại của đáp ứng gồm tất cả các thừa số 
không đặc tính và được gọi là đáp ứng ép )(tyf  (còn gọi là nghiệm riêng). Phương trình 

(2.51b) cho thấy hai thành phần của dòng điện vóng trong mạch RCL ở hình 2.1a. 
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Đáp ứng chung của hệ thống là )()()( tytyty n f+= . Do )(ty  phải thỏa phương trình 

hệ thống [phương trình (2.1)]. 
                        )()()]()()[( tfDPtytyDQ n =+ f   

Hay 
                  )()()()()()( tfDPtyDQtyDQ n =+ f       

Nhưng )(tyn gồm toàn bộ các chế độ đặc tính, nên 

                                        0)()( =tyDQ n  
Nên  
                                        )()()()( tfDPtyDQ =f                                           (2.52) 

Đáp ứng tự nhiên là tổ hợp tuyến tính các chế độ đặc tính của hệ thống, có cùng 
dạng với  đáp ứng ngõ vào – zêrô, chỉ khác các hệ số hằng. Các hằng số này được xác 
định từ điều kiện phụ, như đã giải thích trước đây. Ta tiếp tục trình bày phương pháp xác 
định đáp ứng ép.  
 
2.5-1 Đáp ứng ép: phương pháp hệ số bất định 
  Việc xác định  đáp ứng ép )(tyf  của hệ TT – BB sẽ tương đối đơn giản khi ngõ 

vào )(tf  có một số hữu hạn đạo hàm độc lập, như  các ngõ vào có dạng teV  hay rt .Thí 

dụ teV  chỉ có một đạo hàm độc lập, việc lấy đạo hàm liên tiếp teV   cho ta cùng dạng với 
ngõ vào, tức là teV . Tương tự, khi liên tiếp lấy đạo hàm của rt  ta chỉ có r đạo hàm độc 
lập. Đáp ứng ép đối với các ngõ vào dạng này là 2at + b và 2a. Trong trường hợp này, 
ngõ vào chỉ có hai đạo hàm độc lập. Như thế, đáp ứng ép có thể được giả sử là tổ hợp 
tuyến tính của  )(tf  và hai đạo hàm của nó. Dạng thích hợp cho )(tyf  trong trường hợp 

này là 
                                                         01

2
2)( bbbf ++= ttty     

Các hệ số chưa xác định 0b , 1b  và 2b  được xác định bằng cách thay biểu thức này 

vào )(tyf  trong phương trình (2.52) 

                                                    )()()()( tfDPtyDQ =f    

Rồi cân bằng hệ số tương tự trong hai vế của biểu thức sau cùng  
 
Ghi chú: Từ định nghĩa, )(tyf không thể có bất kỳ thừa số đặc tính nào. Nếu có thừa 

số xuất hiện trong cột bên tay phải của đáp ứng ép, thì thừa số này cũng là chế độ đặc 
tính của hệ thống, dạng đúng của đáp ứng ép phải chuyển thành )(tyt i

f , với i  là số 

nguyên bé nhất có thể được dìng và còn có thể ngăn )(tyt i
f khỏi có thừa số chế độ đặc 

tính. Thí dụ, khi ngõ vào là  teV , đáp ứng ép (cột tay phải) sẽ có dạng teVb . Nhưng nếu 
teV  trở thành chế độ đặc tính của hệ thống, thì dạng đúng của đáp ứng ép là tteVb   (xem 

cặp 2). Nếu tteV cũng trở thànhchế độ đặc tính của hệ thống, thì dạng đúng của đáp ứng ép 
là  tet Vb 2 , v.v,..   
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Cho dù phương pháp này chỉ có thể dùng cho ngõ vào với có đạo hàm hữu hạn, dạng 
ngõ vào còn bao gồm rất nhiều tín hiệu được dùng rất nhiều trong thực tế. Bảng 2.2 minh 
họa nhiều dạng tín hiệu vào và dạng đáp ứng ép tương ứng. Ta sẽ trình bày phương pháp 
này bằng thí dụ  

 
BẢNG 2.2 

 Ngõ vào )(tf  Đáp ứng ép 
1 TeV  ilV ¹   ),,2,1( ni L=  teVb  
2 TeV  ilV =  tteVb  
3 k  b  
4 )cos( qw +t  )cos( qwb +t  
5 tr

r
r ettt Vaaa )( 01

1
1 ++++ -
- L  tr

r
r

r ettt Vbbbc )( 01
1

1 ++++ -
- L  

 
■ Thí dụ 2.9 

Giải phương trình vi phân 
                                       )()()23( 2 tDftyDD =++   
Khi tín hiệu vào 
                                       35)( 2 ++= tttf  

Và điều kiện đầu là 2)0( =+y  và 3)0( =+y&  
Đa thức đặc tính của hệ thống 
                                )2)(1(232 ++=++ llll   

Các chế độ đặc tính là te-  và te 2- .  Đáp ứng tự nhiên là tổ hợp tuyến tính các chế độ 
này, tức là 

                             tt
n eKeKty 2

21)( -- +=                      0³t  
Các giá trị K1 và K2 được xác định từ  điều kiện đầu 
 
Thay kết quả vào phương trình (2.53) 
                      52)(2)2(32 01

2
2122 +=+++++ ttt bbbbbb   

Hay             52)222()62(2 21021
2

2 +=+++++ tt bbbbbb  
Cân bằng các hệ số cùng bậc lũy thừa 
                                                           02 2 =b      
                                                 262 21 =+ bb     
                                       5232 210 =++ bbb  

Giải ba phương trình, ta có 10 =b , 11 =b  và 02 =b , nên 

                                              1)( += ttyf            0>t  

Đáp ứng chung )(ty  là tổng của nghiệm tự nhiên và nghiệm ép, nên 

         1)()()( 2
21 +++=+= -- teKeKtytyty tt

n f                  0>t  

Vậy                           12)( 2
21 +--= -- tt eKeKty&  

Cho  0=t  rồi thế 2)0( =y  và 3)0( =y&  vào các phương trình trên, ta có 
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                                                 12 21 ++= KK  
 
                                                 123 21 +--= KK  
Từ đó 41 =K  và 32 -=K , do đó 

                                              134)( 2 ++-= -- teety tt           0³t               ■ 
 

Nhận xét về điều kiện đầu 
Trong phương pháp cổ điển, cần có điều kiện đầu tại += 0t . Lý do là tại -= 0t , chỉ 

tồn tại thành phần ngõ vào – zêrô, và điều kiện đầu tại -= 0t  có thể áp dụng cho thành 
phần ngõ vào –zêrô mà thôi. Trong phương pháp cổ điển, ta không thể tính riêng biệt 
thành phần ngõ vào –zêrô và thành phần trạng thái – zêrô. Từ đó, điều kiện đầu phải được 
áp dụng cho đáp ứng chung, được bắt đầu tại += 0t .   
 
D  Bài tập E 2.15 
 Hệ thống LT – TT – BB  đặc trưng bởi phương trình 
                                    )()1()()65( 2 tfDtyDD +=++   

Ngõ vào là 26)( ttf = . Tìm (a) đáp ứng ép  )(tyf  (b) đáp ứng chung )(ty  khi điều kiện 

đầu 
18
25

)0( =+y  và 
3
2

)0( -=+y&  .          

Đáp số: (a) 
18
11

3
1

)( 2 -+= tttyf     (b) )
18
11

3
1

(35)( 232 -++-= -- tteety tt                      Ñ  

  
 

Ngõ vào hàm mủ ezt 
 Tín hiệu hàm mủ là tín hiệu quan trọng nhất khi nghiên cứu hệ TT – BB. Điều thú 
vị là đáp ứng ép của ngõ vào hàm mủ trở thành rất đơn giản. Từ bảng 2.2  ta thấy đáp ứng 
ép của ngõ vào teV  có dạng teVb . Ta sẽ chứng minh là )(/)( VVb PQ= . Để xác định hằng 

số b, ta thay  tety V
f b=)(  vào phương trình hệ thống [phương trình (2.52)] để có  

                        tt eDPeDQ VVb )(])[( =                                                                 (2.54) 
Ta thấy           

                        ttt ee
dt
d

De VVV V== )(  

                       ttt ee
dt
d

eD VVV V 2
2

2
2 )( ==  

                       ………………………. 
                       trtr eeD VV V=  
Do đó 
         tt eQeDQ VV V )()( =   và  tt ePeDP VV V )()( =  
Phương trình (2.52) thành 
                          tt ePeQ VV VVb )()( = , và 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt


        
)(
)(
V
Vb

Q
P

= ,    

Nên khi ngõ vào là  )()( tuetf tV= , đáp ứng ép là 
        
                   teHty V

f V )()( =                                                                              (2.55)  

Với 

                      
)(
)(

)(
V
VV

Q
P

H =                                                                              (2.56) 

Đây là kết quả thú vị và  đầy ý nghĩa khi cho rằng ngõ vào hàm mủ teV thì đáp ứng 
ép  )(tyf  là cùng hàm mủ nhân với  )(/)()( VVV QPH = . Đáp ứng chung )(ty  của hệ 

thống khi hàm mủ vào teV được cho bởi: 

         t
n

j

t
j eHeKty j Vl V )()(

1

+=å
=

                                                                      (2.57) 

Trong đó các hằng số K1, K2, …, Kn được xác định từ điều kiện phụ. 
Nhắc lại là tín hiệu hàm mủ bao gồm nhiều dạng tín hiệu, như tín hiệu hằng ( 0=V ), 

tín hiệu sin  ( wV j±= ), và hàm sin tăng dần hay giảm dần ( wsV j±= ). Xét một số 
trường hợp. 

 
Tín hiệu vào là hằng số Ctf =)(  

Do tCeC 0= , ngõ vào hằng số là trường hợp đặc biệt của hàm mủ tCeV khi 0=V . 
Trường hợp này, đáp ứng ép là 

)0()()( CHeCHty t == V
f V      khi   0=V                                                        (2.58) 

 
Tín hiệu vào là hàm mủ tje w  

Khi wV j=  thì 

                   tjejHty w
f w)()( =                                                                        (2.59) 

 
Tín hiệu vào là hàm mủ ttf 0cos)( w=  

 Ta biết đáp ứng ép khi ngõ vào tje w± là tjejH ww ±± )( . Do 

2/)(cos tjtj eet www -+= , nên đáp ứng ép to twcos  là 

         ])()([
2
1

)( tjtj ejHejHty ww
f ww --+=  

Hai thừa số của vế phải là liên hợp nhau, nên 
   
             ])(Re[)( tjejHty w

f w=  

Do  
              )()()( tHjejHjH www Ð= , nên 

 
{ } )](cos[)()(Re)( )]([ wwww ww

f jHtjHejHty jHtj Ð+== Ð+                          (2.60) 
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Kết quả có thể tổng quát cho  ngõ vào )cos()( qw += ttf cho đáp ứng ép 

                   )](cos[)()( wqwwf jHtjHty Ð++=                                          (2.61)  

■ Thí dụ 2.10 
Giải phương trình vi phân 
                       )()()23( 2 tDftyDD =++  

Có các điều kiện đầu 2)0( =+y  và 3)0( =+y&  và ngõ vào  

(a) te 310 -  (b) 5 (c) te 2-   (d)  )303cos(10 0+t . 
Từ thí dụ 2.9, đáp ứng tự nhiên trong trường hợp này là 
                 tt

n eKeKty 2
21)( -- +=   

Trường hợp này 

                 
23)(

)(
)( 2 ++

==
VV
V

V
VV

Q
P

H  

(a) Khi ngõ vào 3,10)( 3 -== - Vtetf  và  

  ttt eeeHty 33
2

3 15
2)3(3)3(

3
10)3(10)( --- -=ú

û

ù
ê
ë

é
+-+-

-
=-=f        0>t  

Nghiệm chung (tổng của đáp ứng xung và đáp ứng ép) là 
                           ttt eeKeKty 32

21 45)( --- ++=                             0>t  
Và    
                           ttt eeKeKty 32

21 452)( --- +--=&                        0>t  

Các điều kiện đầu 2)0( =+y  và 3)0( =+y& . Cho 0=t  vào các phương trình trên và 
thay điều kiện đầu vào, ta có 

         21521 =-+ KK     và   3452 21 =+-- KK  
Cho 81 -=K  và 252 =K , do đó 

     ttt eeety 32 15258)( --- -+-=                                                   0>t   
 

(b) Khi ngõ vào 0,55)( 0 === Vtetf  
                                     0)0(5)( == Htyf                                             0>t  

Nghiệm chung là tt eKeK 2
21

-- + . Từ điều kiện đầu, xác định 1K   và 2K  như phần (a) 
 

(c) Trường hợp này 2-=V  cũng là nghiệm đặc tính của hệ thống. Nên (xem cặp 2, 
bảng 2.2, hay nhận xét ở phần trên) 

                              ttety 2)( -= bf  

Tìm b bằng cách thay )(tyf trong phương trình hệ thống 

                   )()()23( 2 tDftyDD =++ f  

Hay 
              tt DeteDD 222 ])[23( -- =++ b ,  

Vậy           tt etteD 22 )21(][ -- -= bb  
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                  tt etteD 222 )21(4][ -- -= bb  

                   tt eD 22 2] -- -=  

Nên     tt eett 22 2)6344( -- -=-+-b  

Hay     tt ee 22 2 -- -=- b , có 2=b  và 
       
  ttety 22)( -=f  

Nghiệm chung ttt teeKeK 22
21 2 --- ++ . Từ điều kiện đầu, xác định 1K   và 2K  như 

phần (a) 
 

(d) khi ngõ vào là )303cos(10)( 0+= ttf , thì đáp ứng ép [xem phương trình (2.61)] 
là  

                     )]3(303cos[)]3([10)( 0 jHtjHty Ð++=f      

       
09,37

2 263,0
130

2127
97

3
2)3(3)3(

3
)3(
)3(

)3( je
j

j
j

jj
j

jQ
jP

jH -=
-

=
+-

=
++

==  

Do đó: 
                    [ ] 263,0)3( =jH          09,37)3( -=Ð jH     
Và      
  )2,73cos(63,2)9,37303cos()263,0(10)( 000 -=-++= tttyf   

Nghiệm chung là    )2,73cos(63,2 02
21 -++ -- teKeK tt . Từ điều kiện đầu, xác định 

1K   và 2K  như phần (a)                                                                                     ■ 
 

■ Thí dụ 2.11 
Dùng phương pháp cổ điển, tìm dòng điện vòng )(ty  trong mạch RCL hình 2.1, thí 

dụ 2.2 khi điện áp vào tetf 310)( -= và các điều kiện đầu 0)0( =-y  và 5)0( =-
Cv . 

Cá đáp ứng ngõ vào –zêrô và trạng thái – zêrô đã được tìm trong thí dụ 2.2 và 2.5. 
Đáp ứng tự nhiên và đáp ứng ép xuất hiện trong phương trình 2.51b. Ở đây, ta giải bài 
toán này dùng phương pháp cổ điển, cần có điều kiện đầu tại += 0t , Các điều kiện này đã 
có trong phương trình (2.16) là 

                           0)0( =+y  và 5)0( =+y&                 
Phương trình vòng cho hệ thống [xem thí dụ 2.2 hay phương trình (1.55)] là 
                     )()()23( 2 tDftyDD =++  

Đa thức đặc tính là  )2)(1(232 ++=++ llll . Do đó, đáp ứng tự nhiên là 

                     tt
n eKeKty 2

21)( -- +=  
Đáp ứng ép, tìm từ thí dụ 2.10(a) là  
                                 tety 315)( --=f   

Đáp ứng chung là  
                      ttt eeKeKty 32

21 15)( --- -+=  
Đạo hàm phương trình, cho ta 
                      ttt eeKeKty 32

21 452)( --- +--=&  
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Cho += 0t  và thay điều kiện đầu 0)0( =+y  và 5)0( =+y&  vào các phương trình trên 
vào, ta có:   

 

25

10

4525

150

2

1

21

21

=
-=

Þ
þ
ý
ü

+--=
-+=

K

K

KK

KK
 

 
Như thế                              ttt eeety 32 152510)( --- -+-=  
Giống nghiệm đã tìm được trong phương trình 2.51b                                     ■ 
 

¤ Thí dụ C2.5 dùng máy tính 
Giải phương trình vi phân  
                 )())23( 2 tfytDD =++   với tín hiệu vào 35)( += ttf  
f = ‘5*t+3’; 
mpa(‘f’,f) 
yt=dsolve(‘D2y+3*Dy+2*y=f’,’y(0)=2,’Dy(0)=3’,’t’) 
yt=-9/4+5/2*t-19/4*exp(-2*t)+9*exp(-t)                                                       ¤ 
 
Đánh giá về phương pháp cổ điển 
Phẩn này cho thấy phương pháp cổ điển tương đối đơn giản so với phương pháp tìm 

đáp ứng bằng cách lấy tổng của thành phần đáp ứng ngõ vào – zêrô và thành phần trạng 
thái – zêrô. Điều không may là phương pháp cổ điển có yếu điểm rất lớn do cách tính đáp 
ứng tổng khi không cho phép tách thành phần do yếu tố nội tại và thành phần do ngõ vào. 
Khi nghiên cứu hệ thống, quan trọng nhất là biểu diễn được đáp ứng hệ thống theo  ngõ 
vào )(tf  thành hàm tường minh theo )(tf . Phương pháp cổ điển không cho phép thực 
hiện điều này. Mặt khác, phương pháp cổ điển còn giới hạn với một số dạng ngõ vào, 
không dùng được cho mọi dạng tín hiệu vào. Một vấn đề nhỏ nữa là do phương pháp cổ 
điển tìm đáp ứng chung, nên cần có điều kiện phụ tồn tại tại +³ 0t . Trong thực tế ta 
thường chỉ biết các điều kiện tại -= 0t  (trước khi có tín hiệu ngõ vào). Như thế. Ta cần 
tìm thêm tập các điều kiện phụ tại += 0t   từ điều đã biết tại -= 0t .  

 
Khi cần giải tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân hay khi cần tìm đáp ứng của 

hệ thống TT – BB đặc thù, thì phương pháp cổ điển là phương pháp tốt nhất, Tuy nhiên, 
khi nghiên cứu lý thuyết về hệ thống TT – BB , thì phương pháp cổ điển không dùng 
được.   

 
2.6 Ồn định của hệ thống. 

Do hệ thống có nhiều phương thức hoạt động khác nhau, nên cũng có nhiều định 
nghĩa về tính ổn định. Ở đây, ta xem xét định nghĩa thích hợp cho hệ nhân quả, tuyến tính 
và bất biến theo thời gian (TT – BB).  

Để có thể hiểu một cách trực giác về tính ổn định của hệ thống, ta xem xét ý niệm 
ổn định với ba trạng thái cân bằng khác nhau.    

- Cân bằng ổn định 
- Cân bằng không ổn định 
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- Cân bằng bình ổn (neutral equilibrium) 
 

Áp dụng điều này để quan sát hệ thống. Nếu, khi chưa có tín hiệu từ ngoài vào, hệ 
thống duy trì ở trạng thái đặc thù (hay điều kiện) không rõ ràng, thì trạng thái này được 
gọi là trạng thái cân bằng của hệ thống. Trong hệ TT – BB thì trạng thái cân bằng 
này là trạng thái –zêrô, với mọi điều kiện đầu đều là zêrô. Giả sử hệ TT – BB ở trạng 
thái cân bằng (trạng thái – zêrô) và ta thay đổi trạng thái này bằng cách tạo ra một số 
điều kiện đầu khác zêrô. Nếu hệ thống ổn định, hệ thống sẽ trở về trạng thái zêrô. Nói  
cách khác, tự thân ngõ ra của hệ thống với điều kiện đầu khác zêrô sẽ 0® , khi 

¥®t .  Tuy nhiên, đáp ứng ra của hệ thống dưới ảnh hưởng của điều kiện đầu (đáp 
ứng ngõ vào – zêrô) lại phụ thuộc vào các chế độ đặc tính. Do đó, ta định nghĩa 63n 
định như sau:  hệ thống là ổn định (tiệm cận) nếu và chỉ nếu, mọi chế độ đặc tính 0® , 
khi ¥®t . Nếu có chế độ đặc tính tăng vô hạn khi ¥®t , hệ thống được gọi là 
không ổn định. Ngoài ra, còn có tình trạng biên khi đó đáp ứng ngõ vào – zêrô bị chặn 
(không tiến về zêrô hay vô cùng), tiến về hằng số hay dao động với biên độ không đổi 
khi ¥®t , tình trạng này được gọi là ở biên giới ổn định. 

Hệ LT – TT – BB có n nghiệm phân biệt nlll ,...,, 21  thì đáp ứng ngõ vào – zêrô 
là  

                              å
=

=
n

j

t
jecty

1

,
0 )( l                                                                (2.62)  

Ta đã chứng minh được [xem phương trình (B.14)] 

                              
î
í
ì

>¥
<

=
¥® 0Re

0Re0
lim

l
llt

t
e                                                     (2.63) 

Điều này rất hữu ích khi ta xét ổn định của hệ thống theo vị trí của nghiệm đặc tính 
trong mặt phẳng phức. Trước hết giả sử hệ thống chỉ có nghiệm phân biệt. Nếu nghiệm 
đặc tính l nằm bên trái mặt phẳng phức (LHP), có phần thực âm )0(Re <l . Tương tự 
nếu l nằm bên phải mặt phẳng phức (RHP), thì có phần thực dương )0(Re >l . Dọc theo 
trục ảo, phần thực là zêrô  )0(Re =l . Các vùng này được mô tả ở hình 2.15. Phương 
trình (2.63) cho thấy các chế độ đặc tính tương ứng nghiệm trong LHP triệt tiêu khi  

¥®t , còn các chế độ tương ứng với nghiệm trong RHP tăng vô hạn khi ¥®t . Tuy 
nhiên, các chế độ tương ứng với nghiệm đơn giản (không lặp lại) trên trục ảo có dạng 

tje b ; được chặn (không triệt tiêu hay tiến về vô hạn) khi ¥®t .   
Từ thảo luận trên, thì hệ thống ổn định tiệm cận nếu và chỉ nếu, tất cả các nghiệm 

đặc tính đều nằm bên trái mặt phẳng phức. Nếu chỉ cần có một nghiệm nằm bên phải mặt 
phẳng phức, thì hệ thống không ổn định. Nếu không có nghiệm nằm bên phải mặt phẳng 
phức, nhưng có một số nghiệm phức đơn nằm trên trục ảo, thì hệ thống gọi là ở biên ổn 
định. 

 Sau khi khảo sát trường hợp nghiệm đơn, ta xét tiếp trường hợp nghiệm lặp. Các 
chế độ tương ứng nghiệm l  lặp lại r lần là trttt etettee llll 12 ,,,, -L .  Nhưng khi ¥®t , 

0®tket l . Như thế, các nghiệm lặp trong nữa trái mặt phẳng  phức (LHP) không làm hệ 
thống mất ổn định. Nhưng khi nghiệm lặp nằm trên trục ảo )( wl j= , thì chế độ tương 

ứng ¥®tjket w  khi ¥®t . Như thế, nghiệm lặp trên trục ảo làm hệ thống mất ổn định. 
Hình 2.16 vẽ các chế độ đặc tính tương ứng với vị trí khác nhau của nghiệm đặc tính trên 
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mặt phẳng phức. Nhận xét là nghiệm hay chế độ đặc tính đóng vai trò quan trọng nhằm 
xác định tính ổn định của hệ thống.   

 
 
 

 
 
Tóm tắt: 
  

1. Hệ LT – TT – BB là tiệm cận ổn định nếu và chỉ nếu tất cả các nghiệm đặc 
tính nằm bên trái mặt phẳng phức (LHP) 

2. Hệ LT – TT – BB là không ổn định nếu và chỉ nếu có các điều kiện sau:  
(i) Có ít nhất một nghiệm nằm bên phải mặt phẳng phức (RHP) (ii) có 
nghiệm lặp trên trục ảo. 

3. Hệ LT – TT – BB ở biên ổn định nếu và chỉ nếu, không có nghiệm nằm 
bên phải mặt phảng phức (RHP), và có một số nghiệm đơn trên trục ảo. 

 
■ Thí dụ 2.12 

Tìm ổn định của hệ LT – TT – BB mô tả bởi các phương trình sau: 
(a)  )()3()()84)(1( 2 tfDtyDDD -=+++  

(b)  )()2()()84)(1( 2 tfDtyDDD +=++-  

(c)   )()1()()4)(2( 22 tfDDtyDD ++=++  

(d)   )()82()()4)(1( 222 tfDDtyDD ++=++  
Các đa thức đặc tính là 
(a)   ( ))22)(22)1()84)(1( 2 jj ++-++=+++ llllll  

(b)   ( ))22)(22)1()84)(1( 2 jj ++-+-=++- llllll  

(c)   ( ))2)(2)2()4)(1( 2 jj +-+=++ lllll  

(d)   ( )2222 )2()2)2()4)(1( jj +-+=++ lllll  
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Do đó, các nghiệm đặc tính của hệ thống là (xem hình 2.17) 
(a) 22,1 j±--   (b) 22,1 j±-      (c) 2,2 j±-     (d) .2,2,1 jj ±±-  
Hệ thống (a) là ổn định tiệm cận (tất cả nghiệm nằm bên trái mặt phẳng phức, (b) 

bất ổn (có  một nghiệm bên phải mặt phẳng phức, (c) Biên ổn định (nghiệm phức đơn 
trên trục ảo) và không có nghiệm bên phải mặt phẳng phức, và (d) Không ổn định (có 
nghiệm lặp trên trục ảo.    ■ 
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D  Bài tập E 2.16 
 Các  hệ thống đặc trựng bởi các phương trình sau, vẽ vị trí nghiệm đặc tính trên 
mặt phẳng phức và xác định tính ổn định (ổn định tiệm cận, biên ổn định, hay không ổn 
định) 
(a)       )(3)()2( tftyDD =+  

(b)       )()52()()3(2 tfDtyDD +=+  

(c)       )()32()()2)(1( 2 tfDtyDD +=++  

(d)      )()42()()9)(1( 222 tfDDtyDD ++=++    

(e)       )()7()()94)(1( 2 tfDtyDDD +=+-+    
Đáp số:  (a) biên ổn định    (b) không ổn định    (c) ổn định    (d) biên ổn định                  
(e) không ổn định.    Ñ   

 
2.6-1  Đáp ứng của hê thống với ngõ vào bị chặn 
 Ta đã biết là khi hệ thống ở vị trí cân bằng ổn định, khi áp vào một lực bé, tạo đáp 

ứng bé. Ngược lại, khi hệ thống không cân bằng ổn định, khi áp một lực bé vào tạo đáp 
ứng không bị chặn. Một cách trực giác ta cảm thấy là từng ngõ vào bị chặn sẽ tạo đáp 
ứng ứng bị chặn khi hệ thống là ổn định, ngược lại thì không đúng với hệ không ổn định. 
Ta sẽ kiểm nghiệm lại tính đúng đắn của cảm giác này.      

Nhắc lại, trong hệ thống LT – TT – BB thì  

                           ò
¥

¥-
-=*= ttt dtfhtfthty )()()()()(                                   (2.64) 

Do đó 

                             ò
¥

¥-
-£ ttt dtfhty )()()(  

Hơn nữa nếu )(tf  bị chặn, tức là ¥<<- 1)( Ktf t , và 

                             ò
¥

¥-
£ tt dhKty )()( 1  

Do )(th chứa các thừa số có dạng tjel  hay tk jet l , thì )(th  suy giảm theo dạng mủ 
theo thời gian nếu 0Re <jl . Do đó, đối với hệ thống ổn định tiệm cận:        

                             ò
¥

¥-
¥<< 2)( Kdh tt                                                          (2.65) 

Và                         ¥<³ 21)( KKty  

                        
Vậy, khi hệ thống ổn định tiệm cận, tín hiệu vào bị chặn thường tạo ngõ ra bị chặn. 

Hơn nữa, ta cũng chứng minh được là hệ ở biên ổn định, ngõ ra )(ty lại không bị chặn 
đối với một số ngõ vào bị chặn (xem bài tập 2.6-4). Các kết quả này đưa đến cách định 
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nghĩa khác về ổn định gọi là ổn định khi ngõ vào bị chặn, ngõ ra bị chặn BIBO (bounded-
input, bounded output): một hệ thống BIBO là ổn định néu khi tín hiệu vào bị chặn, tạo 
tín hiệu ra bị chặn. Nhận thấy là hệ thống ổn định tiệm cận thường là ổn định BIBO. Tuy 
nhiên, hệ ở biên ổn định là hệ BIBO không ổn định.    

 
Hàm ý của ổn định 
Mọi hệ thống xử lý tín hiệu thực tế cần phải ổn định. Hệ thống không ổn định thì 

không dùng được theo quan điểm xử lý tín hiệu do các giá trị đầu mong muốn hay không 
mong muốn có thể làm đáp ứng ra không bị chặn, có thể pháp hủy hệ thống (hay thường 
gặp) là dẫn đến một số điều kiện bảo hòa làm thay đổi bản chất của hệ thống. Ngay cả khi 
các điều kiện đầu được biết là bằng zêrô thì yếu tố điện áp rỉ hay nhiễu nhiệt được tạo ra 
từ bên trong hệ thống sẽ tác động được như là điều kiện đầu. Do tính chất tăng theo hàm 
mủ, điện áp rỉ, dù nhỏ đến đâu đi nữa, cũng thường tạo ngõ ra không bị chặn trong hệ 
thống không ổn định.    

 Ổn định biên có một ứng dụng quan trọng trong bộ tạo dao động, là hệ thống tạo tự 
tín hiệu không cần tạc động tử ngõ vào bên ngoài. Do đó, ngõ ra bộ dao động là đáp ứng 
ngõ vào –zêrô. Nếu đáp ứng tạo sóng sin tần số 0w , thì hệ thống ổn định biên với nghệm  

đặc tính là 0wj± . Vậy, muốn thiết kế bộ dao động tại tần số 0w , ta cần lấy hệ thống có 

đa thức đặc tính là )())(( 2
0

2
00 wlwlwl +=+- jj   và được mô tả từ phương trình vi 

phân 
                                )()()( 2

0
2 tftyD =+w             

                       
2.7 Tìm hiểu trực giác về hoạt động của hệ thống. 

Phần này nhằm cung cấp kiến thức về hoạt động của hệ thống. Do dùng yếu tố trực 
giác, nên trong phần này quan tâm đến phần định tính. Ta sẽ chứng minh là thuộc tính 
quan trọng của hệ thống là nghiệm đặc tính hay các chế độ đặc tính do chúng xác định 
không chỉ đáp ứng ngõ vào – zêrô mà còn cả toàn hoạt động của hệ thống. 

 
2.7-1 Sự phụ thuộc của hoạt động hệ thống vào các chế độ đặc tính  
 Nhắc lại là đáp ứng ngõ vào –zêrô của hệ thống gồm các chế độ đặc tính của hệ 

thống. Khi hệ thống ổn định, các chế  độ đặc tính này giảm theo hàm mủ và thường là 
triệt tiêu. Điều này tạo cảm giác là các chế độ này không thực sự ảnh hưởng lên hoạt 
động tổng quát hay đặc thù của hệ thống. Cảm giác này hoàn toàn sai! Ta sẽ thấy là các 
chế độ đặc tính tính này để lại dấu ấn trên từng dáng vẽ của hoạt động hệ thống. Ta có thể 
so sánh các chế độ đặc tính của hệ thống (hay nghiệm) với hạt giống được rải trên mặt 
đất;  tuy nhiên, cây mọc lên lại tùy thuộc vào hạt giống. Dấu ấn của hạt giống tồn tại 
trong từng tế bào của cây. 

Để hiểu được hiện tượng thú vị này, nhắc lại là các chế độ đặc tính của hệ thống là 
rất đặc biệt với hệ thống do chúng duy trì các tín hiệu mà không cần có tín hiệu từ ngoài 
vào.  Nói cách khác, hệ thống chấp nhận và sẳn sàng nhận các tín hiệu này. Thử tưởng 
tượng việc gì xảy ra khi ta đưa vào hệ thống tín hiệu có cùng dạng với chế độ đặc tính! 
Ta hy vọng là hệ thống đáp ứng mạnh mẽ hơn (điều này, tức là hiện tượng cộng hưởng sẽ 
được thảo luận sau trong chương này). Khi tín hiệu không giống hoàn toàn chế độ đặc 
tính nhưng lại rất gần với các chế độ này, ta vẫn còn hy vọng là hệ thống sẽ đáp ứng 
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mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi ngõ vào rất khác so với các chế độ đặc tính, ta phải hy vọng là 
đáp ứng yếu hơn. Bây giờ, ta sẽ chứng tõ là yếu tố diễn dịch trực giác này là đúng.  

 Dù ta đã nghĩ ra cách đo lường tính tương đồng của tín hiệu (tương quan) trong 
chương 3, ta cũng sẽ tiếp cận sơ với vấn đề này. Giới hạn ngõ vào của hệ thống là hàm 
mủ có dạng teV , tong đó z thường là số phức. Tính tương đồng giữa hai tín hiệu mủ teV  
và tel  được đo bằng độ gần gủi giữa z và l.  Khi sai biệt z -  l  nhỏ, các tín hiệu này 
giống nhau, nếu z  -  l  lớn, hai tín hiệu không giống nhau.    

Xét hệ bậc nhất có một chế độ đặc tính tel  và ngõ vào teV . Đáp ứng xung của hệ 
thống là tAel , theo đó trị chính xác của A không quan trọng do ta chỉ khảo sát định tính. 
Đáp ứng y(t) của hệ thống cho bởi 

    )()()()()( tuetuAetfthty tt Vl *=*=  
Từ bảng tích phân chập (bảng 2.1), ta có 

                         )(][)( tuee
A

ty tt lV

lV
-

-
=                                                         (2.66) 

Rõ ràng, nếu ngõ vào teV  tương đồng với tel , z -  l  nhỏ, và đáp ứng hệ thống là 
lớn. Tín hiệu vào f(t) càng gần với chế độ đặc tính, đáp ứng của hệ thống càng lớn. 
Ngược lại, nếu tín hiệu vào rất khác chế độ tự nhiên, z -  l  lớn, thì đáp ứng của hệ thống 
càng yếu. Điều này này càng minh chứng được điều ta cần.  

Ta đã chứng minh được với hệ có chế độ đơn (bậc nhất). Điều này còn có thể được 
tổng quát cho hệ bậc n, có n chế độ đặc tính. Đáp ứng xung h(t) của hệ này là tổ hợp của 
n chế độ. Vậy, nếu f(t) tương tự một trong số các chế độ này, thì đáp ứng tương ứng sẽ 
cao; nếu không giống với bầt kỳ chế độ nào, đáp ứng sẽ bé. Rõ ràng, các chế độ đặc 
tínhcó ảnh hưởng rất lớn để xác định đáp ứng của hệ thống với một tín hiệu vào. 

Dùng phương trình (2.66) để kết luận là nếu tín hiệu vào giống với chế độ đặc tính, 
tức là khi z =  l, thì đáp ứng tiến về vô cùng. Tuy nhiên, cần nhớ  là nếu z =  l thì mẫu số 
trong vế phải phương trình(2.66) là zêrô. Phần nghiên cứu về hoạt động phức (hiện tượng 
cộng hưởng)  sẽ được trình bày ở phần sau.  

Ta sẽ chứng minh là khi xem xét kỹ đáp ứng xung h(t) ( bao gồm các chế độ đặc 
tính), cũng làm lộ ra nhiều vấn đề về hoạt động của hệ thống. 

 
2.7-2 Đáp ứng theo thời gian của hệ thống: Hằng số thời gian của hệ thống  
Giống con người, hệ thống cũng có một số đáp ứng thời gian. Nói cách khác, khi 

ngõ vào(kích thích) vào hệ thống, cần có một khoảng thời gian để hệ thống đáp ứng hoàn 
toàn với ngõ vào này. Thời gian trễ hay đáp ứng thời gian được gọi là hằng số thời gian. 
Ta sẽ thấy là hằng số thời gian của hệ thống là bằng với độ rộng của đáp ứng xung )(th . 

Ngõ vào )(td  của hệ thống là tức thời (có độ rộng bằng zêrô) nhưng đáp ứng 
xung )(th   thì có độ rộng là hT . Như thế, hệ thống cần có thời gian hT  để đáp ứng hoàn 

toàn với ngõ vào này, và ta sẽ chứng tõ hT  là đáp ứng thời gian hay hằng số thời gian. Ta 
cũng kết luận dùng phương pháp khác. Ngõ ra là tích phân chập của tín hiệu vào với  

)(th . Nếu ngõ vào là xung có độ rộng fT , thì xung đáp ứng có độ rộng  hf TT + , tùy 

thuộc vào đặc tính độ rộng của tích phân chập. kết luận này cho thấy, hệ thống cần hT  
giây để đáp ứng hoàn toàn với bất kỳ tín hiệu vào. Hằng số thời gian của hệ thống chỉ thị 
tốc độ hoạt động của hệ thống. Hệ thống có hằng số thời gian bé hơn sẽ hoạt động nhanh 
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hơn với tín hiệu vào. Hệ thống có hằng số thời gian lớn hơn sẽ đáp ứng chậm hơn với tín 
hiệu vào.  

Nói một cách chặc chẽ hơn, thì độ rộng của đáp ứng xung )(th  là ¥ do các chế độ 
đặc tính tiếm cận về zêrô khi ¥®t . Tuy nhiên, khi vượt quá một số giá trị của t,  )(th  
có thể được bỏ qua. Do đó, cần dùng một số đo lường thích hợp cho độ rộng hiệu quả của 
đáp ứng xung 

 
 

 
Không có một định nghĩa nào về độ rộng hiệu quả của tín hiệu là thỏa mãn được cho 

mọi tình huống. Trong trường hợp hình 2.18, định nghĩa hợp lý nhất cho độ rộng )(th  là 

hT , độ rộng của xung vuông )(ˆ th  là xung có diện tích giống với diện tích của )(th  và cao 

độ giống với trường hợp )(th  tại một thời điểm thích hợp 0tt = . Trong hình 2.18, 0t  
được chọn là thời điểm mà )(th cực đại. Từ định nghĩa này: 

         ò
¥

¥-
= dtththTh )()( 0  

Hay  
        

         
)(

)(

0th

dtth
Th

ò
¥

¥-=       (2.67) 

Khi hệ thống là chế độ đơn 
                             )()( tuAeth tl=  
Với l là thực và âm, thì )(th  là cực đại tại 0=t  với giá trị Ah =)0( . Như thế, theo 

phương trình (2.67) 

                             
l

l 11
0

-== ò
¥

dtAe
A

T t
h                                                             (2.68)   
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Như thế, thời hằng trong trường hợp này thì đơn giản (là phần âm của) là phần 
tương hỗ của nghiệm đặc tính. Trong trường hợp nhiều chế độ, )(th  là tổng trọng các 
hằng số thời gian có liên quan đến n chế độ của hệ thống.  

 
2.7-3 Hằng số thời gian và thời gian lên của hệ thống.  
Hằng số thời gian của hệ thống còn có thể được nhỉn theo một quan điểm khác. Đáp 

ứng bước )(ty của hệ thống là tích phân chập giữa )(tu  và )(th . Đặt đáp ứng xung )(th  
là xung vuông có độ rộng hT  như vẽ ở hình 2.19. Giả sử này nhằm đơn giản hóa thảo 
luận theo dạng định tính. Kết quả của tích phân chập này vẽ ở hình 2.19. Chú ý là ngõ ra 
không tăng từ zêrô đến giá trị tức thời sau cùng như trường hợp của tín hiệu ngõ vào, mà 
ngõ ra cần có thời gian hT  giây để hoàn tất. Như thế, thời gian lên rT  của hệ thống là bằn 
với hằng số thời gian của hệ thống. 

                             hr TT =                                                                                     (2.69) 
Kết quả và hình 2.19 chứng tõ là hệ thống không thể đáp ứng tức thời với ngõ vào. 

Như thế, hệ thống cần có thời gian hT  để đáp ứng hoàn toàn.     
 
2.7-4 Hằng số thời gian và tính lọc.  
Hằng số thời gian lớn làm hệ thống tác động chậm do hệ thống cần nhiều thời gian 

hơn để đáp ứng hoàn toàn với ngõ vào. Các hệ thống này không thể đáp ứng hiệu quả với 
thay đổi nhanh của tín hiệu vào. Ngược lại, hằng số thời gian nhỏ hơn cho thấy hệ thống 
có khả năng đáp ứng được với thay đổi nhanh của tín hiệu vào. Như thế, có quan hệ trực 
tiếp giữa hằng số thời gian của hệ thống với đặc tính lọc.     

 
Xem xét tín hiệu sin cao tần thay đổi nhanh theo thời gian. Hệ thống có hằng số thời 

gian lớn sẽ không đáp ứng được với tín hiệu này. Từ đó, hệ thống này sẽ loại trừ các sóng 
sin có tần số cao và các tín hiệu tần số cao khác, nên đã hoạt động như mạch lọc thông 
thấp (mạch lọc chỉ cho tín hiệu tần số thấp đi qua), Ta sẽ chứng minh là hệ thống có hằng 
số thời gian hT  hoạt động như mạch lọc thông thấp có tần số cắt là hC TF /1=  Hz, nên các 
sóng sin có tần số thấp hơn FC được truyền qua và loại  trừ các sóng có tần số cao hơn 
FC.  

Để minh họa tính chất này, ta xác định đáp ứng của hệ thống với ngõ vào sin )(tf  
bằng cách lấy tích phân chập ngõ vào với đáp ứng xung hiệu quả )(th  trong hỉnh 2.20a. 
Hình 2.20b và 2.20c vẽ quá trình tích phân chập giữa )(th  và tín hiệu vào sin có hai tần 
số khác nhau. Sóng sin ở hình 2.20b có tần số tương đối cao, trong khi tần số sóng sin ở 
hình 2.20c thì thấp.  

Nhắc lại là tích phân chập của )(tf  và )(th  bằng với phần diện tích tương ứng với 
tích )()( tt -thf . Đây là vùng diện tích được tô bóng trong hình 2.20b và 2.20c cho hai 
trường hợp. Trường hợp sóng sin tần số cao, thì hình 2.20b cho thấy là diện tích tương 
ứng )()( tt -thf này rất bé do phần dương và phân âm hầu như triệt tiêu nhau. Trong 
trường hợp này, thì ngõ ra )(ty  vẫn còn là tuần hoàn nhưng biên độ giảm nhỏ đi. Điều 
này xảy ra khi chu kỳ của sóng sin là rất nhỏ so với hằng số thời gian hT   của hệ thống. 

Ngược lại, đối với sóng sin tần số thấp, có chu kỳ lớn hơn hT , nên vùng diện tích tương 
ứng )()( tt -thf ít bị triệt tiêu nhau. Do đó, ngõ ra )(ty lớn hơn, như vẽ ở hình 2.20c. 
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Giữa hai hoạt động khác nhau của hệ thống, có điểm chuyển tiếp khi chu kỳ của 

sóng sin bằng với hằng số thời gian hT . Tần số này gọi là tần số cắt FC của hệ thống. Do  

hT  là chu kỳ của tần số cắt FC  nên 

                              
h

C T
F

1
=                                                                                (2.70)                                             

Tần số FC cũng còn được gọi là băng thông của hệ thống do hệ thống truyền hay cho 
qua thành phần sóng sin có tần số thấp hơn FC . Dĩ nhiên là quá trình chuyển tiếp trong hệ 
thống được thực hiện từ từ. Hệ thống không thay đổi đột ngột tại   hC TF /1= . Hơn nữa, 
các kết quả này dựa trên đáp ứng xung lý tưởng (xung vuông); trong thực tế thì các kết 
quả này co thay đổi một ít, tùy thuộc hình dạng chính xác  của )(th . Cần nhớ là trong 
phần thảo luận định tính này thì yếu tố cảm nhận quan trọng hơn là đáp ứng chính xác 
của hệ thống. 

Do hằng số thời gian của hệ thống bằng với thời gian lên, nên   

                  
C

r F
T

1
=    hay    

r
C T

F
1

=                                                                (2.71a)  

Do đó, khi băng thông tỉ lệ nghịch với thời gian lên của hệ thống. Mặc dù phương 
trình (2.71a) được viết cho trường hợp đáp ứng xung lý tưởng (xung vuông), nhưng ý 
tưởng này cũng dùng được cho các mạch lọc LT – TT – BB nói chung. Trong trường hợp 
tổng quát, ta chứng minh được là: 

                       
r

C T
k

F =                                                                                      (2.71b)    
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Trong đó, trị chính xác của k tùy thuộc vào bản chất của )(th . Một kỹ sư lành nghề 
thường có thể ước lượng nhanh được băng thông của hệ thống chưa biết chỉ đơn giản là 
quan sát đáp ứng của hệ thống với ngõ vào bước trên dao động ký. 

 
2.7-5 Hằng số thời gian và tính phân tán của xung (rải xung).  
Thông thường, truyền xung qua hệ thống làm xung bị phân tán (hay rải xung). Như 

thế,  xung ra thường rộng hơn xung vào. Tính chất này của hệ thống tạo nhưng hệ quả 
nghiêm trọng trong hệ thống thông tin, khi truyền biên độ xung. Tính phân tán xung gây 
nhiễu hay trùng lặp với các xung kề cận, làm méo dạng xung và tạo sai số tại thông tin 
nhận.   

Ta đã biết là khi tín hiệu vào )(tf  là xung có độ rộng fT  và gọi yT  là độ rộng của 

xung ra, thì  
                               hfy TTT +=                                                                            (2.72) 

Kết quả này cho thấy là khi xung vào đã bị phân tán khi đi qua hệ thống. Do hT  còn 
là hằng số thời gian hay thời gian lên của hệ thống, nên lượng phân tán của xung là bằng 
với hằng số thời gian (hay thời gian lên) của hệ thống. 

 
2.7-6 Hằng số thời gian và tốc độ truyền thông tin.  
Trong hệ thống thông tin xung,  khi thông tin được truyền bằng biên độ xung, tốc 

độ truyền thông tin tỉ lệ với tốc độ truyền xung. Ta chứng minh là để tránh phá hỏng 
thông tin do ảnh hưởng của xung phân tán khi qua kênh truyền (môi trường truyền dẫn), 
thì tốc độ truyền tin không nên vượt qua băng thông của kênh thông tin. 

Do xung vào phân tán hT  giây, các xung liên tiếp nên cách nhau hT  giây để tránh 

giao thoa giữa các xung. Do đó, tốc độ truyền tin không vượt quá hT/1  xung/giây. Nhưng 

Ch FT =/1 , là băng thông của kênh truyền, nên ta có thể truyền xung qua kênh thông tin 

với tốc độ CF  xung/giây và tránh đáng kể được giao thoa giữa các xung. Do đó, tốc độ 
truyền tin  là tỉ lệ với băng thông kênh truyền (hay tương hỗ với hằng số thời gian) 

Phần thảo luận trên (từ 2.7-2 đến 2.7-6) trình bày ảnh hưởng lớn của hằng số thời 
gian lên hoạt động của hệ thống; như đặc tính lọc, thời gian lên, phân tán xung, v.v, … 
Ngược lại, hằng số thời gian lại được xác định từ nghiệm đặc tính của hệ thống. Rõ ràng 
nghiệm đặc tính và các lượng tương đối trong đáp ứng xung )(th  xác định hoạt động của 
hệ thống.  

 
2.7-7 Hiện tượng cộng hưởng.  
Cuối cùng, ta cũng bàn đến hiện tượng cộng hưởng thú vị. Như đã nói nhiều lần 

trước đây, hiện tượng này được quan sát khi tín hiệu vào giống hay rất gần với chế độ đặc 
tính của hệ thống. Đễ đơn giản và rõ ràng, ta xem xét hệ thống bậc một chỉ có một chế 
độ, tel . Cho đáp ứng xung của hệ thống là  

                            tAeth l=)(                                                                           (2.73) 
Và cho ngõ vào là  
                           tetf )()( el-=  
Đáp ứng của hệ thống )(ty là 

                  tt eAety )()( ell -*=  

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt


Từ bảng tích phân chập, ta có 

                          [ ] ÷÷
ø

ö
çç
è

æ -
=-=

-
-

ee

e
lell

t
ttt e

Aeee
A

ty
1

)( )(                                  (2.74) 

 
Khi 0®e , thì tử số và mẫu số đề tiến về zêrô. Dùng luật L’Hôpital: 
                                      tAtety l

e
=

®
)(lim

0
                                                        (2.75) 

Rõ ràng, đáp  ứng không về vô cùng khi 0®e , nhưng lại có thêm thừa số t, nên 
tiến về vô cùng khi ¥®t . Nếu l có phần thực âm (nên nằm bên trái mặt phẳng phức), 

tel  giảm nhanh hơn t và  0)( ®ty  khi ¥®t . Hiện tượng cộng hưởng xuất hiện, nhưng 
không phát triển được do tín hiệu mủ tự suy giảm. 

 
Thảo luận trên cho thấy hiện tượng cộng hưởng là hiện tượng tích lũy, chứ không 

tức thời. Hiện tượng này được tích tụ tỉ lẹ theo thời gian t. Khi chế độ suy giảm theo hàm 
mủ, tín hiệu suy gảm theo với tốc độ rất nhanh về cộng hưởng làm mất tác dung của suy 
giảm; và kết quả là tín hiệu triệt tiêu trước khi có cơ hội được thiết lập. Tuy nhiên, nếu 
chế độ  giảm với tốc độ t/1 , ta sẽ thấy rõ hơn về hiện tượng cộng hưởng. Điều kiện đặc 
biệt này xuất hiện nếu 0Re ³l . Thí dụ, khi 0Re =l , thì l nằm trên trục ảo của mặt 
phẳng phức, và: 

                                  wl j=    
Phương trình (2.75) thành 
                               tjAtety w=)(                                                                         (2.76) 
Trường hợp này, đáp ứng tăng tỉ lệ với t và tiến về vô cùng 
Trong hệ thống thực, nếu có nghiệm wl j=  thì  wl j-=*  cũng là nghiệm; đáp ứng 

xung có dạng tAAeAe tjtj www cos2=+ - .  Đáp ứng của hệ thống khi có ngõ vào tA wcos  
là ttA ww coscos2 * . Độc giả có thể chứng minh là tích phân chập này có chứa các thừa 
số có dạng tAt wcos . Hiện tượng cộng hưởng được thấy rõ. Đáp ứng của hệ thống với 
chế độ đặc tính này tăng tỉ lệ theo thời gian, có thể về vô cùng, như vẽ ở hình 2.21.  
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Nhắc lại là khi wl j= , hệ thống ở biên ổn định. Như đã nói, thì ảnh hưởng của hiệu 
ứng cộng hưởng không xuất hiện trong hệ thống ổn định tiệm cận, mà chỉ trong các hệ ở 
biên ổn định thì hiện tượng cộng hưởng làm  tăng cường mạnh đáp ứng hệ thống về vô 
cùng khi ngõ vào là chế độ đặc tính. Nhưng ngay cả trong hệ ổn định tiêm cận, ta thấy 
biểu hiện của hiện tượng cộng hưởng khi các nghiệm đặc tính kề cận trục ảo, tức là lRe  
là rất bé. Ta cũng chứng minh được là khi nghiệm đặc tính của hệ thống là ws j± , thì 

đáp ứng hệ thống với tín hiệu vào tje 0w  hay dạng là tín hiệu sin có dạng t0cosw  lớn so 

với s. Đáp ứng giảm rất nhanh khi tần số tín hiệu vào vượt khỏi 0w . Tính chọn lọc tần số 
rât cần cho nghiên cứu đáp ứng của hẹ thống theo tần số, nên dành phần này cho chương 
7.   

 
Sự quan trọng của hiện tượng cộng hưởng 
Hiện tượng cộng hưởng rất quan trọng khi cho phép ta thiết kế các hệ thống có tính 

chọn lọc –tần số qua việc chọn đúng các nghiệm đặc tính của hệ. Lọc thông thấp, thông 
dải, thông cao, và triệt dải là các thí dụ về mạch chọn lọc tần số. Trong hệ thống cơ khí, 
sự hiện diện không báo trước của cộng hưởng có thể làm tín hiệu tăng cực lớn biên độ và 
làm hỏng thiết bị. Một nốt nhạc (rung động điều hòa) với tần số thích hợp có thể làm bể 
kính nếu tần số khớp với nghiệm đặc tính của gương, được xem là hệ  thống cơ khí. 
Tương tự, một đại đội lính khi cùng nhịp bước qua cầu thì đã đặt vào cầu một lực có tính 
điều hòa. Nếu lực vào này càng gần với nghiệm đặc tính của cầu, cầu sẽ đáp ứng lại 
(rung) mạnh và đổ sập. Đó là trường hợp sập cầu Tacoma Narrow Bridge năm 1940. Cầu 
được đưa vào lưu thông vào tháng bảy năm 1940. Sau  bốn tháng hoạt động (ngày 7 
tháng 10 năm 1940) cầu sập,  không do cường độ mạnh của gió mà từ yếu tố cộng hưởng 
giữa tần số của gió xoáy trùng với tần số tự nhiên (nghiệm đặc tính) của cầu tạo hiện 
tượng cộng hưởng. Từ đó, khi thiết kế, các kỹ sư đều quan tâm tránh hiện tượng cộng 
hưởng trong các hệ thống cơ khí với nhiều biện pháp khác nhau. 

 
2.8 Phụ chương 2.1: Cách xác định đáp ứng xung. 

Phần này nêu cách tìm đáp ứng xung của hệ LT – TT – BB của hệ thống S, đặc 
trưng bởi phương trình vi phân bậc n 

                                       )()()()( tfDPtyDQ =                                                 (2.77a) 
Hay 

)()()()( 01
1

101
1

1 tfbDbDbDbtyaaDDaD n
n

n
n

n
n

n ++++=++++ -
-

-
- LL              (2.77b)  

                 
Phần 2.3 cho đáp ứng xung )(th  là 
                                )()( 0 tAth d=  + các chế độ đặc tính                                   (2.78) 

                                )()( tbth nd=  +  các chế độ đặc tính                                   (2.79) 

 Để xác định các thừa số chế độ đặc tính trong phương trình trên, ta xét hệ 0S  , có 
ngõ vào )(tf  và ngõ ra tương ứng là  )(tx  theo 

                            )()()( tftxDQ =                                                                      (2.80)    
Thấy rằng cả hai hệ thống S và 0S  đầu có cùng đa thức đặc tính; là )(lQ , nên có 

cùng các chế độ đặc tính. Hơn nữa, 0S  giống với  S  khi 1)( =DP , tức là khi 1=nb . Như 
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thế, theo phương trình (2.79), đáp ứng xung của  0S  chỉ chứa các thừa số chế độ đặc tính 

với xung tại 0=t . Gọi đáp ứng xung này của 0S  là  )(tyn . Ta thấy  )(tyn  gồm các chế 

độ đặc tính của S . Với )(tyn là đáp ứng của 0S  với ngõ vào )(td , nên theo phương trình 
(2.80). 

                                            )()()( ttyDQ n d=                                                   (2.81a) 

    )()()( 01
1

1 ttyaDaDaD n
n

n
n d=++++ -

- L                                                   (2.81b) 
Hay 
    )()()()()(

0

)1(

1

)1(

1

)( ttyatyatyaty nn
n

nn

n
n d=++++ -

-
L                                     (2.81c) 

Trong đó )()( ty k
n  là đạo hàm bậc k của )(tyn . Vế phải chỉ chứa thừa số xung đơn vị 

)(td . Điều này chỉ xảy ra nếu )()1( ty n
n
-  có bước nhảy đơn vị gián đoạn tại 0=t , nên  

)()()( tty n
n d= . Hơn nữa, thừa số bậc thấp không thể có bước nhảy gián đoạn do điều này 

tức là có yếu tố đạo hàm của )(td . Thí dụ, giả sử )(tyn có bước nhảy gián đoạn, thì đạo 

hàm  )(tyn&  chứa đạo hàm bậc nhất của xung )(td , và v.v,… Nhưng,  điều này là không 

thể do vế phải của phương trình (2.81c) chỉ chứa mỗi một )(td . Do đó chỉ có  )()1( ty n
n
-  là 

có được bước nhảy gián đoạn nên )()( ty n
n  là )(td . Không có bước nhả gián đoạn tại các 

biến còn lại do điều này sẽ tạo các đạo hàm bậc cao của )(td  trong vế phải. Như thế  

0)0()0()0( )2()1( ==== -n
nnn yyy L  (không có gián đoạn tại 0=t ). Như thế, n điều kiện 

đầu của )(tyn  là 

    1)0()1( =-n
ny  

    0)0()0()0( )2()1( ==== -n
nnn yyy L                                                               (2.82) 

Điều này, tức là )(tyn  là đáp ứng ngõ vào – zêrô của hệ thống S với các điều kiện 
đầu (2.82). 

Ta chứng minh tiếp là với cùng tín hiệu vào )(tf  cho hai hệ thống S và 0S , các ngõ 
ra lần lượt là )(ty  và )(tx  là  

                     )()()( txDPty =                                                                          (2.83)   
Để chứng minh, nhân hai vế của (2.83) cho )(DP  
                     )()()()()( tfDPtxDPDQ =  
So sánh phương trình này với phương trình (2.77a) ta có ngay phương trình (2.83). 
 
Bây giờ, nếu ngõ vào là )()( ttf d= , ngõ ra của 0S  là )(tyn , và ngõ ra của S , theo 

phương trình (2.83) là )()( tyDP n . Ngõ ra này là )(th , đáp ứng xung của S . Tuy vậy, do 

là đáp ứng xung của hệ nhân quả 0S , nên hàm )(tyn  là nhân quả. Để dễ thể hiện, nên 

chọn hàm này là )()( tutyn . Do đó, )(th , đáp ứng xung của hệ thống S là 

               )]()()[()( tutyDPth n=                                                                     (2.84) 

Trong đó, )(tyn  là tổ hợp tuyến tính các chế độ đặc tính của hệ thống với điều kiện 
đầu (2.82). 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt


Vế phải của phương trình (2.84) là tổ hợp tuyến tính các đạo hàm của )()( tutyn . 
Việc ước lượng các đạo hàm này thường rắc rối và không thích hợp do có sự hiện diện 
của )(tu . Các đạo hàm này sẽ tạo ra xung là các đạo hàm của xung tại gốc. May mắn là 
khi nm £  [phương trình (2.84)], ta tránh được khó khăn này dùng quan sát trong phương 
trình (2.79), khẳng định là tại 0=t  (tại gốc), )()( tbth nd= . Như thế, ta không cần bỏ 

công tìm )(th tại gốc. Yếu tố lượt giản tức là thay vì tìm  )]()()[( tutyDP n , ta chỉ cần tính 

)()( tyDP n  rồi cộng với thừa số )(tbnd : 

                              )()()()( tyDPtbth nn += d                0³t  

                                     )()]()([)( tutyDPtb nn += d                                            (2.85) 

Biểu thức này có giá trị khi nm £  [dạng cho bởi phương trình (2.77b)]. Khi nm > , 
dùng phương trình (2.84) 

 
2.9 Tóm tắt. 

Chương này bàn về phân tích hệ thống LT – TT – BB . Đáp ứng chung của hệ thống 
tuyến tính là tổng của đáp ứng ngõ vào- zêrô và đáp ứng trạng thái – zêrô. Đáp ứng ngõ 
vào –zêrô là đáp ứng cũa hệ thống chỉ do điều kiện nội tại (điều kiện đầu) của hệ thống 
tạo ra, với giả sử là mọi tác động bên ngoài là zêrô. Đáp ứng trạng thái –zêrô là đáp ứng 
do tác động từ ngõ vào bên ngoài,  với giả sử là mọi điều kiện đầu là zêrô, tức là hệ thống 
ở trạng thái zêrô. 

Hàm xung đơn vị là dạng mô hình toán học lý tưởng của tín hiệu không tạo được 
trong thực tế. Tuy nhiên, tín hiệu dạng này lại là phương tiện rất hữu ích khi phân tích tín 
hiệu và hệ thống. Đáp ứng xung của hệ thống là tổ hợp các chế độ đặc tính của hệ thống 
do xung 0)( =td   khi 0>t . Do đó, đáp ứng khi 0>t  phải là đáp ứng ngõ vào –zêrô, 
như đã nới, chính là các chế độ đặc tính. 

Đáp ứng trạng thái –zêrô (đáp ứng với ngõ vào bên ngoài) của hệ thống tuyến tính 
có được bằng cách chia ngõ vào thành nhiều thành phần đơn giản hơn rồi thực hiện phép 
cộng tất cả các đáp ứng thành phần. Trong chương này, ta cho các ngõ vào bất kỳ thành 
tổng của nhiều xung vuông độ rộng hẹp [phương pháp xấp xỉ bậc thang cho )(tf ]. Khi 
cho độ rộng xung 0® , xung vuông biến thành xung. Khi biết được đáp ứng xung của hệ 
thống, ta tìm được đáp ứng hệ thống của tất cả các xung thành phần và rồi cộng chúng lại 
để có đáp ứng hệ thống với ngõ vào )(tf . Tổng các đáp ứng các xung thành phần có 
dạng một tích phân, được gọi là tích phân chập. Đáp ứng hệ thống có được bằng cách lấy 
tích phân chập của tín hiệu vào )(tf với đáp ứng xung  )(th . Như thế, biết được đáp ứng 
xung cho phép ta xác định đáp ứng hệ thống với ngõ vào bất kỳ.    

 
Hệ LT – TT –BB có quan hệ rất đặc biệt vớ itín hiệu không dừng mủ ste  do đáp ứng 

của hệ LT – TT – BB  với tín hiệu dạng này chính là cùng tín hiệu nhân với hằng số. Đáp 
ứng của hệ thống LT – TT –BB với ngõ vào là tín hiệu không dừng dạng mủ ste  là  

stesH )( , với  )(sH  là hàm truyền của hệ thống. 
 
Các phương trình vi phân mô tả hệ LT – TT – BB có thể được giải dùng phương 

pháp cổ điển, theo đó đáp ứng có được là tổng của đáp ứng tự nhiên và đáp ứng ép, điều 
này không giống với đáp ứng thành phần ngõ vào –zêrô và trạng thái – zêrô, cho dù 
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chúng đều thỏa cùng phương trình. Phương pháp này tuy đơn giản nhưng có nhiểu yếu 
điểm do chỉ áp dụng được cho một số dạng tín hiệu vào, và đáp ứng hệ thống không biểu 
diễn được theo hàm tường minh của ngõ vào. Hạn chế này làm phương pháp không dùng 
được khi nghiên cứu lý thuyết về hệ thống.  

Hệ thống tuyến tính ở trạng thái zêrô khi mọi điều kiện đầu là zêrô. Hệ thống ở trạng 
thái zêrô không có khả năng tạo ra bất kỳ đáp ứng nào khi chưa có tín hiệu vào. Khi một 
số điều kiện đầu được đưa vào hệ thống, nếu hệ thống có xu hướng về zêrô khi không có 
tín hiệu ngõ vào, thì được gọi là ổn định tiệm cận. Ngược lại, nếu đáp ứng của hệ thống 
tăng vô hạn, thì hệ thống là không ổn định, ngoài ra còn có trường hợp hệ  thống ở biên 
ổn định.   

Các tiêu chuẩn ổn định theo vị trí nghiệm đặc tính của hệ thống được tóm tắt thành:    
1. Hệ LT – TT – BB là ổn định tiệm cận nếu và chỉ nếu mọi nghiệm nằm bên 

trái mặt phẳng phức. Các nghiệm này có thể là nghiệm đơn hay nghiệm lặp. 
2. Hệ LT – TT – BB là không ổn định nếu và chỉ nếu mọi nghiệm nằm bên phải  

mặt phẳng phức. Các nghiệm này có thể là nghiệm đơn hay nghiệm lặp. 
3. Hệ LT – TT – BB là ở biên ổn định tiệm cận nếu và chỉ nếu, không có 

nghiệm nằm bên phải  mặt phẳng phức, và có một số nghiệm lặp trên trục ảo 
của mặt phẳng phức.  

 
Dựa vào định nghĩa khác về ổn định là: ổn định BIBO (bounded-input, bounded 

output), tức là hệ thống ổn định nếu các ngõ vào bị chặn tạo các ngõ ra bị chặn. Ngược lại 
là hệ BIBO không ổn định. Hệ BIBO ở biên ổn định luôn là hệ BIBO ổn định, tuy nhiên, 
điều ngược lại không đúng.  

Hoạt động đặc tính của hệ thống là cực kỳ quan trọng do không chỉ xác định đáp 
ứng hệ thống với điều kiện nội tại (hoạt động ngõ vào – zêrô) mà còn xác định đáp ứng 
với ngõ vào (hoạt động  trạng thái – zêrô) và tín hổn định của hệ thống. Đáp ứng của hệ 
thống với tín hiệu từ ngoài được xác định dùng đáp ứng xung, mà tự thân đáp ứng xung 
đã bao gồm các chế độ đặc tính. Độ rộng của đáp ứng xung được gọi là hằng số thời gian 
của hệ thống, chỉ thị tốc độ đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào. Hằng số thời gian giữ 
vai trò quan trọng để xác định nhiều hoạt động khác nhau của hệ thống như đáp ứng theo 
thời gian và tính lọc của hệ thống, sự phân tán của xung, và tốc độ truyền xung qua hệ 
thống. 
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Bài tập 
 

2.2-1 Hệ LT – TT –BB đặc trưng bởi phương trình 
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                                 )()1()()65( 2 tfDtyDD +=++  
(a) Tìm đa thức đặc tính, phương trình đặc tính, nghiệm đặc tính, và các chế 

độ đặc tính của hệ thốn gnày 
(b) Tìm )(0 ty , thành phần ngõ vào – zêrô  của đáp ứng )(ty  khi 0³t , nếu 

điều kiện đầu là 2)0(0 =y  và 1)0(0 -=y&  
2.2-2 Làm lại bài tập 2.2-1 khi 

                  )()()44( 2 tDftyDD =++ ,  điều kiện đầu là 3)0(0 =y  và 4)0(0 -=y&  
2.2-3 Làm lại bài tập 2.2-1 khi 

                  )()2()()1( tfDtyDD +=+ ,  điều kiện đầu là 1)0(0 =y  và 1)0(0 =y&  
2.2-4 Làm lại bài tập 2.2-1 khi 

                  )()23()()9( 2 tfDtyD +=+ ,  điều kiện đầu là 0)0(0 =y  và 6)0(0 =y&  
2.2-5  Làm lại bài tập 2.2-1 khi 

         )()2(4)()134( 2 tfDtyDD +=++ ,  điều kiện đầu là 5)0(0 =y  và 59,15)0(0 =y&  
2.2-6 Làm lại bài tập 2.2-1 khi 

                  )()2()()1( 22 tfDtyDD +=+ ,  điều kiện đầu là 4)0(0 =y  và 1)0(0 -=y&  
2.2-7 Làm lại bài tập 2.2-1 khi 

   )()()65)(1( 2 tDftyDDD =+++ ,  điều kiện đầu là 2)0(0 =y , 1)0(0 -=y&  và 5)0(0 =y&&  
 

2.3-1 Tìm đáp ứng xung của hệ thống đặc trưng bởi phương trình 
             )()5()()34( 2 tfDtyDD ==++  
 
2.3-2 Làm lại bài tập 2.3-1 nếu  
           )()117()()65( 22 tfDDtyDD ++=++  
2.3-3 Làm lại bài tập 2.3-1 với bộ lọc bậc một   
           )()1()()1( tfDtyD --=+ X 
2.3-4 Tìm đáp ứng xung của hệ LT – TT BB đặc trưng bởi phương trình 
           )()92()()96( 2 tfDtyDD +=++  
 
2.4-1 Nếu )()()( tgtftc *= , chứng minh là gfc AAA = , với gf AA ,  và cA là diện 

tích tương ứng lần lượt là )(),( tgtf  và )(tc . Kiểm tra đặc tính diện tích của 
tích phân chập trong thí dụ 2.6 và 2.8. 

2.4-2 Nếu )()()( tctgtf =* , chứng minh là )(
1

)()( atc
a

atgatf =* . Đặc tính tỉ lệ 

thời gian của tích phân chập cho là cả )(tf  và )(tg  đều được tỉ lệ theo a, tích 

phân chập của chúng cũng được tỉ lệ theo a (và nhân với a/1 ). 

2.4-3 C hứng tõ là tích phân chập của hàm chẵn và hàm lẻ là hàm lẻ và tích phân 
chập giữa hai hàm lẻ hay hai hàm chẵn là hàm chẵn. 
Hướng dẫn: dùng đặc tính tỉ lệ theo thời gian của tích phân chập trong bài tập 
2.4-2. 

2.4-4 Dùng phương pháp tích phân trực tiếp, tính )()( tuetue btat -- * .  
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2.4-5 Dùng phương pháp tích phân trực tiếp, tính )()( tutu * , )()( tuetue atat -- * và 
)()( tuttu * . 

2.4-6 Dùng phương pháp tích phân trực tiếp, tính )()(.sin tutut * , và )()(.cos tutut *  

2.4-7  Đáp ứng xung đơn vị của hệ LT- TT –BB là )()( tueth t-= . Tìm đáp ứng 
(trạng thái – zêrô) )(ty khi tín hiệu vào )(tf là  

(a) )(tu      (b) )(tue t-    (c)  )(2 tue t-       (d) )(.3sin tut  

2.4-8  Làm lại bài tập 2.4-7 nếu )(]2[)( 23 tueeth tt -- -=    khi tín hiệu vào )(tf là  

(a) )(tu      (b) )(tue t-    (c)  )(2 tue t-       

2.4-9  Làm lại bài tập 2.4-7 nếu )()21()( 2 tuetth t--=  khi tín hiệu vào )()( tutf =                      

2.4-10  Làm lại bài tập 2.4-7 nếu )(.3cos4)( 2 tuteth t-=  khi tín hiệu vào )(tf là  

             (a) )(tu      (b) )(tue t-  

2.4-11 Làm lại bài tập 2.4-7 nếu )()( tueth t-=  khi tín hiệu vào )(tf là  (a) )(2 tue t- ,      

(b) )()3(2 tue t--     (c) )3(2 -- tue t   (d) xung vuông vẽ ở hình P2.4-11, và vẽ )(ty  
trong trường hợp (d). Hướng dẫn: ngõ vào tại (d) có thể được viết thành 

)1()( -- tutu . Trường hợp (c) và (d), dùng tính dời theo thời gian (2.34) của 
tích phân chập. (Ngoài ra, còn có thể dùng tính bất biến và tính xếp chồng)    

    

                            
2.4-12 Hệ thống lọc bậc nhất có đáp ứng xung )(2)()( tuetth t-+-= d     

(a) Tìm đáp ứng trạng thái –zêrô của bộ lọc khi có tín hiệu vào )(tue t-      
                  (b) Vẽ ngõ vào và đáp ứng trạng thái – zêrô tương ứng  

2.4-13  Vẽ hàm 
1

1
)( 2 +
=

t
tf  và )(tu . Tìm )()( tutf *  và vẽ kết quả. 

 
 

2.4-14  Hình P2.4-14 vẽ )(tf  và )(tg . Tìm và vẽ )()()( tgtftc *=  
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2.4-15 Tìm và vẽ )()()( tgtftc *=  vẽ ở hình P2.4-15 

 
 

2.4-16 Tìm và vẽ )()()( 21 tftftc *=  trong cặp hàm vẽ ở hình P2.4-16 
2.4-17 Hệ LT – TT – BB, nếu đáp ứng (trạng thái – zêrô) của ngõ vào )(tf  là )(ty , 

chứng minh là đáp ứng đáp ứng (trạng thái – zêrô) của ngõ vào )(tf&  là )(ty& , 

và đáp ứng khi ngõ vào ò ¥-
t

df tt )(  là ò ¥-
t

dy tt )( . 

2.4-18 Nếu )()()( tctgtf =* , chứng minh )()()()()( tctgtftgtf &&& =*=*  

Mở rộng kết quả để chứng minh là  ( ) )()()( ))()( tctgtf nmnm +=*  

Trong đó )()( tx m là đạo hàm của )(tx , và mọi đạo hàm của )(tf   và )(tg  tồn tại 
Hướng dẫn: Dùng phần đầu trong hướng dẫn trong bài tập 2.4-17 và đặc tính dời theo 
thời gian của tích phân chập. 
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2.4-19 Như đã bàn trong chương 1 (hình 1.27b), có thể biểu diễn ngõ vào theo các 
thành phần hàm bước, như vẽ trong hình P2.4-19. Nếu )(tg là  hàm bước đơn 
vị của hệ LT – TT – BB , chứng minh là đáp ứng (trạng thái-zêrô) )(ty  của hệ 

             LT – TT – BB theo ngõ vào )(tf  có thể biểu diễn thành 

                                  ò
¥

¥-
*=-= )()()()()( tgtfdtgfty && ttt  

Hướng dẫn: từ hình P2.4-19, thành phần đáp ứng bước được tô bóng được cho bởi . 
)(])([)( tttt D-D@D-D ntufntfu & . Đáp ứng hệ thống là tổng tất cả các thành phần.  

 
2.4-20 Điện tích đường đặt dọc theo truc x có mật độ điện tích )(xf . Chứng tõ là 

điện trường )(xE do điện tích đường tạo nên tại điểm x là 

                          )()()( xhxfxE *=     với  
24

1
)(

x
xh

pe
=  

     Hướng dẫn: Điện tích trong khoảng tD  đặt tại tt D= n  là ( ) tt DDnf . Đồng thời, 
theo luật Coulomb, điện trường )(rE  tại khoảng cách r đến điện tích q được cho bởi   

                                           24
)(

r
q

rE
pe

=  

2.4-21 Xác định )(sH , hàm truyền của bộ trễ lý tưởng theo thời gian T giây. Tìm kết 
quả bằng hai phương pháp: dùng phương trình (2.48) và dùng phương trình 
(2.49). 

       
2.5-1 Dùng phương pháp cổ điển, giải )()2()()127( 2 tfDtyDD +=++  nếu điều 

kiện đầu là 0)0( =+y ,  1)0( =+y&  và khi ngõ vào )(tf  

(a)  )(tu   (b) )(tue t-   (c) )(2 tue t-  

2.5-2 Dùng phương pháp cổ điển, giải )()3()()256( 2 tfDtyDD +=++  nếu điều 

kiện đầu là 0)0( =+y ,  2)0( =+y&  và khi ngõ vào )()( tutf = . 

2.5-3 Dùng phương pháp cổ điển, giải )()1()()44( 2 tfDtyDD +=++  nếu điều 

kiện đầu 4/9)0( =+y ,  5)0( =+y& , khi ngõ vào )(tf  (a) )(3 tue t-   (b) )(tue t-  

2.5-4 Dùng phương pháp cổ điển, giải )()1()()2( 2 tfDtyDD +=+  nếu điều kiện 

đầu 2)0( =+y ,  1)0( =+y& , khi ngõ vào )()( tutf = . 
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2.5-5 Làm lại bài tập 2.5-1, nếu ngõ vào )()( 3 tuetf t-=  
       

2.6-1 Giải thích,  lý luận và cho biết các hệ LT – TT – BB đặc trưng bởi các phương 
trình sau là  ổn định tiệm cận, biên ổn định hay không ổn định 
(a)  )()1()()128( 2 tfDtyDD -=++    

(b)   )()5()()23( 2 tfDtyDDD +=++  

(c)   )()5()()2( 22 tfDtyDD +=+  

(d)   )()13()()56)(1( 2 tfDtyDDD +=+-+  
   

2.6-2 Làm lại bài 2.6-1, nếu  
(a)   )()1()()52)(1( 2 tfDtyDDD -=+++  

(b)   )()92()()9)(1( 2 tfDtyDD +=++  

(c)   )()92()()9)(1( 22 tfDtyDD +=++  

                   (d)   )(3)()9)(4)(1( 222 tDftyDDD =+++   
 

2.6-3 Đối với hệ LT – TT – BB có đáp ứng xung là )()( tuth =  
(a) Xác định các nghiệm đặc tính của hệ thống này 
(b) Hệ thống là ổ định tiệm cận, ở biên tiệm cận, hay không ổn định 
(c) Hệ thống có ổn địnhBIBO 
(d) Hệ thống có thể dùng làm gì? 

 
2.6-4 Trong phần 2.6, ta đã chứng minh là hệ LT – TT – BB thì điều kiện (2.65) là 

đủ để hệ ổn định BIBO. Chứng minh đây cũng là điều kiện cần để có ổn định 
BIBO. Nói cách khác, chứng minh là khi phương trình (2.65) không thỏa thì 
tồn tại ngõ vào bị chặn, tạo ngõ ra không bị chặn. 
Hướng dẫn:  giả sử là hệ thống tồn tại có )(th  vi phạm phương trình (2.65) và 
tạo ngõ ra bị chặn với từng ngõ vào bị chặn. Thiết lập nghịch lý này qua việc 
xem một ngõ vào )(tf  định nghĩa với 1)( 1 =-ttf  khi 0)( ³th  và 

1)( 1 -=-ttf  khi 0)( <th , với 1t  là thời điểm hằng.  
 

 
 
2.7-1 Dữ liệu với tốc độ 1 triệu xung trong một giây được truyền qua kênh thông 

tin. Đáp ứng bước đơn vị )(tg  của kênh truyền được vẽ ở hình P2.7-1. 
(a) Cho biết kênh truyền này có truyền được dữ liệu với tốc độ yêu cầu 

không? 
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(b) Có thể truyền tín hiệu gồm các thành phần có tần số cao hơn 15 kHz có 
thể truyền qua kênh với độ trung thực cao hơn?  

 
2.7-2 Một kênh thông tin có khổ sóng 10kHz. Xung có độ rộng 0,5 ms  được 

truyền qua kênh này. 
(a) Xác định độ rộng của xung thu được 
(b) Tìm tốc độ tối đa mà các xung này có thể truyền qua kênh mà không bị 

giao thoa giữa các xung liên tiếp. 
 

2.7-3 Hệ LT – TT – BB bậc một có phương trình đặc tính 410-=l  
(a) Xác định rT , thời gian lên của đáp ứng bước đơn vị 
(b) Xác định băng thông của hệ thống 
(c) Xác định tốc độ mà xung thông tin có thể truyền qua hệ thống. 
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