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Đáp án của Kiểm tra 15’ tại lớp #03 (25/02/2016) 
1) (2 đ) Chức năng của dụng cụ biến năng (transducer) là gì? Cảm biến và dụng cụ chấp hành là gì? 

Cho 2 thí dụ dụng cụ biến năng sơ cấp. 
BG. 
 Chức năng của transducer (bộ biến năng) chuyển đổi dạng năng lượng cơ bản (như cơ, 

nhiệt, điện từ, quang,..)  thành tín hiệu tương ứng có dạng năng lượng khác. Bộ biến năng 
có dạng cảm biến hoặc bộ chấp hành. 

 Sensor (cảm biến) là dụng cụ (hay thiết bị) phát hiện hoặc đo [một] tín hiệu hoặc kích 
thích, thu thập thông tin từ các "thế giới thực". 

 Actuator (bộ chấp hành) là là dụng cụ (hay thiết bị) sinh [một] tín hiệu hoặc kích thích. 
 Hai thí dụ của dụng cụ biến năng sơ cấp là nhiệt điện trở  và cảm biến đo biến dạng. 
 
2) (2 đ) Liệt kê các cảm biến dùng để đo sự dịch chuyển (displacement). 
BG. 

Các cảm biến điện trở, điện cảm, điện dung và áp điện.  
 
3) (2 đ) Kể tên các loại vật liệu cơ bản để làm cảm biến đo biến dạng. Loại nảo tốt hơn? 
BG. 

 Các loại vật liệu cơ bản để làm cảm biến đo biến dạng: kim loại/hợp kim và bán dẫn 
 Chọn loại vật liệu nào? 

 Xét độ nhạy thì bán dẫn tốt hơn. 
 Xét quan hệ tuyến tính và it bị ảnh hưởng của nhiệt độ hơn thì người ta chọn 

kim loại/hợp kim. 
 
4) (2 đ) Mô tả 4 loại cảm biến nhiệt chính. 
BG. 

 Cặp nhiệt điện: sức điện động (EMF) của 2 kim loại tiếp xúc nhau thay đổi theo nhiệt 
độ. 

 Bộ phát hiện nhiệt điện trở (RTD): điện trở kim loại thay đổi theo nhiệt độ, có TCR 
dương. 

 Nhiệt điện trở: điện trở của bán dẫn thay đổi theo nhiệt độ, có TCR âm. 
 Cảm biến nhiệt độ bức xạ: năng lượng photon kết hợp với phổ nhiệt trong dải hồng 

ngoại. 
 
5) (2 đ) Tại sao đo nhiệt bức xạ thường được dùng trong đo nhiệt độ y sinh? 
BG. 
Đo nhiệt bức xạ thường được dùng trong đo nhiệt độ y sinh vì các lý do sau: 

 Không cần tiếp xúc 
 Thời gian đáp ứng nhanh 
 Độ chính xác của phép đo tốt 
 Độc lập với kỹ thuật người dùng hoặc hoạt động cũa bệnh nhân. 
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