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Cho hình một mạch đo vôn như hình 1.

Hình 1
a. Cho điện áp Vi = 500 (mV), R2=2.2 (KΩ), R1=220 (Ω). Tính giá trị điện áp Vo tương ứng khi
công tắc gạt tới vị trí A, B, C và D. Biết Ra=Rb=Rc=Rd
b. Gạt Công tắc tới điểm C. Hãy tính hệ số khuếch đại, R2 và R1. Biết rằng tầm đo khi công tắc gạt
tại C là 200 (mV) và Vo max= 5 (V). Biết Ra=Rb=Rc=Rd
c. Cho Ra = Rb = Rc = 2200 (Ω). Tính Rd để tầm đo tại D là 200 (mV). Biết R1 =100 (Ω); R2 = 4,9
(KΩ) và V0max = 5 (V)?
Câu 2: (2 điểm)
Hãy giải thích nguyên lý hoạt động mạch đóng cắt relay dùng quang trở như hình 2.a. Biết rằng
đặc tính quang trở như hình 2.b.

Hình 2.a

Hình 2.b

Câu 3: ( 2 điểm)
Cho một thiết bị dùng để đo khoảng cách như hình 3. Một Encoder tương đối được gắn đồng trục
với bánh xe, biết bánh xe có bán kính R=50cm.
Thông số kỹ thuật của Encoder như sau:
- Nguồn cấp : 12- 24Vdc
- Độ phân giải : 1024 xung/vòng
a. Tính góc quay, quãng đường đi được của bánh xe khi biết số xung thu về từ Encoder là 5000
xung.
b. Tính số xung thu về từ Encoder khi biết quảng đường đi được của bánh xe là 10m.

Hình 3
Câu 4 ( 1.5 điểm)
Cho mạch cảm biến nhiệt độ LM35 như hình 4 , thông số kỹ thuật cũa LM35 như sau:
Độ nhạy tuyến tính 10mV/°C
-

Dãy đo 0°C ~ 100°C

-

Điện áp nguồn cấp 5V

-

Dòng điện tiêu thụ khoảng 60μA nên tự tỏa nhiệt thấp

-

Ngõ ra tổng trở thấp; khoảng 0,1Ω đối với tải lmA

a. Tính điện áp ngõ ra cao nhất và thấp nhất của mạch LM35
b. Các anh/chị hãy thiết kế thêm mạch điện để ngõ ra của mạch xuất ra từ 0V tới 5V tương ứng với
nhiệt độ từ 0°C ~ 100°C

Câu 5 (1.5 điểm)
Cho một Loadcell như 5. Thông số kỹ thuật của Loadcell được cho như sau:
Nguồn cấp : Vs = 5 Vdc
Độ nhạy của loadcell : S = 2 mV/V
Tầm đo của loadcell : 0 tới 100 kg
a. Tính điện áp ngõ ra cao nhất và thấp nhất của Loadcell
b. Các anh/chị hãy thiết kế thêm mạch điện để ngõ ra của mạch xuất ra từ 0V tới 5V tương ứng khối
lượng đặt lên loadcell từ 0 – 100 kg.

Hình 5
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Câu 1

a. Hệ số khuếch đại của mạch :
(
) (
)

Điềm

lần

0.25

0.25

0.25

0.25
b. Ta có:
Trong đó:
0.25
Suy ra
(

0.25

)

Suy ra: R2=49*R1
Chọn
Ω) và

0.5

c. Hệ số khuếch đại của mạch :
(
) (
)

lần

0.25

Mà
Suy ra:
)

0.25

Mặt khác

Suy ra:
0.5

Câu 2

Câu 3

 Đây là mạch so sánh :
Nếu V2 > V1 thì Vo =12V ( mức cao)
Nếu V2 < V1 thì Vo =0V ( mức thấp)

0.5

 Điện áp V1 ngõ vào (-) của bộ so sánh được đặt trước bởi phân áp trên hai
điện trở R3 và R4. Điện áp V2 ngõ vào (+) chính là điện áp đặt lên LDR sẽ thay
đổi phụ thuộc vào ánh sáng.

0.5

 Khi LDR bị che tối, điện trở của nó rất lớn làm điện áp V2 rất lớn so với V1.
Điều này dẫn đến điện áp ngõ ra bộ so sánh LM311 sẽ ở mức cao làm kích dẫn
transistor dẫn đến rơle tác động đóng/cắt các tiếp điểm của nó.

0.5

 Khi LDR được chiếu sáng, điện trở của nó giảm làm V2 rất nhỏ và nhỏ hơn
V1. Lúc này điện áp ngõ ra của bộ so sánh chuyển sẽ ở mức thấp và không đủ kích
dẫn transistor dẫn đến rơle tác động đóng/cắt các tiếp điểm của nó.

0.5

Nhờ vậy, mạch điền khiểnrơle này có thể được dùng để đóng/cắt mạch tải
ngoài tùy theo mức độ chiếu sáng lên LDR.
a. Độ phân giải của Encoder là 1024 xung/vòng.
Gọi A là góc quay của bánh xe ứng với 5000 xung. Ta có :
Vậy
0.5
Vậy Quãng đường đi được của bánh xe ứng với 5000 xung là:
Gọi S là quãng đường đi được của bánh xe
0.5
b.Gọi B là góc quay của bánh xe tương ứng với quãng đường 10m
Gọi X là số xung thu về từ Encoder quay của bánh xe tương ứng với quãng
đường 10m
Gọi SB là quãng đương của bánh xe bằng 10m
0.5
Ta có:
( rad)
( rad)
0.5

Câu 4
a.

Điện áp ngõ ra thấp nhất của mạch ( T=00C)
0.25

Điện áp ngõ ra cao nhất của mạch ( T= 1000C)
0.25
b. Thiết kế mạch
Theo yêu cầu của bài toán
Hệ số khuếch đại của mạch là :
0.25
Mặt khác :
(

)

Suy ra
Chọn
Suy ra

0.25

Vẽ mạch :

0.5

Câu 5

a. Điện áp ngõ ra thấp nhất của loadcell ( m=0 kg)
0.25
Điện áp ngõ ra cao nhất của mạch ( m = 100 kg)

0.25
b.Thiết kế mạch
Theo yêu cầu của bài toán
Hệ số khuếch đại của mạch là :
0.25
Mặt khác :
(

)

Suy ra
Chọn
Suy ra

0.25

Vẽ mạch

0.5

