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Lưu ý: Đề thi có 2 mặt
Câu 1: (2 điểm)
Cho mạch vôn kế AC như hình 1:

Hình 1
Cho R4 = 90 KΩ; R5 = 10 KΩ (thông số dùng chung cho câu a và b)
a) Tính điện áp V0 khi thang đo ở vị trí B và vị trí C, biết Vi (RMS) = √ (VAC);
R1 = R2 = R3 = 10 KΩ?
b) Tính điện trở R1, R2, R3 để tầm đo tại B là 50 VAC (RMS) và tầm đo tại C là 100 VAC
(RMS). Biết tại các tầm đo thì V0 = V0max= 5 VDC; tổng (R1+R2+R3) = 100 KΩ?
Câu 2: (2 điểm)
Một encoder tương đối có độ phân giải N = 1000 (xung/vòng) được gắn đồng trục với động cơ
a) Tính góc quay của động cơ ứng với 100 xung? Viết phương trình liên hệ giữa góc quay
và số xung: α0 = a. x (Trong đó α là góc quay, x là số xung, a là hệ số cần tìm)
b) Tính tốc độ quay của động cơ (vòng/phút)? biết tốc độ xung encoder đọc về của động
cơ là: 600 xung/s
Câu 3: (2 điểm)
Một Loadcell có các thông số như sau: Độ nhạy S = 2 mV/V. Nguồn cấp Vs = 5 Vdc. Tầm đo
từ 0 kg đến 100 kg.
a) Tính điện áp V0min, V0max của loadcell tương ứng khối lượng từ 0kg ÷ 100kg. Viết
phương trình liên hệ giữa khối lượng và điện áp: m = a .V + b (Trong đó m là khối
lượng, V là điện áp, a & b là hệ số cần tìm).
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b) Thiết kế mạch khuếch đại (có tính chọn điện trở), để tại 100kg thì V0 = 10 VDC; bỏ qua
khối lượng bàn cân. Viết phương trình liên hệ giữa khối lượng và điện áp:
m = a .V + b (Trong đó m là khối lượng, V là điện áp, a & b là hệ số cần tìm).
Câu 4: (2 điểm)
Một cảm biến nhiệt độ PT100 mắc vào mạch
cầu Wheatstone như hình 2.
a) Viết công thức tính điện áp V0 ?
b) Tính độ nhạy ngõ ra S (mV/0C) của
PT100 trong dải đo từ: 00C đến 2000C.
Biết PT100 có phương trình:
R(T) = R0 (1 T)
Với
Đặt: ∆R = R0 . .T

Hình 2
Câu 5: (2 điểm)
Một cảm biến áp suất có thông số của nhà sản xuất như sau:
Range (dải đo): 0 ÷ 100 Bar
Out (ngõ ra): 4 ÷ 20mA
a) Viết phương trình liên hệ giữa áp suất và dòng điện : P = a. I b (Với P là áp suất Bar, I là
dòng điện mA)
b) Để chuyển đổi tín hiệu dòng điện sang điện áp, ta mắc thêm điện trở R nối tiếp. Tính giá
trị điện trở R để tại 100 Bar thì VOUT = 5VDC.
Với R vừa tìm được hãy viết phương trình liên hệ giữa áp suất và điện áp: P = a. V+ b
(Với P là áp suất Bar, V là điện áp Volt)
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Nội dung

Câu

Điểm

a)
Hệ số khuếch đại:
AV = 1+

lần

= 1+

Vidc = Vi(rms). √
1
(2đ)

0,25
=√ .√

= 1,272 (VDC)

Tại vị trí B ta có:
(

0,25

)

(

0,25

0,25

)

b)
Tại vị trí C ta có
Vidc = 100. √ . 0,636 = 90 (VDC)
( )
0,25

=> R3 = 0,555K
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0,25

Tại vị trí B ta có
Vidc = 50. √ . 0,636 = 45 (VDC)
(
)
(

)

=> R2 + R3 = 1,111 K
=> R2 = 1, 111 – 0,555 = 0,556 K

0,25

=> R1 = 100 – 1,111 = 98,9 K
0,25
a) Góc quay
0,5
Phương trình liên hệ giữa góc quay và số xung:
2
(2đ)

(

)

(

0,5

)

b) Tốc độ quay
1s ↔ 600 xung
60s ↔ 60.600 = 36000 xung

0,5

Số vòng = 36000: 1000 = 36(vòng/phút)

0,5

a)
Vomin = 0mV
Vomax = 2.5 = 10mV

0.25
0,25

Phương trình liên hệ:
(

3
(2đ)

)
0,25

b) Trước khuếch đại: 0kg ÷ 100 kg ↔ V0 = 0mV ÷ 10 mV
Sau khuếch đại: 0kg ÷ 100 kg ↔ V0 = 0V ÷ 10V

0,25

 Hệ số khuếch đại v =

0,25

4/2

0,25

Chọn R2 = 100 KΩ => R1 = 0,1KΩ
Ta thiết mạch khuếch đại vi sai với các giá trị R1, R2 như trên

0,5

a)
Ta có:
[

(

)

]

0,5

Rút gọn biểu thức ta được:
0,5
(

)(

)

b)
4
0
(2đ) Khi T = C ⇔V0 = 0V

0,25

Khi T = 200 0C ⇔ ∆R = R0 . .T

(
)(
⇒ V0 = 0,18 V = 182,3 mV

(Ω)

)

0,25

0,25

0,25

Vậy độ nhạy

a) Phương trình liên hệ giữa áp suất và dòng điện có dạng: P = a. I + b
Theo đề bài ta có hệ phương trình:
5
(2đ) {

0,5

=> a = 6,25

0,25

b = -25
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Vậy phương trình liên hệ giữa áp suất và dòng điện là: P = 6,25. I(mA) – 25

( )

b) Tại 100 Bar thì I =

0,25

0,25

Vậy điện trở R cần mắc thêm có giá trị:
0,25

R=

Phương trình liên hệ giữa nhiệt độ và điện áp:
Từ phương trình dòng điện : P = 6,25. I(mA) – 25 ⟹ P = 6,25.

– 25

Với R = 0,25 K
Vậy P = 25.U - 25

0,25
0,25
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