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LỞI MỞ ĐẦU 

Ngày nay, công nghệ hạt nhân không còn là một khái niệm mới mẻ nữa. Trải qua 

hơn 50 năm, công nghệ hạt nhân ngày càng phát triển và đóng một vai trò quan trọng 

trong hầu hết những lĩnh vực ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày: Y tế, Công nghiệp, 

Nông nghiệp, Chính trị, Kinh tế,… Không chỉ đem lại những hiệu quả trên đối tượng 

nghiên cứu, công nghệ hạt nhân đã đóng góp một nguồn lợi không nhỏ cho nhiều quốc 

gia trên thế giới hiện nay. Do đó, việc cải tiến cũng như mở rộng công nghệ hạt nhân là 

mối quan tâm hàng đầu của Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế IAEA nói riêng 

cũng như của toàn cầu nói chung. 

Trong quá trình học tập của sinh viên khoa Kỹ Thuật Hạt Nhân, không thể thiếu 

công việc thực hành. Do đó, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài này với mong mỏi có thể tìm 

hiểu, tiếp cận những ứng dụng về công nghệ hạt nhân trong Công nghiệp trên thế giới 

đồng thời dựa vào kiến thức đã được học tập tại trường cũng như trang bị thêm vốn kiến 

thức cho bản thân để nghiên cứu, thiết kế trang thiết bi ̣ haṭ nhân phuc̣ vu ̣nhu cầu thưc̣ tế 

về thăm dò, đánh giá môṭ vài tham số vâṭ lý liên quan đến quá trình hoaṭ đôṇg của hê ̣thiết 

bi ̣ đo đac̣ với mục đích hoàn thiện trang thiết bị hạt nhân. Trong giới hạn của bài viết này, 

tôi xin được giới thiệu viêc̣ xây dưṇg bài toán mô phỏng nhiêṭ đô,̣ hiển thi ̣dữ kiêṇ qua 

cảm biến và bô ̣chỉ thi ̣ kết quả dưới sư ̣điều khiển của phần mềm qua Keil C cho thiết bi ̣ 

ngoaị vi. Đề tài Xây dưṇg môṭ số bài toán thưc̣ nghiêṃ bằng chương trình Proteus8 và 

KeilC dùng trong ứng duṇg kỹ thuâṭ haṭ nhân với đối tượng nghiên cứu là Kỹ thuật Hạt 

nhân được ứng dụng trong công nghiệp và điều khiển tự động hóa. Chúng được nghiên 

cứu bằng Phương pháp mô phỏng và điều khiển tư ̣đôṇg vi điều khiển thuôc̣ dòng 80X51 

thiết bị qua chương trình Proteus 8; Phát triển chương trình ứng duṇg điều khiển bằng 

phần mềm KeilC cho vi điều khiển AT89C52 ở thiết bi ̣ ngoaị vi. 

Với đề tài này, tôi hy vọng mình có thể đóng góp một phần công sức vào quá trình 

xây dựng trang thiết bị điện tử phuc̣ vu ̣ứng duṇg ky ̃thuâṭ haṭ nhân trong công nghiêp̣ 

cũng như góp phần khai thác có hiêụ quả phương pháp mô phỏng và vâṇ hành thiết bi ̣

bằng phương pháp tư ̣đôṇg hóa giúp nước nhà ngày càng nhanh chóng thực hiện được 

mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. 
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I. PHẦN TỔNG QUAN 

1. Tình hình phát triển trang thiết bị ứng dụng kỹ thuật hạt nhân. 

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các thiết bị hạt nhân phục vụ cho các hoạt động của 

ngành cũng như các khoa y học hạt nhân, các cơ sở công nghiệp và các lĩnh vực nghiên 

cứu khác là một trong các hướng triển khai thành công trong ngành hạt nhân nhằm tạo 

điều kiện cho các ngành hình thành và phát triển việc ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng 

vị phóng xạ, góp phần mở rộng nhu cầu thị trường hạt nhân trong nước. Chẳng hạn, nhiều 

khoa y học hạt nhân được trang bị các thiết bị đo đếm và phân tích hạt nhân như hệ đo độ 

tập trung của iốt, xạ ký thận, đo suất liều, v.v...; để phục vụ nhu cầu phân tích đánh giá 

chất lượng vàng, nhiều hệ phân tích huỳnh quang tia X được chế tạo và chuyển giao cho 

các cơ sở có nhu cầu; cải tiến thiết bị hiện hình scanner trên cơ sở ghép nối với máy vi 

tính để hiện đại hóa việc chẩn đoán bệnh cho khoa y học hạt nhân; chế tạo các interface 

đa chức năng để xây dựng các hệ phổ kế hạt nhân trên máy vi tính phục vụ nghiên cứu và 

dịch vụ phân tích, v.v... 

Nghiên cứu thiết kế, xây dựng các hệ đo trong công nghiệp bằng kỹ thuật hạt nhân 

như đo mức chất lỏng trong các bình kín của dây chuyền sản xuất, trong các bình trộn 

phối liệu của các nhà máy công nghiệp, v.v... cũng đang được phát triển tại các cơ sở 

trong ngành hạt nhân. Bên cạnh đó kỹ thuật kiểm tra không phá hủy mẫu cũng là một 

trong các hướng đặc thù của ngành hạt nhân mà trong nhiều trường hợp không có phương 

pháp khác thay thế, chẳng hạn sử dụng phương pháp bức xạ truyền qua để chụp kiểm tra 

chất lượng mối hàn các đường ống kim loại trong các nhà máy, kiểm tra đánh giá tình 

trạng bên trong của các tháp chưng cất và tháp hấp thụ với đường kính đến 4m và chiều 

cao đến 30m trong công nghiệp hóa chất, kiểm tra chất lượng các cọc nhồi của các công 

trình xây dựng; sử dụng phương pháp bức xạ tán xạ ngược để xác định chất lượng của 

các công trình đường giao thông, đo mật độ của vật liệu, v.v... 

2. Cảm ứng nhiệt độ. 

Trong nghiên cứu khoa học, trong sản xuất cũng như trong đời sống sinh hoạt 

hằng ngày, luôn luôn cần xác định nhiệt độ của môi trường hay của một vật nào đó. Vì 

vậy việc đo nhiệt độ đã trở thành một việc làm vô cùng cần thiết. Đo nhiệt độ là một 

trong những phương thức đo lường không điện. 
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Nhiệt độ cần đo có thể rất thấp (một vài độ Kelvin), cũng có thể rất cao (vài ngàn, 

vài chục ngàn độ Kelvin). Độ chính xác của nhiệt độ có khi cần tới một vài phần ngàn 

độ, nhưng có khi vài chục độ cũng có thể chấp nhận được. Việc đo nhiệt độ được tiến 

hành nhờ các dụng cụ hỗ trợ chuyên biệt như cặp nhiệt điện, nhiệt điện trở, diode và 

transistor, IC cảm biến nhiệt độ, cảm biến thạch anh,... Tùy theo khoảng nhiệt độ cần đo 

và sai số cho phép mà người ta lựa chọn các loại cảm biến và phương pháp đo cho phù 

hợp. 

2.1. Đo nhiệt độ bằng phương pháp tiếp xúc. 

Phương pháp đo nhiệt độ trong công nghiệp thường là các nhiệt kế tiếp xúc. Có 

hai loại là: nhiệt kế nhiệt điện trở và nhiệt kế nhiệt ngẫu. Cấu tạo của nhiệt kế nhiệt điện 

trở và cặp nhiệt ngẫu cũng như cách lắp ghép chúng phải đảm bảo tính chất trao đổi nhiệt 

tốt giữa chuyển đổi với môi trường đo. Đối với môi trường khí hoặc nước, chuyển đổi 

được đặt theo hướng ngược lại với dòng chảy. Với vật rắn khi đặt nhiệt kế sát vào vật, 

nhiệt lượng sẽ truyền từ vật sang chuyển đổi và sẽ gây tổn hao nhiệt, nhất là với vật dẫn 

nhiệt kém. Do vậy diện tích tiếp xúc giữa vật đo và nhiệt kế càng lớn càng tốt. Khi đo 

nhiệt độ của các chất hạt (cát, đất,...), cần phải cắm sâu nhiệt kế vào môi trường cần đo 

và thường dùng nhiệt kế nhiệt điện trở có cáp nối ra ngoài. 

2.2. Đo nhiệt độ cao bằng phương pháp tiếp xúc. 

Ở môi trường nhiệt độ cao từ 1600oC trở lên, các cặp nhiệt ngẫu không chịu được 

lâu dài, vì vậy để đo nhiệt độ ở các môi trường đó người ta dựa trên hiện tượng quá trình 

quá độ đốt nóng cặp nhiệt: 

θ=f(t)=∆T(1-e
1

τ)    (1.1) 

Trong đó: 

    𝜃- là lượng tăng nhiệt độ của đầu nóng trong thời gian t. 

   ∆𝑇- hiệu nhiệt độ của môi trường đo và cặp nhiệt. 

   𝜏- hằng số thời gian của cặp nhiệt ngẫu 

Dựa trên quan hệ này có thể xác định được nhiệt độ của đối tượng đo mà không 

cần nhiệt độ đầu làm việc của cặp nhiệt ngẫu phải đạt đến nhiệt độ ấy. Nhúng nhiệt ngẫu 

vào môi trường cần đo trong khoảng (0,4 - 0,6)s, ta sẽ được phần đầu của đặc tính quá 
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trình quá độ của nhiệt ngẫu và theo đó tính được nhiệt độ của môi trường. Nếu nhiệt độ 

đầu công tác của cặp nhiệt ngẫu trong thời gian nhúng vào môi trường cần đo đạt nhiệt 

độ vào khoảng một nửa nhiệt độ môi trường thì nhiệt độ tính được có sai số không quá 

hai lần sai số của nhiệt kế nhiệt nhẫu đo trực tiếp. Phương pháp này dùng để đo nhiệt độ 

của thép nấu chảy. 

2.3. Các loại cảm biến nhiệt. 

 Thermistor: Thermistor được làm từ các vật liệu bán dẫn, sự thay đổi điện trở của 

vật liệu tỉ lệ với nhiệt độ trong dải đo. Tuy nhiên khi nhiệt độ tăng thì điện trở lại giảm, 

do vậy Thermistor có hệ số nhiệt âm. Mặc dù vậy, cũng có một số thermistor có hệ số 

nhiệt dương.  

 Nhiệt điện trở (RTD-resitance temperature detector): RTD được chế tạo từ các 

dây dẫn nhậy cảm với nhiệt độ (phần tử điện trở), vật liệu phổ biến nhất là platium, nickel, 

đồng, nickel-sắt. Chúng được đặt trong ống bảo vệ. Đối với RTD thì trở kháng tăng tuyến 

tính với nhiệt độ cần đo, do vậy RTD có hệ số nhiệt dương. 

Cặp nhiệt điện (Thermocouple): Được cấu tạo từ một cặp kim loại, làm từ vật 

liệu khác nhau. 2 đầu nối với nhau và đặt ở 2 vùng nhiệt độ, sự chênh lệch nhiệt độ tạo 

ra sức điện động trên 2 đầu cặp nhiệt ngẫu. 

Hỏa kế- Pyrometer: Nhiệt kế bức xạ (hỏa kế ) là loại thiết bị chuyên dụng dùng 

để đo nhiệt độ của những môi trường mà các cảm biến thông thường không thể tiếp xúc 

được  (lò nung thép, hóa chất ăn mòn mạnh, khó đặt cảm biến). Gồm có các loại: Hỏa 

kế bức xạ, hỏa kế cường độ sáng, hỏa kế màu sắc. Chúng hoạt động dựa trên nguyên tắc 

các vật mang nhiệt sẽ có hiện tượng bức xạ năng lượng. Và năng lượng bức xạ sẽ có 

một bước sóng nhất định. Hỏa kế sẽ thu nhận bước sóng này và phân tích để cho ra 

nhiệt độ của vật cần đo. 

Cảm biến nhiệt Bán dẫn: là những loại cảm biến được chế tạo từ những chất 

bán dẫn. Có các loại như Diode, Transistor, IC. Nguyên lý của chúng là dựa trên mức 

độ phân cực của các lớp P-N tuyến tính với nhiệt độ môi trường. Ngày nay với sự phát 

triển của ngành công nghệ bán dẫn đã cho ra đời rất nhiều loại cảm biến nhiệt với sự 

tích hợp của nhiều ưu điểm: Độ chính xác cao, chống nhiễu tốt, hoạt động ổn định, 

mạch điện xử lý đơn giản… Dễ dàng bắt gặp các cảm biến loại này dưới dạng diode  

https://bientan.wordpress.com/2012/03/14/tong-quan-ve-cac-loai-cam-bien-nhiet-do/
https://bientan.wordpress.com/2012/03/14/tong-quan-ve-cac-loai-cam-bien-nhiet-do/
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(hình dáng tương tự Pt100), các loại IC như: LM35, LM335, LM45. Nguyên lý của 

chúng là nhiệt độ thay đổi sẽ cho ra điện áp thay đổi. Điện áp này được phân áp từ một 

điện áp chuẩn có trong mạch. 

3. Phần mềm mô phỏng Proteus. 

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ ngày càng phát triển không ngừng ngành tin 

học nói chung đã có mặt hầu như trong tất cả các ngành nghề từ đơn giản đến phức tạp. 

Ngành công nghệ tin học đã đóng góp không nhỏ vào công việc giảng dạy và mang lại 

nhiều kết quả đáng kể. Proteus VSM (Virtual Simulation Microprocessor): là chương 

trình tạo và chạy các mạch điện tử, các mạch có vi xử ý và mô phỏng quá trình làm việc 

của mạch nguyên lý, giúp do người làm mạch điện tử có thể hình dung trực quan hơn vào 

thực tế của các linh kiện điện tử. 

3.1. Các chức năng cơ bản của proteus. 

Ưu điểm: 

- Dễ tạo ra một sơ đồ nguyên lý đơn giản từ các mạch đơn giản đến các mạch 

có bộ vi xử lý phức tạp. 

- Dễ chỉnh sửa các đặc tính của linh kiện trên sơ đồ nguyên lý, chỉnh sửa nguồn 

nuôi của mạch, thay đổi tần số hoạt dộng của vi xử lý… 

- Mô phỏng, phân tích các kết quả từ mạch nguyên lý. Proteus giúp người sử 

dụng có thể thấy trước mạch thiết kế chạy đúng hay sai trước khi thiết kế trên bo 

mạch. 

- Các công cụ phục vụ cho việc phân tích có độ chính xác cao như đo vôn hay 

ampe, máy đo dao động… 

- Mô phỏng được các công cụ phát và thu tín hiệu từ các mạch giao tiếp với máy 

tính thông qua RS232. Trong đó người dung có thể điều khiển được quá trình 

truyền phát, tốc độ Baud… giúp người lập trình có thể mô phỏng các mạch truyền 

phát dữ liệu. 

- Lưu lại các kết quả phân tích. 
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Khả năng ứng dụng: 

- Khả năng chính của Proteus là mô phỏng, phân tích các kết quả từ mạch 

nguyên lý. Proteus giúp cho người sử dụng thấy được mạch thiết kế chạy đúng hay 

sai trước khi thiết kế trên bo mạch. 

- Khả năng áp dụng chương trình Proteus vào giảng dạy là rất tốt cho các thầy 

cô cũng như sinh viên học tập kỹ thuật điện tử vì hầu như Proteus cung cấp đầy đủ 

từ cơ bản đến phức tạp cho người học điện tử và vi xử lý. 

- Proteus giúp cho các sinh viên tự học, tự nghiên cứu và thiết kế các phần dã 

học, chạy xem kết quả và rút ra các bài học tốt. Điều cơ bản nhất là tiết kiệm tiền 

cho các sinh viên không có điều kiện mà ham học hỏi, tìm tòi và nghiên cứu. 

Khả năng phân tích: 

- Phân tích một mạch đơn giản. 

- Phân tích mạch qua các họ vi xử lý. 

- Phân tích mạch qua các đồ thị, các máy đo ví dụ. 

- Phân tích Analogue. 

- Phân tích Digital. 

- Phân tích tần số. 

- Phân tích âm thanh. 

- Phân tích truyền phát dữ liệu. 

- Phân tích quá tải, quá áp, đủ tải…giúp cho người sử dụng hình dung được khi 

quá tải ảnh hưởng thế nào đến linh kiện mà không phải mất chi phí cũng như an 

toàn tuyêt đối. 

Nhiệm vụ của Proteus đối với đề tài: Tạo ra một mạch cảm biến nhiệt LM35 xử 

dụng vi xử lý AT89C52 cung bộ chuyển đổi ADC0804 và màn hình LCD. Từ đó chạy 

mô phỏng mạch để người sử dụng có thể phân tích kết quả đạt được. 
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3.2. Tạo mạch mô phỏng trong proteus. 

Sau khi chương trình Proteus được cài đặt hoàn chỉnh, để khởi động chương trình 

chúng ta vào Start => Program => Proteus 8 Professinal và chọn Proteus 8 Professinal. 

Hoặc click vào biểu tượng của Proteus 8 Professinal trên màn hình Destop. 

Hình 3.1: Biểu tượng của Proteus 8 Professinal. 

 

Hình 3.2: Giao diện của chương trình Proteus. 

Để thiết kế được mạch mô phỏng ta nhấp vào biểu tượng  trên thanh công cụ 

của chương trình. 
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Hình 3.3: Giao diện vẽ mạch mô phỏng. 

Tại cửa sổ này của chương trình, chúng ta có thể thao tác để vẽ ra các mạch mô 

phỏng. 

Để lấy thêm linh kiên ta nhấn vào biểu tượng  hoặc phím tắt P trên bàn phím 

để mở thư viện. Thư viện linh kiện hiện ra, ta nhập tên linh kiện vào ô keyword hoặc có 

thể chọn chúng từ catalog. Bên phần results, ta chọn thiết bị cần thêm và nhấn OK. 

 

Hình 3.4: Thư viện lấy linh kiện mô phỏng. 

Để tiến hành lấy linh kiện ra trang thiết kế ta chọn thiết bị cần dùng ở mục 

DEVICES, sau đó nhấp chuột trái hai lần tại vị trí cần đặt để vẽ linh kiện ra. 
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Ngoài những linh kiện có trong thư viện, chúng ta có thể lấy thêm nhiều thiết bị 

phục vụ cho quá trình vẽ mạch và phân tích mạch trong thanh toolbar nằm ở bên trái cửa 

sổ giao diện của phần mềm. 

Các biểu tượng trên thanh toolbar và chức năng của chúng: 

 Selection Mode: Nhấp trái linh kiện để xem edit component. 

 Component Mode: Chọn linh kiện sau khi nhấn nút P ở hộp thoại 

DEVICES. 

 Junction Dot Mode: Chấm điểm trên trang. 

 Wire Label Mode: Tạo nhãn tên cho dây dẫn. 

 Text Scrip Mode: Nhấp chuột trái và viết. 

 Buses Mode: Tạo bus. 

 Subcircuit Mode 

 Terminals Mode: Tạo nguồn, nối đất, bus…. 

 Device Pins Mode: Chân linh kiện. 

 Graph Mode: Đồ thị dao động. 

 Active Popup Mode  

 Generater Mode: DC, xung, sin…. 

 Probe Mode: Đo giá trị dòng điện, hiệu điện thế. 

 Instrument Mode: Dụng cụ ảo. 

 2D Graphics Line Mode: Vẽ đường 2D. 

 2D Graphics Circle Mode: Vẽ hộp 2D. 

 2D Graphics Box Mode: Vẽ đường tròn 2D. 

 2D Graphics Arc Mode: Vẽ cung tròn 2D. 

 2D Graphics Closed Path Mode: Vẽ đa giác 2D. 
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 2D Graphics Text Mode: Vẽ text box. 

 2D Graphics Symbols Mode 

 2D Graphics Markers Mode 

 

Sau khi hoàn thành xong mạch mô phỏng, ta sử dụng thanh công cụ

 để điều khiển start, step by step, pause và stop quá trình mô phỏng 

mạch. 

4. Phần mềm biên dịch Keil C. 

Các vi điều khiển không thể hiểu được ngôn ngữ mà chúng ta đã viết chương trình, 

nó chỉ hiểu được các mã máy (do nhà sản xuất tạo ra). Vì vậy để các vi điều khiển có thể 

hiểu được, chúng ta cần một chương trình chuyển đổi các chương trình thành ngôn ngữ 

máy và Keil C chính là một phần mềm như vậy. 

Keil C là một chương trình biên dịch (được dùng chủ yếu cho vi điều khiển họ 

8051) có chức năng phiên dịch các dòng lệnh mà chúng ta viết bằng ngôn ngữ C sang 

“ngôn ngữ mã máy” (tạo ra một file.hex) từ đó ta sẽ nạp các file hex này để ra lệnh cho 

các vi điều khiển. 

Lưu đồ của Keil C: 

 

 

Hình 3.5: Lưu đồ của Keil C. 

4.1. Dùng Keil C để viết chương trình cho vi điều khiển. 

4.1.1. Tạo một Project mới. 

Sau khi chương trình được cài đặt, ta click vào biểu tượng  của chương 

trình Keil C trên Destop để sử dụng chương trình. 

Ở giao diện chính của Keil C chọn Project/New µVision Project. 

Chương trình viết 

bằng ngôn ngữ C 
Keil C biên dịch Chương trình viết bằng 

“ngôn ngữ mã máy” 
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Hình 4.1: Tạo Project mới. 

 

Hình 4.2: Đặt tên cho Project. 

Đặt tên cho Project và chọn save. Như vậy ta đã tạo được một Project mới theo 

đúng tên mà ta đã đặt. 

Sau khi tạo Project, ta tiến hành chọn hãng vi điều khiển và họ vi điều khiển mà ta 

muốn sử dụng để lập trình. Ví dụ như vi điều khiển AT89C52.  
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Hình 4.3: Chọn vi điều khiển cho Project. 

Sau khi chọn xong loại vi xử lý, một câu hỏi hiện ra và ta chọn No, vì chọn Yes 

chương trình sẽ copy toàn bộ tiêu chuẩn của họ 8051 vào Project mà ta mới tạo, như vậy 

sẽ làm lãng phí dung lượng cho Protect. 

Sau khi tạo xong Project, ta tiến hành mở một trang mới để soạn thảo chương trình 

bằng cách chọn File/New. 

 

Hình 4.4: Tạo trang mới để soạn thảo chương trình. 
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Hình 4.5: Giao diện soạn thảo chương trình. 

Cửa sổ soạn thảo của chương trình xuất hiện, sau đó ta có thể soạn thảo trong của 

sổ này bằng ngôn ngữ C. 

Trước khi đi vào soạn thảo, ta chon save và đặt tên cho chương trình soạn thảo. Ta 

sử dụng định dạng file là.c vì chúng ta viết chương trình bằng ngôn ngữ C. Sau khi đặt 

tên xong ta nhấn save. 

 

Hình 4.6: Lưu chương trình đã soạn thảo. 
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Sau khi đặt tên cho chương trình, ta nhấp chuột phải vào Source Group 1/add file 

to Group “Source Group 1” để đưa chương trình vào Project. 

 

Hình 4.7: Thêm chương trình vào Project. 

Cửa sổ xuất hiện ta chọn chương trình cần thêm vào và nhấn add, lúc này chương 

chương đã được thêm vào và chúng ta nhấn close. 

 

Hình 4.8: Cửa sổ chọn chương trình để thêm vào Project. 

4.1.2. Biên dịch chương trình. 

Sau khi soạn thảo chương trình xong, ta tiến hành lưu chương trình và sửa lỗi. Tuy 

nhiên, vi xử lý chỉ nhận mã Hex để hoạt động, vì vậy trước khi biên dịch ta chọn Target 
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Options, một cửa sổ xuất hiện ta chọn Output/Create Hex file nhấn OK để biên dịch đồng 

thời tạo ra file Hex. 

 

Hình 4.9: Tạo file Hex và biên dịch chương trình lần đầu. 

Sau này, khi chỉnh sửa lại chương trình ta chỉ cần nhấn Rebuild all target file, 

chương trình sẽ được biên dịch đồng thời cập nhập lại chương trình cho file Hex. 

 

Hình 4.10: Biên dịch chương trình và cập nhập file Hex. 
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5. Kỹ thuật giao diện. 

Khi mạch được sử dụng, nó sẽ thu thập những dữ liệu mà chúng ta quan tâm, sau 

đó dữ liệu này sẽ được vi xử lý tính toán và chuyển đổi theo chương trình có sẵn và hiển 

thị chúng ra màn hình. 

Có hai cách hiển thị dữ liệu ra màn hình: 

- Hiển thị dữ liệu lên máy tính. 

- Hiển thị dữ liệu lên màn hình LCD. 

5.1. Dữ liệu được hiển thị trên máy tính. 

Việc giao tiếp giữa máy tính và thiết bị ngoại vi (mạch cảm ứng) có thể giao tiếp 

bằng 3 cách: 

Giao tiếp bằng slot card: 

Bên trong máy tính có những khe cắm dùng cho card màn hình, ngoài card chính 

của máy vẫn còn nhiều rãnh cắm trống. Để giao tiếp với máy tính, ta có thể thiết kế những 

card mở rộng để cắm vào các rãnh trống này. Phương này giao tiếp này rất đơn giản, giảm 

thiểu được số linh kiện, tốc độ truyền dữ liệu nhanh. Tuy nhiên, do khe cắm này nằm 

trong máy nên muốn sử dụng thì phải tháo máy ra, gây bất tiện cho người sử dụng. 

Giao tiếp bằng cổng song song: 

Việc giao tiếp giữa vi điều khiển 8051 với máy tính được thực hiện qua cổng 25 

chân phía sau máy tính. Qua cổng này dữ liệu được truyền đi song song, nên nó được gọi 

là cổng song song. 

Hình 5.1: Cổng song song. 

Giao tiếp bằng cổng nối tiếp: 

Cổng nối tiếp RS232 là giao tiếp phổ biến nhất hiện nay. Người ta còn gọi là cổng 

COM. Giống như cổng song song, cổng COM cũng được sử dụng rộng rãi để giao tiếp 

với các thiết bị ngoại vi. Việc truyền dữ liệu ở cổng COM được truyền theo kiểu nối tiếp, 

nghĩa là các bit dữ liệu truyền đi nối tiếp nhau trên một đường dẫn. Loại truyền dữ liệu 
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này có khả năng dùng cho các ứng dụng có yêu cầu truyền khoảng cách lớn, bởi vì khả 

năng gây nhiễu là nhỏ đáng kể so với cổng song song.  

Cổng COM không phải là hệ thống bus nó chỉ cho phép tạo ra liên kết dưới hình 

thức điểm với điểm giữa 2 máy tính cần trao đổi thông tin với nhau. 

Hình 5.2: Cổng nối tiếp DB25 và DB9. 

Vì tín hiệu cổng COM thường dùng ở mức ±12V nên không tương thích với điện 

áp TTL, nên để giao tiếp vi điều khiển vows máy tính qua cổng COM thì ta phải qua một 

vi mạch biến đổi điện áp cho phù hợp với TTL và chúng ta dùng vi mạch MAX232. 

Ưu điểm: 

- Dễ dàng quan sát số liệu. 

- Dễ dàng xử lý số liệu. 

- Dễ dàng lưu trữ số liệu. 

Nhược điểm: 

- Chỉ sử dụng được ở những nơi có không gian lớn. 

- Tốn thêm kinh phí xây dựng. 

 

5.2. Dữ liệu hiển thị trên màn hình LCD. 

Dữ liệu sẽ được vi xử lý xuất ra và hiển thị trực tiếp lên LCD. 

Ưu điểm: 

- Tiết kiệm chi phí. 

- Dễ dàng sử dụng được có không gian nhỏ. 

Nhược điểm: 

- Dễ gây sai số do quá trình đọc dữ liệu. 

- Không thể lưu trữ dữ liệu. 
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 Tóm tắt phần tổng quan: Ở phần này khóa luận nói về tình hình trang thiết bị hạt nhân 

hiện nay, đồng thời giới thiệu qua về cảm ứng nhiệt, các phương pháp cảm ứng nhiệt cũng như 

phân loại phân loại các cảm ứng nhiệt dựa trên cách đo của chúng. Ngoài ra, phần tổng quan 

còn giới thiệu hai phần mềm rất quan trọng đối với đề tài này là Proteus và Keil C, cũng như 

cách sử dụng chúng để mô phỏng ra một mạch điều khiển hoàn chỉnh. Cuối cùng là kỹ thuật hiển 

thị dữ liệu trên màn hình LCD cùng với những cách truyền dữ liệu lên máy tính. 
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II. PHẦN THỰC NGHIỆM 

6. Các thiết bị thực nghiệm. 

6.1. Vi xử lý AT89C52.  

Họ vi điều khiển MCS-51 do Intel sản xuất đầu tiên vào năm 1980 là các IC thiết 

kế cho các ứng dụng hướng điều khiển. Các IC này chính là một hệ thống vi xử lý hoàn 

chỉnh bao gồm các các thành phần của hệvi xử lý: CPU, bô nhớ, các mạch giao tiếp, điều 

khiển ngắt. 

MCS-51 là họ vi điều khiển sử dụng cơ chế CISC (Complex Instruction Set 

Computer), có độ dài và thời gian thực thi của các lệnh khác nhau. Tập lệnh cung cấp cho 

MCS-51 có các lệnh dùng cho điều khiển xuất/nhập tác động đến từng bit. MCS-51 bao 

gồm nhiều vi điều khiển khác nhau, bộ vi điều khiển đầu tiên là 8051 có 4KB ROM, 128 

byte RAM và 8031, không có ROM nội, phải sử dụng bộ nhớ ngoài. 

Chức năng của các chân: 

- Chân VCC: Chân số 40 là VCC cấp điện áp nguồn cho vi điều khiển. Nguồn 

điện cấp là +5V±0.5. 

- Chân GND: Chân số 20 nối GND (hay nối Mass). 

- Port 0 (P0): Port 0 gồm 8 chân (từ chân 32 đến 39) có hai chức năng: 

o Chức năng xuất/nhập: các chân này được dùng để nhận tín hiệu từ bên ngoài 

vào để xử lí, hoặc dùng để xuất tín hiệu ra bên ngoài, chẳng hạn xuất tín 

hiệu để điều khiển led đơn sáng tắt. 

o Chức năng bus dữ liệu và bus địa chỉ (AD7-AD0): 8 chân này (hoặc Port 0) 

còn làm nhiệm vụ lấy dữ liệu từ ROM hoặc RAM ngoại (nếu có kết nối với 

bộ nhớ ngoài), đồng thời Port 0 còn được dùng để định địa chỉ của bộ nhớ 

ngoài. 

- Port 1 (P1): Port P1 gồm 8 chân (từ chân 1 đến chân 8), chỉ có chức năng làm 

các đường xuất/nhập, không có chức năng khác. 

- Port 2 (P2): Port 2 gồm 8 chân (từ chân 21 đến chân 28) có hai chức năng: 

o Chức năng xuất/nhập. 

o Chức năng là bus địa chỉ cao (A8-A15): khi kết nối với bộ nhớ ngoài có 

dung lượng lớn, cần 2 byte để định địa chỉ của bộ nhớ, byte thấp do P0 đảm 

nhận, bytecao do P2 này đảm nhận. 
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Hình 6.1: Sơ đồ chân của vi điều khiển AT89C52. 

- Port 3 (P3): Port 3 gồm 8 chân (từ chân 10 đến 17): Chức năng xuất/nhập dữ 

liệu. 

- Chân RST (RESET): vị trí chân là 9 dùng để thiết lập trạng thái ban đầu cho 

vi điều khiển.  

- Chân XTAL1 và XTAL2: Hai chân này có vị trí chân là 18 và 19 được sử dụng 

để nhận nguồn xung clock từ bên ngoài để hoạt động, thường được ghép nối với 

thạch anh và các tụ để tạo nguồn xung clock ổn định. 

- Chân PSEN  (program store enable) tín hiệu được xuất ra ở chân 29 dùng để 

truy xuất bộ nhớ chương trình ngoài.  

- Chân ALE: (chân cho phép chốt địa chỉ-chân 30) khi Vi điều khiển truy xuất 

bộ nhớ từ bên ngoài, port 0 vừa có chức năng là bus địa chỉ, vừa có chức năng là 

bus dữ liệu do đó phải tách các đường dữ liệu và địa chỉ. Tín hiệu ở chân ALE 

dùng làm tín hiệu điều khiển để giải đa hợp các đường địa chỉ và các đường dữ 

liệu khi kết nối chúng với IC chốt. 
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6.2. Bộ chuyển đổi ADC0804. 

Các bộ chuyển đổi ADC thuộc những thiết bị được sử dụng rộng rãi nhất để thu 

dữ liệu. Các máy tính số sử dụng các giá trị nhị phân, nhưng trong thế giới vật lý thì mọi 

đại lượng ở dạng tương tự (liên tục). Nhiệt độ, áp suất (khí hoặc chất lỏng), độ ẩm và vận 

tốc và một số ít những đại lượng vật lý của thế giới thực mà ta gặp hằng ngày. Một đại 

lượng vật lý được chuyển về dòng điện hoặc điện áp qua một thiết bị được gọi là các bộ 

biến đổi. Các bộ biến đổi cũng có thể coi như các bộ cảm biến. Mặc dù chỉ có các bộ cảm 

biến nhiệt, tốc độ, áp suất, ánh sáng và nhiều đại lượng tự nhiên khác nhưng chúng đều 

cho ra các tín hiệu dạng dòng điện hoặc điên áp ở dạng liên tục. Do vậy, ta cần một bộ 

chuyển đổi tương tự số sao cho bộ vi điều khiển có thể đọc được chúng. Một chip ADC 

được sử dụng rộng rãi là ADC0804. 

Hình 6.2: Sơ đồ chân của ADC0804. 

Chip ADC0804 là bộ chuyển đổi tương tự số thuộc họ ADC800 của hãng National 

Semiconductor. Chip này cũng được nhiều hãng khác sản xuất. Chip có điện áp nuôi +5V 

và độ phân giải 8 bit.  

Ngoài độ phân giải thì thời gian chuyển đổi cũng là một tham số quan trọng khi 

đánh giá bộ ADC. Thời gian chuyển đổi được định nghĩa là thời gian mà bộ ADC cần để 

chuyển một đầu vào tương tự thành một số nhị phân. Đối với ADC0804 thì thời gian 

chuyển đổi phụ thuộc vào tần số đồng hồ được cấp tới chân CLK và CLK IN và không 

bé hơn 110µs. 
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Các đặc điểm của ADC0804: 

- Nguồn nuôi 5 V, hiệu suất cao. 

- Dãi tín hiệu lối vào tương tự 5V khi nguồn nuôi là +5V. Có thể mở rộng thang 

đo bằng các giải pháp kỹ thuật cho từng mạch cụ thể. 

- Dễ dàng giao tiếp với vi xữ lý vì đầu ra có bộ đệm 3 trạng thái nên có thể ghép 

trực tiếp vào kênh dữ liệu của hệ VXL. 

- Tổng sai số chưa chỉnh là ½ LSB.  

- Thời gian chuyển đổi 100 𝜇s.  

- Bus dữ liệu 8 bit. 

- Các tín hiệu đều tương thích TTL.  

- Tần số xung clock 10khz-1208khz.  

- Đảm bảo sai số tuyến tính trong dãi nhiệt độ từ -40oC – 85oC  

- Bộ phát xung nhịp nằm trên chip.  

- Không cần điều chỉnh điểm 0. 

- Dòng tiêu thụ cỡ 1.9mA. 

Các chân của ADC0804 được mô tả như sau: 

- Chân CS - chọn chíp: Là một đầu vào tích cực mức thấp được sử dụng để kích 

hoạt chíp ADC0804. Để truy cập ADC0804 thì chân này phải ở mức thấp. 

- Chân RD (đọc): Đây là một tín hiệu đầu vào được tích cực mức thấp. Các bộ 

ADC chuyển đổi đầu vào tương tự thành số nhị phân tương đương với nó và giữ 

nó trong một thanh ghi trong. RD được sử dụng để nhận dữ liệu được chuyển đổi 

ở đầu ra của ADC0804. Khi CS = 0 nếu một xung cao xuống thấp được áp đến 

chân RD thì đầu ra số 8 bít được hiển diện ở các chân dữ liệu D0 - D7. Chân RD  

cũng được coi như cho phép đầu ra. 

- Chân ghi WR (thực ra tên chính xác là “Bắt đầu chuyển đổi”): Đây là chân đầu 

vào tích cực mức thấp được dùng để báo cho ADC0804 bắt đầu quá trình chuyển 

đổi. Nếu CS = 0 khi WR tạo ra xung cao xuống thấp thì bộ ADC0804 bắt đầu 

chuyển đổi giá trị đầu vào tương tự Vin về số nhị phân 8 bít. Lượng thời gian cần 

thiết để chuyển đổi thay đổi phụ thuộc vào tần số đưa đến chân CLK IN và CLK 
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R. Khi việc chuyển đổi dữ liệu được hoàn tất thì chân INTR được ép xuống thấp 

bởi ADC0804. 

- Chân CLK IN và CLK R: Chân CLK IN là một chân đầu vào được nối tới một 

nguồn đồng hồ ngoài khi đồng hồ ngoài được sử dụng để tạo ra thời gian.  

- Chân ngắt INTR (ngắt hay gọi chính xác hơn là “kết thúc chuyển đổi’): Đây là 

chân đầu ra tích cực mức thấp. Bình thường nó ở trạng thái cao và khi việc chuyển 

đổi hoàn tất thì nó xuống thấp để báo cho CPU biết là dữ liệu được chuyển đổi sẵn 

sàng để lấy đi. Sau khi INTR  xuống thấp, ta đặt CS = 0 và gửi một xung cao  xuống 

thấp tới chân RD lấy dữ liệu ra của 0804. 

- Chân Vin (+) và Vin (-): Đây là các đầu vào tương tự vi sai mà Vin = Vin (+) - 

Vin (-). Thông thường Vin (-) được nối xuống đất và Vin (+) được dùng như đầu 

vào tương tự được chuyển đổi về dạng số. 

- Chân VCC: Đây là chân nguồn nuôi +5v, nó cũng được dùng như điện áp tham 

chiếu khi đầu vào Vref/2 (chân 9) để hở. 

- Chân Vref/2: Chân 9 là một điện áp đầu vào được dùng cho điện áp tham chiếu. 

Nếu chân này hở (không được nối) thì điện áp đầu vào tương tự cho ADC0804 

nằm trong dải 0 đến +5v (giống như chân VCC). Tuy nhiên, có nhiều ứng dụng 

mà đầu vào tương tự áp đến Vin cần phải khác ngoài dải 0 đến 5v. Chân Vref/2 

được dùng để thực thi các điện áp đầu vào khác ngoài dải 0 - 5v. 

Vref/ 2(V) Vin(V) Step Size (mV) 

Hở * 0 đến 5 5/256 = 19.53 

2.0 0 đến 4 4/255 = 15.62 

1.5 0 đến 3 3/256 = 11.71 

1.28 0 đến 2.56 2.56/256 = 10 

1.0 0 đến 2 2/256 = 7.81 

0.5 0 đến 1 1/256 = 3.90 

Ghi chú: VCC = 5V; Khi Vref/2 hở thì đo được ở đó khoảng 2,5V; Kích thước bước 

(độ phân dải) là sự thay đổi nhỏ nhất mà ADC có thể phân biệt được. 
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- Các chân dữ liệu D0 - D7: Các chân dữ liệu D0 - D7 (D7 là bít cao nhất MSB 

và D0 là bít thấp nhất LSB) là các chân đầu ra dữ liệu số. Đây là những chân được 

đệm ba trạng thái và dữ liệu được chuyển đổi chỉ được truy cập khi chân CS = 0 

và chân RD bị đưa xuống thấp. Để tính điện áp đầu ra ta có thể sử dụng công thức 

sau: 

Với Ud là đầu ra dữ liệu số (dạng thập phân). Vin là điện áp đầu vào tương tự và độ 

phân dải là sự thay đổi nhỏ nhất được tính như là (2  Vref/2) chia cho 256 đối với ADC 

8 bít. 

6.3. Màn hình hiển thị TEXT LCD. 

Trong những năm gần đây LCD đang ngày càng được sử dụng rộng rãi thay thế 

dần cho các đèn LED (các đèn LED 7 đoạn hay nhiều đoạn). Đó là vì các nguyên nhân 

sau:  

- Các LCD có giá thành thấp. 

- Khả năng hiển thị các số, các ký tự và đồ hoạ tốt hơn nhiều so với các đèn 

LED (vì các đèn LED chỉ hiển thị được các số và một số ký tự). 

- Nhờ kết hợp một bộ điều khiển làm tươi vào LCD làm giải phóng cho CPU 

công việc làm tươi LCD. Trong khi đèn LED phải được làm tươi bằng CPU (hoặc 

bằng cách nào đó) để duy trì việc hiển thị dữ liệu. 

- Dễ dang lập trình cho các ký hiệu và đồ họa 

- Text LCD là loại màn hình tinh thể lỏng nhỏ dùng đề hiển thị các dòng chữ 

hoặc số trong bảng mã ASCII. Không giống các loại LCD lớn, Text LCD được 

chia sẵn thành từng ô nhỏ và mỗi ô chỉ thể hiện được một ký tự ASCII. Cũng vì lý 

do này nên loại LCD này được gọi là Text LCD (để phân biệt với Graphic LCD 

có thể hiển thị được hình ảnh). Trong Text LCD, các mẫu ký tự được định nghĩa 

Step size 

V 
Ud 

in  
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sẵn. Kích thước của LCD được định nghĩa bằng số ký tự tối đa có thể hiển thị trên 

một dòng và số dòng mà LCD có. 

Hình 6.3: Sơ đồ chân của LCD. 

Các chân của LCD có chức năng như sau: 

- Chân VCC, VSS và VEE: Cấp dương nguồn 5v và đất. 

- Tương ứng thì VEE được dùng để điều khiển độ tương phản của LCD. 

- Chân chọn thanh ghi RS (Register Select): Có hai thanh ghi rất quan trọng bên 

trong LCD, chân RS được dùng để chọn các thanh ghi này như sau: Nếu RS = 0 

thì thanh ghi mà lệnh được chọn để cho phép người dùng gửi một lệnh chẳng hạn 

như xoá màn hình, đưa con trỏ về đầu dòng v.v… Nếu RS = 1 thì thanh ghi dữ liệu 

được chọn cho phép người dùng gửi dữ liệu cần hiển thị trên LCD. 

- Chân đọc/ ghi (R/W): Đầu vào đọc/ ghi cho phép người dùng ghi thông tin lên 

LCD khi R/W = 0 hoặc đọc thông tin từ nó khi R/W = 1. 

- Chân cho phép E (Enable): Chân cho phép E được sử dụng bởi LCD để chốt 

thông tin hiện hữu trên chân dữ liệu của nó. Khi dữ liệu được cấp đến chân dữ liệu 

thì một xung mức cao xuống thấp phải được áp đến chân này để LCD chốt dữ liệu 

trên các chân dữ liêu. Xung này phải rộng tối thiểu là 450ns. 

- Chân D0 - D7: Đây là 8 chân dữ liệu 8 bít, được dùng để gửi thông tin lên 

LCD hoặc đọc nội dung của các thanh ghi trong LCD. 

6.4. Thạch anh 11.0592MHz. 

Thạch anh là bộ dao động khá ổn định để tạo ra tần số dao động cho vi điều khiển. 

Đa số các mạch điều khiển đều dùng thạch anh có thể là Thạch anh 12Mhz, 24Mhz…mỗi 

loại sẽ cho ra 1 xung nhịp khác nhau.  
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Chúng ta sử dụng thạch anh 11.0592MHz chứ không phải các loại khác vì: 

- Mạch sử dụng vi điều khiển 8051 sử dụng truyền dữ liệu kiểu nối tiếp để giao 

tiếp với bên ngoài. 

- Khi sử dụng thạch anh 11.0592MHz thì có thể xác lập các tốc độ truyền thông 

theo tiêu chuẩn 9600bps, 19200 bps rất chuẩn xác. 

- Nếu sử dụng thạch anh 12MHz thì có thể gặp khó khăn khi xác lập tốc độ đúng 

theo tiêu chuẩn, khi đó tỉ lệ lỗi truyền thông khoảng 7%, con số này thay đổi phụ 

thuộc vào tốc độ truyền tiêu chuẩn. 

- Khi hiển thị kết qua ra máy tính với giao tiếp bằng cổng nối tiếp, ta phải dùng 

thêm MAX232 mà linh kiện này chỉ hoạt động ở tần số 11.0592MHz. 

Hình 6.4: Thạch anh 11.0592Mhz. 

Ứng dụng của thạch anh trong điện tử đa phần để tạo ra tần số được ổn định vì tần 

số của thạch anh tạo ra rất ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC. 

6.5. IC cảm ứng nhiệt LM35. 

IC đo nhiệt độ là một mạch tích hợp nhận tín hiệu nhiệt độ chuyển thành tín hiệu 

điện dưới dạng dòng điện hay điện áp. Dựa vào đặc tính rất nhạy của các bán dẫn với 

nhiệt độ, tạo ra điện áp hoặc dòng điện, tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Đo tín hiệu điện 

ta biết được giá trị của nhiệt độ cần đo. 

Có rất nhiều loại IC cảm biến nhiệt, nhưng được sử dụng thông dụng, rẻ tiền và dễ 

kiếm nhất là LM35. Đây là cảm biến nhiệt được tích hợp chính xác cao của hãng National 

Semiconductor. Điện áp đầu ra của nó tỉ lệ tuyến tính với nhiệt độ theo thang độ Celsius. 

Chúng không yêu cầu cân chỉnh ngoài. 

LM35 có 4 dạng: TO-46, SO-8, TO-92, TO-220. Nhưng thường dùng nhất là dạng 

TO-92 như hình dưới. 
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Hình 6.5: Sơ đồ chân cảm ứng nhiệt LM35. 

Đặc điểm cơ bản của LM35:  

- Điện áp nguồn từ -0.2V đến +35V  

- Điện áp ra từ -1V đến +6V  

- Dải nhiệt độ đo được từ -55°C đến +150°C  

- Điện áp đầu ra thay đổi 10mV mỗi khi có sự thay đổi 1°C.  

- LM35 có độ biến thiên theo nhiệt độ: 10mV/1oC  

- Độ chính xác cao, tính năng cảm biến nhiệt độ rất nhạy, ở nhiệt độ 25oC nó có 

sai số không quá 1%. Với tầm đo từ 0oC đến 128oC, tín hiệu ngõ ra tuyến tính liên 

tục với những thay đổi của tín hiệu ngõ vào. 

- Khả năng tự làm nóng thấp, 0.08oC trong không khí. 

Thông số kỹ thuật:  

- Tiêu tán công suất thấp.  

- Dòng làm việc từ 400µA đến 5mA.  

- Dòng ngược 15mA.  

- Dòng thuận 10mA.  

- Độ chính xác: khi làm việc ở nhiệtđộ 25oC với dòng làm việc 1mA thì điện áp 

ngõ ra từ 2.94V đến 3.04V.  

- Đặc tính điện: Theo thông số của nhà sản xuất LM35, quan hệ giữa điện áp và 

ngõ ra như sau: Vout =0.01*T(oK)=2.73+0.01*T(oC). 
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6.6. RS232 và MAX232. 

Vấn đề giao tiếp giữa PC và vi điều khiển rất quan trọng trong các ứng dụng điều 

khiển, đo lường... Ghép nối qua cổng nối tiếp RS232 là một trong những kỹ thuật được 

sử dụng rộng rãi để ghép nối các thiết bị ngoại vi với máy tính. Nó là một chuẩn giao tiếp 

nối tiếp dùng định dạng không đồng bộ, kết nối nhiều nhất là 2 thiết bị, chiều dài kết nối 

lớn nhất cho phép để đảm bảo dữ liệu là 12.5 đến 25.4m, tốc độ 20kbit/s đôi khi là tốc độ 

115kbit/s với một số thiết bị đặc biệt. Ý nghĩa của chuẩn truyền thông nối tiếp nghĩa là 

trong một thời điểm chỉ có một bit được gửi đi dọc theo đường truyền. 

Ưu điểm của giao diện nối tiếp RS232: 

- Khả năng chống nhiễu của các cổng nối tiếp cao. 

- Thiết bị ngoại vi có thể tháo lắp ngay cả khi máy tính đang được cấp điện. 

- Các mạch điện đơn giản có thể nhận được điện áp nguồn nuôi qua cổng nối 

tiếp. 

Hình 6.6: Kí hiệu chân và hình dạng của cổng DB9. 

Chức năng các chân DB9 như sau: 

- Chân 1: Data Carrier Detect (DCD): Phát tín hiệu mang dữ liệu. 

- Chân 2: Receive Data (RxD): Nhận dữ liệu. 

- Chân 3: Transmit Data (TxD): Truyền dữ liệu. 

- Chân 4: Data Termial Ready (DTR): Đầu cuối dữ liệu sẵn sàng được kích hoạt 

bởi bộ phận khi muốn truyền dữ liệu. 

- Chân 5: Singal Ground (SG): Mass của tín hiệu. 

- Chân 6: Data Set Ready (DSR): Dữ liệu sẵn sàng, được kích hoạt bởi bộ truyền 

khi nó sẵn sàng nhận dữ liệu. 

- Chân 7: Request to Send: yêu cầu gửi, bộ truyền đặt đường này lên mức hoạt 

động khi sẵn sàng truyền dữ liệu. 
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- Chân 8: Clear To Send (CTS): Xóa để gửi, bộ nhận đặt đường này lên mức 

kích hoạt động để thông báo cho bộ truyền là nó sẵn sàng nhận tín hiệu. 

- Chân 9: Ring Indicate (RI): Báo chuông cho biết là bộ nhận đang nhận tín hiệu 

rung chuông. 

Max232 là IC chuyên dùng cho giao tiếp giữa RS232 và thiết bị ngoại vi. Max232 

là IC của hãng Maxim. Đây là IC chạy ổn định và được sử dụng phổ biến trong các mạch 

giao tiếp chuẩn RS232. Dòng tín hiệu được thiết kế cho chuẩn RS232. Mỗi đầu truyền ra 

và cổng nhận tín hiệu đều được bảo vệ chống lại sự phóng tĩnh điện Ngoài ra Max232 

còn được thiết kế với nguồn +5V cung cấp nguồn công suất nhỏ. 

7. Mạch cảm ứng nhiệt dùng IC. 

Mạch cảm ứng nhiệt là mạch tích hợp nhận tín hiệu nhiệt độ chuyển thành tín hiệu 

dưới dạng điện áp hoặc tín hiệu dòng điện. Dựa vào đặc tính rất nhạy cảm của các bán 

dẫn với nhiệt độ cao, tạo ra điện áp hoặc dòng điện tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Đo 

tín hiệu điện, ta biết được giá trị nhiệt độ cần đo. 

Ảnh hưởng của nhiệt độ tạo ra điện tích tự do và các lỗ trống trong chất bán dẫn 

bằng sự phá vỡ các phân tử, bứt electron thành dạng tự do di chuyển qua các vùng cấu 

trúc mạng tinh thể, tạo ra sự xuất hiện các lỗ trống nhiệt làm cho tỷ lệ điện tử tự do và các 

lỗ trống tăng lên theo quy luật hàm mũ với nhiệt độ. 

Hình 7.1: Sơ đồ khối mạch cảm ứng nhiệt.  

- Khối nguồn: Cung cấp điện cho hệ thống. 

- Khối cảm biến: để đo nhiệt độ được chính xác, tất nhiên cần có một đầu dò 

thích hợp. Đầu dò là một cảm biến nhiệt độ có nhiệm vụ vận chuyển từ nhiệt độ 

qua tín hiệu điện. 

Khối cảm 

biến 

Khối chuyển 

đổi ADC 

Khối xử lý 

trung tâm 

Khối hiển 

thị 

Khối 

nguồn 
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- Khối chuyển đổi ADC dùng ADC0804 để chuyển đổi tín hiệu tương tự từ cảm 

biến sang tín hiệu số. Sau khi chuyển đổi thì ADC sẽ xuất dữ liệu ra vi xử lý. 

- Khối xử lý trung tâm điều hành mọi hoạt động của hệ thống. Vi điều khiển 

AT89C51 để xử lý rồi đưa ra hiển thị LCD. 

- Khối hiển thị là LCD. Khối này có chức năng hiển thị dữ liệu được vi xử lý 

xuất ra. 

7.1. Lưu đồ thuật toán. 

7.1.1. Lưu đồ phần cứng. 

Hình 7.2: Lưu đồ phần cứng của mạch cảm biến nhiệt. 

Sau khi khởi động thiết bị, cảm ứng nhiệt LM35 sẽ đo nhiệt độ của môi trường, 

sau đó nó sẽ chuyển đổi nhiệt độ thành điện áp và đưa dữ liệu này vào ADC. Sau khi nhận 

được dữ liệu ADC tiến hành chuyển đổi chúng sang tín hiệu số và nhập chúng vào vi điều 

khiển. Lúc này, vi điều khiển đọc, tính toán theo các chương trình đã được thiết lập sẵn 

và hiển thì kết quả ra mà hình LCD, kết quả đó chính là nhiệt độ của môi trường mà cảm 

biến nhiệt đã ghi nhận được. 

 

 

LM35 chuyển nhiệt độ sang điện áp 

Chuyển đổi sang tín hiệu số 

Tính toán dữ liệu 

Đo nhiệt độ ban đầu 

Bắt đầu 

Xuất dữ liệu ra màn hình 
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7.1.2. Lưu đồ phần mềm. 

Khi bắt đầu hoạt động, chương trình sẽ thiết lập cho LCD và ADC. Tiếp đến nó sẽ 

lấy dữ liệu từ 8 bit của ADC, sử dụng các lệnh được viết sẵn để tính toán nhiệt độ của 

môi trường và xuất kết quả ra màn hình LCD. Kết thúc một chu trình 

 

Hình 7.3: Lưu đồ chương trình điều khiển mạch cảm biến nhiệt. 

Begin 

Khởi tạo LCD 

Thiết lập ADC 

Đọc giá trị của 8 bit ADC 

Tính nhiệt độ 

Xuất dữ liệu ra LCD 

End 
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7.2. Sơ đồ mạch cảm ứng nhiệt. 

7.2.1. Mạch mô phỏng bằng Proteus. 

 

Hình 7.4: Mạch cảm biến nhiệt mô phỏng bằng Proteus. 

Mạch cảm ứng được vẽ bằng phần mềm Proteus gồm có: 

- Một vi điều khiển AT89C52.  

- Vi điều khiển này được nối với một màn hình LCD qua port 0.  

- Port 1 được nối với các chân dữ liệu của ADC0804.  

- Port 2 của vi xử lý này được nối với các chân điều khiển của ADC0804, LCD 

và giao tiếp với PC. 

- Port 3 để trống. 

- Tín hiệu Vin từ ADC được lấy từ Vout của cảm ứng nhiệt LM35. 
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7.2.2. Mạch thực nghiệm. 

 

Hình 7.5: Mạch cảm biến thực nghiệm. 

 Mạch thực nghiệm được nối gần giống như mạch mô phỏng Proteus. 

7.2.3. Kết quả. 

 

Hình 7.6: Chạy mô phỏng mạch ở nhiệt độ 0oC. 
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Hình 7.7: Chạy mô phỏng mạch ở nhiệt độ 50oC. 

 

Hình 7.8: Chạy mô phỏng mạch ở nhiệt độ 1000oC. 

Tóm tắt phần thực nghiệm: Ở phần này, khóa luận giới thiệu các linh kiện dùng trong 

mạch cảm ứng nhiệt, cách hoạt động và chức năng của chúng. Cùng với đó là cách hoạt động 

của mạch cảm ứng nhiệt dùng IC LM35 và lưu đồ phần mềm của mạch. Ngoài ra, phần thực 

nghiệm cũng cho ta thấy được sơ đồ của mạch cảm ứng nhiệt được mô phỏng bằng phần mềm 

Proteus và mạch thực tế cùng với kết quả của mạch khi chạy bằng chương trình mô phỏng. 
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III. PHẦN TỔNG KẾT 

8. Kết luận và nhận xét. 

8.1. Mạch cảm ứng nhiệt trong mô phỏng và thực nghiệm. 

Mạch thực nghiêm được nối giống như mạch mô phỏng Proteus. Tuy nhiên cần 

phải mắc thêm một con thạch anh 11.0592MHz để cung cấp tần số dao động cho vi điều 

khiển hoạt động, nếu không có thì mạch sẽ không hoạt động được. Còn mạch mô phỏng 

đã được Proteus tích hợp sẵn tần số giao động trong vi điều khiển nên ta không cần lắp 

chúng vào. 

Cả mạch thực nghiệm và Proteus đều phải có MAX232. Như đã biết phần mềm 

mô phỏng Proteus có chức năng tích hợp một số linh kiện hỗ trợ vào linh kiện chính làm 

cho mạch thiết kế trở nên đơn giản hơn mà vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên khi 

giao tiếp với PC, mạch được vẽ bằng Proteus vẫn phải thêm MAX232, nếu không mạch 

sẽ không hoạt động được 

8.2. Kết quả đo. 

Khi nhiệt độ môi trường là 0oC, 50oC và 100oC thì kết quả thu được của mạch cảm 

ứng là 0oC, 47oC và 94oC. Sở dĩ có sự chênh lệch lớn như vậy là do điện áp Vref/2 của 

chúng ta là tương đối lớn 2.66949V. Vì vậy step size của chúng ta cũng cao, từ đó dẫn 

đến nhiệt độ của mạch đo được với nhiệt độ của môi trường chênh lệnh cao. 

Trong thực tế, nhiệt độ môi trường không phải lúc nào cũng là số nguyên. Khi tính 

toán kết quả tính được hệ thống làm tròn xuống. Vì vậy trước khi xuất ra nhiệt độ ra màn 

hình. Tôi đã cộng thêm 0.5oC vào kết quả để giảm bớt sai số trong khi khâu tính toán. 

Ví dụ 1: Hệ thống tính toán ra nhiệt độ môi trường là 40.2oC, trước khi khi xuất ra 

màn hình tôi cộng thêm 0.5oC. Nhiệt độ lúc này là 40.7oC, hệ thống sẽ làm tròn xuống 

còn 40oC. Sai số khoảng 0.2oC 

Ví dụ 2: Hệ thống tính toán ra nhiệt độ môi trường là 40.7oC, trước khi khi xuất ra 

màn hình tôi cộng thêm 0.5oC. Nhiệt độ lúc này là 41.2oC, hệ thống sẽ làm tròn xuống 

còn 41oC. Sai số khoảng 0.3oC 

Ví dụ 3: Hệ thống tính toán ra nhiệt độ môi trường là 40.5oC, trước khi khi xuất ra 

màn hình tôi cộng thêm 0.5oC. Nhiệt độ lúc này là 41oC, hệ thống sẽ làm tròn xuống còn 

41oC. Sai số khoảng 0.5oC 
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Từ những ví dụ ta có thể thấy được sai số tối đa do tính toán của hệ thống là 0.5oC 

Độ chính xác của phép đo: 

- Khả năng tự làm nóng của LM35 trong không khí là 0,1oC. 

- Sai số khi tính toán: 0.5oC. 

- Cảm biến LM35 có hệ số nhiệt là 10mV/oC, do đó sai số về nhiệt độ của LM35 

sẽ là 0.5oC. Khi đó điện áp đầu vào Vin sẽ được làm tròn lên hoặc xuống. Khi Vin 

đi vào so sánh với điện áp Ud của ADC, ta nhận thấy rằng mức điện áp của ADC 

là 10mV nên sai số mà nó gây ra là 0,5mV tương ứng với giá trị nhiệt độ là 0.5oC. 

- Vậy sai số tổng cộng của hệ thống là 1.6oC. 

- Do vậy nhiệt độ thực tế của ta sẽ là: treal = tđo   1.6 oC. 

- Độ chính xác của ADC0804 bị giới hạn bởi tần số lấy mẫu (thường là 600-

640KHz) và số bít của dữ liệu đầu ra (8 bít) tương ứng với tối đa là 256 mức điện 

áp có thể chuyển đổi và so sánh, ngoài ra điện áp đưa vào chân Vref/2 cũng quyết 

định điện áp vi phân bậc thang trong phép chuyển đổi của ADC. Nếu điện áp đưa 

vào chân này là 1.28 V thì điện áp so sánh max là 2x1.28= 2.56 V kết hợp với dải 

nhiệt độ chuyển đổi của LM35 là từ 0-100oC  (vẫn nhỏ hơn 255) nên mỗi bước 

điện áp ứng với 2.56/256=10mV. Điện áp Vref/2 càng lớn thì bước điện áp bậc 

thang càng lớn do đó độ chính xác của phép đo càng nhỏ hay nói cách khác ta mắc 

phải một sai số lớn hơn 

Giải pháp khắc phục sai số: 

- Để tăng độ chính xác của phép đo lên ta có thể dùng một cảm biến khác có độ 

chính xác cao hơn, có thể giảm điện áp đưa vào chân Vref/2 để giảm bước điện áp 

vi phân bậc thang của ADC. Tuy nhiên, khi bước điện áp của ADC và cảm biến 

không đồng nhất thì sẽ gây khó khăn cho quá trình xử lý dữ liệu đưa ra khâu hiển 

thị hoặc có thể gây ra sai số. Tùy thuộc vào phép hiện thị mà người ta có thể đặt 

giá trị điện áp cho chân Vref/2 sao cho hợp lý. 
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8.3. Đặc điểm của mạch. 

Ưu điểm: 

- Khả năng đáp ứng nhanh với sự thay đổi của nhiệt độ môi trường.  

- Màn hình hiển thị LCD dễ dàng cho người sử dụng theo dõi nhiệt độ.  

- Mạch được thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, tiện lợi và có thể dùng nhiều loại 

nguồn: pin, sạc điện thoại… nên rất cơ động.  

Nhược điểm: 

- Tính ổn định không cao khi sử dụng trong khi đang di chuyển.  

- Còn có sai số nhiệt độ đo được do sai số linh kiện và những sai số trong khi 

tính toán thiêt kế mạch nhưng chấp nhận được.  

Tính thực tế của sản phẩm đã thiết kế: 

- Mạch có thể sử dụng để đo nhiệt độ trong khoảng từ 0°C đến 100°C.  

- Mạch nhỏ gọn, dễ sử dụng cho tất cả mọi người và đáp ứng nhanh với nhiệt 

độ môi trường.  

- Mạch cơ động vì có thể dùng được nhiều loại nguồn. 

9. Hướng phát triển của đề tài. 

Vì thời gian có giới hạn nên trong đề tài tôi chỉ mới thiết kế được mạch cảm ứng 

nhiệt dùng cảm ứng LM35 với một vài chức năng đơn giản như đo nhiệt độ và gửi dữ 

liệu lên máy tính. 

Trong tương lai tôi muốn phát triển thêm nhiều chức năng cho mạch cảm biến này 

hơn nữa ví dụ như: 

- Đo nhiệt độ ở dãi tần cao hơn. 

- Có thể nhận được lệnh từ người sử dụng để thục hiện một số thao tác đơn giản 

như di chuyển vị trí đến nhiều hoạt động phức tạp hơn. 

- Đo được nhiều loại dữ liệu hơn. 

- Thay đổi loại cảm biến để có thể thu các loại dữ liệu khác nhau ví dụ như hàm 

lượng phóng xạ. 
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