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GIA TỐC ÁP ĐIỆN TRỞ CÓ ĐỘ NHẠY CAO 

 
 
 

Công nghệ vi cơ điện tử (MEMS) đã và đang tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng 
trong chế tạo linh kiện biến năng kích thước micrô, được ứng dụng trong các lĩnh vực công 
nghiệp, điện tử dân dụng, quân sự... Bài báo này trình bày một số kết quả về các cấu trúc 
cảm biến gia tốc áp điện trở nhiều bậc tự do, tức là có thể đo được gia tốc theo nhiều chiều 
mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao, đáp ứng được yêu cầu đối với các ứng dụng đặc biệt như 
hỗ trợ ngôn ngữ cho người câm điếc. 

1. Giới thiệu 

Các cảm biến gia tốc được chế tạo dựa trên công nghệ vi cơ điện tử và vi hệ thống đã và đang thâm 
nhập một cách mạnh mẽ trong hầu hết các lĩnh vực như y sinh [1], công nghiệp ôtô, điện tử dân 
dụng, khoa học không gian…Hiện nay, về cơ bản có ba loại cảm biến gia tốc, đó là cảm biến gia tốc 
kiểu tụ [2], áp điện và áp điện trở. Nhìn chung cả ba loại cảm biến này đều có các ưu và nhược điểm 
riêng nhưng cảm biến gia tốc kiểu áp trở là thông dụng nhất bởi các ưu điểm vượt trội như độ nhạy 
cao, giá thành rẻ, mạch xử lý tín hiệu đơn giản [3] … Với các ứng dụng ngày càng trở nên tinh tế 
thì yêu cầu về cảm biến gia tốc độ nhạy cao, kích thước nhỏ đang được đặt ra. Bài báo này đề cập 
tới một cấu trúc cảm biến gia tốc kiểu áp điện trở ba bậc tự do cho phép xác định gia tốc tịnh tiến 
theo cả ba chiều với kích thước chỉ 1.5×1.5 mm2. Thiết kế hướng tới việc chế tạo cảm biến thích 
hợp cho các ứng dụng đo gia tốc tĩnh và các gia tốc động có tần số làm việc nhỏ hơn 200 Hz.  

2. Nguyên tắc hoạt động 

Hiệu ứng áp điện trở là hiện tượng thay đổi điện trở của vật liệu tinh thể dưới tác dụng của ứng suất 
cơ. Nguyên nhân đó là đặc tính dị hướng của độ phân giải mức năng lượng trong không gian tinh 
thể. Người ta đã ứng dụng hiệu ứng này trong việc chế tạo cảm biến dựa trên biến dạng cơ là màng 
mỏng hoặc cấu trúc thanh dầm.  
Trong các cảm biến gia tốc áp điện trở thì độ dịch chuyển của khối gia trọng sẽ làm thanh dầm biến 
dạng và các điện trở được cấy trên các thanh dầm sẽ biến đổi tỷ lệ thuận với gia tốc tác dụng lên 
khối gia trọng. Việc cấy tạp chất nồng độ cao sẽ tạo ra áp điện trở trên cấu trúc thanh dầm treo vật 
nặng.  
Yêu cầu khắt khe đối với các cảm biến nhiều bậc tự do (trong bài báo này là ba bậc tự do) là độ 
tuyến tính lớn và ảnh hưởng giữa các mode hoạt động (người ta còn gọi là độ nhạy pháp tuyến) phải 
nhỏ. Tất nhiên là cảm biến phải đáp ứng được yêu cầu về độ nhạy cao theo 3 hướng tịnh tiến. Bài 
báo này đề xuất một cấu trúc có kích thước rất nhỏ là 1.5×1.5×0.5 mm3 (xem hình 1) bao gồm một 
khối gia trọng được treo bởi hệ thống 4 thanh dầm chữ chi.   

 
Hình 1. Cảm biến áp điện trở 3 chiều nhìn từ trên xuống 

Khi cảm biến chịu tác dụng của gia tốc tịnh tiến theo phương Z (hình 2.a) thì khối gia trọng sẽ 
chuyển động lên hoặc xuống. Khi cảm biến chịu tác dụng của gia tốc tịnh tiến theo phương ngang 



(hình 2.b) thì khối gia trọng bị lệch theo X hoặc Y. Độ lệch của thanh dầm khi chịu gia tốc tác dụng 
sẽ gây nên ứng suất tuyến tính. Sự thay đổi điện trở sẽ được biến đổi thành tín hiệu điện nhờ sử 
dụng mạch điện xử lý bên ngoài là các mạch cầu Wheaston. Trong thiết kế này, 12 áp điện trở đã 
được cấy trên 4 thanh dầm. 

 
Hình 2. Độ dịch chuyển của cấu trúc khi tác dụng các gia tốc tuyến tính 

3. Thiết kế và mô phỏng 

Cấu trúc cảm biến được mô phỏng bằng chương trình ANSYS  thông qua hình thức lập trình. Mô 
hình phần tử hữu hạn (FEM) của cảm biến được chia lưới dày đặc trên các thanh dầm nhằm xác 
định chính xác phân bố ứng suất (xem hình 3). Điều này có ý nghĩa rất lớn vì sẽ quyết định tới vị trí 
cấy các áp điện trở sao cho tín hiệu đưa ra là lớn nhất. Một lưu ý cũng rất quan trọng nữa là vị trí 
cấy các áp điện trở phải đảm bảo cho các gia tốc pháp tuyến là nhỏ nhất. Kết quả mô phỏng thể hiện 
trên hình 4 là phân bố sức căng trên các thanh dầm.  

 
Hình 3. Phát sinh lưới thích ứng trên cấu trúc cảm biến 

 
Hình 4. Phân bố ứng suất trên các thanh dầm theo trục X và Y khi 

chịu tác dụng bởi gia tốc tịnh tiến Az 

 
Hình 5 là kết quả phân bố ứng suất trên thanh dầm thứ nhất khi chịu tác dụng bởi gia tốc tịnh tiến 
Az. Nhận xét rằng ứng suất dọc theo thanh dầm đóng vai trò quyết định so với các ứng suất pháp 



tuyến và ứng suất trượt. Hình 6 cho ta kết quả phân bố ứng suất dọc trên tất cả các thanh dầm khi 
chịu tác dụng bởi các gia tốc tịnh tiến Ax, Ay và Az. Điều này có ý nghĩa quyết định tới hoạt động 
của cảm biến. 

 
Hình 5. Phân bố ứng suất trên thanh dầm thứ nhất khi 

chịu tác dụng bởi gia tốc tịnh tiến Az 

 
Hình 6. Phân bố ứng suất dọc trên các thanh dầm chịu tác dụng bởi 

các gia tốc tịnh tiến Ax, Ay và Az 

Từ dữ liệu thu được từ hình 6, ta có thể xây dựng bảng thay đổi trở kháng ứng với cả 3 trường hợp 
các gia tốc tịnh tiến Ax, Ay và Az tác dụng. Kết quả từ bảng này được sử dụng trực tiếp cho tính 
toán vị trí đặt 12 áp điện trở trên 4 thanh dầm. 

 
Hình 7 . Sơ đồ mạch điện của 3 cầu Wheaston trên cảm biến 



Các mạch cầu Wheaston được sử dụng để xác định sự thay đổi trở kháng của các áp điện trở trên 
các cảm biến. Mười hai áp điện trở được nối với nhau để tạo thành ba mạch cầu (Ax, Ay và Az) 
trên bốn thanh dầm như mô tả trên hình 7. Khi cảm biến hoạt động trong điều kiện lý tưởng, điện 
thế đầu ra bằng 0 và người ta gọi là cầu cân bằng. Khi ứng suất thay đổi, mạch cầu trở nên mất cân 
bằng và gây ra điện thế xác định ở lối ra.  

4. Kết luận 

Bài báo đã thiết kế và mô phỏng thành công cảm biến gia tốc áp điện trở ba chiều với kích thước 
chỉ 1.5×1.5×0.5 mm3. Dải hoạt động của cảm biến là ±5g và dải tần hoạt động là 200 Hz. Bởi thế 
nên cảm biến sẽ rất thích hợp với các ứng dụng đặc biệt như xác định ngôn ngữ người câm điếc khi 
đặt cảm biến trên các găng tay nhằm xác định chuyển động của tay và các ngón tay. 
 


