
2.6 Thiết kế bộ gá sensor 
 2.6.1 Đặt vấn đề 
 - Các máy dùng để đo nhiệt độ kinh lạc hiện nay đều là máy một đầu đo, có      
nghĩa là khi đo phải thực hiện đo từng điểm huyệt lần lượt. 

- Khi đo tất cả 24 điểm trên hệ thống kinh lạc phải mất một thời gian nhất 
định, như vậy giữa điểm đo đầu tiên và điểm đo cuối cùng bị lệch một khoảng thời 
gian nhất định.Trong điều kiện nhiệt độ bình thường thì điều này kkoong gây trở 
ngại lớn. Nhưng trong điều kiện thời tiết biến đổi liên tục và có sự chênh lệch lớn 
thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả chẩn đoán. 

- Các máy một đầu đo không thực hiện đo 24 điểm cùng một thời điểm. 
 

2.6.2  yªu cÇu ®èi víi bé g¸ sensor : 

- Để máy đo nhiệt độ 25 kênh hoạt động có hiệu quả và là một loại máy 
chuyên dụng dùng trong y học cổ truyền thì phải thiết kế bộ gá cho các đầu 
sensor đo. Vị trí để đo là tại các đầu ngón chân, ngón tay của bệnh nhân, 
mà tay chân bệnh nhân hết sức đa dạng, tùy vào người cao thấp, béo gày 
mà có kích thước tay chân khác nhau.  

- Bé g¸ ph¶i gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò : §o ®îc nhiÒu kÝch thíc tay, ch©n to 
nhá kh¸c nhau vµ dÔ thao t¸c. Nhãm nghiªn cøu ®· thö dïng c¸c lo¹i ®Ó g¾n 
sensor nh g¨ng tay ®iÖn tö, cµng cua, b¨ng d¸n nhng kh«ng ®¹t yªu cÇu. 
V× ®iÓm ®o lµ c¸c huyÖt ph¶i chÝnh x¸c vµ ph¶i linh ho¹t v× muèn thao t¸c 
nhanh ®îc th× bé g¸ ph¶i cã ®é linh ho¹t nhÊt ®Þnh. 

- Khi ®Æt ®îc sensor vµo huyÖt th× ph¶i ch¾c ch¾n kh«ng bÞ láng qu¸ hay 
chÆt qu¸.  

         2.6.3 Thực hiện thiết kế 
               Căn cứ vào những yêu cầu như trên, nhóm nghiên cứu đã thiết kế bộ gá 
sensor như bản thiết kế sau : 
                                                           



 

                            Hình  3.22.  Hệ thống khớp nối bộ gá 



Hệ thống khớp nối đuợc kết với nhau bằng nhiều khớp có dạng là hình cầu, với kết 
cấu dạng này cho phép có thể điều chỉnh, quay góc nhiều hướng mà vẫn đảm bảo 
được tính mỹ thuật cũng như kỹ thuật khi cần điều chỉnh cho phù hợp với tay, 
chân của người bệnh. 

 

                                   Hình 3.24.  Phần đầu gá sensor 

 
- Phần đầu gá sensor bao gồm hai ống cao su ở hai bên, đây là nơi để gắn 

định vị sensor. Dùng ống cao su vừa định vị được sensor, vừa tạo được nơi 
để đi dây để đảm bảo mỹ thuật, trong quá trình sử dụng cũng tránh được hư 
hỏng. Mặt khác độ đàn hồi của ống cao su sẽ tạo được độ bám vững chắc 
khi tién hành kẹp trên các kích cỡ khác nhau, 

- Phía trên ống cao su được gắn vào ống hình trụ, đầu của hình trụ được định 
vị bằng má kẹp và có thể điều chỉnh. Với thiết kế như vậy hai ống gắn 
senson có thể mở ra, đóng vào với một khẩu độ rất rộng và với thời gian rất 



nhanh. Điều này để đảm bảo cho việc kẹp sensor vào các đầu ngón chân 
ngón tay vừa đúng vị trí và vẫn đảm bảo thời gian nhanh nhất. 

 
2.6.4. KÕt luËn   
    Bé g¸ sen sonsor víi nh÷ng thiÕt kÕ nh trong b¶n vÏ hoµn toµn ®¸p øng ®îc 
nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra vµ thuËn tiÖn khi ®i vµo chÕ t¹o khu«n mÉu . Bé g¸ dïng c¬ 
cÊu khíp cÇu xoay trßn ®Ó t¹o ®é ch¾c ch¾n vµ thay ®æi gãc nhanh khi kÑp vµo ®Çu 
ngãn tay hoÆc ngãn ch©n bÖnh nh©n. Hai èng nhùa mÒm sÏ gióp ®Ó g¾n sensor vµ 
t¹o ®é cong khi ¸p s¸t víi ®Çu ngãn tay, ngãn ch©n. 
     HÖ thèng bé g¸ trªn ®îc thiÕt kÕ phï hîp c¶ vÒ mÆt kü thuËt vµ x©y dùng 
hîp lý vÒ mÆt chi phÝ, yªu cÇu c«ng nghÖ còng nh thùc tiÔn chÕ t¹o. Bé g¸ sÏ ®¸p 
øng ®îc nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cho hÖ thèng m¸y ®o nhiÖt ®é 25 kªnh, gióp cho 
viÖc øng dông m¸y nµy trong YHCT cã hiÖu qu¶ cao.            
 


