
АНОТАЦІЯ 

 

 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 53 сторінки, 

кількість ілюстрацій  — 16, таблиць — 3, бібліографічних найменувань — 20. 

У наведеній бакалаврській дипломній роботі розроблено терморегулятор 

для лабораторного стенду для дослідження газових сенсорів, що дозволить 

перевіряти чутливість газоаналізаторів на пари речовин.  

У ході поставленого завдання були розглянуті і опрацьовані приклади 

терморегуляторів, що можуть задовольнити умови досліджень. В процесі 

ознайомлення із запропонованими раніше технічними рішеннями, була вибрана 

схема на основі дешевизни і доступності елементної бази, яка проте повністю 

відповідає умовам завдання.  

Також був розроблений лабораторний стенд для дослідження газових 

сенсорів, на основі побудованої блок-схеми.  Були запропоновані деякі 

схемотехнічні рішення для інтеграції термоконтролера зі стендом.  

У роботі наведено фотозвіт розробленого стенду, а також приклади 

дослідження деяких зразків. 

Ключові слова: мікроконтролер, газова суміш, датчик температури, 

терморегулятор, лабораторний стенд. 

  



ABSTRACT 

 

 

The work consists of an introduction, three chapters, conclusions, list of 

references and annexes. The total amount of work is 53 pages, number of illustrations 

— 16, tables — 3, bibliographic items — 20. 

The purpose of bachelor diploma is to develop thermostat for laboratory stand 

for investigation gas sensors that will check the sensitivity of gas analyzers for 

couples substances. 

During the task were considered and worked examples thermostats that can 

meet the conditions of research. During the review of the previously proposed 

technical solutions, was chosen scheme based on cheapness and availability of 

components, but which fully meets the terms of the engagement. 

Also developed laboratory stand for the study of gas sensors based on built 

block diagram. There were  proposed some circuit solutions for integration 

thermostat with stand. 

Diploma contains the photo report designed stand, and some examples of 

research samples. 

Keywords: microcontroller, the gas mixture, temperature sensor, thermostat, 

laboratory stand. 
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