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РЕФЕРАТ

   Мета розробки – удосконалення системи контролю параметрів
за автоматизованими системами керування перевірочних 
газових сумішей.
   Система побудована на сучасній елементній базі з 
застосування мікроконтролера. Управління системою
відбувається за допомогою, перетворювача інтерфейсу, всі дані 
відображаються на моніторі комп’ютера.
Застосування сучасних датчиків дозволило збільшити точність 
контролю параметрів та зменшити вплив перешкод.
   Застосування мікроконтролера та датчиків дало можливість
контролювати стан приміщення для зберігання перевірочних 
газових сумішей, вологість, температуру, була зменшена 
ймовірність пожежі від витоку газу.
   Отриманні результати відповідають вимогам технічного 
завдання.
   ДАТЧИК, МІКРОКОНТРОЛЛЕР, ВОДЕНЬ, ІНТЕРФЕЙ 
ПЕРЕТВОРЮВАЧА



ESSAY

   Meta development is a good way to control system settings for 
automating keruvan systems of repetitive gas sums.
   The system is promoted to the modern elemental base of the 
microcontroller. Manage the system to get connected for additional 
help, re-create the interface, all the information is displayed on the 
monitors of the computer. Zastosuvannya sostaknyh sensors allowed 
to determine the exactness of control of parameters and changes in
the code.
   Zastosuvannya mіkrokontrolera that sensors_v gave mozhlіst 
kontulyuvati stan prim_shchennya for zberіgannya pereri_chny
gazovy sum_shey, volog_st, temperature, bula zmensena 
ymovenіrn_st pozhe_ vіd vtokok gas.
   Otrimannі results vіdpovadayut vimogam tehnіchnogo zavdannya.

   SENSOR, MICROCONTROLLER, WATER, INTERFAY


