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РЕФЕРАТ

Магістерська атестаційна робота  містить:  102 с.,  34 рис.,  3  табл.,  65

джерел.

У  роботі  використані  узагальнюючий  аналіз  сучасних  літературних

джерел,  методи  визначення  параметрів,  метод  оптимізаації,  метод

розпізнавання образів (штучні нейронні системи), метод термоциклювання.

Мета роботи  полягає у автоматизації процесу визначення чутливості

сенсорних систем з використанням режиму термоциклювання та підвищення

ефективності системи обробки інформації з газових сенсорів.

Об’єктом  дослідження є  процес  визначення  характеристик

напівпровідникових сенсорних систем газового аналізу.

Предмет  дослідження –  модель  автоматизованої  системи  аналізу

напівпровідникових сенсорів і підсистем обробки сигналів для визначення їх

характеристик,  області  застосування  та  налаштування  алгоритмів  обробки

первинної інформації.

Удосконалено  модель  автоматизованої  системи  аналізу  газової

напівпровідникових  сенсорних  систем,  яка  відрізняється  застосуванням

методу  термоциклювання  для  підвищення  селективності  сенсору,  що

дозволяє  знаходити  шляхи  підвищення  ефективності  системи  обробки

інформації з газових сенсорів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СЕНСОР ГАЗУ, НАПІВПРОВІДНИК, СЕЛКТИВНІСТЬ,

ЧУТЛИВІСТЬ



ABSTRACT

The master's attestation work contains: 102 pages, 34 figures, 3 tables, 65

sources.

In  the  work  we  used  the  general  analysis  of  modern  literary  sources,

methods  of  parameter  determination,  optimization  method,  method  of  pattern

recognition (artificial neural systems), method of thermal cycling.

The  purpose  of  the  work  is  to  automate  the  process  of  determining  the

sensitivity  of  sensor  systems  using  thermal  cycling  mode  and  to  increase  the

efficiency of the gas sensing information processing system.

The object of the study is the process of determining the characteristics of

semiconductor sensor systems for gas analysis.

The subject of the study is a model of an automated system for the analysis

of  semiconductor  sensors  and  signal  processing  subsystems  to  determine  their

characteristics, scope and tuning of primary information processing algorithms.

The  model  of  the  automated  gas  semiconductor  sensor  systems  analysis

system is distinguished, characterized by the use of thermal cycling method for

increasing the selectivity of the sensor, which allows to find ways to improve the

efficiency of the gas sensor information processing system.
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