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Поточний стан проекту

• Перевірено робочий стан усіх датчиків

• Зібрано працюючу систему з усіма датчиками та отримано позитивний 
результат

• Написано скрипти на Python для зчитування і виводу в консоль значень 
з датчиків



Цифровий датчик температури 
DS18B20 

• Діапазон вимірювання температур -55 .. +125 
градусів Цельсія

•  Роздільна здатність вбудованого АЦП від 9 
до 12 бітів

• Абсолютна похибка 0.5 градусів Цельсія

• Час відновлення датчику при використанні 
12 бітного перетворення 750 мс

• Напруга живлення 3 .. 5 В
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Види температурних датчиків

• Терморезистивні датчики (провідники або напівпровідники)

• Напівпровідникові (транзистори, діоди)

• Термопари

• Пірометри (безконтактні)

• Акустичні (ефект зміни швидкості звуку в газах)

• П’єзоелектричні (залежність від температури струму п’єзорезонатора)



Цифровий датчик температури і 
вологості DHT11

• Діапазон вимірювання вологості 20-95 % з 
точністю 5 %

• Діапазон вимірювання температури 0-50 
градусів Цельсія з точністю 2 град.

•  Час відновлення – 1 с

• Напруга живлення 3.5- 5 В
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Види датчиків вологості

• Ємнісні (конденсатор з повітрям чи зі спеціальним діелектриком)

• Резистивні (матеріал, що змінює опір відповідно до певної вологості)

• Термісторні (два резистори в різних умовах)

• Оптичні (конденсаційний метод)

• Електронні (вимірювання концентрації електроліту)



Цифровий датчик вимірювання 
температури і тиску BMP280

• Діапазон вимірювання тиску від 30 кПа до 
110 кПа

• Діапазон вимірювання температури -40 .. 85 
градусів Цельсія

• Абсолютна похибка вимірювання тиску 0.1 
кПа

• Похибка вимірювання температури 0.01 
градусів Цельсія

• Мінімальна напруга живлення 1.71 В
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Види датчиків тиску

• Волоконно-оптичні (зміна амплітуди та поляризації хвиль у світловоді)

• Оптичні (тонкі плівки зі змінною товщиною)

• Магнітні (деформація мембрани в магнітному полі)

• Ємнісні (деформація діелектрику в конденсаторі)

• Ртутні (суміжні посудини)

• П’єзоелектричні (зміна струму внаслідок деформації)

• П’єзорезонансні (зворотній п’єзоефект внаслідок взаємодії з гнучкою мембраною)

• Тензоррезистивні (резистори чутливі до зміни тиску)



Плани на майбутнє

• Написати графічний інтерфейс, який дозволить отримувати дані з 
пристрою та виводити на екран у зручному форматі (використовуючи 
Python)
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