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                                                         РЕФЕРАТ

     Перевиртайло Б. В. Розробка комп’ютеризованої системи керування і
контролю параметрів автоматичного руху моделі катера. – Магістерська
робота. – Кременчук, 2018. – 84 сторінки, 46 рисунків, 12 таблиць, 18 джерел.
     Об'єкт дослідження – процес керування та контролю параметрів
комп’ютеризованої системи автоматичного руху моделі катера.
    Предмет дослідження – основні ділянки керування та контролю
параметрів комп’ютеризованої системи автоматичного руху моделі катера.
Мета дипломної роботи: аналіз та розробка комп’ютеризованої системи
керування та контролю параметрів автоматичного руху моделі катера.
    Методи дослідження – автоматизоване проектування, алгоритмiчнi
методи.
    В результаті роботи проведено аналіз існуючих технологічних засобів
для аналізу та розробки комп’ютеризованої системи керування та контролю
параметрів автоматичного руху моделі катера. Щоб забезпечити керування
положення кіля, проведено дослідження роботи нечіткої підсистеми,
розроблено інтерфейс та систему керування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: GPS, RASPBERRY PI, API GOOGLE MAPS, WEB-
ІНТЕРФЕЙС, JQUERY, АЛГОРИТМ ЛІ, АВТОМАТИЧНИЙ РУХУ МОДЕЛІ
КАТЕРА, МОДЕЛЬ КАТЕРА.

                                                     ABSTRACT

   Perevyrtailo B.V. Development of computerized system for controlling the
parameters of the boat model automatic motion. - Master thesis. - Kremenchug,
2018. – 84 pages, 46 figures, 12 tables, 18 sources.
    The object of research is the process of parameters control for computerized
system of boat model automatic movement.
    The subject of research – the main areas of parameters control for
computerized system of boat model automatic movement.
The purpose of the thesis: the analysis and development of a computerized
system for parameters control of the boat model automatic motion movement.
Research methods – automated design, algorithmic methods.
As a result of the work, an analysis of existing technological for analyzing
and developing a computerized system for controlling the parameters of the boat



model automatic movement was carried out. In order to control the position of the
keel, a research on the fuzzy subsystem been conducted, an interface and control
system have been developed.

KEYWORDS: GPS, RASPBERRY PI, API GOOGLE MAPS, WEB
INTERFACE, JQUERY, LI ALGORITHM, AUTOMATIC BOAT MODEL
MOVEMENT, BOAT MODEL.


