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РЕФЕРАТ

Метою роботи є розробка автоматизованої системи для виміру вольт-амперних
характеристик напівпровідників.
Задачею роботи є виконання моделювання для забезпечення проектування
схеми електричної принципової, розробки алгоритму роботи програми та 
інтерфейсу оператора.
У дипломній роботі отримано наступні результати:
– проведено схемотехнічне моделювання системи;
– розроблено схему електричну структурну системи зняття вольт-амперної хара-
ктеристики;
– розроблено схему електричну принципову пристрою сполучення мікроконт-
ролера з ПК та пристроєм вимірювання;
– проведено схемотехнічний синтез системи;
– розроблено блок-схему алгоритму програми;
– розроблено програму в середовищі розробки Arduino IDE, інтерфейс опера-
тора у LabVIEW.
Отримані результати роботи відповідають вимогам технічного завдання.
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ABSTRACT

The task of the work is to perform simulations to ensure the design of a circuit diagram
of an electric principle, the development of the algorithm of the program and the operator
interface.
The thesis received the following results:
Schematic modeling of the system;
— the scheme of electrical structural systems for the removal of the volt-ampere char-
acteristics has been developed;
— the circuit diagram of the electric principle of the device of communication of the
microcontroller with the PC and the measuring device;
— Schematic synthesis of the system;
— a block diagram of the program algorithm is developed;
— The program was developed in the Arduino IDE development environment, the
Operator interface in LabVIEW.
The obtained results correspond to requirements of the technical task.
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