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РЕФЕРАТ

Метою роботи є розробка інтелектуальної системи поливу присадибної ділянки
комплексу «Розумний будинок» для підтримання показника вологості в 
установлених
межах та поливу за заданим графіком.
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 поливу присадибної ділянки;
– розроблено схему електричну принципову пристрою сполучення мікроконт-
ролера з датчиками та виконавчими пристроями;
– проведено схемотехнічний синтез системи;
– розроблено блок-схему алгоритму програми;
– розроблено програму в середовищі розробки Arduino IDE, інтерфейс опера-
тора в мобільному додатку на Android.
Отримані результати роботи відповідають вимогам технічного завдання.

МІКРОКОНТРОЛЕР, СИСТЕМА ПОЛИВУ, ІНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА,
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ABSTRACT

Thesis contains 87 pages, 4 sections, 70 figures, 2 applications, 12 sources.
The purpose of the work is to develop an intellectual watering system for the small-
holding of the «Smart House» complex to maintain the moisture index within the 
established
limits and watering according to a predetermined schedule.
The task of the work is to perform simulations to ensure the design of the electrical
principle circuit, the development of the program operation algorithm and the operator
interface.
In the thesis work obtained the following results:
– schematic design of the system was carried out;
– the scheme of electric structural watering systems for the smallholding is
developed;
– the circuit diagram of the electrical principle of the device for connecting the
microcontroller with sensors and actuators has been developed.;
– the circuit design of the system was carried out;
– a block diagram of the program algorithm is developed;
– developed in the Arduino IDE development environment, the operator interface in
the mobile application on Android.
The obtained results correspond to requirements of the technical task.

MICROCONTROLLER, IRRIGATION SYSTEM, OPERATOR INTERFACE,
BLOCK-DIAGRAM, ARDUINO, BLYNK


