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РЕФЕРАТ

    Мета розробки – підвищення керованості робочого двигуна 
по схемі генератор-двигун шляхом розробки документації
навчального стенду комп’ютеризованої системи регулювання 
швидкості двигуна постійного струму.
    Задачею роботи є розробка та аналіз математичної моделі, 
розробка програмного забезпечення.
    У ході виконання дипломної роботи було отримано 
наступні результати.
    Розглянуто та проаналізовано існуючі рішення регулювання
швидкості двигуна постійного струму по схемі Г-Д, 
побудовано та розглянуто математичну модель, проведено 
схемотехнічний аналіз сполучення пристроїв; розроблені
алгоритм програми та комп’ютеризована система.
    Отримані результати роботи відповідають вимогам 
технічного завдання.

    СИСТЕМА Г–Д, КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА, 
МІКРОКОНТРОЛЕР



ABSTRACT

    The purpose of the development – to increase the controllability
of the working engine according to the generator generator-engine
by developing documentation for a training stand of the 
computerized system for adjusting the speed of the DC motor.
    The task of the work is to develop and analyze a mathematical 
model, software development.
   During the implementation of the thesis, the following results 
were obtained.
   The existing solutions for adjusting the speed of the DC motor 
according to the G-scheme are considered and analyzed, a 
mathematical model was constructed and considered, a schematic 
analysis of coupling of devices was performed; developed
program algorithm and computerized system.
   The obtained results correspond to requirements of the technical 
task.

SYSTEM, COMPUTERIZED SYSTEM, MICROCONTROLLER


