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РЕФЕРАТ

   Об’єкт розробки – автоматизована система для проведення 
холовських вимірів.
   Метою дипломної роботи є автоматизація проведення 
холовських вимірів шляхом підвищення точності 
вимірювання.
   Задачею роботи є розробка автоматизованої системи для 
проведення холовських вимірів.
   У випускній роботі отримано наступні результати:
виконано огляд існуючих рішень для автоматизованої системи
для проведення холовських вимірів; проведено схемотехнічне 
моделювання системи; розроблено схему електричну 
структурну системи для проведення холовських
вимірів; розроблено схему електричну принципову 
сполучення мікроконтролера з сенсорами; проведено 
схемотехнічний синтез системи; розроблено блок-
схему алгоритму програми; програмне забезпечення системи 
в середовищах розробки LabView та Arduino IDE, інтерфейс 
оператора розроблено в середовищі розробки LabView.
   Отримані результати роботи відповідають вимогам 
технічного завдання.

   LABVIEW, ARDUINO, ЕФЕКТ ХОЛЛА, БЛОК-СХЕМА, 
ЛИЦЬОВА ПАНЕЛЬ, РОЗРАХУНОК



ABSTRACT

    The object of development - an automated system for hall 
measurements.
   The purpose of the thesis is to automate the hall measurements 
by increasing the accuracy of the measurement.
   The task of the work is to develop an automated system for
hall measurements.
   In the final work the following results were obtained:
   An overview of existing solutions for an automated system for 
hall measurements; schematic design of the system; the scheme of 
electric structural systems for conducting of measurements of the 
buildings is developed; the scheme of electric principle 
combinations of microcontroller with sensors is developed; circuit
design of the system; block diagram of the program algorithm is 
developed; LabView and Arduino IDE development environment 
software, the operator interface is developed in the LabView 
development environment.
   The obtained results correspond to requirements of the technical 
task.

   LABVIEW, ARDUINO, HALL EFFECT, BLOCK-SCHEME, 
FACIAL PANEL, CALCULATION


