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РЕФЕРАТ

   Метою дипломної роботи є розробка автоматизованої системи 
контролю незаконного проникнення в приміщення.
   Об’єкт розробки–автоматизована система контролю
незаконного проникнення в приміщення, яка забезпечує обробку
інформації з всіх датчиків, керування звуковим сповіщувачем та 
відправленням SMS повідомлення та тривожних дзвінків.
   При виконані дипломної роботи розроблено структурну та 
принципову схеми, програмне забезпечення для 
мікроконтролерної плати Arduino та середовища розробки 
LabView.
   Отримані результати роботи відповідають вимогам технічного 
завдання.
    КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА,  
МІКРОКОНТРОЛЕР,СЕНСОР, СТРУКТУРНА СХЕМА, 
ПРИНЦИПОВА СХЕМА, LABVIEW



ABSTRACT

   The purpose of the thesis is to develop an automated control 
system for illegal entry into the premises.
   The object of development - an automated control system for 
illegal entry into the premises, which provides processing of 
information from all sensors, control of the sound detector and 
sending SMS and alarm calls.
   At the completion of the thesis the structural and principle 
diagrams, the software for the Arduino microcontroller board and the
LabView development environment were developed.
   The obtained results correspond to requirements of the technical 
task.
   AUTOMATED SYSTEM, MICROCONTROLLER, SENSOR, 
STRUCTURAL SCHEME, PRINCIPAL SCHEME, LABVIEW


