
РЕФЕРАТ 
Дипломна робота налічує 57 сторінки, 2 розділи, 25 ілюстрацій, 1 додаток та 

11 джерел за переліком посилань.  

Об’єктом дослідження є модель використання інформаційно- 

комунікаційних технологій у навчальному процесі та промисловості. Предметом 

дослідження є розподілена інтерактивна вимірювально-керуюча система з 

центральним сервером.  

Метою роботи є проведення аналізу підходів до реалізації інтерактивної, 

розподіленої, автоматичної та віддаленої системи вимірювання, та, за його 

результатами, розробки такої системи. 

Перший розділ містить деякі теоретичні відомості, які пов’язані з 

функціональними частинами усією системи, та висновки щодо їх застосування у 

системі. Другий розділ містить опис створення системи, та приклади виконання 

роботи.  

Результатом роботи є система яка дозволяє оптимізувати та автоматизувати 

багато процесів та абстрагуватись від  місця знаходження цільового об’єкту 

дослідження та часу проведення дослідження, що є більш затребуваним у 

сьогоденні. 

РОЗПОДІЛЕНА ВИМІРЮВАЛЬНО-КЕРУЮЧА СИСТЕМА, INTERNET OF 

THINGS, СИСТЕМА НА КРИСТАЛІ, ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНА МОДУЛЯЦІЯ, 

МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ. 

 

 
  



ABSTRACT 
This paper consists of 57 pages, 2 sections, 25 illustrations, 1 appendices and 11 

references.  

The object of research is the model of the usage of information and 

communication technologies in the educational process and industry. The subject of the 

study is a distributed interactive measurement and control system with a central server. 

The aim of the work is to analyze the approaches to the implementation of an 

interactive, distributed, automatic and remote measurement system, and, according to its 

results, to develop such a system. 

The first section contains theoretical information that is related to the functional 

parts of the entire system and the conclusions about its application in the system. The 

second section contains a description of the system and examples of work. 

The result of the work is a system that allows optimizing and automating many 

processes and abstracting from the location of the research target object and the time of 

the research, which is more in demand today. 

DISTRIBUTED MEASURING-MAKING SYSTEM, INTERNET OF THINGS, 

SYSTEM-ON-A-CHIP, SHIFT-PULSE-WIDTH MODULATION,ORDINARY 

LEAST SQUARES. 
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