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Випускна робота бакалавра є розробка блока керування механізму
налаштування лабораторного мікроскопу.
Розглянуто принцип роботи блоку і виконувані ним функції,
охарактеризовані структурна, функціональна та принципова схеми блоку,
зроблений аналіз конструкції окремих елементів. При проектуванні схеми
електричної принципової використовувалась сучасна елементна база.
Основна увага приділялася можливості з’єднання розробленого блоку з
різноманітними оптичними пристроями.

КЛЮЧОВИ СЛОВА: лабораторний мікроскоп, блок керування,синтез 
структурний, функціональний та принциповий

The principle of operation of the block and the functions performed by it is
considered, the structural, functional and principle diagrams of the block are
characterized, an analysis of the design of separate elements is made. When designing
a
circuit diagram of electric principle, modern elemental base was used.
The main attention was paid to the possibility of connecting the developed block
with a variety of optical devices.


