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Випускна робота бакалавра є розробка апарата електротерапії
струмами низької частоти.
В процесі виконання роботи було синтезовано схему електричну структурну,
схему  електричну  функціональну,  схему  електричну  принципову  апарата,  а
також проведено розробку корпусу.
Під час виконання роботи було визначено елементну базу за допомогою якої
виконано  побудову  апарата,  та  проведені  необхідні  електричні  та
конструкторські розрахунки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: струм низької частоти,проектований апарат, елементна база

The aim of the graduate work of the bachelor is to develop a device for
electrotherapy with low-frequency currents.
In the process of performing the work, the electric structural circuit was
synthesized, the electric functional circuit, the electrical schematic diagram of the
apparatus, and the body was developed.
During the execution of the work, the element base was determined with the help
of  which  the  device  was  constructed  and  the  necessary  electrical  and  design
calculations
were made.


