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Мета випускної роботи бакалавра є розробка пристрою стимуляції зрощення
деревини в місцях окулірування
В процесі виконання роботи було синтезовано схему електричну структурну,
схему електричну функціональну та принципову, а також розроблено корпус
усього пристрою.
Проведено обґрунтування вибору елементної бази та виконані необхідні
електричні та конструкторські розрахунки, виконано розрахунок економічних
показників пристрою.

Ключові счлова: проектований пристрій, деревина,схема 
електрична,структурна, елементна база, друкована плата

The purpose of the graduation work of the bachelor is to develop a device for
stimulating the fusing of wood in the places of eyeglasses
In the course of the work of the work was synthesized scheme of electrical
structural, circuit electric functional and principle, and also developed the body of the
entire device.
The substantiation of the choice of the element base and the necessary electrical and
design calculations have been carried out, the calculation of the economic indicators 
of the device has been made.


