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Метою випускної роботи бакалавра є розробка пристрою електростимуляції
БАТ стоп людини.
В процесі виконання роботи було синтезовано схему електричну структурну,
функціональну та принципову. Також розроблено корпус блока пристрою,
 розрахована друкована плата.
Виконані  конструкторські розрахунки запропонованого технічного рішення 
підтверджують відповідні розрахунки.
Запропонована модель є оптимальною в даному класі пристроїв.
   
  

КЛЮЧОВІ СЛОВА: схема структурна,функціональна та принципова,елементна 
база,стимулятор,віброметр

The purpose of the graduation work of the bachelor is to develop a device for
electrostatic BAT foot of a person.
In the course of the work of the work, the electrical structure, the functional and the
principle were synthesized.
Also, the body of the device block is designed, the printed circuit board is
calculated. The performed design calculations of the proposed technical solution 
confirm the corresponding calculations. The proposed model is optimal in this class 
of devices


