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Реферат   
Метою випускної роботи бакалавра є розробка пристрою ультразвукової 
орієнтації в просторі.
Під час розробки розглянуто принцип роботи пристрою і виконувані ним 
функції, спроектовано структурна, функціональна та принципова схеми,
зроблений аналіз конструкції окремих елементів.
При проектуванні основна увага приділялася можливості роботи
розробленого пристрою з різноманітним обладнанням.

The purpose of graduation work of a bachelor is to develop a device for
ultrasound orientation in space.
During development, the principle of operation of the device and the functions
performed by it is considered, the structural, functional and principle diagrams are
designed, an analysis of the design of individual elements is made.
When designing the main attention was paid to the possibility of the work of the
device with a variety of equipment.

Реферат
Метою випускної роботи бакалавра є розробка цифрового аналізатору 
сигналів.
Розглянуто принципи роботи пристрою і виконувані ним функції,
описані структурна та принципова схеми, зроблені аналіз конструкції 
окремих
блоків. Виконані розрахунки підтверджують працездатність та надійність
розробленого пристрою.



The aim of the final work of the bachelor is to design a digital signal
analyzer.
The principles of the device operation and the functions performed by it are
considered, the structural and schematic diagrams are described, and the design of
individual units is analyzed. The calculations confirming the operability and
reliability of the developed device are performed.


