
   КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІІ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до дипломного проекту 
            бакалавр 

                     на тему:  «Апарат для фотогемотерапії »                       
        

                                               

                       

                                   Виконала: студентка 4 курсу, групи РА-15-1     
          ступінь вищої освіти бакалавр  

                                        спеціальність 6.050902 -Радіоелектронні апарати 
                                    Гасан Дарія Віталіївна                                         

               Керівник    Кухаренко Д. В.                           
                   Рецензент   Черненко В. П.                

 

Кременчук – 2019 року 



ЗМІСТ
Вступ........................................................................................... 7
1 Огляд аналогів та вибір напряму розробки.............................................9
1.1 Аналіз існуючих конструкцій...................................................9
1.2 Маркетингові дослідження....................................................18
1.3 Вибір прототипу.................................................................19
Висновки .......................................................................................24
2 Схемотехнічне проектування............................................................25
2.1 Вибір та обґрунтування структурної схеми виробу.......................25
2.2 Вибір та обґрунтування функціональної схеми виробу..................28
2.3 Синтез принципової схеми виробу...........................................31
2.4 Схемотехнічні розрахунки.....................................................34
Висновки ......................................................................................43
3 Конструкція виробу.....................................................................44
3.1 Аналіз елементної бази.........................................................44
3.2 Розробка загальної конструкції виробу.....................................60
3.3 Розрахунки, що підтверджують обрані конструкторські рішення.....75
Висновки ......................................................................................75
4 Технологічний розділ....................................................................76
4.1 Розрахунок технологічності пристрою......................................76
Висновки ......................................................................................81
5 Економічні показники виробу...........................................................82
5.1 Калькуляція собівартості проектованого виробу..........................82
5.2 Визначення ціни одиниці розробленого виробу...........................92
5.3Визначення мінімально-ефективного обсягу виробництва
виробу...........................................................................................94
Висновки.....................................................................................96
6 Охорона праці..............................................................................97
6.1 Мета і завдання охорони праці..........................................................97
6.2 Організація навчання з питань охорони праці в навчальних
закладах......................................................................................100
6.3 Вимоги гігієни праці і виробничої санітарії для виробничих
підприємств.................................................................................103
Висновки.....................................................................................107
Висновок ....................................................................................108
Список літератури..............................................................................109
Додаток А ...................................................................................111
Додаток Б ........................ ...........................................................112

  



Реферат   

Метою випускної роботи бакалавра є розробка апарата для
фотогемотерапії.
В процесі виконання роботи розглянуто принцип роботи апарату,
синтезовані структурна, функціональна та принципова схеми, 
зроблені аналіз конструкції окремих блоків.
Також проведено обґрунтування вибору елементної бази та проведені 
необхідні електричні і економічні розрахунки.

The aim of the final work of the bachelor is to develop a device for
photohemotherapy.
In the process of performing the work, the principle of the device 
operation was considered, the synthesized structural, functional and 
principal diagrams, the analysis of the construction of individual units 
were made. Also, a substantiation of the choice of the element base was 
made and the necessary electric and economic calculations were made.
 




