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Реферат

Пояснювальна записка містить 110 стор., 37 рис., 24 табл., 1 додаток,
32 джерела.

Метою випускної роботи бакалавра є розробка прилада контролю стану
п’єзоелектричних датчиків.

В процесі виконання роботи було розглянуто принцип роботи приладу,
синтезовані структурна, функціональна та принципова схеми, зроблено аналіз
конструкції окремих блоків.

Також було проведено обґрунтування вибору елементної бази та
проведені необхідні електричні і економічні розрахунки.

Abstract

An explanatory note contains 110 p., 37 pic., 24 tabl., 1 app, 32 s.
The purpose of the final work of the bachelor is to develop a device for

monitoring the state of piezoelectric sensors.
In the course of the work, the principle of operation of the device was

considered, the structural, functional and principle diagrams were synthesized, the
analysis of the design of separate blocks was made..

Also, a substantiation of the choice of the element base was made and the
necessary electric and economic calculations were made.


