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Реферат 

Метою випускної роботи бакалавра є розробка пристрою контролю
інтенсивності ультрафіолетового випромінювання.

В процесі виконання випускної роботи бакалавра було розглянуто
принципи роботи пристрою виконувані ним функції, розроблено і описано
схема електрична структурна, функціональна та принципова, виконано аналіз
окремих вузлів.

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

The purpose of the final work of the bachelor is to develop a device for
controlling the intensity of ultraviolet radiation.

During the implementation of the graduation work of the bachelor were
considered the principles of the device's functions performed by it, developed and
described the scheme of electrical structural, functional and principle, an analysis of
individual nodes was performed.

Also, the justification of the choice of the element base and the necessary
electrical and economic calculations were carried out.


