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БЛОК СИСТЕМИ ДИСЦАНЦIЙНОГО КЕРУВАННЯ
У даній курсовій роботі розроблений блок, який дозволяє
контролювати віддалені об’єкти по телефонній мережі, забезпечує
можливість підключення датчиків, та забезпечує комутацію
силових приладів.
Пристрій складається з функціонально закінчених незалежних
блоків, що дозволяють легко модифікувати пристрій та змінювати
основний набір його можливостей.
У роботі було розглянуто та застосовано широкий матеріал
провідних досягнень в області телефонії та дистанційного
керування.
На основі технічного завдання вибрана елементна база та
розроблена схема електрична принципова, яка має елементи, що
задовольняють усім параметрам схеми та підібрані за необхідними
номіналами.
Отримано
параметрами,
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з
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державним

стандартам.
У ході роботи була отримана належна документація, яка включає
до себе: структурнуну схему, схему електричну принципову та
складальне креслення.
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