
 

 

РЕФЕРАТ 

Структура та обсяг дисертації. Пояснювальна записка магістерської 

дисертації містить 87 сторінок, 8 розділів, 37 ілюстрацій, 30 таблиць, 4 крес-

леники і 26 джерел за переліком посилань. 

Актуальність теми. Сучасні фільми записуються у форматах багато-

канального звуку. Для відтворення об’ємного звуку використовують акусти-

чні системи, сигнал до яких повинен проходити через підсилювач потужності 

звуку. 

Мета дослідження. Розробити шестиканальний пристрій підсилення 

звуку для домашнього кінотеатру. 

Завдання дослідження. 1. Проаналізувати теоретичні відомості з при-

воду системи 5.1 домашнього кінотеатру. 

2. Розробити електричну принципову схему пристрою підсилення, про-

вести всі необхідні розрахунки. 

3. Розробити друковані плати підсилювачів та 3D конструкцію всього 

пристрою. 

Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено малогабаритний, 

компактний пристрій, що простий у використанні та економічно привабли-

вий на ринку серед підсилювачів звуку. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблений пристрій 

підсилення звуку можна використовувати для створення системи домашньо-

го кінотеатру, для передачі підсиленого звуку до акустичних систем. 

Публікації. 1. Петрова Д.О. Вплив підсилювача потужності на якість 

звуку/Д.О. Петрова, Н.О. Лащевська//Перспективи розвитку сучасної науки 

та освіти; міжн. наук.-практ. конф.; 13 – 14 листопада 2019р. – Л., С. 31-32. 

2. Петрова Д.О. Вплив перенавантаження підсилювача потужності звуку 

на акустичні системи/Д.О. Петрова, Н.О. Лащевська//Пріоритети сучасної 

науки; міжн. наук.-практ. конф.; 19 – 20 листопада 2019р. – Л., С. 34-36. 

Ключові слова. Підсилювач звуку, звуковий підсилювач, звук, домашній 

кінотеатр. 



 

 

ABSTRACT 

Structure and volume of the dissertation. The explanatory note of master’s 

dissertation contains 87 pages, 8 chapters, 37 illustrations, 30 tables, 4 figure and 

26 sources. 

Actuality of theme. Modern movies are recorded in multi-channel audio for-

mats.  Surround speakers use speakers to signal through a sound amplifier. 

Purpose of research. Develop a six-channel home theater amplifier. 

Objectives of research. 1. Analyze theoretical information about 5.1 Home 

Theater System. 

 2. Develop an electrical schematic diagram of the amplifier device, make all 

the necessary calculations. 

 3. Develop circuit boards for amplifiers and 3D design of the entire device. 

Scientific novelty of the obtained results. A compact, compact device that is 

easy to use and economically attractive on the market for audio amplifiers has been 

developed. 

The practical significance of the obtained results. The developed amplifier 

can be used to create a home theater system, to transmit amplified sound to speak-

ers. 

Publications. 1. Petrova D.O. Effect of power amplifier on sound quality/ 

D.O. Petrova, N. O. Lashchevska// Perspectives of development of modern science 

and education; International Research Practice Conference; November 13 – 14, 

2019 – L., pp. 31-32. 

2. Petrova D.O. Influence of sound amplifier overload on speakers/Petrova 

D.O., N. O. Lashchevska//Priorities of modern science; International Research 

Practice Conference; November 19 – 20, 2019 – L., pp. 34-36. 

Keywords. Sound amplifier, sound, home theater. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до магістерської дисертації 

 

на тему: Підсилювач потужності для домашнього кінотеатру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ — 2019 року 

 



 

 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

1 РА81мп.431121.001 ПЗ 

ЗМІСТ 

Перелік скорочень ................................................................................................... 4 

Вступ ......................................................................................................................... 5 

1 Аналіз технічного завдання ................................................................................ 6 

2 Теоретичні відомості ........................................................................................... 7 

2.1 Система домашнього кінотеатру 5.1 ........................................................... 7 

2.2 Звукові формати системи 5.1 ....................................................................... 8 

2.3 Компоненти системи домашнього кінотеатру ......................................... 10 

2.3.1 Підсилювач потужності ....................................................................... 11 

2.3.2 Акустична система ............................................................................... 18 

3 Розробка схеми ................................................................................................... 20 

3.1 Розрахунок електричної принципової схеми для сабвуфера ................. 20 

3.2 Розрахунок електричної принципової схеми для для лівих, правих та 

центрального гучномовців. ...................................................................................... 24 

3.3 Блок живлення ............................................................................................. 28 

4 Вибір елементної бази ....................................................................................... 30 

4.1 Вибір операційних підсилювачів .............................................................. 30 

4.2 Вибір резисторів .......................................................................................... 31 

4.3 Вибір конденсаторів ................................................................................... 31 

4.4 Вибір діодів .................................................................................................. 31 

4.5 Вибір стабілізаторів живлення .................................................................. 32 

4.6 Вибір вхідних та вихідних роз'ємів ........................................................... 32 

5 Розробка друкованої плати ............................................................................... 35 

5.1 Розрахунок параметрів друкованої плати ................................................ 35 

5.2 Розрахунок надійності ................................................................................ 39 



 

 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

2 РА81мп.431121.001 ПЗ 

5.3 Механічні розрахунки................................................................................. 42 

5.4 Розрахунок радіатора для мікросхеми TDA2030 ..................................... 44 

6 Опис конструкції ................................................................................................ 45 

7 Стартап проект ................................................................................................... 48 

7.1 Опис ідеї проекту (товару, послуги, технології) ...................................... 48 

7.2 Технологічний аудит ідеї проекту ............................................................. 49 

7.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту ....................... 50 

7.4 Розроблення ринкової стратегії проекту .................................................. 55 

7.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту ......................... 57 

8 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях ..................................... 60 

8.1 Визначення основних потенційно шкідливих і небезпечних виробничих 

чинників при виробництві розроблюваного пристрою ......................................... 60 

8.2 Вимоги до безпеки організації робіт при виконанні технологічного 

процесів пайки ........................................................................................................... 61 

8.2.1 Біологічний вплив небезпечних та шкідливих факторів на людину в 

процесі пайки ......................................................................................................... 61 

8.2.2 Визначення концентрації аерозолю свинцю в повітрі робочої зони 

при проведенні технологічного процесу пайки ................................................. 62 

8.2.3 Визначення інтенсивності інфрачервоного випромінювання ......... 63 

8.2.4 Електробезпека ..................................................................................... 64 

8.2.5 Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність ....................... 65 

8.3 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки, гігієни праці та 

виробничої санітарії .................................................................................................. 67 

8.3.1 Відповідність рівня освітленості робочої зони санітарним нормам

 ................................................................................................................................. 67 



 

 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

3 РА81мп.431121.001 ПЗ 

8.3.2 Відповідність параметрів мікроклімату в робочій зоні санітарним 

нормам .................................................................................................................... 68 

8.4 Безпека під час надзвичайних ситуації ..................................................... 69 

8.4.1 Обов’язки та дії персоналу при виникненні надзвичайних ситуацій

 ................................................................................................................................. 69 

8.4.2 Вимоги щодо організації ефективної роботи систем оповіщення 

персоналу у разі виникнення небезпечної ситуації ........................................... 70 

8.4.3 Пожежна безпека .................................................................................. 71 

Висновки ................................................................................................................ 75 

Перелік посилань ................................................................................................... 77 

Додаток А ............................................................................................................... 79 

Додаток Б ............................................................................................................... 80 

Додаток В ............................................................................................................... 81 

Додаток Г ............................................................................................................... 82 

Додаток Д ............................................................................................................... 83 

Додаток Е ............................................................................................................... 84 

 



 

 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

4 РА81мп.431121.001 ПЗ 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ППЗЧ — Підсилювач потужності звукової частоти 

АС — Акустична система 

ККД — Коефіцієнт корисної дії 

НЧ — Низькочастотний 

ВЧ — Високочастотний  

ФНЧ — Фільтр низьких частот 

ФВЧ — Фільтр високих частот 

НЗЗ — Негативний зворотній зв’язок 

ОП — Операційний підсилювач 

БЖ — Блок живлення 

ДП — Друкована плата 
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ВСТУП 

На сьогоднішній день всі фільми, які ми дивимося або завантажуємо з інтер-

нету, записані в форматі об'ємного багатоканального звуку: Dolby Digital або DTS 

(або в їх HD-варіантах). Найчастіше такі фільми ми дивимося на звичайному те-

левізорі. Але жоден телевізор, який би сучасний він не був, не здатний передати 

звукову картину саме так, як її задумав звукорежисер. Таким чином, головна мета 

домашнього кінотеатру - створити «ефект присутності» на місці подій, зробити 

об'ємною звукову картину і подивитися фільм, або музичний концерт, саме так, як 

було задумано. Це дозволить отримати максимальні емоції від перегляду. 

Для отримання бажаного звукового середовища необхідно максимально пра-

вильно підібрати всі компоненти домашнього кінотеатру, зокрема дуже важливо 

підібрати правильно підсилювач звуку та акустичну систему, адже від цього за-

лежить як працездатність акустичної системи, так і якісне чисте підсилення звуку. 

В магістерській роботі буде приділено увагу розробці безпосередньо компо-

ненту підсилення звуку, зокрема основною задачею даної роботи є отримання 

економічно вигідного пристрою та конкурентоспроможного, в порівнянні з анало-

гічними дорогими брендами. 
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Метою виконання магістерської дисертації є розробка підсилювача потужно-

сті звуку для домашнього кінотеатру та оформлення необхідної документації що-

до виготовлення даного продукту. 

Підсилювач звукових частот зазвичай складається з попереднього підсилю-

вача і підсилювача потужності. Попередній підсилювач призначений для підви-

щення потужності і напруги та доведення їх до величин, потрібних для роботи 

вихідного підсилювача потужності. Підсилювач потужності повинен віддавати 

задану потужність електричних коливань. Його навантаженням може бути акус-

тична система (динаміки). 

Для розробки даного пристрою буде виконано ряд необхідних дій. Основною 

задачею магістерської роботи є отримання малогабаритного, більш економічного, 

ніж аналогічні підсилювачі, та простого у використанні пристрою. 

Робота буде поділена на декілька етапів, які є необхідними в реалізації апара-

ту. 

В першу чергу, буде описано та проаналізовано теоретичні відомості. Це не-

обхідно для кращого розуміння побудови системи домашнього кінотеатру та не-

обхідних технічних характеристик. 

Після теоретичної частини буде описано принцип роботи схеми пристрою, 

також буде розраховано окремо частини електрично-принципової схеми та підве-

дено підсумки даного розділу. 

Наступний етап буде вибір елементної бази, розрахунки друкованої плати та 

надійності пристрою. Окрім цього в даний етап буде входити проектування само-

го друкованого вузла та друкованої плати, зокрема підготовка необхідних кресле-

ників та специфікацій в якості документації до пристрою. 

Заключним етапом буде підготовка, аналіз та оформлення стартап частини 

роботи та необхідні правила безпеки описані в розділі «Охорона праці та безпека 

в надзвичайних ситуаціях». Також підведено підсумки виконаної роботи та аналіз 

результатів. 
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2 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Домашній кінотеатр - система, що дозволяє відчути імітацію «повної присут-

ності» при перегляді фільму за допомогою багатоканального об’ємного звуку. Ця 

імітація заснована на сприйнятті людиною інформації відеозображень та звуку. 

Домашній кінотеатр - це високоякісне обладнання для показу відеоінформації на 

екрані. Також завдяки даній системі досягається максимально точне відтворення 

звукової картини багатоканальною системою.  

2.1 Система домашнього кінотеатру 5.1 

Основний принцип багатоканального формату відтворення звуку полягає в 

тому, що кожному конкретному напрямку звучання відповідає свій виділений ка-

нал з окремим незалежним гучномовцем, який має своє суворо орієнтоване в про-

сторі розташування й напрямок – це такі системи як 5.1, 7.1, 9.1 тощо. 

Для об’ємного звучання зазвичай використовують систему 5.1 домашнього 

кінотеатру (рис. 2.1):  

•  5 – це кількість колонок, в даному випадку це 2 колонки, що розташову-

ються зліва від слухача (L та LS), 2 колонки – справа від слухача (R та RS), 1 ко-

лонка – центральна (C), стоїть перед слухачем:  

 передні лівий і правий динаміки відповідають за музику і звукові ефе-

кти.  

 основне ж завдання центрального динаміка – відповідає за діалоги, а 

також синхронізація звукових ефектів подій на екрані.  

 задні лівий та правий динаміки відповідають за «присутність у навко-

лишньому середовищі фільму» завдяки завдяки звуковим ефектам (наприклад, 

погода, машини тощо). 

•  1 – це кількість сабвуферів (Sb – динамік, обмежений по смузі пропускання 

(80-120 Гц)), який відтворює додатковий канал LFE (Low Frequency Extension), що 

відповідає за відтворення низькочастотних ефектів (наприклад, звуки вибухів).  
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Рисунок 2.1 — Схема розташування акустичної системи 5.1 [1] 

Розглянемо основні технічні характеристики акустичних систем 5.1: 

1. Потужність - це один з головних показників, який впливає на надійність 

апаратури. Існує декілька значущих потужностей: номінальна, максимальна і т. д. 

Найчастіше виробником вказується сумарна потужність. Загальноприйнятим ста-

ндартом для вимірювання є децибел (дБ) або значення у Ватт (Вт).  

2. Частотний діапазон. Людина здатна чути звуки в частотному діапазоні від 

20 Гц до 20 кГц. Такі характеристики ідеальні для вимогливих меломанів. 

3. Опір або імпеданс - теж важлива штука. Чим вище показник опору, тим 

більш комфортно працює підсилювач і тим більш безпечно викручувати ручку 

гучності на максимум. Деякі виробники враховують можливі відмінності показ-

ників між системою посилення і пасивної акустикою, залишаючи значний запас 

для коректної взаємодії девайсів. Якщо мова йде про комплекти активного типу, 

то даний показник розраховується при проектуванні АС. 

2.2 Звукові формати системи 5.1 

Розглянемо основні формати, які засновані на системах 5.1. 

«Dolby Surround» - це перший формат для створення об’ємного звуку. «Dolby 

Surround» перетворює чотирьох звукових канали в два, за допомогою матричної 
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системи, з метою запису інформації. Застосування декодерів дозволяє перетворю-

вати інформацію з двох каналів в чотири, яка буде програватися через праві, ліві, 

центральний і тилові динаміки.  

 

Рисунок 2.2 — Логотип «Dolby Surround» [2] 

Формат «Dolby Pro Logic» краща за «Dolby Surround», бо забезпечує краще 

розділення сигналів усіх каналів, а також синхронне програвання звукових ефек-

тів з подіями на екрані. Наприклад, «Dolby Pro Logic II» - формат кодування, по 

функціональності є вдосконаленим варіантом формату «Dolby Surround Pro 

Logic», в якому декодер розбиває закодований двоканальний звук на 5 каналів, а 

також додає дискретний канал для низькочастотного, отримуючи при цьому на 

виході 5.1-аудіосигнал. Має можливість перемикання на різні звукові настройки 

для відтворення музики або фільмів.  

 

Рисунок 2.3 — Логотип «Dolby Pro Logic II» [2] 

 «Dolby Digital» є сучасним цифровим форматом, що підтримує шість дис-

кретних звукових каналів. Завдяки дискретності зникає можливість небажаного 

втручання звуку з одного каналу в інший, а це, в свою чергу, дозволяє фронталь-

ним динамікам відтворювати незалежні сигнали, на відміну від «Dolby Surround». 

Також в даному форматі є незалежний канал передачі НЧ сигналу, що забезпечує 

найкращу передачу глибини звуків, наприклад, вибухів чи ударів. «Dolby Digital» 

швидко набрав популярність завдяки DVD фільмам. В даний час він використову-

ється в HDTV і відеоіграх. Хоча «Dolby Digital» є тільки методом кодування ін-
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формації в цифровий формат, сам термін часто використовується для позначення 

аудіо 5.1.  

 

Рисунок 2.4 — Логотип «Dolby Digital» [2] 

«Digital Theater Systems» (DTS) - цей формат забезпечує високу якість зву-

чання та якісне стиснення звукового сигналу, ніж «Dolby Digital», і дозволяє відт-

ворити 5.1 та 7.1 системи звуку. Але, в той час як більшість аудіо/відео ресиверів 

однаково добре підтримують і Dolby Digital, і DTS, все ж більшість DVD і відеоі-

гор закодовані в Dolby Digital. [3] 

 

Рисунок 2.5 — Логотип «Digital Theater Systems» [2] 

2.3 Компоненти системи домашнього кінотеатру  

Основні компоненти, з яких складається система домашнього кінотеатру 

(рис. 1.2): 

• джерело: DVD-програвач, ПК або ноутбук, супутниковий ресивер або плеє-

ри нового покоління з підтримкою зображення високої чіткості: Blu-ray і HD 

DVD;  

• AV-ресивер;  

• багатоканальний підсилювач потужності 

• акустична система; 
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• монітор, екран, телевізор або проектор;  

• кабелі, а також необхідні стійки для розміщення вищевказаної апаратури[3]. 

2.3.1 Підсилювач потужності 

Розглянемо види підсилювачів (табл. 2.1)[4,5]. 

Таблиця 2.1 Види підсилювальних пристроїв 

Тип Характеристика 

Попередній підси-

лювач 

Здійснює прийом і посилення звуку до нормальної по-

тужності (до оптимального рівня роботи підсилювача) 

Монопідсилювач 
Призначений для безперебійної роботи акустики для 

домашнього кінотеатру 

Стереопідсилювач 

У його роботі беруть участь 2 канали - підсилювач по-

тужності і попередній, необхідний тільки для відобра-

ження звуків і коштує дешевше 2-х окремих пристроїв 

AV-ресивер 

Багатоканальний підсилювач потужності, що виступає 

декодером для обробки аудіо і відеосигналів різної амп-

літуди, він може обробляти цифровий сигнал, і склада-

ється з комплексу підсилювачів, процесорів і декодерів. 

AV-процесор 

У ньому відсутній підсилювач, проте є попередній під-

силювач завдяки чому він працює на належному рівні, а 

також наявні різні інструменти для обробки і відтворен-

ня в домашніх кінотеатрах 

AV-підсилювач 
Це AV-ресивер, але без тюнера - не може бути радіо-

приймачем, а також відсутній прийом відеофайлів. 

Наявність різних 

демпферів 

Забезпечують пом'якшення і якість звуку в сабвуфері і 

навушниках. 
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Класи підсилення  

1. Клас А. Це режим роботи підсилювального елементу, в якому за будь-

яких допустимих миттєвих значень вхідного сигналу, струм, що протікає через 

підсилювальний елемент, не переривається. Підсилювальний елемент не входить 

в режим відсічення, не відключається від навантаження, тому форма струму через 

навантаження більш-менш точно повторює вхідний сигнал.  

Режим А характеризується тим, що при дії сигналу робоча точка не виходить 

за межі прямолінійного ділянки динамічної характеристики підсилювального 

елементу. При цьому нелінійні спотворення мінімальні, але ККД каскаду виявля-

ється низьким через необхідність пропускати через елемент значний струм спо-

кою.  

Струм спокою підсилювального елемента в режимі А повинен, як мінімум, 

перевищувати піковий струм, що віддається каскадом в навантаження. Теоретич-

ний ККД такого каскаду при неспотвореному відтворенні сигналів максимально 

допустимої амплітуди дорівнює 50%; на практиці він істотно нижче. 

Через складність з відведенням тепла транзисторні ППЗЧ класу А поширення 

не отримали. У малопотужних широкосмугових однотактних каскадах режим А є 

єдино можливим рішенням. Всім іншим режимам (AB, B і С) в однотактному 

включенні властиві неприпустимо високі нелінійні спотворення. 

 

Рисунок 2.6 — Схема підсилювача класу А та вибір робочої точки транзистора 

2. Клас В. В підсилювачі класу В постійний струм зміщення на базі від-

сутній, транзистори проводять струм тільки при наявності відповідного керуючо-

го сигналу, а струм спокою на цих транзисторах вкрай малий. Ці фактори призво-
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дять до більшого значення ефективності підсилювача, ніж у класу А, але вихідний 

сигнал при цьому має нелінійні спотворення. 

Дана схема складається з пари послідовно з'єднаних транзисторів одного ти-

пу, але різної полярності. Ця пара транзисторів керується від одного джерела на-

пруги, що генерує гармонійний сигнал. Таким чином, вони працюють по черзі, по 

половині періоду кожен. Якщо подається позитивний сигнал, то транзистор NPN 

(n-канальний) відкритий і навпаки. На виході результати роботи обох транзисто-

рів складаються в єдиний лінійний сигнал при куті провідності кожного з транзи-

сторів 180°. Така двотактна конструкція істотно збільшує середню ефективність 

підсилювача, приблизно до 50%, але разом з цим і додає нелінійне спотворення у 

вихідний сигнал в момент перетину нульового значення напруги. 

Оскільки для кожного транзистора існує своє напруження насичення бази-

емітер (як правило, позитивне для NPN і негативне для PNP), то в момент, коли 

керуюча напруга знаходиться в інтервалі між цими значеннями, обидва транзис-

тора закриті, тому частина підсиленого сигналу пропадає. 

 

Рисунок 2.7 — Схема підсилювача класу В та вибір робочої точки транзистора 

3. Клас АВ. Підсилювач класу В значною мірою знижує теплові втрати і 

підвищує ефективність, але поступається при цьому по параметру лінійності вихі-

дного сигналу класу А. З метою вирішити обидві проблеми був розроблений під-

силювач класу АВ, який поєднує в собі обидва ці режими і є найбільш поширеним 

класом лінійного підсилювача. 

Кожен транзистор підсилює не рівно половину сигналу до перетину нульово-

го значення, а трохи більше, і спотворення вихідного сигналу згладжується, оскі-

льки сигнал посилюється цілком без стрибків і провалів, пов'язаних з перемикан-
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ням транзисторів. Для того, щоб домогтися включення необхідного режиму тран-

зисторів до баз (затворам) підключаються кілька діодів і/або резисторів. 

Середнє значення ефективності таких підсилювачів приблизно таке ж, як і у 

класу В - близько 50%, але вони сильно виграють за якістю та чистотою вихідного 

сигналу. Завдяки цим властивостям, а також відносній простоті конструкції, да-

ний клас лінійних підсилювачів використовується найбільш часто. Найбільш ши-

роке застосування підсилювачі АВ знаходять в аудіокоректорах, оскільки при до-

сить високих показниках ефективності вони можуть дати на виході неспотворе-

ний сигнал. 

 

Рис. 2.8 — Схема підсилювача класу АВ і вибір робочої точки транзистора 

4. Клас С. Цей клас досягає найвищих значень ефективності, однак при 

цьому вихідний сигнал дуже сильно спотворюється. На базі транзистора задається 

таке зміщення, щоб він був закритий більше половини періоду вхідного сигналу. 

Оскільки більшу частину часу транзистор закритий, то і втрати на ньому мінімі-

зовані, а ефективність завдяки цьому може досягати 100% в ідеальному випадку. 

Через сильне спотворення вихідного сигналу дані підсилювачі не використо-

вуються в аудіо підсилювача, але вони знаходять широке застосування в ВЧ гене-

раторах синусоїдальних сигналів і деяких типах радіочастотних підсилювачів, де 

імпульси струму, що створюються на виході підсилювача, можуть бути перетво-

рені в повний синусоїдальний сигнал певної частоти за рахунок резонансного LC 

контура, підключеного до виходу підсилювача.[4-6] 
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Рис. 2.9 — Схема підсилювача класу С і вибір робочої точки транзистора 

5. Клас D. В основі принципу роботи підсилювачів класу D лежить 

принцип широтно-імпульсної модуляції. Модуляція сигналу використовується як 

спосіб збереження і передачі інформації. Суть її полягає в тому, щоб модулювати 

корисним сигналом несучу частоту. Частота вибирається так, щоб її було зручно 

передавати або записувати на носій. Процес відтворення передбачає зворотну по-

слідовність: виділення корисного сигналу з модульованої несучої частоти. Моду-

ляція дозволяє привести сигнал в такий вигляд, щоб його посилення було макси-

мально простим і ефективним процесом. 

Модульований сигнал має форму імпульсів рівної амплітуди, але різної три-

валості, які посилюються за допомогою пари симетрично включених швидкодію-

чих транзисторів типу MOSFET. В схемі класу D використовується найпростіший 

LC-фільтр, що демодулює посилений сигнал, а також відсікає несучу частоту і 

високочастотний шум. 

Модульований сигнал в підсилювачах класу D змінюється дискретно і на по-

вну амплітуду. Транзистори в такому класі підсилення виступають в ролі ключа, 

перебуваючи або в закритому, або у відкритому стані без проміжних значень. 

Все, що потрібно в такому режимі від транзистора - максимально швидко ре-

агувати на зміну рівня сигналу, а поведінка його на проміжних значеннях амплі-

туди не має значення. Крім того, даний режим роботи транзистора вкрай позитив-

но позначається на енергоефективності підсилювача[7]. 
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Потужність ресивера 

Від даного параметра залежить потужність АС, також від цього параметра 

залежить ціна та габарити пристрою. При цьому підсумкові показники підсилю-

вача залежать від 2-х чинників: 

 номінальна потужність, орієнтуючись на яку можна підключити до при-

строю інші прилади з подібними параметрами; 

 фактична (яку ресивер видає під час роботи). 

Домашні аудіопідсилювачі зазвичай мають вихідну потужність в межах 20-

150 Вт (при роботі на навантаженні 8 Ом), хоча є і більш потужні підсилювачі. 

Системи сповіщення та студійні підсилювачі мають потужність від 50 Вт (систе-

ми з невеликою потужністю застосовуються для підсилення звуку, що направлені 

на виконавця на сцені) до 1 кВт або навіть більше. Однак такі підсилювачі, що 

мають занадто високу потужність, не надто затребувані як з точки зору економіч-

ності, так і надійності. 

Найчастіше Hi-Fi підсилювачі встановлюються звукові динаміки з внутріш-

нім навантаженням 8 Ом. Однак треба пам’ятати, що загальний імпеданс будь-

якої акустичної системи залежить від частоти сигналу, тому динамік з номіналь-

ним опором 8 Ом на деяких частотних діапазонах може мати опір 6 Ом. Тому ви-

хідні параметри підсилювачів вимірюються в двох стандартних значеннях наван-

таження (8 Ом та 4 Ом).  

Крім цього важливим пунктом визначення потужності є показник НЧ - якщо 

він недостатній, то конденсатори не зможуть вивести необхідний діапазон, і, на-

приклад, удари молота будуть затихаючі, а далі з’єднаються воєдино, хоча зрозу-

міло, що при нормальному звучанні вони повинні бути монотонними. Потужність 

акустичної системи повинна бути трохи вища, ніж у підсилювача. 

Види потужностей  

Root Mean Squared (RMS) - середньоквадратичне значення потужності, що 

обмежена заданими нелінійними спотвореннями. Звук спотворений, чутно хрипи 

та призвуки від динаміку та його корпусу. Стандарт RMS – це можливість описа-

ти електричні параметри звукової апаратури, знайшов досить широке поширення.  
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Peak Music Power Output (РМРО) - максимально досяжне пікове значення си-

гналу незалежно від спотворень, що вимірюється під час подачі короткого сигна-

лу (~10 мс) з частотою < 250 Гц. Параметр більш віртуальний, не застосовується 

на практиці.  

DIN Power - значення потужності, при подачі на акустичну систему сигналу 1 

кГц протягом 10 хв при досягненні мінімальних нелінійних спотворень. Нелінійні 

спотворення не повинні перевищувати 3% в смузі 250 Гц-1 кГц і < 1% на 2 кГц.  

Частотна характеристика 

Смуга частот звукового підсилювача повинна бути в діапазоні 20 Гц – 20 кГц 

з нерівномірністю не більше ±0.5 дБ. Додаткові піки на частотній характеристиці 

діапазону перед її спадом безумовно шкідливі, тому що погіршують стабільність 

підсилювача на високих частотах. Нижня частота, яку можуть програвати ком-

пакт-диски, фактично не обмежена, тому цілком можна використовувати значен-

ня 10 або навіть 5 Гц. Однак треба пам’ятати, що ні один динамік не може програ-

вати сигнал інфра низької частоти. 

Шуми 

Рівень шуму підсилювача повинен бути якомога нижче, але не настільки, 

щоб впливати негативно на інші параметри. Даний показник особливо важливий 

при роботі підсилювача в приміщенні з низьким рівнем сторонніх шумів[4-6]. 

Входи і виходи на ресивері: 

1. Провідні входи/виходи: 

 HDMI - синхронізована обробка аудіо- і відео- сигналу; 

 Коаксіальний канал - передає багатоканальний звук; 

 Компонентний і композитний  - передача відеосигналу; 

 RCA - передача 2-х каналів аудіо; 

 USB; 

 MHL - інтерфейс для передачі контенту. 

2. Бездротові порти: 

 Wi-Fi; 

 Bluetooth; 
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 ІЧ-порт - управління пристроєм на відстані; 

 AirPlay - передача будь- якого формату контент; 

 DLNA – забезпечення домашньої мережі, щоб мати обмін даними. 

3. Функції: 

 Тюнер; 

 Автокалібровка; 

 Регулювання балансу; 

 Еквалайзер. 

2.3.2 Акустична система 

Акустичні системи різноманітні, розглянемо основні, склавши класифікацію 

за деякими критеріями:  

1. За видом оформлення:  

• Плоский екран;  

• Відкритий корпус або повністю відсутня задня стінка; 

• Корпус з лабіринтом;  

• Закритий корпус;  

• Корпус з фазоінвертором;  

• Корпус з пасивним випромінювачем;  

• Корпус з рупором;  

• Системи одинарної (коливання передаються лише переднім дифузором); 

• Системи подвійної дії (коливання передаються обома поверхнями дифу-

зора). 

2. За формою корпусу: зрізана піраміда, паралелепіпед, куб або куля.  

3. За конструктивним виконанням: вбудовані, настінні, виносні і підлогові.  

4. За кількістю каналів розподілу по частотах: односмугові і широкосмугові.   

5. За наявністю підсилювача: активні (мають підсилювач), пасивні (без під-

силювача) і з окремим підсилювачем. 

Висновки. На сьогодні об'ємний звук 5.1 є кращим вибором в домашніх кіно-

театрах та комерційних кінотеатрах. Він підходить як для невеликих, так і серед-

ніх кімнат, аби заповнити захоплюючими і реалістичними ефектами об'ємного 
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звучання приміщення. Для музики та цифрового мовлення звукова система 5.1 

вважається стандартною. 

Вартість об'ємного звуку 5.1 може варіюватися в залежності від каналів і 

конфігурацій акустичної системи, але все ж вважається більш дешевою, ніж інші 

технології, щоб забезпечити найкращу передачу звукового ефекту. Оскільки об'є-

мний звук 5.1 має більше динаміків для озвучування, а запис звуку - більше аудіо-

каналів, ніж стерео, він забезпечує більш реалістичний та глибокий звук для про-

слуховування користувачами. Об'ємний звук 5.1 вважається основою звукових 

форматів і був ключовим компонентом руху домашніх кінотеатрів. 
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3 РОЗРОБКА СХЕМИ 

Підсилювач звуку має доволі просту структурну схему, в яку входить джере-

ло сигналу, попередній підсилювач, вихідний підсилювач та навантаження (акус-

тична система), що зображена на рис. 3.1.  

 

 

Рисунок 3.1 — Блок-схема ППЗЧ 

Джерелом може бути мікрофон, гітара, датчик тощо. В даній роботі це може 

бути телевізор, комп’ютер, телефон тощо – все, що може передавати об’ємний 

звук. 

Попередній підсилювач – може бути як попередній підсилювач стру-

му/напруги, так і проміжне підсилення потужності або фільтр частот. 

Вихідний каскад слугує для того, щоб підсилювати та передавати необхідний 

рівень струму в блок «Навантаження». 

Навантаження – в даній роботі це акустична система. 

Така схема зумовлена тим, що підсилювач не повинен вносити великих змін 

у вихідний сигнал, тому сигнал проходить через поступові підсилювальні каска-

ди. 

В якості попереднього підсилювача буде активний фільтр низьких та високих 

частот. А вихідний каскад буде побудовано на операційному підсилювачі. 

3.1 Розрахунок електричної принципової схеми для сабвуфера 

Розрахунок фільтру низьких частот для сабвуфера[9] 

Фільтр цього типу з «максимально плоскою» передавальною характеристи-

кою в межах смуги пропускання називається фільтром Баттерворта. Обираємо да-

ний фільтр оскільки його АЧХ максимально гладка на частотах смуги пропускан-

ня, ніж у інших фільтрах. На схемі (рис. 3.1) зображено двополюсний активний 

фільтр Баттерворта.  

Джерело 

сигналу 

Попередній 

підсилювач 

Потужний вихід-

ний каскад 

Навантаження 

(АС) 



 

 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

21 РА81мп.431121.001 ПЗ 

 

Рисунок 3.2 — Схема фільтру низьких частот другого порядку 

Частота рівню 3дБ у фільтрах нижніх та верхніх частот визначається:  

𝑓3𝑑𝐵 =
1

2𝜋𝑅𝐶
 

причому смуга пропускання ФНЧ лежить в області 𝑓 < 𝑓3𝑑𝐵, а ФВЧ – в обла-

сті 𝑓 > 𝑓3𝑑𝐵. 

Нам необхідно визначити номінал конденсатора, тоді формула буде вигляда-

ти: 

𝐶 =
1

2𝜋𝑅𝑓3𝑑𝐵
 

В додатку А зображено таблицю коефіцієнтів для фільтрів 2-го порядку, з 

якої візьмемо коефіцієнти, за допомогою яких порахуємо необхідні нам номінали 

конденсаторів: 

𝐶1

𝐶
= 1.414; 

𝐶2

𝐶
= 0.7071  

Отримаємо: 

𝐶1 =
1.414

2𝜋𝑅𝑓3𝑑𝐵
;  𝐶2 =

0.7071

2𝜋𝑅𝑓3𝑑𝐵
 

Частота зрізу візьмемо 𝑓3𝑑𝐵 = 100 Гц, а опір оберемо 𝑅 = 22кОм, тоді 

𝐶1 = 102нФ  ;  𝐶2 = 51нФ 

Найближчий номінал до 𝐶1 = 150нФ, а до 𝐶2 = 68нФ. 

Отримаємо схему фільтру низьких частот для сабвуфера (рис. 3.3) 
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Рисунок 3.3 — Фільтр низьких частот на мікросхемі NE5534P 

Розрахунок вихідного каскаду для сабвуфера[11] 

На схемі (рис. 3.4) зображено мостову схему включення операційного підси-

лювача TDA2030 з вихідною потужністю 28 Вт. Оскільки дана схема взята з 

datasheet мікросхеми TDA2030, то номінали необхідних компонентів розрахову-

вати нам не потрібно. Приділимо увагу важливим критеріям, наприклад, розраху-

ємо коефіцієнт підсилення даної схеми. 

 

Рисунок 3.4 — Мостова схема підключення TDA2030[12]. 
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Завдяки тому, що це мостова схема(дзеркально однакові частини схеми), дос-

татньо порахувати коефіцієнт тільки для однієї частини (рис. 3.5) і помножити на 

два, оскільки таких частин в нашій схемі дві. 

 

Рисунок 3.5 — Схема вихідного підсилювального каскаду 

Отримаємо:  

𝐾𝑦 = 2 ∙ (1 +
𝑅5

𝑅4
) = 2(1 +

22 ∙ 103

680
) ≈ 66.7 

Остаточна схема підсилювача сабвуфера матиме вигляд, що зображений на 

рисунку 3.6. 

 

Рисунок 3.6 — Електрична принципова схема підсилювача сабвуфера.  
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Перевіримо роботу нашого підсилювача на осцилографі в середовищі Multi-

sim(рис. 3.7) в двох положеннях потенціометра: 50% та 100%. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.7 — Осцилограма напруг вхідного та вихідного сигналів в положеннях 

потенціометра а) 50%, б) 100%. 

3.2 Розрахунок електричної принципової схеми для для лівих, правих та 

центрального гучномовців. 

Розрахунок фільтру високих частот для лівих, правих та центрального 

гучномовців[9]. 

Фільтр цього типу з «максимально плоскою» передавальною характеристи-

кою в межах смуги пропускання називається фільтром Баттерворта. Обираємо да-
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ний фільтр оскільки його АЧХ максимально гладка на частотах смуги пропускан-

ня, ніж у інших фільтрах. На схемі (рис. 3.8) зображено двополюсний активний 

фільтр Баттерворта. 

 

Рисунок 3.8 — Схема фільтру високих частот другого порядку 

𝑅 =
1

2𝜋𝐶𝑓3𝑑𝐵
 

В додатку А зображено таблицю коефіцієнтів для фільтрів 2-го порядку, з 

якої візьмемо коефіцієнти, за допомогою яких порахуємо необхідні нам номінали 

резисторів: 

𝑅

𝑅1
= 1.414; 

𝑅

𝑅2
= 0.7071  

Отримаємо: 

𝑅1 =
1

2.828𝜋𝐶𝑓3𝑑𝐵
;  𝑅2 =

1

1.4142𝜋𝐶𝑓3𝑑𝐵
 

Частота зрізу візьмемо 𝑓3𝑑𝐵 = 100 Гц, а конденсатор оберемо 𝐶 = 22нФ, тоді 

отримаємо 

𝑅1 = 52кОм; 𝑅2 = 102кОм 

Найближчий номінал до 𝑅1 = 56кОм, а до 𝑅2 = 110кОм. 

Отримаємо схему фільтру високих частот для динаміків (рис. 3.9). 
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Рисунок 3.9 — Фільтр високих частот на мікросхемі NE5534P 

Розрахунок вихідного каскаду для лівих, правих та центрального гучно-

мовців[11]. 

На схемі (рис. 3.10) зображено схему включення операційного підсилювача 

TDA2030 з вихідною потужністю 14Вт. Оскільки дана схема взята з datasheet мік-

росхеми TDA2030, тому номінали необхідних компонентів розраховувати нам не 

потрібно. Приділимо увагу важливим критеріям, наприклад, розрахуємо коефіці-

єнт підсилення даної схеми. 

 

Рисунок 3.10 — Схема підключення TDA2030[12] 
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Рисунок 3.11 — Схема вихідного підсилювального каскаду для динаміків 

Порахуємо для такої схеми коефіцієнт підсилення та отримаємо:  

𝐾𝑦 = 1 +
𝑅5

𝑅4
= 1 +

22 ∙ 103

680
≈ 33.35 

Остаточна схема підсилювача динаміки матиме вигляд, що зображений на 

рисунку 3.12. 

 

Рисунок 3.12 — Електрична принципова схема підсилювача динаміків.  
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Перевіримо роботу нашого підсилювача на осцилографі в середовищі Multi-

sim (рис. 3.13) 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.13 — Осцилограма напруг вхідного та вихідного сигналів в положен-

нях потенціометра а) 50%, б) 100%. 

3.3 Блок живлення  

Трансформатор слід застосовувати з однією первинною обмоткою та двома 

вторинними обмотками для забезпечення двополярної напруги, середню точку 

вторинних обмоток слід заземлити. 

Діодний міст слід застосувати для випрямлення змінного струму. А два діода 

необхідні для фільтрації позитивних та негативних складових нашої напруги для 

отримання двополярної напруги. 
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Напругу ±15 В можуть забезпечити стабілізатори напруги – мікросхеми 

LM7815 та LM7815. 

Схему блоку живлення представлено на рисунку 3.14.  

 

Рисунок 3.14 — Електрична схема блоку живлення 15В. 

Даний блок живлення може забезпечити роботу пристрою, зокрема опера-

ційні підсилювачі NE5534P та TDA2030. 

Висновок: В даному розділі було проведено всі необхідні розрахунки, сфор-

мовано електричні принципові схеми, також було перевірено працездатність схе-

ми, а саме була перевірка вхідного та вихідного сигналів за допомогою осцилог-

рафа та безпосередньо зображено характеристики самого підсилювача. Загальну 

схему підсилювача можна розглянути в Додатку В «Схема електрична принципо-

ва».  
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4 ВИБІР ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ 

4.1 Вибір операційних підсилювачів 

В пристрої використовується 3 операційних підсилювача TDA2030 в корпусі 

Pentawatt. Його розміри вказані на рисунку 4.1. 

 

Рисунок 4.1 — Розміри мікросхеми TDA2030 в корпусі Pentawatt [12]. 

Також в схемі присутні 2 операційних підсилювачі NE5534P в корпусі DIP-8 

від Texas Instruments. Розміри вказано на рисунку 4.2. 
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Рисунок 4.2 — Розміри мікросхеми NE5534P в корпусі DIP-8[15] 

4.2 Вибір резисторів 

В пристрої використовується 17 резисторів з корпусом RES-13.55/10x4, а та-

кож 2 потенціометри у корпусі 262x. 

4.3 Вибір конденсаторів 

В пристрої використовується 11 керамічних конденсаторів CAP-2.54/4х2.5 

 та 13 електролітичних конденсаторів CAPPR-2.5/5.5h10. 

4.4 Вибір діодів 

В пристрої використовуються 6 випрямляючих діодів 1N4001 та 4 діоди 

1N4006 в корпусі DO-41 (DO-204AL) від виробника Diotec Semiconductor. Розміри 

діоду показані на рисунку 4.3. 



 

 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

32 РА81мп.431121.001 ПЗ 

 

Рисунок 4.3 — Розміри діодів 1N4001 в корпусі DO-41 (DO-204AL)[16] 

4.5 Вибір стабілізаторів живлення 

В якості стабілізаторів живлення оберемо мікросхеми LM7815 та  LM7915. 

Розміри вказані на рисунку 4.4. 

 

Рисунок 4.4 — Розміри стабілізатору живлення [17-18]. 

4.6 Вибір вхідних та вихідних роз'ємів 

В якості вихідних роз'ємів буде використано 6 роз’ємів RCA Jack RJ-133ST 

(рис. 4.5) для передачі вихідного сигналу на динаміки.  
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Рисунок 4.5 — Роз’єм RCA Jack RJ-133ST [19] 

В якості вхідних роз’ємів буде застосовано USB 3.0 (рис. 4.6) та роз’єм HDMI 

(рис. 4.7). 

 

Рисунок 4.6 — Роз’єм USB 3.0 [20] 

 

Рисунок 4.7 — Роз’єм HDMI. [21] 
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Також буде використано роз’єм для подавання живлення 42R02-4212 (рис. 

4.8) 

 

а)                                                  б) 

Рисунок 4.8 — а) Роз’єм для живлення 42R02-4212,  

б) Розміри роз’єму для живлення 42R02-4212 [21] 
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5 РОЗРОБКА ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ 

5.1 Розрахунок параметрів друкованої плати 

Вибір виду друкованої плати 

Проекту буде виконано на двосторонній жорсткій платі. Елементи приєдну-

ються до провідників через контактні площадки. Розміри плати передбачають мі-

сце для отворів кріплення до корпусу в чотирьох точках. 

Виготовлення плати буде виконано комбінованим позитивним методом, який 

дозволяє забезпечити заданий клас точності. 

Основою плати та провідників буде матеріал – двосторонній фольгований 

склотекстоліт СФ-2-35 товщиною 1 мм. 

Для проектування плати оберемо 3-й клас точності друкованих плат та висо-

ку щільність насичення поверхні радіоелементами друкованого монтажу. 

Розрахунок площі плати  

Для початку вкажемо необхідні розміри усіх елементів, які будуть застосова-

ні на платі (табл. 5.1).  

Розрахунок площі проведемо за наступною формулою: 

𝑆ДП = 1 ∙ ∑ 𝑆мг + 1.5 ∙ ∑ 𝑆𝑐г + 2.5 ∙ ∑ 𝑆вг  (5.1)   

де: 𝑆ДП - мінімальна площа друкованої плати;  

𝑆мг - площа малогабаритних елементів; 

𝑆𝑐г - площа середньогабаритних елементів;  

𝑆вг - площа великогабаритних елементів. 

Таблиця 5.1 Розміри та площа радіоелементів 

Елемент Кількість, шт Довжина, мм Ширина, мм 
Площа одного 

елемента, мм
2 

Резистор 17 13.55 4 54.2 
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Конденсатор 13 4 2.54 10.16 

Конденсатор + 11 11.76 2.5 13.75 

Діод 1N4001 8 12.85 2.7 34.695 

Діод 1N4006 4 12.85 2.7 34.695 

TDA2030 3 10.4 3.5 36.4 

NE5534P 

(DIP-8) 
2 9.00 7.37 66.33 

Потенціометр 

(262х) 
2 10.94 2.2 24.068 

LM7815 1 10.16 4.45 45.212 

LM7915 1 10.16 4.45 45.212 

 

Оскільки наші елементи можна віднести до середньогабаритних, окрім кон-

денсаторів, які малогабаритні, то формула (5.1) буде виглядати так: 

𝑆ДП = ∑ 𝑆мг + 1.5 ∙ ∑ 𝑆𝑐г  (5.2) 

Друкована плата для підсилювача динаміків 

Розрахуємо сумарну площу друкованої плати для динаміків: 

𝑆ел = 5 ∙ 10.16 + 2 ∙ 13.75 + 1.5 ∙ (24.068 + 6 ∙ 54.2 + 2 ∙ 34.695 + 36.4 +

66.33) = 860.382 мм2           
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Враховуючи високу щільність насичення поверхні плати, площу під кріп-

лення, маркування, рекомендована площа друкованої плати з поправкою на необ-

хідну кратність довжини та ширини плати: 

𝑆ДПР
= 𝑎 ∙ 𝑏 = 30 ∙ 30 = 900 мм2                

де а – ширина друкованої плати; 

b – довжина друкованої плати. 

Друкована плата для підсилювача сабвуфера 

Розрахуємо сумарну площу друкованої плати для сабвуфера: 

𝑆ел = 5 ∙ 13.75 + 6 ∙ 10.16 + 1.5 ∙ (11 ∙ 54.2 + 4 ∙ 34.695 + 2 ∙ 36.4 + 66.33 +

24.068) = 1476.977 мм2       

Враховуючи високу щільність насичення поверхні плати  площу під кріп-

лення, маркування, рекомендована площа друкованої плати з поправкою на необ-

хідну кратність довжини та ширини плати: 

𝑆ДПР
= 𝑎 ∙ 𝑏 = 50 ∙ 50 = 2500 мм2              

Отже, ми повністю задовольнили вимоги до всіх необхідних плат. 

Форма та площа контактних площадок 

Контакті площадки прямокутної форми. Їхня площа відповідає рекомендаці-

ям ГОСТ 23751-86 відповідно до типорозміру кожного елементу. 

Розрахунок діаметрів перехідних отворів 

Мінімальний діаметр перехідного отвору згідно ГОСТ 23751-86 визначається 

за формулою: 

𝐷𝑚𝑖𝑛  = 𝑑0 +  𝛥𝑑𝐵𝑂 + 2𝑑𝑚𝑖𝑛 + 𝛥𝑡𝐵𝑂 + √𝑇𝑑
2 + 𝑇𝐷

2 + 𝛥𝑡𝐻𝑂
2 

де 𝑑0 = 0.2 мм – діаметр отвору; 

𝛥𝑑𝐻𝑂(𝐵𝑂) – допуск на діаметр отвору;  

𝑑𝑚𝑖𝑛 – відстань від краю отвору до краю контактної площадки;  

𝛥𝑡𝐻𝑂(𝐵𝑂) – допуск на ширину друкованого  провідника; 

𝑇𝐷 – позиційний допуск, похибка в розміщенні контактних майданчиків; 

𝑇𝑑 – позиційний допуск, похибка в розміщенні центрів отворів. 
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Для друкованої плати нашого класу точності маємо та зважаючи на техно-

логічні обмеження виготовлення маємо:  

𝑑0 ≤ 1 мм, тоді: 

𝛥𝑑𝑂 = ±0.05 мм; 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = 0.1 мм; 

𝛥𝑡𝑂 = ±0.05 мм; 

𝑇𝑑 = 0.08 мм; 

𝑇𝐷 = 2 ∙ 𝑇𝑑 = 0.16 мм. 

Отримаємо мінімальний діаметр перехідного отвору: 

𝐷𝑚𝑖𝑛 =  0.2 +  0.05 +  2 ∙ 0.1 +  0.05 + √0.082 + 0.162 + 0.052 = 0.65 мм 

Ширина друкованих провідників 

Технологічних обмежень по ширині друкованих провідників немає, оскіль-

ки обладнання дозволяє реалізувати будь який клас точності друкованої плати. 

Максимально допустимий струм, що протікає в схемі: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 500 мА 

Щільність струму у фольгованому друкованому провіднику згідно ГОСТ 

23751-86: 

𝑗доп = 100 А/мм2 

Товщина фольги для фольгованого текстоліту СФ-2-35 дорівнює: 

𝛿 =  50 мкм 

В залежно від струму через провідник, ширина друкованого провідника ро-

зраховується за формулою: 

𝑗 =
𝐼

𝛿 ∙ 𝑡
 

                                   

де 𝑗 – щільність струму у друкованому провіднику; 

𝑡 – ширина провідника; 

𝛿 – товщина провідника/ 

Тоді мінімальна ширина провідника: 

𝑡 =
𝐼𝑚𝑎𝑥

𝛿 ∙ 𝑗доп
=

500 ∙ 10−3

50 ∙ 10−6 ∙ 100 ∙ 106
= 0.1 мм 
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Таким чином, тертій клас точності плати повністю задовольняє нас по допу-

стимій щільності струму провідників та розміру друкованих провідників. 

Загальні зауваження щодо друкованої плати 

Крок координатної сітки друкованої плати – 0.25 мм. Довжини з'єднань 

якомога мінімальними. 

Допуск на довжину/ширину плати – 1 мм, на товщину плати – 0.05 мм. 

Параметри друкованих провідників: 

– ширина провідників: 0.25 мм; 

– відстані між провідниками: 0.25 мм; 

– відстані між контактними площадками: 0.25 мм. 

Трасування з'єднань 

Трасування виконане автоматичне, а для більш компактного розташування 

елементів використовувалось ручне трасування аби спроектувати друковану пла-

ту.  

5.2 Розрахунок надійності 

Після закінчення розрахунків друкованої плати, необхідно розрахувати пра-

цездатність пристрою. 

В першу чергу необхідно провести розрахунок часу гарантованої безвідмов-

ної роботи пристрою. 

Розрахунок проводитиметься за методикою приведеною в джерелі [22] спис-

ку посилань. Початковими даними для розрахунку є схема електрична принципо-

ва з переліком елементів. 

Розрахувати загальну інтенсивність відмов всього пристрою можна за фор-

мулою: 

𝜆 = ∑ 𝑁𝑖 · 𝜆𝑖

𝑘

𝑖=1

 

де 𝑁𝑖 — кількість елементів в схемі; 

𝜆𝑖— інтенсивність відмови і-того елементу. 

Імовірність безвідмовної роботи 𝑃(𝑥) для DN-розподілу будемо розрахувати 

за рівнянням: 
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𝑃(𝑥) = 0.5 {[1 + 𝑒𝑟𝑓 (
1 − 𝑥

𝑣√2𝑥
)] + 𝑒

2
𝑣2 [1 + 𝑒𝑟𝑓 (

1 + 𝑥

𝑣√2𝑥
)]}              

де 𝑃(𝑥) – ймовірність безвідмовної роботи; 

𝑒𝑟𝑓(𝑥) – функція помилок; 

𝑣 = 1– коефіцієнт варіації. 

Інтенсивність відмов радіоелемента в загальному випадку: 

𝜆𝑖 = 𝜆0 ∏ 𝐾𝑛

𝑁

𝑛=1

  

де 𝜆0 – середньостатистична інтенсивність відмов елемента; 

𝐾𝑛 – 𝑛-й коефіцієнт впливу; 

Розрахункова інтенсивність відмови радіоелемента: 

𝜆𝑝 = √
𝑇0

2𝜋𝑡𝑏
3 𝑒𝑥𝑝 [−

(𝑡𝑏 − 𝑇0)2

2𝑡𝑏𝑇0
]  

де 𝑇0 – середній наробіток; 

𝑡𝑏 = 3.5 ∙ 104 – середній наробіток на відмову. 

Інтенсивність відмов конденсаторів:  

𝜆𝑝 = 𝜆0 ∙ 𝐾Р ∙ 𝐾С = 0.019 ∙ 0.18 ∙ 0.53 = 0.002   

𝑁 = 24, 𝑇 = 391574, 𝑥 = 0.077, 𝑃(𝑥) = 0,99997 

𝐾С – коефіцієнт, що враховує номінальну ємність та математичну модель ро-

зрахунку для окремих груп конденсаторів; 

𝐾Р – температурний коефіцієнт, що залежить від температур навколишнього 

середовища для імпульсних конденсаторів. 

Інтенсивність відмов резисторів: 

𝜆𝑝 = 𝜆0 ∙ 𝐾Р ∙ 𝐾𝑅 = 0.04 ∙ 1 ∙ 0.6 = 0.02   

𝑁 = 17, 𝑇 = 383959, 𝑥 = 0.078, 𝑃(𝑥) = 0,99996 

𝐾Р = 1 – температурний коефіцієнт; 

𝐾𝑅 – коефіцієнт, що враховує номінальний опір; 

Інтенсивність відмов мікросхем: 

𝜆𝑝 = 𝜆0 ∙ 𝐾𝑈 ∙ 𝐾с,Т ∙ 𝐾корп = 0.019 ∙ 1 ∙ 0.89 ∙ 3 = 0.051   
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𝑁 = 7, 𝑇 = 439448, 𝑥 = 0.068, 𝑃(𝑥) = 0,99999 

𝐾с,Т = 0.89 – коефіцієнт режиму, що враховує складність мікросхем та тем-

пературу навколишнього середовища. 

𝐾𝑈 = 1 – коефіцієнт, що враховує вплив максимальних значень напруг жив-

лення. 

𝐾корп = 3 – коефіцієнт, що враховує вплив матеріалу корпусу мікросхем. 

Інтенсивність відмов діодів: 

𝜆𝑝 = 𝜆0 ∙ 𝐾Р ∙ 𝐾Ф ∙ 𝐾𝑠1 = 0.1 ∙ 1.5 ∙ 0.09 ∙ 0.7 = 0.009   

𝑁 = 12, 𝑇 = 14200, 𝑥 = 0.070, 𝑃(𝑥) = 0,7939 

𝐾Р – коефіцієнт режиму, що залежить від навантаження струму та температу-

ри навколишнього середовища. 

𝐾Ф – коефіцієнт, що враховує функціональне призначення пристрою. 

𝐾𝑠1 – коефіцієнт, що враховує відношення робочої напруги до максимально 

допустимої по ТУ. 

Сумарна ймовірність безвідмовної роботи при (𝑡 = 10000 год): 

 𝑃(𝑥) ≈ 0,999        

Для підтвердження правильності розрахунків побудуємо графік залежності 

ймовірності безвідмовної роботи від часу експлуатації (рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1 — Залежність ймовірності безвідмовної роботи від часу експлуатації. 

 

Таким чином, імовірність безвідмовної роботи пристрою через 𝑡 = 10000 

становить: 

𝑃(𝑥) = 0,98 > 𝑃ТЗ(𝑥) = 0,9                                                

Отже, вимоги до надійності пристрою повністю виконуються. 

5.3 Механічні розрахунки 

Проведемо розрахунок віброміцності друкованого вузла, за визначеною ме-

тодикою [23]. 

Матеріал друкованої плати – фольгований текстоліт, параметри якого: 

– модуль пружності: 𝐸  3.02 ∙ 1010 Н/м2; 

– щільність:  = 2.05 ∙ 103 кг/м3; 

– коефіцієнт Пуассона:  0.22. 

Для плати підсилювача динаміків: 

Вихідні дані:  

– довжина плати: 𝑎 = 0.040 м; 

– ширина плати: 𝑏 = 0.030 м; 

– товщина плати ℎ = 0.001 м; 

Маса встановлених на платі елементів: 𝑀  0.05 кг 

Визначимо приведену масу друкованої плати: 

𝑚п =  ∙ ℎ = 2.05 ∙ 103 ∙ 0.001 = 2.05 кг/м3 

Визначимо приведену масу плати з деталями: 

𝑚 = 𝑚п + 𝑚е = 𝑚п +
𝑀

𝑎 ∙ 𝑏
= 2.05 +

0.05

0.04 ∙ 0.03
= 43.72 кг/м3 

Розраховуємо циліндричну жорсткість: 

𝐷 =
𝐸 ∙ ℎ3

12 ∙ (1 − 2)
=

3.02 ∙ 1010 ∙ 0.0013

12 ∙ (1 − 0.222)
= 2.645 

Визначаємо значення функції () для кріплення плати в чотирьох точках: 

𝛽 =
𝑎

𝑏
=

0.04

0.03 
= 1.33 



 

 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

43 РА81мп.431121.001 ПЗ 

() = 𝜋2√
1 + 1.621 ∙


𝛽

∙
1

𝛽2

1 + 1.621 ∙
1

𝛽3 ∙
1

𝛽6

= 𝜋2√
1 + 1.621 ∙

0.22
1.33

∙
1

1.332

1 + 1.621 ∙
1

1.333 ∙
1

1.336

= 9.98 

Визначимо значення резонансної частоти плати: 

𝑓0 =
()

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑎2
√

𝐷

𝑚
=

9.98

2 ∙ 𝜋 ∙ 0.042
√

𝐷

𝑚
= 243.17 Гц 

Так як резонансна частота плати 𝑓0 = 243 Гц в 4.05 разів перевищує макси-

мальну частоту вібраційних впливів 𝑓 = 60 Гц, то обраний варіант кріплення пла-

ти влаштовує вимоги віброміцності. 

Для плати підсилювача сабвуфера: 

Вихідні дані:  

– довжина плати: 𝑎 = 0.05 м; 

– ширина плати: 𝑏 = 0.05 м; 

– товщина плати ℎ = 0.001 м; 

Маса встановлених на платі елементів: 𝑀  0.08 кг 

Визначимо приведену масу друкованої плати: 

𝑚п =  ∙ ℎ = 2.05 ∙ 103 ∙ 0.001 = 2.05 кг/м3 

Визначимо приведену масу плати з деталями: 

𝑚 = 𝑚п + 𝑚е = 𝑚п +
𝑀

𝑎 ∙ 𝑏
= 2.05 +

0.08

0.05 ∙ 0.05
= 34.05 кг/м3 

Розраховуємо циліндричну жорсткість: 

𝐷 =
𝐸 ∙ ℎ3

12 ∙ (1 − 2)
=

3.02 ∙ 1010 ∙ 0.0013

12 ∙ (1 − 0.222)
= 2.645 

Визначаємо значення функції () для кріплення плати в чотирьох точках: 

𝛽 =
𝑎

𝑏
=

0.05

0.05 
= 1 

() = 𝜋2√
1 + 1.621 ∙


𝛽

∙
1

𝛽2

1 + 1.621 ∙
1

𝛽3 ∙
1

𝛽6

= 𝜋2√
1 + 1.621 ∙

0.22
1

∙
1
1

1 + 1.621 ∙
1
1

∙
1
1

= 7.103 
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Визначимо значення резонансної частоти плати: 

𝑓0 =
()

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑎2
√

𝐷

𝑚
=

7.103

2 ∙ 𝜋 ∙ 0.052
√

𝐷

𝑚
= 126.16 Гц 

Так як резонансна частота плати 𝑓0 = 126 Гц в 2.1 разів перевищує максима-

льну частоту вібраційних впливів 𝑓 = 60 Гц, то обраний варіант кріплення плати 

влаштовує вимоги віброміцності. 

5.4 Розрахунок радіатора для мікросхеми TDA2030 

Дана мікросхема може нагріватись під час роботи. Оскільки ми не хочемо, 

щоб наш пристрій швидко вийшов з ладу, потрібно забезпечити охолодження 

операційному підсилювачу. 

Розглянувши уважно інструкцію до мікросхеми, можна знайти там запропо-

нований радіатор. Тому ми візьмемо готові розміри радіатору (рис. ) від виробни-

ка і застосуємо в нашому пристрої. 

 

Рисунок 5.2 — Кресленик радіатора для TDA2030 

Таблиця 5.2. Залежність довжини радіатора від потужності роботи ОП 

 

Оскільки в нашому пристрою буде застосовано 3 мікросхеми TDA2030, не-

обхідно також застосувати 3 радіатори для розсіювання тепла. Радіатори будуть 

закріпленні безпосередньо на самих мікросхемах[11]. 
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6 ОПИС КОНСТРУКЦІЇ 

Представимо готову конструкцію пристрою, що було розроблено в середо-

вищі SolidWorks (рис. 6.1). 

Корпус виконаний з металу, що дозволить витримати доволі великі наванта-

ження та збільшить термін служби пристрою.  

Готова конструкція має розміри: 16х5х16. Як видно, пристрій компактний і 

невеликий, отже, зручний у користуванні та розміщенні. 

На передній стінці пристрою знаходяться 2 качелі гучності для динаміків та 

сабвуфера, окремо відповідно до кожного підсилювача. Також присутня кнопка 

вимкнення/увімкнення пристрою. 

 

Рисунок 6.1 — 3D модель конструкції готового пристрою 

На задній стінці наявні 6 вихідних каналів типу RCA Jack RJ-133ST для підк-

лючення динаміків та сабвуфера; наявні роз’єми USB 3.0 для підключення теле-

фону або МР3 та роз’єм для підключення коаксіального кабелю з телевізора. Та-

кож наявний роз’єм для живлення нашого пристрою типу 42R02-4212. 
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Рисунок 6.2 — Задня панель 3D моделі готового пристрою 

Верхня панель кріпиться до корпусу чотирьома спеціальними пазами, і закрі-

плюється гвинтами по два міліметри, що можна розглянути у Додатку  «Склада-

льне креслення пристрою».  

 

Рисунок 6.3 — 3D модель конструкції готового пристрою 

Три плати самого контролера кріпляться всередині корпусу на чотирьох гви-

нтах по два міліметри діаметром. Паралелепіпедом схематично позначено транс-

форматор для блоку живлення. 
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Рисунок 6.4 — 3D модель конструкції готового пристрою(вид всередині) 

 



 

 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

48 РА81мп.431121.001 ПЗ 

7 СТАРТАП ПРОЕКТ 

Даний розділ присвячений маркетинговому аналізу стартапу, аби визначити 

принципові можливості виходу на ринок та напрямки застосування даного при-

строю[24]. 

7.1 Опис ідеї проекту (товару, послуги, технології) 

На цьому етапі проаналізуємо саму ідею, її застосування та вигоду для кори-

стувача (табл. 7.1) 

Таблиця 7.1. Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Підсилювач звуку сис-

теми 5.1 

1. Домашній кінотеатр 

Можливість зібрати не-

дорогу, якісну систему 

для перегляду фільмів в 

домашніх умовах 

2. Комерційний невели-

кий зал кінотеатру 

Чисте, якісне, недороге 

обладнання для бюджет-

них кінотеатрів, що до-

помагає створити «ефект 

присутності» під час пе-

регляду 

3. Автомобільна акусти-

чна система 

Якісне підсилення вбу-

дованої акустичної сис-

теми в авто 

4. Концертні виступи в 

малих приміщеннях 

Недороге обладнання 

для передачі підсиленої 

неспотвореної музичної 

інформації 

 

Також розглянемо аналіз деяких характеристик розробленого пристрою та 

його конкурентів, зокрема відмітимо сильні та слабкі сторони цих ознак в розроб-

леному пристрої (табл. 7.2).  
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Таблиця 7.2.  Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик 

ідеї проекту 

№

 п/п 

Техніко-

економіч-

ні харак-

теристи-

ки ідеї 

(потенційні) товари/концепції 

конкурентів 

W  

(слаб-

ка 

сто-

рона) 

N  

(нейт-

ральна 

сторо-

на) 

S  

(сильна 

сторо-

на) 

Мій  

про-

ект 

Конку

ку-

рент1 

Конку

ку-

рент2 

Кон-

ку-

рент3 

1

1. 

Простота 

викорис-

тання 

      + 

2

2. 

Надій-

ність 
      + 

3

3. 
Ціна       + 

4

4. 
Розміри       + 

7.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

На даному етапі розглянемо та опишемо за допомогою яких технік можна реа-

лізувати пристрій, і оберемо техніку більш економічну та зручну для розробки (табл. 

7.3). 

Таблиця 7.3. Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№

 

п/п 

Ідея проекту 
Технології її ре-

алізації 

Наявність тех-

нологій 

Доступність 

технологій 

1

1. 

Розроблення ще-

стиканального 

підсилювача по-

тужності звуку 

для домашнього 

кінотеатру 

Ручне виготов-

лення дру-

кованої плати 

та пайка елеме-

нтів. 

 

Корпус вигото-

вляється на 3D 

принтері 

Є в наявності Доступні 

 

2. 

Напів автома-

тичний станок 

для виготов-

лення друкова-

Є в наявності Не доступні 
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них плат з пай-

кою. 

 

Станок для ви-

готовлення 

корпусу 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: ручне виготовлення друкованої 

плати, встановлення та пайка елементів. Корпус будується на 3D принтері. 

Завдяки переліку технік в табл. 7.3 було проведено аналіз та обрано спосіб 

ручного виготовлення плати, а сам корпус буде виконано за допомогою 3D прин-

теру. На сьогодні ці техніки є у вільному доступі і не коштують захмарних гро-

шей, зокрема даний пристрій можна спроектувати та зібрати в лабораторії. 

7.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

На даному етапі визначимо можливості впровадження товару на ринок, зок-

рема загрози, які можуть виникнути та зашкодити даному проекту, а також розг-

лянемо нинішній стан ринку, потреби цільової аудиторії та пропозиції від конку-

рентних проектів. 

Проаналізуємо попит та динаміку ринку для нашого проекту (табл. 7.4). 

Таблиця 7.4. Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту 

№

 п/п 
Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 7 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од - 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Стагнує 

4 
Наявність обмежень для входу (вказати ха-

рактер обмежень) 
- 

5 
Специфічні вимоги до стандартизації та 

сертифікації 
- 

6 
Середня норма рентабельності в галузі (або 

по ринку), % 
45% 

Отже, розглянувши дані в табл. 7.4, можна зробити висновок, що ринок є 

привабливим для впровадження проекту. 
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Розглянемо можливі цільові аудиторії та їхні вимоги, що можуть виникнути 

до нашого пристрою(табл. 7.5).  

Таблиця 7.5. Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№

 

п/п 

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова ауди-

торія  

Відмінності у по-

ведінці різних по-

тенційних цільо-

вих груп клієнтів 

Вимоги спо-

живачів до 

товару 

 

1. 

Підсилювач по-

тужності звуку  

для домашнього 

кінотеатру. 

Виробники по-

вної системи 

домашнього кі-

нотеатру 

Пошук технологій 

та компонентів, 

що значно дозво-

лить заощадити 

на витратах 

- гарантія 

- задоволення 

технічних ха-

рактеристик 

- мінімальні 

витрати 

2. Аудіофіли 

Пошук пристрою, 

що буде задово-

льняти необхідні 

технічні характе-

ристики користу-

вача за адекватну 

ціну, а також при-

стрій, що буде 

простим у вико-

ристанні. 

- адекватна 

ціна 

- якісний про-

дукт 

- приємне, чи-

сте звучання 

- надійність 

роботи 

 

Необхідно також розглянути фактори загроз та можливостей для нашого 

проекту на ринку (табл.7.6 та табл.7.7) 

Таблиця 7.6. Фактори загроз 

№

 

п/п 

Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

 
Оновлення техно-

логії 

- Використання за-

старілого обладнан-

ня в роботі 

- Втрата споживачів 

- Втрата конкурентоспро-

можності 
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 Фінансова криза 
- Зниження доходів 

цільової аудиторії 

- Втрата споживачів 

- Зниження цін на продукти 

- Зниження попиту на товар 

Таблиця 7.7. Фактори можливостей 

№

 

п/п 

Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

 
Зростання доходів 

населення 

Збільшення продажів 

товару 

- Розширення ринку збуту 

- Використання нових техно-

логій виробництва 

- Приріст продажів 

- Збільшення доходів підпри-

ємства 

 
Більш якісні елеме-

нти 

Розширення цільової 

аудиторії 

 
Нові технології ро-

зробки 

Модернізація проду-

кту 

 
Торговельні і митні 

бар'єри 
Міжнародний ринок 

 
Лідерська позиція 

на ринку 

Залучення нових 

споживачів 

 Зниження податків 
Закупка більш якіс-

них елементів 

Надалі проводиться аналіз пропозиції: визначаються загальні риси конкурен-

ції на ринку (табл. 7.8). 

Таблиця 7.8. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конкурен-

тного середовища 
Прояв характеристики Можливі дії компанії 

1. Тип конкуренції 

- монополія 

 

На ринку присутня кон-

куренція, а це означає 

великий обсяг різнома-

нітних фірм товару та 

широкої цінової політи-

ки 

Продукт повинен від-

різнятись від конкуре-

нтів, мати більше си-

льних сторін, в порів-

нянні з іншими това-

рами. 

2. За рівнем конкурент-

ної боротьби 

- міжнародна 

Економічна боротьба 

світовому ринку 

Виробництво актуаль-

ного, якісного продук-

ту. 

3. За галузевою ознакою 

- внутрішньогалузева 

Конкуренція між вироб-

никами в даній галузі 

складається зі знижен-

Використання нової 

техніки і технологій з 

метою зниження ви-
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ням витрат на пристрій, 

поліпшення якості про-

дукту, розширення рин-

ку продажів. 

трат виробництва. 

4. Конкуренція за вида-

ми товарів: 

- товарно-видова 

Конкуренція між това-

рами одного виду 

Завойовування ринку 

завдяки якісному, ак-

туальному спожива-

чеві продукту. 

5.  За характером конку-

рентних переваг 

- цінова / нецінова 

Цінова: прагнення до 

зниження витрат на ви-

робництво. 

Нецінова: прагнення до 

науково-технічного про-

гресу 

- Зниження витрат 

- Зниження ціни на то-

вар 

- Удосконалення това-

ру зі збільшенням ціни 

6. За інтенсивністю 

- марочна 
Висока конкуренція 

- Розширення товарної 

лінії 

- Розширення кордонів 

- Стратегія корпорати-

вних марок 

Впроваджувати та конкурувати на ринку можна, хоча для позитивної динамі-

ки компанії пристрій треба забезпечити рядом факторів, що будуть відрізняти йо-

го серед аналогів. 

Таблиця 7.9. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№

 

п/п 

Фактор конкурентоспро-

можності 

Обґрунтування (наведення чинників, що роб-

лять фактор для порівняння конкурентних 

проектів значущим) 

1. Ціна за пристрій 
Недорогий спосіб виготовлення, елеме-

нти гарної якості за доступну ціну 

2. Якість пристрою 
Якісно виготовлений пристрій, що дає 

нам якісне підсилення та чистоту звуку 

3. Надійність роботи Високий термін роботи конструкції 

4. Гарантія 
Гарантійний термін складає 2 роки, у 

разі потреби проводяться ремонтні роботи. 

5. Розміри, вага 

Пристрій компактний, невеликий за ро-

змірами та за вагою, на відміну від конкуре-

нтів 

6. Використання Пристрій простий у використанні, спо-
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живачеві лише необхідно правильно 

під’єднати всю систему 

7. Керування 

На корпусі присутні кнопка увімкнення та 

качелі гучності, а також роз’єми для 

під’єднання живлення, джерела сигналу та 

акустичної системи 

Таблиця 7.10. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін «назва 

проекту» 

№

п/

п 

Фактор конкурентоспромож-

ності 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів-конкурентів  

–

3 

–

2 

–

1 
0 

+

1 

+

2 

+

3 

1 Ціна за пристрій 18        

 Якість пристрою 15      -  

2 Надійність роботи 18        

3 Гарантія 19        

 Розміри, вага 20        

 Використання 20        

 Керування 20        

Проведемо SWOT-аналіз нашого проекту на вищеописаних ринкових загро-

зах(табл. 7.11).  

Таблиця 7.91. SWOT- аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

1. Ціна за пристрій 

2. Якість пристрою 

3. Надійність роботи 

4. Гарантія 

5. Розміри, вага 

6. Використання 

7. Керування 

8. Гарно продумана стратегія 

Слабкі сторони: 

1. Відсутність початкового капіталу 

2. Невідома фірма споживачеві 

3. Мала команда 

 

Можливості: 

1. Залучення цільової аудиторії 

2. Вихід на ринок та закріплення 

конкурентоспроможної позиції 

Загрози: 

1. Споживач не захоче переходити 

з відомої фірми на компанію no-name. 

2. Можливість прогоріти на почат-

ку 
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3. Брак ідей та швидке виснаження 

працівників 

 

3.9)  Альтернативи ринкової поведінки (табл. 7.12). 

Таблиця 7.12. Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту 

№

 

п/п 

Альтернатива (орієн-

товний комплекс захо-

дів) ринкової поведінки 

Ймовірність отриман-

ня ресурсів 
Строки реалізації 

 

- Заохочення фахівців 

- Необхідне обладнання 

для роботи 

- Вкладання власних 

грошей на початку 

100% 2-3 місяці 

 

- Висування ідеї на гра-

нтах та стартапах для 

пошуку інвесторів 

- Заохочення фахівців 

- Необхідне обладнання 

для роботи 

100% 3-5 місяців 

7.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 

Визначення стратегії охоплення ринку (табл. 7.13). 

Таблиця 7.13. Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№

 

п/п 

Опис профі-

лю цільової 

групи потен-

ційних клієн-

тів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в ме-

жах цільової 

групи (сегме-

нту) 

Інтенсив-

ність конку-

ренції в сег-

менті 

Простота 

входу у сег-

мент 

1. 

Виробники 

повної сис-

теми домаш-

нього кіноте-

атру 

+ + + + 

2. Аудіофіли + + + + 

Які цільові групи обрано: можна орієнтуватись на обидві, оскільки це зовсім 
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майже один і той самий ринок збуту. 

Базова стратегію розвитку (табл. 7.14). 

Таблиця 7.14. Визначення базової стратегії розвитку 

п

п/

п 

Обрана альтер-

натива розвит-

ку проекту 

Стратегія 

охоплення ри-

нку 

Ключові конкуре-

нтоспроможні 

позиції відповідно 

до обраної альте-

рнативи 

Базова страте-

гія розвитку* 

1. 
Концентрова-

ний маркетинг 

Зосередження 

на задоволен-

нях вузьких 

потреб корис-

тувача. 

Концентрація 

будь-яких ре-

сурсів та ви-

трат компанії. 

Задоволення спо-

живача властивос-

тями, які відмінні 

від інших, але 

вподобані спожи-

вачем. 

Залучення нових 

технологій та 

впровадження ін-

новацій в продукт. 

Стратегія дифе-

ренціації та 

спеціалізації 

Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 7.15). 

Таблиця 7.1510. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№

 

п/п 

Чи є проект 

«першопрохідцем» 

на ринку? 

Чи буде компа-

нія шукати но-

вих спожива-

чів, або заби-

рати існуючих 

у конкурентів? 

Чи буде компа-

нія копіювати 

основні харак-

теристики то-

вару конкурен-

та, і які? 

Стратегія кон-

курентної по-

ведінки 

1. – + – 
Стратегія ліде-

ра 

Стратегія позиціонування (табл. 7.16) 

Таблиця 7.16. Визначення стратегії позиціонування 

№

 

п/

п 

Вимоги до 

товару ці-

льової ау-

диторії 

Базова 

страте-

гія роз-

витку 

Ключові конкуре-

нтоспроможні 

позиції власного 

стартап-проекту 

Вибір асоціацій, які ма-

ють сформувати компле-

ксну позицію власного про-

екту (три ключових) 
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- Якість 

- Адекват-

на ціна 

- Надій-

ність робо-

ти 

- Гарантія 

від вироб-

ника 

Просу-

вання 

товару за 

допомо-

гою ін-

тернету. 

 

- Компактність 

пристрою 

- Простота вико-

ристання 

- Задоволення 

першочергової 

потреби -  якісне 

підсилення звуку 

1. Компактний 

2. Зручний 

3. Якісний 

7.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

Маркетингова концепція товару, на основі попереднього аналізу конкуренто-

спроможності (табл. 7.17). 

Таблиця 7.117. Визначення ключових переваг концепції потенційного то-

вару 

№

 

п/п 

Потреба 

Вигода, яку 

пропонує то-

вар 

Ключові переваги перед конкурентами 

(існуючі або такі, що потрібно ство-

рити 

 Адекватна 

ціна за при-

стрій 

Адекватна ці-

на 

Недорогий спосіб виготовлення, еле-

менти гарної якості за доступну ціну 

 Якість при-

строю 

Якість при-

строю 

Якісно виготовлений пристрій, що дає 

нам якісне підсилення та чистоту зву-

ку 

 Надійність 

роботи 

Надійність 

роботи 

Високий термін роботи конструкції 

 Гарантія Гарантія Гарантійний термін складає 2 роки, у 

разі потреби проводяться ремонтні 

роботи.   

 Розміри, вага Розміри, вага Пристрій компактний, невеликий за 

розмірами та за вагою, на відміну від 

конкурентів 

 Використання Використання Пристрій простий у використанні, 

споживачеві лише необхідно правиль-

но під’єднати всю систему  

 Керування Керування На корпусі присутні кнопка увімкнен-
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ня та качелі гучності, а також роз’єми 

для під’єднання живлення, джерела 

сигналу та акустичної системи 

Трирівнева маркетингова модель товару (табл. 7.18) 

Таблиця 7.128. Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

І. Товар за за-

думом 

Шестиканальний підсилювач звуку для системи домаш-

нього кінотеатру 5.1, компактний за розмірами та з якісним 

підсиленням звуку, простий та зручний у використанні. 

ІІ. Товар у ре-

альному вико-

нанні 

Властивості/характеристики 

1. Зручність у користуванні 

2. Адекватна ціна 

Якість: висока 

Пакування: стандартне 

Марка: патент 

ІІІ. Товар із 

підкріпленням 

До продажу: -  

Після продажу: - 

Товар буде запатентований. 

Цінові межі, якими необхідно керуватись при встановленні ціни на товар 

(табл. 7.19) 

Таблиця 7.19. Визначення меж встановлення ціни 

№

 

п/п 

Рівень цін 

на товари-

замінники 

Рівень цін 

на товари-

аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня межі 

встановлення ціни на 

товар/послугу 

 5000-15000 до 5000 Середній 3000-5000 

Оптимальна система збуту (табл. 7.20): 

Таблиця 7.130. Формування системи збуту 

№

 

п/п 

Специфіка закупіве-

льної поведінки ці-

льових клієнтів 

Функції збуту, які 

має виконувати по-

стачальник товару 

Глибина ка-

налу збуту 

Оптимальна 

система 

збуту 

 - Вільний доступ - 

Реклама та 

продаж в 

інтернеті 
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Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції мар-

кетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для позиці-

онування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 7.21). 

Таблиця 7.21. Концепція маркетингових комунікацій 

№

 

п/п 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали кому-

нікацій, якими 

користуються 

цільові клієн-

ти 

Ключові пози-

ції, обрані для 

позиціонування 

Завдання ре-

кламного по-

відомлення 

Концепція ре-

кламного зве-

рнення 

 - Інтернет 
Простота при-

строю 

Розказати 

особливості 

пристрою 

Ознайомлення 

з можливос-

тями при-

строю 

 

Висновки. Найважливішим результатом стартап-проекту є економічно вигід-

ний та конкурентоспроможний пристрій, оскільки пристрої в категорії звукових 

підсилювачів дуже дорогі, особливо багатоканальні, в основному, AV-ресивери 

(тобто не просто підсилювачі звуку, а й наворочені ще n-ою кількістю функцій, 

що безпосередньо впливає на ціну, на габарити пристрою та на складність корис-

тування, оскільки присутній широкий вибір дій, якими більшість споживачів не 

користуються, а просто переплачують за пристрій, бо нема адекватних альтерна-

тив).  
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8 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

При проектування радіоелектронної апаратури одним з найголовніших аспе-

ктів є планування заходів з охорони праці. Планування передбачає аналіз умов 

праці з точки зору факторів, що шкідливо впливають на здоров’я та якість праці 

при проектуванні, виробництві та експлуатації пристрою, а також розробку захо-

дів, що дозволять знизити вплив шкідливих та небезпечних факторів до значень, 

які є оптимальними.  

У дипломному проекті розробляється підсилювач потужності для домашньо-

го кінотеатру. Це передбачає виготовлення друкованої плати та монтаж радіоеле-

ментів. Такі процеси, зазвичай, супроводжуються рядом шкідливих та небезпеч-

них факторів, яким буде приділено значну увагу. Також увагу буде приділено пи-

танням електробезпеки та пожежної безпеки. 

В даному розділі здійснюється визначення потенційно небезпечних і шкід-

ливих для життя і здоров’я працівників виробничих чинників, їх аналіз, оцінка, 

пропонуються технічні рішення та організаційні заходи для мінімізації їх впливу 

на працівників. 

8.1 Визначення основних потенційно шкідливих і небезпечних виробни-

чих чинників при виробництві розроблюваного пристрою 

До основних шкідливих та небезпечних факторів, що впливають на праців-

ників, які задіяні при виробництві розроблюваного приладу, можуть відноситись: 

 Вміст в повітрі робочої зони шкідливих речовин при виконанні техніч-

ного процесу пайки (ГОСТ 12.1.005-88); 

 Влив інтенсивного інфрачервоного випромінювання (СПУЕ-2017); 

 Небезпека ураження електричним струмом; 

 Недостатня освітленість робочої зони (ДБНВ 2.5-28-2006); 

 Незадовільні параметри мікроклімату робочої зони (ГОСТ 12.1.005-88 і 

ДСН 3.3.6.042-99); 

 Небезпека виникнення надзвичайних ситуацій. 
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8.2 Вимоги до безпеки організації робіт при виконанні технологічного 

процесів пайки 

8.2.1 Біологічний вплив небезпечних та шкідливих факторів на людину в 

процесі пайки 

Біологічні дії компонентів що входять до складу припою, флюсу і миючих 

засобів приведені в табл. 8.1, 8.2 і 8.3. 

Таблиця 8.1 – Біологічна дія, клас небезпеки і ГДК (гранично допустима кон-

центрація) у повітрі робочої зони компонентів, що входять до складу припою 

ПОС-61 та ПОС-63 ГОСТ 12.1.005-88. 

 

 

Компоненти 

 

 

Характер токсичності і дія 
Клас 

небезпеки 

ГДК 

у повітрі  

робочої 

зони, 

мг/м
3
 

 

Олово 

Ураження бронхів, викликає політератив-

но-критичну реакцію в бронхах. При три-

валому впливі можливий пневмоконіоз 

 

3 

 

10 

 

Свинець 

При отруєнні спостерігається ураження 

нервової системи, крові, серцево-судинної 

системи, шлунково-кишкового тракту, 

 статевої системи, порушення плину вагіт-

ності у жінок 

 

1 

 

0.01 

 

Вісмут 

Подібно дії інших металів, викликає приг-

нічення активності ферментів, викликає 

ембріонотропну і гонадотропну дію 

 

2 

 

0.5 

 

Сурма 

При гострому отруєнні - ураження дихаль-

них шляхів, травного тракту, а при хроніч-

ному отруєнні - поразка ще і нервової сис-

теми, серцевого м'яза, пневмоконіоз, гіне-

кологічні захворювання, порушення вагіт-

ності 

 

2 

 

0.5 

Таблиця 8.2 – Токсична дія компонентів, що входять до складу флюсу марки 

ФКСП. 
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Компоненти Характер токсичності і дія 

Клас 

небезпе-

ки 

ГДК у 

повітрі 

роб. 

зони, 

мг/м
3
 

Каніфоль 

соснова 

Має дратівну дію. При тривалому впливі на 

шкіру викликає дерматит 
4 140 

 

Спирт 

етиловий 

Має наркотичну і дратівну дію. Викликає 

зміни в печінці, серцево-судинній системі, 

нервовій системі, сухість шкіри при трива-

лому контакті 

4 1000 

Етилацетат Помірно дратує слизову оболонку очей, 

верхніх дихальних шляхів. Викликає дерма-

тит і екземи 

4 200 

Кислота  

ортофосфор-

на 

Володіє загально токсичною дією. Пари ви-

кликають атрофічні процеси слизової носу, 

запальні захворювання шкіри 

2 1 

Таблиця 8.3 – Токсичні властивості миючих середовищ, клас небезпеки і 

ГДК у повітрі робочої зони. 

 

Компоненти 

 

Характер токсичності і дія 

Клас 

небезпеки 

ГДК у 

повітрі 

роб. 

зони, 

мг/м
3
 

 

 

 

Бензин 

Подразнююча та наркотична дія. 

Функціональні нервові розлади, що су-

проводжуються м'язовою слабістю, мля-

вістю, чи сонливістю, безсонням. Розлад 

травлення, печінки, тремтіння пальців і 

мови, ураження шкіри. Характерний ро-

звиток судорог, знижується кров'яний 

тиск, пульс уповільнюється 

 

 

 

4 

 

300 

(у пере-

раху-

ванні на 

вуглець) 

8.2.2 Визначення концентрації аерозолю свинцю в повітрі робочої зони 

при проведенні технологічного процесу пайки 

Кількість аерозолю свинцю, що виділяється при пайці в атмосферу складає 

0,02  0,04 мг на 100 пайок. 
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Відповідно до організації робочого місця і вибору виробничого приміщен-

ня, приймаємо: 

  кількість робочих місць – 2; 

  об'єм приміщення – 360 м
3
; 

  кількість пайок у хвилину – 5; 

Визначаємо концентрацію в атмосфері аерозолю свинцю при ручній пайці 

по формулі: 

0.6
y n t N

C
v

  
                                              

де y –  питоме утворення аерозолю свинцю, мг/100 пайок; 

n – кількість пайок у хвилину, шт.; 

t – тривалість зміни, 8 год.; 

N – кількість робочих місць, на яких ведеться пайка, шт.; 

v – об’єм приміщення, м
3
. 

Тоді: 

С = 0.6(0.04582)/360 = 0.0053 мг/м
3
 

Порівнюючи отримане фактичне значення з ГДК, зазначеними в таблиці 5.1, 

робимо висновок, що концентрація свинцю в повітрі робочої зони не перевищує 

ГДК, тому необхідності в місцевій вентиляції немає. 

8.2.3 Визначення інтенсивності інфрачервоного випромінювання 

Інтенсивність інфрачервоного випромінювання від нагрітої поверхні визна-

чаємо по формулі ( Sr  ): 

2

4

100
91.0

r

A
T

S

E
























                                      

де r = 100 мм – мінімальна відстань до джерела теплового випромінювання; 

S = 300 мм
2
 – максимальна площа випромінюючої поверхні; 

A = 85 – ваговий коефіцієнт розрахунку інтенсивності опромінення для шкіри 

людини і бавовняної тканини; 
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T = 300С = 573К – температура випромінюючої поверхні (температура плав-

лення припою – 240C та запас на перевищення температури  – 60 С). 

4

4

2

2

573
0.91 3 10 85

100
27.1  Вт/м

0.1
E


  

     
      

Визначимо, до якої області ІЧ випромінювання відноситься випромінюван-

ня тіла з температурою 573К. За законом Віна: 

нм 5000
573

88.288.2
max 

T
  

Отже, дане випромінювання відноситься до області С.  

Так як отримана при розрахунку щільність Е = 27,1 Вт/м
 2
 менше припусти-

мої 120 Вт/м
 2
, то можна зробити висновок про відповідність рівня ІЧВ на робочих 

місцях санітарним нормам 

8.2.4 Електробезпека 

Розроблений пристрій відповідно до ДСТУ ІЕС 61140:2015 має І клас щодо 

електрозахисту – установка має робочу ізоляцію і виконана таким чином, що під-

ключити її до електричної мережі можна лише після під’єднання  корпусу до за-

землювача (нульового захисного провідника), а при від’єднанні від мережі – кор-

пус відключається від  заземлювача (нульового захисного провідника) в останню 

чергу. Також все устаткування (крім ЕОМ - II клас) відноситься до I класу, воно 

має робочу ізоляцію відповідно до ГОСТ 12.1.009-76 і підключається до електро-

мережі за допомогою трьохконтактних вилок, один з виводів яких підключений 

до заземленого виводу розетки. Підключення устаткування виконане відповідно 

до вимог ПУЕ. 

Робоче приміщення за ступенем небезпеки ураження людей електричним 

струмом можна віднести, згідно ПУЕ-2017, до приміщень без підвищеної небез-

пеки, так як: 

 відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

 матеріал підлоги (перший шар – бетон, другий – паркет або лінолеум) є 

діелектриком; 
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 температура повітря не досягає значень, більших 35°С; 

 відсутня можливість одночасного дотикання людини до елементів ме-

талоконструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів, що ма-

ють з’єднання з землею, з одного боку і до металевих корпусів елект-

рообладнання з іншого. 

Електрична мережа, що підведена до робочих місць – трьохфазна електроме-

режа змінного струму частотою 50 Гц і напругою 220 В на кожній фазі з заземле-

ною нейтраллю, зануленням та із застосуванням автоматів струмового захисту. 

Найбільш ймовірною причиною поразки робітників електричним струмом є 

дотик до струмоведучих частин електрообладнання при його аварійному режимі 

роботи, наприклад, у результаті руйнування робочої ізоляції.  

Гранично допустимі рівні напруг дотику та струмів через людину відповідно 

до ГОСТ 12.1.038-88 при аварійному режимі не повинні перевищувати значень, 

приведених в табл. 8.4  

Згідно з ПУЕ-2017 основними технічними засобами електробезпеки при екс-

плуатації електроустаткування, що застосовуються на виробництві, являється на-

дійна ізоляція, захисне заземлення, занулення, захисне вимкнення та засоби інди-

відуального захисту. 

Таблиця 8.4 – Граничні значення при нормальному режимі 

t, (сек) до 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 >1 сек. до 5 сек. 

Utдоп.дот ,(В) 500 400 200 130 100 65 

8.2.5 Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність 

Занулення – навмисне електричне з’єднання з нульовим заземлюючимдротом 

металевих неструмопровідних частин, які можуть бути під напругою в разі про-

бою робочої ізоляції електрообладнання. 

При з’єднанні металевих неструмопровідних частин електрообладнання з ну-

льовим дротом живлячої мережі замкнення фази на корпус стає однофазним ко-

ротким замиканням. Струм однофазного короткого замикання, який має при цьо-

му місце, повинен забезпечити надійне спрацювання засобів максимального 
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струмового захисту та автоматичного відключення від живлячої електромережі 

електрообладнання. 

Розрахунок однофазного короткого замкнення. 

   
2 2

3 3

ф
КЗ

Т Т
н ф н ф

U
I

r xr r x x



    

                             

Для кабельних ліній реактивним опором петлі фазний провід – нульовий 

провід можливо знехтувати, тоді: 

3

ф
КЗ

Т
н ф

U
I

rr r


 
,                                        

де rф – активний опір фазного дроту; 

rн – активний опір нульового дроту; 

rТ/3 – активний опір обмоток трансформатору; 

Активний опір для rф та rн визначають за формулою: 

  lr
s

  , 

де  – питомий опір; 

l – довжина провідника; 

S – поперечний переріз проводу.  

Найбільша довжина проводу 5   ф нl l м  , поперечний переріз

21.   5  ф нS S мм  . Матеріал провідника мідь
2

   0.0175 Ом мм
м

  . 

50.0175 0.6
1.5

    lr Ом
s

     

0.12
3

  Тr Ом  

220 220 167
0.6 0.6 0.12 1.

3

 
32

ф
КЗ

Т
н ф

U
I А

rr r
   

  
 

Номінальний струм спрацювання для автоматичного вимикача, який викори-

стовується в робочому приміщені, не повинен перевищувати: 

112
1.25

  КЗ
СП

I
I А   
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Розрахуємо напругу дотику на корпусі приладу при аварійному режимі робо-

ти електрообладнання. Ця напруга не повинна перевищувати 400 В, оскільки час 

спрацювання 0.2  СПt с . 

0 112 0. 6   В6 7.2Д КЗU I R      

maxД ДU U відповідно до ПУЕ-2017, тому додаткових засобів електробезпеки 

не потребується. 

8.3 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки, гігієни праці та 

виробничої санітарії 

8.3.1 Відповідність рівня освітленості робочої зони санітарним нормам 

Перевіримо освітленість, що забезпечується загальним штучним освітлен-

ням. Для визначення застосуємо метод коефіцієнта використання світлового по-

току. В якості джерела світла використовуються люмінесцентні лампи ЛБ80 по-

тужністю 80 Вт. Застосовуються також світильники Л20. 

Освітленість буде дорівнювати: 

з

П N
E

S K Z

 


 
 

де 8N   – кількість світильників у приміщенні; 

9390  П Лм – світловий потік світильника; 

0.5   – коефіцієнт використання світлового потоку; 

2 72 S м – площа приміщення; 

1.5зK  – коефіцієнт запасу люмінесцентних ламп для виробничого примі-

щення з повітряним середовищем, що має менше 1 мг/м
3
пилу; 

1.1Z  – коефіцієнт нерівномірності освітлення.  

Тоді, освітленість буде дорівнювати: 

8 9390 0.5 325.19
72 1.

 
1.1

 
5

E Лк  
 

 

Норма загального освітлення  робочих місць складає 300 Лк. Так як фактичне 

значення E  більше, ніж потрібне, то ДБН В.2.5. – 28 – 2006 виконується. 
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На робочому місці монтажника комбіноване освітлення повинно забезпечити 

освітленість 750  нормE Лк . Загальне освітлення забезпечує 325 Лк, місцеве по-

винно компенсувати цю різницю: 

750 3 5   2 425нормE Е Лк     

Для місцевого освітлення застосовуються дві МЛ-2х80. Перевіримо, чи за-

безпечує даний світильник потрібну освітленість: 

1000
м

з

П N n L
E

K

     



 

де 1N   – кількість світильників у приміщенні; 

n  – кількість ламп у світильнику; 

3660  П Лм – світловий потік світильника; 

100L   – умовна освітленість; 

1.2   – коефіцієнт, що враховує збільшення освітленості від оточуючих 

предметів; 

1   – коефіцієнт, що враховує кут нахилу робочої площини; 

Тоді маємо: 

3660 1 2 1.2 1 100 585
1000 1.5

  мE Лк     


 

Отже, норми освітленості робочої зони повністю відповідають санітарним 

нормам. 

8.3.2 Відповідність параметрів мікроклімату в робочій зоні санітарним 

нормам 

Для підвищення працездатності і збереження здоров’я важливо створити для 

людини стабільні метеорологічні умови — мікроклімат повітряного середовища, 

до якого входять температура, відносна вологість, швидкість руху повітря та інте-

нсивність теплового опромінення. 

Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату в робочій зоні розро-

бника користуються ГОСТ 12.4.021-75 та СНіП 2.04.05-84. Самі нормовані зна-

чення параметрів мікроклімату в робочій зоні розробника наведені в таблиці 8.5. 

Таблиця 8.5 – Нормовані значення параметрів мікроклімату в робочій зоні. 
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Період 

року 

Параметр 

мікроклімату 

Нормативні значення 

параметрів мікроклімату 

Оптимальні Допустимі 

 

Холодний 

Температура, ℃ 22-24 21-25 

Відносна вологість, % 40-60 75 

Швидкість руху, м/с Не більше 0,1 Не більше 0,1 

 

Теплий 

Температура, ℃ 23-25 22-28 

Відносна вологість, % 40-60 55 при 28℃ 

Швидкість руху, м/с Не більше 0,1 0,1-0,2 

Температура в приміщенні ділянки, де виконується пайка, через джерела 

тепла може перевищувати границю допустимої норми. Для видалення надлишку 

тепла використовується механічна вентиляція. У теплий період року використо-

вується природна вентиляція через віконні прорізи. Це дозволяє знизити темпера-

туру до нормального значення. У холодний період року може застосовуватись си-

стема центрального опалення у відповідності з вимогами СНіП 2.04.05-84 та 

ГОСТ 12.4.021-75. 

8.4 Безпека під час надзвичайних ситуації 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується планом локалізації і лік-

відації аварійних ситуацій (ПЛАС). Одними з основних складових ПЛАС є розро-

бка технічних рішень та організаційних заходів оповіщення, евакуації та дій ви-

робничого персоналу у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

8.4.1 Обов’язки та дії персоналу при виникненні надзвичайних ситуацій  

У разі виникнення надзвичайної ситуації працівник повинен: 

  негайно повідомити про це органи Державної служби з надзвичайних ситу-

ацій та Державну пожежну охорону засобами зв’язку, вказати при цьому адресу, 

кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє ім’я 

та прізвище; 

  повідомити про надзвичайну ситуація керівника, адміністрацію, пожежну 

охорону підприємства; 
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  організувати оповіщення людей про надзвичайну ситуацію; 

  вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

  вжити заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Керівник та пожежна охорона підприємства, яким повідомлено про виник-

нення надзвичайної ситуації, повинні: 

  перевірити оповіщення про надзвичайну ситуацію Державній службі з над-

звичайних ситуацій та Державній пожежній охороні; 

  вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

  у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію та поряту-

нок, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь у лік-

відації наслідків надзвичайної ситуації; 

  перевірити здійснення оповіщення людей про надзвичайну ситуацію; 

  забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

  організувати зустріч підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуа-

цій та Державної пожежної охорони, надати їм допомогу у локалізації та ліквіда-

ції надзвичайної ситуації. 

Після прибуття підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій та 

Державної пожежної охорони повинен бути забезпечений безперешкодний доступ 

їх до місця, де виникла надзвичайна ситуація. 

8.4.2 Вимоги щодо організації ефективної роботи систем оповіщення пе-

рсоналу у разі виникнення небезпечної ситуації 

Оповіщення працівників виробництва у разі виникнення надзвичайної ситуа-

ції, наприклад при пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.001-

2014. Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом систем опо-

віщення визначається згідно з ДБН В.1.1-7-2003.  

При обладнані виробничих будівель системами оповіщення, їх необхідно по-

діляти на зони оповіщення з урахуванням планів будівель, шляхів евакуації, про-

типожежних відсіків, тощо, а також з урахуванням вимог, що наведені в додатку 

Е ДБН В.1.1-7-2003. 
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Розміри зон оповіщення, черговість оповіщення та час початку оповіщення 

людей в окремих зонах визначаються виходячи з умов забезпечення безпечної та 

своєчасної евакуації людей у разі виникнення надзвичайної ситуації. 

Оповіщення про надзвичайну ситуацію та управління евакуацією людей 

здійснюється одним з наступних способів або їх комбінацією:  

  поданням звукових і світлових сигналів у всі виробничі приміщення будівлі 

з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

  трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, напрямок 

руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  

  трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобігання 

паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

  розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ІSО 6309;  

  ввімкненням евакуаційних знаків «Вихід»;  

  ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових вказівних знаків на-

прямку евакуації;  

  дистанційним відкриттям дверей евакуаційних виходів;  

  зв’язком оперативного чергового персоналу із зонами оповіщення.  

Як правило, система оповіщення вмикається автоматично від сигналу про 

пожежу, який формується системою пожежної сигналізації або системою поже-

жогасіння. Також з приміщення оперативного чергового персоналу слід передба-

чати можливість запуску системи оповіщення вручну, що забезпечує надійну ро-

боту системи оповіщення не тільки при пожежі, а і у разі виникнення будь якої 

іншої надзвичайної ситуації. 

8.4.3 Пожежна безпека 

При монтажі друкованої плати застосовуються різні речовини і матеріали, 

деякі з них пожежо- та вибухонебезпечні. Пожежа може виникнути в тому випад-

ку, якщо не будуть дотримані норми пожежної безпеки. 

Згідно з ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 приміщення за вибухопожежною небезпекою 

відповідає категорії В (вибухо-, пожежонебезпечне), тобто приміщення з горючи-

ми та важкогорючими рідинами, твердими горючими речовинами та матеріалами. 
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Згідно з класифікацією пожежних зон (у відповідності з НПАОП 40.1-1.32-01 та 

ПУЕ) робоча зона приміщення належить до класу П-ІIа – пожежобезпечні зони 

приміщення. 

За вогнестійкістю приміщення відноситься до ІІ ступеню, тобто механічні 

конструкції, стіни виконані, з негорючих матеріалів, найменша межа вогнестійко-

сті яких складає 2 години. 

Пожежні показники деяких матеріалів та речовин, що застосовуються у про-

цесі пайки приведені у табл. 8.6: 

Таблиця 8.6 – Пожежні показники деяких речовин та матеріалів 

Найменування 

речовини або 

матеріалу 

Температура 

спалаху, °С 

Температура 

самозагорання, 

°С 

Межа вибуху, 

г/м
3
 

Засоби 

пожежогасіння 

Нижня Верхня 

Каніфоль - 850 12.6 - Хімічна піні, 

повітряно-

механічна 

піна, 

вода 

Спирт 

етиловий 

18 404 3.6% 

68 

19% 

340 

Хімічна піна, 

вода, водяний 

пар, інертні 

гази 

В приміщенні, де може виникнути пожежа, повинні бути передбачені засоби 

безпечної евакуації людей – евакуаційні виходи. Кількість евакуаційних виходів з 

будівель, з кожного поверху та приміщень приймають згідно з СНіП ДБН 2.01.02-

85, однак при цьому їх повинно бути не менше двох. 

В будівлі присутні три евакуаційні виходи – фасадний, та два бокові. 

Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого евакуа-

ційного виходу з приміщення безпосередньо на зовні або на сходову клітку по-

винна відповідати значенням, що регламентуються ДСНіП 2.09.02-85. 

Для нашого приміщення: 

 об'єм приміщення — 360 м
3
; 
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 категорія приміщення — В; 

 ступінь вогнестійкості будівлі — ІІ. 

Таким чином, відстань до евакуаційного виходу, за умови щільності людсь-

кого потоку в спільному проході від 1 до 3 осіб, повинна бути менша, ніж 60 м. 

Для запобігання виникнення пожеж, їх поширення та пожежного сповіщення 

людей в будівлі, згідно нормативам ДБН В.2-13-98, застосовується електрична 

пожежна сигналізація (ЕПС), яка призначена для швидкого повідомлення службі 

пожежної безпеки та/або людям, що знаходяться в будівлі  про виникнення поже-

жі в одному з приміщень. 

В приміщеннях, пов’язаних з процесом пайки друкованих план необхідно 

встановлювати автоматичний димовий пожежний оповіщувач ДПС- 038, оскільки 

процес загоряння розпочинається з виділення диму і джерел відкритого полум’я 

на початкових стадіях пожежі ще немає.  

У разі виникнення пожежі в приміщенні повинні знаходитись первинні засо-

би пожежогасіння, які використовуються для ліквідації локальних невеликих осе-

редків пожеж, та ліквідації пожеж на початкових стадіях силами персоналу до 

прибуття штатних підрозділів пожежної охорони. 

Кількість, розташування та умови зберігання засобів для гасіння пожежі по-

винні відповідати ГОСТ 12.1.004-85 та ГОСТ 3675-98, ISO 3941-2007. В приміще-

ні необхідно встановити вуглекислотні вогнегасники марки ВВ-2, ВВ-5 чи ВВ-8, 

тому що вони застосовуються для гасіння електроустановок і електромереж, що 

знаходяться під напругою до 1000 В (клас пожежі «Е»). 

Також, в приміщенні або в коридорі повинен знаходитись додатковий хіміч-

ний пінний вогнегасник ВХП- 10, що використовується для гасіння легкозаймис-

тих речовин та твердих матеріалів, які можуть використовуватись в процесі пай-

ки. Крім того, в пожежний інвентар, що знаходиться на території приміщення, 

входять: 

 пожежні покривала, 3x3 м – 2 шт.; 

 гаки – 2 шт.; 

 лопати – 2 шт.; 
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 сокири – 2 шт.; 

 ящики з піском, не менше 0.5 м
3
 – 3 шт. 

Таким чином, в приміщенні виконуються всі вимоги пожежної безпеки згід-

но до вимог НАПБ А.01.001-2014: "Правила пожежної безпеки в Україні". 
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ВИСНОВКИ 

В даній магістерській роботі було розроблено та сконструйовано 3D модель 

пристрою, тобто шестиканального підсилювача потужності звуку для домашнього 

кінотеатру. 

1. Під час роботи було ознайомлення з теоретичними відомості про сис-

тему домашнього кінотеатру, зокрема з її апаратною структурою та акустичною 

системою, підключенням всіх необхідних приладів та розташуванням їх у примі-

щенні. Також розглянуто та проаналізовано технічні параметри даної системи, 

особливо параметри підсилювача для кращого розуміння розробки пристрою. 

2. Було побудовано структурну схему пристрою та електрично принци-

пову схему, проведено ключові необхідні розрахунки для окремих частин схеми. 

Також було перевірено роботу пристрою за допомогою симуляцій в середовищі 

Multisim 14, наведено результати роботи та їхній аналіз. 

3. Було обрано необхідні елементні компоненти для реалізації пристрою 

та проведено розроблення друкованої плати, зокрема зроблено трасування та не-

обхідні отвори для кріплення плати, досягнуто мінімальних розмірів плат з метою 

економічного використання простору як плати, так і самого пристрою, аби досяг-

ти невеликих габаритів пристрою. Розробка друкованої плати була виконана в се-

редовищі PCB Layout. 

4. Проведено всі необхідні розрахунки на перевірку надійності при-

строю, а також на механічну віброміцність кожної плати. 

5. Також було розроблено та описано 3D модель конструкції нашого 

пристрою в середовищі SolidWorks 15, зокрема побудовано корпус та сконстру-

йовано сам пристрій з усіма необхідними елементами: під’єднаними платами, 

всіма необхідними роз’ємами.  

Метою даної роботи було досягти максимально простого та зручного у вико-

ристанні пристрою, а також економічно вигідного. Економічну модель та можли-

вість її впровадження було детально описано в розділі «Стартап-проект».  
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Отже, підсумуємо результати роботи. Було досягнуто поставлених задач тех-

нічного завдання та розроблено пристрій, що є невеликий за габаритами, тобто не 

завдасть клопоту у його розміщенні споживачу, хоч простий як конструктивно, 

так і у використанні, однак виконує найголовніше свою функцію – підсилює звук. 

Найважливішим результатом роботи було отримано економічно вигідний та 

конкурентоспроможний пристрій, оскільки пристрої в категорії звукових підси-

лювачів дуже дорогі, особливо багатоканальні, в основному, AV-ресивери (тобто 

не просто підсилювачі звуку, а й наворочені ще n-ою кількістю функцій, що без-

посередньо впливає на ціну, на габарити пристрою та на складність користування, 

оскільки присутній широкий вибір дій, якими більшість споживачів не користу-

ються, а просто переплачують за пристрій, бо нема адекватних альтернатив).  
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ДОДАТОК А 

Параметри компонентів активних фільтрів Баттерворта з другого по десятий 

порядок. 
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ДОДАТОК Б 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
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ДОДАТОК В 

СХЕМА ЕЛЕКТРИЧНА ПРИНЦИПОВА 
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ДОДАТОК Г 

ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ 
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ДОДАТОК Д 

КРЕСЛЕННЯ ДРУКОВАНОГО ВУЗОЛА 
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ДОДАТОК Е 

СКЛАДАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ ПРИСТРОЮ 

 

 

 


