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У випускній роботі було вдосконалення підсилювача потужності
звукових частот з візуальною індикацією вихідного сигналу. Було синтезовано
схему електричну структурну та схему електричну функціональну і на основі
них – схему електричну принципову. Проведено вибір елементної бази, а також
проведено відповідні розрахунки, що підтверджують працездатність пристрою,
що розробляється.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Підсилювач потужності, елементна база, схема електрична 
структурна, функціональна

In this work the development of an amplifier of power of sound frequencies
with a visual indication of the output signal was carried out. The electrical structure
and circuit diagram of the electric-functional were synthesized and on the basis of
them - the circuit of electric principles. The choice of element base was carried out,
as well as the corresponding calculations, confirming the working capacity of the
device being developed.


