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ВСТУП 

 

Метою самостійної роботи є більш широке вивчення лекційного матеріалу, 

а також практичне оволодіння навичками розв’язання практичних завдань, які 

дозволяють зрозуміти процеси роботи електронних засобів. 

Самостійна робота передбачає роботу з теоретичною та довідниковою 

літературою, а також розв’язання практичних завдань. 

Для забезпечення самостійної роботи навчально-методичними засобами 

використовують підручники, навчальні та методичні посібники, конспект 

лекцій, практикум тощо (за переліком літератури). 

Методичні вказівки містять перелік тем, якими необхідно оволодіти для 

розв’язання практичних завдань. 

Після кожної лекції студент повинен, користуючись цими методичними 

вказівками, доопрацювати теоретичний матеріал, отриманий під час лекції, та 

розв’язати практичне завдання з теми. У бібліотеці знаходяться всі необхідні 

для цього матеріали. 

За необхідності за консультаціями щодо розв’язання практичних завдань 

до викладачів потрібно звертатися згідно з графіком. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, відповідно до 

складеного графіка.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

лекції с. р. 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1  Класифікація ПНЧ 

1 Зміст курсу. Короткий історичний огляд. 

Основні поняття звуковідтворювальної Нi-Fi 

техніки 

1 10 

2 Підсилювачі-коректори, нормалізуючі, 

шумоподавляючі, селективні, фільтруючі. 

Регулятори гучності, стереобалансу, ширини 

бази, еквалайзери 

1 10 

3  Тенденції покращення якості в сучасних 

системах ПНЧ-АС 

1 10 

 Разом за змістовим модулем 1 3 30 

Змістовий модуль 2  АЧХ та ФЧХ підсилювачів та АС 

4 Побудова амплітудно-частотної характеристики 

каскадів та кросоверів 

1 10 

5 Вхідні каскади підсилювачів 1 10 

6 Диференціальний підсилювач 1 - 

7 Каскадна схема 1  

 Разом за змістовим модулем 2 4 10 

Змістовий модуль 3 Проміжні каскади у підсилювачах 

8 Схеми зміщення 2 10 

9 Запобіжні схеми 3 10 

 Разом за змістовим модулем 3 5 20 
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Змістовий модуль 4 Предкінцеві та вихідні каскади 

безтрансформаторних ПНЧ 

10 Составні схеми вихідного каскаду (Дарлінгтона) 2 10 

11 Нелінійні та інтермодуляційні спотворення 2 5 

 Разом за змістовим модулем 4 4 15 

Змістовий модуль 5 Показники ПНЧ 

12 Гармоніки в лампових, напівпровідникових та 

цифрових ПНЧ* 

2 5 

13 Класи підсилення А, АВ, В, Н, Т* 1 10 

14 Чотири типи негативного зворотного зв’язку в 

ПНЧ. Вплив зворотного зв'язку на показники 

підсилювачів* 

1 10 

 Разом за змістовим модулем 5 4 25 

 Усього годин за семестр 24 100 

 Усього годин за рік 24 100 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Зміст курсу. Короткий історичний огляд. Основні поняття 

звуковідтворювальної Нi-Fi техніки 

1. Ефективний робочий діапазон частот. 

2. Нерівномірність частотної характеристики звукового тиску. 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою ефективний робочий діапазон частот? 

2. Що являє собою нерівномірність частотної характеристики звукового 

тиску? 

Література: [1, с. 9–10; 3, с. 11–24]. 

 

Тема 4 АЧХ та ФЧХ підсилювачів та АС. Побудова амплітудно-

частотної характеристики каскадів та кросоверів 

1. Характеристична чутливість. 

2. Діаграма спрямованості. 

3. АЧХ підсилювачів і АС. 

4. ФЧХ підсилювачів і АС. 

5. Побудова АЧХ каскадів. 

6. Побудова АЧХ кросоверів. 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою ефективний робочий діапазон частот? 

2. Що являє собою нерівномірність частотної характеристики звукового 

тиску? 

3. Що таке характеристична чутливість? 

4. Що являє собою діаграма спрямованості? 

5. Що таке АЧХ підсилювачів і АС? 

6. Що таке ФЧХ підсилювачів і АС? 

7. Як відбувається побудова АЧХ каскадів і кросоверів? 
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Література: [1, с. 5–10; 3, с. 11–24]. 

 

Тема 5 Вхідні каскади підсилювачів. Диференціальний підсилювач. 

Каскадна схема. Схема струмового дзеркала 

1. Типова балансна схема транзисторного ППС. 

2. Коефіцієнт посилення балансного каскаду. 

3. Дрейф нуля в балансних схемах. 

4. Амплітудна характеристика балансної схеми ППС. 

5. Електрична принципова схема диференціального підсилювача. 

6. Частотна характеристика коефіцієнта диференціального посилення АD і 

коефіцієнта ослаблення синфазного сигналу. 

7. Електрична принципова схема каскадного підсилювача. 

8. Схема струмового дзеркала. 

Питання для самоперевірки 

1. Який підсилювальний каскад називають диференціальним? 

2. Що являє собою асиметрія в реальних балансних схемах? 

3. Що використовується для забезпечення додаткової симетрії схеми і 

регулювання струмів транзисторів у режимі спокою?   

4. Як визначається дрейф нуля в балансних схемах? 

5. Що таке каскадний підсилювач? 

6. Де каскадний підсилювач знайшов широке застосування? 

7. Що являє собою комбінація з двох або більше транзисторів? 

8. Завдяки чому істотно підвищується стійкість каскодного підсилювача? 

9. Переваги і недоліки схеми струмового дзеркала. 

Література: [5, с. 16–21; 6, с. 28–32]. 

 

Тема 6 Проміжні каскади у підсилювачах. Схеми зміщення. Запобіжні 

схеми. Типові розрахунки схем 

1. Основні принципи побудови ППЧ. 

2. Схема ППЧ для простого приймача. 
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3. Схема ППЧ з п’єзокерамічним ФЗС. 

4. Схеми зміщення. 

5. Запобіжні схеми. 

6. Розрахунки основних параметрів ППЧ. 

Питання для самоперевірки 

1. Яку основну функцію виконує ППЧ? 

2. Де доцільно застосовувати ППЧ з ФЗС? 

3. Яке значення у ППЧ має фільтр зосередженої селекції? 

4. Де в основному використовуються каскади ППЧ з ДПФ? 

5. З яких каскадів складається ППЧ? 

6. Чи можна досягти вищої стабільності АЧХ і ФЧХ у тракті із 

зосередженою селективністю? За якої умови? 

Література: [3, с. 51–68; 4, с. 152–161, 348–356]. 

 

Модуль 2 

Тема 7 Предкінцеві та вихідні каскади безтрансформаторних ПНЧ. 

Составні схеми вихідного каскаду (Дарлінгтона) 

1. Пара Дарлінгтона. 

2. Схеми включення пари Дарлінгтона. 

3. Основні параметри під час роботи пари Дарлінгтона. 

4. Коефіцієнти посилення за струмом пари Дарлінгтона. 

5. Режими роботи транзисторів у парі Дарлінгтона. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке пара Дарлінгтона? 

2. За якими схемами можна включати пару Дарлінгтона? 

3. Яке включення дає найбільший ефект? 

4. У яких режимах працюють транзистори в парі Дарлінгтона? 

5. Що таке коефіцієнт посилення за струмом? 

6. Який коефіцієнт посилення під час підключення пари Дарлінгтона за 

схемою з ОЕ? 
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7. Які транзистори використовують у парі Дарлінгтона? 

Література: [1, с. 233–256; 3, с. 28–32]. 

 

Тема 8 Нелінійні та інтермодуляційні спотворення. Гармоніки в 

лампових, напівпровідникових та цифрових ПНЧ 

1. Нелінійні спотворення. 

2. Інтермодуляційні спотворення. 

3. Перехідні спотворення. 

4. Режим посилення А. 

5. Режим посилення В. 

6. Гармоніки в лампових, напівпровідникових та цифрових ПНЧ. 

7. Інші види спотворень. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке нелінійні спотворення? 

2. Чим оцінюється рівень нелінійних спотворень? 

3. Що таке перехідні спотворення? 

4. Що таке гармоніки? 

5. Яка різниця між нелінійними та перехідними спотвореннями? 

6. Що таке коефіцієнт інтермодуляції п-го порядку? 

7. Що таке коефіцієнт гармонік? 

Література: [1, с. 671–692; 4, с. 74–88; 5, с. 233–240]. 

 

Тема 9 Режими роботи транзисторного ПНЧ. Класи підсилення А, 

АВ, В, Н, Т 

1. Режими роботи транзисторного ПНЧ. 

2. Клас посилення А. 

3. Клас посилення АВ. 

4. Клас посилення В. 

5. Клас посилення Н. 

6. Клас посилення Т. 
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Питання для самоперевірки 

1. Які переваги та недоліки класу підсилення А? 

2. Які переваги та недоліки класу підсилення АВ? 

3. Які переваги та недоліки класу підсилення В? 

4. Які переваги та недоліки класу підсилення Н? 

5. Які переваги та недоліки класу підсилення Т? 

6. Які переваги та недоліки класу підсилення А? 

7. Якій величині дорівнює кут відсічення вихідного струму Θ в режимі В? 

8. За яким режимом підсилення каскад споживає від джерела живлення 

велику потужність? 

9. За яким режимом підсилення величина нелінійних спотворень 

найменша? 

Література: [2, с. 160–210; 6, с. 46–54]. 

 

Тема 12 Електромеханічні перетворювачі та їх види. Метод 

електроакустичних аналогій. Випромінювання звуку поршневим 

випромінювачем. НЧ-, СЧ- та ВЧ-головки гучномовців 

1. Проста механічна коливальна система. 

2. Коефіцієнт електромеханічного зв’язку. 

3. Електрична принципова схема, яка аналогічна механічній коливальній 

системі. 

4. Утворення звукових хвиль у середовищі. 

5. Залежність тиску в середовищі від часу. 

6. Швидкість звуку в газовому середовищі. 

7. Потік звукової енергії крізь поверхню. 

8. Випромінення звуку поршневим випромінювачем. 

9. Характеристики спрямованості випромінювання поршня, поміщеного в 

нескінченний екран для різних значень відношення діаметру поршня до 

довжини хвилі. 

10. НЧ-, СЧ-, ВЧ-головки гучномовців. 
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Питання для самоперевірки 

1. Що називається механічною коливальною системою? 

2. Що називається коефіцієнтом електромеханічного зв’язку?  

3. Як утворюються звукові хвилі у середовищі? 

4. Як залежить тиск у середовищі від часу?  

5. Охарактеризуйте електричну принципову схему, яка аналогічна 

механічній коливальній системі. 

6. Від чого залежить швидкість звуку в газовому середовищі? 

7. Чим відрізняється НЧ-, СЧ-, ВЧ-головки гучномовців? 

8. Як відбувається випромінення звуку поршневим випромінювачем? 

Література: [2, с. 101–113]. 

 

Тема 13 Відкрите та закрите оформлення АС. Роздільні фільтри та 

енергетичні параметри багатополосних ВАС та ЗАС 

1. Відкрите та закрите оформлення АС. 

2. Кріплення головки гучномовця до стінки корпуса АС.  

3. Розрахунок і конструювання акустичних систем. 

4. Визначення стандартного звукового тиску. 

5. Розрахунок футляра без задньої стінки. 

6. Розрахунок закритого футляра. 

7. Роздільні фільтри та енергетичні параметри багатополосних відкритих 

та закритих акустичних систем. 

Питання для самоперевірки 

1. Яка різниця між відкритим та закритим оформленням АС? 

2. Як треба кріпити головку гучномовця до стінки корпуса АС? 

3. Як визначається стандартний звуковий тиск? 

4. Як визначається частота основного резонанса футляра без задньої 

стінки? 

5. Як визначається добротність акустичної системи? 

6. Для чого використовуються роздільні фільтри? 
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7. Як здійснюється розрахунок і конструювання АС? 

Література: [1, с. 376–487]. 

 

Тема 14 Фазоінверторні акустичні системи. Роздільні фільтри та 

енергетичні параметри ФІ 

1. Розподільні фільтри й енергетичні параметри фазоінверторних 

акустичних систем. 

2. Спрощена схема акустичного аналога АС з ФІ. 

3. Залежність модуля повного електричного опору від частоти для АС         

з ФІ. 

4. Сімейство частотних характеристик АС з ФІ. 

5. Залежність значення активних втрат від параметрів труби: діаметру і 

довжини. 

6. Приклади конструкції АС з ФІ різних виробників. 

7. Схеми розподільних фільтрів. 

Питання для самоперевірки 

1. Що собою являє фазоінвертор? 

2. Наведіть схеми розподільних фільтрів. 

3. Як залежить значення активних втрат від параметрів труби (діаметру і 

довжини)? 

4. Наведіть приклади конструкцій АС з ФІ різних виробників. 

5. Наведіть спрощену схему акустичного аналога АС з ФІ. 

6. Як залежить модуль повного електричного опору від частоти для АС       

з ФІ? 

7. Призначення розподільного фільтру. 

Література: [1, с. 100–121, 6, с. 94–105]. 

 

Тема 15 АС з пасивним випромінювачем. Схема заміщення. Фазові 

RC- ланки 

1. АС з пасивним випромінювачем. 
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2. Конструкція АС з ПВ. 

3. Розрахунок параметрів АС з ПВ. 

4. Сімейство частотних характеристик АС з ПВ. 

5. Схематичне зображення складної АС з ПВ. 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою АС з пасивним випромінювачем? 

2. Чим відрізняється акустична система з пасивним випромінювачем від 

закритої акустичної системи? 

3. Чим відрізняється акустична система з пасивним випромінювачем від 

акустичної системи з фазоінвертором? 

4. Як визначається звуковий тиск АС з ПВ? 

5. Як вибирається площа ПВ? 

6. Як вибирається маса ПВ? 

7. За якою формулою відбувається розрахунок резонансної частоти 

пасивного випромінювача? 

Література: [4, с. 76–88; 5, с. 280–301]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Змістовий модуль 1 

1. Що являє собою ефективний робочий діапазон частот? 

2. Що таке нерівномірність частотної характеристики звукового тиску? 

3. Що являє собою характеристична чутливість? 

4. Що таке діаграма спрямованості? 

5. Що таке АЧХ підсилювачів і АС? 

6. Що таке ФЧХ підсилювачів і АС? 

7. Як відбувається побудова АЧХ каскадів і кросоверів? 

8. Який підсилювальний каскад називають диференціальним? 

9. Що являє собою асиметрія у реальних балансних схемах? 

10. Що використовується для забезпечення додаткової симетрії схеми і 

регулювання струмів транзисторів у режимі спокою?   

11. Як визначається дрейф нуля в балансних схемах? 

12. Що являє собою каскадний підсилювач? 

13. Де каскадний підсилювач має широке застосування? 

14. Що являє собою комбінація з двох або більше транзисторів? 

10. Завдяки чому істотно підвищується стійкість каскадного 

підсилювача? 

11. Переваги і недоліки схеми струмового дзеркала. 

12. Яку основну функцію виконує ППЧ? 

13. Де доцільно застосовувати ППЧ з ФЗС? 

14. Яке значення для ППЧ має фільтр зосередженої селекції? 

15. Де в основному використовуються каскади ППЧ з ДПФ? 

16. З яких каскадів складається ППЧ? 

17. Чи можна досягти вищої стабільності АЧХ і ФЧХ у тракті із 

зосередженою селективністю? За якої умови? 
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Змістовий модуль 2 

1. Що таке пара Дарлінгтона? 

2. За якими схемами можна включати пару Дарлінгтона? 

3. Яке включення дає найбільший ефект? 

4. У яких режимах працюють транзистори в парі Дарлінгтона? 

5. Що таке коефіцієнт посилення за струмом? 

6. Який коефіцієнт посилення під час підключенні пари Дарлінгтона за 

схемою з ОЕ? 

7. Які транзистори використовують у парі Дарлінгтона? 

8. Що таке нелінійні спотворення? 

9. Чим оцінюється рівень нелінійних спотворень? 

10.  Що таке перехідні спотворення? 

11.  Що таке гармоніки? 

12.  Яка різниця між нелінійними та перехідними спотвореннями? 

13.  Що таке коефіцієнт інтермодуляциі п-го порядку? 

14.  Що таке коефіцієнт гармонік? 

15.  Які переваги та недоліки класу підсилення А? 

16.  Які переваги та недоліки класу підсилення АВ? 

17.  Які переваги та недоліки класу підсилення В? 

18.  Які переваги та недоліки класу підсилення Н? 

19.  Які переваги та недоліки класу підсилення Т? 

20.  Які переваги та недоліки класу підсилення А? 

21.  Якій величині дорівнює кут відсічення вихідного струму Θ у режимі 

В? 

22.  За яким режимом підсилення каскад споживає від джерела живлення 

велику потужність? 

23.  За яким режимом підсилення величина нелінійних спотворень 

найменша? 

24.  Що називається механічною коливальною системою? 

25.  Що називається коефіцієнтом електромеханічного зв’язку?  
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26.  Як утворюються звукові хвилі у середовищі? 

27.  Як залежить тиск у середовищі від часу?  

28.  Охарактеризуйте електричну принципову схему, яка аналогічна 

механічній коливальній системі. 

29.  Від чого залежить швидкість звуку в газовому середовищі? 

30.  Чим відрізняється НЧ-, СЧ-, ВЧ-головки гучномовців? 

31.  Як відбувається випромінення звуку поршневим випромінювачем? 

32.  Яка різниця між відкритим та закритим оформленням АС? 

33.  Як треба кріпити головку гучномовця до стінки корпуса АС? 

34.  Як визначається стандартний звуковий тиск? 

35.  Як визначається частота основного резонанса футляра без задньої 

стінки? 

36.  Як визначається добротність акустичної системи? 

37.  Для чого використовуються роздільні фільтри? 

38.  Як здійснюється розрахунок і конструювання АС? 

39.  Що являє собою представляє фазоінвертор? 

40.  Наведіть схеми розподільних фільтрів. 

41.  Як залежить значення активних втрат від параметрів труби (діаметру і 

довжини)? 

42.  Наведіть приклади конструкцій АС з ФІ різних виробників. 

43.  Наведіть спрощену схему акустичного аналога АС з ФІ. 

44.  Як залежить модуль повного електричного опору від частоти для АС з 

ФІ? 

45.  Призначення розподільного фільтру? 

46.  Що являє собою АС з пасивним випромінювачем? 

47.  Чим відрізняється акустична система з пасивним випромінювачем від 

закритої акустичної системи? 

48.  Чим відрізняється акустична система з пасивним випромінювачем від 

акустичної системи з фазоінвертором? 

49.  Як визначається звуковий тиск АС з ПВ? 
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50.  Як вибирається площа ПВ? 

51.  Як вибирається маса ПВ? 

52.  За якою формулою відбувається розрахунок резонансної частоти 

пасивного випромінювача? 
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РЕЦЕНЗІЯ 

На методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної 

дисципліни «Підсилювачі низької частоти та акустичні системи» для 

студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.091000 “Електронна 

побутова апаратура”. 

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої навчальної 

програми. Вирішення основних задач курсу потребує застосування досить 

складного математичного апарату і знання різноманітних понять з базових і 

суміжних дисциплін. Тому практично неможливе глибоке засвоєння матеріалу 

без активної самостійної роботи з навчальною і технічною літературою. 

Контрольні запитання охоплюють широке коло питань з навчальної 

дисципліни і сприяють засвоєнню різноманітних задач, що поставлені перед 

студентом. Матеріали дисципліни висвітлюються в різноманітній технічній 

літературі, яка присутня як в читальному залі КДПУ, так і в бібліотеках міста. 

Зважаючи на викладене, вважаю можливим рекомендувати методичні 

вказівки до видання. 
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З протоколу № 6 

Засідання кафедри “Електронних апаратів” 

від 29. 01. 09 

 

СЛУХАЛИ: асистента Кухаренко Д.В., який доповів про розроблені методичні 

вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни 

“Підсилювачі низької частоти та акустичні системи” для студентів денної 

форми навчання за напрямом 0910 – “Електронні апарати” 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати запропоновані методичні вказівки щодо 

самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Підсилювачі низької 

частоти та акустичні системи” для студентів денної форми навчання за 

напрямом 0910 – “Електронні апарати” до видання видавничим відділом КДПУ. 
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