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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

1.1. Мета викладання дисципліни 

Метою викладання дисципліни є вивчення закономірностей,  

пов'язаних із застосуванням електроакустична приладів повітряної технічної 

акустики в конкретних умовах створення системи озвучування і звуко 

підсилення відкритих просторів і приміщень різного призначення. 

1.2. Задачі вивчення дисципліни 

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні: 

- Знати і вміти застосовувати електроакустичні перетворювачі,  згідно з 

їх основними технічними характеристиками,  для створення моделей систем 

озвучування звукопідсилювання: 

- Вміти проводити оптимальний вибір існуючих засобів згідно з 

вирішуваними задачами: 

- Виконувати проектування акустичних систем високої якості за TS 

параметрами гучномовців. 

1.3. Рекомендації по вивченню дисципліни 

Дисципліна «Електроакустична апаратура» є продовженням частини 

курсу «Прикладна акустика»,  присвяченій питанням випромінювання та 

прийому звукових хвиль (кредитний модуль «прикладна акустика - 1»).  

Також базується на дисциплінах «Теоретична акустика»,  «Електроакустичні 

перетворювачі»,  «Акустичні антени».  Підтримкою цього курсу є дисципліна 

«Акустичні вимірювання». 

Зміст курсу частково побудований на питаннях,  що достатньо повно 

висвітлені у спеціальній науково-технічній літературі.  До них відносяться:  

характеристика направленості перетворювачі, методи створення 

стереофонічного або квазістереофонічного звучання, способи озвучування та 



деякі інші. Частина питань потребує аналізу матеріалів періодичних видань, 

каталогів апаратури та окремих розділів наукових монографій. 
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2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Зміст теоретичної  частини курсу 

2.1.1.Характеристики електроакустичних перетворювачів як 

чотириполюсників 

Представлення електроакустичного перетворювача (випромінювача і 

приймача) у вигляді чотириполюсника.  Застосування теорії 

чотириполюсників для розрахунку параметрів гучномовців та мікрофонів.  

Типові схеми чотириполюсників.Механіко-акустичні фільтри низьких та 

високих частот 

2.1.2. Випромінювачі звуку 

Технічні характеристики гучномовців. Розрахунок технічних 

характеристик за паспортними даними гучномовців. 

Конструктивні особливості типових група гучномовців. Конструкції, 

матеріали, технології виготовлення. 

Низькочастотне зовнішнє оформлення акустичних систем. Фільтруючі 

кола акустичних систем.  Метод розрахунку Тілле-Смолла. 



Розрахунок зовнішнього оформлення закритого та фазоінвертного типу 

за методом Тілле-Смолла. 

Вимірювання TS параметрів низькочастотних гучномовців та 

акустичних систем. 

Акустичні лінійні масиви. Криволінійні конструкції. Застосування 

акустичних систем якості елементу масиву.  

Багатоканальні системи передачі.  Стереоформати. Стереофонічні та 

квазістереофонічні системи. Матричні системи кодування звуку. Системи 

об'ємного  звучання. 

2.1.3. Приймачі звуку 

Технічні характеристики мікрофонів. Розрахуноктехнічнихпараметрів 

за паспортнимиданимимікрофонів. 

Способикерування характеристиками направленостімікрофонів. 

Електричне та акустичнекомбінування. Акустичніфазозсувнісистеми.  

Акустичніелементи і схемиреалізаціїфазозсувних систем. 

Гостронаправленімікрофоннісистеми.  Приймачіінтерференційного 

типу, рефлекторні та PZM-мікрофони. 

Шуми мікрофонів. Класифікаціяшумів. Причини виникнення, 

попередньогорозрахунку та запобігання шуму вібраційним,  аеродинамічним, 

акустичним та внутрішнімтепловим шумом. 

Мікрофонні стереофонічні системи.Системи типу AB, XY, MS, Sound 

field та інші.Системи запису для відтворення звуку в форматі Surround Sound. 

 

 



3. ПРИБЛИЗНА ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

 Метою лабораторних занять є отримання навиків використання 

електроакустична приладів та систем:  системи випромінювання звуку, в 

тому числі багатоканальні, мікрофони вимірювальні, вокальні, 

інструментальні, мікшерний пульт. 

4. ІНДИВИДУАЛЬНІ СЕМЕСТРОВІ ЗАВДАННЯ 

Розрахункова робота: розрахунок технічних характеристик системи 

випромінювання та прийому звуку. 

5. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 

Для перевірки успішності оволодіння теоретичним матеріалом 

рекомендується провести МКР у вигляді експрес контрольних робіт або за 

обраною тематикою з питань що охоплюють частину самостійної роботи 

студентів. 

6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Робоча навчальна програма кредитного модуля «Електроакустична 

апаратура» складається на основі даної навчальної програми та  робочого 

навчального плану напряму підготовки.   

Вимоги до структури,  змісту і оформлення робочої навчальної 

програми кредитного модуля викладені у «Методичних рекомендаціях до 

складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм 

кредитних модулів» / Уклад. В.П. Головенкін. – К.: ІВЦ Видавництво 

«Політехніка», 2006. - 20с. 
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