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РЕФЕРАТ 

Магістерська десертація складається з пояснювальної записки обсягом 

75 сторінок, містить 18 ілюстрацій, 32 таблиці, 14 посилань, 2 додатки. 

Ключові слова: звуковий сигнал, мікроконтролер, операційний підсилю-

вач, цифрова обробка, АЦП, ЦАП. 

Пристрої обробки звукового сигналу дозволяють внести корективи до 

параметрів звукового сигналу, але на сигнал на виході втрачає якість і стає 

непридатним для звукозапису. Зазвичай, пристрої що задовольняють вимо-

гам якісного звуку є дорогими і некомфортними у використанні. 

Метою дисертації є розробка і проектування пристрою забезпечення ви-

сокоякісної обробки звукового сигналу в системах звукозапису. Для досяг-

нення поставленої мети необхідно розв`язати такі задачі:  

– розробка концепції обробки звукового сигналу; 

– математичне та комп`ютерне моделювання звукового сигналу до і піс-

ля обробки; 

– аналіз результатів моделювання; 

– проектування компактного пристрою обробки звукозапису; 

– формулювання висновків і рекомендацій. 

Об`єктом дослідження є процес обробки сигналу. Предметом дослі-

дження є характеристики та параметри процесу обробки сигналу. 

Наукова новизна полягає в отриманнях на виході портативного при-

строю якісті звуку наближеної до дорогокоштуючого студійного обладнання. 

Досягається це програмним і апаратним способом. Тобто за допомогою про-

грамного коду обробляється сигнал і вже на виході контролера обробляється 

апаратно за допомогою ЦАПу. 
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ANNOTATION 

Master's dessert consists of an explanatory note in the volume of 75 pages, 

contains 18 illustrations, 32 tables, 14 references, 3 appendices. 

Keywords: sound signal, microcontroller, operational amplifier, digital 

processing, ADC, DAC. 

Devices for processing the audio signal can make adjustments to the 

parameters of the beep, but the output signal loses its quality and becomes 

unsuitable for sound recording. Usually, devices that meet the requirements of 

high-quality sound are expensive and uncomfortable in use. 

The purpose of the dissertation is to design and design a device for ensuring 

high-quality sound signal processing in sound recording systems. To achieve this 

goal you need to solve the following tasks: 

– development of the concept of processing the audio signal; 

– mathematical and computer simulation of a sound signal before and 

after processing; 

– analysis of modeling results; 

– designing a compact audio recording device; 

– formulation of conclusions and recommendations. 

The object of the study is the process of signal processing. The subject of the 

study is the characteristics and parameters of the signal processing process. 

The scientific novelty consists in obtaining at the output of the portable device 

the quality of sound close to the expensive studio equipment. This is achieved by 

software and hardware. That is, using a program code the signal is processed and 

already at the output of the controller is processed hardware with the help of a 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

АЦП — аналогово-цифровий перетворювач; 

ДП — друкована плата; 

КМ — контактний майданчик; 

ОП — операційний підсилювач; 

ПК — персональний комп’ютер;  

ПЗ — програмне забезпечення; 

РЕА — радіоелектронна апаратура; 

УГП — умовно-графічне позначення; 

ФВЧ — фільтр високих частот; 

ЦАП — цифро-аналоговий перетворювач. 
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ВСТУП 

На сьогоднішній день  технології дійшли до того, що майже кожна лю-

дина носить у кишені музичну колекцію з тисяч композицій. Приблизно у 

70х така колекція займала б суттєвий простір. А все тому що на той час носі-

ями звукової інформації були вінілові програвачі. З часом вони еволюціону-

вали до касет, потім CD дисків, а вже потім взагалі до файлу на носії.  

 Чому ж так відбулося? Річ у тому що суттєві зміни відбулися саме при 

переході від вінілу і до диску. Принцип роботи диску будується на принципі 

роботи вінілу, лише різниця в тому, що на вінілі зчитує інформацію голка, а 

на диску лазер. І саме за допомогою цієї технології вдалося зменшити CD 

диск в декілька разів, що зробило його зручнішим у використанні , а також 

CD диск коштував в рази менше за вініловий диск. Та зі сторони звукового 

сигналу в нього все ж таки був суттєвий мінус — якість звуку. Але до цього 

повернемося пізніше.  
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1 АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ ПРИСТРОЮ 

1.1 Аналіз технічного завдання 

Метою даного проекту є розробка пристрою для забезпечення високоя-

кісної обробки звукового сигналу в системах звукозапису. 

Мета буде реалізована шляхом створення структурної та електричної 

принципових схем. В процесі створення схеми електричної принципової буде 

проведений вибір елементної бази, що включатиме в себе: 

1  підбір елементної бази для аналогової частини; 

2  підбір елементної бази для цифрової частини. 

Окрім цього буде проведений вибір форми, розміру, типу, класу точнос-

ті, варіант встановлення та метод виготовлення друкованої плати пристрою. 

В додаток, пристрій має відповідати наступним вимогам: 

1  обробляти дані в режимі реального часу; 

2  мати можливість налаштування параметрів звукових ефектів; 

3  бути зручним у використанні; 

4  мати площу габаритних розмірів не більше 6400 мм; 

5  максимальну вагу 0,5 кг. 

Велику увагу слід приділити габаритам і масі, оскільки цим пристроєм 

будуть користатися різні люди. Конструкція має бути ремонтопридатною і 

має забезпечувати взаємозамінність елементів. 

Умови експлуатації згідно ГОСТ 16019-2001 (табл. 1.2), С1 — стаціона-

рна, встановлюється в опалених наземних і підземних спорудах [1]. 

Таблиця 1.1 — Умови експлуатації 

Група апаратури Назначення апаратури та умови експлуатації 

С1 Стаціонарна, встановлюється в опалених наземних і підзе-

мних спорудах 

С2 Стаціонарна, встановлена під навісом на відкритому повіт-

рі або в неопалених наземних і підземних спорудах 
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Таблиця 1.1 (продовження) 

Група апаратури Назначення апаратури та умови експлуатації 

В3 Возима, встановлена у внутрішніх приміщеннях річних 

суден 

В4 Возима, встановлена у автомобілях, на мотоциклах, в сіль-

ськогосподарській, дорожній і будівельній техніці 

В5 Возима, встановлена в рухомих залізничних об'єктах 

Р6 Переносна, розміщена при експлуатації на одязі або під 

одягом оператора, або в опалювальних наземних і підзем-

них спорудах 

Н7 Переностна, експлуатована на відкритому повітрі або в не-

опалюваних наземних і підземних спорудах 

 

Кліматичне виконання за ГОСТ 15150-69 (табл. 1.2, табл. 1.3) УХЛ-4.2 . 

УХЛ — макрокліматичний район з помірним та холодним кліматом. Для 

експлуатації в лабораторіях, капітальних житлових та інших, подібного типу 

приміщеннях [1]. 

Таблиця 1.3 — Кліматичне виконання 

Кліматичне виконнання Позначення 

Для макрокліматичного району із помірним кліматом У 

Для макрокліматичного району із помірним і холодним кліма-

том 

УХЛ 

Для макрокліматичного району із вологим тропічним кліматом ТВ 

Для макрокліматичного району із сухим тропічним кліматом ТС 

Для макрокліматичного району, як із сухим, так і з вологим 

тропічним кліматом 

Т 

Для всіх мікрокліматичних районів на суші, окрім мікркліма- О 
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тичного району з дуже холодним кліматом 

 

 

Таблиця 1.2 (продовження) 

Кліматичне виконнання Позначення 

Для макрокліматичного району із помірно холодним морським 

кліматом 

М 

Для макрокліматичного району із тропічним морським кліма-

том 

ТМ 

Для макрокліматичного району,  як і з помірно-холодним так і з 

тропічним морським кліматом 

ОМ 

 

В залежності від місця розміщення використовують іншу класифікацію 

(табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 — Категорії в залежності від місця розміщення 

Характеристика Позначення 

Для зберігання у процесі експлуатації в приміщеннях категорії 

4 і роботи, як в умовах категорії 4, так і в других умовах 

1.1 

Для експлуатації в якості вбудованих елементів всередині при-

строїв категорій 1; 1.1; 2 

2.1 

Для експлуатації в нерегулярно опалених приміщеннях 3.1 

Для експлуатації в приміщеннях із кондиціонованим або част-

ково кондиціонованим повітрям 

4.1 

Для експлуатації у лабораторних, капітальних жилих та інших 

подібного типу приміщеннях 

4.2 

Для експлуатації в якості вбудованих елементів всередині ком-

плектних пристроїв категорії 5, конструкція яких виключає 

можливість конденсації вологи на вбудованих елементах 

5.1 
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1.2 Огляд існуючих рішень 

Після того, як диск перейшов у вигляд mp3 файлів, зберігати їх стало 

зручніше. Та і програвати можна було на будь-якому комп`ютері.  Вико-

нувалось це, як за допомогою програмних засобів, так і за допомогою апара-

тних. У більшість процесорів Intel і Amd (а це відсотків 97 ринку) є вбудова-

на звуковий кодек у саму плату, в який входять [2]: 

1  модуль запису і відтворення звуку (здійснює аналого-цифрове і 

цифроаналоговое перетворення звукових даних); 

2  модуль синтезатора; 

3  модуль інтерфейсів; 

4  модуль мікшера. 

 Та часом цього недостатньо і слід використовувати програмні інстру-

менти, такі, як: 

1  музичні редактори; 

2  синтезатори звуків, зокрема синтезатори мови; 

3  програми для розпізнавання мови; 

4  звукові редактори; 

5  редактори оцифровок (семплів); 

6  генератори стилів; 

7  програми для поліпшення якості фонограм і ін. 

 Створення (синтез) звуку в основному переслідує дві мети, це імітація 

акустичних музичних інструментів і  отримання принципово нових звуків, 

що не зустрічається у пpиpоді. 

 Обробка звукового сигналу зазвичай напpавлена на отримання нових 

звуків з уже існуючих або пpидания їм додаткових якостей або усунення іс-

нуючих перешкод (наприклад, додавання ефекту хоpа, видалення шуму або 

клацань). 

 Так само, як створення всіляких анімаційних ефектів і ефектів тривимі-

рної графіки базується на використанні різноманітних математичних методів, 
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кожен з методів синтезу і опрацювання звуку має свою математичну і ал-

гоpиметричну модель. Саме це дозволяє будь-який з них pеалізувати на ПК. 

 Програмі пакети для обробки цифpового звуку дають можливість 

пpослухати вибрані ділянки, робити виpізки і вставки, амплітудні і частотні 

перетворення, звукові ефекти (відлуння, pевеpбеpацію, фленжеpа, переван-

таження), накладення дpугих оцифровок, зміна частоти оцифpовки, ге-

неpувати різноманітні види шумів, синтезувати звук. 

 Та зберігати на виході звуковий сигнал потрібно за допомогою спеціа-

льних кодеків. 

1.3 Кодування звукового сигналу 

Кодек (англ. Codec, від coder / decoder - шифратор / дешифратор - коди-

ровщик / декодировщик або compressor / decompressor) — пристрій або про-

грама, здатна виконувати перетворення даних або сигналу [3]. 

 Для зберігання, передачі або шифрування потоку даних або сигналу 

його кодують за допомогою кодека, а для перегляду або зміни його декоду-

ють. Кодеки часто використовуються при цифровій обробці відео і звуку. 

 Найбільш уживаними є три звукові формати для стиснення [4]: 

1 WAV (waveform — «у формі хвилі»); 

2 FLAC (Free Lossless Audio Codec); 

3 Mp3. 

 Отже, WAV. Цей звуковий формат без стиснення, тобто такий формат, 

який ми отримаємо на виході з магнітної плівки (будемо вважати, що магніт-

на плівка має звуковий сигнал, що є бажаним для нас). Характеристики: 

1 квантування — 32 біт; 

2 частота дискретизації — 192 кГц; 

3 степінь стиснення — 1:1; 

4 кількість каналів — до 8; 

5 призначення — зберігання звукових даних на ПК. 

 Можна вважати, що він є ідеальним для зберігання даних звукозапису, 

саме у первинній обробці, і для звичайного прослуховування він є не дуже 
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придатним. Оскільки отримати такий сигнал на виході з ПК є неможливим 

через ресурси ПК. Про це трохи пізніше. 

 Наступним на черзі є формат кодування FLAC. Звуковий сигнал такого 

формату отримаємо із стисненням, але без втрат. На відміну від носія з якого 

був отриманий він може відрізнятися. Наприклад, сигнал отриманий з вінілу: 

1 квантування — 32 біт; 

2 частота дискретизації — 192 кГц; 

3 степінь стиснення — 1.4:1; 

4 кількість каналів — до 8; 

5 призначення — зберігання звукових даних на ПК, звуковий су-

провід до HD-відео. 

 Сигнал отриманий із CD диску матиме наступні параметри: 

1 квантування — 16 біт; 

2 частота дискретизації — 44.1 кГц; 

3 степінь стиснення — 4:1; 

4 кількість каналів — до 8; 

5 призначення — звуковий супровід до HD-відео, медіаплеєри. 

 Отже, можемо зробити висновки, що цей формат кодування є найбільш 

підходящим для рядового слухача, оскільки дозволяє зберігати свою музичну 

колекцію у найвищій якості, і переносити її із собою у музичному плеєрі. 

 Але тут виникають питання, щодо засобів відтворення звуку. Не кожен 

пристрій видасть на виході достойний сигнал. І тому слід відноситися до 

цього застережливо. Тому зазвичай "аудіофіли" використовую ЦАПи і підси-

лювачі, щоб розкрити повну картину звукового сигналу. 

 Останній на черзі є формат кодування Mp3. Цей формат є найбільш 

розповсюджений. Дозволяє отримати достойний звуковий сигнал, не дуже 

турбуючись про апаратну складову відтворення. Але це формат стиснення із 

втратами. Використовується, як на носіях інформації, так і в якості потокової 

музики (наприклад, радіо або подкасти). Основні параметри: 

1 частота дискретизації — 8-44.1 кГц; 

2 степінь стиснення — 4:1; 
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3 кількість каналів — до 2; 

4 призначення — зберігання звукових даних на ПК, CD-, DVD-

носіях, передача через Інтернет. 

 Цей формат кодування підходить лише для прослуховування вже обро-

бленої інформації. В якості джерела для обробки звукових даних його вико-

ристовувати не бажано, оскільки сигнал на виході буде дуже поганої якості, 

що є для нас недопустимим. 

 Та поки що це все теорія, перейдемо до практики. Порівняємо на прик-

ладі звукового файлу два формати кодування FLAC і Mp3. Для цього викори-

стаємо пакет програм Adobe Audition. Розглядати будемо на прикладі пісні 

Seether – Careless Whisper.  

 Отже, розглянемо першим формат FLAC (рис 1.1).  

 

Рисунок 1.1 — Частотна характеристика кодування FLAC 

 Як видно із діаграми, в основному звук зосереджений у діапазоні до 20 

кГц, а особливо до 6 кГц, оскільки людському вуху приємніше чути звук са-

ме низьких частот. 
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Рисунок 1.2 — Частотна характеристика кодування Mp3 

 Як видно з діаграм у форматі Mp3 (рис 1.2) є зріз на частоті 20,3 кГц. 

Це й не дивно оскільки людське вухо сприймає інформацію до 20 кГц. Але 

ще можна відмітити суттєвий зріз (поличку) на частоті 16 кГц.  

 Отже, можна зробити висновок, що при звукозаписі із таким форматом 

працювати не можливо, через те що він захоплює не весь діапазон частот. А 

це є суттєвим, бо обробка звуку відбувається і на верхніх частотах спектру. 

Тому працювати ми будемо саме із FLAC кодуванням. 
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2 РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ОБРОБКИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ 

2.1 Процес обробки звукового сигналу 

Історично склалося так, що обробка звукового сигналу виконувалося за 

допомогою схемотехнічних рішень, а не програмно. Так, наприклад, гітарист 

Вілі Кізарт намочив свій підсилювач для гітари, після чого звук гітари був із 

перевантаженням, далі інженери таких компаній, як Boss змогли досягти та-

кого ж звучання за допомогою лампової електроніки, а вже потім і транзис-

торної. Та такі пристрої були по габаритам великі і не завжди були комфорт-

ними у використанні. 

 Апаратну реалізацію звукові ефекти знаходять в цифрових сигнальних 

процесорах (DSP). Будь-MIDI-синтезатор має вбудований ефект-процесор 

тієї чи іншої складності (ефект-процесор представляє собою один або кілька 

DSP). Складні ефект-процесори "вміють" накладати на звуковий сигнал від-

разу кілька різних ефектів, причому, окремо для кожного каналу, дозволяючи 

регулювати параметри ефектів в режимі реального часу. Однак вартість та-

ких ефект-процесорів надзвичайно висока (як і вартість будь-якого іншого 

високопродуктивного мікропроцесора), тому професійні DSP встановлюють-

ся тільки на якісну музичну апаратуру. На більш-менш дешевих звукових 

платах часто встановлюється DSP зі спрощеним набором можливостей: на-

кладення одного або декількох ефектів на всі канали одночасно. 

 Саме тому, на мою думку, слід поєднати ці два методи обробки, щоб 

зберігти, як якість звуку, так і компактність пристрою. Як цього досягти схе-

мотехнічно опишу трохи пізніше, а поки повернемося до концепції обробки 

звукового сигналу. 

 Звук на виході нашого пристрою залежить не лише від вибраного коду-

вання сигналу, а ще й від аудіотракту (рис 2.1). 
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Рисунок 2.1 — Аудіотракт пристрою 

 Отже розглянемо саме обробку звукового сигналу. Всі перетворення 

звуку зводяться до нижченаведених. 

2.2 Перетворення звукового сигналу 

 Амплітудні перетворення. Виконуються над амплитудою сигналу. Ця 

процедура може бути виконана двома способами: або шляхом множення по-

силення сигналу на певне фіксоване число, що призводить до зміну інтенси-

вності сигналу по всій його протяжності (до посилення або ослаблення)  або 

шляхом зміни амплітуди сигналу по деякому закону (множення амплітуди 

сигнала на модулірующую функцію). Останній процес називається амплітуд-

ною модуляцією. 

 Спектральне (або частотне) перетворення. Такі перетворення викону-

ються над частотними компонентами звуку. Сигнал представлений рядом 

Фурье, тобто він розкладається на найпростіші синусоїдальні коливання різ-

них частот і амплітуд. Потім виконується обробка необхідних частотних 

компонентів і зворотна конвертація. В відмінності від амплітудних перетво-

рень ця процедура набагато складніша у виконанні, так як процес розкладан-

ня звуку на прості синусоїдальні колевання дуже трудомісткий. 

 Фазова трансформація виконується або постійним фазовим переміщен-

ням сигналу, або шляхом накладання деякої функції фазової модуляції.  

 Часові перетворення реалізовані шляхом накладання на сигнал одного 

або декількох копій, зсунутих в часі. Дозволяє створити ефект хоруса. 

 Звуковая фільтрація. Фильтрация використовується у тих випадках, ко-

ли необхідно обмежити або змінити спектр звукового сигналу в певному діа-

пазоні частот. Філтируючи звук, можна позбутися від, наприклад, небажано-

го шуму або придушення певних частот. Існує ще один важливий аспект фі-
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льтрації. Часто пристрої, за допомогою яких виконується запис і перетворен-

ня аудіосигналів, мають нелінійну залежність амплітуд від частоти сигналу. 

Це означає, що під час запису деякі частотні компоненти звуку можуть бути 

завищені, а інші знижені. Фильтрация дозволяє нормалізувати частотні ком-

поненти в потрібному діапазоні. 

 Таким чином, фільтрацію сигналів можна в цілому класифікувати на-

ступним чином: 

1 фільтрація, в результаті якої відбувається посилення або ослаб-

лення окремих частотних складових спектра; 

2 повне придушення частотних складових в певній смузі частот. 

 Фільтрація реалізується за допомогою різних пристроїв та алгоритмів. 

Одним із найвідоміших фільтрувальних пристроїв є еквалайзер. Еквалайзер 

дозволяє вам регулювати рівень частотних компонентів у певній частотній 

діапазоні, тим самим фактично регулюючи тон звуку. Що стосується 

комп`ютерних технологій, то апаратна реалізація фільтруючих пристроїв до-

сить складна, оскільки процес фільтрації передбачає розкладання сигналу в 

ряді Фур`є, як писалось вище — це трудомістка операція. Проте реалізація 

фільтрів різної складності може бути знайдена в цифрових сигнальних про-

цесорах, які використовуються в професійному та напівпрофесійному музич-

ному обладнанні.  

 Мною розглядаються ефекти, отримані на основі затримки та викорис-

тання частотного перетворення. 
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3  КОМП`ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗВУКОВИХ ЕФЕКТІВ 

3.1 Одноразова затримка 

 Можна обробляти звук на високому рівні програмним способом. Є бага-

то різних звукових редакторів, які дозволяють створювати набагато більш 

складні речі з звуком, ніж ефекти процесора. Крім того, процесори часто емі-

туються в віртуальних синтезаторах, а також реалізуються  в спеціальних 

програмах для обробки звуку в реальному часі [5]. 

 В якості вхідного сигналу використовується файл 1.wav. 

Одноразова затримка. Цей звуковий ефект є найбільш поширеними. Він 

побудований на фізиці звукових хвиль. Сигнал, відбитий від твердої переш-

коди, призводить до появи запізненої версії вхідного сигналу в точці реєст-

рації. До появи цифрових сигнальних процесорів та інших цифрових при-

строїв для затримки основного сигналу використовувалися спеціальні магні-

тофони з декількома рухомими головками. У цифровій реалізації лінії затри-

мки вхідний аналоговий сигнал перетворюється в цифрову форму, записуєть-

ся в циклічний або будь-який інший буфер затримки, а сигнал від виходу 

цього буфера затримки перетворюється назад у аналоговий формат і відтво-

рюється (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 — Блок схема одноразової затримки 

 Вхідний сигнал x(n) одночасно надходить на лінію затримки і на сума-

тор, що формує вихідний сигнал. Затриманий на величину D сигнал x(n) 

множиться на масштабний коефіцієнт а й також надходить на суматор, що 
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формує вихідний сигнал. Перетворення, що здійснюються даною схемою, 

можуть бути виражені наступною формулою: 

 ( ) ( ) ( ).y n x n ax n D      

 Схема є лінійним фільтром із передаточною функцією: 

 ( ) 1 .DH z az     

 Оскільки при будь-якому відображенні звуковий сигнал послаблюється, 

то  -1<а<1. Негативні значення відповідають відбиттю в протифазі. Ця мо-

дель є досить грубою, оскільки,  як поширення звукової хвилі, так і її відбит-

тя є частотно залежними процесами. Величина D визначається різницею часу 

між приходом прямий і відбитої звукової хвилі.  

 За допомогою однієї затримки основний та запізнюючий сигнали скла-

даються з однієї і тієї ж амплітуди. Для того, щоб ця операція не викликала 

переповнення розрядної сітки цифрового пристрою, обидва сигнали дода-

ються фактором 1/2. У цьому випадку затримка становить близько 150-400 

мс. Впровадження цієї затримки призводить до появи слухача враження, що 

два виконавці грають в унісон. Зменшуючи значення затримки нижче 100 мс, 

у сигналі може з'явитися небажана биття, оскільки сума двох гармонічних 

сигналів з тією ж амплітудою може бути представлена як амплітудна моду-

ляція гармонічного сигналу з частотою, рівною сумою вихідних сигналів, га-

рмонійний сигнал з частотою, рівною різниці частоти вихідних сигналів. 

 Графіки вхідного та результуючого сигналу при реалізації однократної 

затримки в MatLabі представлено на рисунку 3.2: 
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Рисунок 3.2 — Форма вхідного сигналу до і після обробки одноразовою 

затримкою 

Як видно з отриманих результатів, графік вхідного і вихідного сигналів 

мають затримку в 200 мс. При цьому форма сигналу зберігається. Також за 

допомогою цього ефекту можливе накладання вхідного і вихідного сигналів, 

для отримання відчуття, що замість одного інструменту грають два. 

3.2 Багаторазова затримка 

 Кілька затримок сигналу можна досягти двома способами: доступ до рі-

зних елементів, що зберігаються в одній лінії затримки, або створення декі-

лькох окремих рядків, що мають різні затримки часу. Перший метод викори-

стовується для цифрової обробки сигналів і аналогових магнітофонів з декі-

лькома пристроями для зчитування, а другий — для використання механіч-

них та електричних ліній затримки. 

 Кілька затримок сигналу можна реалізувати, використовуючи, як попе-

речні (з кінченною імпульсною відповіддю), так і рекурсивні фільтри (з не-

скінченною імпульсною відповіддю). Мною розглянеться багатократна за-

тримка, використовуюча рекурсивний фільтр (рис. 3.3).  
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Рисунок 3.3 — Блок схема багаторазової затримки 

 Цей фільтр може бути використаний для опису відбиттів звукової хвилі 

між двома нескінченними паралельними стінами, на одній з яких розташова-

ний випромінювач плоскої хвилі. Приймач може розташовуватися на будь-

який з стін. При відображенні від стіни енергія звукової хвилі падає в а раз. 

Імпульсна характеристика даного фільтра є послідовність одиночних імпуль-

сів, розташованих па відстані D відліків один від одного, причому імпульс з 

номером n має амплітуду 
na .  

 Даний фільтр описується рівнянням: 

 ( ) ( ) ( ).y n ay n D x n     

і має передавальну функцію:  

 
1

( ) .
1 D

H z
az




  

 Графіки вхідного та результуючого сигналу при реалізації ефекту бага-

торазової затримки за допомогою рекурсивного фільтра у MatLabі представ-

лені в рисунку 3.4: 
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Рисунок 3.4 — Форма вхідного сигналу до і після обробки багаторазо-

вою затримкою 

Як видно з отриманих результатів, вихідний сигнал повторюється 7 разів 

із затримкою в 500 мс. Частина сигналу, що знаходиться на проміжку 0-200 

мс, не відображається, оскільки наступна частина сигналу перекриває його 

по амплітуді. 

3.3 Ефект вібрато 

 Вібрато імітує ефект людських голосів, який визначає їх тембр, експре-

сивність. Він може бути отриманий в пристроях, які реалізують ефект дето-

нації і хорусу при повному видаленні вхідного сигналу від вихідного сигна-

лу. Таким чином, значення затримки вибирається так, що переміщення час-

тот основних спектральних компонентів сигналу становить кілька герців. 

 Цей ефект часто порівнюють з ефектом тремоло, де сигнал піддається 

частотній і амплітудній модуляції. Обидва ефекти використовують один і той 

же модульований сигнал. Ефекти тремоло та вібрато можуть використовува-

тися разом для створення крутильного динамічного ефекту.  Га
ль
ма

, Ю
. В

. Р
І-7

1м
п, 

20
18



 

20 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 — Блок схема ефекту вібрато 

 Пристрій, блок-схема якого показана на рисунку 3.6, також може бути 

використаний для зміни основного тону звукового сигналу. У цьому випадку 

величина затримки змінюється від нуля до деякого граничного значення за 

лінійним законом. Досягнувши затримок його граничної величини, значення 

затримки переходить в нуль і процес відновлюється. Зміна затримки в такому 

законі дозволяє пристрою працювати в режимі реального часу, але в момент 

скидання значення затримки може бути чутно клацання. Річ в тому, що тіль-

ки в цей момент відбувається розрив відтворюваного сигналу під час перехо-

ду на повторне відтворення деякої його ділянки. 

 Якщо потрібно не збільшувати, а зменшити частоту основного тону, ве-

личина затримки постійно зменшується, а при нульовій величині встановлю-

ється її максимальне значення. При цьому частина вхідного сигналу втрача-

ється. Рекомендовано використовувати фільтри нижніх частот для усунення 

натискань, що виникають при зміні значення затримок. 

 Більш простий спосіб видалення кліків — використовувати два схожих 

пристрої; пилоподібна фаза модулює сигнали, зсунуті на половину періоду. 

Вихідні сигнали кожного пристрою збільшуються на кількість вагової функ-

ції (вікно Ханна), що відповідає поточній затримці лінії, що забезпечує усу-

нення кліків при переході. Якщо позначити період модулюючого сигналу як 

N, відлік модулюючого сигналу як fт(п), а відлік вагової функції як W(n), то, 

з використанням функції отримання залишку від цілочисельного ділення чи-

сла M на число N, що позначається як modN(М), процедура перетворення ос-

новного тону може бути записана у формі наступного різницевого рівняння:  

 ( ) ( ( )),y n ax n f n    
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 Графіки вхідного та результуючого сигналу при реалізації ефекту вібра-

то у MatLabі представлені на рисунку 3.7: 

 

Рисунок 3.7 — Форма вхідного сигналу до і після обробки вібрато 

Як видно з графіку вихідного сигналу, він є більш динамічним, це пояс-

нюється тим, що затримка тут є мінімальною, набагато меншою за ефекту 

одноразової затримки. А як тільки досягається граничне значення затримки, 

значення затримки переходить в нуль і процес відтворюється. Він є своєрід-

ним ефектом багаторазової затримки. Також помітно, що вихідний сигнал 

має менший діапазон, це пояснюється коєфіцієнтом маштабування. Він тут 

бу використаний, як своєрідний ефект компресії. 

3.4 Компресори і еспандери 

 Компресори та експандери використовуються для зміни динамічного 

діапазону сигналу. Щоб зменшити різницю в рівнях самих тихих і гучних си-
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гналів. Для цього, коли перевищено поточне значення сигналу певного поро-

гу, коефіцієнт передачі встановлюється нижче, ніж використовуваний до пе-

ревищення границі. Це називається ослабленням. Всі коефіцієнти передачі 

задаються в логарифмічному масштабі. Тобто при ослабленні 2:1 збільшення 

вхідного сигналу на 20 дБ буде відповідати збільшенню вихідного сигналу на 

10 дБ. Аналогічний компресор, який змінює свою характеристику передачі в 

точці а, може бути реалізований за наступною формулою:  

 

,

.
sgn( ) ,

x x a

y x
x x a

a

 


 




   

 Використання компресорів дозволяє передавати сигнали по лініях зв'яз-

ку, які мають більший динамічний діапазон, ніж канал передає.  

 Ще однією сферою застосування компресорів є індустрія звукозапису і 

трансляції. Справа в тому, що під час запису музичних творів для більш точ-

ної передачі звуку всіх груп оркестрових інструментів встановлено кілька 

мікрофонів. Звуковий тиск створює електричний сигнал на виході мікрофона, 

який має динамічний діапазон 60-70 дБ. Однак більшість каналів не можуть 

передавати весь діапазон змін сигналу через обмеження, що накладаються 

перешкодами в каналі і його нелінійностями. Тому виникає задача стискати 

вихідний динамічний діапазон сигналу в динамічний діапазон каналу, що за-

звичай близько 40 дБ. 

 При рівні загасання вище 10:1 компресор перетворюється в обмежувач. 

Основна його відмінність полягає в тому, що застосування компресора пов'я-

зано з подальшим використанням експандера, а після обмеження будь-якого 

сигналу відновлення сигналу зазвичай не має сенсу. 

 Оскільки характеристики передачі компресорів і експандерів відрізня-

ються великою нелінійністю, їх використання призводить до значного спо-

творення сигналу. Наприклад, з використанням аналогових компресорів і ро-

зширювачів виникає питання про забезпечення рівності амплітуд переданого 
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і прийнятого сигналів, оскільки в іншому випадку точки зміни коефіцієнтів 

передачі компресора і експандера не збігатимуться, що призведе до появи 

нелінійних спотворень. Як зазначалося вище, у багатьох випадках необхідно 

заздалегідь виконати стиснення сигналу, тобто до фактичного перевищення 

сигналу граничного рівня. В цьому випадку в разі повільного збільшення або 

зменшення сигналу невідповідність точок зміни коефіцієнтів передачі приз-

веде до розтягування часу нелінійних спотворень, описаних вище.  

В якості вхідного сигналу для ефекту еспандера використовується файл 

2.WAV. 

 Графіки вхідного та результуючого сигналу при реалізації ефекту комп-

рессора і еспандера у MatLabі представлені на рисунках 3.8 і 3.9: 

 

Рисунок 3.8 — Форма вхідного сигналу до і після обробки компресором 
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Рисунок 3.9 — Форма вхідного сигналу до і після обробки еспандером 

Як видно з рисунку 3.8 компресор зменщує динамічний діапазон сигна-

лу, це є дуже зручно для передечі данних, але для прослуховування музики 

не є бажаним. Оскільки в такому випадку всі інструменти звучать з однако-

вою гучністю, і акцент не робиться ні на чому. Тому такий ефект використо-

вується в аудіокнигах. На рисунку 3.9 видно дзеркальний ефект — еспандер. 

Він розкриває повний діапазон звучання, але також є бажиним у певних ви-

падках. Наприклад, коли потрібно виділити один інструмент поміж інших, 

але робити треба це обережно, оскільки ефект впливає на звук, і прослухову-

вати це буде не комфортно. 

Отже, модулювання було проведене для наочності процесів обробки 

звуку, що будуть проводитися у контролері. А отже стає можливим 

об`єднати апаратну і програмну складову пристрою. І отримати на виході 

пристрою звук без втрат. Тоді необхідно підібрати елементу базу так, щоб не 

було спотворення звуку на виході. Га
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4 РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ ТА ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ 

 Живиться схема від блока живлення. При увімкнення живлення загоря-

ється зелений світлодіод і пристрій починає знімати дані. Після проходження 

сигналу через операційні підсилювачі (ОП), він обробляється у аналогово-

цифровому перетворювачі (АЦП) всередині мікроконтролера. Після обробки 

обробляється через цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП) і прямує або до 

підсилювача, або ж на вихідний роз`єм пристрою. 

 Для надійної роботи схеми слід вибрати відповідні елементи, котрі б за-

довольняли вимогам сучасної елементної бази та енергоспоживання. 

 Пристрій первинної обробки інформації (аналогова частина) — каскад з 

операційних підсилювачів, який отримує сигнал на вході та підсилює вимі-

ряну вибірку, яка надалі передається до пристрою вторинної обробки інфор-

мації. 

 Справа в тому, що різниця потенціалів між вхідним сигналом і нульовим 

потенціалом схеми може бути досить великою, в результаті може вийти так, 

що потенціали, що подаються на входи підсилювача, мають занадто велику 

різницю. І таким чином виходять за діапазон допустимих величин потенціа-

лів, що подаються на ОП. І це незважаючи на те, що різниця потенціалів між 

плюсовим і мінусовим входом підсилювача в межах милівольта.  

 Подібне загрожує режимом насичення підсилювача, в якому він не під-

силює, а просто подає на вихід постійну складову рівну приблизно верхньо-

му або нижньому значенням напруги живлення підсилювача. Щоб цього 

уникнути потрібно привести потенціали тіла до необхідного діапазону — до 

рівня близького потенціалу нульового проводу схеми. Для цього ми і підк-

лючаємо цей нульовий провід до вхідного роз`єму. В результаті потенціал, 

що подається на вхід пристрою стає близький до нульового потенціалу схе-

ми, а значить, потрапляє в діапазон допустимих величин потенціалів, що по-

даються на входи ОП. 
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 Необхідно також зазначити, що отриманий сигнал має бути, якомога си-

льніше позбавлений від перешкод, оскільки метою є саме звукозапис. Тому 

це є вкрай важливо. Саме тому перед підсилювачем слід розмістити фільтри 

високих і низьких частот, для того щоб зберегти, так звану "корисну" складо-

ву сигналу. 

 Пристрій вторинної обробки отримує на аналоговий вхід сигнал, перет-

ворює його на цифровий церез внутрішній ЦАП, далі виконується обробка 

сигналу, після якої сигнал перетворюється на аналоговий і подається на вихід 

контроллера. 

 Мікроконтролер  — спеціалізована мікропроцесорна система, що вклю-

чає мікропроцесор, блоки пам'яті для збереження коду програм і даних, пор-

ти вводу-виводу і блоки зі спеціальними функціями (лічильники, компарато-

ри, АЦП та інші) [6]. 

 Використовується для керування електронними пристроями. По суті, 

це — однокристальний комп'ютер, здатний виконувати прості завдання. Ви-

користання однієї мікросхеми значно знижує розміри, енергоспоживання і 

вартість пристроїв, побудованих на базі мікроконтролерів. 

 Саме тому якості пристрою вторинної обробки информации використо-

вується мікроконтролер Atmega16U2 [7]. Основні параметри наведені у 

табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 — Параметри Atmega16U2 

Параметр Наявність 

Робоча напруга  5 В 

Вхідна напруга 7-12 В 

Цифрові входи/виходи 14 

Аналогові входи 6 

Постійний струм входу 40 мА 
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Таблиця 4.1 (продовження) 

Постійний струм виходу 50 мА 

Флеш пам`ять 32 Кб 

ОЗУ 2 Кб 

Тактова частота 16 МГц 

 

 Мікроконтролер цифровий елемент і обмінюється з зовнішнім світом 

ціфоровимі сигналами: нулями і одиницями. Однак в нашому випадку постає 

завдання провести вимірювання плавно змінюється величини. Нога контро-

лера налаштована на вхід розрізняє тільки два стани — присутність на нозі 

напруги (лог. 1) або її відсутність (лог. 0). Для вирішення проблем вимірю-

вання аналогових величин існує АЦП — аналого-цифровий перетворювач. 

Принцип роботи з АЦП такий: на вхід АЦП надходить аналоговий сигнал і 

через деякий час з АЦП можна прочитати результат перетворення, тобто ци-

фрове представлення аналогово сигналу. Існують мікроконтролери з вбудо-

ваним АЦП, тобто нічого підключати до контролера не треба, точніше майже 

нічого. 

 Надалі сигнал передається на два виходи, лінійний — виход minijack, та 

підсилювач. 

 Але аудіовиводи контроллера є цифровими портами, на які видається 

постійне позитивне напруга між 0В і 5В. Подача постійної напруги на ліній-

ний вихід або невеликі гучномовці є не дуже хорошою ідеєю, оскільки через 

них буде протікати постійний струм. Тому послідовно з навантаженням по-

винен бути включений конденсатор. Для початку використаємо конденсатор 

100 нФ. Для лінійних виходів використовується дільник напруги або потен-

ціометр для зменшення напруги. 

 Шістнадцяти розрядний вихід можливий шляхом одночасного управлін-

ня двома восьми розрядними виходами: один буде забезпечувати сигнал, що 

містить старші 8 біт, а другий — сигнал, що містить молодші 8 біт. Якщо по-
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слухаєти кожен з цих каналів окремо, то на виході старших 8 біт почуєте 

звичайний звук, але з помітним восьмибітовим шумом, особливо на тихих 

звукових ділянках [8].  

На виході молодших 8 біт 

ви почуєте тільки шум. 

Але коли додати  цей 

шум (зменшений по гуч-

ності резисторами в 256 

разів) до старших 8 бітам, 

восьмибітний шум зник-

не. 

 Оскільки нам необ-

хідна велика потужність, 

то можна зібрати деше-

вий ШІМ підсилювач 

класу D на 74AC14 [9] 

(шість інверторів з триге-

рами Шмітта на входах).  

Рисунок 4.1 — Схема шістнадцятибітного моно підсилювача 

 Котушки індуктивності необов'язкові, але повинні використовуватися 

для непропусканія ВЧ перешкод при використанні довгих кабелів (рис. 4.1). 

 Якщо об’єднати все вище сказане в одну схему, то отримаємо схему 

електричну принципову для пристрою високоякісної обробки звукового сиг-

налу в системах звукозапису (рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2 — Схема електрична принципова 

 Як бачимо схема є складною, але за рахунок того, що елементи SMD і 

знаходяться у невеликих корпусах, отримаємо невелику за розмірами плату 

порівняно з аналогами. 
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5 ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ 

5.1.1 Обгрунтування методу виготовлення друкованої плати 

 Оскільки схема, відповідно за завдання, має велику кількість елементів, 

як поверхневого монтажу, так і вивідні, то дана плата орієнтовно матиме 

двосторонній монтаж та два шари металізації, тож її доцільно виготовляти 

комбінованим позитивним методом, тобто витравлювання малюнка відбува-

ється після металізації отворів, а для з’єднання металізуючих отворів з като-

дом використовується ще не витравлена фольга, спочатку присутня на повер-

хні заготовки [10]. 

5.1.2 Вибір типу друкованої плати 

 За кількістю шарів було вибрано двобічну плату (ДП), оскільки через 

велику кількість єлементів використання однобічної неможливо, а викорис-

тання багатошарової плати буде коштувати дорожче.  

 Матеріалом плати обрано фольгований склотекстоліт FR-4 0,35/0,35 

1,5мм, являє собою шаруватий пресований матеріал на основі целюлозного 

паперу, просоченої фенольним сполучною норматірованною горючості, і об-

лицьований з двох сторін мідною електролітичної гальваностійкою фольгою 

товщиною 35 мкм. Застосовується в радіотехніці, приладобудуванні, елект-

роніці для виготовлення звичайних і багатошарових друкованих плат високо-

го класу точності, поверхневого монтажу. Гранично допустима температура 

від -60ºС до + 135ºС. Клас горючості Y0. 

5.1.3 Форма і розмір друкованої плати 

 Прилад, що розробляється, буде застосований як для студійної роботи зі 

звуком, так і для домашнього використання.  

 Після аналізу схеми приладу і вибору всіх компонентів елементної бази, 

які мають бути застосовані для створення принципової схеми пристрою, мо-

жна розрахувати оптимальний розмір його ДП.. Основні параметри компоне-

нтів наведені у табл. 5.1. 
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Таблиця 5.1 — Параметри компонентів ДП 

На схемі Назва 

Шири-

на Довжина Площа К-сть 

Загальна 

площа 

С1-С13 1206 3,20 1,60 5,12 13 66,56 

R1-R4,  

R6-R15 1206 3,20 1,60 5,12 14 71,68 

X1,X3,X4 miniJack 19,00 8,00 152,00 3 456,00 

X2 DC-140-002 9,00 14,40 129,60 1 129,60 

DD3 TL972 6,20 5,00 31,00 1 31,00 

SB1,SB2 TS-06McSM 6,20 6,50 40,30 2 80,60 

HL1 C190TBK 1,60 0,80 1,28 1 1,28 

ZQ1 

49S-SMD 

8.0 MHz 5,00 14,40 72,00 1 72,00 

DD1 74AC14 6,00 8,75 52,50 1 52,50 

DD2 Atmega16U2 9,00 9,00 81,00 1 81,00 

R5 

RV09ACF40

20K-B500K 9,80 11,40 111,72 1 111,72 

 

 Для того, щоб порахувати загальну площу ДП слід підсумувати площі 

всіх елементів. Загальна площа S=1153,94 мм². Враховуючи розміщення до-

ріжек і елементів найоптимальнішими будуть розміри плати 1730,91 мм². 

5.1.4 Вибір класу точності  

 ГОСТ 23.751-86 передбачає 5 класів точності друкованих плат. Так як 

плата, що проектується, має невелику площу, то вибираємо клас точності – 3. 
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6   РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 

6.1 Конструкторсько-технологічний розрахунок елементів друкова-

ного монтажу 

6.1.1 Розрахунок елементів друкованого монтажу за постійним 

струмом 

 Визначення мінімальної ширини друкованого провідника за постійним 

струмом розраховується за формулою: 

 max
min

доп

,
I

b
j t




 (6.1) 

де  jдоп = 46 А/мм²  — допустима густина струму за вибраним класом і мето-

дом; t — товщина провідника:  

 ф хм гм ,t h h h    (6.2) 

де  hф = 35 мкм  — товщина мідної фольги; hхм — (0,005-0,008)мм товщина 

хімічно осадженої міді; hгм — (0,05-0,06)мм товщина гальванічно осадженої 

міді.  

 0,035 0,06 0,055 0, мм.15t       

Imax = 0,015А — максимальний постійний струм в провіднику. 

 Отримані данні підставляємо у формулу (6.1) і визначаємо мінімальну 

ширину друкованого провідника:  

 
min

0,015
0,23

4 0,15
м .

6
мb  


  

 Визначення мінімальної ширини друкованого провідника за значенням 

допустимого падіння напруги на ньому розраховується за формулою:  

 max
min

доп

ρ
,

I l
b

tU
  (6.3)  

де  l = 35 мм  — довжина найдовшого провідника на друкованій платі;   

 = 0,0175 Ом мм²/м — питомий опір міді. 

 Значення допустимого падіння напруги на провіднику розраховується за 

формулою: 
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доп жив5% 0,05 9 .,4 В0 5U E      

 Після проведення розрахунків всі значення підставимо у формулу (6.3) 

та отримаємо значення мінімальної ширини провідника: 

min

0,015 0,0175 0,035
0,21

0,096 0
м

,45
м.b

 
 


 

 Мінімальна номінальна ширина друкованого провідника відповідно до 

класу точності становить 0,25мм, що доводить те що вибрана ширина вірна. 

6.1.2 Визначення мінімального значення монтажних отворів 

Мінімальне значення монтажних отворів визначається за формулою [11]:  

 є но ,d d d r     (6.4)  

де  dє — мінімальний діаметр виводу конструктивного елемента; Δdно — 

нижнє граничне відхилення від номінального діаметра монтажного отвору; r 

— різниця між мінімальним діаметром монтажного отвору і максимальним 

діаметром виводу. 

 Підставивши дані отримані із документації, а саме діаметр виводу DC-

140-002 — 2,7 мм, та діаметр виводу роз’єму miniJack — 1,6 мм, у формулу 

(6.4). Для обраного класу точності відхилення від номінального діаметра мо-

нтажного отвору становить 0,25 мм. 

1,6 0,25 (2,7 1,6) 2,9 мм.5d       

Відповідно до отриманого результату, значення діаметрів монтажних отворів 

повинні бути не меншими за 2,95 мм. 

6.1.3 Визначення діаметрів контактних майданчиків  

 Розрахуємо розміри контактних майданчиків для елементів поверхнево-

го монтажу за формулою:  

 к в 0,3,D D   (6.5)  

де  Dк — розмір контактного майданчика; Dв — розмір виводу. 

 Розрахунок проведено за формулою (6.5), отримані значення наведено в 

таблиці 6.1. 
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Таблиця 6.1 — Розміри для елементів поверхневого монтажу 

Назва елемента 
Розмір контактного 

майданчика, мм 
Розмір виводу, мм 

Резистор 0,125 Вт 1,60х0,50 1,90х0,80 

Конденсатор 1,60х0,50 1,90х0,80 

Діод 1,40х0,70 1,60х0,90 

Операційний підсилювач 1,50х0,45 1,70х0,65 

Мікроконтроллер 1,00х0,45 1,20х0,65 

Підсилювач 1,70х0,65 1,90х1,85 

Кварц 5,20х0,80 5,40х1,00 

 

 Для деяких елементів корпуса повторюються.  

 Розрахуємо діаметри отворів для вивідних елементів за формулою: 

0 в 0,2,D D   

де  D0 — діаметр отвору для вивідного елементу.  

 Розрахуємо діаметри контактних майданчиків для вивідних елементів за 

формулою: 

к 0 0,6.D D   

 За умови Do ≥1,1 діаметри контактних майданчиків розрахуємо за фор-

мулою: 

к 0 1.D D   

  Отримані значення наведено в таблиці 6.2. 
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Таблиця 6.2 — Розміри для вивідних елементів 

Назва елемента Діаметр виво-

ду, мм 

Діаметр отвору 

для вивідного 

елементу, мм 

Діаметр контактно-

го майданчику, мм 

Роз’єм miniJack 1,60 1,80 2,80 

Роз’єм живлення 2,70 2,90 3,90 

 

6.1.1 Розрахунок ширини друкованих провідників за присутніми у 

схемі рівнями сигналів 

 В схемі присутні як сигнальні так і силові провідники. По силовим про-

ходить живлення. Розрахунок проводиться для обох видів. 

 Мінімальне значення ширини сигнального друкованого провідника t1 у 

вузькому місці розраховується за формулою:  

 1 min1 ,t t t    (6.6)  

де  Δt — допуск на ширину провідника;  tmin1 — мінімальне значення номі-

нальної ширини провідника у вузькому місці. 

 Отримані дані підставляємо у формулу (6.6) і розраховуємо: 

1 0,25 0,05 0, мм.3t     

 Мінімальне значення ширини сигнального друкованого провідника t2 у 

широкому місці розраховується за формулою:  

 2 min 2 ,t t t    (6.7)  

де  Δt — допуск на ширину провідника; tmin2 — мінімальне значення номіна-

льної ширини провідника у широкому місці. 

 Отримані дані підставляємо у формулу (6.7) і розраховуємо: 

2 0,65 0,05 0, мм.7t     

 Мінімальне значення ширини силового друкованого провідника t3 у ву-

зькому місці розраховується за формулою:  

 3 min3 ,t t t    (6.8)  
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де  Δt — допуск на ширину провідника;  tmin3 — мінімальне значення номі-

нальної ширини провідника у вузькому місці. 

 Отримані дані підставляємо у формулу (6.8) і розраховуємо: 

3 0,35 0,05 0, мм.4t     

 Мінімальне значення ширини силового друкованого провідника t4 у ву-

зькому місці розраховується за формулою:  

 4 min 4 ,t t t    (6.9)  

де  Δt — допуск на ширину провідника; tmin4 — мінімальне значення номіна-

льної ширини провідника у широкому місці. 

 Отримані дані підставляємо у формулу (6.9) і розраховуємо: 

4 0,55 0,05 0, мм.6t     

 Всі допуски на ширину провідника, мінімальні значення номінальної 

ширини провідника обираються відповідно до вибраного класу точності ДП. 

Отже, отримані результати: 

 1  мінімальне значення ширини сигнального друкованого провідни-

ка  у вузькому місці за присутніми сигналами — 0,3мм; 

 2  мінімальне значення ширини сигнального друкованого провідни-

ка t у широкому місці за присутніми сигналами —  0,7мм; 

 3  мінімальне значення ширини силового друкованого провідника t 

у вузькому місці за присутніми сигналами —  0,4мм; 

 4  мінімальне значення ширини силового друкованого провідника t 

у широкому місці за присутніми сигналами —  0,6мм; 

 5  мінімальної ширини друкованого провідника за постійним стру-

мом 0,15мм; 

 6  мінімальної ширини друкованого провідника за допустимого па-

діння напруги 0,21мм. 

 За основу беремо найгірший варіант. А саме 0,7мм.  Га
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6.1.2 Визначення мінімальної відстані між елементами провідного 

рисунка 

 Найменша відстань Smin між елементами провідного рисунка визначаєть-

ся за формулою [12]:  

 min ,S S t    (6.10)  

де  S — номінальна допустима відстань між провідниками за класом точно-

сті;  Δt — допуск на ширину провідника. 

 Підставивши дані у формулу (6.10), отримаємо: 

min 0,25 0,05 3мм.0,S     

Тобто, найменша відстань між елементами провідного рисунка становить — 

0,3 мм. 

6.1.3 Визначення мінімальної відстані між провідником і контакт-

ним майданчиком 

Відстань між провідником і контактним майданчиком (рис. 6.1) можна ви-

значити за формулою:  

 1 2
min min ( 1) ,

2

D D
L N t S N T


        (6.11)  

де  D1 та D2 — мінімальні діаметри контактного майданчика; Smin — мініма-

льна відстань між елементами провідного рисунку;T — розміщення центрів 

осей; tmin — обрана ширина провідника. 

Підставивши дані у формулу (6.10), отримаємо: 

0,254 0,254
1 0,7 0,3 (1 1) 0,1 м1,654

2
м.L
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Рисунок 6.1 — Відстань між провідником і контактним майданчиком 

 Отримане значення відстані більше за обрану ширину провідника, тому 

провідник прокладений між двома КМ (контактними майданчиками) не буде 

доторкатися до кожного з них. 

6.2 Електричний розрахунок друкованої плати 

6.2.1 Визначення взаємної ємності паралельних провідників 

 Взаємна ємність розраховується за наступною формулою:  

 п

пр пр

0,12 ε
,

2
lg( )

l
C

S

h t

 




 (6.12)  

де  S = 0,3 мм — зазор між краями провідників; lп  — довжина взаємного 

покриття провідників; tпр  — товщина провідника; hпр  — товщина гальванічно 

осадженої міді. 

 Після підстановки даних у формулу (6.12) отримаємо: 

0,12 6 22
46,6

2 0,3
lg( )

0,0975 0,35

пФ.C
 

 




 

 Взаємна ємність між провідниками становить 63,5пФ. Що для нас є не-

суттєвим значенням, що може несуттєво впливати лише на фільтр між ОП. 
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 Що фільтрує постійну складову, що може проходити з електродів. Тому 

можна запобігти цьому використавши фільтр безпосередньо на самому елек-

троді, розмістивши там ємність, приблизно, 1мкФ, що дозволить також не 

пропустити постійну складову. 

6.2.2 Визначення взаємної індуктивності провідників 

Взаємна ємність розраховується за наступною формулою:  

 
пр пр пр пр

п

пр пр пр п

0,004 (lg 0,2235 0,5),
S h S h h t

L l
h t t l

  
   


 (6.13)  

де  S = 0,3 мм — зазор між краями провідників; lп  — довжина взаємного 

покриття провідників; tпр  — товщина провідника; hпр  — товщина гальванічно 

осадженої міді. 

 Після підстановки даних у формулу (6.13) отримаємо: 

0,3 0,0975 0,3 0,0975 0,0975 0,35
0,004 30 (lg 0,2235 0,5)

0,0975 0,35 0,35 22

0,15мкГн.

L
  

      




 

Значення паразитної індуктивності є малим. Отже їм можна знехтувати. 

6.3 Розробка схеми електричної принципової в середовищі Altium 

Designer 

 Використовуючи AltiumDesigner створимо бібліотеки елементів (SchLib) 

та футпринтів (PcbLib). Зображення розмірів відповідно до умовно графічних 

позначень (УГП) та конструкторської документації. Визначимо варіант вста-

новлення. Символи загального застосування виконуються за ГОСТ 2.721-74 

[13], резистори, конденсатори за ГОСТ 2.728-74 [14].  

 В редакторі PCB проведемо трасування, тобто створимо доріжки та по-

лігони. Заливка землі (ланцюг GND) також виконаний полігоном з обох сто-

рін плати. Результати трасування друкованої плати наведено на рис. 6.2, вид 

плати у 3D— рис. 6.3.  Га
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Рисунок 6.2 — Трасування друкованої плати 

 

Рисунок 6.2 — Вид плати у 3D 
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7 ОБГРУНТУВАННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРИЛАДУ 

Висока економічна і технічна ефективність РЕА (радіоелектронна апара-

тура) визначається її надійністю. Що є властивістю приладу зберігати з часом 

в установлених межах значень усіх параметрів, які характеризують його мо-

жливість виконувати функції в заданих режимах і умовах застосування, тех-

нічного обслуговування, ремонту, збереження і транспортування (ГОСТ 

27.002-83). Існує два види надійності: технічна та експлуатаційна. Технічна 

являє собою надійність на відповідність обладнання і визначається у завод-

ських умовах для усіх виробів. А експлуатаційна, в свою чергу, надійність 

елемента в умовах експлуатації з урахуванням режимів роботи, місцевих 

умов та кваліфікації обслуговуючого персоналу. Основними властивостями 

цього типу є безвідмовність, ремонтоздатність, довготривалість і збереження.  

Основними показниками надійності є: вірогідність безвідмовної роботи, 

інтенсивність відмов, середній час працювання до першої відмови, вірогід-

ність відмови. 

Розрахунок надійності полягає в визначенні показників надійності виро-

бу за характеристиками надійності складових компонентів і умов експлуата-

ції. Дані для розрахунку наведені у табл. 7.1 [14].  

Таблиця 7.1 — Дані для розрахунку надійності 

Елемент n λБ KЕ Kн KТ KП Kс Kкор λі 

R 14         3 0,1 — 10 — —          

Atmega16 1         2 — — 10 — 6          

C 13         3 0,1 — 10 1,59 —          

ZQ 1         1,7 — 0,92 10 — —          

74AC14 2         2 — — 10 — 5          

TL972 1         2 — — 10 — 5          

C190TBK 1         3 0,1 — 10 — —          
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miniJack 3         3 — — 10 — —          

 

Таблиця 7.1 (продовження) 

Елемент n λБ KЕ Kн KТ KП Kс Kкор λі 

RV09ACF4 1         3 0,1 — 10 — —          

ДП 2        3 1 1 10 — —          

Пайка  262         3 1 1 10 — —          

Розрахунок інтенсивності відмов виглядає наступним чином:  

 
Б

1

,
N

і n

n

K 


   (7.1)  

де  λБ — вихідна інтенсивність відмов елемента; N — кількість коефіцієнтів, 

що будуть враховані; Kn  — n-й коефіцієнт впливу. 

Для резисторів формула (7.1) виглядає наступним чином: 

Б H E П ,і K K K   

де  KE — коефіцієнт експлуатації, що враховує жорсткість умов експлуата-

ції; KП — коефіцієнт прийому, що враховує степінь жерсткості умов експлу-

атації. 

Для конденсаторів: 

Б H E П C,і K K K K   

де  Kс — коефіцієнт залежний від значення номінальної ємності. 

Для кварцового резонатора: 

Б T E П ,і K K K    

де  KТ— температурний коефіцієнт. 

Для індуктивності: 

Б E П ,і K K   

Для мікроконтролера: 

Б 0,5 E кор П ,і K K K K   

де  Kкор — коефіцієнт, що враховує вид корпуса. 
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Коефіцієнт навантаження радіоелементів KН визначається за формула-

ми: 

1. Для мікросхеми: 

вх

1
н

вихмакс

,

n

i

I

K
I




 

де  Iвихмакс — максимальний вихідний струм; Iвх — вхідний струм мікросхе-

ми; n — число навантажених входів. 

2. Для конденсаторів за формулою: 

н

доп

,
U

K
U

  

де  U — напруга на обкладках. 

3. Для резисторів за формулою: 

н

доп

,
P

K
P

  

де  P — розсіювальна потужність. 

Час безперервної роботи визначається, як: 

6

1 1
32573год.

0,032 10і

T
 

  


 

Вимоги, що вказані в ТЗ вимагали 18000год безперервної роботи. Отже 

вимоги виконані. 
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8 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ 

Даний розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап 

проекту задля визначення принципової можливості його ринкового впрова-

дження та можливих напрямів реалізації цього впровадження. 

8.1 Опис ідеї проекту 

В межах цього підрозділу аналізується зміст ідеї, можливі напрямки за-

стосування, основі вигоди які може отримати користувач товару та відмінно-

сті від існуючих аналогів та замінників. 

 Таблиця 8.1 —  Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користува-

ча 

Розробка компактного 

пристрою, для викори-

стання як у студійних, 

так і у польових умовах 

Виробництво Спрощення та здешев-

лення процесу створен-

ня звукових 

аудіофайлів  Мистецтво 

Основним конкурентом розроблюваному проекту є пакет прикладного 

програмного забезпечення Ableoton Lite, а також сиквенсори і процессори. 

Пакет Ableoton Lite дозволяє виконувати ті ж речі, що і розроблюваний па-

кет, але в ньому більш складні вимоги до вихідних даних та неможливість 

використання без ПК, а сиквенсори є дорогими у використанні, та є велики-

ми по габаритам. 
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 Таблиця 8.2 — Визначення сильних, слабких та нейтральних характе-

ристик ідеї проекту 

№ 

п/п 

Техніко-

економічні ха-

рактеристики 

ідеї 

Товари конкурентів W 

(слабка 

сторона) 

N 

(нейтральна 

сторона) 

S (силь-

на сто-

рона) Мій 

проект 

Конкурент 

1 Простота     ✔ 

2 Дешевизна     ✔ 

3 Габарити     ✔ 

8.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

В межах даного підрозділу проводиться аудит технології, за допомогою 

якої можна реалізувати ідею проекту. 

Для реалізації цього проекту потрібно вибрати метод обробки звукового 

сигналу. Оглянуто три  варіанта: 

1 Програмний метод — виконується за допомогою пакетних програм, 

має великі бібліотеки звуків, що дозволяє використовувати всі сучасні спосо-

би обробки звуку. 

2 Апаратний метод — використовує схемотехніку для дії на звуковий 

сигнал, використовує лише один ефект іноді декілька, є копмактним, але об-

меженим у використанні. 

3 Комбінований — поєднує ці два методи. 

 Таблиця 8.3 —  Технологічна здійсненність проекту 

№ 

п/п 

Ідея проекту Технології її 

реалізації 

Наявність 

технології 

Доступність 

технології 

1 Спрощення обробки 

звуку за допомогою 

компактності, і наяви 

Програмний Ні Так 

2 Апаратний Так Ні 

3 Комбінований Так Так 
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внутрішніх ефектів 

Даний проект можливо реалізувати і в якості технологічного шляху об-

рано комбінований метод через наявність у даного методу комбінованого пі-

дходу до обробки звуку. А саме програмним і апаратним методом. 

8.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

В межах даного підрозділу проводиться визначення ринкових можливо-

стей, які можна використати під час ринкового впровадження проекту, та ри-

нкових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту. Визначення рин-

кових можливостей дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із ураху-

ванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропо-

зицій проектів-конкурентів. 

 Таблиця 8.4 — Попередня характеристика потенційного ринку стартап-

проекту 

№ 

п/п 

Показники стану ринку Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 1 

2 Загальний обсяг продаж, ум. од. Невідомий 

3 Динаміка ринку Зростає 

4 Наявність обмежень для входу Невідома 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та сер-

тифікації 

Існують 

6 Середня норма рентабельності в галузі, % Невідома 

За результатами аналізу важно зробити висновок щодо привабливості 

для входження за попереднім оцінюванням. 

Визначимо потенційні групи клієнтів. 
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 Таблиця 8.5 — Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

п/п 

Потреба, що формує ри-

нок 

Цільова ауди-

торія 

Відмінності у 

поведінці 

різних по-

тенційних 

цільових 

груп клієнтів 

Вимоги спо-

живачів до 

товару 

1 Оптимізація показників 

надійності, що визнача-

ються якістю отримано-

го сигналу на виході 

пристрою 

Музиканти, 

звукорежисери 

Невідомі Точність, 

швидкість 

обробки, ре-

зультат 

 

Проведемо аналіз ринкового середовища: складемо таблиці факторів, що 

сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому перешко-

джають. 

 Таблиця 8.6 — Фактори загроз 

№ 

п/п 

Фактор Зміст загрози Можлива реакція 

компанії 

1 Новий 

функціонал  

Впровадження нового функціона-

лу у Ableoton Lite, аналогічного до 

розроблюваного у цьому проекті 

Вихід з ринку 

 

Таблиця 8.7 — Фактори можливостей 

№ 

п/п 

Фактор Зміст можливості Можлива реакція 

компанії 

1 Новий 

функціонал у 

проекті що 

Додавання нових моделей та мож-

ливостей у проект, що ро-

зроблюється 

Розроблення 

цього функціо-

налу 
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розробляється 

Проведемо аналіз пропозиції: визначимо загальні риси конкуренції на 

ринку. 

 Таблиця 8.8 — Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конку-

рентного середовища 

В чому проявляється 

дана характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства 

Тип конкуренції — мо-

нополістична 

Одне підприємство 

майже зайняло усю 

нішу 

Значний 

За рівнем конкурентної 

боротьби — національ-

не 

Дане підприємство 

відомо по усьому світу 

Значний 

За галузевою ознакою 

— внутрішньогалузева 

Конкуренція вико-

нується в рамках однієї 

галузі 

Значний 

Конкуренція за видами 

товарів — невідомо 

  

За характером конку-

рентних переваг — 

цінова 

Товар даного підприєм-

ства має дуже високу 

вартість 

Значний 

 

Проведемо більш детальний аналіз умов конкуренції у галузі. 

 Таблиця 8.9 — Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі кон-

куренти в 

галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачальники Клієнти Товари-

замінники 

Ableoton 

Lite 

Розробники 

ПО  

Невідомо Невідомо Невідомо 

Висновки Розробник 

цього ПЗ не 

буде при-

діляти ува-

Є мож-

ливість ви-

ходу на 

ринок 

Невідомо Невідомо Невідомо 
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ги розробці 

 

За результатами аналізу можна зробити висновок, що працювати на да-

ному ринку можна незважаючи на конкурентну ситуацію. Для поширення 

продукту він повинен володіти рядом факторів, які відрізняють його від іс-

нуючого конкурента. 

Перелічимо фактори конкурентоспроможності 

 Таблиця 8.10 —  Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор конкурентос-

проможності 

Обґрунтування 

1 Простота Дана розробка не вимагає від користувача 

особливих знань у галузі 

2 Дешевизна За рахунок дешевої елементної бази є деше-

вим пристроєм 

3 Габарити Дозволяє використовувати у студійних і по-

льових умовах 

 

Проведемо аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту. 

 Таблиця 8.11 —  Порівняльний аналіз сторін проекту 

№ 

п/п 

Фактор конкурентос-

проможності 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів —конкурентів у 

порівнянні з проектом, що ро-

зробляється 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1 Простота         

2 Дешевизна         

3 Габарити         

Проведемо SWOT-аналіз 

 Таблиця 8.12 — SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: Слабкі сторони: 
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Простота 

Дешевизна 

Габарити 

Невідома компанія 

Відсутність стартового капіталу 

Можливості: 

Розширення функціоналу 

Нові технології 

Загрози: 

Продукти-замінники 

З огляду на SWOT-аналіз можна прийти до висновку що нема потреби 

розробляти альтернативи ринкового впровадження цього проекту. 

8.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку, а саме опис цільових груп потенційних спожива-

чів. 

 Таблиця 8.14 —  Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис профілю 

цільової групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в 

межах 

цільової 

групи 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

1 Музиканти Готові Високий У сегменті 

значна кон-

куренція 

Важко 

1 Звукорежисери Готові Високий У сегменті 

значна кон-

куренція 

Важко 

Які цільові групи обрано: музиканти, звукорежисери 

 

Для роботи в обраних сегментах ринку сформулюємо базову стратегію 

розвитку. 

 Таблиця 8.15 —  Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/п 

Стратегія охо-

плення ринку 

Ключові конкурентоспроможні 

позиції  

Базова стра-

тегія ринку 

1 Диференційований Простота, дешевизна, габарити Стратегія 
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маркетинг спеціалізації 

 

Виберемо конкурентну поведінку 

 

 

 

 Таблиця 8.16 — Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект «пер-

шопроходьцем» на 

ринку? 

Чи буде ком-

панія шукати 

нових спожи-

вачів, або заби-

рати існуючих 

у конкурентів? 

Чи буде ком-

панія копіюва-

ти основні ха-

рактеристики 

товару конку-

ренту? 

Стратегія кон-

курентної по-

ведінки 

1 Так Ні Ні Заняття конку-

рентної ніші 

 

Розробимо стратегію позиціонування, що полягає у формуванні ринко-

вої позиції, за яким споживачі мають ідентифікувати проект. 

 Таблиця 8.17 —  Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

Вимоги до 

товару 

цільової 

аудиторії 

Базова стра-

тегія розвитку 

Ключові конкуренто-

спроможні позиції 

власного стартап-

проекту 

Вибір асоціацій, 

які мають сфор-

мувати ком-

плексну позицію 

власного проекту 

1 Точність    

 

8.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

Сформуємо маркетингову концепцію товару, який отримає споживач. 
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Таблиця 8.18 — Визначення ключових переваг концепції потенційного това-

ру 

№ 

п/п 

Потреба Вигода, яку пропонує то-

вар 

Ключові пере-

ваги перед кон-

курентами 

1 Оптимізація показників 

надійності, що визнача-

ються якістю отримано-

го сигналу на виході 

пристрою 

Швидка обробка звуку, 

просте і зручне викори-

стання 

Швидкодія, 

безкоштовність, 

габарити 

 

 Таблиця 8.19 —  Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

1. Товар за заду-

мом 

Оптимізація показників надійності, що визначаються 

якістю отриманого сигналу на виході пристрою 

2. Товар у реаль-

ному виконанні 

Властивості: 

1. Простота 

2. Дешевизна 

3. Габарити 

Якість: апробація на готових фізичних моделях 

Пакування: відсутнє 

Марка: відсутня 

3. Товар із 

підкріпленням 

До продажу: невідомо 

Після продажу: невідомо 

 

Товар не буде якимось чином захищатись від копіювання та буде поши-

рюватись як є. 
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Визначимо цінові межі, якими необхідно керуватись при встановленні 

ціни на товар. 

 

 

 

 Таблиця 8.20 — Визначення меж встановлення ціни 

№ 

п/п 

Рівень цін на товари-

замінники 

Рівень цін на 

товари-

аналоги 

Рівень до-

ходів 

цільової гру-

пи спожи-

вачів 

Верхня та 

нижня межі 

встановлення 

ціни на товар 

1 70-100  ум. од. До 50 ум. од. Високий До 30 ум. од. 

 

Визначимо оптимальну систему збуту 

 Таблиця 8.21 —  Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка закупівель-

ної поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збу-

ту, які має 

виконувати 

постачальник 

товару 

Глибина ка-

налу збуту 

Оптимальна 

система збу-

ту 

1 Невідома Вільний до-

ступ до това-

ру 

Невідома Вільний до-

ступ до това-

ру 

 

Розробимо концепцію маркетингових комунікацій 

 Таблиця 8.22 — Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/п 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

Канали ко-

мунікацій, 

якими кори-

Ключові пози-

ції, обрані для 

позиціонування 

Завдання ре-

кламного по-

відомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 
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клієнтів стуються 

клієнти 

1 Невідома Інтернет Можливості 

проекту 

Донести про 

можливості 

проекту 

Донесення 

про сильні 

стороні 

проекту 
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9 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

У даному розділі визначені основні потенційно шкідливі та небезпечні 

виробничі фактори які можуть мати місце при розробці , виготовленні та 

експлуатації спроектованого портативного електроенцефалографу. Запропо-

новані технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та 

виробничої санітарії. Значна увага приділяється вимогам по забезпеченню 

безпечних і нешкідливих умов праці, що розглядаються у цьому розділі. Роз-

глянуті необхідні заходи з пожежної безпеки. 

9.1 Визначення основних потенційно небезпечних і шкідливих виро-

бничих чинників 

 Питання, що розглядаються пов’язані з виробництвом та експлуатацією 

виробу та із забезпеченням сприятливих та безпечних умов праці та безпеки 

пацієнтів. Щоб цього досягти необхідно визначити основні потенційно шкід-

ливі та небезпечні фактори і ступені небезпеки під час роботи, та розробити 

заходи по запобіганню впливу цих факторів на стан людей. До цих чинників 

можна віднести: 

 підвищений рівень виробничого шуму; 

 наявні електростатичні поля; 

 можливість ураження електричним струмом; 

 іонізація повітря; 

 недостатня освітленість робочої зони; 

 пожежонебезпечні ситуації тощо. 

9.2 Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, вироб-

ничої санітарії та техніки безпеки 

9.2.1 Визначення концентрації свинцю  

 У процесі монтажу, що займає 30-50% всіх робіт, також суттєвий вплив 

мають матеріали і речовини, що використовуються під час цих робіт. Одним 
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із таких є припій. У даному випадку ПОС-61, у складі якого є свинець, що 

відноситься до першого класу небезпеки. 

 У таблиці 9.1 розглянуто клас небезпеки, біологічна дія і гранично до-

пустимі концентрації в повітрі робочого приміщення. Наведено дані згідно 

ГОСТ 12.1.005-88. 

Таблиця 9.1 — Класифікація шкідливих компонентів 

Компонент Клас не-

безпеки 

ГДК, мг/м³ Характер токсичної дії 

Каніфоль 

соснова 

- - Має дратівливу дію. При тривалій дії 

на шкіру викликає дерматит. 

Олово 3 10 Ураження бронхів. Викликає проліте-

ративно-критичну реакцію в бронхах. 

При тривалому впливі можливий пне-

вмоконіоз. 

Свинець 1 0,01 При отруєні спостерігається ураження 

нервової системи, шлунково-

кишкового тракту, серцево-судинної 

системи, статевої системи. 

Спирт ети-

ловий 

4 1000 Має наркотичну та дратівливу дію. 

Викликає негативні зміни в серцево-

судинній та нервовій системах, печін-

ці; сухість шкіри при довоготривалому 

контакті. 

Фтористий 

водень 

2 0,5 Задушлива дія. Викликає захворюван-

ня печінки. 

 

Розрахуємо концентрацію свинцю в повітрі робочої зони:  

 0,6 ,
yntN

C
V

  (9.1)  
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де  С – концентрація; y – питоме утворення аерозолю свинцю;  n – кількість 

пайок за хвилину; t – тривалість зміни, год; N – кількість робочих місць, шт; 

V – об’єм приміщення, м³. 

Підставивши дані у формулу (9.1) отримаємо: 

30,02 10 8 3
0,6 0,0096мг/м .

300
C

  
   

Таким чином отримана концентрація свинцю за величиною ГДК відно-

ситься до надзвичайно небезпечних речовин, саме тому необхідно проводити 

загальні заходи для попередження забруднення повітряного середовища на 

виробництві та захисту працюючих, а саме: 

 вилучення шкідливих речовин у технологічних процесах, заміна 

шкідливих речовин менш шкідливими і т. ін. Наприклад, свинцеві 

білила замінені на цинкові; метиловий спирт - іншими спиртами; 

органічні розчинники для знежирювання - мийними розчинами на 

основі води; 

 удосконалення технологічних процесів та устаткування (застосо-

вування замкнутих технологічних циклів, неперервних технологі-

чних процесів, мокрих способів переробки пиломатеріалів тощо); 

 автоматизація і дистанційне керування технологічними процеса-

ми, за яких можливий безпосередній контакт працюючих з шкід-

ливими речовинами; 

 герметизація виробничого устаткування, робота технологічного 

устаткування під розрідженням, локалізація шкідливих виділень за 

рахунок місцевої вентиляції, аспіраційних укрить; 

 нормальне функціонування систем опалення, загальнообмінної ве-

нтиляції, кондиціонування повітря, очищення викидів у атмосфе-
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 попередні та періодичні медичні огляди робітників, які працюють 

у шкідливих умовах, профілактичне харчування, дотримання пра-

вил особистої гігієни; 

 контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони; 

 використання засобів індивідуального захисту. 

9.2.2 Електробезпека 

 Виріб спроектовано з використанням умов ДСТУ 3798-98 та ГОСТ 

12.2.025-76. Даний прилад живиться від автономного елемента живлення 9В і 

відноситься до 3 класу за електрозахистом і має тип  CF. Нижче у таблиці 7.2 

приведені значення робочої ізоляції.  

Таблиця 9.2  — Випробувальні напруги і мінімальні електричні опори 

ізоляцій для виробів класу 3. 

Ізоляція між части-

нами 

Випробуваль-

на напруга, В 

Мінімальний опір ізоляції МОм, ви-

робів типу 

H, B, BF CF 

Ланцюг живлення – 

доступні для дотику 

частини 

500 2 70 

Ланцюг живлення – 

робоча частина 

500 7 70 

Доступні для дотику 

частини – ізольована 

робоча частина 

500 5 50 

 

Блок живлення має 2 клас за електрозахистом. Нижче у таблиці 7.3 на-

ведені значення робочої ізоляції.  
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Таблиця 9.3  – Випробувальні напруги і мінімальні електричні опори 

ізоляцій для виробів класу 2. 

Ізоляція між частинами Випробувальна 

напруга, В 

Мінімальний опір ізоляції 

МОм, виробів типу 

H, B, BF CF 

Мережева частина – 

доступні для дотику 

частини 

– 7 70 

Мережева частина – 

металеві частини, ізольовані 

від мережевого ланцюга 

тільки основною ізоляцією 

500 2 20 

Металеві частини, ізольова-

ні від мережевого ланцюга 

тільки основною ізоляцією 

– доступні для дотику 

частини 

500 5 50 

Мережевий ланцюг – 

робоча частина 

500 7 70 

Металеві частини, ізольова-

ні від мережевого ланцюга 

тільки основною ізоляцією 

– робоча частина 

500 5 50 

Доступні для дотику части-

ни – ізольована робоча 

частина 

500 5 50 

 

 Також в роботі використовуються інші електроприлади у тому числі і 

засоби вимірювальної, і обчислювальної техніки. 
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Мережа у лабораторії окрема трипровідна, виконана шляхом прокладан-

ня фазового, нульового робочого та нульового захисного провідників  та з 

використанням автоматів струменевого захисту як в мережі, так і в електроп-

риладах окремо. Нульовий захисний провідник використовується для зазем-

лення електроприймачів і прокладається від розподільчого щита, до розеток 

живлення. Використання нульового робочого провідника як нульового захи-

сного провідника заборонено. Допускається використання лише справних 

роз’ємів та лише відключення до трипровідної мережі. Корпуси електропри-

ладів заземлені. 

 Для уникнення електростатичних наведень весь персонал має викорис-

товувати лише робочий халат із антистатичного матеріалу та антистатичний 

браслет. 

 Електромережі штепсельних з’єднань та електророзеток слід виконува-

ти лише за магістральною схемою, по 3-6 з’єднань або електророзеток в од-

ному колі. 

 Групові з’єднання слід виконувати із спеціальних матеріалів, що є тер-

мотривкими з Урахуванням правил пожежної безпеки України.  

 Заборонена відкритка кладка проводів. Проводи ізолюються у матеріа-

ли, що не містять сірку. Розміщуються у каналах під знімною підлогою, в ме-

талевих трубах або гнучких металевих рукавах. Що мають бути заземлені. 

Заземлення має відповідати вимогам ДСТУ3798-98. Заземлені конструкцій 

мають бути надійно захищенні діелектричним матеріалом.  

 Слід розрахувати конструкцію змінної підлоги так, щоб забезпечувався 

вільний доступ до кабельних комунікацій під час обслуговування, стійкість 

до зусиль при частково знятих плитах, вирівнювання поверхні підлоги за до-

помогою регулювальних опорних елементів. 

 Отвори в плитах виконуються згідно плану розміщення устаткування 

та технічних характеристик цього устаткування. 

  Недопустимим є: 
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 експлуатація провідників з пошкодженою ізоляцією; 

 застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимо-

гам ПВЕ; 

 застосування для опалення приміщення нестандартного електро-

нагрівального обладнання; 

 користування пошкодженими електровиробами; 

 підвішування світильників на струмопровідних проводах, обгор-

тання світильників горючими матеріалами. 

 Вплив струму на людину виражається у вигляді електротравм і профе-

сійних захворювань. Ступінь впливу залежить від декількох факторів, одні з 

яких: 

 рід і розмір напруги струму; 

 частота електричного струму; 

 шлях струму через тіло людини; 

 тривалості впливу на організм; 

 умов зовнішнього середовища. 

 У помешканні для роботи на ПК відсутні умови для враження струмом. 

Оскільки вологість повітря підвищує 75%, підлога не проводить струм, тем-

пература повітря не перевищує 35С. 

 За умовами електробезпеки ЕОМ слід віднести до категорії установок 

до 1000В. Гранично допустимі значення струмів і напруг при нормальному і 

аварійному режимах роботи відповідають ГОСТ 12.1.038 - 88. Порівнюючи 

дані можна зробити висновок, про наявність небезпеки ураження. 

9.2.3 Розрахунок захисного занулення 

 Занулення — це навмисне з’єднання частин електроустановки, що но-

рмально не перебувають під напругою, із глухозаземленними нейтраллю ге-

нератора або трансформатора в мережах трифазного струму, виводом джере-Га
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ла однофазного струму або середньою точкою джерела в межах постійного 

струму. 

 Розрахунок струму короткого замикання проводиться за форму-

лою(7.2): 

 

0

,

3

C
КЗ

U
I

Zт
r r



 

 (9.2)  

де  UС = 220 В — розмір живлячої напруги; r = 1,3 Ом — опір фазного про-

воду;  r0 = 1 Ом  — опір нульового проводу; Zт = 0,12 Ом  — еквівалентний 

опір трансформатора. 

Підставивши дані у формулу (9.2) отримаємо:  

220
91А.

1 1,3 0,12
КЗI  

 
 

Розрахунок напруги доторку проводиться за формулою: 

0 91 1 91В.ДОТ КЗU I r     

 В якості захисного пристрою встановлений автомат на 25А. Допустиме 

значення напруги за час спрацювання автомата (0,1с) — 500В, що задовіль-

няє заданим вимогам ГОСТ 12.1.0.38-88. 

 Заходи для забезпечення електробезпеки проводяться з урахуванням 

ГОСТ 12.1.019-79. Що забезпечується конструкцією електроприладу, техніч-

ними засобами захисту, організаційними та технічними заходами. 

 Забезпечення конструкцією комп’ютера відбувається завдяки: 

 розташування та з’єднання електроприладів з обліком зручностей і 

безпеки; 

 виключення можливості неправильного приєднання струмоведу-

чих частин електроприладів, а саме конструкції приладів з ураху-

ванням напруги і струмів, з якими цей прилад працює. 

 Забезпечення технічними засобами: 

 ізольовані струмоведучі частини; 
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 захисне занулення; 

 застосування перемикачів або реле для автоматичого відключення 

електроприладу в аварійному режимі. 

9.3 Пожежна безпека 

Залежно від особливостей виробничого процесу, крім загальних вимог 

пожежної безпеки, здійснюються спеціальні протипожежні заходи для окре-

мих видів виробництв, технологічних процесів та промислових об'єктів. Для 

споруд та приміщень, в яких експлуатуються ЕОМ такі заходи визначені 

ДНАОП А.01.001-2004 "Правила пожежної безпеки в Україні", ДНАОП 0.00-

1.31-99 та іншими нормативними документами. 

Будівлі і ті їх частини, в яких розташовуються ЕОМ, повинні бути не 

нижче ІІ ступеня вогнестійкості. Над та під приміщеннями, де розташову-

ються ЕОМ, а також у суміжних з ними приміщеннях не дозволяється розта-

шування приміщень категорій А і Б за вибухопожежною небезпекою.  Схо-

вища інформації, приміщення для зберігання перфокарт, магнітних стрічок, 

пакетів магнітних дисків слід розміщати у відокремлених приміщеннях, об-

ладнаних негорючими стелажами і шафами. Зберігати такі носії інформації 

на стелажах необхідно в металевих касетах. В приміщеннях ЕОМ слід збері-

гати лише ті носії інформації, які необхідні для поточної роботи. 

Підлога у приміщеннях ЕОМ повинна бути виготовлена з негорючих 

матеріалів. Простір під знімною підлогою розділяють негорючими діафраг-

мами на відсіки площею не більше 250м². Межа вогнестійкості діафрагми 

повинна бути не меншою за 0,75 год. Комунікації прокладають крізь діафра-

гми в спеціальних обоймах із застосуванням негорючих ущільнювачів для 

запобігання проникненню вогню з одного відсіку в інший, а також з міжпід-

логового простору в приміщення. Міжпідлоговий простір під знімною підло-

гою має бути оснащений системою автоматичної пожежної сигналізації та 

засобами пожежогасіння відповідно до вимог переліку однотипних за приз-

наченням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками 
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пожежогасіння та пожежної сигналізації, СНіП 2.04.09-84, з використанням 

димових пожежних сповіщувачів. Звукопоглинальне облицювання стін та 

стель у приміщеннях ПК слід виготовляти з негорючих або важкогорючих 

матеріалів. У випадку необхідності проведення дрібного ремонту або техніч-

ного обслуговування ПК безпосередньо в машинному залі та неможливості 

застосування негорючих миючих речовин дозволяється мати не більше 0,5 л 

легкозаймистої рідини у тарі, що не б'ється та щільно закривається. 

Приміщення, в яких розташовуються персональні ПК та дисплейні зали, 

повинні бути оснащені системою автоматичної пожежної сигналізації з ди-

мовими пожежними сповіщувачами та переносними вуглекислотними вогне-

гасниками з розрахунку 2 шт. на кожні 20м² площі приміщення з урахуван-

ням гранично допустимих концентрацій вогнегасної речовини. Не рідше од-

ного разу на квартал необхідно очищати від пилу агрегати та вузли, кабельні 

канали та простір між підлогами. 

Категорію вибухонебезпечної та пожежної небезпеки помешкання ви-

значимо виходячи з виду горючих матеріалів, що знаходяться в ньому. У по-

мешканні можлива наявність: дерев'яних виробів (меблі), папери (книги, жу-

рнали), полімерних матеріалів (ізоляція проводів), тканин і т.д. Необхідно 

розрахувати надлишковий тиск вибуху в помешканні для самого несприятли-

вого випадку, коли весь вміст ємності зі спиртом надходить у помешкання. 

Спочатку визначимо деякі значення, необхідні для розрахунку надлишкового 

тиску. 

Масса m парів етилового спирту, які можуть потрапити у приміщення в 

результаті аварії становить:  

 ,Bm WF T  (9.3)  

де  W — інтенсивність випаровування; FB — площа випаровування при роз-

ливі на підлогу; T — тривалість випаровування рідини приймається рівною 

часу її повного випаровування, але не більше 3600 с, Т = 3600 с. 

 Підставивши дані у формулу (7.3) отримаємо: 
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30,140 10 0,5 3600 0,252кг.m       

 Знаходимо для етилового спирту густину парів  та стехіометричну кон-

центрацію ССТ = 6,44% . 

 Тоді можливий надлишковий тиск вибуху становитиме:  

  0

ВІЛ Г.П СТ Н

100 1
,

ρ
MAX

mz
P P P

V С К
      (9.4)  

де  PMAX  = 900 кПа — максимальний тиск вибуху паро-повітряної суміші в 

замкнутому об'ємі; Р0 = 101 кПа  — початковий тиск; m — маса ЛЗР (спирту), 

що надійшла у результаті аварії в помешкання; z = 0,3 — коефіцієнт участі 

пального при вибуху; VВІЛ  = 80 м³— вільний об'єм помешкання;  Г.Пρ = 1,6 

кг/м³ — щільність спирту;  СCT — стехіометрична концентрація пального га-

зу; КН  — коефіцієнт, який враховує негерметичність приміщення і неадіаба-

тичність процесу горіння. Допускається приймати рівним 3. 

Підставивши дані у формулу (6.3) отримаємо: 

 
0,252 0,3 100 1

900 101 2,5кПа.
80 1,6 6,44 3

P


      


 

Оскільки можливий надлишковий тиск вибуху парів етилового спирту в 

даному приміщенні   P < 5 кПа, то за вибухопожежною небезпекою примі-

щення належить до категорії В відповідно до ОНТП 24 – 86, а робочі зони 

приміщень по пожежонебезпеці згідно ПВЕ(Правил Влаштування Електроу-

становок) належать до типу ІІ - ІІа. Кількість вогнегасників відповідає вимо-

гам ISO 3941 - 77. 

Необхідна кількість вогнегасників та їх тип визначаються залежно від їх 

вогнегасної спроможності, граничної захищеної площі, категорії приміщень 

за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Відповідно до міжнародного 

стандарту ISO 3941-77 в данному приміщенні можливі класи пожежі А (твер-

ді речовини, переважно органічного походження, горіння яких супроводжу-

ється тлінням (деревина, текстиль, папір) і Е (устаткування під напругою).  Га
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Приміщення необхідно оснастити двома переносними порошковими во-

гнегасниками місткістю 5 літрів на 400 м².  Інші типи вогнегасників не реко-

мендується використовувати в даному приміщенні. 

Порошки відрізняються високої вогнегасною здатністю та універсальні-

стю, тобто здатністю гасити будь-які матеріали. Вони швидко ліквідують го-

ріння при відносно малій витраті, не замерзають, не викликають корозії ме-

талів, у зоні горіння не проводять струм, не псують речовини та матеріали. 

Недолік порошків - висока гіроскопічність, здатність до утворення грудок. 

Для гасіння пожеж у помешканні можливо застосування порошкових 

вогнегасників.  Основні параметри зазначено в таблиці 9.4. 

Таблиця 9.4. – Параметри порошкових вогнегасників 

Параметр Марка вогнегасника 

ВВ-80 

(пересувний) 

ВП-10(3) 

(переносний) 

ВП-5-02 

(переносний) 

 Температура експлуатації, С -40..+50 -20..+50 -50..+50 

Масса вогнегасника (повна), 

кг 

180 17,2 9,5 

Довжина струменя вогнегасної 

речовини (мінімальна), м 

11,0 5,0 4,0 

 Час приведення в дію (не 

більше), с 

10 5 5 

Тривалість подавання 

вогнегасної речовини 

(мінімальна), с 

45-60 142 153 

Вогнегасна спроможність 

(площа гасіння приведеного 

або модельного осередку, м
2
) 

83,27 25,34 7,59 
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Розміщення та утримання первинних засобів пожежогасіння повинно ві-

дповідати ДСТУ 3675-96. Час евакуації відповідає вимогам СНіП 2.01.02-85. 

Для виявлення початкової стадії пожежі, повідомлення про місце її виник-

нення застосуємо установку пожежної сигналізації на базі автоматичних по-

жежних засобів оповіщення. Установки електричної пожежної сигналізації 

перебувають із засобів оповіщення — датчиків, приймальнею станції, джере-

ла харчування і ліній зв'язку. 

Автоматичні засоби оповіщення перетворюють неелектричні фізичні ве-

личини в електричні сигнали, що передаються по провідних лініях зв'язку на 

прийомну станцію. Принцип дії та будова пожежних засобів оповіщення за-

лежать від їх основних характеристик: інерційності, зони дії та конструктив-

ного виконання. 

При виборі засобів оповіщення врахуємо необхідну швидкість дії систе-

ми пожежного захисту, середовище, у якому буде працювати засіб оповіщен-

ня. Для даного типу помешкань рекомендується використовувати засоби 

оповіщення типу: ДТЛ та ДИП-1, що у залежності від параметру спрацьову-

вання відносять відповідно до теплових і димових. 

Помешкання обладнане чотирма пожежними засобами оповіщення типу 

ДТЛ; відстань між засобами оповіщення — 2м, що відповідає нормам. 

Схеми електричної пожежної сигналізації обладнаємо незалежним резе-

рвним джерелом харчування з автоматичним вмиканням у випадку відмови 

основного джерела харчування. 

Припустимі відстані від найбільше віддаленого робочого місця до най-

ближчого евакуаційного виходу відповідає СНіП 2.01.02-85. 

Виникнення пожежі можливо у випадку короткого замикання в ланцю-

гах електроживлення. У зв'язку з цим необхідно передбачити наступні захо-

ди: 

 ретельна ізоляція всіх струмоведучих провідників підхожих до ро-

бочих місць; 
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 періодичний огляд і перевірка ізоляції; 

 суворе дотримання норм протипожежної безпеки на робочому мі-

сці; 

 для винятку розливання ЛЗЖ та утворення вибухонебезпечних 

сумішей, ці рідини необхідно берегти в спеціальному посуді та у 

спеціальному місці. 

У цілому, у робочому помешканні виконані усі вимоги по пожежній 

безпеці відповідно до НАПБ. А. 01. 001-2004 "Правила пожежної безпеки в 

Україні". 
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ВИСНОВКИ 

1. Відмінність розробленого пристрою від існуючих полягає в тому, що 

даний пристрій використовує як апаратну, так і програмну обробку звукового 

сигналу. 

2. В розробці пристрою використовується ЦАП і АЦП в якості апаратної 

обробки, мікроконтролер — програмної. Процеси обробки у мікроконтролері 

змодульовано за допомогою MatLab. 

3. При розробці пристрою розглядалося кодування звукового сигналу, та 

досягнуто висновку про важливість використання ЦАП у пристрої. 

4. Результатом оптимізації є зменшення пристрою, та отримані парамет-

ри вихідного сигналу з пристрою засвідчують те, що пристрій задовольняє 

вимогам запису на компакт диск, але великим недоліком є те, що якість звуку 

в деяких аналогах є кращою, через частоту дискретизації (у розроблюваного 

пристрою 44,1 кГц, у аналога — 192 кГц). Це пояснюється тим, що ЦАП, 

який буде підтримувати розрядність більш ніж 16 біт, коштує дорого, що нас 

не влаштовує. 
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