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РЕФЕРАТ 

Низькочастотне зовнішнє оформлення гучномовця// Дипломна робота на 
здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр». Рябоконь П.О. Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», Факультет Електроніки, Кафедра акустичних та мультимедійних 
технологій, група ДГ-72. – К.:НТУУ «КПІ», 2021. с. – 54, рис. – 43, табл. – 3., 
дод. – 1, джер. - 13.  

Метою роботи є аналіз впливу зовнішнього акустичного оформлення – 
закритого ящика та фазоінвертора – на кінцеву частотну характеристику 
акустичної системи та спосіб керування формою частотної характеристики 
шляхом зміни внутрішнього об’єму обох цих корпусів.  

В процесі виконання роботи був розрахований низькочастотний 
гучномовець у відкритому ящику. Розрахунок закритого ящика виконується 
методом Тілля-Смола для п’яти різних значень внутрішнього об’єму. 
Розрахунок фазоінвертора виконується для тих самих значень внутрішнього 
об’єму. Результати порівнюються між собою та з частотною характеристикою 
гучномовця у відкритому ящику. Аналізується динамічна зміна частотної 
характеристики результуючої системи в різних зовнішніх оформленнях, 
зокрема підіймається питання ефективності застосування даних корпусів, їх 
переваги та недоліки.  

Ключові слова: гучномовець; зовнішнє оформлення; відкритий ящик; 
закритий ящик; фазоінвертор; об’єм зовнішнього оформлення; частотна 
характеристика. 
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ABSTRACT 

Low-frequency enclosure of acoustic systems// Thesis for a degree of higher 
education “Bachelor”. Riabokon P. National Technical University of Ukraine “Kyiv 
Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky”, Faculty of Electronics, Department 
of acoustic and multimedia technologies, group DG-72. –K.:NTUU “KPI”, 2021. p. – 
54, fig. – 43, tab. – 3, add. – 1, cit. – 13. 

The aim of the work is to analyze the influence of the external acoustic design 
– a closed box and a bass reflex – on the final frequency response of the speaker 
system. Also, during this work was analyzed the method of controlling the shape of 
the frequency response by changing the internal volume of both of these enclosures. 

In the process of performing the work was calculated a low-frequency 
loudspeaker in an open box. The closed box is calculated using the Thiel-Small 
method for five different internal volume values. The bass reflex is calculated for the 
same internal volume values. The results are compared with each other and with the 
frequency response of the speaker in the open box. In addition, during this work were 
analyzed advantages and disadvantages of these exterior designs, as well as the 
dynamic change of the frequency response depending on the change in volume. 

Keywords: loudspeaker; external design; open box; closed box; bass reflex; 
external design volume; frequency response. 
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ВСТУП 

Значний вплив на характеристики акустичних систем, особливо на 
низьких частотах, здійснює конструкція його зовнішнього акустичного 
оформлення, або інакше кажучи, його корпус. Перш за все, в області низьких 
частот він блокує ефект так званого «короткого замикання», виникаючого за 
рахунок поєднання випромінюваного звуку від передньої та тилової поверхні 
діафрагми в протифазі, що призводить до пригнічення низькочастотного 
випромінювання. Застосування акустичного оформлення дозволяє збільшити 
інтенсивність випромінювання, а також збільшити механічне демпфування 
гучномовців, що призводить до «згладження» резонансів та зменшення 
нерівномірності амплітудно-частотної характеристики. Окрім низьких частот, 
корпус також позитивно впливає на випромінювання на середніх та високих 
частотах, а коливання його стінок і дифракційні ефекти на межах вносять 
суттєвий вклад в збільшення лінійних та нелінійних спотворень, збільшуючи 
якість звучання.  

Саме тому проєктування таких корпусів є важливою складовою частиною 
проєктування всього гучномовця, і нехтуючи цим, можна отримати зовсім 
незадовільний результат незважаючи на те, як ретельно розраховані усі інші 
складові частини акустичної системи. [1] 

Існує велика кількість варіацій зовнішнього акустичного оформлення, 
однак найбільш поширеними варіаціями є нескінченний екран, закритий 
корпус, корпус з фазоінвертором, лабіринт та корпус з пасивним 
випромінювачем. Однак, найбільш розповсюдженими з них можна вважати 
закритий ящик та корпус із фазоінвертором. Тим не менше, велике різноманіття 
задач потребує більшої гнучкості від акустичних систем, тому виникає питання 
– які з оформлень будуть ефективнішими в тих чи інших умовах та як можна 
керувати формою частотної характеристики гучномовців. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ВАРІАЦІЙ ЗОВНІШНЬОГО 
ОФОРМЛЕННЯ ГУЧНОМОВЦІВ 

1.1. Відкрите зовнішнє оформлення 

Нескінченний екран. Цей тип оформлення орієнтований на дотримання 
наступних умов: він має являти собою нескінченно велику поверхню, в яку 
встановлено гучномовець, і мати великий тиловий об’єм. На практиці цей 
варіант реалізовують за допомогою влаштування гучномовця в стіну кімнати з 
достатньо великим об’ємом за ним. Частотна характеристика гучномовця в 
такому «істинно нескінченному екрані» залежить від значення його резонансної 
частоти і спадає зі швидкістю 12 дБ/окт. Варто відмітити, що відсутність 
демпфування при розташуванні ГМ в такий вид оформлення призводить до 
ефекту «бубніння» на низьких частотах, особливо помітному у гучномовців 
великого розміру. [2] 

Згорнутий щит. Застосування скінченних плоских екранів, які також 
носять назву «згорнутий щит», використовує ту саму ідею, що й «нескінченний 
екран». Це оформлення відоме з самого початку розвитку виносних акустичних 
систем, і головним його недоліком є перш за все те, що воно передбачає досить 
великі габаритні розміри таких екранів. Мінімальний розмір, при якому коротке 
замикання буде відсутнє, визначається співвідношенням 2𝐿𝐿 = 𝜆𝜆/2, де 𝐿𝐿 – 
відстань від центру до межі екрану, а 𝜆𝜆 – довжина хвилі, що має 
випромінюватись. Таким чином, наприклад, для частоти 100 Гц, де довжина 
хвилі складає 3,4 метри, значення 𝐿𝐿 складає 0,85 метри. [2] 

 
Рисунок 1.1.1 – Нескінченний екран та Згорнутий щит 

Головку гучномовця при цьому рекомендують розміщувати або 
асиметрично відносно граней передньої стінки, якщо сам екран правильної 
форми, або використовувати несиметричний щит. Це дозволяє значно 



10 
 

поліпшити результуючу АЧХ системи, хоча деяким чином погіршує звуковий 
тиск, що випромінюється.  

Також, можна досягти кращих результатів при розміщенні такої АС у 
кутку кімнати. Це дозволить зменшити розміри щита без погіршення 
відтворення низьких частот, адже стіни по бокам від нього стануть 
продовженням екрану, збільшуючи його ефективні розміри. Зазвичай, в таких 
випадках ЗЩ розміщують у стелі, додатково надаючи йому форму трикутника 
або трапеції. В цьому випадку, однак, потрібно обов’язково залишити широку 
щілину між верхньою межею щита і стелею, а простір позаду заповнити 
звукопоглинальним матеріалом. [3] 

 Відкритий ящик. Акустичне оформлення з відкритою задньою 
стінкою є наступним після згорнутого щита, і в своїй основі воно використовує 
ті самі принципи. Однак завдяки тому, що стінки ще більше згортаються, 
розмір всього корпусу вдається зменшити не більше, ніж на третину від розміру 
аналогічного гучномовця, вбудованого в згорнутий щит.  

 
Рисунок 1.1.2 – Відкритий ящик 

 Основний вклад в ЧХ при застосуванні такого оформлення 
здійснює все ж передня стінка, тобто та, в яку і вбудовується головка 
гучномовця. На відміну від поширеної думки, бічні стінки відкритого ящика 
майже не мають суттєвого впливу – їх вклад обмежується в 1-3 дБ до сумарного 
звукового тиску. Саме тому зазвичай глибина такого ящика виконується лише з 
запасом у 20% від глибини самого гучномовця. [3] 

Однак варто відмітити, що збільшуючи глибину ящика, можна вплинути 
на результуючу резонансну частоту системи, знижуючи її за рахунок 
приєднання більшої маси повітря всередині корпусу до маси рухомої системи 
головки. Але і такий варіант має свої обмеження: якщо зробити конструкцію 
надто глибокою, то таке зовнішнє оформлення може діяти, як труба, а отже 
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вносити небажані резонуючі частоти, тим нижчі, чим довшою є ця труба, і це 
призводить до появи піків і провалів на результуючій частотній характеристиці.  

Передню панель рекомендується робити якомога більшою, і основними 
обмеженнями є лише ергономічність кінцевої конструкції. Розміщувати ГГ 
рекомендується так само, як і при варіанті зі згорнутим щитом та плоским 
екраном – несиметрично. Окрім передньої стінки, впливовою є також і задня 
стінка, призначенням якої є захист елементів схеми такого пристрою. Зазвичай 
використовують не один великий отвір, а певну кількість малих, сумарна площа 
яких зводиться до необхідного значення. [3] 

Також, значний вплив має і форма ящику – це не обов’язково має бути 
куб чи паралелепіпед, і більш того, вони не є найефективнішими для даного 
типу оформлення. Краще всього застосовувати форму сфери, адже саме тоді 
вдається досягти найбільш гладкої форми ЧХ. 

1.2. Закрите акустичне оформлення 

Закритий ящик. В сучасних акустичних системах застосовуються, в 
цілому, закриті корпуси компресійного типу. Принцип роботи такого 
оформлення будується на використанні гучномовців з дуже гнучким підвісом 
та великою масою, тобто низькою резонансною частотою. Як виявилось, в 
такому випадку пружність повітря в корпусі стає рішучим фактором, адже саме 
вона починає вносити основний вклад у зворотну силу, застосовану до 
дифузору. При цьому відношення гнучкості підвісу до гнучкості повітря має 
бути не менше 3. Оскільки повітря є лінійним середовищем при відносно малих 
рівнях звукового тиску, стає можливим не тільки зменшення об’єму корпусу, 
але й зменшення нелінійних спотворень, у порівнянні з попередніми 
конструкціями зовнішніх оформлень.  

Для ефективного використання закритого ящику, гучномовці з гнучкою 
підвіскою мають конструюватися особливим чином. Їм необхідні більш довгі 
звукові котушки, щоб дифузор міг рухатись, не здвигаючи котушку занадто 
далеко від магніту. Крім того, гучномовець спеціально робиться більш важким, 
що знижує частоту резонансу та забезпечує більш плавну, згладжену криву 
частотної характеристики. Пізніше інженери, аналізуючи більш ранні версії 
великих гучномовців у закритих ящиках, прийшли до певного компромісу. 
Вони компенсували вклад самого ящика у гнучкість, гнучкістю повітря 
всередині нього, після чого, для підтримки низькочастотного діапазону, 
замінили жорсткий підвіс з низьким рівнем гнучкості на більш вільний. 
Оскільки зменшення розмірів результуючої конструкції завжди є важливою 
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задачею проєктування акустичних систем на низьких частотах, цей принцип 
дуже швидко набув великої популярності. [4] 

Однак, як і всі інші види акустичних систем, закриті зовнішні 
оформлення невеликого об’єму мають і свої недоліки. Найбільш суттєвіший з 
них – відсутність належної ефективності. Також, більш довгі звукові котушки 
та висока маса динаміка створює жорстку верхню межу частотної 
характеристики. Це означає, що для випромінювання на високих частотах в 
таких системах необхідно використовувати додаткові головки гучномовців, що 
будуть розширювати загальну ЧХ до вищого частотного діапазону. 

 
Рисунок 1.2.1 – Закритий ящик 

Для того, щоб більше згладити форму ЧХ на вищому діапазоні частот, 
стінки ящика додатково оббиваються звукопоглинальним матеріалом з 
внутрішньої сторони. Найкраще звукопоглинання досягається, коли цей 
матеріал встановлюється не безпосередньо на стінку, а на певній відстані від 
неї, з так званою повітряною подушкою. [5] 

Таким чином, при правильному підборі електромеханічних параметрів 
ГМ та корпусу в акустичних системах такого типу, можна отримати 
максимально гладку форму амплітудно-частотної характеристики на низьких 
частотах та забезпечити чисте, сухе звучання басів. [6] 

Фазоінвертор. Крім вище названих, існує також варіація акустичного 
оформлення з отвором у стінці, яка дозволяє використовувати випромінювання 
тильної поверхні дифузора. Максимальний ефект досягається в області частоти 
резонансу коливальної системи, створюваної масою повітря в отворі або трубі, і 
гнучкістю повітря в самому корпусі. Наявність невеликого отвору (труби) не 
порушує компресійного принципу роботи гучномовця в корпусі, але дає змогу 
значно збільшити рівень звукового тиску на частоті резонансу, зменшити 
рівень нелінійних спотворень, значно розширити можливості налаштування 
параметрів акустичної системи. Варто відмітити, що наявність фазоінвертору 
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потребує значно більшого мистецтва при проєктуванні, так як неточне 
налаштування призводить до появи перехідних спотворень (так званих 
«затягнутих басів»). В сучасних моделях використовуються різні типу 
фазоінвертних систем – таких, як корпус з отвором, з трубою, з лабіринтом, 
пасивним випромінювачем та інші. [7] 

 
Рисунок 1.2.2 – Фазоінвертор 

Однак, не дивлячись на ефективність корпусів з фазоінвенторами, вони 
все ще залишаються достатньо складними у проєктуванні, тому зовнішнє 
оформлення у вигляді закритого ящику на сьогодні є актуальним і широко 
використовуваним. 

Фазоінвертор з трубкою. Використовуючи спеціальну трубу, 
навантажену на отвір, вдається зменшити розмір корпусу і за допомогою 
регулювання розмірів цієї труби покращити налаштування фазоінвертора. 

 
Рисунок 1.2.2 – Фазоінвертор (трубка) 
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Пасивний випромінювач. Корпус з пасивним випромінювачем або 
фазоінвертор з закритим отвором – це ще один різновид закритого акустичного 
оформлення ГМ, здатний забезпечувати відтворення низьких частот при 
відносно невеликих габаритах ящика. Його особливістю є те, що в отвір 
корпусу вбудовується пасивний (тобто без магнітного кола та центруючої 
шайби) гучномовець, коливання якого збуджуються за рахунок коливань 
об’єму повітря всередині корпусу. Діаметр дифузора такого гучномовця 
приблизно рівний діаметру дифузора основного ГМ. Отвір в звуковій котушці 
заклеєний жорстким папером або іншим схожим матеріалом, а на його місці 
кріпиться додатковий вантаж. Маса цього вантажу залежить від об’єму всього 
ящика і резонансної частоти фазоінвертора. 

 
Рисунок 1.2.3 – Пасивний випромінювач 

Принцип дії пасивного випромінювача в цілому аналогічний до принципу 
дії звичайного фазоінвертора – на резонансній частоті ФІ дифузор пасивного 
ГМ коливається синфазно з дифузором основного ГМ, забезпечуючи ефективне 
відтворення сигналу в області низьких частот. Таким чином, на відміну від 
основного фазоінвертору, тут маса в отворі замінена масою рухомої системи 
пасивного випромінювача, що включає додатковий вантаж. Цей вантаж 
дозволяє керувати резонансною частотою ФІ більш просто, ніж це відбувається 
при зміні розміру трубки в звичайному ФІ. При зменшенні об’єму ящика 
звичайного ФІ виникає необхідність у збільшенні трубки або зменшенні площі 
отвору, що знижує ефективність фазоінвертора, у той час як варіація із 
закритим ФІ не має цього недоліку. Крім того, при використанні звичайного ФІ, 
поблизу гучномовця може бути чутний шурхіт повітря в отворі – у варіації з ПВ 
він цілком відсутній. [8] 
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Форма пасивного випромінювача може бути будь-якою. Іншою 
перевагою такого оформлення є дещо більша синфазність руху обох дифузорів 
в області резонансу, у порівнянні з рухом об’єму повітря в отворі і дифузора 
ГМ у корпусі зі звичайним ФІ.  

Як зазначалось вище, у ПВ магнітна система та центруюча шайба 
відсутні. Це робиться для того, щоб збільшити гнучкість і лінійність руху 
системи, а також усунути небезпеку доторку звукової котушки. При цьому 
діючий об’єм ящика не зменшується. Також, варто відмітити, що власна 
частота резонансу пасивного випромінювача в даній конструкції, не має 
жодного впливу на результуючі характеристики системи. Однак, не 
рекомендується застосовувати дану варіацію зовнішнього оформлення з 
об’ємом ящика менше 30-40 л при резонансній частоті нижче 50 Гц, так як 
збільшення маси рухомої системи ПВ, як і маси повітря в отворі звичайного ФІ, 
погіршує перехідні характеристики гучномовця. [8] 

Аперіодичне оформлення. Даний тип зовнішнього акустичного 
оформлення є компромісом між закритим та відкритим ящиком. Отвір 
фазоінвертору певним чином обмежується – використовується вузький отвір 
або деяка кількість таких отворів, заповнених демпфуючим матеріалом. [9] 

 
Рисунок 1.2.4 – Аперіодичне оформлення 

Цей тип корпусу дозволяє встановлення динаміку в ящик об’ємом 
набагато меншим за потрібний у випадку використання звичайного закритого 
ящика. АЧХ такої системи виходить дуже рівною, однак недоліком є те, що 
звук на низьких частотах виходить сильно розмитим і невиразним. І, звісно, 
такий тип корпусу майже неможливо розрахувати, він налаштовується 
здебільшого експериментальним шляхом. 
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1.3. Трансмісійна лінія 

Лабіринт. Лабіринт представляє собою варіант низькочастотного 
корпусу з фазоінвертором, в якому вбудовуються спеціальні перегородки, 
створюючи своєрідний лабіринт для потоку повітря. Коли довжина лабіринту 
досягає четверті від довжини хвилі на частоті резонансу низькочастотного 
гучномовця, він діє аналогічно відповідно налаштованому фазоінвертору. 

Суть такого корпусу полягає в тому, що задня сторона дифузору 
з’єднується з навколишнім середовищем через складену трубу прямокутного 
або круглого перерізу, тобто через хвилевід. Площа цього перерізу має бути 
рівною ефективній площі відповідного фазоінвертора. Закінчується такий 
лабіринт вихідним отвором на одній зі стінок корпусу. Бажано, щоб довжина 
лабіринту була рівною половині довжини хвилі на нижній границі 
випромінюваного частотного діапазону, завдяки чому випромінювання 
фазоінвертного отвору буде співпадати по фазі з випромінюванням передньої 
частини дифузора, що покращить ситуацію на нижніх частотах. [9] 

Застосування лабіринту розширює можливості для налаштування на 
більш низьких частотах. Лабіринт зазвичай має серію резонансних піків на 
гармоніках від основної резонансної частоти труби. Вони демпфуються 
розміщенням звукопоглинаючих матеріалів на стінках корпусу. 

 
Рисунок 1.3.1 – Лабіринт 

Трансмісійна лінія. Даний тип зовнішнього акустичного оформлення є 
різновидом лабіринту. В сучасних конструкціях акустичних систем 
використовуються її численні різновиди: четвертьхвильова трансмісійна лінія 
(ТЛ); ТЛ першого порядку; ТЛ зі змінним перетином; трапецоїдальна ТЛ, тощо. 
Трансмісійна лінія відрізняється від лабіринту тим, що звукопоглинальним 
матеріалом забивається весь об’єм корпусу і поперечний переріз ліній робиться 



17 
 

змінним – більшим у конуса, меншим поблизу отвору. Звукопоглинальний 
матеріал підбирається таким чином, щоб забезпечити демпфування 
високочастотних резонансів. [10] 

 
Рисунок 1.3.2 – Трансмісійна лінія 

Корпуси такого типу дуже складні для налаштування, тому існують їх 
спрощені варіанти, в яких використовується звичайна труба змінного перерізу 
зі зворотним відношенням площі – більше у дифузора, менше поблизу отвору, – 
заповнена об’ємним поглиначем. 

1.4. Оформлення з декількома камерами 

Подвійна камера. Фазоінвертний корпус з двома чи більшою кількістю 
камер дозволяє забезпечити узгодження навантаження з низькочастотним 
гучномовцем в значно більш широкому діапазоні частот. На амплітудно-
частотній характеристиці такої системи чітко видніються два резонансних піки 
– один відповідає налаштуванню низькочастотного гучномовця на повний 
об’єм двох камер, другий – на одну камеру. Якщо обидві вони різних об’ємів, 
то ці частоти розділені рівно на октаву. [2] 

Оформлення з подвійною камерою забезпечує більше демпфування 
коливань гучномовців, що дає значні переваги при використанні їх в потужних 
акустичних системах, так як знижує вірогідність перевантаження та виходу з 
ладу низькочастотних гучномовців. 
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Рисунок 1.4.1 – Подвійна камера 

Смуговий фільтр. Такий різновид акустичного оформлення – це також 
одна з варіацій фазоінвертних систем, в яких гучномовець вбудований в 
закритий корпус та випромінює звук не прямо в навколишнє середовище, а 
через корпус з фазоінвертним отвором. Застосування таких систем дозволяє 
регулювати спад амплітудно-частотної характеристики не лише в бік низьких 
частот, а ще й в бік високих, тобто діє подібно смуговому фільтру. Підбираючи 
розміри і тип камери (закрита, з фазоінвертором, «подвійним фазоінвертором», 
тощо) можна змінювати крутизну спаду АЧХ. [2] 

 
Рисунок 1.4.2 – Оформлення у вигляді фільтру 4-го порядку 

Наприклад, смугове оформлення 4-го порядку містить передню камеру з 
фазоінвертором, задню – закриту, швидкість спаду при цьому в сторону 
високих частот складає 24 дБ/окт, тобто відповідає фільтру 4-го порядку. 
Смугове оформлення 6-го порядку має обидві камери з фазоінвертором, при 
цьому спад – 36 дБ/окт. 
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Ізобарик. Даний тип оформлення не є широко застосованим і 
використовується лише для дуже низьких частот. Особливістю такого корпусу 
є наявність двох низькочастотних гучномовців, які навантажені на закриту 
додаткову камеру – один працює на внутрішній об’єм (закритий або з 
фазоінвертором), а інший випромінює в навколишнє середовище. Перевагами 
такого оформлення є те, що об’єм ящика суттєво зменшується у порівнянні з 
оформленням, що використовує один гучномовець, таким чином вдається 
досягти більшої компактності системи, що є важливим у випадку роботи з 
низькими частотами. Крім того, такий варіант дозволяє знизити частоту зрізу, 
рівень гармонік (особливо парних). Недоліком є те, що коефіцієнт корисної дії 
також зменшується удвічі, адже на обидва гучномовці подається однакова 
потужність, але вихідний рівень звукового тиску не збільшується. [11] 

 
Рисунок 1.4.3 – Ізобарик 

Закритий об’єм між двома гучномовцями має бути невеликим для 
забезпечення оптимального зчеплення. Існують також варіації, де гучномовці 
розміщуються не один за одним, а один навпроти одного. Такі корпуси можуть 
використовуватись як з фазоінвертним отвором, так і без нього. 

1.5. Рупорне оформлення 

Окрім вищеназваних типів зовнішнього акустичного оформлення, окремо 
можна виділити рупор. Існує два можливих способи застосування цієї 
конструкції. 
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Широкогорлий рупор. В цьому випадку горло рупора безпосередньо 
приєднується до дифузора ГГ і за рахунок того, що діаметр в гирлі є більшим за 
діаметр дифузора гучномовця, направленість такого рупора є гострішою за 
направленість самої ГГ. Це призводить до того, що звукова енергія 
концентрується на осі рупора і звуковий тиск вздовж неї зростає. [12] 

 
Рисунок 1.5.1 – Широкогорлий рупор 

Вузькогорлий рупор. В такому випадку рупор з’єднується з дифузором 
гучномовця через спеціальну передрупорну камеру. Ця камера працює 
аналогічно електричному узгоджувальному трансформатору, тобто завдяки ній 
узгоджуються механічні опори рухомої системи ГГ та горла рупора. Тим самим 
збільшується навантаження на дифузор і зростає опір випромінювання, що в 
свою чергу призводить до значного зросту ККД, тобто збільшує звуковий тиск 
на виході.  

 
Рисунок 1.5.2 – Вузькогорлий рупор 

 

Існує багато різних підтипів такого оформлення, залежних від форми 
рупора, яка може бути конічною, експоненційною, гіперекспоненційною, тощо. 
Найчастіше застосовують саме експоненційний рупор, переріз якого 
змінюється за законом: 
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𝑆𝑆 = 𝑆𝑆0 ∙ 𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵, 

де S0 – площа вхідного отвору рупора, м; 

     B – показник експоненти. 

Поперечний розріз такого рупора збільшується на однакове відсоткове 
значення через кожну одиницю його осевої довжини, а значення цього 
відсоткового збільшення визначає нижню граничну частоту. Так, наприклад, 
для забезпечення відтворення рупором частоти 60 Гц, площа поперечного 
розрізу має збільшуватись на 2% через кожний 1 см його довжини вздовж осі. 
Але не достатньо забезпечити лише необхідне збільшення площі перерізу, 
потрібно також мати достатню площу самого гирла. Для того ж самого випадку 
в 60 Гц воно буде дорівнювати близько 1,8 м, а для роботи на нижчих частотах, 
відповідно, навіть більше. [12] 

Зокрема, концентруючись на випромінюванні низьких частот, рупорне 
оформлення має доволі великі проблеми з відтворенням широких діапазонів, 
тому часто використовують декілька головок з різними рупорами для різних 
діапазонів. 

Згорнутий рупор. Іноді, з ціллю зменшення габаритних розмірів АС, 
застосовують згорнуті рупори різних конструкцій. Розраховуються вони 
ідентично до звичайних рупорів, однак застосовуючи такі конструкції, потрібно 
уважно слідкувати за тим, щоб в місцях переходу не було різкої зміни перерізу, 
адже це може викликати нерегулярність в кінцевій ЧХ. 

 
Рисунок 1.5.2 – Згорнутий рупор 
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Висновок 

Аналізуючи існуючі варіації зовнішнього акустичного оформлення, 
можна прийти до висновку, що дана конструктивна особливість акустичних 
систем є дуже впливовою на їх ефективність та кінцеву частотну 
характеристику. 

Окрім очевидного призначення, яким є захист складових частин 
акустичної системи від впливу зовнішнього середовища та зручність її 
використання, якщо це, наприклад, виносна АС, правильно розрахований 
корпус також вирівнює частотну характеристику, особливо в області низьких 
частот, нівелює явище акустичного короткого замикання та дозволяє 
використовувати випромінювання тильної сторони дифузора на користь. 

Велика кількість типів корпусів акустичних систем пояснюється 
широким попитом на використання АС і великим різноманіттям умов, за яких 
вони мають виконувати своє призначення. Таким чином, проєктування 
зовнішнього оформлення є важливою складовою проєктування всієї АС.  
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РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНОК ГУЧНОМОВЦЯ 

2.1. Технічне завдання 

Електродинамічний гучномовець – це гучномовець, в якому перетворення 
електричного сигналу в звуковий відбувається завдяки переміщенню котушки 
зі струмом в магнітному полі постійного магніту з подальшим перетворенням 
отриманих механічних коливань в коливання навколишнього повітря за 
допомогою дифузора. 

Нерухома частина електродинамічного гучномовця включає в себе 
магнітну систему та дифузоротримач. Дифузор пружно з’єднується з 
дифузоротримачем ззовні за допомогою підвісу, а з’єднання зсередини 
відбувається за допомогою центруючої шайби. До дифузора жорстко 
прикріплена звукова котушка, яка може вільно переміщатися в магнітному 
зазорі, не торкаючись стінок. При подачі електричного сигналу звукової 
частоти котушка виробляє вимішені коливання в поле постійного магніту під 
дією сили ампера перпендикулярно силовим лініям магнітного поля, 
захоплюючи дифузор і через неї створюючи хвилі розрідження і стиснення в 
повітрі. Пристрій електродинамічної головки, завдяки властивості оборотності, 
ідентичний за принципом дії до пристрою динамічного мікрофона і таким 
чином ці пристрої можуть бути взаємозамінними. 

Гучномовець, розглянутий в даній роботі, був розрахований за 
наступними технічними параметрами: 

Номінальна електрична потужність 𝜌𝜌𝐻𝐻 = 10 Вт. 

Номінальний діапазон частот 𝑓𝑓Н-𝑓𝑓В = 30-1000 Гц. 

Повний електричний опір гучномовця 𝑍𝑍𝐼𝐼 = 4 Ом. 

Середній стандартний звуковий тиск 𝑃𝑃ст = 1,2 Па. 

Коефіцієнт нелінійних спотворень 𝐾𝐾𝑓𝑓 = 18% на частоті 𝑓𝑓Н. 

Конструкція магніту – магніт низький кільцевий. 

Зовнішнє оформлення – відкритий ящик. 

Аналізуючи дане ТЗ, можна зробити чіткий висновок, що даний 
гучномовець є низькочастотним, і він буде цілком задовольняти усі потреби для 
подальшого аналізу впливу зовнішнього оформлення на форму частотної 
характеристики.  
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2.2. Розрахунок основних складових частин  

Серед основних складових частин гучномовця варто виділити звукову 
котушку, дифузор, гнучку підвіску та магнітну систему гучномовця. Однак 
спершу виконаємо розрахунок ключових параметрів, таких, як номінальний 
тиск 𝑃𝑃н, частота резонансу майбутньої системи 𝑓𝑓р та припустима амплітуда 
зміщення рухомої системи на частоті резонансу 𝑥𝑥𝑚𝑚: 

𝑃𝑃Н = 𝑃𝑃ст�𝜌𝜌Н = 3,8 [Па], 𝑓𝑓р = 35 [Гц], 

𝑥𝑥𝑚𝑚 = 𝑥𝑥𝑚𝑚03�
𝜌𝜌Н
𝑓𝑓Н

4
= 5,5 [мм], 

де 𝑥𝑥𝑚𝑚0 = 2,5 – конструктивний множник, мм; 

     𝑓𝑓н = 30 – нижня частота діапазону, Гц. 

Визначивши ці параметри, розрахуємо звукову котушку і магнітний 
зазор. Перш за все, це геометричні розміри котушки, а саме її діаметр та висота. 
Для цього нам потрібно мати значення потужності, що розсіюється одиницею 
площі бічної поверхні котушки. Вона буде дорівнювати 𝑃𝑃пит = 7000 [Вт]. Тоді: 

𝑑𝑑зк = �𝑘𝑘𝑆𝑆б
𝜋𝜋

= 40,73 [мм], 

ℎзк =
𝑑𝑑з.к

𝐾𝐾
= 10,662 [мм], 

де 𝑘𝑘 – хвильове число; 

     𝐾𝐾 = 4 – обране відношення діаметра котушки до її висоти. 

Далі йдуть параметри проводу звукової котушки, виготовленого з міді. 
Діаметр проводу визначимо через значення електричного опору котушки: 

𝑑𝑑п = 𝑑𝑑п = �5𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑з.к
2

𝑘𝑘𝑘𝑘
3

= 0,25 [мм], 

де 𝑛𝑛 = 2 – число шарів обмотки звукової котушки; 

     𝑛𝑛міді = 1,75 ∙ 10−8 – питомий опір міді, Ом·м. 

Знайшовши площу його поперечного перерізу 𝑆𝑆п, можна визначити 
густину струму 𝑗𝑗.  
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𝑆𝑆п = 𝜋𝜋 �
𝑑𝑑п
2
�
2

= 4,9 ∙ 10−8 [м2], 

𝑗𝑗 =
1
𝑆𝑆𝑛𝑛
�
𝜌𝜌𝑛𝑛
𝑍𝑍

= 3,22 ∙ 107 [А/м2] 

Кількість витків котушки W = 80. Знаючи її, можна обрахувати довжину 
всього проводу 𝑙𝑙п та опір звукової котушки 𝑅𝑅зк. 

𝑙𝑙п = 𝜋𝜋𝑑𝑑з.к.𝑊𝑊 = 10,25 [м], 

Rзк = 𝑛𝑛
𝑙𝑙п
𝑆𝑆п

= 3,65 [Ом] 

Наступним кроком визначимо масу звукової котушки, як суму мас 
проводу 𝑚𝑚п і каркасу 𝑚𝑚к. 

𝑚𝑚п = 𝑙𝑙п𝑆𝑆п𝜌𝜌п = 0,0045 [кг], 

де 𝜌𝜌п = 8,9 ∙ 103 – густина міді, кг/м3. 

𝑚𝑚к = 𝜋𝜋𝑑𝑑з.к.ℎк𝜌𝜌к∆к= 0,00041 [кг], 

де ℎк = 2,35 ∙ ℎз.к. = 0,025 – висота каркасу звукової котушки, м; 

     𝜌𝜌к = 0,85 ∙ 103 – густина матеріалу каркасу, кг/м3; 

     ∆к= 0,15 – товщина каркасу звукової котушки, мм. 

𝑚𝑚з.к. = 𝑚𝑚п + 𝑚𝑚к = 0,00491 [кг] 

Для знаходження параметрів магнітного зазору, нам необхідно 
розрахувати товщину звукової котушки ∆з.к.. [5] 

∆з.к.= 𝑛𝑛𝑑𝑑п + ∆к= 0,00065 [м] 

Тоді ширина 𝑏𝑏м.з. і висота ℎм.з. магнітного зазору становитимуть: 

𝑏𝑏м.з. = ∆з.к. + 2𝑏𝑏3′ = 0,00138 [м], 

ℎм.з. = ℎз.к. + 2𝑥𝑥м = 0,02163 [м], 

де 𝑏𝑏′3 = 0,00037 – конструктивний параметр, м. 

Далі перейдемо до розрахунку дифузора. Для його виготовлення 
використаємо поліпропиленову тканину. 

Характеристики цього матеріалу: густиною 𝜌𝜌 = 0,42 ∙ 103[кг/м3] та 
модуль пружності 𝐸𝐸 = 1,03 ∙ 109 [Н/м2].  
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Знайдемо радіус дифузора за формулою: 

𝑟𝑟д =
1

1.2𝜋𝜋𝑓𝑓р
�

𝑃𝑃н
𝜌𝜌0𝑥𝑥𝑚𝑚

= 0,176 [м] 

І завершимо його розрахунок, визначивши товщину ∆д і масу 𝑚𝑚д: 

∆д = 𝐴𝐴 ∙ 𝑟𝑟д = 0,000528 [м], 

𝑚𝑚д =
𝜋𝜋𝑟𝑟д2∆д𝜌𝜌д

sin𝛼𝛼
= 0,025 [кг] 

Тепер виконаємо розрахунок гнучкої підвіски, однак спершу визначимо 
масу усієї рухомої системи 𝑚𝑚∑: 

𝑚𝑚∑ = 𝑚𝑚д + 𝑚𝑚з.к. + 𝑚𝑚с = 0,025 [кг], 

де 𝑚𝑚с = 5𝜌𝜌0𝑟𝑟д3 – маса співколивань повітря, кг. 

Загальна гнучкість підвіски знайдемо через відоме значення частоти 
механічного резонансу 𝑓𝑓р: 

𝐶𝐶∑ =
1

�2𝜋𝜋𝑓𝑓р�
2
𝑚𝑚𝐸𝐸

= 0,00032 �
м
Н
�. 

Розподілимо цю гнучкість між елементами підвіски – коміром і 
центруючою шайбою. Тоді їх гнучкості будуть дорівнювати відповідно: 

𝐶𝐶ком = 0,0016 �
м
Н
� , 𝐶𝐶ш = 0,0004 �

м
Н
� 

Профіль гнучкого коміру – синусоїдальний, матеріал – полікарбонат з 
характеристиками = 2 ∙ 109 [Н/м], 𝜌𝜌 = 1,2 ∙ 103 [кг/м]. 

Ширину гнучкого коміру знайдемо за наближеною формулою: 

𝑏𝑏ком = ∆ком�
𝜋𝜋𝐸𝐸𝐶𝐶ком𝑑𝑑д

(1− 𝛿𝛿2)𝑘𝑘3𝑘𝑘4

3
= 0,033 [м] 

де ∆ком= 0.9∆д= 0,000525 – товщина коміру, м; 

𝛿𝛿 = 0,4 – коефіцієнт Пуассона; 

𝑘𝑘3 = 4,𝑘𝑘4 = 4,2 – конструктивні коефіцієнти. 

Задаємо число гофрів 𝑛𝑛ком = 2 і визначаємо крок гофра: 

𝑙𝑙ком =
𝑏𝑏ком
𝑛𝑛ком

= 0,0166 [м] 
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Матеріалом центруючої шайби оберемо ситець, модуль Юнга якого 
складає 𝐸𝐸 = 3,45 ∙ 108 [Н/м]. 

Ширина центруючої шайби буде становити: 

𝑏𝑏ш = ∆ком�
𝜋𝜋𝐸𝐸𝐶𝐶ш∆ш3

(1− 𝛿𝛿2)𝑘𝑘3𝑘𝑘4

3
�1 + 𝑞𝑞 = 0,04 [м] 

де ∆ш= 1.1∆д= 0,00058 – товщина шайби, м; 

𝑞𝑞 = 1 – відношення діаметру котушки до шириши шайби. 

Задаємо число гофрів шайби, як nш = 3 та визначимо крок її гофру: 

𝑏𝑏г =
𝑏𝑏ш
𝑛𝑛ш

= 0,0136 [м] 

Наступним кроком виконаємо розрахунок магнітної системи гучномовця. 
Спершу знайдемо індукцію магнітного зазору 𝐵𝐵з: 

𝐵𝐵з =
2𝑃𝑃𝐻𝐻𝑚𝑚𝐸𝐸

𝜌𝜌0𝑙𝑙𝑛𝑛𝑟𝑟д2
�
𝑍𝑍
𝜌𝜌𝐻𝐻

= 0,77 [Тл] 

Матеріалом магніту визначимо пресований магніт марки 3БА з такими 
характеристиками: 𝐵𝐵𝑝𝑝 = 0,2 [Тл], 𝐻𝐻𝑝𝑝 = 118000 [А/м]. 

Об’єм магніту знайдемо, вибравши 𝜂𝜂𝑚𝑚 = 0,5 – коефіцієнт використання 
магніту. Тоді: 

𝑉𝑉𝑚𝑚 =
𝜋𝜋𝑑𝑑𝑘𝑘ℎ𝑚𝑚.з𝑏𝑏з𝐵𝐵з2

𝜇𝜇0𝐵𝐵𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝜂𝜂𝑚𝑚
= 0,00015 [м3] 

Перш ніж знайти геометричні розміри магніту, визначимо магнітну 
провідність зазору 𝑔𝑔6: 

𝑔𝑔6 = 𝜇𝜇0
2𝜋𝜋ℎ𝑚𝑚.з

ln �1 + 2𝑏𝑏з
𝑑𝑑𝑘𝑘

�
≈ 𝜇𝜇0

𝜋𝜋ℎ𝑚𝑚.з𝑑𝑑𝑘𝑘
𝑏𝑏з

=  2,56 ∙ 10−6 

Тоді висота та площа перерізу: 

ℎ𝑚𝑚 = �
𝑉𝑉𝑚𝑚𝐵𝐵𝑝𝑝𝜂𝜂𝑚𝑚
𝑔𝑔6𝐻𝐻𝑝𝑝

= 0,0065 [м], 

𝑆𝑆𝑚𝑚 =
𝑉𝑉𝑚𝑚
ℎ𝑚𝑚

= 0,023 [м2] 
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 Діаметри кільця магніту (внутрішній 𝑑𝑑м2 та зовнішній 𝑑𝑑м2) будуть 
складати: 

𝑑𝑑м1 = 0,1787 [м], 𝑑𝑑м2 = 0,0514 [м] 

Провідність всіх зон розсіювання буде складати загальну магніту 
провідність, в нашому випадку це: 

𝑔𝑔𝐸𝐸 = 3,78 ∙ 10−6 [Тс] 

За кривою розмагнічування зможемо знайти фактичне значення індукції в 
зазорі магнітної системи, яке буде складати: 

𝐵𝐵ф = 0,83 [Тл] 

Дане значення відрізняється від розрахованого в межах 10%, тож підбір 
магніту можна вважати успішним. 

Наступним кроком виконаємо підбір розмірів зовнішнього оформлення 
гучномовця – відкритого ящику. Матеріалом виберемо фанеру товщиною 10-12 
мм. У першому наближенні розглянемо відкритий ящик як згорнутий щит, а 
габарити ящика розрахуємо за принципом натягнутої нитки. 

𝑎𝑎 =
𝜆𝜆н
6

= 1,9 [м] 

Знайдену величину a вважаємо значенням периметру трикутника, один 
катет якого дорівнює глибині ящика h, а другий – половині меншого розміру 
передньої панелі 𝑏𝑏. Глибину ящика та розмір передньої панелі підберемо з 
конструктивних міркувань, враховуючи габаритні розміри гучномовця: 

𝑏𝑏
2

=  0,325 [м], ℎ = 0,75 [м], 𝑏𝑏 = 0,65 [м], 

𝑙𝑙 = 1,32 [м] 

Розрахуємо також площу отворів, для цього спершу знайдемо площу 
передньої стінки ящика, де 𝑙𝑙 – більша висота передньої стінки: 

𝑆𝑆пс = 𝑏𝑏𝑙𝑙 = 0,52 [м2], 

𝑆𝑆от = 0,6 … 0,3 𝑆𝑆пс = 0,4 ∙ 0.52 = 0,2 [м2] 

Оберемо кількість отворів та зайдемо їх діаметр: 

𝑛𝑛отв = 20, 𝑑𝑑отв = �𝑆𝑆отв
𝜋𝜋

= 0,0575 [м] 
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2.3. Розрахунок технічних характеристик 

Формула для розрахунку частотної характеристики: 

𝑝𝑝 =
𝜌𝜌0𝑟𝑟д2𝐸𝐸(𝐵𝐵𝑙𝑙)

2𝑟𝑟
∙

𝜔𝜔𝜔𝜔(𝑘𝑘𝑎𝑎)

�[(𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 + 𝑅𝑅вн)2 + (𝜔𝜔𝐿𝐿𝑘𝑘 + 𝑋𝑋вн)2] ∙ [𝑅𝑅𝑒𝑒2 + 𝑋𝑋𝑒𝑒2]
 

Усі величини, що означають осьовий тиск гучномовця, були знайдені в 
попередніх розділах: 

𝜌𝜌0 = 1,29 – густина повітря, кг/м3; 

𝑟𝑟д − радіус дифузора, м; 

E – електрорушійна сила електричного сигналу, яка дорівнює: 

𝐸𝐸 = �𝜌𝜌н𝑅𝑅з.к. = 6,04 [В] 

Bl – коефіцієнт електричної трансформації, де B – індукція в магнітному 
зазорі, а l – довжина проводу звукової котушки. Дорівнює: 

𝐵𝐵𝑙𝑙 = 8,5 

r – відстань до приймача, м; 

𝜔𝜔(𝑘𝑘𝑎𝑎) – дифракційна поправка; 

𝐿𝐿𝑘𝑘 = 2 ∙ 10−4𝑅𝑅𝑘𝑘 = 7,3 ∙ 10−4 – індуктивність котушки, Гн; 

𝑅𝑅 = 2𝜋𝜋 𝑓𝑓р
𝑄𝑄1

= 44 – активний опір втрат, Ом; 

𝑅𝑅𝑖𝑖 = 0,5(𝑅𝑅𝑘𝑘 + 𝑅𝑅вн) – електричний опір, де 𝑅𝑅𝑘𝑘 – опір звукової котушки, 
𝑅𝑅вн – внесений опір звукової котушки. 

Визначимо еквіваленті параметри механічного контуру гучномовця 𝑅𝑅𝑒𝑒 і 
𝑋𝑋𝑒𝑒 згідно з формулою для відкритого ящика: 

𝑅𝑅𝑒𝑒 = 𝑅𝑅 + 2𝜌𝜌0𝑐𝑐0𝑆𝑆𝑅𝑅′, 

𝑋𝑋𝑒𝑒 = 𝜔𝜔𝑚𝑚𝐸𝐸
−1
𝜔𝜔𝐶𝐶𝐸𝐸

+ 2𝜌𝜌0𝑐𝑐0𝑆𝑆𝑋𝑋′ 

де 𝑆𝑆 = 𝜋𝜋𝑟𝑟д2 = 0,0973 – площа дифузора, м2. 

Безрозмірні коефіцієнти опору випромінення для відкритого ящика 
можуть бути розраховані з використанням рядів Тейлора за ступенями: 

𝑅𝑅′ =
�𝑘𝑘𝑟𝑟д�

2

2
�1 −

�𝑘𝑘𝑟𝑟д�
2

2 ∙ 3
+

�𝑘𝑘𝑟𝑟д�
4

2 ∙ 32 ∙ 4
−

�𝑘𝑘𝑟𝑟д�
6

2 ∙ 32 ∙ 42 ∙ 5
+ ⋯�, 
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𝑋𝑋′ =
𝑏𝑏�𝑘𝑘𝑟𝑟д�

2

3𝜋𝜋
�1 −

�2𝑘𝑘𝑟𝑟д�
2

3 ∙ 5
+
�2𝑘𝑘𝑟𝑟д�

4

3 ∙ 52 ∙ 7
−

�2𝑘𝑘𝑟𝑟д�
6

3 ∙ 52 ∙ 72 ∙ 9
+ ⋯� 

Розраховані значення 𝑅𝑅𝑒𝑒 і 𝑋𝑋𝑒𝑒 визначають параметри внесеного 
електричного опору. [5] 

𝑍𝑍вн = 𝑅𝑅вн + 𝑗𝑗𝑋𝑋вн =
(𝐵𝐵𝑙𝑙)2

𝑅𝑅𝑒𝑒2 + 𝑋𝑋𝑒𝑒2
(𝑅𝑅𝑒𝑒 − 𝑗𝑗𝑋𝑋𝑒𝑒), 

𝑍𝑍вн =
(𝐵𝐵𝑙𝑙)2𝑅𝑅𝑒𝑒
𝑅𝑅𝑒𝑒2 + 𝑋𝑋𝑒𝑒2

− 𝑗𝑗
(𝐵𝐵𝑙𝑙)2𝑋𝑋𝑒𝑒
𝑅𝑅𝑒𝑒2 + 𝑋𝑋𝑒𝑒2

 

Дифракційну поправку, зумовлену обмеженими розмірами екрана, можна 
наближено задати формулою:  

𝜔𝜔(𝑘𝑘𝑎𝑎) = �1 −
sin(2𝑘𝑘𝑎𝑎)

2𝑘𝑘𝑎𝑎
, 

де 𝑘𝑘 = 𝜔𝜔/𝑐𝑐0 – хвильове число; 

     а – розмір зовнішнього оформлення, м. 

Частотна характеристика даного гучномовця у відкритому зовнішньому 
оформленні набуде вигляду: 

 
Рисунок 2.3.1 – Залежність тиску від частоти (Відкритий ящик) 
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Рисунок 2.3.2 – Залежність рівнів тиску від частоти (Відкритий ящик) 

Висновок 

Завданням другого розділу було проєктування електродинамічного 
низькочастотного гучномовця у відкритому ящику, який працюватиме на 
частотах від 30 до 1000 Гц для подальшого дослідження впливу різного 
зовнішнього акустичного оформлення на його частотну характеристику. 

З графіків залежності звукового тиску від частоти видно, що значення 
тиску при резонансній частоті складає близько 0,6 Па при заданому 
номінальному тиску в 3,5 Па. Значення нерівномірності ЧХ на частотах від 30 
Гц до 600 Гц становить до 10 дБ.  

На частотах вище ця нерівномірність зростає. Значення діаметру 
дифузору розрахованого ГМ склало 0,35 м, що безумовно, вплинуло на 
максимальне значення випромінюваного тиску і спричинило цей ріст. Межі 
дифузора почали коливатись із затримкою, що зумовило падіння значень 
звукового тиску. 

Незважаючи на окремі недоліки, даний гучномовець цілком задовольняє 
потреби для подальшого дослідження впливу зовнішнього оформлення на 
характеристики АС. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНОК ЗАКРИТОГО ЗОВНІШНЬОГО 
ОФОРМЛЕННЯ 

3.1. Початок розрахунку 

 
Рисунок 3.1.1 – Загальна схема гучномовця в закритому зовнішньому 

оформленні 

 Почнемо розрахунок з визначення маси рухомої системи гучномовця: 

𝑚𝑚∑ = 𝑚𝑚зк + 𝑚𝑚д + 𝑚𝑚пр = 0,005 + 0,025 + 0,0352 = 0,0652 [кг] 

Далі визначимо її гнучкість, яка складається з гнучкості керну та 
центруючої шайби: 

𝐶𝐶∑ =
𝐶𝐶к ∙ 𝐶𝐶цш
𝐶𝐶к + 𝐶𝐶цш

=
0,0016 ∙ 0,00039

0,0016 + 0,00039
= 0,000318 [Ф] 

Визначимо також опір випромінювання 𝑅𝑅в та опір втрат Квт системи: 

𝑅𝑅вт = 44 [Ом], 

𝑅𝑅в = 𝑅𝑅′𝜌𝜌0𝑐𝑐0𝑆𝑆д 

де 𝑅𝑅′ – безрозмірний коефіцієнт опору випромінювання, розрахунок якого 
наводиться в попередньому розділі; 

 Коефіцієнт електромеханічної трансформації нам відомий: 

𝐾𝐾 = 𝐵𝐵𝑙𝑙 = 8,5 

 
Рисунок 3.1.2 – Електрична схема системи 
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Внесені в електричну схему механічні елементи: 

С∑∗ =
𝑚𝑚∑

(𝐵𝐵𝑙𝑙)2
= 0,0009 [Ф], 𝐿𝐿∑∗ = 𝐶𝐶∑(𝐵𝐵𝑙𝑙)2 = 0,023 [Гн], 

𝐿𝐿я∗ = 𝐶𝐶я(𝐵𝐵𝑙𝑙)2 = 0,019 [Гн], 

𝑅𝑅вт∗ =
(𝐵𝐵𝑙𝑙)2

𝑅𝑅вт
= 1,644 [Ом], 𝑅𝑅в∗ =

(𝐵𝐵𝑙𝑙)2

𝑅𝑅в
= 29,93 [Ом] 

Оскільки величина електричної потужності 𝑃𝑃𝑒𝑒 = 𝑈𝑈 ∙ 𝐼𝐼 ≈ 𝐼𝐼2 ⋅ 𝑅𝑅зк, то 
величину струму можна знайти, як: 

𝐼𝐼 = �
𝑃𝑃𝑒𝑒
𝑅𝑅зк

 

Однак більш вірно буде скористатись іншою формулою: 

𝐼𝐼 = 𝐼𝐼(𝑓𝑓) =
𝑈𝑈

|𝑘𝑘вх(𝑓𝑓)| 

Значення вхідного опору та його модулю буде дорівнювати: 

𝑘𝑘вх(𝑓𝑓) = (𝑅𝑅в + 𝑅𝑅вт) + 𝑗𝑗 �𝜔𝜔𝑚𝑚∑ −
1
𝜔𝜔𝑐𝑐𝑒𝑒

�, 

|𝑘𝑘вх(𝑓𝑓)| = �(𝑅𝑅вт + 𝑅𝑅в)2 + �𝜔𝜔𝑚𝑚∑ −
1
𝜔𝜔𝑐𝑐𝑒𝑒

�
2

 

Після спрощення схеми за допомогою поєднання паралельно включених 
одноіменних елементів, виконаємо розрахунок значень внесених механічних 
елементів, що залишились: 

𝐿𝐿𝑒𝑒∗ =
𝐿𝐿∑∗ ⋅ 𝐿𝐿я∗

𝐿𝐿∑∗ + 𝐿𝐿я∗
= 0,0104 [Гн], 

𝑅𝑅∑∗ =
𝑅𝑅вт∗ ⋅ 𝑅𝑅в∗

𝑅𝑅вт∗ + 𝑅𝑅в∗
= 1,5582 [Ом] 

Це дозволить використати методику Тіле-Смоля для розрахунку об’єму 
ящика, а отже, величини гнучкості 𝐶𝐶я, оскільки спрощену схему можна 
розглядати, як фільтр 2-го порядку. [13] 
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3.2. Розрахунок закритого ящика різного об’єму 

Розрахунок по методиці буде складатись з декількох етапів, кожен з яких 
виконаємо нижче: 

1. Розрахуємо загальну добротність гучномовця. 

Електрична добротність: 

𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒 =
2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑅𝑅𝑒𝑒

(𝐵𝐵𝑙𝑙)2
, 

де 𝑀𝑀𝑒𝑒 – маса рухомої системи ГМ, кг; 

𝑅𝑅𝑒𝑒 – електричний опір звукової котушки на постійному тоці, Ом; 

𝑓𝑓𝑒𝑒 – частота основного резонансу. 

𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,7217 

Механічна добротність:  

𝑄𝑄𝑚𝑚𝑒𝑒 =
2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒

𝑅𝑅𝑒𝑒
, 

де 𝑅𝑅𝑒𝑒 – механічний опір рухомої системи, Ом. 

𝑄𝑄𝑚𝑚𝑒𝑒 = 0,325 

Тоді загальна добротність: 

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑒𝑒 =
𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑄𝑄𝑚𝑚𝑒𝑒

𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑄𝑄𝑚𝑚𝑒𝑒
= 0,224 

2. Розрахуємо еквівалентний об’єм ящика. 

Еквівалентний об’єм визначимо як закритий об’єм повітря, гнучкість 
якого дорівнює гнучкості підвіски. 

𝐶𝐶п = 3,181 ∙ 10−4  �
м
Н
�, 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑒𝑒 = 𝐶𝐶п𝜌𝜌0𝑐𝑐02𝑆𝑆д2 = 0,4571 [м3], 

3. Знайдемо частоту резонансу ящика та визначимо його гнучкість та об’єм. 

Оберемо величину загальної добротності 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡, після чого знайдемо 
резонансну частоту ящика 𝑓𝑓с і визначимо його внутрішній об’єм 𝑉𝑉я. Також, зі 
значення загальної добротності, зможемо знайти гнучкість внутрішнього 
об’єму ящика 𝐶𝐶я. 
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𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑄𝑄𝑡𝑡𝑒𝑒

=
𝑓𝑓𝑡𝑡
𝑓𝑓𝑒𝑒

, 

де 𝑓𝑓s – резонансна частота гучномовця, Гц. 

𝑓𝑓𝑡𝑡 =
𝑓𝑓𝑒𝑒𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑄𝑄𝑡𝑡𝑒𝑒

 

 Значення об’єму зможемо визначити за відомою залежністю: 

 
Рисунок 3.2.1 [2] 

 Маючи значення об’єму ящика, можна визначити гнучкість ящика: 

  𝐶𝐶я =
𝑉𝑉я

𝜌𝜌0𝑐𝑐02𝑆𝑆д2
 

Усі розраховані значення для п’яти сімейств ЧХ занесемо до таблиці 1. 

4. Розрахуємо кінцеву ЧХ системи в закритому ящику. 

За електромеханічною схемою механічної частини системи зможемо 
розрахувати частотну характеристику гучномовця в закритому зовнішньому 
оформленні.  



36 
 

𝑃𝑃(𝑓𝑓) =
𝑅𝑅в ⋅ 𝑉𝑉(𝑓𝑓)

𝑆𝑆д
= 𝜌𝜌0𝑐𝑐0𝑉𝑉(𝑓𝑓) ∙ 𝑅𝑅в′  

Для цього потрібно розрахувати коливальну швидкість V: 

𝑉𝑉 =
𝐹𝐹

|𝑘𝑘вх(𝑓𝑓)|, 

𝑉𝑉 =
𝐹𝐹

�(𝑅𝑅вт + 𝑅𝑅в)2 + �𝜔𝜔𝑚𝑚∑ −
1
𝜔𝜔𝑐𝑐𝑒𝑒

�
2

  

 , 

де F – електрорушійна сила, Н; 

     𝐶𝐶𝑒𝑒 – гнучкість системи гучномовець-ящик, м/Н. 

𝐹𝐹 = 𝐵𝐵𝑙𝑙 ⋅ 𝐼𝐼 = 14 [Н], 

𝐶𝐶𝑒𝑒 =
С∑ ⋅ 𝐶𝐶я
𝐶𝐶∑ + 𝐶𝐶я

 

Таблиця 1 – Розраховані варіанти різного об’єму закритого ящика. 

Qts fc, Гц Vв, м
3 Ся, м/Н Сe, м/Н 

2 312.5 0.0059 4.08·10-6 4·10-6 

1.4 218.7 0.0127 8.84·10-6 8.6·10-6 

1 156.2 0.0234 1.63·10-5 1.55·10-5 

0.7 109.4 0.0522 3.64·10-5 3.26·10-5 

0.5 78.1 0.1143 7.95·10-5 6.36·10-5 
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3.3. Результуючі графіки 

 
Рисунок 3.3.1 – Залежність тиску від частоти при різному внутрішньому 

об’ємі ящика (Закритий ящик). 

 
Рисунок 3.3.2 – Залежність рівнів тиску від частоти при різному 

внутрішньому об’ємі ящика (Закритий ящик). 
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Висновок 

Протягом виконання третього розділу даної роботи, вдалось виконати 
розрахунки гучномовця у закритому зовнішньому оформленні для різних 
об’ємів закритого ящика. Результати даного дослідження доповідались на 
конференції молодих вчених «Електроніка-2021». 

Згідно результатів, що зображено на рисунках 3.3.1-3.3.2, об’єм закритого 
акустичного оформлення значним чином впливає на форму частотної 
характеристики та резонансну частоту гучномовця. Різниця між найменшим 
розрахованим об’ємом, який становив 0,0059 м3, та найбільшим, а саме 0,1143 
м3, призводить до зниження резонансної частоти на 234,4 Гц.   

Підсумовуючи, можна зазначити, що зменшення об’єму закритого 
оформлення гучномовця призводить до зменшення його частотного діапазону. 
Сильніше всього це відображається на двох параметрах: збільшується 
ефективність випромінювання на низьких частотах, однак за рахунок цього 
зростає загальна нерівномірність частотної характеристики. Зміна резонансної 
частоти системи при зменшенні об’єму закритого оформлення відбувається тим 
швидше, чим менше об’єм закритого ящика.  
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РОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНОК ЗОВНІШНЬОГО ОФОРМЛЕННЯ З 
ФАЗОІНВЕРТОРОМ 

4.1. Початок розрахунку 

 
Рисунок 4.1.1 – Загальна схема гучномовця в зовнішньому оформленні з 

фазоінвертором 

Основні елементи цієї схеми мають таке значення: 

𝑘𝑘м – сумарний опір гучномовця; 

𝑘𝑘в – опір випромінювання гучномовця; 

𝑘𝑘в отв – опір випромінювання отвору. 

 
Рисунок 4.1.2 – Сумарний опір гучномовця 

 
Рисунок 4.1.3 – Опір випромінювання гучномовця 

 
Рисунок 4.1.4 – Опір випромінювання отвору 
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При цьому: 

𝑘𝑘в отв = 𝑅𝑅в отв + 𝑗𝑗𝜔𝜔𝑚𝑚пр 

Спростимо схему до вигляду на рисунку 4.1.5: 

 
Рисунок 4.1.5 

Елементи цієї схеми: 

𝑘𝑘∑ = 𝑘𝑘м + 𝑘𝑘в, 

𝑅𝑅∑отв
′ = 𝑅𝑅∑отв𝑛𝑛2, 

𝑚𝑚∑отв
′ = 𝑚𝑚∑отв𝑛𝑛2 

4.2. Підбір розмірів фазоінвертору 

Перейдемо до знаходження розмірів фазоінвертору. Вихідними умовами 
для цього є: 

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑒𝑒 = 0,2218, V𝑎𝑎𝑒𝑒 = 0,4469 [м3], 

𝑓𝑓𝑒𝑒 = 35 [Гц], 𝑑𝑑д = 0,35 [м] 

За відомими залежностями 𝑉𝑉в
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎

 до 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑒𝑒 та 𝑓𝑓в/𝑓𝑓𝑒𝑒 до 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑒𝑒 (рис. 4.2.1) знаходимо 

𝑉𝑉в, 𝑓𝑓в та 𝑓𝑓з: 

𝑉𝑉в
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑒𝑒

= 0,2, 𝑉𝑉в = 0,0894 [м3], 

𝑓𝑓в
𝑓𝑓𝑒𝑒

= 1,6, 𝑓𝑓в = 56 [Гц] 
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Рисунок 4.2.1 [2] 

Також, за графіком 𝑉𝑉в/𝑉𝑉𝑎𝑎𝑒𝑒 до 𝑓𝑓з знайдемо частоту зрізу 𝑓𝑓з. 

Спершу отримаємо коефіцієнт 𝑛𝑛, відповідний осі ординат графіку, 
зображеного на (рис. 4.2.2): 

𝑉𝑉в
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑒𝑒

= 0,2, 𝑛𝑛 = 2,15 

Звідси частота зрізу 𝑓𝑓з = 120 Гц. 

 

 
Рисунок 4.2.2 [2] 

Обираємо розміри отвору ФІ за даними таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Мінімально допустимі розміри фазоінвертора. [2] 

Діаметр 
ГГ, см 

Приблизна площа 
конуса, см2 

Мінімальна площа 
фазоінвертора, см2 

Мінімальний діаметр 
фазоінвертора, см 

10 50 7 3 

13 85 12 3,9 

17 145 21 5 

21 240 35 6,7 

24 350 50 8 

30 500 70 9,5 

38 900 130 12,9 

 

Оскільки діаметр дифузора складає 35 см, наближено зупинимось на 
таких значення розмірів ФІ: 

Приблизна площа конуса: 𝑆𝑆к = 700 см2. 

Мінімальна площа фазоінвертора: 𝑆𝑆фі 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 = 95 см2. 

Мінімальний діаметр фазоінвертора: 𝑑𝑑фі 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 = 11 см. 

Знайдемо 𝑙𝑙 – потрібну довжину труби ФІ. 

𝑓𝑓в =
с

2𝜋𝜋
�
𝑆𝑆фі
𝑙𝑙𝑉𝑉в

, 

𝑙𝑙 =
𝑆𝑆фі �

с
2𝜋𝜋�

2

𝑉𝑉в𝑓𝑓в2
= 0,1 [м] 

Розрахуємо опори 𝑅𝑅отв та 𝑅𝑅в отв: 

𝑅𝑅в отв = 𝜌𝜌0с0𝑆𝑆отв
(𝑘𝑘𝑎𝑎0)2

2
, 

де 𝑘𝑘 = 𝜔𝜔/𝑐𝑐 – хвильове число; 

     𝑎𝑎0 – радіус отвору ФІ, м. 
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 При спрощеному варіанті розрахунку значенням 𝑅𝑅отв можна знехтувати, 
однак розрахуємо його за формулою: 

𝑅𝑅отв = 𝑟𝑟уд𝑙𝑙𝑆𝑆отв 

В залежності від частоти діапазону, маємо три різних умови розрахунку 
значення 𝑟𝑟уд: 

1) Низькочастотна область 

Умова: 

�
𝜔𝜔𝜌𝜌0
𝜇𝜇

∙ 𝑎𝑎0 < 1  або  𝑓𝑓 <
𝜇𝜇

2𝜋𝜋𝜌𝜌0𝑎𝑎02
, 

де 𝜇𝜇 = (1,6 … 1,8) ∙ 10−5 – коефіцієнт в’язкості повітря, кг/см. 

𝑟𝑟уд =
8𝜇𝜇
𝑎𝑎2

, 

𝜌𝜌еф =
4
3
𝜌𝜌0 

2) Область середніх частот 

Також відома, як область Гельмгольця – перехідна від низьких до високих 
частот. Умова: 

1 ≤ �
𝜔𝜔𝜌𝜌0
𝜇𝜇

∙ 𝑎𝑎 < 10  або  
𝜇𝜇

2𝜋𝜋𝜌𝜌0𝑎𝑎2
< 𝑓𝑓 <

100𝜇𝜇
2𝜋𝜋𝜌𝜌0𝑎𝑎2

, 

𝑟𝑟уд =
�8𝜇𝜇𝜌𝜌0𝜔𝜔

𝑎𝑎
, 

𝜌𝜌еф =
4
3
�𝜌𝜌0𝜔𝜔 +

�2𝜔𝜔𝜌𝜌0𝜇𝜇
𝑎𝑎

� 

3) Високочастотна область 

Умова: 

�
𝜔𝜔𝜌𝜌0
𝜇𝜇

∙ 𝑎𝑎 ≥ 100  або  𝑓𝑓 ≥
100𝜇𝜇

2𝜋𝜋𝜌𝜌0𝑎𝑎2
, 

𝑟𝑟уд =
�2𝜇𝜇𝜌𝜌0𝜔𝜔

𝑎𝑎
, 

𝜌𝜌еф = 𝜌𝜌0 
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4.3. Розрахунок ЧХ ГМ з фазоінвертором 

Маючи усі попередньо розраховані дані, зможемо розрахувати 
гучномовець з ФІ. 

 
Рисунок 4.3.1 – Електрична схема гучномовця в зовнішньому оформленні з 

фазоінвертором 

Позначені на схемі внесені в електричну схему механічні елементи: 

Сотв∗ =
𝑚𝑚∑отв 𝑛𝑛2

(𝐵𝐵𝑙𝑙)2
 [Ф], 𝐿𝐿я∗ = 𝐶𝐶я(𝐵𝐵𝑙𝑙)2 [Гн], 

𝑅𝑅в отв
∗ =

(𝐵𝐵𝑙𝑙)2

𝑅𝑅в отв 𝑛𝑛2
 [Ом], 𝑅𝑅отв∗ =

(𝐵𝐵𝑙𝑙)2

𝑅𝑅в отв 𝑛𝑛2
 [Ом] 

Якщо нехтувати 𝐿𝐿зк (зважаючи на малість цієї індуктивності), то в схемі 
налічується чотири реактивних елементи. Отже, така схема представляє 
собою фільтр 4-го порядку з крутизною зрізу ЧХ – 24 дБ/окт. 

Струм можна знайти так само, як і в попередній задачі: 

𝐼𝐼(𝑓𝑓) =
𝑈𝑈

|𝑘𝑘вх(𝑓𝑓)| 

Тобто згортаємо схему і знаходимо спочатку 𝑘𝑘вх(𝑓𝑓). 

 
Рисунок 4.3.2 
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𝑘𝑘вх(𝑓𝑓) = 𝑗𝑗𝜔𝜔𝑚𝑚гп +
1

𝑗𝑗𝜔𝜔𝐶𝐶г
+ (𝑟𝑟 + 𝑅𝑅в) +

1
𝑗𝑗𝜔𝜔𝐶𝐶я

�𝑅𝑅∑отв
′ + 𝑗𝑗𝜔𝜔𝑚𝑚отв

′ �

1
𝑗𝑗𝜔𝜔𝐶𝐶я

+ 𝑅𝑅∑отв
′ + 𝑗𝑗𝜔𝜔𝑚𝑚отв

′
 

Приведемо формулу спершу до вигляду: 

zвх(𝑓𝑓) =
𝐴𝐴 + 𝑗𝑗𝐵𝐵
𝐶𝐶 + 𝑗𝑗𝑗𝑗

 

Коефіцієнти A, B, C, D: 

𝐴𝐴 = (𝑅𝑅в + 𝑟𝑟)𝜔𝜔𝑅𝑅∑отв
′ 𝐶𝐶я − 𝜔𝜔3𝐶𝐶я𝑚𝑚гп𝑚𝑚отв

′ +𝜔𝜔𝑚𝑚гп +
𝜔𝜔𝐶𝐶я𝑚𝑚отв

′

𝐶𝐶г
−

1
𝜔𝜔𝐶𝐶г

+ 𝜔𝜔𝑚𝑚отв
′ , 

𝐵𝐵 = (𝑅𝑅в + 𝑟𝑟)𝜔𝜔2𝐶𝐶я𝑚𝑚отв
′ − (𝑅𝑅в + 𝑟𝑟) + 𝜔𝜔2𝑅𝑅∑отв

′ 𝐶𝐶я𝑚𝑚гп −
𝑅𝑅∑отв
′ 𝐶𝐶я
𝐶𝐶г

− 𝑅𝑅∑отв
′ , 

𝐶𝐶 = 𝜔𝜔𝑅𝑅∑отв
′ 𝐶𝐶я, 

𝑗𝑗 = 𝜔𝜔2𝐶𝐶я𝑚𝑚отв
′ − 1 

Після чого перейдемо до модулю комплексного числа 𝑘𝑘вх(𝑓𝑓): 

|𝑘𝑘вх(𝑓𝑓)| = �𝐴𝐴
2 + 𝐵𝐵2

𝐶𝐶2 + 𝑗𝑗2 

Обрахувавши це значення, зможемо знайти струм 𝐼𝐼(𝑓𝑓). Напругою в 
даному випадку будемо вважати значення в 6.04 В (значення ЕРС, розраховане 
в першому розділі). 

Подальші розрахунки йдуть за тим самим принципом, що і у випадку із 
закритим ящиком. 

Після цього знайдемо значення загальної коливальної швидкості у колі: 

𝐹𝐹(𝑓𝑓) = 𝑛𝑛 ⋅ 𝐼𝐼(𝑓𝑓), 

𝑉𝑉(𝑓𝑓) =
𝐹𝐹(𝑓𝑓)

|𝑘𝑘вх(𝑓𝑓)| 

Побудуємо графік ЧХ в отворі, скориставшись формулою: 

𝑃𝑃фі(𝑓𝑓) = 𝜌𝜌0с0|𝑉𝑉2(𝑓𝑓)|𝑅𝑅в отв𝑛𝑛2 

 Для цього спершу потрібно знайти 𝑉𝑉2, яке можна виразити зі схеми на 
рисунку 4.2.2. 
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𝑉𝑉2(𝑓𝑓) = 𝑉𝑉(𝑓𝑓) ∙
𝑅𝑅∑отв
′ + 𝑗𝑗𝜔𝜔𝑚𝑚отв

′

(𝑅𝑅∑отв
′ − 2𝜔𝜔2𝐶𝐶я𝑚𝑚отв

′ 𝑅𝑅∑отв
′ ) + 𝑗𝑗(𝜔𝜔𝑚𝑚отв

′ − 𝜔𝜔3𝑚𝑚отв
′ 𝐶𝐶я + 𝜔𝜔𝐶𝐶я𝑅𝑅∑отв

′ 2)
 

 Модуль 𝑉𝑉2 знайдемо так само, як і для значення загальної коливальної 
швидкості 𝑉𝑉. Розрахуємо декілька варіацій ЧХ гучномовців з фазоінвертором 
для тих об’ємів ящику, що розглядались в розділі 2, тобто для різних значень 
гнучкості ящика з таблиці 1. 

І результуючі графіки для всіх розрахованих об’ємів зображено на 
рисунках 4.3.3 та 4.3.4. 

Виконаємо порівняння відкритого ящика із закритим ящиком та ящиком з 
фазоінвертором для п’яти значень внутрішнього об’єму, які були розраховані. 
Можна це зробити, так як ці об’єми для різних типів зовнішнього оформлення 
залишались незмінними.  

Відповідні графіки наведені в додатку А (Рисунки А1 – А10). 

 
Рисунок 4.3.3 – Залежність тиску від частоти для різного внутрішнього об’єму 

ящика (Фазоінвертор) 
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Рисунок 4.3.4 – Залежність рівнів тиску від частоти для різного внутрішнього 

об’єму ящика (Фазоінвертор) 

Висновок 

В результаті виконання четвертого розділу, вдалось розрахувати 
гучномовець в зовнішньому оформленні з фазоінвертором для п’яти різних 
внутрішніх об’ємів ящика, зокрема виконати порівняння отриманих результатів 
з попередньо розрахованими гучномовцями в закритому та відкритому ящиках. 

Як видно за результатами, наведеними на рисунках 4.3.3-4.3.4, 
збільшення об’єму ящика призводить до росту ефективності випромінювання 
низькочастотної АС. Зокрема, те саме відбувається поза межею динамічного 
діапазону ГМ, на дуже низьких частотах (в нашому випадку це 10 Гц – 30 Гц). 

Варто відмітити, що найбільшої ефективності у стандартному діапазоні 
ГМ вдалось досягти, використавши середній серед розрахованих за об’ємом 
ящик. Спостерігаючи дану зміну, можна зазначити, що зі збільшенням розміру 
корпусу ефективність випромінювання зростає до певної межі, після чого, 
збільшуючи ящик, вона починає спадати. Дуже низького діапазону це не 
стосується. Крім того, зі збільшенням об’єму збільшується і спад ЧХ на межі 
двох резонансних піків. Також при цьому відбувається зміщення обох частот 
резонансу – вони рухаються назустріч одна одній. 
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ВИСНОВКИ 

В ході виконання бакалаврської роботи було виконано огляд та аналіз 
більшості існуючих зовнішніх акустичних оформлень. Корпуси гучномовців 
призначені не лише для їх захисту від впливу навколишнього середовища, але й 
для значного покращення форми кінцевої частотної характеристики, 
запобіганню явища акустичного короткого замикання та підвищення 
ефективності випромінювання. Серед них варто виділити оформлення типу 
«закритий ящик» та «фазоінвертор», як ті, що зазнали найбільшої популярності 
через найбільш вдалий компроміс у відношенні складності їх проєктування до 
кінцевої якості отриманої системи. Саме тому їх і було обрано для більш 
детального аналізу їх впливу на результуючі характеристики гучномовця. 

Для дослідження був розрахований низькочастотний гучномовець у 
відкритому ящику – ще одному популярному акустичному оформленні, що в 
подальшому виявилось дуже гарним рішенням для порівняння їх між собою. 
Отриманий гучномовець більш ніж задовольняє умовам проведення 
дослідження, забезпечуючи достатній рівень звукового тиску на виході та 
задовільну нерівномірність ЧХ на низьких частотах. 

Першим був розрахований закритий ящик п’яти різних внутрішніх 
об’ємів, і за результатами цього дослідження була дана доповідь на конференції 
молодих вчених «Електроніка-2021».  Вже на даному етапі був помітний вплив 
на вихідні характеристики гучномовця – резонансна частота між найбільшим та 
найменшим розрахованим об’ємом відрізнялась на значення понад 200 Гц, що, 
звісно, вплинуло і на форму результуючої частотної характеристики. Як і 
очікувалось, збільшення об’єму закритого ящика призводило до зменшення 
резонансної частоти системи і збільшення його частотного діапазону. Варіації з 
малим об’ємом набували доволі високих частот і вузького динамічного 
діапазону. Варто відмітити, що зміна відбувалась поступово – чим швидше 
зменшувався об’єм, тим більше збільшувалась частота і навпаки. 

Наприкінці роботи було розраховано корпус із фазоінвертором, який 
виявився на порядок складнішим у своєму розрахунку. В процесі були 
застосовано ті самі п’ять значень внутрішнього об’єму, що і при розрахунку 
закритого ящика. Результат показав, що фазоінвертне оформлення виявилось 
набагато більш ефективнішим: випромінюваний звуковий тиск зростав, адже в 
цьому випадку випромінювання тильної сторони дифузора змінювало фазу та 
підсилювало сигнал. Крім того, з’явився додатковий резонанс на дуже низьких 
частотах (10 Гц – 30 Гц), що в частинних випадках теж може бути корисним. 
Динамічний аналіз зміни форми ЧХ впродовж цього досліду показав, що 
ефективність випромінювання такої АС збільшується разом зі збільшенням 
об’єму ящика до певної межі, переступивши яку ефективність почне 
зменшуватись. При цьому, це не стосується випромінювання на дуже низьких 
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частотах – протягом усього досліду зі збільшенням об’єму ситуація на цьому 
частотному діапазоні тільки покращувалась. Крім того, збільшення об’єму 
призводило до зміщення резонансних піків – вони рухались один назустріч 
одному. Серед суттєвих недоліків цієї системи – поява сильного провалу між 
обома піками, який зменшувався пропорційно збільшенню внутрішнього 
об’єму ящика. 

Врешті решт, усі три варіації зовнішнього оформлення було порівняно 
між собою на кожному з розрахованих значень об’єму, демонструючи їх 
відмінності. Дійсно, більш складніший у розрахунку фазоінвертор показав себе 
краще зі сторони ефективності випромінювання на вузькому діапазоні низьких 
та дуже низьких частот. Закритий ящик, хоч і не так суттєво, але теж позитивно 
вплинув на випромінювання у певній області, що може бути застосовано у 
спеціалізованих завданнях – наприклад, коли стоїть питання відтворення 
музики, багатої на низькі частоти, тощо. Відкрите акустичне оформлення при 
цьому виявилось найкращим рішенням з боку гладкості ЧХ. 
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Додаток А 

 
Рисунок А.1 – Залежність тиску від частоти при об’ємі ящика 0,0059 м3 для 

трьох типів ЗАО 

 
Рисунок А.2 – Залежність рівнів тиску від частоти при об’ємі ящика 0,0059 м3 

для трьох типів ЗАО 
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Рисунок А.3 – Залежність тиску від частоти при об’ємі ящика 0,0127 м3 для 

трьох типів ЗАО 

 

 
Рисунок А.4 – Залежність рівнів тиску від частоти при об’ємі ящика 0,0127 м3 

для трьох типів ЗАО 
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Рисунок А.5 – Залежність тиску від частоти при об’ємі ящика 0,0234 м3 для 

трьох типів ЗАО 

 

 
Рисунок А.6 – Залежність рівнів тиску від частоти при об’ємі ящика 0,0234 м3 

для трьох типів ЗАО 
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Рисунок А.7 – Залежність тиску від частоти при об’ємі ящика 0,0522 м3 для 

трьох типів ЗАО 

 
Рисунок А.8 – Залежність рівнів тиску від частоти при об’ємі ящика 0,0522 м3 

для трьох типів ЗАО 
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Рисунок А.9 – Залежність тиску від частоти при об’ємі ящика 0,1143 м3 для 

трьох типів ЗАО 

 

 
Рисунок А.10 – Залежність рівнів тиску від частоти при об’ємі ящика 0,1143 м3 

для трьох типів ЗАО 
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