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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА №22 

 

ТЕМА: «Підключення акустичної системи» 

  

МЕТА:  
- Розглянути операції з установки акустичної системи 

- Вивчити  порядок вибору місця для колонок 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, дисципліну та 

уважність 

 

Хід роботи: 

1. Вибір місця для колонок 

Перш, ніж підключати акустику до комп'ютера, необхідно вибрати відповідне місце 

для системи. Існують певні правила розміщення колонок, які діють не тільки для 

мультиканального звуку, але і для стереосистем. Тільки так можна отримати 

максимум якості від звучання. 

Стереосистема 2.0:  

1. Рекомендована відстань між 

колонками – не менш півтора 

метрів. Крім того, вони повинні 

знаходитися паралельно один 

одному. Щоб користувач отримав 

необхідний звук, колонки повинні 

«дивитися» на місце 

прослуховування, наприклад, на диван або робочий стіл. Розміщення сателіти повинні 

візуально нагадувати трикутник. 

2. Ставити девайси по кутах кімнати – це помилка, через яку відчутно губляться низькі 

баси. 

3. Для «правильного» звуку рекомендується використовувати стійки, які мають у своєму 

розпорядженні так, щоб сателіти знаходилися в 40-50 см від підлоги. Ідеальний 

варіант розташування – на рівні вух. 

4. Акустичну систему слід загороджувати меблями або монтувати в ніші. Це призведе до 

порушення руху звукової хвилі і до втрати якості звуку. 

5. Ставити колонки впритул до стіни теж не рекомендується, так як це порушує 

частотний баланс. 

 

Порада для власників систем 2.1: варто ставити сабвуфер в центрі – вийде звукова 

каша.  

https://www.moyo.ua/foto_video/audio/acoustic_system/
https://www.moyo.ua/foto_video/audio/acoustic_system/2_0/
https://www.moyo.ua/foto_video/audio/acoustic_system/2_1/


 

 

Стереосистема 5.1: 

 Пара «фронтів» встановлюється ідентично стереопарі 2.0, як було описано вище. 

 Пара тилових колонок в ідеалі повинна бути дзеркальним відображенням фронтальної 

стереопари. 

 Центральний – мовний – канал встановлюється якомога ближче до монітора, що дає 

можливість комфортно і цілісно сприймати діалоги, вокальні партії. 

 Сабвуфер встановлюється на підлозі. Не слід ставити його в центрі, так як потужний 

бас заглушить інші частоти, а низькі вийдуть занадто насиченими. Можна 

поекспериментувати при виборі оптимального місця, виходячи з конкретного 

приміщення. 

 

2. Як підключити акустику до комп'ютера 

Способів підключення аудіосистем до ПК не так вже й багато. Це можна зробити: 

 за допомогою кабелю або без проводів – залежить від типу і можливостей системи; 

 пряме – без окремого підсилювача або аудіоінтерфейсу; 

 непряме – з використанням підсилювача. 

 

 

 

 

 

https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/noutebook_pc/monitors/


Акустичні системи пасивного типу 

 

Випадок непрямого під'єднання: колонки зв'язуються з усілякими за допомогою 

відповідного кабелю, типу моделі 

ВІД2E, чого в підсилювач підключається 

дріт з необхідним роз'ємом – як правило, 

«тюльпаном» – з одного боку, і mini-jack – 

з іншого. Мініджек потрібно вставити в 

гніздо комп'ютера. Зазвичай такий вхід на 

ПК позначений зеленим або значком 

навушників. 

Примітка: найчастіше для коректного 

підключення стереозвуку необхідний 

перехідник, з одного боку якого 

розташовані роз'єми типу RCA – 

«ТЮЛЬПАНИ» – ДЛЯ лівого і правого 

каналу, а з іншого – MINI -Jack. 

 

Акустичні системи активного типу 5.1 

У такий акустики вже є підсилювач звуку, який вбудований в сабвуфер. У ньому ж 

розташовані гнізда для під'єднання нижченаведених компонентів: 

1. Фронтальна стереопара: FL і FR, для лівого і правого каналів. 

2. Для голосового каналу (центрального): вхід позначається як CEN. 

3. Тилова стереопара позначається як RR і RL, як і в випадку з фронтами – для правого і 

лівого каналів. 

Щоб підключити мультиканального АС до ПК і отримати гідний звук необхідно, щоб 

на ньому був встановлений звуковий інтерфейс або був вбудований відповідний 

аудіочіп. Він є в більшості материнських плат. 

 Зелений - для фронтальних колонок. 

 Чорний - для задніх динаміків. 

 Помаранчевий - для сабвуфера і центральної колонки. 

 
 

 

 

Завдання:  

- Виконайте роботи описані в роботі у завданнях 

- Оформити звіт до лабораторної роботи: зазначити тему, мету роботи, записати 

алгоритми виконаного  завдання, а також оформіть висновок  

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 

https://www.moyo.ua/kabel_2e_1rca_plug_-1rca_plug_al_1_8m/408301.html
https://www.moyo.ua/foto_video/audio/acoustic_system/5_1/
https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/periphery-and-compon/materinskie-platy/

