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Розроблення технічного завдання



Враховуючи функціональне призначення

об'єкта проектування, поверхні виробу слід

робити гладенькими, приємними на дотик, не 

створювати дискомфорту для споживача

1.3.2
Виріб має відповідати санітарно-гігієнічним, 

ергономічним нормам, нормам техніки безпеки. 

Об'єкт проектування повинен мати естетичний

вигляд. Ефективність експлуатації цього об'єкта

залежить від його параметрів та основних

функцій. 

1.1.2.

ДСП та плівка повинні мати гарну 

гладку поверхню і розміри відповідно до 

розмірів ескізів (креслення). Крім того, 

плівка повинна мати високу властивість 

приклеювання, витирання бруду та 

пилу. . 

1.3.1

Виріб призначений для 

повсякденної експлуатації як 

підставка під телевізор удома

або в офісі. 

1.1.1.

Призначення об'єкта 

проектування 

1.1

Вимоги до матеріалів 

1.3

Досить важливо, визначаючи відповідну

конфігурацію тумби, враховувати ергономічні

чинники споживача, наявність додаткового

простору для експлуатації обладнання, 

необхідного у процесі використання сучасної

відеоапаратури, DVD тощо. . 

1.2.2.

Конструкція тумби, відповідно до її

призначення, має бути простою, але водночас

мати оригінальну форму та багатогранну

функціональність. Колір виробу не повинен 

бути занадто яскравим, але водночас має

позитивно впливати на емоційний стан 

користувачів. 

1.2.1.

Вимоги до конструкції 

виробу 

1.2

Визначаючи вимоги до основних складових

виробу, слід зазначити, що у виробі доречно

зробити дві шухляди, розміщені

симетрично, кришка та основа тумби мають

бути заокругленими (це забезпечить більш

ергономічний, естетичний вигляд виробу). 

1.2.2.

З огляду на функціональне призначення об'єкта

проектування велику увагу слід приділити з'єднанням

деталей і частин. Надійність конструкції тумби, її дизайн 

мають забезпечити зручність і комфорт у процесі

експлуатації. 

1.3.3



Розроблення технічної пропозиції



2.1. Аналіз зразків-аналогів 

Конструкція, представлена на рис. 45, б, повністю

відкрита й позбавлена закритих рухомих частин, що

спрощує її виготовлення і водночас збільшує 

функціональність. Разом з тим цей варіант виробу 

занадто громіздкий, особливо його прямокутна форма. 

Форму виробу тут варто було б зробити більш 

стилізованою, обтічної форми, із «м'якими» кутами. 

Конструкція виробу, представлена на рис. а, має просту конфігурацію, може бути мобільною (за 

рахунок ніжок-коліс) під час перепланування інтер'єру квартири. Конструкція має закриті частини (у 

вигляді шухляд), що збільшує її габаритні розміри під час відкривання відповідних висувних частин.

Суттєвим недоліком цієї конструкції є також верхня її частина — кришка, на якій стоятиме телевізор. 

На такій кришці більш-менш стійке положення займе телевізор з плоским екраном.

Тумбочка під телевізор

Рис б

Рис а

Конструкція виробу (варіант в) має вдаліше рішення щодо закритих 

частин, де можна зберігати різноманітні речі. Проте вона має ті самі 

недоліки, що й перша конструкція (варіант а) щодо нижньої та верхньої 

деталей виробу

Рис в



Рис г

Останній варіант 

конструкції (варіант г) має 

вдале рішення щодо 

розташування тумб з 

поличками для додаткових 

аксесуарів. Разом з тим 

нижня та середня полички 

мають недостатньо вільний 

доступ до DVD через 

компоновку тумб. Очевидно, 

в цій конструкції необхідно 

змінити форму нижньої (та 

верхньої) кришки виробу. 

Тумбочка під 

телевізор



Висновок виконаного аналізу:

01 02 2.22.1 2.3

Усі вище розглянуті

конструкції виробу

є доступними для 

виготовлення, хоча

й мають певні

конструктивні

недоліки. 

Необхідно

скомбінувати окремий

варіант конструкції

виробу, взявши за 

основу варіант (г), за 

умови, що будуть

внесені такі зміни: 

тумби розмістити

так, щоб збільшити

вільний доступ до 

середньої та 

нижньої полиць; 

додатково створити 

полиці (у вигляді ніш) для 

збільшення 

функціональності виробу, 

а також збільшити 

кількість полиць;

виріб зробити

рухомим і 

використати для 

цього рухомі

ніжкиколеса.



Ескізне проектування



Зроблений аналіз зразків

виробу та комбінування

кращих ознак на основі

обраного варіанта

конструкції дає змогу

запропонувати такий

остаточний варіант: 



3.2. Опис зовнішнього вигляду
обраного варіанта конструкції: 

Тумба під 

телевізор 

1

лист ДСП (1,75x1,75 м), 

скло товщиною 4 мм, 

саморізи, брусок 

деревини 40x40 мм; 

3

випилювання

електролобзиком

заготовок з ДСП, 

ручна обробка ДСП, 

деревини та 

пластмаси; 

кутові

з'єднання з 

використанням

нагелів і 

металевих

кутників; 

габаритні 

розміри —

1200x750x420 мм. 

2 4

виріб 

складається 

з деталей, які 

мають 

прямолінійні 

та 

криволінійні 

форми; 

ДСП повинна 

мати високу

міцність, добре 

піддаватися

обробці

інструментами; 



Розроблення технічного проекту



4.1. Визначаємо вихідні дані для побудови креслень

деталей виробу та розмірні характеристики: 

Назва Розміри, мм Кількість Матеріал 

Кришка тумби 1200х420 1 ДСП

Основа тумби 1200х420 1 ДСП

Відкриті полички 780х270 2 ДСП

Полички тумбочок 270х270 4 ДСП

Зовнішні стійки 750х275 2 ДСП

Боковини тумбочок 630х270 4 ДСП

Ручки 80х40х2 2 Метал 

Ніжки-ролики 45х35 3 Стандартні 

Стійки кришки 120х40х40 2 Деревина 

Кришки тумбочок 270х270 2 ДСП

Двері тумбочок
630х50 – ДСП

630х190х3 – скло
2 ДСП, скло



Створення робочих

креслень для виготовлення

виробу



Виконайте 

завдання



Виконайте 

завдання


