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під мрячною завісою Неясності прихованого неявного Знання, не 
досліджені моря ідей із споконвіку прикрими мілинами й гостри-
ми підводними рифами: (але зате – із заповітними острівцями не-
сподіваних творчих удач і вершинами нестворених досі наукових 
відкриттів!) – і страхаючі (ну це вже – кого як?!) воістину безкрай-
ні  простори Невідомості, що розстеляється навколо! Ми не йдемо 
второваними маршрутами, ні: ми беремо курс назустріч штормам, 
ми прокладаємо на тій частині карти, що ще є білою плямою – ледь 
помітну, пунктирну лінію наукових гіпотез...

Схема різновидів творчої діяльності, апробованих особисто авто-
ром в межах практичного випробування створеної ним «Концепції 
Керованого Натхнення». У цій книзі докладно розглядається саме 
наукова діяльність на прикладі власних досліджень, (у т.ч. ство-
рення В.Е. Абракітовим заявок на ймовірні наукові відкриття). 
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Перелік умовних позначень...

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, 
СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 
СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

α   – коефіцієнт поглинання;

с   – швидкість поширення хвилі, м/с;

с
(з нижнім  індексом)

: (с
L
, с

m
, с

T
, с

I
, с

Q
,  с

N
, с

j
) – константи подібності;

f   – частота, Гц;

λ   – довжина хвилі, м;

n   – показник переломлення середовища;

ρ   – коефіцієнт відбиття;

τ   – коефіцієнт пропущення;

φ   – кут падіння (хвилі), о;

Х   – кут переломлення (хвилі), о;

АМ   – акустичне моделювання;

АЧХ   – амплітудно-частотні характеристики; 

БЖД   – безпека життєдіяльності;

(Величина з індексом)
м    

– індекс вказує належність до моделі;

(Величина з індексом)
н   

– індекс вказує належність до натури;

ДС    – джерело світла;

ДШ   – джерело шуму;

ЕМ   – електромагнітні (хвилі)

ЕМВ   – електромагнітне випромінювання;

ЕУ   – електроустановка;

ІЧ   – інфрачервоне (випромінювання);

МПА   – модель прямої аналогії;

СА   – системний аналіз;

ОС   – операційна система;

ОП    – охорона праці;

ПК   – персональний комп`ютер;

ПС   – планшетний сканер;

РТ   – розрахункова точка; 

СПМ   – стрічкопротяжний механізм;

СШП   – система зниження шумів.
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Громадяни України мають право на безпечні для здоров’я умови 
праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє 
природне середовище, гарантоване Конституцією України [1], ст. 
153 КЗоП, ст. 4 Закону України «Про охорону праці» [2], а також 
ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміч-
ного благополуччя населення» [3], де саме йде мова про захист 
населення нашої держави від шкідливого впливу неіонізуючих 
випромінювань, шуму, вібрації та інших фізичних факторів [4, 5, 
7]. Незадовільний стан справ у галузі акустичної безпеки населення 
негативно впливає на фінансово-економічну діяльність промисло-
вості України [8]. У наших дослідженнях саме поширення небез-
печного для здоров’я звуку (шуму) обрано для вивчення як процес 
або явище, що породжує проблемну ситуацію; звідки випливає їхня 
головна мета – боротьба з акустичним забрудненням навколишньо-
го середовища, тобто формування різноманітних заходів для форму-
вання акустичного комфорту робітників підприємств та населення. 
Предметом досліджень при цьому виступають процеси розповсюд-
ження шуму з рівнями, що перевищують нормативні, невідомі 
прояви впливу шуму, засоби для прогнозування поширення шуму 
та засоби боротьби із шумом. Додатковим предметом досліджень 
є створення засобів випромінювання звуку: (наприклад, для моде-
лювання ДШ для вирішення вище піднятих питань та ін. цілей).

 Автором за період 1996-2006 рр. виконаний цілий комплекс 
науково – розвідницьких робіт з розробки різноманітних заходів 
щодо забезпечення захисту від шуму [9]. При цьому виникло ба-
гато питань, що умовно можуть бути класифіковані за чотирма 
головними групами, або чотирма проблемами, розв’язанню яких 
і присвячена ця наукова робота. Таким чином, проблематика робо-
ти розділилася по чотирьох напрямках, що пов’язані із захистом 
Людини та навколишнього середовища від негативного впливу 
шкідливих техногенних чинників [10].

Перша проблема нашої науково-дослідницької роботи – це про-
блема моделювання процесів розповсюдження звуку на шляху від 
джерела до об’єкта, що потребує захисту, – бо, як відомо, за всіма ві-
домими критеріями вигідно i зручно передбачати, тобто проектувати, 
конструювати i т.д. різноманітні шумозахисні заходи й засоби саме на 
стадії проектування (або реконструкції) об’єкта, тобто коли він ще не 
існує в натурі. Таким чином, гостро постає проблема прогнозування, 
картографування, оцінки шумового режиму можливості вивчення 
ефекту варіабельності різних шумозахисних засобів та ін. [11].

Друга проблема полягає в тому, що зовсім недостатньо тільки 
знати, як саме розповсюджується шум; треба ще конкретно вести 
боротьбу з ним, тобто конструювати найефектніші протишумові 
прилади [12]. Таким чином, хоч ці проблеми й тісно пов’язані між 
собою, кожна з них вимагає зовсім різних шляхів вирішення, ста-
вить різні завдання та ін. 

Потім з’ясувалося, що з кола питань, що первісно випливали 
з другої проблеми з вищевказаних (по створенню найоптимальні-
ших протишумових приладів), явно походять ще дві групи, тобто 
ще дві інші проблеми.

Третя проблема досліджень присвячена створенню невідомо-
го досі напрямку в науці, а саме – напрямку утилізації звукової 
енергії (за аналогією з утилізацією промислових відходів, утилі-
зацією дарової енергії навколишнього середовища (наприклад, 
вітроенергетикою та ін.)), що випливає з первісної проблеми щодо 
вдосконалення шумозахисних засобів. Оскільки утилізація звуко-
вої енергії охоплює не тільки аспект боротьби з шумом, а й сумісно 
з ним й аспект електроенергетики, тобто дозволяє безкоштовно 
отримати з безкорисливого шуму корисну електроенергію, цей на-
прямок досліджень є дуже важливим i перспективним напрямком 
подальшого розвитку науки й техніки [13].

Четверта проблема досліджень також випливає з первісної 
проблеми щодо вдосконалення шумозахисних засобів i полягає 
в тому, що деякі технічні рішення, які апріорі передбачалися 
до вживання саме в розроблених шумозахисних засобах, як ви-
явилося апостеріорі, з успіхом можуть бути застосовані в зовсім 
іншій галузі – а саме галузі конструювання орієнтованих акус-
тичних випромінювачів із заданою вузькою характеристикою 
спрямованості, що при подальшому поглибленні призвело також 
до створення іншого досить невідомого напрямку в акустиці, а са-
ме – до створення акустичних лазерів тощо [14]. 
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Метою наших досліджень є формування різноманітних заходів 
боротьби з шумом на шляху його випромінювання на базі моделю-
вання різноманітних акустичних процесів. З урахуванням бага-
топланової проблематики роботи, при цьому постають такі основні 
завдання досліджень: 

– забезпечення можливості аналогового i квазіаналогового мо-
делювання процесів розповсюдження звуку для картографування 
шумового режиму на території населених пунктів (завдання 1);

– оптимізація конструктивних рішень та підвищення ефектив-
ності шумозахисних засобів (на основі моделювання); та створен-
ня, за здобутими відомостями, зокрема, нових високоефективних 
пристроїв звукоізоляції (завдання 2);

– забезпечення можливості утилізації звукової енергії (завдання 3);
– створення орієнтованих акустичних випромінювачів із зада-

ною вузькою характеристикою спрямованості, зокрема, так зва-
них акустичних лазерів (завдання 4). 

Способи досягнення поставленої мети досліджень були реалізо-
вані в такій послідовності:

0) розробка оригінальної філософської концепції «керованого 
натхнення» (створення єдиної загальної філософської бази для 
пошуків способів вирішення усіх завдань);

1) виявлення самої проблеми та її формалізація;
2) формування бази вихідних даних, проведення патентного 

пошуку та iн.;
3) з’ясування загальних принципів побудови логічно-інфор-

маційної структури майбутніх технічних рішень та їх існуючих 
аналогів;

4) з’ясування можливих обмежень при побудові реальних но-
вих приладів, а також їхніх особливостей;

5) надання деяких технічних вимог та обмежень щодо їх харак-
теристик і задання початкових та кінцевих умов;

6) винахід оригінальних пристроїв, реалізуючих ту чи іншу 
нетрадиційну ідею;

7) технічне проектування і конкретна розробка їхніх складових 
частин, елементів, технології, методики застосування тощо;

8) перевірка працездатності та вдосконаленості побудованих 
пристроїв;

9) апробація та впровадження «ноу-хау»;
10) широка популяризація наших наукових ідей, ознайом-

лення з ними великого кола наукової громадськості: за рахунок 
публікації як друкованих творів – статей, книг1, так і створення 
чисельних електронних публікацій в Інтернет.

Апробація наукових положень, що ввійшли у монографію. За 
темою цієї науково-дослідницької роботи опубліковано біля 140 
друкованих робіт (у т. ч. – більше, ніж у 20 фахових виданнях), 
одержано 33 патентних документи на винаходи, попередньо опуб-
ліковано декілька книг дещо меншого розміру з дещо іншими 
відомостями (1997 р., [16]). Теоретичні положення викладалися 
більш ніж на 30 наукових конференціях різного рівня, де було 
зроблено приблизно 35 доповідей.

Матеріали наших досліджень дуже широко представлені 
у всесвітній мережі Internet [18], наприклад, на web-сайті http://
www.discovery.h11.ru [15] (сайт наукових відкриттів та винаходів, 
де знаходиться ряд наукових робіт автора і відокремлений спеціаль-
ний розділ для нашої майбутньої дисертаційної роботи, що являє 
собою великий інтерес задля користувачів Internet з усього світу) 
– див. додаток А.1, і на багатьох інших web-сайтах, таких, як http:
//www.patronica.ru, http://sibpatent.ru, http://www.kim.h10.ru, та 
ін. (див. додаток А.2, А.3). Ключові слова, що наведені там, разом 
з електронною адресою web-ресурсу та прізвищем автора внесені 
до інформаційних баз найбільш поширених пошукових систем 
«Aport.ru», «Meta.ua», «Omen.ru», «Rambler.ru», «Promto.ru» 
та ін., що дозволяє будь-якій заінтересованій особі безперешкод-
но і миттєво знайти наші наукові матеріали у всесвітній мережі 
Internet, навіть не знаючи основних реквізитів роботи та ім’я її 
автора. Для цього треба тільки провести електронний пошук за 
зареєстрованим словосполученням, (наприклад, увівши в опиту-
вальну строку пошукової системи технічний термін «акустичний 
лазер», «акустична модель» та ін.)

Передбачено дублювання друкованих видань їхніми елект-
ронними версіями в Інтернеті (наприклад, [16] представлено [17; 
31-45], та ін.). Таким чином, з розробками автора можна ознайоми-
тися не тільки в бібліотеці, а й в режимі on-line всесвітньої мережі.

1 (в т.ч. навіть художніх [47]. Художня форма, звісно, не наукова – але 
вона дає змогу ознайомити із «Концепцією Керованого Натхнення» зовс-
ім непідготовленого читача, який навіть немає вищої освіти, – надавши її 
такому читачеві в найбільш сприятливому для нього вигляді).
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Сайт www.abrakitov.narod.ru [19], який належить особисто авто-
ру, містить електронний варіант першого в Україні «Енцикло-
педичного словника термінів у галузі безпеки життєдіяльності, 
екології та охорони праці», – (обсяг роботи – 216374 слів), – одно-
особове авторство над яким належить В.Е. Абракітову2. В розробці 
цього словнику знайшли відбиття провідні ідеї та, звісним чином, 
деякі результати наукової роботи; окремі статті словнику (напри-
клад, «Акустичний лазер») та ін. цілком присвячені її проблема-
тиці. Найближчим чином планується публікація цієї фундамен-
тальної роботи (знаходиться у друку).

Матеріали наукової роботи публікувалися в популярних на-
уково-періодичних виданнях, – наприклад, [8], [13]; популяри-
зувалися в інформаційних листках Центру Науково-технічної 
інформації (наприклад, [23]), та ін.

Матеріали наукових досліджень автора, що частково публікують-
ся в цій монографії, послужили основою для написання ним дисер-
тації на здобуття наукового ступеня доктора наук, (захист якої пла-
нується найближчим часом). У зв`язку з цим автор, мабуть, першим 
(чи одним з перших) здобувачів вирішився на сміливий, безпреце-
дентний, оригінальний крок: розмістив в Інтернеті проект авторефе-
рату до докторської дисертації! Ознайомитися із ним за веб-адресою 
[24]  може будь-який бажаючий. Якщо час виявиться не таким і 
«найближчим» – хронологія підготовки роботи до захисту відбива-
ється на сайті з поясненнями автора; передбачено розташування там 

2 Слід зазначити, що в Інтернеті є інші енциклопедії з проблем охорони 
праці: наприклад, «Енциклопедія з охорони та безпеки праці» [20], та 
[21]. Але наш «Енциклопедичний словник…» суттєво відрізняється від 
них (що можна помітити, зіставивши їх між собою. Кардинальна відмінна 
риса: у нас це енциклопедичний словник (з надвеликою кількістю окре-
мих коротких статей); у вищевказаних джерелах – саме енциклопедії, (із 
значно меншою кількістю статей, але більшого обсягу). Тексти і інформа-
ція всіх трьох джерел абсолютно різні між собою.

Існує також [22], виданий вже після нашої електронної публікації 
[19]: (При погляді на [22], 2005 р. відчутний вплив нашого [19], 2002 р. 
Але претензій з приводу порушень права інтелектуальної власності до ав-
тору [22] ми не пред`являємо. Роботи – різні між собою; їх в деякому зміс-
ті можна розглядати як аналоги, що вирішують різним чином однакові 
завдання. Можливо, наш [19] лише підказав комусь саму ідею?), – однак  
він, присвячений тлумаченню лише термінів екології, не вирішує пробле-
му повністю.

різних версій автореферату послідовно від самої першої, старішої до 
самої останньої, остаточної, що вже буде винесена на захист.

Таким чином, з дисертаційною роботою автора можна ознайо-
митися вільним чином ще до захисту. В будь-якому разі це є само-
стійна наукова публікація, яку вільним чином можуть використо-
вувати інші дослідники. Автор вважає гласність, відкритість, від-
вертість своїх ідей основним принципом своєї особистої політики.

Визнання ролі досліджень автора іншими фахівцями галузі. 
Персональна інформація про автора дисертації та виконувані їм 
дослідження за фахом наведена в головному галузевому журналі 
«Охрана труда», № 7 за 2002 р., рубрика «Специалисты охраны 
труда Украины -2002: Официальный раздел» [25].

В. Е. Абракітов – Член Спілки фахівців з безпеки життєдіяль-
ності [26] (з самого початку, з первісного моменту заснування цієї 
організації), академік Академії безпеки та основ здоров’я, акаде-
мік Міжнародної академії наук екології та безпеки (IАELPS).

Подяки. Автор монографії висловлює велику подяку організато-
рам web-ресурсу  [15] www.discovery.h11.ru – «Сайт винаходів та на-
укових відкриттів», що виступив у ролі інформаційного спонсора 
Internet-популяризації наших досліджень, надавши безкоштовний 
web-хостінг та необхідний мегабайтний простір задля розташу-
вання матеріалів наших досліджень у Всесвітній мережі. Завдяки 
цьому любі бажаючі у всіх кінцях земної кулі в світлі сучасних ін-
формаційних технологій можуть вільно ознайомитися з основними 
положеннями нашої роботи та іншими науковими розвідками авто-
ра, зайшовши на вказану електронну адресу. Система електронно-
го перекладу дозволяє перекласти розташований там авторський 
текст на різні мови (англійську, німецьку, французьку, іспанську 
та ін.), і, таким чином, робить матеріали наших досліджень доступ-
ними для всіх зацікавлених осіб з інших країн світової громади.

Як  іншим чином ознайомитися з монографією? Для цього слу-
жить: «В. Э. Абракитов. На пути к научным открытиям. Реферат мо-
нографії В. Е. Абракітова «На шляху до наукових відкриттів»» [27], 
складові частини монографії представлені за веб-адресами [53-78] . 

Мета представленої в Інтернет роботи  [27] – дати читачеві 
короткі, анотовані відомості про зміст монографії В. Е. Абракітова 
«На шляху до наукових відкриттів» (російською мовою). Справа 
в тому, що монографія написана повністю українською, що може 
скласти деякі складності для російськомовного відвідувача сай-
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тів Рунету. У той же час хотілося б, не здійснюючи (нікому не 
потрібний апріорі) повний авторський переклад усього тексту, 
ознайомити російськомовного читача з основними ідеями й на-
уковими досягненнями автора, які знайшли відображення в його 
фундаментальній праці. Практика створення власних літератур-
них оглядів підказує автору, що для більшості дослідників на 
стадії вивчення описаних аналогів розв’язуваної ними проблеми 
необхідно одержати тільки первинні, оглядові відомості про ту чи 
іншу масштабну наукову працю; відповісти подумки на запитан-
ня,  чи підходить це або не підходить, (стосовно до цілей і шляхів 
досягнення їх власних наукових досліджень), – після чого, якщо 
коротка інформація виявиться дійсно досить коштовною для 
них, можна вирішувати питання вже про ознайомлення з повним 
текстом: (придбати друковане видання, ознайомитися з ним у пу-
блічній бібліотеці, здійснити переклад, і т.п.) У певному значенні 
це нагадує вивчення авторефератів дисертацій: (повні тексти пе-
реважної більшості з них виявляються не потрібні; але все-таки 
потрібно ознайомитися всього тільки з однією або з декількома). 
Реферат монографії автора докорінно  відрізняється від авторефе-
рату його дисертації, в чому можна легко переконатися; також, 
як і сама монографія В.Е. Абракітова докорінно  відрізняється від  
його дисертації. Реферат  [27] також відрізняється від тексту самої 
цієї монографії (за рахунок значного скорочення та ін.)

Вихідною передумовою при створенні реферату «На пути к на-
учным открытиям» з’явився той факт, що понад 50% інформації, 
яка ввійшла в монографію, у тому або іншому вигляді ще задовго до 
цього опубліковано В.Е. Абракітовим в Інтернет; є сенс, наприклад, 
коротко викласти зміст багатьох глав цієї книги просто як низку гі-
перпосилань на відповідні веб-адреси Інтернет [46, 50, 51, 53-78].

Автор вважає популяризацію своїх наукових праць в Інтернет 
особливо важливим, насущним завданням, і ні в якій мірі не по-
діляє думку тих вчених, які, виявивши щось цікавеньке – одразу 
ж прагнуть його затаїти, сховати, розіпхати по засіках. Навпаки, 
наш головний принцип – максимальна відкритість; ми прагнемо 
донести ідеї до читача, популяризувати, докладніше висвітити їх!

Частина 1
 ВИБІР І КОНКРЕТИЗАЦІЯ
 ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Актуальність проблеми боротьби із шумом 
(за матеріалами досліджень інших авторів)

«Справка: шум свыше 80 децибел вреден для челове-
ческого организма. Для “громких звуков” допустимая 
граница примерно 80 децибел. Звук в 130 децибел уже 
вызывает у человека болевое ощущение, а в 150 – ста-
новится для него непереносимым. Звук в 180 децибел 
вызывает усталость металла, а при 190 заклёпки 
вырываются из конструкций...» [83].

1.1.1. Необхідність захисту населення від шкідливого впливу 
акустичних випромінювань в законодавчих актах України. Кон-
ституція України гарантує громадянам право на життя та здо-
ров’я, на створення безпечних та належних умов праці. Закон про 
охорону праці, що нині діє в Україні, ставить на пріоритетне місце 
життя і здоров’я людини. Особливого значення при цьому надобу-
вають питання охорони навколишнього середовища [84] і, зокре-
ма, захист міських забудов від шумового забруднення. Одним з не-
безпечних і шкідливих факторів техногенного середовища є шум, 
здатний впливати   на стан здоров’я людини й комфортність умов 
її існування. Значні рівні звукового тиску згідно з ГОСТ 12.0.003-
74*  [85] класифікуються як шкідливий (і навіть небезпечний) ви-
робничий фактор [19, 86]. Стаття 24 Закону України [3] прямим 
чином твердить про необхідність захисту населення нашої держа-
ви від шкідливого впливу акустичних випромінювань. Це затвер-
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джується цілою низкою інших нормативних документів [87, 88].
В роботі [89] на с. 119 указується «...Первый принцип Декларации 

ООН по населенным пунктам гласит «Улучшение качества жизни людей являет-
ся, первой и самой важной целью политики в области населенных мест». Этот 
принцип обязаны поддерживать все государства – члены ООН...»

1.1.2.Розповсюдження шуму – проблема всесвітня. Дуже важ-
ливою рисою сучасності в нашій державі є наближення до всесвіт-
ніх стандартів, що являє собою найважливішу вимогу входу нашої 
держави в Європейську Співдружність. Тут треба зазначити, що 
проблема акустичного дискомфорту населення та робітників про-
мислових підприємств – проблема всесвітня; вона неминуче постає 
перед людством на певному етапі техногенного розвитку суспіль-
ства. На зменшення впливу шуму, на створення акустичного ком-
форту населення спрямовані зусилля багатьох іноземних вчених. 
І та проблема вирішується! Відповідно до концепції зразкового 
будівництва Німеччини, наприклад, говориться: «Будівничі споруди 
необхідно розташовувати, будувати, змінювати та підтримувати в схоронності та-
ким чином, щоб це не завдавало загрози громадській безпеці та ладу, особливо 
для життя та здоров’я» [90]. Огляд практики системи сучасного еколо-
гічного менеджменту, що заснована на стандартах серії ІSO 14000 
[91], та принципові стадії робіт в галузі боротьби із акустичним 
забрудненням довкілля та забезпечення акустичного комфорту 
населених місць, поглиблено наведені в нашій роботі [92].

1.1.3. Негативний вплив шуму на організм Людини (за матеріала-
ми медичних досліджень). У деяких умовах шум розглядається як 
серйозна небезпека; але навіть незначні перевищення його припусти-
мих рівнів, що зустрічаються повсюдно, – (наприклад, у  житловому 
будинку внаслідок низьких звукоізолюючих якостей перекриттів, 
стін, перегородок), приводить до чітко вираженого стану акустичного 
дискомфорту [93]. Біологічна дія інтенсивного шуму виявляється в 
так званій «шумовій хворобі» (симптомокомплексі патологічних по-
рушень), що полягає в патології слухового аналізатора, центральної 
нервової й серцево-судинної систем організму [94].

Ураження органа слуху, як правило, двобічне і рівнозначне, 
розвивається поступово за типом приглухуватості нейросенсорно-
го характеру й веде до зниження слуху у всьому чутному діапазоні 
звукових частот. При цьому максимум зниження спостерігається 
у високочастотній області спектра [95, 96, 97], приводячи до пору-
шення сприйняття розмовних та ін. звукових сигналів.

Функціональні розлади центральної нервової системи під впли-
вом інтенсивного шуму полягають у клінічній вегетативній дис-
функції неврастенічного синдрому гіперстенічного типу [94, 98]. 
Шум викликає в організмі людини нейроендокринні порушення 
[99], змінює функцію наднирок і пов’язаних з ними залоз внутріш-
ньої секреції, гіперфункцію щитовидної залози [94, 98].

Функціональні порушення сердцево-судинної системи,  обу-
мовлені впливом інтенсивного шуму, в роботі [98]  визначені 
як нейроциркуляторна дистонія (порушення тонусу – дистонія 
центрального, регулюючого функцію кровообігу апарата) гіпер-
тонічного й кардіального типів. Спостерігаються також зміни біо-
електричної активності головного мозку, відзначена залежність 
захворюваності гіпертонічною хворобою від різних характерис-
тик шуму [100].

1.1.4. Негативний вплив шуму на результати інтелектуальної ді-
яльності. Шум також заважає нормальній виробничій, (у т.ч. – осо-
бливо творчій) діяльності Людини як чинник, що викликає пере-
напруження слухового аналізатора (згідно за ГОСТ 12.0.003-74* 
[85] – психофізіологічний шкідливий та небезпечний фактор). 
Цікаві дослідження про інтерпретацію акустичних даних в умовах 
значних виробничих шумів див. у [101].

1.1.5. Негативний вплив шуму (узагальнення відомих відо-
мостей).

Прогрес техніки супроводжується прогресом інтенсивності 
шуму. Всі ДШ у межах урбанізованого середовища умовно можна 
класифікувати на три укрупнені групи: транспортні, побутові, 
промислово-комунальні, при цьому перша й остання із зазначених 
груп найчастіше відіграють домінуючу роль у шумовому режимі 
населених місць. Промислові підприємства (які в цілому слід 
розглядати як комплекси різнорідних ДШ) займають 12 – 15% 
території сучасного міста, транспортні мережі всіх видів (дороги, 
вокзали, аеродроми, порти – все це з безліччю ДШ, що рухають-
ся) – приблизно 5 %. При цьому шумові характеристики техноло-
гічних процесів і застосовуваного в промисловості устаткування, 
а також засобів транспорту [102], як правило, перевищують при-
пустимі норми відповідно до діючих нормативних документів  
[103-110]. Важливість науково-дослідних робіт у напрямку бо-
ротьби із шумом підкреслюється у багатьох наукових роботах: [94, 
98, 100, 111-125 та ін.]. Сучасний населений пункт утворює склад-
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ний комплекс ДШ, різноманітних не тільки за амплітудно-частот-
ними і тимчасовими характеристиками, але й за геометричними 
розмірами, конфігурацією й просторовим розташуванням [126], 
а середовище поширення шуму вносить свої корективи в характер 
акустичних процесів, і перераховані вище обставини дуже усклад-
нюють боротьбу із шумом [112, 116, 118, 1271].

Ефективні методи управління містобудівельними процесами 
[128],  функціонування та їх розвитку можуть бути орієнтовані 
на використання засобів системного аналізу. При їх застосуванні 
традиційний містобудівельний проект — генеральний план, схе-
ма і проект районного планування повинні розглядатися як про-
грамно-цільова модель соціально-екологічної системи, визначеної 
комплексом конкретних природно-кліматичних, економічних 
і інших умов [129, 130]. Така модель повинна відбивати народ-
ногосподарську мету суспільства, бути орієнтованою на реаліза-
цію планів економічного і соціального розвитку в нових умовах 
на шляху державної незалежності та радикальних перетворень. 
У ній обов’язково повинні бути враховані параметри шумового за-
бруднення навколишнього середовища [131, 132]!

Звук також може бути застосований в якості «робочого органу» 
різноманітних діагностичних пристроїв у медицині, ультразвуко-
вій дефектоскопії [133], при обробці матеріалів, та ін. В будь-яких 
галузях корисного застосування звуку потребується, щоб його рів-
ні були зменшені хоча б до нормативних значень, а шумовипромі-
нюючі машини були б малошумними.

1.1.6. Про акустичний комфорт/дискомфорт. 
Соціолог I.В. Бестужева-Лада розглядує поняття «якість жит-

тя» та пояснює його саме як соціологічну категорію: «…она ориенти-
рована на оценку степени удовлетворения потребностей, которые не поддаются 
прямому количественному измерению. Сюда относятся показатели содержа-
тельности труда и досуга, удовлетворенности или уровня комфорта в труде и в 
быту, качества питания и условий приема пищи, качество одежды и предметов 
обихода, качества жилья, жилой и окружающей среды вообще, качества функци-
онирования социальных институтов, сферы обслуживания, уровня удовлетворе-
ния потребностей в общении, знаниях, творчестве, общественно-политической 
активности и т.д. » (цитується згідно [134]).
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1 На захисті [127] автор був присутній особисто.
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Зрозуміло, що перевищення рівнів шуму над їхніми гранич-
ними значеннями, встановленими нормативними документами, 
цілком неприпустиме. Але можлива й така ситуація, коли рівні 
шуму є хоч і меншими, аніж нормативні, але – зовсім незначно 
менші, і при формальній відповідності (тобто існуючи норми, 
що визначають граничну межу визнаної негативної дії шуму, 
юридичним чином, не порушуються) – шум усе рівно викликає 
якісь негативні відчуття, небажані прояви: (наприклад, дратує 
мешканців населених місць, заважає інтелектуальній діяльнос-
ті та ін.) Тут можна говорити про так званий «акустичний дис-
комфорт». Відповідно до класифікації, наведеної в [135] факто-

ри, наведені на рис. 1.1, визнані такими, визначають відчуття 
комфорту/дискомфорту в Людини. Як вказано вище, відчуття 
комфорту (у т.ч. – акустичного) визначає узагальнене поняття 
«якість життя».

Як ми бачимо, тут у вигляді акустичних чинників дискомфор-
ту Людини фігурує шум. Отже, боротьба із ним повинна вестися 
не тільки в граничних випадках, коли явно перевищені його 
встановлені нормативні значення, а й у всіх інших можливих ви-
падках, – оскільки рівні шуму, що не перевищують нормативні, 
усе рівно викликають у Людини відчуття дискомфорту та суттєво 
впливають на узагальнене поняття «якість життя»: (істотним чи-
ном, знижуючи його).

1.1.7. Економічний ефект заходів боротьби із шумом. В тій же 
роботі  [89], що згадувалася вище, розвивається поняття «якість 
життя» із різних боків, у т.ч. i з боку негативного впливу шуму: 
«Индифферентное же отношение к проблеме городского шума приводит к боль-
шим издержкам общества. Для обеспечения в городах Украины допустимого 
уровня шума градостроительными и архитектурно-конструктивными средствами 
необходимо 8,4 млрд. грн., а для достижения акустического комфорта необхо-
димо  около 30 млрд. грн. эти2 затраты окупаются за 4,5-5 лет, что указывает на 
значительную их эффективность (норматив 8 лет).»

Питання економічного ефекту заходів боротьби із шумом, окрім 
[89], зрозуміло,  розглядається в великій кількості наукових пу-
блікацій, але якихось чітких, детально обґрунтованих розрахун-
ків в цій галузі ми не бачимо: саме, як і якихось цілеспрямованих 
економічних заходів глобального масштабу в цій галузі. Справа 
в тому, що економічний ефект від боротьби із шумом є непрямим: 
зрозуміло, є залежність між зниженням рівнів шуму та, напри-
клад, захворюваністю людей: але залежність неявна, що з трудом 
піддається обліку, та ін. Тому цій проблемі в її реальному (мате-
ріальному) вираженні уділяється значно менше уваги, ні об яких Рис. 1.1. Фактори, що визначають відчуття комфорту/дискомфорту 

в Людини (за [135]). (Автор цієї монографії не цілком погоджується 
з такою класифікацією, вважає її декілька некоректно сформульованою: 
{іншими словами: «як би ми це робили – то ми б це зробили інакше?!»; 
але – раз вже вчасно «ми це так і не зробили»?!} – і тому автор залишає 
свою особисту думку для себе, і наводить класифікацію з [135] без якоїсь 
своєї власної критики. Наведена на рис. 1.1 класифікація  [135] досить 
повна, та достатнім чином відбиває дійсний стан речей). 

2Прим. автора. Слово «эти» (на початку нового речення?)  в тексті оригі-
налу надруковано з маленької (тобто рядкової) букви. Можливо, це – ор-
фографічна помилка, але ми в повній мірі дотримуємося правопису оригі-
налу та правил цитування тексту інших авторів, i брати на себе сміливість 
коригувати висловлювання такого видатного корифею містобудівельної 
акустики, як проф. Є.П. Самойлюк (на захисті власної кандидатської 
дисертації автора в 1995 р. Є.П. Самойлюк задав тодішньому здобувачеві 
В.Е. Абракитову біля 10-15 запитань) – ми не можемо.
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8,4 млрд. грн., (а тим більш – про 30 млрд. грн.) – немає мови; ну 
а ми особисто цілковито підтримуємо позицію авторів [89] і (їхні-
ми словами) повторюємо ще раз тезу про загальне «Индифферентное 
отношение к проблеме городского шума»…

1.2. Негативний вплив шуму на організм Людини – 
напівсвідома сторона проблеми (напівзабуті відомості + 
власні міркування автора) [34]

1.2.1. Вище йшла мова про різні, переважно медичного плану, 
дослідження негативного впливу шуму на організм, що апрокси-
мують чисельні статистичні дані про вплив шуму на стан здоров`я. 
Такі дані – неспростовувані, вони базуються на кількості людей, 
які випробували порушення стану здоров`я через вплив шуму, 
i т.д. – але ж вони не дають пряму відповідь на питання: чому, 
наприклад, серцево-судинна система Людини вразлива від дії 
акустичних коливань? Як, яким саме чином може звукова хвиля 
робити якісь руйнування в організмі? Дані надмірної кількості до-
слідників негативного впливу шуму констатують саме цей факт; 
але ж нас особисто цікавить не факт, а його причина?! За рахунок 
чого розлагоджується робота серцево-судинної системи Людини 
під впливом шуму? Автори чисельних наукових робіт в цій галузі 
не дають пряму відповідь, вони тільки констатують негативний 
вплив шуму на макрорівні: (тобто окрема людина, наприклад, 
на виробництві, випробуючи дію N-ої кількості децибел, розпо-
ділених за частотним спектром таким-то таким чином, захворіла 
на ... (медична назва порушень в стані здоров`я), i т.п.) Багато з дос-
лідників, неспромозі прояснити причину, концентрують увагу на 
дослідженні порушень центральної нервової системи: (де така 
причина очевидна – якийсь психологічний розлад від дії шуму на 
органи слуху), а ось причини розладу серцево-судинної системи 
не пояснюються – тому що дослідники їх не знають: (i мало цікав-
ляться). Нас же, на відміну від них, цікавить негативний вплив 
шуму на мікрорівні: що ж трапилося всередині серцево-судинної 
системи під впливом шуму, яке саме біофізичні процеси в ній від-
булись?

1.2.2. Щоб відповісти на таке запитання, не гріх звернутися до 
описів чужих наукових відкриттів. Наприклад, «Открытие № 109 
из Государственного реестра открытий СССР с приоритетом от 
31.05.1961»: «Экспериментально установлено неизвестное ранее явление 

аномального увеличения (в десятки раз) скорости движения и высоты подъема 
жидкости в капиллярах при непосредственном воздействии ультразвука...»  На 
с. 480-482 [67] розповідається про науковий пошук автора того від-
криття таким чином: «Е.Г. Коновалов пришёл к выводу, что если жидкость 
в капилляре совершает колебания под воздействием источника звука, то капил-
лярный эффект резко возрастает: высота столба жидкости порой увеличивается 
в несколько десятков раз, значительно возрастает и скорость подъема. Исследо-
ватель экспериментально доказал, что жидкость толкают вверх не радиационное 
давление и капиллярные силы, а стоячие ультразвуковые волны.»

Далі – ще одна цитата з [67. – С. – 480-482]: «... Может ли сердце 
быть единственным источником движения крови? Ведь сердечно-сосудистая 
система – это капилляры общей длиной 100 тыс. км. Если бы сердце и сосуды 
работали по известным законам гидродинамики, то, чтобы прокачать кровь, оно, 
как подсчитал Е.Г. Коновалов, должно быть в 40 раз мощнее.»

1.2.3. Зіставляючи ці факти, можна зазначити, що акустичні 
процеси в організмі Людини суттєво впливають на обмін крові. 
Спочатку в здоровий, цілісний організм попадає звукова хвиля 
(із деякими, визначеними АЧХ), – і далі, як в експериментах 
Є. Г. Коновалова: капілярний ефект різко зростає: висота стовпа 
рідини (крові) з часом збільшується в кілька десятків разів, зна-
чно зростає й швидкість підйому...

На відкриття ця ідея «не потягне», відкриття зроблене ще 
в 1961 році; але, прочитавши ці рядки глави 1.2, нашої моно-
графії, можна сміливо писати на базі ідеї цього підрозділу дис-
ертацію – кандидатську або навіть докторську?! Доки В.Е. Абра-
кітов не надав табличних даних3, що пов`язують АЧХ звукової 
хвилі з інтенсивністю обміну крові в організмі Людини, тема буде 
характеризуватися безумовною науковою новизною та великою 
актуальністю. Вплив шуму на серцево-судинну систему організму 
Людини відомий; безспірні й передбачувані причини цього нега-
тивного явища; (неявний раніше, невідомий поки що) взаємозв`я-
зок між ними дає глава 1.2 нашої монографії та робота [34]...

3 Але наша справа – саме первісна генерація ідей; ми безкоштовно і без 
будь-якої користі особисто для себе даруємо їх нашим читачам – в тому 
й полягає наш особистий внесок у безперервний та незупинний розвиток 
сучасної науки...



В. Е. Абракітов. НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

28 29

Вибір і конкретизація об’єктів дослідження...

1.3. Негативний вплив шуму на деталі машин, 
будівельні конструкції та інженерні комунікації – 
невідома сторона проблеми (за матеріалами власних 
досліджень автора [53, 136, 137, 138]) 

1.3.1.Актуальність різного роду шумозахисних заходів звикли 
розглядати звичайно в контексті негативного впливу шуму на ор-
ганізм людини: причому тут, тоді, якісь деталі машин, будівельні 
конструкції, комунікації, інженерна інфраструктура міста й т.п.??

Але ми не станемо говорити про негативний вплив шуму на 
організм людей. Про це вже стільки написано, стільки сказано! 
Ми – можливо, вперше? – торкнемось зовсім іншої проблеми: ми 
констатуємо негативний, руйнівний вплив міського шуму на не-
живі об’єкти [137]. Якими, внаслідок колосального акустичного 
забруднення навколишнього середовища, можуть виявитися 
(і неодмінно виявляються!) системи інженерної інфраструктури 
міста, будівельні конструкції міських будинків і споруд?!

Хрестоматійним   є    приклад   руйнування    в    1851    р.   так 
званого Єгипетського моста  в Санкт-Петербурзі. При проходженні 
великої кількості солдат маршем, у ногу, виникла вібрація з часто-
тою, що збіглася із частотою власних коливань моста, в результаті 
явища резонансу відбулося руйнування будівельних конструкцій  
(з великими людськими жертвами). Будь-який   інженер   тепер   
знає,   що   таке «відбудування від  режиму   резонансу»:   проекту-
вання  яких-небудь машин, пристроїв, споруджень, конструкцій з 
резонансними частотами, що можуть збігтися з частотою зовнішніх 
змушених коливань, неприпустимо!  І...  усе; на цьому врахування 
зовнішніх акустичних впливів на будь-який об’єкт проектування 
звичайно закінчується? Головне – не допустити резонансу: так 
думають конструктори, а вже будівельники й експлуатаційники 
взагалі ні про що подібне не думають. Але шум на результат їхньої 
праці – у вигляді будь-якого матеріального об’єкта інженерної інф-
раструктури    міста – продовжує діяти! Навіть,   якщо   вплив   зву-
кових   хвиль   на   об’єкт  перебуває   за межами його резонансних 
частот (тобто його первісно спроектували бездоганно правильно), 
звукова енергія продовжує попадати на нього: адже звукова енер-
гія  – це теж ЕНЕРГІЯ! Вимірювана, обчислювальна відповідно до  
системи СІ у відповідних одиницях фізичної величини...

При обстеженні пошкоджень будь-якого об’єкта міського гос-
подарства й виявленні причин таких пошкоджень основний на-

голос робиться на механічні ушкодження (наприклад, від ударів)4 
і електрохімічну корозію. Іноді називають тепловий вплив – мов-
ляв, температурні перепади спричиняють змінне звуження – роз-
ширення практично будь-якого матеріалу. І ніхто чомусь не думає 
про супутний їм негативний вплив звуку!

80 дБ – наприклад, банальне значення рівня шуму, що можна 
зустріти часто, переводиться на мову абсолютних чисельних, а не 
відносних логарифмічних величин, як інтенсивність опромінення в 
10-4 Вт/м2. Ці 10-4 Вт/м2 наштовхуються на перешкоду, що постала 
на їхньому шляху, і втягують її матеріал у складний коливальний 
рух. Так, 0,0001 Вт/м – це мало, це дуже й дуже мало, але... Ми ж не 
говоримо про прямий руйнівний вплив приладу «Акустичний лазер» 
(який концентрує незрівнянно більші енергії), не міркуємо зараз про 
те, як за допомогою ультразвуку здійснюють у промисловості обробку 
твердосплавних металів (!!!) – ми просто приводимо ще одну, не замі-
чену досі ніким, настільки явну й зрозумілу: (але чомусь не описану 
поки ніким) причину корозії різних міських споруджень?!!

Можна, звичайно, міркувати про те, який саме ВИД випромі-
нювання гірше для  об’єкта, що захищається: 0,0001 Вт/м2 ІЧ-ви-
промінювання від джерел теплового забруднення навколишнього 
середовища, або ті ж самі 0,0001 Вт/м2 звукового випромінювання 
від акустичного забруднення? (До речі, у загальному випадку тут 
неможливо відповісти однозначно. Це залежатиме від стійкості 
того чи іншого матеріалу до випромінювання тієї або іншої приро-
ди, і різних між собою частот: для чогось – шкідливим є звук, для 
чогось – ІЧ-випромінювання). Але влучення сторонньої енергії 
ззовні, проте, має місце, і переміщення енергії всередині об’єкта  у 
вигляді коливального руху молекул матеріалу, з якого цей об’єкт 
побудований, у кожному разі також має місце?

І це саме «місце» перебуває безпосередньо ВСЕРЕДИНІ деталі 
або будівельній конструкції, що випробувала вплив звуку!

Крім інтенсивності випромінювання, шум може бути охаракте-
ризований експозицією. Тривалість шумового впливу на матеріал 
у цьому випадку   набагато   більше   значущий   фактор,   ніж   аб-
солютна  величина інтенсивності.

4Пояснення поставлене в дужках не даремно. Акустична корозія, по суті, 
являє собою різновид механічних пошкоджень (і без конкретного уточ-
нення в дужках вийшло б просто «масло масляное»).
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При цьому шум від різних джерел за своїм спектральним скла-
дом і амплітудою різний: а це означає, що всередині об’єкта щоми-
ті виникають структурні звукові хвилі різних типів – крутильні, 
вигинові, зсувні! – які, рухаючись усередині  його товщі  в най-
різноманітніших  напрямках, зіштовхуючись і  перетинаючись     
одна     з    одною,     породжуючи     в     товщі     різноманітні інтер-
ференційні явища, – втягують і втягують у свій споконвічний ко-
ливальний    рух    практично  кожну молекулу матеріалу.

При виконанні таких досліджень в якості засобів контролю та-
кого руху можливо застосувати прилади, описані в [139].

На молекулярному рівні варто говорити про змушені коливан-
ня структурних елементів будь-якої речовини під впливом зовніш-
нього шуму. Опис таких процесів, наявний у відомій літературі, 
занадто прямолінійний: оскільки його досліджували і створювали 
акустики, які вивчали  поширення  звуку  в  середовищах для  сво-
їх  цілей. У цьому зв’язку  їх цікавило, насамперед, питання зву-
коізолюючої здатності перешкоди, питання розходження швидко-
сті поширення звуку в різних середовищах, вплив мікротріщин у 
матеріалі на швидкість і умови такого поширення:    (що   дозволи-
ло   створити,   наприклад,   ультразвукову дефектоскопію), та ін. 
Ніхто при цьому не говорив, що звук і є однією із   причин    перед-
часної    появи    цих самих  досліджуваних мікротріщин...

Якщо ж говорити серйозно, то про запобігання руйнівного 
впливу так званого структурного звуку на конструкції, в яких він 
поширюється, практично ніхто не думає: у той же час, як, мабуть, 
будь-яка енергія (незалежно від природи), поширюючись у серед-
овищі будь-якого матеріалу, якимсь чином видозмінює його вну-
трішню структуру?

Тільки що буквально на Ваших очах автор привів ще один 
банальний доказ відомого з дитинства всім закону збереження 
енергії: правда, зробив це в дещо оригінальному, незвичному ви-
гляді. Дійсно, енергія нікуди не подінеться: вона переходить з од-
нієї форми в іншу. Якщо будинок стоїть біля дороги, і піддається 
звуковому опроміненню від проїжджаючих біля нього машин: ціл-
ком очевидно, і сперечатися не буде ніхто – в нього із зовнішнього 
середовища попадає випромінювана ними ЕНЕРГІЯ?! Ну, а потім? 
Енергія потрапила усередину стін будинку: не тільки в образному 
значенні, але й буквально: куди ж вона подінеться?

Як аксіома сприймається хрестоматійне положення про те, що 
поглинута  звукова енергія в товщі середовища перетворюється 

в теплову. Перетворення це, однак, відбувається в такий спосіб. 
Влучення звуку на поверхню матеріалу (який, проникнувши через 
границю розподілу середовищ усередину, так й називається – «зву-
кові коливання в товщі середовища») приводить   до   механічного   
переміщення   конструктивних   елементів споруди або   пристрою 
на мікрорівні (у цьому випадку під конструктивними елементами 
споруди або пристрою на мікрорівні можуть розумітися, напри-
клад, молекули, що його складають), що має вид складного   коли-
вального   руху   в   товщі   цього   середовища.   Мікро-«цеглинки», 
що складають на макрорівні, наприклад, єдину й цільну бетонну 
плиту, під впливом проходження шуму в ній розгойдуються!

Звукова хвиля загасає за рахунок сил тертя, яке гасить ці зму-
шені коливання, які потім перетворюються в тепло (мікроскопічні 
частки тепла, але скільки для однієї-єдиної молекули й потрібно?)

Таким чином, будь-яке проходження звукової хвилі через будь-
який матеріал явно не залишається для нього безвісти: (принай-
мні, так нам показує самий фундаментальний із усіх законів – за-
кон збереження енергії).

Конструкції будинків і споруджень, машин і пристроїв, що 
сприймають звукову енергію, і при тому лише ЗБІЛЬШУЮТЬ 
САМЕ ЗА РАХУНОК цього, наприклад, свої міцностні характе-
ристики, дотепер   невідомі: (прекрасна дармова ідея для майбут-
ніх їхніх винахідників). Звичайно ж поглинання звукової енергії 
в товщі матеріалу має на макрорівні чітко виражений негативний 
характер, і конкретно виливається у вкрай небажане утворення 
мікротріщин, поява інших дефектів мікроструктури, і т.п.

Чого-чого, а шуму в навколишньому міському середовищу над-
то багато...

1.3.2. Доповідь «Акустичне забруднення навколишнього серед-
овища як фактор руйнування інженерних систем i будівельних кон-
струкцій» за матеріалами [137] здійснено на 2-му міжнародному 
семінарі «Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфра-
структур», секція «Ефективні технології, апарати, методи ремонту 
та відновлення міських комунікацій» (Харків, Харківський дер-
жавний технічний університет будівництва та архітектури) [136].

Нижче наводиться інформація із [136, 138], не опублікована в  
[137].

Експериментальні зразки конструкцій, досліджувані в ла-
бораторії, руйнуються при так званих статичних руйнівних на-
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пруженнях. Однак повністю адекватні їм зразки таких же точно 
конструкцій у процесі експлуатації руйнуються при навантажен-
нях, нижчих, ніж статичні руйнівні навантаження. Це обумовлено 
накладенням на статичне  напруження додаткового знакозмінного 
напруження під впливом звукової хвилі, вібрацій, і ін. факторів.

Це явище одержало назву «втомлення матеріалу» і досить до-
бре вивчено стосовно до вібрацій елементів транспортних засобів 
(наприклад, осі ходової частини), валів, що обертаються і ін.

Поняття «втомлення матеріалу» у загальному випадку описує 
втрату робочих якостей або можливості функціонування кон-
струкції після тривалої безперервної дії (в т.ч.  до довгострокових 
станів, у яких міцність не відновлюється ніколи). Іноді врахову-
ється відновлення міцності після перерви в роботі (релаксації). 
Безпосередній вплив звукової хвилі на конструкцію може апріорі  

здаватися нешкідливим, але 
якщо деформування повторю-
ється увесь час, робочі якості 
знижуються й, зрештою,  мо-
жуть бути повністю втрачені.

Як же впливає додаткове 
знакозмінне напруження, ви-
кликане дією звукових хвиль, 
на міцність матеріалів?

Якщо амплітуда знакозмін-
них напружень тільки незначно 
менше статичних руйнівних 
напружень, то потрібно всього 
декілька циклів, щоб насту-
пило руйнування. Прикладом 
тут може служити звичайний 
дротик, який розірвати в руках 
практично неможливо. У цьому 
випадку дротик ламають, вико-
нуючи знакозмінні згинаючі 
рухи із центром у точці перед-
бачуваного розламу.

Якщо амплітуда знакозмін-
ного напруження буде зменше-
на, то число циклів, які необ-

хідні для доведення матеріалу до 
руйнування, збільшується.

Коли рівень знакозмінних 
напружень перебуває в межах 
1/3 – 1/4 статичного руйнівного 
напруження, довговічність ви-
пробовуваного зразка виявля-
ється спрямованою до нескінчен-
ності. Зазначене граничне напру-
ження можна назвати «границею 
витривалості» матеріалу.

Але це положення більшою мі-
рою  відноситься до дроту, який 
необхідно розірвати, виконую-
чи змінний його вигин у проти-
лежних напрямках; у більш сер-
йозному розумінні – до вібрацій 
валів і осей, і т.п. 

У багатьох технічних засто-
суваннях матеріал піддається  
розтяганню-стиску  не біля  се-
реднього  нульового рівня, а на-
вантажується  якимсь змінним 
напруженням, накладеним на 
статичне напруження. Таким ви-
падком і буде  вплив на матеріал  
звукової хвилі, що поширюється в його товщі. 

У цьому разі зі зростанням постійної складової напруження 
зменшується значення змінної складової,    що   відповідає    необ-
меженій   довговічності.

Крива,  зображена  на  рис. 1.4, ілюструє спільний вплив обох 
факторів.

Часто статичне напруження в якій-небудь деталі визначається 
експлуатаційним навантаженням, тоді як змінна складова вини-
кає внаслідок небажаних вібрацій у системі. Коли вага й розміри 
є визначальними    критеріями при проектуванні конструкції, рі-
вень середнього напруження в деталі повинен бути якомога близь-
кий  до статичного напруження, що допускається, і, отже, досить 
важливо забезпечити можливо менші значення змінних складо-

Рис. 1.2. Графік залежності кількос-
ті циклів до руйнування (вісь У) від 
амплітуди знакозмінного напру-
ження в конструкції (вісь X).

Рис. 1.3. Характер зміни напру-
жень (вісь Х) у часі (вісь У).  
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вих напруження, які обумов-
лені вібрацією під впливом 
звукової енергії.

«Втомлення матеріалу» 
наступає в результаті багато-
разових повторень циклів. 
Тому воно не є наслідком саме  
вібрацій,  і  виникає  навіть  
при  нерегулярному повторен-
ні циклів зміни напруження, 
причому число циклів у зада-
ному інтервалі часу також не 
відіграє ролі (по крайній мірі, 
при звичайних умовах). Спра-
ва в тому, що число циклів 
напруження, необхідних для 
руйнування, звичайно, зна-
чне, і звукова вібрація є лише 
способом досягнення потріб-
ного для руйнування (велико-
го) числа циклів у відносно 
короткий проміжок часу.

Кожен період впливу 
вносить незначний, але нео-

боротний внесок у процес втомлення. Це може трапитися, якщо 
навіть всі викликані зовнішнім навантаженням напруження пе-
ребувають набагато нижче межі міцності матеріалу – у лінійній, 
пружній області. Основними зовнішніми впливами, які ведуть до 
руйнування, є циклічні, тобто періодичні сили, вони вносять від-
повідні компоненти внутрішніх циклічних напружень.

Руйнування конструкції внаслідок втомлення відбувається в три 
етапи. На першому етапі (зародження), з’являються мікротріщини. 
На другому етапі (рост тріщин), тріщини ростуть зі збільшенням 
швидкості під дією періодичних зовнішніх сил. На третьому етапі 
(руйнування), конструкція спонтанно руйнується, тому що  попере-
чний перетин, що залишився, занадто малий для протидії зовнішнім 
силам. Раніше представлений початковий етап віднімає частину ре-
сурсу конструкції, (від 50 до 75%). Однак більш точні дослідження 
на мікроскопічному рівні показали, що мікротріщини з’являються 

вже після вироблення 1% ресурсу. До того ж, невеликі поверхневі 
дефекти, що виступають у ролі джерел зародження тріщин, вже мо-
жуть бути присутніми при поставці конструкції виробником.

Як вже говорилося вище, розрізняють багатоциклове й мало-
циклове втомлення. При малоцикловому втомленні, остаточне 
руйнування відбувається примітно після 103 циклів і менше (див., 
наприклад, епіграф до цієї Частини  1). При багатоцикловому 
втомленні, руйнування відбувається після 103−109 циклів. До-
сліджуючи вплив звуку як акустичну корозію, ми розглядаємо 
тільки багатоциклове втомлення. Чутливість до втомлення най-
більш вираженим чином проявляється в конструктивних елемен-
тах, які містять неоднорідності, такі як включення, порожнини, 
шорсткість поверхні та інші відомі фактори, наприклад, високі 
залишкові напруження, які ведуть до збільшення швидкості 
росту тріщин й пошкоджень. Викликувані звуковою хвилею на-
пруження в товщі твердого матеріалу є строго періодичними із ці-
лочисловими гармонійними складовими. У малому інтервалі часу 
амплітуди напружень є постійними. Однак у реальності об’єкт під-
дається впливу великої кількості звукових хвиль від різних ДШ, 
тому в більших проміжках часу коливальні резонанси із приляга-
ючими  конструкціями викликають безладність рівня напружень.

1.3.3. Підхід до кількісного визначення шкідливої дії шуму 
як безпосередньої причини втомення матеріалу. Напруження ви-
падкові як у коротких, так і в більших інтервалах часу й завжди 
можуть бути описані розподілами ймовірностей.

Є два різних підходи до прогнозування ресурсу втомлення, 
а саме, метод Палмгрена-Майнера (Palmgren-Miner), заснований на 
емпіричних S-N кривих і метод механіки руйнування, заснований 
на теорії Париса-Ергодана (Paris-Ergodan) з емпіричними da/d кри-
вими. Метод Палмгрена-Майнера дозволяє прогнозувати весь ресурс 
елемента, тобто як початковий етап, так і фазу поширення, тоді як 
метод механіки руйнування має справа тільки з фазою поширення.

1.3.4. Статистичні розподіли напружень. Основною характе-
ристикою втомлення є розмах напружень S: 

S = σ
max

⋅ σ
min

.
де σ

max
, σ

min
 – відповідно, максимальне та мінімальне значення ци-

клу напружень.
Основний гама розподіл являє собою стандартний розподіл для 

розмаху напружень.

Рис. 1.4. Залежність середнього напру-
ження (вісь У) від амплітуди змінної 
складової, що відповідає необмеженої 
довговічності (вісь Х).
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Для великих інтервалів часу розмах напружень можна задати 
за інтегралом
        (1.1)

Масштабний параметр X змінюється відповідно до іншого гама 
розподілу з функцією щільності ймовірності:

       (1.2)

Параметри b, j й B можуть бути отримані з регулярних довго-
строкових вимірів або з розрахунків коливальних напружень, 
заснованих на довгостроковій статистиці коливань. (1.2) являє 
собою розподіл, залежний від часу. 

У деяких випадках це буде розподіл Релея (Rayleigh), тоді пара-
метри такі:
              

де σ
S
 – середньоквадратичне значення компоненти напружень.

В інших випадках як, наприклад, із силами опору впливу 
хвиль, він може бути також близьким до експонентного розподі-
лу, де можна взяти наступні параметри:
             

У цьому випадку, змінна X дорівнює середньому розмаху на-
пружень , а також дорівнює відповідному середнєквадратичному 
відхиленню σ

s
.

Момент M
m

 головного порядку m, (не обов’язково ціле число), 
може бути точно знайдений як

       (1.3)

У деяких випадках цей момент є достатнім для оцінки ресурсу 
при втомленні, при середнєквадратичних значеннях напружень, 
що мають гама розподіл (Г- розподіл). Для того, щоб знайти щіль-
ність імовірності f(S), вираження (1.1) може бути інтегроване 
аналітично, але тільки в обмеженому числі випадків. У більшості 
випадків, наближений Г-розподіл може бути знайдено різними 
шляхами.

Функція щільності ймовірності для розподілу амплітуди на-
пружень для більших інтервалів часу може бути записана, як:

      (1.4)

де параметри d, k й D визначені як функції невідомих параметрів 
a, h, b, j й B. Існують, принаймні, три методи для їхнього одержан-
ня: елементарний метод; метод логарифмічних моментів; метод 
сідлової точки (метод перевалу).

Елементарний метод широко використовує зручні властивості 
двохпараметрового розподілу Вейбулла (Weibull). Однак, тому що 
це окремий випадок основного Г-розподілу, можна заздалегідь 
прийняти, що всі параметри форми розподілу дорівнюють одини-
ці. Це припускає, що в розподілах імовірностей (1.1)  – (1.4):

     a = b = d = 1

1.3.5. Коефіцієнт концентрації напружень. Спочатку розмах на-
пружень S уводився без подальшого пояснення. Однак, в втомленні 
елементів конструкції і тим більше в механіці руйнування, важли-
во розглядати напруження на певному структурному рівні, а також 
визначену компоненту тензора напружень або комбінацію компо-
нент. Для цих цілей треба ввести коефіцієнт концентрації напру-
жень як зв’язок між загальними й місцевими напруженнями.

У деяких даних з втомлення, таких як у першому виданні ро-
боти [145], елементи конструкції класифікують відповідно до по-
казника впливу надрізу (ефективного коефіцієнта концентрації на-
пружень) K

f
, що використовують при побудові кривих втомлення. 

Ефективний коефіцієнт концентрації напружень є більш точнішим 
коефіцієнтом концентрації напружень, перетвореним для того, щоб 
урахувати конкретну міцність матеріалу. Для хрупких матеріалів 
ефективний коефіцієнт концентрації напружень K

f
 близький до 

теоретичного коефіцієнта K
t
. Для пластичних матеріалів він може 

бути значно нижче, відхилення задається індивідуальним коефіці-
єнтом чутливості матеріалу до концентрації напружень.

У більшості емпіричних досліджень втомення [140 – 150] оці-
нювалися пошкодження і тріщини, що виникли під впливом сину-
соїдальних коливань напружень з постійною амплітудою. Однак, 
представлені вище циклічні навантаження, зокрема коливання 
напружень, викликані хвилями, завжди випадкові. Отже, для 
того, щоб  застосувати результати лабораторних випробувань до 
пророкування пошкоджень від втомлення, треба зробити деякі 
допущення в підсумовуванні внесків у процес втомлення послідов-
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них циклів напружень зі змінною амплітудою. У такому випадку, 
процес може бути описаний й оцінений статистично. Формула 
Палмгрена-Майнера визначає накопичені ушкодження від втом-
лення через змінні вхідні в коефіцієнт використання η:

         (1.5)

де S – амплітуда напружень або розмах напружень (тобто подвійна 
амплітуда), η − коефіцієнт використання, що свідчить про руйну-
вання при η=1, n(S) – дійсне число циклів з амплітудою напру-
жень або розмахом S, N(S) – число циклів до руйнування N

f
 при 

амплітуді напружень або розмаху S.
Сума взята по всіх рівнях напружень. Якщо n циклів напру-

жень, яке випадково розподілено із щільністю ймовірності f(S), 
то це означає, що число циклів напружень між S й S+d дорівнює 
nf(S). Отже, коефіцієнт використання (1.5) може бути обчисле-
ний за допомогою інтеграла

        (1.6)

Число циклів до руйнування N(S) визначають за допомогою 
відповідної кривої Велера, або S-N діаграми. Нескладно підібрати 
математичну криву, переважно пряму лінію, до емпіричних точок 
на цій S-N діаграмі.

1.3.6. Загальна інформація з S-N кривих.
S-N криві є загальноприйнятим в іноземній (західній) науковій 

літературі способом графічного відбиття інформації з втомлення 
матеріалу, та показують число циклів N

f
, що зразок може ви-

тримати до руйнування чи деформації. Всі цикли у випробуванні 
мають певний розмах напружень або амплітуду, й вимір на одно-
му зразку дає одну точку на кривій. Природно, загальна тенденція 
така, що чим менше розмах напружень S, тим більше ресурс N

f
. 

Крім того, ділянки кривих залежать від декількох фізичних фак-
торів і можуть бути представлені в різних математичних формах. 
Для цього в літературі по втомленню надаються визначення двох 
основних типів:

1. S-N криві з логарифмічним масштабом на обох осях (далі – 
логарифмічні криві), які є лінійними або кусочно-лінійними, при 
цьому logS перебуває навпроти logN. Для нашої мети вони більш 
зручні, тому що число циклів N

f
  під впливом звукових коливань, 

занадто велике. Оскільки частота (звуку) являє собою кількість 
коливань в одиницю часу (в секунду; розмірність одиниці фізичної 
величини в 1 Гц є 1/с), число циклів у випадку вивчення впливу 
шуму можна підрахувати з формули:

         (1.7)

де T – час дії навантаження, с;  f – частота (звуку), Гц.
2. S-N криві з логарифмічним масштабом на однієї з осей 

(далі – напівлогарифмічні), які є лінійними, при цьому розмах 
напружень S на лінійній шкалі перебуває навпроти logN. Вони 
застосуються переважно для описання малоциклового втомлення 
(в інших дослідженнях, не пов’язаних з фактором акустичних ко-
ливань).

Криві можуть містити, або не містити межу втомлення (гра-
ницю витривалості) S

0
, тобто нижню межу розмаху напружень S, 

нижче якої ресурс нескінченний. Приклади логарифмічних S-N 
кривих показані на рис. 1.5.

Всі криві побудовані на основі кривої 1, що має аналітичну, ло-
гарифмічну форму, що описана формулою (1.8).

Безрозмірний параметр m визначає нахил кривої. S
1
 – масштаб-

Рис. 1.5. Схема із прикладами різних S-N кривих. 1, 2 – S-N криві без межі втомлен-

ня; 3, 4 – S-N криві з межею втомлення; 5 – білінійні S-N криві.
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ний параметр, що має ту ж розмірність, що й розмах напружень 
S. Він може бути зрозумілий як фіктивний розмах напружень, що 
визначає ушкодження від втомлення після одного циклу. Якщо 
S представляє замість розмаху напружень (подвійної амплітуди) 
одиничну амплітуду напружень, то S

1
 також повинен бути пере-

творений в амплітуду напружень (половину розмаху). Найчастіше 
в літературі використають альтернативний параметр A. Однак, це 
може викликати утруднення при зміні одиниць виміру. Для опи-
су ресурсу статистичним чином, при даному розмаху напружень, 
звичайно приймають, що A є нормальним логарифмом так, що log 
нормальний при даному середньому значенні й средньоквадра-
тичному відхиленні. Номінальне значення A звичайно надається 
в літературних аналогах, (присвячених дослідженням втомлення 
в інших сферах), як 95,5% виживаності, на не 100%.

1.3.7. Основна логарифмічна S-N крива. У випадку логариф-
мічної S-N кривої число циклів до руйнування N(S) може бути 
записане як

         (1.9)

де А = Sm
1
.

Якщо цей вираз підставити в (1.6), то одержимо коефіцієнт ви-
користання:

   

де M
m

 – визначають як статистичний момент із порядком розподілу 
розмаху напружень m. Якщо зразок піддається n циклам наванта-
ження за стаціонарний короткий період часу, де розмах напружень 
має Г-розподіл відповідно до  (1.2), то збільшення коефіцієнта вико-
ристання при втомленні буде

       (1.10)

Для більших відрізків часу елемент має цикли напружень з 
Г-розподілом (1.1). Параметри d, k, і D можна визначити за до-
помогою одного з методів, згаданих вище. Відповідно коефіцієнт 
використання після n циклів дорівнює

       (1.11)

У цьому випадку, ця величина може бути знайдена простіше й 
точніше при використанні (1.3), що дає

      (1.12)

1.3.8. S-N криві з межею втомлення. Межа втомлення (витри-
валості) означає, що цикли напружень з амплітудою менше, ніж 
граничне значення S

0
 не вносять свій внесок у суму Майнера (1.6). 

З огляду на цю межу, (1.6) варто записати як

    

Об’єднання цієї S-N кривої з розподілом напружень дає приріст 
у сумі Майнера для коротких інтервалів, після n циклів:

       (1.13) 

яка заміняє вираз (1.10). Відповідно, в діапазоні більших відріз-
ків часу коефіцієнт використання втомлення, напрацьований 
протягом n циклів напружень розподілених відповідно до  (1.4), 
дорівнює

       (1.14)

(1.14) заміняє (1.11). Точна формула відповідна (1.12), не знайдена.
Чисельне визначення функцій (1.13) і (1.14) потрібно не завж-

ди, тому що на основі цих формул може бути побудована діаграма 
втомлення. Ми називаємо її C-N діаграмою, що застосовується для 
процесів з випадковими навантаженнями, у такий же спосіб, як 
використвується S-N крива для регулярних синусоїдальних на-
пружень. Формально коефіцієнт використання η в (1.13) і (1.14) 
може бути записаний подібно (1.5):

де n(C) – дійсне число циклів напружень в умовах з масштабним 
коефіцієнтом C. Змінна C аналогічна X в (1.1) у випадку малого 
інтервалу часу й D в (1.4) у випадку великого. У такий же спосіб, 
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N(C) – це число циклів 
до руйнування для про-
цесу випадкового наван-
таження з масштабом 
C. Сума взята по всіх 
умовах навантаження. 
Це описано докладніше 
в роботі [147].

1.3.9. Білінійні S-N 
криві. S-N криві з ме-
жею втомлення, згадані 
вище, не вносять вклад 
у процес втомлення при 
досить малому розмаху 

напружень, а саме менше S
0
. Але, все-таки, конструкції мають чут-

ливість до малих навантажень, що збільшується з віком. Невелика 
амплітуда, що не впливає на втомлення, коли конструкція нова, 
може внести значний вклад, коли ресурс втомлення конструкції 
підходить до кінцю. Це – реальність; спочатку ми намагалися до-
сліджувати якісь ідеалізовані умови на прикладі простіших форм. 
При певному рівні напружень S

0
, крива міняє нахил так, що число 

циклів до деформування (або руйнування) можна записати
      

    (1.15)
 

Чисельно, параметри можуть бути зв’язані між собою в такий 
спосіб:

         (1.16)

                       (1.17)

       (1.18)

     (1.19)

Підставлені разом з розподілом розмаху напружень для велико-
го інтервалу (1.4) у коефіцієнт використання η, вони дають вира-
ження замкнутого виду:

            (1.20)

S-N криві, які розділені на велику кількість прямих ліній, так 
само можуть бути представлені вираженнями замкнутого виду типу 
(1.20). Однак, формули будуть містити стільки членів, наскільки це 
буде зручно для проведення чисельного підсумовування.

1.3.10. Висновок по главі 1.3: шумове забруднення навколиш-
нього середовища поряд з атмосферною, електрохімічною, темпе-
ратурною й ін. видами корозії слід розглядати як одну із причин 
передчасного старіння будь-якого матеріалу.

Вище наведена спроба математичного статистичного опису 
розподілу напружень з застосуванням коефіцієнта використання 
втомлення для побудови так званих S-N кривих з межею втомлен-
ня. Ця тема – вплив шуму на руйнівні (корозійні) процеси в твер-
дих матеріалах, безумовно, дуже цікава, і потребує подальших 
досліджень.

1.4. Актуальність проблеми розподілу 
звукових коливань в атмосфері за частотою – 
інша невідома сторона проблеми (за матеріалами власних 
досліджень автора) [33, 54]

«А кто из исследователей пытался проанализировать метеорологические 
явления и распределение инфразвуковых волн? В отдельности друг от друга 
исследования проводились и проводятся, а в комплексе…» (цитата із [151]. 
Передує на  [151] нижченаведеному рис. 1.7.)

Матеріали новітніх наукових досліджень, що наведені нижче 
в главі 1.4, претендують на рівень відкриття і вперше опубліко-
вані в роботах В.Е. Абракітова [33, 152] під заголовком «На якій 
частоті вимірюється барометричний тиск?»

Замість епіграфа наводимо фрагмент листування незнайомих 
автору сторонніх  осіб на форумі сайту [151]. Первісно подана нами 
ідея не залишила інших дослідників байдужими. 

Спробуємо відповісти на таке, здавалося б, нескладне запитан-
ня, чому різні барометри показують різну величину атмосферного 

Рис. 1.6. Приклад різних С-N кривих.
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тиску? Спробуємо відповісти незвичайно, спираючись на поняття 
«звуковий тиск», що залежить від  частоти звуку для того самого   
звукового сигналу й визначає його АЧХ (гучність, тембр, і значен-
нєву роль).

Звуковий тиск, згідно із визначенням, – різниця між над-
лишковим тиском у фронті звукової хвилі Р

изб
, Па, викликаним 

збурюванням середовища її поширення, і атмосферним тиском у 
незбуреній точці простору Р

атм
, Па:

     Р = Р
иэб

 – Р
атм

; Па    (1.21)

Загальновідомо, що величина звукового тиску на різних звуко-
вих частотах різна, тобто графік АЧХ звуку в кожному конкрет-
ному випадку показує залежність між звуковим тиском Р, Па и 
частотою f, Гц. 

Таким чином, звуковий тиск – функція частоти f, Гц:
     Р = F(f).    (1.22)

Досліджуємо формулу (1.21), виходячи з (1.22). Одержуємо:
     P =F(f),     
     Р

изб 
= F

1
(f),    (1.23)

     Р
атм

 = F
2
(f),    (1.24)

     F(f) = F
1
(f) + F

2
(f).   (1.25)

Переводячи ці математичні вирази на звичайну людську мову, 
вводячи в них конкретний значеннєвий опис, можна сказати так: 
звуковий тиск, як функція частоти, являє собою результат взає-
модії двох функцій: F

1 
та F

2
. Перша з них – залежність надлиш-

кового звукового тиску Р
изб

, Па від частоти f, Гц, що виражається 
(1.23); друга – залежність атмосферного тиску в незбуреній точці 
простору Р

атм
, Па від частоти f, Гц, що виражається (1.24). 

Чисто математично ми можемо записати так, і за законами ма-
тематики це буде правильно. Ми розклали загальну функцію, що 
описує звуковий тиск (1.22), на дві її складові (1.25). 

Перша з них: залежність надлишкового тиску у фронті звукової 
хвилі від частоти, – вираз (1.23), – не викликає сумнівів. Інтерес 
представляє друга: залежність атмосферного тиску від частоти, – 
вираз (1.24).

Цього не прочитаєш у жодній  книжці з фізики: скрізь говорять 
про атмосферний тиск, що обчислюється в Па або мм. рт. ст., що 
виміряється за допомогою барометра, – і, природно, без урахуван-
ня додатково до цьому ще якої-небудь частоти?

В акустиці й у фізиці вважається, що залежність звукового тис-
ку від частоти f, Гц обумовлена залежністю надлишкового тиску 
у фронті звукової хвилі Р

изб
, Па від частоти f, Гц при Р

атм
 = const. 

Мовчазно передбачається, що надлишковий тиск у фронті звуко-
вої хвилі Р

изб 
розподілений за частотою:

     Р
изб 

= F(f);

а атмосферний тиск у незбуреній точці простору Р
атм

 –  ні. Таким 
чином, на сучасному рівні розвитку науки вважається, що вираз 
(1.22) тотожній виразу (1.23); вираз (1.24) при цьому просто ніде 

Рис. 1.7. Робота [152], виявляється, викликала жваву полеміку спе-

ціалістів! Тому наводимо її в повному (й дещо скоригованому) вигляді 

у цій главі 1.4 нашої монографії (оскільки вона в надрукованому вигляді 

раніше не публікувалася).
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не «спливає»?!! Його не «зауважують», цю саму залежність атмос-
ферного тиску в повітрі від частоти; її ігнорують, просто не при-
пускаючи її присутність!

Ці неправильні, на нашу думку, переконання, мовчазно перед-
бачувані сучасним рівнем науки, використовуючи наші формули 
(1.22) та (1.23), можна було б записати так:

    F(f)= F
1
(f) + const; чи F(f)= F

1
(f),

що являє собою вираз (1.25) в його загальноприйнятому каноніч-
ному розумінні. Непомічена іншими дослідниками складова (1.24) 
у ньому, зрозуміло, відсутня.

Але тоді виходить, що звуковий тиск Р, як різниця Р
изб

 та Р
атм

, 
повинний мати такий же розподіл за частотою, як і структурний 
звук у самому по собі джерелі звукової хвилі?

Невідповідність АЧХ структурної звукової хвилі на коливній 
поверхні джерела шуму й АЧХ випромінюваної ним повітряної 
звукової хвилі змусила нас задуматися:

А може бути, атмосферний тиск у незбуреному місці простору 
Р

атм
 також, якимсь чином, розподілений по частоті?

Для відповіді на це запитання досить було розкрити довідник з 
фізики в розділі «Розподіл Максвелла». Максвелл показав, що мо-
лекули в газі розподілені за швидкостями. Те ж можна інтерпре-
тувати в такий спосіб: молекули в газі розподілені за частотами, 
тому що кожному значенню коливальної швидкості V, м/с відпові-
дає своя амплітуда Y, м (очевидно, це і є довжина вільного пробігу 
молекул у нашому випадку?) – і своя частота f, Гц. 

Виходить, що таємнича функція (1.24), розкрита нами в дещо 
незвичайному контексті, всього-навсього – давно відомий роз-
поділ Максвелла?!!

Таким чином, стало можливим пояснити АЧХ повітряної зву-
кової хвилі, а саме розподіл звукового тиску за частотою в ній, як 
результат накладення АЧХ атмосфери на АЧХ джерела звуку. Не 
просто джерело звуку випромінює хвилю з певною АЧХ, – як це 
трактувалося досі, – але на кінцевий результат ще накладаються 
АЧХ середовища поширення, тобто атмосфери! Оскільки розподіл 
Максвелла в традиційному вигляді залежить від температури 
газу, виходить, що АЧХ «незбуреної» атмосфери (це слово вже не 
можна вживати в буквальному значенні після вищевикладеного, 
тому ми взяли його в лапки) також залежать від температури. 

Але саме цікаве не це. Відомо, що різні барометри (особливо 
однотипні), встановлені поруч, дають різні показання. Звичайно 
це порозумівалося як «похибка вимірів» і т.п. Ми ж пояснюємо це 
саме як розбіжність резонансних частот різних барометрів.

Барометр будь-якого виду (навіть ртутний, водяний і т.п., не го-
ворячи вже про анероїди), є коливальною системою. Кожен такий 
прилад характеризується набором своїх резонансних частот, що 
залежать, як відомо, від маси й пружності елементів; а також, як 
нам здається, для даного випадку, ще й – від площі мембрани баро-
метра (еквівалент мембрани в рідинному, наприклад, ртутному ба-
рометрі – поверхня рідини, що контактує з атмосферним повітрям). 
Оскільки вимірювальні прилади – барометри різних типів, – мають 
різну   масу, пружність і площу поверхні вимірювального елемента, 
– вони мають і різні резонансні частоти; тому – не дивно, що при 
вимірі в тих самих однакових умовах вони дають різні показання. 
Це збільшується ще й тим, що в приладах зі стрілочною індикацією 
стрільця сама по собі є коливальною системою й характеризується 
своєю резонансною частотою. Оскільки барометр – ні що інше, як 
вимірник тиску на чітко фіксованій (резонансній) частоті, принай-
мні, у вузькій області (звичайно інфразвукових) частот. Його власна 
резонансна частота тим нижче, чим більше й масивніше барометр.

Самий габаритний з відомих барометрів – з водяним стовпом, 
що має, як відомо, висоту стовпа порядку 10 м; він сприймає самі 
інфранизькі частоти. Більш високі частоти (але, проте  все ж такі, 
інфранизькі за значенням) сприймає ртутний барометр, що має, 
як відомо, висоту стовпа порядку 760 мм (рт. ст.)

Наші звичні анероїди також є приймачами інфразвукових час-
тот (але більш високих). Вони здатні реагувати навіть на низькі 
звукові (порядку 20 Гц) частоти. 

Мікрофони – вимірники перепаду тиску (тобто вимірники зву-
кового тиску), – мають порівняно малі розміри, масу й тому вико-
ристовуються для фіксації звукових хвиль у чутному й ультразву-
ковому діапазоні. Що цікаво – чим вище сприймана мікрофоном 
частота звуку, тим менше повинні бути його розміри...

Мікрофон, по суті, – це електричний барометр. Традиційні 
області застосування мікрофонів змусили їхніх конструкторів 
зосередити увагу на вимірі не самого абсолютного значення, а йо-
го перепадів (тобто вищевказаного звукового тиску відповідно до 
формули (1.21). У такий спосіб мікрофон є барометром, адаптова-
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ним до сприйняття атмосферного тиску в діапазонах частот: (як 
правило), що звуку, (що чутний), і ультразвуку.

Нами передбачається, що з підвищенням тиску резонансна час-
тота газу зростає. Крім цього, зазначена резонансна частота обу-
мовлена ще й обсягом посудини, де міститься газ. Використання 
однотипних манометрів на посудинах різного обсягу, а тим біль-
ше з газами різного хімічного складу спричиняє   неоднорідність 
вимірів за частотою.

Ми припускаємо, що тиск газу – не що інше, як функція інтен-
сивності інфразвукової хвилі в ньому. Згідно з Де Бройлем, будь-
який предмет має хвильові властивості. Якщо хвильовими власти-
востями характеризуються всі тіла, то розглядати вітер, як інфра-
звукову хвилю з величезною довжиною хвилі цілком коректно...

При вивченні атмосферних явищ явно випливає, що ці інф-
развукові хвилі завдяки своїм надмалим частотам і надвеликій 
довжині хвилі поширюються за трохи іншими закономірностями, 
ніж звичні для нас звукові й інфразвукові хвилі.

Відомо, наприклад, що І. Ньютон першим вивів формулу для 
визначення швидкості  інфразвуку, не підозрюючи навіть про його 
існування. Власне кажучи, він виводив формулу для швидкості 
чутного звуку в повітрі як:

            С = (Р/ρ)½,

де: Р – тиск газу, Па; ρ – щільність газу, кг/м3.
Якщо підставити в цю формулу реальні значення, вийде швидкість 

звуку в атмосфері, приблизно рівна 290 м/с. Проте експериментальні 
спостереження показали, що вона дорівнює порядку 340 м/с. Вия-
вилося, Ньютон не врахував у своїй формулі безрозмірний показник 
адіабати газу ℵ (скоригована сучасними дослідниками первісна фор-
мула Ньютона для швидкості звуку в наш час має вигляд):

   С = (ℵР/ρ)½,     м/с

Справа в тому, що поширення звукової хвилі в повітрі – адіа-
батичний процес. Але формула, виведена Ньютоном, у своєму 
первісному вигляді має сенс і в наші дні, оскільки описує поши-
рення інфразвуку. Завдяки великій довжині хвилі й малій частоті 
поширення інфразвукової хвилі у повітрі є процес ізотермічний 
(повітря за період зміни фази встигає охолонути).

Таким чином, інфразвук і звук чутного діапазону розповсюд-
жуються із різними швидкостями (це відомо). Це – так звана дис-
персія звуку (див. підрозділ 2.3.5)

Далі – більше: ми спробували представити повну картину хви-
льового руху в атмосфері – з урахуванням того факту, що флуктуа-

Рис. 1.8. Полеміка на  [151] з проблематики роботи В. Е. Абракітова [152].
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ції швидкості молекул відповідно до розподілу Максвелла є флук-
туації частот їхніх коливань.

Весь простір Землі, включаючи атмосферу, геосферу та ін. 
буквально пронизаний пружними коливаннями різної частоти й 
інтенсивності. Зокрема,  атмосферне повітря є середовищем, де 
поширюються пружні коливання, що здатне (при наявній у ньому 
концентрації атомів та ін. часток) передавати різночастотні пруж-
ні коливання. Воно особливо піддане коливанням із частотами 
10-1, 10-2, 10-3 Гц та т.д. Коливання в атмосфері – це не тільки звук, 
який ми чуємо, але й низькочастотні інфразвукові коливання, що 
виражаються в русі повітряних мас і випаданні опадів.

Нами запропонована гіпотеза, відповідно до якої, в атмосфер-
ному повітрі поширюються інфразвукові коливання, що мають 
вид атмосферних явищ (тобто вітер, наприклад, не що інше, як 
інфразвукова хвиля).

У зв’язку з вищевказаними властивостями приладів для виміру 
тиску повинні бути враховані відповідні параметри, – такі, як спів-
відношення площі мембрани з частотою, співвідношення маси із 
частотою і т.д.: (у цьому випадку барометр є реєстратором значення 
інтенсивності інфразвукової хвилі на фіксованій частоті). У зв’язку 
з цим передбачається провести дослідження атмосфери щодо вияв-
лення області частот, де спостерігається максимум інтенсивності й 
конструктивно враховувати у вимірниках тиску частоту, що від-
повідає обсягу простору, в якому здійснюють вимір. Цей обсяг при 
дослідженні має більшу величину, але, проте,  все ж таки піддається 
вирахуванню. Ще більш цікаво досліджувати малі обсяги газу в по-
судинах. Манометр, що стоїть на кисневому балоні з обсягом в 30 л, 
не повинен бути таким же, як манометр на балоні з вуглекислим 
газом з обсягом в 50 л. Нами передбачається, що резонансна частота 
газу залежить від його хімічного складу й ступеня стиску.

Отже, інфразвук поширюється з меншою швидкістю, ніж чутний 
звук – це відомий науковий факт (ми намагалися досліджувати діапа-
зон швидкостей поширення хвиль при переході від чутного діапазону 
частот до інфразвукового). Але порівняно непогано досліджений інф-
развуковий діапазон з частотами 3 Гц і вище;  вітер же в ламінарному 
плині має частоти порядку 10-1 Гц і нижче. Таким чином, продовжу-
ючи графік залежності швидкості поширення пружної хвилі від час-
тоти у бік  інфранизьких частот, – приходимо до діапазону звичайно 
спостережуваних швидкостей вітру на відповідних частотах. 

У цілому хвильова картина метеорологічних явищ в атмос-
фері – питання дуже складне, багатопроблемне і потребуюче по-
дальших досліджень.

Формула передбачуваного наукового відкриття: Виявлена неві-
доме раніше властивість атмосфери – розподіл атмосферного тиску 
за частотою, що апроксимується розподілом Максвелла, (або ще 
якимись іншими, невідомими нам залежностями). У зв’язку з цим 
відповідно до хвильової теорії фізики таке атмосферне явище, як 
вітер, наприклад, слід розглядати не інакше, як інфразвукову 
хвилю, з властивими всякому хвильовому руху так званими хви-
льовими характеристиками. 

Рис. 1.9. Полеміка на  [151] з проблематики питань, піднятих в роботі 
В. Е. Абракітова [152].
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Згідно з  [152], особливості хвильового характеру атмосферних 
явищ повинні бути враховані в конструкціях вимірювальних при-
ладів – наприклад, барометрів: кожний з яких являє собою вимір-
ник атмосферного тиску на властивій йому резонансній частоті. 
Внаслідок різниці конструктивного виконання барометрів різних 
типів всі вони мають різні власні резонансні частоти, тому їхні по-
казання, зроблені в той самий   момент часу в одній і тій же точці 
вимірів, можуть іноді дуже сильно розрізнятися між собою.

На завершення, після власного авторського тексту, надаємо до-
датково цитату із [151]. В якості логічного завершення, наводимо ще 
одну цитату невідомих автору сторонніх осіб із того ж  (рис. 1.8).

Після цієї цитати автору монографії з даного питання, дійсно, 
казати більше нічого!  Тільки єдине: автор дуже радий, що його осо-
бисту думку розділили інші. А саме ті, хто, використовуючи датчи-
ки інфразвукових хвиль, будуть вимірювати барометричний тиск!

Ми не станемо відбирати хліб в інших дослідників. Те, що вони 
вже зробили, і зроблять ще – цілком належить ім. Наш внесок у 
вирішення даної проблеми залишиться тільки в одному: в смі-
ливій, значно випереджуючій свій час роботі  [33; 152], що несе 
саму первинну ідею.

1.5. Пояснення загадкового парадоксу «А чому саме 
взагалі Людина може розрізняти звуки?» [55; 153]

Те, що викладено в попередній главі, безумовно, цікаве. Але не 
меншу цікавість може мати вирішення зворотних завдань. I, якщо 
вище ми говорили про iнфразвуковi хвилі нечутного для Людини 
діапазону, то тепер поговоримо саме про чутний діапазон звукових 
коливань, поставивши питання так: а чому саме взагалі Людина 
відчуває звукову інформацію?

Викладенню цієї проблеми присвячена наша стаття [55;153], 
яка в друкованих виданнях теж раніше ніколи не публікувалася.

Навколишній світ повний загадок. І часто вони виникають на, 
здавалося б, рівному місці. Ну що скажіть, дивного в тому, що ми 
чуємо звуки? Будь-який школяр-старшокласник, коли його за-
питати про це, одразу  заговорить про коливання повітря, про ба-
рабанну перепонку, про вібрації голосових зв’язок, броунівський 
рух молекул повітря і т. д. 

Як це зазначається в енциклопедії: «БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
(брауновское движение), беспорядочное движение мельчайших частиц, взве-
шенных в жидкости или газе, под влиянием ударов молекул окружающей среды; 
открыто Р. Броуном.»

Броунівський рух обумовлений станом середовища і хаотично 
й безперервно відбувається в газах, в т.ч. в повітрі; це явище добре 
вивчено, досліджене, та iн. На перший погляд, немає ніякого ґрун-
ту для майбутніх наукових відкриттів? 

Звукова хвиля являє собою коливання тих самих часток пруж-
ного середовища (тобто – того ж повітря), що відбуваються під 
примусовим впливом джерела звукових коливань. Це також на 
сучасному рівні вивчено дуже добре.

Резюмуючи перше й друге, можна казати, що частки пружно-
го середовища в повітрі при проходженні звуку випробують два 
різновиди руху одночасно: безперервний спонтанний хаотичний 
броунівський рух, та впорядкований примусовий рух за законом 
гармонійних коливань звукової хвилі. Це положення також ціл-
ковито відноситься до компетенції сучасної науки, i є витонченим 
цілковито науковим щирим відбиттям відповіді на первісно пос-
тавлене запитання умовного «старшокласника».

Однак тут є дещо, чого не знає не тільки старшокласник, але й 
ті, хто пишуть для нього підручники5.  Якщо оцінити енергію бро-
унівського руху молекул повітря, то вона виявиться набагато біль-
ше енергії «мовної» звукової хвилі! Це значить, що хаотичний теп-
ловий рух молекул повинен настільки швидко розмести слабкий 
упорядкований струс повітря, створений голосовими зв’язками, 
що слова завмруть біля самих наших губ, і співрозмовник повинен 
чути тільки від промовця якесь шипіння або гул, тобто  те, що фі-
зики називають «білий шум».

Таким чином, з відомих положень фізики явно випливає, що 
ми взагалі не повинні чути мову та інші звуки: броунівський рух 
молекул повітря, що має хаотичний характер, повинен заглушити 
значно менші за енергією впорядковані звукові коливання?!!

Проте, як відомо,  ми добре чуємо будь-які слова, вимовлені по-
шепки з відстані в кілька метрів. Виходить, що в нашій теорії, побу-
дованій на відомому поясненні звукових коливань як форми броунів-
ського руху, є якась непогодженість. Але де? У чому тут справа? 

5 Ми самі писали підручник [120] (для студентів), де на с. 62-73 виклали питання «Ха-
рактеристики шуму на робочих місцях» та «Засоби і заходи боротьби із шумом».
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У зв’язку з цим ми висуваємо таку гіпотезу [153].
Як відомо, голосові зв’язки людини можуть випромінювати 

звук із частотою приблизно від 20 Гц до 20 кГц. Тепер подивимося, 
що нам відомо про броунівський рух молекул газу. З підручника 
фізики можна почерпнути відомості про те, що середня квадратич-
на швидкість молекул газу при нормальних умовах дорівнює 

де R – газова постійна, Т – абсолютна температура, М – молеку-
лярна вага. 

Підрахунок за цією формулою для Т = 300 К (тобто  27 °С) дає: 
для кисню V ≈ 483 м/с, для азоту V ≈ 517 м/с. Оскільки азот і ки-
сень – основні компоненти повітря, то для оцінки можна прийня-
ти, що V

середнє
 =500 м/с.

Після цього в тому же підручнику можна прочитати, що довжи-
на вільного пробігу молекули, тобто  довжина пробігу між двома на-
ступними зіткненнями, при нормальних умовах становить у повітрі 
600 А або 6 ·10-8 метра. Пролетівши свої 600 ангстрем зі швидкістю 
500 м/с, молекула зіштовхується з іншою і різко змінює напрямок 
руху. Знов пролетівши 600 ангстрем, вона зіштовхується знову й т. 
д. Такі зіткнення повинні породжувати коливання в повітрі в певно-
му діапазоні частот. Значення цих частот легко оцінити, розділив-
ши середню квадратичну швидкість на довжину пробігу:

Таким чином, броунівський рух молекул повітря генерує без-
ладні коливання в діапазоні 10 гигагерц – це на п’ять порядків 
вище максимальної частоти людського голосу (20 кГц).

Отже, на наше щастя, слабкі звукові хвилі виявляються дуже 
надійно відбудовані за частотою від енергетично сильного бро-
унівського хаосу. Напевно, саме тому ми здатні чути й лемент ніч-
ного птаха в тихих літніх сумерках, і шелест листя в саду за вік-
ном6. Нам просто повезло, що рух часток повітря надто швидкий, 

а його щільність досить велика. З погляду  звуку частки повітря 
немов би нерухомі: їхні вібрації настільки часті й так жорстко 
локалізовані в просторі, що зовсім не відчуваються звуковими 
хвилями. Звукова хвиля має справу не з окремими молекулами, 
а з ансамблями, сукупностями молекул, тому її релаксація, тобто  
загасання, буде визначатися не броунівським рухом, (що в дано-
му випадку персоніфікує внутрішню енергію ансамблю), а зовсім 
іншими, статистично значущими макропроцесами спрямованого 
руху й зіткнення більших мас часток. Стосовно звуку повітря 
виступає як якесь інертне єдине середовище.

Такі гази, – (розглядаючи які, можна відокремитися від їхньої 
молекулярної будови), – у фізицi називаються суцільними сере-
довищами. А вивчає їх аеро-гiдродинамика. Тому, міркуючи про 
звукові хвилі, варто керуватися не енергетичним підходом, що дає 
просто безглуздий результат, а іншим – аерогiдродинамiчним під-
ходом. У цьому випадку все встає на свої місця й теорія перебуває 
в повній згоді із практикою.

Отже, наукове відкриття в даному разі не відбулося: просто 
пояснення цього явища з відомих познань науки набагато склад-
ніше, докладніше, аніж незведена до безглуздого примітивізму 
поширена його версія в шкільних підручниках.

1.6. Застосування системного подходу 
для вирішення проблеми боротьби із шумом [56]

1.6.1. Однак після таких елегантних відступів повернемось зно-
ву до боротьби iз шумом, актуальність якої ми навели на самому 
початку цієї частини. Два попередні підрозділи не відокремлю-
ються особливо, вони вписуються в актуальність такої боротьби – 
(хоча й розкривають її незвичайно оригінальним чином). Дійсно, 
звук у вигляді шуму впливає на нас негативно, i тому вкрай потре-
буються заходи для забезпечення акустичного комфорту.

1.6.2. Існує безліч підходів [156, 157] до оцінки екологічної 
якості міського середовища або її складених компонентів, а також 
до характеристики екологічних умов у містах. Вони в цілому за-
сновані на методичному підході, що опирається на взаємозв’язок 
між джерелами антропогенного впливу, найчастіше  прийнятими 
як негативні за наслідками, і реакцією на них компонентів місько-
го середовища, включаючи такі похідні, як стан здоров’я населен-
ня. Розходження окремих методів полягають:

6 Якщо це когось цікавить, діапазони частот слухового сприйняття для 
різних тварин на базі відомих достовірних даних сучасних наукових до-
сліджень наведені в роботі [154] (і суттєво відрізняються від чутного слу-
хового діапазону Людини).
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– у виборі показників, що характеризують види й інтенсивності 
впливу;

– у виборі показників, що характеризують реакцію й зміни 
компонентів міського середовища;

– у математичному апараті, використовуваному для розрахун-
ку інтегральних показників якості міського середовища або окре-
мих компонентів, бальних або числових характеристик якості, 
рівня впливу.

Виконувані в рамках цієї методології оцінки можуть бути ефек-
тивно використані в області прийняття соціальних й економічних 
рішень, що регулюють саме поточну господарську діяльність 
у місті. З їхньою допомогою можна також спланувати етапність 
і технологічні рішення намічуваного будівництва. Але вони не 
дозволяють ввести екологічний фактор у територіальне плануван-
ня в містах. На їхній основі неможливо оцінювати й рекоменду-
вати конфігурацію структури міського простору, як у плануваль-
ному, так й у функціональному аспектах, тому що  для побудови 
інтегральної міської структури необхідно працювати з первинною 
природною структурою і створюваною містом соціально-госпо-
дарською структурою. Підходи, про які говориться вище, дозво-
ляють лише оцінити наслідки функціонування вже сформованої 
в результаті будівництва міської структури, і працюють тільки 
як інструменти в рамках прийняття конкретних господарських 
і соціальних рішень в області керування функціонуванням уже 
створених містобудівних структур.

Проблема акустичної безпеки, на наш погляд, полягає в недов-
рахуванні або ігноруванні об’єктивних закономірностей боротьби 
із шумом у вигляді складної динамічної  системи, що розвиваєть-
ся, зі своєю методологією дослідження [158], набором правил, при-
нципів й аксіом. Спробуємо усунути цю прикру прогалину.

1.6.3. Що ж таке «Системний аналіз»? Необхідним (і недостат-
ньо проробленим у інших авторів), на наш погляд, є застосування 
системного аналізу як методологічного підходу в рішенні завдань 
екологічної безпеки населення за фактором шуму.

СА [159] – сукупність методологічних засобів, використовува-
них для підготовки й обґрунтування рішень із складних проблем 
різного, у т.ч. наукового, технічного характеру; іноді – синонім 
системного підходу, що вивчає проблеми організації та функціо-
нування складних об’єктів [160].

Залучення методів СА для вирішення зазначених проблем 
необхідно тому, що в процесі прийняття рішень доводиться здій-
снювати вибір в умовах невизначеності, що обумовлена наявністю 
факторів, які не піддаються строгій кількісній оцінці. Процедури 
й методи СА спрямовані саме на висування альтернативних варіан-
тів вирішення проблеми, виявлення масштабів невизначеності по 
кожному з варіантів і зіставлення варіантів по тому або іншому 
критерію ефективності.

Основою СА є загальна теорія систем і системний підхід [160], 
з яких СА запозичує лише самі загальні вихідні подання і переду-
мови. Його методологічний статус досить незвичайний: з одного 
боку, СА має в розпорядженні деталізовані методи й процедури, 
почерпнуті із сучасної науки й створені спеціально для нього, що 
ставить його в ряд з іншими прикладними напрямками сучасної 
методології, з іншого боку – у розвитку СА відсутня тенденція до 
оформлення його в строгу й закінчену теорію. У СА тісно перепле-
тені елементи науки й практики. Тому далеко не завжди обґрун-
тування рішень за допомогою СА пов’язане з використанням стро-
гих формалізованих методів і процедур; допускаються судження, 
засновані на особистому досвіді й інтуїції, необхідно лише, щоб 
ця обставина була ясно усвідомлена. Найважливіші принципи СА 
зводяться до наступного: процес прийняття рішень повинен почи-
натися з виявлення і чіткого формулювання кінцевих цілей; необ-
хідно розглядати всю проблему як ціле, як єдину систему й вияв-
ляти всі наслідки й взаємозв’язки кожного приватного рішення; 
необхідні виявлення й аналіз можливих альтернативних шляхів 
досягнення мети; мети окремих підрозділів не повинні вступати 
в конфлікт із цілями всієї програми.

Центральною процедурою в СА є побудова узагальненої моделі 
(або моделей), що відображає всі фактори і взаємозв’язки реальної 
ситуації, які можуть виявитися у процесі здійснення рішення. 
Отримана модель досліджується з метою з’ясування близькості 
результату застосування того або іншого з альтернативних варіан-
тів дій до бажаного, порівняльних витрат ресурсів по кожному 
з варіантів, ступеня чутливості моделі до різних небажаних зов-
нішніх впливів. СА опирається на ряд прикладних математичних 
дисциплін і методів, широко використовуваних у сучасному уп-
равлінні: операцій дослідження, метод експертних оцінок, метод 
критичного шляху, теорію черг і т.п.
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Методологічні засоби, застосовувані при вирішенні проблем за 
допомогою СА, визначаються залежно від того, чи переслідується 
єдина мета або деяка сукупність цілей, і т.д.  Коли є одна досить 
чітко виражена мета, ступінь досягнення якої можна оцінити на 
основі одного критерію, використовуються методи математичного 

програмування. Якщо ступінь досяг-
нення мети повинен оцінюватися на 
основі декількох критеріїв, застосо-
вують апарат теорії корисності, за 
допомогою якого проводиться впо-
рядкування критеріїв і визначення 
важливості кожного з них.  Незва-
жаючи на те, що діапазон застосо-
вуваних у СА методів моделювання 
і вирішення проблем безупинно роз-
ширюється, СА за своїм характером 
не тотожний науковому досліджен-
ню: він не пов’язаний із завданнями 
одержання наукового знання у влас-
ному значенні, але являє собою 
тільки застосування методів науки 
до вирішення практичних проблем 
і має на меті раціоналізацію процесу 
прийняття рішень, не виключаючи 

із цього процесу неминучі в ньому суб’єктивні моменти.
1.6.4. Застосування СА до проблеми боротьби із шумом. Необ-

хідність у боротьбі із шумом – це комплекс різноманітних питань, 
проблем, які, в свою чергу, можна розділити в процесі аналізу 
на сотні    підпитань, що випливають із них, і підсистем. Все це 
дозволяє відносити її до складних систем – складеного об’єкта, 
частини якого можна розглядати як окремі структури, об’єднані 
відповідно до певних принципів у єдине ціле й зв’язані між собою 
заданими співвідношеннями [161, 162].

Говорячи про проблему боротьби із шумом, варто виділити на-
ступні глобальні частини такої складної системи:

1. Навколишнє середовище (як без ДШ, так і з багатьма ДШ 
в ньому);

2. Середовище поширення шуму (як вкладений компонент, 
елемент навколишнього середовища) – як з розташованими в ньму 
об’єктами, що захищаються, так і без них;

3.  Об’єкт, що захищається (як вкладений компонент, елемент нав-
колишнього середовища й елемент середовища поширення шуму).

Кінцева мета вирішення проблеми – забезпечення акустичного 
комфорту в об’єкті, що захищається.

При аналізі або в описі процесу дії частини складної системи 
можна розділяти на самостійні підсистеми.

Так, «1. Навколишнє середовище» розбивається на такі частини:
1.1. Території, не піддані  впливу шуму (наприклад, заміська 

зона й т.п. –  зона повного акустичного комфорту);
1.2. Території, не піддані негативному впливу шуму (шум є, 

але його рівні не перевищують припустимих значень, зона віднос-
ного акустичного комфорту);

Рис. 1.10. Загальні підходи, на 
яких ґрунтується системне 
дослідження.

Рис 1.11. Проблема акустичної безпеки в її образній інтерпретації. Поз-
начення позицій 1-3 рис. 1.11 – див. вище.
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1.3. Території, піддані негативному впливу шуму (зона акус-
тичного дискомфорту).

У свою чергу, такі частини розбиваються на менші частини, 
ті – ще на менші складові частини, і т.д.

Властивості складної системи в цілому визначаються не тільки 
особливостями складових її елементів, але й характером взаємодії 
між ними [163]. Так, людина активно взаємодіє з навколишнім се-
редовищем, перетворюючи його переважно за техногенним типом 
розвитку. Будівництво промислових підприємств, прокладання 
транспортних шляхів, конструювання нових машин, механізмів, 
інструментів й устаткування приводить до шумовипромінювання 
зазначених пристроїв, створених в ім’я власного техногенного бла-
га Людиною. Реактивність зворотних зв’язків матеріального світу 
виявляється в тому, що шумове забруднення починає отруювати 
Людині життя. І Людина починає боротися із шумом: (у той же час 
продовжуючи посилено генерувати його). Викорінювання ДШ в 
даному контексті не представляється можливим. Людство повинне 
жити, відправляючи власні техногенні потреби (тобто продовжую-
чи посилено експлуатувати ДШ, щомиті, щогодини, щодня ство-
рюючи нові й нові: так вимагає прогрес техніки). Таким чином, 
маємо протилежну полярність тенденцій: необхідність створення 
й експлуатації усе могутніших  і потужних ДШ; з іншого боку – не-
обхідність безшумного існування Людини? Як завжди, істина роз-
ташована десь посередині: завдання боротьби із шумом зводиться 
до знаходження оптимального компромісу: необхідно забезпечити 
одночасно існування й найпотужніших ДШ, і акустичну безпеку 
Людини, яка неминуче піддається їхньому впливу. Отже, головні 
завдання боротьби із шумом полягають у знаходженні якогось ба-
лансу між наявністю і функціонуванням ДШ, і їхнім впливом на 
Людину. Завдання полегшується тим, що критерії такої оптимі-
зації добре відомі: ними є нормативні рівні шуму, встановлені на 
основі медичних досліджень. Відомі й засоби вирішення такого за-
вдання – різноманітні шумозахисні заходи, що переслідують мету 
зниження шуму до нормативних рівнів. 

Однак проектування, розрахунок, застосування шумозахисних 
засобів через відсутність методології їхнього застосування зараз 
здійснюється досить безсистемно й хаотично, що приводить до по-
рушення зазначеного балансу між наявністю ДШ, як об’єктивною 
неминучістю, – і мінімізацією їхнього негативного впливу на Р
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Людину. Незважаючи на широку популярність,  поширення, най-
ширше застосування шумозахисних заходів і засобів, найчастіше 
їхня дія виявляється неефективною у дуже багатьох випадках.

Завданням цього підрозділу є структуризація загальносистем-
них властивостей проблеми боротьби із шумом як відкритої  склад-
ної динамічної системи у взаємодії із зовнішнім середовищем.

1.6.4. Що ж розуміти під системою заходів щодо боротьби із 
шумом? Взагалі система – це сукупність зв’язаних між собою і в 
той же час різних між собою й незалежних одна від одної частин 
або деяка безліч елементів, створена для досягнення заданої мети; 
у техніці – сукупність взаємозалежних технічних об’єктів і про-
цесів, об’єднаних єдиною метою і загальним алгоритмом функціо-
нування [163]. У роботі [164] дається більше цікаве, більше підхо-
же за стилем і суттю визначення системи: «...устойчивое образование, 
упорядоченное счётное множество элементов массово-волновой природы, 
участвующих в программных эволюционных процессах информационно-энерге-
тического характера...»

Таким чином, система заходів боротьби із шумом повинна міс-
тити в собі, щонайменше такі елементи, що випливають із неї: 

1) навколишнє середовище; 
2) середовище поширення шуму (із ДШ в ньому); 
– саме шумозахисні засоби (у середовищі поширення шуму); 
3) об’єкти, що захищаються.
Основою дослідження повинна бути аксіома відкритості: шум 

та боротьба з ним існують у вигляді взаємодії складних відкритих 
систем. Чому відкритих? Питання замкненості вкладених одна 
в одну систем докладно розглянуті нами [52]. Ми протиставляємо 
один одному дві системи: безпосередньо шум, і боротьбу з ним; 
і кожна з них є відкритою. Чому складних? «...Сложная система – упо-
рядоченное множество структурно взаимосвязанных и функционально взаимо-
действующих разнотипных подсистем, объединённых структурно в целостный 
объект функционально разнородными взаимосвязями с целью достижения 
целей при определённых условиях...» [165].

Щодо складності системи десятків і сотень тисяч ДШ в умовах 
сучасного міста, наприклад, думаю, ніхто з читачів заперечувати 
не буде? Можна помітити тільки, що складність – це не заплу-
таність, а структурованість і взаємозв’язок!

І метою досліджень боротьби із шумом є розкриття цього 
взаємозв’язку (що можна, наприклад, здійснити засобами мо-

делювання); і навмисна примусова зміна структурованості й 
взаємозв’язку в бажаному для Людини напрямку (тобто оптимі-
зація шумового режиму за допомогою найбільш прийнятних для 
даного випадку шумозахисних заходів).

До найважливіших характеристик системи відносяться її 
структура та функції [166].

Зважаючи на  це, термін «структура» відноситься до основних   
понять – (до таких, наприклад, як «число» або «заряд»), – опису 
яких не існує закінчених дефініцій і які визначаються переліком 
властивостей. Це торкається цікавого питання про сформовану па-
радигму класифікації структур. Структуру прийнято характери-
зувати просторовим розташуванням структурних елементів, виз-
наченням їхнього якісного складу, типом симетрії, розподілом. 
Такий підхід, за своєю суттю, також є модельним: дослідник за 
своїм розумінням або інтуїцією виділяє й затушовує різні власти-
вості елементів, роблячи атрибутивними одні з них і зневажаючи 
іншими.

Функції системи уособлюють собою зовнішній прояв її власти-
востей в конкретних умовах та характеризують заданий вплив сис-
теми на оточуюче середовище. Оскільки структура забезпечує ре-
алізацію функцій, між ними існує тісний взаємозв’язок. В п. 1.8.7 
ця проблема розкривається декілька з іншого боку: що в системі 
важливіше– форма (під якою можна підрозумівати структуру) чи 
зміст (під яким можна підрозумівати функції)? Про це докладні-
ше – див. далі. Там буде показаний нерозривний взаємозв’язок і 
взаємодія між ними.

Найчастіше  досліджувану систему вважають складною, якщо в 
неї можна відзначити специфічні відмітні риси: наявність великої 
кількості елементів, багатозв’язковий характер відносин між ок-
ремими частинами, розмаїтість виконуваних функцій, наявність 
організованого багатоцільового керування. Складна система по-
винна враховувати взаємодію з навколишнім середовищем і вплив 
факторів випадкової природи. При аналізі складних систем вико-
ристовуються підходи [167, 168].

Заходи боротьби із шумом активно взаємодіють із зовнішнім 
середовищем, і внаслідок наявності шуму – існують завдяки цій 
взаємодії. Навколишнє середовище характеризується величезним 
різноманіттям факторів, їхнім взаємозв’язком, складністю, мін-
ливістю й невизначеністю.
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1.6.6. Основними властивостями системи заходів щодо боротьби із 
шумом є: системність, комплексність, цілісність. Крім цього, нами 
при проведенні СА виявлений ще ряд додаткових властивостей.

Системність досягається спільним розглядом елементів: міське 
середовище – ДШ – шумозахисні заходи – об’єкт, що захищається 
(наприклад, кімната житлового будинку, робоче місце на вироб-
ництві, і т.п.) – людина, яка перебуває там.

Комплексність характеризується послідовною організаційно-
правовою інтеграцією питань боротьби із шумом на різних рівнях: 
від окремої  людини, яка захищається, до глобальної всесвітньої 
проблеми акустичної безпеки всього людства (див. главу 1.1).

Цілісність – системна якість організованих матеріальних 
об’єктів, що виражає їхню унітарну природу, нерозчленованість 
і континуальність (безперервне різноманіття) і що охоплює всю 
топологічну сукупність елементів: від ДШ до людини, підданої 
впливу звукового випромінювання.

Дані елементи утворюють єдину систему у вигляді безлічі еле-
ментів, в якій реалізується відношення із заданими властивостя-
ми. Тому до боротьби із шумом застосовна узагальнена концепція, 
яка базується на принципах цілісності й ієрархічності, що затвер-
джують первинність системи як цілого над її елементами й ієрар-
хічною організацією [167].

Головним системно утворюючим параметром системи, що ха-
рактеризує відносини між окремими складовими частинами, є не-
гативний вплив шуму на людину, зменшення якого реалізується 
шляхом зниження його рівнів до припустимих значень.

Інші, додаткові властивості системи заходів боротьби із шумом, 
виявлені в результаті системного аналізу, полягають у наступному:

1. Поводження складної системи малопередбачуване. Розподіл 
звукової енергії, збільшений безліччю інтерференційних і диф-
ракційних явищ, досить складно описати теоретично, і навіть від-
творити засобами імітаційного моделювання (недоліки яких наве-
дені далі за текстом). Причому управління як процес організації 
цілеспрямованого впливу на об’єкт, покликаний привести його в 
необхідний стан, у складних системах не завжди дозволяє досяг-
ти поставлених цілей: принцип контр-інтуїтивного поводження 
Форрестера – складні системи реагують на зовнішні впливи зовсім 
інакше, аніж очікує наша інтуїція [169]. Практичний досвід пов-
ністю стверджує цей пункт: бо застосування шумозахисних засобів 

не завжди дає очікуваний результат, а в роботі [170] наводиться 
такий, безумовно, цікавий факт – шумозахисні посадки дерев не 
зменшували, а збільшували шум!7

2. Зміна в часі. Незважаючи на те, що система має цілісність – 
всі її елементи й зв’язки між ними піддані змінам, оскільки всі 
вони є динамічною структурою.

3. Наявність зовнішнього середовища. Жоден  об’єкт не може 
бути ізольований від впливів з боку інших систем. Всі вони піддані 
діям екзогенних факторів: природи й соціуму. Досліджуючи ту або 
іншу систему, необхідно визначити її границі (наприклад, просто-
рові), і виділити її із зовнішнього середовища. Навколишнє сере-
довище характеризується величезним різноманіттям факторів, 
їхнім взаємозв’язком  і невизначеністю.

4. Складний і багато в чому невизначений характер взаємодії 
із зовнішнім середовищем. Система відкрита, їй властивий обмін 
інформацією, ресурсом, речовиною.

5. Взаємозалежність підсистем: складені елементи комплексу 
зв’язані між собою не тільки відносинами, що визначають струк-
туру, але й зв’язані функціонально. Взаємозалежність підсистем 
виступає як необхідна умова структурної цілісності й означає, що 
в них є загальні точки типу «вхід-вихід».

6. Принципова нестійкість складних систем і необхідність ке-
рування ними як спосіб забезпечення стійкості. Структури мають 
розподілену конфігурацію, і у просторово-тимчасовому відношен-
ні в різних місцях локальна стабільність постійно порушується.

Таким чином,  захист від шуму, при розгляді його на основі сис-
темного підходу, має всі властивості складних динамічних систем, 
що відрізняються структурованістю, взаємозв’язком і взаємоза-
лежністю окремих елементів, а поводження такої системи харак-
теризується відкритістю, мінливістю, стохастичністю, і (у певній 
мірі), невизначеністю.

1.6.7. Застосування системного аналізу до окремих складових 
частин загальної системи. Проблемами системного аналізу систе-

7 На наш погляд, справа в інтерференційних явищах, пояснення яких 
надане в частині 2. Інтерференція може надати посилення енергії хвилі. 
Нічого парадоксального в тому факті немає, це зовсім не суперечить рівню 
сучасного наукового пізнання, – але ж можна уявити прикрість розгубле-
них розробників «шумозахисних» засобів у тому випадку?!!



В. Е. Абракітов. НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

66 67

Вибір і конкретизація об’єктів дослідження...

ми заходів боротьби із шумом, окрім нас, займаються також інші 
дослідники. Слід відзначити роботу [171], присвячену шумовипро-
мiнюванню пасажирського транспортного засобу, за умови розгля-
ду його, як системи, – що, (як про те написано в [171]), «...зводиться 
до аналізу її складових частин, їх ієрархії та зв’язків між ними та з оточуючим 
середовищем, а також властивостей i характеристик системи в цілому». Така 
робота органічно вплітається в наш розгляд системного аналізу 
боротьби із шумом в якості розгляду локальної складової частини 
(а саме – транспортних шумів).

1.7. Створення засобів АМ, як один із способів 
вирішення проблеми боротьби із шумом

1.7.1. При дослідженні шумового режиму найрізноманітніших  
об’єктів міського господарства, де людина піддається впливу 
шуму, при дослідженні шляхів його оптимізації, розробці шумо-
захисних заходів, визначенні їхньої ефективності та ін. важливо 
мати інформацію про кількісні і якісні характеристики  акустич-
них  процесів, що відбуваються [172].

Разом з тим натурні дослідження звукового поля, зокрема, 
виміри акустичної ефективності шумозахисних заходів і засобів, 
можуть бути здійснені тільки на вже реально існуючому об’єкті. 
У той же час практично по всіх відомих критеріях, зручніше й 
вигідніше передбачати (проектувати, конструювати) шумозахисні 
заходи й засоби на стадії проектування або реконструкції цього 
об’єкта, щоб мати змогу підбирати різні заходи й засоби, варію-
вати їхніми параметрами й т.п. Тому на стадії проектування або 
реконструкції будь-якого об’єкта міського господарства дослід-
ження процесів поширення звукових хвиль (шуму) для вдоскона-
лення умов акустичної безпеки в процесі життєдіяльності людини 
можна здійснити тільки шляхом моделювання [173].

Роль моделювання при вивченні шкідливого впливу об’єктів 
техніки на людину, принципи й варіанти побудови моделей та-
ких об’єктів розглянуті в роботі [84, с.20], де прямо зазначено: 
«Использование визуальных моделей позволяет представить разработчику 
эффективных технических решений все факторы в их взаимосвязи, влияющие 
на экологическое равновесие ... В связи с этим требуется максимальный охват 
моделированием всех объектов, задач и проблем.»

Моделювання, у т.ч. аналогове, може бути застосоване при ви-
рішенні наступних завдань охорони праці [174]:

– прогнозування, картографування, оцінки шумовому режиму 
на об’єкті, що захищається; 

– вивчення шляхів оптимізації шумового режиму на об’єкті, 
що захищається, шляхом підбору різних варіантів шумозахисних 
заходів і засобів, їхніх конструктивних параметрів; 

– розробка вдосконалених конструкцій засобів боротьби із шу-
мом та ін.

1.7.2. Картографування шумового режиму. Основне призначен-
ня і зміст карти шуму міста. Численні джерела міського шуму роз-
кидані по території міста, в результаті чого тут завжди відчуваєть-
ся визначене «акустичне тло». Його величина значно коливається. 
Вона залежить від часу доби, від близькості і кількості ДШ та ін. 
Передбачити вплив майбутніх ДШ, шумовий режим житлової за-
будови і розробити конкретні рекомендації в цій області — одне з 
головних завдань, що постають перед містобудівниками у проект-
ній практиці [175].

Проектувальнику, визначаючи характер забудови мікрорайонів 
і житлових районів міста, доводиться враховувати багато факторів 
для того, щоб створити всі необхідні умови для проживання, відпо-
чинку, обслуговування населення. Однак проектувальники часто 
приймають рішення інтуїтивно, без належного обґрунтування; під-
коряють їх композиційному задуму, прагнуть зробити «картинку», 
(тобто «виграшне» розгорнення) по магістральній вулиці, красиву 
перспективу. Хоча питання композиції, дизайну, естетики мають 
велике значення, вони не повинні відволікати архітектора, плану-
вальника від завдань оптимізації зовнішнього середовища (у т.ч. 
і від боротьби з чинником шуму). Рішення як тих, так і інших пи-
тань повинні доповнювати одне одного. Неоптимальні, неприйнятні 
населенню містобудівні рішення завдань по захисту мікрорайонів 
зустрічаються на практиці тому, що проектувальники фактично 
не мають ефективних методик прогнозування та оцінки шумового 
режиму в житловій забудові, а також розробки та оцінки ефектив-
ності різних містобудівних заходів щодо зниження шуму.

Розробляючи генеральний план населеного пункту, містобудів-
ник намічає розташування основних районів міста і транспортних 
зв’язків між ними, тобто одразу виділяє місце розташування 
основних ДШ в місті: зовнішнього і внутрішнього транспорту 
промислових і комунально-складських зон. Для того, щоб макси-
мально використовувати на цій стадії можливі заходи для шумо-
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захисту, необхідна карта (схема) основних джерел міського шуму, 
виконана у масштабі генерального плану міста. Вона є основою 
для регулювання шумового режиму на селитьбі міста, основою для 
розробки комплексних містобудівних заходів для захисту житло-
вої забудови від шуму.

Карта шуму міста — це великий розділ генерального плану, 
що фіксує сучасний чи майбутній стан шумового режиму в місті, 
рекомендує як загальні, так і конкретні шляхи досягнення норма-
тивного рівня. 

1.7.3. Складові частини і побудова карти шуму міста. Основою 
генерального плану і карти шуму міста є система міських вулиць 
і доріг. Розробку схеми розташування ДШ міста починають зі збо-
ру відомостей, що дозволяють дати характеристику ДШ в місті, 
виявлення «полюсів» шуму. Вони повинні включати матеріали, 
зазначені в [116, с. 54- 55].

Акустичні характеристики шуму джерел існуючого міста одер-
жують в основному шляхом натурних вимірів. Унаслідок величез-
ної трудомісткості (практичної неможливості) зробити виміри у всіх 
необхідних РТ (їхнє число може визначатися десятками, сотнями 
тисяч!) застосовують розрахунковий метод. Отримані дані, що ха-
рактеризують основні ДШ міста, дозволяють скласти карту джерел 
міського шуму. На карту наносять в умовних позначеннях основні 
джерела і вказують їхні еквівалентні рівні шуму в дБА. Масштаб та-
кої карти залежить від величини міста (1:10000 чи 25000). Для ма-
лих міст і селищ застосовуються більш великі масштаби (1 : 5000).

До складу карти шуму міста входить схема територій і об’єктів, 
що вимагають особливих умов акустичного комфорту (лікарні, 
санаторії, пансіонати, зоопарки, парки, НДІ, вузи та ін.). Ці те-
риторії потрібно наносити безпосередньо на схему основних зов-
нішніх ДШ. Маючи схему зовнішніх ДШ міста й об’єкти захисту 
від нього (території мікрорайонів, лікарень; НДІ, парків та ін.), 
можна більш раціонально і чітко, з урахуванням соціально-еконо-
мічних завдань, вирішити планувальну структуру міста. Взаємне 
раціональне розміщення основних функціональних зон міста доз-
воляє значно послабити чи повнітю ліквідувати вплив багатьох 
ДШ — аеродромів, промислових і комунальних підприємств та 
ін. Необхідно передбачати виділення гучних об’єктів у спеціальні 
зони і їхню ізоляцію від території селитьби за допомогою санітар-
но-захисних зон. 

Остаточне уявлення про шумовий режим дають карти шуму 
житлових мікрорайонів і житлових районів. Розрахункові (екві-
валентні) рівні звуку для їхньої побудови беруть зі схеми ДШ міс-
та. Карта шуму житлового району включає:

− уточнену схему ДШ з вказівкою розрахункових рівнів шуму;
− карти шуму мікрорайонів та інших територій, що входять до 

складу житлового району;
− карту акустичного дискомфорту житлового району;
− основні містобудівні шляхи зниження шуму до нормативного 

рівня.
Карта ДШ на території житлового району являє собою не що 

інше, як викопіювання з карти міста в більш великому масштабі 
(1:2000), остаточно скоректоване й уточнене відповідно до проекту 
детального планування житлового району. На цій стадії прий-
мають принципові рішення поперечних профілів вулиць і доріг, 
розміщення споруд, що екранують, будинків – екранів житлового 
і нежилого призначення, озеленення. Для існуючого міста карти 
шуму мікрорайонів дозволяють судити про існуючий шумовий 
режим в житловій забудові, про зони акустичного дискомфор-
ту, про необхідність застосування заходів для зниження шуму і 
їхньої ефективності, про правильність розміщення майданчиків 
відпочинку на території мікрорайонів, стоянках і т.д. Для знову 
проектованого міста і житлового району карти шуму мікрорайонів 
є особливо важливими при зіставленні різних варіантів забудови, 
виборі оптимального (за шумовим режимом) рішення і т.д. Карта 
шуму мікрорайону є фактичним документом, що характеризує 
шумовий режим по периметру будинків.

Таким чином, згідно з вимогами до сучасної проектної докумен-
тації, що регламентує генеральний план перспективного розвитку 
міста, (і його окремих складових частин), до її складу повинні вхо-
дити наступні основні «акустичні» документи:

1) карта ДШ міста (масштаб 1:25000);
2) карта ДШ мікрорайонів (масштаб 1:2000);
3) карта шумового режиму територій, що вимагають особливих 

умов акустичного благоустрою (масштаб 1:1000);
4) карта зон акустичного дискомфорту житлових районів (мас-

штаб 1:2000);
5) карта зон акустичного дискомфорту території міста (масштаб 

1 : 25000);
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6) пояснювальна записка з повними акустичними розрахунка-
ми, характеристикою найбільш гучних об’єктів і техніко-еконо-
мічним обґрунтуванням вибору містобудівних рішень, спрямова-
них на забезпечення акустичного) комфорту.

Безумовно, розробка карти шуму міста — процес творчий. Тому 
згодом обов’язково виникають доповнення, зміни, спрямовані на 
поліпшення та оптимізацію цього процесу, на досягнення найбільшо-
го ефекту в захисті житлової забудови від міського шуму [123, 176].

Одним із шляхів найбільш раціонального і максимально при-
йнятного за всіма критеріями підбору варіантів картографування 
шумового режиму є дослідження на моделях.

1.7.4. Способи реалізації існуючої потреби в картографуванні 
шумового режиму різноманітних об’єктів міського середовища. 
В умовах щільної і насиченої сучасної міської забудови стає все су-
тужніше застосовувати архітектурно-планувальні, організаційні і 
конструктивні методи боротьби із шумом, що стали традиційними; 
і у зв’язку з цим в усьому світі йде безперестанний пошук нових, 
несподіваних, непередбачених, неявно виражених раніше техніч-
них рішень, спрямованих на вирішення цієї насущної проблеми.

Відомі різні експериментальні способи кількісної оцінки зашу-
мованості міських забудов. Найбільш доцільно і доступно одержу-
вати дані про зниження шуму експериментальним шляхом у ході 
натурних вимірів. Однак проведення таких вимірів є дуже складною 
справою. Це пов’язано з тим, що на території житлових комплексів 
діють одночасно кілька ДШ, тому шумове тло надзвичайно високе, 
неможливо ліквідувати шумові перешкоди, вплив вітру та інших 
атмосферних умов, що спотворюють картину поширення шуму.

Найбільш сприятливі умови для вирішення завдань містобудів-
ної акустики створюють експерименти з використанням моделю-
вання як одного з найбільш ефективних і економічних методів 
дослідження, що дозволяє проводити їх в умовах, максимально 
наближених до реальних. Достоїнство експериментальних дослід-
жень на моделях – здійснення фізичних спостережень на основі іде-
альних умов, що неможливо забезпечити в натурі. Не слід забувати, 
що мова йде про складніші дифракційні процеси на території місь-
кої забудови, де будинки, дерева, рельєф місцевості викликають 
несподівані ефекти, що важко піддаються математичному опису.

У зв’язку з цим для вибору конкретних об’єктів дослідження 
були розглянуті існуючі методи АМ і відомі заходи боротьби із шу-
мом; виявлені їхні достоїнства і недоліки.Р
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1.7.5. Актуальність складання досконалої, комплексної і взає-
мозалежної багатоієрархічної методики моделювання. В області 
технічного використання АМ стосовно до вирішення конкретних 
завдань можуть бути виділені два основних аспекти проблеми, а 
саме – моделювання процесів, які відбуваються при поширенні 
звукової хвилі:

– від ДШ до об’єкта, що захищається, (наприклад, до РТ в се-
литьбі, до робочого місця робітника на підприємстві та ін.) для 
прогнозування шумового режиму на ньому і його подальшої оп-
тимізації [177];

– у внутрішньому середовищі шумозахисного пристрою [178] 
для визначення ефективності цього пристрою і вивчення шляхів 
її підвищення.

Істотним недоліком існуючих методів математичного моделю-
вання (побудованих, насамперед, на відомих фізичних закономір-
ностях ослаблення інтенсивності звуку залежно від відстані [179]), 
є те, що вони не враховують фізичні процеси зниження шуму все-
редині різних перешкод на шляху його поширення, і порівняно 
непогано відображають тільки зовнішню сторону процесу. Якщо 
уважно проаналізувати відомі формули подібного призначення 
(наприклад, формули (1)-(19) [110]), легко можна помітити, що 
в них не входять які-небудь конструктивні характеристики ма-
теріалів, з яких виконані поглинаючі й відбиваючі звук поверхні 
(наприклад, їхні альбедо та ін.) Таким чином, відомі формули, що 
знайшли відображення в основному нормативному документі, 
відтворюють математичну модель процесів поширення звуку на 
територіях украй поверхово, у найбільш загальному вигляді, не з 
огляду на безліч конкретних нюансів, пов’язаних з акустичними 
властивостями поверхонь, що відбивають звук, – і розрахунки з 
їхнім використанням внаслідок вищезгаданого недоліку стражда-
ють невисокою точністю.

З іншого боку, відомі методики розрахунку звукоізолюючої 
здатності різних матеріалів, розрахунку звуковбирних облицю-
вань та ін. (формули (20)-(55) [110]), які порівняно непогано ві-
дображають фізику процесів, котрі відбуваються всередині цих 
конструкцій, що відбивають і поглинають звук. Однак при уваж-
ному розгляді таких формул можна помітити, що в них не входять 
параметри, які докладно і досконально, до дрібниць характеризу-
ють зовнішній звук – (наприклад, кут падіння звукової хвилі й 

ін.), а вихідні дані до розрахунку звичайно вичерпуються тільки 
абстрактними рівнями звукової потужності і т.п. – унаслідок чого 
такі розрахунки, знову ж, не враховують всі аспекти, зв’язані саме 
з зовнішнім звуком! 

Отже, мова йде про необхідність створення комплексної і взає-
мозалежної багатоієрархічної методики моделювання всіляких 
і різноманітних акустичних процесів і явищ, що охоплює всі 
рівні завдання, що підлягає вирішенню завдання: від найбільш 
вищого – (поширення шуму на території забудови, складання 
карт шуму міста в  цілому і т.д.) до найбільш нижчого – (проце-
си зниження шуму в окремо взятій одній акустичній перешкоді, 
розташованій безпосередньо в об’єкті, що відгороджується). Безу-
мовно, нижчий рівень – (тобто зниження шуму в кінцевому місці 
його поширення), складаючись з кінцевою безліччю аналогічних 
процесів на рівнобіжних і вищестоящих рівнях (зниження шуму 
цільними вже і комплексно єдиними акустичними екранами, де-
ревами і т.п.), визначає в остаточному підсумку загальну картину 
поширення шуму на території міста, – але зараз, у сучасному стані 
речей, на нинішній стадії розвитку прикладної теорії акустики 
– цей зв’язок виявляється розірваним?!

Вирішенню цієї актуальної і наболілої проблеми й присвячена 
наша робота. Можна констатувати назрілу вже й актуальну необ-

Рис. 1.14. Логічний ланцюжок застосування результатів АМ.
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хідність створення цільної і єдиної теорії, що узагальнює поперед-
ні досягнення в області моделювання процесів поширення звуку, 
і що дозволяє досягти нові, ще неявні прикладні цілі. Таким чи-
ном, мова йде про підняття даної області пізнання на якісно новий 
рівень, що являє собою принципово новий напрямок у науці.

 У найбільш загальному вигляді логічний ланцюжок застосуван-
ня результатів такого АМ можна представити згідно за рис. 1.14. 

Такий ланцюг повинен бути досить розгалужений, багаторів-
невий, варіабельний, здатний оперативно реагувати на внутріш-
ні зміни в середовищі, що моделюється (так званий зворотний 
зв’язок), і давати несподівані додатки практичних результатів не 
тільки в області акустики, але й в інших областях науки! 

1.8. Різновиди моделей, що існують
1.8.1. Моделювання – як спосіб пізнання навколишнього світу. 

Моделлю називається спеціально створений об’єкт, що відображає 
деякі властивості іншого, досліджуваного об’єкта. Моделювання – 
одна з основних категорій пізнання: на ідеї моделювання, власне 
кажучи, базується будь-який метод наукового дослідження – як 
теоретичний (при якому використовуються різного роду знакові, 
абстрактні моделі), так і експериментальний (що застосовує пред-
метні моделі). У вузькому, загальновживаному змісті під цим по-
няттям мається на увазі дослідження яких-небудь явищ, процесів, 
систем чи об’єктів шляхом побудови і вивчення їхніх моделей; 
використання моделей для визначення чи уточнення характеру і 
раціоналізації способів побудови об’єктів; а під моделлю, відповід-
но, розуміється, модель–пристрій, що відтворює якусь конструк-
цію, яку вона імітує, або саме дію цієї конструкції. У широкому 
значенні модель – будь-який образ чи аналог (уявний чи умовний: 
зображення, опис, схеми, креслення, графік, план, карта) об’єкта, 
процесу чи явища («оригіналу» даної моделі) в якості його заміни, 
використовувана на початку.

Моделювання при цьому являє собою не формалізовану проце-
дуру, а пошук з елементами евристики. 

Згідно з [180], моделювання є метод дослідження складних 
процесів на моделях із застосуванням методів теорії подібності 
(що вивчає умови подібності фізичних явищ) при постановці й 
обробці експерименту. Відповідно до неї [180] два явища назива-
ються подібними, якщо всі кількісні характеристики одного з них 

виходять з відповідних їхніх кількісних характеристик іншого 
шляхом множення їх на постійні числа (константи подібності, на-
зивані також «масштабами моделювання»), однакові для всіх од-
норідних величин, якщо вони якісно однакові і характеризуються 
рівним значеннями деяких безрозмірних параметрів (визначаль-
них критеріїв подібності), складених з фізичних і геометричних 
величин, що характеризують ці явища. 

Основною умовою вірогідності при цьому виступає так званий 
ідентифікатор подібності натурних явищ, і явищ, що моделюють-
ся: фізичні явища, процеси чи системи подібні, якщо в подібних 
точках простору, у подібні моменти часу окремі величини, що ха-
рактеризують стан системи, пропорційні відповідним величинам 
іншої системи. При побудові моделей використовують критерії 
подібності, чи безрозмірні числа, складені з розмірних фізичних 
параметрів, які визначають розглянуті фізичні явища (див. вище). 
Найпростішим, відомим усім прикладом критерію подібності є, 
зокрема, масштаб географічної карти чи плану – дріб, чисельник 
якого дорівнює одиниці, а знаменник – числу, що показує змен-
шення зображення (моделі) відносно його ж натурним розмірам. 
Вимоги теорії подібності повинні бути належним чином враховані 
при побудові будь-якої модельної системи.

Вивчення якого-небудь процесу методом аналогії здійснюється 
шляхом експериментального дослідження якісного іншого фізич-
ного процесу, описуваного такими ж за формою математичними 
рівняннями (так зване «математичне моделювання», на відміну 
від «фізичного», при якому фізичні процеси однакові). При цьому 
передбачається, що всі процеси (повна подібність) чи найбільш іс-
тотні (локальна подібність) у будь-який момент часу дослідження 
й у будь-якій точці відрізняються від відповідних параметрів на-
турного явища у певне число раз. Як видно з прикладеної схеми, 
моделі займають проміжне положення між двома украй віддале-
ними один від одного полюсами, служачи свого роду «містком» 
між діаметрально протилежними один одному експериментальни-
ми і теоретичними способами досліджень.

Як відомо, вчені (принаймні, на сучасному етапі розвитку на-
уки і техніки) поділяються на теоретиків і експериментаторів: 
перші беруться за умоглядне дослідження якихось процесів, абс-
трактно домислюють їх, і роблять неіснуюче до них предметом 
загального надбання; другі ж у міру своїх сил і можливостей (а та-
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кож стану притаманного їм матеріально-технічного забезпечення, 
що в даному випадку дуже немаловажне) займаються завзятою 
працею, забезпечуючи теоретиків набором дивних фактів, зовсім 
недоступних споконвічно для розуміння, і настійно потребуючих 
з їхнього боку найдетальнішого і наукового тлумачення. Моделю-
вання якось єднає тих і інших, служить містком між двома проти-
лежними антитезами. Розглянемо відомі різновиди моделювання, 
що застосовуються в науці і техніці.

1.8.2.Натурні і напівнатурні виміри. Найбільш точну і достовір-
ну (хоча, безумовно, не зовсім повну) інформацію про досліджува-
ний процес, явище можна одержати тільки шляхом натурних 
вимірів [181, 182]. Вони, на жаль, просто незастосовні для дослід-
ження більшості неіснуючих (наприклад, проектованих) об’єктів. 
Апроксимація даних натурного виміру характеристик одного 
об’єкта під характеристики іншого подібного до нього об’єкта та-
кож можлива тільки у вкрай рідких випадках.

У ряді випадків найбільш складна і громіздка частина системи, 
яка вважається зовсім непотрібною для цілей проведеного аналізу, 
заміняється моделлю; інша ж частина, яка безпосередньо підлягає 
вивченню, береться дійсною. Прикладом таких напівнатурних 
вимірів є, наприклад, стендові випробування літакових двигунів: 
сам літальний апарат ще не існує; випробуванню підлягає тільки 
його енергетична установка (яка береться готовою, уже зібраною); 
фюзеляж, крила і т.п. елементи, дуже важливі в конструкції го-
тового виробу (літака) в цілому, прийняті для цілей описуваного 
експерименту несуттєвими, замінені в експерименті частинами 
конструкції самого стенду.

1.8.3. Фізичне моделювання. Здійснюється за допомогою моде-
лей, подібних до натури, тобто подібні величини моделі й натури 

мають однакову фізичну природу й однаковий математичний 
опис. При цьому зберігаються особливості натурного експеримен-
ту, але полегшується одержання результатів, тому що первісно 
обрані зручні діапазони виміру фізичного поля. 

Однак такі фізичні моделі, побудовані з дотриманням відомих 
критеріїв теорії подібності, займають великі площі, тому що їхній 
масштаб без порушення подібності не може бути значно зменше-
ний, наочні результати можливо одержати тільки після ретельної 
обробки всіх даних. Має місце їхня обмежена область застосуван-
ня, оскільки утруднене моделювання ДШ різного виду, наявних 
одночасно на об’єкті. Це особливо наглядно на прикладі АМ, що 
розглядається далі. Так, складність пристроїв АМ обумовлює гро-
міздкість моделі досліджуваного об’єкта і моделей джерел звукової 
енергії, наявність безлічі різновидів ДШ (див. нижче), їхня склад-
на конфігурація (наприклад, модель лінійного ДШ – дороги з авто-
мобілями повинна повторювати всі її ухили, вигини й транспортні 
розв’язки). У сполученні з іншими недоліками, зазначеними далі, 
у першу чергу з необхідністю зміни тиску повітряного середовища 
для дотримання подібності (для чого ці дослідження варто робити 
в барокамері) ці способи не завжди можуть бути оптимальними. 

1.8.4. Модель прямої аналогії (МПА) на основі аналогії імітує 
натурну фізичну систему по її елементах таким чином, щоб кожно-
му з фізичних елементів натури відповідало певне зображення його 
еквівалента (з чого випливає головна перевага МПА – наочність). 
При цьому згідно [180] два явища вважаються подібними, якщо 
за заданими характеристиками одного з них можна одержати ха-
рактеристики іншого масштабним перерахуванням, аналогічним 
переходу від однієї системи одиниць виміру до іншої.

Аналогове моделювання засноване на однаковому математич-
ному описі, але різній фізичній природі схожих величин моделі 
і натури (тобто на аналогіях). При цьому відбувається розчлено-
вування системи на її складові – фізичні елементи. Залежно від 
ступеня ідентичності математичних описів моделі і натури на 
додаток до «чисто аналогового» (МПА) можна виділити ще і такий 
різновид, як квазіаналогове моделювання, – (яке характеризуєть-
ся більш віддаленим ступенем аналогії).

В основі МПА полягає імітація на основі аналогій натурної, 
фізичної системи по її елементах таким чином, щоб кожному з 
фізичних елементів натури в моделі відповідало певне зображення 

Рис. 1.15. Моделі – як метод наукового пізнання.
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її еквівалента. Достоїнства МПА позначаються в тій  чи іншій мірі 
залежно від подробиць й конкретності представлення в ній еле-
ментів досліджуваної фізичної системи. Згідно з [183], це особливо 
відноситься до моделювання систем з розподіленими параметрами 
і фізичними полями (до яких можна віднести звукові поля про-
мислових підприємств). МПА дають велику фізичну наочність. 
При проведенні такого роду досліджень можна простежити вплив 
зміни окремо узятого фізичного елемента чи фактора на всю 
систему в цілому, тому що кожен елемент має своє зображення. 
У моделях крайових задач зберігається геометрична подібність 
форми областей, що дає можливість швидкого впливу на ту чи 
іншу ділянку області. Модель можна аналізувати і коректувати за 
допомогою підстановки даних та інших експериментів і натурних 
вимірів, використовувати її для перевірки теоретичних пропози-
цій. З метою забезпечити розумну витрату устаткування, (а, отже, 
і вартість моделі), виникає питання про припустиме спрощення 
моделі, що при застосуванні МПА зважується порівняно легше, 
ніж, допустимо, при фізичному моделюванні.

За допомогою аналогових і квазіаналогових моделей неможли-
во досліджувати будь-яку, (першу, що й тільки потрапилась), – 
запропоновану фізичну задачу. У цьому полягає їхнє основне 
обмеження області застосування. Необхідно виявити відповідну 
аналогію, якщо вона взагалі існує, і тільки потім будувати модель 
з урахуванням спрощення її елементів. 

Останнім часом з’явилася тенденція до злиття аналогового 
моделювання з комп’ютерним. Досліджувана система розчлено-
вується на окремі фізичні елементи і вводиться в ЕОМ у вигляді 
їхніх моделей без складання тих моделей. При цьому має місце 
розчленовування математичного опису досліджуваної системи на 
окремі елементарні операції відповідно до класу ЕОМ.

1.8.5. Математичні моделі. Їх створюють, використовуючи ма-
тематичні поняття і відношення: геометричні фігури, числа, ви-
рази й ін. Математичними моделями в більшості випадків бувають 
функції, рівняння, нерівності, їхні системи.

Вирішення задачі математичними методами здійснюється в три 
етапи:

1)  створення математичної моделі даної задачі;
2)  вирішення відповідної математичної задачі;
3)  аналіз об’єкта.

Рис. 1.16. Етапи вирішення прикладної задачі математичними мето-
дами: А – дана прикладна задача в моделюванні; В – її математична мо-
дель; С – відповідь для моделі; D – відповідь для даної прикладної задачі.

Щоб створити відповідну модель, потрібно знати не тільки 
математику, але і ту галузь науки і виробництва, з якою зв’язана 
дана прикладна задача. Якщо модель складена неправильно, 
неправильним будуть і рішення задачі, і відповідь. Важливим є 
також останній пункт вирішення прикладної задачі – аналіз від-
повіді. Відповідь С для абстрактної задачі В може не задовольняти 
даній задачі А, чи задовольняти їй не повністю. Відповідь С може 
бути точною для задачі В, відповідь для прикладної задачі А май-
же завжди може бути тільки наближеною. Тому їх слід записувати 
відповідно до правил наближених обчислень. 

1.8.6. Загальні вимоги до способів моделювання процесів поши-
рення звуку.

Завданням будь-якого виду моделювання процесів поширення 
звуку з метою боротьби із шумом є побудова карти шуму об’єкта, 
на підставі якої потім аналізують прогнозований на ньому шумо-
вий режим, конкретизують шумозахисні заходи, визначають їхню 
ефективність і т.д.

Принципово можливо побудувати карту шуму двома способами:
1) Визначенням акустичних параметрів у дискретних конт-

рольних точках на моделі досліджуваного об’єкта з наступною 
інтерполяцією значень, на підставі чого проводяться так звані 
ізобели – лінії, що з’єднують точки з однаковими значеннями, 
наприклад, рівнів звуку. Тобто спочатку роблять обмежене число 
переривчастих вимірів у деяких дискретних точках; потім (за їхні-
ми даними) вручну, шляхом інтерполяції поширення отриманих 
відомостей й інтуїтивних здогадів роблять картографування шуму 
(дискретні способи).

2) Суцільною візуалізацією цілковитої картини поширення 
звуку (або хвильового полю іншої фізичної природи), що його мо-
делює. Тобто одразу ж користувачеві надається видимий повний 
і цільний дискурсивний образ. Це явно наочніше, тому що при 
цьому справу ведуть не з дискретними значеннями в якихось окре-
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мих місцях, що характеризують поле, причому вибір їхнього роз-
ташування може виявитися невдалим, а кількість у будь-якому 
випадку по п. 1 недостатня для правомірного відображення поля 
в цілому, – а з безупинним суцільним полем. При цьому семіоти-
ка такої картини повинна передбачати можливість її порівняно 
нескладної і швидкої розшифровки і декодування (недискретні 
способи).

І в тому, і в тому разі ставиться мета одержання не тільки кіль-
кісних характеристик досліджуваного процесу (наприклад, рівнів 
звуку в контрольних точках), але і виявлення певних якісних його 
особливостей (наприклад, загальної картини хвильового поля 
з урахуванням явищ дифракції, інтерференції, відображення зву-
ку і т.д.).

Мета в обох випадках досягається шляхом побудови моделі – 
пристрою, що відтворює влаштування і дію об’єкта досліджень.

Така модель повинна бути динамічною, просторово-часовою, 
допускати можливість застосування неевклідової геометрії для 
відображення кривизни Гаусса, наприклад. 

1.8.7. Що важливіше: форма чи зміст?
Як бачимо, побудова будь-якої моделі ставить цілий комплекс 

питань, зв’язаних як зі змістом, так формою процесів моделюван-
ня. Формальна сторона при створенні моделей обов’язково має 
бути витриманою, оскільки зневаження цією стороною питання 
одразу ж спричиняє різке зниження вірогідності результатів мо-
делювання. Тому трохи пофілософствуємо на теми взаємозв’язку 
обох категорій.

 Традиційне формулювання категорій: «зміст» – як сукупність 
елементів і їхніх взаємодій; «форма» – внутрішня організація, 
структура змісту, – може бути оскаржена, коли прийняти, що 
структура є істотним елементом змісту, і ті самі об’єкти, зв’язані 
між собою різним чином, представляють якісно різні об’єкти, що 
мають відмінний один від одого зміст.

Зміст виражає процес взаємодії елементів чи явища об’єкта 
і визначається як самими елементами, так і їх структурою. До 
цього найбільш близька винахідницька категорія, зокрема форма 
вираження «Об’єкт винаходу – «Пристрій».

Форма виражає спосіб існування, вираження, прояву змісту. 
До цього найбільш близька винахідницька категорія, зокрема, 
форма вираження «Об’єкт винаходу – «Спосіб».

Пізнання об’єкта здійснюється звичайно поетапно:
1) пошук елементів, що визначають властивості цілого об’єкта. 

На цьому етапі пізнання структура об’єкта розглядається тільки 
як його будова (приклади див. в історії природознавства);

2) прагнення пояснити властивості об’єкта (а для цього треба 
здійснити його фіксування і його теоретичне виділення від іншого). 
На цьому етапі структура виступає як інваріантний аспект об’єкта;

3) більш високий рівень пізнання: структура як закони зв’язку, 
система відносин між частинами.

Поводження об’єкта виражається в наш час математичним 
поняттям «функції», тобто форма має тепер функціональний ха-
рактер.

Форма по-різному реагує на зміну змісту. Очевидно, найбільш 
характерною є така схема послідовної видозміни і взаємодії ви-
щевказаних категорій:

1. Відповідність за характером → 2. Невідповідність за рівнем 
змісту і форми в період появи нової форми → 3. Зміст досягає рівня 
форми → 4. Зміст випереджає її рівень → 5. Невідповідність за рів-
нем веде до невідповідності за характером → 6. «Скидання» форми.

Взаємодія старих і нових форм виявляється в тому, що зміст 
може використовуватися і підкоряти стару форму, але тільки на 
базі нової відповідної йому форми, тому що внаслідок недостат-
нього розвитку зміст ще не може існувати в новій формі повністю, 
стара форма при цьому еволюціонує.

Критерії складності системи: багатокомпонентність, неоднорід-
ність, розходження елементів за їхніми функціями, неможливість 
існувати поза системами, наявність великої кількості ієрархічних 
рівнів, різноманіття зв’язків, складність їхнього виявлення, неод-
нозначність залежності структури і функції системи, здатність до 
самоорганізації, саморозвитку. Усіма перерахованими ознаками 
складної системи володіє, наприклад, система «людина – навко-
лишнє середовище».
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1.9. Класифікація методів акустичного моделювання
Уперше(?)8 класифікація методів акустичного моделювання 

була наведена автором у роботах [184, 186] (і винесена на обгово-
рення в його кандидатській дисертації [187, 188, 189, 190]).

Нижче даємо детальну «розшифровку» цієї класифікації (Рис. 1.17).

1.10. Аналіз способів фізичного моделювання процесів 
розповсюдження і поширення звуку

Не усі види моделей, використовувані в інших областях науки, 
можуть бути застосовані в акустичному моделюванні. Оптимальне 
рішення, очевидно, знаходиться десь посередині між крайніми по-
зиціями – теорією і експериментом. Переважно використовувати 
фізичні (у першу чергу), а також аналогові моделі. 

1.10.1. Відомий спосіб досягнення подібності адекватних пара-
метрів моделі та натури при фізичному моделюванні акустичних 
процесів. Стосовно до АМ з метою ОП і навколишнього середовища 
(питанням боротьби із шумом), що розглядаються, здійснюються 
два різновиди моделювання:

− моделювання процесів випромінювання (тобто моделювання 
ДШ) [155], 

− моделювання процесів поширення звуку [184]. 
Відомий спосіб досягнення подібності при фізичному моделю-

ванні акустичних процесів, відповідно до якого при цьому висува-
ються наступні вимоги подібності [116, 185]:

8 Знак запитання поставлений не даремно. Автор спочатку навіть виніс 
тезу «Створення класифікації методів акустичного моделювання» у роз-
діл «Наукова новизна» своєї дисертаційної роботи. Протиставити цій тезі 
якісь друковані відомості не вдалося, тобто в інших літературних джере-
лах, окрім авторського [186], класифікація методів акустичного моделю-
вання не знайдена (тобто, можливо, раніше ніде не публікувалася?) 
Офіційний опонент «зарубав» цей пункт, заявивши: «Методы акустичес-
кого моделирования известны и хорошо описаны в литературе. Я не верю 
в то, что кто-либо до вас не удосужился систематизировать их, и создать 
их классификацию.» Автор змушений був погодитися з думкою опонента, 
вважаючи питання про пріоритет створення подібної класифікації зовсім 
не принциповим. 
Однак, аналіз сотень літературних джерел, проведений з тієї самої пори 
дотепер  не дав задовільних результатів пошуку такої класифікації, ство-
реної іншими авторами раніше згаданих робіт В. Е. Абракітова.  Чи була 
створена така класифікація до нас? – мабуть, дійсно не настільки вже 
і важливо; нами вона розроблена ще в 1993 р., а нинішня робота автора не 
повторює її, а модернізує, удосконалює, наповнює новим змістом. 

Рис. 1.17. Укрупнена класифікація методів акустичного моделювання 
{суттєво відрізняється від застарілої адекватної схеми [189]}: розгля-
дувати сумісно із наступною схемою – на рис. 1.18.
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1. Геометрична подібність моделі натурі (що досягається шля-
хом виготовлення зменшеної чи збільшеної у с

L
 разів моделі, котра 

зберігає особливості, розташування, конфігурацію і т.п. ознаки 
елементів, подібних до натурних, (де с

L
= n : 1; …; 2:1; 1:1; 1:2; …; 

1: n) – масштаб лінійних розмірів).
Лінійні розміри моделі L

м
 зв’язані з лінійними розмірами нату-

ри L
н
 співвідношенням:

    L
м
 = с

L
·L

н
, м,   (1.26)

де с
L
 – константа подібності, що вже неодноразово використову-

валася вище. Площі моделі S
м
 і натури S

н
 зв’язані співвідношен-

ням:
    S

м
 =с

L
2S

н
, м2,   (1.27)

Адекватні обсяги в моделі і натурі зв’язані як:
    V

м
 =с

L
3V

н
 , м3.   (1.28)

2. Дотримання рівності відносин лінійних розмірів L до довжи-
ни хвилі λ у моделі (індекс 

м
) і в натурі (індекс 

н
) (що досягається 

шляхом зміни довжини хвилі λ
м
 і частоти f

м
 звуку в моделі стосов-

но натурних λ
н
 і f

н
) при рівності швидкості розповсюдження звуку 

в моделі c
м
 та натурі c

н
. Тобто, при побудові такої моделі мислено 

вважаємо, що звук в моделі розповсюджується з такою ж швидкіс-
тю, як і в натурі. Вимоги подібності наведено згідно з [184]:

У загальному випадку умови (1.29) не зовсім коректні [191, 
192]. Вони діють тільки при наявності останнього, третього пункту 
з вищезгаданої системи рівнянь. Покажемо, що в цієї триєдності 
має рацію, а що – ні. Насправді, для моделювання явища дифракції 
необхідно дотриматися подібності відношення лінійних розмірів 
досліджуваного об’єкта до довжини хвилі натурного випроміню-
вання, й аналогічного відношення відповідних параметрів моделі:

    L
н
/λ

н
 = L

м
/λ

м
 ,  (1.30) 

де L
н
 і L

м
 – розміри моделі відповідно в натурі й моделі, м, (див. 

вище); λ
н
, λ

м
 – довжина хвилі відповідно в натурі і моделі, м.

Для дотримання цієї вимоги при умові основної залежності 
(1.26) при дотриманні умови рівності швидкості розповсюдження 
звуку в моделі c

м
 та натурі c

н
 потрібно змінити довжину хвилі дже-

рела випромінювання (на моделі). Це значить, що при зменшенні 

моделі щодо натури доводиться переходити в область короткох-
вильових випромінювань, а при збільшенні – у довгохвильову об-
ласть. При недотриманні цієї немаловажної умови не дотримуєть-
ся подібність в явищах дифракції. 

3. Дотримання рівності імпедансів у моделі й у натурі. Як ука-
зується, наприклад, у [112], ця вимога практично нездійсненна 
і на практиці заміняється рівністю коефіцієнтів звукопоглинання 
α

м
 = α

н
 (що досягається шляхом підбора при конструюванні моделі 

адекватних матеріалів задля виготовлення подібних натурним (за 
призначенням) поверхонь в моделі, що відбивають енергію, кутів 
падіння звуку і т.п.). 

1.10.2. Відомі загальновизнані недоліки фізичного моделюван-
ня. Недоліками такого підходу є:

– за п. 1 – складність випромінювання й особливо прийому 
(реєстрації) випромінювання звуку, що моделюється (наприклад, 
у масштабі с

L
 = 1:10 обсяг мікрофонного капсуля повинен бути 

зменшений у 1000 разів стосовно натурного). Докладно це розгля-
нуто автором в роботі [184].

– за п. 2 – як правило, під фізичним моделюванням в акустиці 
розуміють саме «крупномасштабное моделирование на акустических полиго-
нах и заглушенных камерах» згідно з [184]; оскільки зменшення мас-
штабу моделі менше с

L
 = 1:20 неможливо через перехід в область 

ультразвукових і гіперзвукових частот, де висока частота f
м
 і мала 

довжина хвилі λ
м 

визначають специфічні особливості поширення 
модельного випромінювання [112]. (Треба зневажити, що взагалі 
звук з f > 2.105 Гц фізично нездатний поширюваться в повітрі). 
У такий спосіб істотно обмежений діапазон можливих масштабів 
моделювання. 

– за п. 3 – невідповідність у моделі й у натурі акустичних і ме-
ханічних властивостей матеріалів, причому згідно з [112] їхню 
подібність на сучасному рівні науки и техніки забезпечити немож-
ливо з наступних причин: 

1) необхідність витримувати строго визначені кути падіння 
звуку; саме по собі поняття «імпеданс» неконкретизоване і не є за-
гальноприйнятим у фізиці; 

2) вимогу рівності α
м
 = α

н
 не так просто витримати, тому що за-

значений коефіцієнт звукопоглинання залежить не тільки від різ-
новиду, а також від товщини матеріалу, тобто для одного й того ж 
самого матеріалу в моделі й в натурі коефіцієнти звукопоглинання 
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будуть різні, якщо товщини шарів цього матеріалу в подібних еле-
ментах моделі й натури різні (що випливає з п. 1); 

3) неконкретизовані вимоги до енергетичних характеристик 
моделей ДШ стосовно натурних ДШ. Унаслідок цього область за-
стосування фізичного моделювання обмежена.

Фізичне моделювання акустичних процесів (та його болісні 
проблеми) докладно описані, наприклад, у [116].

Вищевказані п. 1, 2, 3 являють собою не що інше, як формулюван-
ня критеріїв подібності. Але це зроблено частково, що представляє 
значні незручності при практичній реалізації моделей, де бажано 
мати масштабні співвідношення в дохідливому вигляді, а критерії 
та індикатори подібності використовувати для їхньої перевірки.

1.10.3. Виявлені персонально автором недоліки фізичного моде-
лювання. Ніким дотепер майже не зверталася увага на необхідність 
зміни параметрів газоподібного середовища поширення звукових 
хвиль, а особливо таких з них, як атмосферний тиск (у неявному 
вигляді ця вимога випливає з п.3 вищевказаного відомого способу 
досягнення подібності). Це питання у відомих літературних джере-
лах пояснюється дуже незрозуміло. Наприклад, в [113] в підрозділі 
«Моделирование механического шума» на с. 35 фігурує: «Условия воз-
буждения звука должны быть одинаковыми. Воздух, окружающий модель, должен 
иметь те же плотность и температуру, что и в натурных условиях». Але в тому ж 
самому довіднику [113] на с. 31 в іншому підрозділі «Моделирование 
распространения шума в помещениях» його автори собі ж супере-
чать, пишучи протилежне: «Не обязательно иметь одну и ту же среду в моде-
ли и в натуре – иногда в модели удобнее применить фреон или водород, скорости 
звука в которых существенно отличаются от скорости звука в воздухе». Вважаю-
чи, що моделювання розповсюдження шуму в приміщеннях включає 
в себе моделювання механічного шуму як свою невід’ємну складову 
частину – (шум від моделі механічних джерел розповсюджується в 
моделі приміщення), та вони співвідносяться між собою як загальне 
і часткове, – складається враження, що автори [113] самі достовірно 
не знають, потрібно змінювати параметри газоподібного середовища 
поширення звукових хвиль при моделюванні, чи ні? – (або ж деякі 
автори в чисельному колективі розробників довідника  [113] просто 
не знайшли необхідної єдності й взаємопогодженості з іншими?!)

У більшості випадків ця вимога просто замовчується, за винятком 
роботи [112], де прямо вказується, що тиски в моделі й в натурі повин-
ні бути рівними. Те, що це не так, можна показати різними способа-

ми, наприклад, записавши загальновідоме рівняння стану ідеального 
газу, що зв’язує початкове 1 і кінцеве 2 стану того самого газу через 
його тиск Р, температуру Q і обсяг V для кожного із станів:

   P
1
V

1
/Q

1 
=P

2
V

2
/Q

2 
= const  (1.31)

і замінивши індекси станів 
1
 і 

2
 індексами станів відповідно індек-

сами 
н
 (натура) і 

м
 (модель). З огляду на те, що при моделюванні 

с
L 
≠ 1:1, ізобаричний процес виключений, тобто адекватні обсяги 

газу в моделі V
м
=V

2
 і в натурі V

н
=V

1
 різні. Рівність тисків у моделі 

й натурі грубо порушує подібність, – а особливо саме при акустич-
ному моделюванні, де мова йде про передачу звуку саме за рахунок 
звукового тиску, тобто в різниці тисків в збуреному й незбуреному 
місцях середовища.

Наприклад, запишемо те саме рівняння стану ідеального газу 
(1.31), ввівши в усі вхідні в нього величини індекси (

м
 – модель, 

н 
– натура):

    P
м
V

м
/Т

м
= P

н
V

н
/Т

н
  (1.32)

де P
н
 , P

м
 – тиск відповідно в натурі і моделі, Па; Т

н
 , Т

м
 – темпера-

тура відповідно натури і моделі, К. 
Використовуючи залежність взаємозв’язку адекватних обсягів 

у моделі і в натурі, перепишемо (1.32) у вигляді:
    P

м
с3

L
V

н
/Т

н
= P

н
V

н
/Т

н
  (1.33)

З цього випливає, що при Т
м
= P

н
V

н
/Т

н
 =соnst величини тиску 

в моделі й натурі взаємозалежні:
    P

н
 =Р

м
с3

L
     (1.34)

При однаковому тиску P
н
 =P

м
= соnst у моделі й натурі взаємоза-

лежні температури:
    Т

м
= Т

н
с3

L
   (1.35)

Це означає, що, зменшуючи модель, ми повинні або збільшува-
ти тиск, або зменшувати температуру в моделі порівняно з нату-
рою для дотримання теорії подібності.

Таким чином, з двох взаємовиключних положень роботи [113] 
більш правильним є вищенаведений вираз на с. 31 [113], що побіч-
но стверджує наші висновки з цього питання.

1.10.4. Спосіб досягнення подібності при фізичному моделюван-
ні акустичних процесів. З урахуванням вищесказаного, нами були 
запропоновані скориговані відомі вимоги подібності при фізичному 
моделюванні акустичних процесів, що привело до створення невідо-
мого раніше способу досягнення подібності при фізичному моделю-
ванні акустичних процесів, захищеного патентом України [193].
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Правильне й достовірне тлумачення суті винаходу див. далі. У 
главі, присвяченій створенню всеосяжної системи констант подіб-
ності, що охоплюють встановлення аналогії різноманітних явищ 
матеріального світу, (і характеризуються використовуваним при 
цьому критеріями подібності), пропонуються спеціальні розра-
хункові співвідношення, найбільш точно поєднані адекватні ха-
рактеристики моделі з натурними. Такі співвідношення завдяки 
нашим дослідженням тепер вже увійшли у практику АМ.

1.11. Аналіз способів аналогового і квазіаналогового 
моделювання процесів поширення звуку

1.11.1. Переваги аналогового моделювання. Наші власні дослід-
ження велися в області аналогового і квазіаналогового моделюван-
ня, котре, поряд з фізичним, також може вірогідно врахувати ха-
рактерні риси хвильових явищ при поширенні звуку: наприклад, 
таких, як інтерференція, дифракція та ін. 

На рис. 1.18 представлено конкретизовану класифікацію ме-
тодів такого моделювання, застосовуваних для прогнозування 

стану акустичної безпеки об’єктів, що захищаються, відповідно до 
роботи [186], і інших, більш пізніх та новіших досліджень автора.

Аналогове моделювання стосовно до акустики означає заміну 
звуку чимось іншим; при цьому також повинні дотримуватися 
вимоги подібності. Найбільш старим з такого роду способів є моде-
лювання на плоских водяних моделях за допомогою поверхневих 
хвиль – так званий метод «хвильових брижів» [194]. Щоб забез-
печити досить близьку аналогію між простими гармонійними бри-
жами, глибина повинна бути більше ½ довжини брижі. Недолік 
методу – швидке загасання брижі, можливість одержати тільки 
плоске зображення, ні про яку кількісну оцінку не може бути й 
мови.

Інша спроба замінити розповсюдження звуку витіканням 
якоїсь речовини пропонує застосувати дим як хвильове середови-
ще [194]. Тут можливо одержати не тільки плоске, а й просторове 
розповсюдження випромінювання, що моделюється, дим добре 
візуалізується, – але аналогія між звуком та димом в повітрі дуже 
мала, розповсюдження диму більш статичне, і така аналогова мо-
дель просто не витримує критики.

Такі оригінальні, але практично не застосовані спроби пошуку 
аналогії між звуком та якимось іншим середовищем ми наводимо 
для того, щоб показати, що пошук такої аналогії проводився з дав-
ніх часів, та займав розум багатьох вчених.

Відомі спроби моделювання звукових хвиль електромагнітним 
способом (розподіл часток металевого порошку в магнітному полі, що 
відповідає звуковому полі), але практичного застосування цей спосіб 
не одержав через його технічну складність при здійсненні [184].

1.11.2. Вихреструмові методи аналогового моделювання в до-
слідженнях автора. На первісному етапі власних досліджень 
автора цієї роботи пошук шляхів вирішення завдань аналогового 
моделювання вівся за рахунок відомого методу електроакустичної 
аналогії [195].

Відомий спосіб аналогового моделювання методом електро-
акустичної аналогії, що полягає в заміні параметрів звукового 
полю параметрами розтікання струму в провідниках з різними 
характеристиками, і в застосуванні пристрою для його здійснен-
ня [183], який має в своєму складі джерело електричного струму, 
набір провідників з різними характеристиками (електричними па-
раметрами) і амперметр. Для виконання моделювання в кожному 

Рис. 1.18. Класифікація методів аналогового і квазіаналогового моде-
лювання, використовуваних у прикладній акустиці.
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конкретному випадку підбирають параметри провідників таким 
чином, щоб умови поширення струму в них відповідали процесам 
поширення шуму в натурному об’єкті. 

На первісному етапі дослідження з теми цієї роботи велися ав-
тором саме цим способом. Власний внесок автора в удосконалення 
цього способу полягає в наступному.

Для вирішення такого складного завдання, як поширення 
шуму в умовах міської забудови, що визначається рухом звукових 
хвиль, що залежать від цілого ряду факторів, було запропоновано 
застосувати відомий метод розкладання руху.

Для цього всі фактори, що впливають на рух звукових хвиль 
можна розділити на дві групи: 

– фактори, що враховують розсіювання і звукопоглинання зву-
кової енергії; 

– фактори, що враховують характер обтікання будинків звукови-
ми хвилями з постійними початковими рівнями звуку і частотою. 

З огляду на цю обставину, складне завдання про поширення 
шуму можна розділити на два простіші [195]. Загальне рішення 
складається з двох часткових рішень. 

Першому завданню присвячено досить багато робіт, на підставі 
яких можна оцінити зниження шуму за рахунок розсіювання і зву-
копоглинання середовища. Вважається, що на висоті 1,2 – 1,5 м 
від поверхні землі зниження шуму починається на відстані 7,5 м 
від джерела й у середньому складає 4,2 дБ на подвоєній відстані від 
нього [110].

Що стосується другого завдання, то для його вирішення не-
обхідне застосування механізму моделювання. Тут, насамперед, 
треба зазначити, що звуковий рух є потенційним, а це значить, що 
існує принципова можливість застосування методів моделювання, 
заснованих на електричній аналогії, що широко застосовуються, 
наприклад, у гідродинаміці та ін. галузях науки. Однак, прямий 
перенос цих методів на завдання акустики не представляються 
можливим через відсутність прямої аналогії між розподілом елек-
тричного потенціалу в плоскому провіднику і рівнем звуку в плос-
кому звуковому полі. Тому при рішенні цього завдання виникає 
необхідність у створенні спеціальної розрахункової моделі. 

 Як і для будь-якого потенційного струму, визначають на-
прямок поширення шуму, тому що дотичні до них збігаються з 
вектором швидкості поширення, що, у свою чергу, визначають 

напрямок руху плоских подовжніх звукових хвиль [195]. Побу-
дова сімейства ліній струму, що моделюють поширення шуму в 
звуковому полі при досить складних схемах акустичного екрану-
вання й ін. причинах нелінійності акустичних процесів дає наочну 
картину поширення шуму. Крім того, лінії струму дозволяють 
визначити і величину звукового тиску, а потім і рівнів звуку в 
кожній точці звукового поля, тому що добуток звукового тиску на 
відстань між двома сусідніми лініями струму є величина постійна. 
Таким чином, розрахунок шумового режиму, скажімо, у міській 
забудові, – зводиться до проблеми одержання сімейства ліній стру-
му, які можна побудувати на електричній моделі.

Крім того, лінії струму дозволяють визначити і величину рівню 
звукового тиску (точніше, спадання рівню в міру видалення від 
ДШ) за рахунок аналогії. Спільне вирішення двох розглянутих 
завдань при переході від плоскої задачі до просторової дозволило 
одержати наступну розрахункову формулу для зниження рівня 
звуку при лінійному ДШ, що доповідалася на Міжнародній конфе-
ренції по боротьбі із шумом і вібрацією «Noise – 93»: [195]:

  ,  (2.36)

де величина  характеризує вплив граничних умов, а величи-

на – розсіювання енергії і звукопоглинання середовища. Ве-

личина ступеня х залежить від характеру зниження шуму (напри-

клад, при зниженні шуму на 4,2 дБ на кожній подвоєній відстані 

від джерела х = 0,7 ; на 3 дБ х = 0,5; на 4 дБ = 0,67). 
Таким чином, розрахунок шумового режиму в забудові зво-

диться до проблеми одержання сімейства ліній струму, які можна 
побудувати на електричній моделі.

Для побудови ліній струму в наших дослідженнях застосував-
ся стандартний інтегратор «ЭГДА». Пристрій для моделювання 
таким способом містить джерело електричного струму, набір про-
відників з різними електричними параметрами й амперметр. Для 
виконання моделювання в кожному конкретному випадку підби-
рають параметри провідників таким чином, щоб умови поширення 
струму в них відповідали процесам поширення звуку в натурному 
об’єкті. Додаткова апаратура (цифровий вольтметр і комбінований 
щуп, що складається з центральної і двох бічних голок) істотно 
зменшує трудомісткість розрахунку шумового режиму. Установ-
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ка є компактною (міститься на письмовому столі), багатоцільовою 
(можуть вирішуватися інші завдання моделювання, наприклад, 
завдання гідродинаміки), складається зі стандартних електро-
технічних елементів, такою, що допускає можливість її швидкого 
монтажу (демонтажу), і дешевою (вартість не більш 200 руб. у ці-
нах 1984 р.). Результати цих досліджень відбиті в роботі [195].

Однак, як відзначалося вище, відсутня пряма аналогія між 
поширенням електричного потенціалу і поширенням звукових 
хвиль, унаслідок чого виникає необхідність у спеціальній розра-
хунковій моделі і значно ускладнюється і утрудняється обробка 
результатів, що являється найбільш істотним недоліком вказано-
го способу. Недоліками цього способу і пристрою задля його реалі-
зації є відсутність прямої аналогії між розподілом електричного 
потенціалу в провіднику і розподілом звукової енергії в звуковому 
полі, відсутність взаємозв’язку між їхніми одиницями фізичної 
величини, що характеризують, відповідно, напругою U, В, і звуко-
вим тиском, Р, Па, – унаслідок чого виникає складність у розробці 
спеціальної розрахункової моделі; складність підбору провідників 
для моделювання, а також висока трудомісткість обробки резуль-
татів моделювання і їхня низька вірогідність. Крім того, неможли-
во одержати просторову тривимірну картину поширення шуму.

Тому стосовно до вирішення завдань досліджень автора метод 
електроакустичної аналогії був відкинутий, і надалі була віддана пе-
ревага розробці альтернативних методів аналогового моделювання. 

1.11.3. Моделювання оптичними методами. Одна з ідей автора 
полягала в тому, що зневажити тиском газоподібного середовища 
поширення звукових хвиль, а заодно й іншими його параметра-
ми (температурою, газовою постійною і ін.) – (необхідність зміни 
цих параметрів у моделі стосовно натури була показана рані-
ше) – в принципі можна, якщо використовувати такий параметр, 
як інтенсивність звуку І

н
, Вт/м2, а не звуковий тиск, Па, у натурі; 

і такий параметр, як інтенсивність випромінювання І
м
, Вт/м2 у мо-

делі, причому передача цього випромінювання повинна здійсню-
ватися не за рахунок зміни тиску газоподібного середовища поши-
рення в моделі. Цій умові ідеально задовольняє ЕМВ (у т.ч. світло і 
теплове випромінювання), передача якого здійснюється квантами 
поля – фотонами за рахунок електромагнітної взаємодії [49]. 

Моделювання оптичними методами засновано на імітації дже-
рела звуку джерелом світла і заміні виміру рівня звуку виміром ос-

вітленості в контрольних точках моделі досліджуваного об’єкта. Пе-
ревагою такого роду моделювання є те, що розподіл світла на моделі 
значно легше зафіксувати, аніж розподіл звуку [16; 17; 31; 42; 43].

Первісні відомості про можливість такого моделювання міс-
тяться в роботі [196]. Робота [112], що датована ще 1964 р., міс-
тить строгу критику [196]. В роботі наших попередників [197] від-
значається, що застосування світлових моделей для дослідження 
характеристик випромінюючих систем базується на тотожності 
законів переносу енергії видимого спектру та інших видів випро-
мінювання, що математично полягає в ідентичності рівнянь, які 
описують процес у тому і іншому випадку. Проблема моделюван-
ня звукового випромінювання світловим випромінюванням (по-
передньо нашим дослідженням) невдалим чином була вирішена 
у [198]. Таким чином, відомий спосіб аналогового моделювання 
процесів поширення звукових хвиль усередині приміщення, що 
включає моделювання процесу поширення звукової енергії на 
моделі і вимір її величини в контрольованих точках моделі, ре-
алізований у вищевказаному пристрої по [198], котрий  містить 
імітатор звукового випромінювання, що складається з точкового і 
мнимого ДС, і засіб реєстрації з блоків фотодіодів зі світлодіодами 
для установки на точковому і мнимому ДС, а також поверхні, що 
відбивають світло. З формули й опису прототипу явно випливає, 
що моделювання процесу поширення звукової енергії здійснюєть-
ся поширенням світлової енергії, причому у видимому діапазоні 
довжин світлових хвиль, а вимір її величини в контрольованих 
точках моделі приміщення відбувається шляхом реєстрації ос-
вітленості.

Джерело звуку при такому способі аналогового моделювання 
імітувалось за допомогою ДС; усі поверхні, що відбивають в натурі 
звук, (тобто фасади будинків і т.п.) були виконані з дзеркал, а вимір 
інтенсивності звукової енергії було замінено виміром освітленості. 
Цей спосіб характеризується відсутністю позитивних результатів 
через недотримання вимоги подібності – співвідношення довжин 
хвиль і геометричних розмірів моделей будинку, території і т.п. не 
були рівними в моделі й у натурі, а згідно відомих вимог подібності 
вони повинні бути рівні, що особливо важливо при моделюванні 
дифракційних явищ, що неминуче супроводжують поширення 
звукових хвиль. У спеціальній літературі [112] прямо зазначено, 
що таких ненадійних методів моделювання варто уникати.
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Найбільш вичерпно й докладно ця проблема розглядалася в 
власній кандидатській дисертації автора [189], але стан запро-
понованих технічних засобів її реалізації (на рівні початку 90-х 
років, без застосування комп’ютерної техніки і матеріалів сучас-
них наукових досліджень) свідчить про те, що цю проблему треба 
вирішувати заново, із залученням сучасних підходів. Тому кан-
дидатська дисертація автора [189], як найбільш докладна і повна 
наукова праця, присвячена проблемам такого роду моделювання, 
була взята за прототип наших подальших досліджень.

Єдиним реальним зразком апробованих, налагоджених, впо-
рядкованих пристроїв щодо моделювання процесів розповсюджен-
ня звуку оптичними методами на сучасному етапі є наш власний 
винахід – так званий пристрій для візуалізації картини зашумова-
ності міської забудови [199].

1.11.4.Пристрій для візуалізації картини зашумованості місь-
кої забудови (фотографічний недискретний спосіб реєстрації). 
У рамках досліджень [16, 17], нами був запатентований так зва-
ний пристрій для візуалізації картини зашумованості міської 
забудови згідно [200, 201], що застосовує заміну реального звуко-
вого випромінювання оптичним (видиме світло або інфрачервоне 
випромінювання на моделі). Зони натурної звукової тіні представ-

ляються в моделі міської 
забудови зонами звичай-
них, світлових тіней, що 
легко спостерігаються 
неозброєним поглядом. 
Пристрій поданий на 
кресленні – (рис. 1.19). 

Пристрій [199, 200, 
201] містить: модель дже-
рела звукової енергії 3, 
модель міської забудови 
2 і засіб оцінки енергії, 
що розподіляється, 1. 
Модель джерела звукової 
енергії виконана у виг-
ляді ніхромової нитки 
3, з’єднаної з джерелом 
струму і реостатом 4, 

а засіб оцінки енергії, що розподіляється, виконано у вигляді фо-
топластинки 5, що сполучена з основою моделі міської забудови 
2, при цьому лінійні розміри підстави (моделі території) і моделей 
будинків вибираються з певного співвідношення, що випливає 
з вимог подібності (1.30). Таким чином, з погляду дотримання мак-
симальної подібності моделі натурі масштаб виконання моделей 
обраний із найважливішого співвідношення, що вже багаторазово 
вказувалося раніше (співвідношення остаточно запатентоване саме 
нами в 1996-1997 рр):

 λ
м
 = λ

н
·с

L
, (1.37)

де с
L
 = L

м
 / L

н
 – коефіцієнт масштабності, L

м
 і L

н 
– відповідно, лінійні 

розміри об’єктів міської забудови в моделі й натурі, м; λ
м
 і λ

н
 – від-

повідно, довжини хвиль випромінювання в моделі й натурі, м. 
Ця основна залежність теоретично обґрунтована рядом на-

ших попередніх робіт, у т.ч. захищена кількома російськими 
і українськими патентами на винаходи, де вона була задіяна. Ав-
торські права Абракітова В.Е. (в співавторстві з іншими фундато-
рами АМ) на цю залежність захищені [200, 201])

Моделі ДШ у вигляді ДС і моделі будинків вміщують на фото-
пластинку, що служить основою моделі. Підбирають необхідну 
яскравість світіння ламп, і забезпечують задану величину довжи-
ни світлової хвилі (за рахунок застосування світлофільтрів). Потім 
експонують фотопластинку в межах досліджуваної забудови, фік-
суючи час експозиції. Проявлена фотопластинка є результатом 
експерименту і зберігає в собі дані про розподіл шумового випро-
мінювання, що моделюється, на моделі досліджуваного об’єкта. 
За ступенем освітленості кожної ділянки зображення судять про 
ступінь зашумованості міської забудови. Освітленість у досліджу-
ваних точках зображення, що проектується на екран, вимірюють 
люксметром, тарованим у децибелах. Для тарування та градую-
вання люксметра використовують відомі закономірності відносно-
го зниження звуку в просторі.

Переваги винаходу полягають у можливості моделювати ДШ будь-
якої самої складної конфігурації з можливістю регулювання АЧХ 
світлового випромінювання пропорційно адекватним АЧХ звукового 
випромінювання в натурі за допомогою реостата 4 і різноманітних 
світлофільтрів, що вдягається на модель ДШ у вигляді ДС 3. При 
цьому можуть бути змодельовані, наприклад, криво- і прямолінійні, 
одно- і багаторядні потоки автотранспорту в одному, двох, трьох і 

Рис. 1.19. Загальний вид пристрою візу-
алізації картини зашумованості міської 
забудови.
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більше рівнях, а з досить густої сітки ниток 3 (чи з використанням 
інших типів ламп) – просторові і точкові ДШ. Досягнуто можливість 
здійснення моделювання на маленьких моделях у лабораторних умо-
вах, домагаючись при цьому ідеальних умов (наприклад, відсутності 
фонових перешкод), що неможливо забезпечити при моделюванні ін-
шими методами, дотримуючись вищевикладеної подібності.

Моделювати поширення звуку всередині приміщень таким спо-
собом важко, але моделювати поширення звуку на території міської 
забудови з дотриманням подібності цілком можливо. Наприклад, 
довжина звукової хвилі в повітрі при частоті f

н
 = 10  Гц буде λ

н
 = 

340/10000 = 0,034 м. Відомо, що довжина світлової хвилі, що від-
повідає зеленому кольору спектра, складає λ

м
 =5,5.10-7 м, звідки:

 L
м
 / 5,5.10 -7 = L

н
 / 3,4.10 -3 = const; → L

м
 = 1,67·10 -4 L

н
, м.

При масштабі лінійних розмірів моделі, рівному c
L
 = 1,6 . 10-4 м, 

модель житлового будинку із шести дванадцятиповерхових секцій 
з лінійними розмірами 134 х 48 х 14 м має розміри 2,2 х 0,8 х 0,23 
мм, що цілком прийнятно, з огляду на ту обставину, що моделюєть-
ся, наприклад, житлова забудова цілого району чи мікрорайону 
міста. Масштаб моделі повинен бути збільшений (вирішенню цієї 
проблеми присвячені глави 4.2, 4.5.

Вищеописаний пристрій [200, 201] використовує недискретні 
способи реєстрації, і реалізує їхні переваги. Так, на фотопластинці 
1 явно видний спад енергії, що моделюється, в міру видалення від 
ДШ, зони акустичної тіні, утворені будинками, спорудами і шумо-
захисними засобами, з можливістю кількісної оцінки в акустич-
них величинах (дБ) розподілу енергії, що моделюється, по тери-
торії моделі об’єкта [202].

1.11.5.Незалежні сучасні дослідження інших авторів цій галузі.
Наш попередній винахід підштовхнув інших авторів до дослід-

жень в цьому напрямку. Так, в 2001-2004 рр. вийшло декілька 
робіт, присвячених цій тематиці [203, 204, 205] (альтернативно 
до наших досліджень). У них показана принципова можливість 
визначення оптико-геометричних характеристик шумовипромі-
нюючих систем за допомогою світлових моделей, і розрахунку їх 
за допомогою енергетичних параметрів елементів систем. Автори 
[203, 204, 205] описують власні експерименти на світлових МПА, 
і доповнюють створену нами теорію важливими подробицями 
щодо застосування в якості моделі ДШ люмінесцентних ламп типу 
ЛБ-40, визначення оптичних властивостей поверхонь системи, 

що моделюється, і строгого забезпечення тотожності цих власти-
востей на відповідних поверхнях моделі, що є необхідною умовою 
одержання достовірних результатів на світлових моделях.

1.11.6. Недоліки МПА. Головним недоліком таких методів мо-
делювання є відсутність чіткого, узгодженого взаємозв’язку між 
характеристиками моделі (освітленість вимірюється в лк) та нату-
ри (рівні звуку вимірюються в дБ). Рання робота автора [202] не 
вирішує проблеми повністю. 

1.11.7. Додаткові відомості. Робота автора в напрямку пошуку 
взаємозв’язку параметрів звуку та світла привела до появи про-
блемної статті [206, 207], де виконана спроба поставити питання 
про недосконалість нормування і методики існуючих методів 
розрахунку штучного освітлення.

1.12. Аналіз способів математичного моделювання про-
цесів розповсюдження звуку

1.12.1. Математичні моделі в акустиці: (їхні різновиди, галузь 
застосування). Математичні моделі можуть бути аналітичними, 
побудованими за відомими фізичними законами, що розкривають 
фізичну сутність явища, і експериментально-статистичними, котрі 
відповідають наборові експериментальних даних, отриманих у 
результаті спостереження за входом і виходом системи. Зокрема, 
в технічній акустиці панують три теорії: хвильова, геометрична, 
статистична [208]. Хвильова теорія дає точні рішення, але харак-
теризується складністю математичного апарата навіть при вико-
ристанні ЕОМ. Геометрична акустика ближче до геометричної 
оптики. Існує також статистична теорія акустики, але її набір ек-
спериментальних даних, природно, не може охопити всі можливі 
випадки. Різниця між ними найкращим чином пояснена в  [42].

1.12.2. Різниця між хвильовою і геометричною акустикою. Відо-
мо, що при віддаленні від ДШ звук поступово зменшується, і, наре-
шті, перестає бути чутним. Поширення звукових коливань у повітря-
ному середовищі відбувається у формі подовжніх хвиль об’ємних 
деформацій, тобто згущення і розрідження середовища. Простір, 
в якому поширюються ці хвилі, називається звуковим полем. Вид 
фронту звукових хвиль, що поширюються від ДШ, залежить від 
типу джерела, співвідношення між його розмірами і довжиною 
випромінюваної звукової хвилі, а також відстані між ним і місцем, 
що розглядається. Для кожного ДШ можуть бути визначені ближнє 
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(хвильова зона) і далеке звукове поле. У ближньому звуковому полі 
напрямок руху часток середовища може не збігатися з напрямком 
потоку звукової енергії, тут можуть спостерігатися значні зміни 
рівнів звукового тиску від точки до точки. Довжина ближнього поля 
залежить від частоти, розмірів джерела і фаз випромінювання окре-
мих його поверхонь. Для точкових ДШ ближнє звукове поле прости-
рається на відстань, рівну його подвоєному найбільшому розміру. 
Далеке звукове поле знаходиться на великих відстанях від ДШ, і 
тільки там можна говорити про закономірності поширення шуму. 
Ближнє звукове поле найбільш сприятливо розглядається так зва-
ною хвильовою теорією акустики; а далеке – з достатньою для прак-
тичної мети точністю апроксимується геометричною.

1.12.3.Провідні поняття геометричної акустики. Оскільки при 
вирішенні вищезгаданих прикладних завдань (картографування 
шумового режиму, та ін.) мають справу, як правило, з відстанями, 
що перевищують подвійний найбільший розмір ДШ, – для вирі-
шення наших завдань, певна річ, найбільшу роль має насамперед 
геометрична теорія акустики. Розглянемо її детальніше.

ДШ в умовах міської забудови можуть бути умовно розділені 
на такі різновиди: точкові, лінійні, лінійно-переривчасті, плоскі 
і просторові. До точкових джерел відносять окремі засоби ав-
томобільного транспорту, трансформатори, дитячі і спортивні 
майданчики, вихлопні й забірні шахти вентиляційних і компре-
сорних установок, літаки, пароплави і т.д. До лінійних — поїзди 
і безперервні потоки автомобільного транспорту. Перервні потоки 
автомобільного транспорту – лінійно-переривчасті ДШ.

Точкове джерело, що може бути представлене у вигляді сферич-
ного випромінювача, створює сферичні звукові хвилі, що поширю-
ються від джерела шуму рівномірно.

Лінійне джерело, що може бути подане у вигляді рівномірно 
випромінюючої прямої лінії, створює циліндричні звукові хвилі, 
які можна розглядати як двовимірний аналог сферичних хвиль. 
Переривчасте джерело займає проміжне місце між лінійним і точ-
ковим, і може бути представлене як лінійна система некогерент-
них джерел, розташованих на кінцевій відстані одне від одного.

Ключовим поняттям геометричної теорії акустики є : 
− «фронт хвилі» – безупинна поверхня в просторі всі точки 

якої в розглянутий момент часу мають однакову фазу коливань 
(насправді це не так: якщо аналізувати графіки АЧХ хвилі, явно 

видно, що в той самий момент часу та сама хвиля в одній і тій же 
крапці має безліч фронтів, кожний для своєї дискретної частоти, 
що розрізняються між собою фразами коливань, а однакову фазу 
вона має відповідно до графіка гіперболічної залежності:

    

де R – відстань, м, пройдена хвилею, що має довжину хвилі λ, м, 
і частоту f, Гц, за час Т, с.);

− «звукові промені» – лінії, перпендикулярні до фронту у всіх 
точках і відповідні напрямку його поширення. Ця теорія застосов-
на до опису акустичних процесів на відстанях, що багаторазово (не 
менш 2-5 разів) перевищують довжину хвилі. У зв’язку з розгля-
нутими закономірностями поширення шуму в повітряному про-
сторі слід зазначити, що всі вказані характеристики рівнів звуку 
чи звукового тиску представляються звичайно функціями тільки 
геометричних причин: форм джерела, особливостей його випромі-
нювання і форм поширення звуку.

1.12.4.Різниця проміж різними типами ДШ. Точкові джерела 
характеризуються рівнем звукової потужності і характеристикою 
спрямованості, а лінійні і переривчасті — рівнем звуку на визна-
ченій відстані від ДШ. У деяких випадках точкове ДШ також може 
характеризуватися рівнем звуку на певній відстані від нього.

В ідеальному необмеженому і непоглинаючому середовищі 
інтенсивність звуку I, Вт плоскої хвилі може вважатися незалеж-
ною від відстані r, м до ДШ. У реальних умовах, – тобто в містобу-
дуванні, – з поширенням плоских хвиль практично не доводиться 
зустрічатися.

У тому же середовищі при поширенні сферичної хвилі сила зву-
ку змінюється назад пропорційно квадрату відстані — r2, м; а при 
поширенні циліндричних хвиль — назад пропорційно відстані 
r, м. Інтенсивність звуку, створюваного точковим ДШ, у вільному 
звуковому полі, дорівнює:

     

де Р — звукова потужність джерела, Вт; Ф — фактор спрямова-
ності за розглянутим напрямком (відношення інтенсивності звуку 
в даному місці до інтенсивності, що створило би джерело з тією 
же потужністю при рівномірному випромінюванні); r — відстань 
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від центра випромінювання до даної точки; Ω — просторовий кут 
випромінювання у стерадіанах (у випадку випромінювання в не-
скінченний простір дорівнює 4π, а в півпросторі — 2π). З формули 
видно, що зі збільшенням r у результаті поширення (розсіювання) 
звукової енергії по більшому обсязі відбувається зменшення сили 
звуку назад пропорційно квадрату відстані r. Розділивши обидві 
частини цього виразу на граничні величини інтенсивності і звуко-
вої потужності, і логарифмуючи їх, знайдемо:

L=L
p
 + 10lgФ – 20lgr-10lgΩ, дБ,

де L — рівень інтенсивності звуку, дорівнює рівню звукового тиску 
L, дБ, L

p
 — рівень звукової потужності джерела шуму, дБ.

За цією формулою можуть бути розраховані рівні звукового 
тиску на різних відстанях від точкового ДШ із заданою звуковою 
потужністю (без урахування поглинання звуку в повітрі). Якщо 
рівень звукового тиску чи рівень звуку L

1
 на певній відстані r

1
 від 

точкового ДШ заданий, то рівень L
n
 на відстані r

n
 (без урахування 

поглинання в повітрі) обчислюється за формулою [209]:

       (1.38)

З формули видно, що при кожному подвоєнні відстані від точ-
кового джерела рівень звукового тиску чи рівень звуку знижуєть-
ся на 6 дБ. Наприклад, якщо рівень звуку на відстані 7,5 м від 
точкового ДШ складе 90 дБА, те на відстані 15 м рівень звуку зни-
зиться на 6 дБ, і абсолютне значення буде відповідати: 90—6=84 
дБА, (вважаючи, що поглинання в повітрі практично дорівнює 0, 
а вплив інших факторів відсутній).

Для лінійного джерела формула прийме вид [209]:

     .  (1.39)

З формули видно, що при кожному подвоєнні відстані від лінійного 
джерела рівень звукового тиску чи рівень звуку знижується на 3 дБ.

У випадку, коли лінійне джерело9 має кінцеву довжину l, та при 
відстані r

n
 до спостерігача, що знаходиться на перпендикулярі, 

проведеному із середини прямої l, і при r
n
 ≤ l буде спостерігатися 

циліндрична хвиля, а при r
n
 >> l— сферична.

Інтегральне значення звукової енергії Е
сум

 у місці М, (вважа-
ючи, що лінійне джерело складене з безупинного ряду некоге-
рентних випромінювачів звуку), чи щільність енергії, може бути 
знайдене за формулою:

     

Границя переходу хвиль у сферичні буде розташована на від-
стані: 

r
гр

= l/π.
1.12.5.Фронт хвильової поверхні, і його форма для різних типів 

джерел випромінювання. При вирішенні багатьох практичних 
задач, пов’язаних з математичним моделюванням процесів поши-
рення різноманітних за фізичною природою випромінювань, вини-
кає необхідність охарактеризувати конфігурацію, розміри і площу 
хвильового фронту, що розходиться від джерела. Дуже часто їхня 
умова виглядає приблизно так: визначити величину інтенсивності 
I, Вт/м2 на деякій відстані джерела випромінювання R, м при 
постійній потужності джерела Р, Вт, що випромінює у вільному 
просторі чи напівпросторі. Нагадаємо, що I, Вт/м2 є відношення 
потужності Р, до площі поверхні поширення енергії хвилі S, м2:
     I = P/S, Вт/м.  

Можливо виконати ранжування умов розташування джерела, 
а саме: воно може бути розташоване або у вільному просторі, або в пів-

9 Робота [210], (на захисті якої автор в 2005 р. був присутній особисто), 
всупереч її декларованій назві, містить надто мало відомостей відносно 
власно лінійних ДШ (в масштабі міста, вулично-шляхової мережі, i т.п.), 
та присвячена, в основному, зниженню шуму конструктивних вузлів ру-
хомого складу міського електротранспорту, тобто трамваїв. Лінійне дже-
рело взагалі ніяк не може бути «рухомим», воно статичне; рухомими є йо-
го складові, (окремі точкові джерела, з яких воно складається) – тобто, 
наприклад, транспортні засоби, кожний з яких рухається по визначеній 
траєкторії, що являє собою вісь лінійного ДШ (в якості якого, можна, на-
приклад, розглядати окрему вулицю зашумованого міста).

Таблиця 1.2.
Інтегральне значення звукової енергії Е

сум
 

у різних випадках

Значення аргументу Звукова енергія Форма хвилі

  << π/4
Е

сум
 ≈ ,

сферична

  >> π/4 Есум ≈  
циліндрична
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просторі (можливі також деякі особливі випадки – розташування 
джерела в двогранному куті, утвореному поверхнями, що відбивають, 
причому вважається, що ці поверхні, що відбивають, практично не 
пропускають крізь себе випромінювання; аналогічним чином – розта-
шування джерела в тригранному куті і т.п.). Типологія такого розта-
шування джерел випромінювання на прикладі ДШ наведена в роботі 
[211]. У роботі [212] здійснена спроба описати можливі типологічні 
ситуації форми самого хвильового фронту на додаток до цього.

У різних галузях науки застосовуються, і дуже широко, понят-
тя про точкові, лінійні, плоскі та ін. джерела випромінювання. 
Так, у світлотехніці [213] лампа розжарювання, (що, як відомо 
має грушоподібну форму), успішно апроксимується точковим ДС 
(тобто таку лампу на певному віддаленні від її цілком можна пред-
ставити як світну точку). Відповідно трубчаста люмінесцентна 
лампа апроксимується лінійним ДС (тобто таку лампу на визначе-
ному видаленні цілком можна представити як світну лінію). Ана-
логічно в технічній акустиці [214] одиночний автомобіль розгля-
дають як точкове ДШ, а транспортний потік на вулиці – як лінійне 
ДШ. Ці приклади можна було б продовжити, поширивши підхід, 
що викладається, на інші види випромінювань.

Але більшість реальних джерел випромінювання – аж ніяк не точ-
кові і не лінійні, і навіть не плоскі (наприклад, промислове підприємс-
тво відповідно до роботи [215] представляється, як плоске ДШ), – але 
просторові, причому дуже складної конфігурації. Раніше [215] пану-
вав підхід, при якому ці просторові джерела складної форми апрокси-
мувалися плоским джерелом випромінювання. Це, природно, сильно 
примітивізує реальну картину, утрудняє отримання достовірних да-
них при математичному моделюванні процес випромінювання від них 
у навколишнє простір хвиль тієї чи іншої фізичної природи10.

Автором в роботі [212] запропоновано апроксимувати реальні 
просторові джерела різних видів випромінювань прямокутним 
джерелом в формі паралелепіпеда, сторони яких мають розміри А, 
м; В, м; С, м. Якщо розглядати промислові джерела різноманітних 
випромінювань, наприклад, промислові цехи, як ДШ; трансформа-
торні будки, як джерела ЕМВ, і т.п., то можна помітити, що їхня 
реальна форма явно тяжіє до форми прямокутного паралелепіпе-

10 Автор в 1992 р. був особисто присутній при публічному захисті дисерта-
ційної роботи [215], де задавав здобувачеві запитання, що в цьому тексті 
апроксимовані вищенаведеним абзацем.

Рис. 1.20. Джерело випромінювання у формі прямокутного паралелепі-
педа (а) і форма хвильового фронту від нього: у просторі (б), у півпро-
сторі (в). Відстань R, м на рис. 1.20 позначена страілкою, наприкінці 
якої (на поверхні фронту) фіксується рівень L, б.

да. При цьому, якщо випромінювання відбувається в однорідному 
ізотропному середовищу з однаковою швидкістю поширення хвиль 
у різних напрямках, то через однаковий момент часу поверхні по-
ширення енергії випромінювання розходяться, тобто фронти вида-
ляться на однакову відстань від джерела, а саме відстань R, м.

Можна показати, що просторове джерело випромінювання 
у форм прямокутного паралелепіпеда, показане на фігурі 
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А прикладеного креслення (рис. 1.20), у вільному просторі 
характеризується хвильовим фронтом визначеної форми, 
показаної на фігурі Б рис. 1.20, що має таку площу поверхні:

 S=2AC+2AB+2CB+4πR2+2πRA+2πRB+2πRC, м2 . (1.40)
Якщо випромінювання здійснюється таким же просторовим 

джерелом у формі прямокутного паралелепіпеда розмірами А х 
В х С (фігура А рис. 1.20), але тільки опирається однією з граней, 
зокрема, гранню А х В на границю розподілу середовищ, тобто роз-
глядається випадок випромінювання в півпросторі, воно характе-
ризується хвильовим фронтом форми, показаної на фігурі В рис. 
1.20, що має таку площу поверхні:

 S=AB+2AC+2CB+2πR2+πRA+πRB+2πRC, м2  (1.41)
Якщо випромінювання здійснюється таким просторовим дже-

релом у формі прямокутного паралелепіпеда, що розташований в 
двогранному чи тригранному куті (на зразок випадку, наведеного 
в [211]), площі хвильових фронтів згідно (1.41) необхідно відповід-
но зменшити, видаливши з формули (1.41) не потрібні в даному 
випадку складові.

Окремими випадками хвильового фронту такого просторового 
джерела випромінювання у формі прямокутного паралелепіпеда є:

– Точкове джерело (А → 0, В → 0, С→ 0, R= var)
– Лінійне джерело (В → 0 ,С → 0, R = var, A = var)
– Плоске джерело (С → 0, A = var, B = var, R = var).

Таблиця 1.3 
Площі S, м2 і форма хвильових фронтів

Вид джерела Фронт у виг-
ляді:

у вільному 
просторі

в напівпросторі

Точкове сфери радіу-
са R

S = 4πR2 S=2πR2

Лінійне нескін-
ченної довжини

циліндра 
радіусом 
R, м, і висо-
тою А, м,

S =2πRA S=πRA

Лінійне кінце-
вої довжини

S=2πRA+4πR2 S= πRA +2πR2

Плоске розміра-
ми А х В

вироджений 
еліпсоїд 
обертання

S=2AB+4πR2+
+2πRA+2πRB

S=2AB+4πR2+
+2πRA+2πRB

Таким чином, точкове, лінійне, і плоске джерело є вираженими 
просторовими джерелами у формі прямокутного паралелепіпеда. 
Істотно, що ця форма не залежить від виду випромінювання (чи те 
є – пружні хвилі, чи те – ЕМВ).

Формула (1.41) і її варіанти дозволяють здійснювати матема-
тичне моделювання процесів поширення випромінювань у будь-
якому ізотропному середовищі і служать відправним пунктом в 
описі перекручувань форми хвильових фронтів для спрямованих 
джерел випромінювання.

1.12.6. Каустики хвильових фронтів, і їхні метаморфози [216]. 
Здавалося б, різноманіття форм хвильових фронтів порівняно лег-
ко привести до простих форм [212]. Такі прості форми порівняно 
легко можна описати математичною моделлю, що враховує особ-
ливості зміни форми фронту при його розширенні (див. вище).

Однак не всі так просто. 
Математичний апарат видозміни форм хвильових фронтів у да-

ний час достатньо добре розроблений у такому розділі математики, 
як теорія особливостей [217]. Один з найбільш важливих висновків 
теорії особливостей складається в універсальності декількох про-
стих образів: таких як «складки», «зборки» (і «точки повернен-
ня», що повинні зустрічатися повсюдно і які корисно навчитися 
розпізнавати). Крім перерахованих, часто зустрічається ще кілька 
образів, що одержали власні імена: «ластівчин хвіст», «піраміда», 
«гаманець» та ін.

Розглянемо поширення хвильового фронту (звукової або світло-
вої хвилі). Для простоти почнемо з плоского випадку. Допустимо, 
в початковий момент часу збурювання має вид кривої (рис. 1.21.а), 
і нехай швидкість його поширення дорівнює 1. Щоб довідатися, де 
буде збурювання через час t, потрібно відкласти по кожній нор-
малі до кривої відрізок довжиною t. Крива, що виходить при ць-
ому, є хвильовим фронтом. Навіть, якщо початковий хвильовий 
фронт не мав особливостей, через якийсь час поширення хвильо-
вого фронту ці особливості обов’язково починають виникати. На-
приклад, при поширенні збурювання всередину еліпса виникають 
особливості, зображені на рис. 1.21.б. З математичної точки зору 
(математичний опис на базі теорії катастроф) ці особливості стійкі 
(непереборні малим ворушінням початкового фронту). Для глад-
кого початкового фронту загального положення з часом будуть ут-
ворюватися тільки стандартні особливості такого ж типу. Всі інші 
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ж, як і метаморфоза хвильового фронту на площині (наприклад, 
при поширенні збурювання усередину еліпса).

Ми можемо описати метаморфози хвильових фронтів на площині 
таким способом. Розглянемо поряд з основним простором (у даному 
випадку площиною) ще простір-час (у даному випадку тривимірний). 
Хвильовий фронт, що поширюється на площині, замітає в просторі-
часі деяку поверхню. Виявляється, саму цю поверхню завжди можна 
розглядати як хвильовий фронт у просторі-часі («великий фронт»). 
У випадку загального положення особливостями цього фронту бу-
дуть «ластівчині 
хвости», «ребра»: 
«повернення» і «са-
моперетинання», 
розташовані в про-
сторі-часі загаль-
ним чином відносно 
ізохрон (утворених 
« о д н о ч а с н и м и » 
місцями простору-
часу). Тепер уже 
неважко графічно 
зобразити, які ме-
таморфози можуть 
випробувати мит-
тєві хвильові фрон-
ти на площині у 
випадку загального 
положення: це пе-
ребудови перетинів 
«великого фронту» 
ізохронами.

Вивчення мета-
морфоз хвильово-
го фронту при його 
поширенні в три-
вимірному просторі зводиться, головним чином, до дослідження 
перетинів великого (тривимірного) хвильового фронту в чотири-
вимірному просторі-часі тривимірними ізохронами. Ці виникаючі 
метаморфози зображені на рис. 1.23.

особливості (наприклад, особливість у центрі стискальної окруж-
ності) при малому ворушінні початкового фронту розсипаються на 
кілька особливостей стандартного виду. У тривимірному просторі 
на гладкому хвильовому фронті загального положення з часом ут-
ворюються тільки ребра повернення і стандартні особливості типу 
«ластівчин хвіст», зображені на рис. 1.21.в (особливості фронту, 
що поширюється всередину тривісного еліпсоїда).

Усе більш складні особливості при малому ворушінні фронту 
розсипаються на з’єднані ребрами повернення і лініями самопере-
тинання «ластівчині хвости».

«Ластівчин хвіст» можна визначити як безліч усіх точок (а, b, 
с), таких, що багаточлен x4+ax2+bx+c має кратний корінь. У цієї 
поверхні є ребро повернення (В на рис. 1.21.в) і лінія самоперети-
нання (С на рис. 1.21.в). Його можна одержати з просторової кри-
вої A=t2, B=t3, C=t4: він утворений усіма її дотичними.

Розглянемо перетинання «ластівчиного хвоста» рівнобіжними 
площинами загального положення, що є плоскими кривими (див. 
рис. 1.22).

При поступальному русі площини зазначені криві перебудову-
ються в момент, коли площина проходить через вершину хвоста. 
Перебудова (метаморфоза), що відбувається при цьому, точно така 

Рис. 1.21. Особливості хвильових фронтів

а) б) в)

В В

С

t

Рис. 1.22. Метаморфоза особливості типу «ластівчин хвіст»

Рис. 1.23. Метаморфози тривимірних хвильових 
фронтів



В. Е. Абракітов. НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

108 109

Вибір і конкретизація об’єктів дослідження...

Вивчення метаморфоз хвильових фронтів було однією з задач, 
з розв’язання яких виник такий розділ математики, як теорія ка-
тастроф [218]. Поряд з хвильовими фронтами процес поширення 
збурювання у просторі описується за допомогою систем променів. 
Наприклад, поширення збурювання усередину еліпса можна опи-
сати за допомогою сімейства внутрішніх нормалей до еліпса (рис. 
1.24). Це – сімейство ліній, що обгинає. Лінія, сімейства променів, 
що обгинає, називається каустикою. 

Каустика, наприклад, добре видна на внутрішній поверхні 
чашки, освітленій сонцем. Веселка на небі також порозумівається 
каустикою системи променів, що пройшли з повним внутрішнім 
відбиттям через краплю води (рис. 1.25).

Каустика еліптичного фронту має чотири місця повернення. Ці 
особливості стійкі: близький до еліпса фронт визначить каустику з 
такими ж особливостями. Усі більш складні особливості каустик при 
малому ворушінні розсипаються на стандартні особливості: точки по-
вернення (локальне рівняння — x2 = y3) і місця самоперетинання.

Система нормалей до поверхні в тривимірному просторі також 
має каустику. Цю каустику можна побудувати, відклавши на кож-
ній нормалі до поверхні радіус кривизни (поверхня, узагалі гово-
рячи, має в кожному місці два різних радіуси кривизни, так що на 
нормалі виходить два місця каустики).

Нелегко уявити собі, як виглядають каустики навіть найпрості-
ших поверхонь, наприклад тривісного еліпсоїда.

Каустики загального положення в тривимірному просторі ма-
ють тільки стандартні особливості. Ці (тепер вже) тривимірні особ-
ливості: «ластівчин хвіст», «піраміда» і «гаманець», зображені на 
рис. 1.26.

«Піраміда» має три ребра повернення, що перетинаються у вер-
шині. «Гаманець» має одне ребро повернення і складається з двох 
симетричних носів човна, що перетинаються за двома лініями. Ці 
особливості стійкі.

Усе більш складні особливості каустик у тривимірному просторі 
при малому ворушінні розсипаються на ці стандартні елементи.

Розглянемо для того самого початкового фронту (наприклад, 
еліпса на площині) його каустику і фронти збурювання, що поши-

рюється. Особливості фронту, що поширюється, сковзають по каус-
тиці і заповнюють її. Наприклад, метаморфоза хвильового фронту 
4 на рис. 1.23 відповідає «ластівчиному хвосту» на каустиці. Реб-
ро повернення хвильового фронту, що рухається в тривимірному 
просторі, замітає поверхня каустики («ластівчин хвіст»). Однак 
ця розбивка каустики на криві — зовсім не та розбивка поверхні 
«ластівчиного хвоста» на плоскі криві, з якою ми зустрічалися 
вище (на рис.  1.22). Ребро повернення фронту, що рухається, не 
має самоперетинань. Через місце лінії самоперетинання каустики 
ребро повернення фронту, що рухається, проходить два рази. Ін-
тервал часу між цими проходженнями дуже малий (порядку ε5/2, 
де ε — відстань від вершини хвоста). Точно так само при перебудо-
вах 2 і 3 (див. рис. 1.23) ребра повернення фронтів, що рухаються, 
замітають «піраміду» і «гаманець».

Якщо вихідний фронт рухається, то його каустика також ру-
хається і при своєму русі здатна випробувати метаморфози. Ме-
таморфози каустик, що рухаються, на площині можна вивчити, 
розглядаючи перетин великої каустики в просторі-часі, подібно до 

Рис. 1.25.  Явище каустики променів 
при переломленні через краплю води.

Рис. 1.26. Типологія каустик хвильових фронтів у тривимірному про-
сторі

Рис. 1.24. Каустика еліптич-
ного фронту 
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того, як це робилося раніше для фронтів. Отримані метаморфози 
зображені на рис. 1.27. 

Усі більш складні метаморфози розсипаються на послідовності 
простих, перерахованих при малому ворушінні однопараметрич-
ного сімейства.

На метаморфозі 1 рис. 1.27 показане народження каустики «з 
повітря». Новонароджена каустика має вид серпика з напівкубіч-
ними вістрями кінцях («губи», за термінологією Р. Тома [219]). 
Аналогічно народжується «з повітря» видимий контур поверхні 
при зміні напрямку проекціювання (рис. 1.28.а). Дивлячись на 
бугор зверху, ми бачимо контур.

Коли промінь зору нахиляється, з’являється спочатку точкова 
особливість, що потім швидко росте (пропорційно , де t

o
 – мо-

мент появи особливості), і має вид «губ». Таку перебудову можна 
реалізувати як перебудову плоского перетину поверхні з ребром 
повернення при поступальному русі площини (у момент перебудо-
ви площина доторкується ребра повернення (рис. 1.28.б)).

Метаморфозу 3  (рис. 1.27) також можна побачити на видимо-
му контурі, для цього досить подивитися на поверхневі (морські) 
хвилі (рис. 1.29). У момент метаморфози цей профіль має таку ж 
особливість, як крива y3 = x4.

Усі перебудови видимих контурів поверхні в загальних однопа-
раметричних сімействах вичерпуються першими трьома метамор-
фозами, зображеними на рис. 1.27.

Метаморфози каустик, що рухаються в тривимірному просторі, 
виходять перетинами великих (тривимірних) каустик у чотири-
вимірному простору-часу тривимірними ізохронами. Ці метамор-
фози зображені на рис. 1.30.

Одна з цих метаморфоз (1) описує народження нової каустики 
«з повітря». Як видно, що тільки що знову створилася каустика. 
Вона має вид блюдця з загостреними краями. Через час t після 
народження довжина і ширина «блюдця» порядку  , глибина 
порядку t, товщина порядку t/ .

Каустика може зробитися видимою, якщо на шляху світлового 
пучка, наприклад, існує середовище, що розсіює, (пил, туман). 
Цілком резонно припустити, що каустики цього виду спостерігачі 
описують як літаючі блюдця.

Ребра повернення каустик, що рухаються в тривимірному 
просторі, замітають поверхню так званої бікаустики. Особливості 
бікаустик загального положення, що відповідають різним мета-
морфозам рис. 1.30, зображені на рис. 1.31. 

Рис. 1.27. Метаморфози плоских перетинів ластівчиного хвоста, га-
манця і піраміди

Рис. 1.28. Перебудова каустики

а) б)

Рис. 1.29. Наочна інтерпретація каустики (при спостереженні за 
поверхневими хвилями)
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Як відомо, промені описують поширення хвиль (скажемо, світ-
лових, чи звукових) тільки в першому наближенні; при більш точ-
ному хвильовому описі з’являється новий істотний параметр — 
довжина хвилі λ: (променевий опис придатний лише у випадку, 
коли ця довжина мала в порівнянні з характерним геометричним 
розміром l системи: λ<< l).

Інтенсивність звуку чи світла поблизу каустики більше, 
а поблизу її особливостей ще більше. Коефіцієнт підсилення ви-

являється пропорційним λ-a, де λ — довжина хвилі, а показник 
a — раціональне число, що залежить від характеру особливості. 
Для найпростіших особливостей значення а такі:

Таблиця 1.4
Значення показника a, що залежить від характеру особливості

«Каустика» «Ребро 
повернення»

«Ластівчин 
хвіст»

«Піраміда» «Гаманець»

1/6 1/4 3/10 1/3 1/3

Таким чином, найбільш концентрована енергія в місцевих особ-
ливостях типу «піраміди» і «гаманця». У випадку каустики, що 
рухається, в окремі моменти часу можуть виникати більш яскраві 
риси (наприклад,

 
A

5
,

 
D

5
 на рис. 1.30; де a = ⅓ для A

5
, a =⅜ для D

5
).

Якщо звук чи світло настільки інтенсивні, що здатні зруйну-
вати середовище: (випромінювання світлового чи акустичного 
лазеру [220, 221]), то руйнування почнеться в місцях найбільшої 
яскравості, тому показник а визначає залежність інтенсивності  
світла або звуку, що руйнує середовище).

Таким чином, особливості видозміни форм фронтів випроміню-
вань, що наведені віще, повинні буди враховані при побудові ма-
тематичної моделі процесів розповсюдження звуку в будь-якому 
середовищі. Треба констатувати, що зробити це дуже важко.

1.12.7. Графічні методи моделювання. Особливим чином можна 
виділити графічні методи моделювання в акустиці, представлені 
шумографом – спеціально розробленими номограмами, які уза-
гальнюють дані відомих аналітичних залежностей поширення 
шуму в міській забудові, що самі по собі, як відзначалося вище, ма-

Рис. 1.30. Метаморфози каустик, що рухаються в тривимірному 
просторі

Рис. 1.31. Бікаустики



В. Е. Абракітов. НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

114 115

Вибір і конкретизація об’єктів дослідження...

ють істотні недоліки. Шумограф 1 [131] призначений для побудо-
ви карт шуму примагістральних територій, тобто описує знижен-
ня шуму від лінійного джерела. Однак, він визначає це зниження 
на відкритій території залежно від інтенсивності руху транспорту 
на магістралі, що не відповідає вимогам сучасних нормативних 
документів і не враховує ряд інших факторів, що впливають на 
поширення шуму. Шумограф II [132] може бути застосований для 
побудови кривих рівного рівня звукового тиску на висоті 1,5 м над 
поверхнею території (як з урахуванням наявності забудови, так і 
без нього), а також для оперативної укрупненої оцінки шумового 
режиму багатоповерхової забудови і містить номограми для визна-
чення рівня звуку (у дБА) від точкових і лінійних ДШ на відкритій 
території, у розривах між будинками, за кутом спорудження, що 
екранує, і т.д.

Недоліки ті ж, що і вищезазначені для математичних моделей, 
крім того, обмежена область застосування – такого роду номог-
рами дозволяють здійснити тільки орієнтовану оцінку шумового 
режиму, причому у вигляді тільки плоскої двовимірної картини, 
що не враховує рельєф місцевості, особливо обтікання звуковим 
потоком будинків і споруджень, явищ дифракції, інтерференції та 
ін. Величина середньоквадратичної похибки результату при порів-
нянні з даними фізичного моделювання, коливається від 0,25 до 
0,9; розбіжності з результатами натурних вимірів більш значні.

1.12.8. Відомі загальні недоліки математичного моделювання 
в акустиці. Недоліком математичних моделей є їхня складність, 
що можна ілюструвати на прикладі логічної схеми математичної 
моделі такого порівняно нескладного випадку, як поширення 
звуку усередині приміщення, позбавленого взагалі внутрішнього 
устаткування. Така модель (хоча б у найпершому наближенні, не 
претендуючи на більш високий ступінь подібності) повинна вико-
ристовувати математичні описи:

1) АЧХ і характеристики спрямованості джерела звуку [100];
2) явища спаду інтенсивності на відстані при поширенні прямо-

го звуку;
3) закон відбиття, причому необхідні складні обчислення кута 

падіння, виходячи з орієнтації поверхонь, що відбивають звук, 
приміщення і характеристики спрямованості джерела звуку;

4) коефіцієнта відбиття ρ (математичний опис якого в залеж-
ності від характеристик середовищ поширення невідомий, відомі 

тільки емпіричні значення ρ для деяких (обмеженої кількості) 
матеріалів;

5) п. 2-4 з вищезгаданих у багаторазовому повторі, з урахуван-
ням математичного опису неминуче виникаючих інтерференцій-
них явищ, причому повинна бути визначена кількість можливих 
відбиттів [222].

Для програмування комп’ютера на виконання цих завдань не-
обхідно мати висококваліфікований персонал. 

Невелика помилка чи неточність при складанні програми, або 
при введенні дуже великої бази вихідних даних породжує прогресу-
ючу систематичну погрішність, а від грубих помилок (промахів), на-
приклад, від неврахування якої-небудь особливості хвильових явищ 
при складанні логічної схеми чи від введення неправильної форму-
ли, математичне моделювання взагалі ніяк не застраховане, тому 
що на відміну від фізичного й аналогового моделювання при ньому 
відсутній зворотний зв’язок між експериментатором і моделлю.

Наприклад, при аналізі ряду існуючих математичних моделей 
акустичних процесів, використовуваних при вирішенні завдань 
ОП (боротьби із шумом) було виявлено, що вони певним чином 
спрощують реальну картину поширення шуму від ДШ до об’єкта, 
що захищається. Зокрема, вони, наприклад, представляють 
об’єкт – ДШ – промислове підприємство як єдине лінійне, або 
плоске джерело, що складається з безлічі рівномірно розподіле-
них на його випромінюючій поверхні точкових джерел, зневажа-
ючи такими важливими хвильовими явищами, як інтерференція 
і дифракція. У роботах [215, 117] цей же об’єкт – ДШ представ-
лений як просторове джерело, але форма фронту поверхні поши-
рення звукової енергії в її математичному описі значно спрощена 
в порівнянні з формою натурного хвильового фронту. Це дуже 
локалізує подібність між моделлю і натурою, позначаючись на 
вірогідності результатів моделювання. Як правило, коефіцієнт 
кореляції помилки моделювання не перевищує 0,8 – 0,9. 

У роботі [118, с. 22], присвяченій проблемам моделювання 
шуму від автотранспорту на дорогах, наприклад, указується:

«…Несмотря на использование одинаковых предпосылок, расчеты по раз-
ным моделям давали разные результаты из-за отличия в зависимостях между 
скоростью движения и пиковым уровнем звука.

Основные недостатки, которые не удалось преодолеть в элементарных моде-
лях: бесконечный участок дороги; скорость движения всех автомобилей, равная 
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средней; автомобили в транспортном потоке, представленные одной моделью; 
автомобили, движущиеся по одной полосе. Однако применение аналитических 
методов исследования транспортного шума на простейших моделях необходимо 
для оценки качественной картины его формирования и распространения, так как 
позволяет вскрыть основные закономерности происходящих процессов, несмот-
ря на упрощение реальных условий движения транспортных потоков».

Моделювання маловивчених фізичних явищ у процесах випро-
мінювання, поширення і прийому звуку (шуму) ускладнене. 

Крім складності й громіздкості програмного забезпечення дуже 
серйозний недолік математичних моделей – те, що вони не є про-
сторово-тимчасовими, динамічними моделями.

1.12.9. Недоліки математичного моделювання акустичних про-
цесів, виявлені особисто автором. Специфічна складність, з якою 
зштовхнувся автор дійсної роботи при математичному моделюван-
ні, полягає в несумісності використовуваних у нормативних доку-
ментах графічних матеріалів (дуже широко застосовувані в СНиП, 
ДСТ і ін. графіки, номограми і т.п.) із задачами прикладного про-
грамування. Практично неможливо скласти комп’ютерну програ-
му, що враховує, наприклад, деякі дані, приведені в нормативному 
документі не інакше, як у вигляді номограми. Цей принциповий 
недолік математичного моделювання наочно наведений у розрахун-
ках за СНиП [110]. Була створена реальна комп’ютерна програма, 
спеціально розроблена автором для цілей акустичного розрахунку 
рівнів звукового тиску, створюваного виробничим устаткуванням у 
приміщенні. Відмінністю її від аналогічних програм є уїдливе і до-
скональне проходження букві СНиП [110], на базі положень і розра-
хункових формул яких вона і побудована. При цьому порівняно лег-
ко удалося перекласти на мову програмування основні розрахункові 
формули СНиП. Однак, як відомо, у такому розрахунку згідно п. 4.2 
СНиП [110,- с. 4] фігурує величина Ψ – «коэффициент, учитывающий на-
рушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый … по графику 
на рис. 3». Там же, на с. 4 СНиП, приводиться відповідний графік для 
його визначення (він же використовується також і в іншому випад-
ку – розрахунках звукопоглинання за п. 7.7 СНиП [110, – с. 21], де 
у формулі (43) задіється як цей коефіцієнт у його безпосередньому 
вигляді, так і Ψ

1
 – той же коефіцієнт, але після влаштування зву-

копоглинальних конструкцій, обумовлений за тим же графіком). 
Це положення нормативного документа обов’язково повинне бути 
враховане в здійснюваному акустичному розрахунку.

Оскільки в СНиП [110] не приводиться конкретна математична 
формула, який підкоряється графік функції, показані на рис. 3 
СНиП, його математична інтерпретація виявляється неможли-
ва. Укладачі СНиП явно не враховували вимогу безперервності 
комп’ютерних розрахунків: після довгого і плідного ланцюжка 
автоматичних обчислень, здійснюваних за приведеними там же 
формулами, розрахунок доводиться обривати, переходити в руч-
ний режим, вдивлятися в графік СНиП, визначаючи шукані ко-
ефіцієнти Ψ і Ψ

1 
для даного випадку (єдине, що виявилося можли-

во зробити укладачу: для зручності користувача програмою скану-
вати графік зі СНиП, і вставити прямо в текст програми цифроване 
зображення); після вручну вводити їх у відповідні осередки даних. 
Програма виявляється розірвана як би на 2 половини: ну, а далі з 
цього місця процес розрахунку продовжується вже, як і колись, 
цілком автоматично, і завершується виконанням усіх необхідних 
обчислень і побудовою спектрів шуму.

На ту ж проблему вказують також інші дослідники [224]. 

1.13. Аналіз існуючих засобів боротьби із шумом 
та напрямків їхнього удосконалення

1.13.1. Огляд шумозахисних заходів і засобів, що існують. За-
гальна класифікація методів і засобів захисту від шуму, застосо-
вуваних при рішенні завдань ОП, відповідно до якої вони підроз-
діляються на активні і пасивні, (що, відповідно, потребують (або 
не потребують) додаткових витрат енергії); колективні й індиві-
дуальні; на методи боротьби із шумом на шляху його поширення 
і в джерелі його виникнення, – приведена в [107]. Украй важко 
і не доцільно, на наш погляд, моделювання заходів щодо бороть-
би із шумом у джерелі його виникнення з застосуванням методів 
аналогії. Розгляду й аналізу у дійсній роботі, таким чином, підля-
гають колективні методи і засоби захисту від шуму на шляху його 
поширення. Їхня класифікація на базі [107] наведена на рис. 1.32. 
Також наші розробки зачепили сферу засобів індивідуального за-
хисту від шуму [223].

Архітектурно-планувальні методи боротьби із шумом [119] ви-
магають застосування МПА при їхній розробці та проектуванні. 
Методологія такого підходу до вирішення подібних завдань ОП 
на сучасному рівні досить розроблена, однак актуальною зали-
шається проблема моделювання конкретних архітектурно-плану-
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вальних рішень з кількісною оцінкою їхньої ефективності в плані 
зниження шуму, зіставлення декількох альтернативних варіантів 
однієї і тієї ж містобудівної ситуації для їхньої оптимізації за 
критерієм захисту від шуму і т.п. Для вирішення даної проблеми 
перспективне застосування саме АМ, що при повноті подібності 
(тобто високій точності і вірогідності результатів) володіє цілим 
рядом переваг, а саме: спрощенням і здешевленням процесу моде-
лювання, високої варіабельністю і мобільністю вимірів, широким 
діапазоном масштабів, застосовуваних при виготовленні моделі, 
високою наочністю. Але й архітектурно-планувальні заходи не 
можуть повністю вирішити проблему створення акустичного 
комфорту на робочих місцях, поблизу потужних ДШ, та ін. Нап-
риклад, зонування шуму вимагає значних площ і саме по собі не 
захищає людей, що безпосередньо обслуговують ДШ, та ін. 

З числа перерахованих на рис. 1.32 засобів боротьби із шумом 
найбільш широку область застосування мають засоби звукоізоляції 
[111, 114] та звукопоглинання [225, 226]. При їхньому досліджен-
ні, кількісній оцінці ефективності, розробці і т.д. також доцільно 
застосовувати моделювання з використанням методу аналогії. 
В даний час відомо дві групи таких звукоізолюючих пристроїв, що 
розрізняються між собою за конструктивним виконанням, а саме:  
оболонки незалежної від ДШ конструкції з повітряним проміжком 
між ним і оболонкою у вигляді звукоізолюючих: панелей, боксів із 
блоків, камер, капотів, капсул, кожухів, стін, екранів і ін.; та зву-
коізолюючі покриття, конструкції яких механічно зв’язані з ДШ 
і є його невід’ємною складовою частиною, упритул прилягають до 
ДШ без повітряного проміжку, що наносяться прямо на нього, з 
незмінною формою, що повторює форму ДШ [229]. І ті, й інші роз-
глядаються далі (див. частину 5).

Існують багато підходів до конструювання шумозахисних за-
собів, у т.ч. такі цілковито оригінальні, як, наприклад, [227]. Де-
які окремі наші власні розробки, (за нестачею місця недостатньо 
освітлені в цій монографії), розглянуті в [228].

Відомі такі основні групи вимог, що закладаються в основу 
вибору конструкції, форми і різних параметрів звукоізолюючих 
пристроїв: відсутність їхнього впливу на основні робочі парамет-
ри механізмів – ДШ і ін. ДШ, що вони локалізують; забезпечення 
достатньої звукоізолюючої здатності; простота технології виго-
товлення; відсутність споживання енергії ззовні [111]. Найбільш 

Рис. 1.32. Класифікація акустичних засобів колективного захисту від 
шуму на шляху його поширення залежно від способу реалізації відповідно 
до класифікації ГОСТ 12.1.029-80
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найкращою формою реалізації таких пристроїв є звукоізолююча 
панель. Компонуючи прості звукоізолюючі панелі у більш складні 
комбінації, можемо створювати комплексні конструкції, що бу-
дуть наділені неабиякими функціональними перевагами.

1.13.2. Звукоізолюючий елемент згідно [189]. Вперше запропо-
нований в кандидатській дисертації автора пристрій зменшення 
шуму відноситься до області технічних засобів боротьби із шумом 
на шляху його поширення та може бути використаний як перешко-
да на шляху поширення звуку у вигляді звукоізолюючого кожуха, 
шумозахисного екрана, що обгороджує конструкції будинку, спо-
рудження, обшивання наземного, підземного, надводного, підвід-
ного, повітряного чи космічного транспортного засобу й ін. [230].

Недоліком традиційних засобів звукоізоляції у вигляді одне- 
і  багатошарових твердих перешкод на шляху поширення шуму є 
те, що звук, відповідно до свого визначення, являє собою гармоній-
ні коливання часток пружного середовища [122], тобто механічну 
(пружну) хвилю, і з успіхом поширюється в будь-якому твердому, 
рідкому чи газоподібному середовищі, що володіє властивістю 
пружності [231]. Очевидно, найкращою перешкодою на шляху 
поширення звуку (шуму) є середовище, що не володіє властивістю 
пружності, тобто вакуум  [232]. Ця передумова послужила в якості 
вихідної при створенні звукоізолюючого елемента (див. рис. 1.33), 
який має цільний герметичний корпус I, (виготовлений, напри-
клад, із фторопласта, армованого металом), на лицьовій стороні 
якого нанесене додаткове звуковбирне покриття 2, з розміщеною 
на його тильній стороні прокладкою, що демпфірує, 3, з монтаж-
ними болтами 4, що вставляються в наявні на кріпильних флан-
цях 5  кріпильні отвори 6, постачені втулками, що демпфірують, 
7, які амортизують шайбами 8, установленими на монтажних 
болтах; клапан для забезпечення вакуумування 9, внутрішній 
вакуумований простір 10 і сполучний штуцер II, призначений для 
підключення зовнішньої апаратури для забезпечення вакуумуван-
ня (не показана). Усередині простору 10 підтримується вакуум, 
характеристики якого підбирають виходячи з необхідної величи-
ни зниження шуму (звукоізолюючої здатності) даним елементом.

Розрахункова формула, виведена автором, дозволяє визначити 
величину тиску розрідженого газу Р, Па усередині вакуумированной 
порожнини залежно від необхідної звукоізолюючої здатності R, дб:

   R = 10 lg 131325/Р, дБ.

При різних тисках Р усередині порожнини 10 звукоізолююча 
здатність R дорівнює:

Р = 10,1 Па → R = 10lg101325/10,1 = 10lg104 = 40 дБ,
Р = 1,01 Па → R = 10lg101325/1,01 = 10lg105 = 50 дБ,
Р = 0,101 Па → R = 10lg101525/0,101= 10lg106 = 60 дБ.
Виконання корпуса цільним, а не складеним забезпечує техніч-

ні переваги при експлуатації (легше тривалий час підтримувати 
вакуум у ньому). Розташування прокладки, що демпфірує, поза 
герметичним корпусом забезпечує її власну високу звукоізолюючу 
здатність, при цьому вона закриває площу тильної грані корпуса. 
Монтажні болти, встановлювані в отвори кріпильних фланців, 
постачених втулками, що демпфірують, і що мають шайби, що 
амортизують, утворюючи віброізолюючі вузли кріплення, що запо-
бігають поширення 
структурного зву-
ку на несущі кон-
струкції.

Авторські права 
на описаний звуко-
ізолюючий елемент 
на території Украї-
ни та Росії захи-
щені патентним 
законодавством та 
належать автору.

1.13.3. Інші 
аналоги нашого 
звукоізолюючого 
елементу.  Такі 
розробки належать 
не тільки автору, 
але й виконували-
ся іншими неза-
лежними винахід-
никами. Відомий, 
наприклад, інший 
пристрій, що має 
дві стінки з роз-
міщеної між ними 

Рис. 1.33. Звукоізолюючий елемент, розробле-
ний та запатентований  [230] автором раніше



В. Е. Абракітов. НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

122 123

Вибір і конкретизація об’єктів дослідження...

по периметрі пружною прокладкою, з можливістю вакуумування 
внутрішнього простору, причому стінки виконані у вигляді части-
ни сфери, зверненою опуклістю назовні, а між стінками і проклад-
кою розміщені віброізолюючі опори у вигляді жорстко з’єднаних 
зі стінками металевих рамок [233]. Він послужив в якості прототи-
пу для наших подальших розробок  – винаходу [234] та ін.

1.13.4. Недоліки відомих пристроїв за п. 1.13.2 та п. 1.13.3. 
Конструкція таких пристроїв, як би так мовити, статична; вона 
не дозволяє цілеспрямовано змінювати звукоізоліючу здібність 
такого шумозахисного екрану за рахунок оперативної зміни його 
параметрів. Подальші дослідження автора, проведені вже в період 
1996-2006 р., були спрямовані на серйозне вдосконалення такої 
відомої конструкції. В наших подальших розробках, ми намагали-
ся вдосконалити конструкцію такого звукоізолюючого елементу, 
наділивши його, в першу чергу, рисами динаміки, що зажадало 
створення нової наукової теорії його дії в умовах динамічної зміни 
його характеристик, чого не було на первісному, описаному вище 
етапі, та значної переробки його конструкції. Нові пристрої, ство-
рені на його основі, та описані далі, представляють його подаль-
ший розвиток з докорінними змінами, та мають відмітні риси, що 
згідно за патентним законодавством України дозволили захистити 
їх, як самостійні винаходи, створені вже після захисту кандидат-
ської дисертації автором (у період 1997-2000 рр).

Так, наприклад, відомий спосіб оперативного регулювання часу 
реверберації звуку в приміщеннях, що полягає у зміні конфігура-
ції і площі поверхонь, що відбивають звук, у таких приміщеннях 
[235]. Цей спосіб послужив в якості прототипу для нашого оригі-
нального винаходу [236].

1.13.5. Інші можливості застосування окремих звукоізолюючих 
елементів.  Звукоізолюючі елементи можливо застосувати не окре-
мо (у вигляді звукоізолюючих панелей), а, наприклад, в якості 
складових частин пристроїв іншого призначення. Це якби – де-
талі конструктора, з яких збираються звукоізолюючі оболонки, 
що входять в склад пристроїв, основне призначення яких полягає 
в іншій галузі.

Наприклад, в судовій акустиці з метою боротьби із шумом за-
стосуються так звані звукоізолюючі кофердами  [121, 237]. Їхнім 
основним недоліком є низька звукоізолююча здатність, обумовле-
на наявністю повітряного простору з атмосферним тиском у ньому 

[238]. Безумовно, у цьому просторі звук послабляється деяким чи-
ном за рахунок поглинання і розсіювання на молекулах повітря, 
однак, він, як і всі інші гази, є середовищем, що проводить звук, 
що і спричиняє низьку звукоізолюючу здатність такого коферда-
ма. Отже, з метою боротьби із шумом треба підвищити звукоізолю-
ючу спроможність кофердама.

Розв’язання цього завдання нашими засобами див. в главі 6.2.
Звернемось до медичної техніки, а саме до конструкцій аус-

культативних діагностичних пристроїв – фонендоскопів. Відомий 
стереофонендоскоп, що містить голівки з мембранами, звукопро-
водами і рознімним з’єднанням у вигляді двох тримачів з фікса-
торами на кінцях і сполучній ланці, причому фіксатори виконані 
сферичної форми з пластмаси, а сполучна ланка у вигляді еластич-
ної трубки [239]. Недоліком зазначеного пристрою є істотне пере-
кручування АЧХ звукового сигналу, переданого через звукопро-
від: його ослаблення, наявність перешкод і зовнішніх шумів і т.п., 
обумовлене низькими звукоізолюючими якостями звукопро-
водів, унаслідок чого утрудняється прослуховування (здійснен-
ня діагностики), виникає небезпека неправильної (помилкової) 
діагностики лікарем захворювання пацієнта і т.д. Потребується 
зменшити перекручування АЧХ звукового сигналу за рахунок 
підвищення звукоізолюючої здатності звукопровідних елементів 
стереофонендоскопу, у результаті чого усунути ослаблення звуко-
вого сигналу, переданого через звукопровідні елементи і запобігти 
впливу зовнішніх шумів на нього.

Як саме це завдання подалі вирішено нами, див. главу 6.3.
Так ще,  наприклад, відомий пристрій виборчого прийому 

звукової енергії [240], що містить мікрофон, поміщений у звукоі-
золюючий бокс із прийомним вікном, обрамленим по периметрі 
виброізолюючою прокладкою, і звуковбирний матеріал, причому 
звукоізолюючий бокс виконаний у вигляді еліпсоїда обертання, 
причому центр прийомного вікна збігається з одним з фокусів еліп-
соїда обертання, а мікрофон і звуковбирний матеріал розташовані 
поблизу іншого його фокуса. Недоліками його є низька чутливість 
і вибірковість, а також неприйнятна частотна характеристика. Це 
порозумівається низькою звукоізолюючою здатністю звукоізолю-
ючого боксу, тому що його конструкція не захищає внутрішній 
простір, де розташований мікрофон, від проходження через стінки 
зазначеного боксу сторонніх (що заважають прийому) звукових 
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коливань. Справа в тім, що звукові хвилі, відповідно до їх відомого 
визначення, являють собою гармонійні коливання в зазначеному 
пружному середовищі (до якої відноситься і корпус такого боксу). 
Для усунення зазначеного недоліку необхідно підвищити звукоі-
золюючу здатність стінок боксу, але в описаній конструкції це зро-
бити неможливо (звукові хвилі з успіхом поширюються в твердих 
тілах і матеріалах).

Вирішення цього завдання в рамках наших досліджень показа-
не в главі 6.4.

1.13.6. Боротьба із шумом за рахунок звукопоглинання. Ві-
домі звуковбирні панелі, в яких поглинута звукова енергія пе-
ретворюється в теплову, а саме пористі і штучні звукопоглиначі 
[214, с.316-426]. Вони могуть бути застосовані як самостійно, так 
і в якості додаткового покриття на лицьовій поверхні інших шу-
мозахисних засобів (наприклад, вищезгаданий звукоізолюючий 
елемент згідно [189], позиція 2 на рис. 1.33). Поглинання звуку 
в таких панелях відбувається в результаті переходу звукової енер-
гії в теплову внаслідок подолання внутрішнього тертя в порах за 
рахунок виникнення грузлого тертя в капілярах пір чи необорот-
них утрат при деформаціях пружного кістяка. Так, в [115] наведе-
но: «Механизм звукопоглощения   пористых  материалов различен. Материалы 
с гибким скелетом поглощают звуковую энергию благодаря вязкому трению в 
порах, а с полужестким и гибким скелетом (помимо трения в порах) поглощают 
звуковую энергию за счет деформации скелета, совершающего вынужденные 
колебания под воздействием звуковых волн».  

Методика розрахунку акустичної ефективності таких ма-
теріалів та складених з них звуковбирних панелей зараз розви-
нена недостатньо. Також істотним недоліком такого роду пане-
лей є неможливість утилізації звукової енергії, тобто поглинута 
такими панелями звукова енергія не може бути використовувана 
в корисних цілях.

1.13.7. Забезпечення можливості утилізації звукової енергії. 
Утилізацією звукової енергії, тобто її доцільним використанням, 
до автора ніхто не займався. Всі відомі конструкції звукоізолюю-
чих та звуковбирних панелей, та ін. пристроїв боротьби із шумом 
тільки-но саме відбивають звук, або поглинають його, але не пере-
творюють в корисну енергію. Таким чином, забезпечення можли-
вості утилізації звукової енергії, що логічно випливає з наших до-
сліджень, – це піонерне направлення, що являє собою принципово 
новий напрямок в науці  [32; 45] .

Найбільш близькою до наших подальших розробок в цій галузі, 
за технічною суттю, є звуковбирна панель з каркасом і пластиною, 
що забезпечує її установку на визначеній відстані від конструкції, 
причому пластина виконана з прорізами загальною площею не 
більш 4% площі пластини, що утворять стрижні з прямокутними 
пелюстками уздовж однієї з бічних сторін, причому відношення 
ширини стержня до ширини пелюстка складає 1-2 відношення 
довжини пелюстка до ширини стрижня – не менш 0,3, а розміри пе-
люстка не перевищують 1,5 довжини хвилі, що відповідає верхній 
граничній частоті інтервалу звукопоглинання [241]. У такій конс-
трукції коливання пелюстків перетворяться в крутильні коливання 
стрижня. Каркас такої конструкції еквівалентний нерухомому кор-
пусу пропонованої звукоперетворюючої (звукоутилізуючої) панелі, 
пластина – її рухливій мембрані, а під указівкою на можливість 
установки на визначеній відстані від (будівельної) конструкції, де 
вона закріплена, мається на увазі можливість утворення в ній внут-
рішньої порожнини, заповненої атмосферним повітрям.

Недоліком такої панелі є відсутність утилізації звукової енер-
гії, тобто її корисного використання. В частині 7 показано, як 
в результаті наших подальших розробок можна забезпечити цю 
немаловажну можливість.

1.14. Відомі способи концентрації звукової енергії
1.14.1. Загальні вказівки. Значний інтерес являє собою та-

кож конструювання звуковипромінюючих пристроїв (а також 
пристроїв сприйняття звуку з вузькою характеристикою спрямо-
ваності). Застосовуючи запропоновану автором наукову теорію, 
та комбінуючи набуті відомості в галузі АМ та конструювання 
шумозахисних оболонок, можна створити пристрої задля високої 
концентрації звукової енергії на виході з такого випромінювача. 
Докладемо зусиль, щоб виявити шляхи підвищення концентрації 
звукової енергії при конструюванні акустичних випромінювачів.

Закономірності поширення звуку у вільному просторі викла-
дені в [242, 243]. З них випливає, що енергія звукової хвилі, 
поширюючись у всіх напрямках, інтенсивно розсівається. Як же 
зменшити розсіювання звукової енергії з метою забезпечення ви-
сокої концентрації (що необхідно, скажемо, для конструювання 
високоефективних випромінювачів, пристроїв спрямованого при-
йому звуку, і т.п.)? 
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1.14.2. Концентрація 
звукових хвиль за допо-
могою рупорів. Енергія 
акустичних хвиль, що 
поширюються в цилін-
дричній трубі, не роз-
сіюється; інтенсивність 
залишається досить пос-
тійною уздовж труби (рис. 
1.34). (Це ми зобразили у 
вигляді хвильових фрон-
тів постійної товщини). 
У відомій мері подібна 
ситуація має місце й у 
конічному рупорі. Там 

відбувається якесь «розповзання» енергії, але завдяки тому, що 
вся енергія утримується усередині нього, інтенсивність звуку у 
вихідного отвору залишається все-таки досить високою, а фронти 
хвиль на виході рупора досить близькі до плоских.

Коли кривизна хвильових фронтів на виході з рупора дуже мала, 
потік енергії має яскраво виражену властивість спрямованості. За 
умови, що різниця фаз у площині вихідного отвору не перевищує 
1/8 довжини хвилі λ, коефіцієнт спрямованості лише незначно 
відрізняється від такого для зовсім плоских хвильових фронтів.

Для високоефективного концентрації хвильової енергії в пот-
рібному напрямку вимагаються плоскі хвильові фронти на виході, 
а великі вихідні отвори ведуть до збільшення довжини рупорів. 
Рупор з отвором 20 λ простягнувся б у довжину на 400 λ. Довжина 
рупора певним чином залежить від величини діаметра вихідної 

апертури в довжинах хвиль. Рупор з невеликою апертурою (рис. 
1.35.А) може бути невеликий, але довжина рупора з великою апер-
турою (рис. 1.35.В) повинна бути дуже велика.

Кругові хвильові фронти можна перетворити в плоскі за допо-
могою лінз. Щоб хвильові фронти після проходження хвиль через 
лінзу стали плоскими, відрізки часу, витраченого різними проме-
нями на шлях від фокальної точки до поверхні плоского хвильово-
го фронту, повинні бути однаковими. Зниження швидкості хвилі 
усередині лінзи забезпечує виконання цієї умови, якщо товщина 
лінзи збільшується до центра.

Щоб задовольнити цим умовам, контур лінзи повинен мати 
форму гіперболи, а щоб профіль був гіперболічним у всіх площи-
нах, ліва поверхня лінзи повинна бути гіперболоїдом обертання. 
На практиці, однак, у більшості випадків оптичні лінзи мають 
сферичні поверхні, тому що гіперболічну поверхню надзвичай-
но важко виготовити. У деяких 
приладах лінзу поміщають пря-
мо у вихідному отворі рупора. 
Довжину його при цьому можна 
зменшити, не втративши жодної 
позитивної якості. Одне з таких 
достоїнств рупора (у випадку 
спрямованого випромінювання) 
полягає в ефекті, що екранує, 
який він забезпечує. Радіохвилі, 
наприклад, не можуть проникати 
крізь провідні аркуші металу, і мікрохвильові рупорні випроміню-
вачі, таким чином, перешкоджають марному розсіюванню енергії. 
Але це не відноситься до так званих акустичних лінз, тому що 
пружні хвилі з успіхом розповсюджуються в усілякому пружному 
становищі. Крім того, конструювання акустичних лінз пов’язане 
з визначеними труднощами.

1.14.3. Параболічні відбивачі. Іншим видом випромінювача, 
що може забезпечити плоску форму хвильового фронту при малих 
розмірах, є відбивач-рефлектор, що фокусує. Увігнутий відбивач, 
наприклад, дозволяє домогтися того, щоб відрізки часу, витрачені 
хвилями на рух від фокальної точки до деякої площини, були одна-
ковими. За основному визначенню математичної кривої-параболи, 
усі лінії (промені), що виходять із точки F (фокус), після відбиття 

Рис. 1.34. Порівняння розповсюдження 
звукової енергії уздовж циліндричної тру-
би та конічного рупора

Рис. 1.35. Конструктивні параметри випромінювача звуку із коніч-
ним рупором. А – рупор з невеликою апертурою; В – рупор з великою апер-
турою.

Рис. 1.36. Застосування акус-
тичних лінз при конструюванні 
рупорів
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будуть перпендикулярні лінії L (вісь, проведена через фокус), бу-
дуть рівні, якщо крива є парабола. Відповідно відбивач, поверхня 
якого є поверхня параболоїда обертання, буде забезпечувати ефект 
фокусування у всіх площинах.

Параболічні відбивачі знаходять застосування в прожекторних 
дзеркалах, радіолокаційних антенах і деяких акустичних мікро-
фонах, спеціально розроблених для прослуховування вилучених 
звуків. Один з дуже зручних мікрохвильових випромінювачів 

являє собою комбінацію рупора і сек-
ції параболічного відбивача. Така ж 
ідея може бути з успіхом застосована в 
конструюванні акустичних випроміню-
вачів, якщо наділити таку комбінацію 
рупора і секції параболічного відбивача 
ефектом не пропускати скрізь себе зву-
кові хвилі. 

Принцип роботи її схематично пояс-
нює рис. 1.36. Основу рупора поміща-
ють у фокальній точці параболічної 
поверхні, причому використовується 
тільки та частина, що «освітлюється» 
рупором. Хвилі, що виходять від такого 
випромінювача вправо, мають плоскі 
фазові фронти завдяки дії параболічно-
го відбивача. Цей тип випромінювача 
володіє настільки ж гарною здатністю, 
що екранує, як і правильний рупорний 
випромінювач чи комбінація рупора 
і лінзи. Така конструкція з успіхом за-
стосовується в мікрохвильових антенах 
ЕМВ. Але задля конструювання випро-

мінювачів звуку, на відміну від ЕМВ, постає така проблема: звук 
розповсюджується в любому середовищі, котре володіє властивіс-
тю пружності. Тобто, частина звуку не відбивається від стінки 
параболічного рупору, а проходить скрізь неї, значно зменшуючи 
ефект фокусування.

У відомих системах спрямованого випромінювання звуку 
використовуються пристрої для концентрації звукової енергії, 

виконані у вигляді головних телефонів [244, 245] або групових 
випромінювачів і рупорів [246]. 

Відомий, наприклад, головний телефон, що містить два запов-
нених звукопоглинаючим матеріалом і вкладених один в інший 
корпуси чашеобразної форми, випромінювач і амбушюр, закріп-
лені на внутрішньому корпусі; вони з’єднані між собою по краях 
еластичним звуковбирної гофром і розташовані соосно один щодо 
іншого [245]. Недоліком його є низька якість звучання відтворе-
них фонограм, обумовлена поганою звукоізоляцією такого теле-
фону від сторонніх звуків, що проникають через його подвійний 
корпус, незважаючи на наявність шару звуковбирного матеріалу. 
Звукоізоляції з достатньої ефективністю, що може стати пружною 
перешкодою на шляху поширення звуку, яка виконана у вигляді 
твердого тіла, (у ролі якої, наприклад, може виступати звуков-
бирний матеріал, що наповняє чашеобразні корпуси прототипу), 
у принципі, навіть бути створено не може; і зазначена деталь конс-
трукції пристрою-прототипу на практиці виявляється здатною 
лише трохи послабити енергію звукової хвилі. Вона лише зовсім 
незначним чином зменшує енергію звукової хвилі в корпусах те-
лефону і не вирішує в корені вкрай насущну для даного виду при-
строїв проблему звукоізоляції.

Іншою проблемою є створення моделей ДШ для експериментів 
з фізичного моделювання акустичних процесів, (про що розпові-
далося раніше). Найбільше доцільно й доступно одержувати дані 
про зниження шуму експериментальним шляхом у ході натурних 
вимірів. Однак, проведення таких вимірів в експериментальних 
кварталах й у мікрорайонах житлової забудови дуже трудомістко 
й не завжди здійсненне. Це пов’язане з тим, що на території жит-
лової забудови діють одночасно кілька джерел шуму, тому шумове 
тло надзвичайно високе й часто неможливо встановити закономір-
ність зниження шуму від якого-небудь джерела.

Потрібно забезпечити можливість виконати спостереження 
одночасно, довільно впорядковуючи й змінюючи умови. Для 
вирішення цієї проблеми потребувалося сконструювати лінійне 
ДШ (точніше, модель лінійного ДШ для імітації транспортних 
потоків, та ін.).

Відоме лінійне ДШ, що містить підставу, на якій за допомогою 
амортизаторів установлений прилад, виконаний у вигляді суцільної 
труби, поділеної на секції за допомогою внутрішніх перегородок, 

Рис. 1.37. Секція пара-
болічного відбивача в сполу-
ченні з рупором може дати 
плоский хвильовий фронт. 
Направляючи потік енергії 
до відбивача, рупор забезпе-
чує дуже корисний ефект, 
що екранує.
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торець якої взаємодіє з електродвигуном, а зовнішня бічна поверх-
ня – з додатково уведеними опорами, розташованими на ділянці пе-
регородок, при цьому амортизатори поміщені на кожній опорі між 
трубою й підставою, а кульки – у кожній секції окремо [247].

Такий пристрій дозволяє створити безперервну плоску акус-
тичну хвилю, що рівномірно поширюється в усі сторони, імітуючи 
транспортний потік, де спостерігається циліндричне поширення 
звукових хвиль.

Недоліком його є те, що відоме лінійне ДШ не дозволяє імітувати 
промислові шуми, тому що шум від промислових цехів, вириваю-
чись із вікон, поширюється в одному з напрямків. Імітація ж шуму, 
випромінюваного промисловістю, де дійсно спостерігаються квазі-
циліндрічні хвилі, утруднена, тому що подібного джерела немає.

Відоме джерело забезпечує дослідження тільки на горизонталь-
ній поверхні. В наших розробках ця проблема була вирішена (див. 
частину 8 та роботу [155]).

Прототипом наших інших подальших розробок є орієнтована 
акустична система [248], котра містить увігнутий рефлектор і акус-
тичний випромінювач, розміщений усередині рефлектора. Її основ-
ний недолік, як вказано вище – недостатня звукоізолююча спромож-
ність стінок рефлектору, що знижає ефект фокусування звуку.

Справа остається тільки-но за малим – сконструювати такий 
рупор, щоб скрізь його стінки не проходив звук. Цій проблемі при-
свячена частина 8.

1.15. Конструювання різноманітних допоміжних 
пристроїв – важлива додаткова проблема досліджень

1.15.1. Загальний комплексний підхід до вирішення поставлених 
питань. Виконуючи наші різнопланові дослідження, ми намагалися 
не тільки вирішити вузькі конкретні завдання із створення того чи 
іншого пристрою, розробці необхідної задля обґрунтовування його 
принципу дії наукової теорії та ін., але й заодно цілковито вирішити 
весь комплекс питань, пов’язаний із його функціонуванням. У тому 
числі вирішувалися додаткові технічні проблеми, що постали перед 
нами, – котрі, може, й безпосередньо не пов’язані з акустикою, але 
мають велике значення задля забезпечення працездатності наших 
розробок, поліпшенню умов їх роботи, та створення комфортних 
умов їхнього обслуговування. Особливу увагу у відповідності з фа-
хом приділялося питанням безпеки. 

1.15.2. Захисне заземлення та занулення. Запропоновані в 
ході наших досліджень пристрої являють собою електроприлади 
з живленням електричним струмом, причому сила струму в їхніх 
ланцюгах досягає та перевищує величину 10 мА, небезпечну задля 
життя людини. Отже, виникає можливість поразки людини елек-
тричним струмом при їхньому обслуговуванні, налагоджуванні 
та ін. Таким чином, задля комплексного вирішення питань БЖД 
та ОП виникає гостра проблема забезпечення неухильних вимог 
електробезпеки. Потребується не тільки-но сконструювати самі 
пристрої, що реалізують основні завдання досліджень, але поряд з 
ними – й допоміжні пристрої електробезпеки у вигляді принципо-
во нових конструкцій захисного заземлення та занулення ЕУ, що 
можуть бути використані як у сполученні з винайденими автором 
пристроями, так і мають самостійне значення – для застосування 
в галузі електрообладнання широкого кола призначення (тобто 
для забезпечення електробезпеки ЕУ інших типів).

Залежно від типу електричних мереж ЕУ підлягають зазем-
ленню та (або) зануленню. Розглянемо відомі конструкції таких 
захисних приладів.

Відомий пристрій, що заземлює, який складається з металевого 
провідника, котрий з’єднує неструмоведучі частини ЕУ і заземлю-
вачі [249]. Принцип дії полягає у відводі частини електричного 
струму, у позаштатному режимі (у випадку пробою на неструмове-
дучі частини ЕУ, що знаходиться під напругою), що виддаляється 
з зазначених неструмоведучих частин ЕУ на землю. При цьому 
для забезпечення безпечних для життя людини значень сили 
струму і напруги на неструмоведучих частинах опір пристрою, що 
заземлює, повинен бути як можна меншим (відповідно до діючих 
норм не більш 4-10 Ом). 

Відомий пристрій занулення ЕУ у мережах із заземленої ней-
траллю, що складається з металевого провідника, котрий  з’єднує 
неструмоведучі частини ЕУ, які знаходяться під напругою, з ну-
льовим провідником, передбаченим у мережі з заземленої ней-
траллю [249]. Принцип дії полягає у відводі частини електричного 
струму, у позаштатному режимі (у випадку пробою на неструмове-
дучі частини ЕУ, що знаходиться під напругою), що видаляється 
з зазначених неструмоведучих частин ЕУ на нульовий провід. 
При цьому для забезпечення безпечних для життя людини зна-
чень сили струму і напруги на неструмоведучих частинах опір 
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пристрою, що заземлює, або пристрою занулення повинен бути як 
можна меншим (відповідно до діючих норм не більш 4 ÷10 Ом).

Недоліком відомих пристроїв – прототипів наших подальших 
розробок в цій галузі є та обставина, що при наявності мереж вели-
кої довжини чи мереж з великою кількістю споживачів у випадку 
виникнення пробою на неструмоведучі частини ЕУ (короткого за-
микання на відомий пристрій занулення) величина сили струму 
в ланцюзі «генератор – лінія – електроустановка – земля – генера-
тор» (для заземлення) або в ланцюзі «генератор – лінія – електроус-
тановка – нульовий провід – генератор» (для занулення) не досягає 
величини, необхідної для спрацьовування апаратів захисту. Про-
тяжні лінії мають значну ємність і індуктивність, що перешкоджає 
різкому зростанню струму короткого замикання, необхідного для 
спрацьовування електромагнітних апаратів захисту. Крім того, 
зменшення власного опору пристрою, що заземлює, або власного 
опору пристрою занулення, – а саме металевого провідника, котрий 
входить в їхній склад (необхідна умова для підвищення електробез-
пеки) вимагає збільшення перетину, що недоцільно економічно.

Таким чином, виникає необхідність вдосконалення відомих конс-
трукцій як захисного заземлення ЕУ, так і захисного занулення.

1.15.3. Захист від меркурізації. В якості моделей ДШ в подаль-
ших дослідженнях широко використані ДС у вигляді люмінесцен-
тних ламп. 

Відома люмінесцентна лампа, у якій оптичне випромінювання 
виникає в результаті електричного розряду в газах, парах чи сумі-
шах між двома електродами, запаяними в прозору для оптичного 
випромінювання колбу, внутрішній простір якої заповнено виз-
наченим газом до заданого тиску і металом з великою пружністю 
пар – ртуттю [250]. Таким чином, такі газонаповнені лампи міс-
тять у собі ртуть, що згідно класифікації ГОСТ 12.1.005-88* [106] 
віднесено до 1 класу небезпеки, тобто до надзвичайно небезпечних 
речовин. При руйнуванні колби лампи здійснюється безперешкод-
ний вихід пар ртуті у випадку порушення її герметичності та знач-
не отруєння людей та довкілля. 1 люмінесцентна 40-ватна лампа 
при руйнуванні колби отруює 400 м3 повітря.

Отже, з врахуванням вимог БЖД, ОП та екології потребується 
сконструювати цілком безпечну за чинником захисту від меркурі-
зації люмінесцентну лампу, що в разі порушення її герметичності 
запобігає чималому отруєнню парами ртуті.

1.15.4. Запобігання падінню людей з висоти. Дослідження по 
аналоговому моделюванню проводять на спеціальних майдан-
чиках, де встановлюють моделі ДШ, моделі міської забудови, 
вимірювальну апаратуру тощо. Тому що запропоновані моделі 
являють собою не плоскі, а просторові конструкції, елементи яких 
рознесені за висотою, виникає небезпека падіння експеримента-
тора з вишини. Об’єкти обслуговування, розташовані на височині 
більш 1,3 м є небезпечними за даним чинником.

Отже, виникає необхідність у влаштуванні спеціальних 
риштувань безпечної конструкції, що запобігають падінню, та 
відповідають вимогах компактності (тобто повинні мати поруччя, 
що складаються). Такі риштування, за аналогією із попередніми 
конструкціями, можуть бути засновані як у сполученні з винайде-
ними автором пристроями, так і мають самостійне значення – для 
застосування в інших галузях (наприклад, в будівництві для вико-
нання робіт при облицюванні фасадів споруд, малярських роботах 
на височині тощо).

1.15.5. Конструювання органів управління. Розроблені пристрої 
задля АМ та орієнтованого вузькофокусованого випромінювання 
звуку у своєму складі мають чисельні джерела випромінювання, 
якими потребується регулювати АЧХ того випромінювання за ба-
гатьма окремими каналами одночасно. Якщо на кожний окремий 
канал випромінювання поставити окремий регулятор (наприклад, 
потенціометр), їхня загальна кількість досягне значної величини, 
і регулювати АЧХ багатьох джерел випромінювання разом і од-
ночасно буде принципово неможливо, виникне плутанина, який 
орган управління за що відповідає, та ін. Отже, потребується ство-
рити таку принципово нову конструкцію органів управління АЧХ 
(наприклад, голосності випромінювання та його балансу в кількох 
каналах), яка б дозволяла зменшити кількість окремих регуля-
торів (у вигляді потенціометрів), об’єднавши їх в групи, і нада-
вала б можливість керувати процесом зміни АЧХ за допомогою 
нескладних, інтуїтивно зрозумілих користувачеві дій. 

Відомий регулятор балансу квадрофонічного звуковідтворюю-
чого пристрою, у якому кожна з груп регуляторів містить 4 жорс-
тко зв’язаних між собою регулятора, загасання в якої змінюються 
попарно протифазно [251]. До недоліків цього пристрою варто від-
нести неможливість спільного регулювання балансу і голосності і 
незручність у користуванні через необхідність наявності великої 
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кількості потенціометрів чи ін. регуляторів (4 регулятори для ре-
гулювання балансу + 4 регулятори для регулювання голосності). 

Відомий регулятор, який складається з установлених на панелі 
управління 2 незалежних груп механічно зв’язаних між собою ре-
гуляторів рівня, включених між входами і виходами відповідних 
фронтальних і тилових каналів [252]. Він характеризується тими 
ж самими недоліками.

Відомий регулятор балансу квадрофонічного звуковідтворюючого 
пристрою, що складає з двох незалежних груп механічно з’єднаних 
між собою регуляторів рівня, включених між входами і виходами 
фронтальних і тилових каналів, причому одна група регуляторів 
рівня виконана у вигляді протифазно включених регуляторів пра-
вого фронтального і лівого тилового каналів, а інша група виконана 
у вигляді протифазно включених регуляторів лівого фронтального 
і правого тилового каналів, причому осі регуляторів різних груп 
розташовані перпендикулярно один одному і під кутом +45° до па-
нелі управління [253]. Це пристрій також не передбачає можливість 
сполученого регулювання голосності і балансу, унаслідок чого ха-
рактеризується незручністю в користуванні і складністю через необ-
хідність наявності великої кількості регуляторів рівня (окремо для 
регулювання балансу, окремо для регулювання голосності).

Таким чином, відомі конструкції не прийнятні для застосуван-
ня в складі винайдених нами пристроїв основного призначення. 
Потребується винахід і створення принципово нової конструкції.

1.15.6. Вдосконалення конструкцій пристроїв фіксації резуль-
татів вимірювання. Акустичні дослідження обов’язково пов’язані 
з фіксацією результатів випромінювання звуку, (що проводиться, 
як правило, за рахунок запису зразків дослідженого випромінюва-
ного звуку на вимірювальний магнітофон). Потребується вдоско-
налити якість запису такої фонограми за рахунок придушення 
сторонніх шумів фонограми, що відтворюється, та (іншим чином) 
за рахунок автоматичної корекції швидкості стрічки в стрічкопро-
тяжному механізмі вимірювального магнітофона.

Найбільш близьким до того, що був нами запропонований, є 
спосіб граничного шумозменшення, заснований на тому, що в 
паузах, коли шуми магнітної стрічки виявляються найбільше 
сильно, посилення каналу відтворення автоматично зменшується 
[254]. Розпізнавання паузи при цьому засновано на розходженні в 
рівнях корисного сигналу і перешкоди. Поріг (напруга спрацьову-

вання системи шумозниження (СШП) підбирається таким чином, 
щоб досягалося ефективне зниження рівня шумів без помітного 
зниження (звуження) динамічного діапазону, а це еквівалентно 
розширенню динамічного діапазону звучання.

Відомий пристрій для придушення шуму паузи при відтворенні 
фонограм, що містить вхідну шину, зв’язану через перший керова-
ний підсилювач з входом суматора, другий керований підсилювач, 
амплітудний дискримінатор, формувач, що обгинає, диферен-
ціальний підсилювач, регулятор рівня і вихідну шину, у нього вве-
дені еквалайзер, формувач, що обгинає; амплітудний дискриміна-
тор, інтегратор, диференціальний підсилювач і другий керований 
підсилювач, інший вхід якого з’єднаний з виходом еквалайзера 
через регулятор рівня, вихід інтегратора підключений до другого 
входу першого керованого підсилювача, джерело напруги з’єднане 
виходом із другим входом диференціального підсилювача, а вихід 
суматора підключений до вихідної шини. Недоліком способу, а 
відповідно і пристрою, є низька якість звучання, оскільки зни-
ження шуму забезпечується тільки під час паузи.

Завданням наших розробок є підвищення якості відтворюваної 
фонограми за рахунок звуження селективного діапазону частот 
відтворюваної фонограми. Конструкція забезпечує придушен-
ня сторонніх шумів (наприклад, шуму магнітної стрічки та ін.) 
Подібні сторонні шуми значно погіршують запис результатів екс-
периментів. Поставлене в ході виконання основної наукової робо-
ти допоміжне завдання цілком виконано [255].

Складність конструювання СПМ магнітофона полягає в тім, 
що він повинен забезпечити постійну лінійну швидкість руху маг-
нітної стрічки v щодо магнітних голівок магнітофона (звичайно 
кратну 4,76 см/с) при непостійній кутовій швидкості обертання ω 
прийомного вала, на який одягнена прийомна котушка зі стрічкою 
(тобто кутової швидкості ω електродвигуна магнітофона), тому що 
лінійна швидкість v магнітної стрічки зв’язана з кутовою швидкіс-
тю з прийомної котушки, а відповідно, електродвигуна, співвідно-
шенням v = ω . r = const, де r – радіус, утворений намотуваної на 
котушку стрічкою, причому при русі стрічки r ≠ const, ω≠ const.

Відомий спосіб корекції швидкості руху магнітної стрічки в 
СПМ магнітофона, що передбачає  привід  прийомного  вала маг-
нітофона електродвигуном з перемінною кутовою швидкістю обер-
тання, причому корекцію лінійної швидкості стрічки здій снюють 
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за рахунок одержання при русі стрічки керуючого електричного 
сигналу, що впливає на кутову швидкість обертання електродви-
гуна, при цьому використовують механічний зв’язок між магніт-
ною стрічкою, що рухається, і джерелом керуючого електричного 
сигналу, що виконують у вигляді тахогенератора. Принцип дії 
полягає в наступному. При русі стрічки зі швидкістю вище номі-
нальної тахогенератор робить більше оборотів, отже, виробляє ке-
руючий електричний сигнал, більший за величиною сили струму 
чи напруги, який впливає за допомогою нескладної схеми автома-
тики на величину сили струму чи напруги, подаваних на електро-
двигун, зменшуючи її, унаслідок чого зменшується кутова швид-
кість його обертання і відповідно, лінійна швидкість стрічки щодо 
магнітних голівок. Навпаки, при русі стрічки зі швидкістю нижче 
номінальної тахогенератор робить менше оборотів, що приводить 
до зворотного впливу – збільшенню швидкості руху стрічки щодо 
магнітних голівок. Цей спосіб реалізований, наприклад, у відо-
мих пристроях – вимірювальних магнітофонах 7005, 7006, 7007 
фірми «Брюль і Къер» [256]. Основним елементом СПМ зазначе-
них магнітофонів є приводний електродвигун з малою інерцією, 
керований високочутливою сервосистемою, де застосована фазова 
синхронізація сигналу від механічно (через магнітну стрічку, що 
рухається,) зв’язаного з електродвигуном тахогенератора з опор-
ним сигналом, віднесеним до внутрішнього генератора із кварцо-
вою стабілізацією частоти. Недоліками цього способу є:

1. Складність самого способу, а також складність і громіздкість 
пристроїв для його реалізації, обумовлена наявністю в СПМ спе-
ціальних елементів для контролю швидкості руху стрічки, таких, 
як тахогенератор.

2. Коливання швидкості руху стрічки і детонація (що знижує 
якість запису/відтворення фонограм з корисним звуковим сигна-
лом),  які обумовлюються високою інерційністю керування швид-
кістю руху стрічки, при цьому складаються механічна інерція 
обертання тахогенератора й інерція в електричній схемі.

3. Корекція швидкості руху стрічки і забезпечення її постійної 
величини здійснюється не в місці розташування магнітних голі-
вок (де це дійсно необхідно), а в місці розташування тахогенера-
тора, відмінному від нього, причому через нерівномірність натягу 
стрічки, її деформації й ін. швидкості руху стрічки щодо тахогене-
ратора і магнітних голівок можуть бути різні.

4. Неможливість розрізнення недоброякісної магнітної стріч-
ки, її перекосу, намотування зворотною стороною і т.п. неприпус-
тимих умов експлуатації магнітофона, у т.ч. розрізнення надлиш-
кового ступеня забруднення магнітний голівок і неможливість 
блокування в цьому випадку електродвигуна магнітофона.

Таким чином, виникає необхідність в вирішенні завдань щодо 
вдосконалення конструкції СПМ допоміжного пристрою – вимірю-
вального магнітофону, що застосується задля фіксації результатів 
вимірів.

Поставлене допоміжне завдання цілком виконано [257].
Опис винаходу згідно за патентним документом, формулу вина-

ходу та креслення, що пояснюють суть запропонованого технічно-
го рішення, винесено в заключній частині.

Вимірювані дані, тобто фонограма із зразками досліджувано-
го звуку, підлягають запису на магнітну стрічку. Потребувалося 
вдосконалити конструкцію магнітофонної касети.

Відома «Касета для магнітної стрічки», що містить компла-
нарне розташовані сердечники з магнітною стрічкою, напрямні 
ролики, кришки з центрувальними отворами і дві прокладки W 
– образної форми з трьома прогинами, розташованими між сердеч-
никами і кришками, причому 2 периферійних прогини, сполучені 
із сердечниками, а середній прогин і 2 подовжні краї прокладки 
сполучені з кришками, що відрізняється тим, що центральні про-
гини кожної з прокладок збігаються з віссю симетрії трьох цент-
рувальних отворів касети, а 2 периферійних прогини, сполучені 
із сердечниками, виконані на однаковій відстані від центрального 
прогину і відповідають співвідношенню 

0,8d <a
0
 <0,9d,

де d – зовнішній діаметр  сердечника, a
0
 – відстань між гребенями 

периферійних прогинів у недеформуємому положенні прокладок, 
при цьому твердість прокладок складає від 3 до 6 г/мм [258].

Недоліком такої конструкції є недостатня плавність ходу маг-
нітної стрічки при пуску і зупинці СПМ магнітофона, тобто розгін 
і зупинка обертання сердечників у касеті здійснюється стрибко-
подібно, що приводить до зайвого натягу стрічки з наступною її 
деформацією чи навіть обривом. Потребується створити таку конс-
трукцію, в якій вище перелічений недолік був би ліквідований.

Шляхи вирішення такого завдання див. в останній частині, 
присвяченій конструюванню різного роду допоміжних пристроїв.



В. Е. Абракітов. НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

138 139

Вибір і конкретизація об’єктів дослідження...

1.15.7. Проміжний висновок (за главою 1.15). Отже, ми на-
магалися вирішити посталі перед нами проблеми комплексно, 
охоплюючи весь багатогранний ансамбль питань, у тому числі і, 
на перший погляд, другорядних, зосереджуючи увагу на забезпе-
ченні безпеки функціонування наших розробок та безпечності ви-
конання пов’язаних з їх обслуговуванням, налагодженням та ін. 
технологічних операцій. Шляхи вирішення нами таких допоміж-
них (але разом з тим – дуже важливих) проблем докладно описані 
в частині 9. 

ВИСНОВКИ
У першій частині поставлена проблематика та розглянуті бага-

тогранні питання чотирьох основних взаємозв’язаних напрямків, 
в яких розвивалися дослідження автора [57]. У наших досліджен-
нях саме поширення небезпечного для здоров’я звуку (шуму) об-
рано для вивчення як процес або явище, що породжує проблемну 
ситуацію; звідки випливає їхня головна мета – боротьба з акустич-
ним забрудненням навколишнього середовища, тобто формування 
різноманітних заходів для формування акустичного комфорту 
робітників підприємств та населення. Предметом досліджень при 
цьому виступають процеси розповсюдження шуму з рівнями, що 
перевищують нормативні, невідомі прояви впливу шуму, засоби 
для прогнозування поширення шуму та засоби боротьби із шумом. 
Додатковим предметом досліджень є створення засобів випромі-
нювання звуку: (наприклад, для моделювання ДШ для вирішення 
вище піднятих питань та ін. цілей).

Перша проблема роботи – це проблема моделювання процесів 
розповсюдження звуку на шляху від джерела до об’єкту, що потре-
бує захисту, – бо, як звісно, за всіма відомими критеріями вигідно 
i зручно завбачати, тобто проектувати, конструювати i т.д. різно-
манітні шумозахисні заходи та засоби саме на стадії проектування 
(або реконструкції) об’єкту, тобто коли він ще не існує в натурі. 
Таким чином, гостро встає проблема прогнозування, картогра-
фування, оцінки шумового режиму можливості вивчення ефекту 
варіабельності різних шумозахисних засобів та ін.

Мова йде про необхідність створення комплексної і взаємозалеж-
ної багатоієрархічної методики моделювання всіляких і різноманіт-
них акустичних процесів і явищ, що охоплює всі рівні завдання, 
що підлягає рішенню: від найбільш вищого – (поширення шуму 

на території забудови, складання карт шуму міста в цілому і т.д.) 
до найбільш нижчого – (процеси зниження шуму в окремо узятої 
одній акустичній перешкоді, розташованої безпосередньо в об’єкті, 
що відгороджується). Безумовно, нижчий рівень – (тобто зниження 
шуму в кінцевому місці його поширення), складаючись з кінцевою 
безліччю аналогічних процесів на рівнобіжних і вищестоящих рів-
нях (зниження шуму цільними вже і комплексно єдиними акустич-
ними екранами, деревами і т.п.), визначає в остаточному підсумку 
загальну картину поширення шуму на території міста, – але зараз, 
у нинішнім положенні речей, на нинішній стадії розвитку приклад-
ної теорії акустики – цей зв’язок виявляється розірваним?!

Вирішенню цієї актуальної й наболілої проблеми й присвячена 
наша робота. Можна констатувати назрілу вже й актуальну необ-
хідність створення цільної і єдиної теорії, що узагальнює попередні 
досягнення в області моделювання процесів поширення звуку, і що 
дозволяє досягти нові, ще неявні прикладні цілі. Таким чином, 
мова йде про підняття даної області пізнання на якісно новий рі-
вень, що представляє собою принципово новий напрямок у науці.

У найбільш загальному вигляді логічний ланцюжок засто-
сування результатів такого АМ можна представити так: моде-
лювання процесів поширення звуку → конструювання різних 
шумозахисних засобів (бажано, по можливості – у вигляді уніфі-
кованих елементів (блоків)) → застосування їх у різних пристроях 
прикладного призначення (таких, як акустичні випромінювачі, 
медичне устаткування й ін.) 

Такий ланцюг повинен бути досить розгалужений, багаторів-
невий, варіабельний, здатний оперативно реагувати на внутріш-
ні зміни в середовищу, що моделюється (так званий зворотний 
зв’язок), і давати несподівані додатки практичних результатів не 
тільки в області акустики, але й в інших областях науки!

Друга проблема, що підіймає автор в своїх дослідженнях, поля-
гає в тому, що зовсім не досить тільки-но знати, як саме розповсюд-
жується шум; треба ще конкретно вести боротьбу з ним, тобто конс-
труювати найефектніші протишумові прилади. Таким чином, хоч 
ці проблеми й тісно зав’язані між собою, кожна з них вимагає зовсім 
різні шляхи вирішення, ставить різні завдання та ін. З’ясувалося, 
що з кола питань, що первісно випливали з другої проблеми з ви-
щевказаних (створення найоптимальніших протишумових при-
ладів) явно походять ще дві групи, тобто дві інші проблеми.
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Третя проблема присвячена створенню невідомого досить на-
прямку в науці, а саме – напрямку утилізації звукової енергії (за 
аналогією з утилізацією промислових відходів, утилізацією даро-
вої енергії навколишнього середовища (наприклад, вітроенергети-
кою та ін.)), що випливає з первісної проблеми щодо вдосконален-
ня шумозахисних засобів. Оскільки утилізація звукової енергії 
охоплює собою не тільки аспект боротьби з шумом, а й сумісно 
з ним й аспект електроенергетики, тобто дозволяє безкоштовно 
отримати з безкорисливого шуму корисну електроенергію, цей на-
прямок досліджень е дуже важливим i перспективним напрямком 
подальшого розвитку науки й техніки.

Четверта проблема досліджень також випливає з первісної 
проблеми щодо вдосконалення шумозахисних засобів i полягає 
в тому, що деякі технічні рішення, які апріорі передбачалися до 
вживання саме в розроблених шумозахисних засобах, як виявило-
ся апостеріорі, з успіхом можуть бути застосовані в зовсім іншій 
галузі – а саме галузі конструювання орієнтованих акустичних 
випромінювачів з заданою вузькою характеристикою спрямова-
ності, що при подальшому поглибленню призвело також до ство-
рення іншого досить невідомого напрямку в акустиці, а саме – до 
створення акустичних лазерів тощо. 

Попутно висунута та обгрунтована ідея про те, що шумове за-
бруднення навколишнього середовища поряд з атмосферною, елек-
трохімічною, температурною й ін. видами корозії варто розглядати 
як одну із причин передчасного старіння будь-якого матеріалу.

Надана спроба математичного статистичного опису розподілу на-
пруженостей з застосуванням коефіцієнта використання втомлення 
для побудови так званих S-N кривих з межею втомлення. Ця тема – 
вплив шуму на руйнівні (корозійні) процеси в твердих матеріалах, 
безумовно, дуже цікава, і потребує подальших досліджень.

Також виявлена невідома раніше властивість атмосфери – роз-
поділ атмосферного тиску за частотою, що апроксимується роз-
поділом Максвелла, (або ще якимись іншими, невідомими нам 
залежностями).  У зв’язку із цим відповідно до хвильової теорії 
фізики таке атмосферне явище, як вітер, наприклад, варто розгля-
дати не інакше, як інфразвукову хвилю, із властивими всякому 
хвильовому руху так званими хвильовими характеристиками.

З’ясовано, що броунівський рух молекул повітря має частоти 
в діапазоні 10 гигагерц, що на п’ять порядків вище максималь-

ної частоти людського голосу (20 кГц). За рахунок того енергія 
броунівського руху молекул не складається із енергією звукової 
хвилі, і не є перешкодою до кінестетичних відчуттів Людини (тоб-
то не заважає чути звук).

На відміну від структури i композиції інших наукових праць, 
(наприклад, дисертаційних робіт), частина 1 [57], зовсім не являє 
собою якийсь жалюгідний «критичний огляд літератури інших ав-
торів». Частина 1 надає саме постановку проблеми, намічає шляхи 
їх вирішення, торкається інших, попутних проблем i побудована 
(як i всі інші частини та глави) саме на власних дослідженнях ав-
тора. Надмірно великий обсяг такої частини 1 обумовлений широ-
тою питань, що підлягають в ній висвітленню. Подальші частини 
значно менші за розміром i присвячені кожна вже вирішенню 
своєї локальної проблеми.
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ЧАСТИНА 2
ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ХВИЛЬ. 

АНАЛОГІЯ ЗВУКОВОГО 
ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО 
ВИПРОМІНЮВАННЯ – 

ГОЛОВНА УМОВА ПРАВОМОЧНОСТІ 
РОЗРОБЛЮВАНИХ МОДЕЛЕЙ

2.1. Загальні поняття про хвилі і характеристики, що ви-
значають хвильові явища

Докладне вивчення хвильових процесів надає можливість за-
стосувати їхні особливості в необхідних умовах з визначеною 
метою, щоб одержати неабиякий позитивний результат. Як це 
написано в [259]: «Хорошее изобретение должно содержать новое техни-
ческое свойство, которое обеспечивает результат. Техническое свойство (не 
равное известному, а чаще – ему противоположное), является ни чем иным, 
как первичным физическим эффектом (термостойкость, электропроводность 
и т.п…» Із свого боку, ми запевнюємо читача, що ніяким чином не 
застосовували довідкові дані [259] в нашій науковій роботі (у чому 
легко можна переконатися, зіставляючи [259] та наш текст): бо 
наші дані цілковито оригінальні та самобутні! Ми розмірковуємо 
на рівні наукових відкриттів, та не займаємось плагіатом. Але сам 
підхід до застосування фізичних явищ у винахідництві, декларо-
ваний в  [259], безумовно, цікавий?!

***
Хвилі – це збурювання, що поширюються з кінцевою швидкіс-

тю в просторі, і несуть енергію без переносу речовини. Найбільше 

часто зустрічаються пружні хвилі, хвилі на поверхні рідини й 
електромагнітні [260, 261]. За напрямком того збурювання хвилі 
поділяються на:

1) подовжні хвилі – збурювання, орієнтоване уздовж напрямку 
поширення; 

2) поперечні хвилі – збурювання, що знаходиться у площині, 
перпендикулярній напрямку поширення. 

Незважаючи на різну природу, усі хвилі підкоряються загаль-
ним закономірностям [261 – 268]. 

У найпростішому випадку плоскої гармонійної хвилі зміна ко-
ливної величини Y у місці, що відстоїть на відстані х від джерела 
збурювання в часі t, відбувається за законом:

    Y=A· sin (t/T-x/λ),  
де  A – амплітуда коливань, м; λ – довжина хвилі, м; T – період ко-
ливань, с.

Більш складні хвилі можна представити у вигляді суперпози-
ції гармонійних хвиль. (Суперпозиція – результуючий ефект від 
декількох незалежних впливів: являє собою суму ефектів, викли-
куваних кожним впливом окремо. Принцип суперпозиції справед-
ливий для систем і полів, описуваних лінійними рівняннями).

Крім звичайних декількох (повторюваних) хвиль, можна зустріти 
солітон; це – структурно стійка відокремлена хвиля, що поширюються 
в нелінійному середовищі. Солітони поводяться подібно часткам: при 
взаємодії один з одним чи з деякими іншими збурюваннями вони не 
руйнуються, а розходяться, зберігаючи свою структуру незмінною.

 Хвильові процеси піддаються модуляції – зміні величин, що ха-
рактеризують який-небудь регулярний фізичний процес за зада-
ним законом в часі. Так, поширення хвилі визначається чотирма 
групами характеристик, тобто:

– амплітудні;
– тимчасові;
– частотні;
– просторові.
Окрім того, характеристики середовища поширення хвилі, 

(хоча їх формально можна назвати «хвильовими характеристика-
ми»), мають велике значення при створенні математичних описів 
хвильових явищ [267].

Амплітудні характеристики визначають величину коливання; а, 
у найбільш загальному змісті, – величину енергії, що переноситься 
хвилею. У суб’єктивному відчутті Людини вплив амплітудних ха-
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рактеристик задля сприйняття різних хвиль визначає голосність 
звуку, освітленість, і т.п. Тимчасові характеристики визначають 
розподіл коливань у часі, тривалість звукових і світлових імпульсів, 
і ін. Частотні характеристики визначають спектральний склад коли-
вань, – що для звукової хвилі, наприклад, виливається в суб’єктивн-
е відчуття тембру звучання, для світла – у гаму кольорів (і їхніх 
відтінків), що входять у його склад. Просторові характеристики ви-
значають розподіл енергії в просторі хвилею, що розповсюджується: 
геофізичні координати збурювання, що переноситься даною хвилею, 
його конкретні геометричні параметри, просторову конфігурацію. 

Основним принципом, що описує поширення хвиль, є так званий 
принцип Гюйгенса-Френеля: кожна точка простору, яку досягла 
в даний момент хвиля, що поширюється, стає джерелом елементар-
них сферичних хвиль. Результат інтерференції цих хвиль – поверхня 
елементарних сферичних хвиль, що обгинає що утворює хвильову по-
верхню. Ключовим поняттям при цьому виступає фронт хвилі: тобто 
сумарна поверхня, що оточує джерело випромінювання, утворена 
точками, котрі знаходяться в однакових фазах. Варто мати на увазі, 
що така уявлювана поверхня, (яка може бути побудована графічно 
на базі відомих класичних закономірностей), і реальна для тієї ж 
хвилі, – (з урахуванням того, що вона поширюється в повітрі чи 
в якому-небудь іншім середовищі, переходить з одного середовища в 
іншу і т.п.), – у дійсності, як правило, дуже сильно розрізняються між 
собою. Ці перекручування і корективи визначаються, у першу чергу, 
характеристиками середовища поширення хвилі, які дуже сильно 
впливають на форму фронту, ослаблення амплітуди хвилі, і ін.

Усі групи хвильових характеристик дуже тісно зв’язані між 
собою. Наприклад, поширення хвилі в просторі супроводжується 
невпинним розширенням її фронту, – що, як більш докладно пока-
зано далі, – приводить до перерозподілу енергії по його поверхні, 
яка постійно збільшується, – і, в остаточному підсумку, забезпечує 
безперестанне ослаблення інтенсивності коливань (розсіювання).

Зменшення амплітуди хвилі ув’язано і з характеристиками її 
середовища поширення: явище поглинання енергії в середовищі, 
(яке залежить від його фізико-хімічного складу й ін.).

Частота коливань f, Гц, являє собою величину, зворотну періо-
ду коливань:

     f = 1/Т, Гц,  
де Т – період коливань, (тобто час, за який відбувається одне окре-
мо узяте коливання), с. 

Група характеристик Хвильові явища
С → П Аберація
С → Ч Анізотропія
П → С → А Взаємозв’язок коефіцієнтів відбиття ρ, погли-

нання α і пропущення τ
С → П Відбиття
С → Ч  Дисперсія 
С → П  Дифракція 
С → Ч Дихроїзм
П → Ч Доплера ефект
А → Т Імпульс хвильовий
П → А Інтерференція
С → П Зображення (оптичне)
Ч → Т Когерентність
А → С Люмінесценція
Т → (всі інші характе-
ристики)

Модуляція коливань

С → П Обертання площини поляризації
С → А Опалесценція
С → П Переломлення
С → Ч Плеохроїзм
С → П Повне внутрішнє відбиття
С → (П →) А Поглинання
С → П Подвійна променезаломлюваність 
С → П Поляризація
П → П Принцип Гюйгенса-Френеля
П → Т (→ А) Реверберація, луна – (багаторазові відбиття)
С → П Рефракція
Ч → А Резонанс
С → А Розсіювання
С → П → А Самофокусування 
С → А, Ч; П = const Солітони
С →(П →) А  Спад інтенсивності випромінювання 
С → П → А  Фокусування
С → П → А Хвилевід в середовищі розповсюдження

Таблиця 2.1
Взаємодія хвильових характеристик амплітудних, 

тимчасових, частотних, просторових і характеристик 
середовища поширення, що визначають хвильові явища
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де  w – об’ємна швидкість переносу енергії пружних хвиль; 
с – швидкість переносу енергії в середовищі.

Швидкість розподілу звукових хвиль у середовищі в газах 
(150 ÷ 1000 м/с) менше, ніж у рідинах; а в рідинах (2000 ÷ 6000 м/с) 
менше, ніж у твердих тілах (7500 ÷ 20000 м/с), – (при цьому для 
зсувних хвиль швидкість завжди менше, ніж для подовжніх). 

Швидкість поширення звуку с залежить від характеристик се-
редовища:

    c = X / ρ,  м/с 
де  ρ – щільність середовища поширення, кг/м3; X – характеристи-
ка стискальності середовища, Па:

Таблиця 2.2
Характеристика стискальності середовища 

для різних типів хвиль
Формула Аргумент Галузь застосування
X = E (модуль 

пружності) 
для подовжньої хвилі у твердому тілі

X = G (модуль 
зрушення)

для поперечної хвилі у твердому тілі

X = ℵ· Р (добуток показ-
ника адіабати ℵ 
на тиск Р, Па) 

для хвилі в газі

Для вирішення завдань прикладної акустики, ОП, екології й 
охорони навколишнього середовища об’єкт досліджень може бути 
обмежений звуковою хвилею чутного діапазону з довжиною хвилі 
1,7 см < λ < 17 м при дослідженні:

– процесів поширення звуку в просторі: подовжньої хвилі в по-
вітрі;

– процесів ослаблення звуку шумозахисними засобами: сполу-
ченням подовжньої і поперечної хвиль у твердому тілі шумозахис-
ного засобу.

 2.2.2. Електромагнітне випромінювання в залежності від до-
вжини хвилі поділяється на:

– радіохвилі з λ > 100 мкм, що розділяються на: 

 – наддовгі, λ > 10 км;

– середні, 10 км > λ > 1 км;

– короткі, 1 км > λ > 10 м;

Примітка. Розшифровка скорочень до табл. 2.1:

Група характеристик Умовні позначки в табл. 
амплітудні А
тимчасові Т
частотні Ч
просторові П
характеристики середовища поширення С

Таким чином, частота ув’язана з часом. В одній хвилі, як пра-
вило, одночасно представлені коливання різних частот, кожне з 
який має свою амплітуду, – що дозволяє побудувати так званий 
спектр: (залежність АЧХ від частоти), – до того ж безперестанно 
мінливий у часі.

Частота ж погоджується і з просторовими характеристиками, 
і характеристиками середовища поширення хвилі:

     f= c/λ, Гц,  
де с – швидкість поширення хвилі, м/с; λ – довжина хвилі, (тобто 
відстань між двома її послідовними точками, що знаходяться в од-
накових фазах), м.

Швидкість поширення хвилі різна в різних середовищах; (зале-
жить, наприклад, від оптичної щільності середовища для світла; від 
його щільності для звуку. Докладніше про це див. нижче). Це приво-
дить до специфічних явищ дисперсії хвиль, їхньої поляризації, і ін.

Спроба об’єднати вплив тих чи інших хвильових характеристик 
на характер протікання різноманітних хвильових явищ в літера-
турних джерелах не зустрічається. Вона надана автором (табл. 2.1).

2.2. Розходження типів хвиль, і їхньої швидкості поширення
2.2.1. Звукові хвилі відносяться до так званих пружних хвиль, 

що представляють собою коливання часток пружного середовища. 
(При порушенні коливань однієї з часток вона стає джерелом по-
ширення хвилі). Поширення пружних хвиль зв’язано з переносом 
ними енергії. Вектор щільності потоку енергії пружних хвиль 
(вектор Умова) збігається за напрямком з напрямком переносу 
енергії і чисельно дорівнює енергії, переданої за одиницю часу 
через одиницю площі поверхні, перпендикулярної напрямку пере-
носу енергії:

     I = [ w ; c ],  Вт/м2,   (2.1)
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– ультракороткі, 10 м > λ > 100 мкм;
    – оптичне випромінювання 10 нм < λ < 1 мм, що розділяється на:

 – ультрафіолетове 10 нм < λ < 380 нм;

– видиме 380 нм < λ < 770 нм;

  – інфрачервоне 770 нм < λ < 1 мм,
– рентгенівське випромінювання, 10-5 нм < λ < 10 нм;
– гама – випромінювання,  λ < 10-10 м.
ЕМВ, у залежності від джерел випромінювання і способів пору-

шення, а також довжини хвилі λ, характеризується двома вектор-
ними функціями координат: напруженостями електричного E 
і магнітного H полів.

Ці вектори E та H взаємно перпендикулярні і у всякому місці 
полю коливаються в одній фазі в площині, перпендикулярної на-
прямку їхнього поширення. Таким чином, світло може розгляда-
тися як поперечна хвиля. Особливості ЕМ хвиль (у т.ч. оптичного 
випромінювання) описуються рівняннями Максвелла, подібними 
за формою до рівняннь хвильового полю для пружних хвиль, їхнє 
поширення також зв’язане з переносом ними енергії.

Вектор щільності потоку енергії ЕМВ (вектор Пойтинга) збіга-
ється з напрямком переносу енергії і чисельно дорівнює енергії, 
переданої за одиницю часу через одиницю площі поверхні, пер-
пендикулярної напрямку переносу енергії:

    I = [E;H ], Вт/м2   (2.2)

Швидкість розповсюдження ЕМВ дорівнює швидкості розпо-
всюдження світла. Це – гранична швидкість поширення будь-
яких фізичних впливів.

2.2.3. Світло (оптичне випромінювання) – частковий випадок 
ЕМВ, з цього випливає вищевказане.

Швидкість світла у вакуумі (за відомостями, що є в любому довід-
нику, наприклад [269, 271]) складає с = 299792458 ± 1,2 м/с (на 1980 
р.). Швидкість світла c у речовині менше, ніж у вакуумі.

В підрозділі 2.4, після викладання безсумнівних положень, 
що стверджено офіційною наукою, ми надаємо свій власний неор-
тодоксальний погляд на ці речі. Ми стверджуємо, що швидкість 
об’єктів матеріального світу може перевищувати швидкість світла 
в вакуумі [272, 273].

У середовищі швидкість світла залежить від його частоти (до-
вжини хвилі). Розрізняють групову швидкість – тобто швидкість 

поширення енергії в квазімонохроматичній хвилі, та фазову 
швидкість, що визначається як:

     , 

(де п – показник переломлення, що в свою чергу дорівнює:

     ;   (2.3)

тут ε та µ – відповідно діелектрична і магнітна проникність серед-
овища (закон Максвелла)). 

Швидкість поширення світла c, м/с також залежить від харак-
теристик середовища (наприклад, зменшується зі збільшенням 
густини речовини). Формули ілюструють вищевказаний взає-
мозв’язок c світла від характеристик середовища; однак яким саме 
чином n зв’язується з тими чи іншими параметрами речовини?

Вимірюючи с в речовині, можна визначити його n. В оптичних 
явищах магнітні властивості речовини не виявляються (µ = 1). Це 
обумовлено великою частотою світлової хвилі (порядку 1014 Гц). 
Оскільки намагніченість речовини виникає в результаті поворотів 
магнітних моментів атомів і молекул під дією зовнішнього магніт-
ного полю, то при частотах світлової хвилі атоми і молекули не 
встигають повертатися за час, рівний періоду світлових коливань. 
Тому в певному наближенні (2.3) перетвориться в:

        (2.4)

Те співвідношення добре погодиться з досвідом тільки у випад-
ку газів. Для води, спиртів і для більшості інших твердих і  рідких 
речовин спостерігається відхилення від закону (2.4), якщо в якості 
ε взяти його значення, що відповідає статичним електричним по-
лям. Це зв’язано з тим, що в основі вищевказаної формули (2.4) ле-
жать матеріальні рівняння, що не виконуються для ряду середовищ. 
Рівняння справедливі тільки для монохроматичних слабких полів.

Слід зауважити про різницю властивостей різних видів оптич-
ного випромінювання та матеріалів, в яких відбувається розпо-
всюдження таких хвиль (тобто середовища розповсюдження, – за-
лежно від довжини хвилі). Зокрема, оптичні властивості речовин 
в ІЧ діапазоні значно відрізняються від їхніх еквівалентних влас-
тивостей у видимому діапазоні. Наприклад, шар води товщиною 
в декілька см непрозорий для випромінювання з λ > 1 мкм. 

В ультрафіолетовому діапазоні також можна спостерігати від-
мінність оптичних властивостей речовин від їхніх еквівалентних 
властивостей у видимому діапазоні. Так, наприклад, зі зменшен-
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ням λ коефіцієнт поглинання α ультрафіолетового випромінюван-
ня більшості прозорих (в видимому діапазоні спектру) фізичних 
тіл зростає, тобто вони стають непрозорими для ультрафіолетового 
випромінювання; і при λ < 105 нм прозорих тіл практично немає. 
Коефіцієнт відбиття ρ зі збільшенням α відповідно зменшується.

2.2.4. Головна розбіжність між звуковою хвилею та ЕМВ: звук в 
повітрі – подовжня хвиля; ЕМВ у всіх випадках, (за теорією Максвел-
ла1 [274]) – поперечна. В твердих тілах звукова хвиля – поперечна. 
(На границі розподілу середовищ: «повітря – тверде тіло» звукова 
хвиля, поздовжня в повітрі та рідині, перетворюється на поперечну).

Питання існування поздовжніх ЕМ хвиль, що категорично відхи-
ляється на сучасному рівні офіційною наукою, цікавить багатьох до-
слідників – (що не поділяють погляди класичної теорії, та кидають 
їй сміливий виклик), – і особисто автор також відноситься до при-
хильників неортодоксальної теорії існування поздовжнього ЕМВ: 
в чому від щирого серця, наприклад, запевняє своїх читачів в [48]. 
Питання існування поздовжніх ЕМ хвиль дуже серйозне та пробле-
матичне, щоб його освітлювати на декілька сторінках тексту в моно-
графії, присвяченій вирішенню зовсім іншої проблеми. Проблема ця 
розроблялася не тільки нашими трудами, а й багатьма іншими до-
слідниками; кожний з них мав свій шлях – але всі вони сходяться до 
єдиного висновку... Тому надаємо тут лише чисельні посилання на 
літературні джерела (інших авторів), що надають докази існування 
поздовжніх ЕМ хвиль2: наприклад, [275] – посилання на 8 публіка-

цій про поздовжнє ЕМВ; [276, 277]; [278] – опис можливого варіанту 
генератора поздовжніх ЕМ хвиль; [279] – найбільш повна добірка 
літератури за даною тематикою: посилання на 53 публікації в науко-
вій пресі про доказ існування поздовжнього ЕМВ!

Для розглядуваних цілей акустичного моделювання встанов-
лення ймовірного факту можливого існування поздовжніх ЕМ 
хвиль, – (що само по собі претендує на рівень надвеликого науко-
вого відкриття?!) – не має принципового значення. Тому вирішен-
ня завдань побудови аналогової моделі, що імітує натурне звукове 
випромінювання модельним ЕМВ, не потребує фундаментальних 
переворотів в світогляді науковців. Для існування, функціонуван-
ня і достовірності  результатів досліджень на таких моделях до-
статньо аргументувати необхідний ступень аналогії тільки деяких 
хвильових явищ та хвильових характеристик з позицій класичної 
науки: (що ми і робимо за мірою своїх зусиль3). 

Але просто ак залишити цю проблему: наявність ймовірного на-
укового відкриття! – ми, зрозуміло, не можемо. Ми і в цій моногра-
фії ще додатково повернемось до неї наприкінці даної частини 2.

2.2.5. Аналогія звука та світла. Як згадувалося вище, між проце-
сами розповсюдження звукового та оптичного випромінювання існує 
певна аналогія [280, 281]. Так, наприклад, у [282] на с. 292 указуєть-
ся: «Геометрическая акустика – раздел акустики, в котором изучается распростране-
ние звука на основе представлений о звуковых лучах. Законы геометрической акус-
тики аналогичны законам геометрической оптики». Геометрична оптика, у свою 
чергу – «это раздел оптики, в котором распространение света рассматривается на 
основе представлений о световом луче как линии, вдоль которой распространяется 
световая энергия. Законы геометрической оптики применяются для расчетов постро-
ения изображений при прохождении света через оптические системы».

Більш докладно ці питання розглянуті в [16; 31].
На підставі вищевказаного (наприклад, зіставлення (2.1) и (2.2)) 

варто зробити проміжний висновок про еквівалентність хвильових 
характеристик звукового й оптичного випромінювань [283]. Оскіль-
ки історично склалося так, що акустичні, променисті і світлові ве-

 1Маловідомий, але дуже цікавий факт: Максвелл особисто не виводів так 
звані «рівняння Максвелла», що лежать в основі «класичної електродинамі-
ки Максвелла». Він створив загадкову для своїх сучасників теорію, що була 
їм зовсім не зрозуміла, де винайдені їм положення були надані в неявному 
вигляді. Інший геній – Олівер Хевісайд на протязі багатьох років після смер-
ті Максвелла обробляв його наукові результати, приводячи їх в доступний 
для зрозуміння вигляд – (в якому ми маємо їх і зараз). Так що теорію Макс-
велла ми знаємо не в оригіналі, а в виложенні іншого вченого – О.Хевісайда: 
який, саме, із неявних положень самого Максвелла зформулював «рівняння 
Максвелла», назвавши їх ім’ям  першовідкривача, – та ін [81].
2 Щоб не переважувати наш власний список використаних джерел цієї 
монографії, (який і так налічує  441 робіт, кожна з яких була використана 
нами, та на кожну з яких посилання нами надані безпосередньо в текс-
ті), літературні джерела по проблематиці подовжніх ЕМ хвиль туди не 
входять, бо не відносяться до прямої тематики роботи та в її контексті не 
потребують посилань. Хто зацікавиться цією проблемою – нехай бере її 
бібліографію окремим чином  безпосередньо з [279]?

3Чим відрізняється частина 2 цієї монографії, наприклад, від [16], де більш 
стисло освітлюється, як би здавалося, теж саме?  Однак це не є  просте дуб-
лювання одних і тих же положень (в чому можна переконатися, заглянув-
ши на [17]): в [16; 31], написаної чисто із класичної точки зору на ту ж саму 
аналогію,  не наводиться ні жодної формули запропонованого наукового 
відкриття, в той час як в частині 2 цієї монографії їх – цілих три!!!
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личини можуть мати різні між собою найменування, аналогія між 
ними показана нижче, і є важливим положенням, що затверджує 
ідентичність математичних описів зазначених випромінювань.

2.2.6. Якщо світло – частковий випадок ЕМВ, та встановлена ана-
логія між розповсюдженням звуку та світла, логічно припустити, що 
існує аналогія між акустичними та електромагнітними хвилями?

«Несмотря на разную природу, все волны подчиняются общим закономер-
ностям» [180]; і в ствердження цього положення автором була до-
сліджена аналогія між хвильовими явищами звукового й електро-
магнітного випромінювань, оскільки якісні характеристики моде-
лей грають не менш важливу роль, аніж їхні кількісні характерис-
тики. Розглянемо найбільш характерні хвильові явища.

В якості ЕМВ в більшості нижчезгаданих прикладів обрано 
саме світло (оптичного діапазону), тому як властивості оптичного 
випромінювання найбільш типові, характерні і вивчені з точки 
зору класичної фізики.

Аналогія між світлом та звуком розглядається також в роботах 
інших авторів, наприклад, в фундаментальній роботі [284].

2.3. Аналогія хвильових явищ звукового 
й електромагнітного випромінювань

2.3.1. Аберація (оптичних систем)– перекручування зображення, 
викликані неідеальністю оптичної системи: зображення не видне 
чітко, неточно відповідає об’єкту чи пофарбовано. Розрізняють:

– геометричні аберації: (сферична абе-
рація, кома, кривизна полю, дисторсія);

– хроматичні аберації;
– дифракційні аберації.
 В астрономії поняттю «аберація 

світла» надається трохи інше значення 
– зміна напрямку світлового променя че-
рез рух джерела і приймача світла один 
щодо одного. Аберація світла викликає 

зсув видимого положення світила на небесній сфері.
В акустиці відповідний термін просто відсутній у зв’язку з від-

сутністю його області застосування в тій галузі.
2.3.2. (Оптична) анізотропія. Це – розходження оптичних влас-

тивостей середовища залежно від напрямку поширення в ньому 
світла і від поляризації цього світла. 
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Рис. 2.1. Різновиди абера-
цій оптичних систем.
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Оптична анізотропія виражається в:
– подвійній променезаломлюваності;
– обертанні площини поляризації.
Наведена оптична анізотропія виникає в ізотропних середови-

щах під дією зовнішніх полів, що виділяють у середовищі певні 
напрямки електричного полю:

− Керра ефект – виникнення подвійної променезаломлюваності 
в оптичних ізотропних речовинах – рідинах і газах, поміщених в 
електричне поле, властивість одноосновного кристала з оптичною 
віссю уздовж полю); 

− Коттона – Мутона ефект (поява подвійної променезаломлюва-
ності світла в ізотропній речовині, поміщеній у перпендикулярне 
світлового променю магнітне поле);

− Фарадея ефект – обертання площини поляризації лінійного 
поляризованого світла при проходженні його через речовину, що 
поміщена в магнітному полі уздовж полю;

− полю пружних сил (фотопружність).
2.3.3. Взаємозв’язок коефіцієнтів відбиття ρ, поглинання α і 

пропущення τ
  Відповідно до закону збереження енергії інтенсивність падаю-

чої хвилі I
падіння

, що попадає на яку-небудь перешкоду, перерозпо-
діляється таким чином:

– частково відбивається I
відбиття

, Вт/м2;
– частково поглинається усередині середовища перешкоди 

I
поглинання

, Вт/м2;
– частково проходить наскрізь I

пропущення
, Вт/м2;

   I
пад 

= I
відбиття

 + I
поглинання

 + I
пропущення

, Вт/м2  (2.5)
 Відношення I

відбиття
, I

поглинання
, і I

пропущення
 до I

падіння
 відповідно но-

сять назви: ρ - коефіцієнт відбиття, – (іноді називаний альбедо):

        (2.6)

α – коефіцієнт поглинання:

        (2.7)

τ – коефіцієнт пропущення:

        (2.8)

 Відповідно, залежність (2.5) (згідно до фундаментальної законо-
мірності матеріального світу – закону збереження енергії) має вид:

     α + ρ + τ = 1.   (2.9)

2.3.4. Відбиття. Явище відбиття звуку полягає в поверненні 
звукової хвилі при зустрічі з границею розподілу 2-х середовищ з 
різними щільністю і стискальністю «назад» у перше середовище 
[282]. Явище відбиття світла має аналогічний характер. Для усіх 
видів хвиль правомірний закон відбиття: кути падіння φ і відбиття 
φ’ рівні; падаючий, відбитий промінь і перпендикуляр, відновле-
ний у точці падіння, лежать у 1 площині.

     φ = φ′ = const.  
Ця залежність справедлива як у випадку дзеркального (розміри 

l нерівностей на поверхні розподілу менше λ), так і дифузійного 
(l ≥ λ) відбиття [269, 270]. При дзеркальному відбитті поверхня, що 
відбиває світло, невидима; бачимо тільки джерела світлових проме-
нів. Кожен окремий промінь, що падає, при дифузійному відобра-
женні підкоряється законам відбиття. Промені, відбиті від ділянок 
шорсткуватої поверхні, орієнтованих різним чином стосовно пада-
ючого променям, не утворюють рівнобіжного пучка після процесу 
відбиття. Унаслідок цього поверхня, що відбиває, стає видимою.

Для законів відбиття світла виконується принцип оборотності ходу 
світлових променів: промінь світла, що поширюється за шляхом від-
битого променя, відбившись 
в місці падіння від поверхні 
тіла, поширюється далі за 
шляхом променя, що падає 
[271, с. – 420].

Світлові промені, прохо-
дячи через границю розподі-
ла двох середовищ з різними 
показниками переломлення 
n

1
 і n

2
, визнають відбиття і 

переломлення. Відбитий і 
переломлений промені ви-
являються частково лінійно 
поляризованими. У відбито-
му світловому промені коли-
вання відбуваються переважно перпендикулярно площини падіння, 
а в переломленому — у площині падіння (рис. 2.3).

Існує такий кут падіння φ
В
, називаний кутом Брюстера, при 

якому відбите світло виявляється цілком лінійно поляризованим. 
Це явище називається законом Брюстера. Кут Брюстера визнача-
ється співвідношенням

Рис. 2.2. Шляхи падаючого, відбитого 
та переломленого променів.
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     tg φ
В
 = n

12
,    (2.10)

де n
12

 = n
2
/n

1
 – показник переломлення середовища, в якому по-

ширюється переломлене світло, щодо середовища, в якому поши-
рюється падаюче світло. 
При куті Брюстера відби-
тий та переломлений про-
мені утворюють прямий 
кут: φ

В
 + φ

В
 = π/2.

Відбиття під кутом 
Брюстера являє собою 
найпростіший спосіб 
одержання поляризо-
ваного світла. Відбите 
світло лінійно поляризо-
ване так, що коливання 
його хвилі відбуваються 

в площині, перпендикулярній площині падіння. Недоліком цього 
способу одержання поляризованого світла є мала інтенсивність 
відбитих променів.

Числові значення кута Брюстера: φ
В
 = 83°40’ для води і φ

В
 = 

56о49 для скла.
2.3.5. Дисперсія. Це – залежність швидкості хвиль c у речовині 

від їхньої частоти f. Ньютон звернувся до дослідження кольорів, 
спостережуваних при переломленні світла, у зв’язку зі спробами 
вдосконалення телескопів. Прагнучи одержати лінзи можливо 
кращої якості, Ньютон переконався, що головним недоліком зо-
бражень є наявність пофарбованих країв. Досліджуючи фарбу-
вання при переломленні, Ньютон зробив свої найбільші оптичні 
відкриття: для вузького кольорового пучка, виділеного зі спектра, 
показник переломлення має цілком певне значення, тоді як пере-
ломлення білого світла можна тільки приблизно охарактеризува-
ти одним якимось значенням цього показника. Зіставляючи поді-
бні спостереження, Ньютон зробив висновок, що існують прості 
кольори, що не розкладаються при проходженні через призму, і 
складні, що представляють сукупність простих, що мають різні 
показники переломлення. Зокрема, сонячне світло є така сукуп-
ність кольорів, що за допомогою призми розкладається, даючи 
спектральне зображення. Таким чином, в основних експеримен-
тах Ньютона полягали два важливих відкриття:

1) Світло різного кольору характеризується різними показника-
ми переломлення в даній речовині (дисперсія).

2)  Білий колір є сукупність простих кольорів.
Ми знаємо в  цей час, що різним кольорам відповідають різні 

довжини світлових хвиль. Тому перше відкриття Ньютона можна 
сформулювати в такий спосіб: «Показник переломлення речовини за-
лежить від довжини світлової хвилі. Звичайно він збільшується в міру змен-
шення довжини хвилі.»

Область нормальної дисперсії характеризується убуванням c зі 
збільшенням f:

     dc / df < 0  
область аномальної дисперсії – збільшенням c зі збільшенням f:
     dc / df > 0  
Для світла дисперсія визначається як залежність показника пе-

реломлення n речовини від частоти f. В області частот світла, для 
яких речовина прозора, n зростає зі збільшенням f:

     dn/df > 0  
 – нормальна дисперсія, а в області, де n убуває зі збільшенням f:
     dn/df < 0  
 – аномальна дисперсія. Унаслідок дисперсії вузький пучок 

світла, проходячи крізь призму, розширюється і розкладається на 
спектральні складові – кольори (дисперсійний спектр). Що ж сто-
сується поширення звуку в повітрі, те його фазова швидкість c для 
амплітуд, що звичайно зустрічаються в технічній акустиці при 
рішенні завдань ОП, є частотно-незалежною, тобто вона вільна 
від дисперсії. Явище дисперсії звуку в газах виявляється в області 
ультра- і гіперзвукових частот і при дуже великих амплітудах, що 
ведуть до нелінійних процесів.

2.3.6. Дифракція. У світлової хвилі не відбувається зміни 
геометричної форми фронту при поширенні в однорідному серед-
овищі. Однак, якщо поширення світла здійснюється в неодно-
рідному середовищі, у якому, наприклад, находяться непрозорі 
екрани, області простору з порівняно різким зміною показника 
переломлення й т.п., – спостерігається  перекручування фронту 
хвилі. У цьому випадку відбувається перерозподіл інтенсивності 
світлової хвилі в просторі. При освітленні, наприклад, непрозорих 
екранів точковим джерелом світла на межі тіні, де  відповідно до 
законів геометричної оптики повинен був би проходити стрибко-
подібний перехід від тіні до світла, спостерігається ряд темних 

Рис. 2.3. Поляризація при відбитті світла.
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і світлих смуг, частина світла проникає в область геометричної 
тіні. Ці явища відносяться до дифракції світла.

Отже, дифракція світла у вузькому змісті – явище обгинання 
світлом контуру непрозорих тіл і влучення світла в область геоме-
тричної тіні; у широкому змісті – усяке відхилення при поширенні 
світла від законів геометричної оптики.

Визначення Зоммерфельда: під дифракцією світла розуміють 
усяке відхилення від прямолінійного поширення, якщо воно не 
може бути пояснене  як результат відбиття, переломлення або зги-
нання світлових променів у середовищах з безупинно мінливим 
показником переломлення.

Якщо в середовищі є дрібні частки (туман) або показник пере-
ломлення помітно міняється на відстанях порядку довжини хвилі, 
то в цих випадках говорять про розсіювання світла й термін «диф-
ракція» не вживається.

Таким чином, дифракція – це обгинання хвилями перешкод, 
що включає як порушення прямолінійності поширення, так і су-
провідні його інтерференційні явища при розмірах перешкоди, 
порівнянних з довжиною хвилі λ. При цьому хвиля заходить за 
перешкоду (в область геометричної тіні). Властива усякому хви-
льовому руху. У більш широкому змісті під дифракцією розумі-
ють сукупність явищ, що спостерігаються при проходженні хвиль 
через середовища із сильно вираженими неоднорідностями. 

Розрізняють два види дифракції світла. Вивчаючи дифракційну 
картину в точці спостереження, що перебуває на кінцевій відстані 
від перешкоди, маємо справу з дифракцією  Френеля. Якщо точ-
ка спостереження й джерело світла розташовані від перешкоди 
так далеко, що промені, що падають на перешкоду, і промені, що 
йдуть у точку спостереження, можна вважати паралельними пуч-
ками, то говорять про дифракцію в паралельних променях – диф-
ракцію Фраунгофера.

Теорія дифракції розглядає хвильові процеси в тих випадках, 
коли на шляху поширення хвилі є які – або перешкоди. Строге 
вивчення дифракції хвиль на основі рішення хвильових рівнянь, 
доповнених граничними умовами, що враховують неоднорідності 
середовища, є дуже складним завданням. Тому для аналізу яви-
ща використовують принцип Гюйгенса — Френеля: кожне місце 
хвильового фронту в даний момент часу можна розглядати як дже-
рело вторинних хвиль, що є когерентними. Відповідно до цього 

принципу кожне місце середовища, що занурене в хвильовий рух, 
є джерелом нової хвилі, яка підлягає інтерференції. Явище інтер-
ференції спостерігається і при проходженні хвилі через вузьку 
щілину. При падінні хвилі на екран з вузькою щілиною на краях 
тієї щілини відповідно до принципу Гюйгенса утворюються віяло-
образно розбіжні вторинні елементарні хвилі, причому для визна-
чених напрямків їхня різниця ходу є такою, що при накладенні 
хвилі підлягають інтерференції [269]. Принцип Гюнгенса— Фре-
неля не може бути застосований, якщо на поверхні перешкод змі-
нюється розподіл інтенсивності хвиль.

Окремий випадок цього явища являє собою так звана дифрак-
ція Френеля – дифракція сферичної ЕМ хвилі на неоднорідності, 
наприклад, отвір в екрані, розмір якого порівняємий з розміром 
зони Френеля в , де z – відстань місця спостереження до екра-
на (ділянки, на які розбивається хвильова поверхня при розгляді 
дифракційної хвилі; вибирається так, щоб віддалення кожної на-
ступної зони від місця спостереження було на ½ більше, ніж від-
далення попередньої зони від того ж місця).

Відомі Френеля формули, що визначають амплітуди, фази і по-
ляризації відбиття і переломлення плоских хвиль, що виникають 
при падінні плоскої монохроматичної світлової хвилі на нерухому 
плоску границю розподілу двох однорідних середовищ.

2.3.7. Дихроїзм – (від dіchroos – двоколірний), різне фарбування 
одноосьових кристалів у минаючому білому світлі при спостере-
женні уздовж оптичної осі й перпендикулярно до неї. Відкритий 

Рис. 2.4. Дифракція: а – дифракція при падінні хвилі на екран з вузькою 
щілиною; б – фронт хвилі, що спостерігається (крива 1) – як результат 
додавання цих вторинних хвиль, що надходять від джерела хвильового 
збурювання (крива 2).

а)  б )
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П. Кордье (P. Cordіer) в 1809. Порозумівається неоднаковим по-
глинанням звичайних і незвичайної світлових хвиль. Круговий 
дихроїзм – різне поглинання світла правої й лівої кругових поля-
ризацій. Дихроїзм – окремий випадок плеохроїзма.

Плеохроїзм (pleon – більше численний й chroa – колір), влас-
тивість анізотропних тіл, напр. кристалів, виявляти різне фар-
бування при розгляданні їх у білому світлі в різних напрямках. 
Обумовлений розходженням спектрів поглинання речовини для 
променів, що мають різний напрямок і поляризацію. 

Дихроїзм (а також плеохроїзм) у фізичному змісті – різниця по-
глинання речовиною світла в залежності від орієнтації його векто-
ра E – наприклад, при поляризації світла. Виходячи з цього авто-
ром уперше була передвіщена гіпотетична можливість дихроїзму 
звуку при його поляризації [189, 190]. Інші відомості, надавані в 
будь-яких офіційних джерелах (матеріалах досліджень інших ав-
торів), відсутні.

Формула передбаченого наукового відкриття: Виявлене невідо-
ме раніше явище дихроїзму (поліхроїзму) звуку – яке відбува-
ється, наприклад, при випадку поляризації звуку, – що полягає 
в  тому, що існує різниця поглинання речовиною звукової енергії 
в залежності від орієнтації вектора зсуву S, обумовлена розхо-
дженням спектрів поглинання речовини для звукових променів, 
які мають різний напрямок і поляризацію.

2.3.8. Доплера ефект. Характерний для будь-яких хвиль (світ-
ло, звук і ін.): при наближенні джерела хвиль до приймача змен-
шується частота хвилі f , Гц (а при видаленні – збільшується) на 
величину:

       (2.11)

де  f
о
 – вихідна частота хвилі джерела, Гц; V – відносна швидкість руху 

джерела і приймача, м/с; c – швидкість поширення хвиль, м/с.
В деяких джерелах при опису ефекту Доплера вказується, що 

при наближенні або при віддаленні джерела хвиль до приймача 
змінюється довжина хвилі λ , м на величину λ

0
. Там звичайно (по-

милково) надається формула (2.11) приблизно в такому ж вигляді, 
але з підставленими замість  f  та f

 о
  значеннями λ та λ

 о
 відповідно. 

Вважаємо таку позицію неправильною, та такою, що надає приклад 
формального підходу до розгляду цієї проблеми з боку деяких не-
дальновидних вчених. Дійсно, f  та λ зв’язані між собою залежністю 

c = λ f, тому (2.11) чисто формально можна перетворити, записавши 
λ в ньому замість f, (і таке перетворення буде формально математич-
но правильним). Але таке розуміння не враховує фізики процесу.

Наприклад, коли човен рухається за течією, він за окремий 
проміжок часу зустрічає визначену кількість водяних хвиль, які 
б’ються об його борти, (тобто має місце фіксована частота таких зу-
стрічей f

о
). Хвилі рухаються в напрямку течії, та характеризують-

ся визначеними швидкістю поширення c = const, м/с та довжиною 
хвилі λ = const, м. Відносна швидкість руху джерела і приймача 
в такому разі дорівнює V =0, м/с; формула (2.11) діє, але немає 
сенсу, оскільки ніякого зменшення або збільшення частоти не 
відбувається, тобто f = f

о
. Коли той же самий човен рухається вже 

проти течії (проти напрямку розповсюдження хвиль), він набуває  
відносної швидкості руху джерела і приймача V≠ 0, м/с, і формула  
(2.11) починає діяти, тобто частота зустрічей човна із хвилями, що 
рухаються в протибічному напрямку, ясним чином, змінюється. 
Ото і є той самий ефект Доплера за формулою (2.11)! Однак ніякого 
зростання або зменшення довжини хвилі λ  на величину λ

0
 при тому 

бути не може, оскільки хвилі на поверхні води – ті ж самі, їхня фор-
ма та всі інші параметри залишилися незмінними!!! Застосовуючи 
літературний прийом, можна казати так: «Хвилі належать водо-
ймі» (тобто морю, річці та ін.) Як же при тому при русі назустріч 
човну може змінюватися їхня довжина? Якими вони є, такими 
вони і лишаються… Змінюється тільки-но частота зустрічей човна 
із хвилями f, довжина хвилі λ при тому залишається незмінною.

Між тим така прикра помилка (коли при описі ефекту Доплера f 
помилково дорівнюють λ) проникнула у багато довідкових, науко-
вих, та ін. видань, та яскраво ілюструє собою некомпетентність та 
недальновидність їхніх авторів!

Ось тому наша книга і названа «На шляху до наукових відкрит-
тів». Це – не відкриття, звичайно, але первісно поставлене питан-
ня про адекватність f  та λ в фізичних формулах, безумовно, дуже 
цікаве. Дослідження цієї проблеми, та внесення в неї ясності мало 
велике значення в науковому пошуку автора, бо тільки відповідь 
на неї дає відповідь на інше питання (що відноситься вже до галузі 
психофізіології): яку характеристику звуку, світла, та ін. зовніш-
ніх подразників сприймають органи почуттів людини: f або λ? 

2.3.9. Імпульс хвильовий – однократне збурювання, яке по-
ширюється в просторі чи середовищі. Звуковий імпульс – раптове 
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і швидко зникаюче підвищення тиску; світловий імпульс (окре-
мий випадок електромагнітного імпульсу) – короткочасне (≤ 0,01 
с) випущення світла джерелом оптичного випромінювання.

2.3.10. Інтерференція. Компонування декількох хвиль на основі 
принципу суперпозиції [269], причому:

     δ = K·λ, м   (2.12)
 – умова посилення інтенсивності хвиль;
     δ = (2K + 1) λ/ 2, м  (2.13)
 – умова гасіння інтенсивності хвиль:

де δ – різниця ходу двох хвиль в області суперпозиції; K – ціле чис-
ло (0; ±1; ±2 ;±3; ...).

Практичними застосуваннями інтерференції, зокрема, є фоку-
сування хвиль, а також так зване самофокусування хвиль (див. 
нижче).

2.3.11. Зображення (оптичне). Здатністю світлових променів є 
очевидна можливість давати так зване оптичне зображення, тобто 
зображення об’єкта, одержуване в результаті дії оптичної системи 
на світлові промені, що випускаються об’єктом чи відбивані ним. 
Воно відтворює контури і деталі об’єкта з деякими перекручуван-
нями (абераціями оптичних систем). Розрізняють дійсні і мнимі 
оптичні зображення.

2.3.12. Когерентність (від лат. cohaerens — що знаходиться в 
зв’язку), погоджене протікання в часі декілька коливальних чи 
хвильових процесів. Якщо різниця фаз 2 коливань залишається 
постійною в часі чи міняється за певним законом, то коливання 
називаються когерентними. Коливання, у яких різниця фаз змі-
нюється безладно і швидко в порівнянні з їхнім періодом, назива-

ються некогерентними. Джерелом когерентних коливань, напри-
клад, є лазер.

2.3.13. Модуляція коливань. Зміна амплітуди, частоти, фази 
й інших характеристик коливань (наприклад, поляризації моно-
хроматичних світлових коливань) за заданим законом, повільна 
в порівнянні з періодом цих коливань. Модуляція коливань вико-
ристовується для передачі інформації. Переносник сигналу в да-
ному випадку – синусоїдальні коливання високої (несущої) часто-
ти, – амплітуда, частота чи фаза яких модулюється сигналом, що 
передається. Зокрема, модуляція світла – це зміна інтенсивності 
світлового потоку в часі.

2.3.14. Люмінесценція. Це – світіння речовин, надлишкове над 
їхнім тепловим випромінюванням при даній температурі і збудже-
не яким-небудь джерелом енергії. Виникає під дією світла, радіо-
активного і рентгенівського випромінювання, електронного полю, 
при хімічних реакціях, і при механічних впливах.

 Як правило, люмінесценція задовольняє закону Стокса: довжи-
на хвилі світла люмінесценції λ’ більше довжини хвилі λ збудли-
вого світла.

Люмінесценція

 За механізмом: За часом:

– резонансна – флуоресценція

– спонтанна  (короткочасна);

– змушена  – фосфоресценція

– рекомбінаційна. (тривала).

Рис. 2.6. Класифікація різновидів люмінесценції.

2.3.15. Обертання площини поляризації. Випливає з фізики 
процесу поляризації хвиль, але іноді розглядається як самостійне 
явище. Являє собою поворот площини поляризації лінійно по-
ляризованого світла при його проходженні через речовину, і спо-
стерігається в оптично активних речовинах, а також у речовинах, 
поміщених у магнітне поле.

Речовини, що здатні повертати площину поляризації падаючих 
на них світлових хвиль, називають оптично активними. Оптично 
активними можуть бути як рідкі речовини і гази, так і кристали. 

Рис. 2.5. а) Дійсне перевернене зображення об’єкту А, утворене лінзою: 
F — фокус лінзи; А’ — зображення; б) Мниме зображення А’ об’єкту А, 
утворене лінзою.

а) б) 
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Кут повороту площини поляризації α лінійно поляризованої хвилі 
пропорційний довжині шляху світла в речовині l. У твердих тілах:

     α = а·l,  
де а – обертальна здатність, що залежить від роду речовини, його 
температури і довжини хвилі. У розчинах:

     

де а
0
 — питоме обертання; m — маса оптично активної речовини, 

кг; V — обсяг розчину, м3.
Оптично неактивні речовини під дією магнітного полю здобу-

вають здатність обертати площину поляризації світла, що поши-
рюється уздовж напрямку полю. Це явище називається ефектом 
Фарадея (1845). Кут повороту площини поляризації:

     α = V·l·В,    
де  V — постійна Верде (питоме магнітне обертання), В — індукція 
однорідного магнітного полю. 

Постійна Верде V залежить від природи речовини, його темпе-
ратури і довжини світлової хвилі. Магнітне обертання площини 
поляризації порозумівається асиметрією оптичних властивостей 
речовини, що виникає під дією магнітного полю.

Розрізняють правий і лівий напрямки обертання площини по-
ляризації з погляду спостерігача, що дивиться назустріч лучу. Ви-
мір кута повороту α дозволяє визначати концентрації розчинів.

Таким чином, існує базовий матеріал для майбутніх наукових 
досліджень: якщо є обертання площини поляризації для світла, – 
чому ж не припустити, що аналогічне явище можливе і для звуку? 
Основне завдання при дослідженнях у даному напрямку полягає 
в тому, щоб виявити такі умови, – (підібрати відповідні сполучення 
матеріалів), щоб згідно [285], що передбачає поляризацію звукових 
хвиль, експериментальним шляхом підтвердити існування даного, 
невідомого раніше (сугубо стосовно до звуку) хвильового явища.

Усе це – досить просто; і, за умови належного експерименту 
в лабораторних умовах, здатного підтвердити існування даного 
явища в акустиці, з використанням матеріалів [285], – може зро-
бити справжній переворот в науці!

  2.3.16. Опалесценція. Особливою формою розсіювання світла 
є опалесценція критична, різке посилення розсіювання світла чис-
тими речовинами (газами чи рідинами) у (так званих) критичних 
станах, а також розчинами при досягненні критичного стану чи 

злиття. Порозумівається різким зростанням стискальності речо-
вини, у результаті чого в ній збільшується число флуктуацій щіль-
ності, на яку розсіюється світло (прозора речовина стає мутною). 
Критичний стан тут – стан двох рівноважно відсутніх фаз, по до-
сягненні якого вони стають тотожними за своїми властивостями.

2.3.17.Переломлення хвиль. Це – зміна напрямку поширення 
хвиль через границю 2-х середовищ. Кути падіння φ і переломлен-
ня X (рис. 2.2) зв’язані як

– для пружних (звукових) хвиль:

    

– для світлових хвиль:

      (2.14)

де n
i-1

 і n
i
 – показники переломлення в середовищах і-1 і i; c

i-1
 і c

i 
– 

швидкості поширення хвиль у середовищах і-1 і i, м/с.
В обох випадках виконується закон переломлення Снеліуса – 

переломлений промінь знаходиться у площині, проведеній через 
падаючий промінь і перпендикуляр до границі в місці падіння, 
а відношення sin φ до sin X в для даних середовищ не залежить від 
φ, але залежить від довжини хвилі. Таким чином, так звана довжи-
на сліду хвилі λ / sin φ не залежить від середовища.

Наслідки закону Снеліуса: 
1. При переході променя світла з оптично більш щільного 

в оптично менш щільне середовище Х > φ. Переломлений промінь 
відхиляється від перпендикуляра до границі розподілу двох серед-
овищ у місці падіння променя. 

2. При переході променя світла з оптично менш щільного 
в оптично більш щільне середовище Х < φ. Переломлений промінь 
наближається до перпендикуляра до границі розподілу двох серед-
овищ у місці падіння променя.

2.3.18. Плеохроїзм. Так називається властивість анізотроп-
них тіл, наприклад, кристалів, виявляти різне фарбування при 
розгляданні їх у білому світлі в різних напрямках. Обумовлена 
розходженням спектрів поглинання речовини для променів, що 
мають різний напрямок і поляризацію. Частковим випадком пле-
охроїзму є дихроїзм. Явище дихроїзму звуку в науковій літературі 
ніде не описано. Уперше теоретична можливість існування такого 
явища передвіщена автором дійсної роботи [16].
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2.3.19.Повне внутрішнє відбиття. У всіх видів хвиль [180] від-
биття відбувається при їхньому похилому падінні на границю роз-
поділу 2-х середовищ при переході випромінювання із середовища 
i-1 з меншою швидкістю поширення c

i-1
, м/с у середовище i з біль-

шою швидкістю поширення c
i
, м/с при перевищенні фактичним 

кутом падіння φ його граничного значення, обумовленого як:

       (2.15)

де φ
 граничне

 – граничне значення кута падіння (рис. 2.1).
 На базі [269, с. – 243, 273] можна вказати, що при переході із 

середовища і-1, яке характеризується меншою швидкістю поши-
рення поперечних звукових хвиль у середовище i з більшою швид-
кістю поширення поперечних звукових хвиль, Х > φ; переломле-
ний промінь i відхиляється від нормалі, причому кут падіння φ не 
може перевищувати деякого граничного значення φ

граничне
, тому що 

sin φ не може бути > 1.
 Якщо фактичне значення φ > φ

граничне
, згідно [269, с. – 273] від-

бувається повне внутрішнє відбиття, і вся енергія звукової хвилі i 
відбивається назад у те середовище і-1, звідки вона прийшла, маю-
чи швидкість поширення с

i-1
 < с

i
.

  Взаємозв’язок кута падіння і кута переломлення при повному 
внутрішнім відбитті хвиль легко може бути обчислений за відо-
мими залежностями. Так, у роботі [286] прямо вказується, напри-
клад: «Правильнее было бы назвать предельным углом тот угол падения, при 
котором угол преломления светового пучка, вошедшего в оптически менее плот-
ную среду – если бы он существовал – был бы менее π/2».

 Щодо випадків, представлених на рис. 2.7.а и рис. 2.7.в, все 
порівняно просто. Однак не завжди зрозуміло, куди ж подінеться 
переломлений промінь згідно рис. 2.7.б?

 Виявляється, Л. I. Мандельштам ще в 1914 р. поставив експери-
мент,  котрий показує, що при повному відбитті світло проникає на 
невелику глибину з оптично більш щільного в оптично менш щіль-
не середовище [286]. Цим же займався Ейхенвальд А.А. [287]. По-
будована ним теорія показує, що при повному внутрішньому від-
битті ЕМ хвиля частково проникає в оптично менш щільне серед-
овище, причому глибина проникнення порівнянна з λ і залежить 
від φ світла і n граничних середовищ. При цьому уздовж границі 
розподілу середовищ поширюється своєрідна поздовжньо-попере-
чна хвиля. Виявляється також, що падаюча на границю розподілу 
хвиля при повному внутрішньому відбитті частково «поринає» в 
оптично менш щільне середовище і, пройшовши шлях довжиною 
порядку λ/2, «зринає назад». Відомо, що якщо два однакових се-
редовища розділені тонким прошарком оптично менш щільного 
середовища, то при повному внутрішньому відбитті світло в стані 
переборювати цей прошарок.

2.3.20. Поглинання. Погли-
нання звуку – явище перетворен-
ня звукової енергії у внутрішню 
енергію середовища, обумовлене 
теплопровідністю, внутрішнім 
тертям, в’язкістю і деякими 
релаксаційними процесами в 
середовищі при зміні його тис-
ку і температури, викликаними 
звуковою хвилею.

Поширення звуку в атмосфе-
рі викликає обмін імпульсами 
молекул у різних частинах зву-
кової хвилі, що рухаються з різ-
ними швидкостями (класичне 
поглинання за теорією Стокса-Кирхгофа).

Поглинання залежить від частоти джерела звуку, вологості 
і температури повітря. Вплив поглинання шуму поверхневим по-
кривом при його поширенні над ландшафтом відзначається при 
висоті місця виміру в межах кута 10° між поверхнею землі і РТ.

Рис. 2.7. Відбиття хвиль при різних кутах падіння:
а) кут падіння менше граничного значення: φ < φ

граничне
;

б) кут падіння дорівнює граничному значенню: φ = φ
граничне

;
в) кут падіння більше граничного значення: φ > φ

граничне
.

Рис. 2.8. Повне внутрішнє відбит-
тя хвиль (в межах вищевказаних 
доповнень)
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Інтенсивність I плоскої хвилі, які поширюється в середовищі 
уздовж осі ОХ, залежить від координати Х за законом:

    I = I
о
 exp (- 2αX), Вт/м2, 

де  I
о
 – інтенсивність у місці з координатами Х = 0, Вт/м2; α – лі-

нійний коефіцієнт поглинання звуку; залежить від властивостей 
середовища і частоти f звуку.

Поглинання звуку має значення при поширенні його на відстані 
(> 100 λ), – чи, інше, якщо на його шляху маються тіла великої 
площі.

Поглинання світла – явище зменшення світлової енергії в речо-
вині, що відбувається внаслідок її перетворення у внутрішню енер-
гію речовини чи в енергію вторинного випромінювання з іншим 
спектральним складом і напрямками поширення (наприклад, 
фотолюмінісценція). Воно описується законом Бугера – Ламбер-
та – Бера, відповідно до якого інтенсивність I плоскої монохро-
матичної хвилі після проходження шару поглинаючої речовини 
товщиною d, м, зв’язана з інтенсивністю I

о
, Вт/м2 на вході в шар 

співвідношенням:
    I = I

о
 exp (- µd),  

де µ – показник поглинання речовини; залежить від хімічного 
складу й агрегатного стану середовища і частоти f світла.

Поглинання світла супроводжується нагріванням речовини, 
іонізацією, фотохімічними процесами і т.д. Поглинута речовиною 
енергія може бути цілком чи частково перевипромінена фотонами 
з іншою частотою. 

 Розглянемо аналогію між логарифмічними одиницями фізич-
ної величини, якими описують поглинання звуку в акустиці та 
світла в оптиці.

 В акустиці прийнято вважати звукопоглинаючими матеріалами 
такі, у яких α > 0,2 (для {найбільш типової} частоти f = 500 Гц).

«Всякое ограждение характеризуется величиной звукоизолирующей спосо-
бности R» [288, с. 58], що зв’язується з коефіцієнтом пропущення 
τ таким чином:

       (2.16)

 Якщо, наприклад, перешкода послабляє проникаючий через 
неї звук у 100 разів (I

пропущення
 / I

падіння 
= 1/100), то її τ = 0,01; а зву-

коізолююча здатність R= 10lg100 = 20 дБ.

 Обґрунтовуючи аналогію хвильових характеристик звуку і світ-
ла, порівняємо це (формула (2.16)) з таким відомим поняттям, як 
«Оптична щільність середовища»:

        (2.17)

де τ – коефіцієнт пропущення світла.
 2.3.21. Подвійна променезаломлюваність. Є специфічним для 

світлових хвиль і являє собою роздвоєння їхніх променів при про-
ходженні через оптично неоднорідне (анізотропне) середовище, 
що відбувається внаслідок залежності показника переломлення n 
від напрямку вектора Е світлової хвилі. В одноосьовому кристалі 
один з цих променів (ординарний) підкоряється звичайним зако-
нам переломлення світла, інший (екстраординарний) – не підко-
ряється. Обидва промені плоскополяризовані [180]. 

Електромагнітна (світлова) хвиля, що падає на кристал з ізо-
тропного середовища, розділяється усередині кристала на дві ліній-
но поляризовані хвилі: так звану звичайну, вектор електричної ін-
дукції Е якої перпендикулярний головному перетину; і так звану 
незвичайну з Е, що знаходиться у головному перетині. Таке явище 
називається подвійною променезаломлюваністю. Під головним пе-
ретином кристала розуміють площину, у якій лежать оптична вісь 
кристала і нормаль до фронту хвилі. Оптична вісь кристала – це той 
напрямок у кристалі, щодо якого його властивості мають симетрію 
обертання. Звичайна і незвичайна хвилі поширюються з різною фа-
зовою швидкістю. У звичайної хвилі швидкість поширення v┴, не 
залежить від напрямку поширення. Швидкість поширення незви-
чайної хвилі v|| залежить від напрямку. Ця залежність обумовлена 
тим, що зі зміною напрямку нормалі до фронту хвилі міняється 
кут між електричним вектором Е и оптичною віссю кристала. Слід 
зазначити, що уздовж оптичної осі обидві хвилі в кристалі розпо-
всюджуються з однаковими швидкостями. Останнє може служити 
визначенням оптичної осі кристала.

Речовини, у яких фазова швидкість ЕМ хвиль залежить від на-
прямку поширення, називаються анізотропними.

Звичайна хвиля підкоряється звичайним законам переломлен-
ня світла, а незвичайна переломлюється за іншим законами. Так, 
якщо на пластинку кристала, вирізану паралельно його оптичної 
осі, нормально падає світло, обмежене діафрагмою, те незвичай-
ний промінь e випробує переломлення, а звичайний о рухається 
без переломлення (рис. 2.9). 
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Хвильові фронти і хвильові нормалі обох променів не перелом-
люються. Фронти являють собою поверхні, рівнобіжні поверхні 
пластинки. Після виходу з пластинки промінь е йде в напрямку 

падаючого пучка світла. При до-
статній товщині пластинки промені 
е та о після виходу з неї виявляються 
просторово розділеними. Якщо на 
кристал падає природне світло, то 
на виході завжди існують два про-
мені. Якщо падаюче світло лінійно 
поляризоване в площині головно-
го перетину чи перпендикулярно їй, 
то подвійна променезаломлюваність 
не відбувається — на виході існує 
один промінь з вихідною поляриза-
цією. На практиці для одержання 
подвійного променю переломлення 
користаються не окремим криста-
лом, а  комбінаціями кристалів, 
виконаних у вигляді призми. Най-
простішою такою системою є при-
зма Ніколя. Призма Ніколя являє 
собою кристал ісландського шпату 
(CaCO

3
), отриманий зі шматка крис-

тала сколюванням. Основи цього зразка відшліфовують так, щоб 
вони складали з бічними ребрами кут 68° (у природного кристала 
цей кут дорівнює 71°). Далі кристал розрізають уздовж площини, 
перпендикулярної відшліфованим основам і головному перетину 

кристала. Цей перетин перпендикулярний основам і проходить че-
рез оптичну вісь кристала. Зрізи полірують і склеюють багнистим 
шаром канадського базальту. 

 Оптична вісь спрямована під кутом 64° до підстави. Звичайний 
промінь перетерплює повне внутрішнє відбиття від площини склей-
ки і приділяється убік. Через призму може пройти тільки один не-
звичайний промінь е, якщо падаючий промінь знаходиться у межах 
різниці припустимих кутів нахилу променів, рівної 29°. Цю величи-
ну називають апертурою повної поляризації призми. Якщо падаю-
чий промінь падає на призму Ніколя під великим кутом, то можли-
во повне внутрішнє відбиття не тільки променя о, але і променя е. 
Якщо цей кут занадто малий, то через призму пройде і промінь о.

Деякі речовини (наприклад, турмалін) поглинають звичайний 
промінь. Ефект поглинання одного з променів (о чи е) називається 
дихроїзмом (див вище). Речовини, у яких спостерігається цей ефект, 
можуть служити поляризаторами чи аналізаторами світлової хвилі.

Поляризатори, що мають малу товщину при великій площі, 
називаються поляроїдами. Поляроїди — це штучні плівки із силь-
ним дихроїзмом.

Приклади речовин, що володіють властивістю подвійної про-
менезаломлюваності: ісландський шпат, кварц, слюда, турмалін, 
скло, штучні смоли й ін.

Очевидно, для поперечних звукових хвиль у твердих тілах 
також характерно аналогічне явище. (Це питання ніким не до-
сліджене).

2.3.22. Поляризація. Поляризація хвиль – порушення осьової 
симетрії поперечної хвилі щодо її напрямку поширення. Відома 
поляризація світла [289, 290], можлива поляризація звуку у твер-
дому середовищі [285]. 

Поляризацією світла називають сукупність явищ, у яких виявля-
ється властивість поперечності ЕМ хвиль видимої (оптичної) части-
ни спектра. Хвиля називається поляризованою, якщо в ній існує ви-
ділений напрямок коливань. Розрізняють кілька видів поляризації:

1) лінійна, чи плоска поляризація;
2) кругова, чи циркулярна поляризація; 
3) еліптична поляризація.
 Поляризація можлива тільки в поперечних хвилях [291]. Плос-

ка світлова хвиля називається лінійно поляризованою, якщо її 
електричний вектор Е увесь час знаходиться в одній площині, 
у якій розташована нормаль N до фронту хвилі.

Рис. 2.9. Роздвоєння єдиного 
променю на два: о та е при 
явищі подвійної променеза-
ломлюваності в кристалі 
(та їхня поляризація).

Рис 2.10. Перетин призми Ніколя площиною головного перетину.
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За напрямок поляризації світлової хвилі прийнятий напрямок 
вектора напруженості магнітного полю Н, а за напрямок коли-
вань — напрямок коливань вектора напруженості електричного 

полю Е. Природне світло непо-
ляризоване, тому що воно випромі-
нюється атомами, орієнтованими в 
просторі довільно. У ньому вектори 
Е, Н та N у кожен момент часу 
взаємно перпендикулярні, але на-
прямок векторів Е и Н змінюється 
згодом довільно.

Природне світло характеризуєть-
ся в середньому осьовою симетрією 
щодо напрямку його поширення. 
Пристрої, за допомогою яких при-
родне світло можна перетворити 
в поляризоване, називають поля-
ризаторами. Найпростішим поля-
ризатором є пластинка турмаліну, 
вирізана паралельно його кристало-

графічної (оптичної) осі. Турмалін сильно поглинає світлові проме-
ні, у яких вектор електричної напруженості Е перпендикулярний 
оптичної осі. Якщо вектор Е рівнобіжний цієї осі, то відповідні 
промені проходять через турмалін практично без поглинання. 
Тому світло, що пройшло через таку пластинку, стає лінійно поля-
ризованим з вектором Е, рівнобіжним оптичної осі турмаліну.

Поляризатори, використовувані для дослідження поляризації світ-
ла, називають аналізаторами. Для лінійно поляризованої світлової 
хвилі, що пройшла через аналізатор, справедливий закон Малюса

    I = kI
0
cos2α, Вт/м2,  

де I — інтенсивність хвилі на виході аналізатора, I
0
— інтенсив-

ність вхідного в нього світла, α — кут між площинами поляризації 
вхідного і вихідного світла, k — коефіцієнт прозорості аналізатора 
(0 < k ≤ 1).

Дві ЕМ (світлові) хвилі, лінійно поляризовані у взаємно перпен-
дикулярних площинах, при додаванні утворять хвилю, поляризо-
вану еліптично: 

   

де  Е
х
 = Е

0х
cosωt; E

y
 = E

0y
cos (ωt + δ) — компоненти вектора елек-

тричної напруженості Е уздовж осей х и у, що роблять коливання 
з однаковою частотою ω; δ — початкова фаза. Аналогічне рівняння 
еліпса справедливо і для магнітного вектора Н. У такій хвилі кі-
нець електричного (і магнітного) вектора в кожній крапці просто-
ру рухається за еліпсом.

Поляризація подовжніх звукових хвиль у повітрі при моделю-
ванні процесів їхнього поширення в просторі для прогнозування 
шумового режиму об’єктів, що захищаються, неможлива.

Спеціальні відомості про поляризацію звуку у твердих серед-
овищах, засновані на власних дослідженнях автора, див. далі.

2.3.23. Реверберація, луна – (багаторазові відбиття). Практич-
ним наслідком поширення звуку і світла в відносно складних умо-
вах є їхні багаторазові відбиття. Врахування їх у математичних 
моделях поширення звуку і світла ускладнене; зневажити цим 
явищем, – (на відміну від інших, менш істотних), – неможливо, 
тому що вони в істотній мері визначають якість звучання (в ар-
хітектурній акустиці) і загальну освітленість (у світлотехніці) 
досліджуваного приміщення. Багаторазове відбиття звуку має 
спеціальну назву – реверберація [222]. Відомі емпіричні формули, 
що дозволяють розрахувати час реверберації в даному приміщен-
ні. Так, згідно [214, с. 248 -249] час реверберації визначається за 
формулами Ейрінга:

       (2.18)

та Себіна (при малих значеннях α’):

         (2.19)

де  Т – час реверберації, с; V – обсяг приміщення, м3; S – площа 
конструкцій приміщення, що обгороджують, м2; α’ – коефіцієнт 
звукопоглинання поверхні, що характеризує втрати енергії на 
перетворення в тепло і пропущення (проходження через перешко-
ду). У нашій роботі такий коефіцієнт звукопоглинання поверхні 
(з метою сумісності з загальноприйнятими позначеннями фізич-
них величин) виражений:

     α’= α + τ,    (2.20)
де  α – коефіцієнт поглинання звуку, що характеризує тільки втрати 
енергії на перетворення в тепло і що виражається за формулою (2.7); 

Рис. 2.11. Площина поляри-
зації – площина, що проходить 
через 2 вектори Е и N попере-
чної ЕМ хвилі.
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τ – коефіцієнт пропущення звуку, що характеризує тільки втрати 
енергії на проходження її через перешкоду «наскрізь» і що вира-
жається за формулою (2.8). 

Таким чином, коефіцієнт звукопоглинання поверхні α з фор-
мули, наведеної в [214, с. 248 -249] розділений на дві його складо-
ві – коефіцієнти α’ і τ.

Подібні (за призначенням, але не за змістом) розробки маються 
й у світлотехніці. Насущною проблемою при дослідженні даного 
хвильового явища, на думку автора, є уніфікація розрахункових 
формул, що описують багаторазове відбиття. Теоретично багато-
разове відбиття в обох випадках повинне адже описуватися од-
наковими за формою вираженнями? Базовими в цьому випадку, 
мабуть, повинні з’явитися саме дослідження в області акустики, 
оскільки там цей матеріал за станом на сьогоднішній день найбіль-
шою мірою пророблений.

2.3.24. Резонанс (франц. resonance, від лат. resono – відгуку-
юся), різке зростання амплітуди сталих змушених коливань при 
наближенні частоти зовнішнього гармонійного впливу до частоти 
одного з власних коливань системи.

При певних значеннях амплітуди сили, що збурює, що відно-
ситься до одиниці маси системи, і коефіцієнта загасання, амплітуда 
змушених коливань є функцією тільки кутової частоти ω сили, що 
збурює. При наявності деякої характерної для даної системи часто-
ті ω = ω

резонансу
 амплітуда досягає максимального значення. Явище 

різкого зростання амплітуди змушених коливань А при частотах 
сили, що збурює, близьких до ω

резонансу
, називається резонансом. 

Величина ω
резонансу

 називається резонансною циклічною частотою.
В акустиці і радіотехніці явище резонансу корисне. Однак у біль-

шості механічних пристроїв воно має негативну роль. У ряді випад-
ків резонанс може привести до руйнування механізмів, що витри-
мують змушені коливання. Для запобігання резонансу необхідно 
усувати періодично діючу силу чи добиватись великої різниці між 
власною частотою коливань пристрою і частотою сили, що збурює.

2.3.25. Рефракція хвиль. Рефракція – скривлення напрямку 
поширення хвиль у середовищі, швидкість хвиль у якому є без-
упинною функцією координат. Рефракція звуку в атмосфері обу-
мовлена просторовими змінами температури повітря, швидкості 
і напрямки вітру. Оскільки швидкість вітру змінюється з висотою, 
а швидкість поширення звуку дорівнює векторній сумі швидкості 

звуку в нерухомому середовищі і швидкості вітру, траєкторії зву-
кових променів мають вид:

– вигнутих униз кривих при поширенні їх у напрямку вітру;
– вигнутих нагору кривих при поширенні проти вітру, причому 

виникає зона звукової тіні. 
Так як швидкість звуку залежить від температури, на поши-

рення звуку також впливає зміна температури при зміні висоти. 
Згідно [292], результати впливу градієнтів температури і швидко-
сті вітру взаємно доповнюються. Також згідно [293, 294] вплив 
турбулентності атмосфери збільшується майже в лінійній залеж-
ності від відстані пропорційно квадратному кореню з частоти f 
звуку. Рефракція світла в атмосфері обумовлена зміною її щіль-
ності залежно від висоти. У роботі [295] відзначається, що вплив 
атмосфери на пронизуючий її промінь штучного ДС зводиться до 
поглинання і розсіювання, а рефракційні явища грають зовсім не-
значну роль і можуть не прийматися в увагу.

2.3.26. Розсіювання хвиль. Розсіювання – явище, що спостері-
гається при їхньому поширенні в середовищі з безладно розподіле-
ними неоднорідностями і таке, що полягає в утворенні вторинних 
хвиль, які поширюються по можливих напрямках, слабшаючи 
в середовищі. 

Для звуку: коли звукові хвилі попадають на великі плоскі пере-
шкоди (з радіусом кривизни, більшим аніж λ), вони відбиваються, 
якщо перешкода мала в порівнянні з λ, відбувається їхнє розсію-
вання. Можливо дифузійне розсіювання звуку на невеликих пере-
шкодах, що самі по собі не утворюють яскраво виражену звукову 
тінь, однак розсіюють частину звукової енергії в різних напрямках 
(наприклад, зниження шуму зеленими насадженнями й ін.). 

Розсіювання світла – відхилення світлового пучка, що поши-
рюється в середовищі, у всіляких напрямках. Обумовлено неодно-
рідністю середовища і взаємодією світла з частками речовини, при 
якому міняються просторовий розподіл інтенсивності, частотний 
спектр і поляризація світла. Розрізняють:

– розсіювання Релею: (інтенсивність пружно розсіяного світла 
пропорційна λ-4, завдяки чому блакитні і фіолетові промені роз-
сіюються сильніше, ніж червоні {пояснює блакитний колір неба});

– молекулярне розсіювання;
– комбінаційне розсіювання (ефект Рамана): (явище зміни часто-

ти світла, що розсіюється молекулами, у результаті чого спостері-



В. Е. Абракітов. НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

176 177

Загальні властивості хвиль...

гаються додаткові лінії, частоти яких є комбінаціями частоти пада-
ючого тіла з коливальними й обертальними частотами молекул;

– опалесценція.
У більш широкому змісті розсіювання світла – перетворення 

його речовиною, що супроводжується зміною напрямку його по-
ширення і що виявляється як невласне світіння речовини, обумов-
лене змушеними коливаннями електронів в атомах середовища, 
що розсіює, при дії падаючого на них світла, наприклад, явище 
Комптона4: зміна частоти f ЕМВ при розсіюванні на вільних і слаб-
ко зв’язаних елементарних частках (протонах, електронах і ін.).

Розсіювання світла відбувається при його поширенні в оптично 
неоднорідному середовищі, показник переломлення n якої не-
регулярно змінюється від одного до іншого місця середовища за 
рахунок флуктуацій щільності (молекулярне розсіювання) чи за 
рахунок присутності в ній сторонніх тіл (розсіювання світла в мут-
ному середовищі). Існує також комбінаційне розсіювання світла 
кристалами, рідинами і газами, при якому для монохроматичного 
світла з частотою f, Гц у спектрі розсіяного світла маються додат-
кові частоти f ± f

i
, де f

i
 – постійна, не залежна від частоти f світла, 

що розсіюється, і та, що являє собою власну частоту коливань 
молекул речовини, що розсіюється, відповідної інфрачервоної 
області спектра. Відповідно до теорії молекулярного розсіювання 
світла Релея – Кабанна [295, 296], коефіцієнт ослаблення чистого 
повітря приблизно пропорційний λ-3. Відхилення від цього закону, 
обумовлені залежністю поляризації молекул від λ, у видимій об-
ласті спектра порівняно невеликі.

2.3.27. Самофокусування. Відоме явище самофокусування 
ЕМ і звукових хвиль, що полягає в зменшенні розходження чи 
збільшенні збіжності променів через появу поперечного градієнта 

нелінійного показника переломлення і виникнення нелінійного 
хвилеводу, що зменшує світіння пучка при порівняно великій по-
тужності випромінювання [67, с. – 322-323].

2.3.28. Солітони. Це – структурно стійка відокремлена хвиля, 
яка поширюється в нелінійному середовищі. Солітони поводять-
ся подібно часткам (часткоподібна хвиля): при взаємодії один з 
одним чи з деякими іншими збурюваннями вони не руйнуються, 
а розходяться, зберігаючи свою структуру незмінною. Існують со-
літони різної природи: солітони на поверхні рідини, іонозвукові і 
магнітозвукові солітони у плазмі, гравітаційні солітони в шару-
ватій рідині, солітони у вигляді коротких світлових імпульсів в 
активному середовищі лазера й ін.

При деяких умовах, коли, наприклад, хвилі переносять велику 
енергію, вони можуть змінювати фізичні властивості середовища, 
у якому поширюються. Рівняння руху в цьому випадку є неліній-
ними. У найпростішому випадку, можна написати

    

Не всі рішення цього рівняння відомі. Точний чисельний і 
наближений аналітичний розрахунок показує, що хвильовий 
пакет, складений з рішень ψ (ζ, t), з часом буде розпливатися. 
Однак існує ряд інших нелінійних хвильових рівнянь, серед 
рішень існують неперіодичні локалізовані рішення, амплітуда 
яких у напрямку, перпендикулярному фронту хвилі, відмінна від 
нуля тільки в малій області простору. Такі рішення відповідають 
відокремленим хвилям, що біжать. Відокремлену хвилю, що не 
загасає і не поглинається середовищем, а зберігає свої розміри і 
форму як завгодно довго, і називають солітоном. Фізична при-
чина існування солітона полягає в тому, що нелінійні члени в 
рівняннях руху цілком компенсують дисперсію, що приводить до 
зміни форми відокремленої хвилі.

Найбільш дослідженими нелінійними хвильовими рівняннями, 
що мають солітонні рішення, є рівняння Кортсвега — де Фриза, не-
лінійне рівняння Шредінгера і так зване рівняння синус-Гордон.

Солітон – відокремлена хвиля, що зберігає свою форму і швид-
кість після зіткнення з іншою такою же хвилею. При зіткненні від-
окремлених хвиль вони можуть зачіпатися, знищувати одну іншу 
і випромінювати енергію у вигляді збурювань, що осцилюють.

4 Ефектом Комптона називається пружне розсіювання короткохвильо-
вого ЕМВ (рентгенівського й гамма-випромінювань) на вільних (або 
слабкозв’язаних) електронах речовини, що супроводжується збільшен-
ням довжини хвилі. Цей ефект не укладається в рамки хвильової теорії, 
відповідно до якої λ при розсіюванні змінюватися не повинна: під дією 
періодичного поля світлової хвилі електрон коливається із частотою поля 
й тому випромінює розсіювані хвилі тієї ж частоти. Пояснення ефекту 
Комптона дано на основі квантових подань про природу світла. Відповідно 
до квантової теорії, відбувається пружне зіткнення фотона з часткою, що 
розсіює, при якому фотон передає їй частину своєї енергії й імпульсу.



В. Е. Абракітов. НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

178 179

Загальні властивості хвиль...

За методом зворотної задачі було показано, що солітони опису-
ються зв’язаними станами задачі розсіювання.

2.3.29.Спад інтенсивності. Процеси поглинання і розсіювання 
звукового й оптичного випромінювань, як це випливає з вище-
викладеного, мають зовсім різну фізичну природу. Проте, згідно 
[269] для пружних хвиль щільність енергії ε складає:

 – для сферичних хвиль (точкове джерело звуку):
    ε~ 1 / r2, Дж/ м3;   (2.21)
 – для кругових хвиль (лінійне джерело звуку):
    ε~ 1 / r, Дж/м3.   (2.22)

де  r – відстань від місця порушення хвилі, м.
Продовжуючи міркування про перерозподіл енергії в просторі, 

варто акцентувати увагу на переході до логарифмічних величин.
Так, з (2.21) випливає відома залежність спаду рівнів звукового 

тиску від точкового джерела, рівна 6 дБ при подвоєнні відстані, 
тобто інтенсивність звуку убуває пропорційно квадрату відстані, і 
має місце відома формула (1.38):

    

де L – шуканий рівень звукового тиску, дБ на відстані r, м від 
точкового джерела звуку; L

о
 – відомий рівень звукового тиску, дБ 

на відстані r
о
, м від того ж джерела.

З (2.22) випливає відома залежність спаду рівнів звукового 
тиску від лінійного джерела [116, с. 19], рівна 3 дБ при подвоєнні 
відстані (1.39):

    L = L
о
 – 10 lg r, дБ,  

– тобто інтенсивність звуку від лінійного джерела убуває пропо-
рційно першому ступеню відстані. У той же час для оптичного випро-
мінювання відомо, що при збільшенні відстані від точкового джерела 
освітленість E, лк убуває пропорційно квадрату відстані [213]:

    

де I і φ – відповідно сила світла, кд і кут падіння; r – відстань, м.
А в роботі [213] відзначається, що для місць, що лежать безпо-

середньо під лінійним джерелом світла, освітленість, що убуває, 
пропорційна першому ступеню відстані. Квадратична залежність 
спаду інтенсивності від точкового джерела має місце не тільки для 
світла, але і для ін. видів випромінювання, наприклад, випромі-
нювання, що іонізує:

    

де  D
r
 – потужність дози γ – випромінювання на відстані r, м від 

джерела; D
о 
– вихідна потужність дози γ – випромінювання, м бер/

год; µ – лінійний коефіцієнт ослаблення випромінювання в серед-
овищі, см -1.

2.3.30. Ферма принцип: світло поширюється з однієї точки се-
редовища в іншу за  шляхом,   задля  проходження  якого затрача-
ється найменший  час5.   Цей   принцип   випливає   із   принципу   
Гюйгенса   в  граничному  випадку нескінченно  малої  довжини  
хвилі світла. Він є найбільш загальним принципом геометричної 
оптики. Всі її закони можуть бути отримані із принципу Ферма.

Математичне вираження принципу  Ферма  має вигляд:

     

де А та В — точки, між якими поширюється світло, величина ds = 
ndl називається елементом оптичної довжини шляху s, dl — еле-
мент (геометричної) довжини шляху між точками А та В, п = п (х, 
у, z) – абсолютний показник переломлення середовища, символ δ 
означає варіацію інтеграла. Якщо показник переломлення серед-
овища п змінюється в просторі безупинно, тоді оптична довжина 
шляху, пройденого світлом від точки А до точки В, буде менше 
будь-якої іншої кривої, що з’єднує ці точки.

***
Рівняння геометричної оптики як наслідок принципу Ферма. 

Геометрична оптика є граничним випадком хвильової оптики, коли 
довжина хвилі світла прагне до нуля. Тому її рівняння випливають 
із хвильових рівнянь для напруженостей електричного Е и маг-
нітного Н полів, що описують світлову хвилю. Дійсно, у випадку 
плоскої монохроматичної хвилі

     f = а (r) еiωt-ikФ(r)

5 Пропоную майбутнім винахідникам таку ідею: «Пристрій для вирішен-
ня завдань оптимізації шляхом імітаційного моделювання, що включає 
джерело світла та лабіринт, причому кожному ходу лабіринту відповідає 
один з варіантів вирішення поставленого завдання оптимізації...» Основа 
формули винаходу вже є, потребується тільки її деталізувати... 
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діє рівняння

       (2.23)

    а∆Ф + 2 grad а grad Ф = 0.
Тут f позначає кожну з компонентів векторів Е та Н, а (r) та 

Ф (r) – речовинні функції координат, k
0
— ω/с = 2π/λ — хвильове 

число у вакуумі,  ω – циклічна частота коливань світлової хвилі. 
Якщо довжина хвилі λ мала, а амплітуда а змінюється в   просторі 
не дуже швидко,   тоді

   

і рівняння (2.23) приймають вид 

     grad Ф = ns,

        (2.24)

де s – одиничний вектор нормалі до фронта хвилі, проведений убік 
її поширення:

     ωt – k
0
Ф = const 

Рівняння (2.24) називається рівнянням ейконалу. Воно ви-
значає швидкість  поширення хвильового фронту в напрямку 
керування нормалі s: v = ds/dt – мала ділянка хвильового фрон-
ту в малих обсягах простору рухається зі швидкістю хвильового 
фронту плоскої хвилі. Рівняння (2.24) складають систему рівнянь 
геометричної оптики.  Рівняння (2.24) можна проінтегрувати у 
загальному вигляді

    

де а – амплітуда в точці променю, від якої відраховується його до-
вжина s. Тут під променем розуміється траєкторія, проведена ор-
тогонально до сімейства рівних фаз. З вищенаведених міркувань 
випливає, що в наближенні геометричної оптики світлове поле на 
даному промені не залежить від полів інших променів і його енер-
гія   поширюється  уздовж променя.

Звукова хвиля також підкоряється принципу Ферма, тобто звук 
поширюється з однієї точки середовища в іншу за  шляхом, задля 
проходження якого затрачається найменший  час.

2.3.31. Фоку-
сування хвиль, в 
т.ч.:

– Фокусування 
звуку – перетво-
рення плоских 
чи розбіжних 
звукових хвиль 
[297] у такі, у що 
сходяться: (при 
цьому відбуваєть-
ся концентрація 
звукових хвиль 
за допомогою 
акустичних лінз, 
концентраторів, 
і ін.) Прикладом 
таких пристроїв 
може служити, 
зокрема, [220];

– Фокусування 
світла – (не вима-
гають пояснень; 
приклад можна 
спостерігати на 
будь-якому про-
жекторі).

О д н о ч а с н е 
фо кусування і 
зву кових хвиль, і 
радіохвиль (сан-
тиметрового діапазону) можна продемонструвати експеримен-
тально. Для цього потрібен бути побудований експериментальний 
стенд, схема якого ескізно зображена на рис. 2.12.а, б. Звуковий ге-
нератор, акустичний приймач і мікрохвильовий генератор зі своїм 
приймачем розташовуються, як показано на кресленні, з обох боків 
лінзи. Коли на шляху хвиль немає лінзи (рис. 2.12.а), сигнали, що 
надходять до приймачів, виявляються занадто слабкими, щоб лам-
почки променіли. Правильно розташувавши лінзу, ми можемо до-

Рис. 2.12. Одночасне фокусування звукових,
і радіохвиль: 
а – неправильне розташування лінзи призводить 
до відсутності ефекту фокусування; б – одна лін-
за, що сповільнює, фокусує одночасно звукові хвилі 
і сантиметрові радіохвилі, випромінювані переда-
вачами, розташованими на схемі ліворуч: 1 – дже-
рело сантиметрових радіохвиль; 2 – лінза задля 
акустичних i радіохвиль; 3 – приймач акустичних 
хвиль (з сигнальною лампою);  4 – приймач сан-
тиметрових радіохвиль (з сигнальною лампою); 
5 – джерело акустичних хвиль.
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могтися того, що обидві лампочки спалахнуть. Коли звукові хвилі 
і радіохвилі мають однакові довжини (фокальна ширина променю 
є однаковою – та ж сама для хвиль обох типів), при переміщенні 
лінзи убік від правильного положення обидві лампочки гаснуть 
одночасно.

2.3.32. Фотоефект. Гіпотеза Планка про кванти послужила 
основою для пояснення явища фотоелектричного ефекту, відкри-
того в 1887р. німецьким фізиком Генріхом Герцом. Явище фотое-
фекта виявляється при освітленні цинкової пластини, з’єднаної зі 
стрижнем електрометра. Якщо пластині й стрижню переданий по-
зитивний заряд, то електрометр не розряджається при освітленні 
пластини. При повідомленні пластині негативного електричного 
заряду електрометр розряджається, як тільки на пластину попа-
дає ультрафіолетове випромінювання. Цей експеримент доводить, 
що з поверхні металевої пластини під дією світла можуть звільня-
тися  від’ємні електричні заряди. Вимір заряду й маси часток, що 
вириваються світлом, показали, що ці частки – електрони.

Фотоефекти бувають декількох видів: зовнішній і внутрішній 
фотоефект, вентильний фотоефект і ряд інших ефектів. Зовнішнім 
фотоефектом називають явище виривання електронів з речовини 
під дією світла, що падає на нього. Внутрішнім фотоефектом на-
зивають появу вільних електронів і дірок у напівпровіднику в ре-
зультаті розриву зв’язків між атомами за рахунок енергії світла, 
що падає на напівпровідника. Вентильним фотоефектом назива-
ють виникнення під дією світла електрорушійної сили в системі, 
що містить контакт двох різних напівпровідників або напівпровід-
ника й металу. Більш докладно про фізичні процеси, (або «меха-
нізми»), що супроводжують фотоефект, можна почитати на [298].

2.3.33.Хвилевід в середовищі розповсюдження. Канал, що має 
різкі границі, уздовж якого поширюються ЕМ чи звукові хвилі. Ра-
діохвилеводом може служити металева труба, діелектричний стри-
жень; світловодом (як окремий випадок радіохвилеводу) – волокно, 
тонка нитка (серцевина) якої має показник переломлення більший, 
ніж оболонка. Світло у світловоді поширюється в результаті повно-
го внутрішнього відбиття. Акустичний хвилевід діє на тому же 
принципі. Приклади – переговорна труба на судах, шари повітря 
в атмосфері чи води в океані, що відрізняються за температурою.

2.4. Неортодоксальна теорія будови континуума 
простору-часу [58]

 2.4.1.Постановка проблеми: чи існує в природі швидкість вища, 
ніж швидкість світла в вакуумі? Суперечливим моментом при роз-
гляді питання щодо швидкості руху об’єктів матеріального світу, 
піднятих вище, є тезис про те, може швидкість деяких об’єктів 
перевищувати світла в вакуумі, чи ні? Тому надаємо наш власний 
погляд на цю проблему, опублікований в [58; 272; 273] та у елек-
тронних публікаціях в Інтернет [299, 300]

 «Пояснення принципів загального пристрою Всесвіту має немаловажну роль 
для розвитку людської думки, тому що тільки розуміючи фундаментальну структуру 
континуума простору-часу, можна дати пояснення всім  явищам, що відбуваються 
в нашому світі, включаючи зародження життя на планеті Земля (рівно як і саме 
по собі виникнення даної планети), виникнення людської цивілізації, історичний 
хід її розвитку, різноманітні проблеми, що виникають у процесі її прогресу (у т ч. 
і екологічні проблеми) і багато чого іншого. Однак всі існуючі теорії, присвячені 
рішенню цієї глобальної проблеми використають за основу теорію відносності Аль-
берта Ейнштейна, що накладає ряд обмежень...» (Цитується за текстом В.Е. 
Абракітова [273], написаним ще у 1994 р. [272], що відповідає то-
дішньому стану справ у цій галузі. Зараз, як буде показано далі, вже 
не всі існуючі теорії (інших авторів) використають за основу теорію 
відносності Альберта Ейнштейна, і вказані обмеження були зняті).

Автор при створенні власної теорії [301] використав не теорію від-
носності, а забуту й маловідому теорію сучасника Ейнштейна – Олі-
вера Хевісайда, що є, до речі, автором знаменитої формули Е=m.с2. 
Якщо в теорії Хевісайда виведена їм за 17 років до Ейнштейна фор-
мула Е=m.с2 має другорядне й підлегле значення, то Ейнштейн, запо-
зичивши в нього відому формулу в готовому вигляді, додав їй у своїй 
теорії відносності першорядну роль  [81]. Теорія Хевісайда прийнята 
базовою у власних дослідженнях автора. Виникаюче протиріччя з 
класичною теорією, як відомо, що забороняє рух з надсвітловими 
швидкостями, можна перебороти тільки за рахунок відмови від тео-
рії відносності. Дійсно, Ейнштейн говорить, що ніякий матеріальний 
об’єкт не може рухатися зі швидкістю більшою, ніж швидкість світ-
ла, у той час як відомо, що добре вивчене явище повного внутрішньо-
го відбиття світла відбувається при переході променю із середовища з 
меншою швидкістю поширення світла в середовище з більшою швид-
кістю поширення (принцип дії звичайного дзеркала). За Ейнштейном 
найбільша швидкість із всіх можливих – швидкість світла у вакуумі 
(с=3.108 м/с), – але поміщене у вакуум дзеркало точно також забез-
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печує явище повного внутрішнього відбиття світла. Отже, швидкість 
поширення світла в дзеркалі, поміщеному у вакуум, вище, ніж швид-
кість світла у вакуумі на шляху до того дзеркала, а це є саме витон-
чене спростування теорії відносності Альберта Ейнштейна. До речі, 
авторові відомі й багато інших форм спростування даної теорії.

Пріоритет досліджень автора в даній області закріплений фак-
том подачі заявки на передбачуване наукове відкриття, офіційно 
зареєстрованої під № ОТ ОВ 41 у державному патентному відомстві 
Росії, оригінал якої знаходиться на зберіганні у ВНИИГПЭ  (за-
раз – ФГУ ФИПС) [272].

2.4.2.Докази В.Е. Абракітова щодо існування швидкості вища, 
ніж швидкість світла  [272].

Відома спеціальна теорія відносності, створена Альбертом Ейн-
штейном, яка затверджує, що ніякий об’єкт матеріального світу не 
може мати швидкість, що перевищує швидкість світла, і базована 
на ній загальна теорія відносності (що представляє собою розвиток 
вищезгаданої спеціальної теорії відносності).

Основне твердження, покладене в основу спеціальної теорії від-
носності, базується на так званих перетвореннях Лоренца, котрі 
описують перехід від однієї інерціальної системи відліку до іншої, 
у яких незмінно є присутнім коефіцієнт:

    γ = (1 – ν2/с2)½    (2.25)
де  ν – швидкість однієї із систем, обмірювана в іншій системі, 
с – швидкість світла у вакуумі, с = 3.108 м/с.

Затверджується, що ν ≤ с, інакше під коренем (2.25) виходить 
від’ємний результат. Таким чином, чисто з математичного форму-
лювання випливає, що ніяка швидкість об’єктів матеріального сві-
ту не може перевищувати швидкість поширення світла у вакуумі.

Однак перетворення Лоренца за своїм визначенням описують 
перехід від однієї інерціальної системи відліку до іншої, тобто, за 
ідею, повинні описувати подібні явища. При цьому відношення 
ν/c в світлі нашої теорії можна уявити собі не інакше, як масштаб 
швидкостей. 

«Два явления называются 
подобными, если все коли-
чественные характеристики 
одного из них можно получить 
из соответствующих количе-
ственных характеристик друго-
го путём умножения их на по-
стоянные числа» – згідно с. 
372 роботи [180].   

У роботі [302] затвер-
джується, що спеціальна 
теорія відносності в принципі може бути спростована доказом іс-
нування швидкості фізичних об’єктів, що перевищує швидкість 
світла, і приводяться приклади невдалих спроб реалізації цих ідей. 
Так, наведений приклад пересування лінійки, споконвічно розта-
шованої під малим кутом до осі Х прямокутної системи координат.

Рис. 2.13. Сканований документ, що підтверджує пріоритет Абракітова 
В.Е. на наукове відкриття [272] від 28.03.94 р.

Рис. 2.14. Ілюстрація з роботи [302].
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Зазначене пересування лінійка здійснює й паралельно самої 
собі щодо осі У. Указується, що «…Если скорость этого движения равна, 
например, 0,5 с, что само по себе возможно, тогда точка пересечения Р линейки 
с осью Y также передвигается лишь со скоростью 0,5 с вверх, тогда как точка, пе-
ресечения Q линейки с осью Х движется вправо со скоростью, превосходящей с. 
Здесь все правильно, кроме одного досадного обстоятельства: точка пересече-
ния с осью Х – это чисто математи-ческое понятие, а не физический объект…».

З вищевикладеного потребується, щоб відкриття швидко-
сті об’єктів матеріального миру, (а не вигаданих математичних 
об’єктів), яка перевищує швидкість світла c, з’явилося б відкрит-
тям такої їхньої властивості, котре внесло б корінні зміни в рівень  
пізнання сучасної науки, у вигляді коректування теорії віднос-
ності Енштейна. Як зазначено вище, згідно першого постулату за-
гальної теорії відносності швидкість об’єктів матеріального світу 
завжди менше або дорівнює швидкості світла с. Доказ існування 
таких швидкостей може значно змінити подання сучасної фізики 
в області простору-часу.

Повернемося до 
в и щ е в и к л а д е н о г о 
прикладу із книги 
[302]. Правомір-
ність такого доказу 
очевидна, якщо під-
ставити у вихідні 
дані не абстрактні 
математичні понят-
тя, а об’єкти мате-
ріального світу. Та-
ким об’єктом може 
з’явитися, напри-
клад, квант світла, 
що поширюється в 

напрямку Х зі швидкістю світла с. З огляду на сформовані у фізи-
ку подання про дуалізм світла, у нашій роботі під квантом мається 
на увазі або фотон, як частка, або точка коливальної системи, що 
являє собою світлова хвиля. Для подальшого доказу це байдуже. 
Важливо, що згідно с. 331, 441, 579 [180] світло веде, себе як по-
перечні (ЕМ) хвилі. Якщо розглядати окрему частку світлового по-
току – фотон, то він буде робити поперечні коливання уздовж осі 

Y, одночасно рухаючись уздовж осі Х зі швидкістю світла с. Якщо 
ж розглядати точку коливальної системи, який є світлова хвиля 
згідно дуалізму, ми також прийдемо до малюнка із книги [302], 
що зображує траєкторію даної точки в просторі.  (Це підтверджу-
ється вищевказаним відомим твердженням, що світлова хвиля 
являє собою поперечну хвилю, що характеризується амплітудою, 
частотою коливань, і т.д.)

Миттєва швидкість зазначеної точки при русі за синусоїдою за-
вжди буде більше, ніж її швидкість поширення уздовж осі X.

Швидкість світла, рівна с = 3 . 108 м/с, є саме швидкістю роз-
повсюдження світла, тобто швидкістю переміщення зазначеної 
точки уздовж осі X, а миттєва швидкість цієї ж точки, з огляду 
на одночасний її рух як щодо осі X, так і щодо осі Y, перевершує 
швидкість переміщення уздовж осі X, а отже перебільшує швид-
кість поширення світла. (При однаковому часі довжина траєкторії 
руху за синусоїдою з фази 1 у фазу 2 буде більше, ніж траєкторія 
руху уздовж осі X за прямою лінією). Виходячи з вищевказаного, 
миттєва швидкість точки v

мгн
 при русі за синусоїдою перевищує 

швидкість прямолінійного руху: v
мгн 

> c.
Існування швидкостей об’єктів матеріального світу, котрі пе-

ребільшують швидкість світла, може бути доведено й на іншому 
прикладі.

Коливальною швидкістю або швидкістю часток називається 
швидкість коливального руху часток середовища. Загальновідома 
формула, яка дозволяє визначити рівень коливальної швидкості, 
наведена, наприклад, у книзі [113] на с. 19:

   L=10lg(v2/v2
0
)= 20lg(v/v

0
), [дБ]  (2.26)

де:  v – коливальна швидкість часток пружного середовища, м/с;  
v

0
 – нормоване опорне значення коливальної швидкості, v

0
= 5.108 

м/с, – (поріг чутності слухового аналізатора людини). 
При нескладній арифметичній підстановці в цю формулу  (2.26) 

деяких чисельних значень L одержимо:

    

Таким чином, у випадку перевищення чисельного значення 
316 дБ для рівня коливальної швидкості L абсолютне значення ко-

Рис. 2.15. Схема, що ілюструє вищезгадане по-
ложення.
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ливальної швидкості часток пружного середовища v перевищить 
значення 3 . 108 м/с, тобто перевищить швидкість світла!

Те ж саме значення L ≥316 дБ може бути виражене не як рівень 
коливальної швидкості, а як більше поширена характеристика 
механічних коливань, котрі поширюються в пружних серед-
овищах – рівень звукового тиску, що обчислюється за величиною 
звукового тиску с.258 – 261 [269, 270]:

    L= 20lg(Р/Р
0
), [дБ]   (2.27)

де  Р – звуковий тиск, рівень якого повинен бути визначений; Р
0
  – 

граничний звуковий тиск (поріг чутності слухового аналізатора 
людини, Р

0 
= 2.10-5 Па).

Розрахованому раніше критичному рівню звукового тиску (при 
якому коливальна швидкість часток пружного середовища буде 
дорівнювати швидкості світла) L = 316 дБ відповідає звуковий 
критичний тиск Р = 2.1010,8 Па, а відповідному надкритичному рів-
ню звукового тиску L = 320 дБ відповідає звуковий надкритичний 
тиск Р = 2 . 1011 Па.

Звуковий тиск: критичний й надкритичний, – отримані розра-
хунками з використанням вищевказаних попередніх математич-
них виражень.

Таким чином, формально ж існує ніяких протиріч у наведених 
міркуваннях і розрахунках. Але з’являється питання: чи можуть 
бути реально створені звукові тиски таких рівнів? 

Виявляється, можуть бути створені, причому в реальних умо-
вах [300]!

Звуковий тиск є тиском змінним, надлишковим над рівноваж-
ним, виникаючим при проходженні хвилі в газоподібному серед-
овищі. Іншими словами, це різниця між максимальним тиском 
повітря у фронті поверхні розповсюдження звукової хвилі Р

ф
 и 

атмосферним тиском Р
о
. Згідно с.168 [180]:

    Р =Р
ф
-Р

о
, Па    (2.28)

В роботі [303] зазначено, що «избыточное давление во фронте ударной 
волны ∆Рф – это разница между максимальным давлением воздуха во фронте 
ударной волны и атмосферным давлением Ро»:

    ∆Р
ф
=Р

ф
-Р

о
, Па    (2.29)

Очевидно, що вираження (2.28) й (2.29) тотожні один одному й зву-
ковий тиск адекватний надлишковому тиску у фронті ударної хвилі.

Ударні хвилі, як і звукові хвилі, відносяться до так званих 
пруж них механічних хвиль, і поширення таких хвиль пов’язане 

з коливальними рухами часток пружного середовища. При цьому 
залежність (2.26) , яка дозволяє визначити швидкість розглянуто-
го коливального руху, справедлива й у випадку застосування для 
розрахунків швидкості часток при ударних хвилях. За залежніс-
тю (2.27), що також виконується в цьому випадку, можна розраху-
вати критичний L = 316 дБ і надкритичний L > 316 дБ надлишкові 
тиски у фронті ударної хвилі, при яких коливальна швидкість 
часток пружного середовища v зрівняється зі швидкістю світла, 
і надалі  перевищить її.

Відомо, що збіжна ударна хвиля дозволяє одержати рекордні 
стиски речовин. Так, згідно с.203 [304] у збіжних ударних хвилях 
можна «получать давления в несколько миллионов атмосфер». 

(1 технична атмосфера, 1 ат = 1 кГс/см2 = 98,0665 кПа = 
0,980665 .105 Па). 

Таким чином, у збіжних ударних хвилях можна одержувати 
тиски порядку 2 . 1011 Па і вище, які є за нашим визначенням кри-
тичними і надкритичними для одержання:

      

Таким чином, треба висновок про те, що навіть у земних умовах 
можливий розгін матеріальних об’єктів (часток пружного серед-
овища) до швидкості, що перевищує швидкість світла. Збіжні 
ударні хвилі можуть бути отримані при обтисненні речовини в 
результаті вибуху, наприклад, ядерного або термоядерного [304] 
Процеси, що відбуваються в центрі ядерного вибуху, описуються 
там у такий спосіб:

«В момент образования этот газ занимает ограниченный объём (объём бое-
припаса) и давление в нём достигает несколько десятков миллионов атмосфер».

У ході переписування автора передбачуваного наукового від-
криття із ВНИИГПЭ (м. Москва), що проводило експертизу по 
заявці № ОТ ОВ 41, наводилися ще інші докази. Надаємо сформу-
льовану 28.03.94 формулу відкриття за [272]:

«Установлено неизвестное ранее свойство объектов материального мира 
развивать скорость, превосходящую скорость света в вакууме, которым облада-
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ют, например, частицы упругой среды при сжатии её до давления порядка 1011 
Па и выше сходящейся ударной волной, например, в результате ядерного или 
термоядерного взрыва.»

2.4.3.Труднощі просування революційної в повному сенсі на-
укової теорії. Дослідження В.Е. Абракітова, що доказували 
можливість існування об’єктів із швидкостями, що перевищують 
швидкість світла в вакуумі, були проведені ще в 1994 р. (відтоді 
відраховується їхній пріоритет). Вони вступали в суперечність 
із теорією А. Ейнштейна, яка декларувала недосяжність таких 
швидкостей, і тому класифікувалися звичайно сучасниками як 
«псевдонаучні». Автор мав значні труднощі в публікації своїх 
ідей, котрі ніхто і ніде не хотів друкувати. Слід звернути увагу на 
додаткову примітку «по Вашему мнению» в тексті офіційного доку-
мента, тобто експерти зовсім не бажають надати й малий натяк на 
те, що революційна за змістом теорія В.Е. Абракітова спростовує 
загальновідомі принципи сучасної науки.

Доля будь-якого автора наукових відкриттів не є райдужною 
і безхмарною – (згадаємо Джордано Бруно), і потрібно визнати 
безперечний факт: у цьому випадку, як і звичайно, автор досить 
сильно постраждав через свої ідеї! Була нажита безліч неприємнос-
тей найрізноманітнішого  плану, авторові постійно відмовлялося 
в публікації його наукових статей (є стопка авторитетних відмов 
з редакцій різних видань); він не мав ні найменшого просування 
за службовими сходами (кар’єри, гідної простого кандидата наук 
зі звичайним дипломом, отриманим багато років тому за зовсім 
інші дослідження, не вийшло {і причому довгі роки доводилося ще 
й жити під погрозою позбавлення кандидатського ступеня за свої 
«псевдонаучні погляди»}), ніякого фінансування його нових дослі-
джень ні з яких джерел ніким, природно, не здійснювалося; дис-

Рис. 2.16. Сканований документ, що стверджує факт подавання Абракі-
товим В.Е. додаткових відомостей до первісної заявки.

Рис. 2.17. Сканований документ, що стверджує факт подальшого подаван-
ня Абракітовим В.Е. інших додаткових відомостей до первісної заявки.
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ертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, 
(незважаючи на те, що вона вирішує зовсім інші питання, ніяк не 
пов’язані з науковим відкриттям), написана безліч років тому, до-
тепер  ніде не прийнята до розгляду!

Однак, окрім  [272], автору все ж вдалося опублікувати сміливі 
ідеї в [273] та на сайті www.discovery.h11.ru  в Інтернет. 

В роботі [305] автору, (що знаходився в постійному творчому 
пошуку  інших альтернативних доказів власної правоти) вдалося 
іншим чином сформулювати власний погляд на можливість іс-
нування швидкостей, що перебільшують граничне значення с= 
3.108 м/с – він зумів показати, що теорія відносності, що накладає 
вказане обмеження, входить в протиріччя із відомою теорією роз-
мірності та теорією подібності.

Крім того, автором до Роспатенту також була подана і офіційно 
зареєстрована заявка на винахід № 95119878/28(034962) «Способ 
разгона материальных частиц» з пріоритетом від 1.12.1995 [306]. 
Згідно з встановленим порядком формула винаходу з прийнятої до 
розгляду заявки підлягає публікації (що й було зроблене. Таким 
чином, якщо заявка на відкриття [272] була «похована» в надрах 
ВНИИГПЭ, матеріали відкриття іншим чином все ж таки вдалося 
довести до відома наукової громадськості). Ця заявка в якості за-
пропонованого способу «разгона материальных частиц» застосовує  
доказ існування швидкостей, що перебільшують швидкість світла 
в вакуумі на прикладі повного внутрішнього відбиття світла на 
дзеркальній поверхні, розташованій в вакуумі (цей приклад наво-
дився нами ще на початку цієї статті) [307]. Наводимо витяг з неї:

«Формула изобретения
 Способ разгона материальных частиц, предусматривающий их излучение 

и распространение внутри вакуумной камеры, отличающийся тем, что осущест-
вляют излучение фотонов в оптическом диапазоне волн, проецируют указанное 
излучение на отражающую поверхность с размерами шероховатостей не менее 
длины волны используемого излучения, например, зеркально отполированную 
металлическую пластину или слой амальгамы, нанесенный на твёрдое основа-
ние, под  углом падения, превышающим предельное значение угла падения, осу-
ществляют таким образом переход оптического излучения из оптически более 
плотной среды распространения  в оптически менее плотную среду распростра-
нения, производят отклонение преломлённого луча и обеспечивают явление по-
лного внутреннего отражения оптического излучения от указанной отражающей 
поверхности внутри вакуумной камеры.»

 Ці публікації слід розглядати як такі, що додатково стверджу-
ють пріоритет автора в цій галузі.

2.4.4.Експериментальне ствердження теорії. Основний аргумент, 
що в період з 1994 до початку 2000 рр. виставлявся проти сміливої 
та в повному сенсі революційної теорії автора [306] – будь-яка теорія 
недійсна без її експериментального ствердження. Автор не міг ствер-
дити свої теоретичні засади емпіричним шляхом, він тільки надав те-
оретичні посилання щодо існування таких надвеликих швидкостей.

Однак наукове відкриття, передбачуване автором заявки № ОТ 
ОВ 41, вже ж таки відбулось! Незалежні дослідники провели екс-
перименти про вимірювання швидкості світла, – яка, як з’ясува-
лося, може таки перевищувати швидкість світла в вакуумі!

Як повідомляє журнал «Наука и жизнь», № 6, 2006, «…Это выз-
вано тем, что в 2000 году в ряде публикаций было экспериментально показано, 
что скорость света в вакууме может быть превзойдена. Так, 30 мая 2004 года 
журнал «Physical Review Letters 1» сообщил, что группе итальянских физиков 
удалось создать короткий световой импульс, который расстояние около метра 
пролетел со скоростью, во много раз превышающей скорость света в вакууме. 20 
июля того же года опубликована статья профессора Принстонского университета 
(США) Ли Джун Ванга (L.J. Wang et al.//Nature, 406, 243-244), где эксперименталь-
но было показано, что световой импульс проскакивал камеру в 310 раз быстрее 
скорости света в вакууме. И в этом же году группа швейцарских физиков сооб-
щила через Интернет (http://www.lanl.gov), что ей удалось измерить скорость, 
с которой два взаимосвязанных фотона общаются друг с другом. Установлено, 
что сигнал об изменении характеристики одного фотона передается к другому 
как минимум в 1500 раз быстрее света…» [310, 312]

Автор розглядає цей факт, як безпосередній доказ його наукової 
правильності: якщо 12 років назад наука стверджувала одне, зараз 
же вона стверджує діаметрально протибічне?

Заявка на передбачуване наукове відкриття «Скорость объектов 
материального мира, превосходящая скорость света» була в свій 
час зареєстрована автором цієї роботи в Роспатенті за № ОТ ОВ 41 
от 28.03.94 та є документальним свідченням пріоритету автора.

В любому разі, заявлене в 1994 р. наукове відкриття відбулось! 
Швидкість світла, як з’ясувалось завдяки особистим теоретичним 
дослідженням автора, та експериментальними дослідженнями ін-
ших спеціалістів, може перебільшувати граничне значення, вста-
новлене Ейнштейном 30 червня 1905 року, коли в редакцію герман-
ського журналу «Аннали фізики» поступив рукопис його статті. 
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***
Наукове відкриття, імовірно, якимсь чином стимулювало подаль-

шу творчу діяльність автора в період з 1994 р., однак зіграло одно-
значно негативну роль у всіх інших аспектах його особистої долі. 

 Єдиний позитивний момент, якому можна витягти з історії із 
заявкою на наукове відкриття «Скорость объектов материального 
мира, превышающая скорость света»: вона вчить тому, що ніколи 
не слід зупинятися на досягнутому, зовсім не слід розраховувати 
на пізнішу спекуляцію на своїх минулих досягненнях – замість 
того необхідно перебувати в постійному творчому пошуку! Завжди 
потрібно бути готовим, щоб кинути всі й заново почати з нуля, 
будучи збитим з ніг – миттєво самовідновлюватися, замість одне 
зухвале категоричне заперечення навколишніх надмірно сміливої 
«божевільної» ідеї вміти генерувати тисячу інших ідей: ще більш 
зухвалих і ще більше «божевільних», аніж колишня!

…І, можливо, справедливість коли-небудь восторжествує?

***
2.4.5. Вирішення зворотного завдання. Зміна швидкості роз-

повсюдження світла цікава не тільки в бік її підвищення, а ще 
й – зменшення. В роботі «Storage of Light in Atomic Vapor» [313] 
представлені результати дослідження з радикального вповіль-
нення й зупинці світлового імпульсу, здатного значний час збері-
гатися в атомних парах і після паузи вивільнятися за допомогою 
зовнішнього оптичного сигналу. 

2.5. Дещо про подовжні електромагнітні хвилі...
 Проблема існування подовжніх ЕМ хвиль цікавить наукову гро-

мадськість вже більш, ніж сторіччя: з того самого моменту, коли 
Максвелл7 довів, що ЕМ хвиля – поперечна. В главі 2.2  надана ве-
лика бiблiографiя наукових робiт, що присвячені темi обґрунтову-
вання факту їх існування. Дiйсно – ми маємо постійний магніт, що 
випромінює магнітне поле. Насправдi його поле – електро-магнiт-
не, але частина електричної складової(вектор Е) в нього прагне к 
нулю... Іншим граничним випадком, якщо розмірковувати логічно, 
може бути такi умови, в яких магнітна складова (вектор магнітної 
індукції Н) прагне к нулю, тобто чиста «електрична» хвиля? Мож-
лива комбінація, коли вектор Е виконує коливання в напрямку 
руху хвилі, а вектор Н – перпендикулярно цьому напрямку...

Там цю проблему освітлено з усіх боків: деякі автори не тільки 
надають власні теоретичні посилання щодо поперечних ЕМ хвиль, 
наводять елегантні докази, – а ще й пропонують конструкції ви-
промінювачів таких хвиль, i навіть стверджують, що, нібито, гене-
рували та спостерігали їх експериментально [279]...

 Офіційна наука, однак, спростовує сміливі та передові ідеї. I ось 
чому. На сучасному рівні загально визнаною є спеціальна теорія 
відносності – (точніше, так звані перетворення Лоренца, які лежать 
в її основі). Що, як відомо, заперечує рух матеріальних об’єктів із 
швидкістю більш, аніж швидкість світла... В цьому лежать голо-
вний камінь спотикання у визнанні можливості існування подо-
вжніх ЕМ хвиль: для того, щоб констатувати це положення, потре-
бується доказати існування швидкостей, більших, аніж порогове 
значення 3.108 м/с, встановлене Ейнштейном.  Деякі дослідники 

Рис. 2.18. Відбиття ствердження факту перебільшення швидкості світ-
ла граничного значення с=3.108 м/с в електронній мережі Інтернет (на 
сайті журналу «Наука и жизнь» за адресою www.nkj.ru [311]).

7 (точнiше, Хевiсайд за Максвелла)
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подовжніх ЕМ хвиль змогли навіть ствердити, що їхнє існування не 
суперечить ЕМ теорії Максвелла, але спростувати заборон швидко-
стей, більших, ніж швидкість світла в вакуумі, вони не в змозі?!

 Але наша заявка № ОТ ОВ 41 [272] із її експериментальним під-
твердженням інших дослідників [310, 311, 312] спростовує таку 
перешкоду! Якщо ми визнаємо існування швидкостей, більших, 
ніж швидкість світла в вакуумі, – цілком має рацію i сенс зробити 
наступний крок?

 Перетворення Лоренца, дійсно, з`являються тут неспромож-
ними. Замість їх потребується записати нові перетворення, що 
можуть виглядати, наприклад, таким чином (цитується із збере-
женням правопису оригіналу за [278]):

«Этот мысленный эксперимент был предложен Ю.Н.Ивановым, им же пред-
ложено и разрешение коллизии – модификация группы преобразований Лорен-
ца, так называемое «преобразование Иванова{257. Здесь мы можем сослаться 
только на книгу Ю.Н.Иванова «Ритмодинамика», выходные данные которой нам 
неизвестны.}».

Итак, «группа Лоренца»:

    

С позиции существования структурного взаимодействия представляется ес-
тественным, что изменяется весь перемещающийся со скоростью v объем, т.е. 
нужно использовать «группу Иванова»:

    

Но это только «во-первых». Согласно свойствам структурного взаимодей-
ствия преобразование должно зависеть еще и от масштаба, размеров движуще-
гося объекта, а именно «средние объекты», т.е. «нормальных размеров» должны 
подчиняться этому преобразованию «почти в точности», квантовое соотношение 
неопределенности на самом деле должно быть «полуоткрытым»:

X’’= X’·γ,

Y’’ = Y’·γ,
Z’’= Z’·γ,

t’’= t’,
где: γ=  т.е. объект «чуть больше», чем положено по преобразованию, 
так должен проявлять себя закон гармонических шкал. Напомним, что экспери-
ментально давно доказано – орбита электрона больше расчетной именно на эту 
величину, и скорость, соответственно, тоже больше.

Для того, чтобы модифицировать преобразование для объектов «очень ма-
лых», т.е. квантового масштаба и «очень больших», масштаба «Вселенной в це-
лом», надо учесть, что «масштабом взаимодействия» является вся система, вклю-
чающая «всё вместе: от точки отсчета до движущегося объекта в целом» [278].

 Тоді все стає на свої місця, i існування подовжніх ЕМ хвиль буде 
теоретично обґрунтованим. [272] своїм існуванням надає змісту і сенсу 
пропонованій заміні перетворень. Такі викладки, як теоретичне об-
ґрунтовування  подовжніх ЕМ та обґрунтовування надсвiтлових швид-
костей, щільно взаємопов’язані мiж собою, i наша робота [272] надає 
максимально вагомий внесок в вирішення питання подовжностi...

 Формула передбачуваного наукового вiдкриття: «виявлене не-
відоме раніше явище існування подовжніх електромагнітних 
хвиль». Точніше, такі хвилі, на наш власний погляд, більш «елек-
тричні», аніж «магнітні» – бо магнітна складова (напруженість 
маг ні тного полю Н) в них прагне до мінімуму.

 Для розглядуваних цілей акустичного моделювання встанов-
лення ймовірного факту можливого існування поздовжніх ЕМ 
хвиль, – (що само по собі претендує на рівень надвеликого наукового 
відкриття?!) – не має принципового значення. Тому ми тимчасово за-
лишаємо цю проблему – (в її повному обсязі, що потребує створення 
та написання окремої монографії), – до наших наступних, інших вже 
публікацій, – що будуть присвячені спеціалізовано саме цій темі.

2.6. Ще залишилося чимало білих плям на карті передо-
вих досягнень Науки…

 Проблеми швидкості світла, існування поздовжніх ЕМ хвиль 
дуже тісно замикаються із ще однією, більш ніж цікавою про-
блемою – існуванням торсіонних полів. Із цього приводу хочемо 
послатися на бібліографію літературних джерел за торсіонними 
полями, представлену за веб-адресою [314]. 

Окрім суто фізичних явищ, теорія торсіонних полів науковими, ма-
тематичними формулами може пояснити також деякі явища, що досі 



В. Е. Абракітов. НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

198 199

Загальні властивості хвиль...

вважалися метафізичними – наприклад, різницю між живою і тільки 
що померлою людиною як розходження у формі їхніх торсіонних по-
лів. У чому ж принципове розходження: адже мертва й жива людина 
складаються з, у принципі, однакових між собою атомів і молекул? З 
погляду  теорії торсіонних полів все це виглядає в такий спосіб. Спін 
«живих» елементарних часток забезпечує безперестанний перехід  
на більше високий енергетичний рівень: (що екстрасенсами, у їхньо-
му трактуванні, може бути, наприклад, образно названа «живлюща 
сила») – у той же час як відмінний від них спін (начебто б таких же 
точно) елементарних часток «мертвого» як би замкнутий, закільцьо-
ваний: там відбувається якийсь енергетичний зрив. Енергетичного 
стрибка немає, і немає припливу животворящої енергії: хоча електро-
ни по колишньому продовжують рухатися за своїми орбітами...

У деяких випадках можливо примусово змінити характеристи-
ки торсіонного поля: тоді й відбувається дивовижне «воскресіння 
з мертвих»?! Цим же порозуміваються зомбування, полтергейст, 
рекомендації навчання фен-шуй, і багато інші непояснені раніше 
феноменів. Теорія торсіонних полів підводить під цю справу на-
укове – фізичне,  математичне обґрунтування: їй відомі частоти  
торсіонних полів, розподіл енергії залежно від  діаграми спрямо-
ваності випромінювання, характеристики спінів елементарних 
часток, і ін. параметри?! Оце і є найпередніший край науки…

Ключ до розгадки природи торсіонних полів є ключем до роз-
гадки будови нашого матеріального світу!

Однак час для розповіді про торсіонні поля ще не прийшло. Ми 
обов’язково зробимо це – але тільки не в рамках цієї от книги. Не-
пізнаний край науки – ще спереду залишився величезний простір 
для нових наукових відкриттів...

ВИСНОВКИ 
Друга частина присвячена дослідженню аналогії хвильових 

процесів, що характеризують розповсюдження звукових та елек-
тромагнітних хвиль. Хоч звукові (пружні) та електромагнітні хви-
лі мають різну природу, вони підкорюються єдиним хвильовим 
закономірностям [59]. 

Складений перелік найбільш поширених і типових хвильових 
явищ, які мають неабияке значення задля створення аналогових 
моделей, що пропонуються далі, та запроваджують заміну на-
турного звукового випромінювання ЕМВ в адекватних натурним 

елементах моделі. Хвильові явища з того переліку (як для звуку, 
так і для ЕМВ) докладно розглянуті; виявлено їх особливості, що 
можуть істотно вплинути на процеси розповсюдження хвиль в мо-
делі. Частина супроводжується докладним описом кожного хви-
льового явища, математичними викладками, що описують фізич-
ні процеси, які при тому проходять, схемами і малюнками тощо.

На підставі вищевказаного варто зробити висновок про певну 
визначену аналогію хвильових явищ звукового й електромагніт-
ного випромінювань (у короткій формі представлена в табл. 2.4). 

Таблиця 2.4
Зіставлення характерних хвильових явищ 
звукового й оптичного випромінювань 
(з метою виявлення аналогії між ними)

№п/п Хвильові явища Звук ЕМВ Характер протікання 
1 2 3 4 5

1. Анізотропія - + Відсутня аналогія (тільки 
для оптичного випромі-
нювання)

2. Взаємозв’язок ко-
ефіцієнтів ρ, α, τ

+ + Повна аналогія. Випливає з 
закону збереження енергії

3. Відбиття + +  Аналогічний
4. Дисперсія -* + Відсутня аналогія (тільки 

для опт. випромінювання)
5. Дифракція + + Аналогічний
6. Дихроїзм (+) ? + На нашу думку, анало-

гічний
7.  Доплера ефект + +

} Аналогічний
8. Імпульс хвильовий + +
9. Інтерференція + +
10. Зображення (оп-

тичне)
+ +

11. Когерентність + + Аналогічний ([220, 221])

12. Люмінесценція - + Відсутня аналогія (тільки 
для опт. випромінювання)

13. Модуляція коливань + + Аналогічний ([220, 221])

14. Обертання площи-
ни поляризації

(+) ? + На нашу думку, анало-
гічний

15. Опалесценція - + Відсутня аналогія (тільки 
для опт. випромінювання)

16. Переломлення + +  Аналогічний
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1 2 3 4 5
17. Плеохроїзм (+) ? + На нашу думку, анало-

гічний
18. Повне внутрішнє 

відбиття
+ + Аналогічний

19. Поглинання + + Різний

20. Подвійна промене-
заломлюваність 

(+) ? + На нашу думку, анало-
гічний

21. Поляризація + + Виявлено аналогію

22. Принцип Гюйген-
са-Френеля

+ + Виявлено аналогію

23. Реверберація, 
луна – (багатора-
зові відбиття)

+ + Математичні описи фізич-
ного явища відрізняються 
формально, але не за суттю

24. Резонанс + + Аналогічний

25.  Рефракція + -**  Відсутня аналогія (тіль-
ки для звук. випроміню-
вання)

26.  Розсіювання + +  Різний

27. Самофокусування + + Аналогічний

28. Солітони + + Мало досліджене

29.  Спад інтенсив-
ності випроміню-
вання від лінійно-
го джерела 

+ +  Аналогічний (назад 
пропорційно 1-й ступеня 
відстані)

30. Ферма принцип + + Аналогічний

31. Спад інтенсив-
ності від точково-
го джерела

+ + Аналогічний (назад про-
порційно 2-й ступеня 
відстані)

32. Фокусування + + Аналогічний; одночасно 
можна сфокусувати на-
віть акустичні та електро-
магнітні хвилі

33. Фотоефект + 
(світ-
ло)

Відсутня аналогія (тільки 
для опт. випромінювання)

34. Хвилевід в середо-
вищі розповсюд-
ження

+ + Аналогічний; наявність 
хвилеводів базується на 
явищі повного внутріш-
нього відбиття

 Примітка. Умовні позначення в табл. 2.4:

* – для діапазону АЧХ звуку, використовуваних при рішен-
ні завдань ОП

** – для поширення оптичного випромінювання в атмосфері
? – немає даних досліджень інших авторів. Питання впер-

ше підняте здобувачем та його обґрунтовування базується 
на власних міркуваннях здобувача 

+  – явище притаманне даному виду випромінювання;
-  – явище не притаманне (не характерно для даного випро-

мінювання).

 Задля більшості характерних хвильових явищ за нашими до-
слідженнями можна вважати, що вони мають адекватний характер 
як в натурному звуковому, так і в модельному ЕМВ. Таким чином, 
існують передумови задля створення аналогових моделей, що реа-
лізують заміну звуку ЕМВ. Зазначена аналогія є достатньою теоре-
тичною підставою задля аналогового моделювання процесів розпо-
всюдження звуку процесами розповсюдження ЕМВ. Стає можливим 
конструювання засобів аналогового i квазіаналогового моделювання 
процесів розповсюдження звуку задля картографування шумового 
режиму на території населених пунктів, оптимізації конструктив-
них рішень та підвищення ефективності шумозахисних засобів та 
вирішення інших завдань (у т.ч. також конструювання орієнтова-
них акустичних випромінювачів з заданою вузькою характерис-
тикою спрямованості). Вивчаючи ЕМВ, можна зустріти хвильові 
явища, що за аналогію можуть бути характерні і для звукового ви-
промінювання; але саме для звуку вони зовсім не досліджені чи мало 
досліджені: (наприклад, поляризація звуку, дихроїзм звуку тощо). 
Це створює умови задля нових наукових відкриттів (встановлення 
невідомого раніше фізичного явища являє собою об’єкт наукового 
відкриття): як, наприклад, явище поліхроїзму звуку, – що, за на-
шими даними, має місце при деяких умовах, – але досі нікім не було 
встановлене, відкрито, та досліджене?

  В зв’язку з тим виявлене невідоме раніше явище дихроїзму 
(поліхроїзму) звуку – яке відбувається, наприклад, при випадку 
поляризації звуку, – котре полягає в тому, що існує різниця по-
глинання речовиною звукової енергії в залежності від орієнтації 
вектора зсуву S, обумовлена розходженням спектрів поглинання 
речовини для звукових променів, які мають різний напрямок і по-
ляризацію.
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ЧАСТИНА 3

АНАЛОГІЯ ХВИЛЬОВИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЗВУКОВИХ 

ХВИЛЬ ТА ЕМВ. 
ЇХНІЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗА РАХУНОК 
РОЗРОБЛЕНОЇ АВТОРОМ СИСТЕМИ 

КОНСТАНТ ПОДІБНОСТІ
3.1. Необхідність розробки комплексного підходу 

до опрацьовування системи констант подібності, 
що зв’язують хвильові характеристики звуку та ЕМВ

Для прикладних цілей, таких, як фізичне та аналогове моде-
лювання процесів поширення звуку на міській території й у при-
міщеннях, – (для вирішення завдання і прогнозування їхнього 
шумового режиму і розробки шумозахисних заходів [16]), а також 
для моделювання процесів поширення світла (для вирішення за-
вдання оптимізації умов освітлення в приміщеннях) і т.п., в рам-
ках особистих досліджень автора треба було розробити систему 
критеріїв і констант подібності, що зв’язують еквівалентні фізичні 
величини в моделі та в натурі. Ця система використовувалася при 
побудові моделей досліджуваних об’єктів, що повинні як можна 
більш достовірним чином відбивати поводження тих же самих 
об’єктів у натурі. 

Згідно [180] «два явления считаются подобными, если по заданным характе-
ристикам одного из них можно получить характеристики другого масштабным пере-
счетом, аналогичным переходу от одной системы единиц измерения в другую». 

 Також установлена невідома раніше властивість об’єктів мате-
ріального світу розвивати швидкість, що перевершує швидкість 
світла у вакуумі, якою володіють, наприклад, частки пружного 
середовища при стискуванні її до тиску порядку 1011 Па й вище 
збіжною ударною хвилею, наприклад, у результаті ядерного або 
термоядерного вибуху. Іншим чином реалізувати це можливо за 
рахунок запропонованого способу розгону матеріальних часток, 
що передбачає їхнє випромінювання й поширення усередині ваку-
умної камери, який відрізняється тим, що здійснюють випроміню-
вання фотонів в оптичному діапазоні хвиль, проектують зазначене 
випромінювання на  поверхню, що відбиває, з розмірами шорсткос-
тей не менш довжини хвилі використовуваного випромінювання, 
наприклад, дзеркально відполіровану металеву пластину або шар 
амальгами, нанесений на тверду підставу, під  кутом падіння, кот-
рий перевищує граничне значення кута падіння, здійснюють у 
такий спосіб перехід оптичного випромінювання з оптично більше 
щільного середовища поширення  в оптично менш щільне серед-
овище поширення, виконують відхилення переломленого променя 
й забезпечують явище повного внутрішнього відбиття оптичного 
випромінювання від зазначеної  поверхні, що відбиває, усередині 
вакуумної камери.

 На підставі вищевказаного обґрунтовано існування подовжніх 
ЕМ хвиль.
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Відношення еквівалентних величин, що характеризують поді-
бні процеси, постійні в еквівалентні моменти часу в еквівалент-
них місцях простору, є константи подібності. При аналоговому 
моделюванні, як і при будь-якому іншому, константи подібнос-
ті – абстрактні числа, називані масштабами моделювання. Вони 
в загальному випадку різні для різних величин, але всі одноймен-
ні величини в еквівалентних місцях обох систем (натура і модель) 
і в еквівалентні моменти часу пропорційні однаковим множникам 
[180]. При їхній підстановці в рівнянні, що описують явища в мо-
делі, одержувані рівняння повинні бути тотожні рівнянням, що 
описують явища в натурі. 

Частина констант подібності може бути обрана вільно, виходя-
чи зі зручності постановки експерименту (очевидно, що в їхнє чис-
ло в першу чергу повинен входити масштаб лінійних розмірів с

L
), 

інші визначаються через критерії подібності, котрі представляють 
собою такі безрозмірні комплекси, що у подібних явищах мають 
однакові значення, чи через індикатори подібності, що у подібних 
явищах = 1 [315]. У такий спосіб рівняння зв’язку, що описують 
розглянуте явище, можуть бути перевірені відповідно до так відо-
мої званої першої теореми подібності [317]. 

За рахунок цього забезпечують однаковий математичний опис 
явищ і процесів у моделі й у натурі. Установлення цього вза-
ємозв’язку і складає основну складність при синтезі МПА, і квазі-
аналогових моделей. 

У випадку досліджень за темою нашої роботи завдання по-
легшувалося тим, що частина критеріїв подібності при АМ була 
сформульована ще в 1964 р. у роботі [112]. Однак, як відзначало-
ся вище, для користувача пристроїв АМ, (так само, як і для його 
творця), більший інтерес представляють рівняння взаємозв’язку 
між модельними і натурними параметрами, тобто готові розра-
хункові співвідношення з константами подібності, що зручні для 
розуміння і застосування, уніфіковані для різних можливих ви-
падків і т.п. При цьому в ході аналізу відомих літературних дже-
рел були знайдені в різних роботах, для різних випадків окремі 
приватні розрахункові співвідношення, причому деякі з них у різ-
них роботах суперечать один одному. Очевидно, у роботі [112] була 
зроблена спроба звести їх у систему, але ця система не відповідає 
системі одиниць СІ і деяким критеріям подібності (помилковість 
окремих положень роботи [112] див. у [184]). Тому в ході подаль-

шої роботи виникла необхідність у створенні єдиної уніфікованої 
системи ідеалізованих розрахункових співвідношень, яка базува-
лася б на одиницях і величинах нині діючої системи СІ, за рахунок 
чого досягається: 

– зручність для розуміння користувача і виключення різно-
читань; 

– наукова (фізична і математична) строгість цих співвідно-
шень; 

– зменшення кількості констант подібності, виділення з них 
так званих основних констант; 

– можливості оцінити ступінь ідентичності математичних опи-
сів моделі і натури, тобто виявити ті фізичні величини, для яких 
подібність досягається, чи навпаки, не досягається, (виявити сту-
пінь подібності моделі натурі), і ін. переваги.

Тому відповідно до рекомендацій [31] при перерахуванні па-
раметрів указувалися всі розмірні параметри. Відомо, що всяку 
систему рівнянь, які укладають у собі математичний запис за-
конів, що керують фізичними явищами, можна сформулювати 
як співвідношення між безрозмірними величинами. Усі висно-
вки теорії розмірності будуть зберігатися при будь-якій зміні 
фізичних законів, представлених у вигляді співвідношення між 
тими самими безрозмірними величинами, причому система визна-
чальних параметрів повинна мати властивості повноти. Цей спосіб 
перевірки виведених співвідношень також додатково був застосо-
ваний у нашій роботі. 

3.2. Врахування відомих вимог подібності 
при аналоговому і фізичному моделюванні 
та їхня трансформація в оригінальну систему [60]

Запишемо відомі вимоги подібності в розробленій власно авто-
ром системі; (наведені раніше формули (1.26) – (1.30) при цьому 
деяким чином трансформуються).

1. Геометрична подібність моделі натурі (рівність їхніх пропо-
рцій):

якщо L
xн

, L
ун

, L
zн

 – розміри натурного об’єкта, м, в осях коорди-
нат х, у, z, а 

L
хм

, L
ум

, L
zм

 – адекватні їм розміри моделі цього об’єкта, м, у тих 
же осях х, у, z:
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– критерій подібності
      L

хм
/L

ум
 = L

хн
/L

ун
 = const; 

      L
хм

/L
zм 

= L
хн

/L
zн

 = const; 
   L

ум
/L

zм
 = L

ун
/L

zн
 = const

– індикатор подібності
    L

хм
·L

ум
 / L

ун
·L

хн
 = 1; 

    L
хм

·L
zн

 / L
zм

·L
хн

 = 1; 
 L

yм
·L

zн
 / L

zм
·L

yн
 = 1

2. Рівність відносин лінійних розмірів L до довжини хвилі λ у 
моделі й у натурі:

– критерій подібності
L

м
 / λ

м
 = L

н
 / λ

н
 = const

– індикатор подібності
λ

м
·L

н
 / (λ

н
·L

м
) = 1

3. Рівність імпедансів Z*(чи рівність коефіцієнтів α, ρ, і τ випро-
мінювання адекватних елементів) у моделі й у натурі : 

– критерій подібності  – індикатор подібності

Z
м
*=Z

н
*=const 

               →

   α
м
 = α

н
 = const; 

   ρ
м
  = ρ

н
 = const; 

 τ
м
  = τ

н
 = const

Z
м
*/Z

н
* = 1

                  →

    α
м
 / α

н
 = 1; 

    ρ
м
  / ρ

н
 = 1;

 τ
м
  / τ

н
  = 1

Такі вимоги подібності деяким чином аналогічні відомим ви-
могам досягнення подібності адекватних параметрів моделі та 
натури при фізичному моделюванні акустичних процесів, що роз-
глянуті вище. Але є відмінності, що кажуться несуттєвими, але 
грають дуже важливу роль в запропонованій нами системі. 

3.3. Розрахункові співвідношення, застосовувані при 
моделюванні процесів поширення звуку методом аналогії [61]

Міжнародна система одиниць (СІ) установлює 7 основних оди-
ниць фізичних величин і 3 додаткових, а всі інші одиниці, нази-
вані похідними, утворені за рівняннями зв’язку між фізичними 
величинами. З цього випливає, що в розробленій системі повинно 
матися 7 основних констант подібності (взаємозв’язок між пара-
метрами моделі (індекс 

м
) і натури (індекс

 н
), виражений за допо-

могою їх, представлений в табл. 3.1), а інші необхідні константи 
подібності (для похідних величин) можуть утворюватися за рів-
няннями зв’язку між фізичними величинами [305, 316]

Усі позначення, розмірності і формули взаємозв’язку між фі-
зичними величинами відповідають системі СІ і були узяті з [282, 
318]. На їх базі й були виведені необхідні розрахункові співвідно-
шення, котрі докладно описані в роботі  [305, 316]. 

Система констант подібності при моделюванні фізичних явищ 
матеріального світу, таким чином, була виведена та застосована в 
наших подальших дослідженнях (наприклад, див. в [16, 17]).

Таблиця 3.2
Константи подібності до додаткових одиниць СІ

Наймену вання По-
зна-

чення 

Одини-
ця

Розмір-
ність

Константа 
подібності

Взаємозв’язок 
між

параметрами 
моделі (

м
)  і на-

тури (
н
)

Нумера-
ція фор-

мул

Площа S м2 L2 с
L

2 S
м
 = с

L
2S

 н
(3.7)

Обсяг V м3 L3 с
L

3 V
м
 = с

L
3V

н
(3.8)

Щільність ρ кг /м3 L-3M с
L

-3с
m

ρ
м
 = с

L
-3с

m
 ρ

н
(3.9)

Швидкість v м/с LT-1 с
L
с

T
-1 v

м
 = с

L
с

T
-1v

н
(3.10)

Прискорення a м/с2 LT-2 с
L
с

T
-2 a

м
 = с

L
с

T
-2 a

н
(3.11)

Довжина 
хвилі

λ м L с
L λ м

 = с
L λн

(3.12)

Частота f Гц T-1 c
T

-1 f
 м

 = c
T

-1 f
н

(3.13)

Таблиця 3.1
Константи подібності до основних одиниць СІ

Найменування Позна-
чення

Одиниця Константа 
подібності

Взаємозв’язок 
між параметрами 

моделі (
м
) 

і натури (
н
)

Нумерація 
формул

Довжина L м с
L

L
м 

= c
L
·L

н
(1.26)

Маса М кг с
m

М
м 

= c
m

·М
н

(3.1)

Час Т с с
T

Т
м
 = с

T
·Т

н
(3.2)

Сила струму I А с
I

I
м
 = с

I
·Iн (3.3)

Температура Q К с
Q

Q
м
 =с

Q
·Q

н
(3.4)

Кількість 
речовини

N Моль с
N

М
м
=с

N
·N

н

(3.5)

Сила світла J кд с
j

J
м
 = с

j
·J

н
(3.6)
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Сила F Р LMT-2 c
L
c

m
c

T
-2 F

 м
 = c

L
c

m
c

T
-2F

н
(3.14)

Тиск (у т.ч. 
звуковий)

Р Н/м2 =
Па

L-1MT-2 c
L

-1c
m

c
T

-2 Р
м
 = c

L
-1c

m
c

T
-2Р

н
(3.15)

Робота 
(механічна)

А Дж L2MT-2 c
L

2c
m

c
T

-2 А
м
 = c

L
2c

m
c

T
-2А

н
(3.16)

Потужність 
( у т.ч. 
звукова)

N Вт L2MT-3 c
L

2c
m

c
T

-3 N
м
= c

L
2c

m
c

T
-3N

н
(3.17)

Енергія E Дж L2MT-2 c
L

2c
m

c
T

-2 E
м
= c

L
2c

m
c

T
-2 E

н
(3.18)

Щільність 
енергії { у т.ч. 
звукової }

ε Дж/м3 L-1MT-2 c
L

-1c
m

c
T

-2 ε
м
= c

L
-1c

m
c

T
-2 ε

н
(3.19)

Потік енергії 
( у т.ч. 
звуковий 
потік )

Р Вт L2MT-3 c
L

2c
m

c
T

-3 Р
м
= c

L
2c

m
c

T
-3 Р

н
(3.20)

Інтенсивність 
(звуку )

I Вт/м2 MT-3 c
m

c
T

-3 I
м
= c

m
c

T
-3 (3.21)

К
ое

ф
іц

іє
н

ти

відбит-
тя

ρ 1 - 1 ρ
м
=ρ

н
(3.22)

погли-
нання

α 1 - 1 αм
=αн

(3.23)

пропу-
щення

τ 1 - 1 τ
м
=τ

н
(3.24)

Питомий 
акустичний 
опір

ρc
=Ze

Па.с/
м

L-2MT-1 c
L

-2c
m

c
T

-1 ρ
м
c

м
 = 

c
L

-2c
m

c
T

-1 ρ
н
c

н

(3.25)

Освітленість
Е

лк L
-2

J c
L

-2c
J

c
L

-2c
J
 = 

c
m

c
T

-3

Е
м
 = c

L
-2c

J
Е

н

Е
м
 = c

m
c

T
-3Е

н

(3.26)

Енергетична 
освітленість

Е
е

Вт/м2 MT-3 c
m

c
T

-3 Е
ем

 = c
m

c
T

-3Е
ен

(3.27)

Світлова 
експозиція

Н лк.с L-2TJ c
L

-2c
T
c

J

c
L

-2c
T
c

J

=
 c

m
c

T
-2

Н
м
 = c

L
-2c

T
c

J
Н

н

Н
м
 = c

m
c

T
-2Н

н

(3.28)

Енергетична 
експозиція

Н
е

Дж/м2 MT-2 c
m

c
T

-2 Н
ем

 = Н
ен

(3.29)

В якості додаткового засобу забезпечення наукової коректності 
в роботі [305, 316] застосовується також перевірка розмірностей 
виведених співвідношень згідно СІ. Усі досліджені відомі рівнян-
ня взаємозв’язку фізичні величини підкоряються операціям з 
константами подібності, як це і повинно бути відповідно до теорії 
розмірностей. 

Іншим способом, стосовно до розв’язуваних завдань акустично-
го моделювання, вищевказані результати можна трактувати так: 
пропонована система констант дійсна в рамках класичної фізики, 
і може бути застосована для кола розв’язуваних завдань моделю-
вання акустичних процесів методом аналогії [319].

3.4. Додаткові відомості, що підтверджують 
взаємозв’язок констант подібності при основних величинах

Як вказується в [282], «отличие оптики от других разделов физики, 
связанных с электромагнитным излучением, состоят не столько в длинах волн, 
сколько в совокупности специфических выработанных исторически и широко 
применяемых методов и понятий».

Згідно [282, с.225] інтенсивність випромінювання, інтенсив-
ність світла є «часто применяемая на практике количественная характерис-
тика света, не имеющая точного определения. Термин интенсивность света 
применяют вместо терминов световой поток, яркость, освещенность и др. в тех 
случаях, когда не существенно их конкретное содержание, а нужно лишь подчер-
кнуть большую или меньшую их абсолютную величину…» 

У принципі, число основних фізичних величин у системі СІ 
могло б бути рівним 3: а саме – довжина L, м, маса М, кг, час Т, с. 
Однак для зручності користування, і виходячи з історичних тра-
дицій, що склалися в різних областях науки (наприклад, оптиці, 
де застосовуються власні позначення оптичних величин, і т.п.), 
число фізичних величин згідно табл. 3.1, (а, відповідно, і осно-
вних констант подібності) прийнято рівним 7.
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Неминуче виникає питання: а як пов’язані та взаємозалежні 
між собою, наприклад, температурні і світлові величини? 

Якщо прийняти, що
    [J]=[L2MT-3],     (3.30)
тобто розмірність світлового потоку однакова як для звукової, 

так і для променистої, і світлової енергії, ці формули можуть бути 
легко перевірені шляхом підстановки замість J його еквівалента.

Так, наприклад, світлова енергія при підстановці в (3.30):
   TJ=L2MT-3*T=L2MT-2.  (3.31)
Пряме підтвердження цього знаходимо в роботі [320], де прямо 

зазначено:
«Температура связана с теплотой, которая может измеряться в тех же еди-

ницах, что и любой вид энергии. Поэтому формула размерности для количества 
теплоты:

   [Q] = [L2MT-2], Дж  
Градієнт температури:
   [grad T] = [L-1 Q]  
Тепловий потік:
   [L2MT-3].  
Щільність теплового потоку:
   [q] = [MT-3].»  
Таким чином, константа подібності с

Q
 (формула (3.4) згідно 

табл. 3.1) взаємно погоджується з іншими константами таким 
чином:

   с
Q
 = с

L
2· с

m
· с

T
 -2.   (3.32)

За аналогією можуть бути отримані і формули взаємозв’язку 
констант подібності для інших основних величин. 

Це можна бачити на прикладі (3.26), (3.28), що є подвійними 
(в другому варіанті вилучено сполучність констант c

L
 та c

J
 та замі-

нено її на відповідну сполучність із застосуванням c
m

). 

3.5. Взаємозв’язок логарифмічних рівнів у моделі и в натурі
В акустиці, як відомо, замість абсолютних одиниць фізичних 

величин використовують відносні логарифмічні рівні, що виража-
ються в дБ. Так ключовим поняттям акустики є така (нормована) 
величина, як рівень інтенсивності:

    
      (3.33)

де I – реальна інтенсивність звуку, Вт/м2, (перемінне значення); 
I

0 
– інтенсивність звуку на порозі чутності, I

0 
= const = 10-12 Вт/м2.

Фізичний (і фізіологічний) зміст граничного значення I
0
 по-

лягає в тім, що I
0 

характеризує самий тихий звук, сприйманий 
людським вухом на f = 1000 Гц.

У зв’язку з цим виникає наступна проблема: як представити I
0 

задля моделі?
Використовуючи формулу взаємозв’язку інтенсивностей у мо делі 

й у натурі, (і додавши до її елементів індекси 
м
 (модель) та 

н
 (на тура)), 

за аналогією з попередніми викладеннями можемо записати:

     .            (3.33а)

Тоді

    

.

 

(3.34)

Таким чином, ми виходимо з припущення, що «модельна» 
людина, зменшена (збільшена) у c

m
·c-3

T
 число раз, згідно своїм 

«модельним» фізіологічним здібностям, здатна чути звуки в с
мод

 
раз тихіше (голосніше) нормальної статистичної людини в натурі. 
У всякому разі, саме так випливає з незаперечних законів матема-
тики, вимог теорії подібності, і т.п.

Однак, з погляду експериментатора, дотримання рівності адек-
ватних рівнів L

м
 и L

н
 в моделі та в натурі

     (3.34)

не завжди можливо. Пояснимо це на наступному прикладі, що від-
носиться до області фізичного моделювання процесів поширення 
звуку в повітряному середовищі на території міста, де звук у на-
турі підмінюється звуком у моделі.

Допустимо, існує натурне лінійне ДШ (наприклад, безперерв-
ний транспортний потік), рівень інтенсивності якого за даними на-
турних вимірів у розрахунковій точці РТ1

н
, віддаленої від ДШ на 

відстані 7,5 м, складає L1
н
 = 60 дБ, а в розрахунковій точці РТ2

н
, 

віддаленій від попередньої розрахункової точки РТ1
н
 на відстань 

15 м, складає L2
н
 = 57 дБ. (Тобто в наявності – відома залежність 

спаду рівнів інтенсивності від лінійного ДШ (1.39) на 3 дБ при по-
двоєнні відстані).
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Побудувавши фізичну модель, зменшену в 15 разів (і розташова-
ну на акустичному полігоні на відкритому повітрі), і створивши в 
РТ1

м
 вихідний рівень L1

м
 = 60 дБ, навряд чи варто розраховувати на 

те, що в РТ2
м
, віддаленій від попередньої розрахункової точки РТ1

м
 

на відстані в 1 м, буде створений очікуваний рівень L2
м
 = 57 дБ?

Спад рівнів у такій фізичній моделі, з огляду на, що в ній вико-
ристовується те ж саме середовище поширення звуку (звичайне ат-
мосферне повітря, що нічим не відрізняється від атмосферного по-
вітря в натурі), відбудеться аналогічно натурним умовам, – тобто 
результати такого моделювання, м’яко говорячи, не зовсім вірні.

Отже, у фізичній моделі для забезпечення рівності L
м
 = L

н 
(3.34) 

потрібно змінити параметри середовища поширення звуку, тобто, на-
приклад, тиск повітря! (Таким чином, подібне фізичне моделювання 
акустичних процесів («звук – звуком») варто робити в барокамері).

Це являє собою недоліки відомої системи констант подібності, 
що іншим чином були наочно показані також в п. 1.10.3 першої 
частини.

З огляду на цю особливо важливу проблему, нами запропонова-
но 2 шляхи її розв’язання:

1) Замість математично більш правильної (але незручної на 
практиці) точної залежності (3.34) використовувати:

     
(3.35)

Таким чином, приймаємо, що граничне значення інтенсивності 
I

0
 = 10-12 Вт/м2 однаково як у моделі, так і в натурі, що, узагалі ж, до-

сить обґрунтовано з погляду фізіології людини. Адекватні рівні ін-
тенсивності в моделі L

м
 та в натурі L

н
 будуть відрізнятися між собою 

за своїм цифровим значенням, однак залишаться зв’язаними між 
собою масштабною залежністю (3.35). При цьому не потрібно дороге 
устаткування для експериментів, таке, наприклад, як барокамера, 
і т.д.; досвіди проводяться на акустичному полігоні на відкритому 
повітрі і т.п.; однак, міркуючи чисто математично, варто помітити, 
що порушується строгий взаємозв’язок констант подібності.

2) Змінити параметри середовища поширення звуку в моделі 
стосовно адекватним їм параметрам поширення звуку в натурі 
(більш докладно див. далі).

3.6. Спосіб досягнення подібності при фізичному моде-
люванні акустичних процесів та додаткові критерій і інди-
катор подібності згідно [193]

З врахуванням вищевказаного (див. також п. 1.10.3), нами були 
запропоновані скориговані відомі вимоги подібності при фізичному 
моделюванні акустичних процесів, що привело до створення невідо-
мого раніше способу досягнення подібності при фізичному моделю-
ванні акустичних процесів, захищеного патентом України [193].

З врахуванням вищевказаного, треба доповнити систему відо-
мих вимог подібності при аналоговому і фізичному моделюванні, 
що сформульовані в підрозділі 3.2. Згідно з системою вимог поді-
бності при аналоговому і фізичному моделюванні, описаною там, 
додається ще один пункт:

Проведення моделювання у реальному масштабі часу, дотри-
муючи рівності адекватних проміжків часу в моделі і у натурі, 
за рахунок того, що забезпечують у моделі швидкість поширен-
ня звуку, рівну добутку швидкості поширення звуку в натурі на 
масштаб лінійних розмірів.

Додаткові критерій і індикатор подібності згідно [193] :

Критерій подібності Індикатор подібності

де позначення констант подібності c
L
, c

m
, c

Q
 див. у табл. 3.1.

Рис. 3.1. Недоліки відомої системи констант подібності при фізичному 
моделюванні акустичних процесів: спад рівнів інтенсивності звуку на 
відстані в зменшеній в 15 разів моделі аж ніяк не дорівнює спаду рівнів 
інтенсивності звуку на відстані в натурі.
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При цьому, зіставляючи вищевказані наші положення з переліком 
відомих вимог подібності при аналоговому і фізичному моделюванні, 
що вказані на початку даної частини, можна помітити, що пропонова-
ний нами спосіб (у його повномірній реалізації {тобто коли технічно 
виконані всі 4 його основні формулювання одночасно}) акуратно 
(і, головне, дуже вдало) вписується у виведену автором загальну сис-
тему глобальних масштабних співвідношень (див. на початку части-
ни).

ВИСНОВКИ 
Третя частина1 присвячена створенню розрахункових спів-

відношень, що зв’язують адекватні хвильові характеристики за-
пропонованих аналогових моделей (що реалізують заміну натур-
ного звукового випромінювання модельним ЕМВ) та звуку [62]. 
Система формул, виведена автором, зв’язує адекватні параметри 
аналогової моделі і натурного звукового випромінювання через 
деякі масштабні параметри, що називаються константами поді-
бності, і дозволяє тарирувати пристрої, що вимірюють, на моделі 
та чисельно оцінити характеристики розповсюджуваного випро-
мінювання.

Число основних констант подібності прийнято рівним 7 (за 
числом основних фізичних величин згідно з системою СІ), а інші 
масштабні співвідношення формулюються за відомими в фізиці 
взаємозалежностями фізичних величин і представляють собою 
комбінацію таких сьома основних констант подібності. Так, на-
приклад, адекватні величини тиску (в т.ч. звукового) в моделі Р

м
, 

Па, та натурі Р
н
, Па пов’язані між собою співвідношенням:

     Р
м
 = c

m
·c-2

T
·c-1

L
· Р

н
,,  

а адекватні рівні інтенсивності звуку L
м
 и L

н
 в моделі та в натурі 

можуть бути пов’язані між собою таким чином (розглядаються 2 
варіанти):

1) Точна фізична і математична залежність: 

    

задля забезпечення якої в моделях запропоновано наш винахід 
«Спосіб досягнення подібності при фізичному моделюванні акус-
тичних процесів» за патентом України [193].

2) Умовна і більш практично зручна залежність (замість мате-
матично більш правильної (але незручної на практиці) точної по-
передньої залежності):

при якій адекватні рівні інтенсивності звуку пов’язані між собою 
деякою умовною масштабною пропорцією.

При необхідності число основних констант подібності може 
бути зменшено до трьох. При тому зменшується наочність, але 
добуті взаємозалежності модельних та натурних параметрів не 
теряють свого математичного та фізичного змісту, і можуть бути 
застосовані при переході від однієї системи до іншої.

Слід зазначити, що задовго ще до досліджень автора існували ві-
домі вимоги подібності до моделювання процесів розповсюдження 
хвильових випромінювань. Система розрахункових співвідношень, 
що створена автором, органічно вплітається в таку існуючу систему 
вимог подібності, значно доповнює, поширює їх, та переводить на 
новий якісно вищий рівень. Нова частина з всього обсягу скоригова-
них вимог подібності, що була розроблена особисто їм, та має цілко-
виту наукову новизну, запатентована у вигляді винаходу [193].

Як зазначено вище, велику увагу нами зроблено на взаємозв’язок 
параметрів натурного звуку (рівень звукового тиску, що вимірю-
ється в дБ) та адекватних їм параметрів ЕМВ, що вимірюються в 
Вт/м2. Таким чином, вирішене дуже важливе для практичної мети 
завдання про вимірювання параметрів модельного випромінюван-
ня в дБ з чітким дотриманням вимог подібності, що дозволяє тари-
рувати шкалу вимірювальних пристроїв належним чином.

В цій частині ми відходимо від запропонованої раніше практи-
ки надавати в кожний частині по формулі передбаченого науко-
вого відкриття, оскільки в попередній частині надано одразу три 
формули ймовірних наукових відкриттів.

1 Невеликий обсяг частини 3 деяким чином компенсує занадто надмірний 
обсяг частини 1. Але якось реструктуризувати композицію неможливо, – 
(наприклад, дорівнявши обсяг викладеного матеріалу там, і там), – тому 
що в частині 1 надається первісна постановка проблеми, а в частині 
3 – один з шляхів її вирішення. 
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ЧАСТИНА 4

МОДЕЛЮВАННЯ АКУСТИЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ МЕТОДОМ АНАЛОГІЇ

4.1. Створення пристрою для візуалізації зашумованості 
міської забудови (електронно-оптичний недискретний спо-
сіб реєстрації) [321, 322, 325]

4.1.1. Галузь застосування винаходу та його прототип. Наша 
пропозиція відноситься до вимірювальної техніки і може знайти 
застосування при дослідженні зашумованості транспортним і ін-
шим шумом існуючих і знову проектованих житлових районів і 
мікрорайонів.

Найбільш близьким до описаної тут нової версії запропонова-
ного приладу є пристрій для візуалізації картини зашумованості 
міської забудови згідно [200, 201], описаний вище.

 4.1.2. Недоліки прототипу. Недоліком відомого пристрою [200, 
201] є складність, велика тривалість і висока трудомісткість одер-
жання фотографічних відбитків, неможливість одержання цілком 
аналогічних один одному копій того самого експерименту, (одно-
часно фізично неможливо виготовити більш одного відбитка визу-
алізованої картини розподілу енергії, що моделюється, за кожний 
один експеримент моделювання), практична неможливість безпо-
середнього введення даних моделювання в комп’ютер [324].

В пристрої-прототипі вимагається здійснити фотографічну об-
робку отриманого зображення: для чого потрібно витягти фото-

пластинку; виявити її, закріпити (з дотриманням відомих у фото-
графії способів недопущення засвітлення фотовідбитка: тобто такі 
роботи проводяться в темряві чи при світлі спеціальної червоної 
лампи). Фотографічна обробка кольорових зображень утруднена, 
і в пристрої-прототипі практично реалізується одержання тільки 
чорно-білих відбитків (таким чином, моделюється інтегрований 
показник – так званий рівень звуку, дБА); у той час, як найчас-
тіше потрібно саме одержання кольорових відбитків (тобто змоде-
лювати різний одночасний розподіл енергії, що моделюється, різ-
ного спектрального складу: еквівалентно рівням звукового тиску 
в стандартизованих октавних смугах частот, дБ).

4.1.3. Завдання нашого винаходу. Це – спрощення відомого 
пристрою, зниження трудомісткості одержання результатів мо-
делювання; одержання декількох цілком адекватних один одному 
роздруківок результатів моделювання в ході одного експерименту; 
поліпшена і (спрощена) можливість одержання й обробки кольо-
рових зображень; забезпечення можливості введення інформації 
в персональний комп’ютер безпосередньо з пропонованого при-
строю, а не непрямими (як мало місце в прототипі) методами.

4.1.4. Суттєві ознаки наукової новизни нашої пропозиції 
(формула винаходу[325]). Поставлене завдання реалізується за 
рахунок того, що у запропонованому нами пристрої для візуалі-

Рис. 4.1. Офіційна публікація в Інтернет патентного документу [201] 
за веб-адресою [323].
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зації зашумованості міської забудови, що містить модель джерела 
звукової енергії у вигляді джерела світла, модель міської забудови 
і засіб оцінки енергії, що розподіляється, причому масштаб вико-
нання моделей обраний зі співвідношення:

    λ
м
 = λ

н
.с

L
,    (4.1)

де  с
L
= L

м
 / L

н
 – коефіцієнт масштабування, L

м
 і L

н
 – відповід-

но, лінійні розміри об’єктів міської забудови в моделі й у натурі, 
м, λ

м 
і λ

н 
– відповідно, довжини хвиль випромінювання в моделі й 

у натурі, м, відповідно до нашої пропозиції, засіб оцінки енергії, 
що розподіляється, виконаний у вигляді тонкоплівкого покриття 
з однобічним пропущенням світлових променів, накладеного на 
скляне світлочутливе вікно ПС, підключеного до ПК.

4.1.5. Зв’язок заявлених ознак з кінцевим результатом, що до-
сягається. Переваги нової версії над прототипом. Розташування 
елементів моделі не на фотопластинці, як на прототипі, а на скля-
ному світлочутливому вікні ПС («Scan Window Glass»), відповідно 
до термінології фірм-виробників сканерів), дозволяє оперативно 
вносити дані про розподіл випромінювання, що моделюється, 
на моделі досліджуваного об’єкта міської забудови в пам’ять 
комп’ютера. При цьому потрібно застосування саме ПС, оскільки 
інші типи: ручний, барабанний і ін. – зовсім неприйнятні для ці-
лей практичної реалізації пропонованого пристрою. Його побудова 
з їхнім використанням фізично неможлива.

Виконання засобу оцінки енергії, що розподіляється, у вигляді 
тонкоплівкого покриття з однобічним пропущенням світлових про-
менів, накладеного на скляне світлочутливе вікно ПС, є найважли-
вішою істотною відмітною ознакою пропонованого пристрою. Без 
виконання цієї умови подібного експерименту технічно неможливі, 
і нездійсненні в технічній реалізації. Справа в тім, що ПС фіксує 
відбите світло, випромінюване його власним внутрішнім джерелом, 
і завдяки зазначеному підсвічуванню сприймає своїми світлочут-
ливими елементами дані про розподіл кольорів і насиченостей у 
сканованому об’єкті, накладеному на його «Scan Window Glass». 
Якщо розмістити модель міської забудови і моделі джерел звуку у 
вигляді ДС на самому »Scan Window Glass», без використання тонко-
плівкого покриття з однобічним пропущенням світлових променів, 
відбудеться «засвітлення» області сканування прямими і відбитими 
променями спільно. Таким чином, у результаті експерименту нічо-
го не вийде: результат сканування буде представляти в будь-якому 

випадку лише суцільну чорну область зафарбування однакового ко-
льору й інтенсивності. Уся хитрість пропонованого винахідницького 
задуму полягає в тім, щоб забезпечити саме однобічне пропущення 
світлових променів: розподіляючись на верхній поверхні, зверненій 
до самої моделі міської забудови, від моделей ДШ у вигляді ДС, про-
мені освітлення, як моделює натурний шум, створюють зони різної 
освітленості і кольору, – які потім скануються знизу розташованим 
під «Scan Window Glass» світлочутливим елементом сканера. 

Верхня кришка сканера («Document Cover», відповідно до 
термінології заводу-виготовлювача) при проведенні модельних 
експериментів повинна бути розкрита, оскільки елементи моделі 
(модель міської забудови і моделі ДШ у вигляді ДС) мають деяку 
висоту і визначену просторову конфігурацію. (У штатному режи-
мі експлуатації сканера під закриту «Document Cover» кладуть 
тонкий лист папера, з якого і сканують наявне там зображення). 
Зазначена верхня кришка («Document Cover») виконує, таким чи-
ном, роль відбивача власних світлових променів, що виходять від 
каретки ПС, що рухається; і перешкоджає засвітленню світлочут-
ливого скляного вікна («Scan Window Glass»). У наших експери-
ментах при використанні пристрою, «Document Cover» – постійно 
відкрита, а вищевказану роль відбивача власних світлових проме-
нів, що виходять від каретки ПС, що рухається, грає саме зазна-
чене тонкоплівке покриття з однобічним пропущенням світлових 
променів, накладене на скляне світлочутливе вікно ПС.

У наших дослідженнях було застосоване дешеве і загальнодос-
тупне тонкоплівке покриття, використовуване автолюбителями 
для затемнення шибок легкових автомобілів. Воно порівняно добре 
пропускає світло в одному напрямку, і створює значне (достатнє для 
роботи сканера) затінення при його підсвічуванні з іншої сторони.

На відміну від пристрою-прототипу, час одержання одного від-
битка вичерпується тільки спільним часом сканування і друку (за-
лежить від технічних характеристик використовуваних принтера, 
сканера і самого персонального комп’ютера). У наших експери-
ментах час одержання одного відбитка ніколи не перевищував 1,5 
хвилини, на відміну від декількох десятків хвилин і навіть годин 
при використанні прототипу. При цьому, на відміну від пристрою-
прототипу, у діалоговому вікні «Печать» принтера, задавши необ-
хідну кількість копій, можна одержати будь-яку необхідну кіль-
кість цілком адекватних відбитків.
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Відповідно до опису пристрою-прототипу, теоретично можливо 
змінювати частоту випромінювання, що моделюється, за рахунок 
підбора відповідних довжин хвиль світлового випромінювання λ

м.
 

Наприклад, при дослідженні розподілу низькочастотних складо-
вих натурного звукового випромінювання й інфразвуку на модель 
ДШ у вигляді ДС одягають червоний світлофільтр; при досліджен-
ні розподілу високочастотних складових натурного звукового ви-
промінювання й ультразвуку на модель ДШ у вигляді ДС одягають 
фіолетовий світлофільтр і т.п., підбираючи необхідні довжини 
з вищевказаного основного співвідношення подібності λ

м
 = λ

н
.с

L
.

Однак практична реалізація зазначених (і вкрай немаловаж-
них на практиці) можливостей моделювання в пристрої-прототипі 
утруднена, тому що при цьому потрібно здійснювати процес не 
чорно-білого, а кольорового прояву, закріплення, і обробки отри-
маних зображень!

У той же час використання кольорового струминного принтера 
в запропонованому пристрої дозволяє без яких-небудь особливих 
на те утруднень одержувати кольорові зображення візуалізованої 
картини зашумованості міської забудови з указівкою розподілу 
цих самих кольорових складових змодельованого випромінюван-
ня. Таким чином, навіть пряма аналогія пропонованого пристрою 
з прототипом за кінцевим одержуваним результатом характери-
зується значними спрощенням, зниженням трудомісткості, мож-
ливістю одержувати колірні ефекти, – а додаткова передача ска-
нованої візуалізованої картини зашумованості міської забудови в 
електронному вигляді в оперативну пам’ять комп’ютера відкриває 
найширші нові можливості в обробці одержуваних у результаті 
моделювання даних.

4.1.6. Побудова та функціональні можливості нової версії ви-
находу. Пристрій поданий на прикладеному кресленні. Рис. 4.2. 
важливий для загального розуміння змісту винаходу. Модель 
міської забудови з розміщеними на ній моделями ДШ розташову-
ють на «Scan Window Glass» ПС.

Принцип дії пристрою еквівалентний принципу дії прототипу. 
Модель території міської забудови вносять на світлочутливе скля-
не вікно ПС, і освітлюють модельним випромінюванням від моде-
лей ДШ (у вигляді ДС). Таким чином, за рахунок використання 
аналогії хвильових явищ і хвильових характеристик досягається 
подібність в розподілах оптичного випромінювання на моделі 

і натурного звукового (шумового забруднення), особливо складні 
дифракційні й інтерференційні процеси, і т.п. Візуалізована кар-
тина зашумованості міської забудови на моделі представляється 
у вигляді розподілу світлових тіней і ділянок різної освітленості 
на моделі. Замість її подальшої фотографічної експозиції на плас-
тинку (як це було в прототипі) у нашому винаході здійснюють 
сканування. Тонкоплівке покриття з однобічним пропущенням 
світлових променів, накладене на скляне світлочутливе вікно ПС, 
перешкоджає фоновому «засвіченню» зображення прямим світ-
лом. Зображення в електронному вигляді подається в оперативну 
пам’ять комп’ютера. Надалі обробка отриманого сканованого зо-
браження може бути проведена з використанням однієї з нижче-
перелічених можливостей:

– Трансляція отриманого зображення на інший вихід 
комп’ютера. Варто помітити, що сучасні відеоадаптери (а також 
OC) підтримують одночасну роботу з декількома моніторами, а 
також передавання телевізійного сигналу на TV-вихід.

– Пряме копіювання отриманої картинки зі сканера на прин-
тер. Відповідно до пропонованої конструкції пристрою візуаліза-
ції, не потрібно ніяких хімічних процесів, аналогічних устрою-
прототипові.

– Сканування в одну з прикладних програм, що здійснюють об-
робку растрової графіки.

– Сканування в одну з прикладних програм, які здійснюють 
обробку векторної графіки. Трасування зображення з розпізнаван-
ням образів і його наступним перетворенням растрового зображен-

Рис. 4.2. Загальний вигляд пристрою, що пропонується. 
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ня у векторне дозволяє здійснювати його подальші трансформації 
найбільш зручним для користувача і технічно оптимальним для 
комп’ютерних засобів способами.

Приклад практичного застосування сконструйованого при-
строю в практиці боротьби із шумом розглянутий на науково-тех-

нічному семінарі «Актуальные проблемы акустической экологии 
и защиты от шума», Севастополь, 2006 г. [326].

Запуск сканера здійснюють за допомогою стандартного ліцензій-
ного програмного забезпечення, що входить в комплект сканера.

4.1.7. Опис первісної дослідної установки на базі сканера «Mus-
tek Scanexpress 12000 SP». У наших дослідженнях використо-
вувався ПС типу «Mustek Scanexpress 12000 SP» зі стандартним 
ліцензійним програмним забезпеченням, що додається до нього 
фірмою-виробником при продажі.  В даний час такий тип ПС уже 
знятий з виробництва і замінений прогресивними, більш новими 
моделями. Однак навіть при експлуатації зазначеного морально 
застарілого устаткування дуже виразно виявилися всі описані не-
маловажні переваги запропонованого методу моделювання.

4.1.7.1. Склад пристрою. Наступні фігури креслень (в обсязі да-
ного підрозділу) ілюструють конкретний пристрій і технічні осо-
бливості ПС типу «Mustek Scanexpress 12000 SP», використаного 
у експериментах, і не обов’язкові для ілюстрації пропонованого 
винаходу. Вони призначені, в основному, для з’ясування конкрет-
них технічних особливостей застосовуваного зразка, і показують 
застосування побудованого автором пристрою візуалізації карти-
ни зашумованості міської забудови. Їхній вигляд буде розрізняти-

Рис. 4.3. На фото – засіб ре-
єстрації розподілу енергії, що 
моделюється, на поверхні мо-
делі в конкретній містобудів-
ній ситуації (відбиток-нега-
тив). Наочно видні зони акус-
тичної тіні від 3-х будинків, 
інтерференційні і дифракційні 
явища, що виникають при цьо-
му, і спад інтенсивності звуку 
в міру видалення від ДШ.

Рис. 4.4. Карта шуму (розшифровка попереднтого рис. 4.3): 
– 0 дБА – вихідний рівень звуку, відповідно до ГОСТ 20444-85 обмірю-

ваного на відстані 7,5 м від осі першої смуги руху транспортного потоку 
(лінійне ДШ); 

– Х дБА – зниження рівня звуку на території міської забудови стосов-
но вихідного рівня 0 дБА.

Рис. 4.5. Загальний вигляд сканера типа «Mustek SCANEXPRESS 
12000 SP»:

а – влаштування і призначення функціональних частин ПС. Фото-
графія узята (з його ж допомогою!) із власної інструкції з експлуатації, 
прикладеної до серійного ПС, і ілюструє його загальний вид; 

б – той же сканер, вид позаду; 
в – вказує на спосіб підключення сканера до комп’ютера.
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ся залежно від технічних особливостей і інтерфейсу програмного 
забезпечення різноманітних ПС, що можуть бути використані 
в експериментах.

У «Mustek SCANEXPRESS 12000 SP» таке діалогове вікно 
активізується автоматично при відкритті верхньої кришки («Do-
cument Cover») і служить для його приведення в дію (для початку 
операції сканування). Оскільки в нашому випадку (нестандартне 
застосування сканера з використанням його не документованих 
можливостей) верхня кришка завжди відкрита, оскільки це необ-
хідно для розміщення на «Scan Window Glass» під нею елементів 
моделі, потребується активізація сканера при подальших (повтор-
них зі зміною параметрів моделювання) операціях сканування, 
здійснюють не автоматичний, а ручний запуск сканера шляхом 
виклику контекстного меню (натискання правої клавіші миші) на 
іконку автозапускання сканера в «Startup Menu» панелі задач ОС 
«Windows» (рис. 4.7):

Клацнувши іконку автозапуска сканера «Direct Scan» в області 

повідомлень панелі задач (значок сканера; на даній картинці виді-
лений стрілкою курсору), активізують «Cover Sensor» вручну.

На рис. 4.9. а  показане сканування в одну з прикладних програм. 
У рядку браузера (меню, що розкривається в нижній частині діа-
логового вікна) задають конкретну прикладну програму, у якій ма-
ють намір здійснювати подальшу обробку отриманого зображення. 

Рис. 4.6. «Cover Sensor» – діалогове вікно автозапускання сканера.

Рис. 4.7. Область повідомлень панелі задач ОС понизу робочого стола 
у збільшеному (за допомогою так званої екранної лупи) вигляді. «Direct 
Scan» показує готовність сканера до роботи. «Cover Sensor» може бути 
активізований. 

Рис. 4.8. Варіації подальших дій експериментатора при застосуванні 
дослідної установки.
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Рис. 4.9. Різновиди діалогових вікон ПС «Mustek SCANEXPRESS 
12000 SP», що відкриваються після приведення в дію кнопки «Contin-
ue» попереднього діалогового вікна («Cover sensor»): а) – обрано режим 
«Scan»; б) – обрано режим «E-mail».

Рис. 4.9. Різновиди діалогових вікон ПС «Mustek SCANEXPRESS 
12000 SP» (продовження): в) – обрано режим «Fax»; г) – Обрано режим 
«Copy». 

а)

б)

в) 

 г) 
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(У даному випадку обраний саме «Corel Trace» з пакета прикладних 
програм «Corel»); 4.9 б – сканування результатів моделювання з по-
дальшою передачею повідомлення електронної пошти в «Internet» 
через факс-модем. У рядку браузера (меню, що розкривається в ниж-
ній частині діалогового вікна) задають необхідну адресу електро-
нної пошти. Отриману картину візуалізації зашумованості міської 
забудови через частки секунди після завершенні дослідження можна 
передати як електронний лист у будь-яке місце світу! 

На малюнку 4.9. в – показане сканування з подальшою пере-
дачею факсимільного повідомлення через факс-модем. У рядку 
браузера (меню, що розкривається в нижній частині діалогового 
вікна) задають номер факсу-апарата одержувача. Отриману кар-
тину візуалізації зашумованості міської забудови  через частки 
секунди після завершенні досліджень можна передати як факс-
повідомлення в будь-яке місце світу. Ця унікальна можливість 
надана для користувачів звичайної телефонної мережі, що не 
мають персональних комп’ютерів, підключених до мережі «Inter-
net»; 4.9 г – обрано режим «Copy» – пряме копіювання отриманої 
картини візуалізації зашумованості міської забудови на принтер. 
У рядку браузера  (меню, що розкривається в нижній частині діа-

Рис. 4.10. Діалогове вікно «Печать». (Відкривається клацанням на зна-
чок принтера в рядку браузера попереднього діалогового вікна). Рис. 4.11. Для друкування обраний принтер «EPSON Stylus Photo 790». 

Здійснюється настроювання різних параметрів друку.
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Рис. 4.12 Задля друку в вікні рис. 4.10, що наведений вище, замість «EP-
SON Stylus Photo 790» обраний інший принтер – а саме «EPSON Stylus 
COLOR 300». Заміну принтерів для поточної печатки результатів мо-
делювання можна здійснювати безпосередньо в момент експерименту 
з візуалізації ступеню зашумованості міської забудови на аналоговій 
моделі. На ході експерименту це ніяк не відбивається. Також, як і в по-
передньому випадку, здійснюється настроювання різних параметрів 
печатки – тільки для цього типу принтера.

Рис. 4.13. Заключна стадія висування зображення на друк: вікно попере-
днього перегляду принтера EPSON. У такому ж точно вигляді, як воно 
виглядає зараз, зображення буде виведено на друк.

Рис.  4.14.  Зображення   виходить на друк. Іншою унікальною можливіс-
тю пропонованого пристрою аналогового моделювання, як відзначалося 
вище, є безпосереднє введення отриманої інформації з ПС безпосередньо 
в ПК.
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логового вікна) здійснюють вибір принтера, на якому мають намір 
здійснити друк, і завдання його характеристик. 

В діалогових вікнах можна установити розмір області скануван-
ня («А4»; «Letter»; чи режим його автоматичного вибору «Auto»); 

Рис. 4.15. Отримане зображення картини зашумленности міської забу-
дови в програмі обробки графічних зображень «Corel Draw». 

Рис. 4.16. Отримане зображення з результатами моделювання на екрані 
кишенькового ПК «Версія» (Pocket PC).

Рис. 4.17. Отримане зображення картини зашумованості міської забудо-
ви в «Corel Photo-Paint», викликаному безпосередньо із середовища «Corel 
Draw». Здійснюється обробка первинного растрового зображення засоба-
ми растрової графіки.

Рис. 4.18. Отримане зображення картини зашумованості міської забудо-
ви в програмі «Corel Trace», що викликанавикликаної безпосередньо із се-
редовища «Corel Photo-Paint», що, у свою чергу, працює в середовищі «Corel 
Draw». Здійснюється перетворення первинного растрового зображення 
у векторне. Після закінчення трасування кінцеве векторне зображення 
залишиться у файлі «Corel Draw».
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тинками, що були набуті з екрану комп’ютерного монітора безпо-
середньо під час одного з реальних досліджень.

Здійснюють вибір принтера, на який буде вироблятися пряме 
копіювання, і завдання основних характеристик друку.

Подалі можливо змінювати деякі технічні параметри настро-
ювання принтера задля багатокольорового друкування. Можна 
також змінити тип принтеру (якщо до комп’ютера їх підключено 
два чи більше).

Надалі можна здійснити корекцію зображення, його розпізна-
вання і трасування (задля див. рис 4.17. и рис. 4.18).

Якщо потребується мобільність переносу даних моделювання, 
вони можуть бути збережені не тільки на «звичайному», настіль-

Рис. 4.19. Вибір одного з моніторів, на якому будуть відображатися ре-
зультати експерименту з візуалізації зашумованості міської забудови. 
Інші монітори, підключені в той же самий час до того же комп’ютера, і 
задіяні в тому же сеансі, можуть бути використані одночасно для вирі-
шення яких-небудь інших завдань.

а також параметр resolution, dpi («Normal»; «Fine»; «Superfine»), 
що впливає на якість отриманого зображення. Представлений ви-
бір режиму сканування «Scan Mode» (пропонуються наступні варі-
анти: «Color» (Кольоровий); «Gray» (напівтонове зображення; 256 
кольорів для передачі гами відтінків чорно-білих фотографій) чи 
«Letter» (монохромне чорно-біле зображення; якість аналогічна 
ксерокопії)].

Розглянемо процес друкування квазіфотографічних відбитків 
із результатами досліджень з аналогового моделювання процесів 
розповсюдження звуку більш докладніше. Він ілюструється кар-

Рис. 4.20. Драйвер управління відеокартою типу «Asus X 1300» (ОС «Wi-
ndows XP») указує, що до комп’ютера підключені 2 різні пристрої, а саме 
два LCD-монітори. Поточне зображення має бути передане монітру 1 на 
монітор 2.
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ному ПК чи на ноутбуку: (на наш погляд, такі пристрої, хоча зараз 
ще дуже широко застосовуються, вже є морально застарілими; 
і майбутнє – за кишеньковими ПК). Іншою унікальною можли-
вістю запропонованого підходу є внесення даних моделювання на 
кишеньковий ПК (Pocket PC) – див. рис. 4.16.

Коли зображення розподілу світлотіней у результаті експери-
менту отримане (таке, наприклад, як це показано рис. 4.15, 4.17, 
4.18), не представляє складності переслати його на інший монітор. 
В ОС «Windows XP» це може бути зроблено, наприклад, за раху-
нок виклику діалогового вікна «Властивості: Екран», і вибору в 
ньому поточного монітора: 

На рис. 4.21 показане таке зображення на екрані плазмової па-
нелі, підключеної до ПК.

4.2. Пристрій візуалізації і картографування зон 
зашумованості міської забудови з недискретним способом 
реєстрації розподілу енергії, що моделюється,
на поверхні моделі об’єкта [63]

Вище (підрозділ 1.11.4) ми говорили, що застосування заміни 
натурного звуку в моделі світлом дозволяє будувати тільки-но 
дрібномасштабні моделі, наприклад, моделі забудови селитьби 
житлових районів (великої площі з великою кількістю будівель) 
із протяжними лінійними ДШ (транспортні магістралі) тощо; але 

подальше збільшення такої моделі неможливо за рахунок того, що 
при тому порушуються вимоги подібності; в той час як на практиці 
виникає необхідність в збільшенні масштабу моделей. Таким чи-
ном, існує проблема обмеження масштабів моделювання, постав-
лена в підрозділі 1.11.4 [63].

Масштаб моделі може бути збільшений за рахунок викорис-
тання більш довгих хвиль, тобто переходу в ІЧ область спектра 
з використанням контактних термоіндикаторів замість фото-
пластинки 1. Узагалі застосування світла не у видимому, а в ІЧ 
діапазоні має чималі переваги в плані розширення діапазону мож-
ливих масштабів лінійних розмірів при моделюванні (див. далі). 
З урахуванням того, що натурний звуковий діапазон має довжину 
хвилі 1,7 см < λ

н
 < 17 м, а модельний ІЧ діапазон 770 нм < λ

м
 < 1 мм 

масштаб цілком прийнятний для побудови більш великих моделей 
з дотриманням зазначених вимог подібності. Так, наприклад, при 
моделюванні звукової хвилі в повітрі при частоті 20 кГц, довжина 
хвилі складає λ

н
 = 1,7 см, ІЧ- випромінюванням з довжиною хвилі 

λ
м 

= 1 мм масштаб лінійних розмірів, використовуваний при побу-
дові моделі, дорівнює:

 c
L
 = L

м
 / L

н
 = 1 мм / 1 см = 0,001 / 0,017 = 1:17,

що дозволяє побудувати навіть великомасштабну модель, у т.ч. 
модель приміщення з дотриманням вимог подібності. Тому на-
ступні розробки використовують тільки ІЧ- діапазон. Застосу-
вання світла не у видимому, а в ІЧ діапазоні має чималі переваги 
в плані розширення діапазону можливих масштабів лінійних 
розмірів при моделюванні. У той же час недискретні способи 
реєстрації характеризуються високою наочністю, на відміну від 
дискретних: звертаючись до вищенаведених фотографій, можна 
помітити, що на кожній з них явно видні спад енергії, що моде-
люється, в міру віддалення від ДШ, зони акустичної тіні, утворені 
будинками, спорудами і шумозахисними засобами, з можливістю 
кількісної оцінки в акустичних величинах (дБ) розподілу енергії, 
що моделюється, на території моделі об’єкта. Цими ж перевагами 
(обидві вищевказаних умови: ІЧ – діапазон + недискретна реєстра-
ція одночасно) володіє більш зроблений і прогресивний пристрій 
візуалізації і картографування зон зашумованості міської забу-
дови з недискретним способом реєстрації розподілу енергії, що 
моделюється, на поверхні моделі об’єкта [200, 201]. Засіб застосує 
моделі різноманітних джерел звуку в вигляді винайдених автором 

Рис. 4.21. Результат вищезгаданих маніпуляцій: зображення результа-
тів моделювання на екрані плазмові панелі, підключеної до ПК (фото): 
а – загальний вигляд; б – крупний план (тільки зображення на екрані 
плазмові панелі). 

 а)  б)
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джерел світла [327, 328, 329, 330, 331, 332] та запатентовану кон-
струкція кінескопа [334; 335; 336, 337]. 

Приклад картинки з результатами моделювання, здійсненого 
за допомогою вищевказаного пристрою, приведений на рис. 4.22. 
Наступний малюнок взятий з роботи [116], що вважається свого 
роду «класикою» картографування шумового режиму. В роботі 

[116], що належить перу корифеїв АМ, наведені зразки карт шу-
мового режиму задля найбільш поширених випадків, один з яких 
ми вдало промоделювали в наших власних дослідженнях: (див. 
рис. 4.22), та надаємо задля подальшого зіставлення.

Треба зауважити, що містобудівельна ситуація з зонами акус-
тичної тіні від трьох будинків моделювалася нами неодноразово 
(з різноманітними варіаціями). Поглянемо ще раз на рис. 4.22.

Незважаючи на визначену зовнішню подібність з наступним 
далі рис. 4.26, варто помітити, що ці два зображення – абсолютно 
різні. Відрізняється не тільки орієнтація будинків на аналоговій 
моделі; відрізняється насамперед розподіл зон акустичної тіні. 
Цей приклад наочно показує, що навіть у зовні подібних за багать-
ма ознаками умовах зони тіні не завжди адекватні.

4.3. Вирішення зворотного завдання 
Таким чином, слід вважати, що процеси розповсюдження звуку 

можна моделювати розповсюдженням світла. Для цього створені 
необхідні теоретичні посилання, належний інструментарій, роз-
роблені методики вимірів, та ін. Найголовне – спосіб аналогового 
моделювання процесів розповсюдження звуку розповсюдженням 
світла апробований, та дозволив одержати практичні результати, 
про що ми вже надали читачеві змогу дізнатися вище.

Але виникає питання – чи можливо вирішити зворотне завдан-
ня: тобто моделювати процеси поширення світла розповсюджен-
ням звуку? Завдання тільки на перший погляд виглядає абсурд-
ним, оскільки у світлотехніці маємо справу із хвилями довжиною 
380 нм <λ< 770 нм, в той час як в деяких ситуаціях потребується 
простежити (промоделювати) світлові явища у збільшеному 
масштабі. З позиції теорії моделювання байдуже, як ми змінюємо 
масштаб: (чи збільшуємо, чи зменшуємо), і якщо в акустиці ми 
намагалися, наприклад, простежити розповсюдження звуку на 
території мікрорайону, для чого створювали зменшену модель та 
переходили від звукових хвиль до світла з меншою λ, то для ви-
рішення практичних завдань оптики та світлотехніки необхідно 
вирішення зворотного завдання.

Цей задум зацікавив світлотехників, що також проводять адек-
ватні експерименти в своїй галузі. Зворотне завдання було нами 
вирішене, можливість моделювати процеси розповсюдження 
світла процесами розповсюдження звуку обґрунтовано, іі пріори-

Рис. 4.22. Результати одного з експериментів, зафіксовані за допомогою 
вищеописаного пристрою. 

Рис. 4.23. Еталонна карта шуму задля адекватного випадку, взята 
з [116]. Наочна повна  еквівалентність.
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тет цієї ідеї в тій галузі закріплений заявками на винаходи [338, 
339].

4.4. Принципово новий спосіб аналогового моделювання 
процесів розповсюдження звукових хвиль [64, 340, 341, 342]

Новий винахід в даній галузі (згідно з [340]) відноситься до об-
ласті приладобудування, а саме до способів дослідження характе-
ристик звукового полю непрямими методами і може знайти застосу-
вання при моделюванні процесів поширення звукових хвиль на те-
риторії міста з метою дослідження її зашумованості промисловим, 
транспортним і іншим шумом і при моделюванні процесів поши-
рення звукових хвиль усередині приміщень з метою прогнозування 
їхнього шумового чи режиму з метою архітектурної акустики.

Відоме моделювання поширення шуму в міській забудові 
оптичними методами [196]. 

Прототипом нашого винаходу є спосіб аналогового моделюван-
ня процесів поширення звукових хвиль усередині приміщення 
[198], що описаний в підрозділі 1.11.3.

Недоліком даного способу є низька вірогідність даних, а точні-
ше – її відсутність через недотримання вимоги подібності хвильо-
вих явищ при поширенні хвиль – недотримання відносини ліній-
них розмірів L до довжин хвиль λ у моделі й у натурі:

    L
м
/λ

м
= L

н
/λ

н
,

що докладно розписано в частині 1, формула (1.30).
При цьому через дуже малі довжини хвиль λ, які для видимого 

світла знаходяться в діапазоні 380 нм < λ < 770 нм, побудова моде-
лі приміщення з дотриманням вимоги подібності попросту немож-
лива?! Навіть при використанні цього способу до моделювання 
процесу поширення звукових хвиль на території міської забудови, 
виконаної в значно меншому масштабі, аніж модель приміщення, 
результати моделювання жалюгідні.

Наприклад (див. підрозділ 1.11.4), обчислений масштаб ліній-
них розмірів моделі, рівний 1,6·10-4, при якому модель житлового 
будинку із шести дев’ятиповерхових секцій, що має в натурі ліній-
ні розміри 134х35х14 метрів, на моделі має розміри 2,2 х 0,6х0,23 
мм. На таких мікроскопічних моделях важко і практично немож-
ливо вірогідно досліджувати процеси, що супроводжують поши-
рення звукових хвиль. Таким чином, відомий спосіб аналогового 
моделювання процесів поширення звукових хвиль, заснований на 

використанні енергії світлових хвиль у видимому діапазоні саме 
в якості моделюючої енергії, і вимірі освітленості в контрольова-
них точках об’єкта, що характеризується вкрай обмеженою об-
ластю застосування і недостатньою вірогідністю через відсутність 
можливості реалізувати при побудові моделі вимоги подібності.

Завданням винаходу є розширення області застосування спосо-
бу аналогового моделювання процесів поширення звукових хвиль 
і підвищення його вірогідності.

Поставлене завдання забезпечується за рахунок того, що спосіб 
аналогового моделювання процесів поширення звукових хвиль, 
який включає моделювання процесу поширення звукової енергії 
на моделі досліджуваного об’єкта і вимір її величини в контрольо-
ваних місцях моделі, відповідно до формули винаходу, передба-
чає, що хвильовий процес поширення звукової енергії моделюють 
хвильовим процесом поширення ЕМ хвиль у діапазоні радіочас-
тот, тобто радіохвилями, і вимірюють напруженість електромаг-
нітного полю, причому як моделі джерела звуку використовують 
радіопередавач з передавальною антеною, а в якості засобу виміру 
величини енергії, що вимірюється, – радіокомпаратор.

Використання енергії ЕМ хвиль в якості моделюючого випромі-
нювання у діапазоні радіочастот дозволяє значно розширити діа-
пазон можливих масштабів лінійних розмірів при побудові моделі 
на відміну від вкрай обмеженого діапазону масштабів лінійних 
розмірів у способі-прототипі, з можливістю дотримання відо-
мих вимог подібності при моделюванні, за рахунок чого значно 
розширюється область застосування способу і збільшується його 
вірогідність. Згідно [180] радіочастоти являють собою частоти 
електромагнітних коливань, що займають діапазон, який част-
ково перекривається у верхній частині з діапазоном ІЧ частот, 
у нижній – з діапазоном електричних коливань звукової частоти. 
Відповідно до міжнародного регламенту радіочастоти поділяються 
на 9 діапазонів за № 4-12 і охоплюють смугу 3 кГц < f < 3 ТГц (чи 
еквівалентно – 100 км > λ > 0,1 мм): див. п. 2.2.2. Тому неважко 
підібрати серед них необхідну смугу частот, виходячи з масштабів 
наявної моделі досліджуваного об’єкта, щоб дотримати вимогу 
подібності, що полягає в забезпеченні рівності відносин лінійних 
розмірів до довжин хвиль у моделі й у натурі, і те, що виражається 
в зміні частоти моделюючого випромінювання стосовно частоти 
натурного випромінювання назад пропорційно масштабу лінійних 



В. Е. Абракітов. НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

242 243

Моделювання акустичних процесів...

розмірів моделі. Так, наприклад, якщо необхідно змоделювати ви-
промінювання звукових хвиль, які мають частоту 1 кГц на моделі 
об’єкта, що виготовлена в масштабі лінійних розмірів 1:100 не-
можливо: ні шляхом фізичного моделювання («звук – звуком»), 
де модель повинна бути виконана в більш великому масштабі, 
щоб не переходити в область ультразвукових частот, які не можна 
застосовувати при фізичному моделюванні згідно [184], ні шля-
хом аналогового моделювання з використанням видимого світла 
(«звук» – «світлом»), де модель повинна бути виконана в значно 
більш дрібному масштабі (наприклад, 1·10-4, як у вищеописаному 
в п. 1.11.4 прикладі), тобто що неможливо здійснити жодним з ві-
домих способів моделювання процесів поширення звукових хвиль, 
відповідно до пропонованого способу варто тільки застосувати так 
звані кілометрові радіохвилі 5-го діапазону з частотою 100 кГц

  

Незважаючи на різну природу, усі хвилі підкоряються загаль-
ним закономірностям, реалізують при поширенні зовсім анало-
гічні між собою явища дифракції, інтерференції, відбиття і т.п., 
і правомірність використання радіохвиль для моделювання зву-
кових хвиль не викликає сумніву, тим більше, що в способі-про-
тотипі звукові хвилі заміняються світловими видимого діапазону. 
Енергетичною характеристикою електромагнітного полю є його 
напруженість, що буде різною в різних точках моделі і визна-
чається саме особливостями хвильових процесів (інтерференція, 
дифракція і т.п.). Отже, кількісно оцінити розподіл енергії, що 
моделюється, в різних місцях контролю на моделі можна шляхом 
виміру напруженості.

Джерело звуку на моделі імітується джерелом радіохвиль від-
повідної радіочастоти, підібраної з урахуванням зазначеної вимоги 
подібності, а саме радіопередавачем, тобто пристроєм для одержання 
модульованих електричних коливань. При цьому радіопередавач, 
– окремі вузли якого, такі як генератор і модулятор, джерела електро-
живлення і т.п. мають великі лінійні розміри, непорівнянні з масш-
табом лінійних розмірів, у якому виготовлена модель досліджуваного 
об’єкта, – може бути віднесений від цієї моделі, на якій установлюєть-
ся тільки передавальна антена, що виконана у відповідному масштабі 
і має характеристику спрямованості, що відповідає джерелу звуку 

в натурі. Вимір напруженості електромагнітного полю роблять радіо-
компаратором, принцип дії якого заснований на порівнянні перемін-
ної електричної напруги в антені (приймальній, виконується також 
у відповідному масштабі) з напругою еталонного генератора.

Радіопередавачі, антени і радіокомпаратори відомі [180, с. 28, 
с. 406-407]. Спосіб технічно реалізуємий і може знайти дуже 
широке застосування з метою прогнозування шумового режиму 
міських забудов, внутрішніх приміщень у будинках і т.п. з метою 
архітектурної акустики, також з метою моделювання акустичних 
імпульсів великої потужності, що має особливо важливе значення 
для теоретичної фізики простору-часу.

Заявники в процесі патентного пошуку не знайшли аналогіч-
них технічних рішень. Це в офіційному порядку було стверджено 
патентом України [340].

4.5. Аналогове моделювання процесів поширення звуку 
на території міста (дискретний спосіб реєстрації)

Недоліком відомого пристрою [200, 201] є складність, велика 
тривалість і висока трудомісткість одержання фотографічних від-
битків, неможливість одержання цілком аналогічних один одному 
копій того самого експерименту, практична неможливість безпо-
середнього введення дані моделювання в комп’ютер. В пристрої-
прототипі потрібно здійснити фотографічну обробку отриманого 
зображення: для чого потрібно витягти фотопластинку; проявити 
її, закріпити (з дотриманням відомих у фотографії способів недо-
пущення засвітлення фотовідбитка: тобто такі роботи проводяться 
в чи темряві при світлі спеціальної червоної лампи).

Подальшим розвитком цієї ідеї з’явилося удосконалювання за-
собів реєстрації розподілу випромінювання, що моделюється, на 
території об’єкта, що дозволяють одержати його якісні і кількісні 
параметри, котрі його характеризують. 

У зв’язку з цим була розроблена також оригінальна конструк-
ція пристрою аналогового моделювання процесів поширення зву-
ку на території міста [343, 344, 345, 346], функціональна схема 
якого приведена на прикладеному кресленні (рис. 4.24).

На кресленні показані:
I, II, III, ... IX – контрольні місця (РТ) на моделі міської тери-

торії, і власне – пристрій аналогового моделювання процесів по-
ширення звуку на території міста. Пристрій має у своєму складі 
наступні частини:
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1– змінна модель міської території з моделями споруджень; 
2– модель джерела звуку у вигляді джерела ЕМ випромінюван-

ня в діапазоні радіохвиль;
3 – блок живлення;
– засіб реєстрації і виміру розподілу енергії, що моделюється, 

в складі:
4 – датчик ЕМ-випромінювання (тензорезистивний пірометрич-

ний перетворювач); 5 – перетворювач (наприклад, міст зі статич-
ним зрівноваженням); 6 – підсилювач; 7 – система фільтрів; 8 – се-
лектор фільтрів; 9 – вимірник; 10 – блок індикації (дисплей).

Пристрій працює в такий спосіб.
На моделі досліджуваного об’єкта 1, виготовленої з дотриман-

ням вимог подібності, з урахуванням деталей натури (особливостей 
рельєфу місцевості і міської забудови, наприклад) встановлюють 
у необхідних місцях джерела випромінювання в діапазоні радіо-

хвиль 2, використовувані як моделі джерел звуку, причому АЧХ 
цих джерел моделюють АЧХ натурного звукового випроміню-
вання. У необхідному місці контролю ( у РТ I, II, III, ... IX) уста-
новлюють датчик 4 задля прийому випромінювання в діапазоні 
радіохвиль. Може бути використаний такий єдиний датчик 4, що 
здійснює сканування усього полю разом. Включають блок живлен-
ня 3 пристрою. Так як спектральні характеристики й інтенсивність 
(опромінення) в місцях контролю випромінювання в діапазоні 
радіохвиль на моделі аналогічні акустичним характеристикам у 
натурі, випромінювання в діапазоні радіохвиль поширюється на 
моделі з дотриманням хвильових явищ, характерних для звуку 
(інтерференція, дифракція і т.п.), що однакові для хвиль будь-якої 
природи, датчик 4 буде фіксувати опромінення випромінюванням 
в діапазоні радіохвиль, що відповідає інтенсивності звуку в місці 
контролю. Прийнятий сигнал від датчика 4 надходить на перетво-
рювач 5, що забезпечує формування електричного сигналу, пропо-
рційного інтенсивності енергії, що моделюється: (опромінення в 
місці контролю). З виходу перетворювача 5 електричний сигнал 
подається на вхід підсилювача 6, з виходу якого надходить на сис-
тему фільтрів 7, що забезпечують виділення із широкосмугового 
сигналу необхідні спектральні складові, відповідні спектральної 
складовим звуку, обумовленим нормативними документами для 
контролю рівнів звукового тиску.

Так, наприклад, фільтр 7
1
 забезпечує виділення сигналу, ана-

логічно третьоктавній смузі звукових частот 31.5 Гц, фільтр 7
2 

– 
аналогічно смузі звукових частот 40 Гц і т.д. За допомогою пере-
микача 8 виробляється підключення виходу кожного з фільтрів до 
входу вимірника 9. Обмірювана величина представляється блоком 
індикації 10, відтарованим у dB re 1 pW/m2.

Таким чином, наявність серед елементів пристрою системи 
фільтрів з перемикачем, що забезпечує вибір необхідного фільтра, 
дозволяє здійснювати спектральний аналіз випромінювання, що 
моделюється, тому що загасання у визначених смугах частот може 
бути більше, ніж в інші.

Після фіксації результатів виміру датчик 4 переміщається в на-
ступне місце контролю, – наприклад, РТ II, III, ... IX і т.д. 

Отриману в ході модельних експериментів інформацію вносять 
у комп’ютер. На її базі можуть бути створені так звані карти шуму, 
що описують розподіл акустичного забруднення на території міста.

Рис. 4.24. Загальний вид пристрою аналогового моделювання процесів по-
ширення звуку на території міста.
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Приклад такої карти шуму для конкретного окремо узятої ділян-
ки міської забудови, на якому розташована житлова група одного з 
мікрорайонів Салтівського житлового масиву м. Харкова, що вклю-
чає три дев’ятиповерхових будинки з лінійним ДШ у вигляді тран-
спортної автомагістралі (прилягаючої вулиці), поданий на наступ-
них ілюстраціях. Масштаб схеми – 1:1250 (у 1 см – 1,25 м). Цьому 
значенню відповідає константа подібності с

L
=0,0008. На рис. 4.25 

показані вихідні дані у вигляді плану місцевості, на якому чітко ви-
дні вищевказані будинки, що служать шумозахисними екранами на 
шляху поширення шумового забруднення, дерева, і інші елементи 
інженерного благоустрою, що роблять вплив на звукові процеси, 
що відбуваються на території житлової групи. Варто звернути ува-
гу, що на схемі проведені топографічні горизонталі (спад рівнів від 
160 м над рівнем моря до 157 м), узяті з даних геодезичної зйомки 
місцевості. Очевидно, крутість рельєфу (перепад висот більш ніж 
на 3 м на ділянці обмеженої площі) впливає на процеси поширення 
шуму, – але як її врахувати теоретичними розрахунками? У випад-
ку побудови пропонованої аналогової моделі її основу (поз. 1 на рис. 
4.24) просто відхиляють від строго горизонтального положення під 
визначеним кутом, що відповідає природному ухилу рельєфу місце-
вості. Відповідно до теорії подіб ності повинна бути забезпечена рів-
ність кутів нахилу відповідних елементів моделі і натури. Похиле 
положення змінної моделі міської території, з ухилом i = 0,03%, що 
відповідає природному перепаду висот на місцевості, анітрошки не 
утрудняє практичне проведення експерименту.

Лінійне ДШ на місцевості (автомобільна дорога) у ході експери-
менту заміняється його моделлю у вигляді лінійного ДШ  випроміню-
вання в діапазоні радіохвиль. Енергетичний потік, випромінюваний 
такою моделлю ДШ, той, що являє собою модель потоку звукової 
енергії, випромінюваної транспортом, що рухається, від дороги, – 
пропорційний йому, і зв’язаний з його енергетичними параметрами 
раніше виведеними нами залежностями [305].

Приймати для автомобілів розташування ДШ на рівні проїзної 
частини нераціонально. Натурні виміри показали, що шум поши-
рюється і від двигуна, і від вихлопної труби. Тому, відповідно до 
сформованої практики [118, с. 67], щоб забезпечити вірогідність 
розрахунків, висоту ДШ над рівнем проїзної частини для легкових 
автомобілів приймають = 0,4 м; для вантажних – 1,0 м. В обраному 
масштабі між поверхнею моделі (поз. 1 на рис. 4.24) та моделями 
ДШ завжди є зазор, який апроксимує цю відстань.

Рис. 4.26 представляє нерозшифровану (поки ще) картину ві-
зуалізації зашумованості міської забудови. Зони звукової тіні на 
рис. 4.26 представлені адекватними їм зонами звичайної, світло-
вої тіні. При цьому інтенсивність фарбування отриманої картини 
пропорційна інтенсивності випромінювання, що моделюється. За 
тією же причиною проекції моделей будинків на модель території 
на знімку виходять зачерненими.

На рис. 4.27 представлено карту шуму для даного випадку, що 
отримана в результаті аналізу проведених експериментів. Побудо-
вані так звані ізобели – лінії, що з’єднують точки з однаковими 
значеннями рівня звуку, вираженими в дБА. 

Спад рівнів звуку, як і випливало очікувати, здійснюється всере-
дину мікрорайону, у міру видалення від автомобільної дороги, що є 
його основним джерелом. Перші два будинки, що виходять фасада-
ми на червоні лінії вулиці, є непоганими акустичними екранами, що 
перешкоджають проникненню шуму усередину території селитьби 
мікрорайону. У просвіті між будинками утворений «простріл», куди 
в розрив суцільної лінії міської забудови проникає шум від дороги. 
Однак подальшому поширенню акустичного забруднення всередину 
селитьби мікрорайону перешкоджає третій будинок, що знаходить-

Рис. 4.25. Конкретна містобудівна ситуація в зоні, що підлягає дослі-
дженню.
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ся в другому ешелоні забудови. Зони акустичної тіні за будинками 
мають чітко виражену трикутну форму. У результаті інтерференції 
звукових хвиль, і змодельованого в результаті експериментів ухилу 
місцевості трикутники звукової тіні не рівнобедрені, (як це можна 
було б очікувати теоретично), мають своєрідні відхилення від пра-
вильної геометричної форми, і т.п. (виявляються винятково за допо-
могою аналогового моделювання) свої специфічні особливості.

Побудова карт шуму, їхнє детальне вивчення, і розробка (на 
базі попереднього аналізу отриманих у результаті моделювання 

зведень) належних заходів щодо оптимізації акустичного клімату 
урбанізованих територій дозволяє вирішити безліч екологічних 
проблем, зв’язаних із шумовим забрудненням навколишнього 
середовища, і забезпечити акустичний комфорт Людини в місцях 
його мешкання.

Питання точності і вірогідності пропонованих пристроїв анало-
гового і квазіаналогового моделювання див. в [441].

ВИСНОВКИ 
Четверта частина присвячена проблемі конструювання конкрет-

них пристроїв аналогового та квазіаналогового моделювання про-
цесів розповсюдження звуку за рахунок заміни натурного серед-
овища поширення звукових хвиль, та натурних ДШ модельними 
[65]. Таким чином, звукове натурне випромінювання, наприклад, 
в реальній міській забудові заміняється в (зменшеній) моделі такої 
забудови ЕМВ, вихідні характеристики якого підбирають пропо-
рційно адекватних характеристик натурного звуку із здійсненням 
розрахункових співвідношень, описаних в попередній частині. 
Система вищевказаних констант подібності використовується 
також при побудові елементів самої моделі (моделей будинків та 
ін. в розглянутому прикладі), та підборі фізичних характеристик 
середовища розповсюдження модельного випромінювання.

Формул передбачуваних наукових відкриттів в цій частині не 
надано. Ідея заміни натурного звуку на випромінювання іншої фі-
зичної природи, безумовно, цікава, – але на відкриття вона не «тяг-
не». Частина, головним чином, присвячена опису технічних засо-
бів акустичного моделювання методами прямої та квазі- аналогії.

На відміну від відомого пристрою візуалізації картини зашумо-
ваності міської забудови [200, 201], що передбачає заміну звуко-
вого випромінювання в натурі розповсюдженням світла в моделі, 
та реєстрацію зон акустичної тіні (у вигляді адекватних світлових 
тіней) фотографічним способом, тобто фіксацію інтерференційних 
та дифракційних картин за рахунок фотоплівки, створений новий 
пристрій, що реалізує реєстрацію акустичної тіні сучасним елек-
тронним способом, тобто за рахунок сканера, підключеного к ПК 
[347]. Це конструктивне рішення [347] володіє певною самостій-
ною новизною на рівні винаходу [325] – але, по суті, являє собою 
певну модернізацію старої ідеї автора, та не вирішує основного не-
доліку свого прототипу [200, 201].

Рис. 4.26. Розподіл досліджуваної енергії на поверхні моделі. 

Рис. 4.27. Карта шуму, отримана в результаті одного з експериментів.
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Моделювати поширення звуку усередині приміщень таким спосо-
бом важко, але моделювати поширення звуку на території міської за-
будови з дотриманням подібності цілком можливо. Наприклад, при 
масштабі лінійних розмірів моделі, рівному c

L
 = 1,6 . 10-4 м, модель 

житлового будинку із шести дванадцятиповерхових секцій з ліні-
йними розмірами 134 х 48 х 14 м має розміри 2,2 х 0,8 х 0,23 мм, що 
цілком прийнятно, з огляду на ту обставину, що моделюється, на-
приклад, житлова забудова цілого району чи мікрорайону міста. Ви-
никає необхідність в збільшенні масштабу моделей. Масштаб моделі 
може бути збільшений за рахунок використання більш довгих хвиль, 
тобто переходу в ІЧ область спектра з використанням контактних 
термоіндикаторів замість засобів реєстрації світла. Запропонований 
пристрій візуалізації і картографування зон зашумованості міської 
забудови з недискретним способом реєстрації розподілу енергії, що 
моделюється, на поверхні моделі об’єкту [333] з заміною натурного 
звукового випромінювання вже не світлом видимого діапазону, а ІЧ-
випромінюванням, з принциповою різницею в конструкції засобів 
реєстрації зон тіней ІЧ-випромінювання (з застосуванням запатен-
тованою конструкцією кінескопу [334; 335; 336]).

Подальшим розвитком такої ідеї є створення принципово ново-
го способу аналогового моделювання процесів розповсюдження 
звукових хвиль згідно з [340], що включає моделювання процесу 
поширення звукової енергії на моделі досліджуваного об’єкта і ви-
мір її величини в контрольованих місцях моделі, та, відповідно до 
формули винаходу, передбачає, що хвильовий процес поширення 
звукової енергії моделюють хвильовим процесом поширення ЕМ 
хвиль у діапазоні радіочастот, тобто радіохвилями, і вимірюють 
напруженість електромагнітного полю, причому як моделі джерела 
звуку використовують радіопередавач з передавальною антеною, а в 
якості засобу виміру величини енергії, що вимірюється, – радіоком-
паратор. Спосіб дозволяє виготовляти моделі будь-якого масштабу з 
чітким дотриманням вимог подібності. Кількісно оцінити розподіл 
енергії, що моделюється, в різних місцях контролю на моделі можна 
шляхом виміру напруженості. Спосіб захищено патентом України 
[340], а пристрій задля його реалізації – заявкою на патент [341].

Винайдені та сконструйовані пристрої АМ дозволяють виріши-
ти насущну проблему картографування шумового режиму, що по-
ставлену в якості одного з завдань нашої роботи.

ЧАСТИНА 5

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНИХ 
РІШЕНЬ ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЯ 
ІНТЕНСИВНОСТІ ЗВУКУ

5.1. Пошук шляхів розв’язання проблеми
Відомо [348] що звукові хвилі у певних умовах здатні до поля-

ризації. Відповідно до хвильової теорії фізики, поляризація хвиль 
являє собою порушення осьової симетрії поперечної хвилі щодо її 
напрямку поширення. Поляризація світла добре відома, і широко 
використовується в техніці. За нашими даними [349], у певних умо-
вах можлива також й поляризація звуку у твердому середовищі. 

Нами було запропоновано використовувати той же принцип 
поляризації, (відомий для світла), стосовно до звукових хвиль 
у твердих тілах. Ця пропозиція може бути застосована, напри-
клад, для створення шумозахисних екранів, звукоізолюючих 
панелей і інших будівельних конструкцій з високими звукоізолю-
ючими властивостями.

Основне мета при дослідженнях у даному напрямку полягала 
в тому, щоб виявити такі умови, а саме – підібрати відповідні спо-
лучення матеріалів, щоб згідно [348], забезпечити поляризацію 
звуку. Для кількісної оцінки явища треба було дати опис фізич-
них процесів, що відбуваються в товщі багатошарових звукоізо-
люючих матеріалів при проходженні через них звуку, і вивести 
формули, що зв’язують деякі акустичні величини з такими вели-
чинами, як модуль зрушення матеріалу шарів і щільність серед-
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овища поширення. У результаті створеної (у подальший розвиток 
[348]) фізичної теорії практична реалізація наших пропозицій 
здійснюється за рахунок простого підбора будівельних матеріалів 
(точніше, ряду їхніх фізико-хімічних характеристик) для проек-
тованої багатошарової звукоізолюючої конструкції.

5.2. Фізичні основи поляризації звуку [66] 
Згідно [122, с. 19] «звук в твердых телах ... отличается от звука в жидкос-

тях и газах тем, что в твердых телах возникают сдвиговые напряжения и дефор-
мации... Из основного уравнения теории упругости следует, что каждое волновое 
движение в твердых телах может быть представлено в виде суммы чистых про-
дольных волн (свободная от вращения составляющая) и чистых поперечных 
волн (свободная от расширения составляющая)». 

При цьому поздовжня складова порівняно просто може бути по-
гашена додатковим звуковбирним покриттям, основну складність 
представляє боротьба з поперечною складовою, що, до того ж, пе-
реносить більшу частину енергії звукової хвилі [285; 350].

Для боротьби з нею автором ще в кандидатській дисертації [189] 
уперше у світі було запропоновано застосувати спосіб поляризації 
поперечних звукових хвиль. Поляризація світла, наприклад, дуже 
широко використається при створенні різноманітних оптичних 
пристроїв, у число яких входять: прояснені об’єктиви біноклів і 
фотоапаратів, жидкокристалічні індикатори електронних годин-
ників, світлофільтри, швидкодіючі світлові діафрагми, знако-
символьна індикація в рідкокристалічних індикаторах, і навіть 
сонцезахисні окуляри! Відомі наступні види поляризації світла, 
які, виходячи з аналогії звукового й оптичного випромінювання, 
доведеної автором [16, 280, 283], можуть бути застосовані для осла-
блення інтенсивності поперечних хвиль, (у т.ч. звукових):

1. Поляризація при відбитті;
2. Поляризація при подвійній променезаломлюваності;
3. Обертання площини поляризації оптично активними речо-

винами.
У кандидатській дисертації автора дослідження велися за п. 1, 

як технічно найбільше просто здійсненному стосовно до звуку. 
Суть наших подальших розробок 1996-2006 р. полягає в розвитку 
цих первісних ідей, та виведення їх на якісно новий рівень.

Пристрої, за допомогою яких з неполяризованих одержують 
поляризовані хвилі, називають поляризаторами, а пристрої, за до-

помогою яких виявляють поляризацію – аналізаторами (за прин-
ципом дії ідентичні поляризаторам). Ефект (у вигляді поляризації 
хвиль) досягається при їхній спільній дії. Завдання, що стояло 
в даних дослідженнях, полягало в тому, щоб підібрати таку пару: 
«поляризатор – аналізатор» для звуку. Кандидатська дисертація 
автора [189] дає тільки загальні позначення, указуючи тільки на 
принципову можливість вирішення завдання із зниження шуму 
таким способом, у наступний після її захисту період ці досліджен-
ня вступили в новий етап свого розвитку. Зокрема, в 1997 р. полу-
чене позитивне рішення на видання патенту на винахід «Способ 
ослабления интенсивности звуковых волн»  [285], і розроблене 
теоретичне обґрунтування фізичних процесів, що відбуваються 
при цьому. Явище поляризації звуку взагалі еквівалентно яви-
щу зі світла, але математичний опис поляризації звуку має ряд 
специфічних особливостей у порівнянні з математичним описом 
поляризації світла.

Продовжимо розгляд фізики процесу при проходженні звуко-
вої хвилі через товщу багатошарового твердого тіла відповідно до 
нашого винаходу [285].

Поляризатор (див. рис. 5.1) – шар матеріалу i й пропускає 
тільки компоненту хвилі й з певним напрямком коливань вектора 
зсуву S

і
 (згідно с. 380 [180] вектор зсуву звукових хвиль еквіва-

лентний вектору напруженості Е світла), виділяючи цей компо-
нент із неполяризованої вихідної хвилі i-1 у попередньому шарі 
i-1. Залежно від орієнтації аналізатора (шар матеріалу i+1) цей 
поляризований компонент або проходить, або не проходить через 
нього. При схрещеному положенні поляризатора (шар i) і аналіза-
тора (шар i+1), коли вони повернені відносно один одного на 90о, 
поперечні хвилі через них не проходять. 

На відміну від світла, де поляризатором може бути перший шар 
твердої речовини (при падінні хвилі з повітря), поляризатором 
звуку може бути тільки другий шар, тому що в повітрі поширю-
ється поздовжня звукова хвиля, і тільки лише потрапляючи в пер-
ший шар твердого матеріалу, переборюючи в перший раз границю 
розподілу середовищ «повітря – тверде тіло», вона утворює по-
перечну неполяризовану хвилю. На відміну від цього, світло вже 
споконвічно в повітрі поводиться, як поперечна неполяризована 
хвиля, тому для забезпечення поляризації світла в багатошарової 
світлопроникній конструкції потрібно на 1 шар менше.
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Таким чином, багатошарова звукоізолююча конструкція по-
винна мати щонайменше 3 шари: перший (шар i-1{на рис. 5.1 він 
поіменований як «шар 1»}), що утворює поперечну хвилю, другий 
(шар i {на рис. 5.1 він поіменований як «шар 2»}) – поляризатор, 
третій (шар i+1{на рис. 5.1 він поіменований як «шар 3»}) – аналіза-
тор. Ми застосуємо позначки нумерації шарів в загальному вигляді  
i-1, i, i+1 не дарма). Оскільки компонента хвилі при поляризації є 
частково лінійно-поляризованою, кількість шарів може бути біль-
шою, при цьому кожен наступний шар i+1 стосовно   попереднього 
шару i (за винятком самого найпершого з шарів i-1, що контактує 
безпосередньо з повітрям і служить для утворення поперечної хви-
лі, і другого шару i – саме винятково поляризатора) є аналізатором, 
а стосовно наступних за ним шарів – поляризатором. Чим більше 
шарів, тим сильніше виражений ефект поляризації. 

Кожен шар і твердого матеріалу характеризується своєю швид-
кістю поширення поперечних звукових хвиль, що згідно з нашими 
даними  [349, 285], визначається як:

   

де ρ
i
 – щільність середовища, кг/ м3, шару і; G

i
 – модуль зсуву се-

редовища, шару і.
За [269, с. 140]

G
i
 = Е

і
/(2(1+µ)

де Е
і
 – модуль пружності, Па; µ – коефіцієнт Пуассона:

   1,2< µ <1,5.
Отже, ми маємо всі вихідні дані для подальшого розгляду про-

цесів поляризації звуку.

5.3. Розгляд процесів поляризації звуку 
згідно нашого винаходу [285]

Поляризація звуку відбувається при його відбитті й перелом-
ленні на переході границі розподілу твердих тіл, що характери-
зуються різними швидкостями поширення поперечної звукової 
хвилі. Падаюча на будь-яку (будівельну, шумозахисну, та ін.) кон-
струкцію первісна звукова хвиля 0 у повітрі, (що є поздовжньою), 
частково відбивається від неї і частково попадає в товщу твердого 
тіла, де поширюється через його шар І у вигляді поперечної не-
поляризованої хвилі І, що характеризується різноспрямованими 
векторами зсуву S

1
,  і коливальної швидкості v

1
 часток пружного 

середовища, тобто в кожній точці простору І у всіляких напрям-

ках у площині, перпендикулярної до напрямку поширення хвилі 
1, ці вектори  S

1
, і  v

1
, швидко й безладно міняють один одного, так 

що жодний із цих напрямків не є переважним [349]. Переборюючи 
границю розподілу між шарами I й ІІ твердого тіла, що характе-
ризуються різними швидкостями поширення поперечної звукової 
хвилі с

1
,  та с

II
, хвиля поляризується, причому через границю роз-

поділу між шарами I й ІІ твердого тіла пропускається компонент 
хвилі – промінь 2, що характеризується переважно певним на-
прямком вектора зсуву часток S

2
. У цьому випадку виконується 

закон Брюстера – умова, при якому хвиля 11 в шарі І, відбита від 
границі розподілу, повністю поляризована (вектор зсуву S

1
1 ко-

ливається перпендикулярно до площини падіння), відбитий  11  
і переломлений 2 її промені взаємно перпендикулярні, пропуще-
ний компонент хвилі – промінь 2 – частково поляризований (век-
тор S

2
, коливається переважно в площині падіння):

    (5.1)

де α
А
, α

В
, α

С
 – кут Брюстера для границь розподілу відповідно А, В, 

С, ... 
Переборюючи границю розподілу В між шарами ІІ й ІІІ твердо-

го тіла, що характеризуються різними швидкостями поперечної 
хвилі с

II
, і с

III
, хвиля 2 повторно поляризується, причому через 

границю розподілу В пропускається компонент хвилі – промінь 3, 
частково поляризований (вектор зсувуS

3
, коливається переважно 

в площині падіння), а відбитий від границі розподілу компонент – 
промінь 21 повністю поляризований й перпендикулярний до про-
меня 3. У цьому випадку кут Брюстера може бути обчислений 
з виведеного нами співвідношення:

    (5.2 )

    tgα
A
 ≠ tgα

B   
(5.3 )

Якщо матеріали шарів різні між собою (в інакшому випадку це 
буде просто не багатошарова конструкція, а ізотропна), то:

      (5.4)
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Тому вектор зсуву S
3 

 коливається в іншій площині, аніж 
векторS

2
, відповідно границя розподілу В відбиває значну частину 

інакше поляризованої звукової хвилі 2. Крім того, відбувається та-
кож поглинання звукової енергії, тобто вона переходить у теплову. 
Влаштування великої кількості таких шарів, виконання їх зі спеці-
альних звуковбирних  матеріалів (щоб ефективно гасилася поздовжня 
складова хвилі) таким чином, щоб для кожної границі розподілу ви-
конувалася умова tgα → 1, дозволяють різко підвищити загальну зву-
коізолюючу здатність шумозахисної конструкції [349, 351].

Таке влаштування шарів матеріалу з успіхом було застосоване 
при конструюванні пристроїв, котрі являються іншими винахо-
дами автора, зокрема, карбюраторний електроагрегат Абракітова 
[352], електроагрегат «Абракитов» [353, 354] та ін.

Рис. 5.1. Поляризація поперечної звукової хвилі в товщі твердого тіла.

5.4. Додатково до поляризації звуку – 
ще і повне внутрішнє відбиття!

Явище поляризації звуку може сполучатися з іншим відомим 
фізичним явищем: повним внутрішнім відбиттям [351]. Фізичні 
основи й умови, необхідні для повного внутрішнього відбиття, роз-
глянуті вище. Правда, дослідження більшості авторів лежать саме 
в області опису повного внутрішнього відбиття світла. Очевидно, з 
огляду на єдину хвильову природу, ті ж самі фізичні процеси мо-
жуть відбуватися і при повному внутрішньому відбитті звуку.

Повертаючись до фізики процесів, котрі відбуваються в товщі 
багатошарового звукоізолюючого матеріалу, можна помітити на-
ступне. Якщо розглядається звукоізоляція від повітряного шуму, 
перший шар твердої перешкоди 1 служить тільки для утворення 
поперечних хвиль у ньому, і повне внутрішнє відбиття можливе 
тільки при переході поперечної звукової хвилі з нього в шар 2, що 
є в нашому прикладі другим за рахунком. У такому випадку також 
повинна виконуватися обговорена в описі явища поляризації звуку 
умова обов’язкової наявності в ньому не менш 2-х шарів. При цьо-
му перший з них служить тільки для утворення поперечних звуко-

вих хвиль. З вищевказаного випливає, що для забезпечення явища 
повного внутрішнього відбиття поперечної складової звукової хви-
лі при переході із шару 1 у шар 2 швидкості поширення поперечної 
звукової хвилі с

1
 і с

2
 у них повинні співвідноситися, відповідно до 

(5.4). При цьому бажано, щоб θ
граничне 

→ 0о; але θ
граничне 

≠ 0о:

Рис. 5.2. Офіційна публікація в Інтернет патентного документу [285] 
за веб-адресою [355].
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У випадку поляризації звуку, а також для урахування явища 
повного внутрішнього відбиття необхідно також врахувати і тов-
щину кожного із шарів d

i
 (за винятком лише зовнішнього, найпер-

шого шару, що безпосередньо контактує з повітрям, і що служить, 
як показано вище, винятково для утворення поперечної звукової 
хвилі). Згідно [269, с. 291], «падая на тонкую пленку, световой луч час-
тично отражается от верхней, а частично – от нижней поверхностей пленки. 
Разность фаз отраженных волн зависит от разности хода лучей, которая в свою 
очередь определяется различием путей, и дополнительной разностью хода λ/2, 
вызванной изменением фазы на 180о при отражении от передней поверхности 
пленки». Зіставивши це з [269, с. 243], зробимо висновок, що для по-
перечних звукових хвиль характерно аналогічне явище, як і для 
світла. Тільки в цьому випадку поняття «тонкая пленка» заміню-
ється поняттям i-й, (але не менш, ніж 2-й) шар твердої речовини 
товщиною d

i
, м. Різниця ходу променів при нормальному падінні:

   

З умови δ = kλ, м (k= 0; 1; 2; … – ціле число), випливає виражен-
ня для довжини хвилі λ, що відповідає:

– посиленню інтенсивності відбитих компонентів (i-1)1 и (i-1)11 
за формулою (2.12):

  м (k= 0; 1; 2; … – ціле число).  (5.5)

– ослабленню інтенсивності відбитих компонентів (i-1)1 и (i-1)11 
за формулою (2.13):

  м (k= 0; 1; 2; … – ціле число).  (5.6)

Практична цінність цих співвідношень наступна. Якщо відо-
ма товщина шару d

i
, при k = 1 можна визначити довжину хвилі λ, 

при якій за рахунок інтерференційних явищ її компоненти гасять 
один одного; чи, навпаки, виходячи з максимальної інтенсивності 
на дискретній довжині хвилі λ підібрати товщину шару d

i
, таким 

чином, щоб погасити її. Можливо і збільшення здатності шару i до 
відбиття звуку з дискретною довжиною хвилі λ (5.5), наприклад, в 
акустичних дзеркалах. Тим більш, що (5.6) являє собою:

  м; (k= 0; 1; 2; … - ціле число). (5.7)

Тобто гасінню підлягають усі хвилі з дискретними значеннями 
довжини хвилі, кратні λ, і обумовлені шляхом обчислення λ при 
k=1, і множення цього числа λ на цілі числа (k = 2; 3; 4; …)... На-
приклад, якщо λ = 0,02 м, – гасінню підлягають, крім неї, також 
хвилі з довжинами 0,04; 0,06; 0,08; 0,10; 0,12; ... м, і т.д.)

5.5. Алгоритм та програма розрахунку конструктивних 
пара метрів багатошарових звукоізолюючих панелей 
типу «Сандвіч»з використанням явища 
поляризації звуку [42; 357; 358]

Таким чином, слід відзначити, що в рамках досліджень авто-
ра був винайдений принципово новий спосіб боротьби із шумом, 
авторські права якого захищені документом [285]. Він реалізує 
явище поляризації поперечної звукової хвилі в товщі багатоша-
ровій звукоізолюючій панелі, можливість використання якого 
з метою зниження шуму показана в роботах [349, 348]. Однак 
безпосередньо для створення такої панелі принципової ідеї [285] 
недостатньо – необхідно визначити її основні технічні параметри, 
виконати її конструктивний розрахунок. Мова йде про багатоша-
рову звукоізолюючу панель типу «сандвіч» [356]. Алгоритм тако-
го розрахунку був знайдений особисто автором [357]. Розрахунок 
конструктивних параметрів панелі «сандвіч» згідно з вище вка-
заними положеннями]  – порівняно складна математична задача, 
тому у подальший розвиток нами була розроблена комп’ютерна 
програма [358]. В якості засобу програмування обрано «Visual 
Basic». Програма може бути реалізована в рамках «Microsoft Exc-
el», що входить до складу відомого пакету «Microsoft Office»  (на-
стільні ПК або ноутбуки), або «Pocket Excel», що застосується на 
кишенькових ПК. Ілюстративний матеріал, що представляє інтер-
фейс розробленої нами програми, наведено у роботі [42].

5.6. Вплив мікроструктури пористих матеріалів 
на їхні звуковбирні властивості  [67]

Проблема удосконалення існуючих засобів боротьби із шумом 
у даний час є досить актуальною. Одним з напрямків її розв’язання 
є створення звуковбирних облицювань з пористих матеріалів. 
Такими матеріалами, згідно з сучасною конструкторською прак-
тикою, облицьовуються лицьові поверхні багатьох звукоізолюю-
чих конструктивних елементів [359], що забезпечує підвищення 
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ефективності дії таких шумозахисних пристроїв. Так, лицьова 
поверхня запатентованих нами звукоізолюючих елементів згідно 
за формулою винаходу (див. наступну частину) може мати таке по-
криття з пористих матеріалів. При тому додатковий шар з іншого 
матеріалу забезпечує умови для поляризації звуку, і утворює той 
самий «сандвіч», о якому говорилося в попередньому підрозділі. 
Таким чином, розмірковуючи про поляризацію звуку, і розробля-
ючи багатошарові шумозахисні прилади, не можна оставити в боці 
верхнє покриття таких пристроїв, що грає додаткову роль в проце-
сі зменшення шуму та виконується з пористого матеріалу.

При цьому дотепер відсутнє обґрунтування взаємозв’язку між 
мікроструктурою цих матеріалів і їх акустичними характерис-
тиками, що утрудняє їхній підбор і використання. Перша спроба 
дати таке обґрунтування була розпочата в роботі [360]. В [363, 364] 
приводиться докладний і розширений опис механізму дії пористих 
звукопоглиначів відповідно до наших досліджень.

Не вдаваючись до детального переказу [363, 364], скажемо, що 
в цій роботі вперше висунута оригінальна ідея розглянути пористу 
мікроструктуру таких звукопоглиначів як сукупність з’єднаних 
між собою вакуумованих судин. (Перешкодою на шляху звуку 
може бути середовище, позбавлене пружності, тобто вакуум. Ця 
ідея реалізована в цілому ряді відомих звукоізолюючих пристро-
їв (звукоізолюючих панелей), що містять порожнину з вакуумом 
усередині твердого корпуса (наприклад, [359])). В роботі  [363] 
показано, що заповнені повітрям пори в просторі звукопогли-
начів можна розглядати як мікроскопічні вакуумовані судини. 
Так,  в роботі [269] наводиться формула для розрахунку довжини 
вільного пробігу молекул l: (основна характеристика вакууму, від 
якої також залежить пропускання звуку) залежно від розміру d, 
що являє собою характерний розмір вакуумованої судини. Вищев-
казане теоретичне положення цілком підтверджується роботою 
[304], де зазначено, що якщо газ настільки розріджений, що ви-
конується умова d ≤ l, то «молекулы непосредственно переносят импульс 
от одной пластинки к другой, ни с чем не сталкиваясь по дороге, и переносимый 
импульс пропорционален числу молекул, способных его переносить, и обраща-
ется в нуль при полном вакууме». Як уже відзначалося вище, ці принци-
пи використовують при конструюванні звукоізолюючих пристроїв 
з вакуумом.

Однак у тій же роботі [304] далі зазначено, що «состояние заклю-

ченного в сосуд газа (разреженный или плотный) – свойство скорее сосуда, чем 
газа. При нормальной атмосферной плотности свободный пробег l ~ 2·10-5 см. 
Следовательно, когда воздух обтекает самолет, он должен считаться плотным. 
Но если он течет в тонком капилляре радиуса < 2·10-5 см или в очень мелких 
порах специального фильтрующего вещества, тот же воздух ведет себя как раз-
реженный». Аналізуючи це висловлення, можна прийти до висновку 
про те, що дрібні пори і капіляри мають τ = 0, тобто наділені зву-
коізолюючою здатністю R = +∞ дБ. Це обумовлено особливостями 
розріджених газів на відміну від щільних.

У той же час відомі так звані пористі і штучні (виконані з по-
ристих звуковбирних матеріалів) звукопоглиначі, причому погли-
нання звуку такими матеріалами в роботі [288] порозумівається 
тим, що воно «происходит в результате перехода звуковой энергии в тепло 
вследствие преодоления внутреннего трения в порах».

Високі звукоізолюючі (звукопоглинання забезпечує і звукоізо-
ляцію) властивості звуковбирних матеріалів із дрібними порами 
порозуміваються автором цієї роботи безпосередньо, як результат 
наявності в них вакуумованих порожнин, тобто пір, наповнених 
повітрям при тиску рівному атмосферному, – котрі, проте, через 
свої малі розміри поводяться як мікроскопічні вакуумовані зву-
коізолюючі пристрої за умови l ≥ d, де d – діаметр пори. Вірогідно, 
звуковбирні властивості пористих матеріалів пояснюються тим, 
що звукова енергія, потрапляючи в них, незначно відбивається 
від границі розподілу середовищ «повітря – пористий матеріал» і 
проходить усередину, випробуючи при розповсюдженні у твердо-
му матеріалі оболонок пір, (тобто – по волокнам матеріалу), зву-
копоглинання за зазначеними вище причинами. Усередині самих 
пір переноситися вона не може, отже, вона відбивається від їхніх 
стінок, причому роздрібнюється в різноманітних напрямках. Ці 
відбиття багаторазові, тому що кількість пір дуже велика. Таким 
чином, значно збільшується відстань, прохідне хвилею усередині 
шару пористого і волокнистого матеріалу. Однак на відміну від 
відомих панелей з вакуумованими порожнинами (великого по-
рівняно з довжиною звукової хвилі розміру), що забезпечують зву-
коізоляцію, пористі й волокнисті матеріали мають макроскопічні 
(свідомо порівнянні з довжиною звукової хвилі чутного діапазону) 
розміри, їхній «екран» мікропор не є суцільним і, зрештою, звуко-
ва хвиля «обтікає» їх завдяки дифракції і виходить назовні, зна-
чно ослаблена.
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Вищевикладені теоретичні передумови послужили основою 
розробки конкретних протишумових пристроїв, про які розпові-
дається в наступній частині.

5.7. Глобальна наукова теорія, що пояснює процеси 
зниження шуму при переході звуковою хвилею 
границі розподілу середовищ [68; 368; 369; 370]

Існує безліч  наукових теорій, що пояснюють механізм знижен-
ня шуму в різного роду шумозахисних пристроях: звукоізолюю-
чих панелях й екранах, звуковбирних облицюваннях й ін.. [19]. 
Це питання досліджувалося в працях відомих вчених-акустиків: 
Осипова Г.Л., Юдина Е.Я., Сафонова В.В., Самойлюка Е.П. та ін., 
у дослідженнях закордонних авторів, йому присвячені численні 
диссертаційні роботи, і т.п. Зокрема, йому була присвячена та-
кож власна кандидатська дисертація автора цієї роботи [189]. Од-
нак кожний з дослідників, – (у т.ч. й автор дійсної роботи у своїх 
ранніх працях [189]), створюючи власну теорію зниження шуму, 
досліджує вузьку, локальну область додатка результатів його до-
сліджень. У той же час було б цікаво інтегрувати їхні досягнення в 
різних підобластях акустики, створити єдину теорію, що пояснює 
«механізм» зниження шуму [15].

Методика нашого дослідження полягає в наступному [29].
Як відомо, Нільс Бор створив відомі всім постулати Бора за ра-

хунок узагальнення, апроксимації, синтезу й систематизації вже 
відомих до нього розрізнених фактів у досліджуваній їм області 
фізики. Він зібрав воєдино всі вже відомі відомості, умовиводи, 
наукові теорії інших учених, об’єднавши їх у єдине ціле й до-
давши їм чітку логічну форму у вигляді вже згаданих постулатів 
Бора. Цінність такого виду наукової праці полягає не в проведенні 
якихось власних досліджень, експериментів, і ін., а саме в скла-
денні постулатів неявної, схованої глобальної закономірності, що 
успішно апроксимується вже відомими результатами локальних 
досліджень і різного роду «окремими випадками» [29]. Подібний 
підхід: (вивчення існуючих різнотипних наукових теорій (у цьо-
му випадку присвячених зниженню шуму); виявлення загальних 
подібних рис між ними; формулювання виявленої загальної за-
кономірності (раніше неявно вираженої) як основний постулат; 
виявлення з нього найважливіших логічних наслідків, – (як по-
яснюючих уже відомі факти, так і нових, малопередбачуваних); 

патентування ідеї з метою констатації світової наукової новизни 
й визнання авторського права; застосування її не тільки для по-
яснення принципу дії існуючих шумозахисних пристроїв, але й 
створення нових таких пристроїв на базі постулату й наслідків) 
[29], – і був успішно застосований нами для створення нашої теорії 
(в електронному вигляді представлена на  [15]).

Вихідною передумовою для нашого узагальнення є аксіоматич-
ний, давно підтверджений і всім відомий факт про те, що в рідині й 
у газі розповсюджуються поздовжні звукові хвилі, у твердому серед-
овищі – комбінація поздовжньої і поперечної звукової хвилі: (виги-
нові, крутильні й ін. хвилі – у залежності від співвідношення поздо-
вжньої й поперечної складової й просторової орієнтації вектора зсуву 
в товщі пружного середовища твердого тіла) [19, 269, 121].

Сутністю пропонованої теорії зниження шуму є визнання того 
безперечного факту, що ослаблення інтенсивності звукової енергії 
при зіткненні звукової хвилі з перешкодою відбувається за раху-
нок видозміни векторів коливальної швидкості й зсуву звукової 
хвилі при перетинанні границь розподілу різних середовищ, тоб-
то за рахунок перетворення поздовжньої звукової хвилі в попере-
чну, наприклад, при переході границі розподілу середовищ: «по-
вітря – тверде тіло» (зниження шуму при падінні звукової хвилі 
з повітря на звукоізолюючий екран); за рахунок зміни напрямку 
векторів коливальної швидкості й зсуву (перетворення поперечної 
хвилі одного типу в поперечну ж хвилю іншого типу) при переході 
границі розподілу двох твердих тіл з різними фізико-хімічними 
характеристиками (зниження шуму усередині багатошарової зву-
коізолюючої панелі типу «сандвіч») і ін.

Що міняється в результаті постульовання цього факту? На пер-
ший погляд, начебто б нічого?!! Старі, відомі теорії зниження шуму, 
що належать перу інших авторів, однаково  продовжують діяти: 
тому що наша теорія їх не спростовує. Ми пояснюємо зниження 
інтенсивності звуку як результат перетворення хвилі одного типу у 
хвилю іншого типу; інші автори, не акцентувати увагу саме на пере-
творенні (хоча, природно, визнаючи цей безперечний факт), пояс-
нюють те ж саме ослаблення інтенсивності, опираючись на кінцеві 
фактори процесу шумозниження: (товщину, хімічний склад і фізи-
ко-механічні властивості перешкоди на шляху поширення, і ін.)

Наприклад, відома емпірична залежність зниження шуму при 
влученні його з повітря на тверду перешкоду залежно від  маси цієї 
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перешкоди (товста бетонна стіна захищає внутрішні приміщення 
будинку краще, ніж тонка й менш масивна). Однак, згідно нашої 
теорії, зниження шуму в цьому випадку обумовлено саме умовами 
перетворення звукової хвилі із поздовжньої (повітряної) у попере-
чну (структурний звук); маса акустичного екрана – лише немину-
чий наслідок, а аж ніяк не вихідна передумова! Збільшуючи масу й 
товщину перешкоди, ми змінюємо умови перетворення поздовжньої 
хвилі в поперечну; пропорційно росту маси й товщини змінюється й 
індекс звукоізоляції. Ослаблення звуку в однакових умовах пере-
шкодами однієї й тієї ж товщини, виготовленими з різних матері-
алів, як відомо, здійснюється різним чином (цегельна стіна, або бе-
тонна панель, або металевий аркуш однакових габаритних розмірів 
і конфігурації, розташовані на шляху однієї й тієї ж звукової хвилі, 
знижують шум на різну кількість децибелів). Згідно нашої теорії, 
хімічний склад матеріалу змінює умови перетворення хвилі, тобто 
очевидно, що в кожному з описаних трьох випадків у твердому се-
редовищі (цегельної, бетонної або металевої перешкоди) хвиля буде 
поширюватися різним чином, – і, отже, ослаблення інтенсивності 
характеризується різними між собою величинами. 

Відомо, що багатошарові звукоізолюючі конструкції володіють 
значно більшою звукоізолюючою здатністю, ніж одношарові (точ-
но такої ж товщини; виготовлені з того ж самого матеріалу, що й 
будь-який один із шарів). З погляду  нашої теорії цікавість являють 
собою не самі фізико-механічні характеристики матеріалу, з якого 
виготовлена така конструкція, а саме співвідношення цих харак-
теристик для кожної пари шарів. Взагалі, на наш погляд, ефектив-
ність звукоізоляції залежить від збільшення кількості переходів 
через границі розподілу середовищ. Чим більше границь – тим 
більше стрибкоподібних перетворень векторів коливальної швид-
кості й зсуву хвилі, – тим, відповідно, сильніше послабляється 
звук. Наприклад, розглянемо шумозахисні властивості віконної 
рами: (вікна – головне джерело проникнення вуличного шуму 
усередину будинку, розташованих уздовж магістралей з інтенсив-
ним рухом транспорту)1. Одинарне віконне скло, – (трансформація 
звукової хвилі «повітря – стекло – повітря»), – характеризується 

1 Чому саме вікна? Справа полягає в тому, що скрізь товщу твердого матеріа-
лу (наприклад, стіну будинку) в приміщення проникає приблизно 1/400 
частина звукової енергії; решта проходить скрізь отвори – у т.ч. й вікна.

низькою звукоізолюючою здатністю й у цей час практично не за-
стосовується. Подвійне віконне скло (яке, на нашу думку, ефек-
тивніше одинарного саме за рахунок більшої кількості переходів: 
«повітря – стекло – повітря – стекло – повітря», тобто багаторазо-
вої трансформації «поздовжня звукова хвиля  – поперечна – поздо-
вжня – поперечна – поздовжня») як  шумозахисний засіб поступи-
лося зараз місцем потрійному віконному склу: (кількість переходів 
через границю розподілу середовищ ще більше) [361, 362].

Найкращий доказ нашої теорії – пористі звуковбирні матеріа-
ли [363, 364]. У їхній внутрішній структурі, де «кістяк» твердого 
матеріалу багаторазово чергується з порами, кількість переходів 
через границю розподілу середовищ максимальний! І, як наслі-
док, – відомі дані про їхню найвищу ефективність у плані боротьби 
із шумом.

Як відомо, основну цінність представляє не самі постулати, 
а наслідки. Так, заявивши про збільшення зниження інтенсивнос-
ті звуку при збільшенні кількості трансформацій звукової хвилі 
при багаторазовому переході через границі різнорідних середовищ 
поширення, ми постулюємо факт створення багатошарових (і тон-
костінних) звукоізолюючих екранів з найвищою ефективністю 
в плані боротьби із шумом. Принципово можливо замість дорогої 
товстенної одношарової звукоізолюючої плити, (виготовленої, 
наприклад, з металу), створити дешевий, легкий, тонкий екран, 
що представляє собою набір тонкостінних пластин з повітряним 
проміжком між ними (або без нього: заповнюється визначеними 
матеріалами). Весь секрет криється в підборі матеріалів для кож-
ного шару: вид матеріалу для кожного шару, його товщина й ін. 
характеристики в обов’язковому порядку різні й визначаються, 
виходячи з виведених нами теоретичних співвідношень. Що ж 
це за співвідношення? Тут варто звернутися, у першу чергу, до 
нашого запатентованого винаходу «Способ ослабления интенсив-
ности звуковых волн» [285] (до речі, факт наявності зазначеного 
документа констатує офіційне визнання нашої теорії експертами-
патентознавцями). 

Подібний же принцип, – при зовнішній неадекватності при-
строїв, – застосований у створенні звуковбирної панелі з пористих 
матеріалів [365, 366]. При її конструюванні також були застосо-
вані вищевказані ідеї, що випливають із наших попередніх роз-
робок.
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***
В частині 2 було надано приклад наукового пошуку автора зо-

всім в іншій галузі – спростування теорії відносності Ейнштейна, 
а саме її положення, що неможливе існування об’єктів матеріаль-
ного світу із швидкостями, що перевищують швидкість світла 
в вакуумі. Автор ще в 1994 р. навів теоретичне обґрунтовування,  
але за обмеженістю своїх матеріально-технічних ресурсів не міг 
доказати його експериментально. Але в подальший період неза-
лежні дослідники, котрі мали такі ресурси, здійснили лабораторні 
дослідження та обґрунтували існування таких надсвітлових швид-
костей емпіричним чином.

В частині 5 на відміну від цього надається зовсім інша, але 
не менш велика ідея – глобальної теорії, що пояснює процеси 
зменшення шуму як результат перетворення хвилі одного типу 
у хвилю іншого типу при переході границі розподілу середовищ 

Рис. 5.3. Сканований документ, що підтверджує пріоритет Абракіто-
ва В.Е. на передбачуване наукове відкриття [367] від 25.05.94 р.

(за рахунок видозміни векторів коливальної швидкості й зсуву 
звукової хвилі при перетинанні границь розподілу різних серед-
овищ), що, на нашу думку, також може претендувати на рівень 
наукового відкриття [367]?

Ідея сформульована в публікаціях [368, 370], розвинена в бага-
тьох інших [285,349, 351, 357, 358, 361, 363, 365, 366], а 25.05.94 
автором був зафіксований факт подання документу «Зависимость 
коэффициентов звукопоглощения и отражения звука от характе-
ристик среды распространения падающей и пропущенной звуко-
вой волны», що офіційно зареєстрований як «Заявка на открытие 
№ ОТ ОВ 56» [367].

Формула пропонованого наукового відкриття в цій монографії 
викладена декілька іншим чином, ніж в  [367] (хоча адекватна пер-
вісному формулюванню за суттю). Це пояснюється значним уточ-
ненням нашої теорії за 12 років, які пройшли з моменту подавання 
первісної заявки (наприклад, авторські наукові публікації [285, 
349, 351, 357, 358, 361, 363, 365, 368, 370]). Корекція стосується 
акуратності, точності, лаконізму формулювань, та ніяким чином 
не змінює вихідну первісну суть. Якщо б заявка  [367] подавалася 
б в 2006 р., (а не в 1994), викладені в ній матеріали ми скоригували 
би таким чином:

Формула передбаченого наукового відкриття: Виявлена невідо-
ма раніше залежність коефіцієнтів поглинання та відбиття звуку 
від характеристик середовища розповсюдження звукової хвилі, 
котра падає на перешкоду та пропускається крізь неї: ослаблення 
інтенсивності звукової енергії при зіткненні звукової хвилі з пере-
шкодою відбувається за рахунок видозміни векторів коливальної 
швидкості й зсуву звукової хвилі при перетинанні границь розподі-
лу різних середовищ, тобто за рахунок перетворення поздовжньої 
звукової хвилі в поперечну, наприклад, при переході границі роз-
поділу середовищ: «повітря – тверде тіло» (зниження шуму при 
падінні звукової хвилі з повітря на звукоізолюючий екран); за 
рахунок зміни напрямку векторів коливальної швидкості й зсуву 
(перетворення поперечної хвилі одного типу в поперечну ж хвилю 
іншого типу) при переході границі розподілу двох твердих тіл з різ-
ними фізико-хімічними характеристиками (зниження шуму усе-
редині багатошарової звукоізолюючої панелі типу «сандвіч») і ін.

Первісна формула в  [367] говорить практично теж саме – але де-
кілька іншим чином. Автор наполягає на пріоритеті заявки ОТ ОВ 
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56 згідно з датою подання  25.05.94 р., – однак, при розгляданні її 
за суттю налягає на поліпшеному скоригованому сучасному форму-
люванні (з врахуванням корекції первісних матеріалів за 12 мину-
лих років наступних досліджень, - наприклад, згідно за [368]).

ВИСНОВКИ 
В п’ятій частині викладено теоретичні засади запропонованих 

рішень в галузі конструювання засобів звукоізоляції та звукопо-
глинання, тобто наукові основи інженерних рішень для ослаблен-
ня інтенсивності звуку, розроблені особисто автором [69]. А саме:

1) Винайдений спосіб ослаблення інтенсивності звукових хвиль 
[285], який застосовує в якості заходу зменшення тієї інтенсивнос-
ті фізичне явище поляризації звуку. Згідно за формулою винаходу 
подовжню звукову хвилю перетворюють у неполяризовану попере-
чну, пропускаючи її через декілька шарів твердого матеріалу. При 
цьому наявність кожного шару забезпечує свою, специфічну, влас-
тиву йому функцію. Загальну кількість шарів можна підрахувати 
за запатентованою [285] формулою:

    N = 1+n ≥ 3,   
де n – число пар «поляризатор-аналізатор» (чисто математично – 
число, кратне 2). 

Описані фізичні основи процесу поляризації звуку, сформульо-
вані необхідні умови задля його створення. Виведені формули за-
для обчислення тангенсу кута падіння α

1;2
 (як відношення швидко-

стей поширення згинаючих звукових хвиль у шарах 1 і 2), визна-
чення куту Брюстера при поляризації, умови, при яких при тому 
відбувається повне внутрішнє відбиття звукової хвилі усередині 
шару матеріалу, (що додатково збільшує ефект зменшення шуму). 
Створений алгоритм розрахунку конструктивних параметрів бага-
тошарових звукоізолюючих панелей типу «Сандвіч» з використан-
ням явища поляризації звуку, сформульовані вимоги задля підбо-
ру фізичних параметрів матеріалу кожного шару в таких панелях, 
та відомості, необхідні для конструктивного розрахунку таких 
панелей. Створена комп’ютерна програма задля обчислення тих 
параметрів та винайдення середньої власної звукоізоляції багато-
шарової звукоізолюючої панелі типу «сандвіча» у нормованому діа-
пазоні частот f

н
÷ f

в
, Гц за виведеною в процесі досліджень формулою:

R’
w
 =((20lg k·m·f

н
 -47,5)+(20lg k·m·f

в
 -47,5))/2, дБ.

2) Досліджений вплив мікроструктури пористих матеріалів 

на їхні звуковбирні властивості. Лицьові поверхні багатьох зву-
коізолюючих конструктивних елементів (у т.ч. і тих, що були 
винайдені автором) облицьовуються пористими матеріалами зад-
ля збільшення ефекту послаблення шуму. Розглядається процес 
проходження звукової хвилі в пористому матеріалі. Виконується 
аналіз ефективності поглинання пружних хвиль у залежності від 
розмірів пір, що дозволяє вдосконалити конструкцію таких зву-
ковбирних прокладок, виготовлених із пористого матеріалу. 

Запропоновані теоретичні основи інженерних рішень для ос-
лаблення інтенсивності звуку знайшли подальше застосування 
при конструюванні шумозахисних засобів (частини 6, 7) та ство-
ренні орієнтованих акустичних випромінювачів з заданою вузь-
кою характеристикою спрямованості (частина 8).

Виявлена невідома раніше залежність коефіцієнтів поглинання 
та відбиття звуку від характеристик середовища розповсюдження 
звукової хвилі, котра падає на перешкоду та пропускається крізь 
неї: ослаблення інтенсивності звукової енергії при зіткненні зву-
кової хвилі з перешкодою відбувається за рахунок видозміни 
векторів коливальної швидкості й зсуву звукової хвилі при пере-
тинанні границь розподіла різних середовищ, тобто за рахунок пе-
ретворення поздовжньої звукової хвилі в поперечну, наприклад, 
при переході границі розподілу середовищ: «повітря – тверде тіло» 
(зниження шуму при падінні звукової хвилі з повітря на звукоізо-
люючий екран); за рахунок зміни напрямку векторів коливальної 
швидкості й зсуву (перетворення поперечної хвилі одного типу 
в поперечну ж хвилю іншого типу) при переході границі розподілу 
двох твердих тіл з різними фізико-хімічними характеристиками 
(зниження шуму усередині багатошарової звукоізолюючої панелі 
типу «сандвіч») і ін.

Таким чином, створена глобальна наукова теорія, що на під-
ставі цього пояснює процеси зниження шуму при переході звуко-
вою хвилею границі розподілу середовищ. 
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ЧАСТИНА 6

СТВОРЕННЯ ШУМОЗАХИСНИХ 
ЗАСОБІВ ОРИГІНАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

6.1. Багатошарова звуковбирна панель, що обгороджує [70]
У раніше опублікованої автором роботі [360] розпочата спроба 

описати механізм дії пористих звукопоглиначів. Було відзначено 
[363], що при проходженні звукової хвилі через матеріал із круп-
ними порами відбувається її багаторазове переломлення на грани-
ці розподілу середовищ «повітря – пористий матеріал», що, у свою 
чергу, збільшує його звукоізолюючі властивості в порівнянні з ма-
теріалом, позбавленим пір. Також указувалося, що в матеріалах 
із невеликими порами ці пори утворюють мікроскопічні вакуумо-
вані звукоізолюючі пристрої, і звукова енергія через пори не пере-
носиться, що значно зменшує звуковбирні властивості матеріалу 
з невеликими порами, але збільшує його звукоізолюючі власти-
вості. Усі вищевикладені теоретичні передумови були використані 
при створенні конкретного протишумового пристрою. 

Багатошарова звуковбирна панель, що містить мікроскопічні 
звукоізолюючі пристрої, згідно за дослідженнями попередньої 
частини та [363, 364] представлена в роботі [365, 366], де докладно 
описана її конструкція. 

Власне кажучи, багатошарові звуковбирні панелі добре відо-
мі. Однак у докладних описах механізму їхньої дії, приведені, 
наприклад, у [214], дослівно зазначено: «все они обладают сквозной 
пористостью с размерами менее 1 мм. Внутри пор может распространяться звук, 
затухающий из-за потерь», (за нашими даними, це вірно, тільки коли 

дотримується умова d > 10-7 м), а також «все структурные величины 
(диаметр пор, диаметр волокна) очень малы по сравнению с длиной волны, что 
позволяет рассматривать эти материалы как однородную среду с внутренними 
потерями», через що підбор сполучення структурних характеристик 
кожного шару ведеться, по суті, без урахування їхньої мікрострук-
тури (що, природно, не завжди позитивно позначається на їхніх 
властивостях у плані звукопоглинання). Хоча в роботі [214] ем-
пірично виявлено, що «переход от свободного поля к акустически жесткой 
стене должен происходить за счет ступенчатого увеличения удельного сопроти-
вления продуванию при переходе от слоя к слою». Ця цитата в сукупності 
з іншими даними, приведеними в [214], свідчить про правомір-
ність теоретичних міркувань нашої роботи. Зазначені дані (робота 
[214]) виходять з експериментальних спостережень і теорій одно-
рідного і квазіоднорідного поглинача і на цьому емпіричному рівні 
вважається [214], що «попытки лучше учесть микроструктуру материала… 
не оканчивались ничем». У той же час у нашій роботі ця проблема зва-
жується саме як проблема урахування мікроструктури матеріалу.

А поглинання звуку пористими матеріалами було пояснено 
нами як наслідок звукоізолюючих властивостей їхніх пір, що 
представляють собою саме вакуумовані порожнини.

Вищевикладені теоретичні передумови послужили основою 
створення багатошарових звуковбирних панелей. Зазначені зву-
ковбирні панелі забезпечують зниження рівня звуку на 8 – 10 дБА, 
що підтверджується даними вимірів на лабораторному стенді, що 
показаний на рис. 6.1. Вони можуть бути застосовані самостійно 
у вигляді конструкцій, що обгороджують, у приміщеннях, де ма-
ються в наявності могутні ДШ, такі як виробниче устаткування 

Рис. 6.1. Лабораторний стенд:
1 – шумомір ВШВ – 003; 2 – мікрофонний капсуль М – 101; 3 – звукоізо-
люючий кожух; 4 – зразок досліджуваної конструкції (панелі); 5 – зву-
ковбирний матеріал; 6 – ДШ.
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і т.п., а також у якості додаткового звуковбирного покриття на 
традиційних звукоізолюючих панелях.

6.2. Шумоізолюючий кофердам [71]
Винахід  [37] відноситься до засобів корабельної звукоізоляції, 

застосовуваної, наприклад, на рибальських судах, щоб уникнути 
розполохання риби, що ловиться, шумом працюючих корабель-
них механізмів (встановлених у машинному відділенні двигунів, 
устаткування і т.п.), і, що значно важливіше, на бойових кораблях 
з метою утруднення їх шумопеленгації і знищення акустичними 
самонавідними мінами і торпедами супротивника.

Відома конструкція корпуса кораблів і судів, при якій вони ма-
ють подвійне дно і подвійні борти, наприклад, для цілей підвищен-
ня живучості, причому як зовнішнє, так і внутрішнє (друге) дно чи 
борти є герметичними і водонепроникними, при цьому елементи 
набору корпуса, розташовані в міждонному просторі – флори, що 
переходять у шпангоути, і стрингери, також є герметичними і во-
донепроникними і поділяють зазначений міждонний простір на 
відсіки (кофердами), що використовуються для збереження рідко-
го палива, котельні і питної води, мастил [372].

Відомий пристрій для перешкоджання поширення шуму від 
працюючих механізмів судна чи корабля через його корпус у воду 
у вигляді шумоізолюючого кофердаму, що представляє собою двох-
стінну конструкцію з повітряним простором між стінками [121]. 
Його основним недоліком є низька звукоізолююча здатність, обу-
мовлена наявністю повітряного простору з атмосферним тиском у 
ньому. Безумовно, у цьому просторі звук послабляється деяким 
чином за рахунок поглинання і розсіювання на молекулах повітря, 
однак, він, як і всі інші гази, є середовищем, що проводить звук, що 
і спричиняє низьку звукоізолюючу здатність такого кофердама.

Прототипом винаходу є шумоізолюючий кофердам судна, що міс-
тить герметичний відсік, обмежений непроникними стінками [237].

Даний кофердам має той же недолік, що і відзначені вище при-
строї, і, крім того, складний і незручний при користуванні за раху-
нок можливої відсутності знімної підлоги в машинному відділенні 
корабля. Для доступу людей усередину, наприклад, для ремонту, 
можна передбачити люки і горловини і т.п., а можливість зменши-
ти звукоізолюючу здатність за рахунок розбирання однієї зі стінок 
кофердаму практично не має ніякого значення, тому що це тільки 

погіршує і без того низькі акустичні характеристики корабля, 
оснащеного такими кофердамами. Відсутній також взаємозв’язок 
між живучістю корабля і його знімною підлогою.

Технічним результатом від використання винаходу є забез-
печення максимальної звукоізолюючої здатності корпуса судна 
в сполученні з забезпеченням вимог його живучості і найбільш ра-
ціонального використання наявних у наявності конструктивних 
елементів.

Даний результат досягається за рахунок того, що в шумоізолю-
ючому кофердамі за [371], який містить герметичний відсік, обме-
жений непроникними стінками, одна зі стінок відсіку сполучена 
з обшиванням зовнішнього дна чи борта судна, що має подвійне дно 

Рис. 6.2. Шумоізолюючий кофердам згідно [371, 373].
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чи борти, інша стінка сполучена з обшиванням внутрішнього дна 
чи борта судна і має люк із кришкою, що герметично закочується, 
для доступу людей усередину відсіку, і клапан для вакуумування, 
сполучений із приймачем для забору води суднової аварійної водо-
відливної системи, інші стінки відсіку сполучені з  флорами чи 
шпангоутами і стрингерами в міждонному чи міжбортному про-
сторі судна, причому усередині відсіку підтримується середній 
вакуум, тобто дотримується умова 1≥ d, де d – найменша відстань 
між зовнішнім і внутрішнім чи дном бортом, м; 1 – довжина віль-
ного пробігу молекул, м. 

Винахід пояснюється кресленням (рис. 6.2). Шумоізолюючий 
кофердам містить стінки, сполучені з обшиванням зовнішнього 
дна чи борта 1, флорами (поперечними донними балками) 2, чи 
шпангоутами 3, а також зі стрингерами (подовжніми балками) 
4 з обшиванням внутрішнього дна чи борта 5, вакуумований між-
донний простір 6, на обшиванні 5 розміщений люк для доступу 
людей усередину кофердама 7, що закривається герметично криш-
кою 8, і клапан для вакуумування, сполучений із приймачем для 
забору води суднової аварійної водовідливної системи 9.

Пристрій [373, 374] працює в такий спосіб. 
При роботі ДШ усередині судна (двигуна і т.п.) звукові хвилі 

поширюються від нього в товщі внутрішнього дна чи борта 5. Од-
нак, ввійшовши в міждонний простір 6, вони загасають через від-

Рис. 6.3. Офіційна публікація в Інтернет патентного документу [371] 
за веб-адресою [375].

сутність в ньому часток пружного середовища, здатних проводити 
звук. У такий спосіб запобігають передачі шуму від обшивання 
зовнішнього дна чи борта 1 у воду.

Винахід може бути застосований практично на будь-якому 
кораблі чи судні, постаченому подвійним дном, корпус якого має 
необхідний запас міцності.

6.3. Пристрій аускультативної діагностики згідно [376, 377]
Винахід відноситься до медичної техніки, а саме до аускульта-

тивних діагностичних пристроїв – фонендоскопів.
Як вказувалося в п. 1.13.5, відомий стереофонендоскоп, який міс-

тить голівки з мембранами, звукопроводами і рознімним з’єднанням 
у вигляді двох тримачів з фіксаторами на кінцях і сполучній ланці, 
причому фіксатори виконані сферичної форми з пластмаси, а спо-
лучна ланка у вигляді еластичної трубки [239]. Недоліком зазначе-
ного пристрою є істотне перекручування АЧХ звукового сигналу, пе-
реданого через звукопроводи: його ослаблення, наявність перешкод 
і зовнішніх шумів і т.п., обумовлене низькими звукоізолюючими 
якостями звукопроводів, унаслідок чого утрудняється прослухову-
вання (здійснення діагностики), виникає небезпека неправильної 
(помилкової) діагностики лікарем захворювання пацієнта і т.д.

Завданням винаходу є зменшення перекручувань АЧХ звукового 
сигналу за рахунок підвищення звукоізолюючої здатності звукопро-
відних елементів стереофонендоскопу, у результаті чого усувається 
ослаблення звукового сигналу, переданого через звукопровідні еле-
менти і запобігається вплив зовнішніх шумів і перешкод на нього.

Поставлене завдання досягається за рахунок того, що стерео-
фонендоскоп, що містить голівки з мембранами, звукопроводами і 
рознімними з’єднаннями у вигляді двох тримачів з фіксаторами на 
кінцях і сполучній ланці, причому фіксатори виконані сферичної 
форми з пластмаси, а сполучна ланка у вигляді еластичної трубки, 
відповідно до формули винаходу за [376, 377], передбачає, що кож-
на голівка виконана у вигляді двох чашеобразних корпусів, встав-
лених один в іншій з утворенням порожнини між ними, заповненої 
газом у стані середнього вакууму, кожен звукопровід виконаний 
у вигляді двох вставлених одна в іншу трубок з утворенням порож-
нини між ними, заповненої газом у стані середнього вакууму.

Також поставлене завдання досягається за рахунок того, що 
зовнішній чашеобразний корпус кожної голівки з’єднаний із 
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зовнішньою трубкою відповідного звукопроводу, внутрішній 
чашеобразний корпус кожної голівки з’єднаний із внутрішньою 
трубкою відповідного звукопроводу, порожнини між зовнішнім 
і внутрішнім корпусами голівки з’єднані з порожнинами між зо-
внішньою і внутрішньою трубками звукопроводу.

Виконання звукопровідних елементів стереофонендоскопу – го-
лівки і звукопроводу подвійними, що складаються з зовнішнього 
і внутрішнього чашеобразних корпусів голівки, і зовнішньої і вну-
трішньої трубок звукопроводу з утворенням порожнин між ними, 
забезпечує можливість заповнення зазначених порожнин газом 
у стані середнього вакууму і неминуче обумовлено чисто конструк-
тивними розуміннями.

Наявність газу в стані середнього вакууму в зазначених порож-
нинах забезпечує значне підвищення звукоізолюючої здатності за-
значених звукопровідних елементів стереофонендоскопу. Цей газ 
у стані середнього вакууму (наприклад, звичайне розріджене по-
вітря) є звукоізолюючим шаром, котрий розділяє внутрішній про-
стір звукопровідного елемента (голівки і звукопроводу), у якому 
передається корисний звуковий сигнал, і зовнішній атмосферний 
простір, що перешкоджає втратам (ослабленню) корисного сигна-
лу за рахунок поширення звуку в зовнішній атмосферний простір, 
і, навпаки, що перешкоджає проникненню зовнішніх шумів і пе-
решкод у внутрішній простір звукопровідного елемента. У такий 
спосіб усувається перекручування АЧХ переданого корисного 
звукового сигналу.

Сутність винаходу полягає в наступному.
Звукові хвилі являють собою пружні хвилі, тобто передача енер-

гії в них здійснюється за рахунок коливального руху часток цього 
пружного середовища. Зменшення щільності цього пружного 
середовища викликає і зменшення переданої пружними хвилями 
енергії, у т.ч. і звукової. (Згідно [269, с. 249, 253], інтенсивність 
звукових хвиль пропорційна щільності середовища їхнього по-
ширення). Таким чином, газ у стані вакууму володіє високими 
звукоізолюючими здібностями (у всякому разі, більш високими, 
аніж газ при нормальних умовах). Вибір діапазону тиску саме се-
реднього вакууму обумовлений наступними розуміннями. Згідно 
[180, с.68-69], середній вакуум характеризується рівністю між се-
редньою довжиною вільного пробігу молекул, (тобто відстанню, що 
проходить молекула між двома послідовними зіткненнями, за ра-

хунок яких, власне і передається звукова енергія: коливальний рух 
часток пружного середовища), і характерним для судини чи про-
цесу розміром, тобто розміром між стінками вакуумованої судини. 
Таким чином, одержавши кінетичну (звукову) енергію, молекула 
газу в стані середнього вакууму на всьому шляху від однієї стінки 
судини до іншої не зустрічає іншу молекулу, який вона могла б пе-
редати цю кінетичну (звукову) енергію, і передача звуку між стінка-
ми судини цілком припиняється. Це підтверджується роботою [304 
с. 84]: за умови l ≥ d імпульс пропорційний числу молекул, здатних 
його переносити і звертається в нуль при повному вакуумі. Якщо 
d – найменша відстань між стінками внутрішньої порожнини, при 
цієї умові частка, що переносить звукову енергію на всьому шляху 
від однієї стінки порожнини до інший просто не зустрічає іншу мо-
лекулу, якій вона може передати енергію звукових коливань. Та-
ким чином, газ, яким може бути звичайне повітря, що знаходиться 
в стані середнього вакууму, практично не пропускає звукові хвилі, 
будучи чудовим звукоізолятором. Застосування вакуумованого 
звукоізолюючого шару, а тим більше в діапазоні тиску середнього 
вакууму, невідомо у відомих конструкціях стетоскопів і фонендос-
копів, унаслідок чого варто вважати, що пропоноване рішення має 
істотні відмінності від відомих конструкцій.

Пропонована конструкція стереофонендоскопу представлена 
на кресленнях (у розрізі).

Стереофонендоскоп [378] складається з пари звукопровідних 
елементів, кожний з який містить голівку, що складається з зо-
внішнього чашеобразного корпуса 1, вставленого в нього з зазором 

Рис. 6.4. Стереофонендоскоп 
згідно [377] – поперечний пере-
різ, вигляд зверху

Рис. 6.5. Стереофонендоскоп згід-
но [377] – поздовжній перетин, 
вигляд збоку
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внутрішнього чашеобразного корпуса 2, причому між корпусами 
1 і 2 утворена порожнина, заповнена газом у стані середнього ва-
кууму 3; мембрану 4, встановлену в голівці й утворюючу разом із 
внутрішнім чашеобразним корпусом 2 внутрішній звукопровід-
ний простір (усередині голівки), заповнений атмосферним пові-
трям 5; звукопровід у вигляді зовнішньої трубки 6, вставленої в 
неї з зазором внутрішньої трубки 7, причому між трубками 6 і 7 
утворена порожнина, заповнена газом у стані середнього вакууму 
3, усередині внутрішньої трубки звукопроводу 7 існує внутрішній 
звукопровідний простір 5, що сполучається з внутрішнім звуко-
провідним простором 5 усередині голівки. Крім цього, існує спо-
лучна ланка у вигляді еластичної трубки 8 і рознімне з’єднання 
у вигляді двох тримачів, установлених на зовнішніх трубках 6 
кожного звукопроводу 9, тримачі мають на кінцях фіксатори сфе-
ричної форми, виготовлені з пластмаси 10.

Стереофонендоскоп експлуатують у такий спосіб. Провівши 
аускультацію, здійснюють прикладання (легке торкання) голівок 
до поверхні тіла хворого над органом, який прослуховується. При 
цьому через мембрану 4, що безпосередньо прилягає до зовнішніх 
покривів тіла (шкірі) людини, у внутрішній звукопровідний про-
стір (усередину голівки), заповнений атмосферним повітрям 5 і 
обмежений корпусом 2 голівки, подається звуковий сигнал, який 
прослуховується. Далі зазначений сигнал подається у внутріш-
ній звукопровідний простір (усередину звукопроводу), заповнене 

Рис. 6.6. Офіційна публікація в Інтернет патентного документу [376] 
за веб-адресою [379]

атмосферним повітрям 5, обмежений трубкою 7 звукопроводу. В 
остаточному підсумку зазначений сигнал прослухується лікарем, 
котрий здійснює аускультацію. Потрапивши у внутрішній зву-
копровідний простір 5, звуковий сигнал, який прослуховується, 
поширюється в строго заданому напрямку, а втрати (ослаблення) 
на пропущення звуку з внутрішнього звукопровідного простору 
5 наприклад, через корпус голівки, практично усуваються, за-
вдяки тому, що голівка має подвійний корпус (зовнішньої корпус 
1 і внутрішній 2) з утворенням між ними порожнини, заповненої 
газом у стані середнього вакууму 3. Така конструкція практично 
не пропускає звук із внутрішнього звукопровідного провідного 
простору 5 у незапланованих напрямках (назовні в навколишнє 
середовище). Аналогічним чином діє і звукоізоляція звукопрово-
ду, що складається з зовнішньої 6 і внутрішньої 7 трубок, причому 
між ними утворена порожнина, заповнена газом у стані середньо-

Рис. 6.7. Удосконалена конструкція стереофонендоскопу згідно [376]:
Головка стереофонендоскопу (2 шт.): 1. Зовнішний чашеобразний кор-
пус; 2. Внутрішній чашеобразний корпус; 3. Еластична мембрана; 4. Ва-
куумована порожнина; 5. Внутрішня порожнина; - Звукопровід (2 шт.):
4. Вакуумована порожнина; 5. Внутрішня порожнина; 6. Зовнішня труб-
ка; 7. Внутрішня трубка; - Рознімальне з’єднання (1 шт.); 8. Тримачі;
9. Фіксатори (сферичної форми); 10. З’єднувальна ланка.  
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го вакууму 3. Оскільки утрати звукової енергії усунуті, корисний 
звуковий сигнал практично не послабляється, і лікарю не потрібно 
особливої напруженості слухових органів при проведенні аускуль-
тації. Більш того, зовнішній шум і перешкоди, завдяки відмінній 
звукоізоляції, також не можуть проникнути ззовні у внутрішній 
звукопровідний простір 5, і не заважають тому проведенню аус-
культації. У залежності від положення тримачів 9 зі сферичними 
фіксаторами 10 щодо сполучної ланки у вигляді еластичної трубки 
8 забезпечується зміна положення одного звукопровідного елемен-
та щодо іншого, тобто це з’єднання створює зручність користуван-
ня стереофонендоскопом.

Пропонований стереофонендоскоп, що забезпечує найменше пе-
рекручування корисного звукового сигналу при аускультації з усіх 
відомих фонендоскопів, незамінний при діагностиці: захворю-
вання серця – у кардіологічних і кардіохірургічних клініках, за-
хворюваннях легень – у пульманологічних клініках, захворювань 
різних суглобів і великих судин у травматологічних клініках.

6.4. Пристрій вибірного прийому звукових хвиль Абракі-
това В.Е. згідно [380, 381]

Винахід відноситься до акустичних пристроїв, а саме до конт-
рольних пристроїв для вимірів акустичних характеристик кон-
струкцій, пристроїв для спрямованого прийому звукової енергії 
при звукозаписі і т.п.

Найбільш близьким до пропонованого є пристрій виборчого 
прийому звукової енергії [240], описаний в п. 1.13.5. Недоліка-
ми його є низька чутливість і вибірковість, а також неприйнятна 
АЧХ, що випливає з низької звукоізолюючої здатності звукоізо-
люючого боксу (див. п. 1.13.5).

Завданням нашого винаходу є підвищення чутливості і вибірко-
вості пристрою і поліпшення його частотної характеристики за раху-
нок підвищення звукоізолюючої здатності стінок боксу (тобто огоро-
дження його від сторонніх шумів з різними частотами, що вплива-
ють на нього з незапланованих напрямків (позаду, збоку і т.п.)).

Завдання вирішується за рахунок того, що в пристрої вибірчого 
прийому звукових хвиль, що містить мікрофон, поміщений у зву-
коізолюючий бокс із прийомним вікном, обрамленим на периметрі 
виброізолюючою прокладкою, і звуковбирний елемент, причому 
звукоізолюючий бокс виконаний у вигляді еліпсоїда обертання, 

центр прийомного вікна сполучений з одним з фокусів еліпсоїда 
обертання, центр мікрофона збігається з іншим його фокусом, еле-
мент, причому звукоізолюючий бокс виконаний у вигляді еліпсої-
да обертання, центр прийомного вікна збігається з одним з фокусів 
еліпсоїда обертання, центр мікрофона збігається з іншим його 
фокусом, звуковбирний елемент розташований з тильної сторони 
мікрофона так, що його лицьова поверхня збігається з фокальною 
площиною еліпсоїда обертання, відповідно до формули винаходу 
[380, 381], звукоізолюючий бокс являє собою оболонку у вигляді 
вакуумної судини, у просторі між стінками якого вакуум задо-
вольняє умові l > d, де d – найменша відстань між стінками звукоі-
золюючого боксу, м, l – довжина вільного пробігу молекул, м.

Завдяки такому виконанню, звукоізолюючий бокс практично 
не пропускає сторонні звукові хвилі в не відведених для цього міс-

Рис. 6.8. Пристрій вибірного прийому звукових хвиль Абракітова В.Е. 
згідно [380]: 1- приймач звукового тиску (мікрофон); 2 – звукоізолюю-
чий бокс у формі еліпсоїда обертання; 3 – вузол кріплення мікрофона; 
4 – кришка на тильній стороні боксу 2; 5 – звуковбирний матеріал (див. 
підрозділ 5.6); 6 – пружна кільцева прокладка, герметизує; 7 – прийомне 
вікно; 8 – фокус еліпсоїда; 9 – вакуумований простір (з дотриманням 
умови l > d); 10 – внутрішній простір звукоізолюючого боксу 2.
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цях (наприклад, через сам корпус боксу). Усередину боксу звукові 
хвилі, на відміну від прототипу, можуть проникнути тільки через 
спеціально передбачене для цієї мети прийомне вікно. Крім того, 
пропонований пристрій володіє також властивістю концентрувати 
звукову енергію усередині звукоізолюючого боксу.

Вимірювальний конденсаторний мікрофон 1 встановлений в 
еліптичному звукоізолюючому боксі 2. Вузол 3 кріплення мікро-
фону вмонтований в кришку 4 та занурений в товщу звуковбирного 
матеріалу 5. Пружна кільцева гумова прокладка 6 обрамляє пери-
метр (звуко-)прийомного вікна, віброізолює пристрій від вібрацій 
випромінюваної поверхні (при вимірі, звукозаписі так названого 
повітряного звуку – не потрібна). Площина (звуко-)прийомного ві-
кна і передня поверхня звуковбирного елемента 5 рівнобіжні одна 
інший і проходять через фокуси 8 еліпсоїда, симетрично відтинаю-
чи від нього кінцеві частини. Звукоізолюючий бокс 2 являє собою 
оболонку у вигляді вакуумної судини, у просторі 9 між стінками 
якого підтримується середній вакуум (з дотриманням зазначеної 
умови l > d). Усередині звукоізолюючого боксу утворений простір 
10, де концентруються звукові хвилі, потрапляючи туди через 
прийомне вікно 7 і де знаходяться перелічені елементи 1, 3, 5, а та-
кож фокуси 8. Цей простір 10 заповнений атмосферним повітрям. 
Кришка 4 знаходиться зовні звукоізолюючого боксу 2, а вузол 
кріплення мікрофона 3 виконаний таким чином, що дозволяє опе-
ративно витягати мікрофон, фіксувати його на визначеному місці 
на осі пристрою і т.п.

Корпус звукоізолюючого боксу 2, який представляє собою обо-
лонку у вигляді вакуумної судини, виконаної з матеріалу, котрий 
має достатню міцність для підтримки між його стінками в просторі 
9 середнього вакууму, а також сама по собі характеризується висо-
кою звукоізолюючою здатністю і малим α (наприклад, виготовлену 
з металу). Середній вакуум у просторі між стінками 9 звукоізолю-
ючого боксу характеризується незначним перевищенням довжини 
вільного пробігу l молекул над найменшою відстанню між стінка-
ми d. При цьому відсутні умови для передавання звукової енергії 
між зазначеними стінками боксу 2 за рахунок відсутності в цьому 
просторі 9 елементів пружного середовища, здатних проводити 
звукові хвилі. Одержавши кінетичну енергію звукових коливань, 
окрема частиця, яка знаходиться в зазначеному просторі, на всьо-
му шляху між стін не зустрічає іншу молекулу, котру могла б втяг-

нути в коливальний рух, за рахунок якого можлива передача енер-
гії (за умови l > d імпульс, що переноситься, пропорційний кіль-
кості молекул, здатних його переносити, і звертається в нуль при 
повному вакуумі, за рахунок чого забезпечується звукоізолююча 
здатність R = + ∞ дБ звукоізолюючого боксу). Звукові коливання, 
що надходять у звукоізолюючий бокс 2 під різними (від 0о до 90о) 
кутами щодо його подовжньої осі, відбиваються від внутрішніх 
бічних поверхонь таким чином, що в місці розташування мікро-
фона 1 відбувається концентрація акустичної енергії вимірювано-
го чи записуваного сигналу (звукових хвиль). Можливі варіанти 
іншого розташування прийомного вікна (центр зазначеного вікна 
не збігається з одним з фокусів еліпсоїда обертання), за рахунок 
чого можна варіювати характеристикою спрямованості прийому, 
задаючи її відповідно з необхідними значеннями. Звуковбирний 
матеріал 5 поміщений за межі області між фокусами і покликаний 
усувати небажані резонансні явища усередині звукоізолюючого 
боксу 2, у його просторі 10.

Порядок роботи з пристроєм наступний.
Мікрофон 1 підключають до комплекту апаратури для акустич-

них вимірів або звукозаписного пристрою (магнітофону). Роблять 
калібрування всього тракту, після чого мікрофон встановлюють 
у звукоізолюючому боксі 2. При дослідженні структурного звуку 
від вібрувальної поверхні звукоізолюючий бокс притискається до 
такої вібрувальної поверхні завдяки наявності пружної кільцевої 
гумової прокладки 6. При вимірі і записі повітряного звуку зазна-
чена прокладка 6 не потрібна. У такому випадку пристрій вибірно-
го прийому звукових хвиль просто орієнтують прийомним вікном 
у потрібному напрямку на джерело звуку.

Звукове випромінювання, проходячи через прийомне вікно в 
простір 10, сприймається мікрофоном 1 і далі реєструється й ана-
лізується відомими методами. Діаграма спрямованості мікрофона 
представлена тілесним кутом χ. Запропонований пристрій за ра-
хунок зниження так званої бічної чутливості мікрофона дозволяє 
здійснити вибірний прийом звукового сигналу до умовах сильних 
перешкод. При цьому сторонні випромінювання звуку можуть до-
рівнювати корисному сигналу чи навіть перевищувати його на 25-
35 дБ, але за рахунок ідеальної (гранично можливої) звукоізоляції 
звукоізолюючого боксу вони «відтинаються». У відомих пристро-
ях аналогічного призначення перевищення фонових шумів над 



В. Е. Абракітов. НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

284 285

Створення шумозахисних засобів...

корисним сигналом виключає можливість виконання вимірів, 
звукозапису й ін.

Винахід може знайти дуже широке застосування в звукозапис-
ній апаратурі, у т.ч. професійній і побутовій, в акустичних вимі-
рах характеристик як повітряного, так і структурного звуку, а та-
кож при вимірах звукоізолюючої здатності огороджень на судах, у 
залізничному транспорті, в авіації, у промисловому і цивільному 
будівництві.

Ефект від використання винаходу полягає в підвищенні якості 
магнітофонних і інших записів звуку, зниженні трудомісткості 
і підвищенні якості вимірів при розробці заходів щодо боротьби 
з акустичними шумами.

6.5. Звукоізолююча панель з максимально можливою 
звукоізолюючою здатністю згідно [234]

Винахід відноситься до технічних засобів боротьби із шумом на 
шляху його поширення шляхом звукоізоляції, тобто до звукоізо-
люючих панелей  [37].

Найбільш ефективним є використання таких панелей в якості  
конструкції, що огороджує, в так званих ревербераційних каме-
рах, де потрібно забезпечити як можна більше багаторазове від-
биття звуку (тобто великий коефіцієнт відбиття і малий коефіці-
єнт пропущення звуку через конструкцію, що обгороджує).

Рис. 6.9. Офіційна публікація в Інтернет патентного документу [234] 
за веб-адресою [383]

Прототипом винаходу є пристрій, описаний в п. 1.13.3, а саме 
[233]. Прототип винаходу має цілий ряд недоліків, а саме: невели-
ка звукоізолююча здатність і неможливість у технічній реалізації 
відповідно до опису (докладно див. [234]).

Метою нашого винаходу є підвищення звукоізолюючої здатнос-
ті до максимально можливої величини [234, 382].

Поставлена мета досягнута в [234], що стверджено думкою па-
тентних експертів. 

Звукоізолююча панель з максимальною можливою звукоізо-
люючою здатністю можлива в технічній реалізації  [37]. Елементи 
конструкції (безконтактні вузли кріплення) згідно  [234] відомі 
стосовно до рейкового транспорту [180, с. 267]. Відомі також поді-
бні вузли кріплення предметів щодо спорудження, але не з метою 
боротьби із шумом [384]. У конструкції використані будь-які види 
звуковбирних матеріалів з відомих. Звукоізолююча панель з мак-
симально можливою звукоізолюючою здатністю є найбільш ефек-
тивним засобом звукоізоляції з можливих засобів (згідно з [385]).

Таким чином, можна говорити про винахід i створення на під-
ставі наукової теорії автора звукоізолюючої панелі з максимально 
можливою звукоізолюючою здібністю [234, 382], що являє собою 
принципово граничний технічний результат, (який можна тільки 
повторити якимось іншими засобами, але не перевершити), тобто 
це – саме «стеля» в цій галузі!!!

ВИСНОВКИ 
Шоста частина надає приклади технічної реалізації теоретич-

них передумов досліджень в галузі створення різноманітних при-
строїв, що мають в своїй конструкції в якості складових частин 
елементи звукоізоляції, розроблені автором [72]. Теоретичні за-
сади, сформульовані в попередній частині, дозволяють розробити 
якісну і високоефективну звукоізоляцію стінок таких конструк-
цій на основі підбору матеріалів для шарів, з яких вони виготов-
лені, нанесення додаткового звуковбирного покриття на лицьову 
поверхню, вакуумування внутрішнього простору тощо.

Запропоновано застосувати такі авторські розробки із збіль-
шення звукоізолюючої здібності в ряді пристроїв, що відносяться 
к багатьом галузям техніки та господарства: наприклад, для змен-
шення шумовипромінювання суден та кораблів – винахід «Шумо-
ізолюючий кофердам» [371]; в медичній техніці при конструюван-
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ні приладів аускультативної діагностики – винахід «Стереофонен-
доскоп» [376, 377]; в вимірювальній техніці – винахід «Пристрій 
вибірного прийому звукових хвиль» [380].

Вінець багатогранної та багатопланової роботи із поліпшення 
шумозахисних властивостей різноманітних конструкцій – винахід 
і створення запатентованої «Звукоізолюючої панелі з максималь-
но можливою звукоізолюючою здатністю» згідно [234], що являє 
собою принципово граничний технічний результат, тобто «стелю» 
в цій галузі, (який можна тільки повторити якимось іншими засо-
бами, але не перевершити).

Створення звукоізолюючої панелі з максимально можливою 
звукоізолюючою здатністю, безумовно, не наукове відкриття – але 
достатньо серйозна заявка!

Наведені описи таких пристроїв згідно з патентними докумен-
тами; креслення, що ілюструють авторські розробки; додаткові 
відомості про можливість варіації їхніх технічних параметрів в 
конкретних випадках, дані про застосування необхідних матеріа-
лів при побудові пристроїв; найбільш важливі характеристики, та 
інші конструктивні особливості.

ЧАСТИНА 7

УТИЛІЗАЦІЯ ЗВУКОВОЇ ЕНЕРГІЇ
7.1. Невеличкий вступ щодо актуальності проблеми 

таких досліджень
Людство має потребу в створенні нових, невідомих джерел 

енергії. В усьому світі пошук шляхів розв’язання енергетичної 
кризи вважається першорядним, особливо важливим завданням. 
Підраховано, на скільки років вдосталь ще буде нафти, газу, вугіл-
ля та ін. – але ж їхні запаси не безрозмірні, і коли-небудь повинні 
вичерпатися? 

Закономірно виникає питання про пошуки альтернативних 
шляхів розвитку людства для подолання глобальної соціоекологіч-
ної кризи. Дану проблему неможливо вирішити без використання 
досягнень сучасної науково-технічної революції. Адже, наука і тех-
ніка тоді негативно впливають на природу, коли відсутня відпові-
дальність за наслідки нераціонального природокористування. І вже 
сьогодні зрозуміло, що ліквідувати наслідки дотеперішнього безвід-
повідального хазяйнування людини можна тільки, використовую-
чи нові технології — біотехнологію, безвідходні технології і ін.

Практика залучення в обіг  вторинних  ресурсів сприяє    під-
вищенню ефективності суспільного  виробництва за рахунок еко-
номії вторинних ресурсів сировини, скорочення затрат на пере-
везення, отримання додаткової продукції та задоволення потреб 
у ній, та ін.

Покажемо далі наші власні міркування з того питання [32; 73; 
387].
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7.2. Спосіб перетворення звукової енергії [388], 
звукоперетворююча [388] і звукоутилізуюча [389] панелі

Безпосередньо випромінювання звукових хвиль являє собою 
перенос енергії в просторі, який описується чіткими енергетични-
ми характеристиками (звукова потужність джерела випроміню-
вання, Вт; потік енергії; інтенсивність, Вт/м2 тощо). Але досі ніхто 
не розмірковував, як саме зібрати цю розподілену в просторі енер-
гію, утилізувати її задля корисного уживання? При тому в деяких 
умовах (наприклад, цех для випробування реактивних двигунів в 
авіаційній промисловості та ін.) ми маємо справу з дуже великими 
потужностями ДШ, з випромінюванням в довкілля великих зна-
чень звукової енергії.

Наш винахід в цій галузі відноситься до області технічних за-
собів боротьби із шумом шляхом звукопоглинання і являє собою 
різновид звукопоглинаючих панелей, котрі застосовуються для 
облицювання зашумованих приміщень, таких як, наприклад, цех 
із багатьма ДШ і т.п. Пропонований спосіб забезпечує не тільки 
власне звукопоглинання, але і наступне корисне застосування 
(утилізацію) поглинутої звукової енергії для живлення слабко-
струмових споживачів електричної енергії (наприклад, освітлен-
ня того ж самого зашумованого приміщення). 

Відоме явище мікрофонного ефекту – зміна параметрів елек-
тричного, магнітного ланцюга, викликувана акустичним впли-
вом, – яка полягає в перетворенні звукових коливань в електрич-
ні. Але через слабкі електричні сигнали цю енергію не можна 
використовувати. 

Відомі звуковбирні панелі, у яких поглинута звукова енергія 
перетвориться в теплову, а саме пористі і штучні звукопоглиначі 
[214, с.316-426], описані в п.1.13.6. Поглинання звуку в таких 
панелях відбувається в результаті втрати частини звукової енергії 
на приведення системи в коливальний рух через наявність вну-
трішнього тертя, що супроводжує вигинові коливання. Проте такі 
пристрої не забезпечують утилізацію звукової енергії і поглинута 
ними звукова енергія пропадає даремно для Людини, перетворюю-
чись в теплову, котра ніяк не використовується.

Найбільш близькою до нашої розробки за технічною суттю 
з них, є звуковбирна панель за [241], що докладно описана в п. 
1.13.7. Недоліком такої панелі є відсутність утилізації звукової 
енергії, тобто її корисного використання.

Метою нашого винаходу є забезпечення сполучення звукопо-
глинання з метою боротьби із шумом з утилізацією поглиненої 
звукової енергії, тобто її застосуванням у корисних цілях.

Мета досягається за рахунок того, що створено спосіб перетво-
рення звукової енергії, який включає її поглинання і перетворен-
ня в електричну, та згідно формули винаходу [388] відрізняється 
тим, що поглинання здійснюють на всій площі фронту падаючої 
звукової хвилі чи на її частині, що складає не менш 10% площі 
фронту, за рахунок чого створюють перемінне магнітне поле, за до-
помогою якого одержують електричний сигнал, АЧХ якого корек-
тують відповідно до АЧХ електричної енергії, використовуваної 
для живлення споживачів.

Здійснення поглинання на великій площі збільшує потужність 
електричного сигналу, отриманого при перетворенні звукових 
хвиль, а забезпечення його постійної напруги дає можливість ко-
рисно використовувати отриманий електричний сигнал для жив-
лення промислових споживачів.

Мета досягається також за рахунок того, що звукоутилізуюча 
панель, яка включає нерухомий корпус і рухливу мембрану, кот-
рі утворюють внутрішню порожнину з атмосферним повітрям, 
згідно з формулою винаходу [388, 389] передбачає, що мембрана 
і корпус, виготовлені з електропровідних матеріалів, з’єднані між 
собою за допомогою ізоляторів, до мембрані через клему і резистор 
підключений один з виходів допоміжного джерела живлення, до 
якого через розділовий конденсатор підключений один із входів 
пікового детектора, другий вхід якого підключений через другий 
вихід допоміжного джерела живлення до клеми на корпусі панелі, 
обидва виходи пікового детектора підключені до входів накопичу-
вального конденсатора, а накопичувальний конденсатор, обмеж-
ник і автоматичний перемикач з’єднані послідовно.

Звукоутилизуюча панель містить нерухомий корпус 1, за до-
помогою монтажних болтів стаціонарно закріплений на поверхні, 
що відбиває звук (наприклад, стіні),у якому встановлена рухлива 
мембрана 2. Корпус 1 і мембрана 2 виготовлені з електропровідних 
матеріалів (мають електропровідне покриття 3) і з’єднані між со-
бою ізоляторами 4 із пружного матеріалу, наприклад, гуми. Усе-
редині панелі утворена внутрішня порожнина 5, заповнена атмос-
ферним повітрям. На мембрані 2 існує клема 6, до якої через резис-
тор 7 підключений один з виходів допоміжного джерела живлення 
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8. Другий вихід зазначеного джерела живлення 8 підключений до 
клеми 6 на корпусі 1 панелі. Клема 6 підключена до одного з входів 
пікового детектора 10, до другого його входу підключена клема 6 
через резистор 7 і розділовий конденсатор 9. До виходів пікового 
детектора 10 підключені послідовно з’єднані накопичувальний 
конденсатор 11, обмежник напруги 12 і автоматичний перемикач 
13, що забезпечує комутацію споживачів електричної енергії в за-
лежності від електричної потужності вироблюваного звукоутилі-
зуючою панеллю сигналу або до неї, або до стаціонарного джерела 
електричної енергії.

Винахід пояснюється кресленням звукоперетворючої (звукоу-
тилізуючої) панелі. Пристрій працює в такий спосіб. Звукоутили-
зуючу панель встановлюють у необхідному місці в зашумованому 
приміщенні, жорстко закріплюючи її нерухомий корпус 1 до не-
сучих конструкцій (наприклад, стіні будинку чи ін.) за допомогою 
монтажних болтів. Здійснюють електричне підключення всіх 
елементів її електротехнічної схеми. При підключенні допоміж-
ного джерела живлення 8 рухлива мембрана 2 і нерухомий корпус 
1 виявляються під напругою. Це допоміжне джерело живлення 8 
є слабкострумовим, тобто характеризується малою силою струму, 
безпечною для життя і здоров’я людини (з погляду відображення 
питань ОП і БЖД) і, у випадку дотику людини до цих частин пане-
лі, що знаходиться під напругою, цей дотик для неї є цілком без-
печним. Сила струму допоміжного джерела живлення 8, підбира-
ється таким чином, щоб на рухливій мембрані 2 і нерухомому кор-
пусі 1 панелі мався електричний струм, віднесений за прийнятою 
в електротехніці класифікацією до категорії струму, що відпускає, 
тобто сила струму, обмірювана на рухливій мембрані 3 щодо землі, 
і окремо на нерухомому корпусі 1 щодо землі, не повинна в обох 
випадках перевищувати граничної величини 10 мА, установленої 
відповідними нормативними документами з ОП і електробезпеки. 
У такий спосіб пристрій цілком безпечний у користуванні.

Оскільки рухлива мембрана 2 і нерухомий корпус 1 електрично 
розділені між собою ізоляторами 4 і внутрішньою порожниною 5, 
їх можна уявити собі у вигляді двох пластин конденсатора великої 
ємності (ємність залежить від розмірів панелі, яка повинні бути по 
можливості великими для підвищення потужності панелі як дже-
рела електричної енергії). Заряд цього конденсатора обумовлений 
потужністю допоміжного джерела живлення. Звукові коливання 

викликають зміну відстані між пластинами конденсатора, тобто 
під впливом їх рухлива мембрана 2 з покриттям 3 коливається 
щодо нерухомого корпуса 1. На клемах 6, віднесених, відповідно, 
до корпуса 1 і мембрані 2 з покриттям 3, виникає напруга. Таким 
чином, на клемах 6 існує електричний сигнал, пропорційний 
звуковому сигналу, що попадає на панель. Строго говорячи, його 
пропорційність якимсь чином порушена через великі розміри 
мембрани і корпуса. При цьому електрична потужність вироблю-
ваного сигналу пропорційна звукової потужності ДШ: чим голо-
сніше звук, тим краще.

Отриманий у результаті процесу утилізації звуку електричний 
струм володіє, однак, АЧХ, що відповідають АЧХ вихідної зву-
кової хвилі і тому непридатний для живлення споживачів. Тому 
здійснюють його корекцію під АЧХ, необхідні споживачам. Піко-
вий детектор 10, накопичувальний конденсатор 11 і обмежник 12, 

Рис. 7.1. Звукоперетворюча (звукоутилізуюча) панель згідно [388, 389].
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включені послідовно, дозволяють «зрізати піки» у коливному рівні 
вихідного сигналу (струму), адаптуючи його до необхідних параме-
трів. Автоматичний перемикач 13 дозволяє в потрібних випадках 
здійснювати підключення споживачів до звукоутилизуючої пане-
лі, а при падінні її рівня вихідного сигналу (струму) здійснювати 
підключення споживачів до стаціонарного джерела живлення.

Під слабкострумовими промисловими споживачами розумієть-
ся, наприклад, освітлення того ж самого приміщення, де встанов-
лені панель і ін.

Таким чином, здійснюється утилізація звукової енергії, тобто 
її корисне використання для одержання електроенергії викорис-
товуваної для живлення промислових споживачів. Крім цього, 
досягается також мета боротьби із шумом, тому що виконується 
звукопоглинання на великій площі в широкому діапазоні частот 
звуку, включаючи інфразвук і ультразвук, причому з погляду 
одержання електричного сигналу немає ніяких обмежень для 
АЧХ будь-якого ДШ. Відповідно до закону збереження енергії 

ефективність звукоутилизуючої панелі в плані боротьби із шумом 
більше, ніж її ефективність як джерела електроенергії, оскільки 
не вся механічна енергія падаючої звукової хвилі перетвориться в 
електричну, але маються також утрати на перехід у теплову енер-
гію аналогічно відомим звуковбирним панелям і т.п.

Рис. 7.2. Офіційна публікація в Інтернет патентного документу [389] 
за веб-адресою [390]

7.3. Звуковбирна панель 
«Утилізатор звукової енергії» згідно [391] 

Винахід відноситься до області технічних засобів боротьби із 
шумом шляхом звукопоглинання і являє собою другий різновид 
звуковбирних панелей, описаних в попередньому підрозділі, за-
стосовуваних для облицювання зашумованих приміщень, напри-
клад, цехів випробувань двигунів, цехів з виброформувальним 
устаткуванням і т.п. При цьому, застосування пропонованої панелі 
забезпечує не тільки поглинання звукової енергії, але і її корисне 
використання (утилізацію) у вигляді електричної енергії, застосо-
вуваної для живлення слабкострумових споживачів електричного 
струму, наприклад, таких, як люмінесцентне освітлення і т.п.

Відомі мікрофони – перетворювачі звукової енергії в електрич-
ну, застосовувані в телефонії, радіомовленні й ін. з метою передачі 
інформації. Застосування відомих мікрофонів як шумозахисний 
засіб для утилізації звукової енергії неможливо, тому що вони 
сконструйовані, виходячи зі свого призначення перетворення зву-
кових сигналів в електричні спеціально задля передачі інформа-
ції. Тому вони мають малу площу поверхні, на яку падає звукова 
хвиля, не мають спеціальних пристроїв, що забезпечують утиліза-
цію звукової енергії.

Відомі звуковбирні панелі, у яких поглинута звукова енергія 
перетворюється в механічну, а саме – резонансні конструкції [214, 
с.316-426]. Ослаблення шуму такими конструкціями відбувається 
в результаті втрати частини звукової енергії на приведення сис-
теми в коливальний рух через наявність внутрішнього тертя, що 
супроводжує вигинові коливання.

Найбільш близькою до нашого винаходу згідно [391] з таких 
конструкцій є звуковбирна панель, описана в попередньому під-
розділі [241] (єдиний прототип для двох різних винаходів). У такій 
конструкції коливання пелюстків перетворюються в крутильні 
коливання стрижня. Каркас такої конструкції еквівалентний не-
рухомому корпусу пропонованого утилізатора звукової енергії, 
пластина – його рухливій мембрані, а під указівкою на можливість 
установки на визначеній відстані від будівельної конструкції, де 
вона закріплена, мається на увазі можливість утворення в ній 
внутрішньої порожнини, заповненої атмосферним повітрям. Не-
доліком таких панелей, а також інших резонансних конструкцій 
є відсутність можливості утилізації звукової енергії, яка будучи 
поглиненою такою панеллю, пропадає даремно для людини.
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Метою пропонованого винаходу є забезпечення сполучення зву-
копоглинання (з метою боротьби із шумом) з утилізацією погли-
неної звукової енергії, тобто з її використанням у корисних цілях. 
Поставлена мета досягається за рахунок того, що в звуковбирній 
панелі, котра має нерухомий корпус і рухливу мембрану з порож-
ниною між ними, заповненою атмосферним повітрям, відповідно 
до формули винаходу, у корпусі, виготовленому зі звуковбирного 
матеріалу, стаціонарно встановлені постійні магніти, на внутріш-
ній (зверненій до постійних магнітів) стороні мембрани, що має 
площу, порівняну з квадратом довжини звукової хвилі чутного і 
інфразвукового діапазонів, напроти зазначених магнітів розташо-
вані послідовно з’єднані обмотки (причому, кількість обмоток від-
повідає кількості постійних магнітів), до виходів обмоток підклю-
чені послідовно з’єднані підвищувальний трансформатор, піковий 
детектор, який складається з діода і зарядного конденсатора, і 
параметричний стабілізатор, автоматичний перемикач живлення 
малопотужних споживачів від пропонованого пристрою і від ме-
режі.

Технічний результат, одержуваний при використанні про-
понованого винаходу, полягає в зниженні шуму у виробничому 
приміщенні при одночасному одержанні електричної енергії, яка 
може використовуватися для живлення малопотужних спожива-
чів [392].

Виготовлення корпуса утилізатора звукової енергії зі звуков-
бирних матеріалів забезпечує додаткове звукопоглинання панелі. 
Збільшення площі мембрани до величини, порівняної з квадратом 
довжини звукової хвилі чутного, а тим більше інфразвукового діа-
пазону збільшує площу перетворення звукової енергії в електрич-
ну, що в остаточному підсумку збільшує потужність утилізатора 
звукової енергії як джерела живлення.

Розташування на корпусі постійних магнітів, а на внутрішній 
(зверненій до них) стороні мембрани обмоток (напроти зазначених 
магнітів), кількість яких відповідає числу зазначених магнітів, 
обумовлює виникнення в обмотках електрорушійної сили при коли-
ваннях мембрани, а послідовне з’єднання обмоток забезпечує дода-
вання вироблюваних електричних сигналів. Оскільки ці електричні 
сигнали у вихідному вигляді непридатні для використання з метою 
живлення споживачів, то в пропоновану конструкцію введені еле-
менти, що забезпечують формування електричної енергії, придатної 

для живлення слабкострумових споживачів електричної енергії. При 
цьому вироблювана напруга електричного сигналу підвищується під-
вищувальним трансформатором, а нелінійність АЧХ і залежність цієї 
напруги від рівня звукового тиску, що впливає на мембрану пропоно-
ваної панелі, компенсується зарядної ємністю пікового детектора.

Істотною відмінністю пропонованого утилізатора звукової енер-
гії від відомих звуковбирних панелей є наявність у ній нових еле-
ментів конструкції, призначених спеціально для утилізації звуко-
вої енергії, яка впливає на мембрану панелі, і їхній взаємозв’язок. 
Причому, робота пристрою в цілому залежить від дії кожного 
вхідного в нього елемента і всієї сукупності елементів. При цьому 
забезпечується новий технічний ефект, а не сума ефектів, що по-
лягає в зниженні шуму при одночасному одержанні корисної на-
пруги – що явно не властиве відомим звуковбирним панелям.

Істотною відмінністю пропонованого утилізатора звукової енергії 
від мікрофонів є наявність в ньому елементів конструкції, призна-
чених спеціально для утилізації звукової енергії (кілька постійних 
магнітів і обмоток, що перетворюють звукову енергію в електричну; 
підвищувальний трансформатор; піковий детектор; зарядний кон-
денсатор; параметричний стабілізатор; значні розміри мембрани, не 
властиві мікрофонам), і їхній взаємозв’язок, що забезпечують одер-
жання технічного ефекту, не властивого мікрофонам – зниження 
шуму при одночасному одержанні корисної напруги.

Функціональна схема утилізатора приведена на прикладеному 
кресленні (рис. 7.3). 

Утилізатор звукової енергії містить нерухомий корпус I, виго-
товлений зі звуковбирних матеріалів та мембрану 2, що утворює 
з корпусом порожнину 3, заповнену атмосферним повітрям. У кор-
пусі I стаціонарно встановлені постійні магніти 4, а на внутрішній 
(зверненої до зазначених магнітів) стороні мембрани 2 напроти 
кожного магніту 4 встановлена обмотка 5. Причому, кількість 
магнітів 4 і обмоток 5 однакова. Обмотки 5 з’єднані послідовно. До 
кінцевого виходу підключені послідовно з’єднані підвищувальний 
трансформатор 6, піковий детектор 7, зарядний конденсатор 8, па-
раметричний стабілізатор 9, автоматичний перемикач 10.

Пристрій працює в такий спосіб. Утилізатор звукової енергії 
встановлений у зашумованому приміщенні (у вигляді облицюван-
ня стін, шумозахисного екрана і т.п.), наприклад, у цеху випробу-
вань реактивних двигунів, де рівні звуку досягають 140 дБ і вище. 
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Звукова енергія, котра являє собою фактично кінетичну енергію, 
викликає коливання рухливої мембрани 2 щодо нерухомого кор-
пуса I. Оскільки кожний постійний магніт 4 стаціонарно встанов-
лений у корпусі I, а відповідна йому обмотка 5 – на внутрішній 
(зверненій до нього) стороні мембрани 8, то під впливом звукової 
енергії викликаються коливання кожної обмотки 5 щодо відпо-
відного їй магніту 4. Причому, між обмоткою 5 і магнітом 4 існує 
зазор у вигляді порожнини 3, заповнений атмосферним повітрям, 
яке є діелектриком. У результаті в кожній обмотці 5 наводиться 
електрорушійна сила. Послідовне з’єднання всіх обмоток 5 забез-
печує додавання вироблюваних електричних сигналів. Піковий 
детектор 7 формує одержаний сигнал з електричних обмоток 5. 
Цей сигнал, що фактично являє собою напругу постійного струму, 
надходить на зарядний конденсатор 8. Конденсатор 8 є нагрома-
джувачем електричної енергії. Напруга конденсатора 8, стабілі-
зована параметричним стабілізатором 9, використовується для 

Рис. 7.3. Утилізатор звукової енергії згідно опису винаходу [391]

живлення порівняно слабкострумових споживачів електричної 
енергії. З метою забезпечення безперебійності живлення цих спо-
живачів електричної енергії при змушених чи регламентованих 
перервах у роботі шумовипромінюючого устаткування, машин 
і механізмів, електрична енергія після стабілізатора напруги 9 
подається до споживачів через автоматичний перемикач 10. Цей 
автоматичний перемикач здійснює підключення ланцюгів жив-
лення зазначених споживачів у цьому випадку до стаціонарного 
джерела напруги – мережі електропостачання підприємства.

Тому що коефіцієнт корисної дії пропонованого утилізатора 
<100 %, (тобто, не вся звукова енергія перетвориться в електрич-
ну), то для підвищення ефективності звукоізоляції передбачене 
додаткове звукопоглинання за рахунок того, що корпус I утиліза-
тора виготовлений з звуковбирного матеріалу.

7.4. Розрахунок сили, що діє на мембрану утилізатора 
звукової енергії, та електричних параметрів утилізатора 
як джерела живлення споживачів

7.4.1. Загальні відомості. Задля завдання технічних вимог 
і під бору конструктивних параметрів утилізатора треба знати 
його найважливішу характеристику – силу, що діє на мембрану 
внаслідок попадання туди енергії звукової хвилі. Знаючи цю ха-
рактеристику, можливо підібрати тонкоплівкові матеріали задля 

Рис. 7.4. Офіційна публікація в Інтернет патентного документу [391] 
за веб-адресою [393].



В. Е. Абракітов. НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

298 299

Утилізація звукової енергії

побудови пристроїв, приблизно оцінити ефективність роботи, тоб-
то енергетичні параметри струму, що буде вироблений приладом, 
та ін. 

Утилізатор звукової енергії за аналогією з відомими пристроя-
ми (мікрофонами) може бути розділений на 2 системи:

– акустико-механічну;
– механіко-електричну.
7.4.2. Акустико-механічна частина. Розрахунок її параметрів 

(для мікрофонів) залежить від того, чи впливає звуковий тиск на 
одну сторону діафрагми (мікрофон тиску) чи на обидві її сторони 
(мікрофон градієнта тиску). За аналогією з ними утилізатори зву-
кової енергії також можуть бути виконані утилізаторами тиску чи 
градієнта тиску. У першому випадку, при дії акустичних коливань 
тільки на одну сторону діафрагми, сила F, що діє на неї:
     F = k . p

0 

. S, Н,   
де p

0
 – звуковий тиск в акустичному полі без утилізатора, Па; 

S – площа поверхні мембрани, м2; k – так званий коефіцієнт диф-
ракції: 

      
р – звуковий тиск на поверхні мембрани, Па.

У результаті наших досліджень було встановлено, що на низь-
ких частотах і в області інфразвуку, коли розміри утилізатора 
малі в порівнянні з довжиною хвилі, k = 1; коли ж його розміри 
перевершують довжину хвилі, цей коефіцієнт відмінний від 1.

Однак утилізатор звукової енергії не обов’язково повинен бути 
утилізатором тиску (що дуже важко з технічних розумінь, на від-
міну від мікрофона); розглянутий конкретний випадок стосується 
в основному перспективного пристрою, що сполучає утилізатор 
звукової енергії з вакуумованою звукоізолюючою панеллю. Реаль-
ні утилізатори звукової енергії є утилізаторами градієнту тиску.

Створені нами в рамках нашого винаходу [391] та досліджені 
утилізатори мають негерметичний корпус, тобто на його мембрану 
звуковий тиск впливає з обох сторін, причому на одну з її сторін 
впливають коливання, котрі безпосередньо збуджують її; на дру-
гу – ті, що пройшли через механічний і акустичний опір торцевих 
боків утилізатора. Таким чином, виникає різниця ходу звуку між 
двома сторонами мембрани d,м.

В такому разі сила, що діє на мембрану утилізатора звукової енер-
гії, може бути обчислена з запропонованого автором співвідношення:

    
  де p

0 
; S- те ж, що й у попередній формулі; с – швидкість поширен-

ня звуку, м/с; d – різниця ходу хвиль, м, обумовлена за співвідно-
шенням:

   d=l/cosΘ, м   
де l – відстань між мембраною і корпусом утилізатора, м; Θ – кут 
між віссю утилізатора і напрямком приходу звуку; f – частота зву-
ку, Гц; r – відстань від джерела звуку до площини мембрани, м.

Знаючи силу, що діє на мембрану, за залученням відомих за-
лежностей, які розроблені в практиці проектування мікрофонів, 
можна оцінити енергетичну ефективність проектованого утиліза-
тора звукової енергії.

7.4.3. Механіко-електрична частина. Основні технічні характе-
ристики. Найважливішою технічною характеристикою запропо-
нованих утилізаторів звукової енергії є так званий модуль повного 
електричного опору (на частоті 1 кГц).

Номінальний опір навантаження R
н
, Ом, ми в наших конструк-

ціях приймаємо рівним вхідному опору утилізатора R
н
 = R

і 
– тобто, 

таким чином, одержуємо режим погодженого включення джерела 
і навантаження – і, як на-
слідок, домагаємося макси-
мальної потужності передачі 
сигналу! (Важливо зазначити, 
що в відомих конструкціях 
мікрофонів це робиться зовсім 
не так, тому що там найваж-
ливіша максимальна напруга 
одержаного сигналу).

Інші технічні характерис-
тики утилізатора залежать 
від його конструктивного 
виконання та можуть бути 
свавільними. Їхній перелік 
(та розрахункові формули) 
наведені нижче:

Рис. 7.5. Різниця ходу звукових хвиль 
в утилізаторі звукової енергії, м: 
Θ- кут між віссю утилізатора і на-
прямком приходу звуку; 1- мембрана 
утилізатора; 2- стінка корпуса ути-
лізатора, що відбиває; l – відстань 
між ними.
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1) Номінальний діапазон частот – діапазон частот, у якому 
утилізатор сприймає звук. Залежить від розмірів утилізатору (роз-
міри мембрани якого повинні бути порівняні з довжиною хвилі. 
Звукові хвилі чутного діапазону мають довжину хвилі λ менш 17 
м на самих нижніх частотах; задля сприйняття інфразвукових ко-
ливань і підвищення ефективності роботи утилізатор повинен бути 
як можна більших розмірів).

2) Чутливість Е: відношення напруги V, мВ на виході до звуко-
вого тиску P, Па:

   E = V / P, мВ/Па.  
3) Осьова чутливість (при впливі звукового тиску по осі) під 

кутом 0о.
4) Рівень чутливості N: чутливість у дБ відносно Е

початкова
 = 1 В/

Па визначається за формулою:
   N = 20 lg(E/E

початкова
) = 20 lgE-60, дБ. 

Такі вищеперелічені параметри підпунктів 2, 3, 4 можуть бути 
розраховані в залежності від сили, котра діє на мембрану, та су-
купності інших параметрів (опорів навантаження, та ін.). Розра-
хунок, проте, провадиться за різними формулами в залежності від 
типу утилізатора.

7.4.3. Напруга на виході пристрою «Утилізатор звукової енер-
гії» згідно опису винаходу [391], що реалізує електродинамічний 
(котушковий) принцип здобуття електричної енергії (тобто перетво-
рення звукової енергії в електричну), визначається за формулою:

 V=B.l.v.Rн/(Rн + Ri) = B.l.F.Rн/(zм(Rн + Ri)), В, (7.1)
де Rн – опір навантаження, Ом; Ri – внутрішній опір, Ом; F – сила, 
що діє на діафрагму (розрахунок див. вище), Н; В – індукція 
в зазорі магнітної системи; l – довжина провідника обмотки, м; 
v – коливальна частота діафрагми; zм – механічний опір акустико-
механічної системи утилізатора; х – зсув діафрагми мікрофона, м.

Такий пристрій в електричному відношенні більш стабільний, 
має широкий частотний діапазон і порівняно невелику нерівно-
мірність АЧХ.

7.4.3. Напруга на виході пристрою «Звукоперетворююча па-
нель» [388], «Звукоутилизирующая панель» [389, що реалізує 
конденсаторний принцип здобуття електричної енергії (тобто 
перетворення звукової енергії в електричну), визначається за фор-
мулою:

 V=(E/d)(Rн/(zi+Rн)) = E.F.Rн/(d.w.zм(zi+Rн)), В,  (7.2)

д  d – зазор між мембраною і нерухомим корпусом, м; zi – внутріш-
ній ємнісний опір утилізатора, Ом; E – джерело постійного струму 
(на обкладинки конденсатору повинен подаватися первинний по-
стійний струм задля створення корисної напруги внаслідок кон-
денсаторного ефекту). 

Інші параметри для підстановки в розрахункову формулу 
(7.2) – такі ж, як для попередньої формули (7.1).

7.5. Вирішення зворотного завдання [394 ]
7.5.1. Загальні відомості. Якщо можливо створити утилізатор 

звукової енергії (який перетворює звукову енергію в електричну), 
то що заважає створити також прилад зворотної дії? –  (що, навпа-
ки, перетворював би звукову енергію в електричну)?

При першому погляді здається, що в цій ідеї немає нічого осо-
бливого. На світі існує безліч випромінювачів звуку, кожен з  яких 
має живлення від джерела електричного струму... 

Автором особисто розроблений ряд таких пристроїв, що описа-
ні в наступній частині. Прилад перетворення електричної енергії 
в звукову буде створений на підставі відомих закономірностей, і, 
(як здається), «оригінальним» при всьому бажанні його назвати не 
можна...

Але не все так просто! 
Ми конструюємо не просто «випромінювач звуку». Ми зберіга-

ємо первісне призначення «утилізатора звукової енергії» – (що, 
за визначенням, є саме засіб боротьби із шумом). Ми зберігаємо 
також його механічну частину в практично незмінному вигляді, 
залишаємо незмінним форм-фактор (тобто зберігаємо його конфі-
гурацію та габаритні розміри)... В електричну частину вносимо 
мінімальні зміни (тобто, можливо, конструктивно до того ж само-
го виробу, що забезпечує утилізацію звукової енергії, додається 
ще невеликий блок. В залежності від бажання користувачів один 
і той же самий прилад може функціонувати в двох протилежних 
режимах – звукоутилізуючої або звуковідбиваючої панелі).

І з’являється ось що! [394].
7.5.2. Постановка проблеми. Наша пропозиція відноситься до 

області технічних засобів боротьби із шумом шляхом звукоізоля-
ції і являє собою різновид звукоізолюючих панелей, які застосову-
ються для облицювання зашумованих приміщень. ГОСТ 12.1.029-
80 [107], разом з тим, передбачає створення таких акустичних 
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засобів боротьби із шумом на шляху його поширення, як системи 
компенсації. Завданням пропонованої розробки є підвищення су-
марного ефекту зниження шуму в приміщенні, що захищається, 
облицьованому такими панелями, шляхом формування фронту 
відбиваної звукової хвилі, що перебуває в протифазі стосовно   
фронту падаючої звукової хвилі. 

7.5.3. Аналіз існуючих рішень. Найбільш близькою до нашої 
розробки за технічною суттю є звукоутилізуюча панель згідно 
[389], яка описана на сайті наукових відкриттів і винаходів ww-
w.discovery.h11.ru у мережі Іnternet, яка включає нерухомий кор-
пус і рухливу мембрану, котрі утворюють внутрішню порожнину 
з атмосферним повітрям, у якій мембрана й корпус, виготовлені з 
електропровідниих матеріалів, з’єднані між собою за допомогою 
ізоляторів, до мембрані через клему й резистор підключений один 
з виходів допоміжного джерела живлення, до якого через розділо-
вий конденсатор підключений один із входів пікового детектора, 
другий вхід якого підключений  через другий вихід допоміжного 
джерела живлення  до клеми на корпусі панелі, обидва виходи 
пікового детектора підключені до входів накопичувального кон-
денсатора, а накопичувальний конденсатор, обмежник й авто-
матичний перемикач з’єднані послідовно. 

Недоліком зазначеного пристрою є його низька ефективність 
дії (недостатня звукоізолююча здатність і наявність високих рів-
нів відбитого звуку). Будучи пасивним засобом боротьби із шумом, 
відома звукоутилізуюча панель малоактивно взаємодіє з звуком, 
що попадає на неї у вигляді фронту падаючої звукової хвилі. Вна-
слідок цього ефект дії подібної звукоутилізуючої панелі вичерпу-
ється тільки поглинанням звуку в ній (з наступним перетворенням 
його в електричну енергію). Значна частина звукової енергії, укла-
дена у фронті падаючої хвилі,  при тому, однак, не поглинається, 
а відповідно до  закону збереження енергії відбивається від її рух-
ливих і нерухомих частин назад у навколишнє середовище.

7.5.4. Методика наших досліджень. Поставлене завдання зни-
ження шуму в приміщеннях, облицьованих звуковідбиваючими 
панелями, досягається тім, що пропонована звуковідбиваюча   
панель, що  включає  нерухомий корпус і рухому  мембрану, що 
утворюють внутрішню порожнину з атмосферним  повітрям, від-
повідно до нашої пропозиції, відрізняється тім, що в зоні падіння 
звукової хвилі на рухливу мембрану панелі встановлені мікро-

фон, до якого підключений елек-
тричний ланцюг у вигляді послі-
довно підключених інтегратора, 
підсилювача, ключа, пристрою 
керування й електромагніта, при-
чому електромагніт механічно 
з’єднаний з нерухомим корпусом і 
рухливою мембраною панелі.

Винахід пояснюється крес-
ленням звуковідбиваючої панелі. 
Звуковідбиваюча панель містить 
нерухомий корпус 1, за допомо-
гою монтажних болтів 2 стаціо-
нарно закріплений на конструкції 
будинку, споруди, що обгороджує 
або несе – (наприклад, на стіні). 

На відміну від пристрою-про-
тотипу корпус 1 може бути ви-
готовлений не цільним, а, напри-
клад, у вигляді легкої рамкової 
конструкції: за рахунок чого дося-
гається додаткова (і досить значима) економія матеріалу. У корпу-
сі панелі встановлена рухлива мембрана 3. Корпус 1 і мембрана 
3 з’єднані між собою опорними вузлами 4, що забезпечують вищев-
казану умову рухливості мембрани щодо панелі:  які являють собою, 
наприклад, рухливі шарніри. Усередині панелі утворена внутрішня 
порожнина,  заповнена атмосферним повітрям. У порожнині вста-
новлений електромагніт 5, який механічно з’єднаний з нерухомим 
корпусом 1 і рухливою мембраною 3 панелі. Мікрофон 6 змонтова-
ний у зоні падіння звукової хвилі на рухливу мембрану 3 панелі. До 
нього через інтегратор 7 електрично підключений підсилювач 8. 
Зазначений підсилювач 8 підключений до ключа 9, котрий, у свою 
чергу,  підключений до керуючого пристрою 10. Зазначений керу-
ючий пристрій електрично підключений до електромагніту 5, уста-
новленого в повітряному зазорі між нерухомим корпусом 1 і рухли-
вою мембраною 3 звуковідбиваючої панелі, і механічно пов’язаного 
з вищевказаними конструктивними елементами 1 й 3.

Пристрій працює в такий спосіб. Звуковідбиваючу панель уста-
новлюють у необхідному місці  в зашумованому приміщенні, жор-

Рис. 7.6. Звуковідбиваюча панель
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стко закріплюючи її нерухливий корпус 1 до несучих конструкцій 
(наприклад, стіни будинку або ін.) з застосуванням монтажних 
болтів 2. Здійснюють електричне підключення всіх елементів її 
електротехнічної схеми.

Звукова хвиля, що поширюється в приміщенні, яка підлягає за-
хисту від шуму, попадає на зовнішню поверхню звуковідбиваючої 
панелі. При цьому приймаємо, що частина фронту падаючої хвилі, 
котра попадає на мікрофон 6, за своїми АЧХ повністю еквівалент-
на іншої частини фронту тієї ж самої хвилі, що розподіляється на 
поверхні  мембрани 3. Зазначена звукова хвиля перетвориться 
мікрофоном 6 в електричний сигнал, що характеризує АЧХ пада-
ючої хвилі, і  подається на підсилювач 7.

7.5.5. Висновки до глави. Завдяки наявності вищевказаних еле-
ментів й їхнього конструктивного зв’язку забезпечується значне 
зниження шуму в приміщенні, де встановлена подібна панель. На-
явність мікрофона забезпечує прийом звукових хвиль, що згодом 
підлягає відбиттю. Розташування його в зоні падіння звукової хви-
лі на рухливу мембрану панелі дозволяє зафіксувати АЧХ фронту 
падаючої звукової хвилі, перетворивши звукову енергію в елек-
тричну. Форма отриманого сигналу при цьому еквівалентна формі 
АЧХ звукової хвилі. Електричний ланцюг у складі підключених 
інтегратора, підсилювача, ключа, пристрою керування й електро-
магніта  забезпечує формування електричного сигналу, АЧХ яко-
го перебувають у противофазі стосовно АЧХ падаючій на панель 
звукової хвилі. Наявність електромагніта, що приводиться цим 
сигналом у дію, і його механічне з’єднання з нерухомим корпусом 
і рухливою мембраною панелі забезпечує пересування мембрани в 
таке її положення, при якому забезпечується формування коли-
вань зазначеної рухомої мембрани, які перебувають у противофазі 
стосовно АЧХ падаючої на панель звукової хвилі. Складаючись із 
фронтом наступної падаючої звукової хвилі, ці коливання викли-
кають інтерференцію на границі розподілу середовищ (в області зо-
внішньої поверхні рухливої мембрани панелі), що спричиняє   різ-
ке зниження шуму в зазначеному місці, – і, як наслідок, у всьому 
приміщенні, що захищається таким чином від шуму.

Таким чином, запропоновано оригінальну конструкцію звуко-
відбиваючої панелі, що вирішує завдання зниження шуму в при-
міщенні, що захищається, шляхом формування фронту відбиваної 
звукової хвилі, що перебуває в противофазі стосовно   фронту пада-
ючої звукової хвилі. Відповідно до класифікації ГОСТ 12.1.029-80 

[107], що наведена на рис. 1.32, наша розробка попадає в розряд 
систем компенсації з поглинанням енергії поля датчиками, з елек-
трично ізольованими каналами приймач-датчик, зі сполученими 
датчиками й приймачами звукового сигнала.

7.6. Крапку ставити ще рано…
Створення пристроїв утилізації звукової енергії призвело нас до 

подальших досліджень з пошуку нових, невідомих джерел енер-
гії. Так, нами розроблено конструкцію утилізатора атмосферної 
енергії згідно [395], що перетворює дармову енергію атмосфери 
в електричну. Тут мова йде вже зовсім не про звукові хвилі, але 
первісний поштовх таким дослідженням був даний саме творчою 
роботою над утилізаторами енергії звуку…

ВИСНОВКИ 
Сьома частина присвячена створенню невідомого напрямку 

в техніці, а саме – утилізації звукової енергії  [74]. 
Взамін формул передбачуваних наукових відкриттів в цій час-

тині надано принципіальна схема нових, невідомих досі джерел 
енергії.

Безпосередньо випромінювання звукових хвиль являє собою 
перенос енергії в просторі, що описується чіткими енергетичними 
характеристиками (звукова потужність джерела випромінюван-
ня, Вт; потік енергії; інтенсивність, Вт/м2 тощо). Але досі ніхто не 
розмірковував, як саме зібрати цю розподілену в просторі енергію, 
утилізувати її задля корисного уживання? При тому в деяких умо-
вах (наприклад, цех з випробування реактивних двигунів та ін.) 
ми маємо справу з дуже великими потужностями ДШ, з випромі-
нюванням в довкілля великих значень звукової енергії.

Запропоновано сумістити процес утилізації звукової енергії 
з сучасними технологіями боротьби із шумом, тобто створити 
такі шумозахисні засоби, які б не тільки поглинали в собі звукову 
енергію, але й якимось чином робили можливим застосування по-
глинутої енергії на користь людям [386]?!

Тому запатентовано спосіб перетворення звукової енергії [388], 
що включає її поглинання і перетворення в електричну енергію, при 
тому поглинання здійснюють на всій площі фронту падаючої звуко-
вої хвилі чи на її частині, яка складає не менш 10% площі фронту, 
за рахунок чого створюють перемінне магнітне поле, за допомогою 
якого одержують електричний сигнал, АЧХ якого коректують від-
повідно до АЧХ електричної енергії, використовуваної для живлен-
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ня споживачів, та декілька конструкцій шумозахисних пристроїв, 
що реалізують винайдений спосіб: винаходи «Звукоперетворююча 
панель» [388], «Звукоутилизирующая панель» [389], «Звукопогло-
щающая панель «Утилизатор звуковой энергии» [391].

Наведені описи таких пристроїв згідно з патентними докумен-
тами; креслення, котрі ілюструють авторські розробки; додаткові 
відомості про можливість варіації їхніх технічних параметрів в 
конкретних випадках, дані про застосування необхідних матеріа-
лів при побудові пристроїв; найбільш важливі характеристики, та 
інші конструктивні особливості.

Немаловажним чинником при створенні утилізаторів звукової 
енергії є розрахунок їхньою ефективності, тобто встановлення ко-
рисної наруги V, В на виході з утилізатора.

Це можна зробити за виведеними автором формулами, що 
зв’язують між собою величини корисної напруги утилізатора V, В, 
як джерела живлення слабкострумових споживачів, із звуковим 
тиском Р, Па, що припадає на його поверхню.

Напруга на виході пристрою «Утилізатор звукової енергії» 
згідно опису винаходу [391], що реалізує електродинамічний (ко-
тушковий) принцип здобуття електричної енергії, визначається за 
формулою:

  V=B.l.v.Rн/(Rн + Ri) = B.l.F.Rн/(zм(Rн + Ri)), В,
де Rн – опір навантаження, Ом; Ri – внутрішній опір, Ом; F – сила, 
що діє на діафрагму (розрахунок див. вище), Н; В – індукція 
в зазорі магнітної системи; l – довжина провідника обмотки, м; 
v – коливальна частота діафрагми; zм – механічний опір акустико-
механічної системи утилізатора; х – зсув діафрагми мікрофона, м.

Напруга на виході пристроїв «Звукоперетворююча панель» 
[388], «Звукоутилизирующая панель», що реалізує конденсатор-
ний принцип здобуття електричної енергії (тобто перетворення 
звукової енергії в електричну), визначається за формулою:

  V=(E/d)(Rн/(zi+Rн)) = E.F.Rн/(d.w.zм(zi+Rн)), В,  
де d – зазор між мембраною і нерухомим корпусом, м; zi – внутріш-
ній ємнісний опір утилізатора, Ом; E – джерело постійного струму 
(на обкладинки конденсатору повинен подаватися первинний по-
стійний струм задля створення корисної напруги внаслідок кон-
денсаторного ефекту).

Таким чином, авторські розробки в цій галузі утворюють абсо-
лютно новий напрямок в техніці, а саме – «Утилізацію звукової 
енергії», та надають велике поле задля діяльності науковців в цьо-

ЧАСТИНА 8
АКУСТИЧНИЙ ЛАЗЕР – 

НОВЕ СЛОВО В НАУЦІ Й ТЕХНІЦІ
8.1. Конструювання орієнтованих акустичних випромі-

нювачів з заданою вузькою характеристикою спрямованості
Як це не парадоксально, дана частина не починається безпосе-

редньо з опису акустичного лазера – воно наведено далі. Створен-
ню акустичних лазерів передувала робота з конструювання інших 
пристроїв, які також представляють собою високосфокусовані 
випромінювачі звуку. Як ми всі розуміємо, практично на голому 
місці акустичний лазер створити неможливо: тому я випереджаю 
цю частину описом випромінювачів іншого типу.

З погляду  автора, всі його розробки в плані наукоємності рівно-
цінні: тому що в кожну з них заставлялася однакова частка натхнен-
ня, рівнозначний заряд невичерпної творчої енергії, – тому виділя-
ти серед своїх розробок якісь «улюблені» й «нелюбимі», «особливо 
коштовні» й «малоцінні» щонайменше не об’єктивно? Із цієї при-
чини опис заявки на наукове відкриття [272] (підтвердженої згодом 
експериментальними даними), сусідить у нас із інформаційним 
листком «Пристрій відображення інформації» [23], а «Акустично-
му лазеру», природно, передує розповідь про інші винаходи.

8.2. Головний телефон Абракітова згідно [396]
Винахід відноситься до області акустики, зокрема, до констру-

ювання головних телефонів з підвищеними звукоізолюючими 
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властивостями [244]. Він вирішує первісну проблему концентрації 
звукової енергії, поставлену в підрозділі 1.14. Завданням нашого 
винаходу [396] є підвищення якості звучання відтвореної фоно-
грами за рахунок підвищення звукоізоляції від сторонніх звуків, 
що проникають через подвійний корпус усередину телефону. Така 
проблема була нами вирішена та запатентована в [396].

Конструкція (на території України) також захищена [398].

8.3. Лінійне джерело шуму згідно [75; 399; 400]
Наш винахід [399, 400] відноситься до області приладобудуван-

ня, а саме до пристроїв, за допомогою яких створюють шум для 
виявлення заходів боротьби з ним.

Метою винаходу є розширення функціональних можливостей 
моделей ДШ за рахунок створення орієнтованої в заданому на-
прямку акустичної хвилі  [40].

Зазначена мета досягається за рахунок того, що розроблене 
нами ДШ за [399, 400], котре складається з підстави, випроміню-
вача й вібратора, постачене амортизованою рамою, на якій послі-
довно розміщені випромінювачі, жорстко закріплені на рамі.

При цьому кожен випромінювач виконаний у вигляді рефлек-
тора, за центром якого встановлена резонуюча пластина. Кожна 
пластина встановлена паралельно одна одній (мається на увазі 
їхня велика кількість, що находяться у інших випромінювачах). 

Рис. 8.1. Офіційна публікація в Інтернет патентного документу [396] 
за веб-адресою [397].

Резонуюча пластина для посилення ефекту випромінювання шуму 
із заданою частотою на кінці розділена на три окремих пелюстки, 
вигнутих один стосовно іншого на 15°. Міняючи довжину резону-
ючої пластини, одержуємо можливість змінювати спектр шуму в 
заданому діапазоні.

Вібратор розміщений на торці рами, що встановлена на підставі 
з можливістю обертання навколо поздовжньої осі.

Конструкція пристрою дозволяє за допомогою електродвигуна 
надавати руху  вібратору, що передає горизонтально спрямовані ко-
ливання на вібрувальну раму, викликаючи коливання заданої час-
тоти в резонуючої пластини, що збуджує звукові коливання, орієн-
товані за допомогою рефлекторів у заданому напрямку. Виконання 
рами поворотною дозволяє направляти звукові коливання під необ-
хідним для досліджень кутом. Для зменшення передачі вібрації на 
рефлектор від рами й резонуючої пластини перший ізолюється за 
рахунок використання віброізолюючого гумового вкладиша.

Рис. 8.2. Офіційна публікація в Інтернет патентного документу [399] 
за веб-адресою [401]

Рис. 8.3. Лінійне ДШ, вид зверху
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Пропонований пристрій ілюструється графічними матеріалами.
Лінійне джерело шуму містить підставу 1, на якій за допомо-

гою амортизаторів 2 із шарнірами 3 установлена рама 4 із закрі-
пленими на ній через віброізолюючий вкладиш 12 рефлекторами 
9. Рефлектори 5 концентрують звукову енергію, одержувану при 
коливанні резонуючих пластин 6 (кожна з яких розділена на кінці 
на три окремих пелюстки, які вигнуті й поширені один стосовно   
іншого на 25°) із (баластним) вантажем 7.

Вібратор 8 утримується на вібрувальній рамі 4 за допомогою 
пружин 9 і болтів 1, а в рух приводиться електродвигуном.

Робота лінійного ДШ полягає в наступному. При включенні 
електродвигуна 11 приводиться в рух вібратор 8, що передає го-
ризонтально спрямовані коливання через пружини 9 на вібруючу 
раму 4, установлену через амортизатор 2 на підставі 1. Рама ви-
кликає коливання баластних вантажів 7 резонуючих пластин 6, 
які збуджують і завдяки специфічній конструкції підсилюють 
ефект випромінювання шуму. Рефлектори 5 орієнтують звукові 
коливання в заданому напрямку. Установлені шарніри 3 дозволя-
ють змінювати спрямованість випромінювання звуку.

Дослідження на моделях ведуться в частотах, зниження рівнів на 
які близько до зниження рівнів звуку, обмірюваних за кривою ко-
рекції А шумоміра [402]. Такими частотами в спектрах шуму авто-
транспортних потоків, залізничних поїздів і шуму від промислових 
цехів відповідно є f

н
=500, 800 й 1000 Гц, що відповідає f

м
=5000, 8000 й 

10000 Гц на моделі в масштабі М 1:10 або f
м
=8000, 12500 й 16000 Гц у 

М 1:16. Розміри вікон за довжиною кратні довжині ДШ, за шириною – 
діаметру рефлектора. Моделювання шуму транспорту також можливо 
в тих випадках, коли шум випромінюється вікнами тунелю.

Конструкція такого ДШ дозволяє моделювати й створювати 
плоску лінійну хвилю, орієнтовану в заданому напрямку, що 

Рис. 8.4. Лінійне ДШ, вид збоку Рис. 8.5. Лінійне 
ДШ, розріз за А-А

у  свою чергу й дозволить вивчити поширення шуму від промис-
лових джерел, таких як заводські цехи й інші подібні промислові 
будинки, розташовані на території житлової забудови.

Резонуюча пластина й джерело такого типу мають також пере-
ваги, як акустичні, так й економічні, перед джерелами, принцип 
дії яких заснований на використанні стисненого повітря (свистка). 
Використання стисненого повітря пов’язане з наявністю компре-
сора, застосування якого (включаючи трубопроводи, спеціальні  
конструкції, що заглушають, і т.д.) в 8-10 разів дорожче пропоно-
ваного джерела. Компресор сам є ДШ, тому використовувати його 
на акустичних полігонах не можна.

8.4. Орієнтована акустична система Абракітова [403] 
(і звукоізолюючий електричний трансформатор в її складі, 
захищений тим же патентом)

8.4.1. Орієнтована акустична система Абракітова (первісний 
варіант, незмінне фокусування звуку). Винахід відноситься до об-
ласті приладобудування і може використовуватися, зокрема, для 
моно-, стерео-, квадро- і поліфонічного відтворення магнітофон-
них і інших фонограм [404]. 

У відомих системах спрямованого випромінювання звуку вико-
ристовуються пристрої для концентрації звукової енергії, викона-
ні у вигляді групових випромінювачів і рупорів [246]. Прототипом 
є орієнтована акустична система [248], яка містить увігнутий реф-
лектор і акустичний випромінювач, розміщений усередині реф-
лектора (див. підрозділ 1.14). Мета винаходу – забезпечення більш 
ефективного фокусування звукової енергії за рахунок підвищення 
звукоізолюючої спроможності рефлектора. Формула винаходу 
[403]: орієнтована акустична система, яка містить увігнутий реф-
лектор і акустичний випромінювач, розміщений усередині рефлек-
тора, що відрізняється тим, що в її склад введений електричний 
трансформатор у вигляді двох механічно не з’єднаних механічно 
обмоток, а рефлектор виконаний у вигляді двох розташованих сті-
нок із зазором одна щодо іншої, на всьому периметрі зв’язаних між 
собою пружною прокладкою, що герметизує, причому внутрішня 
і зовнішня стінки рефлектора виконані з матеріалів з малим і 
великим коефіцієнтом звукопоглинання відповідно, у проміж-
ку між стінками рефлектора утворений середній вакуум з умовою 
перевищення на 1 – 2 мм довжини вільного пробігу молекул над 
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найменшим розміром між стінками, електричний трансформатор 
встановлений у зазорі між стінками рефлектора, одна з обмоток 
електричного трансформатора закріплена на внутрішній стінці 
рефлектора і підключена до акустичного випромінювача, а інша 
закріплена на зовнішній стінці рефлектора і підключена до дже-
рела електричного сигналу, при цьому виходи сполучних проводів 
у вакуумований простір між стінками рефлектора здійснені через 
герметично закупорені отвори. Система також відрізняється тим, 
що внутрішня стінка рефлектора виготовлена з металу, зовнішня 
стінка виконана з фторопласта, а пружна прокладка, що гермети-
зує, з вакуумної гуми.

Орієнтована акустична система містить проводи 1, які йдуть 
від джерела відтвореної фонограми, через герметично закупорені 
отвори 3 у зовнішній стінці рефлектора 2 уведені у внутрішній 
простір 4 рефлектора, утворений зовнішньою його стінкою 2, ви-
готовленою з матеріалу з великим коефіцієнтом звукопоглинання, 
внутрішньою стінкою 5 рефлектора, виготовленою з матеріалу з 
малим коефіцієнтом звукопоглинання, і пружною прокладкою, 
6 що герметизує, прокладеною на всьому периметрі з’єднання сті-
нок 2 і 5 рефлектору, у якому підтримується середній вакуум з до-
триманням умови незначного (на 1 – 2 мм) перевищення довжини 
вільного пробігу молекул над найменшою відстанню між стінками 
2 і 5 рефлектору (чи їх виступаючими у внутрішній простір 4 дета-

Рис. 8.6. Офіційна публікація в Інтернет патентного документу [403] 
за веб-адресою [405]

лями). В внутрішньому просторі 4 рефлектору розміщені первинна 
обмотка 7 електричного трансформатора, механічно закріплена на 
зовнішній стінці рефлектора 2 і електрично підключена до сполуч-
них проводів, і вторинна обмотка 8 електричного трансформатора, 
механічно закріплена на внутрішній стінці рефлектора 5 і елек-
трично підключена до сполучних проводів 1, причому яке-небудь 
механічне з’єднання чи контакт між обмотками 7 і 8 звукоізолюю-
чого трансформатора відсутні. Вихід сполучних проводів 1 з ваку-
умованого внутрішнього простору 4 рефлектору здійснений через 

Рис. 8.7. Орієнтована акустична система Абракітова [403]:
1 – сполучні проводи; 2-6 – рефлектор у складі: 2 – зовнішня стінка реф-
лектора; 3 – герметично закупорені отвори; 4 – простір із вакуумом 
(середній вакуум з дотриманням умови  l ≥  d); 5 – внутрішня стінка 
рефлектора; 6 – пружна прокладка, що герметизує; 7-8 – звукоізолюючий 
трансформатор: 7 – первинна обмотка; 8 – вторинна обмотка; 9 – гуч-
номовець.
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герметично закупорені отвори 3 у внутрішній стінці 5 рефлектора, 
що має увігнуту форму. Зовні, в атмосферному просторі, у цій уві-
гнутій внутрішній стінці рефлектора 5 закріплений гучномовець 
9, до якого і підведені сполучні проводи 1.

Винахід пояснюється кресленням (рис. 8.7).
Система відповідно до опису винаходу працює в такий спосіб.
Включається джерело відтвореної фонограми, до складу якого 

входить підсилювач потужності, наприклад, повний магніто-
фон або електропрогравач, магнітофон-приставка (відповідно до 
креслення) у сполученні з підсилювачем. З виходу зазначеного 
джерела відтвореної фонограми, призначеного для підключення 
акустичних систем, по сполучних проводах 1 електричний сигнал 
передається на голівку гучномовця 9 через обмотки трансформа-
тора 7, 8.

Звукова хвиля, випроменена гучномовцем 9, попадає на вну-
трішню стінку 5 рефлектора, яка має увігнуту форму, частково 
відбиваючи від неї в необхідному напрямку. Оскільки внутрішня 
стінка 5 рефлектора виготовлена з матеріалу з малим коефіцієнтом 
звукопоглинання, наприклад з металу, частина звукової хвилі 
практично без поглинання проходить через цю стінку, але далі 
перевідбивається назад, не проходячи у внутрішній простір 4 реф-
лектора через наявність у ньому середнього вакууму, тобто з-за від-
сутності пружного середовища. Таким чином, максимально збіль-
шується здатність рефлектора, що відбиває, забезпечується висока 
концентрація випромінювання звуку в необхідному напрямку.

Але деяка незначна частина звукової енергії пропускається з 
товщі внутрішньої стінки 5 рефлектора не у внутрішній вакуу-
мований простір 4, а в інші елементи пристрою. Вона може по-
гіршити якість звучання і характеристики пристрою, тому мета 
винаходу полягає в усуненні цієї частини. Для цього зовнішня 
стінка 2 рефлектори виготовлена з матеріалу з високим коефіці-
єнтом звукопоглинання, наприклад фторопласта, армованого для 
міцності металом, а між нею і внутрішньою стінкою 5 рефлектора 
встановлена пружна прокладка, що герметизує, 6, виготовлена, 
наприклад, з вакуумної гуми. Це вирішує проблему виключення 
можливості проникнення звукової енергії у вигляді структурного 
звуку через ці елементи. А для усунення марних утрат звукової 
енергії за рахунок передачі її по сполучних проводах застосований 
електричний трансформатор, розміщений у внутрішньому вакуу-

мованому просторі 4. При цьому звукова енергія, що пройшла по 
сполучних проводах 1 у вторинну обмотку 8 зазначеного трансфор-
матора, перейти з неї в первинну обмотку 7 зазначеного трансфор-
матора і далі на сполучні проводи 1 не може, тому що відсутній 
прямий механічний контакт між обмотками 7 і 8 і вони закріплені 
на різних стінках 2 і 5 рефлектора.

8.4.2. Проміжний висновок за [403, 404, 405]. Технічним ре-
зультатом від використання винаходу є поліпшення характерис-
тики спрямованості, підвищення потужності випромінювання 
й усунення перекручувань АЧХ. 

Конструкція (на території України) також захищена [406].

Рис. 8.8. Орієнтована акустична система Абракітова (удосконалена 
конструкція iз змінним фокусуванням звуку):
1-9 – ті ж самі елементи, що на попередній ілюстрації; 10 – клапан для 
вакуумування; 11 – вакуумний насос; 12 – вакуумметр; σ – змінні напру-
ження в товщі матеріалу; Р

проп
 – тиск у внутрішній порожнині; α – кут 

випромінювання.
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8.4.3. Подальше вдосконалення первісної ідеї. Недоліком ви-
щеописаного первісного пристрою є наявність фокусування ви-
промінюваного звуку із заздалегідь сформованим кутом випро-
мінювання, тобто конфігурація зовнішньої стінки 2 рефлектора 
є незмінною, вгнутість її задається конструктивно саме на стадії 
побудови випромінювача, i ніякої корекції при подальшій експлу-
атації вже не підлягає. При роботі пристрою в різних між собою 
умовах, проте, край бажано змінювати кут випромінювання, фо-
кусуючи його різним чином. Орієнтована акустична система може 
експлуатуватися (тобто здійснювати випромінювання звуку) в різ-
них приміщеннях; в кожному конкретному разі для забезпечення 
найбільш якісних умов розповсюдження звуку (наприклад, для 
досягнення найбільш сприятливих умов стереоефекту тощо), по-
требується змінювати кут випромінювання в просторі, фокусуючи 
звукові хвилі в більшому або меншому ступеню?!

В наступній, удосконаленій конструкції це досягається таким 
чином.

Первісна конструкція, що описана вище, має зовнішню стінку 
2 рефлектора, виготовлену з еластичного матеріалу (наприклад, 
тонкостінної сталi). Стінка 5 виготовлена iз негнучких, (напри-
клад, тих самих, але більш товстіших матеріалів). Конструкція 
доповнена клапаном для вакуумування 10, вакуумним насосом 
11, та (необов`язково) вакуумметром 12. За допомогою клапану 10 
та вакуумного насосу 11 змінюють тиск у внутрішній порожнині 
4. Тиск розрідженого газу, що заповнює внутрішній вакуумований 
простір 4, таким чином, можливо примусово змінювати. При тому 
за рахунок еластичності (гнучкості) стінка 2 вигинається різним 
чином під впливом тиску атмосферного повітря. Вигин стінки 
2, як це очевидно, впливає на кут випромінювання звуку. Тиск 
у внутрішньому вакуумованому просторі рефлектора 4 можливо 
як зменшувати (що призводить до більшого фокусування iз змен-
шенням куту випромінювання), так i збільшувати, (за рахунок 
чого кут випромінювання збільшується). Контроль за станом роз-
рідженого газу в порожнині 4 здійснюють вакуумметром 12, в за-
явці на винахід [385] ще в 1994 р. надана принципова можливість 
оцінювати залежність звукоізолюючої здібності вакуумованого 
простору від тиску в ній; а згідно за іншим нашим винаходом – за-
патентованим способом оперативного регулювання часу ревербе-
рації звуку в приміщеннях [236, 407] пропонується змінювати 

тиск у вакуумованому просторі для примусової зміни коефіцієнтів 
пропущення τ, відбиття ρ, та поглинання α звуку.  

8.4.4. Суть висунутої нами теорії, застосованої замість [236, 
385, 407] дещо другим чином, полягає в наступному.

Згідно [180, с. 68, 493] інтенсивність звуку є

     (8.1)

де ρ – щільність середовища поширення звуку, кг/м3; V – макси-
мальне значення швидкості коливань частинок пружного серед-
овища, м/с; с – фазова швидкість хвилі (швидкість звуку), м/с.

Позначимо інтенсивність звукової хвилі, які падає на перешко-
ду як I

пад
, а інтенсивність звукової хвилі, які пройшла через пере-

шкоду як I
проп

, тобто τ згідно [180] при підстановці в (8.1) складе:

    (8.2)

При тому за (8.1)  

     (8.3)

   (8.4)

де індекси при величинах, що входять у вищевказані формули (8.3) 
і (8.4) характеризують: індекс 

пад
 – звукову хвилю, яка падає на 

перешкоду, середовищем поширення якої є зовнішнє атмосферне 
повітря, що знаходиться в приміщенні, що випробує випроміню-
вання звуку із пристрою, індекс 

проп
 – звукову хвилю, яка пройшла 

через перешкоду, середовищем поширення якої є розріджений газ 
у вакуумованій порожнині 4, що використана в якості внутріш-
нього простору рефлектора. При цьому величини максимального 
значення швидкості коливань часток пружного середовища V

пад
 і 

V
проп

, що характеризують імпульс, перенесений звуковою хвилею, 
однакові V

пад
=V

проп
. Різняться щільності середовища поширення 

– щільність атмосферного повітря ρ
пад

 і щільність розрідженого 
газу у вакуумованій порожнині пристрою ρ

проп
, a також швидко-

сті c
пад

 і c
проп

 (швидкість звуку в газах є функцією його щільності), 
причому ρ

пад
 > ρ

проп
. Запишемо (8.2) як

     (8.5)
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За рахунок того, що ρ
пад

> ρ
проп

, I
проп

 < I
пад

 (тобто пояснений меха-
нізм дії звукоізолюючих панелей, що містять вакуумовані порож-
нини), тобто в таких панелях має місце зниження інтенсивності 
минаючого через них звуку. Рефлектор нашого пристрою є частко-
вим випадком такої панелі. Згідно [269, c. 154, 249, 253] щільність 
газу ρ визначається як

    ρ =P/(R . T),    (8.6-а)
де Р – тиск газу, Па; T – температура газу, К; R – газова постійна, 
Дж/(кг . К).

За (5.7-а) запишемо щільності ρ для обох ситуацій як:

        (8.6-б)

      (8.6-в)

Згідно [269, c. 154, 249, 253] швидкість звуку в газі (чи фазова 
швидкість) с:

     (8.7-а)

де ℵ – показник адіабати.
Виходячи з (8.7-а), запишемо швидкість звуку в атмосферному 

повітрі:
     (8.7-б)

та швидкість звуку в розрідженому газі, що заповнює вакуумова-
ну порожнину:

     (8.7-в)

Підставивши (8.6-б), (8.6-в), (5.7-б), (5.7-в) у формулу (8.5):

      

(8.8)

Якщо вакуумована порожнина заповнена тим же самим газом, 
що й атмосферне повітря (а технологія виробництва орієнтованих 

акустичних випромінювачів не передбачає заповнення їх іншим 
газом), газові постійні однакові R

пад
 =R

проп
 і показники адіабати 

також однакові ℵ
пад

 = ℵ
 проп

 Тоді (8.8) спрощується:

  

Якщо гази різні, усе рівно відношення Р
пад

/Р
проп

 = const і

    =const,    (8.9)

тобто являють собою постійну величину. Таким чином, вираз (8.8) 
описує фізичний зміст процесу. Виходячи з (8.9), змінити інтен-
сивність звукової хвилі, що пройшла через вакуумовану порожни-
ну рефлектора I

проп
, у відношенні до вихідної інтенсивності хвилі, 

що падає (що поширюється у атмосферному повітрі, I
пад

, відповід-
но змінити коефіцієнт пропущення τ),  можна двома шляхами:

1. зміною тиску у вакуумованій порожнин, Р
проп

 стосовно атмос-
ферного Р

пад
,

2. зміною температури у внутрішній порожнині рефлектора.
Для регулювання куту фокусування звуку змінюють тиск розрі-

дженого газу у вакуумованих порожнинах 4 за допомогою підклю-
ченого до них вакуумного насоса 12 – пристрою для видалення газів 
і пар із судин, (або, іншим чином змінюють температуру цього газу 
за допомогою теплообмінників, що знаходиться у вакуумованих 
порожнинах цих панелей – апаратів для передачі тепла від серед-
овища з більш високою температурою (тіла, що гріє – теплоносія) до 
середовища з більш низькою температурою (тіла, що нагрівається). 
Але зміна температури в вакуумованій порожнині рефлектора, на 
наш погляд, дещо незручна). Вакуумні насоси і теплообмінники 
відомі [180] і підключення їх до вакуумованих порожнин орієнтова-
них випромінювачів звуку, не складає праці. При цьому змінюється 
коефіцієнт пропущення звуку τ, відповідно, коефіцієнт звукопогли-
нання α, відповідно кут фокусування звуку, що випромінюється. За 
рахунок підбора необхідного сполучення тиску і температури під-
бирають необхідний кут випромінювання звуку.

8.4.5. Висновок до глави 8.4. Отже, нова розробка являє собою 
удосконалену конструкцію із змінюваним фокусуванням. Розробле-
на наукова теорія, що надає можливість змінювати тиск у внутріш-
ній вакуумованiй порожнині 4 із забезпеченням достатньої звукоізо-
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люючої здібності, тобто при збільшенні тиску в ній до відомої межі, 
визначеної рівняннями (8.9), рефлектор зберігає свої фокусуючi 
властивості, i зміна куту випромінювання в необхідних межах на 
звукоізолюючу здатність рефлектора істотно не впливає, безцільні 
трати звукової енергiї при перетинанні рефлектора звуковою хви-
лею, (як це мало місце i в пристрої-прототипi), не відбуваються. 

Технічним результатом від використання винаходу є поліпшен-
ня характеристики спрямованості, підвищення потужності випро-
мінювання й усунення перекручувань АЧХ, – що здійснюються 
примусовим чином в необхідних межах залежно від керуючого 
впливу користувача.

8.5. Акустичний лазер Абракітова згідно [220, 221]
Винахід відноситься до акустичних пристроїв, призначених 

для випромінювання звукових хвиль методом модуляції газового 
струменя. За одержуваним технічним результатом він адекватний 
світловому лазеру і може бути використаний як у традиційних 
областях застосування світлових лазерів: наприклад, для дослі-
дження й аналізу матеріалів, обробки металу, розробки корисних 
копалин, перфорування, поділу, зварювання матеріалу, поділу 
текстильних матеріалів, передачі сигналів і ін., так і в традицій-
них областях застосування ультразвуку: наприклад, руйнування 
кліток, емульгування води, олії і т.п., знегажування металевих 
розплавів і рідин, кавітації (утворення порожнеч у середовищі), 
ультразвуковому свердлінні, дефектоскопії матеріалу й ін  [76].

Перед винаходом була поставлена мета мінімізувати кут ви-
промінювання і забезпечити максимально можливу концентрацію 
звукового потоку [408, 409, 410].

Технічним результатом нашого винаходу [220, 221] є можли-
вість вузькоспрямованого (кут випромінювання прагне до нуля) 
надпотужного когерентного (монохроматичного) випромінювання 
звукових хвиль. Він подібний технічному результату відомих світ-
лових лазерів – їхнє випромінювання також вузькоспрямоване, 
надпотужне, когерентне (монохроматичне). Однак можливість 
максимальної концентрації звукової енергії має певні переваги 
перед можливістю максимальної концентрації світлової енергії 
в плані використання пропонованих акустичних лазерів. Напри-
клад, направивши промінь світлового лазера на екран з непрозоро-
го матеріалу (стінка з цегли) при великій потужності випроміню-

вання за рахунок температурного нагрівання можна зробити в ній 
отвір; однак при малій потужності випромінювання цегла зовсім 
непрозора для світлових променів, у т.ч. і променів світлового ла-
зера. А, направивши туди ж промінь акустичного лазера, при рів-
них умовах ми одержимо наступне: при великій потужності ми та-
кож зможемо проробити отвір, причому вже не тільки за рахунок 
теплової енергії, що виділяється при поглинанні проміння лазера 
в товщі матеріалу (як для світлового лазера в описаному вище при-
кладі), – але і додатково за рахунок механічної роботи (як відомо, 
випромінювання звукових хвиль являє собою коливання часток 
пружного середовища). З вищевказаного випливає, що при одна-
ковій потужності випромінювання «руйнуюча» здатність акустич-
ного лазера Абракітова буде вище, ніж у світлового лазера. При 
малій потужності випромінювання – цегельна стіна, непроникна 
зовсім для променів світлового лазера, виявиться проникливою 
для променів акустичного лазера, тому що відомо, що звукові хви-
лі поширюються в пружному середовищі, до якого відносяться як 
тверді, так і рідкі, і газоподібні речовини. Особливо зручною стає 
властивість пропонованого пристрою, наприклад, для використан-
ня його в деяких системах зв’язку, де варто уникати екранування 
світлових променів штучними і природними перешкодами.

З цього випливає, що при однаковій потужності випромінювання 
можливість проникнення цього випромінювання в товщу речовини 
в акустичного лазера Абракітова буде вище, ніж у світлового лазера.

Рис. 8.9. Офіційна публікація в Інтернет патентного документу [220] 
за веб-адресою [411]
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Акустичний лазер Абракітова В.Е. конструктивно складаєть-
ся з випромінювача акустичного сигналу дискретної частоти, у 
вигляді: сопла 1, орієнтованого на клин 2, розташований у резо-
нансній камері 3, що має резонансні патрубки 4 (у вигляді труби, 
одним кінцем приєднаної до резонансної камери, а другим відкри-
тим у навколишній повітряний простір і орієнтованою убік реф-
лектора), поміщеного в звукоізолюючий бокс 5, що представляє 
собою двостінну оболонку з простором 7 між стінками, у якому 
підтримується середній вакуум з дотриманням умови l > d, тобто 
конструктивні елементи 1, 2, 3, 4 утворюють собою внутрішню 
стінку боксу 5; на деякій відстані від неї мається зовнішня стінка; 
простір 7 між зазначеними внутрішньою і зовнішньою стінками 
заповнений середнім вакуумом). Відзначений вище бокс 5 з від-
значеним вище випромінювачем (елементи конструкції 1, 2, 3, 4) 
розміщений на осі симетрії рефлектора, причому внутрішня стін-
ка 6 рефлектора, звернена до зазначеного боксу 5 із зазначеним 
випромінювачем (елементи 1, 2, 3, 4) виконана у формі копарабо-
лоіду, що забезпечує хід звукових променів після їхнього відбиття 
паралельно його осі симетрії таким чином, що виходи патрубків 4 
збігаються з фокусом рефлектора, який також представляє собою 
двостінну конструкцію, причому в просторі 7 між внутрішньої 6 і 
зовнішньої 8 стінками рефлектора також підтримується середній 
вакуум з дотриманням умови l > d; а на всьому периметрі їхнього 
з’єднання прокладена пружна прокладка, що герметизує, 9.

Акустичний лазер Абракітова В.Е. згідно з його патентним опи-
сом [220, 221] поданий рис. 8.10 у розрізі.

Акустичний лазер Абракітова В.Е. працює таким чином.
Стиснутий газ подається в сопло 1. Натікаючи на клин 2, він по-

дається в резонансну камеру 3; при цьому створюється імпульс зву-
кового тиску, що і випромінюється в атмосферу через патрубки 4. 
Оскільки описаний випромінювач акустичного сигналу дискретної 
частоти поміщений у звукоізолюючий бокс 5, принцип звукоізоля-
ції якого описаний вище, практично цілком виключаються втрати 
звукової енергії через його корпус у непередбачених напрямках, 
тобто забезпечується висока концентрація звукової енергії на вихо-
ді з патрубків 4, певним чином орієнтованих убік рефлектора з ура-
хуванням наступного відбиття звукових хвиль від внутрішньої 
стінки рефлектора 6, паралельно його осі симетрії й осі симетрії 
всього пристрою в цілому. Звукоізолюючий бокс 5 з випромінюва-

чем акустичного сигналу дискретної частоти (елементи 1, 2, 3, 4) 
розміщений на осі симетрії рефлектора таким чином, щоб виходи 
патрубків 4 збігалися з фокусом рефлектора. Випроменена звукова 
енергія попадає на внутрішню стінку 6 рефлектора, від якої відби-
вається; причому промені після відбиття спрямовані паралельно 
осі симетрії. За рахунок того, що в просторі 7 між внутрішньою 
6 і зовнішньою 8 стінками рефлектора існує середній вакуум з умо-
вою l > d, забезпечується максимальна звуковідбиваюча здатність 
рефлектора. Незначна частина звукової енергії, що проходить від 
внутрішньої 6 до зовнішньої 8 стінці рефлектора у вигляді так 
званого структурного звуку, загасає при влученні в пружну про-
кладку 9, а також у самій зовнішній стінці 8 рефлектора. Основна 

Рис. 8.10. Акустичний лазер Абракітова В.Е.:
1-4 – випромінювач акустичного сигналу дискретної частоти 

(в складі): 1 – сопло; 2 – клин усередині резонансної камери (3); 3 – резо-
нансна камера; 4 – резонансні патрубки (у вигляді трубок); (елементи 
1- 4 утворюють внутрішню стінку звукоізолюючого боксу);   5-9 – зву-
коізолюючий бокс (в складі): 5 – зовнішня стінка боксу, віднесена до ви-
промінювача акустичного сигналу; 6 – внутрішня стінка рефлектора, 
виконується у формі копараболоїду з матеріалу з низьким коефіцієнтом 
звукопоглинання α; 7 – вакуумований простір (середній вакуум з дотри-
манням умови l ≥ d); 8 – зовнішня стінка рефлектора, довільної форми, 
виконана з матеріалу з високим коефіцієнтом звукопоглинання α; 
9 – пружна прокладка, що герметизує (вакуумна гума).
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її частина випромінюється у вузькому пучку променів паралельно 
осі симетрії акустичного лазера Абракітова В.Е., причому – саме 
в нерозбіжному пучку променів, і характеризується когерентністю 
випромінюваних хвиль. Відоме явище самофокусування звукових 
променів, яка полягає в зменшенні їх розходження через появу 
поперечного градієнта нелінійного показника переломлення і ви-
никненні нелінійного хвилеводу, що зменшує перетин пучка при 
поширенні їх у пружному середовищі, наприклад, у повітрі [80] . 
Для виникнення зазначеного явища потужність проміння повинна 
бути досить велика, що саме має місце у випромінюванні акустич-
ного лазера Абракітова В.Е. Надпотужне концентроване акустичне 
випромінювання дискретної частоти, тобто когерентне випроміню-
вання, подібне до світлового випромінювання відомих світлових 
лазерів, самофокусуючись, поширюється в пружному середовищі, 
переносячи із собою значну енергію.

Звузити випромінюваний пучок звукових хвиль можна, змен-
шивши поперечні розміри акустичного лазера при збільшенні по-
довжніх розмірів.

Акустичний лазер Абракітова В.Е. може працювати в діапазоні 
інфразвукових, звукових частот слухового діапазону (конкрет-
на дискретна частота випромінюваних хвиль призначається за 
рахунок підбора співвідношень елементів акустичного випромі-
нювача – сопла, резонансної камери, клина і патрубків); але най-
більш кращий для нього діапазон ультразвукових і гіперзвукових 
частот. Відомо, що високим частотам ультразвуку відповідають 
дуже великі інтенсивності, що приводить до нагрівання тіл, під 
впливом такого роду випромінювання, і уможливлює механічний 
вплив. Відзначені і специфічні властивості ультразвуку: він май-
же не випробує дифракцію і поширюється прямолінійно, як і світ-
ло; підкоряється законам відображення; може утворювати строго 
спрямовані пучки; і за допомогою параболічного рефлектора може 
бути орієнтований у строго визначеному напрямку. Однак утвори-
ти акустичний лазер до нас в світі ще нікому не вдавалося!

Іншими словами, на сучасному рівні розвитку науки і техніки 
досі був невідомий пристрій, що дозволяє одержати явище повного 
внутрішнього відбиття звукових хвиль. Таким пристроєм і є про-
понований акустичний лазер Абракітова. За рахунок установлен-
ня в звукоізолюючий бокс випромінювача акустичного сигналу 
дискретної частоти забезпечують виключення втрат звукової енер-

гії через корпус зазначеного боксу, тобто практично вся звукова 
енергія випромінюється їм у заданому напрямку (з патрубків). 
Розташування цього звукоізолюючого боксу з зазначеним випро-
мінювачем на осі симетрії рефлектора і збіг виходів з патрубків 
з фокусом рефлектора дозволяють поліпшити умови відбиття від 
внутрішньої стінки рефлектора випромінюваних звукових хвиль 
(аналогічно улаштовуються світлові прилади прожекторного кла-
су). Для виключення втрат звукової енергії через рефлектор (як 
відзначалося вище, будь-який твердий матеріал за своїм визначен-
ням прозорий для звукових хвиль, і не може з’явитися достатньою 
перешкодою на їхньому шляху поширення) він, як і звукоізолюю-
чий бокс, зроблений у вигляді двостінної конструкції з простором 
між стінками, заповненими середнім вакуумом. 

Надвисока потужність досягається саме за рахунок когерентно-
го (монохроматичного) випромінювання, тобто випромінювання 
звукових хвиль дискретної частоти. Когерентність – необхідна 
умова здійснення інтерференції з максимальним збільшенням 
інтенсивності, і є істотною відмітною ознакою відомих світлових 
лазерів. В акустичному лазері конструкції Абракітова В.Е. вона 
досягається за рахунок наявності випромінювача акустичного 
сигналу дискретної частоти.

Мінімізація кута випромінювання забезпечується за рахунок того, 
що дзеркальний відбивач (рефлектор акустичного лазера) має форму, 
яка задовольняє вимозі максимальної концентрації звукового пото-
ку. Це припускає визначений напрямок ходу фокальних і падаючих 
звукових променів. У будь-якій меридіональній площині фокальний 
промінь, що падає на рефлектор під кутом φ до його осі симетрії (ана-
логічно оптичної осі світлових приладів), після його відбиття повинен 
піти паралельно цієї осі. Отже, кути, що орієнтують прямі і відбиті 
фокальні промені, зв’язані один з одним залежністю 

      (8.10)

В аналітичній геометрії відомий ряд поверхонь, котрі задоволь-
няють цій умові, наприклад, поверхня параболоїда обертання. 
Любою фокальний промінь, що упав на деяке місце рефлектора, 
складе з нормаллю до цієї поверхні кут α = φ/2,о; і після відбиття 
піде паралельно осі симетрії рефлектора (аналогічно – оптичної осі 
світлового приладу). Відома методика розрахунку таких відбива-
чів з кутом випромінювання α = 0о для світла.
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Хвильові властивості звуку і світла в явищі відбиття аналогіч-
ні, тобто звук відбивається подібно світлу.

Для розрахунку форми поверхні рефлектора акустичного лазе-
ра, що забезпечує кут випромінювання α = 0о, тобто хід звукових 
променів паралельно осі симетрії акустичного лазера Абракітова 
В.Э., після їхнього відбиття рефлектором, може бути прийнята ме-
тодика розрахунку скляних відбивачів світла від світлових прила-
дів (із забезпеченням ходу світлових променів паралельно оптич-
ної осі світлового приладу), котра є відомою. При цьому рефлектор 
акустичного лазера, як і скляний відбивач світлового приладу, що 
забезпечує хід променів після їхнього відбиття паралельно осі си-
метрії (оптичної осі), повинен бути виконаний саме у формі копа-
раболоіду. У даному випадку мається на увазі саме форма поверхні 
рефлектора акустичного лазера, що відбиває, – власне форма 
внутрішньої стінки рефлектора з пов’язаним з нею вакуумованим 
простором, а зовнішня стінка рефлектора, як і прокладка, що гер-
метизує, призначена тільки для утримання вакууму і сама по собі 
в процесі відбиття звуку не приймає участі.

Акустична точність копараболоїду значно легше досяжна, аніж 
оптична точність (стосовно до світлових приладів) через значне 
розходження між довжинами звукових і світлових хвиль. Таким 
чином, виконання внутрішньої стінки рефлектора у формі копара-
болоїду, що забезпечує хід звукових променів після їхнього відо-
браження паралельно осі симетрії акустичного лазера Абракіто-
ва В.Е., дозволяє мінімізувати кут випромінювання і забезпечити 
максимальну концентрацію звукового потоку.

Відомі технічні рішення, що володіють зазначеними вище іс-
тотними ознаками винаходу, на даному рівні розвитку науки не 
виявлені (відомі тільки лише світлові лазери; акустичний лазер 
дотепер нікому створити не вдавалося). У зв’язку з тим, відповідно 
до результатів патентної експертизи [220], пропоноване технічне 
рішення має винахідницьку новизну на світовому рівні. Відповід-
но до загальноприйнятого порядку, пріоритет винаходу захище-
ний відповідним патентом № 2077826 (Росія) та [221] Україна.

8.6. Створення акустичних лазерів – новий напрямок 
в науці i техніці [77; 412; 413]

За час, що пройшов з 1994 р., дуже багато чого перемінилося. 
Так, ідея створення акустичних лазерів пройшла весь багато-

страждальний шлях – від категоричного неприйняття1 до найшир-
шої зацікавленості в ній наукової громадськості. Підсумком таких 
метаморфоз є, наприклад, публікація в Інтернет, представлена за 
веб-адресою [28]:

«Дата: 10.07.2006. Группа исследователей из Великобритании и Украины 
создали новый тип усилителя-генератора акустической волны сверхвысокой 
частоты – аналог светового лазера…» 

При чому ж тут вчені Великобританії? Для поглибленого ро-
зуміння цього питання необхідно викласти наступний історич-
ний факт: колись, ще в дореволюційній Російській Імперії, пан 
А. Попов на правах привітного хазяїна приймав гостя із сонячної 
Італії – пана Марконі, пригощав його стравами, горілкою, і навіть 
на прощання в знак кращих почуттів і дружнього розташування 
подарував пану Марконі як  сувенір на пам’ять звісний тульський 
самовар. У підсумку в СРСР згодом 5 травня святкувався День 
Радіо (на честь знаменних досягнень А. Попова); однак же Захід 
категорично все це заперечував, визнаючи в якості винахідника 
радіозв’язку саме пана Марконі...

Але, так чи інакше, а будь-яка ідея із припливом у неї нових 
творчих сил і невичерпних фінансових потоків, виділюваних на 
перспективні й багатообіцяючі наукові дослідження, має власти-
вість розцвітати й починати прискорено розвиватися? Те ж трапи-
лося, наприклад, і з акустичним лазером. Після закінченні тер-
міну дії патенту (цим порозумівається багаторічний розрив часу) 
першовідкривача деяким чином «відтіснили» від його улюбленого 
дітища; за справу замість нього узялися солідні науково-дослідні 
інститути (закордонних країн) з багатолюдними (маються на увазі 
висококваліфіковані фахівці з ученими ступенями) лабораторія-
ми, оснащеними самим зробленим устаткуванням; у справу всту-
пили багатомільйонні інвестиції, і т.п.

1 Наводимо цитату з публікації в Інтернет, що начисто заперечує їхнє 
існування: «…Ниже приводятся основные научные результаты, получен-
ные сотрудниками ЛВП…  

…Очевидно, что нелинейные акустические явления возникают только 
тогда, когда интенсивность звука достаточно велика. Но если в оптике 
большую интенсивность света можно получить с помощью лазеров, то 
в акустике это невозможно, поскольку «акустических лазеров» не сущес-
твует…» [414]. З патентним пошуком у Воронезькому державному універ-
ситеті – справа явно погана?
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До речі, британці придумали для цього пристрою нову назву 
«сазер» – (sazer (англ. «Sound Amplification by Stimulated Emissi-
on of Radiation»))  – «акустичний лазер Абракітова» за зрозуміли-
ми причинами їх не влаштовує, звичайно ж!

Потихеньку питання створення акустичних лазерів (сазерів) 
проникнули в плани перспективних дослідницьких робіт солідних 
наукових організацій й в інших країнах колишнього СРСР.

Так, наприклад, от що пишуть «В помощь аспиранту и соиска-
телю» в рекомендаціях ВАК Білорусії [415]:

 «3. Выбор темы диссертации
3.2. О перспективных направлениях научных исследований
В данном разделе авторы сделали попытку обобщить информацию о пер-

спективных направлениях развития научных исследований, проводимых в учр-
еждениях Национальной академии наук Беларуси, отраслевых министерств, 
республиканскими концернами, ведущими НИИ и вузами страны, исходя из 
поступившей в ВАК Беларуси информации о связи тематики диссертационных 
исследований с научно-техническими программами… 

...Цель публикации этих сведений – инициировать работу ведущих ученых 
и специалистов по разработке отраслевых перечней актуальной тематики дис-
сертационных исследований, с учетом приоритетных направлений развития 
экономики республики на ближайшие годы…

…3.2.1. Физико-математические науки 
Из приоритетных направлений прикладных научных исследований выделим 

следующие:…
• …проблемы создания акустического лазера; …»
Це стосується сусідньої з нами держави Білорусії; цікавим комен-

тарем до даної інформації може служити незаперечне повідомлення, 
що в Україні докторська дисертація безпосереднього першопрохід-
ника, першовідкривача настільки фундаментальної розробки, як 
акустичний лазер, дотепер  «чомусь» (?!!) так і не захищена2... 

Сазерами займаються не тільки в Англії й у Білорусії. Питання 
створення акустичних лазерів останнім часом  стало настільки 
актуальним, що з цього приводу визнав за необхідне висловитися 
відомий російський політик Борис Немцов:

2 Кандидатська дисертація автора захищена в 1995 р., за 2 роки до видачі 
патенту на акустичний лазер, і присвячена принципово іншій темі нау-
кових досліджень. Питання створення подібних пристроїв у ній ніяким 
образом не зачіпаються.

«…Я был бы счастлив, если бы этот акустический лазер назывался «лазером 
Немцова». На самом деле не всякий эффект называется именем своего  авто-
ра…»  [416]; та ще:

«…Конечно, я был бы счастлив, если бы акустический лазер назывался «ла-
зером Немцова», но присвоить работе собственное имя я не могу…» [417].

Що можна сказати з даного приводу? У цивілізованих держа-
вах законодавчим чином установлена форма визнання пріоритету 
авторства у вигляді видачі патенту на винахід, який повинен від-
повідати критерію світової новизни (тобто не повторювати вже 
відомі до цього технічні рішення). Бог їм суддя; але в нас є зареє-
стрований патент № 2077826 на «Акустический лазер Абракито-
ва», виданий, до речі, офіційним чином у належному на те поряд-
ку патентним відомством тієї ж Росії?!! Відповідно до патентного 
законодавства, назву винаходу може бути доповнено прізвищем 
автора (що зустрічається найвищою мірою  часто, і стосується не 
тільки акустичного лазера, але й доброї третини інших сертифіко-
ваних патентами винаходів у всіх галузях науки й техніки). Це не 
є якимось порушенням і цлком законне.

Акустичні лазери виробляються, і знайшли застосування 
у всіляких  областях. Природно, такою «дрібницею», як вказів-
ка авторських прав, – тепер уже найчастіше зневажають: «Срочно 
продаю, для православных врачей, одно из своих изобретений – портативный 
акустический лазер для местного обезболивания. Акустический лазер. Для мест-
ного и общего обезболивания фликкер шумом.»  [418] – (із цього приводу 
нами на адресу судових інстанцій Росії відправлений запит: «який 
саме пристрій у даній публікації її укладач, (як він сам у ній під-
писався, «Автор и директор лаборатории, канд. наук. Синкевич 
В.А.»), – має на увазі в даному контексті під поняттям «одно из 
своих изобретений»)? Зважаючи на все, «один зі своїх винаходів» 
пан Синкевич В.А. так ніколи й не удосужився запатентувати, 
і просто «зірвав» готовеньку заздалегідь розробку  в Інтернеті?! 

І подібних тому прикладів – тепер уже маса!
...Взагалі особливий науковий інтерес викликають теоретичні 

питання, пов’язані з математичним описом фізичних процесів, що 
відбуваються при випромінюванні високофокусованих когерент-
них звукових хвиль. Спроби створити подібний опис мали місце й 
раніше, але були чисто умовними: (як  випромінювачі високофо-
кусованих когерентних звукових хвиль приймався не  {просто не 
існуючий тоді ще} «сазер», а якісь інші, раніше існуючі пристрої: 
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випромінювачі звичайного типу, у яких цей ефект виражений 
у набагато меншому ступені). Можливість (і нагальна потреба) 
створити таку повноцінну теорію з’явилася лише у зв’язку зі ство-
ренням звукових лазерів.

Автором на правах першопрохідника, першовідкривача цього 
знаменного досягнення сучасної науки й техніки створена така 
теорія. Конструювання самих по собі акустичних лазерів зараз, 
через 9 років після їхнього винаходу, автора вже мало цікавить 
(це – пройдений давно етап; нам про них уже все відомо); однак же 
нас цікавить доскональний опис фізичних процесів випроміню-
вання звуку, що відбуваються при його дії!

Короткий виклад вищевказаної наукової теорії див. нижче, 
в наступному п 8.7.

У любому разі, ми раді, що наша первинна ідея, висунута ще 
в далекому 1994, і запатентована в 1997, послужила основою ство-
рення настільки значного й багатообіцяючого напрямку науки й 
техніки! Це схоже на паросток – маленький, слабенький, марний – 
що пробивається собі серед безжалісного пекла й безводних пустель 
дорогу до світла. Але проходить час – і з маленького, уразливого, 
паростка, що гнеться під напором нещадного вітру – потім вирос-
тає величезне, багатолистяне, розкидисте височенне дерево...

8.7. Математичний опис процесів випромінювання висо-
кофокусованих звукових хвиль акустичним лазером [44]

Акустичний лазер за час, що пройшов з моменту  його винахо-
ду, порівняно непогано описаний у науковій літературі [14, 410] і 
мережі Інтернет [408, 411], однак до цього дня не існувало мате-
матичної моделі опису фізичних процесів, що відбуваються в про-
цесі його роботи. Затверджувати про деклароване патентом «висо-
косфокусоване випромінювання когерентних монохроматичних звукових хвиль» 
можливо було тільки на базі оглядових теоретичних передумов  
(технічний опис винаходу в патентному документі [220]) і даних 
безпосередніх емпіричних спостережень. Питання ж теоретичного 
обґрунтування його принципу дії зажадало додаткових наукових 
досліджень, які були проведені в період 1997-2006 р. [44] , і викла-
даються нижче. Мова йде про акустичне поле  джерела, що сильно 
фокусує, при урахуванні дифракції на ввігнутій випромінюючій 
поверхні. При визначених конструкцією  кутах фокусування на-
віть лінійна теорія опису акустичного поля не має точного аналі-

тичного рішення. Зокрема, це пов’язане з тим, що завдання сильно 
ускладнюється ефектом дифракції на скривленій поверхні випро-
мінювача або акустичної лінзи. У більшості практичних випадків 
для опису поля використають інтеграл Релею, що є точним рішен-
ням відповідного дифракційного завдання в лінійному наближенні 
для випадку плоскої випромінюючої поверхні.

Таке подання еквівалентно принципу Гюйгенса-Френеля, що 
розглядає поле протяжного джерела як інтерференцію сферичних 
хвиль, створюваних елементарними точковими джерелами, розташо-
ваними на випромінюючій поверхні. Таким чином, інтеграл Релея не 
враховує вторинні хвилі, яка виникають у результаті багаторазових 
перевідбиттів елементарних хвиль від скривленої поверхні випромі-
нювача. Для адекватного вирішення завдання з урахуванням дифрак-
ції на ввігнутій поверхні можна використати метод  розкладань, що 
зрощують, запропонований Кулувра [420]. Однак у своєму первісному 
вигляді, описаному в оригінальній роботі, він має обмеження як на 
величину максимального розміру апертури, так і на значення кута 
фоку су вання випромінюва-
ча. Однак теорія, використо-
вувана в роботі [420], не має 
явно виражених обмежень 
на згадані вище параметри 
системи, або ж вони мають 
чисельний характер.

У роботі [44], що пред-
ставляється також тут, 
про по нуються модифікації 
методу  розкладань, що зро-
щують, які дозволяють силь-
но розширити область його 
застосування. У свою чергу, 
це дає можливість краще 
зрозуміти зміни в структурі 
акустичного поля, пов’язані з багаторазовим перевідбиттям випро-
мінюваної хвилі самою поверхнею протяжного джерела.

Розглянемо геометрію завдання, схематично представлену на 
рис. 8.11. Нехай осесиметрична сферична чаша ГS, вмонтована 
в нескінченний твердий екран ГВ, (тобто випромінювач пристрою 
[220]) коливається за законом exp (-i  ω t). 

Рис. 8.11. Геометрична постановка за-
вдання
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Позначимо буквами a, f та F відповідно радіус апертури, раді-
ус кривизни й центр кривизни. Точку спостереження M будемо 
характеризувати сферичними координатами r та Θ  с початком 
координат O у точці перетинання площини екрана й осі симетрії 
джерела. Будемо вважати, що в півпросторі праворуч від випромі-
нюючої поверхні перебуває однорідне середовище, у якому можна 
зневажити акустичними втратами. Тоді звукове поле в лінійному 
наближенні описується рівнянням Гельмгольца ∆p + k2p = 0, з ура-
хуванням умови випромінювання Зоммерфельда на нескінченності 
й граничних умовах ∂р/∂n =  ikρ

0
c

0
u на випромінюючій поверхні, Г

S
, 

та 0 = ∂р/∂n на поверхні екрана, Г
В
. Тут, p – амплітуда акустичного 

тиску, k = ω/c
0
 – хвильове число, ω – кругова частота,  ρ

0
 – щіль-

ність середовища й c
0
– швидкість звуку в середовищі, u – ампліту-

да нормального компонента швидкості випромінюючої поверхні, 
передбачається, що нормаль спрямована убік  середовища.

Уведемо додаткову півсферу Г
L
 радіусу a с центром у точці O. Ця 

поверхня відокремлює внутрішню область, Ω
i
, від зовнішньої, Ω

e
. 

Тепер позначимо акустичне поле усередині отриманих доменів че-
рез p

i
 та p

e 
відповідно. Тоді вихідне завдання розбивається на два:

     ∆pi + k2p
i
 = 0,                  (8.11.а)

                (8.11.б)

   ∆p
e
 + k2p

e
 = 0,              (8.12.а)

                 (8.12.б)

Ці два завдання зв’язані між собою умовами безперервності 
тиску й нормальної швидкості на поділяючій поверхні Г

L
:

   p
i
| Г

L
 = p

е
| Г

L,                     
(8.13.а)

                (8.13.б)

Відповідно роботі [420], представимо загальне рішення рівнянь 
(8.11) та (8.12) у вигляді розкладань за сферичними функціями:

  
 

(8.14)

   (8.15)

де ξ
n
 , ν

n
 , χ

n
 та κ

n
 – коефіцієнти розкладань, обумовлені гранич-

ними умовами (8.11.б), (8.12.б), і умовами безперервності (8.13), 
P

n 
– поліноми Лежандра, j

n
 , y

n
 – сферичні функції Бесселя й Ней-

мана порядку n відповідно; h(1)
n
 = j

n
 + i y

n
 і h(2)

n
 = j

n
 – i y

n
  – сферичні 

функції Ханкеля першого й другого роду також порядку n. Беручи 
до уваги кінцеві величини акустичного тиску на початку коорди-
нат (точці O) і умову випромінювання Зоммерфельда, одержуємо:

    (8.16)

    (8.17)

Відзначимо, що правочинність використання у внутрішній 
області Ω розкладання (8.16) неочевидна, оскільки обмежуюча 
поверхня не є сферою й рішення вигляду (8.16), загалом кажучи, 
може не задовольнити граничній умові. Підбадьорюючим є той 
факт, що в граничному випадку нульової кривизни розглянутий 
підхід дає прекрасний збіг з наявним точним аналітичним рішен-
ням [420]. У більше загальному випадку можливість використан-
ня рішення у вигляді (8.16) вимагає спеціального теоретичного до-
слідження, що, саме по собі, є непростим завданням [421]. Однак 
існує й прямий спосіб перевірки: якщо при чисельному моделю-
ванні після знаходження коефіцієнтів ξ

n
 розкладання (6) з висо-

кою точністю відновлює граничні умови, те, відповідно до теореми 
існування й одиничності для рівняння Гельмгольца, знайдене 
розкладання є шуканим рішенням завдання. Забігаючи вперед, 
відзначимо, що в отриманих рішеннях гранична умова дійсно від-
новлювалася з високою точністю (див. рис. 8.13).

Підставляючи (8.17) у граничну умову (8.12.б) і використовую-
чи властивості поліномів Лежандра, одержуємо:

  

Звідси випливає, що всі непарні коефіцієнти в (8.15) дорівню-
ють нулю. Таким чином,

    (8.19)
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Умови зшивки (8.13) з врахуванням (8.16) і (8.19) приймають 
вигляд:

        (8.20.а)

     (8.20.б)

де уведені допоміжні функції кута θ f
1
(cosθ) та θ f

2
(cosθ). Кожна з 

них може бути формально розкладена в ряд за поліномами Лежан-
дра, тобто  рівність цих функцій нулю означає рівність нулю всіх 
коефіцієнтів розкладання. Тому умови (8.20) можуть бути записа-
ні у вигляді наступних співвідношень:

               (8.21.а)

               (8.21.б)

де n – натуральне число.
Як показано в роботі [420] на основі використання властивостей 

поліномів Лежандра, співвідношення (8.21) дають зв’язок між ко-
ефіцієнтами зовнішнього й внутрішнього розкладань і дозволяють 
виразити величини η

n
  через ξ

n
:

      (8.22.а)

   (8.22.б)

де

   (8.22.в)

Підставляючи (8.22.а) в (8.22.б) одержуємо, що всі парні кое-
фіцієнти внутрішнього розкладання ξ

2n
. легко представляються у 

вигляді нескінченної комбінації непарних ξ 
2n+1

:

 

Умови зшивки у вигляді (8.23.а) задають тільки частину рів-
нянь щодо невідомих коефіцієнтів розкладання ξ

n.
 Повна система 

рівнянь виходить, коли до системи (13.а) додаються рівняння, що 
виходять із граничної умови (8.11.б) з урахуванням подання (8.16) 
для нескінченної кількості точок на випромінюючій поверхні Г

S
:

  

Таким чином, формули (8.23) визначають нескінченну систему 
лінійних рівнянь щодо невідомих коефіцієнтів розкладання n.. 
Щоб зробити систему рівнянь (8.23) кінцевою, при розрахунках 
доводиться обмежувати кількість членів у розкладаннях (8.16) і 
(8.19), утримуючи тільки перші NB членів внутрішнього розкла-
дання й NA – зовнішнього, сподіваючись на досить швидку збіж-
ність відповідних рядів. При цьому NA рівнянь відносно NB невідо-
мих (NB>NA) виходять із умов зшивки, а відсутні NP = NB  – NA 
з виписуються із граничної умови, дискретизованої у відповідній 
кількості крапок випромінюючої поверхні. Таку систему рівнянь 
можна записати в матричній формі:

    A ·X = B ,    (8.24)
де X – це вектор-стовпець, що містить коефіцієнти внутрішнього 
розкладання:

    X 
n
  = ξ

n-1
,    (8.25)

а B – вектор-стовпець, перші NP елементів якого описують розпо-
діл швидкості на випромінюючій поверхні Г

S
, а інші дорівнюють 

нулю:

    (8.26)

де кут α
m

 (див. кут α на рис. 8.11) задає положення m-ої точки на 
сферичної випромінюючої поверхні, і легко визначає сферичні ко-
ординати точки r

m
 и θ

m
 (див. рис. 8.11):

 

 0 ≤ α
m

 ≤ α
0
, (1 ≤ m ≤ NP)    (8.27)

Через α
0
  тут і далі позначений кут фокусування випроміню-

вача, тобто  напівкут сходження (див. рис. 8.11). При цьому нор-
мальна похідна на випромінюючій поверхні пов’язана з похідною 
за сферичними координатами у такий спосіб:

  (8.28)
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Матриця А  є повною, несиметричною й комплексною. Перші 
NP рядків пов’язані з дискретізованими граничними умовами на 
випромінюючій поверхні. Тут матричні елементи A

m,n
  задаються 

у вигляді:

  1 ≤ m ≤ NP, 1 ≤ n ≤ NB   (8.29)
Наступні NA рядків задаються умовами зшивки (8.23):

  1 ≤ m ≤ NA,  1 ≤ n ≤ NB, n = 2p                (8.30.а)

   

  1 ≤ m ≤ NA,  1 ≤ n ≤ NB, n = 2p-1              (8.30.б)
Тут δ

mp
 – символ Кронекера. Якщо на випромінюючій поверхні 

задається не нормальна швидкість, а тиск p
0
, те замість співвідно-

шення (8.28) варто писати:
   A

m,n 
= P

n-1
(cosθ

m
)j

n-1
(kr

m
),

    B
m

 = p
0
(α

m
),    (8.31)

   1 ≤ m ≤ NP, 1≤ n ≤ NB
Необхідні функції Бесселя й Неймана можуть бути розраховані 

з використанням рекурентних співвідношень (див. далі). Завдан-
ня в підсумку зведуться до чисельного рішення кінцевої системи 
лінійних рівнянь описаної нижче, що може бути зроблено стан-
дартними чисельними методами. Відомо, що функції Бесселя й 
Неймана високих порядків мають наступні асимптотики [422]:

 j
n
(ζ)~[4ζ(n+1/2)]-1/2[eζ/2(n+1/2)]n+1/2,             (8.32.а)

 y
n
(ζ)~ – [ζ(n+1/2)]-1/2[eζ/2(n+1/2)]-(n+1/2).            (8.32.б)

Як видно, у міру збільшення порядку n > eζ /2, особливо при 
більших ζ (у розглянутому завданні ka ~ ζ), функції Бесселя стають 
дуже маленькими, а функції Неймана – дуже більшими. У зв’язку 
із цим знижується точність рішення системи лінійних рівнянь, 
оскільки базисні функції виявляються істотно різних порядків за 
амплітудою, а, отже, деяка частка членів ряду має вигляд добутку 
дуже великої величини на дуже маленьку – й, як наслідок, розра-
ховується недостатньо точно. Чим вище порядок використовува-

них функцій, тим сильніше за амплітудою вони відрізняються від 
приблизно рівній одиниці амплітуди функцій низьких порядків. 
Тому занадто велике значення величини NB приведе до значних 
помилок і робить неможливим чисельне моделювання. З іншого 
боку, метод припускає використання сферичних функцій Бесселя 
й Неймана аж до дуже високих порядків, щоб помилка обчислень, 
пов’язана з обривом рядів (8.16)-(8.19), була мала. Таким чином, 
існує деяке оптимальне значення NB. Розрахунки показали, що 
гарні результати виходять при NB ≈ (2-3)ka. Звідси видно, що за-
стосовність методу утруднена для випромінювачів з більшим хви-
льовим розміром ka. Дійсно, при цьому збільшується максималь-
ний порядок використовуваних функцій Бесселя й Неймана й, у 
відповідність із асимптотичними властивостями (8.32), значення 
функцій досягають комп’ютерного нуля або нескінченності при 
номерах менших необхідного значення (2-3)ka.

Щоб обійти зазначені труднощі, у розкладаннях (8.16) і (8.19) 
використалися спеціальним чином перенормовані функції Бессе-
ля й Ханкеля, близькі за амплітудою до одиниці:

      (8.33)

     (8.34)

Тут для спрощення запису для коефіцієнтів розкладань знову 
вживаються позначення ξν та η

n
, хоча їхні значення відрізняються 

від значень відповідних коефіцієнтів у формулах (8.16) і (8.19). 
Нові базисні функції виходять у результаті наступного нормуван-
ня вихідних функцій:

      (8.35)

      (8.36)

    (8.37)

Тут нормувальні експонентні показники ε
n 

не залежать від ζ, 
а їхня величина помітно менше комп’ютерної нескінченності. Роз-
рахунок коефіцієнтів ε

n
  і нормованих функцій пояснений далі. 

Використання розкладань (8.33) і (8.34) дозволяє істотно роз-
ширити область завдання значень радіуса апертури (ka ~ 103) , не 
виходячи за рамки машинного нуля або машинної нескінченності, 
що існують для обраної точності обчислень.
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Інше вдосконалення методу складалося у використанні нерівно-
мірного просторового розподілу точок, у яких задавалася нормаль-
на швидкість випромінюючої поверхні Г

S
. Як згадувалося вище, 

частина рівнянь у розв’язуваній системі визначається граничними 
умовами в NP точках поверхні Г

S
. Чисельне дослідження показа-

ло, що характер розподілу крапок уздовж випромінюючої поверх-
ні сильно впливає на точність відновлення граничних умов, а, 
отже, і на точність самого методу. Більш точні результати вийшли 
при використанні, замість еквидістантного розподілу за кутом 
розподілу точок дискретизації (рис. 8.12.а), що був запропонова-
ний Кулувра в роботі [420], – розподілу з більшими  кроками дис-
кретизації вдалині від краю випромінювача й дрібними – поблизу 
краю (рис. 8.12.б). Такий нерівномірний розподіл дозволяє краще 
описати різку зміну акустичного поля поблизу краю джерела.

Сферичні функції Бесселя й Неймана і їхні похідні можуть бути 
розраховані за відомими рекурентними співвідношеннями [423]:

     (8.38)

      (8.39)

де s
n
  – умовне позначення одного з видів сферичних функцій, 

ζ – аргумент відповідної функції. Рекурентна процедура (8.37) ви-
користає відомі вираження для функцій 0-го й 1-го порядків:

                  (8.40.а)

Рис. 8.12. Ілюстрація рівномірного (а) і нерівномірного (б) розподілу то-
чок, у яких задається амплітуда нормальної швидкості випромінюючої 
поверхні

               (8.40.б)

                 (8.40.в)

                (8.40.г)

Процедура (8.38) є стійкою для функцій Неймана будь-якого 
порядку й функцій Бесселя порядку n ≤ ζ. Функції Бесселя по-
рядків n ≥ ζ перебувають за допомогою зворотних рекурентних 
співвідношень [424]:

     (8.41)

Для запуску процедури (8.41) з деякого номера N необхідно 
мати значення функцій j

N+ 2
(ζ) та j

N+ 1
(ζ),які заздалегідь невідомі. 

Однак рекурентний алгоритм (8.41) досить швидко виходить на 
галузь, що відповідає функціям Бесселя, тобто конкретні значен-
ня стартових функцій S

N+ 2
(ζ) та S

N+ 1
(ζ)не важливі. Наприклад, їх 

можна вибрати рівними 0 й 1 відповідно, а сам номер N вибрати  на 
кілька сотень, що перевищують найбільше з необхідних значень 
номера n. Рекурентна процедура (8.41) при цьому визначає функ-
ції Бесселя з точністю до деякого невідомого множника:   
     j

n
 (ζ)=χ j

n
(ζ).

Зі зменшенням номера n значення функцій j
n
 надзвичайно 

швидко наростають (див. асимптотику (8.32.а)) і, загалом кажучи, 
можуть наблизитися до величини комп’ютерної нескінченності. 
Тому доцільно при деяких значеннях номера n = n

m
 (m=1,2,…M) 

проводити їх перенормування. Для цього для функцій j
n
 з номера-

ми n
m

≤n<n
m+1

 уводиться свій коефіцієнт χ
m

=χµ
1
µ

2
…µ

n
 , тобто функ-

ції перевизначаються як (ζ)=χ
m

·j
n
(ζ). Множник µ

m
, утримуваний у 

пам’яті комп’ютера, вибирається таким, щоб значення n
m

-ої функ-
ції дорівнювало одиниці: (ζ)=1.

 Значення коефіцієнта χ визначається з вимоги, щоб пряма й 
зворотна рекурентні процедури давали те саме   значення функції 
Бесселя порядку n ≈ ε . Остаточно, щирі значення функцій Бессе-
ля високих порядків розраховуються зворотної перенормуванням 
знайдених функцій j

n
 із номерами n

m
≤n<n

m-1
:

  j
n
(ζ) = (ζ) / χ

m
 = (ζ) / (χµ

1
 µ

2
… µ

m
).   (8.42)
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Після цього знаходять похідні функцій за рекурентними співвід-
ношеннями (8.39). Таким чином, сферичні функції Бесселя й Нейма-
на і їхні похідні всіх необхідних порядків виявляються відомими.

У розглянутому завданні зручно проводити нормування ви-
користовуваних сферичних функцій Бесселя й Ханкеля, вихо-
дячи з функцій Бесселя аргументу ka =ζ, тобто, наприклад, на 
границі внутрішньої області r≈a. У цьому випадку в необхідному 
діапазоні значень аргументу ζ нові функції будуть і не занадто 
малі, і не занадто великі. Для введення  множників, що нормують  
ε

n
: 0 =  ε

n
 при n < ka та ε

n
=-ln[j

n
(ka )] при n ≥ ka, можна використати 

асимптотику (8.32), однак виявилося доцільніше ґрунтуватися 
на рекурентних співвідношеннях, що випливають із відповідних 
співвідношень для сферичних функцій Бесселя (див. вище). При 
цьому для розрахунку ε

n
=-ln[j

n
(ka)] функції j

n
(ka) не обчислюють-

ся явно, а використаються логарифми допоміжних коефіцієнтів χ,  
µ

1
, ... µ

m
, і функцій j

n
(ka ) :

 ε
n
 = ln(χ)+ln(µ

1
) +ln(µ

2
)+ … +ln(µ

m
)- ln(j

n
(ka )) .  (8.43)

Описана процедура дозволяє уникнути використання більших 
чисел, тобто обійти проблему машинної нескінченності. Щоб 
розрахувати значення нормованих сферичних функцій Бесселя 
довільного аргументу порядку n<ζ, використаються видозмінені 
прямі рекурентні співвідношення:

 (8.44)

Нормовані функції Бесселя порядків n≥ζ. перебувають за до-
помогою процедури зворотного рекурентного рахунку, описаної 
вище, але запам’ятовуються не функції j

n
, а функції j

n
  й лога-

рифми ε
n
=ln(χ

m
) коефіцієнтів χ

m
, де n

m
≤n<n

m-1
. Потім проводиться 

необхідна перенормування

     (8.45)

Похідні нормованих функцій Бесселя розраховуються за реку-
рентною формулою:

   (8.46)

Нормовані функції Ханкеля і їхні похідні визначаються зі спів-
відношень:

    (8.47)

     (8.48)

Розрахунок нормованих функцій Неймана y
n
(ζ)=y

n
(ζ)·exp(ε

n
) 

і їхніх похідних y
n
 здійснюється за наступними видозміненими 

рекурентними співвідношеннями:

 (8.49)

   (8.50)

Як приклад  розрахунку поля сфокусованого випромінювача 
великої апертури на рис. 8.13 представлено залежність амплітуди 
акустичного тиску від відстані уздовж осі пучка для випроміню-
вача апертури ka = 1000, при куті фокусування α

0
 = 60° (див. рис. 

8.11) і рівномірному розподілі швидкості уздовж випромінюючої 
поверхні: u= u

0
,  для всіх α≤α

0
 

Суцільна лінія на рис. 8.13 відповідає обчисленням, проведе-
ним за допомогою модифікованого методу  розкладань, що зрощу-
ють, а пунктирна – розрахункам, виконаним на основі інтеграла 
Релея [425].

 Використана вище побудова картини акустичних променів ви-
промінювання акустичного лазеру описує структуру додаткового 
поля тільки якісно. Наприклад, не порозумівається наявність 
перерозсіяного поля поблизу осі усередині області тіні, наявність 
інтерференційних смуг і т.д. 

Рис. 8.13. Амплітуда звукового тиску |P|=|p|/ρ
0
c

0
u

0 
уздовж осі пучка (ka = 

1000, α
0
=60о, розподіл швидкості уздовж випромінюючої поверхні – рівно-

мірний.



В. Е. Абракітов. НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

342 343

Акустичний лазер – нове слово в науці і техніці 

Проте, основна цінність використаного в роботі методу  роз-
кладань, що зрощуються, полягає в тому,  що він дозволяє з висо-
кою точністю розрахувати повну дифракційну задачу. Результати 
проведених у роботі досліджень демонструють істотний вплив уві-
гнутості випромінюючої поверхні на акустичне поле джерела, що 
фокусує, не тільки в безпосередній близькості від випромінюючої 
поверхні, але також на осі пучка й в області, куди після відбиття 
від увігнутої поверхні попадають промені, випущені елементарни-
ми точковими джерелами із краю випромінювача.

Розроблена модифікація методу  розкладань, що зрощуються, 
для опису акустичного поля джерел, у лінійному наближенні до-
зволяє проводити дослідження просторової структури поля сильно 
сфокусованих випромінювачів (аж до кутів сходження в 180о) і ви-
промінювачів великої апертури, аж до розміру порядку ka = 1000.

Прикладом таких випромінювачів і є наш винахід [220, 221]
Проведені дослідження структури акустичного поля, пере-

розсіюваного поверхнею осесиметричних сфокусованих джерел 
звуку, показують наявність області тіні, де перерозсіюване поле 
практично відсутнє. Границя цієї області визначається лінією, що 
обгинає, до однократно відбитого від поверхні променя, випущено-
го із краю випромінювача. Особливо сильний вплив акустичного 
поля, перерозсіюваного випромінюючою поверхнею позначається 
на осі симетрії джерела за його фокусом.

Чисельно досліджене акустичне поле сильне фокусуючих 
(з кутом сходження впритул до 180°) і широкоапертурних (із 
хвильовим розміром аж до ka = 1000) увігнутих джерел (у вигля-
ді вищезгаданого акустичного лазера [220, 221]). Показано, що 
традиційно використовуване наближення інтеграла Релея дає по-
мітну помилку на осі симетрії джерела й в області простору, куди 
попадають хвилі, перевідбиті від випромінюючої поверхні. Отри-
мано аналітичне вираження границі цієї області – каустики [216], 
утвореної променями, що відповідають однократному відбиттю 
крайової хвилі від поверхні джерела.

8.8. Якщо два акустичних лазери працюють одночасно...
На підсумок поділимося оригінальною ідеєю в галузі пер-

спективного використання акустичних лазерів. Спочатку треба 
констатувати, що такий напрямок акустичної техніки, як візуа-
лізація звуку, задля задоволення багатьох технічних потреб, на 

наш час дуже добре розвинутий. Що ж це за потреби: (тобто галузі 
використання  візуалізації звуку)? Це, насамперед, ультразвукова 
дефектоскопія та безконтактні методи медичних досліджень. Ні-
кого зараз, мабуть, вже не дивує «УЗИ» (ультразвукове досліджен-
ня), що проходять хворі майже в кожному лікувальному закладі, 
при якому (непрозорі для світла) органи людини «просвітлюють» 
ультразвуком, здійснюють його візуалізацію, внаслідок чого одер-
жують зображення внутрішнього простору людського тіла... Таке 
застосування ультразвуку дуже важливе задля медичних проблем, 
та постійно і безперервно бурхливо розвивається!

Таким чином, слід вважати, що проблема фіксації розподілен-
ня ультразвуку, що пройшов скрізь непрозорі тверді тіла, та його 
наступної візуалізації з метою одержання зображення, напри-
клад, внутрішніх органів людини (або мікроструктури будівельної 
конструкції, що підлягає дефектоскопії) на даному етапі розвитку 
науки і техніки цілковито вирішена. Пристрої задля її реалізації у 
вигляді різноманітних приладів візуалізації звуку добре відомі та 
є широко застосовуваними.

А тепер – сама новітня ідея.

***
Недоліком відомих способів візуалізації розподілення ультраз-

вуку є одержання на кінцевому етапі саме непросторого, плоско-
го зображення. Це саме така проблема, що дуже ускладнює труд 
лікарів при діагностиці захворювань за рахунок розглядання 
результатів «УЗИ»: зображення є, але воно порівняно низької 
якості. На такий самий недолік можуть поскаржитися користува-
чі інших пристроїв ультразвукового дослідження – наприклад, де-
фектоскопів тощо. Проблема відома, і вимагає вирішення. Шлях 
до такого вирішення підказує застосування акустичних лазерів в 
якості джерел випромінювання ультразвуку в приладах ультраз-
вукового дослідження.

***
Проблема має два боки. З одного, джерело випромінювання 

ультразвуку в приладах ультразвукового дослідження повинно 
бути найбільш сфокусованим (для чого, власне говорячи, і розро-
блений був акустичний лазер як пристрій з найкращим в цій галу-
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зі технічним результатом). Тільки одне його застосування саме по 
собі надає можливість значно покращити результати візуалізації 
пропущеного через тверде тіло ультразвуку. Але ми не станемо на 
цьому зупинятися. Нас цікавить інша, оригінальна, ніким ще не 
реалізована ідея – одержання голографічного зображення візуалі-
зованого ультразвуку за допомогою акустичного лазеру.

***
В основі голографії полягає ідея одержання оптичного зобра-

ження за рахунок відновлення хвильового фронту (Вольфке, 1920; 
Габор, 1947). Її практична реалізація давно здійснена із застосу-
ванням звичайних, світлових лазерів.

Акустичний лазер за своїми властивостями подібний до світ-
лового лазеру, але випромінює не світло, а звук. Таким чином, 
надається унікальна можливість реалізувати принципи добре роз-
робленої світлової голографії при побудові об`ємних зображень не-
прозорих тіл: (наприклад, створити об`ємне зображення внутріш-
ніх органів людського тіла в рамках медичних ультразвукових 
досліджень (типу «УЗИ»)).

***
Згідно із нашими посиланнями (що викладаються в цій роботі 

вперше), голографія із застосуванням акустичних лазерів являє 
собою процес, що складається із двох етапів. На першому із них 
реєструють хвильову картину випромінювання акустичного лазе-
ру, що розповсюджується від (або скрізь) досліджуваний оптично 
непрозорий об`єкт та несе інформацію про нього. На другому – ви-
готовляють голограму, за допомогою якої відновлюється хвиля, що 
розсіювана об`єктом, та одержують оптичне зображення. На відмі-
ну від звичайного зображення (наприклад, фотографії), що містить 
інформацію про амплітуду розсіюваної хвилі, голограма містить 
ще додаткові відомості відносно її фази. Це дозволяє повністю від-
новлювати хвильове поле та одержувати за допомогою нього зобра-
ження об`єкту у всіх подробицях (включаючи просторовий обсяг).

***
Схеми акустичної голографії можуть бути різноманітними. Нами 

запропонована схема із монохроматичним та когерентним джере-
лом, тобто із нашим власним винаходом – акустичним лазером.

Схема одержання гологра-
ми надана на рис. 8.14.

Згідно із нею, пучок уль-
тразвукових променів від 
акустичного лазеру поділя-
ється на два пучки – пред-
метний (1), що спрямований 
на об`єкт (2), та опірний (3), 
який відбивається від плос-
кого акустичного дзеркала. 
Конструкції акустичних 
дзеркал відомі й без нас; ми 
(факультативно) рекомендує-
мо застосувати наші чисельні 
розробки [230, 234, 359] в цій 
галузі. Обидва пучки спрямо-
вуються на засіб реєстрації 5 
(конструкція якого відома та 
добре розроблена в галузі ультразвукової діагностики та дефектос-
копії) та інтерферують там між собою. Інтерференційна картина 
реєструється, і  з`являється акустична голограма. Вона являє 
собою складну інтерференційну картину із дрібними деталями. 
Голограма в закодованому вигляді містить повну інформацію про 
амплітуди та фази розсіюваної звукової хвилі.

Тому що всі частини засобу реєстрації 5 підлягають дії випро-
мінювання від акустичного лазеру, розсіюваного всіма точками 
об`єкту 2, то кожна мала ділянка голограми містить всю інформа-
цію про об`єкт. Чим менша частина повної голограми застосована 
для одержання зображення, тим менша чіткість зображення та 
відчуття об`ємності. Зменшення розмірів голограми еквівалентне 
зменшенню площі діафрагми в оптиці.

***
Відновлення акустичної голограми показане на рис. 8.15.
Застосовується ДС S. Відновлювана в голограмі 1 хвиля розпо-

всюджується в обидва боки. Розбіжна хвиля утворює мниме зо-
браження об`єкту 2, а збіжна хвиля – дійсне зображення 3. Задля 
того, щоб побачити мниме зображення око спостерігача 4 потрібно 
розташувати в пучок, що розповсюджується перпендикулярно 

Рис. 8.14. Схема одержання акустич-
ної голограми за допомогою звукового 
лазеру: 1 – предметний пучок проме-
нів; 2 – об`єкт дослідження; 3 – опір-
ний пучок променів; 4 – акустичне 
дзеркало; 5 – засіб реєстрації звуково-
го випромінювання.
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голограмі. Дійсне зображення при 
освітленні голограми за кутом θ 
буде візуалізованим за кутом в 2θ. 
Його можна побачити, якщо око 
спостерігача 4 буде розташоване 
на відстані більшій, аніж відстань 
голограми від об`єкту.

Якщо на голограмі зафіксована 
група об`єктів, то мниме зображен-
ня без якихось викривлень, спотво-
рень відновлює взаємне розташу-
вання реальних об`єктів в просторі, 
та самі об`єкти. Щоб заглянути за 
об`єкт, треба перемістити вбік око, 
як і в реальній ситуації.

Якщо при реєстрації змінити 
напрямок опорного пучка (щоб 
уникнути накладення зображень), 
то можливо послідовно кодувати 

декілька об`єктів. Більш якісне зображення можна получити, 
опромінюючи об`єкт двома чи трьома акустичними лазерами 
із різними між собою λ, кожний з яких формує як опірний, так 
і предметний пучок променів.

Одержання голографічних зображень в акустиці може знайти 
широке застосування. Акустична голографія дозволяє спостері-
гати за розвитком будь-якого процесу в просторі та часі, що від-
бувається в товщі непрозорого для світла фізичного тіла. За цим 
напрямком – полягає майбутнє.

ВИСНОВКИ 
Восьма частина надає приклади технічної реалізації теоретич-

них передумов досліджень в галузі створення вузькоспрямованих 
випромінювачів звуку з заданою характеристикою спрямованості 
[78]. Розглянуті винаходи, створені та запатентовані автором, 
такі, як «Головний телефон Абракітова» [396]; «Орієнтована акус-
тична система Абракітова» [403] (і звукоізолюючий електричний 
трансформатор, захищений тим же патентом); «Акустичний лазер 
Абракітова» згідно [220, 221]. Наведені описи таких пристроїв 
згідно з патентними документами; креслення, що ілюструють ав-

Рис. 8.15.Відновлення акустич-
ної голограми: S – ДС; 1 – пер-
вісно одержувана голограма; 
2 – об`єкт дослідження; 3 – дій-
сне зображення об`єкта; 4 – зо-
ровий аналізатор спостерігача 
(тобто око).

торські розробки; додаткові відомості про можливість варіації їх-
ніх технічних параметрів в конкретних випадках, дані про засто-
сування необхідних матеріалів при побудові пристроїв; найбільш 
важливі характеристики, та інші конструктивні особливості.

Створення акустичних лазерів являє собою принципово новий 
напрямок в техніці, тому що до винаходу [220, 221] нікому ще не 
вдавалося получити технічний результат, еквівалентний технічно-
му результату задля відомого світлового лазеру: можливість вузько-
спрямованого (кут випромінювання прагне до нуля) надпотужного 
когерентного (монохроматичного) випромінювання звукових (але 
не світлових) хвиль. Можливість максимальної концентрації зву-
кової енергії має певні переваги перед можливістю максимальної 
концентрації світлової енергії в плані використання пропонованих 
акустичних лазерів. Створена математична теорія, що описує фізич-
ні процеси при випромінюванні високофокусованої звукової хвилі 
даним пристроєм. Розроблена модифікація методу  розкладань, 
що зрощуються, для опису акустичного поля високофокусованих 
джерел, у лінійному наближенні дозволяє проводити дослідження 
просторової структури поля сильно сфокусованих випромінювачів 
(аж до кутів сходження в 180о) і випромінювачів великої апертури, 
аж до розміру порядку ka = 1000. Акустичний лазер згідно з нашою 
розробкою  [220, 221] є локальним випадком таких випромінювачів 
(на теперішній час – найбільш типовим), але із прогресом техніки 
слід очікувати розробки нових конструкцій адекватного призна-
чення? Розповсюдження їх випромінювання також описує створена 
нами теорія, цінність якої полягає в можливості апроксимації її під 
нові, невідомі ще донині конструкції випромінювачів адекватного 
призначення. Чисельно досліджене акустичне поле сильне фокусу-
ючих (з кутом сходження впритул до 180°) і широкоапертурних (із 
хвильовим розміром аж до ka = 1000) увігнутих джерел (у вигляді 
вищезгаданого акустичного лазера [220, 221]). Показано, що тра-
диційно використовуване наближення інтеграла Релея дає помітну 
помилку на осі симетрії джерела й в області простору, куди попада-
ють хвилі, перевідбиті від випромінюючої поверхні. Отримано ана-
літичне вираження границі цієї області – каустики [216], утвореної 
променями, що відповідають однократному відбиттю крайової хви-
лі від поверхні джерела. Вперше в світі запропоновано спосіб одер-
жання об’ємних просторових зображень об’єкту (акустичну голо-
графію) із застосуванням нашого винаходу – акустичних лазерів.
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ЧАСТИНА 9

РІШЕННЯ БЕЗПЕКИ В КОНСТРУКЦІЯХ 
ДОПОМІЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИСТРОЇВ, 

ЩО ВИНАХІДЖЕНІ 
ТА СКОНСТРУЙОВАНІ 

В РАМКАХ ТЕМАТИКИ ОСНОВНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ РОБОТИ

9.1. Модель ДШ у вигляді люмінесцентної лампи, що са-
модемеркуризується [426]

Експерименти з моделювання на запропонованих автором при-
ладах [200, 201, 347], як вказувалося вище, застосують світлову 
аналогію задля моделювання акустичних процесів, і, таким чи-
ном, вимагають наявності моделей ДШ у вигляді мініатюрних ДС. 
Як такі джерела можуть бути використані, наприклад, спеціально 
винайдена для цієї мети люмінесцентна лампа, захищена патен-
том України [327]. 

Особу увагу приділено питанням безпеки при конструюванні 
таких моделей ДШ у вигляді ДС. Відомі конструкції ДС описані 
в п. 1.15.3. Там же вказано, що такі газонаповнені лампи містять 
у собі ртуть, що згідно класифікації ГОСТ 12.1.005-88* [106] від-
несено до 1 класу небезпеки, тобто до надзвичайно небезпечних ре-
човин. Недоліком їх є безперешкодний вихід пар ртуті у випадку 
порушення герметичності колби лампи, що тим самим наносить 
значну шкоду екології і наражає на значну небезпеку здоров’я.

Метою нашої розробки [327] є підвищення безпеки лампи за 
можливим отруєнням ртуттю у випадку розгерметизації колби 
з умовою мінімального впливу на вихід світлового випромінюван-
ня лампи.

Поставлена мета досягається за рахунок того, що люмінесцентна 
лампа, що має цоколі з електродними вузлами, запаяними в прозо-
ру для оптичного випромінювання колбу, внутрішній простір якої 
заповнено визначеним газом до заданого тиску і металом – ртуттю, 
відповідно до вимог безпеки передбачає також, що до колби прикрі-
плений жолоб тонкого скла, що утворює зі стінкою колби герметич-
ну порожнину, заповнену піноутворювачем і речовиною, що актив-
но вступає в хімічну реакцію з ртуттю – тобто демеркуризатором. 

Наявність демеркуризатора забезпечує хімічне зв’язування 
крапель ртуті, що є надзвичайно небезпечною речовиною згідно 
класифікації ГОСТ 12.1.005-88* [106], з перетворенням її в нелетучі 
з’єднання, що містять ртуть у зв’язаному вигляді і які згідно тому ж 
ГОСТ 12.1.005-88* відносяться до категорії малонебезпечних речо-
вин, тобто забезпечує хімічний захист від шкідливого впливу ртуті 
при руйнуванні колби лампи. Наявність піноутворювача забезпечує 
механічний захист від шкідливого впливу ртуті при руйнуванні 
колби лампи, перешкоджаючи випару і поширенню пар ртуті, а та-
кож доставляє демеркуризатор в увесь простір, заповнений ртуттю, 
при руйнуванні колби. Наявність суміші демеркуризатора і піноут-
ворювача в жолобі тонкого скла, який утворює зі стінкою колби гер-
метичну порожнину, виключає їхнє влучення усередину колби при 
штатному режимі (тобто збереженні цілісності лампи) і забезпечує 
їхнє змішання з ртуттю, що знаходиться усередині лампи при поза-
штатному режимі (тобто порушенні цілісності колби лампи).

Пристрій містить: два цоколі з електродними вузлами 1, запа-
яні в прозору для оптичного випромінювання колбу 2, внутрішній 
простір 3 якої заповнено визначеним газом і металом з великою 
пружністю пар – ртуттю 4, причому до зазначеної колби 2 при-
кріплений жолоб тонкого скла 5, що утворює зі стінкою колби 
2 герметичну порожнину, заповнену сумішшю 6 піноутворювача 
і демеркуризатора.

Пристрій працює в такий спосіб:
– у штатному режимі аналогічно звичайним відомим лампам, 

причому наявність суміші 6 піноутворювача і демеркуризатора 
в жолобі 5 ніяк не впливає на нормальне функціонування лампи. 
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– у позаштатному режимі – при порушенні цілісності колби 2: 
через знижений тиск усередині колби 2, у випадку виникнення трі-
щини на тілі колби 2, надлишковий атмосферний тиск активізує 
процес розтріскування, і колба 2 руйнується разом з жолобом 5.

При цьому суміш 6 піноутворювача і демеркуризатора розли-
вається; відбувається процес піноутворення, і ртуть 4 механічно 
зв’язується. Доставлений піноутворювачем демеркуризатор хі-
мічно зв’язує ртуть 4. В остаточному підсумку надзвичайно небез-
печна ртуть 4 у чистому вигляді перетворюється в малонебезпечне 
з’єднання, що містить ртуть у зв’язаному вигляді. Це з’єднання – 
солі ртуті й ін. легко віддаляється механічним способом разом з 
уламками лампи і не завдають шкоди навколишньому середовищу 
і здоров’ю людини.

Пропонований винахід простий в технічній реалізації. У кон-
струкції застосовані відомі хімічні склади демеркуризатора і піно-
утворювача, застосовувані в техніці.

Нами створені також принципово інші конструкції джерел 
світла [427, 428, 429].

Рис. 9.1. Люмінесцентна лампа, що самодемеркуризується: а – вид зверху 
лампи з її розрізом; б – поперечний переріз лампи А-А.

9.2. Безпечна конструкція огороди риштування [430]
Експерименти з моделювання можуть проводитися на спеціаль-

них площадках, де встановлені моделі ДШ, модель міської терито-
рії, різного роду допоміжні пристрої. Таким чином, існує небезпе-
ка падіння експериментатора з висоти. Задля перешкоджанню тій 
небезпеці запатентована конструкція огороди риштування [430].

Огородження риштовання включає вертикальні опорні стійки 1, 
шарнірно з’єднані з горизонтальними поперечинами 2 та 4, та  від-
різняється тим,  що кожна опорна стійка 1 виконана у вигляді теле-
скопічного з’єднання труб, які  мають різний діаметр із можливіс-
тю їхнього висування один із одного і фіксації за рахунок наявного 
запірного пристрою (переріз А-А, рис. 9.2.в), а шарнірне з’єднання 
з ними горизонтальних поперечин 4, за винятком верхнього ряду 
таких  поперечин 2, що є поручнями,  здійсненого довільним чином, 
наприклад, шляхом кріплення шарніра до верхнього кінця верхньої 
труби найменшого діаметра, виконано з використанням додаткових 
кільцевих елементів 5, одягнених на відповідні труби телескопічно-
го з’єднання, причому внутрішній діаметр кожного з цих кільцевих 
елементів 5,  перевищуючи зовнішній діаметр тієї труби, на яку він 
одягнений, менше зовнішнього діаметра наступної нижче лежачої 
труби телескопічного з’єднання,  і,  таким чином,  має здатність 
вертикального переміщення тільки в межах даної і вище лежачих 

Рис. 9.2. Огорода риштування за [430].
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труб, за рахунок чого забезпечена можливість обпирання кожного 
з кільцевих елементів 5 із прикріпленими до них горизонтальними 
поперечинами під впливом їхньої власної ваги на визначеному рівні 
за висотою вертикальної опорної стійки,  обумовленому висотою 
нижче лежачої труби телескопічного з’єднання,  при цьому нижня 
горизонтальна поперечина 6, шарнірно закріплена до кільцевого 
елемента 5 найбільшого  діаметра,  одягненому на нижню трубу те-
лескопічного з’єднання 7 й що спирається безпосередньо на робочий 
настил, виконана у вигляді бортової дошки. При тому вертикальні 
опорні стійки, шарнірно з’єднані з подовжніми поперечинами, 
можуть бути виконані поворотними відносно робочого настилу чи 
жорстко зв’язаними з ним.

Запропонована конструкція риштування забезпечує безпечне 
проведення робіт з можливістю складення їх в компактне поло-
ження, що значно облегшує виконання необхідних технологічних 
операцій.

Патентована конструкція риштування має самостійну кон-
структивну цінність та може застосовуватися і в інших галузях 
техніки, не пов’язаних із акустичним моделюванням. Наприклад, 
така огорода може бути задіяна в промисловому та цивільному бу-
дівництві при виконанні будівельних робіт на фасадах будинків.

9.3. Заземлюючий пристрій в електричних мережах 
з ізольованою нейтраллю [431, 432]

Винахід відноситься до області захисних пристроїв в електрич-
них мережах з ізольованої нейтраллю, переважно трифазних з 
трьома проводами.

Відомий пристрій, що заземлює, котрий має аналогічне при-
значення, описаний в п. 1.15.2, який має чисельні вказані там же 
недоліки.

В основу нашого винаходу [431, 432] поставлена мета створення 
пристрою, який дозволяє забезпечити в мережі зростання струму 
до величини струму спрацьовування апаратів захисту за час, мен-
ший чи порівнянний з періодом зміни напруги в мережі, а також 
забезпечити можливість зменшення перетину металевого про-
відника при тому же доступному опорі пристрою, що заземлює, 
(зменшити витрату матеріалу).

Поставлена мета досягається за рахунок того, що в пристрої, 
який заземлює, у мережах з ізольованою нейтраллю, відповідно 

до винаходу [431, 432], до металевого провідника підключеного 
до неструмоведучих частин ЕУ, підключений один з контактів 
додатково наявного газонаповненого розрядника, другий контакт 
якого підключений до заземлювачів. Наявність додатково наяв-
ного газонаповненого розрядника і його відповідне підключення 
забезпечує в мережі зростання величини сили струму до величини 
струму спрацьовування апаратів захисту за час менший чи порів-
нянний з періодом зміни напруги в мережі за рахунок гіперболіч-
ної залежності вольт-амперної характеристики газонаповненого 
розрядника. Також забезпечується падіння електричного опору 
розрядника до нескінченно малої величини за рахунок дугового 
розряду, що відбувається в ньому, і можливість світлової індика-
ції спрацьовування пристрою, що заземлює.

Сутність винаходу [431, 432] полягає в наступному. У штат-
ному режимі роботи (при відсутності пробою на неструмоведучі 

Рис. 9.3. Заземлюючий пристрій в електричних мережах з ізольованою 
нейтраллю [431, 432]: 1 – електроустановка, що заземлюється, (на-
приклад, аналогова модель); 2 – захисне заземлення; 3 – газонаповнений 
розрядник; 4 – блок захисного відключення; 5 – трифазна мережа (фази 
А, В, С); 6 – земля чи її еквівалент; 7 – фазний ємнісний електричний 
опір щодо землі; 8 – фазний активний електричний опір щодо землі; 
9 – об’єкт, що захищається (людина).



В. Е. Абракітов. НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

354 355

Рішення безпеки в конструкціях допоміжних елементів пристроів...

частини ЕУ 1, що знаходиться під напругою), на контактах газо-
наповненого розрядника 3 відсутня різниця потенціалів і ланцюг 
пристрою, що заземлює, є розімкнутий через украй великий опір 
розрядника 3. Так звана напруга пробою розрядника 3 підібрана 
таким чином, що вона відповідає небезпечним для Людини напру-
зі і силі струму на неструмоведучих частинах ЕУ 1.

У позаштатному режимі (пробій на неструмоведучі частини 
ЕУ) на контактах розрядника 3 виникає різниця потенціалів, 
причому, коли вона стає рівною чи перевищує напругу пробою 
розрядника 3, між його електродами починається рух заряджених 
часток (електронів). Під впливом цієї різниці потенціалів електро-
ни усередині розрядника 3 розганяються (відбувається перехід по-
тенційної енергії в кінетичну) у напрямку анода розрядника. При 
влученні у вільні молекули газу-заповнювача колби розрядника 
електрони іонізують молекули, вивільняючи додатково електро-
ни й утворюючи позитивно заряджені частки – іони, що спрямову-
ються в напрямку катода.

Потрапляючи в катод іони, котрі мають порівняно велику масу 
в порівнянні з електронами, вибивають з його поверхні більшу 
кількість електронів, які спрямовують до анода, збільшують 
кількість іонів і т.д. Таким чином, виникає лавиноподібний про-
цес, що характеризується різким падінням опору розрядника до 
нескінченно малої величини, тобто дуговий розряд. Розрядник 
3 характеризується гіперболічним графіком вольт-амперної ха-
рактеристики. При такій залежності має місце зростання сили 
струму, що проходить через розрядник 3 при зменшенні напруги 
на його контактах. Зменшення напруги на контактах розрядника 
3 обумовлено спадаючою характеристикою джерела струму при 
виникненні струму в ланцюзі пристрою, що заземлює. Таким чи-
ном, електричний струм видаляється з неструмоведучих частин 
ЕУ, що опинились у позаштатному режимі під напругою, більш 
ефективно через ланцюг пристрою, що заземлює: «металевий про-
відник – розрядник – заземлювачі», аніж через ланцюг відомого 
пристрою, що заземлює: «металевий провідник – заземлювачі», 
у результаті чого величина сили струму на зазначених нестру-
моведучих частинах ЕУ в позаштатному режимі знижується до 
безпечних для Людини значень. При цьому має місце обов’язкове 
спрацьовування апаратів захисту 4 за рахунок первісного зростан-
ня сили струму до величини сили струму спрацьовування апаратів 

захисту, а також світіння розрядника, що забезпечує можливість 
світлової індикації спрацьовування пристрою, що заземлює, тобто 
сигналізації про позаштатний режим роботи ЕУ і небезпеки для 
Людини [433].

9.4. Пристрій занулення електроустановок у мережах із 
заземленою нейтраллю [435]

Винахід відноситься до області захисних пристроїв в елек-
тричних мережах із заземленої нейтраллю, переважно трифазних 
з трьома проводами.

Відомий пристрій занулення ЕУ, описаний в п. 1.15.2, який має 
чисельні вказані там же недоліки.

В основу винаходу [435] поставлена мета створення пристрою, 
який дозволяє забезпечити в мережі зростання до величини струму 
спрацьовування апаратів захисту за час порівняний з періодом змі-
ни напруги в мережі, а також забезпечити можливість зменшення 
перетину металевого провідника при тому же припустимому опорі 
пристрою занулення (зменшення витрати матеріалу); і можливість 
оптичної сигналізації спрацьовування пристрою занулення.

Поставлена мета досягається за рахунок того, що в пристрої 
зануления ЕУ у мережах із заземленої нейтраллю відповідно до 
винаходу [435], до металевого провідника, один кінець якого 
з’єднаний з неструмоведучими частинами ЕУ, а другий контакт 

Рис. 9.4. Офіційна публікація в Інтернет патентного документу [431] 
за веб-адресою [434].
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з’єднаний з нульовим проводом мережі, паралельно металевому 
провіднику підключений розрядник.

Наявність додатково наявного газонаповненого розрядника і 
його відповідне підключення забезпечує в мережі зростання вели-
чини сили струму короткого замикання до величини сили струму 
спрацьовування апаратів захисту за час, порівняний з періодом 
зміни напруги в мережі за рахунок гіперболічної залежності 
вольт-амперної характеристики газонаповненого розрядника. Та-
кож забезпечується падіння електричного опору ланцюга «елек-
троустановка – нульовий провід», у який включений розрядник, 
до малої величини за рахунок дугового розряду, що відбувається в 
розряднику. Також забезпечується можливість світлової індика-
ції спрацьовування пристрою занулення.

Пристрій, який ілюструється кресленням (електричною схе-
мою), складається з металевого провідника 1, підключеного до 
неструмоведучих частин ЕУ 2, до якого підключений один з кон-
тактів газонаповненого розрядника 3, другий контакт якого під-
ключений до нульового проводу 4.

Пристрій працює в такий спосіб. У штатному режимі роботи (при 
відсутності пробою на неструмоведучі частини ЕУ 2, котрі знаходять-

Рис. 9.5. Пристрій занулення електроустановок у мережах із заземленою 
нейтраллю [435]: 1– металевий провідник; 2 – неструмоведучі частини 
електроустановки; 3 – вакуумний розрядник; 4 – нульовий провід.

ся під напругою, на контактах газонаповненого розрядника 3 відсут-
ня різниця потенціалів і ланцюг пристрою занулення є розімкнутий 
через украй великий опір розрядника 3. Так звана напруга пробою 
розрядника 3 підібрана таким чином, що вона відповідає небезпечним 
для людини напрузі і силі струму на неструмоведучих частинах ЕУ 2. 
У позаштатному режимі (пробій на неструмоведучі частини ЕУ 2) на 
контактах розрядника 3 виникає різниця потенціалів, причому, коли 
вона стає рівною чи перевищує напругу пробою розрядника 3, між 
його електродами починається рух заряджених часток (електронів). 
Під впливом цієї різниці потенціалів електрони усередині розрядника 
3 розганяються в напрямку анода розрядника 3.

При влученні у вільні молекули газу-заповнювача колби роз-
рядника 3 електрони іонізують молекули, вивільняючи додаткові 
електрони й утворити позитивно заряджені частки – іони, що спря-
мовуються в напрямку катода. Потрапляючи в катод, іони, котрі ма-
ють порівняно велику масу в порівнянні з електронами, вибивають 
з його поверхні електрони, які спрямовуючи до анода, збільшують 
кількість іонів і т.д. Таким чином, виникає лавиноподібний про-
цес, що характеризується різким падінням опору розрядника 3 до 
нескінченно малої величини, тобто дуговий розряд. Розрядник 
3 характеризується гіперболічним графіком вольт-амперної харак-
теристики. При такій залежності має місце зростання сили струму, 
що проходить через розрядник 3 при зменшенні напруги на його 
контактах. Зменшення напруги на контактах розрядника 3 обумов-
лено гармонійним законом напруги джерела струму і збільшується 
спадаючою характеристикою струму при виникненні струму в лан-
цюзі пристрою занулення. Таким чином, електричний струм приді-
ляється з неструмоведучих частин ЕУ 2, що опинились у позаштат-
ному режимі під напругою, більш ефективно через ланцюг пристрою 
занулення «металевий провідник 1 – розрядник 2 – нульовий провід 
4», у результаті чого величина сили струму на зазначених нестру-
моведучих частинах ЕУ в позаштатному режимі знижується до без-
печних для людини значень. При цьому має місце обов’язкове спра-
цьовування апаратів захисту за рахунок первісного зростання сили 
струму до величини сили струму спрацьовування апаратів захисту, 
а також світіння розрядника, що забезпечує можливість світлової 
індикації спрацьовування пристрою занулення, сигналізації роботи 
ЕУ і мережі в позаштатному режимі, небезпеці для людини.

Конструкція (на території Росії) також захищена [436].
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9.5. Амплітудно-просторовий квадрорегулятор Абраки-
това згідно [437, 438]

Пристрої моделювання мають чисельні моделі ДШ. Потрібний 
простий метод регулювання АЧХ декількох пристроїв випроміню-
вання одночасно, і прилад задля такого регулювання, що мав би 
можливість коригувати голосність декількох джерел випроміню-
вання в обсязі (наприклад, квадрофонічний регулятор голосності). 
Задля вирішення цієї проблеми винайдений амплітудно-просторо-
вий квадрорегулятор Абракитова згідно [437, 438]. Цей винахід 
відноситься до області приладобудування і може бути викорис-
таний також і в багатоканальних звуковідтворюючих пристроях, 
в якості джойстику в ПК, та ін. 

Конструкції відомих пристроїв аналогічного призначення, 
і їхні чисельні недоліки описані в п. 1.15.5. Потребується розроби-
ти принципово нову конструкцію.

Метою винаходу [437, 438] є забезпечення можливості регулю-
вання амплітудно-просторових характеристик відтвореної квадро-
фонограми при сполученні органів керування голосністю і балан-
сом. Унаслідок цього досягається наступний технічний результат:

– зменшення кількості органів керування до мінімально мож-
ливого (замість 4 органів керування голосністю й органів керуван-
ня балансом існує всього 1 важіль керування);

– забезпечення зручності в користуванні за рахунок наочності 
зсуву важеля керування (чому відповідає зсув максимуму амплі-
туди);

– значне спрощення конструкції.
Зазначений технічний результат досягається за рахунок того, 

що в амплітудно-просторовому квадрорегуляторі Абракітова від-
повідно до винаходу [437, 438] потенціометри, кожний з який є 
регулятором рівня тільки в одному з каналів, розташовані один 
напроти одного таким чином, що вони є висотами циліндричної 
внутрішньої порожнини квадрорегулятора, движок кожного по-
тенціометра з’єднаний із движком протилежно розташованого 
потенціометра стрижнем з діелектричного матеріалу, причому 
передбачена можливість зміни довжини стрижнів при їхньому 
нахилі наприклад, за рахунок того, що кінці стрижнів пропущені 
крізь движки потенціометрів і висуваються за межі циліндричної 
внутрішньої порожнини квадрорегулятора, володіючи можливіс-
тю переміщення щодо зазначених движків при нахилі стрижня, 

обидва стрижні взаємно перпендикулярні й утворюють хресто-
вину, з’єднані між собою шарніром, що забезпечує можливість їх-
нього повороту один щодо одного в площині хрестовини і жорстко 
з’єднані за допомогою вузла кріплення до важеля управління та-
ким чином, щоб важіль керування був строго перпендикулярний 
площини хрестовини, шарнір і вузол кріплення встановлені по-
середині кожного зі стрижнів і незалежно від положення важеля 
керування і хрестовини знаходяться на осі симетрії циліндричної 
внутрішньої порожнини квадрорегулятора.

Зазначений технічний результат також досягається за рахунок 
того, що довжина частини кожного стрижня хрестовини, що зна-
ходиться у внутрішній циліндричній порожнині квадрорегуля-
тора при максимальному нахилі стрижня щодо потенціометрів, 
дорівнює довжина діагоналі поперечного переріза зазначеної чи 
порожнини √2 довжини потенціометра, а довжина важеля керу-
вання не менш 1/2 її довжини.

Наявність 4 окремих потенціометрів, кожний з який забезпе-
чує регулювання рівня тільки в одному з каналів, забезпечує мож-
ливість незалежного регулювання амплітудних характеристик у 
кожному з каналів. Адекватність розташування потенціометрів 
щодо єдиного важеля керування забезпечується розміщенням 
їх один напроти одного таким чином, що вони є висотами цилін-
дричної внутрішньої порожнини квадрорегулятора. Наявність 
зазначеної порожнини забезпечує можливість переміщення в ній 
хрестовини і важеля керування. З’єднання движків кожного по-
тенціометра з движком протилежно розташованого потенціометра 
стрижнем дозволяє здійснювати регулювання балансу в кожній 
такій парі, причому зазначений стрижень, щоб уникнути про-
никнення в ньому електричних струмів з одного потенціометра 
в іншій, (що може погіршити якість відтворення, викликавши 
перешкоди, перекручування і т.п.), виготовлений з діелектрич-
ного матеріалу. Забезпечення можливості нахилу стрижня щодо 
потенціометрів забезпечує можливість забезпечення різної вели-
чини рівня в них, тобто регулювання балансу. При цьому з гео-
метричних розумінь випливає, що довжина частини стрижня, що 
знаходиться у внутрішній циліндричній порожнині, є змінною 
величиною й у залежності від регулювання балансу може зміню-
ватися в наступних межах: мінімальна довжина – стрижень рівно-
біжний площини підстави циліндричної внутрішньої порожнини 
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квадрорегулятора, і перпендикулярний обом потенціометрам, 
движки яких з’єднує при цьому в даній парі каналів забезпечений 
однаковий рівень сигналу; максимальна довжина – стрижень зна-
ходиться під нахилом щодо потенціометрів, при цьому движок 
одного потенціометра забезпечує максимальний рівень сигналу, 
а іншого мінімальний.

Залежний пункт формули винаходу [437, 438], який містить 
указівки на кращі пропорції розмірів внутрішньої порожнини, 
важеля керування і стрижнів хрестовини пояснюється рис. 9.6.б, 
звідки випливає, що якщо довжина потенціометра дорівнює l, 
довжина стрижня дорівнює:   а довжина важеля 
управління повинна бути не менш половини цієї довжини якщо 
діаметр циліндричної внутрішньої порожнини дорівнює довжині 
потенціометра l. При використанні саме цих пропорцій забезпечу-
ється можливість такого регулювання балансу, коли в одному з ка-
налів рівень сигналу мінімальний, в іншому максимальний. Якщо 
ж ця вимога не висувається при конструюванні квадрофонічного 
пристрою в цілому, можуть бути застосовані інші пропорції.

Для забезпечення можливості регулювання голосності і балан-
су в чотирьох каналах квадрофонічного звуковідтворюючого при-
строю повинне матися не менш 2 таких стрижнів, що утворюють 
хрестовину (обмовляється можливість збільшення числа стрижнів 
зі збільшенням числа каналів, наприклад, у 6-канальному звуко-
відтворюючому пристрої їх не повинне бути 3, у 8-канальному   
4 стрижні і т.п.). Точка перетинання стрижнів, тобто центр хрес-
товини незалежно від нахилу кожного зі стрижнів знаходиться на 
осі симетрії циліндричної внутрішньої порожнини квадрорегуля-
тора. При цьому з геометричних розумінь випливає, що кут між 
стрижнями хрестовини є змінною величиною (стрижні взаємно 
перпендикулярні тільки у випадку, якщо площина хрестовини 
рівнобіжна площини підстави циліндричної внутрішньої порож-
нини, тобто коли забезпечений однаковий рівень сигналу у всіх 
4-х каналах). Тому в центрі хрестовини (посередині кожного зі 
стрижнів) знаходиться шарнір, що забезпечує можливість пово-
роту стрижнів один щодо одного на деякий кут у площині хресто-
вини. У цій же точці розміщений вузол кріплення, що забезпечує 
тверде з’єднання хрестовини з важелем керування, причому ва-
жіль керування строго перпендикулярний площини хрестовини, 
за рахунок чого забезпечується можливість нахилу і переміщення 

площини хрестовини в циліндричній внутрішній порожнині шля-
хом впливу на важіль керування.

Винахід ілюструється кресленнями (рис. 9.6.а, б, в).
Амплітудно-просторовий квадрорегулятор Абракитова [437, 

438] складається з чотирьох потенціометрів 1 із движками 2, які 
розташовані так, що вони є висотами циліндричної внутрішньої 
порожнини 3, у якій знаходяться два стрижні 4 з діелектричного 
матеріалу, кожний з яких з’єднує пари протилежно розташованих 
движків 2 потенціометрів 1, причому передбачена можливість 
зміни довжини стрижнів 4 при їхньому нахилі, наприклад, за 
рахунок того, що кінці стрижнів 4 пропущені крізь движки 2 по-
тенціометрів 1 і висуваються за межі циліндричної внутрішньої 
порожнини 3.

Можливо інше конструктивне рішення: кожна половина 
стрижня 4 виготовлена у вигляді телескопічної розсувної трубки з 
пружиною усередині, а її кінець кріпиться до движка 2 за допомо-
гою шарніра – у цьому випадку досягається велика компактність 
квадрорегулятора (це рішення на 9.6.а, б, в не показане).

Стрижні 4 утворюють хрестовину і з’єднані між собою шар-
ніром 5, розташованим посередині кожного з них (тобто в центрі 
хрестовини – ця точка збігається з віссю симетрії циліндричної 
внутрішньої порожнини 3 незалежно, від положення площини 
хрестовини). У цій же точці розташований вузол кріплення 6, 
жорстко з’єднуючий площину хрестовини з важелем керування 7, 
причому вони взаємно перпендикулярні. Кінець важеля керуван-
ня 7 висувається з циліндричної внутрішньої порожнини 3 через 
отвір у лицьовій панелі 8, що збігається з підставою внутрішньої 
порожнини 3. На стінках порожнини 3 і лицьова панелі 8 нанесені 
умовні позначки з номерами каналів і градуюванням рівня сигна-
лу. Рекомендуються пропорції розмірів елементів квадрорегуля-
тора, представлені на рис. 9.6.б і 9.6.в (см. вище).

Регулювання амплітудно-просторових характеристик здійсню-
ють у такий спосіб. Регулювання голосності здійснюють шляхом 
висування важеля керування 7 із внутрішньої порожнини 3. (Від-
повідно рухаються стрижні 4 і движки 2 потенціометрів 1). Напри-
клад, цілком утоплений у внутрішню порожнину 3 важіль керу-
вання 7 забезпечує мінімально можливий рівень сигналу, а цілком 
висунутий з її – максимально можливий рівень сигналу. Регулю-
вання балансу здійснюють шляхом нахилу важеля управління 
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Рис. 9.6. Амплітудно-просторовий квадрорегулятор Абракитова [437, 
438]: а – показаний в аксонометрії; б і в – те ж, у поперечному перерізі; 
пунктиром показані різні можливі положення стрижнів і важеля управ-
ління у внутрішній циліндричній порожнині квадрорегулятора (щодо 
потенціометрів).

7 щодо осі симетрії внутрішньої порожнини 3. (Нахил важеля 
7 здійснює нахил площини хрестовини у відповідну сторону, тобто 
відбувається зміна положення движків 2 потенціометрів 1). При 
цьому якщо витримані пропорції, зазначені в залежному пункті 
формули, забезпечується можливість мінімального рівня сигналу 
в одному чи двох каналах при максимальному рівні сигналу в про-
тилежному йому каналі (каналах) – див. рис. 9.6.б. Якщо важіль 
керування 7 рівнобіжний осі симетрії внутрішньої порожнини 
3 (збігається з нею), у всіх каналах забезпечується однаковий рі-
вень сигналу, а положення площини хрестовини регламентує кон-
кретну величину цього рівня, однакову у всіх каналах (див. рис. 
9.6.в). Таким чином, пропонований квадрорегулятор забезпечує 
сполучене регулювання голосності і балансу у всіх каналах за до-
помогою всього одного органа керування – важеля 7 у залежності 
від його положення в тривимірному просторі. Положення цього 
важеля забезпечує наочність зсуву балансу, що є додатковою зруч-
ністю для користувачів.

9.6. Вдосконалення конструкцій пристроїв фіксації 
результатів вимірювання згідно наших винаходів [255, 257]

9.6.1. Загальні вказівки. В якості допоміжних пристроїв в до-
слідженнях застосовуються вимірювальні магнітофони задля 
запису: фонограми натурних шумів при моделюванні, зразків 

Рис. 9.7. Офіційна публікація в Інтернет патентного документу [438] 
за веб-адресою [439].
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звуку, випромінюваного при роботі запропонованих акустичних 
випромінювачів тощо, та ін. Задля підвищення ефективності їх-
ньої роботи запатентовані спосіб зниження шумів у відтворюваній 
фонограмі Абракітова В.Е. та система для його здійснення [255], 
та спосіб корекції швидкості руху стрічки в стрiчкопротяжному 
механізмі [257]. 

9.6.2. Спосіб зниження шумів у відтворюваній фонограмі 
Абракітова В.Е. та система для його здійснення [255]. Винахід 
відноситься до технічних засобів поліпшення якості відтворення 
фонограм у звуковідтворюючих апаратах (магнітофонах, повних 
підсилювачах і т.п.).  

Метою винаходу є підвищення якості звучання фонограм у зву-
ковідтворюючих апаратах (магнітофонах, повних підсилювачах 
і т.п.) за рахунок селективного звуження частотного діапазону 
фонограми.

Поставлена мета досягається за рахунок того, що в способі зни-
ження шумів у відтвореній фонограмі, який включає ідентифіка-
цію паузи у фонограмі за зниженням загального рівня сигналу в 
ній менш заданого граничного значення, відповідно до винаходу, 
виявлення зашумованих смуг частот фонограми здійснюють під час 
ідентифікованої паузи за відсутністю зниження рівня сигналу менш 
заданого граничного значення в зашумованій смузі частот, з наступ-
ною фільтрацією такої смуги частот протягом ділянки фонограми 
з корисною інформацією до настання наступної паузи, за рахунок 
чого забезпечують селективне звуження її частотного діапазону.

Поставлена мета досягається за рахунок того, що пристрій для 
здійснення зазначеного способу, у вигляді реакційної системи 
шумозниження, включає електрично зв’язані між собою вхідну 
і вихідну шини. Відповідно до винаходу, до вхідної шини підклю-
чений граничний елемент – детектор ідентифікації паузи, до його 
виходу підключені паралельно з’єднані некоригований смуговий 
тракт, що містить проникний фільтр, і ряд коригованих смугових 
трактів, кожний з який складається з послідовно з’єднаних про-
никного фільтра, граничного елемента – детектора шумів і авто-
матичного вимикача, виходи всіх смугових трактів підключені 
до вихідної шини, причому граничний елемент – детектор шумів 
у кожному коригованому тракті зв’язаний також з відповідним 
автоматичним вимикачем того ж тракту, граничний елемент – де-
тектор ідентифікації паузи зв’язаний з автоматичними вимикача-

ми всіх коригованих смугових трактів, мається блок керування 
примусовим проходженням сигналу, що також зв’язаний з авто-
матичними вимикачами всіх коригованих смугових трактів.

На рис. 9.8.а представлена СШП у режимі «ВІДКЛЮЧЕНЕ»; на 
рис. 9.8.б – СШП у режимі «ГОТОВНІСТЬ»; на рис. 9.8.в  – СШП 
у режимі «НАСТРОЮВАННЯ»; на рис. 9.8.г  – СШП у режимі 
.»РОБОТА».

Реакційна система шумозниження, яка здійснює спосіб зни-
ження шумів у відтвореній фонограмі, складається з вхідної і ви-
хідної шин, електрично з’єднаних між собою за рахунок паралель-
но з’єднаних ряду коригованих смугових трактів (І,ІІ.....і), що 
включають послідовно з’єднані проникний фільтр 1 (1

1
, 1

ІІ
,...,1

і
). 

граничний елемент-детектор шумів 2 (2
1
, 2

ІІ
,...,2

і
) і автоматичний 

вимикач 3 (3
1
, З

ІІ
,...,3

і
) і некоригованого смугового тракту І+1, що 

містить проникний фільтр І
І+1

. Виходи всіх смугових трактів під-
ключені до вихідної шини, причому граничний елемент – детек-
тор шумів 2 у кожному коригованому смуговому тракті зв’язаний 
з відповідним автоматичним вимикачем 3 того ж тракту. Блок 
керування примусовим проходженням сигналу 4 зв’язаний з авто-
матичними вимикачами 3 (3

1
, З

ІІ
.....3

і
) усіх коригованих смугових 

трактів (І, ІІ.....і). Між вхідною шиною і всіма смуговими тракта-
ми (І, ІІ,..., і, і+1) установлений граничний елемент – детектор 
ідентифікації паузи 5, зв’язаний з автоматичними вимикачами 3 
(3

І
, З

ІІ
.....3

і
) усіх коригованих смугових трактів (І, ІІ.....і). Гранич-

ний елемент – детектор ідентифікації паузи 5 зв’язаний також із 
блоком керування примусовим проходженням сигналу 4.

Блок керування примусовим проходженням сигналу 4 впливає 
одразу на всі автоматичні вимикачі (3

1
, З

ІІ
.....3

і
) сигналом забез-

печення примусового проходження, викликаючи їх одночасну ко-
мутацію. Кожен граничний елемент-детектор шумів 2 у кожному 
з коригованих смугових трактів (І, ІІ,...,і) впливає на відповідний 
автоматичний вимикач 3 того ж тракту сигналом забезпечення 
примусового проходження, викликаючи його комутацію.  Гра-
ничний елемент-детектор ідентифікації паузи 5 впливає на всі 
автоматичні вимикачі (3

І
, З

ІІ
, …., 3

і
) сигналом їхнього блокування, 

залишаючи їх у тім положенні, у якому вони знаходяться на мо-
мент надходження зазначеного сигналу блокування автоматичних 
вимикачів (має комутацію чи не має) аж до зняття сигналу блоку-
вання; а також здатний впливати на блок керування примусовим 
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Рис. 9.8. СШП у режимах «ВІДКЛЮЧЕНЕ» (а), «ГОТОВНІСТЬ» (б), 
«НАСТРОЮВАННЯ» (в) та «РОБОТА» (г).                                          

проходженням сигналу 4 сигналом відключення примусового про-
ходження, викликаючи його відключення, а, відповідно, звільня-
ючи всі автоматичні вимикачі 3 (3

1
, З

ІІ
.....3

і
) від впливу сигналу 

забезпечення примусового проходження, зумовлюваного блоком 
керування примусовим проходженням сигналу 4.

Реакційна система шумозниження працює в такий спосіб. Вхід-
ну шину СШП підключають до виходу універсального підсилювача 
(підсилювача відтворення) магнітофона, або попереднього підсилю-
вача, а вихідну – до входу підсилювача потужності, темброблоку і 
т.п. Широкосмуговий сигнал відтвореної фонограми, що надійшов 
на вхідну шину СШП, розділяється на ряд частотних смуг (І, ІІ, 
ІІІ.....і, і+1) системою проникних фільтрів (1

І
, 1

ІІ
 .....і

і
, і

і+1
). Сигнал 

у смузі частот і+1, визначеній проникним фільтром і
і+1

, подається 
на вихідну шину системи в некоригованому вигляді у всіх випад-
ках. Інші смугові сигнали проходять через тракти коригованого 
смугового сигналу (І, ІІ,...,і), кожний з який складається з фільтра 
1, граничного елемента-детектора шумів 2 і автоматичного вими-
качу 3 і залежно від нижчеописаної роботи СШП у різних режимах 
можуть бути відфільтровані чи не відфільтровані (мається на увазі 
загороджувальна фільтрація). Виходи некоригованого і всіх кори-
гованих трактів підключені до вихідної шини. При відключеній 
СШП – режим «ВІДКЛЮЧЕНЕ» (рис. 9.8,а) блок керування при-
мусовим проходженням сигналу 4 формує сигнал забезпечення 
примусового проходження сигналу фонограми, що, впливаючи на 
усі вимикачі 3 (3

1
, З

ІІ
.....3

і
), викликає їхню комутацію.

У такий спосіб забезпечується примусове проходження ши-
рокосмугового сигналу фонограми у всіх її смугах частот (І, ІІ, 
ІІІ.....І, 1+1) від вхідної до вихідної шини СШП без якої-небудь 
корекції (у вихідному вигляді).

Включається реакційна СШП. При цьому граничний елемент-
детектор ідентифікації паузи 5 здійснює порівняння загального 
рівня сигналу фонограми L

общ
 із заздалегідь заданим граничним 

значенням рівня L
общ.п

, що є рівень ідентифікації паузи. При вклю-
ченні СШП можливі два випадки:

   L
общ

 > L
общ.п

, L
общ

 < L
общ.п

.
Якщо загальний рівень сигналу фонограми перевищує зазда-

легідь задане граничне значення L
общ

 > L
общ.п

, пауза не ідентифіку-
ється (відтворюється ділянка фонограми з корисною інформацією, 
наприклад, фрагмент музичного добутку, що має більший рівень, 



В. Е. Абракітов. НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

368 369

Рішення безпеки в конструкціях допоміжних елементів пристроів...

аніж рівень сигналу в паузі). У такому випадку СШП знаходиться 
в режимі «ГОТОВНІСТЬ», при цьому блок керування примусовим 
проходженням сигналу 4 формує сигнал забезпечення приму-
сового проходження сигналу фонограми, що, впливаючи на всі 
автоматичні вимикачі 3 (3

1
, З

ІІ
.....3

і
), викликає їхню комутацію, 

забезпечуючи примусове проходження широкосмугового сигналу 
фонограми у всіх смугах частот (І, ІІ,...., і) без якої-небудь корек-
ції аналогічно режиму «ВІДКЛЮЧЕНЕ», а граничний елемент-
детектор ідентифікації паузи 5 виробляє сигнал блокування авто-
матичних вимикачів 3, що залишає усі вимикачі (3

1
, З

ІІ
.....3

і
) у 

тому положенні, у якому вони знаходяться (у даному випадку в 
положенні комутації) до наступного настання умови L

общ
 < L

общ.п
. 

(див. рис. 9.8,б).
Якщо загальний рівень сигналу фонограми менше заданого гра-

ничного значення L
общ

 < L
общ.п

, ідентифікується пауза (загальний 
рівень сигналу визначається тільки рівнем шумів у фонограмі). 
Такий стан можливий через якийсь час після включення СШП, 
якщо вона була включена під час проходження ділянки фоногра-
ми. Для забезпечення зручності користування СШП передбачені 
два додаткових режими:

«ВІДКЛЮЧЕНЕ» – забезпечення безперешкодного проходжен-
ня некоригованого широкосмугового сигналу фонограми при від-
ключеній реакційній СШП.

«ГОТОВНІСТЬ» – забезпечення безперешкодного проходження 
некоригованого широкосмугового сигналу фонограми при вклю-
ченій СШП від моменту включення СШП до настання першої 
після її  включення  паузи  у фонограмі, за умови, що загальний 
рівень сигналу у фонограмі більш заданого граничного значення 
(тобто включення СШП зроблене, наприклад, у момент відтворен-
ня фрагмента музичного добутку),  перехід  СШП  у  режим «НА-
СТРОЮВАННЯ» одразу ж після її включення, в цьому випадку 
неможливий, тому що «НАСТРОЮВАННЯ» здійснюється тільки 
під час ідентифікованої паузи.

Застосування способу зниження шумів у відтвореній фонограмі 
і системи шумозниження дозволяє значно підвищити якість зву-
чання фонограм у звуковідтворюючих апаратах, таких як магніто-
фони, електрофони, повні підсилювачі й ін.

Винахід забезпечує можливість селективного звуження частот-
ного діапазону не тільки під час пауз, але і протягом ділянки фо-

нограми з корисною інформацією шляхом фільтрації конкретних 
зашумованих смуг частот у залежності від рівня шумів у них і за 
ефективністю значно перевершує граничні і динамічні СШП. При 
застосуванні винаходу забезпечується підвищення якості звучан-
ня відтвореної фонограми, обумовлене селективним звуженням 
її частотного діапазону за рахунок загороджувальної фільтрації 
саме зашумованих смуг частот.

9.6.3. Спосіб корекції швидкості руху стрічки в стрiчкопротяж-
ному механізмі [257]. Винахід відноситься до області звукозапису 
і може бути застосований в СПМ котушкових магнітофонів будь-
яких типів та моделей, т.ч. і цифрових. Завданнями винаходу є:

1) спрощення конструкції СПМ за рахунок сполучення елемен-
тів, що забезпечують корекцію швидкості руху стрічки з уже на-
явними в ньому елементами (магнітними голівками);

2) зменшення коливань швидкості руху стрічки і детонації 
(у результаті чого забезпечується поліпшення якості запису/
відтворення фонограм з корисною звуковою інформацією) за раху-
нок зменшення інерційності (усунення механічної інерції обертан-
ня тахогенератора);

3) забезпечення постійної швидкості руху стрічки саме в місці 
розташування магнітних голівок (тобто там, де дійсно необхідно);

4) забезпечення можливості розрізнення недоброякісної маг-
нітної стрічки, її обриву, деформації, перекосу, заклинювання, на-
мотування зворотною стороною по відношенню до магнітної голів-
ки і т.п. неприпустимих умов експлуатації, а також розрізнення 
забруднення магнітних голівок вище деякого граничного ступеня 
і забезпечення в цих випадках відключення електродвигуна.

Поставлені завдання вирішуються за рахунок того, що спосіб 
корекції швидкості руху стрічки в стрічкопротягувальному меха-
нізмі магнітофона, згідно винаходу [257], передбачає, що в якості 
джерела керуючого електричного сигналу використовують магніт-
ну голівку, сполучену з основною відтворюючою чи універсальною 
магнітною голівкою, використовуючи яку, відтворюють записува-
ний на стрічці за допомогою голівки стирання / підмагнічування, 
до якої паралельно виходу генератора стирання/підмагнічування 
підключений вихід кварцового генератора опорного сигналу, опо-
рний сигнал фіксованої дискретної частоти, що знаходиться поза 
робочого частотного звукового діапазону магнітофона, причому 
при збільшенні частоти цього сигналу щодо її вихідного значення, 
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обумовленого кварцовим генератором опорного сигналу, що відпо-
відає номінальної швидкості руху стрічки, зменшують швидкість 
руху стрічки, а при зменшенні частоти цього сигналу щодо вищев-
казаного вихідного значення збільшують швидкість руху стрічки, 
при зменшенні амплітуди цього сигналу нижче граничного зна-
чення, що відповідає граничному ступеню забруднення магнітних 
голівок, або перекосу чи заклинюванню стрічки, або обриву чи 
закінченню стрічки, або неправильному намотуванню стрічки в 
котушці, що подає, або ушкодженню чи відсутності на стрічці маг-
нітного шару, відключають електродвигун.

Поставлені завдання вирішуються також за рахунок того, що 
застосовують багаторазове дублювання операцій і режимів, зазна-
чених вище за рахунок використання різних фіксованих дискрет-
них частот опорного сигналу в кожному з каналів моно-, стерео-, 
квадро- чи поліфонічного магнітофона.

Використання опорного сигналу фіксованої дискретної часто-
ти, що знаходиться поза робочим звуковим частотним діапазоном 
магнітофона, дозволяє здійснювати його запис і відтворення на 
тих же доріжках магнітної стрічки й обробляти в тих же каналах 
магнітофона, що і корисний звуковий сигнал фонограми, причо-
му його наявність ніяк не позначається на якості запису чи від-
творення фонограми. Використання для запису опорного сигналу 
кварцового генератора, підключеного до голівки стирання/під-
магнічування дозволяє спростити СПМ, задіяти вже наявний у 
СПМ елемент – голівку стирання/підмагнічування, а рівнобіжне 
з’єднання його з генератором стирання/підмагнічування не пере-
шкоджає виконанню функцій стирання/підмагнічування стрічки 
при одночасному записі на стрічку опорного сигналу. Використан-
ня керуючого електричного сигналу магнітної голівки як джерела, 
сполученої з основною відтворюючою чи універсальною магнітною 
голівкою дозволяє спростити конструкцію СПМ, задіяти вже на-
явний у СПМ елемент – відтворюючу чи універсальну голівку. 
У такий спосіб обов’язково наявні в магнітофоні голівка стирання/
підмагнічування і відтворююча універсальна) голівка виконують 
функцію, еквівалентну функцію тахогенератора прототипу.

Сутність винаходу полягає в наступному.
Частота (число коливань в одиницю часу) f, Гц, зв’язана з часом 

(тривалістю коливання) Т, с, зворотною залежністю 
   Т = 1 /f, с.

Також відомо, що швидкість руху стрічки v, м/с зв’язана з ча-
сом Т, а саме з тривалістю проходження ділянки стрічки фіксова-
ної довжини R, м, співвідношенням:

   T=R/v, с.
Дорівнявши ці співвідношення, одержимо 
   1 /f = R/v, чи 
   v = f.R, м/с

при R = const (у всіх випадках довжина того самого ділянки стріч-
ки залишається постійною незалежно від швидкості руху v, м/с, 
і частоти f, Гц.

Таким чином, збільшення швидкості руху стрічки v щодо номі-
нальної спричиняє пропорційне збільшення частоти f щодо її вихід-
ного значення, обумовленого кварцовим генератором опорного сиг-
налу, а зменшення швидкості руху стрічки v зменшення частоти f. 
У цих випадках впливають на кутову швидкість обертання електро-
двигуна для того, щоб частота відтвореного керуючого сигналу до-
рівнювала частоті цього сигналу на виході кварцового генератора.

Зменшення амплітуди 
відтвореного керуючого 
сигналу можливо у ви-
щеназваних випадках: 
забруднення магнітних 
голівок, наявність недо-
броякісної стрічки, напри-
клад, зі здертим магнітним 
шаром, неправильна уста-
новка стрічки (наприклад, 
зворотною стороною усе-
редину рулону), її обрив й 
ін., тобто неприпустимих 
умовах експлуатації маг-
нітофона. У цих випадках 
роблять відключення елек-
тродвигуна магнітофона.

Один з варіантів функ-
ціо наль ної схеми пристрою, що може бути застосований для реаліза-
ції пропонованого способу, приведений на прикладеному кресленні.

У магнітофоні, що має електродвигун 1, котрий приводить у рух 
магнітну стрічку 2, маються генератор стирання/підмагнічування 

Рис. 9.9. СПМ згідно нашого винаходу 
[257].
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4, підключений до магнітної голівки стирання/підмагнічування 
5, і відтворююча (універсальна) магнітна голівка 6, до якої під-
ключений звуковідтворюючий тракт 7. Зазначені елементи є не-
від’ємною частиною будь-якого магнітофона.

Відповідно до пропонованого способу додатково мається квар-
цовий генератор опорного сигналу фіксованої дискретної частоти 
3, підключений паралельно генератору стирання/підмагнічування 
4 до голівки стирання/підмагнічування 5, а до відтворюючої голів-
ці 6 підключені входи двох паралельно з’єднаних ланцюгів, одна з 
яких являє собою звуковідтворюючий тракт 7, а друга складається 
зі смугового фільтра 8, котрий затримує смугу робочого звуково-
го частотного діапазону магнітофона, і забезпечує проникнення 
вузької смуги частот поза ним, причому середньогеометричною 
частотою є дискретна частота опорного сигналу, що задається 
кварцовим генератором 3, до виходу якого підключені входи двох 
паралельно з’єднаних ланцюгів, один з яких складається з послі-
довно з’єднаних резонансного підсилювача 9, каскаду, що регулює 
10, підсилювача потужності 11; другий з послідовно з’єднаних пі-
кового детектора 14, підсилювача постійного струму 15, каскаду, 
що керує 16, підсилювача потужності 17. Виходи обох ланцюгів 
(виходи їхніх кінцевих елементів 11 і 17) підключені до входу 
індикатора швидкості руху стрічки 12, вихід якого з’єднаний із 
входом виконавчого механізму 13, що підключений між електро-
двигуном 1 і мережею електропостачання магнітофона.

Спосіб реалізується  таким чином. Включають живлення 
електродвигуна 1 магнітофона, при цьому магнітна стрічка 2 по-
чинає рухатися. Кварцовий генератор 3, підключений паралель-
но генератору стирання/підмагнічування 4 до магнітної голівки 
стирання/підмагнічування 5 виробляє опорний сигнал фіксованої 
дискретної частоти, що знаходиться поза робочим звуковим час-
тотним діапазоном магнітофона, що за допомогою зазначеної го-
лівки 5 записується на магнітну стрічку 2, і його наявність ніяк не 
позначається на якості запису чи відтворення корисного звукового 
сигналу фонограми. За допомогою відтворюючої чи універсальної 
магнітної голівки 6 усі сигнали, записані на магнітну стрічку 2, 
відтворюються з неї. При цьому корисний сигнал відтвореної фо-
нограми, що знаходиться у робочому звуковому частотному діа-
пазоні магнітофона, подається в звуковідтворюючий тракт 7, а ке-
руючий електричний сигнал, тобто відтворений опорний сигнал, 
відфільтрований за допомогою фільтра 8, подається на послідовно 

з’єднані резонансний підсилювач 9, каскад, що регулює, 10, під-
силювач потужності 11, з виходу якого надходить на індикатор 
швидкості 12 і виконавчий механізм 13, викликаючи у випадку 
підвищення частоти f щодо її вихідного значення, що задається 
кварцовим генератором 3 вплив на кутову швидкість обертан-
ня електродвигуна, зменшуючи її, а у випадку зменшення частоти 
f – збільшуючи її. У випадку збігу частот керуючого електричного 
сигналу, відтвореного голівкою 6, і сигналу, котрий записуєть-
ся за допомогою кварцового генератора 3 і голівки 5, швидкість 
руху стрічки збігається з номінальною. Частота опорного сигналу 
може бути обрана довільно поза робочого звукового частотного діа-
пазону магнітофона. У випадку неприйнятних умов експлуатації 
магнітофона, а саме забруднення магнітних голівок до граничного 
ступеня, коли якісний чи запис відтворення неможливі, обриві, 
закінченні магнітної стрічки, її перекосі, ушкодженні чи відсут-
ності магнітного шару і т.д. (див. вище) амплітуда керуючого елек-
тричного сигналу на виході фільтра 8 різко падає за порівнянням з 
амплітудою вихідного опорного сигналу, що задається кварцовим 
генератором 3. Оскільки паралельно ланцюга: «резонансний під-
силювач 9 – регулюючий каскад 10 – підсилювач потужності 11» 
до виходу смугового фільтра 8 підключений ланцюг: «піковий де-
тектор 14 – підсилювач постійного струму 15 – керуючий каскад 
16 – підсилювач потужності 17», у цьому випадку відбувається 
відключення електродвигуна 1 за допомогою виконавчого меха-
нізму 13 з індикацією за рахунок індикатора 12. Важливо, що на 
відміну від падіння амплітуди корисного звукового сигналу фоно-
грами, що може зменшуватися, наприклад, у паузі між фрагмен-
тами музичного добутку, амплітуда керуючого електричного сиг-
налу, котрий знаходиться поза робочого звукового частотного діа-
пазону магнітофона виявляється єдиним достовірним показником 
прийнятності чи неприйнятності умов експлуатації магнітофона. 

Вдосконалена також конструкція магнітофонної касети, що за-
стосується задля фіксації результатів вимірів [440].

Метою розробки є забезпечення плавності ходу й усунення при 
цьому зайвого натягу стрічки, її деформації і можливості обриву 
в  магнітофонній касеті при пуску СПМ магнітофону.

Пропонується магнітофонна касета оригінальної конструкції, що 
характеризується підвищеною (стосовно  відомих зразків) плавністю 
ходу стрічкового магнитоносія і постачена механізмом, що перешко-
джає заплутуванню стрічки. Пропонована касета (див. рис. 9.10) 
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містить рознімний чи нероз’ємний корпус у вигляді двох кришок 
І з прокладкою 2 на всьому периметрі з’єднання, причому, у випадку 
рознімного корпуса, кришки скріплені шурупами 3. У корпусі роз-
ташовані сердечники: прийомний і такий, що подає, кожний з яких 
виконаний у вигляді двох співвісних кілець. Внутрішнє (меншого 
діаметра) кільце має на внутрішньому ободу зубці 4 для зачеплення з 
прийомним та приводним валами двигуна магнітофона, які виступа-
ють з передбаченого в касеті центрувального отвору 5, на зовнішньому 
обіду маються поглиблення 6. Зовнішнє (більшого діаметра) кільце 
має на внутрішньому ободу виступи 7, що входять у поглиблення вну-
трішнього кільця, причому, розмір поглиблення більше розміру ви-
ступу, за рахунок чого забезпечується можливість ковзання (вільного 
ходу) одного кільця відносно іншого не більше ніж на 1/2 обороту. На 
зовнішньому ободу кільця закріплений кінець магнітної стрічки 8, і 
ця магнітна стрічка намотана на прийомний ролик, і ролик, що подає, 
чи виходить з них, у залежності від витрати стрічки, і протягнена від 
одного з них до іншого через елементи стрічкоукладання 9. У вільно-
му від розміщення магнітної стрічки місці внутрішнього простору 
касети між двома половинками корпуса встановлений антистатичний 
елемент 10, підключений до прокладок ІІ, кожна з яких розташована 
між кришкою корпуса і сердечниками з магнітною стрічкою у вну-
трішній порожнині касети.

Магнітофонну касету вставляють у СПМ магнітофона. При за-
критті кришки СПМ обидва вали двигуна магнітофона: привод-
ний, і той, що подає, – попадають у передбачені в касеті отвори, 
з виступаючими з них зубцями роликів: прийомного і  того, що 
подає магнітну стрічку. При цьому зубці роликів надіваються і 
фіксуються на зазначених валах за допомогою передбачених на 
цих валах плоских граней. Це, однак, вимагає деякого невеликого 
повороту роликів, для того, щоб їхні зубці потрапили в зачеплення 
валами двигуна магнітофона: з прийомним і, тим що подає. У відо-
мих конструкціях магнітофонних касет цей поворот робить весь 
суцільний ролик з намотаної на ньому магнітною стрічкою. Ана-
логічний поворот здійснює і другий ролик. Якщо напрямку пово-
ротів обох роликів протилежні, це веде до надмірного натягу маг-
нітної стрічки з наступною її деформацією. У пропонованій кон-
струкції, за рахунок того, що кожний ролик виконаний у вигляді 
двох соосно встановлених кілець, що прилягають один до одного 
таким чином, щоб забезпечувалася можливість ковзання одного 
з них на величину не більш ½ обороту щодо іншого, відбувається 

поворот тільки внутрішнього кільця ролика в межах поглиблення 
на його зовнішньому ободу, що перевершує за розмірами наявні на 
внутрішньому ободу зовнішнього кільця виступи, вкладені в них, 
тобто максимум у межах ½  обороту, а зовнішнє кільце з закріпле-
ним на ньому кінцем стрічки і намотаною на ньому цією стрічкою 
залишається нерухомим. Таким чином, стрічка залишається 
від деформації через надлишковий натяг при установці в СПМ 
магнітофона. При пуску СПМ магнітофона приводний вал різко і 
стрибкоподібно починає рухатися. Особливо яскраво цей стрибок 
кутової швидкості виражений при пуску СПМ із режиму «Зупи-
нено» (тобто нульова швидкість) у режим «Прискорене перемоту-
вання стрічки» (де кутова швидкість значно більше, ніж у режимі 
«Робочий хід»). У відомих конструкціях магнітофонних касет ці 
ривки і поштовхи при пуску СПМ магнітофона можуть привес-
ти до надлишкового натягу, деформації і навіть обриву стрічки. 
У пропонованій конструкції зовнішнє кільце з намотаною на ньо-
му магнітною стрічкою також починає рухатися  за рахунок тертя 
ковзання між ним і внутрішнім кільцем, але за рахунок того, що 

Рис. 9.10. Пропонована конструкція магнітофонної касети: а – зовніш-
ній вигляд; б – перерізи.
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поглиблення на зовнішньому ободу внутрішнього кільця за роз-
мірами перевершують вкладені в них виступи внутрішнього обі-
ду внутрішнього кільця, тобто  передбачена можливість вільного 
ходу – ковзання кілець відносно один одного на величину не більш  
½ обороту, лише після проходження цих  ½ обороту кутові швид-
кості зовнішнього кільця ролика з намотаною на ньому стрічкою 
і внутрішнім кільцем (і, отже, приводного вала двигуна), зрівня-
ються. За рахунок цього вільного ходу забезпечується плавність 
при початку руху магнітної стрічки. Оскільки конструкція обох 
роликів абсолютно однакова, при прослуховуванні і перемотуван-
ні другої сторони касети (тобто при русі стрічки в протилежному 
напрямку) пристрій діє точно також. Так досягається виконання 
завдання забезпечення плавності ходу й усунення при цьому за-
йвого натягу стрічки, її деформації і можливості обриву.

ВИСНОВКИ 
Формул передбачуваних наукових відкриттів в цій частині не 

надано. Ми бажаємо довести, що велике починається з малого, і без 
створення конструкції лампи, що самодемеркурізується, не було б 
і спростування теорії Альберта Ейнштейна. Наш принцип – дійсно 
комплексний підхід, і ми створюємо наші винаходи не на голому 
місці. Одна ідея – це тільки ідея, але коли багато ідей – вони з’єдну-
ються між собою, утворюючи систему! В системі проходять процеси 
самоорганізації, ідеї впорядковуються якимось фрактальним чи-
ном, починають впливати одна на одну, и т.д. Багато уваги в нашій 
роботі уділено конструюванню допоміжних елементів пристроїв 
моделювання акустичних процесів методом аналогії, допоміжних 
елементів вимірювальних приладів, що застосуються задля випро-
бувань експериментальних акустичних засобів, та ін. Таке рішен-
ня ілюструє собою дійсно комплексний підхід к вирішенню питань 
ОП та БЖД, що охоплює усі сфери наукових розробок автора [79].

Так, в якості моделі ДШ у вигляді ДС застосований оригіналь-
ний авторський винахід – «Люмінесцентна лампа», захищена па-
тентом [327].

Експерименти з моделювання можуть проводитися на спеці-
альних площадках великого розміру, де встановлені моделі ДШ, 
модель міської території, різного роду допоміжні пристрої. Таким 
чином, існує небезпека падіння експериментатора з висоти. Задля 
перешкоджанню тій небезпеці запатентована конструкція огороди 
риштувань [430].

Всі пристрої моделювання, як і інші запропоновані пристрої, 
наприклад той же самий акустичний лазер, орієнтована акустична 
система та ін., мають енергетичне живлення від джерел електрич-
ного струму. Тому існує небезпека поразки людини (наприклад, 
експериментатора), електричним струмом.

В зв’язку з тим запатентована оригінальна конструкція захис-
ного заземлення [431, 432] і занулення [435].

 Пристрої моделювання мають чисельні моделі ДШ. Потрібний 
простий метод регулювання АЧХ декількох пристроїв випроміню-
вання одночасно, і прилад задля такого регулювання, який мав би 
можливість коригувати голосність декількох джерел випроміню-
вання в обсязі (наприклад, квадрофонічний регулятор голосності). 
Задля вирішення цієї проблеми винайдений амплітудно-просторо-
вий квадрорегулятор Абракитова згідно [437, 438]. Цей винахід 
може бути використаний також і в багатоканальних звуковідтво-
рюючих пристроях (наприклад, магнітофонах з посилювачем), 
в якості джойстику в ПК, та ін.

В якості допоміжних пристроїв в дослідженнях автора застосо-
вуються вимірювальні магнітофони задля запису фонограми на-
турних шумів при моделюванні, зразків звуку, випромінюваного 
при роботі запропонованих акустичних випромінювачів тощо, та 
ін. Задля підвищення ефективності їхньої роботи запатентовані 
спосіб зниження шумів у відтворюваній фонограмі Абракітова 
В.Е. та система для його здійснення [255], та спосіб корекції швид-
кості руху стрічки в стрiчкопротяжному механізмі [257]. 

Таким чином, частина 9 надає уяву про багатогранний комп-
лексний підхід до вирішення усіх питань АМ з дотриманням вимог 
БЖД та ОП, охоплюючи заодно з головними проблемами також усі-
лякі «дрібниці», такі, як винахід нових конструкцій заземлення та 
занулення, безпечних за чинником розтікання ртуті люмінесцент-
них ламп, амплітудно-просторових квадрорегуляторів тощо.

Наведені описи таких пристроїв згідно з патентними докумен-
тами; креслення, що ілюструють авторські розробки; додаткові 
відомості про можливість варіації їхніх технічних параметрів 
в конкретних випадках, дані про застосування необхідних матері-
алів при побудові пристроїв; найбільш важливі характеристики, 
та інші конструктивні особливості.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У цій роботі наведене теоретичне узагальнення і нове вирішен-
ня наукової проблеми, що виявляється в формуванні різноманіт-
них заходів боротьби з шумом на шляху його випромінювання на 
базі моделювання різноманітних акустичних процесів. Створена 
та успішно апробована філософська база та методологічні основи 
досліджень на підставі оригінальних філософських поглядів авто-
ра, названих ним «Концепцією керованого натхнення». 

Загальна наукова проблема боротьби із шумом структурно роз-
поділена нами на чотири взаємопов’язані завдання досліджень, а 
саме:

1) забезпечення можливості фізичного, аналогового i квазіана-
логового моделювання процесів розповсюдження звуку задля кар-
тографування шумового режиму на території населених пунктів;

2) оптимізація конструктивних рішень та підвищення ефектив-
ності шумозахисних засобів, (на основі моделювання), та створен-
ня, за добутими відомостями, зокрема, нових високоефективних 
пристроїв звукоізоляції;

3) забезпечення можливості утилізації звукової енергії;
4) створення орієнтованих акустичних випромінювачів з зада-

ною вузькою характеристикою спрямованості, зокрема, так зва-
них акустичних лазерів. 

В ході проведених досліджень поставлена мета цілком досягну-
та. Запатентовано 33 винаходи на способи, що визначають зміст, 
структуру, та послідовність дій задля здійснення поставлених 
завдань, та пристрої задля реалізації тих способів у вигляді за-
кінчених конструкцій пристроїв АМ, підвищення ефективності 
шумозахисних засобів, створення нових високоефективних при-
строїв звукоізоляції, забезпечення можливості утилізації звукової 
енергії, створення орієнтованих акустичних випромінювачів з 

заданою вузькою характеристикою спрямованості; та вирішення 
додаткових завдань ОП, таких, наприклад, як конструювання за-
хисного заземлення та занулення, люмінесцентної лампи з самоде-
меркуризацією, безпечної конструкції підмостей, амплітудно-про-
сторових квадрорегуляторів та ін. Зареєстрований факт подання 
двох заявок на наукові відкриття (частини 2 та 5). 

Наукові результати роботи (відповідно чотирьом напрямкам 
досліджень) складаються в наступному [50]. 

1. Здійснено подальший розвиток традиційного напрямку фі-
зичного, аналогового та квазіанологового моделювання процесів 
розповсюдження звуку. Сформульовані чітки вимоги подібності 
при моделюванні акустичних явищ, що призвело до створення 
нового способу досягнення подібності при фізичному моделюван-
ні акустичних процесів [193]. Створена типологічна система, що 
описує різноманітність форм хвильових фронтів, їхні каустики та 
метаморфози [212, 216]. Виявлені переваги аналогового і квазіана-
логового моделювання щодо інших видів моделювання, застосову-
ваних в акустиці. Фізично та математично обґрунтовано аналогію 
між процесами розповсюдження звукових та електромагнітних 
хвиль (оптичного діапазону частот) [16] в заданих граничних умо-
вах. Запропоновано використовувати імітацію натурних процесів 
поширення звукових хвиль модельними процесами поширення 
електромагнітних хвиль. Винайдено принципово новий спосіб 
такого моделювання, який застосовує вищевказану встановле-
ну аналогію між розповсюдженням звуку та електромагнітних 
хвиль (в т.ч. діапазону радіочастот) [340, 341, 342]. Встановлено 
ідентичність математичних описів процесів поширення електро-
магнітних і пружних (звукових) хвиль, фізично та математично 
обґрунтовано аналогію між процесами розповсюдження звукових 
та електромагнітних хвиль (діапазону радіочастот) [16, 174, 340] 
в заданих граничних умовах. Створена система розрахункових 
співвідношень щодо хвильових характеристик звукових та елек-
тромагнітних хвиль [305], який дозволяє при виготовленні моделі 
зв’язати між собою адекватні параметри моделі і натури; ця систе-
ма задовольняє усім відомим критеріям і індикаторам подібності. 
Розроблено нову, більш удосконалену систему критеріїв подіб-
ності та індикаторів подібності щодо такої аналогії та здійснено 
перевірку з їхньою допомогою вищезгаданої системи розрахун-
кових співвідношень [305]. Побудовано і випробувано пристрої, 
котрі дозволяють реалізувати пропонований спосіб моделювання. 
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Експериментальні дослідження підтвердили високу збіжність ре-
зультатів такого моделювання з результатами чисельного рішення 
і натурних вимірів.

2. Проведені дослідження щодо вдосконалення відомого на-
прямку в боротьбі з шумом на шляху його розповсюдження акус-
тичними засобами, тобто звукоізоляцією. 

Винайдено i створено оригінальний спосіб оперативного ре-
гулювання часу реверберації звуку в приміщеннях [236, 407], 
який дозволяє примусово змінювати параметри звукоізолюючої 
спроможності звукоізолючих облицювань, при тому здійснено 
математичне пояснення процесів послаблення інтенсивності зву-
кових хвиль у вакуумованому середовищі в динаміці примусової 
зміни їхніх параметрів, та виведено конкретну математичну фор-
мулу, котра надає змогу розрахувати потрібні технічні умови, що 
характеризують вакуумовану порожнину (яка застосується для 
боротьби з шумом), зокрема, тиск газу в ній та ін. [236, 407] задля 
вищевказаного запатентованого способу оперативного регулюван-
ня часу реверберації звуку в приміщеннях.

Винайдено оригінальний спосіб ослаблення інтенсивності зву-
кових хвиль [285, 348, 349], заснований на використанні явища 
поляризації звуку в пружному середовищі шумозахисного засобу, 
що базується на запропонованому фізичному і математичному 
обґрунтуванні процесів ослаблення інтенсивності звуку в панелях 
з багатьма шарами матеріалу, які відбуваються при тому; конкре-
тизовані найбільш оптимальні технічні умови, які характеризують 
різні шари матеріалу в таких панелях; запропонований алгоритм 
розрахунку їх ефективності і підбора параметрів при побудові та-
кого роду звукоізолюючих конструкцій. Вивчено залежність між 
мікроструктурою пористих матеріалів та їхньою звукоізолюючою 
здатністю [363, 365]. На підставі вищевказаного винайдено i ство-
рено звукоізолюючу панель з максимально можливою звукоізолю-
ючою здібністю [234], що являє собою принципово граничний тех-
нічний результат, (який можна тільки повторити якимось іншими 
засобами, але не перевершити), тобто це – «стеля» в цій галузі;

3. Фізично обґрунтовано принципову можливість забезпечен-
ня утилізації звукової енергії, тобто можливість перетворення її 
у електричну енергію для постачання промислових споживачів 
неї, математично пояснено процеси утилізації звукової енергії, 
перетворення її у електричну енергію тощо, що являє собою при-
нципово новий напрямок в науці та техніці. Винайдені так звані 

«утилізатори звукової енергії»[13; 386; 388; 389; 391], (сама їхня 
назва запропонована особисто автором та запатентована разом з 
формулами винаходів), які представляють собою принципово но-
вий вид джерел енергії в корисному для людства пристосуванні 
даремної енергії звукових хвиль і які дозволяють здійснювати при 
цьому не тільки живлення промислових споживачів електричної 
енергії, але і зменшення шуму за рахунок перетворення звукової 
енергії в електричну. Запропоновано розрахункові формули, котрі 
дозволяють кількісно оцінити ефективність утилізації звукової 
енергії: (розрахувати величину корисної напруги на виході елект-
ричного ланцюга утилізатора) [13, 388, 391, 392].

4. У результаті досліджень винайдений «Акустичний лазер» 
[220, 221, 409, 410] (сама назва запропонована особисто автором 
та перетворилася на технічний термін, прийнятий фахівцями), що 
представляє собою оригінальну технічну розробку, яка не має ана-
логів серед вузькоспрямованих випромінювачів звуку когерентних 
звукових хвиль дискретної частоти. Більш близьку аналогію йому 
варто шукати не серед них, а серед світлових лазерів. Акустичний 
лазер забезпечує досягнення того ж самого технічного результату: 
здійснення надпотужного висококонцентрованого стимульованого 
випромінювання дискретної частоти, тільки не світла, а звукових 
хвиль. Фізично обґрунтовано явище самофокусування при роботі 
акустичного лазеру [220] та подібним чином обґрунтована дія ін-
ших запропонованих вузькоспрямованих джерел випромінювання 
звуку [396, 399, 400, 403]. Зроблено математичний опис процесів, 
які відбуваються при випромінюванні звуку з застосуванням та-
кого роду джерел. Запропоновано застосувати акустичні лазери в 
акустичній голографії. Створено і запатентовані інші конструкції 
акустичних випромінювачів, які використовують ті ж принципи 
(у меншому ступені): орієнтована акустична система Абракитова і 
головний телефон.

Наукова новизна нашої роботи стверджена 26 патентами Росії 
та України, 7 рішеннями на видачу патентів, 7 офіційно зареєст-
рованими та опублікованими заявками на видачу патентів. Труда-
ми автора введено в термінологію сучасної науки невідомі раніше 
поняття (тобто невживані раніше технічні терміни):«акустичний 
лазер»,«квадрорегулятор»,«утилізатор звукової енергії», «звукоі-
золююча панель з максимально можливою звукоізолюючою здіб-
ністю» (вперше запатентовані Абракітовим В.Е. як офіційні назви 
деяких його винаходів).
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Практичні результат роботи (відповідно чотирьом напрямкам 
досліджень)складаються в наступному.

1. Винайдено, спроектовано, розроблено, випробувано i апробо-
вано:

– спосіб досягнення подібності при фізичному моделюванні 
акустичних процесів [193], що значно підвищує точність та віро-
гідність такого моделювання;

– різноманітні пристрої аналогового моделювання процесів роз-
повсюдження звуку, що застосовують встановлену аналогію між 
розповсюдженням звуку та світла (в оптичному діапазоні частот), 
а саме [191, 199, 200, 201,347].

– різноманітні пристрої аналогового моделювання процесів роз-
повсюдження звуку, що реалізують встановлену аналогію між роз-
повсюдженням звуку та ЕМВ [324, 333,340, 341, 342, 343, 344];

– допоміжні елементи та вузли щодо вищевказаних пристроїв 
моделювання, (які, як виявилося, мають самостійне значення в 
відповідних галузях техніки, та можуть розглядатися по менш 
у двох іпостасях: як елемент пристрою моделювання або як само-
стійний об’єкт в іншої галузі техніки), а саме:

– нові мініатюрні джерела світла у вигляді безпечної за факто-
ром розтікання ртуті люмінесцентної лампи [327, 328, 329, 330, 
331, 332];

– нові пристрої відображення інформації у вигляді кінескопу, 
вільного від аберацій [23,334, 335, 336]; 

– нові пристрої захисного заземлення та занулення електроус-
тановок в трьохфазних мережах електричного струму [431, 432, 
433, 435];

– нова конструкція огороди пiдмостей, на яких розташовується 
площадка моделювання [430];

– нова конструкція допоміжних елементів пристроїв фіксації 
результатів вимірювання шуму [255, 257];

– нові органи управління параметрами моделі (у вигляді так 
званих амплітудно-просторових квадрорегуляторів: назва при-
строїв придумана та запатентована саме автором особисто) [437, 
438];

2. Розроблено і застосовано запропоновану автором оригінальну 
методику підвищення ефективності способів зниження шуму при 
конструюванні шумозахисних засобів (цілком). Вдосконалено тра-
диційні конструкції звукоізолюючих панелей та елементів [230, 
359]. Винайдено i створено оригінальний спосіб оперативного ре-

гулювання часу реверберації звуку в приміщеннях з вживанням 
вказаних вище пристроїв високоефективної звукоізоляції – для 
вживання в галузі будівництва та архітектури; [236, 407]. Зап-
ропонована методика знайшла застосування при винаході i ство-
ренні шумоізолюючого кофердаму [371] – для боротьби із шумом в 
галузі суднобудування.

Розроблено і застосовано запропоновану автором методику 
підвищення ефективності способів зниження шуму при констру-
юванні шумозахисних засобів, (в їхніх окремих складових час-
тинах), створенні пристроїв високоефективної звукоізоляції для 
вживання у різних галузях промисловості. Авторські винахідни-
цькі розробки знайшли застосування в:

– конструкції оболонки (також особисто винайденого автором) 
електроагрегатів [352, 353, 354];

– конструкції стінок оболонки пристроїв аускультативної 
діагностики [376, 377, 378] – для вживання в галузі медичного 
обладнання;

– конструкції стінок оболонки пристроїв пристрою спрямовано-
го прийому звукової енергії [380, 381]- для застосування в галузі 
акустоелектроніки та приладобудування;

– конструкції звукоізолюючої панелі з максимально можливою 
звукоізолюючою здібністю [234] – для вживання в спеціальних 
випадках;

3. Винайдено та подалі вдосконалено спосіб перетворення 
звукової енергії [386] та винайдено, спроектовано, розроблено, 
випробувано i апробовано пристрої, що забезпечують утилізацію 
звукової енергії водночас з боротьбою із шумом, а саме:

– звукоутилизируючу панель [389] та її різновид – звукопогли-
наючу панель «Утилізатор звукової енергії»[391];

– звукоперетворюючу панель [388];
4. Винайдено та подалі вдосконалено пристрої вузькоспрямова-

ного (орієнтованого) випромінювання звукових хвиль, а саме:
– акустичний лазер Абракітова [220, 221];
– орієнтовану акустичну систему Абракітова [403];
– головний телефон Абракітова [396].
Кожний з розроблених автором вищевказаних пристроїв являє 

собою повністю завершену та працездатну конструкцію i може 
вживатися до своєї мети.
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Список використаних джерел

КВІНТЕСЕНЦІЯ ІДЕЙ АВТОРА 
В ОБЛАСТІ АКУСТИКИ

1. Прямий, а не непрямий (як раніше вважалося), вплив звуку 
на серцево-судинну систему людини. Раніше даний вплив фіксу-
вався, однак це порозумівалося так: вважалося, що звук впливає 
на центральну нервову систему; та викликає психічні й вегета-
тивні реакції; у результаті фіксується підвищення артеріального 
тиску й ін. зовнішні ознаки: тобто вплив шуму на серцево-судинну 
систему фіксувався, однак вважався непрямим. Ми стверджує-
мо, що під дією звуку в капілярах людини утворюється так звана 
стояча хвиля; в кровоносних сосудах виникають ділянки, де кров 
стискується звуковою хвилею, немов би поршнем, а також ділянки 
із розрідженням – тобто вiдповiдно області з підвищеним та пони-
женим тиском рідини (крові): (доказ цього положення базується 
на матеріалах офіційно зареєстрованого наукового відкриття ра-
дянського періоду) [34, 42].

2. Розподіл атмосферного тиску за частотою: (кожен баро-
метр – приймач хвиль певної частоти). Звуковий тиск як різни-
ця тисків в збуреному Р

о
 і незбуреному Р

н
 середовищу; при цьому 

раніше завжди вважалося, що лише Р
о
 розподілено по частоті, а 

Р
н
 – константа; у роботі [33] автор доводить, що це не так. Будь-яке 

незбурене середовище характеризується частотою коливань.
3. Руйнівний вплив шуму на неживі об’єкти.
У книзі [82], котра стала свого роду хрестоматією для вчених, 

які займаються вивченням коливань, приводиться цілий ряд ілюс-
трацій у вигляді фотографій, що зображує елементи конструкції 
літака, які зруйнувалися від надлишкового акустичного впливу 
(шум реактивного двигуна). Будь-яка енергія (незалежно від при-
роди), поширюючись у середовищі будь-якого матеріалу, якимсь 

чином видозмінює його внутрішню структуру? На молекулярному 
рівні варто говорити про змушені коливання структурних елемен-
тів будь-якої речовини під впливом зовнішнього шуму. Нашими 
дослідженнями [42, 137, 138] ця тема продовжена.

4. Спад інтенсивності за рахунок зміни форми й площі фронту 
хвилі. 

Знаючи вихідну звукову потужність джерела, Вт; і створивши 
математичний опис хвильового фронту, що проходить через яку-
небудь точку, віддалену на яку-небудь відстань від джерела – (у 
результаті чого може бути розрахована шукана площа фронту), 
можна вказати чисельне значення інтенсивності звуку в даній точці 
(а, розуміючи загальний принцип, можна взагалі відмовитися від 
абсолютних значень і легко перейти до звичних рівнів у дБ). Звідси 
(з опису конкретної форми хвильового фронту) випливає відома 
залежність спаду рівнів звукового тиску на 6 дБ при подвоєнні 
відстані від точкового джерела (спад пропорційно квадрату 
відстані);  відома залежність спаду рівнів звукового тиску на 3 дБ 
при подвоєнні відстані від лінійного джерела (спад пропорційно 
першому ступеню відстані) і багато інших залежностей.

Запропоновано  [42, 211, 212] спосіб визначення інтенсивності 
випромінювання в контрольній точці, розташованій на необхідній 
відстані R, м від джерела, який включає визначення вихідного 
значення інтенсивності I

0
, Вт/м2 у точці, розташованій на спочатку 

заданій відстані R
0
, м від того ж джерела, який передбачає, що 

обчислюють площі хвильових фронтів S, м2 на необхідній відстані 
R, м від джерела й S

0
, м2 на первісно заданій відстані R

0
, м від того 

ж джерела, і визначають шукану інтенсивність I, Вт/м2 залежно 
від співвідношення площ хвильових фронтів:

I = I
0
S

0
/S, Вт/м2.

Переходять від абсолютних значень інтенсивності I, Вт/м2 до 
відносних логарифмічних рівнів, і визначають рівень інтенсивності 
звуку L, дБ залежно від співвідношення площ хвильових фронтів:

L = L
0
 – 10lg(S/S

0
) , дБ.

5. Врахування каустик хвильових фронтів в математичному 
моделюванні процесів розповсюдження звуку. [42, 216].

При своєму поширенні хвильові фронти неодмінно випробують 
метаморфози (тобто їхня форма істотно змінюється, поверхні яки-
мось чином деформуються та iн.) Математичний апарат видозміни 
форм хвильових фронтів у даний час достатньо добре розроблений 
у такому розділі математики, як теорія особливостей. Один з най-
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більш важливих висновків теорії особливостей складається в уні-
версальності декількох простих образів, що одержали власні іме-
на: «складка», «зборка», «точка повернення»; «ластівчин хвіст», 
«піраміда», «гаманець» та ін. 

6. Нахил поверхонь, які відбивають. Акустичні екрані із змін-
ним кутом нахилу/

Ті методики розрахунку параметрів акустичних екранів, 
котрі існують, досить добре розроблені. Але вони мовчазно пере-
дбачають, що поверхні таких обчислюваних за їхньою допомогою 

акустичних екранів встановлюють-
ся вертикально відносно поверхні 
ґрунту (тобто перпендикулярно їй) 
та перпендикулярні напрямку роз-
повсюдження звукової хвилі (яка 
розповсюджується паралельно по-
верхні ґрунту). Запропоновано  [38, 
40], [42, – с. 327-341] встановлювати 
такі екрани не вертикально, а під де-
яким кутом відносно поверхні ґрун-
ту, – який (кут) забезпечує відбиття 
звукових хвиль уверх, до неба.

Створення нової методики розра-
хунку акустичних екранів, що ви-
користовує змінний (за всією його 
висотою) нахил екрану для відбиття 
звукових хвиль, та враховує якісь 
споруди та інші перешкоди на шля-
ху звукових хвиль, встановлені 
навпроти акустичного екрану; доз-
воляє, на відміну від інших методик 
розрахунку, розрахувати при тому 

такий важливий (та часто невраховуваний) параметр, як кількість 
багаторазових відбиттів; а відстані між ДШ та екраном, а також 
між ДШ та протилежно стоячою перешкодою (що, звісно, ніколи 
не дорівнюють одне одного, тобто ДШ ніколи не знаходиться точно 
посеред ними), підлягають чисельному врахуванню!

При умові tgθ =var, (що означає, що мова йдеться про акустич-
ний екран із змінним за висотою кутом нахилу, з врахуванням 
протилежно стоячих перешкод);

де індекс 
э 

означатиме належність до параметрів акустичного 
екрану (висота екрану Н

э
; кількість відбиттів звуку від екрану n

э
); 

індекс 
п
 – до параметрів перешкоди (висота протилежно стоячої 

перешкоди Н
п
; кількість відбиттів звуку від перешкоди n

п
), що 

протистоїть екранові на відстані R
э
+R

п
 від нього, – де R

э
, R

п
 від-

повідно, відстані від ДШ до екрану та від ДШ до перешкоди.
7. «Ефект етажерки»: (при певних кутах падіння звукових 

променів, наприклад, на фасади будинків, основну роль грають не 
вертикальні, а горизонтальні площини (наприклад, нижні пло-
щини балконних плит) [38], [42. – с. 341 – 349]).

Умова ∠β = ∠ϕ  (див. рис.) здійснюється, коли:

 ≥   (формула «етажерки»)

h
пов

 – висота поверху, м; 
h

ог
 – висота огородження 

балкону, м; r
балк

 – гли-
бина балкону, м (тобто 
один з його габаритних 
розмірів); Н – висота по-
верху будинку, м (тобто 
висота розташування 
балконної плити над рів-
нем ґрунту).

8. Врахування багато-
разових відбиттів звуку 
при математичному 
моделюванні процесів 
поширення. Формула для 
розрахунку часу ревербе-
рації звуку, побудована на 
положеннях геометричної 
акустики. Чому ж такого 
не було раніше, чому па-

Акустичний екран із змін-
ним кутом нахилу поверхні, 
що відбиває. Самий найпро-
стіший випадок; в більш 
складному врахована також 
протилежно розташована 
перешкода (тобто другий 
екран навпроти першого).

Рис. 7.13. із роботи [42]. На значній висоті 
над рівнем ґрунту та малій віддаленості 
джерела шуму від фасаду звук відбиваєть-
ся вже тільки саме від горизонтальних 
поверхонь (ефект «етажерки»)
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нувала статистична теорія з її емпіричними залежностями? Ідея по-
будувати хід звукових променів у приміщенні з урахуванням закону 
відбиття й ін. – у принципі, нескладна й нерозумна; однак у колишні 
часи вичертити ці лінії-стрiлочки олівцем у кресленні на папері було 
вкрай проблематично. Комп’ютерне моделювання з використанням 
сучасних засобів дозволяє побудувати будь-яку необхідна кількість: 
тисячі, мільйони, мільярди ходів променів, урахувати коефіцієнти 
відбиття й поглинання поверхонь, що відбивають, у кожному випад-
ку; урахувати їхній нахил; прорахувати ослаблення інтенсивності на 
кожному етапі в кожній точці й т.п. [36, 39, 42]. 

9. Обґрунтування (або, точніше, розмежування) областей 
застосування фізичного, аналогового й математичного моделю-
вання звуку  [48].

Якщо ми споконвічно маємо якийсь якісний опис досліджува-
ної системи, – і, базуючись на ньому, виходячи з набору вихідних 
даних (місце розташування ДШ, створювані ними рівні звукового 
тиску, конфігурація акустичних перешкод, і ін.), можемо визна-
чити   кількісні параметри, котрі цікавлять нас. Тоді ми можемо 
скористатися математичним моделюванням, що припускає спо-
конвічне знання якісних особливостей досліджуваного процесу, і 
необхідність визначення на базі цього кількісних аспектів (рівнів 
звукового тиску в розрахункових точках).

Якщо ми не маємо ні кількісних параметрів (за винятком незнач-
ної кількості вихідних даних), ні якісних. Тому, коли невідомі ні якіс-
ні особливості досліджуваного процесу, ні тим більше кількісні – ми 
просто змушені використати фізичне або аналогове моделювання.

10. Необхідність зміни параметрів середовища поширення 
звуку у фізичних моделях: (масштабування тиску, температури, 
варіювання хімічним складом газу залежно від масштабу лінійних 
розмірів моделі). Практично це означає, що подібні експерименти 
необхідно робити в барокамері [193].

11. Збіжність натурних і модельних акустичних процесів як 
результат:

– аналогії хвильових характеристик у натурі й моделі;
– аналогії хвильових явищ у натурі й моделі.
Дотримання першої з вищевказаних умов дає можливість 

зв’язати між собою кількісні характеристики в натурі й моделі 
якимсь масштабним співвідношенням; дотримання другого – за-
безпечує адекватність якісних характеристик натури й моделі. 
При цьому дотримання першої умови не завжди гарантує слідом 

за ним автоматичне дотримання другої: (хоча, теоретично, пропор-
ційно змінивши все без винятку хвильові характеристики в моделі 
стосовно натурних, ми повинні одержати пропорційно зменшене 
або збільшене хвильове явище, що моделюється?)

12. Створення системи констант подібності, котра зв’язує 
адекватні елементи моделі й натури (забезпечення першої умови 
з вищевказаних – аналогії хвильових характеристик у натурі й 
моделі) [305].

13. Дослідження аналогії хвильових явищ між еквівалентними 
натурними й модельними хвильовими процесами. Можливість 
здійснення перспективних наукових відкриттів за рахунок пе-
реносу хвильового опису натурного процесу на модельний: на-
приклад, передвіщається існування невідомого раніше явища 
дихроїзму звуку за аналогією з відомим явищем дихроїзму світла 
й т.п. [16, 31].

14. Можливість моделювання звуку електромагнітними хви-
лями [16, 174, 340]:

 14а. – світлом (наочна візуалізація тіней);
 14б. – IК-випромiнюванням;
 14в. – радіохвилями (будь-який масштаб).
 Реалізація цих ідей на практиці.
15. Поляризація звуку як явище, вперше описане, (а, можливо, 

вперше відкрите?) автором. У кожному разі, саме автором упер-
ше у світі запатентоване (в якості винаходу [285]) застосування 
в якості «способу ослаблення інтенсивності звукових хвиль» для 
цілей боротьби із шумом.

16. Теза про принципову неможливість зниження шуму в дже-
релі виникнення до нуля дБ (і неможливості повної відмови від 
боротьби із шумом на шляху його поширення). Справа в тому, що 
частина «механічної потужності» машини є «акустичною потуж-
ністю» цієї машини. Знижуючи шум у джерелі  виникнення, ми 
тим самим ... підвищуємо ККД даної машини!

Однак підвищення ККД до 100% принципово неможливо (пору-
шення закону збереження енергії). Отже, за рахунок чисто конс-
трукторських і технологічних заходів неможливо знизити шум 
у джерелі шуму до нуля; частина шуму пошириться від джерела 
в навколишньому середовищі; і ніколи не знижується актуальність 
заходів щодо боротьби із шумом на шляху його поширення [32].

17. Ослаблення інтенсивності при проходженні звуку з одного 
середовища в інше – як результат переломлення й поляризації 
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звукових променів (а також цілого комплексу супровідних це ін-
ших хвильових явищ).

Виявлена невідома раніше залежність коефіцієнтів поглинання 
та відбиття звуку від характеристик середовища розповсюдження 
звукової хвилі, що падає на перешкоду та пропускається крізь неї: 
ослаблення інтенсивності звукової енергії при зіткненні звукової 
хвилі з перешкодою відбувається за рахунок видозміни векторів 
коливальної швидкості й зсуву звукової хвилі при перетинанні гра-
ниць розподілу різних середовищ, тобто за рахунок перетворення по-
здовжньої звукової хвилі в поперечну, наприклад, при переході гра-
ниці розподілу середовищ: «повітря – тверде тіло» (зниження шуму 
при падінні звукової хвилі з повітря на звукоізолюючий екран); за 
рахунок зміни напрямку векторів коливальної швидкості й зсуву 
(перетворення поперечної хвилі одного типу в поперечну ж хвилю 
іншого типу) при переході границі розподілу двох твердих тіл з різ-
ними фізико-хімічними характеристиками (зниження шуму усеред-
ині багатошарової звукоізолюючої панелі типу «сандвіч») і ін.

18. Теоретичне обґрунтування  спільної дії звукопоглинання 
й звукоізоляції. Це вже застосовується; це вже давно емпіричним 
шляхом відкрили: але до нас ніхто не пояснив – чому ж звукоізолю-
ючу панель для досягнення найкращого ефекту бажано облицювати 
звуковбирним матеріалом? Це адже – Iнь й Ян; це – дві протилеж-
ності? Дійсно, подібна панель-гермафродит (у відриві від примі-
щення, де вона встановлена) виглядає протиприродно, вона супер-
ечить сама собі: звукоізоляція та звукопоглинання разом, – однак 
варто врахувати, що призначення звукоізоляції – відбивати звук; а, 
будучи одного разу відбитий, він відіб’ється потім ще безліч разів, 
при кожному такому відбитті гублячи небагато енергії за рахунок 
коефіцієнта поглинання. Звукоізоляція (другий шар) має високий 
коефіцієнт відбиття ρ, але малий коефіцієнт поглинання.  Це – як 
би «дзеркала»; але нам потрібно не просто відбивати звук «дзерка-
лами», щоб він гуляв щосили по приміщенню – а ще і якнайшвидше 
його поглинути: (щоб зменшити кількість багаторазових відбиттів). 
Тому – два шари; з них поглинаючий (з високим коефіцієнтом по-
глинання α, але малим ρ) – зовнішній, перший; такий, що відби-
ває – (навпаки, з малим α ?та великим ρ) другий, внутрішній [32].

19. Окремо взята пора в пористому звуковбирному матеріалі – як 
мікроскопічна вакуумована посудина. Це ніким з акустиків ніколи 
не приймалося до уваги. Тим часом, відповідно до роботи [304] ваку-
ум – це властивість сосуду, в якому поміщений газ; він визначається 

спiввiдношенням між довжиною вільного пробігу молекул та відстан-
ню між стінками того сосуду, а зовсім не тиском. Згідно цієї ж роботи, 
з врахуванням того спiввiдношення, окрему пору в пористому ма-
терiалi, заповнену повітрям (при атмосферному тиску у нормальних 
умовах) слід розглядати як мiкроскопiчну вакуумовану порожнину.

Це дуже істотно змінює погляд на сутність звукопоглинання, 
оскільки попередні дослідники, знаючи, що  пори в пористому 
матерiалi заповнені повітрям (при атмосферному тиску), (але не 
вважаючи їх за вакуумні судини), без всякого успіху  намагалися 
врахувати ефект проходження звуку крізь ті пори. Ми же прий-
маємо їх за вакуумованi судини, що звук не проводять; а звукопог-
линальні властивості пористих матерiалiв враховуємо за рахунок 
поглинання звуку в твердій товщі самого матеріалу.

 Врахування мікроструктури пористих матеріалів при пояснен-
ні їхніх звуковбирних властивостей [363, 365].

20. Від мікроскопічних вакуумованих посудин – до макроскопіч-
них.  Вакуум – краща перешкода на шляху звуку. Це, у принципі, 
було давним-давно відомо й без нас: однак ми відбили це чисельно 
(залежність між тиском (і іншими параметрами) розрідженого 
газу й звукоізолюючою здатністю). Створення звукоізолюючих 
елементів різного роду машин, механізмів, приладів, – які містять 
у собі вакумовані порожнини: наприклад, [40, 51, 58, 71, 72] та ін.

 21. (Спосіб оперативного регулювання часу реверберації звуку 
в приміщеннях [236])

У попередньому п. 20. мова йде про те, що тиск  вакуумованій 
порожнині запропонованих приладів є незмінним. Але що буде, 
якщо (у відносно невеликих межах) змінити тиск розрідженого 
газу? У приміщеннях, облицьованих звукоізолюючими панелями, 
котрі містять вакуумовані порожнини, можна примусово, опера-
тивно й досить широких межах управляти зниженням шуму, ча-
сом реверберації й ін. параметрами. От вам і зав’язка з п. 8!.

22. Звукоізолююча панель із максимально можливою звукоізо-
люючою здатністю  [234] – як гранично можливий результат у 
даній області.

23. Слабке місце панелі  [234] по п. 22 – структурний звук. Тому 
знову повернення до п. 15, 17. Самоузгодження інтерференційно-
го поля при проходженні звукової хвилі з повітря в тіло звукоізо-
люючої панелі: шар звуковбирного матеріалу, потім шар твердого 
матеріалу, який забезпечує міцність (звукоізоляція); потім – шар 
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вакууму. Створено теорію самоузгодження хвильових полів; отри-
мані розрахункові формули. [37, 42]

Можливо підібрати товщину шару d
2
 таким чином, щоб промінь 

Р
3вiдб

, при зворотному русі всередині шару 2, влучив у вузол коливань 
шару d

1
. Це буде залежати, насамперед, від первісного куту падіння 

Θ на границю «повітря – шар 1», кутів переломлення χ
1  

та χ
2 
на гра-

ницях розподілу середовищ «повітря – шар 1»; «шар 1- шар 2».
Якщо шар 2 має однакову товщину, тобто поверхні шарів 1 та 

3 паралельні, одержимо повторне влучення повторно відбитого 
променю у відповідний вузол. Ці ділянки (тобто самі місця вузлів 
коливань) не випробують коливань; коливання (у формі вигино-
вих та інших форм хвиль йдуть по шару 1 в інших місцях (між вуз-
лами). Таким чином, інтерференційні явища, тобто збільшення/
зменшення коливань шару 1, не будуть мати місце. 

Хвиля, що туди падає, відбиватиметься назад із тією ж ампліту-
дою та фазою. Це є самоузгодження хвильових полів, що призво-
дить до виникнення хвиль, що стоять, із неминучими резонансни-
ми явищами в товщі шару 2, – i, в кінцевому разі – до зменшення 
щільності звукової енергії.

24. Утилізація звукової енергії. Здійснюють поглинання дар-
мової звукової енергії (шуму), перетворюють її в електричну, ко-

Рис. 8.6. із роботи [42. – с. 366 – 376]. Самоузгодження хвильових полів 
в середнім шарі тришарової конструкції за рахунок накладення різних 
відбитих променів один на одного. 

ригують АЧХ; потім застосовують для живлення слабострумових 
споживачів [388, [389, 391].

25. Акустичний лазер як новий напрямок у науці й техніці.  
Акустичний лазер забезпечує здійснення надпотужного високо-
концентрованого стимульованого випромінювання дискретної 
частоти звукових хвиль [220].

26. Теорія, яка пояснює процеси високосфокусованого випромі-
нювання звуку акустичним лазером [44].
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