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ПЕРЕДМОВА


Безпосередньо випромінювання звукових хвиль являє собою 
перенос енергії в просторі, що описується чіткими енергетичними 
характеристиками. Але досі ніхто не розмірковував, як саме зібрати цю 
розподілену в просторі енергію, утилізувати її задля корисного уживання? 
При тому в деяких умовах (наприклад, цех по випробуванню реактивних 
двигунів та ін.) ми маємо справу з дуже великими потужностями джерел 
шуму, з випромінюванням 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 поглинутої енергії на користь 
людям. Запатентовано спосіб перетворення звукової енергії, що 
включає її поглинання і перетворення в електричну енергію, розроблені 
та запатентовані (різні між собою) конструкції пристроїв задля його 
реалізації. 

Перелiк застосовуваних скорочень: 

АЧХ - амплiтудно-частотнi характеристики; 
ДШ - джерело шуму; 
РТ - розрахункова точка. 
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Частина 1. Про розповсюдження шуму 
та його шкідливість… 

1.1. Виробничий шум як серйозна небезпека для 
людства 

В теперішній час все більшу і більшу увагу пригортають 
до себе питання забезпечення акустичного комфорту та 
акустичної безпеки середовища мешкання Людини. Шум, 
створюваний безліччю різноманітних джерел, неймовірним 
образом забруднює урбанізований простір техногенного 
середовища сучасних міст, негативно позначається на 
здоров’ї і психологічному стані їхніх жителів та працівників 
різних галузей виробництва, стає причиною захворювань, 
психічних розладів і соціально-побутових конфліктів. 

Слід зауважити, що Конституція України гарантує 
громадянам право на життя та здоров’я, на створення 
безпечних та належних умов праці [1]. Закон про охорону 
праці, що нині діє в Україні, ставить на пріоритетне місце 
життя і здоров’я людини [2] як основоположний принцип 
державної політики в галузі охорони праці. Стаття 24 Закону 
України [3] прямим чином твердить про необхідність захисту 
населення нашої держави від шкідливого впливу акустичних 
випромінювань. Таким чином, шум, здатний впливати на стан 
здоров’я людини й комфортність умов її існування, визнаний 
одним з небезпечних і шкідливих факторів техногенного 
середовища, (на що вказується в чисельних підзаконних 
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актах, що випливають з [2] та [3]: (про деякі з них ми ще 
розповімо нижче)). Так, значні рівні звукового тиску згідно 
з ГОСТ 12.0.003-74* [4] класифікуються як шкідливий і 
небезпечний виробничий фактор. Це є відбиттям реального 
стану речей, бо на підставі даних чисельних наукових 
досліджень, присвячених негативній дії цього техногенного 
явища; великої кількості працівників, які отримали шумову 
хворобу внаслідок опромінювання значними рівнями шуму, 
- можна сміливо та цілком усвідомлено говорити про те, 
що значні рівні шуму являють собою значну небезпеку для 
людства [5]. 

Біологічна дія інтенсивного шуму на організм людини 
полягає в так званій «шумовій хворобі» (симптомокомплексі 
патологічних порушень), що виявляється в патології 
слухового аналізатора, центральної нервової й серцево-
судинної систем організму [6, 7]. Ураження органа слуху, як 
правило, двобічне і рівнозначне, розвивається поступово за 
типом приглухуватості нейросенсорного характеру й веде до 
зниження слуху у всьому чутному діапазоні звукових частот 
(з максимумом зниження у високочастотній області спектра). 
Вплив шуму на центральну нервову систему викликає 
збільшення латентного (тобто прихованого) періоду зорово-
моторної діяльності, призводить до порушення рухомості 
нервових процесів, порушує біоелектричну активність 
головного мозку із проявом загальних функціональних 
змін; суттєво змінює біопотенціали мозку, їхню динаміку, 
викликає біохімічні зміни у структурах головного мозку. 
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Таким чином, функціональні розлади центральної нервової 
системи під впливом інтенсивного шуму полягають 
у клінічній вегетативній дисфункції неврастенічного 
синдрому гіперстенічного типу [6, 8]. Шум викликає в 
організмі людини нейроендокринні порушення, змінює 
функцію наднирок і пов’язаних з ними залоз внутрішньої 
секреції, гіперфункцію щитовидної залози [6, 8]. 

Функціональні порушення сердечно - судинної системи, 
обумовлені впливом інтенсивного шуму, визначені як 
нейроциркуляторна дистонія (порушення тонусу - дистонія 
центрального, регулюючого функцію кровообігу апарата) 
гіпертонічного й кардіального типів. Спостерігаються також 
зміни біоелектричної активності головного мозку, визначена 
залежність захворюваності гіпертонічною хворобою від 
різних характеристик шуму [7]. 

1.2. Виробничий шум як серйозна небезпека 
для людства: (продовження; розміркування на 

підставі вже власних досліджень) 

Нашими власними дослідженнями [9] на додаток до 
вищевказаного висунуто сміливу наукову гіпотезу про 
прямий та безпосередній вплив шуму на серцево-судинну 
систему людини за рахунок утворення в капілярах стоячої 
звукової хвилі, підвищення тиску крові за рахунок прямого 
впливу шуму: (до того вважалося, що негативна дія шуму 
на кровообіг непряма та побічна, та обумовлена лише 
вегетативними та психічними реакціями організму). 
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Спираючись на с. 480-482 [10], ми говоримо - якщо рідина 
в капілярі кровоносної системи здійснює коливання під 
впливом джерела звуку, то капілярний ефект різко зростає: 
висота стовпа рідини з протягом часу збільшується в кілька 
десятків разів! В [10] найкращим чином показано, що існує 
експериментальний доказ того, що рідину в такому разі, 
- (тобто при опромінюванні капілярів значними рівнями 
звукової енергії), - штовхають нагору не радіаційний тиск і 
капілярні сили, а саме стоячі звукові хвилі. 

Ото й є прямий вплив звуку на процеси кров обміну, 
що спостерігається медиками як підвищення артеріального 
тиску при дії шуму, дистонія, та ін.: (до нас говорили лише 
про побічний вплив шуму на серцево-судинну систему 
людини, за рахунок вегетативних реакцій організму). 

* * * 
В роботі [11] ми підійшли до проблеми шумового 

забруднення техногенного середовища з зовсім іншого, 
протилежного боку, спробувавши описати негативний 
вплив шуму не на людину (як це прийнято було робити до 
нас), а на деталі машин, будівельні конструкції та інженерні 
комунікації – (тобто на неживі об’єкти), - що являє собою 
зовсім невідомий бік проблеми боротьби з шумом. На 
молекулярному рівні варто говорити про змушені коливання 
структурних елементів будь-якої речовини під впливом 
зовнішнього шуму. Будь-яка енергія (незалежно від своєї 
природи, у т.ч. і шум), поширюючись у середовищі будь-
якого матеріалу, якимсь чином видозмінює його внутрішню 
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структуру? 
В роботі [11] ми стверджуємо, що проходження звукових 

хвиль через будь-який матеріал явно не залишається 
для нього безвісти: і такі зміни для нього носять явно 
негативний характер, відображаючись у вигляді втрати 
міцності, деформації, появлення тріщин, руйнування тощо 
внаслідок багатоциклової утоми матеріалу під впливом 
енергії коливань тих звукових хвиль. 

Прямий доказ цього ствердження наданий в роботах 
інших авторів, - наприклад, в загальновідомій роботі 
[12], де надається фотографія конструкції кріплення 
реактивного двигуна літака, що зруйнувалася саме (як про 
це особливо підкреслюється в [12]), під дією інтенсивного 
випромінюваного цим двигуном шуму, - (а не за рахунок 
якихось інших, неакустичних факторів). 

1.3. Нормативна база шумозахисних заходів 

Відбиттям всього вищевказаного є те, що, згідно з 
гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості 
та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості 
та напруженості трудового процесу, затвердженої Наказом 
Міністерства охорони здоров`я України № 528 вiд 27.12.01 
[5], надається визначення класу умов працi в залежності вiд 
рівнів шуму та перевищення граничнодопустимих рівнів 
(ГДР) звуку, ультразвуку та інфразвуку. При тому рівні, що 
менше та дорівнюють ГДР, визначають допустимий клас 
умов працi; рівні звуку 85-115 дБА - шкідливий клас умов 
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працi; рівні звуку > 115 дБА - небезпечний. 
Нейросенсорна приглухуватість (код Н903 згідно 

з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб 
та споріднених проблем МКХ-10) під систематичним 
впливом виробничого шуму входить в Перелік професійних 
захворювань, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 
України № 1662 вiд 8.11.2000 р. [5]. 

З врахуванням того шкідливого впливу, в Україні 
здійснюється санітарне нормування рівнів шуму за [13]. 
Технічне нормування шуму здійснюється [14]. Продовжують 
діяти й [15], які надають норми проектування захисту від 
шуму як на робочих місцях в виробництві, так і в приміщеннях 
житлових будинків та будівель суспільного призначення, 
а також в селитьбі. Терміни та визначення в галузі «Шум» 
надаються [16]; вагоме значення має [17]. Окрім них, існує 
ще значна кількість нормативних документів, що освітлюють 
проблему боротьби з шумом та її різні боки. Не будемо їх 
торкатися. Їхній повний перелік представлений на [18]. Для 
нас важливо з всього вищевикладеного констатувати тільки 
одне: шум – серйозна небезпека; і з ним треба активно 
боротися! 

1.4. Значні рівні шуму як наслідок антропогенної 
діяльності 

Шум, апроксимуючи собою наслідки техногенного росту 
цивілізації, має безперервну тенденцію до зростання. Точну 
кількісну оцінку того процесу збільшення рiвнiв надати 
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дуже важко; але, наприклад, за даними [19] середнє щорічне 
зростання рiвнiв шуму описується значенням 0,5 дБА в рiк. 

Високі темпи механізації й індустріалізації будівельних 
робіт, інших технологічних процесів, збільшення 
швидкостi, енергоємностi, продуктивності, і потужності 
застосовуваного устаткування незмінно супроводжуються 
збільшенням шуму і вібрації. 

Щоб підкреслити проблему наявності значних рівнів 
шуму, надати їхні конкретні, числові значення (що значно 
перевищують нормативні за [13], на правах авторської 
цитати наведемо інформацію про шумове забруднення, 
наприклад, з нашої власної роботи [20] (дані відносяться 
до галузі будівництва, але в інших галузях стан речей 
із розповсюдженням шуму - не кращий, а, навпаки, ще 
гірший). 

Таблиця 1. 
Шумові характеристики устаткування машин і механізмів, 
використовуваних у будівництві (за авторськими даними) 

Тип машин 
LAэкв,

 дБАэкв 

R o, 

м 
S, м2 I, Вт/м2 W, Вт 

1 2 3 4 5 6 

Свердлильна 
машина, безударної 
дiї 

84 1,0 2,57 2,5. 10-4 3.10-3 

Свердлильна 
машина ударно-
обертової дії 

87 1.0 12,57 5.10-4 6,3.10-3 
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Продовження табл. 1


1 2 3 4 5 6 
Шліфувальна 
машина, що робить 
борозди 

85 1,0 12,57 3,2.10-4 4.10-3 

Трамбування 93 1,0 12,57 2.10-3 2,5.10-2 

Пила, рубанок, 
лобзик 

85 1,0 12,57 3,2.10-4 4.10-3 

Ножиці, кромкорiз, 
шабер 

82 1,0 12,57 1,6.10-4 2.10-3 

Ударний гайковерт, 
шуруповерт, 
шпильковерт 

90 1,0 12,57 1.10-3 1.10-2 

Будівельний 
молоток 

90 1,0 12,57 1.10-3 1.10-2 

Будівельний 
перфоратор 

101 1,0 12,57 1,26.10-2 1,6.10-1 

Машина для 
занурення паль 

>115 5 157 
>3,16 х 

х 10-1 
~49,6 

Будівельно-
монтажний 
пістолет 

>115 5 157 
>3,16 х 

х 10-1 
~49,6 

Пневматичні 
молотки 

~110 3 56,5 ~10-1 ~5,65 

Бетонозмiшувач 
гравітаційної дії 

-100 5 157 ~10-2 -1,57 

Пересувний 
компресор 

-100 5 157 ~10-2 ~1,57 
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Продовження табл. 1


1 2 3 4 5 6 

Бульдозер ~100 5 157 ~10-2 ~1,57 

Трамбувальна 
машина, 
вiброплита, 
трамбування для 
мощення доріг 

~100 5 157 ~10-2 ~1,57 

Машина для 
нарізки швів у 
бетоні 

~100 5 157 -10-2 ~1,57 

Засоби малої 
механізації для 
обробки дерева, 
каменю, бетону 

~100 3 56,5 ~10-2 ~0,565 

Трактор ~100 5 157 ~10-2 ~1,57 

Зварювальний 
агрегат з довгим 
приводом 

~100 3 56,5 -10-2 ~0,565 

Агрегат пальового 
електроживлення 

~100 3 56,5 ~10-2 ~0,565 

Самоскид ~90 5 157 ~10-3 ~0,157 
Вантажний 
автомобіль, 
автокран 

~90 5 157 -10-3 ~0,157 

Асфальтоукладчик ~90 5 157 ~10-3 ~0,157 

Самохідний коток ~90 5 157 ~10-3 -0,157 
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Продовження табл. 1


1 2 3 4 5 6 

Самохідний 
грейдер 

~90 3 56,5 ~10-3 ~0,056 

Навантажувач ~90 5 157 ~10-3 ~0,157 

Екскаватор ~90 5 157 ~10-3 0,157 

Бетононасос -90 3 56,5 ~10-3 ~0,056 
Вібраційний 
брус та брус, що 
загладжує 

~90 5 157 ~10-3 ~0,157 

Бетонозмiшувач 
примусової дії 

~90 5 157 ~10-3 ~0,157 

Умовні позначення в табл. 1: 
- еквівалентний рівень звуку, створюваний даним LAэкв 

джерелом шуму, дБАэкв; 
R - відстань від акустичного центру машини до o 

розрахункової точки, (в котрій саме проводяться виміри), м; 
S - площа уявлюваної поверхні, що оточує джерело та 

проходить через розрахункову точку, (інакше кажучи, площа 
фронту звукової хвилі, віддаленого від джерела на відстань 
R ), м2;o

I - інтенсивність створюваної звукової хвилі, Вт/м2;

W - звукова потужність машини або механізму, Вт.


Такі виміри, як вже було сказано раніше, проведені 
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особисто нами саме в галузі будівельної техніки [20]. 
Подібні тому дані, що свідчать про значні рівні шуму в 
інших галузях промисловості; дані, що характеризують 
шумовипромінювання різноманітних інших об’єктів, 
- (верстати, двигуни, генератори, транспортні засоби, 
електроустановки, турбіни та ще дуже багато різних 
пристроїв), - наводяться в безлічі робіт інших авторів, що 
досліджували ту проблему в своїх областях. Слід зробити 
висновок, що сучасна цивілізація просто-таки потопає в 
колосальних значеннях звукової енергії, випромінюваних 
її дітищами, і з кожним роком справа в цій області все 
погіршується і погіршується! 

* * * 
Людина активно взаємодіє з навколишнім середовищем, 

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 блага 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 продовжуючи посилено експлуатувати 
16 



ДШ, щомиті, щогодини, щодня створюючи 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 - необхідність безшумного існування Людини? Як 
завжди, істина розташована 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, головне 
завдання боротьби із шумом полягає у знаходженні якогось 
балансу між наявністю і функціонуванням ДШ, і їхнім 
впливом на Людину. Завдання полегшується тим, що 
критерії такої оптимізації добре відомі: ними є нормативні 
рівні шуму, встановлені на основі медичних досліджень. 
Відомі й засоби вирішення такого завдання - різноманітні 
шумозахисні заходи, що переслідують мету зниження шуму 
до нормативних рівнів. 

Наша власна робота в цій галузі надає чисельні розробки 
засобів захисту від шуму, та його зменшення, - і одним із 
прикладів такої діяльності є пристрої, описані в подальших 
частинах цієї книги. 
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Частина 2. Навіщо потрібна утилізація 
звукової енергії? 

2.1. Невеличкий вступ щодо актуальності 
проблеми таких досліджень 

Людство має потребу в створенні нових, невідомих 
дотепер 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, вугілля 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 
соціоекологічної кризи. Дану проблему неможливо 
вирішити без використання досягнень сучасної науково-
технічної революції. Адже, наука і техніка негативно 
впливають на природу тоді, коли відсутня відповідальність 
за наслідки нераціонального природокористування. І вже 
сьогодні зрозуміло, що ліквідувати наслідки дотеперішнього 
безвідповідального хазяйнування людини можна тільки 
використовуючи нові технології — біотехнологію, 
безвідходні технології і ін. 

Практика залучення в обіг вторинних ресурсів сприяє 
підвищенню ефективності суспільного виробництва за 
рахунок економії енергії та сировини, скорочення затрат на 
перевезення, отримання додаткової продукції та задоволення 
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потреб у ній, та ін. 
Наукова та дослідно-конструкторська робота автора 

присвячена присвячена створенню невідомого напрямку в 
техніці, а саме – утилізації звукової енергії. 

Покажемо далі наші власні міркування з того питання 
(також надані в Інтернеті за веб-адресами [21, 22]). 

2.2. Аналіз рішень, що існують 

Відоме явище мікрофонного ефекту - зміна параметрів 
електричного, магнітного ланцюга, викликувана акустичним 
впливом, - та, що полягає в перетворенні звукових коливань 
в електричні. Але через слабкі електричні сигнали цю 
вироблену електроенергію не можна використовувати. 
Відомі також мікрофони - перетворювачі звукової енергії в 
електричну, застосовувані в телефонії, радіомовленні й ін. з 
метою передачі інформації. Застосування відомих мікрофонів 
в якості шумозахисних засобів, та для запропонованої 
мети утилізації звукової енергії - неможливо, тому що 
вони сконструйовані, виходячи зі свого призначення -
перетворення звукових сигналів в електричні спеціально 
задля передачі інформації. Тому вони мають малу площу 
поверхні, на яку падає звукова хвиля; не мають спеціальних 
пристроїв, що забезпечують утилізацію звукової енергії. 

Відомі звуковбирні панелі, в яких поглинута звукова 
енергія перетворюється в теплову, а саме пористі і штучні 
звукопоглиначі [23, с.316-426]. Вони могуть бути застосовані 
як самостійно, так і в якості додаткового покриття на лицьовій 
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поверхні інших шумозахисних засобів. Поглинання звуку в 
таких панелях відбувається в результаті переходу звукової 
енергії в теплову внаслідок подолання внутрішнього тертя в 
порах - за рахунок виникнення грузлого тертя в капілярах пір, 
чи за рахунок необоротних утрат при деформаціях пружного 
кістяка. Так, в [24] наведено: «…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…». Проте такі 
пристрої не забезпечують утилізацію звукової енергії, і 
поглинута ними звукова анергія пропадає даремно для 
Людини, бесцільно переутворюючись в теплову, котра ніяк 
не використовується. 

Методика розрахунку акустичної ефективності таких 
матеріалів та складених з них звуковбирних панелей зараз 
розвинена недостатньо. Також, як вже говорилося, істотним 
недоліком такого роду панелей є неможливість утилізації 
звукової енергії, тобто поглинута такими панелями звукова 
енергія не може бути використовувана в корисних цілях. 

2.3.Забезпечення можливості утилізації звукової 
енергії та вибір прототипу 

Утилізацією звукової енергії, тобто її доцільним 
використанням, до автора ніхто не займався. Всі відомі 
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конструкції звукоізолюючих та звуковбирних панелей, та 
ін. пристроїв боротьби із шумом тільки-но саме відбивають 
звук, або поглинають його, але не перетворюють в корисну 
енергію. Таким чином, забезпечення можливості утилізації 
звукової енергії, що логічно випливає з наших досліджень, 
- це піонерне направлення, що являє собою принципово 
новий напрямок в науці. 

Найбільш близькою до наших подальших розробок в 
цій галузі, за своєю 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 утворюють 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 пелюстка не перевищують 1,5 довжини 
хвилі, що відповідає верхній граничній частоті інтервалу 
звукопоглинання [25]. У такій конструкції коливання 
пелюстків перетворюються в крутильні коливання стрижня. 
Каркас такої конструкції еквівалентний нерухомому корпусу 
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 внутрішньої порожнини, 
заповненої атмосферним повітрям. 
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Недоліком такої панелі є відсутність утилізації звукової 
енергії, тобто її корисного використання. Панель поглинає 
звук, але не перетворює його в інші види енергії, що можуть 
бути задіяні для завдовольнення корисних потреб. 

2.4. Мета наших досліджень 

Наші винаходи в цій галузі («Спосіб перетворення звукової 
енергії» [26]; звукоперетворююча [26] і звукоутилізуюча 
[27] панелі, див. рис. 1; та «Утилізатор звукової енергії» 
[28], див. рис. 3) відносяться до області технічних засобів 
боротьби із шумом шляхом звукопоглинання і являють собою 
різновид звукопоглинаючих панелей, що застосовуються для 
облицювання зашумованих приміщень, таких як, наприклад, 
цех із багатьма джерелами шуму (ДШ) і т.п. Пропонований 
спосіб забезпечує не тільки власно звукопоглинання, але і 
наступне корисне застосування (утилізацію) поглинутої 
звукової енергії для живлення слабкострумових споживачів 
електричної енергії (наприклад, освітлення того ж самого 
зашумованого приміщення). Головним завданням нашого 
винаходу є забезпечення сполучення звукопоглинання 
(з метою боротьби із шумом) із утилізацією поглиненої 
звукової енергії, тобто з її застосуванням у корисних цілях. 

2.5. Спосіб перетворення звукової енергії [26] як 
відповідь на первісно поставлене питання 

Безпосередньо випромінювання звукових хвиль являє 
собою перенос енергії в просторі, що описується чіткими 
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енергетичними характеристиками (звукова потужність 
джерела випромінювання, 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 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 
значень звукової енергії. 

Наш винахід в цій галузі відноситься до області технічних 
засобів боротьби із шумом шляхом звукопоглинання і являє 
собою особливу конструкцію звуковбирних панелей, що 
застосовуються для облицювання зашумованих приміщень, 
таких як, наприклад, цех із великою кількістю ДШ і т.п. 
Пропонований спосіб разом із зменшенням шуму за 
рахунок звукопоглинання надає можливість перетворення 
звукової енергії та можливість корисного застосування 
(утилізації) поглинутої та перетвореної звукової енергії 
для живлення слабкострумових споживачів електричної 
енергії (наприклад, освітлення того ж самого зашумованого 
приміщення). 

Найбільш близької до нашої розробки за технічною суттю, 
є звуковбирна панель за [25], що описана вище. Недоліком 
такої панелі є відсутність утилізації звукової енергії, тобто 
можливість її корисного застосування не передбачена. 

Метою нашого винаходу є забезпечення сполучення 
звукопоглинання з метою боротьби із шумом з утилізацією 
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поглиненої звукової енергії, тобто її застосуванням у 
корисних цілях. 

Мета досягається за рахунок того, що спосіб перетворення 
звукової енергії, що включає її поглинання і перетворення 
в електричну енергію, згідно формули винаходу [26], 
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 допомогою якого одержують 
електричний сигнал, амплітудно-частотні характеристики 
(АЧХ) якого коректують 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 корисно застосовувати 
отриманий електричний сигнал для живлення промислових 
споживачів. 
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Частина 3. Як це зробити? 
(Технічні описи пропонованих пристроїв) 

3.1. Звукоперетворююча [26] та  звукоутилізуюча 
[27] панелі як технічно здійснені пристрої для 

реалізації запропонованого способу 

Первісна, уявна, розумова ідея – це гарно; але як 
здійснити це на практиці? Для цього нами запропонована 
так звана звукоутилізуюча панель, що включає нерухомий 
корпус і рухливу мембрану, які утворюють внутрішню 
порожнину з атмосферним повітрям. Її конструкція, згідно 
з формулою винаходу [26, 27] 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 накопичувального 
конденсатора; а накопичувальний конденсатор, обмежник і 
автоматичний перемикач з’єднані послідовно. 

Винахід пояснюється кресленням звукоутилізуючої 
панелі згідно опису патентного документа [26, 27]. 
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Рис. 1. Звукоперетворюча (звукоутилізуюча) панель 
згідно [26, 27]. 
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Рис. 2. Офіційна публікація в Інтернет патентного документу [27] 
за веб-адресою [29]. (Відбиття наших досягнень в галузі створення 
утилізаторів звукової енергії у всесвітній мережі Internet: електронна 
сторінка на web-сайті www.sibpatent.ru (інформація надається Омським 
центром науково-технічної інформації)). 
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Звукоутилизуюча панель містить нерухомий корпус 1, 
за допомогою монтажних болтів стаціонарно закріплений 
на поверхні приміщення, що відбиває звук, (наприклад, 
на стіні),у якому встановлена рухлива мембрана 2. Корпус 
1 і мембрана 2 виготовлені з електропровідних матеріалів 
(мають електропровідне покриття 3) і з’єднані між собою 
ізоляторами 4 із пружного матеріалу, наприклад, гуми. 
Усередині панелі утворена внутрішня порожнина 5, 
заповнена атмосферним повітрям. На мембрані 2 існує 
клема 6, до якої через резистор 7 підключений один з 
виходів допоміжного джерела живлення 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 залежності від 
електричної потужності вироблюваного звукоутилізуючою 
панеллю сигналу - або до неї; або до стаціонарного джерела 
електричної енергії. 

Пристрій працює в такий спосіб. Звукоутилизуючу 
панель встановлюють у необхідному місці в зашумованому 
приміщенні, жорстко закріплюючи її нерухомий корпус 1 до 
несучих конструкцій (наприклад, до стіни будинку чи ін.) 
за допомогою монтажних болтів. Здійснюють електричне 
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підключення всіх елементів її електротехнічної схеми. При 
підключенні допоміжного джерела живлення 8 рухлива 
мембрана 2 і нерухомий корпус 1 виявляються під напругою 
електричного струму. Це допоміжне джерело живлення 8 
є слабкострумовим, тобто характеризується малою силою 
струму, безпечною для життя і здоров’я людини і, у випадку 
непередбаченого дотику людини до цих частин панелі, 
які знаходяться під напругою, цей дотик для неї є цілком 
безпечним. Сила струму допоміжного джерела живлення 
8 підбирається таким чином, щоб на рухливій мембрані 2 
і нерухомому корпусі 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 
охорони праці і електробезпеки. У такий спосіб пристрій 
цілком безпечний у користуванні та має на своїх частинах 
необхідний для його подальшої дії електричний потенціал. 

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, які повинні бути по можливості великими 
для підвищення потужності панелі як джерела електричної 
енергії). Заряд цього конденсатора обумовлений потужністю 
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допоміжного джерела живлення. Звукові коливання 
викликають зміну відстані між пластинами конденсатора, 
тобто під їхнім впливом 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 вироблюваного 
сигналу пропорційна звукової потужності ДШ: чим голосніше 
звук, тим кращі показники досягаються на виході. 

Отриманий у результаті процесу утилізації звуку 
електричний струм володіє, однак, АЧХ, що відповідають 
АЧХ вихідної звукової хвилі, і тому непридатний для 
живлення споживачів. Тому здійснюють його корекцію 
під АЧХ, необхідні споживачам. Піковий детектор 10, 
накопичувальний конденсатор 11 і обмежник 12, включені 
послідовно, дозволяють «зрізати піки» у коливному рівні 
вихідного сигналу (струму), адаптуючи його до необхідних 
параметрів. Автоматичний перемикач 13 дозволяє в 
потрібних випадках здійснювати підключення споживачів 
до звукоутилизуючої панелі, а при падінні рівня її вихідного 
сигналу (струму) здійснювати підключення споживачів до 
стаціонарного джерела живлення. 

Під слабкострумовими промисловими споживачами 
розуміється, наприклад, освітлення того ж самого 
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приміщення, де встановлені панель і ін. 
Таким чином, здійснюється утилізація звукової енергії, 

тобто її корисне використання для одержання електроенергії, 
використовуваної для живлення промислових споживачів. 
Крім цього, досягается також мета боротьби із шумом, 
оскільки 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 перетворюється 
в електричну, а маються також утрати на перехід у теплову 
енергію аналогічно відомим звуковбирним панелям і т.п. 

3.2. Як це зробити іншим чином? (Звуковбирна 
панель «Утилізатор звукової енергії» згідно [28]) 

Винахід відноситься до області технічних засобів 
боротьби із шумом шляхом звукопоглинання і являє 
собою другий різновид звуковбирних панелей, описаних в 
попередньому підрозділі, застосовуваних для облицювання 
зашумованих приміщень, наприклад, 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, 
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застосовуваної для живлення слабкострумових споживачів 
електричного струму, наприклад, таких, як люмінесцентне 
освітлення і т.п. 

Найбільш близькою до нашого винаходу згідно [28] з таких 
конструкцій є звуковбирна панель, описана в попередньому 
підрозділі [25] (єдиний прототип для двох різних винаходів). 
Недоліком таких панелей, а також інших резонансних 
конструкцій є відсутність можливості утилізації звукової 
енергії, що будучи поглиненою такою панеллю, пропадає 
даремно для людини. 

Метою пропонованого винаходу є забезпечення 
сполучення звукопоглинання (з метою боротьби із 
шумом) з утилізацією поглиненої звукової енергії, тобто 
з її використанням у корисних цілях. Поставлена мета 
досягається за рахунок того, що в звуковбирній панелі, що 
має нерухомий корпус і рухливу мембрану з порожниною 
між ними, заповненою атмосферним повітрям, відповідно 
до винаходу, у корпусі, виготовленому зі звуковбирного 
матеріалу, стаціонарно встановлені постійні магніти, на 
внутрішній (зверненій до постійних магнітів) стороні 
мембрани, що має площу, порівнянну з квадратом довжини 
звукової хвилі чутного і інфразвукового діапазонів, напроти 
зазначених магнітів розташовані послідовно з’єднані 
обмотки, причому, кількість обмоток відповідає кількості 
постійних магнітів; до виходів обмоток підключені 
послідовно з’єднані підвищувальний трансформатор, 
піковий детектор, (що складається з діода і зарядного 
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конденсатора), і параметричний стабілізатор, автоматичний 
перемикач живлення малопотужних споживачів від 
пропонованого пристрою і від мережі. 

Технічний результат, одержуваний при використанні 
пропонованого винаходу, полягає в зниженні шуму у 
виробничому приміщенні при одночасному одержанні 
електричної енергії, яка може використовуватися для 
живлення малопотужних споживачів [30]. 

Виготовлення корпуса утилізатора звукової енергії 
зі звуковбирних матеріалів забезпечує додаткове 
звукопоглинання панелі. Збільшення площі мембрани до 
величини, порівнянної з квадратом довжини звукової хвилі 
чутного, а тим більше інфразвукового діапазону збільшує 
площу перетворення звукової енергії в електричну, 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 коливаннях мембрани; 
а послідовне з’єднання обмоток забезпечує додавання 
вироблюваних електричних сигналів. Оскільки ці електричні 
сигнали у вихідному вигляді непридатні для використання з 
метою живлення споживачів, то в пропоновану конструкцію 
введені елементи, що забезпечують формування електричної 
енергії, придатної для живлення слабкострумових споживачів 
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електричної енергії. При цьому вироблювана напруга 
електричного сигналу підвищується підвищувальним 
трансформатором, а нелінійність АЧХ і залежність цієї 
напруги від рівня звукового тиску, що впливає на мембрану 
пропонованої панелі, компенсується зарядною ємністю 
пікового детектора. 

Істотною відмінністю пропонованого утилізатора звукової 
енергії від відомих звуковбирних панелей є наявність у ньому 
нових елементів конструкції, призначених спеціально для 
утилізації звукової енергії, яка впливає на мембрану панелі; 
і їхній взаємозв’язок. Причому, робота пристрою в цілому 
залежить від дії кожного елемента, що входить в нього, і від 
всієї сукупності елементів. При цьому забезпечується новий 
технічний ефект, а не сума ефектів, який полягає в зниженні 
шуму при одночасному одержанні корисної напруги – що 
явно не властиве відомим звуковбирним панелям. 

Істотною відмінністю пропонованого утилізатора 
звукової енергії від мікрофонів є наявність в ньому 
елементів конструкції, призначених спеціально для 
утилізації звукової енергії (кілька постійних магнітів і 
обмоток, що перетворюють звукову енергію в електричну, 
підвищувальний трансформатор, піковий детектор, зарядний 
конденсатор, параметричний стабілізатор; та значні розміри 
мембрани, не властиві мікрофонам), і їхній взаємозв’язок, що 
забезпечують одержання технічного ефекту, не властивого 
мікрофонам, а саме - зниження шуму при одночасному 
одержанні корисної напруги. 
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Функціональна схема утилізатора приведена на 
прикладеному кресленні (рис. 3). 

Утилізатор звукової енергії містить нерухомий корпус I, 
виготовлений зі звуковбирних матеріалів; мембрану 2, що 
утворює з корпусом порожнину 3, заповнену атмосферним 
повітрям. У корпусі 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, параметричний стабілізатор 9, автоматичний перемикач 
10. 

Пристрій працює таким чином. Утилізатор звукової 
енергії встановлений у зашумованому приміщенні (у 
вигляді облицювання стін, шумозахисного екрана і т.п.), 
наприклад, у цеху випробувань реактивних двигунів, де 
рівні звуку досягають 130 дБ і вище. Звукова енергія, 
що фактично являє собою кінетичну енергію, викликає 
коливання рухливої мембрани 2 щодо нерухомого корпуса 
I. Оскільки кожний постійний магніт 4 стаціонарно 
встановлений 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 відповідного їй магніту 4. Причому, між 
обмоткою 5 і магнітом 4 існує зазор у вигляді порожнини 3, 
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заповнений атмосферним повітрям, яке є діелектриком. У 
результаті в кожній обмотці 5 наводиться електрорушійна 
сила. Послідовне з’єднання всіх обмоток 5 забезпечує 
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 нагромаджувачем електричної енергії. 
Напруга конденсатора 8, стабілізована параметричним 
стабілізатором 9, використовується для живлення порівняно 
слабкострумових споживачів електричної енергії. З метою 
забезпечення безперебійності живлення цих споживачів 
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 живлення зазначених споживачів у 
цьому випадку до стаціонарного джерела напруги - мережі 
електропостачання підприємства. 

Оскільки коефіцієнт корисної дії пропонованого 
утилізатора <100 %, (тобто, не вся звукова енергія 
перетвориться в електричну), то для підвищення 
ефективності звукоізоляції передбачене додаткове 
звукопоглинання за рахунок того, що корпус I утилізатора 
виготовлений з звуковбирного матеріалу. 
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Рис. 3. Утилізатор звукової енергії згідно опису винаходу [28].
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Рис. 4. Офіційна публікація в Інтернет патентного документу [28] за 
веб-адресою [31]. 
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Частина 4. Наскільки ефективний процес 

утилізації звукової енергії? 

4.1. Розрахунок сили, що діє на мембрану 
утилізатора звукової енергії, та електричних 

параметрів утилізатора як джерела живлення 
споживачів. Загальні відомості 

Задля завдання технічних вимог і підбору конструктивних 
параметрів утилізатора треба знати його найважливіші 
характеристики. За ними можливо підібрати тонкоплівкові 
матеріали задля побудови пристроїв, приблизно оцінити 
ефективність роботи, тобто енергетичні параметри струму, 
що буде вироблений приладом, та ін. Особливо важливо 
знайти (та чисельно розрахувати) його найважливішу 
характеристику – силу, що діє на мембрану внаслідок 
попадання туди енергії звукової хвилі. Знаючи цю 
характеристику, можливо підібрати конкретні параметри 
задля побудови пристроїв, надати приблизну оцінку 
ефективності роботи, тобто потужність утилізатора як 

джерела електричного струму, та ін. 
Утилізатор звукової енергії за аналогією з відомими 

пристроями (мікрофонами) може бути розділений на 2 
системи: 

- акустико-механічну; 
- механіко-електричну. 
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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 обох її сторін (мікрофон градієнта 
тиску). За аналогією з ними утилізатори звукової 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 . p0 
. S, Н, 

де p0 - звуковий тиск в акустичному полі без утилізатора, 
Па; 

S - площа поверхні мембрани, м2; 
k - так званий коефіцієнт дифракції: 

k = 
p ; 

0p 

р - звуковий тиск на поверхні мембрани, Па. 
У результаті наших досліджень було встановлено, 

що на низьких 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 
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⋅ ⋅ 

розумінь, на відміну від мікрофона); розглянутий конкретний 
випадок стосується в основному перспективного пристрою, 
що сполучає утилізатор звукової енергії з вакуумованою 
звукоізолюючою панеллю. Реальні утилізатори звукової 
енергії є утилізаторами градієнту тиску. 

Створені нами в рамках нашого винаходу [28] та досліджені 
утилізатори мають негерметичний корпус, тобто на його 
мембрану звуковий тиск впливає з обох сторін, причому на 
одну з її сторін впливають коливання, що безпосередньо 
збуджують її; на другу – ті, що пройшли через механічний і 
акустичний опір торцевих боків утилізатора. Таким чином, 
виникає різниця ходу звуку між двома сторонами мембрани, 
м. 

В такому разі сила, що діє на мембрану утилізатора 
звукової енергії, може бути обчислена з запропонованого 
автором співвідношення: 

2
2 

0 2 21 
(2 ) 

cp S f d 
f r 

c 

π  = , H 

  
⋅ ⋅ π ⋅ ⋅ ⋅ + 

F 

де p0 ; S- те ж, що й у попередній формулі; 
с - швидкість поширення звуку, м/с; 
d- різниця ходу хвиль, м, обумовлена за 

співвідношенням: 
d=l/cosΘ, м 

де l - відстань між мембраною і корпусом утилізатора, м;
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тора і на

Θ - кут між віссю утилізатора і напрямком приходу 
звуку; 

f - частота звуку, Гц; 
r

Θ 
 - відстань від джерела звуку до площини мембрани, м. 

Кут між віссю утиліза прямком приходу звуку 
можна визначити із рис. 5. 

Рис. 5. Різниця ходу звукових хвиль в утилізаторі звукової енергії, м: 
1- рухлива мембрана утилізатора; 
2- нерухома стінка корпуса утилізатора, що відбиває звук; 
l - відстань між ними, м. 

Знаючи силу, що діє на мембрану, за залученням відомих 
залежностей, що розроблені в практиці проектування 
мікрофонів, можна оцінити енергетичну ефективність 
проектованого утилізатора звукової енергії. 

4.3. Механіко-електрична частина. Основні технічні 
характеристики 

Найважливішою технічною характеристикою 
запропонованих утилізаторів звукової енергії є так званий 
модуль повного електричного опору (на частоті 1 кГц). 
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Номінальний опір навантаження Rн, Ом, ми в наших 
конструкціях приймаємо рівним вхідному опору утилізатора 

н = Rі – тобто, таким чином, одержуємо режим погодженого 
включення джерела і навантаження – і, як наслідок, 
домагаємося максимальної потужності передачі сигналу! 
(Важливо зазначити, що в відомих конструкціях мікрофонів 
це робиться зовсім не так, тому що там найважливіша 
характеристика - максимальна напруга одержаного 
сигналу). 

Інші технічні характеристики утилізатора залежать 
від його конструктивного виконання та можуть бути 
свавільними. Їхній перелік (та розрахункові формули) 
наведені нижче: 

1) Номінальний діапазон частот – діапазон частот, у якому 
утилізатор сприймає звук. Залежить від розмірів утилізатору 
(розміри 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 коливань і підвищення ефективності роботи 
утилізатор повинен бути як можна більших розмірів. 

2) Чутливість Е: відношення напруги V, мВ на виході до 

звукового тиску P, Па: 

E = V
P , мВ/Па. 

3) Осьова чутливість (при впливі звукового тиску по осі) 
під кутом 0о. 
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4) Рівень чутливості N: чутливість у дБ відносно Епочаткова 

= 1 В/Па визначається за формулою: 

N = 20 lg(E/Eпочаткова) = 20 lgE-60, дБ. 

Такі вищеперелічені параметри підпунктів 2, 3, 4 можуть 
бути розраховані в залежності від сили, що діє на мембрану, 
та сукупності інших параметрів (опорів навантаження, та 
ін.). Розрахунок, проте, провадиться за різними формулами 
в залежності від типу утилізатора. 

4.4. Напруга на виході пристрою «Утилізатор 
звукової енергії» 

Напруга V, В на виході пристрою «Утилізатор 
звукової енергії» згідно опису винаходу [28], що реалізує 
електродинамічний (котушковий) принцип здобуття 
електричної енергії (тобто перетворення звукової енергії в 
електричну), визначається за формулою: 

( ) 
H H 

H i M H i 

V 
R R z R R 
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

= = 
+ +  (1), B, B l v R B l F R 

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; 

44 



⋅ ⋅ 

z - механічний опір акустико-механічної системи м 

утилізатора; 
х - зсув діафрагми мікрофона, м. 

Такий пристрій в електричному відношенні більш 
стабільний, має широкий частотний діапазон і порівняно 
невелику нерівномірність АЧХ. 

4.5 Напруга на виході пристрою 
«Звукоперетворююча панель», або 

«Звукоутилизирующая панель» 

Напруга на виході пристрою «Звукоперетворююча 
панель» [26], «Звукоутилизирующая панель» [27], що 
реалізує конденсаторний принцип здобуття електричної 
енергії (тобто перетворення звукової енергії в електричну), 
визначається за формулою: 

E RH = 
E F RH , B, V = ⋅ 

d zi + R d w z zi + R ) (2)⋅ ⋅ (H M H 

де d - зазор між мембраною і нерухомим корпусом, м; 
zi - внутрішній ємнісний опір утилізатора, Ом; 
E - джерело постійного струму (на обкладинки 

конденсатору повинен подаватися первинний постійний 
струм задля створення корисної напруги внаслідок 
конденсаторного ефекту). 

Інші параметри для підстановки в розрахункову формулу 
(2) – такі ж саме, як для попередньої формули (1). 
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5. ПЕРСПЕКТИВИ УТИЛІЗАЦІЇ 
ЗВУКОВОЇ ЕНЕРГІЇ 

5.1. Філософсько-логічні основи зниження шуму 
в приміщеннях 

Перш, ніж говорити про перспективи утилізації звукової 
енергії, проведемо нехитрий розрахунок. 

При (відносному логарифмічному) рівні інтенсивності 
звуку в приміщенні I = 120 дБ абсолютна величина 
інтенсивності становить приблизно 1 Вт/м2. Це означає, що 
при площі поглинання 1000 м2 на неї доводиться 1 кВт енергії. 
Нічого дивного в цьому немає, оскільки кожен механізм, 
пристрій або процес характеризується коефіцієнтом корисної 
дії (ККД), - який, як це випливає з невблаганних законів 
фізики, завжди менше одиниці. 100%-не використання 
енергії в якому-небудь окремому об’єкті суперечить законам 
збереження: завжди мають місце її безповоротні втрати. 
Очевидно, що частина цієї загубленої енергії безцільно 
випромінюється в навколишній простір саме у вигляді 
звуку. При цьому при роботі більшості машин і механізмів 
безповоротні втрати енергії, в основному зводяться до двох 
видів - механічні (переважно - звукові), і теплові: (у принципі, 
поглинання звуку являє собою перетворення механічної 
енергії коливань у теплову енергію, так що в остаточному 
підсумку все зводиться все до тієї ж термодинаміки). Але 
для нас це не суть важливо; (ми краще вмішаємося в цей 
процес проміжною ланкою - («вилучення» частини дармової 
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звукової енергії для перетворення її в електричну)): для нас 
відіграє роль усвідомлення того факту, який можна виразити 
емоційною фразою:  «губиться так багато!» 

Не випадково у всіх книжках і підручниках по акустиці 
рекомендується застосовувати в першу чергу заходу щодо 
боротьби із шумом у джерелі його виникнення. Однак же, 
користаючись із нагоди, хотілося б (уперше у світі) висунути 
постулат про принципову неможливість зниження шуму 
в джерелі виникнення до нуля конструкторськими або 
технологічними засобами. Це не є чисто «акустична» 
закономірність; це - наслідок закономірностей більш високого 
порядку, що випливають безпосередньо із закону збереження 
енергії. Дійсно, шум у самому його джерелі за рахунок 
використання відомого набору проектно-конструкторських, 
технологічних, експлуатаційних заходів (наприклад, 
наведеного в [32]) порівняно легко знижується до певної 
межі; однак же подальше його зниження, починаючи з якоїсь 
вищевказаної граничної відмітки, являє собою спочатку 
важкорозв’язне; а потім, у міру подальшої боротьби з ним 
(тобто подальшого зменшування випромінюваної енергії) - 
практично нерозв’язне завдання. Порозумівається це дуже 
просто: спочатку ми дійсно знижуємо шум - (у буквальному 
значенні цього слова - забираючи його там, де це тільки 
можливо; і домагаємося при цьому відчутних успіхів), -
але потім, коли всі більш-менш легко подавлювані лазівки 
для шумовипромінювання перекриті, - (але остаточний 
шум - однаково залишився?) - уже починаємо боротися (у 
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буквальному значенні) «за ККД, рівний 100%». Ми (навіть 
не відаючи того), тим самим намагаємося спростувати 
фундаментальні закони збереження, які стверджують, що 
перетворення енергії з одного виду в іншій без певних втрат 
неможливо, - наперекір їм намагаючись викорінити ці самі 
втрати енергії у вигляді звуку. 

Наш постулат у жодному разі не заперечує заходи щодо 
боротьби із шумом у джерелі його виникнення: навпаки, 
ми лише підкреслюємо їхню значимість! Ми говоримо про 
те, що конструктор, який підібрав, наприклад, раціональне 
співвідношення передаточних чисел - (і тим самим шум, що 
знизив, створюваного їм механізму), без сумніву, підвищив 
ККД усього агрегату в цілому: за рахунок вилучення з його 
загального енергетичного балансу певної частки акустичних 
втрат. Однак нескінченне підвищення ККД даним способом 
принципово неможливо. Оце є наш наш постулат; оце є 
наша теорія! 

Таким чином, існує принципова обмеженість методів 
боротьби із шумом у джерелі його виникнення, і особлива 
актуальність методів боротьби із шумом на шляху його 
поширення. 

Якщо ж розглядати методи боротьби із шумом на шляху 
його поширення самі по собі, (упокорившись із тим, що 
шум у джерелі необхідно придушити настільки, наскільки 
це можливо; однак же повна його мінімізація, зниження до 
нуля принципово неможливі), приходимо до класифікації 
цих методів відповідно до ГОСТ 12.1.029-80 [33]. 
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Рис. 6. засобівКласифікація акустичних колективного захисту 
від шуму на шляху його поширення залежно від способу реалізації 
відповідно до класифікації [33]. 
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Найбільше принципово важливі з них - звукоізоляція 
й звукопоглинання. До глушителів шуму могуть бути 
застосовані підходи, що сформульовані нами задля заходів 
боротьби із шумом в джерелі його виникнення, - тобто 
підвищувати ефективність глушителя до нескінченної 
величини неможливо, оскільки в такому разі йде боротьба 
за доведення ККД до одиниці: (утрати при перетворенні 
енергії з одного виду в інший зменшити до 0 принципово 
неможливо). 

Варто мати на увазі, однак же, що сутність звукоізоляції 
полягає саме у відбитті звуку. Закон збереження енергії при 
падінні звукової хвилі на перешкоду може бути виражений 
як сума коефіцієнтів поглинання α , відбиття ρ і пропущення 
звуку τ , що дорівнює 1: 

α + ρ + τ = 1 (3) 
Це положення щонайкраще пояснене в нашій роботі [34] 

на с. 35. 
Звукоізоляція має на меті максимальним образом 

підвищити коефіцієнт відбиття звуку ρ за рахунок мінімізації 
коефіцієнта пропущення τ через таку звукоізолюючу 
конструкцію при порівняно невисокому коефіцієнті 
поглинання звуку α у ній (тобто не поглинати звук усередині 
звукоізолюючого облицювання, - а, навпроти, максимальним 
образом «відштовхувати» його: для чого конструктори 
звукоізоляції у своїх добутках генерують штучним образом 
явище повного внутрішнього відбиття звуку, використають 
у якості «начинки» пустотілих звукоізолюючих панелей 
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вакуум як середовище, що не проводить звук, і ін.) 
Куди ж подінеться відбитий звук? Він перевідбивається 

від звукоізольованих поверхонь убік незвукоізольованих, 
випробовує на своєму шляху, як правило, багаторазове 
відбиття, - і в остаточному підсумку, просто поглинається в 
повітрі й на поверхнях перешкод. 

Із цього погляду спроба поміщати особливо гучні вузли 
в (чи ледве не герметичні) звукоізолюючі кожухи, бокси, 
капсули, закриті з усіх боків, (і, за задумом їхніх авторів, 
належні «утримувати» звук усередині таких кожухів, боксів і 
капсул), виглядає досить абсурдною?! Сутність звукоізоляції 
- перевідбити звук, «не пропустити» його в одному напрямку, 
а направити його переважне поширення в напрямку якомусь 
іншому: безпосереднє ж завдання шумопониження у всьому 
зашумованому обсязі звукоізоляція не вирішує. Вона просто 
перерозподіляє звукові потоки: «сюди для звуку - не можна; 
а от туди - можна». 

Останнім часом звукоізоляцію стали сполучати зі 
звукопоглинанням: (за рахунок нанесення додаткового 
звуковбирного покриття, наприклад, з пористого матеріалу 
на лицьову поверхню звукоізолюючого пристрою). Як ні 
парадоксально виглядає з боку така спроба об’єднати два 
діаметрально протилежних полюси шумозахисних заходів: 
(звукоізоляція + звукопоглинання) у єдине ціле, - вона 
досить діюча. Це порозумівається так: варто адже не просто 
ізолювати що-небудь (якийсь «об’єкт, що захищається») 
від влучення на нього звуку - (тобто відбивати звук від 
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поставленої на його шляху перешкоди, що стоїть перед 
тим об’єктом); варто враховувати заодно, що первинно 
відбитий від даної перешкоди звук нікуди не подінеться; він 
перевідбивається від інших, далеких перешкод, протилежно 
встановлених стосовно нашої звукоізоляції, знову й знову; 
щораз у замкнутому обсязі приміщення пробігає відстань 
між кожними двома наступними відбиттями: (для чого в 
акустиці навіть уведений термін «середня довжина вільного 
пробігу звукових променів»); – і в остаточному підсумку, 
вимагає поглинання! 

З врахуванням того, що будь-яка перешкода на його 
шляху, (у т.ч. навіть хвалена звукоізоляція з високим 
коефіцієнтом відбиття ρ), має певний коефіцієнт поглинання 
α, звук поглинається на поверхнях й у товщі перешкод, і в 
остаточному підсумку загасає. 

Як це не є парадоксальним, але можна висловитися так: 
«будь-яка звукоізолююча панель здійснює звукопоглинання». 
Вона вбирає в собі акустичні коливання, гасить їх в своїй 
товщі: (це явище апроксимується її власним коефіцієнтом 
поглинання звуку α. Але α у таких матеріалів, що призначені 
саме для відбиття звуку, край незначний. Тому така панель 
і називається «звукоізолюючою». Звукопоглинальних 
властивостей в ній явно бракує; однак слід враховувати, що 
остаточне зменшення шуму в приміщенні, де встановлена 
така панель,здійснюється саме за рахунок її власного α, а 
не ρ). 

Отже, поєднуючи несумісні на перший погляд речі 
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(звукоізоляцію й звукопоглинання в одному пристрої), ми 
просто вирішуємо одночасно два завдання: 

1) перевідбиття звуку; 
2) поглинання його при кожнім черговому відбитті. 
Звукоізоляцію й звукопоглинання в даному контексті не 

варто розглядати як щось взаємно заперечливе, міркувати 
про те, «який захід - звукоізоляція або звукопоглинання 
більше ефективний?» - найвищою мірою некоректно: це -
Інь й Ян; це - дві сторони одного й того ж самого (загального 
процесу зниження шуму в якомусь обсязі); це - дві охоплені 
нерозривною єдністю протилежності. 

...Тому на лицьову сторону звукоізолюючих пристроїв і 
наносять звичайно (для поліпшення загального загасання 
звуку) додатковий шар звуковбирного матеріалу... 

Таке сполучення вдало апробоване надвеликою кількістю 
конструкцій пристроїв для зниження шуму: (автор при 
побудові цієї фрази випробував відоме утруднення – як 
сформулювати: «пристроїв звукоізоляції», чи «пристроїв 
звукопоглинання»? – та замінив нейтральним виразом 
«пристроїв для зниження шуму»). 

Щоб конкретизувати це поняття, слід сформулювати 
різницю між звукоізоляцією та звукопоглинанням (бо 
будь-який звуковпоглинальний матеріал, звісно, так само 
відбиває звук), через їхні коефіцієнти α та ρ. Матеріали 
із збільшеним ρ, (та мінімізованим τ) - звукоізолюючі 
матеріали; матеріли із збільшеним α - звукопоглинаючі. До 
звукопоглинаючих матеріалів звичайно не надаються вимоги 
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щодо їхнього τ: в будь-якому разі за шаром такого матеріалу, 
(що є звуковбирним), можна розташувати шар звукоізоляції 

із τ → min : (як про це сказано вище). 
* * * 

Ми, до речі, у цьому плані пішли трохи далі - і, 
розробивши в рамках інших наших досліджень трохи інші 
засоби зменшення шуму, суттєво відмінні від описаних у 
основній частині цієї книзі пристроїв: (спосіб звукоізоляції, 
заснований на поляризації звуку у твердому середовищі 
багатошарової звукоізолюючої панелі, та здійсненні явища 
повного внутрішнього відбиття звукових променів від 
шару-поляризатора) [35], - розташували шар звуковбирного 
матеріалу не зовні (на лицьовій поверхні), а усередині, (за 
цими самими звукоізолюючими шарами, що забезпечують 
поляризацію та повне внутрішнє відбиття звуку, як від 
дзеркала). Порозумівається дуже просто: поляризація 
(точніше, явище повного внутрішнього відбиття при 
поляризації звуку) успішно діє лише при певних кутах 
падіння звуку; оскільки в реальних умовах варто миритися з 
надходженням перевідбитих звукових променів, що падають 
із усіляких напрямків - очевидно, що поляризація звуку не 
є стовідсотковою панацеєю? Таке акустичне дзеркало буде 
діяти лише при визначених напрямках падіння звуку; але 
в реальних умовах (перевідбиття від стелі, стін, підлоги 
приміщення) ми не в спромозі забезпечити тільки такі самі 
напрямки? Тоді в дію й вступає вищезгаданий звуковбирний 
шар, розміщений не перед, а за шарами звукоізоляції, 
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які поляризують звук. Він поглинає звукову енергію, що 
прийшла з іншого, непередбаченого (орієнтацією такої 
звукоізолюючої панелі перпендикулярно переважного, 
основного потоку) напрямку. 

* * * 
Приклади сумісної дії засобів звукопоглинання та 

звукоізоляції можна було б ще довго продовжувати. Та, мабуть, 
має сенс зупинитися і казати, що заходи з звукопоглинання 
та звукоізоляції не можуть бути застосовані окремо; вони 
доповнюють одне одного, вони обов’язково повинні 
діяти в комплексі. І тоді, визнаючи неодмінну наявність в 
приміщенні різноспрямованого перевідбитого звуку, який 
вимагає поглинання, який не може бути «зменшений» тільки 
саме засобами звукоізоляції: (тому що, як показано вище, 
звукоізоляція не «зменшує» рівні звуку, вона лише впливає 
на відбиття звукових променів, захищаючи від таких прямих 
променів найбільш важливі об’єкти, наприклад, робочі місця 
біля станків, де знаходяться люди, що потребують захисту; 
та ін.), - звертаємось до засобів звукопоглинання. Вони 
повинні зменшити розсіяну в просторі звукову енергію, 
поглинути, вбрати її в себе – і тому обов’язково повинні 
бути встановлені разом з засобами звукоізоляції в одних й 
тих же умовах, в одному приміщенні, - в рамках описаного 
їхнього сумісного функціонування. 

І звідси тоді випливає значна роль пропонованих 
утилізаторів звукової енергії в вищезгаданому процесі 
зменшення шуму за рахунок одночасної комплексної дії 
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різних шумозахисних засобів! Якщо вже ми зобов’язані 
встановлювати засоби звукопоглинання для зменшення 
шуму в якомусь приміщенні, незважаючи на одночасне 
застосування ньому шумозахисних засобів інших типів – 
чому б не перетворити звук на електричну енергію; чому б 
не зробити таке звукопоглинання корисним для людства? 

5.2. Навіщо все ж-таки застосувати утилізацію 
звукової енергії? 

Але повертаємося до нашого приклада. При інтенсивності 
120 дБ і площі поглинання 1000 м2 на неї (ту площу 
поглинання) доводиться 1 кВт звукової енергії. Якщо ми 
зуміємо зібрати з неї всього лише 10% (тобто, навмисно 
прийнявши вкрай невисоку думку про можливості установки 
для утилізації звукової енергії власного авторства), - це 
означає 1 стоватну лампочку, електричне живлення якої 
отримане цілком за рахунок дармової енергії! 

Ефект утилізації звукової енергії визначається площею 
поверхні, на якій ми здійснюємо поглинання звуку; 
конструктивно ця площа може бути обмежена лише 
площею конструкцій, що обгороджують, приміщення, де 
встановлений утилізатор звукової енергії. У нашому прикладі, 
викладеному вище, ми для зручності розрахунків прийняли 
площу такого поглинання, рівну 1000 м2. Багато це або 
мало? (Це, скажемо так, - тонколистовий екран із плівкових 
електропровідних матеріалів розмірами, наприклад, 10 х 10 
х 10 м, установлений на легкому рамковому каркасі в сильно 
зашумованому приміщенні).  
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Чи найдеться місце такому екрану уздовж однієї зі стін? 
Пропонуємо читачам подивитися на креслення реальних 
промислових будинків, і оцінити приблизну площу 
конструкцій, що обгороджують (підлога, стіни) у їхніх 
внутрішніх приміщеннях. 

* * * 
У будь-яких закритих приміщеннях слухач сприймає, 

крім прямого звуку, ще й ряд його запізнілих повторень, 
обумовлених відбиттями від обмежуючих поверхонь, що 
швидко наступають одне за одним. Внаслідок поглинання 
звукової енергії при кожному відбитті й у процесі її 
поширення ці повторення послабляються тим сильніше, 
чим більше їхнє запізнювання щодо прямого звуку. Після 
вимикання джерела звуку кількість відбитої енергії в 
приміщенні убуває доти, поки вона вся не буде поглинутою; 
це поступове загасання звуку називається реверберацією. 

Першим у точку прийому РТ, де перебувають вуха 
слухача (або вимірювальний мікрофон), приходить по 
шляху 1 прямий звук, потім за шляхом 2 звуки, відбиті від 
найближчих до джерела поверхонь, далі звуки за шляхом 3, 
відбиті від віддалених поверхонь. Пізніше приходять звуки, 
що перетерпіли дворазові відбиття на шляху 4, і т.д. Кількість 
відбиттів в одиницю часу зростає пропорційно другому 
ступеня часу. Приміщення поступово заповнюється звуковою 
енергією. Після припинення звучання джерела починається 
процес відзвуку. У тій же послідовності, як і при початку 
звучання, спершу в точку прийому приходять порівняно 
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рідкі початкові відбиття. Далі щільність запізнілих імпульсів 
збільшується, а їхня енергія поступово спадає. Це явище 
характеризується часом реверберації, тобто часом, протягом 
якого інтенсивність звуку зменшується в 106 разів, а його 
рівень на 60 дБ. (Строго говорячи, рівень та інтенсивність 
відбитого звуку при вимкненні ДШ зменшується й далі 
– але таке подальше зменшення (в архітектурній акустиці) 

Слід що явище для 

вже нікого не цікавить, бо мова йде про незначні частини 
звукової енергії, що не можуть мати суттєвого впливу на 
якість звучання, розбірливість мови, та ін.) 

Рис. 7. Прямій та відбиті сигнали в приміщенні при звучанні ДШ. 

зазначити, реверберації звуку 
розглядуваної тематики, тобто для процесів утилізації 

звукової енергії, має досить важливе значення. В замкненому 
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обсязі приміщення за рахунок додавання до складової частини 
прямого звуку чисельних багаторазово відбитих компонент 
значно посилюється сумарне хвильове поле! Приміщення 
заповнюється звуковою енергією, яка на додаток до прямого 
звуку гасає по ньому у вигляді багаторазових відбиттів; 
за рахунок цього значно збільшуються рівні шуму (які 
треба зменшити), та полегшується завдання утилізаторів – 
перетворити якомога більше звукової енергії в електричну. 

* * * 
Також, розмірковуючи про утилізатори, ми казали, що вони, 

насамперед, за своїм конструктивним виконанням можуть 
бути утилізаторами градієнту тиску, - (тобто сприймають 
акустичні коливання, що приходять до рухомої мембрани 
з обох її боків). Що ж це означає? Промінь прямого звуку, 
(що характеризується інтенсивністю Iзагальн), падає від ДШ із 
повітря (iз обсягу зашумованого приміщення) на поверхню 
рухомої мембрани утилізатора. Вiн приводить її в дiю, 
примусивши здійснювати коливання. Починає вироблятися 
корисний електричний сигнал. На це первісно втрачається 
частка поглинутої звукової енергії з інтенсивністю Iпогл, (яка 
апроксимується коефіцієнтом поглинання α); інша частина 
відбивається назад (інтенсивність Iвiдб; коефіцієнт ρ), та 
приймає подальшу участь в процесах реверберації у всьому 
обсязі приміщення; третя частина (що характеризується 
інтенсивністю Iпроп та апроксимується коефіцієнтом 
пропущення τ), проходить через мембрану наскрізь: 

Iпогл + Iвiдб + Iпроп = Iзагальн; 
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або ( те ж саме за суттю) – виконується рівняння (3). 

Рис. 8. Багаторазові відбиття звуку в повітряному проміжку поза 
мембраною утилізатора: 1 - нерухомий корпус (можливо, сполучений 
із стіною будівлі); 2 - рухома мембрана утилізатора; 3(5) - повітряний 
проміжок між ними (поз. 3 згідно з рис. 3; поз 5 згідно з рис. 1); l -
відстань між корпусом 1 та мембраною 2 (згідно з рис. 5). 

Дійсно, будь-яке тверде середовище, (у т.ч. середовище 
пружного середовища мембрани утилізатора), не є надійною 
перепоною на шляху звукових (тобто пружних) хвиль. 
Таким чином, після проходження променю через мембрану 
утилізатора маємо фронт звукової хвилі у повітряному 
проміжку між рухомою мембраною та нерухомим корпусом 
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утилізатора. Там також лунають (власні) багаторазові 
відбиття. 

Додаткові коливання мембрани 2, генеровані впливом 
тих перевідбитих звукових променів на її зворотний бік, із 
сторони повітряного проміжка, (у додаванні до дії прямих 
променів на лицьовий бік мембрани), надають доповняльний 
ефект, що міститься в збільшенні електричної потужності 
утилізатора як джерела електроенергії. 

–Рис. 9. Розрахункова схема досліджень А.А. Кочкина [36]: 1 
атмосферне повітря;2–«пластина в форме полосы»(еквівалент мембрани 
2 в наших дослідженнях); 3 – «воздушный промежуток» (еквівалент 
поз. 3(5) рис. 8); 4 – «абсолютно отражающая поверхность» (еквівалент 
нерухомого корпусу 1 в наших дослідженнях). За рахунок підбору 
товщини повітряного проміжку А.А. Кочкин досягає самоузгодження 
хвильового полю в ньому. 

Російський дослідник А.А. Кочкин досліджував 
самоузгодження хвильового полю в заповненому 
атмосферним повітрям проміжку між двома шарами твердого 
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матеріалу [36]. При тому можливо підібрати товщину l 
шару 3(5) таким чином, щоб промінь, при зворотному русі 
всередині шару 3(5), влучив у вузол коливань мембрани 2. 

Це буде залежати, насамперед, від первісного куту падіння 
на границю “атмосферне повітря - мембрана (2)”, кутів 
переломлення на границях розподілу середовищ “атмосферне 
повітря - мембрана (2)”; “мембрана (2) - повітряний проміжок 
(3(5)”, та ін. При належному підборі умов, одержимо повторне 
влучення повторно відбитого променю у відповідний вузол. 
Хвиля, що туди падає, відбиватиметься назад із тією ж 
амплітудою та фазою. Це є самоузгодження хвильових 
полів, що призводить до виникнення хвиль, що стоять, із 
неминучими резонансними явищами в проміжку 3(5), - i, 
в кінцевому разі - до збільшення щільності там звукової 
енергії. Це призводить до значного зменшення інтенсивності 
звуку (в повітрі) та до максимального переходу його у 
коливання рухомого шару 2 (тобто значного підвищення 
ефективності дії утилізатора, що перетворює ті коливання). 
Можна констатувати, що самоузгодження хвильового полю 
в проміжку між двома шарами матеріалу, при дотриманні 
умов [36], цілком можливе та може бути досягнуто. 

* * * 
Відомі пристрої - мікрофони конструюються, виходячи з 

умови забезпечення максимальної відповідності їх власної 
АЧХ АЧХ сприйманого ними звуку. Вони мають незначну 
площу мембрани, і призначені винятково для максимально 
достовірної передачі інформації, тобто величина напруги 
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на виході мікрофона не має істотного значення; особливо 
важливу роль здобуває лише максимально можлива 
відповідність АЧХ мікрофона АЧХ сприйманого ними звуку 
(які (тобто АЧХ) задіються для цілей виміру, звукозапису, 
голосному зв’язку й т.п.). Навпроти, на відміну від них, 
утилізатори звукової енергії аж ніяк не мають на меті 
зняття максимально достовірного «зліпка» з (звукової) 
навколишньої дійсності?! Їхнє завдання - зняти максимум 
електричної енергії із зашумованого приміщення, а аж 
ніяк не достовірне відтворення випромінюваного звуку. 
Внаслідок цього мікрофони й утилізатори звукової енергії 
проектуються по різних принципах. Мікрофон - більш 
точніший, мініатюрний і дуже слабосильний інструмент, 
у якому напругу корисного сигналу на виході принесено в 
жертву якісним характеристикам того ж сигналу; утилізатор 
звукової енергії, навпаки, - багато (електрично) могутніший, 
більший по розмірах, невередливий і невибагливий 
пристрій, - що, на відміну від усього перерахованого вище, 
начисто ігнорує якісні характеристики звукової хвилі, і що 
орієнтований винятково на кількісні характеристики. 

...Колись фотоелементи, які перетворюють соняшне світло 
на електричну енергію, - що зараз вдало застосовуються 
в безлічі пристроїв: (таких, наприклад, як кишенькові 
калькулятори та ін.) в якості джерела енергії, - так само, 
як і пропоновані пристрої утилізації, були чимось новим, 
непізнаним. Але розвиток технології петеворив їх на дуже 
серйозну альтернативу традіційним джерелам енергії - і 
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сьогодення надає приклад безперевного поширення їхньої 
галузі та обсягу застосування.Повинно бути тільки бажання; 
все інше - додасться! 

* * * 
Слабким місцем у процесі утилізації звукової енергії 

може бути одне - низька ефективність перетворення 
звукової енергії в електричну. Однак тут доречно привести 
аналогію, наприклад, з автомобілебудуванням. Перший 
у світі автомобіль, побудований Даймлером і Бенцем, 
мав малопотужний двигун, непомірно дуже великого (по 
нинішніх мірках) робочого обсягу, який характеризувався 
вкрай низьким ступенем стиску й колосальною витратою 
палива. Те ж саме можна сказати, напевно, у відношенні 
інших його вузлів і систем? Якщо обговорювати автомобільну 
техніку ХIX століття з позиції сьогоднішнього дня, його 
конструкція не витримує й найменшої критики. Однак ідея 
матеріалізувалася; у нову перспективну, багатообіцяючу 
галузь переметнулися кращі наукові, дизайнерські, 
конструкторські розуми; влилися багатомільярдні фінансові 
вкладення... Удосконалювання конструкцій автомобілів, 
безперестанно здійснюване протягом 120 років, які 
пройшли з моменту їхнього створення, привело до корінної 
видозміни такого роду виробів; і сучасний автомобіль, можна 
впевнено так говорити, не має практично нічого загального 
з автомобілем Даймлера, Бенца, - за винятком загальних 
принципів. Коефіцієнт корисної дії двигуна внутрішнього 
згоряння збільшений за рахунок багаторазового збільшення 
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ступеня стиску, за рахунок цього знижений робочий обсяг 
при багаторазово зрослій потужності; економічність зросла 
в безліч разів, - (і, незважаючи на ці досягнення, постійно 
ведуться роботи з подальшого вдосконалювання двигунів). 
Те ж саме стосується всіх інших вузлів і деталей: сміло 
можна сказати, що жодна з них не дожила до сьогоднішнього 
дня у своєму первозданному вигляді?! 

Таким чином, якщо дивитися за аналогією - подальше 
вдосконалення конструкцій утилізаторів звукової енергії 
– лише справа часу та зусиль науковців і техніків. Якщо 
суспільство зацікавиться в такому способі здобуття енергії, 
якщо положить на його розвиток інтелектуальні, матеріальні, 
технічні та ін. ресурси, якщо робота по вдосконаленню 
пропонованих конструкцій продовжиться – в підвищенні 
ефективності утилізації звукової енергії, в піднятті ККД 

таких пристроїв немає якоїсь серйозної проблеми. 

6. Крапку ставити ще рано…
Створення пристроїв утилізації звукової енергії призвело 

нас до подальших досліджень з пошуку нових, невідомих 
джерел енергії. Так, нами розроблено конструкцію 
утилізатора атмосферної енергії згідно [37], 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… 
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7. Висновки
Таким чином, як це описано в цій роботі, здійснюється утилізація 

звукової енергії, тобто її корисне використання для одержання 
електроенергії, використовуваної для живлення промислових 
споживачів. 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 поглинутої енергії на користь людям [38]. В процесі 
утилізації звукової енергії зважується також задача 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 звукоутилізуючої панелі 
або утилізатора звукової енергії в плані боротьби із шумом 
більше, ніж ефективність як джерела електроенергії, оскільки 
не вся механічна енергія падаючої звукової хвилі перетвориться 
в електричну, але маються також утрати на перехід у теплову 
енергію аналогічно відомим звуковбирним панелям і т.п. 

Запатентовано спосіб перетворення звукової енергії [26], що 
включає її поглинання і перетворення в електричну енергію, при 
тому 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 допомогою якого одержують електричний сигнал, АЧХ 
якого коректують відповідно до АЧХ електричної енергії, 
використовуваної для живлення споживачів, та запатентовано 
декілька конструкцій шумозахисних пристроїв, що реалізують 
винайдений спосіб: винаходи «Звукоперетворююча панель» [26], 
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«Звукоутилизирующая панель» [27], «Звукопоглощающая панель 
«Утилизатор звуковой энергии» [28]. 

Наведені описи таких пристроїв згідно з патентними 
документами; креслення, що ілюструють авторські розробки; 
додаткові відомості про можливість варіації їхніх технічних 
параметрів в конкретних випадках, дані про застосування 
необхідних матеріалів при побудові пристроїв; найбільш важливі 
характеристики, та інші конструктивні особливості. 

Винаходи мають широке поле перспективного втілення та 
знаменують собою новий напрямок в науці та техніці. В результаті 
наших досліджень не тільки винайдені конструкції приладів, але 
й виведені розрахункові формули для обчислення їхніх технічних 
параметрів. 

Немаловажним чинником при створенні утилізаторів звукової 
енергії є розрахунок їхньою ефективності, тобто встановлення 
корисної наруги V, В на виході з утилізатора. Це можна зробити 
за виведеними автором розрахунковими співвідношеннями, 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. 

Інформація про можливість утилізації звукової енергії та 
подальші перспективи розвитку цього напрямку розміщена 
на сайті наукових відкриттів та винаходів www.discovery.h11. 
ru у всесвітній в мережі Internet [22]. Там же, та на [21], можна 
ознайомитися з електронним варіантом цієї роботи. 

Таким чином, авторські розробки в цій галузі утворюють 
абсолютно новий напрямок в техніці, а саме – «Утилізацію 
звукової енергії», та надають велике поле задля діяльності 
науковців в цьому напрямку. 
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Інформація про автора 
(та його наукову діяльність): 

Абракiтов Володимир Едуардович, канд. техн. наук, 
доцент, академік Академії безпеки та основ здоров’я, 
академік Міжнародної академії наук екології та безпеки 

В 1994 р. подав заявку на наукове відкриття «Скорость 
объектов материального мира, превосходящая скорость 
света» (зареєстровано Роспатентом за № ОТ ОВ 41). В 
заявці, всупереч відомій теорії відносності А. Ейнштейна, 
йшла мова про теоретичне обґрунтування існування 
об’єктів, які рухаються із швидкостями, що перебільшують 
швидкість світла в вакуум i. На той час ще не малося 
експериментальних свідчень із боку інших науковців про 
існування таких надвеликих швидкостей: такі дані були 
наздобуті тільки на початку ХХI сторіччя: (див. публікацію 
в російському журналі «Наука и жизнь» [А. Цыбин. Футы, 
метры и постоянная Планка. / Наука и жизнь, 2006, № 6. – с. 
100.]). 

Такимчином, відомості, надані в заявці, нині підтвердились 
експериментами інших вчених. Заявка на відкриття № ОТ 
ОВ 41 (з пріоритетом від 1994 р.) зараз знаходиться на 
повторній експертизі в «Российской академии естественных 
наук». 

В 1995 р. захистив кандидатську дисертацію за темою 
«Аналогове моделювання при вирішенні завдань боротьби 
з шумом». В 1990-тi роки, під час економічної кризи, 
незважаючи на зовнішні обставини, продовжував плідну 
наукову діяльність: (за період до 2000 р. опубліковано 83 
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наукові роботи). Саме до того періоду відносяться найбільш 
відомі та вагомі винаходи: 

- »Акустический лазер Абракитова» - патент России 
№ 2077826, 1997 р. - (вперше в світі створено акустичний 
пристрій, за принципом дії еквівалентний світловому лазеру, 
але з випромінюванням когерентних монохроматичних 
звукових, а не світлових хвиль. Створення акустичних 
лазерів нині позиціюється як напрямок фундаментальних 
досліджень в науці); 

- «Звукоизолирующая панель с максимально возможной 
звукоизолирующей способностью» - патент России 
№ 2083775, 1997 р. - (вперше досягнуто граничний, 
максимально можливий технічний результат, - який, 
мабуть, можливо повторити якимось іншим способом, але 
принципово неможливо перевершити?) 

Нині В.Е. Абракітов - автор більш, ніж 130 наукових 
праць, (у т.ч. - 34 винаходів); автор більше 20 навчально-
методичних робіт (у т.ч. - 1 підручник; 1 навчальний 
посібник). Більша частина наукових публікацій 
– у одноособовому авторстві. Фундатор аналогового 
моделювання в акустиці за рахунок імітації натурного 
звукового випромінювання іншими видами випромінювань 
на моделі: а саме - світлом, радіохвилями, інфрачервоним 
випромінюванням та ін. - 8 винаходів. Книга «Аналогове 
та квазіаналогове моделювання процесів розповсюдження 
звуку в просторі для прогнозування шумового режиму на 
об`єкті, що захищається» з результатами власних наукових 
досліджень автора в галузі акустичного моделювання 
витримала 2 видання (1997 та 2007 рр.). Окрім цієї книги, 
- автор монографії «На шляху до наукових відкриттів». 
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«Генератор ідей»: підготував та подав до патентних відомств 
України та Росії більш, ніж 70 заявок на винаходи. 

В 1996 році вперше в світі ствердив можливість явища 
поляризацiї звуку (по аналогії із поляризацією світла: заявка 
на наукове відкриття № ОТ ОВ 56). Передвіщає нові наукові 
відкриття: наприклад, виявлення невідомого раніше явища 
дихроїзму та полiхроїзму звуку (1995 р.). 

Оригінальна теорія, що пояснює звукопоглинання 
пористими матеріалами за рахунок обов’язкового врахування 
мікроструктури (тобто їхніх пор, - які, внаслідок відношення 
довжини вільного пробігу молекул в них до їхніх розмірів, 
розглядаються не інакше, як мікроскопічні вакуумовані 
судини (2002 р.)). 

Дослідження багаторазових відбиттів звуку в складних 
умовах; створена вдосконалена методика розрахунку часу 
реверберації звуку в приміщеннях (1994 р.) та «Спосіб 
оперативного регулювання звуку в приміщеннях»: (патент 
України № 9518А, 1996 р.). 

Окрім вже вищевказаних робіт в галузі боротьби із 
шумом – інші чисельні конструкції пристроїв звукоізоляції 
та звукопоглинання, у тому числі – навіть такі оригінальні, 
як шумоізолюючий кофердам (для суден та кораблів (патент 
Росії № 2084968, 1997 р.)). Засоби індивідуального захисту 
органів слуху (патент Росії № 2078483, 1997 р.); пристрій 
вибірного прийому звукових хвиль (патент України № 
10549А, 1996), конструкції різноманітних акустичних 
випромінювачів (крім акустичного лазеру, ще 3 інших 
патенти). 

Роботи в галузі створення медичної техніки: пристрої 
аускультативної діагностики (патент Росії № 2063703, 1996 
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р.) та ін. 
В 2007 р. висунув нову сміливу наукову гіпотезу про 

прямий та безпосередній вплив шуму на серцево-судинну 
систему людини (за рахунок утворення в капілярах стоячої 
звукової хвилі, підвищення тиску крові за рахунок прямого 
впливу шуму): до того вважалося, що негативна дія шуму 
на кровообіг непряма та побічна, та обумовлена лише 
вегетативними та психічними реакціями організму. 

Висунув також наукове обґрунтування власного 
припущення, що атмосферні явища, такі, як вітер, слід 
розглядати, не інакше, як наддовгу інфразвукову хвилю 
(2002 р.). 

Вперше в світі висунув також гіпотезу про закон 
збереження інформації (як одну з форм, або частковий 
випадок всеохоплюючого закону збереження енергії: 
(2004 р.)); та багато інших тез: (наприклад, постулат про 
можливість існування у космічних просторах Всесвіту 
речовини у стані надпровідників з електричним зарядом в 
них (1995 р.)). 

Основоположник принципово нового напрямку в 
науці і техніці: утилізації звукової енергії: 3 винаходи, що 
дозволяють перетворювати дармову та безкорисну звукову 
енергію, - (заодно вирішуючи проблему боротьби із шумом), 
- в інші види енергії.

Окрім утилізації звукової енергії, займався проблемами 
створення нових джерел енергії, заснованих на інших 
принципах дії. 

Роботи в галузі електробезпеки: принципово 
нові конструкції захисного заземлення та занулення 
електроустановок в електричних мережах: 3 патенти (1997 
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р.). 
Знаходячись на самому передньому краї науки, 

постійно цікавиться Невідомим: торсійними полями; 
доказом існування подовжніх електромагнітних хвиль; 
параномальними явищами, та iн. 

Створив так звану фiлософсько-мiркувальну «Концепцію 
Керованого Натхнення», що розглядає осяяння, натхнення 
як цілковито керований, цілеспрямований, підконтрольний 
особистості процес високоплідної творчої діяльності, (а 
зовсім не якийсь «дарунок Божий»), та пропонує задля 
досягнення цього «неповторного» (як вважалось раніше) 
стану лише виконання деяких розумових операцій: (надано 
на сайті [http://www.shedevrostroenie.narod.ru/]). 

Значне місце в творчості В.Е. Абракітова має не тільки 
наукова, а й літературна діяльність. Автор серії романів 
«Закат Великой Империи» в кількості 16 книг (написання 
яких розпочате в 1996 р.), структурно поділених на 320 
частин та 1940 глав. З ними можна ознайомитись на сайті 
http://www.great-empire.narod.ru. Найновіша з художніх книг 
(на момент подання цієї інформації) – роман «Метаморфозы 
Золотой Рыбки» - видана в Харкові в 2007 р. видавництвом 
«Скорпіон». 

Колосальна електронна праця – «Абракітов В.Е. 
Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці: 
Енциклопедичний словник» (обсяг – більш ніж 200000 
знаків!) - надана для безперешкодного ознайомлення читачів 
на авторському сайті [http://abrakitov.narod.ru/average-
encicloped.htm]. 

Широко представлений в Інтернеті: пошукова система 
«Рамблер», наприклад, на ключове слово «Абракитов» 
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знаходить більш ніж 300 посилань; «Яндекс» - 580 посилань; 
«Google» - 656 посилань. 

Матеріали наукових досліджень автора послужили 
основою для написання ним дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора наук, (захист якої планується 
найближчим часом). У зв`язку з цим автор вирішився на 
сміливий, безпрецедентний, оригінальний крок: розмістив 
в Інтернеті проект автореферату до докторської дисертації! 
Ознайомитися із ним за веб-адресою [http://abrakitov. 
narod.ru/average-diser.htm] вільним чином може будь-який 
бажаючий. 

В 2001 р. к.т.н. Абракітову В.Е. присвоєно вчене звання 
доцента. 

Член Спілки фахівців безпеки життєдіяльності з моменту 
її заснування (з 2002 р.) 

В 2002 р. персональна інформація про Абракітова В.Е. 
та його видатні наукові досягнення була опублікована в 
головному галузевому журналі «Охорона праці», в рубриці 
«Специалисты охраны труда Украины - 2002. Официальный 
раздел» [Охрана труда. Научно-производственный 
ежемесячный журнал. № 7(97) / 2002. – с. 53]. 

В 2007 р. «Академією безпеки та охорони здоров`я» йому 
присвоєно почесне звання академіка; в тому ж році почесне 
звання академіка йому присуджено також «Международной 
академией наук экологии и безопасности» (МАНЭБ). 
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УДК 530.19 
В.Э. Абракитов. Утилизация звуковой энергии -новое направление 

в науке и технике. Харьков: Парус, 2007 . – 80 с. 

Излучение звуковых волн представляет собой перенос энергии в 
пространстве, обладающий четкими энергетическими характеристиками. Но 
до сих пор никто не сумел придумать, как именно собрать эту распределенную 
в пространстве энергию, утилизировать ее для дальнейшего полезного 
употребления? При этом в некоторых условиях (например, цех по испытанию 
реактивных двигателей и др.) мы имеем дело с очень большими мощностями 
источников шума, с излучением в окружающую среду очень больших значений 
звуковой энергии. Предложено совместить процесс утилизации звуковой 
энергии с современными технологиями борьбы с шумом, т.е. создать такие 
шумозащитные средства, которые бы не только поглощали в себя звуковую 
энергию, но и каким-то образом сделали возможным применение поглощенной 
энергии на пользу людям? Запатентован способ преобразования звуковой 
энергии, которая включает ее поглощение и превращение в электрическую 
энергию, разработаны и запатентованы (различные между собою) конструкции 
устройств для его реализации. 

Ил. 09. Библиогр.: 38  назв. 

UDC  530.19 
V.E. Abrakitov. Salvaging to sound energy - a new direction in science 

and technology . Kharkov: Sail, 2007 . – 80 p. 

The radiation of the sound waves directly presents itself carrying the energy 
in space, described clear energy feature. But hitherto nobody did not be able do, as 
exactly collect this portioned energy in space, utilize it for the further useful use? 
Herewith in some condition (for instance, shop on test the jet engines and others) we 
deal with very greater power of the sources of the noise, with radiation in surrounding 
ambience very greater importance’s of the sound energy. It is offered to combine 
the process to salvaging to sound energy with modern technology of the fight with 
noise i.e. create such anti-noise of the facility, which not only absorbed in itself sound 
energy, but also some image has permitted using absorbed energy on profit to people? 
The Patented way of the transformation to sound energy, which includes its absorption 
and conversion in electric energy, is designed and patented (different between itself) 
to designs device for its realization. 

Fig. 09. Ref.: 38 items 
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