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ОРІЄНТОВАНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА ІЗ ЗАДАНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ
СПРЯМОВАНОСТІ

Винайдена "Орієнтована акустична система із заданою характеристикою спрямованості ", що представляє собою пристрій
моно-, стерео-, квадро- і поліфонічного відтворення магнітофонних і інших фонограм . Технічним результатом від використання
винаходу є поліпшення характеристики спрямованості, підвищення потужності випромінювання й усунення перекручувань
амплітудно-частотної характеристики відтворюваної фонограми.

Наш винахід відноситься відноситься до області приладобудування і може використовуватися, зокрема,
для моно-, стерео-, квадро- і поліфонічного відтворення магнітофонних і інших фонограм.

У відомих системах спрямованого випромінювання звуку використовуютьс я пристрої для концентрації
звукової енергії, виконані у виді групових випромінювачів і рупорів [ 1]. Таким чином, головна задача
конструювання систем спрямованого випромінювання звуку – забезпечення фокусування звуку згідно з
заданою характеристикою спрямованості, що накладає дуже жорсткі вимоги на технічні параметри таких
пристроїв.

Прототипом нашого винаходу є орієнтована акустична система [ 2], що містить увігнутий рефлектор і
акустичний випромінювач, розміщений усередині рефлектора Її основний недолік, – недостатня
звукоізолююча спроможність стінок рефлектору, що знижає ефект фокусування звуку.

Задача нашого винаходу – забезпечення більш ефективного фокусування звукової енергії за рахунок
підвищення звукоізолюючої спроможності рефлектора. Таким чином, перед винаходом була поставлена
задача мінімізувати кут випромінювання і забезпечити максимально можливу концентрацію звукового
потоку.

Наш новий винахід базується на теоретичних посиланнях, що призвели до створення так званих
акустичних лазерів – що представляють собою вузькоспрямовані звукові випромінювачі нетрадиційної
конструкції, являючи собою нове слово в науці і техніці.

Наші дослідження в цій галузі, що спираються на ряд наших попередніх винаходів [3, 4, 5, 6], дозволили
значно вдосконалити відому конструкцію, наділивши її рядом переваг щодо прототипу.

Формула нашого винаходу [7] згідно патентних документів : орієнтована акустична система, що містить
увігнутий рефлектор і акустичний випромінювач, розміщений усередині рефлектора, що відрізняється тим,
що в неї введений електричний трансформатор у виді двох не з'єднаних механічно обмоток, а рефлектор
виконаний у виді двох розташованих із зазором одна щодо інший стінок, по 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 відпо відно, у проміжку між стінками
рефлектора утворений середній вакуум з умовою перевищення на 1 - 2 мм довжини вільного пробігу
молекул над найменшим розміром між стінками, електричний трансформатор встановлений у зазорі між
стінками рефлектора, одна з обмот ок електричного трансформатора закріплена на внутрішній стінці
рефлектора і підключена до акустичного випромінювача, а інша закріплена на зовнішній стінці рефлектора і
підключена до джерела електричного сигналу, при цьому виходи сполучних проводів у вакуум ований
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 герметизує, з вакуумно ї гуми.
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Рис. 1. Відбиття нашого винаходу у всесвітній мережі Internet.

Винахід пояснюється кресленням.
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Рис.2. Орієнтована акустична система Абракітова [ 7]:
1 - сполучні проводи;
2-6 - рефлектор у складі:
2 - зовнішня стінка рефлектора ;
3 - герметично закупорені отвори;
4 - в простір із вакуумом (середній вакуум з дотриманн ям умови l ≥ d);
5 - внутрішня стінка рефлектора;
6 - пружна прокладка, що герметизує;
7-8 - звукоізолюючий трансформатор.
7 - первинна обмотка;
8 - вторинна обмотка;
9 - гучномовець.

Орієнтована акустична система містить проводи 1, що йдуть від джерела відтвореної фонограми, через
герметично закупорені отвори 3 у зовнішній стінці рефлектора 2 і уведені у внутрішній простір 4
рефлектора, утворений зовнішньою його стінкою 2, виготовленої з матеріалу з великим коефіцієнтом
звукопоглинання, внутрішньою стінкою 5 рефлектора, виготовленої з матеріалу з малим коефіцієнтом
звукопоглинання, і пружною прокладкою, що герметизує, 6, прокладеною по всьому периметрі з'єднання
стінок 2 і 5 рефлектору, у якому підтримується середній вакуум з дотриманням умови незначного - на 1 - 2
мм - перевищення довжини вільного пробігу молекул над найменшою відстанню між стінками 2 і 5
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рефлектору (чи їх виступаючими у внутрішній простір 4 деталями). В внутрішньому пр осторі 4 рефлектору
розміщені первинна обмотка 7 електричного трансформатора, механічно закріплена на зовнішній стінці
рефлектора 2 і електрично підключена до сполучних проводів, і вторинна обмотка 8 електричного
трансформатора, механічно закріплена на вну трішній стінці рефлектора 5 і електрично підключена до
сполучних проводів 1, причому яке -небудь механічне з'єднання чи контакт між обмотками 7 і 8
звукоізолюючого трансформатора відсутній. Вихід сполучних проводів 1 з вакуумованого внутрішнього
простору 4 рефлектору здійснений через герметично закупорені отвори 3 у внутрішній стінці 5 рефлектора,
що має увігнуту форму. Зовні, в атмосферному просторі, у цій увігнутій внутрішній стінці рефлектора 5
закріплений гучномовець 9, до якого і підведені сполучні пров оди 1.

Система відповідно до опису винаходу працює в такий спосіб.
Включається джерело відтвореної фонограми, до складу якого входить підсилювач потужності,

наприклад, повний магнітофон 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 трансформатора 7, 8.

Звукова хвиля, випроменена гучномовцем 9, попадає на внутрішню стінку 5 рефлектора, що має
увігнуту форму, частково відбиваючи від її 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 рефлектора через наявність у ньому середнього вакууму, тобто
відсутності пружного середовища. Таким чин ом, максимально збільшується 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 вакуумований простір 4, а в інші елементи пристрою. Вона може погіршити якість звучання і
характеристики пристрою, тому задача винаходу полягає в усуненні цієї частини. Для цього зовнішня стінка
2 рефлектори виготовлена з матеріалу з високим коефіцієнтом звукопоглинання, наприклад фторопласта,
армованого для міцності металом, а між нею і внутрішньою стінкою 5 рефлектора мається пружна
прокладка, що герметизує, 6, виготовлена, наприклад, з вакуумної гуми. Це вирішує проблему виключення
можливості проникнення звукової енергії у виді 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 вакуумованому просторі 4. При цьому звукова енергія, що
пройшла по сполучних проводах 1 у вторинну обмотку 8 зазначеного трансформатора, перейти з її в
первинну обмотку 7 зазначеного трансформатора і далі на сполучні проводи 1 не може, тому що відсутній
прямий механічний контакт між обмотка ми 7 і 8 і вони закріплені на різних стінках 2 і 5 рефлектора.

Технічним результатом від використання винаходу є поліпшення характеристики спрямованості,
підвищення потужності випромінювання й усунення перекручувань амплітудно-частотної характеристики
відтворюваної фонограми.

Додатково у складі винаходу запатентована також оригінальна конструкція звукоізолюючого
трансформатору, що заважає пересуванню структурного звуку по з’єднувальним проводам. Така
конструкція може використовуватися не тільки у складі опи саного винаходу, але й окремо – у складі будь-
якого шумозахисного пристрою.

Відомі технічні рішення, що володіють зазначеними вище істотними ознаками винаходу, на даному
рівні розвитку науки не виявлені  У зв'язку з чим, відповідно до результатів патентної експертизи [7],
пропоноване технічне рішення має винахідницьку новизну на світовому рівні. Відповідно до
загальноприйнятого порядку, пріоритет винаходу захищений відповідним патентом № 2081517 (Росія).



Абракітов В.Е. Орієнтована акустична система із заданою характеристикою спрямованості //
Науковий вісник будівництва. Вип. 37. Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 200 6. - с. 231-237.

Реальна характеристика спрямованості
Задана характеристика спрямованості

0о

30о

60о

90о

120о

150о

180о

90о

150о

120о

60о

30о

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Рис.3. Характеристики спрямованості орієнтованої акустичної системи Абракітова [7].

В електронному вигляді во всесвітній мережі Internet опис нашого винаходу представлений на сайті
наукових відкриттів та винаходів http://www.discovery.h11.ru, та багатьох інших веб-сайтах, що присвячені
пропаганді та популяризації всесвітних досягнень в галузі нових технологій.
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