
«Оптимізація акустичних характеристик авіаційних панелей з використанням  
інтелектуальних технологій» 

 
Основні наукові результати 
Запропоновано методику розрахунку структурно-акустичних характеристик панелей фю-

зеляжу, яка базується на розробленому методі визначення рішень рівнянь коливань поверхні 
панелей і на розрахунках розповсюдження звуку крізь авіаційні панелі з метою оптимізації їх 
структурно-акустичних характеристик ,  урахуванням впливу стрингерів і шпангоутів, які до 
цього не використовувались. Розроблений метод є універсальним і дозволяє розраховувати зву-
коізоляцію панелей для різних граничних умов шляхом використання необхідних балочних фу-
нкцій. Запропоновано також нові алгоритми розрахунків коефіцієнтів активного та реактивного 
опорів випромінюванню авіаційних панелей з силовим набором.  

Вперше розроблено методику оптимізації розміщення мас на авіаційній панелі із умов 
забезпечення її ефективної звукоізоляції. Результати теоретичних розробок підтверджені експе-
риментальними дослідженнями на авіаційних панелях в акустичних камерах НАУ і даними ви-
мірювання звукоізоляції іншими дослідниками. Наукову значимість має  запропонований метод 
оптимізації розподілу точкових мас на поверхні панелей за критеріями звукоізоляції панелі. Та-
ка проблема взагалі вперше сформульована як задача оптимізації, а проведені теоретичні роз-
робки та їх експериментальна перевірка дозволили отримати її вирішення. 

Розроблено методику синтезу адаптивної системи автоматичного управління (САУ) на 
основі активних методів зниження вібраційного навантаження, яка відрізняється від існуючих 
необхідністю визначення оптимальних координат розташування сенсорів і виконавчих пристро-
їв, а також ідентифікацією об’єкта управління в лінійному діапазоні, що дозволило отримати з 
високою достовірністю параметри моделі об’єкта управління  

Розроблено методику налаштування параметрів ПІД-регулятора, яка відрізняється від іс-
нуючих визначенням оптимальних параметрів регулятора на основі ідентифікації об’єкта 
управління та дозволяє забезпечити адаптивність запропонованої САУ вібраційним наванта-
женням. 

Реалізація запропонованих підходів для розрахунку елементів конструкції та фюзеляж-
них панелей дозволяє ефективно знижувати авіаційний шум в кабінах повітряних суден дозво-
лить на реальних конструкціях фюзеляжу запропонувати ефективні методи зниження авіацій-
ного шуму в кабінах повітряних суден. 

Значимість отриманих наукових результатів 
Реалізація отриманих наукових результатів у конструкції літака типу Антонов-140 та Ан-

тонов-148 дозволяє знизити рівні шуму всередині кабіни на 5-7 дБА і задовольнити вимоги віт-
чизняних та міжнародних стандартів до умов комфорту в кабінах літаків.  

Практична цінність 
Практична цінність результатів досліджень досягнута шляхом впровадження сучасних 

методів зниження шуму у промисловості і на транспорті. 
На ДП Антонов впроваджені наступні результати роботи. 
Розроблені алгоритми розрахунку звукоізоляції авіаційних панелей з силовим  набором 

дозволяють виконати оптимізацію звукоізоляції панелей за допомогою точкових мас. Застосу-
вання програмного продукту для розрахунків оптимальної звукоізоляції панелі дозволяє підви-
щити її ефективність при полігармонічному зовнішньому акустичному збудженні від гвинтів 
турбогвинтового повітряного судна. Підвищення звукоізоляції складає 6,8 дБ при загальній до-
датковій масі, що дорівнює 20% від маси окремої панелі, яка перевипромінює акустичні коли-
вання від гвинтів в середину кабіни; 6 дБ – при додатковій масі окремої панелі 10%; 4,6 дБ – 
при додатковій масі окремої панелі 5%. Розроблені алгоритми активних методів автоматичного 
управління вібраційного навантаження механічних конструкцій. Ефективність даного методу 
зниження вібраційного прискорення на об’єкті управління досягає 2,9 дБ. Для літака АН-140 
підвищення звукоізоляції для другої акустичної моди коливань гвинтів дорівнює 12 дБ, для тре-
тьої гвинтової моди - 1,6 дБ (при загальній додатковій масі 10% від маси конкретної панелі). 



На ДП «Вінницькій авіаційний завод» впроваджені наступні результати роботи. 
Розроблена методика оптимізації акустичних характеристик дозволила значно покращи-

ти шумозахисні характеристики панелей без їх істотної переробки за допомогою встановлення 
додаткових мас в розрахованих точках та отримати рішення  задач оптимального розподілу мас 
на панелях. Розрахункові і експериментальні результати впровадження показали зменшення рі-
вня звукового тиску в середньому на 5-6 дБ у широкій смузі частот та на 4,5 дБ у діапазоні час-
тот 50 – 180 Гц, що поліпшило умови праці та знизило рівень акустичного забруднення навко-
лишнього виробничого середовища. 

НА ДП «ДерждорНДІ» впроваджені наступні результати роботи. 
Розроблені рекомендації щодо проектування шумозахисних екранів на автомобільних 

дорогах України спрямовані на зменшення негативного впливу шуму на навколишнє середови-
ще, забезпечення виконання нормативних вимог до матеріалів і конструкцій шумозахисних ек-
ранів, забезпечення архітектурного вігляду шумозахисних екранів, забезпечення необхідної на-
дійності й довговічності шумозахисних екранів, зменшення витрат на експлуатацію шумозахи-
сних екранів.  

Як результат проведених досліджень запропоновано „Методику розрахунку структурно-
акустичних характеристик панелей фюзеляжу”, яка дозволяє впровадити конструкторські рі-
шення зниження шуму панелей, захисних кожухів з використанням пасивних і активних техно-
логій зниження акустичного випромінювання механічних конструкцій. 
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