
«Зниження шуму механічних систем із застосування пасивних і активних інтелектуальних 
методів та технологій» 

 
Основні наукові результати 
Розроблена нова теорія зниження шуму і вібрації гнучких конструкцій з використанням 

інтелектуальних технологій. 
Розроблені методи пасивного, активного і комбінованого зниження вібраційного і акус-

тичного випромінювання механічних систем. 
Запропоновано метод визначення звукоізоляції пористих звукопоглинаючих матеріалів в 

ревербераційних камерах із застосуванням гумової підкладки, що дозволяє проводити визна-
чення характеристик звукоізоляційних матеріалів більш достовірно з мінімальними витратами.  

Практична цінність 
Результати роботи, алгоритми і методи зниження шуму і вібрації були використані в яко-

сті основ для виконання НДР № 622-Х09 “Обґрунтувати аналітичні матеріали для рекомендацій 
щодо проектування екранів для захисту від шуму”, а також при розробці “Рекомендацій щодо 
проектування шумозахисних екранів“. За результатами проведених досліджень отримано па-
тент № 47858 на корисну модель “Пристрій для визначення опору продуванню потоком повітря 
пористих звукопоглинаючих матеріалів“. Також результати роботи реалізовані в навчальному 
процесі НАУ при викладанні дисципліни “Основи акустичного моніторингу довкілля“ та лягли 
в основу розроблених чотирьох методичних вказівок для лабораторних робіт. 

Отримані результати забезпечують зниження рівнів шуму механічних систем із застосу-
ванням пасивних, активних та комбінованих методів на 7 – 9 дБ. У зв’язку з впровадженням в 
Україні нормативної бази Європейського Співтовариства та впровадженням до 2010 нових 
більш жорстких стандартів щодо шуму ці результати будуть сприяти впровадженню сучасних 
методів зниження шуму у промисловості,  на транспорті, у соціальній сфері 

Розроблені рекомендації щодо оптимізації акустичних характеристик в герметичних ка-
бінах повітряних суден шляхом застосування пасивних засобів зниження шуму підтверджені 
актами упровадження ДП Антонова і Аерокосмічної агенції „МАГЕЛЛАН”. 
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