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(54) Назва корисної моделі: 

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНА ПАНЕЛЬ КАСЕТНОГО ТИПУ 

(57) Формула корисної моделі: 

1. Звукоізоляційна панель касетного типу, що містить у вигляді демпфера декілька жорстких та гнучких стінок 
із листового матеріалу з отворами із розміщеними між ними мембранними елементами, яка відрізняється 
тим, що зовнішня передня стінка виконана із листового жорсткого матеріалу з отворами циліндричної форми з 
переходом в конус, навпроти яких розміщені пристосування для ослаблення та утилізації шуму з 
перетворенням енергії шуму в електричну, які виконані в теоретично обґрунтованих місцях, а внутрішня стінка 
виготовлена із напівгнучкого листового матеріалу з комірками, в які встановлюються в шаховому порядку 
мембранні елементи із тонкого листового матеріалу у формі овалу, циліндра, квадрата, прямокутника зі 
зрізаними (з округленими) зовнішніми кутами та задня зовнішня стінка, виготовлена із суцільного жорсткого 
листового матеріалу. 
2. Звукоізоляційна панель касетного типу за п. 1, яка відрізняється тим, що по функціональним ознакам 
пристосування складається з двох частин, перша з яких включає дифузійного типу гучномовець-збирач-
передавач енергії шуму в електричну, випрямляч напруги, провідник постійного магніту, електричний фільтр 
та дросель з регулятором їх положення в різних напрямках на визначений кут нахилу. 
3. Звукоізоляційна панель касетного типу за пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що друга частина пристосування 
включається через перемикач і налічує операційний підсилювач, вихід із якого є першим виходом і з'єднаний з 
блоком перебудови фільтра, причому вихід перебудованого фільтра є другим виходом, в схему послідовно 
включені між інвертованим входом і виходом операційного підсилювача перший і другий резистори, з 
наступним включенням послідовно між інвертованим входом і другим виходом третього і четвертого 
резисторів; а рухомий контакт перемикача з'єднаний з шиною заземлення, перший контакт якого з'єднаний з 
загальною точкою з'єднання першого і другого резистора, другий нерухомий контакт - з загальною точкою 
з'єднання третього і четвертого резисторів. 

Сторінка 3 із 4 


