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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

В учбовій дисципліні „Теоретичні основи акустики-2” вивчаються основні  
теоретичні положення про утворення та поширення звукових коливань в 

пружних ідеальних середовищах і умови  формування звукових полів у 

відкритих просторах, напівпросторах та хвилеводах.. При цьому, вивчення 

основних фізичних закономірностей утворення звукових полів відбувається з 
використанням розв`язків основних рівнянь акустики за загальних граничних 

умов.  

     Основною особливістю дисципліни є її фундаментальний характер, 

націленість на формування у студентів навичок застосування математичних 

методів для  описання звукових полів і їх характеристик та фізичного 

тлумачення результатів. Дисципліна є базовою для подальшого набуття 

професійних знань  за напрямком підготовки “ Акустотехніка”. Учбова 

дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами у процесі вивчення 

курсів фізики, вищої математики, аналітичної геометрії та загальної теорії 
коливань. 

. 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ 
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення дисципліни “Теоретичні основи акустики 2” полягає у 

набутті студентами  знань з області описання процесів утворення  і 
поширення звуку в ідеальних пружних середовищах, а також  визначення 

основних характеристик звукових полів для джерел звуку класичних видів і 
форм, дослідження загальних принципів утворення розсіяних полів, полів в 

хвилеводах та застосування сучасних методів вивчення особливостей 

формування акустичних в режимах прийому та випромінювання звуку.. 

 

II. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
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II. 1. ЛЕКЦІІ 
 

 

Розділ 5  ХВИЛЕВОДНЕ ПОШИРЕННЯ ЗВУКУ. ГРУПОВА ШВИДКІСТЬ  

Тема 5.1. Хвилеводи. Постановка задачі, граничні умови, розвязок для  

                  типових граничних умов 

Лекція 19. Хвилеводне поширення звуку. Нормальні хвилі плоского  

                  хвилеводу [1-10] 

Лекція 20. Хвилеводне поширення звуку для трьох основних типів сполучень  

                  границь [1-10] 

Лекція 21. Поніття групової швидкості. . Енергетичне та кінематичне 

визначення [1-10] 

 

Розділ  6   РОЗСІЮВАННЯ ЗВУКУ 

Тема 6.1.  Постановка задачі. Термінологія 

Лекція 22.  Постановка задачі про прийом звуку.  Основні умови.[1-10] 

Лекція 23.  Хвильові особливості  розсіювання звуку [1-10] 

Тема 6.2.  Розсіювання звуку об’єктами основних геометричних форм. 

Лекція 24.  Розсіювання плоскої хвилі на ідеальному нескінченному циліндрі  
                   [1-10] 

Лекція 25.  Розсіювання плоскої хвилі на ідеальній сфері [1-10] 

 

Розділ  7   ЕФЕКТ ДОППЛЕРА 

Тема 7.1.  Ефект Допплера (фізичне тлумачення, особливості,  застосування) 

Лекція 26.  Ефект Допплера (визначення, тлумачення, умови застосування 

для 4-х типових ситуацій) [8,10] 

Лекція 27.  Ширина робочої смуги прийомного тракту акустичних засобів.  

Приклади використання ефекту Допплера. [8,10]  

 

Розділ  8  ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО  РОЗВЯЗАННЯ ХВИЛЬОВИХ ЗАДАЧ  

                  АКУСТИКИ  

Тема 8.1.  Інтегральні методи 

Лекція 28. Застосування методів функції Грина  та інтегралу Кірхгофа [5,8]  

Тема 8.2.  Застосування методу Фур`є 

Лекція 29. Типові схеми застосування методу Фур`є 

Тема 8.3.  Основні положення методу часткових областей 

Лекція 30. Умови на ребрі  [8] 

Лекція 31. Задачі про циліндри в кільцевих шарах (загальні положення) [8] 

Лекція 32. Задачі про стержні та циліндри [5,8] 

 

II.2 ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХІ ЗАНЯТЬ 
 

Цілі практичних занять - закріплення теоретичних положень (кредитного 

модуля навчальної дисципліни) і забезпечення навичок їх практичного 

застосування. 
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Мета занять - надання студентам навичок розв’язання основних типових 

задач акустики  

 

Розділ  5  ХВИЛЕВОДНЕ ПОШИРЕННЯ ЗВУКУ. ГРУПОВА ШВИДКІСТЬ  

Тема 5.1. Хвилеводи. Постановка задачі, граничні умови. Аналогії для різних  

                  фізичних середовищ 

Пр.-9..     Визначення граничних частот хвилеводів та  профілів хвильових 

фронтів 

  

Розділ  6   РОЗСІЮВАННЯ ЗВУКУ 

Тема 6.2.  Розсіювання звуку об’єктами основних геометричних форм  

Пр.-10.  Визначення акустичних полів в освітлених та тіньових зонах 

ідеальних об’єктів розсіювання типових геометричних форм 

 

Розділ  7   ЕФЕКТ ДОППЛЕРА 

Тема 7.1.  Ефект Допплера (фізичне тлумачення, особливості,  застосування) 

Пр.-11. Розрахунки “допплерівського” зсуву, швидкості та ширини смуги  

прийомного тракту  для 4-х типових ситуацій 

 

Розділ  8  ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО  РОЗВЯЗАННЯ ХВИЛЬОВИХ ЗАДАЧ  

                  АКУСТИКИ  

Тема 8.2.  Застосування методу Фур`є 

Пр.-12.  Спрошене аналітичне дослідження порядку розв`язання задач  

випромінювання звуку акустичними системами  

Пр.-13.  Спрошене аналітичне дослідження порядку розв`язання задач  

прийому звуку акустичними системами  

Тема 8.3.  Основні положення методу часткових областей 

Пр.-14..     Приклади  аналітичного дослідження порядку розв`язання задач  

прийому та випромінювання звуку із застосуванням методу часткових 

областей 

 

III. ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕМЕСТРОВІ  ЗАВДАННЯ 
 

Згідно з навчальним планом в якості індивідуального семестрового 

завдання передбачається власне самостійне опрацювання матеріалу. 

Індивідуальні завдання призначені для закріплення та поглиблення знань, 

отриманих під час аудиторних занять та для підготовки студентів до 

самостійної творчої роботи.  

      Форма контролю виконання завдань за умов довільного обрання 

студентами вихідних даних для виконання завдань на практичних заняттях  – 

визначається викладачем. 

З  МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩЕНАВЕДЕНОГО,  В КУРС ВВЕДЕНО 

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ, ЗАВДАННЯ ЯКОЇ МАЮТЬ ОХОПЛЮВАТИ ВСІ 
РОЗДІЛИ КУРСУ 
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Згідно з навчальним планом в якості індивідуального семестрового 

завдання передбачається власне самостійне опрацювання матеріалу та 

виконання  розрахункової роботи  (тематика розділу 7, тема  7.1). 

 

      Перелік рекомендованих тем до самостійних занять : 

1. Хвилеводне поширення звук.  

2. Задачі дифракції в акустиці: 
     - акустично жорсткі об’єкти; 

     - акустично м’які об’єкти;  

3. Ефект Допплера 

4. Застосування методу Фурье 

 

IV. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 

 

         Модульна контрольна робота № 1 (розділ 5, тема 5.1) 

Хвилеводне поширення звуку 

        Контрольна  передбачає відповіді на теоретичні питання за вказаною 

тематикою. 

 

.  

V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

Для засвоєння кредитного модуля “Теоретичні основи акустики - 1” 

використовуються такі методи навчання : 

- лекційні заняття; 

- практичні заняття; 

- виконання РР. 

На лекційних та практичних заняттях регулярно проводиться опитування 

студентів, спрямоване на обговорення і роз’яснення основних теоретичних 

положень, які забезпечують розв’язок поставлених задач і більш глибоке 

розуміння фізичної суті процесів, що обговорюються. 

З метою інтенсифікації навчального процесу та підвищення якості 
підготовки фахівців, підвищення мотивації студентів до активного, свідомого 

навчання, систематичної самостійної роботи протягом семестру та 

відповідальності за результати навчальної діяльності запропонована 

рейтингова система оцінювання успішності студентів. 

Для більш зручної роботи деякі робочі матеріали та методичні вказівки 

надаються в електронному вигляді. 
Вимоги до структури, змісту і оформлення навчальної програми викладені 

у Методичних рекомендаціях до складання навчальних програм дисциплін та 

робочих навчальних програм кредитних модулів/ Уклад. В.П. Головенкін.-2-

ге вид.ю переробл. іІ допов. –К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”” ю2006. – 

20 с. 

 

VI. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
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     Навчальна  програма складена на основі освітньо-професійної програми СВО 

напряму підготовки 6.050803 Акустотехніка  
 

Розробник програми – д.т.н. професор кафедри  акустики та 

акустоелектроніки НТУУ  “‘КПІ” Коржик О.В. 
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