
     Опрацювати літературні джерела та з'ясувати, що таке звук і
як він впливає на навколишнє середовище; 
     розглянути будову та принцип дії приладів, які зменшують
рівень шуму та принципи їх дії;(Рис.1)
     ознайомитися з квантовою теорією звуку і висунути власні
гіпотези, щодо звуку, на підставі отриманої інформації; 
     розробити конструкцію поглинача шуму; 
     побудувати шумопоглинач та перевірити його дію на
практиці;

Завдання роботи

 Результати й висновки: 
     Виявили, що наразі інформації про квантову будову звукової
хвилі мало.

     Дослідили принцип дії, переваги та недоліки приладу "MUZO".

     Запропонували гіпотези щодо будови звукової хвилі та
можливості знищувати/поглинати шум.

     Розробили принципову схему Аналізатора звуку та
перевірили його на практиці.

     В подальшому допрацюємо шумопоглинач та запропонувати
нові ідеї для поглинання та виробилення енергії зі звуку.

Мета створити прилад для зменшення шумового навантаження в
приміщенні. 

Об’єктом дослідження є ефективний спосіб зменшення шумового
навантаження.
Предмет дослідження: створення приладу, що зменшує рівень
шуму в кімнаті.

                                            Хід роботи: 
   Опрацьовано інформацію про звук та його вплив на навколишнє
середовище.
   Розглянуто принцип дії приладу "MUZO", який зменшує шумове
навантаження.(Рис.2)
   Виявлено переваги та недоліки цього винаходу
   Запропоновано власні гіпотези, щодо можливості зменшення
шумового навантаження.
   Розроблено принципову схему приладу та проведені відповідні
розрахунки.
   Побудовано прилад та перевірено його в дії.

Пристрій "MUZO"

Рисунок 2

Методи дослідження: теоретичний та експериментальний.

Складові приладу:
      Аналізатор звуку складається з головної плати Arduino UNO,
мікрофона KY-037, який приймає звук, дисплею wh1602,
подавача сигналу "buzzer", кнопки перезавантаження та вибору
режима.(Рис.3)
      Поглинач шуму має складатися з плати Arduino NANO, яка
під'єднана до Arduino UNO через шину I2C для передачі даних
про частоту звуку та динамік, який створює звук в протифазі
відповідно до отриманої інформації.

Рисунок 1

Принцип заглушення звуку

Рисунок 3

Наш аналізатор звуку
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