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صدا



اصول و مبانی صدا

.ام داردنآکوستیکصدا انتشار و دریافت تولید، بوده است و علم با طبیعت صدا اولین وسیله ارتباط انسان با یکدیگر و 

ارند و باید داه در دنیای صنعت و تکنولوژی امروز صداهای ناخواسته ای هم به وجود می آیند که برای انسان عوارض روانی و فیزیولوژیک ناخوشایندی به همر
.از به وجود آمدن و انتقال آنها جلوگیری کرد

کلی در یک جسم در حال ارتعاش، حالت ناپایدار موجی ش. و ماهیت صدا شاخه ای از علم فیزیک است که با انعکاس و کیفیت صدا رسانی سر و کار داردفیزیک 
.محیط پیرامون خود که فراگیر نامیده می شود پدید می آورد

ک ارتعاش بنابراین پدیده ای احساسی که توسط ی. این امواج هرچه از منبع ارتعاش دور تر می گردند، انرژی آنها توسط فراگیره جذب و به تدریج از بین می روند
.شودنامیده می صدا یا صوت گوش انسان را تحریک می نماید، 

.نامیده می شودمیدان آکوستیکی و فضایی که در آن این پدیده رخ می دهد، 

ماهیت صدا 



وجود می آید اگر در یکی از نقاط فشار تغییر کند، حالت نامتعادل به. فشار در همه جای یک محیط همگن یا فراگیر که در حالت تعادل است یکسان می باشد
ه در این حالت اگر ذره ای از حالت تعادل خارج شده و شروع به ارتعاش نماید با توجه ب. که این عدم تعادل به تمام نقاط محیط متعادل منتقل می گردد

فشار شایساختمان مولکولی جسم فراگیر ذره مرتعش شده فشاری را در مولکول بعدی در پیرامون خود پدید می آورد که می توان گفت نقطه مفروض با افز
بار در ۱۶اگر این جابجایی ها بیش از . از انتشار فشار ذرات به یکدیگر موج پدید می آید. مواجه شده و به عکس در ذره متقارن آن کاهش فشار به وجود می آید

.د بودواهثانیه باشد، صدا ایجاد می شود و اگر همین افزایش و کاهش فشار در یک مسافت خاص به تصویر کشیده شود آنچه به دست می آید امواج صوتی خ



قدار مثبت و از صفر تا در بسیاری از منابع آکوستیکی، از صفر تا نقطه بیشینه م. عبارت است از فاصله بین دو نقطه بیشینه و کمینه فشار در امواج صوتی: دامنه
شودنقطه کمینه مقدار منفی خوانده می 

.
نامیده  Hzزواحد تعداد نوسانات در ثانیه، هرت. عبارت است از تعداد نوسانات کامل امواج در یک ثانیه که از یک نقطه معینی عبور کنند: فرکانس یا بسامد

ثانیهموج در ۱۰۰۰است، یعنی تعداد  ۱۰۰۰Hzمی شود یک کیلو هرتز که معادل 

اج صوتی در این مسئله بستگی به جنس و دمای محیطی دارد که امو. عبارت است از مقدار مسافت طی شده توسط امواج صوتی در مدت یک ثانیه: سرعت صوت
.کنندآن حرکت می 

کمیت های صوتی



وتی را در مواد جدول زیر سرعت حرکت امواج ص. هر قدر رطوبت هوا بیشتر باشد سرعت صدا نیز بیشتر است. سرعت صوت با رطوبت نیز رابطه مستقیم دارد
.مختلف نشان می دهد



.عبارت است از فاصله بین دو نقطه متوالی و همانند، مانند فاصله بین دو بیشینه و یا دو کمینه: طول موج
. طول موج به سرعت و نیز فرکانس صدا بستگی دارد

.اندازه گیری میشود Wعبارت است از مقدار انرژی خروجی از یک منبع صوتی در واحد زمان که با واحد وات: توان

احد پاسکال فشار صدا مقداری بی نهایت کوچک است که با و. عبارت است از میزان تغییر فشار اتمسفریک ایجاد شده توسط صدا در محیط فراگیره: فشار
.سنجیده می شود

.عبارت است از میزان انرژی صوتی که در واحد زمان بر واحد سطح عمود بر جهت انتشار موج می رسد: شدت

لت اختالف فاز در تداخل امواج چنانچه دو موضوع فرکانس های یکسان مثل امواج منتشر شده و بازتاب با یکدیگر ترکیب شوند ممکن است به ع: امواج ساکن
مده به به وجود آدرجه در بعضی نقاط یکدیگر را تضعیف کرده و نیز تساوی فازها یکدیگر را تقویت کند از آنجایی که محل این نقاط ثابت است الگوی۱۸۰

.امواج ساکن معروف است



حد باالی آن را آن با . هرتز باشد را می شنود که به آن محدوده و یا میدان شنوایی می گویند۲۰۰۰۰هرتز تا ۲۰انسان صدایی که نوار فرکانس آن از گوش 
هرتز  به صورت لرزه احساس شده که در صنعت از آن ۱۶نوسانات آرام تر از . هرتز است۱۶۰۰۰سالگی در حدود ۴۰باال رفتن سن کاهش می یابد و در سن 

اینگونه . هرتز می شنوند۹۰۰۰۰و خفاش بیش از ۳۰۰۰۰هرتز را برخی از جانوران مانند سگ تا ۲۰۰۰۰همچنین نوسانات بیش از . استفاده می گردد
هرتز  فروصوت و فرکانس های صوتی ۲۰فرکانس صوتی پایین تر از . امواج استفاده های علمی و صنعتی داشته و ارتباطی با آکوستیک و معماری ندارند

گیرد با این که فراصوت و فروصوت توسط انسان قابل شنیدن نمی باشد، اما فردی که در معرض آنها قرار می. هزار فراصوت اطالق می گردد۲۰باالتر از 
.دچار احساس سرگیجه تهوع و سردرد می گردد

محدوده شنوایی



حساسیت گوش به فرکانس های پایین به . هرتز را به راحتی و بدون زحمت درک می کند۴۰۰هرتز الی ۵۰۰گوش انسان امواج صوتی با فرکانس های 
بود زندگی کردن بسیار دشوار می شد زیرا در این صورت صدای ۱۶اگر گوش انسان قادر به شنیدن امواج با فرکانس پایین تر از . مراتب کمتر است

الی ۵۰۰هرتز صدای بم، بین ۲۵۰صداهای با فرکانس کمتر از . گردش خون و یا هضم غذا شنیده و همواره صدای شبیه به ریزش آبشار حس می شد
.هرتز از لحاظ احساسی صدای زیر هستند۱۰۰۰هرتز صدای وسط و باالتر از ۱۰۰۰

معیار شدت و فشار آستانه شنوایی گوش انسان بر اساس دو. شدت صدای آستانه شنوایی، ضعیف ترین صدایی است که گوش انسان می تواند آن را بشنود
.هرتز اندازه گیری می شود قابل بیان است۱۰۰۰صدا در فرکانس 

.قرار داردبین این دو آستانه، میدان شنوایی. حد باالی حساسیت گوش نیز آستانه دردناکی نامیده می شود که بیش از حد تحمل و درد آور می گردد



شار صدا از فترآنجایی که مقادیر شدت و فشار صدا دارای ارقام زیادی بوده و به خاطر سپردن آنها مشکل است، از این رو به منظور سهولت، از تراز شدت واز 
ر گراهام بل اندلکسیعنی لوگاریتم این اعداد به جای آنها استفاده می شود که به خاطر داشتن آنها به مراتب سهل تر و عملی تر بوده و واحد آن به افتخار ا

.فیزیکدان آمریکایی دسیبل نامگذاری شده است

دسی بل ۳آن همچنین با دو برابر شدن شدت صدا، تراز شدت. بنابراین می توان گفت که تراز صدا در نقطه آستانه شنوایی برابر با صفر دسیبل خواهد بود
۳۰برابر شدن شدت صدا، تراز صدا  ۲۰dB 1000برابر شدن شدت صدا تراز صدا ۱۰۰دسی بل ۱۰برابر شدن شدت صدا، تراز صدا ۱۰افزایش یافته و با 

.دسی بل و به همین ترتیب افزایش می یابد

ادراک بلندی صدا نیز در انسان لگاریتمی است به. دسیبل می باشد۱۲۰بوده و آستانه دردناکی ۱۴۰محدوده شنوایی انسان در مقیاس دسی بل بین صفر الی 
دسی بل ۸۰بنابراین به عنوان مثال، تراز شدت صدای . دسی بل افزایش در تراز شدت صدا، ادراک بلندی صدا نیز دو برابر می گردد۱۰صورتی که به ازای هر

.بار بلندتر می باشد۶۴دسی بل بوده و ۲۰یک میلیون با شدیدتر از 

تراز شدت و فشار صدا بر حسب دسی بل 




