
 





 تعریف موج 
 و نامنظم یا منظم صورت به محیط تعادل خوردن هم بر یا آشفتگی از عبارتست موج

   .باشد می انرژی انتقال برای راهی
 .هستند خال و مادی های محیط در انتشار قابل ، خود ماهیت به بسته امواج

 

 



 اشکال مختلف امواج مکانیکی

  .است زیر قرار به آن عمده شکل سه

 موج انتشار راستای بر موج حامل ماده ذرات حرکت : عرضی ( الف

 ( آب امواج) .است عمود

 

 

 

 



 اشکال مختلف امواج مکانیکی

 انتشار راستای در موج حامل ماده ذرات حرکت : طولی ( ب

 ( صوتی امواج)  .است موج

 

 

 

 

 
  در و است طولی و عرضی شکل دو از ترکیبی : پیچشی ( ج

   .باشند می انتشار و تولید قابل مخصوصی محیطهای
 



 :امواج صوتی 
 

 هوا مولکولهای ارتعاش باعث که هوا مثل االستیک محیط در شده ایجاد نوسان

 فشار از بیشتر یا کمتر فشار تغییر این که گردد می هوا فشار مداوم تغییرات و مجاور

  و دامنه از معینی محدوده در و شده منتشر هوا در طولی بصورت و است اتمسفر

   .است درک قابل انسان برای فرکانس

 

 



  مشخصه سه دارای که هستند سینوسی امواج ، صوتی امواج ترین ساده     
   .باشند می خود به مربوط فشار دامنه و موج طول ، فرکانس

 
 

   C = ƒ.λ 

    

    

 

 

 



 انواع صدا برحسب فرکانس

LOW Frequency 

Medium Frequency 

High Frequency 



 انواع صوت از نظر محیط انتشار

 گوش به و منتشر گاز یا هوا در که هستند اصواتی : هوایی صوت ( الف
   .رسند می

  شده منتشر جامد و مایع محیط طریق از که اصواتی : پیکری صوت ( ب
 شدن تبدیل از پس یا (جمجمه تماس طریق از) مستقیم طریقه به و

   .هستند شنیدن قابل هوایی صوت به

 



 :سرعت موج صوتی 
 

بستگی به خواص محیط دارد. 

 

محیطهای گوناگون دارای چگالی ، االستیسیته و اینرسی مخصوص به خود هستند. 
 
 در گاز و هوا با افزایش دما سرعت صوت افزایش می یابد زیرا انرژی جنبشی گاز به

 .   انتشار صوت کمک می کند

 

هرچه دانسیته محیط انتشار بیشتر باشد سرعت موج صوتی باالتر خواهد بود  . 
 

 گازها <مایعات  <جامدات 

 
 



 



 :سرعت صوت در جامدات 
 

 

 

 

 

 

 
 .  در جامدات چگالی و سرعت صوت رابطه عکس دارند



 انواع صوت از نظر تداوم

 پیوسته اصوات

 ای کوبه و ای ضربه اصوات

 



 اصوات پیوسته
  وقفه خود انتشار زمان طول در : تعریف

   .ندارند

 : است دسته سه شامل

5 از کمتر اغلب تغییرات : یکنواخت اصوات  

 .است بل دسی

تا 5 بین تغییرات : زمان با متغیر اصوات  

   .است بل دسی 15

از بیش تغییرات : نوبتی یا منقطع  اصوات 

   . است بل دسی 15



 اصوات ضربه ای و کوبه ای
 

 :اصوات ضربه ای •
 
 
 
 

 :اصوات کوبه ای •



 :رفتارهای موج صوتی 
 

بازتابش 

پخش یا انحراف 

شکست 

امواج تداخل 

 



 بازتابش

 

 

 

 

 

  در .یابد می افزایش انعکاس میزان چگالی افزایش با جامد های محیط در

   .است بیشتر صوتی جذب و کمتر انعکاس میزان متخلخل و نرم اجسام



 انحراف یا پخش
 

این بدان . امواج صوتی در برخورد با لبه اشیا منحرف و پخش می شوند

 .  معناست که مسیر عبور صوت الزاما مستقیم نیست



 شکست

 به نسبت گردد می دیگر محیط وارد محیط یک از صوتی موج هرگاه

   .کند می پیدا زاویه تغییر عمود خط

    .است موج طول در تغییر دلیل به سرعت در تغییر از ناشی پدیده این



 تداخل امواج
 

 موج چند یا دو ، فضا از ای گستره در که شود می گفته وضعیتی به

   .باشد داشته وجود فضا نقاط از نقطه هر در همزمان

 



 اثر دوپلر
 

 باشند حرکت در هم یه نسبت ها آن دوی هر یا شنونده یا صوت منبع هرگاه

 متفاوت باشند ساکن دو هر که زمانی با شنونده گوش در صوت فرکانس

  . بود خواهد

 بطرف منبع یا نماید حرکت ثابت منبع طرف به شنونده اگر که طوری به

   .کند می دریافت منبع فرکانس از بیش فرکانسی ، باشد حرکت در شنونده

  از کمتر دریافتی فرکانس شود دور صوتی منبع از شنونده اگر چنین هم

   .شود می درک منبع صدای واقعی فرکانس

 



 



 کمیات اندازه گیری صدا

( بل دسی ) صوت توان تراز          ( وات ) صوت توان 

(بل دسی) صوت شدت تراز          (مترمربع بر وات) صوت شدت   

(بل دسی ) صوت فشار تراز          (پاسکال) صوت فشار 



 توان صوت

 مقدار انرژی صوتی در واحد زمان  •
 

W = J/S                                                               

 

 وات               10 :توان صوت مبنا یا آستانه درک توان صوت •

 وات 100: آستانه درد •
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 تراز توان صوت  
 
  

SWL = 10 log W + 120  

 

 

W = 10  

 

 

(SWL – 120 ) /10 



 کاربردهای تراز توان صوت

 
ارائه اطالعات در خصوص میزان انرژی صوتی منابع 
محاسبه تراز فشار صوت بر مبنای تراز توان صوت 
مقایسه منابع صدای مشابه با مدل های مختلف 
ارزیابی تطابق منابع با استانداردهای صدای محصول 
جهت بررسی کارایی اقدامات کنترلی صدا در منبع 
برچسب گذاری صدا بر محصوالت به عنوان فاکتور کیفیتی 



 برچسب گذاری صدا
(Noise Labaling) 

 
 

 



 تعیین توان صوت در اتاق صامت

 



 شدت صوت 

 

I = W / A 

 

 وات بر متر   10: شدت صوت مبنا یا آستانه درک شدت صوت
 مربع               

 وات بر متر مربع 100: آستانه درد 

 یک چهارم فاصله ، شدت صوت دوبرابر شدن در میدان آزاد با
 . میزان اولیه کاهش می یابد
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 :  تراز شدت صوت 
 

  

SIL = 10 log I + 120  

 

 

I = 10  

 

 

(SIL – 120 ) /10 



 فشار صوت 

 

P = IρC 

 

 پاسکال 10 × 2 : توان فشار مبنا یا آستانه درک فشار صوت •

 پاسکال 200: آستانه درد •
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 :  تراز فشار صوت 
 

  

SPL = 20 log P + 94  

 

P = 10  

 :دو نکته مهم 
 دسی بل   6با دو برابر شدن فشار صوت در یک نقطه تراز فشار

 . افزایش می یابد

 دسی   3با دو برابر شدن شدت صوت در یک نقطه تراز شدت
 . بل افزایش می یابد

 

 

(SPL – 94 ) /20 



 جمع ترازهای صوتی 
 

   : کاربرد

منبع چند از ناشی کلی صدای محاسبه 

فرکانسی آنالیز های داده از استفاده با منبع کلی تراز محاسبه 

 

  

 

 

 



 جدول جمع ترازهای صوتی

 



 محاسبه صدای کلی ناشی از چند دستگاه مشابه

 



 :تفاضل ترازهای صوتی 
 

   : کاربرد

 صدا اصلی منبع شناسایی

 :  دارد وجود حالت دو

   :کرد خاموش را نظر مورد دستگاه بتوان فقط ( الف

 

 



 . امکان خاموش نمودن منبع مورد نظر نباشد( ب 

 



 :متوسط گیری از ترازهای صوتی
 

 



 :محاسبه تقریبی تراز متوسط
 

 :دسی بل باشد  5اگر تفاضل ترازها کمتر از یا مساوی •

 

 

 
 :دسی بل باشد   15تا  5اگر تفاضل ترازها •

 



 :تراز معادل مواجهه 
 

 



 :تراز تداخل با مکالمه 
 

 



 :ضریب جهت 
 

 



 قوانین حاکم در انتشار صوت در میدان آزاد

 
 :با دو برابر شدن فاصله  

شدت صوت یک چهارم 

مجذور فشار یک چهارم 

فشار مطلق نصف 

 دسی بل کاهش می یابد 6تراز فشار صوت و تراز شدت صوت  . 

 



 


