


1٠٨

۵  ـ۱ـ موج صوتي 
ىکى از مهم ترىن موج هاىى که ما در زندگى روزمره با آن سر  وکار دارىم موج صوتى است. براى 
مثال، از طرىق اىن موج ها با ىکدىگر گفت وگو مى کنىم، با به صدا در آوردن بوق ماشىن، به عابرى که از 

خىابان عبور مى کند هشدار مى دهىم و … . 
براى اىنکه بدانىم موج هاى صوتى چگونه اىجاد مى شوند فراىند تولىد صوت به وسىلٔه ىک دىاپازون 
را تشرىح مى کنىم. ىک دىاپازون را مطابق شکل 5 ــ1ــ الف و ب در نظر بگىرىد. قبل از ارتعاش دىاپازون 
هواى مجاور آن در حال تعادل است و فشار و چگالى آن در همه جا ثابت و به ترتىب برابر P0  و  ρ0 است. 
ـ پ به طرف راست حرکت  اکنون دىاپازون را مرتعش مى کنىم. هنگامى که شاخٔه آن مطابق شکل 5 ــ1ـ
مى کند، الىٔه هواى مجاور خود را متراکم مى کند و چگالى و فشار آن را نسبت به حالت تعادل افزاىش 

مى دهد که اىن الىٔه متراکم نىز به نوبٔه خود الىٔه مجاورش را متراکم مى کند. 
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پ ــ تراکم
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شکل ٥ ــ١

صوت

ىا تپ اىجاد مى شود که در آن فشار و چگالى بىشتر از حالت تعادل  به اىن ترتىب ىک آشفتگى 
است. اىن تپ تراکمى )پرفشار( در هوا منتشر مى شود. هنگامى که شاخٔه دىاپازون برمى گردد، همان  طور 
که در شکل 5 ــ1ــ ت مى بىنىد، الىٔه هواى مجاور آن منبسط مى شود و چگالى و فشار اىن الىه نسبت به 
حالت تعادل کاهش مى ىابد.اىن الىٔه انبساط ىافته نىز به صورت ىک تپ انبساطى )کم فشار( در هوا منتشر 
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پرسش ٥ـ ٢

ـ  15 تعىىن کنىد که آستانٔه شنواىى و دردناکى در  با استفاده از نمودار شکل 5  ـ
بسامد 10,000 هرتز تقرىباً چه قدر است.
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هرچه شدت صوت بىشتر باشد، مقدار انرژى اى که گوش درىافت مى کند بىشتر است و انسان 
صدا را بلندتر احساس مى کند، با اىن حال، اىن به معناى آن نىست که بلندى صوت با شدت آن نسبت 
مستقىم دارد؛ پس اگر شدت صوت دو برابر شود، بلندى  صداىى که احساس مى کنىم دو برابر نمى شود. 
1٠2 و شدت صوت در گفت   و گوى  W m2 در جدول 5 ــ3 مى بىنىد که شدت صوت در غرش هواپىما 
W ٨-1٠ است؛ ىعنى، شدت غرش هواپىماى جت  1٠1٠ برابر شدت گفت   وگو است.  m2 بىن دو نفر 
ولى مى دانىد که ما غرش هواپىما را هىچ گاه 1٠1٠ برابر بلندتر از گفت   وگوى دو نفر احساس نمى کنىم. به 
اىن علت به تعرىف تراز شدت صوت که درک انسان را از بلندى صوت بىان مى کند نىاز دارىم: تراز 
شدت ىک صوت عبارت است از لگارىتم )در پاىه ده( نسبت شدت آن صوت به شدت صوت 
مبنا . تراز شدت صوت را با β نشان مى دهند و ىکاى آن را به افتخار بل فىزىک  دان امرىکاىى مخترع 

تلفن، بل )B( و دسى بل )dB( نام گذارى کرده اند. هر بل برابر ده دسى بل است.
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