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  مقدمات
 

 مانند عواملی اثر بر نوسانات، این .است انسان گوش توسط هوا نوسانات و ارتعاشات احساس ا،صد
 آفرینی نقش عامل دو شنود می انسان که صدایی در .شوند می ایجاد اشیاء اصطکاك یا ارتعاش جابجایی،

 سیستم یک دهنده تشکیل دومی و باشد می سیگنال اولی واقع در .انسان گوش و هوا نوسانات :میکنند
 یعنی سیستم قسمت به سپس و شد خواهد مطرح اول قسمت مورد در مطالبی ابتدا قسمت این در .است
 و شد خواهد بیان مختصري مطالب آن، تولید نحوه و گفتار مورد در ادامه، در .پردازیم می انسان گوش

  .شد خواهد مطرح پیوسته صداي کردن رقمی مورد در مباحثی انتها، در

  

 

  صوتی سیگنال: 1قصل 
 

       قسمت این در .رسد می گوش به که است هوا نوسانات و ارتعاشات همان واقع در صوتی سیگنال
 اصوات میان تفاوت و تمایز واقع در .شود می بیان صوتی سیگنال این به مربوط پارامترهاي ترین مهم

  .باشد می پارامترها این در تفاوت از ناشی
  
 
 (Sound Pressure Level)  صوت فشار سطح  - ( Sound Pressure)  صوت فشار: 1-1
  

 واحد با فشار، این .برسند گوش به تا یکنند م وارد هوا بر نوسات که است فشاري صوت، فشار
 کنند می وارد هوا بر نوسانات که فشاري اگر . دمیشو سنجیده ،میباشد N/m2 1برابر  که  (Pa)پاسکال

 که هوا فشار میزان کمترین ،kHz 1 فرکانس در .نیست شنیدن قابل صدا باشد، کمتر مشخصی میزان از
 استاندارد در قرارداد، این .یباشدم N/m2 0.00002 برابر باشد می شنیدن قابل عادي، گوش براي

ANSI S1.1-1994 ،  شنوایی آستانه را عدد این .است شده ذکر (Treshold of hearing) خوانده 
 .میدهند نشان p0 با و

  .است p0 به نسبت صدا فشار لگاریتم صوت، فشار سطح
SPL(p) = 20log10

p/p. dB                                                                             (1) 
  



 

 

 فشار بیشترین همچنین .باشد می 0dB برابر شنوایی آستانه صوت فشار سطح معادله، این اساس بر
 در . باشد می dB 120 یا .p 106   برابر شود می گوش به جدي آسیب موجب آن از باالتر که صوتی
 .باشد می dB 120 انسان شنوایی محدوده نتیجه

  
  
 (Sound intensity level) صوت شدت سطح: 1-2

  
 سرعت در فشار حاصلضرب .دارد اهمیت نیز نوسانات سرعت صوت، فشار بر عالوه صدا، یک شنیدن در

 .میشود خوانده صدا شدت اختصار به یا صدا شدت سطح صدا،
I=Pv                                                                                                      (2) 

 نیز P .میباشند صدا سرعت و شدت نشاندهنده ترتیب به و بوده جهتدار بردارهاي v و I رابطه، این در
 صدا، شدت واحد نتیجه در .میباشد N/m2 فشار واحد و m/s سرعت، واحد .میباشد صوت فشار

   N/m2 *m/s= N/ms= watt/m2است. 

 .میباشد سطح واحد بر صوت توان واقع در صوت شدت گفت، میتوان پس
  .میگردد تعریف زیر رابطه طبق و نسبی لگاریتم صورت به معموال ، SPL پارامتر مانند نیز صوت، شدت

SIL(I)= 10log10
I/I. dB                                                                            (3) 

. 
   در .باشد می شنیدن قابل صوتی سیگنال ترین ضعیف انرژي  I.=10-12 watt/m2 رابطه این در

  .است آمده dB حسب بر صداها بعضی شدت 1 جدول
 
  

  )تغییرات با (Giordano, 2012) و (Thompson, 2005)  صداها بعضی شدت 1 جدول
  (dB)شدت   صدا نوع

  10  )در یک متري(پچ پچ 
  70- 60  صحبت معمولی

  70  جاروبرقی
  90  مترو

  110  رعد و برق
  130  )سانتی متري 30در (طبل 

  150  )متري 10در (موتور جت 



 

 

  (Loudness)  صوت بلندي: 1-3
 

 میزان دهنده نشان و باشد می کیفی معیار یک بلندي، بودند، کمی مقادیر که قبلی معیار دو برخالف
 داشته زیاد شدت با صدایی اگر مثال، عنوان به .دارد رسیده صداي از شنونده که است ضعفی و قوت

 دارد ضعیفی بلندي ما براي بشنود ضعیف را آن ما گوش )گوش سنگینی مثال( دلیلی هر به ولی باشیم
 افراد به بسته معیار این پس .آید نظر به قوي حتی یا مناسب است ممکن دیگر فردي براي که آن حال

 بلندي kHz 1 فرکانس در و معمولی شنوایی سیستم یک در .کند می تفاوت مختلف سنین در و مختلف
  .است شده تعریف زیر تجربی رابطه صورت به صوت

Loudness= 2(SPL-40)/10                                                                                   (4) 
 تنها صوت بلندي شود برابر10 عبارتی به یا یابد افزایش dB 10 صوت فشار اگر دهد می نشان رابطه این
 .شود می برابر 2
  
  
 
  صوت انتشار سرعت: 1-4
 

 .آید می دست به زیر رابطه از هوا در صوت انتشار سرعت
Vair = 331.3 + 0.6t (m/s)                                                                         (5) 

 .است سانتیگراد درجه حسب بر هوا دماي t رابطه این در که
 آب در صوت سرعت مثال .است مایعات از بیشتر جامدات در و هوا از بیشتر مایعات در صوت انشار سرعت
 .میرسد هم m/s 5000 حدود تا فلزات در و است m/s 1500 حدود

  
  
 
  (Pitch)  گام: 1-5
  

 به یا (Tone) تُن مفهوم با ابتدا .شویم آشنا واژه، چند تعریف با است مناسب گام مفهوم توضیح از قبل
 تنها فرکانس، حوزه در که است صدایی تن، .میشویم آشنا (Pure Tone) محض تن تر کامل عبارت

 از ترکیبی صداها اکثر عمل در اما است، تولید قابل فرکانسی مؤلفه یک با صدایی اگرچه .دارد مؤلفه یک
 .است تن چندین دیگر عبارتی به یا فرکانسی مؤلفه چند



 

 

 اصلی فرکانس ،f1 به .است برقرار... ، f1 ،2f1 رابطه فرکانسی، هاي مؤلفه بین صداها، بعضی در
(Fundamental frequency)  همساز فرکانسهاي بقیه، به و (Harmonic frequency) اطالق 

   .دارد وجود وضعیتی چنین گیتار، مانند موسیقی، تولید ابزارهاي بعضی در .میشود
 نیز گام صدا، بلندي مشابه .است گام نام به خاصیتی از استفاده ها، تن از ترکیبی کردن مشخص راه یک
 .میکند صدا یک اصلی فرکانس از گوش که است درکی نشاندهنده و است کیفی معیار یک

 چه هر دیگر بیان به .رسد می نظر به بمتر صدا باشد پایینتر چه هر و زیرتر صدا باشد باالتر گام چه هر
 اینکه دیگر نکته .است پایینتر گام گوییم باشد بمتر چه هر و است باالتر گام یگوییمم باشد زیرتر صدا

 صحیح نیز قضیه این عکس و است زیرتر صدا و است باالتر نیز گام باشد بزرگتر اصلی فرکانس هرچه
 .نیست خطی صورت به)   KHz 1 زیر فرکانسهاي در خصوص به( رابطه این البته .میباشد

  
  
 
  )[Timbre] طنین( مایه : 1-6
  

 آلت با دیگر دفعه و موسیقی آلت یک با دفعه یک را خاصی نت یک هرگاه که میدهد نشان تجربه
 اسباب از صدا دو این که میدهد تشخیص خوبی به گوش باشد، بسته همه چشم و بنوازند دیگر موسیفی
 میسازد، متمایز یکدیگر از را شدت هم و اصلی فرکانس یک با صوتهاي که را کیفیت این .است مختلف

 و همسازها براي فوریه مختلف ضرایب داشتن واقع در اما است یکسان گام و شدت اینجا در .مینامند مایه
 .شود می تفاوت این موجب همساز فرکانسهاي در یکسان نا هاي فوریه تبدیل داشتن خالصه عبارت به
  
  
 
 
 

   انسان گوش: 2فصل 
 
 شنیده نهایت در که صدایی و میکنند نقش ایفاي عامل چند انسان گوش توسط صدا یک شنیدن در

 .میدهیم توضیح اختصار به را عوامل این ادامه در .میباشد عوامل این تأثیر تحت میشود
 
  
  



 

 

  (Absolute Threshold of Hearing (ATH))  شنوایی مطلق آستانه: 2-1
  

 شنیدن به قادر باشد کمتر مشخصی حد از صدا شدت اگر که است این شنوایی سیستم واضح ویژگی یک
 .کنند می بیان زیر تر دقیق صورت به را ویژگی این .بود نخواهیم آن

  (ATH)شنوایی مطلق آستانه منحنی اصطالحا که دارد وجود صوت شدت و فرکانس حسب بر منحنی
 تعیین ATH منحنی که ازحدي صوت شدت اگر فرکانسی، مشخص مؤلفه یک در .شود می خوانده
 منحنی یک از اي نمونه .شود نمی گرفته نظر در گوش توسط فرکانسی مؤلفه این باشد کمتر میکند

ATH است شده داده نشان زیر شکل در. 
 گوش توسط شنیدن و درك قابل db 10 شدت و Hz 100 فرکانس با مؤلفه صدا، یک در مثال عنوان به

 .بود نخواهد انسان
  

 و نموده توجه فرکانس حوزه به ATH تعریف در که است این برسد ذهن به شاید که سؤالی :مهم نکته
 و داده انجام را بررسی زمان حوزه در که است آن تر طبیعی اما .دادیم انجام حوزه این در را خود بحث
   .بود نخواهد شنیدن قابل باشد کمتر معینی اندازه از نمونه یک اگر بگوییم مثال

 نمونه مقدار به آنچه از بیشتر انسان گوش که است شده داده نشان که چرا .نیست صحیح گفته این اما
 را تغییر میزان که مفهومی میدانیم و است حساس ها نمونه بین تغییر میزان به باشد حساس زمانی هاي
   .است فرکانس میکند مدل
 انجام فرکانس حوزه در )زمانی هاي نمونه( زمان حوزه جاي به صدا به مربوط یلهايلتح اغلب اصوال

  .میگیرد



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید



 

 

  نتیجه گیري: 9فصل 

در این جا سعی کردیم با بررسی مکانیزم گفتار انسان، نحوه انتشار صوت در هوا و بررسی مکانیزم و 
و  نخست صوت. عملکرد گوش انسان، بهترین روش براي کارکرد بهینه سیستمهاي صوتی را بیابیم

با بررسی انواع میکروفونها، روشهاي مختلف براي . سپس سراغ میکروفونها رفتیم. مکانیزم آن بررسی شد
باید در نظر داشت که هر روشی مخصوص یک نیاز بخصوصی میباشد که در مکانهاي . ضبط صدا مرور شد

عف آنها را دانست، و باید با آرایه هاي میکروفونی مختلف آشنا شد، نقاط قوت و ض. مختلف متفاوت است
  .در زمان مورد نیاز از آنها بهره برد

روند پیشرفت بلندگوها را دیدیم و با اجزاي آن  .بعد از آن به سیستمهاي صوتی و بلندگو پرداخته شد
با توجه به هدف مورد . مهمترین نکته در عملکرد سیستمهاي صوتی، آرایه بلندگو آن میباشد .آشنا شدیم

نظر در استفاده از سیستم صوتی، باید آرایه هاي بلندگو مختلف را بررسی کرد و مورد بهینه را استفاده 
اي سیستم صوتی یکی از موثرترین آرایه ها، آرایه خطی میباشد که بیشترین برد مورد نظر را بر. نمود

ما میتوانیم با استفاده از آرایه هاي  .همچنین از شدت صداي مناسبی برخوردار میباشد. تامین میکند
  .مختلف، مخصوصا آرایه خطی، به هدف خود در طراحی سیستم صوتی برسیم
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