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  مفردات المنهج 

 تمهيد 

 . منشأ الصوت وانتقاله  -

 المعنى السيكولوجي والمعنى الفيزيائي للصوت. -

 العوامل األساسية المتطلبة لتوليد الصوت وانتشاره.  -

 الحركة الموجية 

الموجات الواقفة, اهتزاز   ،الموجات المستعرضة ،ةليالموجات الطو، الموجات والحركة الموجية  -

 االغشية, موجات الصوت المستوية.  االوتار, اهتزاز

 نظرية األهتزاز الحر

البسيطة(تعريفها,مفاهيمها, معادالتها, تطبيقاتها), تعيين محصلة حركتين   الحركة التوافقية -

لتوافقية توافقيتين بسيطتين متعامدتين( بالطريقة الرياضية, بطريقة الرسم), الرنين, الحركة ا

 .الحرة المضمحلة,التردد والتذبذب القسري

 بعض الظواهر المتعلقة بانتشار الصوت في الهواء 
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  مفهوم الصوت ومنشأه وطرق انتقاله  – 1محاضرة 

  تعريف الصوت: 

يعتبر الصوت من الوسائل المهمة في التواصل بين الكائنات المختلفة. ففي الوقت الذي تقتصر مهمة  
ة البصر فإن الصوت يمكن ان ينبه الى اشياء  االبصار على تحديد ماهو مرئي فقط باتجاه مقابل لحاس 

خارج نطاق البصر ومن جميع االتجاهات. باإلضافة إلى ذلك، فإن للصوت مهمة كبيرة في ايصال  
األفكار والصور حيث ان حاسة السمع عند االنسان لها القدرة على خلق صورة ذهنية لمصدر الصوت  

  عنه. وبطريقة تمكنه من تحديد المصدر وتفاصيل كافية 

فما هو هذا الصوت؟ وما هو التعريف الفيزيائي المالئم له؟ كيف ينتقل وينتشر؟ ماهي العوامل التي  
  يتطلبها توليد الصوت وانتشاره؟  

: هو عبارة عن سلسلة من التضاغطات او التخلخالت التي تنتقل في الهواء واألوساط المادية  الصوت
في الضغط الجوي بسبب مصدر مهتز ينتقل من مصدر   المختلفة. وينتج الصوت عن طريق تغير فجائي

هذه االهتزازات إلى محل استقبال هذه االهتزازات (جهاز السمع ) مما يؤدي الى سماع الصوت الناتج  
واستيعاب ماهيته. ولطبيعته الموجية يتألف الصوت من ترددات وسعات مختلفة مختلفة، وهذا التنويع  

ؤول عن اختالف طبيعة الصوت من حيث حدته او ارتفاعه  في خواص الموجة الصوتية هو المس 
  وانخفاضه وشدته حسب المصدر الصادر منه. 

أما بالنسبة لقدرة األذن البشرية على استيعاب الصوت فهي محددة بمجال محدود من الترددات ال تقل  
ذبذبة / الثانية (فوق الصوتية)، مما يجعلها   2000ذبذبة/ الثانية (تحت المسموعة) وال تزيد عن   15عن  

  الحية سماعها.  غير قادرة على تمييز وسماع العديد من األصوات التي تستطيع بقية الكائنات 

وبما ان الصوت عبارة عن موجات تنتقل في األوساط المادية، فانتقاله يكون بسرع  :  سرعة الصوت
مختلفة تعتمد على عوامل مختلفة مثل طبيعة الوسط والمصدر. وهناك عالقة تربط بين سرعة الموجة  

  الصوتية و الطول الموجي وعدد االهتزازات (التردد) ، وهي: 

  عدد الذبذبات  xطول الموجة سرعة الصوت= 

  اي انه: 

ν = λ × 𝑓 

  الطول الموجي.  λعدد الذبذبات /الثانية،   fحيث 

  .  m/sec 340وتقدر سرعة الصوت في الهواء تقريباً بـ 

مثال: احسب مقدار (نسبة ) التغير في سرعة الصوت في وسط يقل فيه تردد الموجة الصوتية بمقدار  
  الطول الموجي ثابت خالل ذلك الوسط. نصف قيمته في الهواء. علماً ان 

    الحل:  
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تردده في الهواء × الطول الموجي  للصوت  =  سرعة  الصوت  في الهواء

تردده في الوسط  × الطول الموجي  للصوت  =  سرعة  الصوت  في الوسط 

    ولكن 

× تردده في الوسط    2 =   تردد  الصوت  في الهواء

  اذن

2

1
=

× تردده في الوسط  2

تردده في الوسط 
=

سرعة  الصوت  في الهواء

سرعة  الصوت  في الوسط 
 

  اي ان سرعة الصوت في الوسط تساوي نصف سرعته في الهواء. 

  وهذا يعني ان سرعة الصوت تعتمد اعتماداً كبيراً على تردد موجته 

  على  العمودية  المساحات  وحدة  عبر   الثانية  في  الصوت  موجة  تحملها التي الطاقة هي   :الصوت شدة
  شدة وتتوقف. ضعفه او  الصوت  قوة تتحدد   بموجبها   التي الخاصيةو تعتبر .  الموجة انتشار اتجاه

زادت شدة   الصوتية  الموجة  سعة  زادت  فكلما ،)amplitude( الصوتية  الموجة  اهتزاز سعة على  الصوت 
الصوت  الصوت. مثال على السعة العالية لموجة الصوت اصوات الطائرات والقنابل والتي تكون شدة 

  فيها عالية. 

)، واحياناً تسمى بالديسيبل وات. وهذه  Decibel )dB) (2W/mوتقاس شدة الصوت بوحدة الديسيبل 
تمثل وحدة لوغارتمية تعطي النسبة بين كميتين فيزيائيتين مثل القدرة او الشدة، بالنسبة  االخيرة  الوحدة 

  إلى قيمة معيارية.  

  بيل  0.1ديسيبل =  1

فما فوق تصبح شدة الصوت مضرة باألذن عند   90dBوابتداءاً من   60dBة تبدأ من وشدة الصوت العادي
التعرض له لفترة طويلة. لذلك تعتبر اصوات الطائرات من العوامل المؤثرة بصورة سيئة على األذن  

. لذلك تنشأ المطارات والقواعد الجوية في مناطق نائية بعيداً   120dB-100البشرية كونها تقع في مدى  
  ن المناطق المأهولة بالسكان. ع

  العوامل األساسية لتوليد الصوت وانتشاره 

  يتطلب توليد وانتقال الصوت في األوساط (انتشاره) توفر عوامل رئيسية والتي منها: 

ويمثل مصدر االهتزاز المولد للموجة الصوتية مثل االهتزاز الناتج عن شوكة    مصدر توليد الصوت: 
  رنانة او محرك. وطبيعة هذه االهتزازات هي التي تحدد طبيعة الصوت الواصل إلى االذن لتتحسسه. 

موجات الصوت تعتبر موجات ميكانيكية تحتاج إلى وسط مادي النتقالها، وهذا الوسط   الوسط المادي: 
يكون الهواء او الماء او اي مائع، لكنها ال يمكن ان تنتقل في الفراغ. ويختلف انتقال الصوت   يمكن ان 

  في األوساط المادية باختالف طبيعة تلك األوساط وخواصها الفيزيائية مثل كثافة او لزوجة الوسط. 
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نها موجة  يجب ان يكون للوسط الناقل مرونة وقصور ذاتي لنقل الموجة الصوتية، كو  مرونة الوسط:
ميكانيكية كما اسلفنا. فانتقال الموجة الصوتية وانتشارها في الوسط يتم بواسطة اهتزاز جزيئات الوسط  

 نفسه من المصدر إلى المستلمات السمعية. 

  

وتسمى ايضاً الجرس، وهي احدى خصائص األصوات الموسيقية. وتميز النوعية بين    نوعية الصوت: 
  االصوات التي تنتجها النبرات ذات التردد الواحد والشدة الواحدة، التي تحدثها آالت موسيقية مختلفة. 

  

  نهاية المحاضرة 

  


