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 ذاعية :إلاالستوديوهات ا

تعتمد على الصصصوت عاعترا   مما هو معلوم للمتخصصصو وريا المتخصصصو الذ االذاعة الصصصوتية 

 الماد  االساس لراامجها ,

م في ذلك نتيجة الهتزاز االجسصصا عين ,عرا   عن اهتزازات ذعذعية تحدث في وسصصم م والصوووت 

 ته,م الذي تما خاللة ععض النظا عن طريعهتزازات تخلق خلخلة في الوسصصالوسصصم, واذ تلك اال

فتطاق طرلة االذذ لتوثا على األعصصصصصصصا  تصصصصصصصا الى اذذ المسصصصصصصتم  ,  حتى ما لم يكن عازال,

هذه الحاسصصة في الم, ,  السصصمعية التي تنقلها عتهتزازات ذعذعية منتظمة الى المنطقة المسصص ولة عن

التي عدو ها تقوم عتاجمتها على وفق المصصصصصصصد  الذي انطلق  منهث ومن ثم تقوم في تمييزها فيما 

 ....ال,.اذا كان  صوتاً أو نغمة موسيقية أو مؤثااً صوتيا

هو تعريا عن ا اد  المتكلم للتعريا عما في وعائه الذهني , تتم عايعاز من الدماغ, وفقاً والصوووت 

لية معينة يمتأل من خاللها جوف المتكلم عالهواء , فيحدث ضصصصصصصغم ال ادي الندفاا الهواء الذي ألل

والتي تقوم عدو ها يمأل الجوف اللى الخا ج من خالل الحنجا  المحتوية على األوتا  الصوتية , 

عتحداث ذعذعات صصصوتية ععععاد وعتاددات معينة , تندف  عرا التجويأ ألفمي لتحاا اللسصصاذ الذي 

يخاج تلك االصصصصصوات عاموز معينة , تدل على الكالم المنطوق أو مايعاف عالصصصصصوت أيا كان  

 طريعتهث.
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الى نوعاذ من  وينتقا الصصصصصصوت في الوسصصصصصم النا ا عن طايق الموجات الصصصصصصوتية التي تقسصصصصصم

 -الموجات المهتز  أو المتذعذعة :
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 (Longitudinal waveالموجات الصوتية الطولية )

وعمسصصافات هي الموجات التي تهتز فيها جزي ات الوسصصم النا ا, عحاكة اهتزازية طويلة متقا عة 

  صيا  , في نفس اتجا  الموجة الصوتية وانتشا ها .

 (Transverse Waveالموجة الصوتية العرضية )

هي الموجات التي تهتز فيها جزي ات الوسصصم النا ا عصصصو   مسصصتعاضصصة, اي في اتجا  عمودي 

 على اتجاه انتشا  الموجة الصوتية .

 تقنيات تصميم االستوديوهات اإلذاعية :

 

 د التختلأ تقنيات تصصصصصميم االسصصصصتوديوهات انذاعية عن االسصصصصتوديوهات التلفازية الال في طريعة 

الوظائأ التي تؤديها كا منها والمعدات والتجهيزات التي تحتاجها, كما االسصصتوديوهات انذاعية 

فقد يتخذ تصصصميها رالرا ماتكوذ متشصصاعهة من حيت تقنيات التصصصميم في جمي  المحاطات العالمية ,

ذلك ( عاللغة االنجليزية أو شصصكا هاللي يشصصرة حذو  الفاس أو شصصكالً دائاياً, و Tشصصكا الحاف   

السصصصرا  عديد  في مقدمتها محاولة عزل األسصصصتديو عن الحاكة األصصصصوات الجانرية وال صصصجي  , 
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الصصصدا الذي يعد من اهم ا جية والنه في الغالب يتتثا صصصوت المذي  عال صصجي  واالصصصوات الخ

 مشكالت االتصال الجماهياي .

هو : تكاا  سماا الصوت اكثا من ما  في اذذ المستم  عتاددات متتاععة , واذ سماا  الصدىف

 الصوت ألكثا من ما  عشكا متالحق يحدث تشويشاً يعوق عمليات االتصال.

لهذه االسصصصصصرا  يااعى في تصصصصصصميم االسصصصصصتوديوهات اختيا  أماكن ععيد  عن المناطق المزدحمة 

 العامة والمناطق الصناعية والمطا ات ...ال, واألماكن التي تحدث ضجيجا كاالسواق 

اذ يلجت المصصصصصصصمموذ الى اختيا  المناطق أو االماكن التي تتميز عالهدوء النسصصصصصصري, والقايرة الى 

 طاق المواصالت الستماا  التواصا م  الجماهيا .

ياعى في عناء االستوديوهات وض  تصاميم خاصة تمن  تادد الصدا والانين  عن ذلكوف ال 

هو الصوت المسموا النات  من انعكاسات الصوت األصلي على األسطح والجد اذ  والرنين, 

كا ما  يحدث فيها انعكاس يحد امتصصصال للصصصوت المنعكس اللى اذ يتالشصصى والسصصقوف , ففي 

هو : الفاق عين الحد األعلى للصوت المنعكس والحد الذي يتالشى فيه  الرنين نهائياً, وعذلك فاذ

 نهائياً .
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لذلك تكسصصصصصصى جد اذ االسصصصصصصتوديوهات عالفلين والمواد العازلة األخاا , وترنى على أ ضصصصصصصيات 

مفصصصصصولة عن عقية المراني ,وتغطى أ ضصصصصية الغاف والقاعات عاالفاشصصصصة والمواد التي التسصصصصرب 

أصوات عند الحاكة عليها , ولما كان  الظاوف الصوتية ومااعا  الهدوء عالغة األهمية , اعتكا 

ذاعات طا اث عد  لتنظيمها من خالل التحكم عتقنية التصصصصصاميم وذلم من خالل مااعا  مهندسصصصصو اال

  -االعترا ات االتية:

عزلها عن االصصصصصوات  ذاا فيها ضصصصصمعياا تصصصصصاميم  يااعي مهندسصصصصو التصصصصصميم وضصصصص -1

 اكرات والطائاات والمكائن والما   .... ال,مثا اصوات الم  جية ,وال وضاء الخا

افظ على نقاء الصوت, وعدم تتثاه عما من الداخا عالشكا الذي يحهات صميم االستوديوت -2

يجاي داخا األسصصصتديو وخا جه, وذلك من خالل عناء االسصصصتوديوهات عشصصصكا يختلأ عن 

ات فتم عزل االسصصتديو عسصصتائا عمواصصصيفقا لما تم  االشصصا ا اللية, واذ واالعنية األخاا 

 ثاة منوازل معيععاستعمال  المرنىجد اذ ية قو عن عصا جد اذ االستديمعينة , واذ تف

و ااض غلهذا ال عدت خصيصاً ة من الهواء اروالرناء عجد اذ مزدوجة مفاا الخيرا عش

ذ تكوذ ي أتديو فينرغسصصصا اعوا  االازلة عالهواء السصصصاكن , أمعاذ تمأل فااعات الجد اذ ال

ديو تسصصصصما الماء  را اذ يفتح عا  االي, عحيت  خاصصصصصة لها القد   على من  ال صصصصوضصصصصاء

ذ عا   صصمن اليا صصصغيا خعن مد  الصصصوت , وهو عرا  ثيمن  حدو تخالل  فا صصصو

( يوضصصصصصح تصصصصصصميم نموذجي 1-1. والشصصصصصكا    عهدوء على منطقة هادئةاالسصصصصصتديو يفتح 

 ألستديو الذاعي او تلفزيوني.
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