
 چیست؟ آکوستیک

 

 در هَد ٍ ارتؼاش هَضَع وِ داًذ هی تاضذ، داضتِ اعالع فیشیه ػلن هثاحج اس وِ وسی

 ٍ استذالل تزای اتشاری ٍ ٍسیلِ یا است ٍارد هستمین تغَر یا هىاًیه ٍ فیشیه هثاحج اغلة

 ػلن تحصیل ارتؼاضات خَاظ اس اعالع تذٍى: وِ ضَد گفتِ اگز. است دیگز هَضَػات فْن

 .است ًطذُ گفتِ اغزاق تِ سخٌی ضایذ است هوىي غیز والسیه هىاًیه ٍ فیشیه

 در سیزا دارًذ، اساسی اّویت صَت ٍ ًَر هخصَظ اهَاد فیشیه ٍ ارتؼاضات هَضَع اها

 هَد ٍ ارتؼاش خَاظ در رستزَ ػلن دٍ ایي هختلف ٍ ػوذُ لسوتْای هَضَع حمیمت

 .ًیستٌذ دیگزی چیش

 

 :تاریخچه ●

 اس ٍ ّستین حیاتی ٍ خَش صذاّای ضٌیذى عالة ّویطِ ها ٍ صذاست اس پز سًذگی

 تطز دٍین، هی پیص چِ ّز وِ گفت تایذ ولی تغَر. گزیشاًین خغزًان ٍ هغثَع ًا صذاّای

: لثیل اس صَت صٌایغ افشٍى رٍس پیطزفت. وٌذ هی پیذا تَرِ تیطتز ضٌَایی حس تِ ًسثت

 هی خَد غیزُ ٍ دار صذا فیلوْای تْیِ ٍ فیلن رٍی صَت ضثظ فًََگزاف ـ رادیَ ـ تلفي

 .تاضذ هسلن دلیلی هَضَع ایي تز تَاًذ



 هَضَع ایي وِ داضت اًتظار تَاى هی تاضذ هی دارا صذا ػلن یا آوَستیه وِ اّویتی ًظز اس

 چیشی چٌیي وِ صَرتی در تاضذ، رفتِ ضوار تِ اساسی هغالة رشٍ فیشیه ػلَم تاریخ در

 تیص هْزَری ٍ افتادُ للن اس لسوت آوَستیه تاریخ ، ػلَم سایز تاریخ لثال در سیزا ًیست،

 اًتطار تِ رارغ اصلی اساسی ًظزیِ وِ است ایي تاریخی هْزَریت ایي دالیل اس یىی. ًیست

 فىز ایي اسلَب ٍ ضذُ پیذا تطزی فىز تحَالت در لذین تسیار سهاًْای اس صَت اخذ ٍ

 :اس ػثارتٌذ آوَستیه ػلن ػوذُ لسوتْای. هاست لثَل هَرد اهزٍسُ وِ است ّواى

 

 :صوت تولید ▪

 ضزایظ اس تؼضی تحت. وٌذ هی صذا تَلیذ ساسین، هی ٍارد ضزتِ راهذ رسن یه تِ وِ ٍلتی

 ػلن پیذایص اساس ٍالغ در ایي ٍ است هغثَع ٍ آیٌذ خَش اًساى تگَش ، حاصل صذای

 ، هَسیمی اها است، تَدُ هَرَد ، صَت ضثظ تاریخ اس لثل دراس سالیاى وِ است هَسیمی

 ایي. گزدیذ هی هحسَب ظزیفِ صٌایغ رشٍ گیزد، لزار تحمیك هَرد ػلوی ًظز اس لثل لزًْا

 ًوَدُ تزسی را هَسیمی هثٌای وِ یًَاًی فیلسَف اٍلیي وِ است ػوَم لثَل هَرد هغلة

 .است وزدُ هی سًذگی هیالد اس لثل لزى ۶ وِ تاضذ هی فیخاغَرث. است

 

 



 

 : صوت انتشار ▪

 تَسیلِ صَت وِ ضَد هی هؼلَم رسیذُ ها تذست ٍ. ضذ االیام لذین در وِ هطاّذاتی اس

 ارسغَ حمیمت در. گزدد هی هٌتمل دیگز ًمغِ تِ ًمغِ یه اس َّا تِ هزتَط ّای آسهایص

 ٍلی است هَحز صَت اًتماالت ٍ ًمل در َّا تِ هزتَط ّای آسهایص حزوت وِ داضت اصزار

 در چَى. است اتْام تا ّوزاُ است ًوَدُ تیاى فیشیه در وِ هغالثی سایز هاًٌذ هَضَع ایي

 ًیست تؼزة رای تٌاتزایي وٌذ، ًوی حزوتی َّا تِ هزتَط ّای آسهایص ، صَت اًتمال هَلغ

 .ًوَدًذ تىذیة را اٍ ػمیذُ ایي ارسغَ هؼاصز دیگز فالسفِ وِ تگَیین وِ

 اًتطار ،(  Gassandi)  گاساًذی فزاًسَی فیلسَف یه ، گالیلِ سهاى در تزتیة ّویي تِ

 تزخاستِ صذادار رسن اس وِ داًست هی ریش تسیار هزئی غیز وَچه ارشا اس رزیاًی را صَت

 اٍلیي. ساسد هی هتاحز آًزا ٍ رسیذُ ها تگَش َّا تِ هزتَط ّای آسهایص اس ػثَر اس پس ٍ

 وزد، اهتحاى را َّا تِ هزتَط ّای آسهایص اس خالی سزپَش سیز سًگ تززتِ وِ وسی

 .تاضذ هی(  Jesuit Athanasuis Kircher)  ویزحز ، آتاًاسیزس

 تِ دائوا وِ تَرْی رالة ٍ هفیذ صَتی گیزًذُ تٌْا ، اهزٍس تِ تا آوَستیه تاریخ اتتذای اس

 هغالؼِ تِ صَت اخذ هَضَع ػوذُ لسوت ایٌزٍ اس. تاضذ هی اًساى گَش اس ػثارت رفتِ وار

 تحال تا وِ است ایي تَرِ رالة. است یافتِ اًحصار ػضَ ایي آوَستیىی خَاظ تزرسی ٍ



 اًساى ضٌَایی هَضَع ٍ است ًطذُ پیذا ضٌَایی ویفیت تِ رارغ لثَلی لاتل ٍ واهل ًظزیِ یه

 هی(  Psycho Physics)  فیشیه پیسىَ رذیذ ػلن وٌٌذُ گیذ ٍ پیچیذُ هسایل اس یىی

 .تاضذ

 

 :ارتعاش و صوت ارتثاط ▪

 در وِ ضی وِ ضَد هی پیذا ها تزای ٍلتی ضٌیذى احساس وِ دّذ هی ًطاى یَهیِ تززتیات

 تاضذ داضتِ لزار فلشی راهی ها پْلَی اگز هخال. آیذ در ارتؼاش تِ است ضذُ ٍالغ ها هزاٍرت

 تِ دلت تا اگز ٍ رسذ، هی گَش تِ آى اس صذایی تشًین رام تذًِ تِ فلش لغؼِ یه تا چٌاًچِ

 ایي ٍ تاضذ هی ٍاضح غیز رام لثِ دادى صذا حیي در وِ گزدد هی هالحظِ وٌین ًگاُ آى

 .است سزیغ ارتؼاش ػالهت

 سز پطت ّای ضزتِ وٌین ًشدیه رام تذًِ تِ را ای سادُ ٍسى سثه پاًذٍل ٌّگام ایي در اگز

 تؼضی اها. وٌین هی هطاّذُ تخَتی است آى ارتؼاش دلیل وِ پاًذٍل رٍی را رام تذًِ ّن

 اس هختلف ٍسایل تا تایذ ٍ ضَد ًوی دیذُ چطن تا وِ است سزیغ ای اًذاسُ تِ ارتؼاش اٍلات

 .ساخت ظاّز ارسام در آًزا ٍرَد فَق ٍسیلِ لثیل

 

 است؟ صوت انتقال وسیله هوا ته مرتوط های آزمایص فقط آیا ●



. ّستٌذ خَتی ًالل صَت تزای ًیش هایؼات ٍ راهذات َّا تِ هزتَط ّای آسهایص تز ػالٍُ

 چْارپایاى ٍ پیادُ ػاتزیي حزوت تَاًذ هی تشهیي خَد گَش گذاضتي تا وِ داًذ هی وس ّز

 حزوت تچسثاًین آّي راُ ریل تِ را خَد گَش اگز ّوچٌیي. تطٌَد سیادی ًسثتا هسافت اس را

 راهذات در صَت اًتمال خاصیت. تطٌَین ویلَهتز چٌذیي اس است هوىي را لغار ٍ لىَهَتیَ

 .تاضذ هی گاسّا در هشتَر خاصیت اس لَیتز هایؼات ٍ

 وِ را لغاری حزوت صذای ، این ایستادُ آّي راُ ریل پْلَی ٍرَدیىِ تا وِ این دیذُ اغلة

 یا تطٌَین را هشتَر لغار حزوت صذای تخَاّین اگز ٍ ضٌَین، ًوی است ضذُ ٍالغ ها اس دٍر

 ریل تِ را فلشی یا ٍ چَتی هیلِ سز یه ایٌىِ یا ٍ تچسثاًین ریل تِ را خَد گَش تایذ

 خارری استخَاى حالت دٍ ّز در عَریىِ تگذارین، خَد گَش رٍی را دیگز سز ٍ چسثاًذُ

 هی لزار هخصَظ رؼثِ رٍی را دیاپاسٍى وِ است دلیل ّویي تِ. آیذ در ارتؼاش تِ گَش

 .ضَد لَی صذایص تا دٌّذ

 

 صوتی تمة

 است ضذُ ساختِ دیگز ّای توة تِ ًسثت ووتزی هٌفززُ هَاد اس وِ است توثی صَتی، توة

 در آى وارتزد. تاضذ وطٌذُ تَاًذ هی ون فاصلِ در ٍلی است؛ سیاد صذای ایزاد اش ٍیژگی ٍ

 .است ٍحطت ٍ رػة ایزاد



 

 

 یاب تمة صوتی امواج

 تزای راّی GREMLIN تا صَتی اهَاد اس گیزی تْزُ تا وطَرّا تزخی ارتص ًیزٍّای

 .اًذ یافتِ سیزسهیٌی ّای توة پیذاوزدى

 Improvised) ساس، دست اًفزاری هَاد چَى ّن هٌفززُ، هَاد خغزات دفغ ایوي اتشارّای

explosive devices)، دفغ لاًَى یه اها. اًذ پیوَدُ را دراسی راُ گذضتِ ی دِّ یه در 

 تٌاتزایي ًویتَاًیذ ضوا. است آى دٍروزدى ٍ پزتاب تٌذی ٍ سزػت هٌفززُ، هَاد ٍ هْوات

 ی گًَِ تا است اهیذٍار دریایی پژٍّص دفتز. وٌیذ دٍر وزاست داًیذ ًوی وِ را تْذیذی

 ّا توة دیگز یا سیزسهیٌی ّای توة تَاًٌذ هی وِ دّذ دست تِ را حسگزّا ی تستِ اس ًَیٌی

 تزگطتی ارتؼاضات چِ وِ تثیٌٌذ ٍ وٌٌذ هٌفزز صَتی اهَاد تا پٌْاًٌذ دیذگاى اس وِ را

 .خَاٌّذداضت

GREMLIN ُتا ّوزاُ ی هٌفززُ هَاد دفغ سهیٌی پذیز فزهاى دستگاُ اس ًاواهلی ی تزآهذ 

 Ground-base explosive ordinance disposal mobile laser)  لیشری رستزَی

interrogation  )ًیزٍّای ّای رٍتات تزای ووىی اتشار یه تاضذ هی EOD هىاى در 

 آغاسوٌٌذ هطىَوی هىاى در را ای حفاری آًىِ اس پیص تا است افغاًستاى چَى ّن ّایی



 دریایی ًیزٍی اختیار در دالر دٍهیلیارد تِ ًشدیه BAE ضزوت. تثیٌٌذ را سهیي سیز تتَاًٌذ

 . تیاتٌذ GREMLIN در را هوىي یا هَرَد ّای فٌاٍری اهىاى درصَرت تا لزاردادُ

 تَاًذ هی رٍتات آوَستیه هٌاتغ اس ای گًَِ اس گیزی تْزُ تا: است چٌیي ایذُ ولی ساختار

 را صَتی اهَاد در اختالل رٍضْای ٍ وزدُ هٌفزز صَتی اهَاد تا را خَد رٍی پیص سهیي

 دستِ یه ٍیژُ تِ تاسُ، ی سدُ هَد خان دستِ یه. وٌذ تزرسی تصَیز یه دّی ضىل تزای

 الگَّای آى، تِ ضثیِ چیشی یا هٌفززُ هَاد اس پز پالستیىی گلذاى یه تا ّوزاُ خان ی

 ًذیذُ هَد ٍ سفت سهیي خان تىِ یه  وِ درحالی. گذارد هی رٍ پیص را هَری گًَاگَى

 وِ وٌذ تصَیز یه را هَری الگَّای آى تَاًذ هی َّضوٌذ پزداسش تا وِ ّزچتذ. تفزستذ

 . یاتذ دست است سهیي سیز آًچِ اس ّایی سزًخ تِ( رٍتات اپزاتَر) رٍتات وارتز

 رادارّای وِ ّواًگًَِ. تثیٌذ را سهیي سیز تا ضَد هی دادُ رٍتات تِ اهىاى ایي دیگز، تیاى تِ

 GPR. )دّذ هی ًوایص را رٍضٌی ٍ واهل ی الیِ وِ تفاٍت ایي تا تَاًٌذ هی سهیي ًافذ

 واهلی ٍ رٍضي تصَیز اها دّذ ًطاى ضذ گفتِ تاال در وِ ّواًگًَِ را هَاد ًگاری عیف هیتَاًذ

 .(ًذارد دّذ، هی GREMLIN وِ آًگًَِ

 سیزسهیٌی ّای توة یا ساس دست ی هٌفززُ هَاد وِ چزا تذًیست، ّا رٍتات تزای ایي

 ّا اًساى ّا، رٍتات ایي تا. اًذ تَدُ وارّا دست ایي هخالف ًیزٍّایی تزای تْذیذ تشرگتزیي

 ایي آسهایص اتاق. یاتٌذ هی آگاّی است سهیي سیز آًچِ تِ ًسثت ٍ تیٌٌذ هی ًشدیه اس را وار



 را آى ی ًوًَِ تتَاى تا است ًوًَِ ایي رٍی پیص آسهایص سال سِ دست وِ گَیذ هی تزًاهِ

 .فزستاد ٍالؼی ّای صٌحِ رٍی تِ


