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 مکانی منطقی برای شروع جهت هر گونه مبحث در ارتباط با تجهيزآکوستيک  – خالی یک اتاق
  .خواهد بود

 به عبارت دیگر یک محفظه –در اصطالحات آکوستيکی، یک اتاق عبارت است از محفظه تشدید 
 و همچنين عبارت است ازیک محموعه ازسطوح در حال –رای حجمی از هوا که تشدید می شود ب

تشدید که عبارتند از صفحات مهار شده مختلف، دیافراگم ها و دیگر انواع ساختارهای ارتعاشی 
شکل های مختلف تشدید بحث مفصل در مورد .وری  آکوستيکی توصيف شده اندئکه رسما در ت

اصول (از حيطه این مقاله است، اما اگر کنجکاو باشيد می توانيداز مقاله کالسيک کننده ها خارج 
که (Harry Olson) نوشته هری اولسون (Elements of Acoustical Engineering)) مهندسی آکوستيک

 ساده برای این مقاله هنوز بهترین مقدمه.  بوده است، استفاده کنيد١٩٤٠چاپ اول آن در سال 
در این جا کافی است به این امر توجه کنيم که یک اتاق، هر نوع . این موضوع استآشنائی با 

پيچيده ای را از خود نشان می دهد، این حرکات آکوستيکی بسياراتاقی که باشد، حرکات 
به وسيله فضائی که اتاق آن را احاطه کرده و همچنين مصالحی که اتاق از آن ها ساخته 

  .شده است، تعيين می شوند
رای این که به درک عملی و کاربردی نسبت به این حرکات بسيار مهم اتاق برسيم، بهتراست ب

  .کار خود را با گسترش واژگان فنی استاندارد شده آکوستيکی شروع کنيم 
  :یک اتاق فضائی پر از هواست که توسط سازه های یکپارچه و محکم محدوده شده است

در سطوح بسيار اوليه این سازه ها بر ...  درها، بخاری هاو  دیوارها ، کف اتاق، سقف ، پنجره ها،
آن ها به عنوان موانع عمل می . روی تماس امواج صوتی فقط می توانند سه نوع تاثير بگذارند

، انرژی آکوستيکی را به داخل اتاق برمی گردانند؛ می توانند به عنوان جذب کننده عمل کنند، کنند
) سایشی(انرژی مکانيکی و پس ازآن به گرمای حاصل از اصطکاک یعنی انرژی آکوستيکی را به 

 – به تاخير افتاده را –تبدیل می کنند؛ و یا می توانند یک تشدید کننده باشند و انرژی آکوستيکی 
در فضا ها یا اشيای آن سوی محدوده اتاق به همان شکل که در داخل اتاق بازمی گردد، دوباره 

کی موجود هميشه این سه قابليت را دارند، اما درجه هر کدام از این اشياء فيزی. متشعشع سازند
به عنوان مثال، یک شئ ممکن . ، وابسطه به فرکانس باال خواهد بودنقش ها برای نفوذ قاطع 

است در فرکانس های باال بسيار بازتابنده و منعکس کننده باشد، و به طور گسترده ای بيشتر 
 است به این جالبهمچنين . ف را داشته باشد و یا برعکستوانائی جذب بخش انتهائی طي

کنيم که درجه جاذب یا بازتابنده بودن مواد مختلف مطابق زاویه ای که صوت با آن ها مسئله توجه 
خاصيت . برخورد می کند، تغيير خواهد کرد یعنی زاویه تابش که پيشتر درباره آن صحبت کردیم 

مال نسبت به سطح جاذب عمود است ، در بيشترین حد جذب معموال زمانی که شعاع صوت کا
کامال بر سطح جاذب برخورد می کند،  (drivers) خود خواهد بود ، یعنی زمانی که محور محرک ها

  .عمل جذب معموال کمتر خواهد بود
اسباب و اثاثيه اتاق همچون حدود و محدوده آن ، نشان دهنده خواص موانع ، جذب کننده ها و 

ده ها است ، اما برای جلوگيری از سردرگمی محتویات درون اتاق را فعال ندیده می تشدید کنن
  .گيریم و بر اتاق به صورت یک محفظه خالی اوليه متمرکز می شویم

  
  آکوستيک اتاق شنوایی و ارتعاش در فضای  (modes)) فرکانس های مرتعش کننده (

  
مختلف و پيچيده هستند، آسان تر این چون حرکات سطوحی که اتاق را تشکيل می دهند بسيار 

است که در آغاز درک اصول و اساس آکوستيک اتاق کار خود را با حجم هوای موجود در اتاق 
شروع کنيم و فرض کنيم که سطوح اتاق کامال بازتابنده هستند و همه انرژی انتقال یافته به 

  .وسيله امواج صوتی به آن ها برخورد می کند
ازه آن ها برای سکونت افراد ساخته شده، در ارتباط با مفهوم آکوستيک بسيار اتاق هایی که اند

متفاوت تر از فضاهای بسيار بزرگتر که معموال برای اجرای کنسرت مورد استفاده قرار می گيرند، 
  ویژگی برجسته آکوستيکی یک فضای وسيع عبارت است از زمان برگشت امواج . عمل می کنند

(reverberation time) ویژگی برتر آکوستيکی یک اتاق کوچک عبارت است از رفتارصوری .  آن
(model behavior) آن .  



 یعنی فرکانس هایی که در آن هوای modes مربوط می شودبه (model behavior)رفتار صوری 
در یک مدل استاندارد آکوستيکی ، چنين فرکانس هایی هميشه در . داخل اتاق مرتعش می شود

  .هایی که مضربی از یک یا چند بعد اتاق می باشد، ایجاد می شوندطول موج 
رفتار صوری اتاق های کوچک به طور گسترده ای هم در ادبيات تکنيکی و هم در مطالب رایج در 
مطبوعات تخصصی وسایل صوتی ، توضيح داده شده ، اما متاسفانه در مدل هایی که در اغلب 

 استفاده می شود، این پيش (room modes)کننده اتاق مباحث مربوط به فرکانس های مرتعش 
 درست در جلوی اتاق قرار (sound generator)صدا ) توليد کننده (فرض وجود دارد که یک ژنراتور 

به دليل آن که کسی که به اندازه . دارد به طوری که چرخه امواج از جلوی دیوار شروع می شود
بلند گوی خود را در دیوار قرار می دهد ، این مدل  بندرت کافی به مسائل صوتی عالقه مند باشد ،

اما به دليل همه محدودیت های جهانی موجود ، مدل ها به ما .ذاتا دارای کاستی هایی است
کمک می کنند تا درک کنيم که در یک اتاق شنوایی چه رخ می دهد ، و این که چرا واقعا همه 

  . هستنداتاق ها دارای مشکل رزنانس فرکانس کوتاه
پس ، فقط به خاطر ساده کردن موضوع ، فرض می کنيم که این مدل مناسب است و بلندگوها 

  .صدا از جلوی دیوار پخش می کنند
ه نصف طول موج کطبق این مدل، اولين یا رزنانس اصلی اتاق هميشه در فرکانسی رخ می دهد 

 شما (entertainment room)پذیرایی برای مثال ، اگر اتاق . آن برابر است با درازترین بعد اتاق 
رزانانس اوليه ای که به دست خواهيد آورد  .متر می شود١٠متر درازای دارد و طول موج کامل آن ٥

 در نصف فرکانس موج ، شکل (standing wave)یک موج ثابت .  هرتز خواهد بود٦٧/٣٧حدود 
خواهد گرفت و به شکل امواج ثابت عمل خواهد کرد ، یعنی به آرامی رو به زوال می رود و به 

  شما همچنين فرکانس های . واکنش ایجاد شده را تقویت کرده و به آن فرکانس منتهی می شود
 متر ٥طول موج آن  هرتز به دست خواهيد آورد که کل ٣٤/٧٥ دیگری در (modes)مرتعش کننده 

 متری دایره امواجی با ٥هرتز جایی که همان طول ٠١/١٣٣است و باز فرکانس های دیگری در 
کل طيف قابل شنوایی با هر تعداد دایره کامل امواج و بنابراین ،. ایجاد می کند١–٢/١فاصله معين 

تشر شده واقعا درست از  با این فرض که دایره امواج من–دقيقا با درازترین بعد اتاق تناسب دارد 
  .جلوی اتاق شروع شده باشد

 را (modes)اتاق به تنهایی کل مجموعه فرکانس های مرتعش کننده )درازای(بنابراین بعد طولی 
بعد عرضی اتاق از یک دیوار به دیوار دیگر . کرد، اما مسئله به این جا ختم نمی شودتوليد خواهد 

از کف تا سقف یا به عبارت ) ارتفاع( همچنان که بعد عمودی نيز امواج ثابت را احاطه خواهد کرد،
 درگير با (modes)فرکانس های مرتعش کننده . دیگر، تمامی ابعاد اصلی اتاق نيز چنين خواهد کرد

 شناخته شده اند و (axial modes)ابعاد اصلی اتاق با عنوان فرکانس های مرتعش کننده محوری 
  . مهم را  در اتاق شنوایی شکل می دهند(modes)کننده آن ها اغلب فرکانس های مرتعش 

همان طور که دیدیم ، صوت می تواند مسيرهای زیادی را دنبال کند و ممکن است در یک زاویه از 
وقتی چنين بازتاب هایی بين چهار سطح عمودی اتاق محدود . یک دیوار به دیوار دیگر انعکاس یابد

 در فرکانس هایی که در طول (modes)ی مرتعش کننده شوند ، دیگر مجموعه های فرکانس ها
این فرکانس های . مسيرها از یک نقطه برخورد به نقطه دیگر چند برابر شده اند ، شکل می گيرند

   (tangential modes) ) تانژانتی( را فرکانس های مرتعش کننده مماسی (modes)مرتعش کننده 
ر بازتاب دخالت دارند، فرکانس های مرتعش کننده زمانی که سقف و کف اتاق نيز د. می نامند

در هر اتاق فرضی شنوایی ترکيب فرکانس های .  به دست می آید (oblique modes)مورب 
و مورب این اطمينان را ایجاد می کند که یک فرکانس ) تانژانتی(مرتعش کننده محوری ، مماسی 

  .وسط ایجاد می کند دایره هایی را در دامنه مت (mode)های مرتعش کننده 
 به شکل گسترده ای با (modes)فرکانس های مرتعش کننده . مطلب زیر را به خاطر بسپارید 

  چندین (octave)افزایش فرکانس به هم نزدیک می شوند و در دامنه متوسط ، احتماال در هر اکتاو 
 اوج و فرود به در آن برخورد ، نقاط باریک. خواهيد داشت(modes)فرکانس های مرتعش کننده 

 عالقه مند می (ear-brain)سمت ميانگين خارجی سوق پيدا می کنند تا آن جا که گوش و مغز 
این بدان معنا نيست که فرکانس های مرتعش .شوند و صوتی مالیم و دلنواز اتاق را در بر می گيرد

لکه می توانند در  شدید نمی توانند در محلی باالتر از دامنه متوسط ایجاد شوند ب(modes)کننده
  . شوند  ساز مشکل(bass)صداهای بم 



تفاقا همه اتاق های کوچک دارای رزنانس قابل شنيدن و قوی در فرکانس های کوتاه حال ، ا
 که این فقط یک واقعيت اکوستيکی در زندگی است وازآن اجتناب نمی شود، گرچه می –هستند 

  .آوردتوان به چنين رزنانس هایی را نيز تحت کنترل در
مشکالت صوری دامنه متوسط تقریبا زیاد عموميت ندارند، اما زمانی که ظاهر می شوند به 

فرکانس های مرتعش کننده با دامنه متوسط . احتمال قوی بسيار ناراحت کننده هستند
(midrange modes) اغلب برای این که آزاردهنده باشندظاهرا تحت تاثير دو مجموعه شرایط 

 به طور فوق العاده (modes)گيرند، یعنی زمانی که فرکانس های مرتعش کننده متضاد قرار می 
ای بين یک دامنه فرضی طيفی متراکم می شوند و هنگامی که فرکانس های مرتعش 

ميانگين سطح شنوایی آکوستيکی .  قوی از هم فاصله گرفته ، جدا می شوند (modes)کننده
 (modes)ت و زمانی که فرکانس های مرتعش کنندهگوش انسان بيش از حدود یک سوم اکتاو اس

در یک دامنه باریک از طيف روی هم انباشته می شوند ، به نظر می رسدکه کل دامنه افزایش 
 حساس و مهم به طور (modes)از طرف دیگر، وقتی فرکانس های مرتعش کننده. می یابد

؛به منفردو جداگانه باقی بمانند  که به صورت گسترده ای از هم جدا می شوند ، تمایل می یابند
نتيجه آن است که حتی . عبارت دیگر ، شما فرکانس های ارتعاشی جداگانه ای را می شنوید

  . با شدت متوسط ، عالی است(modes)پخش فرکانس های مرتعش کننده
دامنه ای از فرکانس ، در جایی که یک موج ثابت از ميان دو یا چند بعد شکل می گيرد، در هر 

به همين دليل ، طبق مدل، یک اتاق با دو بعد . شکالت صوری ، بسيار تشدید خواهند شدم
یک اتاق .  را فرکانس های مشخصی ایجاد کرده است (peaks)مشابه ، هميشه نقطه اوج هایی 

کامال (کامال مربع شکل بدتر از همه خواهد بود ، گرچه خوشبختانه چنين شکل هندسی 
  .ای مسکونی اتفاق می افتدبندرت در مکان ه)مربع 

 کوچکتر در مضربی از فرکانس اوليه ایجاد می شوند ، (modes)چون فرکانس های مرتعش کننده
در اتاق هایی که ابعاد غير مشابه دارند و دو یا چند بعد آن ها مضرب متفاوتی از فرکانس اوليه 

نمونه آن در جایی . شد  هستند ، شدیدا تقویت خواهند –یعنی عدد نشانگر پایه موسيقيایی 
هر دو مضربی از عدد . متر باشد ٨متر و بعد دیگری  ٦خواهد بود که اندازه یک بعد اتاق 

را در (modes)فرکانس های مرتعش کننده) هرتز٣٣/١٨٨(متری ٢هستند،بنابراین یک طول موج ٢
و به دليل مشکالت احتمالی این حالت ، تقریبا تمام نشدنی است . هردو بعد شکل خواهد داد

 هيچ اتاقی وجود ندارد که کامال بدون رزنانس های (modes)همگرایی فرکانس های مرتعش کننده
قوی باشد، اگر چه اتاقی که ابعاد آن کامل و ابعاد اصلی باشندبوضوح کم آزار تر از اتاقی خواهد 

  .بود که ابعادش به دليل تقسيم بندی مختلف اتاق به هم وابسته هستند
 
 
 
  
  
  
  
  
  


