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فیزیک            شنوایی

پروژه فیزیک بدن
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دکتر شیرزادفر: استاد

مائده ایزدی:گردآورنده
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مقدمه
قوانین فیزیکی به طور عمومی نتیجه گیری هایی بر

پایه آزمایش ها و مشاهداتی هستند که در طول سال ها 

تکرار می شود و مورد پذیرش جامعه علمی قرار می 

گیرند

است حقیقت فیزیک علم قوانین حاکم بر طبیعت در 

از لحاظ ....و ،اندام برای بررسی یک شیء ، فضا پس 

کردفیزیکی باید قوانین حاکم بر آن را بررسی 

یک خودکار از لحاظ برای بررسی عنوان مثال به 

:می توان به موارد زیر اشاره کردفیزیکی

و اندازهابعاد 

کاغذسطحی جوهر نسبت به کشش 

درون لوله خودکارفشار 

نیروی جاذبه روی خودکارتاثیر 

...و

م فیزیکی حاکبررسی قوانین اصلی این تحقیقوهدف 

بر شنوایی و اندام گوش است
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تاریخچه

اولین توری جدید درباره چگونگی کار گوش توسط 
اولین دانشمندان فیزیک پزشکی به نام یکی از

هرمان فون هلمهولتز بیان شد

سپس جورج فون بکس ی که مهندس مخابرات بود 
به کار گوش که شبیه یک سیستم مخابراتی بود 

سپس عالقه مند شده و کار هلمهولتز را ادامه داد
به پاس نقش ی که در جهت معرفی ۱۹۶۱در سال 

طرز کار گوش ایفا کرده بود جایزه نوبل را دریافت 

کرد

هرمان فون هلمهولتز پزشک و فیزیکدان آلمانی1-1
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مقدمه ای بر                            آناتومی گوش
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مقدمه ای بر                      آناتومی گوش
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مقدمه ای بر               فیزیک صوت

صوتی چیست؟موج 
موج صوتی یک آشفتگی ماز منبع تولید با سرعتی

.مشخص به سمت بیرون حرکت می کند
این نوسان ها باعث افزایش و کاهش های موضعی 

فشار نسبت به فشار هوا می شود و این افزایش و 
کاهش فشار یا فشردگی و انبساط به صورت یک 

.موج طولی به سمت بیرون گسترش می یابد
فشردگی و انبساط را همچنین می کانیکی در گاز ، 

با استفاده از تغییرات توان مایع یا جامد است که 
چگالی و جابجایی اتم ها و مولکول ها از جایگاه های 

.دادتعادلی شرح 
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مقدمه ای بر                     فیزیک صوت

طول موج و سرعت موج نوسانی ، میان بسامد رابطه 2-3

صوتی

𝑓 =
𝑣



I =
1

2
v 𝐴2(2f) 2

رابطه بدست آوردن شدت موج صوتی3-3

شدت موج
چگالی محیط

سرعت صوت

ماکزیمم دامنه جابجایی اتم ها از وضعیت تعادل

فرکانس

𝑓 =
1

𝑇
و دوره تناوب نوسانیمیان بسامد رابطه 1-3

𝑧 = 𝑣
امپدانس صوتی با واحد ریلز3-4
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مقدمه ای بر                     فیزیک صوت

«یکای بل و دس ی بل»
)کمیت فیزیکیبیان نسبت یکبل و دس یبل برای 

ا
به یک مقدار مرجع مشخص (یا شدتتوانمعمول

میشودبل معمول به عنوان یکای تراز فشار صدا شناخته میشوند دس ی استفاده 

«امپدانس و جفت کردن امپدانس»
به مقاومتی که یک عنصر یا مدار به هنگام عبور جریان متناوب از خود نشان میدهد را امپدانس گفته و واحد 

ایجاد یک امپدانس مشابه امپدانس دیگر یعنی است نیز جفت کردن امپدانس یا تطبیق امپدانس ()آن اهم
برای انتقال حداکثر مقدار انرژی از یک منبع به یک بار برای مثال برابری امپدانس امپلی فایر و بلندگو

«پدیده داپلر»
میفرستد برود، بسامد صوتی که میگیرد بیشتر از وقتی است که موج هرگاه گیرندهای به سمت یک منبع ساکن که از خود

میگیردموجی را با بسامد کمتر شود اگر از منبع صوت دور و نسبت به منبع ساکن باشد 
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فیزیک شنوایی                    و اندام گوش 
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طیف شنوایی

.  هرتز است20000تا  20شنوایی انسان محدوده 

هرتز شنیده نمی شود و در 20فرکانس های زیر 

.فرکانس های باال احتمال آسیب رسیدن به گوش وجود دارد

dB مثال

0 شنواییآستانه

20 نجوا

30 مسکونیمیانگین خانه

50 ادارهدر

60 در یک متریصحبت

70 شلوغخیابان

90 زیرگذر

120 که درد ایجاد صدایی

می کند

130 هواپیمای جت

170 شلیک راکدمحل

شدت های تقریبی صوت های مختلف 1-4

ولی گوش ما باشد  صدای تولید شده یكی شدت چه اگر »

به عبارتی به آن ها . برخی بسامد ها را بلندتر می  شنود

«استحّساس  تر 



فیزیک شنوایی                    و اندام گوش 
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آستانه شنوایی در یک فرد جوان با شنوایی سالم2-4



فیزیک شنوایی                    و اندام گوش 
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آستانه شنوایی و اصواتی با بلندی های مختلف3-4



فیزیک شنوایی                    و اندام گوش 
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قوانین فیزیکی حاکم بر شنیدن

گوش بیرونی

بیرونی به هدایت هر قیفی شکل گوش فرم 

چه بهترامواج صوتی کمک کرد وهمچنین 

با خم کردن دست در پشت گوش و اغلب 

بزرگ تر کردن سطح قیفی شکل گوش 

دسی بل بهره شنوایی ۸تا 6بیرونی میتوان 

بدهیمرا افزایش 

سانتی متر و قطر آن به اندازه یک مداد است2/5حدود مجرای شنوایی طول 

افزایش می یابدهرتز 4000تا 3000حساسیت مجرای شنوایی بیرونی در گستره 



فیزیک شنوایی                    و اندام گوش 
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قوانین فیزیکی حاکم بر شنیدن
پرده گوش

سیبل می تواند پرده گوش را پاره کند160صوتی بیش از فشار 

و مساحت mm0/1قطر پرده گوش حدود 

.می باشدmm265آن حدود 

به علت اتصال خارج از مرکز استخوان 

چکشی پرده گوش به طور متقارن نوسان نمی 

کند



فیزیک شنوایی                    و اندام گوش 
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حرکت پرده گوش باید کمتر از حرکت مولکول های 

صوتی باشد این حرکت در آستانه شنوایی درموج هوا 

سانتی متر 9به توان منفی 10در سه هزار هرتز حدود 

است 

کمتر از قطر یک اتم هیدروژن و در آستانه یعنی 

ها پایین ترین بسامد هایی که توان شنیدن آنشنوایی در

به 10را داریم حرکت پرده گوش می تواند به اندازه 

باشدسانتی متر 5توان 

قوانین فیزیکی حاکم بر شنیدن
پرده گوش

همچنین حرکت پرده گوش امروزه با بهره گیری از یک روش پیچیده فیزیک هسته ای به نام اثر 

بررسی میشود و این اندازه گیری ها نشان داده که بسیاری از داده های فون بکسی نادرست موزبائر

فون بکسی با بررسی گوش اجساد حرکت پرده گوش را به طور گسترده ای مطالعه کرده بود اما به است

دلیل تغییرات ویژگی کشسانی بافت پس از مرگ داده های او نادرست بود
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فیزیک شنوایی                    و اندام گوش 

قوانین فیزیکی حاکم بر شنیدن
گوش میانی

استخوانچه های درون گوش میانی فشار امواج صوتی 

را در ورودی گوش درونی افزایش می دهد حرکت 

به گونه ای است که میزان حرکت ها اهرمی استخوان 

کف استخوان رکابی در سوراخ بیضی شکل گوش 

درونی حدود هفت دهم حرکت استخوان چکشی در 

کارکرد اهرمی نیرو را باشد بنابراین پرده گوش می 

یک سوم برابر می کند

و لوله استاش این برابری فشار را ایجاد می برابر بودن فشار هوا در دو سوی پرده گوش مهم است

کند هوا در گوش میانی به آهستگی جذب بافته می شود و بدین وسیله فشار سطح درونی پرده گوش 

ار نسبت به بیرون آن کاهش می یابد اگر لوله استاش یا شیپور استاش به دلیلی باز نشود اختالف فش

موجود باعث برامدگی پرده گوش به سمت درون می گردد و حساسیت گوش را کاهش می دهد و 

میلی متر جیوه در دو سوی پرده سبب تولید درد میشود60اختالف فشاری حدود 
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فیزیک شنوایی                    و اندام گوش 

اگر آمپدانس در برخورد یک موج صوتی در هوا به بافت

ا صوتی هوا و آمپدانس صوتی بافت با هم برابر باشد تقریب

از موج بازتابی نخواهیم داشت و همه انرژی موج صوتی

پس با جفت کردن آمپدانس ها می بافت عبور خواهد کرد

دادتوان همه انرژی موج صوتی را از بافت عبور 

طراحی شده است که با جفت کردن آمپدانس گوش طوری 

فاکتور میدهد و میزان هدر رفتن موج صوتی را کاهش 

اصلی موثر بر آمپدانس در گوش قابلیت ارتجاعی پرده گوش

هرتز جفت 400-4000بسامدهای است و در و جرم آن 

گوش صورت می گیردشدن انپدانس در گوش به خوبی 

میانی با حرکت های اهرمی و پیستونی فشار را تقویت و 

بدین گونه به جفت شدن امپدانس کمک می کند

قوانین فیزیکی حاکم بر شنیدن
گوش میانی

ماهیچه های میشود که صدای بلند باعث 

گوش میانی استخوانچه ها را به دو سو 

بکشند و شدت صدایی که به گوش درونی 

می رسد کاهش می یابد استخوانچه ها و 

رباط های حسی از این نظر در حفاظت 

گوش در برای صدای بلند نقش مهمی را 

15ایفا می کنند بدین وسیله امکان کاستن 

دسی بل از شدت صوت وجود دارد
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فیزیک شنوایی                    و اندام گوش 

قوانین فیزیکی حاکم بر شنیدن
گوش درونی

اگربزرگی حلزون به اندازه نوک انگشتان کوچک است 

سانتی متر3آن به حدود درازای مارپیچ ها را ست کنیم 

شده تشکیل می رسدحلزون از تو اتاق کوچک پر از مایع 

اتاقک دهلیزی که تمام طول آن را در بر می گیرنداست 

که در انتهای اتاقک تمپاتیکحلزونی و اتاقک مجرای 

پنجره بیضی قرار دارد و در نوک حلزون اتاقک های دهلیزی 

تیک به دیگر متصل می شود فشاری که استخوانتمپا دهلیزی و 

های تولید می کند از اتاقک دهلیزی به انتبیضی رکابی در پنجره 

می گردد اتاق تمپاتیک باز مارپیچ منتقل می شود و سپس از راه 

از آنجایی که مایع متراکم شدنی نیست حلزون به یک سوپاپ 

اطمینان نیاز دارد که پنجره گرد انعطاف پذیری در انتهای اتاق 

این کار را انجام میدهدمپاتیک ت
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فیزیک شنوایی                    و اندام گوش 

قوانین فیزیکی حاکم بر شنیدن
گوش درونی

هرتز 10000هنگامی که صدایی با بسامد 

می شنویم اعصاب بخش تحریک شده اندام 

را به مغز نمی 10000کورتی سیگنال 

فرستد بلکه گروهی از پالس ها را ارسال می 

کند که نشان می دهد کدام بخش از طیف 

شنوایی دریافت شده است
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