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 د مقداد حيدر الجوادي.أ/ صوتيات العمارة  
 

 _ 1_ موجز عن المحاضرة  
 
مقدمة عامة عن اهميةة الدرااةات الصةوتية اةع العمةارة واهميةة ان يمةون المعمةاري او مع ومةات -1

ا  تصاصةةات  ا  ةةر  اةةع العم يةةة التصةةميمية وتق ةة  اامةةار عةن الندداةةة الصةةوتية لمةةع   تتةةد   
المصةةمو وراتاتةةةج دتيجةةة الضةةةعل المعراةةع ل مندةةةدم المعمةةاري المصةةةمو تالقواعةةد ا اااةةةية اةةةع 

 صوتيات العمارة
عرض عاو عن القاعات الامعية الفاش ة صوتيا دا   العةرا  و ارجةج دتيجةة الضةعل المعراةع  -2

 الامعية دتيجة التصميو اير المتجاو  مع اااايات الا وك الصوتع  ل مصمو تالمعالجات والمشام 
عةرض عةةاو  وتةةرا اةددع التةةع مادةةت تقةديراتنا ا وليةةة حةةوالع اةتعة مكيةةين دو ر والتةةع مادةةت -3

 .م يون دو ر لمعالجة المشام  الصوتية اينا( 103)حوالع 
عمةةاري مروتيةةوم والفشةة  عةةرض عةةاو لقاعةةات جامعةةة تصةةداد المصةةممة مةةن متةة  المندةةدم الم-4

 الصوتع اينا
 عرض عاو لقاعة الرتاط والمشام  الصوتية اينا -5
 .المشام  الصوتية اع جامع دداء ا اكو -
 

 ا ات كص
ان ات  الفش  هو ان مصمو الصوتيات اع هاه ا تدية لةو يمةن المندةدم المعمةاري ادمةا المندداةون 

لوا تصةة يم مةةا اااةةده الضةةعل المعراةةع الصةةوتع اةةع ا  تصاصةةات الندداةةية ا  ةةر  الةةاين حةةاو
ل مصةمو وان ع ةا المعمةاري ان يمةون عدةةده ماةتو  جيةد اةع صةةوتيات العمةارة لمةع تمةون لماةةات 
ا اتشةاريين مةن ا  تصاصةات ا  ةةر    تةى ر ع ةا الفمةرة التصةةميمية او ا جةزاء ا اااةية اةةع 

 .المت ة الدا  ية 
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–  2 -موجز محاضرة  
 

 مقدمة عن الصوت وما اهميتج واا و  ميااج والحرمة الموجية وادواع الموجات 
 
 العكمة تين الحرمة الموجية ومات ية ا داان ع ا اماع الموجات الصوتية -1
حاا  ارعة الصوت وادتقا  الصوت اع النواء واع ا جااو الص تة والنيمة  ا دشةا ع لكتديةة  -2

 دمع المتدا وا ر الك ع ا راحة مات 
 
 
 
 

–  3 –موجز محاضرة 
 

 الدظو الصوتية والحدي ة عن 
 المصادر الصوتية-1
 واا ط دق  الصوت وادتشاره -2
 (التشرية وا لمترودية) المتحااات لكصوات  -3
 

 الضصط الصوتع مداوتج وشدتج 
 

 ميام الضصط الصوتع تا  تااماا 
التشةرية تتحاةةم مداةةو  الضةةصط الصةةوتع  ا حاةام التشةةري تالضةةصوط الصةةوتية وميةةل ان ا ان

 لواارتميا  
 Decibel    (dB  )وا    Beميام ا  

 Decibel(dB ) وعتتة الامع اع ميام ا  
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–  4 –موجز عن المحاضرة 
 

ميةام مداةةو  القةدرة الصةةوتية وادتشةةار الصةوت تاعتتةةار ان الصةوت يدتشةةر ع ةةا شةم  مةةرة متحةةدة 
المرمز اان الشدة الصوتية تق  تتعةا لمرتةع الماةااة عةن المصةدر حيةل ان القةدرة الصةوتية ل مصةدر 
تتوزع ع ا المااحة الاطحية ل مرة التع ادتشرت من مرمزها هاه القةدرة وتنةاا اةان الشةدة ع ةا أي 

 مااحة من اطم المرة تمون 
 

I= W /4TTr
2     

W/mشدة الصوت  تـ      Iحيل 
2      

  wattالقدرة الصوتية ل مصدر مقااة تـ  wحيل 
 الماااة عن المصدر تا متار   rحيل 

 
ان مداو  الشدة الصوتية  ي جناز تقام ع ا ماةااة المتةر مةن الجنةاز  دةج مةن ايةر المممةن  -1

اةكل الجنةاز الةاي تحاة  ايةج الشةدة الصةوتية ع يةج تةو ا تفةا  ع ةا ان تمةون  تحديد الممةان ع ةا
 متر عن الجناز(  1) الماااة التع يقام اينا مداو  الشدة الصوتية هو 

عدد مضةاعفة الماةااة المتتعةدة عةن المصةدر الصةوتع تاعتتةار  6dBوجد ان الشدة الصوتية تق   -2

لواارتميةا أي ادةج ااا مادةت الشةدة الصةوتية مقااةة ع ةا  ان تعام  الصةوت مةع ا ان التشةرية يمةون
 64dBمتةر تاةاوي (  2) اةان الشةدة ع ةا ماةااة  7odBمتر من مصدر صوتع تاةاوي (  1) تعد 
  58dB =6 – 64= متر اان الشدة ع ا هاه الماااة (  4) وااا ازدادت الماااة الا   00 – 6= 

  52Db  =6 – 58= ة ع ا هاه الماااة متر اان الشد( 8)وااا ازدادت الماااة الا 
يعطع الطال  اشتقاما  رياضيا لناه المع ومةة ولمدةج   يطالة  تنةا اةع ا متحةان  ن ا صة  اةع ا ةا 
المةةادة انمنةةا و  دريةةد ان يشةةص  الطالةة  المعمةةاري اهدةةج تالمعةةاد ت وا شةةتقامات وادمةةا تعطةةا لةةج 

 .لتع اعطيت لج تالمحاضراتا شتقامات لتمون لديج القداعة اع المع ومة ا
ااا مادةةت مدااةةي  الضةةصط الصةةوتع لجنةةازين او مصةةدرين م ت فةةين اةةع الضةةصط الصةةوتع الفةةر  -3

اان هداك جداو  او م ططات متوارة اع مت  الصةوتيات او اةع  10dBتيدنما يتراوح تين صفر و 
تعطةع داةتة ا ضةااة التةع تضةال الةا مداةو  الضةصط الصةوتع ل مصةدر ا ع ةا  time saverا 

 مداوتا 
 .اك يضال أي ميمة الا مداو  الضصط الصوتع العالع14dBاما ااا زاد الفر  اع المدااي  عن 

 

 ا م  ة
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ومةن الم ططةات 5dB = اةان الفةر  تيدنمةا    65dBوا  ر   60dBمصدرين صوتيين احدهما  -
+  65dB= أي ان القيمةةة الدنا يةةة هةةع  1dBااة الةةا المصةةدر ا ع ةةا مداةةوتا حةةوالع تمةةون ا ضةة

1dB  =66dB    
ومةةن الم ططةةات  15dB= اةةان الفةةر  تيدنمةةا  75dBوا  ةةر  60dBمصةةدرين صةةوتيين احةةدهما -

 .تمون ا ضااة الا المصدر ا ع ا مداوتا صفرا
 

 
 
 
 

 


