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ध्वनी (Sound) 

 

ध्वनी 

➔ ध्वनी म्हणजे एक प्रकारची ऊजाा असून, ती कणाांमधे्य ऐकण्याची सांवेदना ननमााण करते.  

➔ ध्वनीची नननमाती कां पनामुळे होते. 

➔ ध्वनीचे प्रसारण तरांगाच्या स्वरूपात होते. 

➔ ध्वनी तरांग हे Mechanical - Longitudinal असतात. 

ध्वनीची वैशिष्ट्ये 

➔ जेव्हा ध्वनी तरांग माध्यमातून प्रवास करतात, तेव्हा माध्यमाची घनता बदलत असते. 

➔ संपीडने (Compression) 

◆ कां पणे घेऊन जाणाचा कणाांची एकनित गदी असणारा भाग असतो. 

◆ सांपीडनाजवळ घनता तसेच ऊजाा जास्त असते. 

➔ शवरलणे (Rarefaction) 

◆ कां पणाचे असे भाग ज्या निकाणी कण दूर नवखुरलेले असतात.  

◆ नवरळणाजवळ घनता व ऊजाा कमी असते. 

आयाम (Amplitude)  

 

➔ जरा कमी प्रतीचा ध्वनी उच्य प्रतीमधे्य रूपाांतर करायचा असेल, तर ध्वनीची तरांग लाबी वाढवावी लागते. ध्वनीची 

तरांग लाांबीही आयामावर (Amplitude) वर अवलांबून असते. 

➔ जर Amplitude वाढवला तर तरांगलाांबी वाढते. 

➔ तरांगलाांबी वाढल्याने ध्वनी हा उच्च प्रतीचा होतो. 

➔ SI: 𝑚 
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तरंगलांबी (Wavelength(𝝀)) 

➔ अगदी लगतच्या दोन सांपीडणातील नकां वा दोन नवरळणातील अांतराला तरांगलाांबी म्हणतात.  

➔ SI:m 

वारंवारता (frequency (𝑓)) 

➔ िरानवक कालावधीत होणारी तरांगाांची सांख्या म्हणजेच वारांवारता होय. 

➔ वारांवारतेचे एकक Hertz (Hz). 

तरंगकाल (𝒕) 

➔ एक तरांग पूणा होण्यासािी लागणारा कालावधी म्हणजे तरांगकाल होय. 

 

 

तरांगलाांबी (𝜆)  =  1 / वारांवारता (𝑓) 

तरांगकाल (𝑡)  =  तरांगलाांबी (𝜆) 

तरांगकाल (𝑡)  =  1 / वारांवारता (𝑓) 

ध्वनीचे तारत्व (Pitch of Sound) 

➔ ध्वनीचे तारत्व त्याच्या वारांवारतेवर अवलांबून असते. उच्च वारांवारतेच्या ध्वनीचे तारत्व उच्च असते.   

➔ ध्वनीचे तारत्व जेवढे जास्त ध्वनी तेवढा तीष्ण असतो.  

➔ पुरुषाांच्या तुलनेत स्त्रीयाांच्या ध्वनीचे तारत्व जास्त असते.  

ध्वनीचा वेग (Velocity of Sound) 

➔ ध्वनीचा वेग वायु मधे्य सवाात कमी, द्रवा मधे्य मध्यम व स्थायू मधे्य सवाात जास्त असतो.  

➔ ननवाात पोकळी (vacuum tube) मधे्य ध्वनी प्रसाररत होऊ शकत नाही. 

 

 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦 =  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 / 𝑡𝑖𝑚𝑒 

 वेग  (𝑣)  = तरांगलाांबी (𝜆) / तरांगकाल (𝑡 

 𝑎𝑠 वारांवारता (𝑓)  =  1  / तरांगकाल (𝑡) 
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 वेग  (𝒗)  = तरंगलांबी (𝝀) 𝑿 वारंवारता (𝒇) 

 𝒗 = 𝜆𝒇 

ध्वनीचे प्रकार 

a. श्राव्य ध्वनी (Sonic) 

➔ हा ध्वनी मानव ऐकू शकतो याची वारांवारता 20Hz - 20KHz असते. 

➔ उदा.  मानवाचा आवाज. 

b. पराश्राव्य ध्वनी (Ultrasonic) 

➔ याची वारांवारना 20KHz पेक्षा जास्त असते.   

➔ मानव Ultrasonic sound ऐकू शकत नाही, परां तु माांजर, नचमणी, उांदीर, कुिे, लहान बाळ, डॉलनिन मासा, 

वटवाघूळ (1 lakh Hz पयंतचा हवी ननमााण करूते.)   

➔ उपयोग: 

◆ शरीरातील Tumor शोधण्यासािी 

◆ गभााच्या वाढीवर लक्ष िेवण्यासािी 

◆ Machine मधील प्रत्यक्ष सांपकाात नसलेला भाग स्वच्छ करण्यासािी 

◆ ECG Machine मधे्य 

◆ दुधासारखे पदाथा नटकनवण्यासािी 

◆ प्लास्टिकचे पृष्ठभाग एकि करण्यासािी  

◆ जहाजावरून जहाजावर सांपका  करण्यासािी 

c. अवश्राव्य ध्वनी (Infrasonic Sound) 

➔ त्याची वारांवारता 20Hz पेक्षा कमी असते.  

➔ हत्ती, गेंडा, वे्हल मासे Infrasonic Sound ननमााण करतात.  

➔ भूकां पाच्या वेळेस सवाात प्रथम ह्या प्रकारचा ध्वनी ननमााण होतो, म्हणून याचा उपयोग आपत्ती व्यवस्थापनामधे्य 

केला जातो.  

 

 

Q. कड्या समोर उभा असलेल्या माणसाने बांदुकीतील गोळी उडवल्यानांतर त्या आवाजाचा प्रनतध्वनी 1.6 𝑠𝑒𝑐 ऐकल्यास, त्या 

माणसाचे त्या कड्यापासून अांतर नकती असेल? (वेग = 340𝑚/𝑠) 

Solution:  

वेग = 340𝑚/𝑠 

वेळ = 1.6 𝑠𝑒𝑐 
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अांतर = वेग x वेळ 

 = 340𝑚/𝑠x 1.6 𝑠𝑒𝑐  

 = 272𝑚 

माणसाचे कड्यापासून अांतर 272𝑚 असेल. 

Q. एका ध्वनी तरांगाचा वेग 336𝑚/𝑠, तरांगलाांबी 3𝑐𝑚,तर वारांवारता नकती व ती श्राव्यातील आहे का ? 

Solution: 

 वेग = 336𝑚/𝑠 

तरांगलाांबी= 3𝑐𝑚 

 𝑖. 𝑒. 

 3 × 10−2𝑚 

वेग  (𝑣)  = तरांगलाांबी (𝜆) 𝑋 वारांवारता (𝑓) 

वारांवारता (𝑓)  = वेग  (𝑣) / तरांगलाांबी (𝜆)   

 = 336𝑚/𝑠 /  3 × 10−2𝑚  

  =  11200 𝐻𝑧 

 ही वारांवारता (f) श्रानवक Range मधे्य येते.   

Q. खालीलपैकी कोणते नवधाने ध्वनीसािी बरोबर आहे? (MPSC Subordinate Services Prelim 2019) 

(a) ध्वनी तरांग हे अवतरांग असतात.  

(b) ऐकू येणाऱ्या ध्वनी तरांगाांची वारांकररता 20 kHz आनण त्यापेक्षा अनधक असते.  

(c) ध्वनी तरांगाांच्या प्रसारणासािी माध्यमाची आवश्यकता असते. 

(d) अननयतकानलक ध्वनी तरांगाांना गोांधळ (Noise) म्हटले जाते.  
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