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INTRODUCEREINTRODUCERE

Vibrația este un fenomen mecanic prin

care oscilațiile apar în jurul unui punct de

echilibru. 
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Vibrațiile pot fi de dorit: de exemplu, mișcarea unui diapazon, a unei

trestii într-un instrument de cântat din lemn sau a unei armonici, a

unui telefon mobil sau a conului unui difuzor.

Fenomenul care stă la baza producerii

sunetelor, este vibrația unei surse

sonore.



În fizică, sunetul este o vibrație

care se propagă de obicei ca o

undă de presiune audibil, printr-un

mediu de transmisie, cum ar fi un

gaz, lichid sau solid. 
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La oameni auzul are loc cand vibraţiile de frecvenţe între 15 si 20.000 de

hertzi ajung la urechea internă. 

Hertzul,(Hz) este unitatea de masură a frecvenţei egală cu o perioadă pe

secundă. Astfel de vibraţii ajung la urechea internă când sunt transmise

prin aer, şi termenul sunet este ceva restrictionat la astfel de unde care

vibreaza in aer. Animalele au diferite intervale de auz. 03



Sunetele pe care le percepe urechea noastră sunt

produse de surse sonore. 

Sursele sonore sunt diverse:

- coardele vibrante (cordele vocale ale animalelor și ale

omului, coardele vibrante ale instrumentelor-vioară, chitară,

pian etc)

- Tuburile sonore (instrumente

muzicale,fluier,flaut, taragot, nai, orgă, clarinet

etc.)  

- Membrane sau plăci vibrante (membranele

difuzoarelor diferitelor aparate, tobă, cinel,

xilofon, talgere, tam-tam, difuzor) 

SURSE SONORESURSE SONORE
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Frecventa sunetului

Intensitatea sunetului

Amplitudinea

Caracteristicile fizice

Perceptia notelor

Reflexia

Refractia

Viteza sunetului
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Frecventa: Hz (Hertz)

Intensitatea sunetului: dB (decibeli)

10 Hz = 10 unde sonore trec de un punct dat intr-o secunda

10dB este intensitatea soaptelor

20dB este fosnetul frunzelor etc.

Exemple:



   Proces mental complex de interpretare a    mesajelor
transmise de stimulii auditivi.

   Caracteristica urechiii:
      1)sensibilitate/frecvența;
      2)experiența/educația muzicală

Ce este percepția unui sunet?
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     Pentru oameni , auzul este limitat la frecvente intre
20-20.000 Hz , limita superioara descreste catre
varstele mai inaintate.

    Pentru alte mamifere , frecventele sunt :
         -pisici : 100-32.000 Hz;
         -caini : 40-46.000 Hz;
         -lilieci : 1000-150.000 Hz;

     Pentru animale , perceptia sunetului reprezinta o
modalitate pentru a detecta pericolul , a naviga , a vana
sau pentru comunicare. 
     Ajungand la un nivel mult mai avansat , oamenii au
creat cultura si tehnologie , cum ar fi muzica,radioul ,
telefonul , capabile sa genereze , inregistreze si sa
transmita sunetul.
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Unde
Sonore
Se pot propaga şi la frecvenţe
înalte şi la frecvenţe joase, dar
urechea umană percepe doar un
mic interval. Se pot produce
sunete la frecvenţele dorite în
diferite medii.

Aplicaţii

10



SU
NE

TU
L.

 C
AR

AC
TE

RI
ST

IC
IL

E 
SU

NE
TU

LU
I.

 P
ER

CE
PȚ

IA
 S

UN
ET

UL
UI

 Aplicaţii

I II
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Resurse Web
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https://www.twinkl.ro/teaching-wiki/sunetul

https://promusicprod.ro/ce-este-sunetul-totul-despre-undele-sonore/

https://www.withgoogle.com/

https://www.colorado.edu/

https://www.didactic.ro/



va Multumim!

Sunetul
caracteristicile sunetului

percepTia sunetului
 


