वनी
वनी हणजे ऐक याची संवेदना आहे. वनी ही एक कारची ऊजा आहे. जी आप या कानात
ऐक याची संवेदना िनमाण करते.

वनीची िनिमती (Production of sound)
वनीची िनिमती आघाताने, छे ड याने, हवा फुंक याने, ओरखड याने, िविवध व तु हाल याने अशा
अनेक कारणाने होवू शकते. जी भौितक संक पना वनी या िनिमतीस कारणीभत
ू असते, यास ‘कंपन’
(vibration) असे हणतात. कंपन हणजे व तच
ू ी जलद गतीने पढ
ु े मागे होणारी हालचाल. कंपने ही िदसहू ी
शकतात िकंवा ती जाणवतात. काही घटनांम ये कंपने

य व पाची असतात तर काही अ य व पाची

असतात. वनीचा आयाम अ यंत कमी अस यामुळे आप याला कंपने िदसत नाहीत. िविवध संगीत
साधनांम ये वनीची िनिमती यातील वेगवेग या भागांम ये कंपने िनमाण होऊन होत असते.

वनी हे तरं गा या व पात सा रत होतो. व तु िव ोिभत होते आिण कंप पावते ते हा वनी िनमाण
होतो. वनी भौितक व तत
ू न
ू िकंवा पदाथातन
ू सा रत होतो याला मा यम हणतात. ते घन, व िकंवा
वायु अस ू शकते. वनी िनवात पोकळीतन
वास क
ू

शकत नाही.

ये ात कंिपत व तपू ासन
ू

ऐकणा यापयत कण वास करीत नाहीत.

वनीचे सारण (Propagation of sound)
वनीचे सारण हो यासाठी मा यमाची आव यकता असते. वनी या पदाथातन
ू सा रत होतो या
पदाथाला वनीचे मा यम (Medium) हणतात.
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वनी या सारणाची संक पना
या वे ळी वनी एखा ा मा यमातन
ू सा रत होतो ते हा, या जागी कंपने तयार होतात. तेथन
ू
वनीचे सारण होते. सव थम िजथे कंपन झाले आहे तेथील कण कंपनामुळे िवचलीत होतात. (हालचाल
होते). हे िवचलीत कण यां या शेजार या कणावर बल यु

करतात व पु हा आप या मळ
ू जागेवर येतात.

पु हा समोरचा िवचलीत कण या या पढ
ु या कणावर बल यु
येक कण आप या शेजारील कणावर बल यु

क न मळ
ू ि थतीत येतो. अशा कारे

क न पु हा आप-आप या जागेवर येतो. वनीचे सारण

हे वत: कण करतात. परं तु ते यां या मळ
ू जागेवर राहनच. वनीचे सारण हे तरं गा या (Waves) व पात
होते. या मा यमात कण हे िजतके जवळ असतात. ितत या जलद गतीने वनीचे सारण होते. आपणास
मािहती आहे थाय ू मधील कण अगदीच जवळ-जवळ असतात, हणन
ू थायम
ू ये वनीचा वे ग सवािधक
असतो.

जे हा एखा ा पदाथात कंपनातन
ू वनी िनमाण होतो ते हा या लगत या हवेचे कण दाबले जातात
हणजेच या कणांतील अंतर कमी होते व यांची घनता वाढते. यालाच संपीडने हणतात. संपीडना या
लगत असले या हवेतील इतर कण पर परांपासन
ू दूर जातात यालाच िवरलने हणतात. हे च संपीडने आिण
िवरलने हवेमुळे पुढे सरकतात आिण हवेतन
ू अणत
ू रं गां या व पात वनीचे सारण घडून येते.

तरं ग (Waves) - एखा ा मा यमातन
ू वनीचा आकृितबंध वास घडतो यालाच तरं ग असे हणतात. या
तरं गांनाच लविचक तरं ग िकंवा यांि क तरं ग असे हणतात. पा यावर उठणारे तरं ग, कंिपत तार िकंवा
कंिपत हवा यात िनमाण झाले ले तरं ग हे लविचक िकंवा यांि क तरं ग असतात.
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तरं गाचे कार
अनत
ु रं ग (Longitudinal Waves)
या तरं गात कणाचे दोलन (Oscillation) पुढे आिण मागे होते आिण यांचे दोलन तरं ग सारणा या
रे षेनुसार होते यांना “अनत
ु रं ग” हणतात. हणजेच पढ
ु े -मागे होणारे आिण सरण रे षे या िदशेने होणारे
दोलन हणता येईल.

अवतरं ग (Transverse waves)
या तरं गात कणाचे दोलन म य ि थती या वर आिण खाली होते आिण हे दोलन (oscillation) तरं ग
सरणा या रे षे ला लंब असते. थोड यात सांगायचे तर, जे तरं ग वर-खाली व रे षेला लंब कारे सा रत
होतात याला अवतरं ग हणतात.

वनी लहर चे गण
ु धम
जे हा विनतरं ग मा यमातन
ू सा रत होतात ते हा मा यमाची घनता आिण दाब याम ये बदल होतो.
कणांची घनता व दाब संपीडनाम ये जा त असते तर िवरलनाम ये कमी असते. विनलहर चा आलेख
काढ यास लहर चा वरचा व

भाग हणजे संपीडने होय तर खालचा व

भाग हणजे िवरलने होय.

संपीडनमधील उं च िबंदू ला िशखरे हणतात तर िवरलनमधील खोलगट िबंदूला ोणी असे हणतात.
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वनी तरं गािवषयी काही मह वा या सं ा
तरं गलांबी (Wavelength)
अगदी लगत या दोन संपीडनातील िकंवा लगत या दोन िवरलनातील अंतरास तरं गलांबी (Wavelength)
हणतात. तरं गलांबी ीक भाषा लॅ डा (λ) ने दशवतात. SI एकक meter (m).

2) वारं वारता (Frequency)
एकक कालावधीत होणारी आंदोलनाची सं या हणजेच तरं गाची वारं वारता होय. तरं गाम ये
जा तीत जा त घनतेपासन
ू कमीतकमी घनतेपयत आिण पु हा जा तीत जा त घनतेपयत होणारा बदल
हणजे एक आंदोलन (oscillation) होय. वारं वारतेचे SI प तीत हटझ एकक असन
ू Hz दशवतात. वारं वारता
 ( य)ू दशिवतात. 1k Hz = 1000Hz, 1MHz = 106 Hz
तरं ग काल (Time Period of wave)
दोन लगतची सपीडने िकंवा िवरलने यांना ठरािवक िबंदू पार क न जा यास लागणारा वे ळ हणजे
“तरं गकाल होय. याला आपण संपण
ू एक आंदोलन हो यासाठी लागणारा वे ळ असेही हण ू शकतो.
तरं गकाल (T) = 1/ वारं वारता
T= 1/
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ती ता (Pitch)
वनी

ोता या कंपनांची वारं वारता हणजेच ती ता होय. जेवढी जा त ती ता तेवढा वनी ककश

असतो व ती ता जेवढी कमी तेवढाच वनी प
बे ल या शा

ऐकू येतो. वनी ती तेचे एकक डे िसबल (dB) हे ॅहम

ा या स मानाथ ठे वले आहे . वनीची ती ता जे हा दहा पटीने वाढते ते हा वनी पातळी 10dB

ने वाढते.
आयाम (Amplitude)
मा यमातील कणाचे म यि थतीपासन
ू कोण याही एका बाजल
ू ा होणारे जा तीत जा त िव थापन
हणजे “आयाम’ होय. (आयाम कमी जा त झाला तरी वारं वारता कायम राहते ). आवाजाची उ चता िकंवा
सौ यता मल
ू तः या या आयामावर अवलंबन
ू असते. उ च वनी या लहर ची उं ची जा त हणजेच आयाम
जा त आिण मदृ ू वनी या लहर ची उं ची हणजेच आयाम कमी असतो. आयाम ‘A’ या अ राने दशवतात.

वनीची उ चता (Loudness) हणजे वनीला कानाने िदले या ितसादाचे मोजमाप होय.
वनीची खरता (Intensity) हणजे एकक कालावधीत एकक े फळातन
ू जाणारी एकूण वनी ऊजा
होय. समान खरता असले या दोन वन ची उ चता वेगळी असते.

वनीचा वेग (Speed Sound)
तरं गातील संपीडने िकंवा िवरलने यांनी एकक कालावधीत कापले ले अंतर हणजे वनीचा वे ग होय.
आपण पािहले आहे क वनीचा वे ग कणां या अंतरावर अवलंबन
ू आहे . या मा यमात कण अितशय जवळ
जवळ असतात. या मा यमात वनीचा वे ग जा त असतो. वनी सवात जलद थाय ू मधन
ू वाहतो. हणन
ू च
वनी या गतीचा मा यमानस
ु ार

म सवात जा त पासन
ू कमी पयत; थाय ू > व > वायू (Solid > Liquid

> Gas). िनवात पोकळी (vacuum) म ये वनीचा वे ग शू य असतो. हणजेच िनवातात वास क शकत
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नाहीत. थंड हवे या िठकाणी वनी अिधक प ऐकू येतो, कारण या मा यमात कण जवळ-जवळ असतात
या मा यमात वनीचा वे ग जा त असतो. थंड हवे या धुके पडते. यामुळे हवेतील कण जवळ-जवळ येतात.
वातावरणाची आ ता (Humidity) वाढली क

वनीचा वे गही वाढतो. ‘तरं गावरील संपीडन िकंवा

िवरलनासार या एखा ा िबंदूने एकक कालावधीत कापलेले अंतर हणजे वनीचा वे ग होय.’
वेग = अंतर / काल
वनीचा वेग = तरं गलांबी / तरं ग काल
हणन
ू च सार याच भौितक ि थतीत िदले या मा यमातील सव वारं वारतांक रता वनीचा वे ग जवळपास
सारखाच असतो. जर एखा ा मा यमाचे तापमान वाढिवले तर या मा यमात वनीचा वे ग ही वाढतो.
वनीचा हवेतील सवसाधारणपणे वेग ३४० m/s आहे . याव न वनी १/१० सेकंदात १/१० X ३४० = ३४ मी
जातो.

ित वनी (Echo)
या माणे काशाचे परावतन होते. तसेच वनीचेही परावतन (Reflection) होऊ शकते. वनीचे
परावतन हे िनयमा माणेच होते . ‘ ित वनी हणजे मळ
ू वनीची कोण याही प ृ भागाव न परावतनामुळे
होणारी पुनराव ृ ी होय.’ Echo ब ल आपणास मािहती आहे च, थंड हवे या िठकाणी वनी पु हा पु हा ऐकू
येतात.

िननाद (Reverberation)
िभंतीव न वनी तरं गाचे पु हा-पु हा परावतन होऊन वनीतरं ग एक येऊन सतत जाणवेल असा
वनी तयार होतो. याचा प रणाम वनीचे सात य राह यात होतो यालाच “िननाद” हणतात. हणन
ू च
िननाद कमी कर यासाठी सभागहृ ांचे छत िभंती सामा यतः

ॉ े ड फायबर बोड, खडबडीत िगलावा

िकंवा पडदे यासार या वनी शोषक सािह याने आ छािदत असतात.
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मानवाची वण मयादा - तसे पाहता वनी या वारवरतेवर वनीचे तीन कार पडतात.
1) अव ा य विन (Infrasonic) - या वनीची वारं वारता 20 Hz पे ाही कमी असते या वनीला अव ा य
वनी हणतात. उदा. हे ल मासे , ह ी, गडा (5Hz) या ा यामाफत हे आवाज काढले जातात.
2) मानवी वण मयादा (Audiable range) - मानवी कानाची वनी ऐक याची मयादा सुमारे 20 हटझ् ते
20 हजार हटझ आहे .
3) अित ा यातील वनी (Ultrasonic) - 20,000 Hz पे ा अिधक वारं वारता असणा या वनीला
अित ा यातील वनी हणतात. उदा.: डॉि फ स, वटवाघळ
ू , उं दीर हे ाणी हा वनी िनमाण करतात. तसे च
कु ा अित ा यातील वनी ऐकू शकतो.

अित ा य वनीचे उपयोग - अित ा य वनीची वारं वारता अितशय जा त अस याने एका िविश
मागाने अडथ यातन
ू दे खील वास क शकतात. यामुळे यांचा उपयोग कारखाने तसे च वै क य े ात
सवािधक होतो. Echocardiography तं

ानाम ये दय पंदनांचा आलेख काढ यासाठी याचा उपयोग

होतो. आप या शरीरातील अंतगत अवयवां या ितमा िमळिव यासाठी sonography तं

ानात याचा

उपयोग होतो. यासाठी अ ासाऊंड कॅनर हे उपकरण वापरतात. लाि टक चे दोन प ृ भाग जोड यासाठी
याचा उपयोग होतो. समु ाम ये जहाजाव न जहाजावर संपक साध यासाठी तसे च समु ाची खोली
मोज यासाठी या वनीचा उपयोग होतो. यांस SONAR तं

ान असे हणतात.

सोनार (SONAR) - SONAR Sound Navigation And Ranging याचा उपयोग पा याखालील व तंच
ू े अंतर,
िदशा आणी वे ग काढ यासाठी होतो. याम ये अित ा यातील वनी (Ultrasonic waves) वापरतात. SONAR
म ये
1)

ेपक व शोधक असतात, जहाजावर िकंवा बोटीवर बसवले जातात.
े क (Transmitter) - याचे काय हणजे अित ा यातील वनी िनमाण करणे आिण याचे सरण
प

करणे. पा यात वास करताना; समु तळाशी असले या व तवू र आदळून तरं ग परावितत (Reflect) होतात.
2) शोधक (Detector) - या ारे अित ा यातील वनी तरं गाचे पांतर अशा िव त
ु लहरीत होते क यांचा
सुयो य अथ य

केला जातो. या ि ये ारे एकूण काळ व वे ग यावर अवलंबन
ू आपणास समु ाची खोली
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काढता येते, पा याखाल या टेकड्या, दया पाणबुड्या, िहमिगरी, बड
ु लेली जहाजे शोध यासाठी याचा
उपयोग होतो.
समु ाची खोली =

वनीचा पा यातील वेग कालावधी
𝟐

डॉ लर प रणाम (Doppler Effect) - डॉ लर प रणाम हे िनरी क व वनी िनमाण करणारे

ोत यां या

सापे गतीमुळे वनी लहरीमधील होणारा बदलाचा प रणाम असतो. जे हा वनीचा ोत आिण ोता िकंवा
िनरी क हे सापे

गितमान असतात ते हा वनी या वारं वारतेत बदल होतो यालाच डॉपलर भाव

हणतात. िह संक पना ि

तीयन डॉ लर यांनी मांडली. डॉ लर प रणामाचे उ म उदाहरण हणजे रे वे

गाडीची िश ी होय. आपण लॅटफॉमवर उभे असतांना टेशनकडे वेगात येणा या गाडीने िश ी वाजवली तर
िश ी या वनीचा तर वाढतो आिण ती टेशनपासन
ू दूर जातांना वनीचा तर कमी होऊ लागतो.
डॉ लर भावाचे उपयोग
कलर डॉ लर सोनो ाफ म ये शरीरातील ऊत व न परावितत झाले या अित ा य लहरी
शरीरातील िविवध व तसेच र ा या वहना या दराची मािहती दे तात. वाहतक
ू पोलीस महामागावर
वाहनांची गती तपास यासाठी वापरत असले या ि पड गनम ये डॉ लर भावाचा उपयोग होतो. डॉ लर
प रणामांचा खगोलशा ाम ये उपयोग होतो. एखादा तारा प ृ वी या जवळ येत आहे िकंवा दूर जात आहे
याचा शोध घे यासाठी हा िस दांत उपयोगी पडतो. रडारम येही या डॉ लर प रणामांचा उपयोग केला जातो.

मानवी कण (Human Ear) - मानवी कणाचे मु य तीन भाग आहेत.
1) बा कण (External Ear); 2) म य कण (Middle Ear); 3) आंतर कण (Inner Ear)
बा भाग याला बा कण (Pinna) हणतात. याचे काम हणजे वनी गोळा करणे व तो काना या
िछ ा ारे आत पाठवणे होय. म य कणा या सु वातीला पोकळीम ये एक पातळ पडदा असतो. (Tympanic
membrane) यावर वनी आदळतात आिण कंप पावतात. वनी या तरं गातील संपीडन (compression) हा
जा त दाब व घनता असलेला भाग पड ावर पोहचतो व पदड्यावर दाब िनमाण होऊन पडदा आत ढकल या
जातो. याउलट तरं गातील िवरलन (Rarefraction) हा कमी दाब व घनता असले या भागामुळे तो पड ावर
पोहचताच पडदा बाहे र ढकल या जातो. अशा कारे वनी या तरं गाचे वहन पडदा पुढे-मागे होऊन
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वनी
आंतरकणात वनी पोहचतात. नंतर आंतरकणात वनी पोहच यावर याचे वजन चेता ारे केले जाते.
आंतरकणात गोगलगायी या शंखा माणेच च ाकार पोकळी असते ितला कणावत (cochlea) हणतात.
ित यामुळे वनीचा दजा व ती ता ओळख ू येते. म य कणा या पडदया ारे आलेले सव कंपने कणावत
वीकारतो व याचे पांतर िव त
ु लहरीत करतो. या िव त
ु लहरीचे वहन वनी िवषयक म जातंतू ारे
मदूकडे होते . यानंतर आपला मदू यांचा वनी पात अथ य

करतो.

9

