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 ר ניר פינק, ‟דשל  והרצאתשמענו את 

במחלקה להפרעות בתקשורת נוסף על שירותו רס"ן ד"ר ניר פינק משמש בהתנדבות כמרצה מן החוץ 

ניר משמש כמרצה מן החוץ מייננת בחיל הרפואה. -בצה"ל בתפקיד ראש תחום אקוסטיקה וקרינה בלתי

 ומנחה סטודנטים בעבודות סמינר בשמיעה. 2016במחלקה להפרעות בתקשורת החל משנת 

 תקציר ההרצאה:להלן 

מאפייני האקוסטיקה בשדה הקרב הייחודיות שבחשיפה לאמצעי לחימה לעומת רעש  .1

  במקומות עבודה.

 –בשדה הקרב. למשל, בעת חשיפה לרעש תותחים הבעייתיות היא רעש רקע חזק מאד 

אטמים ואוזניות. גם לחיילים שנמצאים מחוץ  –החייל אמור להשתמש במיגון שמיעה כפול 

לטנק, וגם לחיילים שנמצאים בתוך הטנק שאמורים להשתמש בקסדה עם מיגון שמיעה 

רקע של נושאות ומערכת קשר. דוגמא אחרת ללוחמים החשופים לרעש חזק ביותר היא צוותי ק

קסדות רכות ומיגון שמיעה העוטף את כל האפרכסת. אבל,  –מטוסים. יש להם מיגון ייחודי 

 128 –הרעש חודר גם דרך הרקמות של הגוף. כאשר מבערי המטוסים פתוחים הרעש מגיע ל 

 85-המראות ונחיתות במשמרת. החשיפה המותרת לרעש היא כ 60-דציבל ואף יותר, ויש כ

שעות, וככל שעולים בעוצמה יש לקצר את משך החשיפה. החשיפה המותרת  8ך דציבל למש

דציבל...  50-דציבל לכל המראה. האתגר ההנדסי הוא הנחתה של כ 97-לצוות אויר היא כ

כיום אין לנו מיגון שמאפשר זאת. בנוכחות רעש ארטילרי, החיילים מתגוננים גם בעזרת שכפ"ץ 

 גוף )מרגיש ממש כמכת פטיש בחזה(. כפול כי הרעש חודר דרך רקמות ה

 

 מבנה האוזן האנושית מנקודת מבט הנדסית. .2

חלקים: אוזן חיצונית, תיכונה ופנימית. הצלילים  3-מעיין מיקרופון, מתמר על. מחולקת ל

צריכים להתאסף לתעלת השמע החיצונית, להגיע לעור התוף ולהרטיטו )ממש כמו 

בו הממברנה רוטטת כתגובה לגלי קול ויוצרת זרם חשמלי(. רטט עור התוף במיקרופון רגיל, 

בה תאי השיער מהווים חיבור למערכת  –מועבר לאוזן התיכונה, ומשם לאוזן הפנימית 

העצבים המרכזית )במח מתרחש עיבוד המידע השמיעתי(. האוזן הפנימית היא מערכת 

-מעיין "אורגן" עם חלקים רבים )כמימית, של נוזלים. אם נפרוס את השבלול, יתקבל 

תאי שערה חיצוניים ופנימיים( שמגיבים לכל צליל )לפי התדירות(. על מנת  40,000

שהצלילים לא "יתעוותו" במעבר מתווך של אויר לתווך הנוזלי קיים מנגנון האוזן התיכונה, 

עצמות השמע הזעירות שבאוזן התיכונה מתרגמות את המידע. המערכת בכללותה 

פשרת עיבוד עשיר של המידע השמיעתי מהסביבה. המידע משתי האוזניים מצטלב, מא

 ומתאפשרת שמיעה סטראופונית. 

 

 מאפיינים ביצועים אקוסטיים של אמצעים למיגון שמיעה.כיצד  .3

כל אמצעי מיגון אמור להנחית רעש. למשל, אטם המותאם בצורה מיטבית לתעלת השמע, 

לדווח מה מידת ההנחתה בכל תדר. וקיימת חשיבות לחינוך  דציבל. היצרן מחויב 35-ינחית כ

רפואיים מדמים את מנגנון -מהנדסים ביוולהדרכה, כיצד להחדיר את האטם בצורה מיטבית. 

 ההנחתה למעגל חשמלי, כאשר האטם הוא מעיין נגד, המתנגד לרעש.

 

 הפרט. אופן בחירת אמצעי מיגון השמיעה לשימוש ע"יו אמצעים למיגון שמיעהסוגי  .4

אטמי ספוג מוקצף נחשבים טובים ביותר כאשר הם  ממוקמים נכון באוזן. אחריהם, אטמי 

פלסטיק עם "כנפיים" שלא נדרשת הדרכה מיוחדת על מנת להחדירם. קיימים אטמים 

סלקטיביים המנחיתים צלילים מסוימים )למשל, רעש סביבתי( ומאפשרים לצלילים אחרים 

עבור. גם אוזניות מנחיתות היטב רעשי סביבה. קיימות אוזניות )כמו צלילי דיבור חלשים( ל

בעלות רכיב אלקטרוני שלא מאפשר לרעש לעבור, ואוזניות שהופכות את פאזת הרעש, וכך 



ההפרש בין הרעש באוזן החשופה,  – insertion lossמבטלות אותו. המהנדסים מחשבים 

 לבין הרעש כאשר האטם מותאם.

 ס באוזן התיכונה.רפלקס הסטפדיומנגנון  .5

מנגנון הסטפדיוס או הרפלקס האקוסטי. מדובר  –מנגנון אנטומי המסייע בהנחתת רעשים 

על שריר זעיר המחובר לעצם השלישית באוזן התיכונה, עצם הסטפס. התכווצות השריר 

מונעת את תנועתיות הסטפס קדימה )לתוך החלון הסגלגל שבאוזן הפנימית( ואחורה. וכך 

עוצמה לאוזן הפנימית. הרפלקס פועל כאשר אנו יודעים שאנו עומדים לשמוע  מועברת פחות

רעש חזק )למשל, שומעים ספירה לאחור, רואים מישהו מרים פטיש ומתכונן להכות על 

 הסדן(. הרפלקס נלקח בחשבון כחלק מן היכולת של החיילים להתגונן מפני רעשים. 

 

 ל ובמנגנון הולכת רקמות ועצם.התקדמות הרעש בגוף האדם במנגנון הולכת הקו .6

בהם עצמות  –לינו לזכור שרעש מגיע לשבלול גם בהולכת רקמה )מגוון של מקורות ע

ורקמות רכות(. הולכה זו עוקפת את המיגון, נותנת תחושה של צלילים יותר נמוכים. אביזר 

 המיגון מנחית בעיקר רעש שנכנס דרך תעלת השמע.   

 


