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DINCOLO DE SUNET…
EMANUEL FOLKER
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Timi oara
,, Muzica este aritmetica sunetelor……”
Claude Debussy
Dac sunetul are un rol în via a omului …cred c nu e greu de ghicit…cu siguran , are.
Este de multe ori confidentul t cut al suferin ei, este iubirea dincolo de ferestre înc tu ate, este fericirea
înl n uit în pa i de dans, este primul cuvânt, este prima declara ie de dragoste…este primul scâncet i primul
suspin, este…TOT.
Ar putea s tr iasc omul far sunet…?
Cred c nu ne ia foarte mult timp s r spundem simplu i hot rât : NU.
Cu toate acestea sunt i momente – este adev rat c nu pu ine – când spui c nu mai supor i un sunet
transformat în zgomot. Din p cate Timi oara are aici, la acest capitol al polu rii fonice, minusuri mari.
În urma unor studii s-a demonstrat c ora ul nostru se situeaz pe locul întâi la ,,la zgomot,, din
România.
Ca s putem analiza acest fenomen avem nevoie de câteva no ini de baz referitoare la sunet. Iat
câteva:
Din punct de vedere fiziologic, sunetul constituie senza ia produs asupra organului auditiv de c tre
vibra iile materiale ale corpurilor i transmise pe calea undelor acustice. Urechea uman este sensibil la vibra ii
ale aerului cu frecven e între 20 Hz i 20 kHz, cu un maxim de sensibilitate auditiv în jur de 3500 Hz. Acest
interval depinde mult de amplitudinea vibra iei i de vârsta i starea de s n tate a individului. Sub amplitudinea
de 20 Pa vibra iile nu mai pot fi percepute. Odat cu vârsta, intervalul de sensibilitate se mic oreaz , în special
frecven ele înalte devin inaudibile.
Din punct de vedere fizic, sunetul are o defini ie mai larg , el nefiind legat de senza ia auditiv : orice
perturba ie (energie mecanic ) propagat printr-un mediu material sub forma unei unde se nume te sunet. În
aceast defini ie se includ i vibra ii la frecven e din afara domeniului de sensibilitate al urechii: infrasunete
(sub 20 Hz) i ultrasunete (peste 20 kHz).
Un caz particular de sunet este zgomotul, care se remarc prin lipsa obiectiv sau subiectiv a unei
înc rc turi informa ionale. Zgomotul deranjeaz fie prin senza ia nepl cut pe care o produce, fie prin efectul
negativ asupra transmiterii de informa ie. Orice zgomot poate fi perceput ca sunet util dac i se atribuie o
valoare informa ional .
Din punct de vedere muzical (sau estetic), sunetul este o entitate caracterizat de patru atribute:
în l ime, durat , intensitate i timbru. În l imii îi corespunde frecven a (m surat în Hz). Intensit ii îi
corespunde nivelul de intensitate sonor (m surat în dB).
Reîntorcându-ne la problema referitoare la poluarea fonic din Timi oara trebuie sa punct m cateva idei.
De i ne num r m printre ora ele cu cele mai multe parcuri din România, iat c nu avem suficente. Nu exist
barierele naturale create din arbori pentru stoparea zgomotului , bariere care ar trebui amplasate între arterele
circulate i locuin e. Num rul mare de ma ini face ca zgomotul s dep easc cu mult decibelii pe care îi poate
tolera omul.

Agen ia European de Mediu (EEA) a lansat cea mai cuprinz toare hart a zgomotului de pe b trânul
continent, ar tând care sunt zonele cele mai poluate fonic. În România, cel mai zgomotos ora este Timi oara.
Baza de date NOISE (Noise Observation and Information Service for Europe) ne prezint , cu un singur
click, num rul de oameni expu i zgomotului generat de traficul aerian, stradal i feroviar din Europa i din 102
mari aglomera ii urbane.
În România, cele mai zgomotoase ora e sunt Timi oara, Bucure ti, Ia i, Cluj, Constan a, Craiova,
Gala i i Bra ov. Timi oara se afl , în mod surprinz tor pe primul loc la poluarea fonic : peste 23.000 de
oameni sunt expu i unui nivel de zgomot foarte mare.
Efectul d un tor al zgomotelor este înc subestimat. Expunerea îndelungat , chiar i la zgomote mai
mici, poate duce la hipertensiune i insomnii.
Studiile de specialitate au eviden iat limitele inferioare (pragul de audibilitate) i superioare (pragul
senza iei dureroase) ale sunetelor pentru a fi receptate de om, precum i faptul c aceste praguri variaz odat cu
frecven a sunetului.
Astfel urechea uman este mai pu in sensibil la frecven e joase decât la sunetele cuprinse între 10006000 Hz. Un sunet de 60 dB la 100 Hz nu este perceput la fel de puternic ca un sunet de 60 dB la 2000 Hz.
Efectele zgomotului asupra omului sunt în func ie de intensitatea i de durata sa.
Primele efecte sunt la nivel psihic (distragerea aten iei, reducerea performan elor în sarcini care utilizeaz
memoria de scurt durat ), vegetative (cre terea activit ii cardiace), suferin auditiv i apoi dificult i în
coordonarea mi c rilor.
Exist asupra omului o serie de influen e negative, influen e care au acela i impact de natur negativ i
asupra mediului înconjur tor. Atunci când omul sufer , sufer categoric i natura.
În anul 2009 se vorbea despre amplasarea unor panouri fonice în Timi oara, lucru care a ramas la stadiul
de ,,vorb ”.
Din p cate, ne confrunt m cu aceast problem care are repercursiuni asupra oamenilor i – de ce s nu
recunoa tem – asupra ora ului nostru.
Câ i dintre cei care vor dori în viitor s ne calce ,,asfaltul’’ poate nu o vor mai face….?
Câ i dintre cei care vor dori s stea mai mult pe aceste frumoase meleaguri…vor sta mai pu in…sau
deloc?
Ora ul Timi oara este un ora minunat, un ora occidental cu mari perspective, un ora dorit, dar un ora
care risc s - i piard pozi ii importante datorit neglijen ei noastre, a tuturor. Suntem parte din acest minunat
ora i avem datoria civic s vedem dincolo de noi, dincolo de SUNET!
,, Muzica este aritmetica sunetelor.....” spunea Claude Debussy. S încerc m s transform m suma în
diferen . S încerc m s vedem dincolo de sunet, modul în care aceast problem se poate rezolva.
Iat i câteva propuneri :
Plantarea de copaci, amplasarea panourilor de zgomot, amenaj ri de parcuri, fluidizarea traficului prin
finalizarea centurii ora ului, piste de biciclete.
Ne-am gândit care ar fi cauza pentru care toate aceste lucruri nu sunt rezolvate?! i ne-am r spuns: Nu
se aude! E dincolo de sunet!
Sursa:
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