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 خدا امبه ن

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسـسة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اسـتانداردهاي  نـشر  و وينتد تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي (ملي
*  مؤسـسات  و مراكز نظران صاحب مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 توليـدي،  شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كننـدگان، مـصرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانة  و آگاهانـه  مـشاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به هينظرخوا براي ايران ملي استانداردهاي

 ايـران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتـشر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
1  المللـي  بـين  كميـسيون  (ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

4(IEC)الكتروتكنيك  3 رابط تنها عنوان به و است 2  كدكس كميسيون (OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و  
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5(CAC)غذايي 

 .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مـصرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تتحقيقا و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيـست  مالحظـات  و محـصوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حـصول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تـصويب  اب

 اجـراي  كـشور،  محـصوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي (كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي  (كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظـايف  ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                                                                                                                         
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

1- International organization for Standardization 
2- International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 

ب  
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  پيش گفتار
  

: قـسمت سـوم   ها از طريق عملكرد اجـزا          ساختمان برآورد رفتار آكوستيكي   - ساختماني آكوستيك " استاندارد
مركـز  توسـط   مربـوط  هـاي  دركميـسيون  آن نـويس  پـيش  كـه  " صدابندي هوابرد در مقابل صداي بيرونـي 

 اسـتاندارد  ملـي  كميتـة  اجـالس  دويـست و شـصتمين   در و شده تدوين و تهيه تحقيقات ساختمان و مسكن
 اينـك  است، گرفته قرار تصويب مورد 21/9/88  مورخي ساختمانيها  ساختمان و مصالح و فرآوردهيمهندس

 مصوب  ايران، صنعتي تحقيقات و دارداستان مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنـابراين  .گرفـت  خواهـد  قـرار  توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن
  

ISO 15712-3:2005(E) Building acoustics – Estimation of acoustic performance of buildings 
from the performance of elements – Part 3:Airborne sound insulation against outdoor sound. 

  
  



  اجزا از طريق عملكرد ها  آكوستيكي ساختمانرفتاربرآورد  - ساختمانيآكوستيك

قسمت    صداي بيرونيمقابلدر صدابندي هوابرد : سوم

  هدف    1
اختالف تراز فشار صداي  يااي براي برآورد صدابندي  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين الگوهاي محاسبه

براساس  تراگسيل مستقيم و جانبي است و  شاملها محاسبهاين  . است ساختمانديگر ح بيرونيونما يا سط
طور  شود كه به به نتايجي منجر مي شوند و انجام مي نما دهنده كيلشت  صداي اجزاي مختلفشاخص كاهش

 .آيد دست مي هاي ميداني به گيري  اندازه طريق از5- 3جي است كه مطابق استاندارد بند يتقريبي متناظر با نتا
    .كار برد به تك عدديبندي  درجهبراي يا   بندهاي بسامديدر  براي تعيين نتايجتوان  را ميها محاسبه

ي خارجبع ا من ساختمان ناشي ازتوان براي محاسبه تراز فشار صداي داخل  را ميها محاسبهنتايج همچنين 
  .  در رابطه با اين كاربرد بحث شده است"ت"در پيوست اطالعاتي . كار برد ، بهاي جاده ترافيك انندم

  دامنه كاربرد  2
كند و كاربردها و  هاي مربوط را فهرست مي ، كميتدهد  را شرح مي صول الگوي محاسبهاين استاندارد ا

چنين يك   هممورد نظر كارشناسان آكوستيكي است و اين موضوع. كند  هاي آن را تعيين مي دوديتمح
  مدارك كاربردي و ابزارها در زمينه ساخت و ساز  با در نظر را به كاربران ديگر، براي توسعه  چارچوب كاري

  .دهد ايط محيطي، ارائه ميداشتن شر
؛ است  ريزي شده پايههاي مسكوني   براي ساختمانهايي بيني س تجربه به همراه پيش براساكاربرد اين الگو

  آنيساختارها ابعاد كه آنبر ط وشرم مورد استفاده قرار بگيرند، توانند مي نيز هاي ديگر براي ساختمانولي 
  .   نداشته باشد چندانيتفاوتهاي مسكوني  ان ساختمابعاد ساختارهاي با ها ساختمان

    مراجع الزامي   3
بدين ترتيب . ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن

يا تجديدنظر، /  چاپ ودر مورد مراجع داراي تاريخ. شود آن مقررات، جزئي از اين استاندارد محسوب مي
نفع اين  با اين وجود بهتر است كاربران ذي. هاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست ها و تجديدنظر يهاصالح

در مورد . هاي مدارك الزامي را مورد بررسي قرار دهند ها و تجديدنظر استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصالحيه
ن مدارك الزامي ارجاع داده شده يا تجديدنظر آ/ يا تجديدنظر، آخرين چاپ و/ مراجع بدون تاريخ چاپ و

  .مورد نظر است
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  
ها  گيري صدابندي در ساختمان ، آكوستيك ـ اندازه1385 سال :8568- 10  شماره استاندارد ملي ايران 1- 3

    . اجزاي ساختماني كوچكگيري آزمايشگاهي صدابندي هوابرد  اندازه:دهمو اجزاي ساختماني، قسمت 

  1



ها و  گيري صدابندي در ساختمان ، آكوستيك ـ اندازه1385 سال :8568- 1 شماره  استاندارد ملي ايران 2- 3
  .الزامات براي امكانات آزمايشگاهي در شرايط جلوگيري از تراگسيل جانبي: اجزاي ساختماني، قسمت اول

  
ها و   در ساختماني صدابنديگير ، آكوستيك ـ اندازه1385 سال :8568-3 شماره   استاندارد ملي ايران3- 3

  .گيري آزمايشگاهي صدابندي هوابرد اجزاي ساختماني اندازه:  قسمت سوم،ي ساختمانياجزا
  
ها و   در ساختماني صدابنديگير ، آكوستيك ـ اندازه1385 سال :8568-5 شماره   استاندارد ملي ايران4- 3

  .گيري ميداني صدابندي هوابرد نما و اجزاي آن ندازها: مپنج قسمت ،ي ساختمانياجزا
  
ها و   در ساختماني صدابنديبند ، آكوستيك ـ درجه1385 سال :8834-1 شماره استاندارد ملي ايران 5- 3

  . هوابرديصدابند:  قسمت اول،ي ساختمانياجزا
  

3-6 prEN 12354-1:1999, Building acoustics- Estimation of acoustic performance of buildings 
from the performance elements – Part 1: Airborn sound insulation between rooms. 
 
3-7 EN ISO 11654, Acoustics-Sound absorbers for use in buildings-Rating of sound 
absorption (ISO 11654:1997). 

  هاي مرتبط كميت  4
 كميت  1-4  كرد ساختمانيكننده  عمل هاي بيان

ها در  اين كميت.  را بر اساس چندين كميت مرتبط بيان كردنماتوان صدابندي   مي5- 3استاندارد بند مطابق 
مطابق استاندارد بند شوند و   تعيين مي) بندهاي يك سوم هنگامي يا بندهاي يك هنگامي(بندهاي بسامدي 

 عملكرد ساختمانبراي  توان  را ميها از آن،  R´w +Ctr يا R΄w  ،Dls,2m,nT,wبندي تك عددي مانند ، درجه 6- 3
  .آيد دست مي به

شاخص كاهش صداي ظاهري  R´45º 4-1-1،  درجه45 با زاويه 1
 با ساختماني، هنگامي كه منبع صدا يك بلندگو ءست از صدابندي جز اشاخص كاهش صداي ظاهري عبارت

  :شود  تعيين مي1اين كميت براساس معادله . باشد   درجه45زاويه فرود با 
)1                                                                           (   dB 5.1log102,45   A

S
LLR sl

                                                                                                                                                        

  

  :كه در آن
Ll,sشود،   كه اثرات بازتابي از نما را شامل مي سطح بيروني جزء ساختمانيرويبر ميانگين  ي تراز فشار صدا             

   بل؛ برحسب دسي
L2بل؛  ميانگين تراز فشار صدا در اتاق دريافت، برحسب دسي 

 
1- Apparent Sound Reduction Index 
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S؛ربعم مساحت جزء ساختماني، برحسب متر  
A مربعمتر سطح معادل جذب صدا در اتاق دريافت، برحسب. 

   R´tr,s  ، با نوفه ترافيكشاخص كاهش صداي ظاهري  4-1-2
 هنگامي كه منبع صدا نوفه ترافيك  ساختماني،ءست از صدابندي جز اشاخص كاهش صداي ظاهري عبارت

  :شود  تعيين مي2اين كميت براساس معادله . باشد
)2                                                                        (   dB 3log102,,,, 

A

S
LLR eqsleqstr  

  :كه در آن
Leq,1.s  ماني كه اثرات بازتابي از نما را شامل تراز فشار صداي معادل بر روي سطح بيروني جزء ساختميانگين

  بل؛ شود، برحسب دسي مي
Leq,2  .بل  ميانگين تراز فشار صدا در اتاق دريافت، برحسب دسي

1 ،D2m,nT   4-1-3  اختالف تراز استاندارد شده
نما و تراز مقابل   متري2  فاصلهست از اختالف بين تراز فشار صدا در ااختالف تراز استاندارد شده عبارت

   .شود  تعيين مي3اساس معادله اين كميت بر.   مبنازمان واخنشفشار صدا در اتاق دريافت، با درنظر گرفتن 
)3                                                            (                   dB 

0
22,1,2 log10

T

T
LLD mnTm    

  :كه در آن
L1,2m  بل؛  نما، برحسب دسيمقابل متري 2در فاصله تراز فشار صداي ميانگين  

T  بل؛  زمان واخنش در اتاق دريافت، برحسب دسي

L2  بل؛  ميانگين تراز فشار صدا در اتاق دريافت، برحسب دسي

T0  . ثانيه است5/0هاي مسكوني   زمان واخنش مبنا، برحسب ثانيه؛ براي ساختمان

 اين موضوع .رددست آو بهگو د با نوفه يك بلناول يا با نوفه ترافيك متدتوان شده را مياختالف تراز استاندارد
   .Dls,2m,nT يا Dtr,2m,nT نشان داد، مانند 'ls' و 'tr'ترتيب با اضافه كردن پانويس  توان به را  مي

2 ،D2m,n  4-1-4  اختالف تراز معمول شده
 نما و مقابل متري 2ست از اختالف بين تراز فشار صداي بيرون در فاصله  اشده عبارت  معمولاختالف تراز

 تعيين 4اساس معادله  اين كميت بر.مبنا سطح جذبتراز فشار صدا در اتاق دريافت، با درنظر گرفتن مقدار 
  . شود مي

)4                (dB                                                                        
0

22,1,2 log10
A

A
LL mnm 

                                                                                                                                                        

D  

  هاي مانت براي ساخ است و مقدار آنمعادل جذب صداي مبنا، برحسب متر مربع سطح  A0كه در آن
  . استm2 10 مسكوني

 
1-Standardized Level Difference 
2-Normalized Level Difference 
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اين موضوع را  . رددست آو به با نوفه يك بلندگو يابا نوفه ترافيك متداول  توان شده را مي اختالف تراز معمول
  .Dls,2m,n يا Dtr,2m,n نشان داد، مانند 'ls' و 'tr'ترتيب با اضافه كردن پانويس  توان به مي

  ها رابطه بين كميت  4-1-5
به يك اختالف ،  وسيع، در يك گستره بسامديR´tr,s و R´45º كاهش صدا،  دو شاخص نتايج مربوط به

عددي  تكبندي  ، براي درجهR´45º شاخص كاهش صداي ظاهري،نتايج مربوط به  .متمايل استسيستماتيك 
مقادير مربوط به  .استبيشتر  R´tr,sبل از نتايج مربوط به   دسي2فر تا  بين ص)بم ( و براي بسامدهاي پايين

R´tr,sي ا ه محاسبالگويها در  اين اختالف. شده در شرايط آزمايشگاهي قابل مقايسه است گيري  با مقادير اندازه
  .دوش درنظر گرفته مي

  : ا يكديگر ارتباط دارند ب5اساس معادله برطور مستقيم  به D2m,n و D2m,nT ترازهاي صدا، اختالف
)5 (dB                                              VD

AT

V
DD nTmnTmnm 32.0log1016.0log10 ,2

00
,2,2 

nTmlsnTmtr DD ,2,,2, 

  

  .مكعب است حجم اتاق دريافت برحسب مترVكه در آن 
جا كه   آناز در اين استاندارد .گيري كميت ديگر كافي است ها براي نتيجه بنابراين برآورد يكي از كميت

بايد  به عنوان كميت اصلي كه ،D2m,nT،  اختالف تراز استاندارد شده، حائز اهميت هستندها اختالف تراز
  .دگرد برآورد شود، انتخاب مي

بـدون اخـتالف    شـود،     اسـتفاده مـي   عنوان منبـع صـدا        هايي كه در آن از نوفه ترافيك يا بلندگو به           گيري  اندازه
  :بنابراين. شود  منجر ميسيستماتيك به نتايج برابر

)6 (    dB                                                                                                            
 الگوي شـاخص    نابراين الگوي اختالف تراز صدا با     ب. اختالف تراز صداي نما به شاخص كاهش صدا ارتباط دارد         

  .رد داپيوندكاهش صدا 

  هاي بيان كننده عملكرد جزء ساختماني كميت   4-2
هاي ورودي برآورد كننده عملكرد  عنوان قسمتي از داده كننده عملكرد جزء ساختماني به هاي بيان كميت

 بند در ندتوان شوند و مي سوم هنگامي تعيين مي ها در بند يك  اين كميت.شوند كار برده مي ساختمان به
توان  ها مي و با استفاده از اين كميت 6-3 استاندارد بند در موارد مناسب مطابق .هنگامي نيز بيان كرد يك

  .Dn,e,w(C;Ctr) و Rw(C;Ctr)دست آورد، مانند  عملكرد جزء ساختماني بهعددي را براي   تكبندي درجه
1، R 4-2-1  شاخص كاهش صدا

، W1صداي فرودي بر روي آزمونه ده برابر لگاريتم بر پايه ده نسبت توان ست از  اشاخص كاهش صدا عبارت
 7بل و براساس معادله  شاخص كاهش صدا  برحسب دسي .W2، زمونه آ طريقبه توان صداي تراگسيل شده از

  .شود تعيين مي
)7 (     dB                                                                                                               

2

1log10
W

W
R 

                                                                                                                                                        

  

 
1- Sound Reduction Index 
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  . تعيين شود4- 3اين كميت بايد مطابق استاندارد بند
شده جزء اختالف تراز معمول  Dn,e   4-2-2،  ساختماني1

از ميانگين مكاني و زماني اختالف تراز فشار صداي عبارت است ساختماني جزء اختالف تراز معمول شده 
كه تنها تراگسيل  طوري به، اند ها توليد شده دا در يكي از اتاق منبع صوسيله يك ر دو اتاق، كه بهتوليد شده د

 Dn,eكميت . شود در نظر گرفته مي) كننده هواجا مانند وسايل جابه(اني كوچك مربوط به يك جزء ساختم
اين كميت . m2 10= A0معمول شده است؛  )A0(نسبت به سطح معادل جذب صداي مبنا در اتاق دريافت 

  :  شود  تعيين مي8 معادله اساسبرو بل  برحسب دسي
)8(                                                                       dB          

0
21, 10

A

A
LogLLD en 

6,1,1  sinfs LLL

                                                                                                                                                        

  

  .شود   تعيين مي3-3 بند  استانداردمطابقاين كميت 

 ساير  3-2-4  هاي مربوط داده
  :تواند الزم باشد، مانند  مي ي ساختارهاتكميل، اطالعات هبراي انجام محاسب

   شكل نما؛-
  ها و اتصاالت؛  نوع درزبندي و كيفيت مربوط به شكاف-
  . سطح كل نما-

  هاي ديگر ها و عبارت كميت  4-3
2 ،R´   4-3-1   دي پخشافرو ميدان صداي در شرايطشاخص كاهش صداي نما

ن را با ميدان صداي فرودي  بتوان آبا اين فرض كهست از شاخص كاهش صداي نما  ااين كميت عبارت
 از آن ي كهاي متداول عنوان كميت محاسبه تواند به اين كميت مي.  گرفت اندازه در موقعيت ميدانيپخشا
  .گيردآيد، مورد استفاده قرار  دست مي هاي متعددي براي عملكرد ساختماني به كميت

  

 ΄Rشود، اما برحسب كميت  گيري بيان نمي اندازههاي قابل   برحسب كميت در برخي كشورها عملكرد ساختمان -يادآوري
   .گردد بيان مي

  
3 ،ΔLfs  4-3-2   نماشكلاختالف تراز 

 صفحه سطح و تراز صدا بر روي دون حضور نماب، L1,in، صداي فرودي، ست از اختالف تراز ااين كميت عبارت
   .شود  تعيين مي9اساس معادله اين كميت بر. بل  دسي6 به اضافه ،L1,s، نما

)9     (dB                                                                                                      
 

1- Element Normalized Level Difference 
2- Sound Reduction Index Of Façade For Duffuse Field Incident Sound Field 
3- Façade Shape Level Diffrence 
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L1,in  بل؛  ميانگين تراز فشار صدا در محل صفحه نما، بدون حضور نما، برحسب دسي

L1,sبل ، برحسب دسيواقعيحه نماي  ميانگين تراز فشار صدا بر روي سطح خارجي صف.  
  

  .  اطالعات مربوط به اختالف تراز شكل نما و روش تعيين مقادير آن ارائه شده است"پ"در پيوست  -يادآوري

  

  اي الگوهاي محاسبه  5
   كليمباني  1- 5

ار، تواند متشكل از اجزاي متفاوتي باشد، مانند پنجره، در، ديو نما مي. نما، كل سطح بيروني يك اتاق است
 .بستگي داردتوسط هريك از اين اجزا  تراگسيل  بهطريق نماصدا از ؛ تراگسيل  داخل نماتجهيزات تهويهبام، 

 مختلف انواع. شود  اجزاي ديگر درنظر گرفته ميصداي مستقل از تراگسيل ،هريك از اجزا  صدايتراگسيل
ها و   كه براي تعيين كميت مختلفگيري هاي اندازه در موقعيتكار برده شده  هاي صوتي خارجي به ميدان
 ثابت  فرض با اين وجود اين يك.دهند دست مي را بهاند، مقادير متفاوتي   تعيين شده ساختمانرفتاربيان 
 مختلف  انواعقدر كافي نمايانگر  به، تراگسيل مربوط به يك ميدان صداي فرودي پخشا است كهنطقيشده م
  براي صداي فرودي پخشاراين شاخص كاهش صداي ظاهري نمااب بن.هاي صوتي خارجي خواهد بود ميدان

  .دنشو هاي ديگر از آن نتيجه مي طوري كه كميت شود، به محاسبه مي
  توان صدايمستقيم جمع برابر است با، براي صداي فرودي پخشا ´R،  نماشاخص كاهش صداي ظاهري
اين كميت  .تراگسيل جانبي اسطهو بهشده   از اجزا و توان صداي تراگسيلتراگسيل شده توسط هر يك

  :شود  محاسبه مي10اساس معادله بر

)10      (dB                                                                                              







 



m

1f
f

n

1i
i,elog10R

  :كه در آن
 τe,i  ؛ودي بر روي كل نمابه توان فر، iشده از طريق جزء نماي  نسبت صداي تراگسيل

τf  شده توسط نما يا جزء جانبي  تراگسيلتوان صداي نسبتfتوان فرودي بر روي كل   در اتاق دريافت، به
  نما؛  

nبراي تراگسيل مستقيم؛ تعداد اجزاي نما   
m  . جانبي تعداد اجزاي نماي

  

د؛ براي اين منظور شو مشخص ميور مستقيم ط به، τeنسبت توان صدا، وسيله  به سهم جزء در تراگسيل صداي كل -1 يادآوري
  .عنوان شاخص كاهش صداي جزئي در نظر گرفت توان به را مي 10logτe = Rp-كميت 
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نتيجه .  بيان كرد10صورت يكپارچه توسط معادله   به را15 و 14هاي  توان معادله تنها براي تراگسيل مستقيم مي - 2يادآوري 
  .رود كار مي مركب به اغلب براي شاخص كاهش صداي اجزاي

  
طور مستقيم از روي  به، را τe نسبت توان صدا، ،جزاي نما براي هر يك از اتوان در مورد تراگسيل مستقيم مي

 2- 5ند ، تعيين كرد؛ به بهاي آكوستيكي مربوط به آن جزء كه شامل سهم هريك از اجزاي مركب است داده
هاي  هد اين نسبت تواني را از روي داي جزء،يا تعداد بيشتريك  توان براي مي طور جايگزين به. مراجعه شود

 انتخاب.  مراجعه شود"ب"؛ به پيوست برآورد كرد ء مركب آن جزهاي بخشآكوستيكي مربوط به هريك از 
  .هاي آكوستيكي موجود بستگي دارد  به مقررات و دادهها  روش اينهريك از

  . كردتعيين 3- 5 بند توان مطابق ، را ميτfن صدا، براي تراگسيل جانبي نسبت توا
  :آيد دست مي  به12 و 11هاي  اساس معادلهشاخص كاهش صداي ظاهري نما بر

)11  (dB                                                                                                                      145   RR

RR str  , )12   (     dB                                                                                                                    

  

درحدود  عددي تكبندي   درجهتغييراتبه طور نمونه . دهد ها را نشان مي  بين كميترابطه تقريبي اين معادالت  -3يادآوري
    در بندهاي بسامديگستردگيطور نمونه  به ،اي گوناگون از اجزمتشكلدر مورد نماهاي  .بل است دسي ±١ ميانگين مقدار

اي تكي، غالب  هاي شيشه  عنوان مثال هنگامي كه تراگسيل ناشي از جام ، به با اين وجود در شرايط خاص.بل است  دسي2±
 خيلي بيشتر مكن است سيتماتيك است و م كمتراالي بسامد بحرانيبسامدهاي ب هحدودم اختالف بين دو كميت در باشد،
   .باشد

  
ر يثتأبه شود،   ديده مياخل كه از دنما  آن قسمت ازانداردشده نما به شاخص كاهش صداياختالف تراز است

ت دس  به13 اين كميت براساس معادله . بستگي دارد ابعاد اتاق همچنين و،ها ي، مانند بالكنخارجشكل نماي 
  .آيد مي

)13             (dB                                                                       
ST

V
LRD fsnTm

0
,2 6

log10 

  :كه در آن  
V   حجم اتاق دريافت، برحسب مترمكعب؛

S برحسب مترمربع؛)ح اجزاي نماوسطكل يعني جمع (شود   ديده مياخلاز دكه  سطح كل نمايي ،  
ΔLfs بل اختالف تراز ناشي از شكل نما، برحسب دسي.  

  

 مراجعه "ث"داخل استفاده كرد؛ به پيوست  تراز فشار صداي اي برآورداختالف تراز استانداردشده براز توان  مي -4يادآوري
  .شود
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  .  از شكل نما ارائه شده استحاصلاطالعات مربوط به اختالف تراز  "پ" در پيوست
هاي آكوستيكي مربوط   در بندهاي بسامدي، براساس دادهملكرد ساختمان براي محاسبه عتوان اين الگو را مي

 .كار برد  به)بندهاي يك سوم هنگامي يا بندهاي يك هنگامي (بسامديبه اجزاي ساختماني در بندهاي 
مي از سوم هنگا  يا بندهاي يك هرتز2000 هرتز تا 125 يك هنگامي از   در بندهايكم بايد دست ها محاسبه

عددي مربوط به عملكرد  بندي تك توان درجه با استفاده از اين نتايج مي .انجام شود  هرتز3150 تا  هرتز 100
   .دست آورد  به6-3 استاندارد بند  مطابق راساختمان

  

 يا تر پايين را به بسامدهاي ها محاسبهتوان  مي، هاي آكوستيكي در گستره بسامدي بزرگتر موجود باشد اگر داده -5يادآوري
 مربوط به اين هاي هتر هيچ اطالعات درستي در مورد دقت محاسب پايين وجود در مورد بسامدهاي   با اين.تر گسترش دادباال

  .بندهاي بسامدي موجود نيست

  
، براساس  ساختمانرفتارعددي مربوط به  بندي تك  براي محاسبه مستقيم درجهتوان مي الگواز اين 

 به ها به، اين محاس6-3 استاندارد بند  مطابق.دنمو استفاده هريك از اجزاي درگير نيزعددي  بندي تك درجه
ندي تك عددي اجزاي ب  درجه صورت به همان، ساختمانعملكرد برآورد نتيجه  .شوند دهي مربوط مي وزن

دست  به براي نما  براي اجزاي ساختماني، Dn,e,w و Rw، يعني با استفاده از شود مي، ارائه ساختماني
 ؛آيد دست مي به براي نما Ctr+D2m,nT,w براي اجزاي ساختماني، Ctr+Dn,e,w  وCtr+ Rwبا استفاده از  ؛آيد مي

 هاي هرتز يا بند2000 هرتز تا 125هنگامي از  يك هايبند به گستره بسامدي هاي تطبيق بيناب تاين عبار
كه گستره بسامدي بزرگتري  در صورتي .شود  هرتز نسبت داده مي3150ا  هرتز تا  ت100سوم هنگامي از  يك

  .  مناسبي براي گستره بسامدي بزرگتر درنظر گرفته شوداشد، بهتر است عبارت تطبيق بينابموردنظر ب

w,45R 

  

 نشان داد، براي مثال توان با يك نماد هاي جمعي در عبارت تطبيق بيناب را مي تي عبار براي سادگ -6يادآوري 
R′Atr=R′w+Ctr و D2m,nT,Atr=D2m,nT,w+Ctr .  

  

قابل  تقريبي ،Rwدقيق و براي عبارت   Rw+Ctrبراي عبارت وجود دارد،  در اين الگو جمع كردن برپايه انرژي كه -7يادآوري 
  . استقبول

  

  هاي آكوستيكي اجزا تعيين تراگسيل مستقيم از طريق داده  2- 5
، دشو  محاسبه ميبه شرح زيرنسبت توان صدا . ند درنظر گرفته شوها هالزم است تمام اجزاي نما در محاسب

  .ست ا2-3اساس استاندارد بند  ميان اجزاي كوچك و ديگر اجزا بروجه تمايزكه در آن 

  8



  اجزاي كوچك 2-1- 5
  :شود  محاسبه مي14نسبت توان صدا براي اجزاي كوچك براساس معادله 

)14                                         (                                                          10/0
,

,,10 ienD
ie S

A   
  A0= 10 m2 

  :كه در آن داده هاي ورودي عبارتند از
Dn,e,i  بل؛ كوچك، برحسب دسي  اختالف تراز صداي معمول شده جزء

Sبرحسب )تمام اجزامساحت جمع يعني (شود  حت كل نما، به همان صورت كه از داخل ديده ميا مس ،
  .مترمربع

  زااجساير   2-2- 5
  :شود  محاسبه مي15نسبت توان صدا براي اجزاي ديگر براساس معادله 

)15                                                                                                       (10/
, 10 iRi
ie S

S   
  :ودي عبارتند ازكه در آن داده هاي ور

Ri شاخص كاهش صداي جزء iبل؛ ، برحسب دسي  
Si مساحت جزء iبرحسب متر مربع .  

 از اجزاي متصل درنظر گرفته هاي مربوط به يكي  در دادهرزهاي بين اجزا تراگسيل صدا از طريق اتصاالت و د
  .شود مي
  

طور  به، رود كار مي  بههاي آزمايشگاهي  آزمونه درگونه ك  نما همانجزءطور معمول اتصال بين اجزا با نصب  به -يادآوري
به   اتصال راتوان  در غير اين صورت، مي.اين اتصال را در بردارند ،هاي آكوستيكي اجزا  دادهبنابراين. شود نشان داده ميمناسب 

  . مراجعه شود"ب" به پيوست ؛افه كرد اضامجز 'جزء' عنوان يك
  

هاي آزمايشگاهي استانداردشده  گيري از طريق اندازه ي اجزاي درگيرهاي آكوستيك بهتر است دادهاصوالً 
 نظري، هاي همثالً با استفاده از محاسب  ديگريهاي با روشها را  توان اين داده  با اين وجود مي.دست آيند به

به اين برخي اطالعات مربوط . گيري كرد نتيجهنيز   موقعيت ميداني گيري برآوردهاي تجربي، يا نتايج اندازه
  . ارائه شده است"ت"ها، در پيوست  داده

  .وضوح بيان شوند منابع اطالعات مورد استفاده بايد به

  تعيين تراگسيل جانبي 3- 5
 تراگسيل جانبي براي همه مسيرهاي ضرايب، از جمع f ،τfنسبت توان صداي تراگسيل جانبي توسط جزء 

 با 1- 3توان مطابق استاندارد بند  نبي را مي تراگسيل جاضريباين . شود  نتيجه مي،تراگسيل به آن جزء
، براي تمام 1-3 استاندارد بند گذاريدر نماد. ، تعيين كرد Sعنوان مساحت كل نما،  كه به،Ss، مساحتي
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 به آن F و  به جزء نماD ، كه در آنشود مربوط مي τDf و τFfهاي  كميت تراگسيل به ضرايباجزاي جانبي، 
، براي 1- 3 در نمادگذاري استاندارد بند. نيست اتاق دريافت  شاملكه است دهقسمت از نما اختصاص داده ش

  اختصاص داده شده به جزء نماdد، كه در آن شو مربوط مي τFd  به كميتتراگسيل ضرايب ، تمام اجزاي نما
  .است 

تن يا آجر با اين وجود اگر اجزاي صلبي مانند ب .پوشي است  جانبي قابل چشم طور معمول سهم تراگسيل به
 تراگسيل ،ديوارهاي جداكنندهها يا  به اجزاي صلب ديگري متصل شده باشند، مانند كفداخل اتاق دريافت 

 وجود داشته باشد، اين  در جايي كه الزامات سخت گيرانه.تواند در تراگسيل صداي كل سهيم باشد جانبي مي
  .تواند حائز اهميت باشد امر مي

  

 اجزاي ت وجوددر صوربراي اطمينان .  ضروري نيستاين صورت  بهاسبه سهم تراگسيل جانبي محكثر موارد درا -يادآوري
 يك شيوه كلي، با گنجاندن تراگسيل جانبي با كاهش دادن شاخص كاهش صداي اين نوع اجزاي نمايي سنگين و صلب، صلب،

  .بل كافي است  دسي2 كردن به ميزان كمطور معمول  به ؛كافي است

  

  تفسير  4- 5
. قرار دارد ها  و فرو رفتگي  پنجرهمساحتتأثير  ، تراگسيل صدا تحت خورشيشههاي  پنجرهو ها  شيشهبراي   -

گيرد،  كه در موقعيت ميداني صورت ميطور معمول مواجه با آنها   كه بهها  فرو رفتگيح و وسطتأثيرات 
ها  ز تأثير آناصد كاربردي توان براي مقا  و ميكنند نقض نميچندان  را هاي آزمايشگاهي گيري اندازه
  پوشي كرد؛ چشم

شاخص دست آوردن  ، كيفيت درزبندي براي بهخصوص اجزاي بازشو ، بهجزاي نما درمورد انواع متفاوتي از ا-
 آزمايشگاهي و ميداني هاي بنابراين حصول اطمينان از كيفيت درزبندي در موقعيت. كاهش صدا اهميت دارد

  . برآورد كرد"ب"توان مطابق پيوست  ل از طريق درزها را مييتأثير تراگسدر صورت ترديد، . اهميت دارد

  مقدار متناظر ازمكن است مواقعيها، شاخص كاهش صداي  ، مانند پانل در مورد اجزاي سبك دو جداره-
 ناشي ازاين اختالف .  باشد كوچكتراجزااندازه طبيعي  بر روي ي آزمايشگاههاي گيري  اندازهاز آمده دست به

    اتصاالت است؛مساحت و اغلب تعداد زياد
تواند تحت تأثير موقعيت آنها نسبت به  ، مي ورودي هوا دهانهمانند  تراگسيل صدا از طريق اجزاي كوچك، -

  موقعيت از طريق2- 3توان مطابق استاندارد بند   مياين اثر را.  باشندي بازتابيها يا سقف/ ويبازتابديوارهاي 
اثر موقعيت .  مراجعه شود"ت"توان آن را برآورد كرد؛ به پيوست  حساب آورد يا مي بهنصب در آزمايشگاه 

اين اثر هنگام .  قرار داردي خارجيها  و سقفجزاي كوچك نيز تحت تأثير ديوارهانصب در آزمايشگاه براي ا
  . مراجعه شود"ت" بايد درنظر گرفته شود؛ به پيوست ′Rمحاسبه 

عنوان   سطحي كه به نما يكسان باشد،ها بخشكه صداي فرودي بر تمام   تا زماني درصورت هموار نبودن نما،-
در غير اين صورت، . شود هايي است كه از داخل ديده مي شود، سطح تمام بخش سطح كل درنظر گرفته مي

درصورتي كه .  گيردصورت جداگانه مورد بررسي قرار هر قسمت از نما با صداي فرودي همگن بهبايد 
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1 ، يا  يا  قوسيهاي كوژ  پنجره صداي فرودي مختلفي داشته باشند، مانندهايتراز ، كل نماي مختلفها بخش
نوع منبع، موقعيت  (شده، گيري تعيين و موقعيت اندازهبسته به الزامات   بامزيرهاي   يا اتاقهاي كنج اتاق

عنوان كل پوشش  به ،مركب يا صورت جداگانه ها به  درنظر گرفتن اين بخش)منبع، موقعيت ميكروفون بيروني
با  . بايد تركيب شود،ها بخش براي هريك از ها محاسبه در حالت اخير، نتايج .پذير است امكان ،اتاق دريافت

گونه كه براي  مبنا، همان) ميكروفون(ها نسبت به موقعيت  درنظر گرفتن تراز صداي خارجي هريك از بخش
  .شود ، انجام مياست   تعيين شدههاي ميداني گيري اندازه

   ها محدوديت  5- 5
 آزمايشگاه براي  موقعيت پخشا در ميدانو فرض  گوناگون ميدانيهاي  موقعيت در صوتيهاي ميدان  تفاوت-  

ها در نظر  ميانگين اين اختالف .شود  ميهاي سيستماتيك قدري اختالفوجود آمدن  ها، باعث به بيني پيش
ها كه ناشي از خطاهاي  بيني در پيش دقتي  كم، خطاهاي سيستماتيكب با كاهش به اين ترتيشود،  گرفته مي
   . يابد  است، كاهش ميتصادفي

 باشود كه  شود، فرض مي اي درنظر گرفته نمي كه اثر تداخل ناشي از نما در الگوي محاسبه جايي از آن -
طور مناسبي كاهش  ما به از ن  احتمالي تداخل ناشياثر ، متر براي ميكروفون خارجي2 فاصله درنظر گرفتن

هنگامي صادق  ي است كه در مورد ترازهاي بند يكطور كلي در نظر نگرفتن اثر تداخل شرايط به. يابد مي
  .پوشي باشد تواند قابل چشم نمي اثر تداخلسوم هنگامي  است، اما در مورد ترازهاي بند يك

  درستي  6
 رفتار، گيري  باال در اندازه و دقتايي جديدكيفيت اجر آوري فن درنظر گرفتناي با  ي محاسبههاالگو

  .دنبيني مي ك  پيشگيري شود، تواند اندازه كه مي صورتي  را بهساختماني
ي ورودي، منطبق   ها دقت داده: هاي بسياري بستگي دارد، از جمله بيني الگوهاي ارائه شده به عامل دقت پيش

. بيني شوند يشپكه بايد هايي  تنوع كميه محل و  و اتصاالت درگير، هندساجزابودن محل بر الگو، نوع 
 در آينده الزم است. طور كلي امكان پذير نيست ها و كاربردها به نواع موقعيتا براي تمام بنابراين تعيين دقت

اين وجود  با. آوري شوند  جمع، دقتتبطمر در هاي هاي ميداني گوناگون، داده با مقايسه نتايج الگو و موقعيت
  .هايي بر اين موضوع داشت شارهتوان ا مي
بندي   نما، صحيح است؛ درجه سازندههاي شده از طريق قسمت طور ميانگين برآورد اختالف تراز معمول به

 هايبراي بندكه  دهد، درصورتي بل را نشان مي  دسي5/1در حدود  ي انحراف معيارCtr+D1s,2m,nT,wعددي  تك
  .بل خواهد بود  دسي3 تا  حداكثر،ترگ انحراف معيار مقداري بزر،يك هنگامي
  . باشددقيق سازندهبرآورد شاخص كاهش صداي ظاهري نما از طريق اجزاي  حداقلرود  انتظار مي

  

                                                                                                                                                         
1- Bay 
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 ؛هاي متنوع نما است  موقعيت با طراحي70شده در بيش از  گيري براساس مقايسه اختالف تراز معمول  اين نتيجه-يادآوري
تر از نتيجه اندازه  بل كم  دسي1شده نما در حدود  هاي تركيب براي قسمتمورد استفاده هاي آكوستيكي   داده،براي اطمينان

  . شده متناظر در آزمايشگاه است گيري

  
  هاي سؤال كمياب با داده داراي اجزاي  هاي پيچيده كه خصوص در موقعيت ها، به بيني كار بردن پيش در به

 كيفيت اجرايي جديد  داشتنفرضرسد با  نظر مي به. شود يهاي ورودي توصيه م ند، تغيير دادهبرانگيز هست
        . كنند را فراهم مي  انتظاردقت موردشده در نتايج،  هاي حاصل ، اختالفيكسان
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  الفپيوست 
  )الزامي(

  نمادها
  

   نمادها و يكاها-1جدول الف
  يكا  كميت فيزيكي  نماد

A سطح معادل جذب صدا در اتاق دريافت  [m2]  
A0 هاي مسكوني  ؛ براي ساختماني مبناسطح معادل جذب صداm2 10  [m2]  
C0  سرعت صدا در هوا  [m/s] 

C  6-3 مطابق با استاندارد بند 1عبارت تطبيق بيناب  [dB]  
  Ctr [dB]  6-3 مطابق با استاندارد بند 2عبارت تطبيق بيناب 

D2m,nT تكميلي نمايهبا ( استانداردشده يك نما صدايرازاختالف ت 'tr'كه   در صورتي
كه با صداي بلندگو   در صورتي'ls'گيري شده باشد يا با نوفه ترافيك اندازه

  )گيري شده باشد اندازه

[dB]  

D2m,n  تكميلي با نمايه(شده يك نما  معمولصداي اختالف تراز 'tr'كه با   در صورتي
كه با صداي بلندگو   در صورتي'ls'گيري شده باشد يا هنوفه ترافيك انداز

  )گيري شده باشد اندازه

[dB]  

D2m,nT,w 6-3يافته يك نما مطابق استاندارد بند  اختالف تراز صداي استانداردشده وزن  [dB]  
D2m,n,w 6-3يافته يك نما مطابق استاندارد بند  شده وزن اختالف تراز صداي معمول  [dB]  

Dn,e  شده براي يك جزء ساختماني كوچك ف تراز صداي معمولاختال  [dB]  
Dn,c,lab كه  شده براي يك جزء ساختماني كوچك، هنگامي اختالف تراز صداي معمول

  .شود در آزمايشگاه تعيين مي
[dB]  

Dn,c,situ كه  هنگاميشده براي يك جزء ساختماني كوچك،  اختالف تراز صداي معمول
  .شود ن مي تعييدر موقعيت ميداني

[dB]  

f بسامد  [Hz] 

i  مربوط به يك جزء نما انديس   [-] 

j  نماشده از يك جزء هاي تركيب  مربوط به بخش  انديس    [-] 

k براي مرز يك جزء ساختمانينمايه   [-]  
k0  عدد موج)

0
0

2

c

f(  k 
[m-1] 

ls,k شكاف درزبندي شده يا اتصالطول k  [m] 

l0 متر1؛ برابر است با طول مبنا   [m]  

llab  گيري آزمايشگاهي  طول جزء ساختماني كوچك در اندازهDn,e,lab  [m]  

lsitu طول جزء ساختماني كوچك در موقعيت ميداني  [m] 

L1  ميانگين تراز فشار صدا در اتاق منبع  [dB re 20 μPa] 

L1,s  ميانگين تراز فشار صدا در سطح بيروني نما  [dB re 20 μPa]  
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   ادامه -1جدول الف
  يكا  كميت فيزيكي  نماد

L1,in ميانگين تراز فشار صداي ميدان صداي فرودي  [dB re 20 μPa]  

L1,2m   متري مقابل نما2ميانگين تراز فشار صدا در فاصله   [dB re 20 μPa]  
Leq,1,s ميانگين تراز فشار صدا معادل در سطح بيروني نما  [dB re 20 μPa]  

L2 راز فشار صدا در اتاق دريافتميانگين ت  [dB re 20 μPa]  
Leq,2 ميانگين تراز فشار صدا معادل در اتاق دريافت  [dB re 20 μPa] 

L2,n شده به  ميانگين تراز فشار صدا در اتاق دريافت، معمولA0 [dB re 20 μPa] 

L2,nT شده به  ميانگين تراز فشار صدا در اتاق دريافت، معمولT0  [dB re 20 μPa]  
m هاي بين  هاي درزبندي شده يا اتصال تعداد اجزاي جانبي يا تعداد شكاف

  اجزاء
[-] 

n هاي يك جزء تعداد اجزاي در يك نما يا تعداد بخش  [-]  
ne تعداد اجزاي ساختماني كوچك  [-] 

R  4-3شاخص كاهش صداي يك جزء مطابق استاندارد بند  [dB] 

R′ اي صداي فرودي پخشاشاخص كاهش صداي ظاهري يك نما بر  [dB]  
R′45

 45شاخص كاهش صداي ظاهري يك نما براي صداي فرودي در زاويه  ◦
  درجه

[dB] 

R′tr,s شاخص كاهش صداي ظاهري يك نما براي نوفه ترافيك  [dB] 

Ri  شاخص كاهش صداي جزءi نما   [dB]  
Rj  شاخص كاهش صداي مربوط به بخش سازندهjيك جزء نما   [dB]  

Rs,k ص كاهش صداي شكاف درزبندي شده يا اتصال شاخkهاي يك   بين بخش
  نما در واحد طول 

[dB]  

R′
45
◦
,w يافته يك نما براي صداي فرودي فرودي  شاخص كاهش صداي ظاهري وزن

   6-3 درجه مطابق استاندارد بند ۴۵از زاويه 
[dB]  

R′
tr,w مطابق يافته يك نما براي نوفه ترافيك  شاخص كاهش صداي ظاهري وزن

     6-3استاندارد بند 
[dB]  

S شود همان صورت كه از داخل ديده مي مساحت كل نما به  [m2]  
Si  مساحت جزءiنما   [m2]  
Sj  مساحت بخشj از جزء i [m2] 

Sopen  سطح بازشوي در دهانه ورودي هوا [m2]  
T زمان واخنش در اتاق دريافت  [s] 

T0 ثانيه است5/0كوني زمان واخنش مبنا؛ براي ساختمان مس .  [s] 

V  حجم اتاق دريافت  [m3] 

W1 توان صداي فرودي بر روي آزمونه در اتاق منبع  [W] 

W2  توان صداي منتشرشده از آزمونه درون اتاق دريافت ناشي از صداي فرودي
  بر روي همان آزمونه در اتاق منبع

[W] 
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   ادامه-1جدول الف
  يكا  كميت فيزيكي  نماد

w يافته مطابق استاندارد  هاي كاهش صداي وزن راي تعيين شاخصانديس ب
  6-3بند 

[-] 

x,y,r فاصله اجزاي كوچك تا صفحات بازتاب دهنده  [m]  
∆Lfs اختالف تراز شكل نما  [dB]  
∆Dn,e [dB]  شده جزء ناشي از همجواري با صفحات بازتاب  كاهش اختالف تراز معمول

  دهنده
ناشي از تراگسيل  iشده توسط جزء نماي نسبت توان صداي منتشر 

مستقيم صداي فرودي بر روي اين جزء، به توان صداي فرودي بر روي كل 
  نما

τe,i [-]  

τf  نسبت توان صداي منتشر شده توسط يك جزء نمايي يا يك جزء  [-] جانبيf 
در اتاق دريافت ناشي از تراگسيل جانبي، به توان صداي فرودي بر روي كل 

  نما
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پيوست   ب
  )اطالعاتي(
تعيين   دهنده  تشكيلهاي   بخشبا استفاده از  تراگسيل از طريق اجزا

  
  مركبنسبت توان صوتي مربوط به اجزاي   1-ب
  

 اطالعات با استفاده ازتوان  كار رفته مي  جزء به آكوستيكي در رابطه با عملكرد دادهدر صورت موجود نبودن 
    .دبرآورد كر كليطور  توان صوتي مربوط به آن جزء را به نسبت هاي آن جزء، ستيكي مربوط به بخشآكو

كارگيري  با بهتوان  ميبرآورد نسبت توان صوتي اين اجزا را پنجره، مشخص  ، مانند يك نوعنمونهبراي اجزاي 
 به اين ترتيب تأثير . انجام داد،  يعني شيشه، براي شاخص كاهش صداي بخش اصليتنظيمات تطبيقي

اساس يقي بركارگيري چنين تنظيمات تطب  بهتر است به.شود حساب آورده مي  پنجره بهچوب و درزبنديراچ
  . باشدشده بر روي اثرات مورد بررسي  انجام جستجوهاي كلينتايج

  نسبتدهنده جزء، با درنظر گرفتن  تشكيلهاي بخش ديگر استفاده از شاخص كاهش صداي هريك از شرو
خش را اي مشخص از يك ب ها، نمونه  بين بخش شكافي اتصاالت و  در اين رابطه درزبند.ها است مساحت

بهترين    بهتوان  را مي بخشعملكرد آكوستيكي. حساب آورده شود  است بهدهند كه اغلب الزم تشكيل مي
  . واحد طول بيان كردصورت شاخص كاهش صداي  به با درنظر گرفتن طول واقعي،وجه ممكن

 ،جود در تراگسيل صداي اجزاي كوچك مركب، نسبت توان صوتي يك جزءاثرات متقابل موپوشي از  با چشم
  :شود  ميبرآورد 1، براساس معادله بها  بين بخشk   درزبندي چندين وjبخش  از چندين تشكلكه م

  

                              )                                       1ب( 
 

 
n

j

m

k

R
ks

Rj
e

ksj l
S

l

S

S

1 1

10/
,

010/ ,1010  

  :كه در آن
Rj  شاخص كاهش صداي بخشjبل؛  جزء نمايي، برحسب دسي  

jمساحت بخش  Sj   جزء نمايي، برحسب متر مربع؛

Rs,k   بل؛  بر واحد طول، برحسب دسيkشده يا اتصال   شاخص كاهش صداي شكاف درزبندي

 ls,k   ؛m 1 = l0است با  ، برحسب متر، طول مبنا برابرkشده يا اتصال  شكاف درزبندي طول
n جزء نمايي؛دهنده تشكيلهاي  بخش تعداد   

m  .ها  يا اتصاالت بين بخششده  درزبنديهاي  تعداد شكاف

با اين وجود . گيرد  مورد استفاده قرار نمي،شبخ از چندين اين معادله براي شرح عملكرد آكوستيكي اجزاي متشكل -يادآوري
ايشگاهي شاخص هاي آزم گيري منظور كاربرد در اندازه بهرا  ها  گوناگون درزبنديهاي تكيفيتأثير وسيله اين معادله  بهتوان  مي

   .دكاهش صداي يك جزء، برآورد كر
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ارائه  "ب"  پيوست2 يك جزء در بندنمونههاي  خشبرخي اطالعات در رابطه با شاخص كاهش صداي ب
  .است شده

 "ب"  پيوست3بنددر ) شده درزبندي(ها و اتصاالت  برخي اطالعات در رابطه با شاخص كاهش صداي شكاف
  .است ارائه شده

  ا اجزاي نمسازندههاي  شاخص كاهش صداي بخش  2-ب
كاررفته در اجزاي نمايي، مانند   بهنمونهدر اين بند اطالعات مربوط به شاخص كاهش صداي چند بخش 

  .ها، ارائه شده است  و درزبندي1 در، لنگه، چارچوب شيشهها و درهاي متشكل از  پنجره

   شيشه  1-2-ب
رفتن هاي انجام شده، با درنظر گ  گيري اندازهموجود در اين بند، از نتايج    اخص كاهش صداي انواع شيشهش

توانند جهت اطمينان   بنابراين ميدست آمده است و زاي اسمي يكسان، بهدگي در نتايج  براي اجگسترميزان 
، مورد يسترس ناطالعاتي در دستدر شرايطي كه هيچ توان اين مقادير را   مي.بيشتر درنظر گرفته شوند

  . كار برده شوند  بهها فرآورده انواع  از برخيورد در منمونه مقاديرياستفاده قرار داد و به عنوان 
عددي محاسبه شده مطابق استاندارد بند  بندي تك همراه درجه هنگامي به شاخص كاهش صدا در بندهاي يك

 نشان بل  دسي2بل تا   دسي1يار تقريبي انحراف معيك ا منهاي ها نتايج ميانگين ر داده. شود مي ارائه 6- 3
هاي مختلف ارائه   در انواع و ضخامت  اين مقادير براي تعدادي شيشه1طور مثال در جدول ب  به.دهند مي

   .شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                         
1- Door Leaf 
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    خورربوط به شاخص كاهش صداي انواع شيشههاي م  مثال– 1جدول ب

  )dB(ش صدا شاخص كاه
   خور نوع شيشه

k Hz4  k Hz2  k Hz1  Hz500  Hz250  Hz 125  )C;Ctr(RW  
dB 

  )mm(شيشه ساده 

  28)-1 ؛ -4(  14  19  25  29  33  25  3

  29)-2 ؛ -3(  17  20  26  32  33  26  4

  30)-1 ؛ -2(  19  22  29  33  29  31  5

  31)-2 ؛ -3(  18  23  30  35  27  32  6

  32)-2 ؛ -3(  20  24  29  34  29  37  8

  33)-2 ؛ -3(  23  26  32  31  32  39  10

  34)0 ؛ -2(  27  29  31  32  38  47  12

  mm 1تا  mm 5/0 لمينيت پالستيكي) + mm(شيشه لمينيت شده 

  32)-1 ؛ -3(  20  23  29  34  32  38  6+

  33)-1 ؛ -3(  20  25  32  35  34  42  8+

  34)-1 ؛ -3(  24  26  33  33  35  44  10+

  mm 16 تا mm6 ؛  فاصله هوايي از)mm(نيت شده هاي ساده يا لمي همراه شيشه شيشه دوجداره به

  29)-1 ؛-4(  21  17  25  35  37  31  4-)16-6(-4

  32)-2 ؛ -4(  21  20  26  38  37  39  6-)16-6(-4

  31)-1 ؛-4(  20  18  28  38  34  38  6-)16-6(-6

  33)-1 ؛ -4(  22  21  28  38  40  47  8-)16-6(-4

  35)-2 ؛ -6(  20  21  33  40  36  48  8-)16-6(-6
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   ادامه-1ل بجدو

  35)-2 ؛ -5(  24  21  32  37  42  43  10-)16-6(-4

  35)-1 ؛ -3(  24  24  32  37  37  44  10-)16-6(-6

  33)-2 ؛-5(  20  19  30  39  37  46  6-)16-6(-6+

  37)-1 ؛ -5(  24  25  33  39  40  49  6-)16-6(-10+

بندي تك عددي با استفاده از نتايج حاصـل   درجه. باشد چ مي پيوست 6هاي ارائه شده در اين جدول مطابق استاندارد بند   گزيده  -1يادآوري  
هنگـامي بـا اخـتالف        هاي مربوط به بند يـك       عددي از روي داده     بندي تك   آيد و بنابراين ممكن است درجه       دست مي   سوم هنگامي به    در بند يك  

  . دست آيد بل به حداكثر يك دسي

علت  يابد، به  دوجداره، مقدار شاخص كاهش صدا افزايش مي  دو جدار يك شيشهكه با افزايش فاصله هوايي ميان با وجود آن -2يادآوري
است،  ها فضاي خالي با هوا پر شده طور اسمي يكسان هستند، و در آن اي كه به  هاي دو جداره وجود گستردگي ذاتي در نتايج مربوط به شيشه

                                                                                                     .                        اين اثر چندان قابل درنظر گرفتن نيست
  

هاي باال، الزم است تراگسيل صدا از  اده از داده با استفاي براي تعيين شاخص كاهش صداي يك پنجره شيشه
  .ها درنظر گرفته شود ب پنجره و درزبنديطريق قا

، اگر مساحت بل  دسي37كمتر از ) Rw( اخص كاهش صداي شباعنوان مثال  ها، به  از شيشهي وسيعبراي گروه 
توان از تراگسيل صدا از طريق قاب پنجره  صورت مجموع شيشه و قاب درنظر گرفته شود، مي جزء به
      . پوشي كرد چشم

  درها  2-2-ب
، قاب - درصورت وجود - ريق لنگه در، شيشهتعيين شاخص كاهش صداي درها، بايد تراگسيل صدا از طبراي 
  .ها درنظر گرفته شود درزبنديدر و 

. همراه قاب، به مساحت ساختار مورد بررسي بستگي دارد شاخص كاهش صداي لنگه در يا لنگه در به
 درزبندي  به همراهشده تكميلهايي بر روي در  گيري ترين روش براي تعيين اين شاخص، انجام اندازه كابردي

 الزم است ها و ساختارهاي معين، موقعيتبراي كه  جايي از آن. ها است ها و اتصاالت بين بخش كامل شكاف
 شاخص دست آوردن مقادير ، بهباشندشده  تكميل  اجزايشده براي گيري  نتايج اندازهاساس بر،ها بيني پيش

  .ش براي برخي انواع متداول درها، كافي استكاهش صدا از اين رو

  پنجرههاي  قاب  3-2-ب
ترين روش براي تعيين اين  برديركا . قاب پنجره بستگي داردمساحتشاخص كاهش صداي قاب پنجره به 

ها و اتصاالت بين  كاف به همراه درزبندي كامل ششده تكميل هايي بر روي پنجره گيري شاخص، انجام اندازه
 از شاخص كاهش صداي پنجره  يا از طريق محاسبه طوري كه تراگسيل توسط شيشه ه بها است، بخش
ها و ساختارهاي  كه براي موقعيت جايي از آن. شود  ميها حذف گيري ي اندازهدر طشود يا   ميكم شده تكميل
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دست آوردن  بهباشند، شده  تكميل شده بر روي اجزاي گيري ها براساس نتايج اندازه بيني معين، الزم است پيش
   .مقادير شاخص كاهش صدا از اين روش براي برخي انواع متداول قاب پنجره، كافي است

  ها و اتصاالت كيفيت درزبندي شكاف  3- ب
طول  واحد توان توسط شاخص كاهش صدا ها را مي ها و اتصاالت بين اجزا و بخش كيفيت درزبندي شكاف

اين .  در دسترس نيستاين كميتاي براي تعيين  شدهددار در حال حاضر روش استان.، بيان كردRs، شكاف
، با تعيين روش نصب و 2- 3 يا 4- 3 مطابق استاندارد بند هاي صدابندي گيري تواند براساس اندازه روش مي

هايي بر  گيري اندازهانجام ترين روش تعيين شاخص كاهش صدا از طريق  كاربردي .ارزيابي نتايج توسعه يابد
 و بدون ها و اتصاالت مورد بررسي درزبندي اضافي شكافيا داراي اتصاالت با / دار و ه شكافروي اجزاي نمون

    . استآن
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  پيوست پ
  )اطالعاتي(

  تأثير شكل نما
  

منفي تأثير تواند  و هم مي) تراگسيل كمتر صدا( باشد  داشته مثبتتأثير واندت ميها هم  نماخارجي شكل
علت حضور بالكن يا عوامل ديگري است كه  أثير مثبت شكل نما به ت).تراگسيل بيشتر صدا(باشد داشته 

هاي خارجي و ميدان  به بازتابمنفي بودن تأثير نما . كنند صورت مانع جزئي يا كامل در برابر صدا عمل مي به
شود   واخنا درنظر گرفته مييزماني ميدان صدا. شود توان آن را واخنا درنظر گرفت، مربوط مي صدايي كه مي

 ،محاسبه چنين اثراتي براساس هندسه معلوم.  يك محوطه جزئي را اطراف سطح نما شكل دهد1بالكنه ك
 يا گوي مقياسيل اهاي آزمون ميداني، هاي ونآزم(دهد  شان مينشده  گيري انطباق معقولي را با اثرات اندازه

  ).2نمونه شاهد
 نما به  سطح روي برو صدافرودي صداي   حاصلعنوان اختالف در تراز فشار صداي ميدان  بهLfs∆كميت 
. بل است دهنده مقدار آن صفر دسي بدين ترتيب براي سطح نماي بازتاب. شود بل، تعريف مي  دسي6اضافه 

  :  محاسبه كرد1منطقي براساس معادله پ توان اين كميت را با دقتي مي
3,12,1(     dB                                                                                                   )   1پ  smfs LLL

  :كه در آن 
L1,2m بل؛ ، برحسب دسي)يافتهشكل ( نما مقابل متري 2 ميانگين تراز فشار صدا در فاصله  

L1,s   مل كه اثرات بازتابي آن صفحه را شا طوري نما، به صفحهميانگين تراز فشار صدا بر روي سطح خارجي
  . بل شود، برحسب دسي مي

مقادير مربوط به  . اند شده  نشان داده2 ، در شكل پLfs∆هاي مربوط به اختالف تراز ناشي از شكل نما،  مثال
  .بستگي داردفرودي طور كلي به جهت صداي   بالكن و به تراز به شكل نما، جذب سطح زيريناختالف

4 ا تراسن ي، بالك3 واق از ميان ر ها  چه هريك از اين محدوده چنان. شود  تعيين ميمقطعشكل نما توسط يك 
نشان داده برش اين  در صار وجود نداشته باشد، حصار بسته باشد، يعني هيچ بازشويي در حصارداراي يك ح

، مطابق αwيافته،  اثر جذب توسط ضريب جذب صداي وزن. شود  نشان داده نميصورتشود و در غير اين  مي
توان اثرات مربوط به مقادير مياني  مي. شود نشان داده مي  9/0 يا 3/0 ،6/0صورت  به 7- 3استاندارد بند 

  موجود نباشد، مقدار مورد بررسي نماي باالياي دهنده دست آورد؛ هنگامي كه سطح بازتاب يابي به را با درون
9/0



w كه مشخص  ديد از منبع تا نماخطوسيله ارتفاع  به فروديجهت صداي  .شود كاربرده مي به نيز 
مطابق شكل  (شود؛ يك موقعيت منبع مناسب موقعيتي است كه داراي كمترين ارتفاع خط ديد باشد مي
  .)1پ

                                                                                                                                                         
1- Balcony 
2- Scale-Model Tests 
3- Gallery 
4- Terrace 
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  راهنما
1   جذب

2   ارتفاع خط ديد
   سطح نما3
   منبع صدا4

  
  ط مربوط به اختالف تراز شكل نما تشريح پارامترهاي مرتب-1شكل پ

عنوان اولين  توان از اين مقادير به مي. دهد يافته را نشان مي  يك ميانگين بسامدي وزن2هاي شكل پ داده
ها اثر شكل نما را  باالتر اين دادههاي بسامدي استفاده كرد؛ در اين شرايط در بسامدهاي  تقريب مربوط به بند

 بستگي بسامدي اختالف تراز 3 در شكل پ.دكنن  ميبرآوردكمتر  مقدار واقعيبل   دسي3  بيش ازاندازه به
  . است شكل نما در بندهاي بسامدي نشان داده
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  رواق -5

  

  رواق -4

  

  رواق -3

  

  واقر -2

  

   سطح نما-1

  

∆Lfs 

 
 
 
dB 

  شود كار برده  سقف جاذب نمي به≥3/0  6/0 ≥9/0 ≥3/0  6/0 ≥9/0 ≥3/0  6/0 ≥9/0 ≥3/0  6/0 ≥9/0
)αw(  

  
1  

  
0  

  
0  

  
0  

  
1-  

  
1-  

  
0  

  
1-  

  
1-  

  
0  

خط ديد بر 
  :روي نما

m 5/1< 

  
  شود كار برده نمي به

3  1  0  2  0  1-  0  m )5/2-5/1(  
6  4  3  3  2  2  2  1  1  

  شود كار برده نمي به
0  m5/2> 

   تراس-9
  

  
  ستهحصار  حصار باز ب

   بالكن-8
  

  

   بالكن-7
  

  

   بالكن-6
  

  

  

  سقف جاذب≥3/0  6/0 ≥9/0≥3/0  6/0 ≥9/0≥3/0  6/0 ≥9/0≥3/0  6/0 ≥9/0≥3/0  6/0 ≥9/0
)αw(  

  
3  

  
3  

  
3  

  
1  

  
1  

  
1  

  
2  

  
1  

  
1  

  
1  

  
0  

  
0  

  
0  

  
1-  

  
1-  

خط ديد بر 
  :روي نما

m 5/1<  
7  6  5  5  4  3  2  1  1  4  2  0  3  1  1-  m )5/2-5/1(  
7  6  5  5  4  3  2  1  1  4  2  0  3  1  1  m5/2> 

گيري منبع صدا توسط خط  جهت. كه سمت بيروني در طرف چپ قرار دارد طوري شود به   اشكال مختلف نما توسط يك برش عمودي نشان داده مي -يادآوري
 . شود  نشان داده مي1شود؛ به شكل پ ديد نما نشان داده مي

  
  هاي مختلف منبع صدا گيري ف نما و جهت اختالف تراز شكل نما براي اشكال مختل-2شكل پ

 
  

  23



 
    

 با  ' با حصار باز؛     9 = ' تراس باز  '،    7 = ' بالكن بسته  '،    6 = ' بالكن باز  '،    4 = ' بسته واق ر '،    3 = ' باز واق ر ':  اشاره دارند  2 راهنماها به شكل پ     -يادآوري
  . متر است5/2 به اين معني است كه ارتفاع خط ديد بيشتر از ' با ارتفاع زياد'ست و  متر ا5/1 به اين معني است كه ارتفاع خط ديد كمتر از 'ارتفاع كم

   

   تشريح بستگي بسامدي اختالف تراز شكل نما در بندهاي يك هنگامي-3شكل پ
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  پيوست ت
  )اطالعاتي(

  شاخص كاهش صداي اجزا
  

 تعيين 2- 3 و 4-3، 3- 3 بند گيري مطابق استانداردهاي اندازهانجام شاخص كاهش صداي اجزاي نمايي با 
ها يا  گيري  از اين اندازهحاصلهاي   مربوط به كاربرد دادهشده نكات ارائه پيوست برخيشامل  اين .شود مي

  .باشد ديگر منابع مي

  اجزاي ساختماني  1-ت
ها   و درزبندي اتصاالت و شكاف  شيشهنصب، قاب، نحوه   شاخص كاهش صدا توسط شيشه،ها در مورد پنجره

كار رفته در  درزبندي به  بهتر است دقت شود تاوهاي بازش طور خاص براي پنجره به .شود عيين ميت
صورت   در غير اين. باشدهاي ميداني گيري اندازه در كار رفته هاي آزمايشگاهي بيانگر درزبندي به گيري اندازه

   .شودمراجعه  "ب" تدرزبندي درنظر گرفته شود؛ به پيوستفاوت  ريثتأبهتر است 
بهتر است دقت  .شود ها تعيين مي پانل در، قاب و درزبندي شكاف شاخص كاهش صدا توسط در مورد درها

هاي  گيري اندازهكار رفته در  هاي آزمايشگاهي بيانگر درزبندي به گيري كار رفته در اندازه شود تا درزبندي به
مراجعه  "ب"  درنظر گرفته شود؛ به پيوستتأثير تفاوت درزبنديصورت بهتر است  در غير اين.  باشدميداني

  . شود
. ساختارهاي همگن ارائه شده است  برخي اطالعات مربوط به شاخص كاهش صداي1-3در استاندارد بند 

هاي وسيعي را در جزئيات ساختاري   تفاوتدار  سوراخجر آ ساخته شده باها و ديوارهاي سقفهاي سبك،  پانل
  .سازند را ضروري ميمعلوم هاي   استفاده از دادهطور معمول دهند كه به نشان مي

  اجزاي كوچك  2-ت
دهند  هاي وسيعي را در جزئيات ساختاري نشان مي  تفاوتدهانه ورودي هوا،اجزاي نمايي كوچك مانند 

  .سازد يافته را غير ممكن مي هاي تعميم ارائه داده  كهطوري به
1 ، به اين ترتيب است كه ها كركرهمانند بازشوها يا  هاي ورودي هواي صدادار، دهانه يك روش كلي نمايش

 شده جزء اختالف تراز معمول درنتيجه .دپوشي درنظر گرفته شو چشم  با كاهش صداي قابلييعنوان بازشو به
  :شود  محاسبه مي1براساس معادله ت

                                                                                                       dB) 1ت(
10

log10,
open

en

S
D 

                                                                                                                                                        

  
  . مساحت بازشو برحسب متر مربع استSopenكه در آن 

 
1- Louvers 
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 تشديدهاي .شوند ن مييدهد كه توسط عمق مؤثر جزء تعي در بازشوهاي كوچك ممكن است تشديدهايي رخ  -يادآوري
دست آمده از   كمتر از مقدار متناظر بهشده جزء  تراز معمولاختالفدر بندهاي بسامدي معين، شوند تا  وجود آمده باعث مي به

   . باشد1معادله ت

  
ون است، مانند آزممورد   بيشتر از نمونه، تعداد اجزاي كوچك يكسان يا جزئي كوچك با طولي بزرگتراغلب

 توان  را ميها همحاسبشده در  كار برده  بنابراين اختالف تراز صداي جزء به.1دار  از نوع شكافدهانه ورودي صدا
 2براساس معادله ت ،lsitu، يا طول جزء، ne، با درنظر گرفتن تعداد اجزاء، هاي جزء آزمايش شده از روي داده

  :دست آورد به
                                )    2ت(

lab

situ

l

l
elabensituen nD log10,,,, 

 

labensituen DD log10,,,, يا    D   

 براي اجزاي همانند ثابت نتيجه حاصل از آناز خواهد بود كه درست بودن استفاده از معادله باال زماني مج 
  . باشد شده

 هم در ،ها  تحت تأثير موقعيت جزء در نما نسبت به ديوارهاي جانبي و سقف،شده جزء اختالف تراز معمول
گاهي نيز  اين موقعيت در استفاده معمول ثابت باشد، در نصب آزمايشاگر . خواهد بودداخل و هم در خارج

در صورتي كه براي . طور مستقيم قابل كاربرد خواهند بود ها به طور متناظر ثابت خواهد بود، بنابراين داده به
توان از روي  ها را مي  اين داده اثرات موقعيت جزء را در بر نداشته باشد،هاي آزمايشگاهي تر داده رايط كليش

  . دست آورد هندسه موقعيت مورد بررسي به
  :آيد دست مي  به3براساس معادله ت) Dn,e∆  (شده جزء ما بر اختالف تراز معمولوقعيت جزء در ناثر م

                            )3ت    )









rk

rk

yk

yk

xk

xk
D en

0

0

0

0

0

0
, 2

2sin
75.0

2

2sin
75.0

2

2sin
75.01log10  

  :كه در آن
x  فاصله از صفحه در جهت محورxبرحسب متر؛ ،  
y  فاصله از صفحه در جهت محورyبرحسب متر؛ ،  
r 22قدار آن برابر است با فاصله از كنج كه م yx 

00 /2 cfk

  ، برحسب متر؛
.  k0  برابر است با عدد موج كه مقدار آن برابر است با 

 سطح باز جزء، بر روي  پهناي بند بسامدي موردنظر وبر روي بايد نتايج متناظر با اين معادلهبراي يك جزء 
   .گيري شود ميانگين
  : شود  محاسبه مي4جزء نتيجه شده براي يك موقعيت كنج براساس معادله تشده  معمولراز اختالف ت

)                                                                                       4ت )enfreeencorneren DDD ,,,,, 

                                                                                                                                                        

  

 
1- Slit-type 
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 اثرات نتيجه  ساختماننوع جزءبراي دو ، )اي  صفحه3كنج  (2 و ت)اي كنج دو صفحه (1هاي ت در شكل
وجود داشته باشد  كنج در هردو طرف نما اگر.  نشان داده شده است بسامدي يك هنگاميهاي در بندشده

  .، اثرات مربوط به اين اشكال را بايد جمع كرد)خارج و داخل(
بيشتر از اثر د توان مي ،شده جزء در موقعيت بر اختالف تراز معمول يصداي فرودجهت  تأثير در شرايط خاص

اي كه صدا در  خصوص براي بازشوهاي تهويه هوا در زاويه  اين مقدار به. باشدديگر اجزاي نمايي بر آن انواع
  .بل برسد  دسي3بل تا   دسي1مقدار اين كاهش ممكن است به . جهت مستقيم بازشو است، كمتر است
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  راهنما

   جزء1

، Dn,eشده جزء،  شاخص اختالف تراز معمولدهنده بر  هاي بازتاب ديوارهاي جانبي يا سقف  اثر نزديكي-1شكل ت
  نزديك به ، شكافاي كنج دوصفحه  نزديك بهجزء كوچكدهنده؛  نسبت به حالت بدون ديوارهاي جانبي بازتاب

  اي كنج دو يا سه صفحه
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  راهنما

   جزء1
  

  اي صفحه  كنج سه به نزديك براي اجزاي كوچك 1 مانند شكل ت-2شكل ت
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  پيوست ث
  )اطالعاتي(

  برآورد تراز صداي داخلي
  

 با شده ريگي شده يا اندازه توان از طريق تراز فشار صداي خارجي محاسبه تراز فشار صداي داخلي را مي
  . كردبرآورداستفاده از اختالف تراز صداي نما 

، تراز شود  نسبت داده مي مقابل نمامتري2 به فاصله ز اختالف ترا5-3كه مطابق استاندارد بند  جايي از آن
 يا فواصل به ،اگر اختالف فشار صدا در خارج. فشار صدا در خارج نيز بايد در اين فاصله محاسبه شود

. دست آيد  به از آن اختالف تراز در آن موقعيت است تا با استفادهبهتر شود،  هاي ديگري نسبت داده موقعيت
دست   با درنظر گرفتن بازتاب نما به)بدون ساختمان(توان آن را از تراز فشار صداي  فرودي  يعنوان مثال م به

   . بيشتر استبل   دسي3  به اندازه اين مقدار در تمام بندهاي بسامديصورت كلي براي يك صفحه نما ؛ بهآورد
  :آيد دست مي  به1 متر مربع، براساس معادله ث10به سطح جذب شده  داي داخلي، معمولتراز فشار ص

nmmn(  )                                                                                                  1ث DLL ,22,1,2 

nTmmnT DLL ,22,1,2 

  :كه در آن
L2,n بل؛  متر مربع، برحسب دسي10شده به سطح جذب  ميانگين تراز فشار صدا در اتاق دريافت، معمول  

L1,2m ؛5- 3بل مطابق استاندارد بند   نما، برحسب دسيمقابل متري 2شار صداي خارجي در فاصله تراز ف  
D2m,n بل شود، برحسب دسي شده، به همان روشي كه در اين استاندارد برآورد مي اختالف تراز صداي معمول.  

  
  : آيد دست مي  به2 ثانيه، براساس معادله ث5/0تراز فشار صداي داخلي، استانداردشده به زمان واخنش 

(  )                                                                                               2ث
  : كه در آن

L2,nT  بل؛  ثانيه، برحسب دسي5/0شده به زمان واخنش   ميانگين تراز فشار صدا در اتاق دريافت، استاندارد

D2m,nT شود، برحسب  شده، به همان روشي كه در اين استاندارد برآورد مي ف تراز صداي استاندارداختال
  .بل دسي

، اتاقي در خميده  ياهاي كوژ با شيشههاي  عنوان مثال داراي پنجره اي نباشد، به در شرايطي كه نما صفحه
ي ها گسيل صدا از طريق بخش نسبي ترااختالف تراز فشار صداي  استبهتر باشد، كنج يا اتاقي در زير بام

 4- 5 بند ورد اين تراگسيل بايد نسبت به يك موقعيت مبنا مطابق با آخرين م.ديگر نما را در بر داشته باشد
تراز فشار صداي  جمع شود، ي در تراز فشار صداي داخلچه سهم هر جزء نما هي ديگر چنانعنوان را به .باشد

ظور الزم است تراز فشار صداي فرودي، تأثير شكل نما و شاخص  براي اين من.شود داخلي يكساني حاصل مي
   .شود طور جداگانه درنظر گرفته كاهش صداي ظاهري براي هر يك از اجزا به

 Aدهي در شبكه وزني  كارگيري وزن با به  ودر يك گستره بسامدي مناسب در بندهاي بسامدي ه محاسببا
   .ين كرد را تعيAيافته  تراز فشار صداي وزنتوان  مي

  30



تراز فشار صداي  ازبا استفاده  طور مستقيم  به مطابق روابط باالتوان  را ميAيافته  ي وزنتراز فشار صداي داخل
عددي براي بيناب  بندي تك صورت درجه  مشروط بر آن كه اختالف تراز به تعيين كردAيافته  خارجي وزن

 اين .D2m,n,w+Ctr يا D2m,nT,w+Ctr عنيي شود  بيان6-3مطابق استاندارد بند  مربوطصداي خارجي 
 يا بندهاي Hz 2000 تا Hz 125 تطبيق بيناب به گستره بسامدي بندهاي يك هنگامي از هاي تعبار
اگر گستره بسامدي بزرگتري موردنظر باشد . شوند  مينسبت داده Hz 3150 تا Hz 100سوم هنگامي از  يك

    . بارت تطبيق بينابي مناسبي استفاده شود از ع براي آن گستره بسامدي بزرگتربهتر است
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  پيوست ج
  )اطالعاتي(
  اي هاي محاسبه مثال

  

  از اجزاي نمامثالي   1-ج

  موقعيت  1-1-ج
  . مترمكعب، بدون بالكن50 مترمربع و حجم 3/11 به مساحت يي با نمااتاق

  اجزاي نمايي
6  1  متر؛ ميلي) 120- 50- 100(ري دوجداره  مترمربع ديوار آج

   مترمربع بازشو؛5/2متر؛  ميلي) 6-12-4 (شيشه دوجداره با) چوبي(رمربع پنجره ت م5/4  2
  متر؛ بازشو؛  ميلي6با شيشه به ضخامت ) چوبي( مترمربع پنجره 5/0  3
) 0/3 × 1/0( باالي پنجره، نصب شده در قاب چوبي؛ دهانه ورودي هوا با تمهيدات آكوستيكي در  4

  .پاسكال1در يه مترمكعب بر ثان دسي 18متر؛ ظرفيت 

  هاي آكوستيكي اجزا داده  2-1-ج
  

  شاخص كاهش صدا
  جزء

kHz 2  kHz 1  Hz500   Hz250    Hz125   Rw(C;Ctr) 
dB 

(Rw+Ctr) 
dB 

 با ديوار دوجداره: 1
 جرم واحد سطح

kg/m2 400  
  51  57)-2 ؛-6(  41  46  52  58  64

با شيشه دو پنجره : 2
 ضخامت بهجداره 

mm) 4-12-6(  
  29 33)-1 ؛ -4(  23  22  30  36  37

 به ضخامت شيشه: 3
  متر  ميلي6

  30  32)-1 ؛-2(  24  27  30  33  30

دهانه ورودي هوا : 4
  هرمتر بنابراين براي1 37)-1 ؛ -dm3/s6 ،49  43  30  28  33  )3 به ظرفيت

dm3/s 18  

34  

 : m 3 =lبراي 32)-1 ؛ -3(  28  23  25  38  44  29 
3 log 10-  
 و 

∆Lfs = 0 dB 
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  مربوط به نمانتايج   3-1-ج
  

)Rp ( = τe  log10 -  
  جزء

  سطح نسبي
Sf/10يا  Sf/Si   kHz 2  kHz 1  Hz500  Hz250   Hz125  (Rp,w+Ctr) 

dB 
  9/53  7/43  7/48  7/54  7/60  7/66  0/6 / 3/11 = 53/0   15معادله   1
  5/33  0/27  0/26  0/34  0/40  0/41  5/4 / 3/11 = 45/0   15معادله   2
  7/43  6/37  6/40  6/43  6/46  6/43  5/0 / 3/11 = 044/0   15معادله   3
  5/29  5/28  5/23  5/25  5/38  5/44  10 / 3/11 = 88/0   14معادله   4

  R΄  4/24  5/21  9/24  4/35  5/37  8/27) 10معادله (
 D2m,nT) 13معادله  3/29  0/39  9/36  4/26  0/23  9/25 (

  
                                     : 3- 6  بندبنابراين طبق استاندارد

                     R΄w(C;Ctr) = 31) -1 ؛ -3                                                                                                 (
  

  بنابراين
                                                                                                               dB 31 = R΄tr,s,w  

  و 
                                                                                     dB 28 = 3-31 = R΄tr,s,w + Ctr  

  و 
                                                                                                    dB 33 = D2m,nT,w 

     و 
                                                                                          dB  29 = 4 -33 = D2m,nT,w + Ctr                    

      

بندي   درجهمحاسبه مستقيم در  كهدهد دست مي را بهعددي  بندي تك  همان درجه بسامدي محاسبه در بندهاي -يادآوري
  .آيد دست مي عددي به تك
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  "ب " هاي تركيبي اجزا مطابق پيوست ز بخش اها برخي مثال  2-ج 

   3 و 2ها مربوط به اجزاي  هاي اضافي بخش داده  1- 2-ج
  

  شاخص كاهش صدا 
 kHz 2  kHz 1  Hz500  Hz250   Hz125   Rw(C;Ctr)  بخش

dB 
(Rw+Ctr) 

dB 
  28  37  37  29  21  22  33)-2 ؛ -mm) 6-12-4 (  )5  شيشه
 6  خور  29)-1 ؛ -1(  21  25  28  31  27  28 به ضخامتشيشه
  متر ميلي

  قاب  39)-1 ؛ -2(  31  34  34  39  41  37
  
     

  نتايج براي هر جزء  2- 2-ج
  

  سطح نسبي   - Rp ( = τe  log10(، 1معادله ب
Sf/10يا  Sf/lk  

  ها بخش/ جزء
،Si/Sf kHz 2  kHz 1  Hz500 Hz250   Hz125 (Rp,w+Ctr) 

dB 
  )هاي بازشو بخش( dB 45 =Rs متر درزبندي با 4/8  و dB 60 = Rsي با  متر درزبند3/6شيشه، قاب پنجره، : 2

  0/34  5/27  5/26  5/34  5/42  5/42 2/3 / 3/11 = 28/0  شيشه
  قاب  0/46  2/40  2/43  2/43  2/48  2/53 4/1 / 3/11 = 12/0 

  5/62  5/62  5/62  5/62  5/62  5/62 3/6 / 3/11 = 56/0  درزبندي
  74/0 = 3/11 / 4/8 3/46  3/46  3/46  3/46  3/46  3/46  

-10 log τe (=  Rp) 7/40  2/40  7/33  4/26  2/27  5/33  
  )بازشو( dB 60 = Rs متر درزبندي ساده با 4/2شيشه، قاب پنجره و : 3

  4/44  6/37  6/41  6/44  6/47  6/43 25/0 / 3/11 = 022/0  شيشه
  قاب  4/53  6/47  6/50  6/50  6/55  6/60 25/0 / 3/11 = 022/0 
  7/41  7/41  7/41  7/41  7/41  7/41 4/2 / 3/11 = 21/0  ديدرزبن

-10 log τe (=  Rp) 5/39  6/40  6/39  4/38  9/35  7/39  
  

  نتايج مربوط به نما  3- 2-ج
  

)Rp ( = τe  log10 -  جزء  
kHz 2  kHz 1  Hz500   Hz250   Hz125  (Rp,w+Ctr) 

dB 
1  7/66  7/60  7/54  7/48  7/43  9/53  
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2  7/40  2/40  7/33  4/26  2/27  5/33  
3  5/39  6/40  6/39  4/38  9/35  7/39  
4  5/44  5/38  5/25  5/23  8/28  5/29  

R΄ ( 10معادله  ) 3/36  9/34  7/24  6/21  4/24  7/27  
D2m,nT ( 13معادله  2/29  9/25  1/23  2/26  4/36  8/37  ) 

  
   :                                   3- 6  بندبنابراين طبق استاندارد

                     R΄w(C;Ctr) = 31) -1 ؛ -3                                                                                        (         
  

  بنابراين
                                                                                                               dB 31 = R΄tr,s,w  

  و 
                                                                                     dB 28 = 3-31 = R΄tr,s,w + Ctr  

  و 
                                                                                                    dB 33 = D2m,nT,w 

  و    
                                                                                          dB  29 = 4 -33 = D2m,nT,w + Ctr                    
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