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  خدا نامبه
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

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

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  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 يمـ  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي 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
بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي يتةدركم

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
المللـي   بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

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

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

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  انون،قـ  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

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

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد رياستاندارد، اجبا عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

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

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

 ايـن  وظـايف  ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي 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 
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  ستاندارداتدوين كميسيون فني 
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  پيش گفتار

تراگسيل صداي : 4ها از طريق عملكرد اجزا قسمت  تمانبرآورد رفتار آكوستيكي ساخ - آكوستيك "استاندارد
مركـز تحقيقـات سـاختمان و    توسط  مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه" داخل ساختمان به خارج

مهندسـي سـاختمان و    استاندارد ملي كميتة اجالس يكمين و دويست و نود در و شده تدوين و تهيه مسكن
 يـك  بنـد  اسـتناد  بـه  اينك است، گرفته قرار تصويب مورد  22/4/89 مورخ هاي ساختماني مصالح و فرآورده

 ،1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة
   .دشومنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به

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 انداردهاياست تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأمنابع و م

  
ISO 15712-4:2005(E) Building acoustics- Estimation of acoustic performance of buildings 
from the performance of elements- Part 4: Transmission of indoor sound to the outside. 
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  از طريق عملكرد اجزا ها آكوستيكي ساختمان رفتاربرآورد  - آكوستيك

  به خارج تراگسيل صداي داخل ساختمان: 4قسمت 

  هدف و دامنه كاربرد   1
توسط پوسته  منتشر شده توان صداي تراز  محاسبه براي عيين يك الگودف از تدوين اين استاندارد ته

وسيله  طور اصولي به اين محاسبات به. ساختمان است اختمان، ناشي از صداي هوابرد در داخل آنخارجي س
گر  اي كه توصيف شده گيري هاي اندازه گيري شده در داخل ساختمان و داده فشار صداي اندازه هايتراز

صدا  ازهاي تواناين تر .شود ساختمان هستند، انجام مي سته خارجيتراگسيل صدا از اجزا و بازشوهاي پو
ي محاسبه تراز مبنا، سته خارجي ساختمانيا مقابل پو داخل منابع ديگر در صداي هاي توانهمراه تراز به

براي تعيين رفتار  معياريعنوان  دهند كه به فشار صدا در يك فاصله انتخابي از ساختمان را شكل مي
  .ها است آكوستيكي ساختمان

ي، خارج از هدف اين استاندارد داخلبا شناخت منابع صداي  ساختمان داخلدر  تراز فشار صدا بيني پيش
  .است
  . ستاف اين استاندارد نيهدااز  ساختمان، خارج در بيني انتشار صدا پيش

هاي مرتبط فهرست شده و كاربردها و  شود، كميت هاي محاسباتي شرح داده مي در اين استاندارد اصول طرح
چنين يك  اين موضوع مورد نظر كارشناسان آكوستيكي است و هم. دشو ها تعيين مي هاي آن محدوديت

مدارك كاربردي و ابزارها در زمينه ساخت و ساز با در نظر   را به كاربران ديگر، براي توسعه  چهارچوب كاري
   .دهد داشتن شرايط محيطي، ارائه مي

  .است ساده ارائه شده انتشار شرايطدر پيوست اطالعاتي ث روشي براي برآورد تراز فشار صدا در   -يادآوري
  

  مراجع الزامي  2
. به آنها ارجاع داده شده است ملي ايران مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد

  . محسوب مي شودملي ايران بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد 
ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  جاع داده شده باشد، اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ار

مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده در مورد . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .هاي بعدي آنها مورد نظر است است همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  :ارد الزامي استر براي اين استانداستفاده از مراجع زي
  
ها و  در ساختمان يصدابند يگير ، آكوستيك ـ اندازه1385، سال 8568- 3 شمارة استاندارد ملي ايران 2-1

  گيري آزمايشگاهي صدابندي هوابرد اجزاي ساختماني   اندازه: 3قسمت  ،يساختمان ياجزا
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ها و  در ساختمان يصدابند ييرگ ، آكوستيك ـ اندازه1385، سال 8568- 5 شمارة استاندارد ملي ايران 2-2
   گيري ميداني صدابندي هوابرد نما و اجزاي آن اندازه :5قسمت  ،يساختمان ياجزا

ها و اجزاي  گيري صدابندي در ساختمان ، آكوستيك ـ اندازه1385، سال 8568-10استاندارد ملي ايران  2-3
  .زاي ساختماني كوچكگيري آزمايشگاهي صدابندي هوابرد اج اندازه :10ساختماني، قسمت 

2-4 EN ISO 7235, Acoustics – Measurement procedures for ducted silencers – Insertion loss, 
flow noise and total pressure loss (ISO 7235:1991). 

  

  اصطالحات و تعاريف، نمادها، اختصارات و يكاها  3
  .شود كار برده مي صارات و يكاها بهدر اين استاندارد اصطالحات و تعاريف، نمادها، اخت

  نمادها  3-1
  .است در پيوست الف ارائه شده كار رفته در اين استاندارد نمادهاي به

  ساختماني رفتاركننده   هاي بيان كميت  3-2

3-2-1    

   Lw، 1صدا توانتراز 
   .شود ان ميبل بي و برحسب دسي جايگزين اي يك منبع نقطه صداي تراز تواناين كميت عبارت است از 

3-2-2    

   Dc، 2وري جهتتصحيح 
يك منبع تراز اي در يك راستاي معين از  انحراف تراز فشار صداي يك منبع نقطهاين كميت عبارت است از 

  .شود بل بيان مي اين كميت برحسب دسي. كند كه همان تراز توان صدا را توليد مي جهتي همهاي  نقطه

  جزء ساختماني كننده عملكرد ن بياهاي  كميت  3-3

3-3-1    

   R، 3شاخص كاهش صدا
مستقيم، همان گونه كه در  صداي اين كميت عبارت است از شاخص كاهش صداي يك جزء در تراگسيل

  . تعريف و تعيين شده است 2-2و  1- 2استاندارد بند 

                                                                                                                                                         
1-Sound Power Level 
2-Directivity Correction 
3-Sound Reduction Index 
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3-3-2    

  Dn,e، 1شده جزء اختالف تراز معمول
يك جزء ساختماني كوچك، همان گونه كه در استاندارد شده  اين كميت عبارت است از اختالف تراز معمول

  . تعريف و تعيين شده است 3-2بند 

3-3-3    

  D، 2)يك جزء(افت ناشي از جاگذاري 
جاگذاري جزء  دليل بهمعلوم در پشت جزء كه  در موقعيتي كاهش تراز توان صدا اين كميت عبارت است از

تعريف و  4- 2اين كميت مطابق استاندارد بند  .ستا يك برش داكت ديواري سختجاي  داكت به داخل در
  .شود تعيين مي

، الگوهاي معادلي مورد استفاده قرار يستها قابل اجرا ن درمورد اجزايي كه اين استاندارد براي آن شود توصيه مي -يادآوري
  .گيرد

3-3-4    

  هاي مرتبط ديگر داده
  :با ساختارها الزم باشد، مانند براي انجام محاسبات ممكن است اطالعات اضافي در ارتباط

  ساختمان پوسته خارجيشكل  -
  سطوح -

  هاي ديگر ها و عبارت كميت  3-4

3-4-1    

  Lp، 3تراز فشار صدا
عبارت است از تراز فشار صدا در يك موقعيت دريافت معين در خارج از ساختمان كه از صداي اين كميت 

طور معمول اين كميت با انجام  به .شود ناشي مي وابسته به آن ليد شده در داخل ساختمان و منابعتو
) و شرايط منبعانتگرالگيري زماني بازه ناسب، تهاي م تعيين موقعيت(هايي مطابق الزامات محلي  گيري اندازه

  .شود تعيين مي
  .است Aيافته  طور معمول تراز فشار صدا، وزن به

                                                                                                                                                         
1-Element Normalized Level Differemce 
2-Insertion Loss (of an element) 
3-Sound Pressure Level 
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3-4-2    

  Atot، 1كل ناشي از انتشار تضعيف

از  dاختالف تراز بين توان صداي منتشرشده و فشار صدا در موقعيتي به فاصله است از اين كميت عبارت 
و غيره  پوششواگرايي هندسي، جذب هوا، اثر زمين،  از قبيل از كل اثرات انتشار كه ساختمان پوسته خارجي

  . شود ناشي مي

3-4-3    

   Cd، 2اييعبارت پخش
داخلي جزء ساختماني مربوط و تراز شدت  وجهمتري از  2ا متري ت 1بين فشار صدا در فاصله  تراز اختالف

  .صداي فرودي عمود بر آن جزء

ديگر اين  هاي ؛ براي موقعيتبل دسي -6برابر است با  اييدر مورد ميدان پخشا و ديوارهاي بازتابنده، عبارت پخش -يادآوري
   .بل داشته باشد دسي -6بل تا  تواند مقداري بين صفر دسي عبارت مي

3-4-4    

  Lp,in، 3تراز فشار صداي داخلي
متري از جزء موردنظر يا  2متري تا  1اين كميت عبارت است از تراز فشار صدا در داخل ساختمان، در فاصله 

  . ساختمان پوسته خارجياي از  قطعه

   .ر استاي پخشا برابميانگين در ميدان صدبراي حالتي كه ميدان صدا پخشا باشد، اين عبارت با تراز فشار صداي   -يادآوري

3-4-5    

  4اي جايگزينمنبع صداي نقطه
 توسطاي است كه صداي منتشرشده از آن با صداي منتشرشده  اي جايگزين، منبعي نقطه منبع صداي نقطه

  .يكسان است از پوسته خارجي ساختمان آن قطعه
  

  .ني يا يك يا تعدادي بيشتر بازشو باشدجزء ساختما يبيشتر عه موردنظر متشكل از يك يا تعدادممكن است قط -يادآوري

  

                                                                                                                                                         
1-Total Attenuation due to Propagation 
2-Diffusivity Term 
3-Inside Sound Pressure Level 
4-Substitute Point Source 
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  الگوهاي محاسبه  4
  مباني كلي   4-1

دريافت، يك فاصله انتخابي از ساختمان است كه توسط سهم هريك از موارد  محلتراز فشار صداي كل در 
  .شود زير تعيين مي

  شود؛ ميكه از تراز فشار صداي داخلي ناشي  اختمانس پوسته خارجياي اجز صداي منتشرشده از -
  اند؛ ارجي ساختمان كار گذاشته شدهقسمت خ يا بر روي داخلصداي منتشر شده از منابع صداي مجزا كه  -
  .)ها و غيره ، بازتابپوشش دادناثرات فاصله، جذب هوا، اثر زمين، (ي انتشار صداي خارج -
اي جايگزين  چند منبع نقطهانتشار از يك يا  وسيله بهتوان  را مي شار صدا توسط پوسته خارجي ساختمانانت

ساختمان يا گروهي از منابع  پوسته خارجيتواند سهم يك قطعه از  اي مي هر منبع صداي نقطه .بيان كرد
نشان داده طور مناسبي  آن كه ساختمان بهبراي اي مورد نياز  منابع نقطه تعداد .نشان دهدرا  منفردصداي 

طور معمول پوسته  به. داردختمان و تغيير اثرات انتشار بستگي فاصله هريك از نقاط دريافت از سا به شود مي
 نشان داده بام، يعني ديوارها و وجهاي براي هر  حداقل يك منبع صداي نقطهتوسط  خارجي ساختمان

  .اي مورد نياز است چندين منبع نقطه وجه، اما اغلب براي هر شود مي
بر  ،جايگزين اي وسيله سهم هريك از منابع نقطه بهدريافت در خارج ساختمان  محلتراز فشار صدا در يك 

         :شود تعيين مي 1معادله اساس
)1                                                                    (                                totcwp ADLL   

  : كه در آن
Lp  اي  تشار صداي يك منبع نقطهنناشي از ا ،خارج ساختماندريافت در  محلتراز فشار صدا در يك

  بل؛ جايگزين، برحسب دسي
Lw  بل؛ ، برحسب دسيجايگزين اي منبع نقطه تراز توان صداي  
Dc   بل؛  دريافت، برحسب دسي محل در راستاي اي جايگزين براي منبع صداي نقطهي ور جهتتصحيح   

Atot بل؛  ، برحسب دسيمحل دريافتاي جايگزين به  ع نقطهمنباز  ر هنگام انتشار صداد تضعيف كلي   
  

اي جايگزين براي  توان منابع صداي نقطهتراز   به محاسبه توصيف شده در اين استاندارداي  محاسبه الگوي
هاي زير  اين محاسبات براساس داده .شود ساختمان محدود مي پوسته خارجياجزاي ساختماني و بازشوهاي 

  .شود محاسبه مي
  ي؛داخلراز فشار صداي ت -
   .دهند را شكل مي ساختمان پوسته خارجيجزايي كه ا -

  .دهد مي ارائهانتظار براي انواع مختلف اجزا را  وري مورد جهتتصحيح  ي برايهاي نشانه اين الگو همچنين
 بستهالزامات وا ، مطابقبازه معين يك در معادلتراز فشار صداي  ،طور معمول تراز فشار صداي داخلي به

محاسبه تراز فشار صداي . كار برد، توان به را مي مانند تراز بيشينه ،گر ترازيانواع دبا اين وجود  .خواهد بود
  .خارج از هدف اين استاندارد است ،داخلي
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  .خارج از هدف اين استاندارد است منفردمحاسبه سهم منابع صداي 
است،  ضروريدريافت  محلصدا در بيني تراز فشار  پيشكه براي را ، Atotناشي از اثرات انتشار،  ،تضعيف كلي

محاسبه اين . دبرآورد كر ،اي براساس روش منبع نقطه انتشار خارجي، مربوط بههاي الگومطابق توان  مي
  .خارج از هدف اين استاندارد است ،اثرات انتشار

نشان داده  Aدر آن تضعيف كلي با نماد  ارائه شده است كهپيوست ح  6 ها در استاندارد بند يكي از اين روش -يادآوري
 پوششاگرايي هندسي، جذب هوا، اثر زمين، هاي ناشي از اثرات مختلف انتشار، مانند و از جمع تضعيف ،تضعيف كلي .است شده

  .شود و غيره ناشي مي
     .ستا تراز فشار صدا در پيوست ث ارائه شده برآوردي براي ، روششرايط ساده انتشاربراي با اين وجود 

  اي جايگزين تعيين منابع صداي نقطه  4-2
  :شوند اجزايي كه در انتشار صدا سهم دارند به دو گروه تقسيم مي

ها، درها،  ، پنجرهبام ساختمان، يعني ديوارها، پوسته خارجياي  مانند اجزاي سازه ،هاي تخت انتشاردهنده -
و  هاي مشبك دريچه از قبيلمترمربع،  1ز وار كمتر ا كه شامل اجزاي ساختماني كوچك با مساحت نمونه

  هستند؛ ،ها بازشو
ه هوا، درهاي باز، بازشوهاي تهوييعني ، مترمربع يا بيشتر 1وار  تر با مساحت نمونه بازشوهاي وسيع -

  .هاي باز پنجره
 اي جايگزين هر جزء را  توسط يك منبع صداي نقطهتوان  مي ،ساختمان خارج به براي محاسبه انتشار صدا

هريك از اين قطعات توسط يك . دكرقطعات بزرگتر تقسيم  را به ساختمانتوان  ميبا اين وجود  .نشان داد
  :شود كار برده مي قوانين زير به بندي، براي قطعه. شود ه مينشان داد اي جايگزين منبع صداي نقطه

  ؛استقطعه يكسان براي تمام اجزاي  ،)Atot(دريافت موردنظر  محلترين  انتشار صدا به نزديك -
   ؛استبرابر بزرگترين بعد قطعه، بيشتر  2دريافت موردنظر از  محل ترين فاصله تا نزديك -
  ؛رود به كار ميتراز فشار صداي داخلي يكساني  ،قطعات داخلبراي اجزاي  -
  ؛رود  مي كاربه وري يكساني قابل  جهت ،قطعات داخلبراي اجزاي  -

انتخاب شوند،  اين شرايط براي دستيابي به يط برقرار نباشند، قطعات ديگرياز اين شرا حداقل يكيچه  چنان
  .انتخاب شوند يتر عنوان مثال قطعات كوچك به

 دهد در اي كه قطعه عمودي را نشان مي منبع نقطهدر صورتي كه الگوي انتشار ديگري انتخاب نشده باشد، 
3نيمه پهناي قطعه و در ارتفاع 

اي در مركز ثقل  منبع نقطهقطعات ديگر  درموردگيرد؛  قرار مياز قطعه  2
       .دگير قرار مي قطعه

  اي جايگزين نقطه يك منبعتوان صداي تعيين تراز   4-3
  :شود هاي ورودي زير تعيين مي با استفاده از دادهتراز توان صدا  ،براي هر قطعه

  ؛Lp,in: تراز فشار صداي داخلي -
  ؛Ri: ساختمان پوسته خارجي، i بزرگش صداي جزء ساختماني شاخص كاه -
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  ؛i :Dn,e,iشده جزء مربوط به جزء ساختماني كوچك  اختالف تراز معمول -
  ؛ i :Diبراي بازشوي  1صداگيرافت ناشي از جاگذاري جزء  -
  .i :Siمساحت جزء ساختماني يا بازشوي  -

 اي تراز توان صداي منبع صداي نقطه ساختمان جيپوسته خاراي  از اجزاي سازه مشخص  قطعهيك  براي
  :شود تعيين مي 2براساس معادله جايگزين

)2                                                                                   (
0

, log10
S

S
RCLL dinpw   

  
  :كه در آن

Lp,in بل؛ دسي عه، برحسباز داخل قط متري2 متري تا1 تراز فشار صدا در فاصله   
Cd بل؛  قطعه، برحسب دسيمحل براي ميدان صداي داخلي در  عبارت پخشايي   
R΄  بل؛ قطعه، برحسب دسيشاخص كاهش صداي ظاهري   
S مساحت قطعه، برحسب مترمربع؛  

S0  مساحت مبنا، برحسب مترمربع؛m2 1 =S0 .  
تعيين  3، براساس معادله  iبه جزء تركيبي هاي مربوط  استفاده از داده شاخص كاهش صداي ظاهري قطعه با

  :شود مي

)3                        (                                     







  








m

i

nm

mi

DRi ieni

S

A

S

S
R

1 1

10/010/ ,,1010log10  

  :كه در آن
Ri  شاخص كاهش صداي جزءiبل؛ ، برحسب دسي  
Si  مساحت جزءiبرحسب مترمربع؛ ،  

Dn,e,i اي جزء كوچك شده جزء بر اختالف تراز صداي معمولiبل؛ ، برحسب دسي  
A0 ،سطح جذب مبنا، برحسب مترمربع m210 =A0  . 

m تعداد اجزاي بزرگ قطعه؛  
n تعداد اجزاي كوچك قطعه.  
  

ي ميدان صدا براساس نوع فضاي بسته و ياطالعات مربوط به تراز فشار صداي داخلي و پخشا "ب"در پيوست 
  .است ساختمان ارائه شده پوسته خارجيشرايط داخلي مربوط به اجزاي 

 بل دسي -6برابر با  Cd، ه پخشايي آل و اجزاي غير جاذب، مقدار جمل ميدان صداي پخشاي ايده وجوددر صورت  -1يادآوري
  .تر است مناسب  dB 5-  =Cdطور كلي مقدار  ، بهاست غير جاذب ها كه داخل آن هايي درمورد فضاهاي صنعتي و قطعه است؛

                                                                                                                                                         
1-Silencing 
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توان از طريق شاخص  را مي سهماين  .شود در نظر گرفته نمي قرار در اين الگو صدا در انتشار اي ي پيكرهسهم صدا -2يادآوري
  .است ها ارائه شده برخي نشانه "پ"در پيوست درنظر گرفت؛  طور تقريبي شده به كاهش صداي تنظيم

    .است ارائه شده ،گيردمورد استفاده قرار  بايد اطالعات مربوط به شاخص كاهش صدايي كه "پ"در پيوست 
 4اي جايگزين براساس معادله  تراز توان صداي مربوط به منبع نقطه بازشو شامل مشخص  يك قطعه براي

  :شود تعيين مي
)4                                                                           (




o

i

Di
dinpw

i

S

S
CLL

1

10/
, 10log10  

  :كه در آن
Si  مساحت بازشويiبرحسب مترمربع؛ ،  
S برحسب مترمربع؛ نده سطح تمام بازشوهايي است كه در آن قطعه قرار دارند،گيراي كه در بر مساحت قطعه  

Di مربوط به بازشوي  صداگيرجزء  براي ناشي از جاگذاري افتiبل؛ ، برحسب دسي   
o تعداد بازشوهاي قطعه.  
  

هاي آكوستيكي مربوط به اجزا در بندهاي بسامدي  ادهمحاسبه تراز توان صدا در بندهاي بسامدي براساس د
محاسبات حداقل براي بندهاي  .شود محاسبه مي) هنگامي سوم هنگامي يا بندهاي يك بندهاي يك(

هرتز انجام  3150هرتز تا  100سوم هنگامي از  هرتز يا براي بندهاي يك 2000هرتز تا  125هنگامي از  يك
  .شود مي

 يبسامدها بهتوان محاسبات را  ، ميتر يك گستره بسامدي بزرگهاي آكوستيكي در  جود بودن دادهدر صورت مو  -3يادآوري
خصوص در  هيچ اطالعاتي مبني بر درست بودن محاسبات، به در حال حاضر با اين وجود. گسترش دادتر  باالتر يا پايين

  .تر، در دست نيست بسامدهاي پايين

 عملكرد جزء ساختماني، مطابق با استانداردعددي  بندي تك و درجه Aرازهاي وزن يافته در ت مستقيم الگو بردكار -4يادآوري
ارائه  "ج"هاي مربوط به اين روش در پيوست  رهنمود. تواند مناسب باشد مي ،تقريبيهاي  براي نشانه  "ح"پيوست  10بند 
  .است شده

 

  جايگزين اي وري منبع صداي نقطه جهتتعيين تصحيح   4-4
ذاتي  وري جهت .شود شامل مي ذاتي اجزاي انتشار دهنده و بازشوها را وري جهت، Dc، وري تجهتصحيح 

، Dc، وري جهتتصحيح  همچنين .شود داده مي DI وري جهتبا شاخص  اجزاي انتشار دهنده و بازشوها
خص زاويه وسيله شا اين اثر به. را شامل باشد) پوشش دادن بازتاب و( تواند اثر مجاورت با سطوح سخت  يم

  .شود ، داده ميDΩفضايي، 
  :شود تعيين مي 5براساس معادله  وري جهتبراي يك جهت معين تصحيح 

)5                                            (                                     


 
4

log10IIc DDDD  
  .دهد مي  زاويه انتشار رخ در آن كه برحسب استراديان زاويه فضاييعبارت است از  Ωكه در آن 
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ر الگوي انتشابه  مقدار اين تصحيح، وري جهتشاخص زاويه فضايي در تصحيح  حساب آورده شدن جدا از به
درنظر گرفته  مجازي  ابعمن ناشي ازهاي زمين و ديگر سطوح  هنگامي كه بازتاب. دارد مورد استفاده بستگي

همان  با اين وجود هنگامي كه سطوح بازتابنده. بل است با صفر دسي، برابر DΩشاخص زاويه فضايي،  شود، مي
، در نظر گرفته DΩشود اثر اين سطوح در شاخص زاويه فضايي،  ساختمان است، توصيه مي پوسته خارجي

روشني  مقدار شاخص زاويه فضايي در نظر گرفته شده بايد به وري جهتبنابراين هنگام ارائه تصحيح . شود
  .بيان شود

   .  است در پيوست  ت ارائه شده وري جهتالعات مربوط به تصحيح اط

  

  ها محدوديت 4-5
 1داراي الگوي انتشار توانند ميي كامل، جانببا وجود اين كه اجزاي ساختماني همگن و بزرگ مانند يك ديوار 

  .شوند حساب آورده نمي ، اين اثرات در اين الگو بهباشند مطلوبيهاي معين  شخص و جهتم
ساختمان  داخلت آالاي كه ممكن است توسط ماشين  ود آن كه در اين الگو سهم صداي پيكرهبا وج 
  . تقريبي ارائه شده است روشي "پ"شود، در پيوست  حساب آورده نمي وجود آيد، به به

  رستيد  5
دن ي ورودي، منطبق بو  ها دقت داده ، از جملههاي بسياري بيني الگوهاي ارائه شده به عامل پيش رستيد

و كيفيت بيني شود  نوع كميتي كه بايد پيشمحل  ،درگير، هندسه موقعيت بر الگو، نوع اجزاي ساختماني
طور كلي  ها و كاربردها به نواع موقعيتاها براي تمام  گويي پيش رستيبنابراين تعيين د. بستگي دارد ساخت
مربوط  هاي هاي ميداني گوناگون، داده تدر آينده با مقايسه نتايج الگو و موقعي الزم است. پذير نيست امكان

  .آوري شوند جمع ،رستيد به
هاي ورودي  كمياب با دادهداراي اجزاي   هاي پيچيده كه خصوص در موقعيت ها، به بيني پيشكارگيري  در به
با درنظر گرفتن كيفيت ساخت يكسان، . شود هاي ورودي توصيه مي ند، تغيير دادهبرانگيز هست  سؤال

  .كنند را فراهم مي ها براي اين موقعيت مورد انتظار رستيشده در نتايج، د صلي حاها اختالف
  
  
  
    
  
  
  
  

                                                                                                                                                         
1-Radiation Pattern 
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  پيوست الف
  )الزامي(

  ها نمادفهرست 
  

  نمادها و يكاها -1جدول الف
  يكا كميت فيزيكي  نماد

A0  مترمربع 10برابر با (سطح معادل جذب صداي مبنا(  m2 

Atot,اي خارجي از يك منبع نقطهناشي از انتشار صداي  تضعيف كل  dB 

A΄tot,jانتشار  ساده برآورد شده ناشي از انتشار خارجي در يك موقعيت تضعيف كل
  مربوط به يك وجه ساختمان

dB  

Cdآن مجاوريا  ي براي ميدان صداي داخلي در محل قطعهعبارت پخشاي  dB 

c0 برابر با (سرعت صدا در هواm/s 340(  m/s  
Dc اي جايگزين براي يك منبع نقطه وري جهتتصحيح  dB  
DIاي جايگزين  شاخص جهت گيري يك منبع نقطه  dB 

DΩاي جايگزين زاويه فضايي يك منبع نقطه  dB 

Dn,e,i شده جزء مربوط به جزء كوچك  اختالف تراز صداي معمولi dB  

Di  مربوط به بازشوي  ساز ساكتبراي جزء  ناشي از جاگذاريافتi   dB  

dفاصله مركز يك وجه از ساختمان از نقطه دريافت  m 

d   فاصله عمودي نقطه دريافت از يك وجه  m 

d0  متر 1برابر با (فاصله مبنا(  m 

fبسامد  Hz 

h1 , h2 دو ضلع يك وجه از تصوير نقطه دريافت بر روي وجه فاصله عمودي  m 

iبه يك قطعه از ساختمان  براي جزء يا بازشوي مربوط انديس  - 

jبراي يك قطعه يك وجه از ساختمان انديس  - 

l1 , l2فاصله افقي دو ضلع يك وجه از تصوير نقطه دريافت بر روي وجه  m 

Lp,d  تراز فشار صدا در نقطه دريافت به فاصلهd در خارج از ساختمان  dB re 20µPa  
Lp,inقطعه يا يك وجهيك از داخل متر 2متر تا  1فاصله  درتراز فشار صدا  dB re 20µPa  
Lw  اي جايگزين صداي منبع صداي نقطه توانتراز  dB re 1 pW  
m تعداد اجزاي بزرگ قطعه يا وجهj - 

n تعداد اجزاي كوچك قطعه يا وجهj  - 

o تعداد بازشوهاي قطعه يا وجهj  - 

Ri   شاخص كاهش صداي جزءi   dB 

R وط به يك قطعه يا يك وجهشاخص كاهش صداي ظاهري مرب  dB 

Si  مساحت جزء يا بازشويi m2 

S0 مترمربع 1برابر با (مساحت مبنا(  m2 
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  ادامه -1جدول الف
  يكا كميت فيزيكي  نماد

φاي جايگزين و جهت از اين منبع به سوي  يك منبع صداي نقطه  زاويه بين جهت
  نقطه دريافت 

º 

Ωدهد مي زاويه فضايي كه انتشار داخل آن رخ  sr 
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  پيوست ب

  )اطالعاتي(
  ميدان صداي داخلي

  
ي متر 1تراز فشار صدا در فاصله همان شود،  بيني انتشار صدا مربوط مي داخلي، كه به پيشتراز فشار صداي 

ارائه  يالگورودي براي هاي و اين كميت به عنوان داده. داخل ساختمان استدر  پوسته خارجي متري از 2تا 
شده  هاي انجام گيري تواند براساس اندازه اين تراز فشار صدا مي .شود شده در اين استاندارد درنظر گرفته مي

، مانند باشدمشابه  محاسبات راساسبيا  ي مشابهها شده در موقعيت هاي انجام گيري در موقعيت ميداني، اندازه
   .شوند انجام مي رديابي پرتو تجربي، الگوهاي منبع تصويري يا الگوهاي محاسباتي كه با استفاده از الگوهاي

 در داخلي قطعه موردنظروجه ميدان صداي داخلي و جذب  يي، تحت تأثير ميزان پخشاCd، يعبارت پخشاي
هاي مختلف ارائه  براي اتاقمالحظات مربوط به اين مقدار  1در جدول ب. ساختماني قرار دارد پوسته خارجي

  . است شده
سطح محلي  مشخصاتهاي مختلف، براساس يك توصيف كلي از فضاها  و  براي اتاق عبارت پخشايي -1جدول ب

  ساختمان پوسته خارجيدر داخل 
 Cd موقعيت

dB)(  
  -6  ؛ در مقابل سطح بازتابنده)ميدان پخشا(كنواخت هاي نسبتاً كوچك، با شكل ي اتاق
  -3  كننده ؛ در مقابل سطح جذب)ميدان پخشا( كنواختهاي نسبتاً كوچك، با شكل ي اتاق

  -5  ؛ در مقابل سطح بازتابنده)ساختمان نسبتاً صنعتي(آپارتمان وسيع يا تاالرهاي داراز، تعداد زياد منبع 
  -3  ؛ در مقابل سطح بازتابنده، تعداد خيلي كمي منبع جهتي غالبساختمان صنعتي
  0  كننده ؛ در مقابل سطح جذبالب، تعداد خيلي كمي منبع جهتي غساختمان صنعتي
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  پيوست پ
  )اطالعاتي(

  شاخص كاهش صدا
  

يا  1- 2هاي آزمايشگاهي، مطابق استاندارد بند  گيري توان از طريق اندازه شاخص كاهش صداي اجزا را مي
ربوط اطالعات م برخي .دست آورد به 2-2ميداني، مطابق استاندارد بند هاي  گيري و اندازه 3- 2استاندارد بند 

  .است ارائه شده "ح"پيوست  ]8[ و ]7[ مراجعدر  ،اين استانداردها به شاخص كاهش صداي مربوط به
 .كامالً متفاوت هستند هاي آزمايشگاهي گيري در اندازه هاي نصب ابعاد اجزا و روش طوركلي به با اين وجود

آزمايشگاه و مقادير ظاهري در  هاي آكوستيكي اجزا در انحراف بزرگي ميان داده تواند به اين موضوع مي
معمول توسط  طور  عالوه بر آن شاخص كاهش صداي اجزاي مركب به. منجر شود ميدانيهاي  موقعيت

بيني  پيش .شود هاو بازشوهاي كوچك محدود مي تراگسيل صدا از طريق اتصاالت بين اجزا، درزبندي شكاف
هاي آزمايشگاهي  گيري طريق اندازه خوبي از را به توان آن طور معمول نمي چنين تراگسيلي دشوار است و به

هاي  گيري هايي استفاده شود كه براساس اندازه شود كه از داده توصيه مي اكيداًبه همين داليل . نشان داد
شود نتيجه شاخص كاهش صدا،  ايشگاهي توصيه ميهاي آزم داده كاربرد در صورت .ميداني هستند فراگير

  .و موقعيت مورد بررسي، به يك مقدار بيشينه كاربردي محدود شود نساختار ساختمابسته به 
از طريق ساختمان را  اي پيكره صداي توسط منابع داخلي، تراگسيل ساختارهاي ساختمانارتعاش مستقيم 

اي در انتشار صدا را  تراگسيل صداي پيكره سهم. تواند در انتشار صدا سهم داشته باشد شود كه مي موجب مي
  .كرد برآورد پيوست ح ]11[مرجع  استاندارد در مطابق بندهاي مربوط توان مي
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  پيوست ت
  )اطالعاتي(
  انتشار صدا وري جهت

  

  تختمنتشر كننده   1- ت
د، نده نشان مياز خود بحراني  بسامد تر ازدر بسامدهاي باالگيري را  هاي همگن بزرگ يك سمت ساختمان

با اين وجود، . است دركل بيشتر از انتشار صداي عمود بر آن انتشار صداي موازي با صفحه بدين ترتيب كه
حائز اهميت  چندانطور معمول اين موضوع  هاي كاربردي و وجود نشتي، به دليل همگن نبودن ساختمان به

كره است، بنابراين زاويه فضايي كه در  صورت يك نيم اصل انتشار صداي ساختارهاي تخت تنها به در. نيست
، وري جهتتصحيح  بل براي دسي+ 3منجر به مقدار  است كه استراديان 2πبرابر با  ،Ωدهد،  يآن انتشار رخ م

Dc، در مقابل يك صفحه بين مقادير  وري جهتدر عمل تصحيح . شود ميdB5 = +Dc  وdB5 -  =Dc  تغيير
، مقدار درجه هستند 90براي زواياي انتشاري كه نسبت به خط عمود بر صفحه بين صفر درجه تا  .كند مي

  .بل درنظر گرفت توان صفر دسي ، را مي Dc،وري جهتتصحيح 

  بازشوها   2- ت
 ، DI،وري جهتشاخص . دهند كه غالباً به سمت جلو است را  نشان مي انتشاري يك طرحطور كلي بازشوها  به
 باشد شده ساكت سازيكه بازشو  درصورتي. كند بل تغيير مي دسي -10بل تا  دسي+ 2بين مقادير  طور كلي به
   .باشدآشكارتر  تواند مي ، انتشار به سمت جلو حتي)1دار پوششهاي  داكت ،صداگير(

از يك يا چند سطح ) كمتر از يك طول موج(يك صفحه يا در فاصله كمي  داخلبازشويي كه  درصورتي
اثر اين  كند، يانتشار را محدود متوان با درنظر گرفتن زاويه فضايي كه  مي دهنده قرار داشته باشد، بازتاب

اگر بازشو در فاصله زيادي از يك صفحه قرار داشته باشد، . ادغام كرد وري جهتصفحات را در عبارت تصحيح 
و بهتر است تصحيح  دادخواهد رخ ها  در انتهاي يك داكت برآمده از وسط صفحه، انتشار در تمام جهتيعني 
عنوان يك بازشوي  كه در الگوي انتشار به دباش اي بازشو و صفحه وري جهتتنها شامل شاخص  وري جهت
  .شود دهنده درنظر گرفته مي بازتاب

  

                                                                                                                                                         
1-Lined Ducts 
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  پيوست ث
  )اطالعاتي(

  بيني ترازهاي فشار صداي خارجي شده براي پيش الگوي ساده
  

كه  نتيجه  دليل آن، به وجود ندارداي معادل  اي از منابع نقطه ساخت آرايه ي بهضرورتشده  در الگوي ساده
منتشر شده كه از يك وجه  به تراز فشار صداي خارجيطورمستقيم  به، با محدوديتي معين اي يهمحاسبه آرا
  : كه در آن رود كار مي به يهاي ين الگو براي موقعيتا. شود منجر مي ساختمان

  .كار رود هاي مربوط به وجه ساختمان به تراز فشار صداي يكساني براي تمام بخش -

  .بتاً كوتاه باشدفاصله تا نقطه دريافت نس -
  .هيچ سهمي براي منابع صداي انفرادي درنظر گرفته نشود -
  . ساختمان و نقطه دريافت وجود نداشته باشد پوسته خارجيميان  پوششيهيچ  -
  .طور اساسي سخت باشد زمين به سطح -

 نبايد فاصلهاين  تواند نسبت به ابعاد ساختمان كوچك باشد، اما ساختمان مي مورد بررسي فاصله از وجه
قابل توجه  يا سهم شرايط جويتا اثرات قابل توجه مربوط به ) متر 100درحدود كمتر از (آنقدر بزرگ باشد 

طور معمول فرض آخر تا زماني درست است كه تراز  به .حائز اهميت شوندانتشار از وجوه ديگر ساختمان 
  .نباشد  وجه مورد بررسي وه ديگر ساختمان خيلي بيشتر ازفشار صداي وج

بر روي سطح منتشر  ييكنواخت ساختمان صداي پوسته خارجيوجه مورد بررسي كه فرض بر اين است 
با نمايش وجه ساختمان توسط چندين منابع صداي . از فشار صداي كلي استيك تر كند و داراي مي

ف ناشي از واگرايي از تضعي توان را ميساختمان  پوسته خارجياي، تضعيف ناشي از واگرايي هندسي كل  نقطه
يك  ،اي در فاصله مورد نظر منابع نقطه با جمع براي اين منظور. ست آوردد اي به هندسي براي يك منبع نقطه

 ،ساختمانمورد بررسي به همراه انتشار از وجه  ينتيجه قبل .شود درنظر گرفته مي اي براي منابع نقطه چگالي
بوط به تضعيف عبارت كلي مر ،استسخت شكل گرفته  زمين سطحو  آن وجه يك ربع كره كه توسط داخل

  است و با تضعيف كل برآورد شده به عنوان عبارت براي الگوي ساده شده اين عبارت. دنده جه ميكل را نتي
A΄tot شود نشان داده مي .  

بل  دسي+ 6آن مقابل يك وجه ساختمان  وري جهت تصحيحيك ربع كره، كه  داخلبا درنظر گرفتن انتشار 
در شرايطي كه زمين بين . قابل اطمينان هستندطور معمول  است، ترازهاي فشار صداي نتيجه شده به

  .شود بل بيشتر برآورد مي در اصل جاذب باشد، تراز فشار صدا حداكثر تا چند دسي ساختمان و نقطه دريافت
    :آيد دست مي به 1ادله ثيك وجه ساختمان، براساس معدر نقطه دريافت، مقابل تراز فشار صداي نتيجه شده 

     
                                                                )           1ث(  tot

LL
p AL oWeW  ,, 1010log10 10/  

  :كه در آن
LW,e  بل؛ ساختمان، برحسب دسي پوسته خارجيصداي وجه كامل  توانتراز  
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LW,o  بل؛ اختمان، برحسب دسيبازشوهاي داخل وجه س) گروهي از(صداي  توانتراز  
A΄tot برآورد شده براي انتشار ساده شده مربوط به وجه ساختمان، ناشي از واگرايي هندسي،  تضعيف كل
  . بل و اثر زمين، برحسب دسي وري جهت
تمام گروه بازشوهاي موردنظر،  براي وساختمان  پوسته خارجي از موردنظر براي تمام وجه صدا توانتراز 

  .شوند تعيين مي 3-4مطابق بند 
دست  به 2اساس معادله تبرآورد شده بر تمان، تضعيف كلدر مورد نقاط دريافت مقابل وجه موردنظر ساخ

  :)مراجعه شود 1به شكل ت( آيد مي

                             )        2ث(


































d

h

d

h

d

l

d

l

S

S
Atot

211121110 tantantantanlog10


  

 :كه در آن

d دريافت صفحه وجه ساختمان، برحسب متر؛ فاصله عمودي از نقطه  
S مساحت وجه ساختمان، برحسب متر مربع؛  

S0  مساحت مبنا، برحسب متر مربع؛m2 1 =S0؛  

l1,l2 برحسب متر؛تا دو ضلع همان وجه از تصوير نقطه دريافت بر روي وجه افقي هاي فاصله ،  
h1,h2 برحسب متردو ضلع همان وجه تا  از تصوير نقطه دريافت بر روي وجه هاي عمودي فاصله ،.  

ي كه در مقايسه با ابعاد وجه انتشاردهنده هاي هاصلاي، تقريبي براي ف ار منابع نقطهاز انتش 2براي استباط معادله ث -1يادآوري
تر از  يشود كه واقع هاي كوچكتر، اين معادله به مقاديري منجر مي با اين وجود براي فاصله .كار برده شده است بزرگ هستند، به

واقعي يك وجه انتشاردهنده  وري جهت؛ اين نتيجه ناشي از آيند دست مي به يكه بدون درنظر گرفتن تصحيح هستند ينتايج
  .است

21211( براي نقطه دريافت مقابل مركز وجه ساختمان  -2يادآوري ,, hhlldd  (الف  2به معادله ث 2معادله ث
  : شود ساده مي

                                                          )          الف 2ث(
d

H

d

L

S

S
Atot 2

tan
2

tan
4

log10 110 


  
  :كه در آن

L  2(= پهناl1  =2l2(برحسب متر؛ ،  
H سطح انتشار دهنده، برحسب متر؛  ارتفاع )LH  =S.(  

  : شود ب ساده مي 2ه ثتضعيف به صورت معادل عبارتفاصله بزرگتر از بزرگترين بعد وجه ساختمان،  ايرب -3يادآوري

                            )                                                                                    ب 2ث(
2

0log10
d

S
Atot 

  
  .فاصله تا مركز صفحه برحسب متر است dكه در آن 
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  راهنما 

  وجه ساختمان 1
  نقطه دريافت 2

  

  و نقطه دريافت از ساختمان وجه انتشاردهندهنمايش موقعيت هندسي يك  -1ل ثشك

  
منفي  hيا /و lكوچكترين طول بايد باشد،  Sكه تصوير نقطه دريافت خارج از سطح انتشاردهنده  درصورتي

 هردو بايد متناظر از جمالت ديگر كم شود، در غير اين صورت tan-1جمله بايد شود، يعني  درنظر گرفته 
    .دنشو مثبت درنظر گرفته  hيا /و l  فاصله

تواند به صورت  اي كمتر از ابعاد وجه ساختمان است، مي طور قابل مالحظه اي كه به تراز فشار صدا در فاصله
كاهش  هاي اين حالت در صورتي است كه شاخص .باشدشده متفاوت  با مقدار ميانگين تراز محاسبهموضعي 

خيلي كوچك  ،تفاوت باشند يا فاصله از بازشوها و منابعماي  طور قابل مالحظه هاي تركيبي به ي بخشصدا
  . باشد
، Aتوان صداي وزن يافته  هايتوان با استفاده از تراز تضعيف مستقل از بسامد است، مي عبارتجايي كه  از آن

  .انجام داد Aطور مستقيم براي تراز فشار صداي وزن يافته  به محاسبات را

 پوسته خارجيمتري از  1در شرايطي كه نقطه دريافت در فاصله خيلي كمي قرار داشته باشد، يعني، در فاصله   -4يادآوري 
اي  به گونه 3و ث 2و ث 2كوچك باشد، معادله نيز ارتفاع باالي زمين  در مقايسه با ساختمان، و با اين فرض كه اين فاصله

   :شوند ساده مي 3و به صورت معادله ث هدپوشي ش ند كه از اثر بازتاب زمين چشمشو تنظيم مي
,4,1                                                 )                                                   3ث(  RdCinpLmdpL  

كار برد كه از  بهساختمان  پوسته خارجيآن بخش از درمحل  ظاهري توان براي برآورد شاخص كاهش صداي اين معادله را مي
  .آيد دست مي هاي ميداني به گيري اندازه
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  پيوست ج
  )اطالعاتي(

  عددي تك هاي بندي كاربرد الگو در درجه
  

  كليات  1- ج
 يافته مربوط به مقادير وزن در داخل ساختمان و A يافته ها تنها تراز فشار صداي وزن در برخي موقعيت

براي داشتن يك برآورد  در اين شرايط. ، معلوم هستندتمانساخ پوسته خارجيه ددهن شكل د اجزايعملكر
توان از  مياست،  مشخص شده 3-4طوري كه در بند  ، بهAتقريبي از   ترازهاي توان صداي وزن يافته 

  .، استفاده كردزير هاي دستورالعمل

  هاي ورودي داده  2- ج
  :شوند به شرح زير هستند هاي ورودي كه درنظر گرفته مي داده

  ؛dB(A)، برحسب LpA,in، در داخل ساختمان، Aصداي وزن يافته  فشار زترا -
           ]10[مرجع  ، مطابقCtrو  C، تطبيق بيناب هاي ، و عبارتRwيافته،  شاخص صدابندي هوابرد وزن -

  ساختمان؛ پوسته خارجي بزرگبراي اجراي  "ح"پيوست 
           ]10[مرجع  ، مطابقCtrو  C، تطبيق بيناب هاي عبارت، و Dn,e,wيافته جزء،  شده وزن ولممعاختالف تراز  -

  .ساختمان پوسته خارجياي كوچك براي اجز "ح" پيوست

  عددي بندي تك براي درجه الگو  3- ج
ساختمان منتشر  پوسته خارجياي از اجزاي ساختاري  ، كه از قطعهA ،LWAتوان صداي وزن يافته  تراز
  :شود محاسبه مي 1اساس معادله جبر 2شود، باتوجه به معادله  مي

)                                                                              1ج(
0

, log106
S

S
XLL AsinpAWA   

  :كه در آن
LpA,in فشار صداي وزن يافته  ترازA متر از داخل قطعه  2متر تا 1، در فاصلهjبل؛ ، برحسب دسي  
X΄As الف تراز صداي وزن يافته گر اخت كميت توصيفA در سراسر قطعه ،j ،منبع مربوط به بيناب s برحسب ،
  بل؛ دسي

S  مساحت قطعهjبرحسب مترمربع؛ ،  
S0 ؛ ربعمساحت مبنا، برحسب مترمm2 1 =S0.  
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به عنوان شاخص كاهش  X'A2 و  R'A، يافته ظاهري به عنوان شاخص كاهش صداي وزن X'A1 هاي متعدديكشوردر  -يادآوري
  .شود نشان داده مي، R'Atrيافته ظاهري،  صداي وزن

 2، براساس معادله جiهاي جزء تركيبي  ه از دادهبا استفاد، مربوط به قطعه Aيافته  اختالف تراز صداي وزن
  :شود توصيف مي

)                                           2ج(   








  

 


m

i

m

i

CDCRi
As

isiwenisiw

S

A

S

S
X

1 1

10/010/ ,,,,,, 1010log10 

  :كه در آن
Rw,i يافته جزء  داي وزنشاخص كاهش صAبل؛ ، برحسب دسي  

Dn,e,w,i جزء كوچك، برحسب دسي بل؛ يك يافته مربوط به شده وزن اختالف تراز معمول  
Cs,i منبع مربوط به بيناب جزء عبارت تطبيق بينابي s بل؛ جزء، برحسب دسي  

Si  مساحت جزءiبرحسب مترمربع؛ ،  
A0  سطح جذب مبنا، برحسب مترمربع؛m210 =A0؛ 

m تعداد اجزاي بزرگ قطعه؛  
n تعداد اجزاي كوچك قطعه.  

با عبارت تطبيق  شود و مربوط مي Aيافته  به نوفه صورتي وزن s= 1بيناب  "ح"پيوست  ]10[مرجع  مطابق
پيوست ( مياني و باال هاي عمدتاًبسامد با يصنعتشود؛ همچنين اين بيناب به نوفه  نشان داده مي C بيناب

مربوط  Aيافته  اي وزن به نوفه ترافيك جاده s= 2بيناب . شود مربوط مي) "ح"ست پيو ]10[مرجع  "الف"
بسامدهاي  ي باصنعتشود؛ همچنين اين بيناب به نوفه  نشان داده مي Ctrعبارت تطبيق بيناب  با شود و مي

   . شود مربوط مي 1موسيقي پر سر و صداو مياني و  عمدتاً پايين

   ها محدوديت  4- ج
عددي شاخص كاهش صدا، يك بيناب داخلي درنظر گرفته و  بندي تك ارزيابي درجه ه در روندجايي ك از آن

به سازگاري ميان برآورد شده  Aيافته  وزنتوان صداي تراز  شود، دقت يد ميتأك پايينبر بسامدهاي باال يا 
براي . ستگي داردب "ح"پيوست  ]10[مرجع  اشكال بيناب صداي داخلي واقعي و بيناب ثابت انتخابي، مطابق

 Aيافته  تراز وزنممكن است  هرتز، 250هاي اصلي بسامد در نزديكي و كمتر از  مؤلفه هاي صدا با بيناب
  .بازهم كمتر از مقدار واقعي برآورد شود

اين شرايط براي فضاهاي بسته با شكل نسبتاً يكنواخت و جذب . بهتر است ميدان صداي داخلي پخشا باشد
  . ستبرقرار ا كم صداي

  
  
  
  

                                                                                                                                                         
1-Disco Music 
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  پيوست  چ
  )اطالعاتي(

  اي مثال محاسبه
  

  موقعيت  1- چ
به شكل (متر است  10متر و ارتفاع  100طول متر،  60 عرضساختمان صنعتي به سي يك روضعيت مورد بر

  ).مراجعه شود 1چ
      متر با يك در صنعتي بزرگ به ابعاد ميلي 100به ضخامت  سبك بتن  : متر 60× متر 10، 1وجه 

   .      متر 4× تر م 6
  كاري بر روي تمام طول؛ متر با شيشه ميلي 100به ضخامت  سبك بتن  :متر 100× متر  2،10وجه 

  .بازشو داراي بخشمتر،  ميلي 4ضخامت  متر، شيشه به 1ارتفاع 
             به ابعاد  كوچكمتر با يك در  ميلي 100به ضخامت  سبك بتن  : متر 60× متر  10، 3وجه 

  .متر 2×  متر 1

به ابعاد       بزرگ ( داراي صداگير، با بازشوي تهويه هواي 2همانند وجه   :متر 100× متر  10، 4وجه 
  ).شبكه درصد 32، متر4×متر 1        

)متر2× متر 2به ابعاد (اي سبك  بازشوي شيشهعدد  5سبك، با  يفلز بام  :متر 100× متر  60، 5وجه 
    .دكه بر روي خط مياني قرار دارن        
             

  
  راهنما

  )5وجه (بام    الف 
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  تشريح مثالي يك ساختمان  -1شكل چ

  
  .است ارائه شده 1است و در جدول چ ديوارها و كف يكسانتراز فشار صدا در نزديكي 

  .است ارائه شده 2عملكرد آكوستيكي اجزاي ساختماني در جدول چ
  هنگامي تراز فشار صداي داخلي در بندهاي يك -1جدول چ

  هنگامي بندهاي يك  
 )Hz(  

k 8  k 4  k 2  k 1   500  250   125  63  
Lp,in  بل بر  برحسب دسي

  ميكرو پاسكال 20مبناي 
57  62  67  70  72  76  74  70  

  
هاي ساختمان  كمترين فاصله نقاط دريافت موردنظر از وجه. هيچ يك از ديوارها يا بام پوشش جاذب ندارند

  .   متر است 50
  

  هاي آكوستيكي اجزاي ساختماني، مورد استفاده در محاسبات داده -2جدول چ

  جزء
كميت

dB 

  هنگامي  بسامد مياني بندهاي يك
   )Hz( هرتز

k 8  k 4  k 2  k 1   500  250   125  63  
  R 63  57  49  39  33  36  36  32)1  متر ميلي 100ضخامت  بتن سبك به 

  R 25  25  25  25  25  23  19  15)1  متر ميلي 4ضخامت  اي به شيشه ها با پنجره
  R 30  30  30  30  30  28  23  21)2  درهاي صنعتي
  R 25  25  25  25  25  22  17  13)2  درهاي معمولي
  R 49  47  44  37  30  27  24  16)2  ساختار بام
  R 30  30  30  26  22  15  11  9)2  اي كف اجزاي شيشه

  D 5  8  8  10  13  11  4  0)1  هاي تهويه صداگير
  . هاي آزمايشگاهي يگير از اندازه هدست آمد هاي به داده )1
  . هاي ميداني گيري دست آمده از اندازه هاي به داده )2

  

  نتايج الگوي كامل  2- چ
  اي جايگزين نقطه منابع  1- 2-چ

طبق شكل ( زير است ، بنابراين بيشينه ابعاد قطعات همانند مواردm 50  =dكمترين فاصله برابر است با 
  ):2چ
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m        7.17 2: ديوارقطعه  -
4

1
d  

  متر است؛ 10× متر  20ها  بنابراين ابعاد قطعه
m        : قطعه بام -  3.2830 2

4

1
d  

  متر است؛ 20× متر  20ها  بنابراين ابعاد قطعه
  بدون در؛ j=  2و  3با در،  j=  1اي جايگزين؛  منبع نقطه 3: 1وجه  -
  ، تماماً يكسان؛j=  1تا  5؛ اي جايگزين منبع نقطه 5: 2وجه  -
  بدون در؛ j=  2و  3با در،  j=  1اي جايگزين؛  منبع نقطه 3: 3وجه  -
 j=  1تا  5 :ساختمان مشابه برابر است با پوسته خارجي  هاي تعداد قطعهاي جايگزين؛  منبع نقطه 6: 4وجه  -
 ،6  =j براي بازشوها؛  
تا  5 :اي سبك برابر است با بام مشابه با اجزاي شيشه  هاي طعهتعداد ق اي جايگزين؛ منبع نقطه 15: 5وجه  -
1  =j 6تا  15برابر است با   بام مشابه بدون شيشه  هاي تعداد قطعه  =j  .  
  
  
  

  
  هاي ساختمان بندي قطعه تشريح تقسيم -2شكل چ

  

  تراز توان صدا   2- 2-چ
اين . آيد دست مي به 5تا  2هاي  ي و معادلههاي ورود ها تراز توان صدا، براساس داده براي هر يك از قطعه

  .است مشخص شده ساختمان هاي مربوط به هر وجه ،  براي قطعه7تا چ 3هاي چ موضوع در جدول
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  1وجه  هاي محاسبه تراز توان صدا براي قطعه -3چجدول 

  ها هقطع
 كميت
(dB) 

  هنگامي  بسامد مياني بندهاي يك
    )Hz( هرتز

k 8  k 4  k 2  k 1   500  250   125  63  
  Lp,in 57  62  67  70  72  76  74  70  ها هتمام قطع
  -5  -5  -5  -5  -5  -5  -5  -5 "ب"پيوست ، Cd  ها هتمام قطع

  پوسته خارجيقطعه 
  )j= 1(با در   

R' 3، معادله   
  2/28  8/30  9/33  8/31  8/34  4/36  5/36  5/36  )1در+ ديوار

  10 log S/S0 23  23  23 23 23 23 23 23 
  Lw 8/59  2/61  1/60  2/58  2/53  6/48  5/43  5/38  2، معادله  
  Dc 0  0  0  0  0  0  0  0 )2 "ت"، پيوست  

  پوسته خارجيقطعه 
  )j= 2تا  3(بدون در 

R' 3، معادله   
  32  36  36  33  36  39  40  40   )1ديوار 

  10 log S/S0 23  23  23  23  23  23  23  23  
  Lw 56  56  58  57  52  46  40  35  2، معادله  
  Dc ، 0  0  0  0  0  0  0  0 )2 "ت"پيوست  
  .بل، براي در نظر گرفتن موقعيت ميداني دسي 40محدود شده به مقدار شاخص كاهش صداي ظاهري  )1
  . هاي مقابل وجه بل، در جهت دسي 3شامل يك شاخص زاويه فضايي به مقدار  )2

  
  2هاي وجه  محاسبه تراز توان صدا براي قطعه -4چجدول 

  قطعات
 كميت
(dB) 

  هنگامي  بسامد مياني بندهاي يك
    )Hz( هرتز

k 8  k 4  k 2  k 1   500  250   125  63  
  Lp,in 57  62  67  70  72  76  74  70  ها تمام قطعه
  -5  -5  -5  -5  -5  -5  -5  -5 "ب"پيوست ، Cd  ها تمام قطعه

  سته خارجيپوقطعه 
  )j= 1تا  5( با در 

R' 3، معادله   
  2/24  0/28  8/30  6/30  8/32  7/33  8/33  8/33  )1شيشه+ ديوار

  10 log S/S0 23  23  23 23 23 23 23 23 
  Lw 8/63  0/64  2/63  4/59  2/55  3/51  2/46  2/41  2، معادله  
  Dc 0  0  0  0  0  0  0  0 )2 "ت"، پيوست  
  .بل، براي در نظر گرفتن موقعيت ميداني دسي 40شاخص كاهش صداي ظاهري محدود شده به مقدار  )1
  . هاي مقابل وجه بل، در جهت دسي 3اويه فضايي به مقدار شامل يك شاخص ز )2
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  3هاي وجه  محاسبه تراز توان صدا براي قطعه -5چجدول 

  قطعات
 كميت
(dB) 

  هنگامي  بسامد مياني بندهاي يك
    )Hz( هرتز

k 8  k 4  k 2  k 1   500  250   125  63  
  Lp,in 57  62  67  70  72  76  74  70  ها تمام قطعه

  -5  -5  -5  -5  -5  -5  -5  -5 "ب"پيوست ، Cd  ها طعهتمام ق
  سته خارجيپوقطعه 
  )j=  1( با در 

R' 3، معادله   
  4/29  6/32  8/33  0/32  9/35  4/38  7/38  8/38  )1در + ديوار

  10 log S/S0 23  23  23 23 23 23 23 23 
  Lw 6/58  4/59  2/60  0/58  1/52  6/46  3/41  2/36  2، معادله  
  Dc 0  0  0  0  0  0  0  0 )2 "ت"، پيوست  

  سته خارجيپوقطعه 
  )j= 3تا  2(بدون در 

Lw  وDc  2،3و  1همانند وجه  =j 

  .بل، براي در نظر گرفتن موقعيت ميداني دسي 40شاخص كاهش صداي ظاهري محدود شده به مقدار  )1
  . هاي مقابل وجه بل، در جهت دسي 3شامل يك شاخص زاويه فضايي به مقدار  )2

  
  4هاي وجه  حاسبه تراز توان صدا براي قطعهم - 6چجدول 

  قطعات
 كميت
(dB)  

  هنگامي بسامد مياني بندهاي يك
    )Hz( هرتز 

k 8  k 4  k 2  k 1   500  250   125  63  
  Lp,in 57  62  67  70  72  76  74  70  ها تمام قطعه
  -5  -5  -5  -5  -5  -5  -5  -5 "ب"پيوست ، Cd  ها تمام قطعه

  پوسته خارجيهاي  قطعه 
 j=  5تا  1و  2همانند وجه   j(  Lw=  5تا  1( با در  

  بازشوها قطعه 
)6  =j(  D 5  8  8  10  13  11  4  0  

  10 log S/S0 

m2 )4 ×32/0 = (Si  1  1 1 1 1 1 1 1 

  Lw 69  73  75  71  69  66  61  56  4، معادله  
  3  3  3  3  3  3  3  3  ، بازشو در صفحه Dc   پوسته خارجي قطعه
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 )1 "ت"پيوست   )j= 3تا  2(بدون در  

  .هاي مقابل وجه بل، در جهت دسي 3شامل يك شاخص زاويه فضايي به مقدار  )1
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  )بام( 5هاي وجه  محاسبه تراز توان صدا براي قطعه -7چ جدول

  ها قطعه
 كميت
(dB) 

  هنگامي  بسامد مياني بندهاي يك
  )Hz(هرتز 

k 8  k 4  k 2  k 1   500  250   125  63  
  Lp,in 57  62  67  70  72  76  74  70  ها تمام قطعه
  -5  -5  -5  -5  -5  -5  -5  -5 "ب"پيوست ، Cd  ها تمام قطعه

  با      ها  قطعه 
  )j= 1( شيشه

R' 3، معادله   
  8/15  2/23  3/26  8/29  5/36  1/43  3/45  5/46  شيشه+ بام

  10 log S/S0 26  26  26  26  26  26  26  26  
  Lw 2/75  8/71  7/70  2/63  5/54  9/44  7/37  5/31  2، معادله  

   پوسته خارجي قطعه
  16  24  27  30  37  44  47  49  بام 3، معادله 'j(  R= 3تا  2(بدون در  

  10 log S/S0 26  26  26  26  26  26  26  26  
  Lw 75  71  70  63  54  44  36  29  2، معادله  
  Dc 0  0  0  0  0  0  0  0 )1 "ت"، پيوست  
  .هاي مقابل وجه بل، در جهت دسي 3شامل يك شاخص زاويه فضايي به مقدار  )1

  

  دست آمده از الگوي ساده نتايج به  3- چ
عنوان يك  ، با درنظر گرفتن كل وجه به2- تراز توان صداي مربوط به هر وجه از ساختمان همانند بند چ

تراز  هاي يك وجه، توان با جمع كردن ترازهاي توان صداي كل قطعه بنابراين مي. شود قطعه، محاسبه مي
 8در جدول چ .دست آورد به 7تا چ 3هاي چ ط به هر وجه را با استفاده از نتايج جدولتوان صداي كل مربو

  .است ارائه شده Aيافته  همراه تراز توان صداي وزن ها به نتايج مربوط به تمام وجه
  

  هاي ساختمان براي وجه  Aمحاسبه ترازهاي توان صداي وزن يافته  -8جدول چ
Lw 

(dB re pW)  
  هنگامي بر حسب هرتز هاي يكدر بسامد مياني بند

dB(A) 

  k 8  k 4  k 2  k 1  500  250  125  63    
  9/62  4/62  3/63  6/63  2/62  2/57  8/51  3/46  3/41  1وجه 
  3/68  8/70  0/71  2/70  4/66  2/62  3/58  2/53  2/48  2وجه 
  2/62  8/61  2/62  2/60  1/62  8/56  0/51  2/45  2/40  3وجه 
  9/72  0/72  0/74  2/74  3/70  5/67  3/64  2/59  2/54  4وجه 

  6/76  8/86  0/83  0/82  8/74  9/65  1/56  4/48  8/41  )بام( 5وجه 
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نقطه دريافت بستگي دارد، از تضعيف كل مربوط به هر وجه كه به فاصله و موقعيت نسبي  تراز فشار صدا
طور  ن بهتوا شده جمالت تضعيف مستقل از بسامد هستند، مي جايي كه در الگوي ساده از آن. آيد ست ميد به

و  1هاي ث با استفاده از معادله 9در جدول چ. را محاسبه نمود Aيافته  ترازهاي فشار صداي وزن مستقيم
ارائه شده  4و وجه  1مربوط به چند نقطه دريافت، مقابل مركز وجه  Aيافته  ، ترازهاي فشار صداي وزن2ث

  .است
است،  4وجه بام يا تراز توان صداي مربوط به  ر ازبسيار بزرگت 1در اين مثال تراز توان صداي مربوط به وجه 

برآورد تراز فشار  شود، هاي ساختمان درنظر گرفته نمي از آنجايي كه سهم انتشار صداي ديگر وجه بنابراين
    .صادق نيست اين موضوع 4در مورد وجه .هاي بزرگتر ممكن است بسيار كمتر باشد در فاصله ي اين وجهصدا

 1به شكل چ( 4و وجه  1براي نقاط دريافت در مقابل مركز وجه   Aفشار صداي وزن يافته  رازمحاسبه ت -9چجدول 
  )مراجعه شود

 فاصله
d 

  1وجه Lp  كميت
dB(A) 

Lp 4وجه  
dB(A) 

  Lw 9/62  9/72  متر 5
  A΄tot3/28  3/26  2، معادله ث  
  Lp6/44  6/36  1، معادله ث  

  Lw 2/62  9/72  متر 25
  A΄tot6/35  4/34  2، معادله ث  
  Lp3/37  5/28  1، معادله ث  
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