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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 *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 يـدي، تول شرايط به 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 مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي سيونكمي اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

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

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

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

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي راناي صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

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

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

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  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 هـا  سـازمان  گونـه  اين استاندارد مؤسسة ، سن وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و نـد ك مـي  ارزيـابي  ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

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

 ايـن  وظـايف  يگرد 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 
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   استاندارد فني تدوين كميسيون
  با استفاده از شدت صدا يها و اجزاي ساختمان گيري صدابندي در ساختمان اندازه  -كوستيك آ «

  »يآزمايشگاه هايگيرياندازه: 1 قسمت
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  باقري، حميد 

  )معماريمهندسي دكتراي (
  

  اختمان و مسكنمركز تحقيقات س

    :دبيران
   محمدجعفر، هدايتي

  )فيزيك كارشناس(
  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  رئيسيان، آزاده
  )فيزيك كارشناس(

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

    
     )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضاء

  رضامحمد، اعتمادي
  )عمران كارشناس مهندسي(
  

  شركت توليدي صداگير

  ته، معصومه پيراس
  )فيزيكژئو كارشناس ارشد(
  

  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

  حسين، رياحي
  )كارشناس ارشد مهندسي معماري(
  

  شركت كناف ايران

  ساسان، سعيديان
  )عمرانمهندسي كارشناس (
  

  شركت كناف ايران

  شارسان، آزاده
  )فيزيك كارشناس(
  
  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
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  ين نصيري، پرو
  )دكتراي فيزيك(

  دانشگاه تهران

    
  شركت ليكا   ، عليرضانمدماليان اصفهاني

  )دكتراي مديريت(
  

  

   ناديا، وندهرم
  )فيزيك كارشناس ارشد(

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
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  فهرست مندرجات
صفحه  عنوان

   
  ب   استاندارد ةمؤسس با ييآشنا

  ج   استاندارد نيتدو يكميسيون فن
  و    گفتار شيپ

  1  هدف و دامنه كاربرد  1
  1  مراجع الزامي  2
  2  اصطالحات و تعاريف  3
  7   يرگي اندازه يها دستگاه  4
  7  اتيكل  1- 4
  8  يواسنج  2- 4
  8  ترتيب آزمون  5
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  8  هاآزمونه  2- 5
  9  نصب طيشرا  3- 5
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  9  اتيكل  1- 6
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  9  در اتاق منبع نيانگيم يتراز فشار صدا يريگاندازه  3- 6
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  گفتار پيش
  

 ـ  با استفاده از شدت صـدا  يها و اجزاي ساختمان ي صدابندي در ساختمانگير اندازه  ـكوستيك  آ« استاندارد
مركـز تحقيقـات    توسـط  مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه »يآزمايشگاه هايگيرياندازه: 1قسمت 

اسـتاندارد مهندسـي    ملـي  كميتة جالسا دويست و نود و يكمين در و شده تدوين و تهيه ساختمان و مسكن
 استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 22/4/89 مورخ هاي ساختماني الح و فرآوردهساختمان و مص

 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  .گرفت خواهد قرار 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 خذيأبع و ممن

 
BS ISO 15186-1:2000, Acoustics- Measurement of sound insulation in buildings and of 
building elements using sound intensity- Part 1: Laboratory measurements 
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  با استفاده از شدت صدا يها و اجزاي ساختمان گيري صدابندي در ساختمان اندازه  -كوستيك آ
  يآزمايشگاه هاي گيرياندازه: اقسمت 

  

   و دامنه كاربرد هدف  1
اهش صـدا و اخـتالف   تعيين شاخص كـ براي  شدت صدا روش مشخص نمودنهدف از تدوين اين استاندارد، 

مشخص شـده در   عنوان جايگزيني براي روشتوان به مي را اين روش. است شده اجزاي ساختماني تراز معمول
تراگسـيل   زياد بودندليل كاربرد مهم اين روش هنگامي است كه به .كار بردبه 3-2و  2-2استاندارد بندهاي 

  . همراه نداشته باشدلوبي بهيجه مطنت 2-2جانبي، روش متداول در استاندارد بند 
  .شود مييا بهتر از آن برآورد  ،2-2، معادل با روش استاندارد بند تجديدپذيري روش شدت

   

ـ   شـاخص كـاهش صـداي    تـوان  مـي آن  توسـط  كـه اين استاندارد  گيري درقت روش اندازهبرخي اطالعات درباره د  يادآوري 
  .ارائه شده است »الف«در پيوست ، بازتوليد نمود را 2-2ستاندارد بند ا گيري شده مطابقاندازه

  مراجع الزامي   2
. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت    

  . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود
هـا و تجديـدنظرهاي بعـدي آن     اريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصـالحيه ذكر ت بادر صورتي كه به مدركي 

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

  :ي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زير برا
  
هـا و   گيري صدابندي در سـاختمان  ، آكوستيك ـ اندازه 1385سال  :8568-1 شمارة استاندارد ملي ايران  2-1

  الزامات براي امكانات آزمايشگاهي در شرايط جلوگيري از تراگسيل جانبي: 1اجزاي ساختماني، قسمت 
هـا و   گيري صدابندي در ساختمان اندازه ـ ، آكوستيك1385 سال :8568-3 شمارة استاندارد ملي ايران  2-2

  گيري آزمايشگاهي صدابندي هوابرد اجزاي ساختماني اندازه :3ـ قسمت  اجزاي ساختماني
هـا   گيري صدابندي در ساختمان اندازه ـ ، آكوستيك1385سال  :8568-10 شمارة استاندارد ملي ايران  2-3

  ساختماني كوچك گيري آزمايشگاهي صدابندي هوابرد اجزاي ازهاند :10ـ قسمت  و اجزاي ساختماني
2-4 ISO 9614-1, Acoustics- Determination of sound power levels of noise sources using 
sound intensity- Part 1: Measurement at discrete points 

2-5 IEC 60942: 2003, Electroacoustics- Sound calibrators 

2-6 IEC 61043: 1993, Electroacoustics- Instruments for the measurement of sound intensity–  
Measurement with pairs of pressure sensing microphones  
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  تعاريفاصطالحات و   3
  :رود كار ميهتعاريف زير ب اصطالحات واستاندارد  در اين

  
3-1    

    Lp1،1منبع قميانگين در اتاي صدافشار تراز 
مكـاني و   گيننعبارت است از ده برابر لگاريتم بر پايـه ده نسـبت ميـا    منبع ميانگين در اتاقي صدافشار تراز 

شود، به اسـتثناي   ميانگين مكاني برروي كل اتاق گرفته مي .رجعم زماني مربع فشار صدا به مربع فشار صداي
 ،)و غيـره  ، پنجرهديوار(نزديك مرزهاي اتاق  ا يا ميدانتأثير تابش مستقيم منبع صد ها در آن هايي كه قسمت

  .باشدپوشي ن قابل چشم
  

  .شود مي بيان )dB( بل برحسب دسي ،اين كميت  ـ  1يادآوري

  

  .مراجعه شود 2-2به استاندارد بند  ،براي تعريف كامل  ـ  2يادآوري
  
3-2    

   R، 2صدا شاخص كاهش
ـ ريتم ده برابر لگاعبارت است از شاخص كاهش صدا  ، W1، هبر پايه ده نسبت توان صداي فرودي برروي آزمون

  :دشو بل تعيين مي برحسب دسي) 1(از معادله اين كميت  .W2به توان صداي تراگسيل شده از طريق آزمونه، 
  

)1(  dB 









2

1Log10
W

W
R 

                                                                                             

  .شود كار برده مينيز براي اين كميت به »3افت تراگسيل صدا« صطالحا  ـ  يادآوري
  
  
  
  

                                                 
1- Average sound pressure level in a source room 
2- Sound reduction index 
3- Sound transmission loss 
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 3 -3    
   I، 1صدا دتش

.  ذره موضـعي  عمود بر سرعت در واحد سطح انرژي صوتي شارميانگين زماني نرخ  عبارت است از ،صدا شدت
  :آيددست ميبه 2اين كميت، برداري است و از معادله 

  

)2(   t t u t p
T

I
T

d).().(
1

0




 

  :كه در آن
p(t)    ؛، برحسب پاسكالاي در يك نقطهفشار صداي لحظه   

)(tu  
 برحسب متر بر ثانيه؛ نقطه،اي ذره در همان سرعت لحظه   

T       گيري، برحسب ثانيهزمان ميانگين.  
  

  .شود مي نجيدهوات بر مترمربع سبرحسب  شدت صدا،  ـ  يادآوري

  

3-4    
   In، 2ي عموديصدا شدت

وسيله بردار واحد گيري كه بهاين كميت عبارت است از مؤلفه شدت صدا در جهت عمود بر سطح اندازه
عمودي 

n   شودتعيين مي 3براساس معادله:  
  

)3(   


 n II .n 
كه در آن 

n  ، سمت خارج از حجم محصور توسط سطح به جهت آن كه ،بردار واحد عموديبارت است از ع               
   .گيري استاندازه

  
3-5    

   LIn، 3ي عموديصدا شدتتراز 
ده برابر لگاريتم بر پايه ده نسبت مقدار بدون عالمت شـدت صـداي   عبارت است از  ،ي عموديصدا شدت تراز

  :آيددست ميبه 4كه بر اساس معادله  ،I0عمودي به شدت مرجع، 
   

                                                 
1- Sound intensity 
2- Normal sound intensity 
3- Normal sound intensity level 
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)4(  dB 
0

n
n Log10

I

I
LI  

  
  .وات بر مترمربع است 10-12، برابر با I0كه در آن مقدار 

  
3-6    

 FpI، 1فشار سطح –شاخص شدت 

 ،LIn، تراز شدت صداي عمودي و Lpاختالف بين تراز فشار صدا،  عبارت است از ،فشار سطح –شدت  شاخص
ايـن شـاخص از    .گيري شده مكاني و زمـاني باشـند  ميانگين ،كه هر دو ترازطوري، بهگيرياندازه برروي سطح

  :آيددست ميبه 5معادله 
  

)5(  dB nIppI LLF  
  

 .رفته استكار به F2نماد ، 4-2در استاندارد بند . انجام شده است »پ«پيوست ] 3[نمادگذاري مطابق مرجع اين   ـ  يادآوري

  

3-7    
 pI0δ، 2فشار -شدتپسماند شاخص 

و تراز شدت صداي  Lp، شدهبين تراز فشار صداي تعيين اختالف، عبارت است از فشار -پسماند شدت شاخص
 ه باشددگيري شقرار گرفته و جهتاي گونهبه در يك ميدان صداكه پروب شدت صدا ، هنگاميLI ،شدهتعيين

   .شودشدت صدا برابر با صفر  كه
  

  .شود بيان مي بلدسيبرحسب  شاخصاين   ـ  1يادآوري

  

  :آيددست ميبه 6اين شاخص از معادله . ارائه شده است 6- 2در استاندارد بند ، pI0δ جزئيات درباره تعيين  ـ  2يادآوري
  

)6(  dB IppI LLδ 0 
  
  
  

                                                 
1- Surface pressure-intensity indicator 
2- Pressure-residual intensity index 
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3-8    
 RI ،1كاهش شدت صداشاخص 

بـا   ،)باشد تواند خارج ساختمان نيزكه مي( نبع و يك اتاق دريافتبراي يك اتاق مشاخص كاهش شدت صدا 
  :شودارزيابي مي 7بر اساس معادله كه ميدان صدا در اتاق منبع پخشا باشد، فرض آن

  

)7(  dB  















S

S
LLR IpI

m
n1 Log106 

  
  :كه در آن

Lp1  ميانگين تراز فشار صدا در اتاق منبع؛  
LIn  گيري در اتاق دريافت؛طح اندازهميانگين تراز شدت صدا برروي س  
Sm   گيري؛اندازه) يا سطوح(مساحت كل سطح  

 S   مساحت آزمونه تحت آزمون.  
  

 محاسبه  Rجاي به RI، با جاگذاري »پ«پيوست ] 1[مرجع  مطابق، RI,wيافته، شدت صداي وزن شاخص كاهش  ـ  يادآوري
 .شودمي

  
3-9    

 DI,n,e، 2اختمانيجزء سشده معمولشدت صداي  اختالف تراز

  :آيددست ميبه 8اين اختالف از معادله 
  

)8(  dB   
















 N

A

S
LLD IpI Log10Log106

0

m
n1en,, 

  
  :كه در آن

Lp1  ميانگين تراز فشار صدا در اتاق منبع؛  
LIn  گيري در اتاق دريافت؛ميانگين تراز شدت صدا برروي سطح اندازه  
N   اند؛ گيري نصب شدهسطح اندازهكه درون  )اجزاي( كوچك ساختماني تعداد واحدهاي جزء  

Sm   گيري؛اندازه) يا سطوح(مساحت كل سطح  
A0    مترمربع 10برابر با.  

                                                 
1- Intensity sound reduction index 
2- Intensity element normalized level difference 
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بـا   ،»پ«پيوسـت  ] 1[برطبـق مرجـع   ، DI,n,e,wيافته جـزء سـاختماني،   شده وزناختالف تراز شدت صداي معمول  ـ   يادآوري
   .شود، محاسبه ميDn,eجاي به DI,n,eجاگذاري 

 

3-10    
 RI,M، 1شدهص كاهش شدت صداي اصالحشاخ

  :آيددست ميبه 9اين شاخص بر اساس معادله 
  

)9(   cM, K RR II  
  

  .ارائه شده است »ب«در پيوست  ،Kcكه در آن مقادير عبارت تطبيق 
  

 )2-2بق استاندارد بند ط(گيري متداول شده با استفاده از روش اندازهشاخص كاهش صداي تعيينطور نظري به  ـ  1يادآوري
كه توان صداي انتشاريافته به درون اتاق دريافت،  انجام گرفته است بر اساس اين واقعيتاين موضوع  .برآورد اضافي شده است
            سازي شبيه ،هاي شدتگيريكه هدف از اندازه، درصورتيحساب آوردن اين واقعيتبراي به .باشدبرآورد نقصاني شده 

  . بهتر است شاخص كاهش شدت صدا مانند فوق اصالح شود باشد، 2-2مطابق استاندارد بند انجام شده هاي گيريهانداز
  

           RI,Mبا جاگذاري  ،»پ«پيوست  ]1[ مرجعبرطبق ، RI,M,wيافته، شده وزنكاهش شدت صداي اصالحشاخص   ـ  2يادآوري
  .آيددست ميبه RI,n,e,M,w نماد ،طور مشابهبه .شودميمحاسبه  Rجاي به

  
3-11    

 2گيريسطح اندازه

 كـرده اسـت و    محصـور  دريافت سمتآزمونه را در  طور كاملكه به سطحي عبارت است از ،گيريسطح اندازه
   .شودمي بردارييا نمونه شده 3مايشتوسط پروب پيها گيريدر طي اندازه

  
3-12    

  d، 4گيرياندازه فاصله
  .گيري و آزمونه، در جهت عمود بر آزمونهاز فاصله بين سطح اندازه عبارت است ،يگيرفاصله اندازه

  

                                                 
1- Modified intensity sound reduction index 
2- Measurement surface 
3- Scan 
4- Measurement distance 
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3-13  
 1گيريزيرسطح اندازه

 از يككه توسط پروب شدت صدا با استفاده  گيريبخشي از سطح اندازهعبارت است از  ،گيريزيرسطح اندازه
  .شودگيري ميهاي مجزا اندازهپيمايش پيوسته يا موقعيت

  

  گيري هاي اندازه اهدستگ  4
  كليات  4-1

نسبت به مقدار شدت مبناي  (گيري ترازهاي شدت صدا گيري شدت صدا بايد قادر به اندازههاي اندازهدستگاه
هنگـام اسـتفاده از روش    .بـل باشـند  سـوم هنگـامي برحسـب دسـي    در بندهاي يـك  )وات بر مترمربع 12-10

گيري شامل پروب بايد با الزامات رده يك دستگاه اندازه .ي شودگيراندازه 2شدت بايد در زمان واقعي پيمايش،
  .مطابقت داشته باشد 6-2استاندارد بند 

 dB 10 +FpIبايـد از مقـدار    ،pI0δ ،گرروفون و دستگاه تجزيه و تحليلپروب ميك فشار -شاخص پسماند شدت
  .باشدتر بيش

  

هاي مختلفي در بين دو ميكروفون پروب مـورد نيـاز   3گذارممكن است فاصله ،بسامديبراي پوشش گستره كامل   ـ   1يادآوري
  .بستگي خواهد داشت FpIو  pI0δو بند بسامدي به  گذارفاصلهتركيب بهينه . باشد

  :كار برده شودتواند بهعنوان مثال قانون زير ميبه

  تري استفاده شود؛مميلي 50گذار فاصله هرتز، از 500هرتز و  50براي بسامدهاي بين  -الف

معموالً پاسخ بسامدي براي بسـامدهاي بـاالي    .متري استفاده شودميلي 12گذار هرتز از فاصله 500براي بسامدهاي باالي  -ب
  .تصحيح خواهد داشتهرتز نياز به  2000

متـري و دو ميكروفـون   ميلـي  12گذار هرتز، با استفاده از فاصله 5000هرتز تا  100اغلب امكان پوشش كل گستره بسامدي از 
   .متري وجود داردميلي 5/12
  

عـالوه   .را فراهم كننـد  2-2 استاندارد بند تعيين شده در الزاماتبايد  ،صدافشار گيري تراز  اندازه هاي دستگاه
 همـوار ، بايد در يك ميدان صداي پخشا، داراي پاسـخ بسـامدي   وفوني كه در اتاق منبع قرار داردبر آن، ميكر

  .باشد
  

                                                 
1- Measurement subarea 
2- Real time 
3- Spacer 
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  .كندرا فراهم مي پاسخ بسامدي مطلوبي IECنوع  WS2Pگيري طور معمول، ميكروفون اندازهبه  ـ  2آوريياد
  
  واسنجي  4-2

الزم  مرتبـه در سـال   حـداقل يـك   دهد،در آزمايشگاهي كه بر طبق استانداردهاي مناسب، واسنجي انجام مي
پـيش از   صورت استفاده از واسنج شدت صـدا در  .دقرار گير مورد تصديق 6-2است مطابقت با استاندارد بند 

  . بار الزم استها، انجام اين عمل حداقل هر دو سال يكگيريهر سري از اندازه
     كـه تحـت آزمـون نـوعي و تصـديق قـرار دارد،       گيري شـدت صـدا   اندازه كه دستگاهموضوع  اينبراي كنترل 

  :پيروي شود روش زيراز بايد  ،ده از دستگاهپيش از هر بار استفاكند، طور صحيح كار ميبه چنانهم
  .به دستگاه داده شود طبق دستورالعمل سازنده ،)باال آمدن(زمان الزم براي گرم شدن  -الف
مطـابق   1Lيا  0Lواسنج فشار صداي رده صفر يا يك يا از شده و  قرار دادهفشار صدا  تدستگاه روي حال -ب

و دسـتگاه بـر روي نشـانه     زمـان بـراي دو ميكروفـون اسـتفاده شـود     مطور هنوبت يا بهبه 5-2 استاندارد بند
  .فشار صداي صحيح در هر دو كانال تنظيم شود) عالمت(

     فشـار   –شـدت   پسـماند كـار بـرده شـده و شـاخص     براي دو ميكروفـون بـه   شدت پسماندآزمون  وسيله -پ
 عملكرد مربوط به رده خود را در گستره الزامات ،طمينان حاصل شود كه دستگاهچنين اهم. ودگيري شاندازه
كـه توسـط سـازنده بـراي افـزايش       يموازنه فاز و هر روش ديگـر . شدت، برآورده سازد پسماندآزمون  وسيله

شود كـه موازنـه فـاز و آزمـون     ترجيحاً توصيه مي .كار برده شودتواند بهشود، ميپيشنهاد مي دستگاهعملكرد 
   .انجام پذيرد دستگاه كارك به تراز فشار در ترازي نزدي-پسماند شدت

  .در صورت وجود، از واسنج شدت صدا براي كنترل نشانه شدت صدا استفاده شود -ت
  

  ونرتيب آزمت  5
  ها و بازشوي آزموناتاق  1- 5
  

ميدان،  شاخص هر اتاقي كه الزامات .باشد 1-2مطابق استاندارد بند بايد  منبع و بازشوي آزمون،الزامات اتاق 
FpI  مورد اتاق دريافت  عنوانبه تواندمي آورده سازد،بر 5-6و  2-4-6بندهاي ترتيب مطابق ه را بهو نوفه زمين

 .استفاده قرار گيرد

  
  هاهآزمون  2- 5

 3-2 مطـابق اسـتاندارد بنـد    سـاختماني  كوچك اجزايبراي  يا 2-2آزمونه بايد مطابق الزامات استاندارد بند 
   .باشد
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  شرايط نصب  3- 5
             3-2يـا بـراي اجـزاي كوچـك سـاختماني مطـابق اسـتاندارد بنـد          2-2ونه مطابق الزامات استاندارد بنـد  آزم

   .سمت اتاق منبع نصب شوداين وجه بهكننده صدا باشد، طرف آزمونه جذبكه يكدر صورتي .نصب شود
     

  آزمون انجام روش  6
  كليات  6-1

 گيـري در اتـاق دريافـت   و ميانگين تراز شدت صدا برروي سـطح انـدازه   ميانگين تراز فشار صدا در اتاق منبع
فشار ميدان صدا، مناسب باشد، شاخص كاهش شدت  –كه شاخص شدت شرط آنسپس به. گيري شوداندازه

  . شده جزء ساختماني محاسبه شودصورت جايگزين، اختالف تراز شدت صداي معمولصدا يا به
  
  داتوليد ميدان ص  6-2

  .را برآورده كند 2-2هاي بلندگو بايد الزامات استاندارد بند و موقعيت شانك، ندامنبع ص
  
  در اتاق منبع ي ميانگينگيري تراز فشار صدااندازه  6-3

  .گيري شوداندازه 2-2 هاي ارائه شده در استاندارد بندتراز فشار صداي ميانگين در اتاق منبع مطابق روش
   

  دريافت از شدت صدا در سمتترگيري ميانگين اندازه  6-4
  گيريسطح اندازه  6-4-1

كه در صورتي .استآزمونه را احاطه كرده  طور كاملبهگيري استفاده شود كه دريافت از سطح اندازه سمتدر 
اگـر   .بازشوي فرورفتگي اسـت  سطح تخت گيري معموالً، سطح اندازهنصب شده باشد فرورفتگيآزمونه درون 

گيـري  از يك سطح اندازهمتر باشد،  1/0تر از نصب نشده باشد يا اگر عمق فرورفتگي كمآزمونه در فرورفتگي 
  .ترين حالت براي اجزاي كوچك ساختماني استاين متداول .استفاده شود مكعبشكل به
  

تـوان  نيز مـي  شكلباي مكعاي يا تا اندازهاي، استوانهكرهنيمگيري از سطوح اندازه براي اجزاي كوچك ساختماني،  ـ   يادآوري
  . استفاده كرد

  
 گيـري  از فواصـل انـدازه   .انتخـاب شـود   متر 3/0متر تا  1/0بين  طور معمولبه گيريدر ابتدا يك فاصله اندازه

در ميـدان نزديـك،    .، پرهيـز شـود  مـرتعش دليل ميدان نزديك مربوط به جزء ساختماني متر، به 1/0تر از كم
نسـبت بـه درون    معموالًدر بازشوي فرورفتگي  چنين ميدان صداهم .دارد شدت اغلب تمايل به تغيير عالمت
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گيـري  اصل اندازهشكل، از فوگيري مكعبهنگام استفاده از سطوح اندازه .تري داردفرورفتگي، يكنواختي بيش
  . متر اجتناب شود 3/0از  تربيش

  
  گيريسطح اندازه شرايط احراز كيفيت برايتعيين   6-4-2

تـراز  ميانگين مكاني و زماني در صورت امكان،  .گيري شود، اندازهLIn، تراز شدت صدا اني و زمانيمك ميانگين
محاسـبه   10فشـار سـطح از معادلـه     - سپس شاخص شدت .گيري شودزمان اندازهطور همبه، Lp فشار صدا،

  :شود
  

)10(  dBnIppI LLF  
  

كننـده صـدا   براي آزمونه بازتاب FpIيعني اگر (بخش نباشد رضايت FpIيا  كه شدت صدا منفي شوددر صورتي
، )بـل شـود  دسـي  6كننده صدا در اتاق دريافـت، بـيش از   بل يا براي آزمونه با سطح جذبدسي 10تر از بيش

متـر افـزايش   سـانتي  10متر تـا  سانتي 5ميزان گيري بهابتدا فاصله اندازه .گيري بهبود داده شودشرايط اندازه
براي پيمايش،  .كننده صدا به اتاق دريافت اضافه شود، مصالح جذبصورت مؤثر واقع نشدن اين اقدامدر  .يابد

گيـري  ولي تنها براي سطح اندازه .الزام شاخص ميدان صدا براي هر پيمايش و هر موقعيت بلندگو معتبر است
هاي مجزا، ايـن  در مورد موقعيت .تبر نيستطور مجزا معگيري بهاندازه هايبراي زيرسطح و داشته اعتبار ،كل

    .شاخص براي ميانگين سطح اعتبار دارد
  

كـه در  . باشد S/A> 25/1بل باشد الزم است كه دسي 10تر از كوچك FpI كه، براي آنراست ستدليل قانون دبه  ـ   يادآوري
براي تعريف ايـن كميـت،   (تاق دريافت است سطح معادل جذب صدا در ا،  Aگيري و عبارت است از مساحت سطح اندازه Sآن 

  .افزايش داده شود Aتر باشد، بهتر است مقدار قدر ميزان تراگسيل جانبي بيشهرچه). مراجعه شود 2-2به استاندارد بند 

  

  روش پيمايش  6-4-3
جـزء  طرف خارج به گيريگيري شدت مثبت، در حين پيمايش، پروب همواره عمود بر سطح اندازهبراي اندازه

  . ساختماني تحت آزمون نگه داشته شود
 زمان پيمايش براي هـر زيرسـطح،   .از يك سطح يا تعدادي زيرسطح تشكيل شده باشد بايدگيري سطح اندازه

ثابـت   متر بر ثانيه انتخـاب شـده و   3/0متر بر ثانيه تا  1/0بين  سرعت پيمايش. متناسب با مساحت آن است
هـاي ديگـر   از توقـف  ولـي  شـده  ها متوقفگيريزيرسطح به ديگري، اندازه براي رفتن از يك .نگه داشته شود

  .پرهيز شود
مطـابق   لبـه كه ايـن خطـوط در هـر    طوريهر سطح يا زيرسطح با استفاده از خطوط موازي، پيمايش شود به

چگـالي مـورد نيـاز بـراي خطـوط در پيمـايش،        .)صورت مـارپيچ  به(و به خط بعد بروند خميده شده  1شكل 
بـه چگـالي خـط     ،از قبيل نشـت صـدا  ها  قاعدگي مقدار زياد بي .انتشار صدا دارد قاعدگي بيتگي به ميزان بس



11 

 

     برابـر بـا فاصـله    اي انتخـاب شـود تـا    گونـه معمـوالً بـه   فاصله خطي بين خطوط پيمـايش . تري نياز داردبيش
  .گيري خطي باشداندازه

   
  

  
  

   الگوهاي پيمايش براي دو پيمايش -1شكل 
  

نزديـك  نواحي به دي مكعب شكل باشد، يا تا حدو ،مكعب شكل 2شكل  مانندگيري سطح اندازه كهدرصورتي
ايـن  . اي شـود توجه ويـژه  سطح مكعب و ديوار جداكننده كه آزمونه در آن نصب شده است، فصل مشتركبه 

             در يـك كـنج   كـه اجـزاي كوچـك سـاختماني بـرروي يـك لبـه يـا          پيش بيايـد موردي در تواند مي وضعيت
پيمـايش   طور مناسـب از طريـق  به ،تمام شدت صداي منتشرشده حاصل شود كه اطمينان دايب .اندنصب شده
پيمايش تـا حـد ممكـن نزديـك بـه ديـوار       طور ويژه، به .قرار گرفته است گيرياندازه ، موردگيريسطح اندازه

   .جداكننده صورت پذيرد
  

  
   )دارسايهمنطقه (كننده شئ مورد آزمون محصورمكعب شكل، گيري سطح اندازه -2شكل
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  هاي مجزاروش استفاده از موقعيت  6-4-4
               گيـري  هـاي ثابـت بـرروي سـطح انـدازه     موقعيـت وش تـوان از ر عنوان جايگزيني براي روش پيمايش، مـي به

  ازهاي پـروب، تقريبـاً بـه انـدازه فاصـله      ابتدا فاصله بين موقعيت .استفاده كرد 3-4-6در بند  شرح داده شده
 هستند، نگصداي ناهم شارزياد يا  نشت صداي داراي كه ييهابراي آزمونه .انتخاب شود ،d، شئ مورد آزمون

بـراي انجـام    .گيري ثابـت نگـه داشـته شـود    ولي فاصله اندازه ده،ي استفاده شترفشردهگيري اندازه خطوط از
استاندارد  ”ب”با استفاده از پيوست  .پيروي شود 4-2رتبه دو مطابق استاندارد بند هاي ها از روشگيرياندازه
، حـداقل  ر هر موقعيـت پـروب  د .شده، كنترل شودگيري انتخابازههاي اندبودن آرايه موقعيت كافي 4-2بند 
دگو بـراي يـك   بلن هايعبورحداقل تعداد  در صورت استفاده از بلندگوي متحرك، .گيري شودثانيه اندازه 10

كوچك ساختماني، بايد دو بار و بـراي   ها و اجزايدرمورد درها، پنجرههاي ميكروفون، سري كامل از موقعيت
       .ديوارها بايد هشت بار باشد

  
  گيريروش پيمايش براي يك سطح اندازه  6-4-5

دو پيمـايش كامـل، هـر     گيري مناسب باشد، براي هر موقعيت ثابت بلندگو،اندازه محيطي كه شرايطيهنگام
درجـه چـرخش داده    90الگوي پيمايش بين دو حالـت،   .دنكدام براي يك الگو انجام داده و نتايج مقايسه شو

 نتيجـه   بـل باشـد،  دسـي  0/1كمتـر از  براي هر بنـد بسـامدي،    گيريكه اختالف بين دو اندازهدرصورتي .شود
 بل باشـد، دسي 0/1تر از اگر اختالف بيش. شوديري ارائه ميگگيري حسابي از دو اندازهگيري با ميانگيناندازه
  .ها معتبر نيستندگيرياندازه

در صورت عدم تطابق با الزامات، چگالي خطوط  .دو الگوي پيمايش تا برآورده شدن كامل الزامات، تكرار شوند
طـور كامـل بـرآورده    مـات بـه  گيري تغيير داده شود تا الزااندازه گيري يا شرايط محيطياندازه پيمايش، سطح

تـوان در گـزارش   چنـان نتـايج را مـي   هـم  ،الزامات غيرممكن باشدها مطابقت با اگر با وجود اين تالش .شوند
  .وضوح بيان شوندالزامات اين روش، به ها بامغايرت كليهكه شرط آنآزمون ارائه نمود به

هـر  . نـدگو انجـام شـود   يش براي هر موقعيـت بل يك جفت پيما درصورت استفاده از دو موقعيت براي بلندگو،
 شـاخص تمام نتـايج شـامل شـاخص كـاهش صـدا و       .دبا الزامات فوق مطابقت داشته باشبايد  جفت پيمايش

  .هاي انجام شده ارائه شوندكليه پيمايش صورت ميانگين حسابيميدان به
حـداقل از يـك    ي كوچـك سـاختماني  ها و اجزادر مورد درها، پنجره در صورت استفاده از بلندگوي متحرك،

گيري با استفاده سطح اندازه .استفاده شودبراي هر پيمايش  عبوردو از بلندگو و در مورد ديوارها حداقل  عبور
 عبـور هـا بايـد در طـي يـك     هر كدام از اين پيمـايش  .دمختلف، مورد پيمايش قرار گيراز دو الگوي پيمايش 

هـاي  موقعيـت  انطبـاق از  طريقـي انتخـاب شـود كـه    پيمـايش بـه   جهـت  .منفرد كامل بلنـدگو انجـام شـوند   
  هـا  نتايج هر سري از الگوها از ميانگين بر پايـه انـرژي پيمـايش    .بلندگو در دو پيمايش پرهيز شود/ميكروفون

بـراي هـر الگـوي     .ندقرار گير ارزيابيمورد  هاي دو الگوميانگين، همانند موقعيت ثابت بلندگو .آيددست ميبه
ثانيـه   120ها و اجزاي كوچك ساختماني حداقلدرها، پنجره پيمايش در مورد/عبورزمان كامل بايد  ايش،پيم

    . ثانيه باشد 600و در مورد ديوارها، حداقل 
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  گيريسطح اندازهزير چندروش پيمايش براي   6-4-6
  .كار برده شودبه 5-4-6يا  4-4-6هاي ارائه شده در بندهاي براي هر زيرسطح، روش

طـور  كـه بـه   تقسـيم شـده باشـد،    Smiمسـاحت  هر كدام بـه  زيرسطح گيري به چندكه سطح اندازهورتيدر ص
  :شودارزيابي مي 11، از معادله LInتراز شدت صداي عمودي،  اند،جداگانه پيمايش شده

  

)11(  dB 
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  :كه در آن

i          دهنده زيرسطحنشان i ؛  
Sm         شودتعيين مي 12از طريق معادله  كه گيري شدهكل مساحت اندازه:  
  

)12(   
i

iSS mm 

  
    انرژي شاركه يعني در صورتي(منفي باشد  گيريشدت صدا براي يك زيرسطح اندازهجهت كه درصورتي

  .اضافه شود Smiيك عالمت منفي پيش از ، 11در معادله بايد  ،)شئ مورد آزمون باشدطرف به
  :محاسبه شود 13فشار سطح از معادله  –شدت  شاخص
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  .Smi مساحت گيري شده سطح بر روي، عبارت است از تراز فشار صداي ميانگينLpiكه در آن 

  
  نوفه زمينه  6-5

  .وفه زمينه باشندتر از نبل بيشدسي 10تراز فشار صدا و تراز شدت صدا، هر دو بايد حداقل 
  

  :دادكار بردن روش زير مورد آزمون توان با بهاين الزامات را مي  ـ  يادآوري

تـر  كم ،FpIكه درصورتي .بل كاهش داده شوددسي 10گاه تراز منبع بل باشد، آندسي 10تر از كوچك، FpIميدان،  شاخصاگر 
  .اندشده گاه الزامات برآوردهبل تغيير داشته باشد، آندسي 1از 
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  ها گيري بسامدي اندازه ةگستر  6-6
 بسـامدهاي مركـزي   بـا  حداقل ،سوم هنگامي يك  هاي بند صافيبا استفاده از  و تراز شدت صدا صدافشار  تراز

  : دنگيري شو اندازه زير،به شرح برحسب هرتز 
630 500 400 315 250 200 160 125 100 
5000 4000 3150 2500 2000 1600 1250 1000 800 

  
     هـاي بنـد   صـافي از  گيـري بـا اسـتفاده    انـدازه در صورت نياز به اطالعات اضافي در گسـتره بسـامدي پـايين،    

    :   دشو انجام نيز زير به شرح ،برحسب هرتز سوم هنگامي با بسامدهاي مركزي يك
 80 63 50 

  .م هنگامي محاسبه شوندسوهنگامي در صورت نياز بايد با استفاده از ترازهاي يكمقادير بند يك
  

  .تري خواهد شدبراي بسامدهاي پايين منجر به نتايج دقيق، »پ«پيوست ] 4[ مرجعروش ارائه شده در   ـ  يادآوري
  

  نتايج بيان  7
در تمـام بسـامدهاي    ،RI، كـاهش شـدت صـدا    شـاخص ، مقـادير  صـدابندي هـوابرد آزمونـه    ارائه نتـايج  براي
 فشار ميدان صدا ارائـه  -شدت شاخصهمراه به ،نمودار يا/ ار به شكل جدول وگيري بايد تا يك رقم اعش اندازه
با اسـتفاده از   بايد، مقياس لگاريتمي در نسبت به بسامدبل  تراز برحسب دسير امقدصورت  بهنمودارها . شوند

  :شوند ترسيمابعاد زير 
  ؛ )روي محور افقي( سوم هنگامي متر براي هر بند يك ميلي 5 -
   ).روي محور عمودي( بل دسي 10 براي هرمتر  ميلي 20 -
  

  ونگزارش آزم  8
    

  :باشدموارد زير  شامل ملي به اين استاندارد ارجاع با گزارش آزمون بايد
  ؛ها گيري ؤسسه انجام دهنده اندازهم نام ـ الف
  آزمون؛ محلمشخصات ـ ب 
  ؛نام مشتري ـ پ
  ؛ونتاريخ آزم ـ ت
  ؛بندي و جرم واحد سطح، شامل نصب، درزتشريح آزمونه ـ ث
  ؛گيري هاي اندازه حجم و تشريح اتاق ـ ج
  ؛Sm، گيري و مساحت اندازه، Sمساحت نمونه مورد آزمون،  ـ چ
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يافتـه و در صـورت    تابعي از بسامد، شاخص كاهش شدت صداي وزن صورت شاخص كاهش شدت صدا به ـ  ح
در . شده يافته اصالح صداي وزن شده و شاخص كاهش شدت مربوط بودن، شاخص كاهش شدت صداي اصالح

) كنندهصـور سـطح مح (شـده، حجـم و سـطح مـرزي      صورت استفاده از شاخص كاهش شدت صـداي اصـالح  
  ؛محاسبات بايد بيان شود استفاده شده براي

  
  .مراجعه شود »پ«پيوست  ]1[ مرجععددي به  بندي تك ي ارزيابي درجهابر ـيادآوري 

    
  ؛صورت تابعي از بسامدبه ،pI0δ فشار، -شاخص پسماند شدت و FpI فشار سطح، -شدت شاخص ـ خ
گيـري، در  انـدازه  )هـاي  زيرسـطح (طعـات  شـرح ق  ؛گيـري گيري، شكل و مساحت سطح اندازهفاصله اندازه ـ  د

  تر باشند؛كه از يك بيشصورتي
  ؛)گذارهاقطر ميكروفون، فاصله(شامل پروب  گيري هاي اندازه دستگاه اطالعات مربوط به ـ ذ
  اطالعات درباره روش آزمون مورد استفاده؛ ـ ر
  .نام، نام خانوادگي و امضاي آزمايشگر ـ ز
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  يوست الفپ
  )يطالعاتا(
  گيرياندازه روش شده دقت برآورد

  
ايـن بـرآورد بـا    . گيري در اين استاندارد ارائه شده است مثالي از دقت برآورد شده روش اندازه 1در جدول الف

 شاخص كاهش صدا، توليدامكان باز شود و انجام مي، RI,Mشده،  هش شدت صداي اصالحاستفاده از شاخص كا
R كندرا فراهم مي 2-2، تعيين شده بر اساس استاندارد بند.  

 هايشـور آزمايشـگاه در ك اي در سـه   گيري مقايسه اندازه 30، بر پايه حدود 1برآوردهاي موجود در جدول الف
 هـاي دريافـت بـراي دو روش آزمـون     اتـاق هـا   گيري در اين اندازه .فته استاسكانديناويايي مختلف انجام پذير

  .بوده است آل مناسب و ايده
 

  

   گيريمثالي از دقت برآورد شده روش اندازه  – 1الف جدول

  بسامد
  )Hz( هرتز

  برآورد اضافيميانگين
 RRI M,  

  )dB(بل  دسي

  انحراف معيار
  )dB( بل دسي

50 5  6  
  3  5/1 80تا 63

100 1  2  
  5/1  1 400تا 125
  5/1  5/0 1600تا  500
  2  1 3150تا  2000

4000 5/1  2  
5000 5/1  3  

Rw ،100 1  5/0 3150تا  
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  بيوست پ
  )يطالعاتا(

 Kcعبارت تطبيق 

  
  .استفاده شودشرح زير  به Kcاز مقادير بايد در اين استاندارد 

، در اتاق دريافت مناسبي انجـام گرفتـه باشـند    2-2 مطابق استاندارد بند ،هاي معمول گيري كه اندازه هنگامي
  :شود تعيين مي 1بر اساس معادله ب Kcعبارت تطبيق 

  

dB )1ب(
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  : كه در آن
Sb2 برحسب مترمربع؛اتاق دريافت در مساحت كليه سطوح مرزي ،  
V2 حجم اتاق دريافت، برحسب مترمكعب؛  
λ  برحسب مترموج بسامد ميانيطول ،.  
  

نامناسـبي انجـام گرفتـه باشـد،     در اتـاق   2-2طور معمول بر طبق استاندارد بند  ها به گيري كه اندازه زمانهر 
  .شود ارائه مي 1بر اساس جدول ب  Kcمقادير 
  :دست آورد توان به نيز مي 2را مطابق معادله ب Kcمقادير 

  

dB )2ب(









f
K

4.61
1Log10c 

   
  .سوم هنگامي است بسامد مياني بند يك  fكه در آن 

  
  :اند شرح زير محاسبه شده بههاي گوناگون  فراسنجبر اساس مقادير  1مقادير جدول ب

  
m2117b2 S 

(4.5×6.0×3.0)m3
812 V 

   
: باشند هاي آكوستيك در آزمايشگاهل براي حجم اتاق اند كه شامل دو اندازه معمو اي انتخاب شده گونه به ابعاد

   .مترمكعب 100مترمكعب و  50تقريباً 
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  Kc عبارت تطبيق مقادير -1ل بجدو
 بسامد

  Hz(  Kc( هرتز

50 5/3  
63 0/3  
80 5/2  
100 1/2  
125 7/1  
160 4/1  
200 2/1  
250 0/1  
315 8/0  
400 6/0  
500 5/0  
630 4/0  
800 3/0  
1000 3/0  
1250 2/0  
1600 2/0  
2000 1/0  
2500 1/0  
3150 1/0  
4000 1/0  
5000 1/0  
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  پيوست پ 
  )اطالعاتي(

  نامهكتاب
  

  
هـا و   صـدابندي در سـاختمان   بنـدي  درجه، آكوستيك ـ  1385سال  :8834-1 شمارة استاندارد ملي ايران ]1[

  .هوابرد صدابندي: 1 ، قسمتاجزاي ساختماني
  

[2] ISO 3741, Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources using sound 
pressure – Precision methods of reverberation rooms.   
  
[3] ISO 9614-2, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using 
sound intensity – Measurement by scanning. 
 
[4] ISO 15186-3:2002, Acoustics- Measurement of sound insulation in buildings and of 
building elements using sound intensity- Part 3: Laboratory measurements at low frequencies. 
  
  
   

  


