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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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  گفتار پيش
  

        : 18قســمت  ـ  يهــا و اجــزاي ســاختمان گيــري صــدابندي در ســاختمان هانــداز  ـكوســتيك   آ« اســتاندارد
 آن نـويس  پـيش  كـه  »اجـزاي سـاختماني   بـر روي    بـارش بـاران  ي از ناشـ صـداي  ي آزمايشگاه گيري اندازه

دويسـت و نـود و    در و شـده  تدوين و تهيه مركز تحقيقات ساختمان و مسكن توسط مربوط هاي دركميسيون
 22/4/89 مـورخ  هاي سـاختماني  استاندارد مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده ملي تةكمي جالسايكمين 

 مقـررات مؤسسـة   و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد
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 ردمو 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 EN ISO 140-18:2006, Acoustics- Measurement of sound insulation in buildings and of 
building elements- Part 18: Laboratory measurement of sound generated by rainfall on 
building elements 
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  مقدمه

بـاران را بـر روي اجـزاي    بـارش  صداي توليد شـده توسـط    گيريروش آزمايشگاهي براي اندازه اين استاندارد
   . كندوسيله مخزن آب تعيين ميه بهشدباران مصنوعي توليد ساختماني با استفاده از

باران  ولي. هايي بهتر است كه آزمونه در معرض باران طبيعي قرار گيردگيري، براي چنين اندازهآل طور ايده به
تواننـد داراي قطرهـاي متغيـري    عالوه بر آن، قطرات باران مي .ثابت و پيوسته نيست ،طبيعي نسبت به زمان

            در مقـادير  تغييرپـذيري  موقعيـت جغرافيـايي كـه باعـث     چنـدين عامـل از قبيـل     بـه  اتباشند كه اين تغيير
   دسـت آمـده از   بـه  تصـديق نتـايج   ي بـراي عنـوان ابـزار  با اين وجود به. ، بستگي داردشودمي شدهگيرياندازه
 از بـاران طبيعـي  ر غيرمحصو از طريق ساخت اتاق آزمون در يك مكان توانمي ،با باران مصنوعي گيرياندازه

نرخ گيري ، قابليت اندازه1باران سنجهگر باران يا براي چنين تحقيقي حائز اهميت است كه حس .استفاده كرد
تكرارپـذيري و نوسـانات    در نبود اطالعات مربوط به اندازه قطره، .داشته باشد هاي كوتاه ثابترا در بازه بارش

    هـاي جداگانـه در   گيـري از طريـق انجـام انـدازه    تـوان طبيعي را مـي  شده با باران گيريترازهاي صداي اندازه
   .ساعته بررسي كرد 24هاي زماني حداقل بازه

هـاي  2فواره شامل غير از مخزن آب مورد استفاده در اين استاندارد،به موجود هاي توليد باران مصنوعي سامانه
از نظـر  د، دارد باشـن هاي ارائه شده در اين استانويژگي هايي كه مطابق؛ ولي فوارههستند هيدروليك ايافشانه
هـا بسـيار زيـاد    آن 3ارشنرخ شـ كه قطر قطره صحيح باشد، در واقع، هنگامي .اندبودهموجود نتاكنون  تجاري

   تنهـا در ايـن اسـتاندارد    ،در نتيجـه  .صحيح باشد، قطر قطره بسيار كوچك است نرخ شارشكه است يا زماني
  .شودب پيشنهاد ميحل مخزن آّراه

محققـين    .صورت خشـك اسـت  مكانيكي آزمونه به ارتعاش ،يك جايگزين براي باران واقعي يا بارش مصنوعي
اي و وسـيله چكـش ضـربه   هاي مختلفي مانند ايجاد ارتعاش بـه سازي نوفه باران واقعي، از روشبا هدف شبيه

 شوندمي مواجه اشكال اين با همواره هاييين روشچن .دكننمياي مكانيكي استفاده سازهاي ضربهديگر شبيه
مقـادير   بـا  تـوان نمـي  نيسـت و در نتيجـه  كه منبع نوفه قادر به توليد هر دو مورد ترازهاي صدا و بيناب صدا 

 گـام  .مقايسه خـوبي انجـام داد   اند،ها توليد شدهوسيله باران طبيعي بر روي انواع گوناگون آزمونهبهمشابه كه 
تـراز صـدا و بينـاب    هر دو مـورد  است كه بتواند  هاي مكانيكي توليد نوفه بارانروش بردپيشعدي ي باتتحقيق

  .ايجاد كندرا  واقعي صداي باران

                                                 
1- Rain gauge 
2- Nozzle 
3- Flow rate 
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  يها و اجزاي ساختمان گيري صدابندي در ساختمان اندازه  -كوستيك آ
   بارش باراناز  ناشيصداي ي آزمايشگاه گيري اندازه: 18قسمت 

  انياجزاي ساختم بر روي 

  

   كاربردو دامنه  هدف  1
  اي كوبـه صـدابندي   گيـري  بـراي انـدازه   آزمايشگاهي روشيك  مشخص نمودنهدف از تدوين اين استاندارد، 

 ج نتـاي . انـد به ارتعاش درآمـده  و نورگيرهاي سقفي است كه توسط باران مصنوعي سقف/بام هايسامانه ،هابام
در اتاق يـا   عينوسيله باران بر روي اجزاي ساختماني متوليد شده بهتوانند براي ارزيابي نوفه دست آمده ميبه

توانند بـراي مقايسـه قابليـت صـدابندي اجـزاي      چنين نتايج ميهم .مورد استفاده قرار گيرند هافضاي زير آن
  هاي صدابندي مناسـب در برابـر صـداي بـاران     ويژگيساختماني در برابر باران و طراحي اجزاي ساختماني با 

     .ه شوندكار بردبه
شده با استفاده از يك مخـزن آب در  با باران مصنوعي تحت شرايط كنترل  گيري اندازه بر اساس اين استاندارد

گيري با اسـتفاده از بـاران   اندازه .ده استجلوگيري شكه از تراگسيل صداي جانبي در آن  قرار دارد آزمايشگاه
بينـي  دليل متغير بودن، غيرقابل پيشبهولي ، معتبرسازي نتايج است كه ابزار مفيدي برايآن با وجود طبيعي

 كـه  سـازي مكـانيكي  شبيه هايديگر روش .شودنمي شامل اين استاندارد بودن و ماهيت تناوبي باران طبيعي،
برحسب ترازهـاي   طور مناسببه سازي باران طبيعيدر حال حاضر براي شبيه ،هستند محققين تحت بررسي

   . نيستنديافته تكاملميزان كافي به ،ناب توليد شدهصدا و بي
  

  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     ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصـالحيه ا بدر 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

  :ر براي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زي
  
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 ، آكوستيك1385سال  :8568-3 شمارة استاندارد ملي ايران  2-2

  گيري آزمايشگاهي صدابندي هوابرد اجزاي ساختماني اندازه :3ـ قسمت  اجزاي ساختماني



2 

 

2-3 ISO 3382-2, Acoustics- Measurement of room acoustic parameters- Part 2: Reverberation 
time in ordinary rooms 

2-4 ISO 10848-1:2006, Acoustics- Laboratory measurement of the flanking transmission of 
airborne and impact sound between adjoining rooms- Part 1: Frame document 

2-5 ISO 15186-1:2000, Acoustics- Measurement of sound insulation in buildings and of 
building elements using sound intensity- Part 1: Laboratory measurements 

2-6 IEC 60721-2-2, Classification of environmental conditions- Part 2: Environmental 
conditions appearing in nature – Precipitation and wind 

2-7 IEC 61260, Electroacoustics- Octave-band and fractional-octave-band filters 

2-8 IEC 61672-1: 2002, Electroacoustics- Sound level meters- Part 1: Specifications 

2-9 IEC 61672-2: 2003, Electroacoustics- Sound level meters- Part 1: Pattern evaluation tests 

2-10 IEC 60942: 2003, Electroacoustics- Sound calibrators 

 

  تعاريفاصطالحات و   3
  :رود كار ميهتعاريف زير ب اصطالحات واستاندارد  در اين

  
3-1    

    L،1ميانگين در يك اتاقي صدافشار تراز 
مكـاني و   گيننعبارت است از ده برابر لگـاريتم بـر پايـه ده نسـبت ميـا      ميانگين در يك اتاقي صدافشار تراز 

شود، به اسـتثناي   ميانگين مكاني برروي كل اتاق گرفته مي .رجعم زماني مربع فشار صدا به مربع فشار صداي
قابـل   ،)ديوارها و غيره(نزديك مرزهاي اتاق  تأثير تابش مستقيم منبع صدا يا ميدان ها در آن هايي كه قسمت
  .باشدپوشي ن چشم

  

  .شود مي بيان )dB( بل برحسب دسي تراز فشار صدا،  ـ  1يادآوري
  

  :شود تعيين مي 1معادله  ، از Lچرخان، تراز فشار صداي ميانگين،ن وميكروف ه ازدرصورت استفاد  ـ  2يادآوري
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1- Average sound pressure level in a room 
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  :كه در آن

  p(t) پاسكال؛  فشار صدا برحسب  

p0  ؛ميكرو پاسكال 20 كه برابر است با رجعفشار صداي م  

Tm  گيري برحسب ثانيه زمان انتگرال.  

  

 :دشو تعيين مي 2معادله  ، ازLتراز فشار صدا،  شود،ن استفاده وثابت ميكروفهاي  موقعيتاز  اگر -3يادآوري

)2(  dB  2
0

22
2

2
1Log10

np

p...pp
L n
 

فشـار   ترازهـاي  معمـوالً  درعمـل،  .استمختلف در اتاق  وقعيتم  nدر r.m.s.(1(ثرؤفشار صداي م مقادير p1 ،p2 ،... ،pn كه در آن
  :دشو تعيين مي 3، از معادله Lصورت تراز فشار صدا، در اين . ندشو گيري مي اندازه ، Li ،صدا

)3(  dB  
10

1

10
1

Log10
/Ln

i

i

n
L 



 

  .استمختلف درون اتاق  وقعيتم n در Lnتا  L1 يصدافشار ترازهاي  ،Li كه در آن 

  
3-2    

   2صدا شدت تراز
 ،آزمون در واحد سطحاتاق  نرود همنتشر شده توسط آزمونه بصداي  توانعبارت است از تراز  ،صدا شدت تراز

   .وات بر مترمربع 1×10-12به مقدار مبناي نسبت 
  

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

  

  

  

  

                                                 
                 )root mean square(مجذور ميانگين مربعات  -1

2- Sound intensity level 
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3-3    
    1بارش نرخ

  .ساعت يك مدتدر  ،بر روي يك سطح افقي انپخش بار ناشي ازعمق اليه آب عبارت است از  ،نرخ بارش
  

 .شود بيان مي) mm/h( ساعت برمتر  ميليكميت برحسب اين   ـ  يادآوري

  

3-4    
  2توسطم حجمقطره با قطر 

شـده، از   حجـم كـل آب پخـش   % 50كـه   قطره هنگامي قطر مقدارعبارت است از  ،متوسطحجم قطره با قطر 
  .از آن تشكيل شده باشد با قطر كوچكتر ديگر %50مقدار ميانگين و اين قطراتي با قطر بزرگتر از 

  

  .شود بيان مي متر ميلياين كميت برحسب   ـ  ادآوريي
  

  گيري هاي اندازه دستگاه  4
   هاي استاندارد بند در ،يكصفر يا براي رده ده ش ريفتعالزامات  با بايد ،گيري تراز صدا اندازه هاي دستگاه قتد
، بايد پيش از هر )صدابر( همراه با ميكروفون صدا گيري اندازه سامانه كامل .، مطابقت داشته باشد9-2و  8 -2

انجام پذيرد كه مطابق با الزامات تعيين شده بـراي   3يك واسنج اين عمل بايد توسط. دي تنظيم شوگير اندازه
  . باشد 10-2در استاندارد بند  ،رده يك
  .را فراهم كنند 7-2بند استاندارد  تعيين شده در الزاماتبايد  4سوم هنگامي يك هاي بندصافي

طابقـت داشـته   م 3-2بنـد  دارد اسـتان تعيـين شـده در    با الزاماتبايد  5گيري زمان واخنش اندازه يها دستگاه
  .باشند

  

                                                 
1- Rainfall rate 
2- Volume median drop diameter 
3- Calibrator 
4- One-third-octave band filters 
5- Reverberation time 
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  ونرتيب آزمت  5
  

  اتاق آزمون  1- 5
  

ها  يا با يك بازشو در سقف براي نصب آزمونه بدون سقف دائمياتاق آزمون  يك، ها گيري اين اندازه انجام براي
فضاي دريافت بايد الزامـات ارائـه شـده در     شدت مورد استفاده قرار گيرد، كه روش در صورتيولي ؛ الزم است

  .را برآورده سازد 4-7بند 
نسـبت   .مترمكعب باشد 50حجم اتاق آزمون بايد حداقل  .است 1-2مطابق استاندارد بند الزامات اتاق آزمون 

تـا حـد    ،)بـم (پايين اي بسامدي در بنده آمودي چنان انتخاب شود كه بسامدهايبايد ديگر  به يكابعاد اتاق 
در صورت لزوم بهتر است بـراي ايجـاد ميـدان پخشـا در اتـاق       .نواخت قرار گرفته باشند يك در فواصل ممكن

  .استفاده شود 1آزمون، از اجزاي پخشاگر
شده  يگير حد كافي باال باشد تا ميدان صداي اندازه ف اتاق آزمون، بايد بهكو ) ها(صدابندي هوابرد ديوارها، در

   .باشد نمنتشر شده از آ واي آزمونه  كوبه ارتعاش توسطتنها ناشي از صداي توليد شده  در اتاق آزمون
گيري صداي ناشي از ارتعاش آزمونه  حد كافي پايين باشد تا امكان اندازه بايد به تراز نوفه زمينه در اتاق آزمون

  .بحث شده است 2-3-7 بند نوفه زمينه در تصحيح مربوط به .بارش مصنوعي فراهم شود استفاده از با
شـود زمـان واخـنش در اتـاق      توصـيه مـي   .طوالني نباشد بيش از حد بهتر است زمان واخنش در اتاق آزمون

بـيش از انـدازه   كه زمان واخنش در اتاق آزمون  در صورتي .ثانيه نباشد 2بيش از  ،آزمون در بسامدهاي پايين
      .عمل شود 1-2ند استاندارد ب مطابقطوالني باشد، 

  
  هآزمون  2- 5
   آزمايشگاه پيكربندي آزمونه استاندارد و  2-1- 5

، از يـك از اضـالع آن   طـول هـيچ   كه طوري ، بهمترمربع باشد 20مترمربع تا  10اندازه بازشوي آزمون بايد بين 
د تـا از نشـت صـدا در    خوبي درزبندي شو بايد به اتاق آزمون به آزمونه اتصاالت پيرامون .تر نباشد كممتر  3/2

كـه امكـان دارد شـبيه بـه      در آزمونه، بايد تا جـايي  درزهاييدر صورت وجود  .عمل آيدبه اين نقاط جلوگيري
  .واقعي، درزبندي شود ساختار

تـر   ميلي ± 50مرزي  اتمتر با انحراف ميلي 1250× متر ميلي 1500، ابعاد ترجيحي در مورد نورگيرهاي سقفي
نصـب شـده و    حـد كـافي بـاال    با صدابندي هوابرد به 2در يك ساختار دال سقفي پركننده نورگيرها بايد .است

تنهـا ناشـي از ارتعـاش    گيري شده در اتـاق آزمـون،    خوبي درزبندي شود تا ميدان صداي اندازه پيرامون آن به
  .يافته از طريق آن باشد اي آزمونه و انتشار كوبه

                                                 
1- Diffuser 
2- Filler slab  



6 

 

ميـزان شـيب بايـد در    . درجـه اسـت   30 ي سـقفي و براي نورگيرهـا درجه  5 ها بامحداقل شيب آزمونه براي 
 در مـورد   بهتـر اسـت   .اطمينـان حاصـل شـود   آب،  تخليـه  ترين حدي باشد كه در عين حال از امكـان  پايين
طـور  بـه . تا حد ممكن پرهيـز شـود   معمول غيرهاي  فرورفتگي مانند نورگيرهاي سقفي، از هاي كوچكآزمونه

   .در ساختاري كه داراي شيبي برابر با شيب آزمونه باشد ،بازشوي آزمون ونرمثال با نصب آزمونه د
شده براي بازشوي پنجره در بايد داراي همان مشخصات تعيين بام در ساختار موقعيت بازشوي آزمون كوچك

      .باشد 2-2زمون طبق استاندارد بند ديوار آ
  
   هاي ديگرپيكربندي  2-2- 5

بـه انـدازه    توانـد شيب آزمونه مـي  .شودمترمربع توصيه نمي 1 از تر با مساحت كوچكهايي استفاده از آزمونه
  .باشد شناخته شده مشخص  هايموقعيت/هابراي سامانهشيب واقعي 

   

  بندي انواع بارانطبقه  6
، بـر طبـق اسـتاندارد    بارشهاي قطره و سرعتوار نمونه، قطرهاي بارش توان برحسب نرخيعي را ميباران طب

  .اندارائه شده 1اين مقادير در جدول  .بندي كردطبقه  6-2بند 
   

  6-2بندي نوع باران مطابق استاندارد بند طبقه  – 1ل جدو
  نرخ بارش  نوع بارش

mm/h 

  وار قطرهقطر نمونه
mm  

  سرعت سقوط
m/s  

   2تا  1  0/1تا  5/0  4تا   متوسط
  4تا  2  2تا  1  15تا   شديد

  7 تا 5  5تا  2  40تا   سنگين
  < 6  < 3  100تر از گبزر  رگبار

  

  آزمون  انجام روشو  ليوسا  7
  . پردازدمصنوعي مي باران هاي توليدها و سامانهگيرياين بند به تشريح انواع باران مصنوعي براي انجام اندازه

  
  نوع باران 7-1
  نوع استاندارد  7-1-1

بايـد از نـوع سـنگين     گيـرد، رد استفاده قرار مـي مو هامقايسه بين فرآورده براي انجامكه نوع استاندارد بارش 
ممكـن اسـت بسـيار     تريك مورد واقعي با بارش سبكدرمقايسه با  ،بارش نرختوجه شود كه  بهتر است. باشد
انتخـاب   2بارش بايد مطابق رديـف دوم جـدول    عي براي اين نوعباران مصنو مشخصه هايفراسنج .باشد زياد
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هاي بزرگتـر مولـد بيشـترين نوفـه هسـتند،      كه قطرهجاييهستند و از آن 1اين مقادير براساس جدول  .دنشو
   . ندمورد انتخاب قرار گيرحدود باالتر بايد 

  
   ديگر عانوا  7-1-2

كمتر از باران  نرخ بارشي با اين وجود اگر. ها ذكر شودديگر انواع باران تا جايي مجاز هستند كه مشخصات آن
  .شودتوصيه مي 2گاه نوع شديد شرح داده شده در رديف اول جدول آنن مورد نياز باشد، سنگي

  
  براي توليد باران مصنوعي هاي مشخصهفراسنج  – 2ل جدو 

  نرخ بارش  نوع بارش
mm/h 

 با حجم متوسطقطرهقطر
mm  

  سرعت سقوط
m/s  

  0/4  0/2  15  شديد
  0/7  0/5  40  سنگين

  
  :شرح زير است، به2مصنوعي ارائه شده در جدول براي توليد باران  شخصههاي سه فراسنج مرواداري

  باشد؛متر بر ساعت ميلي ±2با رواداري  2نرخ بارش ارائه شده در جدول برابر با نرخ بارش بايد  -الف
ي  بـا روادار  2قطر قطره با حجم متوسط ارائه شده در جدول  برابر باها داراي قطري قطره% 50 بهتر است -ب
  د؛نباشمتر ميلي 5/0±
   .باشند متر بر ثانيه ±1با رواداري  2سرعت سقوط ارائه شده در جدول ها داراي قطره% 50بهتر است  -پ
  
  توليد باران مصنوعي  7-2
  كليات  7-2-1

را در  نواخـت هنگام اتصال به يك منبع آب، قابليت توليد قطرات آب با قطر يـك  سامانه توليد باران مصنوعي
تواند هم از نـوع حلقـه   منبع آب براي توليد باران مصنوعي، مي .آب داراست كامل ايافشانه لگوي پخشيك ا

نوع پيوسته كه قابليت توليد پيوسته قطرات آب با قطـر ثابـت را در يـك دوره طـوالني از     بسته باشد و هم از 
  .شته باشدزمان دا

بـه  پمپ منبع آب بايـد يـا    .شود تخليه ،اضافي نوفه توليد حذفبراي پس از برخورد بر روي آزمونه، آب بايد 
           سـهم آن در   بايد درون يـك محفظـه آكوسـتيكي مسـتقر شـود تـا       از اتاق آزمون دور قرار گيرد ياحد كافي 
تـر ماننـد   هـاي كوچـك  در مـورد آزمونـه   .هاي مربوط بـه بـارش را غيرمعتبـر نسـازد    گيرياندازه ،نوفه زمينه

 هـاي  بـراي آزمونـه   .يك موقعيت منفرد براي سامانه توليـد بـاران مصـنوعي، كـافي اسـت      ،نورگيرهاي سقفي
سه موقعيت براي سامانه توليد باران مصـنوعي بايـد   ، )1-2-5مترمربع، طبق بند  20مترمربع تا  10( تربزرگ

انـدكي   تقـارن، ز پرهيـز ا  منظوربه بر روي آزمونه باران مصنوعي اتمكان برخورد قطربهتر است  .انتخاب شود



8 

 

                   ، طبـق  متـر  5/1 ×متـر  25/1ابعـادي نزديـك بـه    ( نواختهاي كوچكتر غيريكبراي آزمونه .دور از مركز باشد
   .به ارتعاش درآيد كل سطح بايد)1-2-5 بند
  
  سامانه توليد باران مصنوعي  7-2-2

كه قابليت توليـد قطـرات آب بـا    طوريباشد به دارسوراخبايد مخزني با كفه  سامانه توليد قطره باران مصنوعي
هـاي  سـوراخ  بهتر اسـت  .كامل داشته باشد اي افشانه را در يك الگوي پخش 2مشخصات ارائه شده در جدول 

    پوشـش كـاملي از   بنـابراين،  . مترمربـع پخـش شـوند    6/1بـر روي سـطحي حـداقل بـه مسـاحت       كفه مخزن
ها نسـبت  توزيع تصادفي سوراخ. شوددرجه فراهم مي 30با شيب  اندارداستپيكربندي هاي كوچكتر در آزمونه

  .)1طبق شكل الف( ها ارجحيت داردنواخت آنبه توزيع يك
د كه ارتفاع آب در مخزن ثابت باقي بماند و امكـان  اي انتخاب شوگونهها بايد بهاخسور فشار منبع آب و تعداد

هاي كفه مخـزن  سوراخ اتمشخص .فراهم شود دارسوراخمخزن  توسط 2توليد نرخ بارش ارائه شده در جدول 
بـا قطـر قطـره بـا حجـم       دارسوراختوسط مخزن توليد شده قطرات آب قطر بايد چنان انتخاب شود تا ) قطر(

باران مصنوعي بايـد طـوري تنظـيم    ارتفاع سقوط قطرات . ، برابر باشدارائه شده است 2متوسط كه در جدول 
هـا، فشـار آب و   تئوري بر اساس ابعاد سوراخ صورتگيري شده يا محاسبه شده بهاندازه بارشد كه سرعت شو

     منظـور تعيـين ارتفـاع سـقوط بـراي سـطوح      بـه  .باشـند  2ارتفاع سقوط، همانند مقادير ارائه شده در جدول 
 دارسـوراخ با كفه هاي هاي طراحي مخزنها، ابعاد و ديگر فراسنجويژگي .مراجعه شود 2به شكل الف ،دارشيب

وار آزمـون اسـت   نمونه دهنده چيدماننشانكه طرح يك پيشچنين كنند و همالزامات فوق را برآورده مي كه
  .اندارائه شده »الف«در پيوست  ،)2طبق شكل الف(
  
  سامانه توليد بارانواسنجي   7-2-3

  .سامانه توليد باران مصنوعي بايد واسنجيده شود
نرخ بـارش   ،»الف«پيروي از مشخصات هندسي ارائه شده در پيوست  سامانه مخزن آب ودرصورت استفاده از 

، كنتـرل  گيري شدهدقت اندازهآوري آب بر روي سطحي معلوم و در يك بازه زماني بهجمعاز طريق تنها بايد 
مصـنوعي فـراهم   اي سامانه توليد باران براي تصديق دوره را روش سريع و آساني ،گيري نرخ بارشاندازه. شود
  .كندمي
باران، بايد مشخصات نوع بـارش يعنـي انـدازه قطـره،      ديگر انواعصورت انتخاب سامانه ديگري براي توليد در 

           اگـر ايـن مشخصـات در دسـترس نباشـند، بهتـر اسـت         .و نرخ بارش توسط سازنده ارائـه شـود   قطره سرعت
اي سـامانه  بـراي تصـديق دوره   را نرخ بارش روش سريع و آسـاني  گيريدر اينجا نيز، اندازه. گيري شونداندازه

  .كندتوليد باران مصنوعي فراهم مي
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گرهـاي  تحليل و تجزيه براي مثال،. طره وجود داردگيري اندازه قطره و سرعت قبراي اندازه مخربچندين روش غير ـيادآوري  
 يفـاز اي دوپلـر  ذره گرهـاي تجزيـه و تحليـل  و رايانه، يـا   يدئويي، دوربين و)معموالً يك پالس نوري( منبع نورشامل تصويرساز 

   .كننده، پردازشگر نشانك و رايانهدريافت شامل مبدل،

   

  )روش غيرمستقيم(تعيين تراز شدت صدا   7-3
  صدا فشار تراز هايگيري اندازه  1- 7-3

ثـابتي  بـا نـرخ   بـاران مصـنوعي    مدت پنج دقيقهحداقل به بايد هاي تراز فشار صدا،گيرياندازه شروعپيش از 
  . شود باريدهبرروي آزمونه 

يـك  اسـتفاده از   بـا  بايد در اتاق آزمون صدافشار  هايتراز، ثابت براي بارش مصنوعيدستيابي به نرخ  پس از
صـدا در   فشـار  ترازهـاي . دنشـو  گيـري ميانگينن، وكروفهاي ثابت ميموقعيت دريا چرخان با پايه  نوميكروف

  .گيري شوندبر پايه انرژي ميانگين، بايد ختلفهاي م وقعيتم
   :دامكان دارد بايد افزايش داده شو و هر كجا كه ها به قرار زير است هحداقل فاصل

  ؛نوهاي ميكروف وقعيتمتر بين م 7/0 -
  ؛اتاق يا پخشاگرهاي ن و مرزهاوميكروف وقعيتمهر متر بين  7/0 -
  ؛همتر بين هر موقعيت ميكروفون و آزمون 0/1 -

اق آزمون مورد اسـتفاده قـرار   بايد در ات  نوميكروفموقعيت  پنج حداقل هاي ثابت،نوهنگام استفاده از ميكروف
 انتخـاب  آزمـون  اتـاق  وندر ،گيـري  طور يكنواخت در فضاي مجاز براي انـدازه  هها بايد ب وقعيتكه اين م گيرد،
براي هـر موقعيـت    ،هرتز 400تر از زي پايينگيري در هر بند بسامدي با بسامدهاي مركزمان ميانگين .دشون

         كـاهش زمـان    بـا بسـامد مركـزي بـاالتر،     در مـورد بنـدهاي   .ثانيـه باشـد   6بايد حـداقل   جداگانه ميكروفون،
  .ثانيه مجاز است 4گيري تا حداقل ينميانگ

مربـوط بـه    2-2شـده در اسـتاندارد بنـد    گستره بسامدي موردنظر در اين استاندارد، همان گسـتره مشـخص  
و در صورت نياز، همراه بـا بسـامدهاي تكميلـي    هرتز  5000هرتز تا  100سوم هنگامي از يك بند بسامدهاي

  .است هرتز 80هرتز تا  50از  هنگاميسوم يكبند 
صـفحه چـرخش بايـد     .متـر باشـد   1، شعاع جاروب بايـد حـداقل   چرخانبا پايه ن وهنگام استفاده از ميكروف

  بـا   چـرخش صـفحه  زاويه بـين   .گيري را پوشش دهد ا بخش بزرگي از فضاي مجاز براي اندازهدار باشد ت شيب
زمـان   .ثانيه باشـد  15تر از  كم نبايد چرخشمدت زمان . باشد درجه 10از  تر كمنبايد ، اتاق حوهر يك از سط

  .اشدتر بثانيه كم 30چرخش كامل را در برگيرد و نبايد از  گيري بايد يك يا چندميانگين
 توصـيه  ) هـاي بـزرگ  بـراي آزمونـه  يعني (شود كه از سه موقعيت براي سامانه توليد باران استفاده ميهنگامي

  . شود كه سه تراز فشار صداي مربوط، برپايه انرژي با يكديگر جمع شوندمي
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  تصحيح مربوط به نوفه زمينه  2- 7-3
 ،باشـد  خارجي قرار نگرفته نوفهتحت تأثير  ،آزمونق ن اتارود هاي گيري اندازهكه  براي حصول اطمينان از اين
) بـل دسي 15و ترجيحاً بيش از (بل دسي 6بايد حداقل  زمينه نوفهتراز  .دشوگيري  بايد تراز نوفه زمينه اندازه

نوفه بـاران مصـنوعي و نوفـه زمينـه      1نشانكشامل گيري شده اندازه تركيبي فشار صداي هايتر از ترازپايين
  .باشد
 گيري شده در اتاق آزمـون و نوفـه زمينـه،   در هر بند بسامدي اختالف بين تراز فشار صداي اندازهكه  يامهنگ
  :دشومحاسبه  4ه معادل بر اساس نشانكتراز  تصحيح، باشدبل  دسي 15و  6بين 

  
)4(  dB   1010 bsb 1010Log10 /L/LL  

                                            
  :كه در آن

L   ؛بل برحسب دسي ،شده تصحيح نشانكاز تر  
Lsb   ؛ بل و نوفه زمينه، برحسب دسينشانك  هايتراز تركيب  
Lb   بل تراز نوفه زمينه، برحسب دسي.  
  

بـل باشـد، از تصـحيح مربـوط بـه       دسـي  6تر يا برابر بـا   كم در هر يك از بندهاي بسامدي اگر اختالف ترازها
گـزارش  صـورتي در   بايـد بـه   نتـايج ، حالـت  ايـن در . دشـو ل استفاده ب دسي 3/1به ميزان  ،بل دسي 6اختالف 

  .گيري هستند اندازه حد ،گزارش شده مقادير طور واضح مشخص شود كه ، تا بهدشونگيري ارائه  اندازه
  
  ر تراز فشار صدا به تراز شدت صداتبديل مقادي  3- 7-3

بنـد  بسـامد مركـزي   بـراي هـر    ،5يق معادله از طربايد ، 1-3-7گيري شده مطابق بند تراز فشار صداي اندازه
تبـديل  منتشر شـده توسـط آزمونـه    ، LIبه تراز توان صدا در واحد سطح يا تراز شدت صدا، ، سوم هنگامييك
  :شود

  
)5(  dB       0e00pr Log1014Log10Log10 S/SV/VT/TLLI  

                                            
  :كه در آن

Lpr   ؛ بل ، برحسب دسيآزمونق تراز فشار صداي ميانگين در اتا  
T     ثانيه؛، برحسب زمان واخنش اتاق آزمون  

T0     ثانيه؛ 1ابر با ، برمرجعزمان واخنش  
V     ؛مترمكعب، برحسب اتاق آزمون حجم  

V0     ؛مترمكعب 1ابر با ، برمرجعحجم  

                                                 
1-  Signal 
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Se   د ورايـن مسـاحت در مـ   ؛ مترمربـع ، برحسـب  ارتعـاش درآمـده اسـت   بـه طور مستقيم توسط بـاران  سطحي از آزمونه كه به   
        مطـابق  (مخـزن اسـت    دارسـوراخ ، سـه برابـر سـطح    هاي بزرگنه و در مورد آزمونهاندازه اصلي آزمو برابر باكوچك،  هايآزمونه

   .)1شكل الف
S0    مترمربع؛ 1ابر با ، برمساحت مرجع  

افـت   هاينرخگيري اندازه از طريقاين عمل . دگيري شواندازه ترجيحاً بهتر است كه زمان واخنش اتاق آزمون
  .پذيردانجام مي 3-2مطابق استاندارد بند  وفهقطع نبا استفاده از روش 
        6ده، از طريـق معادلـه   استاندارد شـ  Aدهي با اعمال ضرايب وزنتوانند مي، LI سوم هنگامي،ترازهاي بند يك
  :تبديل شوند، A ،LIAيافته به تراز شدت صداي وزن وشده با يكديگر جمع 

  

)6(  dB  
 







xma

1

0.1

A 10Log10
j

j

CL

I
jj IL 

                                            
  :كه در آن

LI j   در  ترازj ؛ بل ، برحسب دسيسوم هنگاميبند يك اُمين  
jmax   ؛18سوم هنگامي، برابر با بيشترين تعداد بندهاي بسامدي يك  

   .اندارائه شده 3در جدول  هرتز 5000هرتز و  100سوم هنگامي بين مركزي بند يكبراي بسامدهاي  Cjمقادير 
  

  :محاسبه كرد 7توان از معادله را مي )Sمساحت به( تراز توان صداي انتشار يافته توسط كل آزمونهبنابراين،  ـيادآوري 
  

)7(  dB   0Log10 S/SLL IW  
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 سوم هنگاميبراي بندهاي يك Cj و  jمقادير   – 3ل جدو

j  
  سوم هنگاميبسامد مركزي بند يك

  ) Hz( هرتز
Cj 

  )dB( بلدسي
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  

100  
125  
160  
200  
250  
315  
400  
500  
630  
800  
1000  
1250  
1600  
2000  
2500  
3150  
4000  
5000  

1/19-  
1/16-  
4/13-  
9/10-  
6/8-  
6/6-  
8/4-  
2/3-  
9/1-  
8/0-  

0  
6/0  

1  
2/1  
3/1  
2/1  

1  
5/0  

  
 سـه بنـد   ريدااين مقادير بايـد از مقـ  باشد،  مورد لزومهنگامي نيز  در بندهاي يك ،مقاديرتعيين كه  در صورتي

  :دشونمحاسبه  8 هنگامي با استفاده از معادله بند يك مربوط به هر ،سوم هنگامي يك
  

)8(  dB  
 









 



3

1

1.0

oct
1/3oct10Log10

j

L

I
j   IL 

  
  گيري مستقيم شدت صدااندازه  7-4
تـوان از روش شـدت صـدا بـراي تعيـين      گيري تراز فشار صدا، ميكاربرد روش اندازهعنوان جايگزيني براي به

ل اتاق آزمون، همان اتاق دريافت در كـ  .)5-2بق استاندارد بند اطم(مستقيم ترازهاي شدت صدا استفاده كرد 
گـر  تواند هر اتاقي باشـد كـه الزامـات نشـان    مياتاق آزمون  بنابراين،. شوددرنظر گرفته مي 5-2استاندارد بند 

و  2-4-6بنـدهاي  ( 6-2استاندارد بنـد   اراي نوفه زمينه مشخص شده در بندرا برآورده كند و د ،Fplميداني، 
  .باشد) 6-5
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هـر   ، بـراي Smگيري، طور مستقيم بر روي سطح اندازهبه گيري شدهاندازه تراز شدت صداي ،LImكه درصورتي
انتشـار يافتـه توسـط آزمونـه بايـد از      تراز شدت صداي ، LI ،گاه، آنباشدسوم هنگامي بسامد مركزي بند يك

  :شود دست آوردهبه 9طريق معادله 
  

)9(  dB  emm Log10 S/SLL  II  
                                            

  معمول كردن با استفاده از آزمونه مرجع  7-5
  آزمونه مرجع  7-5-1
پيوسـت   طبـق گيري بر روي يك آزمونه مرجع شود كه اندازهامكان مقايسه، توصيه مي فراهم آوردن منظور به
نصب شده و در معرض نـوع   1-2-5هاي ارائه شده در بند ويژگي مطابق بايدآزمونه مرجع . انجام پذيرد »ب«

  .)مراجعه شود »ب«براي جزئيات به پيوست ( باشدقرار گرفته  1-7ن شرح داده شده در بند بارش سنگي
  
  عمول كردنم  7-5-2

مـورد آزمـون قـرار گرفتـه      4-7يـا   3-3-7اي كه مطابق بندهاي براي آزمونهبايد ، LIمقادير تراز شدت صدا، 
، تعيين شده ΔLIcتفاده از عبارت تصحيح، با اس ،دست آمده براي آزمونه مرجعج بهنتاي با درنظر گرفتن ت،اس

  :شوندتعيين مي 10معادله وسيله شده، بهمقادير تراز شدت صداي معمول .دن، معمول شو»ب«در پيوست 
  

)10(  dB cnorm II I LLL  
                                            

گونـه كـه   ، هماناستاندارد شده Aدهي اعمال ضرايب وزنبا توانند مي، LI normسوم هنگامي، ترازهاي بند يك
، A ،LIA normيافتـه  بـه تـراز شـدت صـداي وزن     ، با يكديگر جمع شـده و نشان داده شده است 3-3-7در بند 

  .تبديل شوند
  

  نتايج بيان  8
 ابعي ازصـورت تـ  بـه بايـد   ،A، LIAيافتـه  شدت صـداي وزن مقادير تراز چنين  و هم LI، شدت صدامقادير تراز 

نمودارهـا در گـزارش   . نمـودار نشـان داده شـوند   به شكل جـدول و   ارائه شده و يك رقم اعشار با دقت بسامد
، با استفاده از ابعاد زيـر  مقياس لگاريتمي در نسبت به بسامدبل  تراز برحسب دسير امقدصورت  بهبايد ون آزم

  :شوند ترسيم
  ؛ )محور افقي روي( سوم هنگامي متر براي هر بند يك ميلي 5 -
   ).روي محور عمودي( بل دسي 10 براي هرمتر  ميلي 20 -
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   .و نرخ بارش مربوط نيز ارائه شود LIA ،كل Aيافته تراز شدت صداي وزنبهتر است 
ك رقم ي با دقتبسامد  زصورت تابعي انيز به ،LI normشده، شدت صداي معمولتراز  شود كه مقاديرتوصيه مي

             تـراز شـدت صـداي    بهتـر اسـت   چنـين  هـم  .نمـودار نشـان داده شـوند   به شكل جـدول و   وارائه شده  اعشار
  .ارائه شود ،LIA norm، كل Aيافته وزن شدهمعمول

   

  گيريعدم قطعيت اندازه  9
ر طـو اند، بهكه مطابق اين استاندارد تعيين شده وابسته به ترازهاي فشار صداي باران گيريعدم قطعيت اندازه

اطالعـات كـافي    ،در زمان تهيه ايـن اسـتاندارد   ولي .شودارزيابي مي »پ« پيوست] 3[معمول بر طبق مرجع 
نـوع اطالعـاتي كـه الزم     بـر  اياشاره .ه استتنظيم دستوري مطابق با اين مرجع موجود نبود درباره چگونگي
  از فشـار صـدا، ارتفـاع بـاران،     عدم قطعيت مربوط به مقادير تـر  حساب آورده شود،ي بهدستوراست در چنين 

  .است ΔLIc كردنمعمول و تعيين ضريب  طره، مساحت بارشنرخ بارش، اندازه ق

نصـب آزمونـه،    آزمون، مخازن باران، هندسه اتـاق آزمـون،   از تغييرات بين فضاهاياي ها تا اندازهعدم قطعيت
نـوع و   ،سطوح، نوفه زمينـه  چنينه و همنصب آزمونمحل  ،ابعاد فرورفتگي، ميزان جذب در پيكره اتاق آزمون

تجربي شامل اندازه و شـكل   هاي گوناگوني روشچنين به هم .شودگيري ناشي ميهاي اندازهواسنجي دستگاه
  .شودهاي ميكروفون مربوط ميآزمونه، تعداد و استقرار موقعيت

توسـط يـك   بـاران  ناشي از د نوفه ويژه براي گزارش نتايج توليبراي تعيين تجديدپذيري بين آزمايشگاهي، به
انجـام   هـم هـاي نزديـك بـه    تا حد ممكن در زمـان  هاي بين آزمايشگاهيبهتر است آزمونشده آزمونه معمول

  .دنشو

شـده مطـابق   انرژي صداي تعيين هايتوان صدا يا تراز هايگيري بسط يافته مربوط به ترازعدم قطعيت اندازه
 ]3[گونـه كـه در مرجـع    همـان  )k =2ضـريب پوشـش   % (95احتمـال   منظور پوشـش دادن ، بهاين استاندارد

        كـه  تجديدپـذيري درنظـر گرفتـه شـود، مگـر آن      تعريف شده است، بايد دو برابر انحراف معيـار  »پ«پيوست 
    . باشد موجودويژه بيشتري  هايدانسته
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  ونگزارش آزم  10
    

  :باشدموارد زير  شامل گزارش آزمون بايد
  ؛ملي به اين استاندارد اعارج ـ الف
  ؛آزمايشگاهنشاني  ونام  ـ ب
  نام توليدكننده و مشخصات فرآورده؛ ـ پ
  دهنده آزمون؛ نشاني سازمان يا شخص سفارشو نام  ـ ت
  ؛ونتاريخ آزم ـ ث
آوري و مقطع و شرايط نصب شامل اندازه، ضخامت، جرم واحد سطح، زمان عمـل  ترسيمتشريح آزمونه با  ـج  

مؤسسـه آزمـون كننـده يـا     (ها و عبارتي كه تصريح كند چه كسي آزمونه را نصـب كـرده اسـت    لفهشرايط مؤ
   )سازنده

   و پخشاگرها؛ اتاق مانساختكار رفته در بهمصالح  جزئيات اتاق آزمون، ابعاد و حجم آن، ـ چ
  ؛و شيب آزمونه دروش اتصال آزمونه به سقف اتاق آزمون، ابعا ـ ح
  ؛شبار نرخهاي تراز فشار صدا و گيريكار رفته براي اندازهتجهيزات و روش به ـ خ
كه سامانه با مخزن آب شـرح داده  در صورتيهاي آن و تشريح سامانه توليد باران مصنوعي شامل مشخصه ـ  د

، سرعت سقوط و قطر نرخ بارشگيري كار رفته براي اندازهتفاوت داشته باشد، روش به ”الف“شده در پيوست 
  ؛هاگيرينتايج و تاريخ اين اندازه عالوهبه) زاويه پخش در صورت كاربردو (قطره 

  ؛متر بر ساعتنوع باران و نرخ بارش برحسب ميلي ـ ذ
اي كه مـورد  و نيز مساحت و مكان آزمونه نسبت به آزمونه سامانه توليد باران مصنوعي قرارگيري موقعيت ـ  ر

سـامانه توليـد    گ، اين مقادير بايد براي هر سه موقعيـت مختلـف  هاي بزربراي آزمونه(بارش قرار گرفته است 
  ؛)ارائه شود باران مصنوعي

  ؛چنين دماي آب بارانرطوبت در اتاق آزمون، همميزان دما و  ـ ز
صورت جـدول  بهعنوان تابعي از بسامد  به، A ،LIAيافته وزنصداي  شدتتراز  و LI، شدت صدا مقادير تراز ـ  ژ

  ؛هابه آن مربوط نرخ بارشچنين و هم LIAكل،  Aيافته وزنصداي  شدتو نمودار و تراز 
  .نام، نام خانوادگي و امضاي آزمايشگر ـ س

  :ها بر روي آزمونه مرجع انجام پذيرفته باشندكه آزموندر صورتي
تـراز  و  صورت جـدول و نمـودار  عنوان تابعي از بسامد به به ،LI norm شده،شدت صداي معمول تراز مقادير ـ  ش

     .LIA norm، كل Aيافته وزن شدهمعمولشدت صداي 
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  يوست الفپ
  )يطالعاتا(

  دار سوراخ همثالي از يك مخزن با كف
  

يـك مخـزن بـراي    مختلف مورد نياز است؛  دارسوراخهاي هبراي توليد باران مصنوعي، دو مخزن متفاوت با كف
تـري  بـارش كـم   نرخشود كه توصيه مي ها درصورتيتن( شديدو مخزن دوم براي بارش نوع  بارش نوع سنگين

ها از جنس مخزن. ارائه شده است 1هاي مربوط به هر كدام از دو مخزن در جدول الفويژگي). مورد نياز باشد
   .  فلزي تقويت شده است هاياليهها توسط و كف آن سانتيمتر 1ضخامت كربنات بهورق پلي

  

  هاويژگي – 1ل  الفجدو
  سنگين شديد دارسوراخهاي مخزن با كفهفراسنج

  مترميلي 1  مترميلي 5/0متر تا ميلي 3/0  هاقطر سوراخ 1
  بر مترمربع 60تقريباً   بر مترمربع 25تقريباً   ها در واحد سطحتعداد سوراخ 2
  متر 5/3تقريباً   متر 1تقريباً   ارتفاع سقوط 3
  مترميلي 0/5  مترميلي 2  قطر قطره با متوسط حجم 4
  نواختيحداكثر يكبا   نواختيحداكثر يكبا   هاتوزيع اندازه قطره 5
  متر بر ثانيه 7  متر بر ثانيه 4  سرعت سقوط در ارتفاع سقوط  6
  متر بر ساعتميلي 40  متر بر ساعتميلي 15  بارش  نرخ 7
  )زمتر تا حد سرريميلي 50(اي كه ارتفاع آب در مخزن ثابت باشد گونهبه  منبع آب 8

  
با مشخصات هندسي ارائه شده در باال مطابقت نداشته باشد، اندازه قطره،  دار سوراخ هكه مخزن با كفدرصورتي

مطابقـت   2و با مقادير ارائـه شـده در جـدول    گيرياندازه 3-2-7بايد مطابق بند  سرعت برخورد و نرخ بارش
  .داده شوند
 1-7انـد، در بنـد   سرعت سقوط كه در باال مشخص شدهمتوسط و  حجم هاي نرخ بارش، قطر قطره بارواداري

  .ارائه شده است
     .شودارزيابي مي »پ«پيوست ] 1[ع رجدر م 6ارتفاع سقوط از روي شكل 



17 

 

  متر برحسب سانتي     

  

  

              

  

  

  

  

                                      a   ارتفاع معمول آب  

  
  دار سوراخ هفشمايي از مخزن با ك -1الفل شك
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  راهنما
  سامانه منبع آب 1
  دار سوراخ همخزن با كف  2
  اتاق آزمون 3
  آزمونه 4
  )شده توسط كاربرتنظيم(آب  تخليه 5

  
a ارتفاع سقوط  
b  فرورفتگيارتفاع  

  
  

  وار آزمونچيدمان نمونه -2الفل شك
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  بيوست پ
  )يطالعاتا(

  رجعهاي م  آزمونه
  

    كليات  1-ب
پذيري  چنين براي بازبيني تجديدبراي كنترل كيفيت و هم مرجع هاي استانداردآزمونهدر اين پيوست 

هاي مرجع جزئيات آزمونه .ارائه شده است هاي مختلفهاي آزمايشگاهي نوفه باران در آزمايشگاهگيرياندازه
  .در زير شرح داده شده است

  

   آزمونه كوچك  2-ب
ــه م ــعآزمون ــك  رج ــكوچ ــك از ي ــه ت ــه ك شيش ــدار ب ــخامت ج ــي) 6±1/0(«ض ــرميل ــاحت »مت           و مس

سـاخته   )1-3در اسـتاندارد بنـد    3-2-3مطـابق بنـد   ( »متـر ميلـي ) 1500±50( ×متـر ميلي )50±1250(«
نشـان   1-3استاندارد بند  1آب، در شكل  تخليهجز لبه مورد استفاده براي ؛ روش نصب جام شيشه بهشود مي

  .گيردنسبت به آزمونه در وسط قرار مي مصنوعي امانه توليد بارانس. داده شده است
  

بنـابراين  . متر باالتر از كف وجود دارد 5/2جدار در حين جابجايي آن در فاصله امكان شكستن شيشه تك –توجه 
  .عمل آيدشود كه هنگام حمل، دقت الزم بهتوصيه مي

  
    4-3بنـد   ، مطـابق اسـتاندارد  Ts مـان افـت سـاختاري،   زبايـد  آزمونه مرجـع،   منظور واسنجي شرايط نصببه

 1بـا اسـتفاده از معادلـه ب   آزمونـه مرجـع    ،ηاين استاندارد ضـريب افـت كـل،     3-7در بند . گيري شوداندازه
    :شود ميمحاسبه 

   )1ب(
s 

2.2

Tf
 

دليـل   بـه  دست آمده اسـت، رجع بهبراي آزمونه م 4-7يا  3-3-7، كه مطابق بند  LI,refتراز شدت صدا، سپس 
، با اسـتفاده از  1ارائه شده در جدول ب،refηضريب افت مرجع،  و η، گيري شدهاختالف بين ضريب افت اندازه

  : شودتصحيح مي 2معادله ب
dB )2ب(

ref
ref,refm,, 10




LogLL II  

  
  :شودمحاسبه مي 3براساس معادله ب تراز از روي اختالف ΔLIcگاه تصحيح آن

ref,crefm,,c )3ب( III LLL  
    .ارائه شده است 1تراز شدت صداي مرجع براي آزمونه كوچك است كه در جدول ب ، LIc,refكه در آن 
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  آزمونه بزرگ   3-ب
  .اين موضوع در ويرايش بعدي اين استاندارد مشخص خواهد شد

  
  

   رجعم كوچك  مورد استفاده براي آزمونه رجعم و تراز شدت مرجع ضريب افت -1ل بجدو
Log10)/(:ضريب افت مرجع 0ref ηη 

)1( 0 η  
  )dB(بل  دسي

  LI,c,ref :تراز شدت

  )dB(بل  دسي
  سوم هنگامي بند يك

  )Hz( هرتز

10-  45  100  
11-  45  120  
11-  46  160  
12-  46  200  
13-  47  250  
13-  47  315  
14-  47  400  
14-  47  500  
15-  47  630  
15-  46  800  
16-  44  1000  
17-  42  1250  
17-  43  1600  
18-  46  2000  
18-  51  2500  
19-  50  3150  
19-  46  4000  
20-  44  5000  
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