
  
  
 

 استاندارد ملي ايران

  
  
  

 جمهوري اسالمي ايران 
Islamic Republic of Iran  

  
ISIRI 

 12824 سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 12824

 Institute of Standards and Industrial Research of Iran 1st.edition چاپ اول

   
گيري تضعيف صدا توسط  اندازه -آكوستيك

 داري در شرايط آزمايشگاهي معينجدار ا

  
  
  

Acoustics – Measurment of office screen 
sound attenuation under specific 

laboratory conditions  

  
 
 

  
  
  
  

ICS: 91.120.20 

 



 ب 

  

 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند جبمو 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 كبمر 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،
ن، كننـدگا 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 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 طمرتب 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  لـي م اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
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 رايطش به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5(CAC)غذايي 

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

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  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 ليالمل بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري 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 مميزي 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 طي،محيزيست مديريت
 تأييـد  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 رويجت .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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  پيش گفتار
  

 پـيش  كه" جدار اداري در شرايط آزمايشگاهي معين گيري تضعيف صدا توسط اندازه -آكوستيك"  استاندارد

 در و شـده  تـدوين  و تهيـه  ختمان و مسـكن مركـز تحقيقـات سـا   توسط  مربوط هاي دركميسيون آن نويس

 هـاي سـاختماني   مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده استاندارد ملي كميتة اجالس يكمينو  دويست و نود
مقررات  و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 22/4/89 مورخ

منتشـر   ايـران  ملـي  استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ان،اير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
   .شودمي

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  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه ستانداردهاا
   .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

ISO 10053: 1991, Acoustics – Measurment of office screen sound attenuation under specific 
laboratory conditions
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جدار اداري در شرايط آزمايشگاهي  صدا توسط 1گيري تضعيف اندازه – آكوستيك
  معين

  هدف و دامنه كاربرد   1
جـدارهايي اسـت كـه در اتـاق      وسـط گيري تضعيف صدا ت هايي براي اندازهارائه الگو هدف از تدوين استاندارد

  .روند كار مي هاي كاري به جهت افزايش امنيت گفتار يا صدابندي بين موقعيت
بنـدي جـدارها مـورد     درجـه شـود، بـراي    گيري مي جدارها كه مطابق اين استاندارد اندازهتضعيف صدا توسط 

  .گيرد استفاده قرار مي
كه منبع در نزديكي زمين واقع  عملي هاي راي موقعيتدست آمده مطابق اين استاندارد، ب بندي به درجه
دست  تراگسيل صداي جدار، نتايجي را به هاي ويژگيوري منبع صداي واقعي و  جهت. ت، معتبر نيستاس شده
  .دست آمده از الگوي ارائه شده در اين استاندارد تفاوت دارد دهند كه با نتايج به مي

ها و ديوارها  ها از سقف بازتاب. شده در اين استاندارد نقض خواهند شد شرايط تعيين معموالً در موقعيت ميداني،  -يادآوري
  .اي تضعيف صداي ظاهري جدار را كاهش دهند طور قابل مالحظه تواند به مي
  

  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  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

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

  :ر براي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زي
  

2-1 3745:1977, Acoustics- Determination of sound power levels of noise sources- Precision 
methods for anechoic ond semi-anechoic rooms. 
2-2 IEC 225:1966, Octave, half-octave and third-octave band filters intended for the analysis 
of sounds and vibrations. 
2-3 IEC 651:1979, Sound level meters. 
2-4 IEC 804:1985, intergrating-averageing sound level meters. 

                                                                                                                                                         
1- Attenuation 
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  تعاريفاصطالحات و   3
  .رود كار مي تعاريف زير بهاصطالحات و  ن استاندارددر اي

  جدار، جزء جدار  3-1
 مورد استفاده كامل هاي بزرگ بدون جداكننده كه در اتاق )پاراوان( تقسيم كننده فضا با ارتفاع نيمه تمام

  .به يكديگر باشد جفت شدهشامل چندين جزء جدار  تواند ييك جدار م. گيرد قرار مي
  جدار وسطا تتضعيف صد  3-2

نشان داده  ΔLsبا نماد  كه گيري شده مطابق اين استاندارد تضعيف صداي اندازهاين كميت عبارت است از 
تقريبي از اتالف ناشي از جاگذاري است كه در  ،ΔLs كف فاصله هوايي ندارد، بابراي جداري كه . شود مي

  .است دست آمده به نيمه محدودبا عرض نامحدود و ارتفاع  با يك پرده متناظر شرايط ميدان آزاد

  وسايل  4
 آماري ترازسنج صداي .باشند 3-2مطابق استاندارد بند بايد  گيري تجهيزات اندازه 1نوع  ترازسنج صدايبراي 
(متر  ميلي 3بايد  )صدابر( نوميكروف حداكثر قطر. باشند 4- 2مطابق استاندارد بند بايد 

2
. باشد) اينچ 1

  .باشند 2-2ها بايد مطابق استاندارد بند  صافي
  .منطبق باشند بر يكديگر ها ، بايد محور آنباشد جداگانه بلندگوي چند كه بلندگو شامل در صورتي

گيري در بندهاي يك هنگامي در يكي  وري بلندگو هنگام استفاده از نوفه صورتي و اندازه جهت ضروري است
  .باشد 1ه شده در جدول هاي ارائ از گستره

  هاي بسامدي مختلف جهت وري بلندگو در گستره – 1جدول
بسامدهاي بند 

  هنگامي يك
  )1 تراز فشار صداانحرافات در

  درجه و ±10  درجه 0
  درجه 20± 

  درجه و 30±
  درجه 40± 

Hz dB 
125 ، 250  Ref. 5/0 ±  5/0 ±  

500  Ref. 5/0 +  
0/1 -  

5/0 +  
0/1 -  

1000  Ref. 5/0 +  
0/1 -  

0/1 +  
5/2 -  

2000 ، 4000  Ref. 0   
0/2 -  

5/1   
5/3 -  

 وري ارائه شده هاي جهت براي گستره) 1
  

نيست، برآورده  بيشتر متر 13/0توسط بلندگوي تك جزيي كه قطر جزء آن از  اين الزاماتاحتمال دارد كه 
   .شود
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ود يك اتاق صامت، نبدر صورت . مطلوب نيست ه جهتيهم داشتن منبع صداي، گيري معين انداره در اين نوع  -يادآوري
  .دكرتعيين  "الف"مطابق الگوي ارائه شده در پيوست را وري  تتوان جه مي
  

  ايشگاهيت آزمامكانا  5
  كليات  1- 5

، آزموندر پايين جدار مورد . دنجام شوادهنده  باالي يك صفحه بازتابآزمون بايد تحت شرايط ميدان آزاد، 
    .دمتر باش ميلي ±5در زير جدار با رواداري  ي شكافيادار بايد صاف ونده ده صفحه بازتاب

  ستهفضاهاي ب  2- 5
در  كه ، يعني اتاقياست 1- 2امت مطابق استاندارد بند يك اتاق نيمه ص ترجيحيآزمايشگاهي  امكانات

  . باشد ها ديوارها و سقف از پوشي هاي قابل چشم گيري داراي بازتاب گستره بسامدي مورد اندازه
كيلوگرم بر متر مربع  20با حداقل وزن  يهال ، مانند بتن يا تخته چندصالح توپركف بايد ساخته شده از م

متر  6/0حداقل  از رأس جدار مورد آزمون بايدآزمايشگاه سقف  .كف نبايد با فرش پوشيده شده باشد. باشد
  .باشدفاصله داشته 
چنان باشد كه پراش ناشي از  يا متر باشد 4عرض بايد حداقل . شدمتر با 5بايد  اتاق آزمونمؤثر  حداقل طول

  .بل تحت تأثير قرار ندهد دسي ±5بيشتر از نتايج را  وجه
  ازفضاهاي ب  3- 5

حائز اهميت . توان آزمون را در فضاي باز انجام داد مي نباشد، موجوداي  سرپوشيده ايشگاهيآزمدر صورتي كه 
هنگامي كه  .ندهدتحت تأثير قرار ها  را  گيري از شيء مورد آزمون، اندازه بازتاب از اشيايي به غير است كه

بل كمتر از تراز  دسي 10موقعيت ميكروفون، بايد حداقل هر در تراز نوفه زمينه  منبع صدا در حال كار است،
. انيه باشدمتر بر ث 5سرعت باد در محل آزمون بايد كمتر از . باشد يك هنگامي بسامدي در هر بند ،فشار صدا

  . استفاده قرار گيرد بايد يك بادگير ميكروفون مورد

  آزمونه  6
  كليات  6-1

فاصله هوايي زير جدار  ميزانتواند به اتصاالت ميان اجزاي جدار و  جدار مي كه تضعيف صدا توسط جا از آن
جزء جدار و فاصله عي واق هاي اندازهگيري  توانند توسط اندازه فقط مي ، مقادير تعيين شدهشته باشدبستگي دا
  .دست آيند هوايي به

جدارهاي خميده . كه جدار شامل تنها يك وجه جاذب باشد، منبع صدا بايد مقابل اين وجه باشد در صورتي
  .ها در مقابل منبع باشد صورتي قرار گيرند كه وجه كاو آن كه داراي وجوه يكسان هستند، به

  فضاهاي باز  6-2
، است، بايد به e، با پهناي الفكه شامل چندين جزء جدار،  ايستادهل يك جدار ، پهناي ك1با رجوع به شكل 
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  :صورت يكي از دو حالت الف يا ب باشد
  .آيد دست مي به 2از شكل  d، كه در آن d+eحداقل ) الف
بل تحت تأثير قرار  دسي ±5/0يجه را بيش از نت وجه از ناشيپراش  در صورتي كه بتوان نشان داد،) ب

  .توان درنظر گرفت ، هر آرايش ديگري را ميدهد نمي
  

  .شود از جدار را شامل مي نگهدارنده ، ارتفاع هر پايه hارتفاع   -يادآوري

  

  

  
  راهنما 

e پهناي بخش الف  
d پهناي بخش ب  
h ارتفاع پايه نگهدارنده  

  هندسه جدار -1شكل
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  است نشان داده شده 1پهناي كمينه بخش ب جداكننده كه در شكل  -2شكل

  
  فضاهاي بسته  6-3

كه با درزبندي شكاف بين جدار و ديوار  بدين ترتيب دهند، را كاهش مي وجه ناشي از پراش ،فضاهاي بسته
   .يابد آزمايشگاه، پهناي جدار كاهش مي

  

ي در صورت .مشكل استبه كلي  هووج همه ناشي ازپراش هاي جذب صداي ديوارها، كاهش دادن  به دليل ويژگي  -يادآوري
جدار را  پهنايدهد، مجموع  تحت تأثير قرار نمي بل دسي ±5/0نتيجه را بيش از  هوج ناشي از پراشكه نشان داده شود كه 

  .توان بر طبق آن كاهش داد مي

  آزمون انجام روش  7
  ترتيب آزمون  7-1

  . است ترتيب آزمون نشان داده شده 3در شكل 
متري از كف قرار داده شود، به طوري كه سطح ديافراگم  2/1اع بلندگو به همراه محور عمود بر جدار، در ارتف

در صورتي كه جدار خميده باشد، اين فاصله  .جدار، قرار داشته باشد منبع رو به وجه متري از 5/1در فاصله 
اين امر . گذرد، باشد كه محور بلندگو از ميان آن مي اتصالمنبع جدار، در موقعيت  بايد فاصله تا وجه رو به

  .ر ادامه توضيح داده خواهد شدد



6 

  

اي انتخاب شود كه اثر  پهناي جدار بايد به گونه. محور بلندگو بايد از وسط اتصال بين دو جزء جدار بگذرد
فاصله بين اتصال و دو اين موضوع بدين معناست كه . هاي وجه عمودي جدار به حداقل برسد پراش حول لبه

بين اتصال و دو لبه ( تر  اختالف داشته باشد و كوچكترين فاصلهم 6/0بايد حداقل به اندازه  جانبيلبه 
  ).مراجعه شود 3به شكل (باشد  d/2بايد حداقل  )جانبي

  . متري وجه دريافت جدار قرار داده شود 5/1ميكروفون استاندارد بر روي محور بلندگو، در فاصله 
ترين لبه فوقاني  محور بلندگو و نزديك موقعيت ميكروفون مبنا بايد در محل تقاطع صفحه عمودي عبوري از

  .هاي مبنا بايد در غياب جدار انجام شوند گيري اندازه. جدار به بلندگو باشد
 است، تعيين شده 3-2گونه كه در استاندارد بند  همان ،در هر دو موقعيت ميكروفون، جهت مبناي ميكروفون

  . دباش بلندگوبايد به سمت 
  

  

 
  راهنما

h   نگهدارندهارتفاع پايه  
w1  فاصله اتصال و لبه جانبي   
w2 فاصله اتصال و لبه جانبي   
w3  فاصله بين اتصال و دو لبه جانبي  

  

  ترتيب آزمون -3شكل
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  ها گيري اندازه  7-2
كارگيري يك زمان هرتز، با به 4000هرتز تا  125 بسامدي ها در بندهاي يك هنگامي، در گسترهگيرياندازه
  . ثانيه، انجام شود 16حداقل ه ميزان بگيري مناسب ميان

اتصال مورد كه نزديك به هاي دو جزء جدار، اي جدار، موقعيتهگيريپس از انجام اولين مجموعه اندازه
 در صورتي كه. ها، تغيير داده شود و آزمايش تكرار شوداي آندرجه 180، بدون چرخاندن گيري هستنداندازه

گيري به بل باشد، اندازهدسي 2گيري، بيش از مدي بين دو مجموعه اندازهبراي هر بند بسا اختالفميزان 
بيشينه، برحسب  اختالفكه ميزان جديد نزديك به اتصال، تكرار شود، تا زماني جدار ءهمان روش با دو جز

مقدار ميانگين  ،قرار گيرد مورد استفاده كه بايد گيريمقدار اندازه. ها باشدگيرياندازه تعدادبل، كمتر از دسي
  . هاي مختلف استگيريمحاسبه شده تمام اندازه

- هاي گوناگون، ارائه شدهيك جدار نازك صلب با ارتفاع، تضعيف صدا توسط "پ"به عنوان راهنمايي در پيوست   -يادآوري

  .است

  جدار توسط محاسبه تضعيف صداي  8
  :شودمحاسبه مي 1، بر اساس معادله ΔLsتضعيف صداي جدار، 

)1   (dB                                                                                         )/log(20
0

rRLLL pps        
 :كه در آن

0pLبل؛تراز فشار صدا در موقعيت مبنا، برحسب دسي  
Lp بل؛هاي انجام شده، برحسب دسيتعداد آزمون ازگيري شده گينتراز فشار صدا در موقعيت استاندارد، ميان  
R  فاصله ميان منبع و موقعيت استاندارد، برحسب متر )l  +0/3  =R  كه در آن ،l  ضخامت جدار برحسب

  )متر است 
r  فاصله ميان منبع و موقعيت مبنا، برحسب متر.  

  .سبه شودعددي محابندي تكدرجه ،"ب" پيوستدر صورت نياز، مطابق 
  

  دقت  9
  تكرارپذيري  9-1

  :زير منجر شود تكرار پذيريبه  آزمون شرورود انتظار مي
  بلدسي 5/1بهتر از :  هرتز 125
  بلدسي 0/1بهتر از : هرتز 4000تا  250

  تجديدپذيري  9-2
  .اي در دست نيستدر حال حاضر داده
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  نتايج بيان  10
بل دسي صحيح بهترين عدد قبل از ارائه، مقادير به نزديك . يان شودنمودار ب، به صورت جدول و ΔLsكميت 

  .گرد شود
بل كه نسبت به بسامد، برحسب هرتز، در مقياس لگاريتمي رسم در مورد نمودارهاي تراز صدا، برحسب دسي

  :شوند، ابعاد زير بايد مورد استفاده قرار گيردمي
  ميليمتر براي هر هنگام؛ 15
  .بلدسي 10ميليمتر براي هر  20

  گزارش آزمون  11
  :آزمون بايد شامل موارد زير باشد گزارش

  ستاندارد ملي؛ارجاع به اين ا -
  نام و نشاني آزمايشگاه؛ -
  شماره شناسايي گزارش آزمون؛ -
  ؛)اختياري(نام و نشاني سازمان شخص سفارش دهنده آزمون  -
  نام و نشاني توليد كننده يا فروشنده شيء مورد آزمون؛ -
  ؛ديگر شرايط ي و بردار مونهروش ن -
  آزمونه؛ سازي آماده -
و اندازه  تعدادشود؛  ترين لبه و كف را شامل مي شرحي از جدار كه ميزان پهنا و ارتفاع و فاصله بين پايين -

و سطح را در هر دو طرف شامل  چهارچوبشرح تفصيلي جزء جدار كه اجزاي جدار؛ ترتيب اتصال ميان اجزا؛ 
  شود؛ مي

  شود؛ وري آن را شامل مي جهت الگوياز منبع صدا كه  شرحي -
  مشخصات تجهيزات آزمون و وسايل مورد استفاده؛  -
  گيري؛ شرحي از موقعيت اندازه -
  ؛)دما، رطوبت نسبي و غيره(آزمون ي هاي محيطي در ط داده -
  نتايج آزمون؛ -
  تاريخ آزمون و امضاي شخص مسوؤل؛ -
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  پيوست الف
  )اطالعاتي(

  وري منبع صدا جهت شده براي تعيين ي سادهالگو

  مقدمه  1-الف
 توان در نزديكي صفحه افقي را نمي يوري در صفحه عمود جهتگيري  به دليل اثرات تداخلي، اندازه

شود، اين اثرات براي  هايي كه در صفحه افقي انجام مي گيري با اين وجود براي اندازه. انجام داد دهنده بازتاب
  . يكسان خواهد بودها  تمام زاويه

 هاي باال بسامد امواج در. نيستند، خطاهاي احتمالي جزئي هستند بحرانيها چندان  جايي كه فاصله از آن
راي طول موجي بسيار بيشتر از خطاهاي احتمالي او بسامدهاي پايين د زميني ناهمبسته هاي داراي بازتاب

  . خواهند بود  مربوط به فاصله

  روش  2-الف
. شود دهنده قرار داده مي متري باالي صفحه بازتاب 2/1ر موقعيت معمول خود، در فاصله منبع صدا د

ت، موقعياين . شود متري ديافراگم بلندگو قرار داده مي 0/1ميكروفون بر روي محور افقي بلندگو و در فاصله 
ادن ميكروفون در يا حركت د توان با چرخاندن بلندگو ا را ميه گيري اندازه. يت صفر درجه مبناستموقع

با درنظر گرفتن ( گيري ، نقاط اندازهصرفنظر از موقعيت مبنا. راستاي مسيري مدور در صفحه افقي انجام داد
 ±40درجه و  ±30درجه،  ±20درجه،  ±10به ترتيب با چرخاندن بلندگو به ميزان  )يك ميكروفون ثابت

  .آيند دست مي درجه به
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  پيوست ب
  )اطالعاتي(
  عددي بندي تك درجه

  
گيري حسابي  ، است كه از طريق ميانگين sLجدار، تك عددي ميانگين تضعيف صدا توسط درجه بندي

ΔLs آيد دست مي هرتز به 4000هرتز تا  125اي شش بند بسامدي يك هنگامي از رب.  
به روشي كه در ادامه بندي تك عددي ديگري است كه  درجه، ΔLs,wجدار،  توسط يافته وزن تضعيف صداي

  .شود خواهد آمد محاسبه مي
شود تا زمانيكه ميانگين انحرافات  لغزانده ميبل  دسي 1به ميزان  مرحله، در هر 1نمودار مبنا در شكل ب

افتد كه مقدار  انحراف ناخواسته در يك بند بسامدي خاص، زماني اتفاق مي. بل شود دسي 2ناخواسته كمتر از 
  .ها بايد تنها در جهت ناخواسته، درنظر گرفته شوند انحراف. تر از مقدار نمودار مبنا باشد كمگيري شده،  اندازه
  .  هرتز است 500، مقدار نمودار لغزانده شده در بسامد ΔLs,wجدار، توسط يافته  تضعيف صداي وزن مقدار

  

  
   ΔLs,w جدار توسط  يافته مقادير مبناي تضعيف صداي وزن -1شكل ب
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  پيوست پ
  )اطالعاتي(

  جدار تضعيف صدا توسطبيشينه 
  
 بيشينه ي اداري،ها جدار گان و طراحان كننده ف، مصرگيري مهندسين اندازهعنوان يك راهنما براي  به

در صورتي . نشان داده شده است 1ي، در شكل پيجدارهاي صلب نازك، بدون فاصله هواتضعيف صدا توسط 
  .  اشدب اندكي بيشتر شند، ممكن است مقادير، جاذب بادر يك يا هر دو وجهكه جدارها 

  

  
  جدار تضعيف صدا توسطبيشينه  -1شكل پ

  
  
    

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  


