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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 «

  »در بسامدهاي پايين يآزمايشگاه هايگيرياندازه: 3قسمت 
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  باقري، حميد 

  )يمعمارمهندسي دكتراي (
  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

    :اندبير
   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(
  

  ليدي صداگيرشركت تو

  پيراسته، معصومه 
  )فيزيكژئو كارشناس ارشد(
  

  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

  حسين، رياحي
  )كارشناس ارشد مهندسي معماري(
  

  شركت كناف ايران

  ساسان، سعيديان
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  شركت كناف ايران

  شارسان، آزاده
  )فيزيك كارشناس(
  
  

  و مسكنمركز تحقيقات ساختمان 
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  نصيري، پروين 
  )دكتراي فيزيك(
  

  دانشگاه تهران

  ، عليرضااصفهاني نمدماليان
  )دكتراي مديريت(
  

  شركت ليكا
  

  ناديا، وندهرم
  )فيزيك كارشناس ارشد(

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
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  گفتار پيش
  

 ـ  با استفاده از شدت صـدا  يها و اجزاي ساختمان گيري صدابندي در ساختمان اندازه  ـكوستيك  آ« استاندارد
 مربـوط  هـاي  دركميسـيون  آن نـويس  پيش كه »اييندر بسامدهاي پ يآزمايشگاه هايگيرياندازه: 3قسمت 

 ملي كميتة جالسادويست و نود و يكمين  در و شده تدوين و تهيه مركز تحقيقات ساختمان و مسكن توسط

 است گرفته قرار تصويب مورد 22/4/89مورخ هاي ساختماني استاندارد مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده

 ايـران،  صـنعتي  تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك 

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب
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 وملز 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 دارداستان اين تهية براي كه خذيأبع و ممن

 
BS 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 
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  با استفاده از شدت صدا يها و اجزاي ساختمان ر ساختمانگيري صدابندي د اندازه  -كوستيك آ
  در بسامدهاي پايين يآزمايشگاه هاي گيرياندازه: 3قسمت 

  

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

 در مقايسه با اين روش، در يك آزمايشگاه نمونه. است اييندر بسامدهاي پ شده اجزاي ساختماني تراز معمول
اي داراي مالحظهطور قابل، به»پ«پيوست ] 3[مرجع و  3-2 ،2-2مشخص شده در استاندارد بندهاي  روش

و به  دارد آزمايشگاه تري به ابعاد اتاقاين روش، وابستگي كم دست آمده ازبه نتايج .تجديدپذيري بهتري است
ايـن اسـتاندارد در   . تر اسـت نزديك مترمكعب 300تر از هايي با حجم بزرگبين اتاق گيري شدهاندازه مقادير

               هرتـز تـا    50هرتـز كـاربرد دارد ولـي اساسـاً بـراي گسـتره بسـامدي از         160هرتز تـا   50گستره بسامدي از 
  .هرتز درنظر گرفته شده است 80

،          »پ«پيوسـت  ] 3[و مرجـع   2-2اندارد و نتـايج حاصـل از اسـتاندارد بنـد     از تركيب نتايج حاصل از اين است
  .دست آوردهرتز را به 5000هرتز تا  50توان اطالعات در گستره بسامدي مي

تجديدپذيري اين روش شدت، براي تمام بسامدها برابر با يا بهتر از تجديدپـذيري حاصـل از روش اسـتاندارد    
  .هرتز است 100در بسامد  2-2بند 

ارائه » ب«، در پيوست 2-2دست آمده از روش اين استاندارد و استاندارد بند هاي بهها بين دادهبرخي مقايسه
  .شده است

  

ـ  هرتـز   80هرتـز تـا    50كننده متخلخل ضخيم هستند، گستره بسامدي از در مورد اجزايي كه داراي روكش جذب  يادآوري 
  .شودتوصيه مي

، در دو ويژگـي زيـر در ايـن    »پ«پيوسـت   ]3[ هاي ارائه شده در اين استاندارد و اسـتاندارد مرجـع  ين روشهاي اصلي بتفاوت
  :استاندارد است

  و  شودگيري ميتراز فشار صدا در اتاق منبع در نزديكي سطح آزمونه اندازه -الف
 آمـود چنـدين  سـتيكي بـه يـك داكـت بـا      كننده است و اتاق را از نظر آكوسطح پشت آزمونه در اتاق دريافت بسيار جذب -ب

    .كندتبديل مي 2قطعترين بسامد در باالي پايين 1عرضي انتشاريمتقاطع 
  
  

                                                 
1- Propagating cross-modes 
2- Cut-on frequency 
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  مراجع الزامي   2
. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت    

  . ملي ايران محسوب مي شودبدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد 
هـا و تجديـدنظرهاي بعـدي آن     ا ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصـالحيه 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 هاست همواره آخرين تجديدنظر و اصالحي

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

  اگسيل جانبيالزامات براي امكانات آزمايشگاهي در شرايط جلوگيري از تر: 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
هـا   صدابندي در ساختمان گيري اندازه ـ ، آكوستيك1385سال  :8568-10 شمارة استاندارد ملي ايران  2-3

  ساختماني كوچك گيري آزمايشگاهي صدابندي هوابرد اجزاي اندازه :10ـ قسمت  و اجزاي ساختماني
2-4 ISO 9614-1:1993, 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  

 

  تعاريفاصطالحات و   3
  :رود كار ميهريف زير بتعا اصطالحات واستاندارد  در اين

  
3-1    

    LpS،1بر روي سطح آزمونميانگين ي صدافشار تراز 
 گيننعبارت است از ده برابـر لگـاريتم بـر پايـه ده نسـبت ميـا       بر روي سطح آزمونميانگين ي صدافشار تراز 

  .رجعم مكاني و زماني مربع فشار صدا به مربع فشار صداي

  .است شامل اثرات بازتابي از آزمونه ،شود گرفته مي سطح آزمون در اتاق منبعميانگين مكاني برروي كل   يادآوري ـ
   

  

                                                 
1- Average sound pressure level on a test surface 
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3-2    
   R، 1صدا شاخص كاهش

ـ ده برابر لگاريتم عبارت است از شاخص كاهش صدا  ، W1، هبر پايه ده نسبت توان صداي فرودي برروي آزمون
  :دشو تعيين مي) 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 »افت تراگسيل صدا« صطالحا  ـ  يادآوري
  
3-3    
   I، 2صدا دتش

  . ذرهموضعي عمود بر سرعت  در واحد سطح انرژي صوتي شارميانگين زماني  نرخاز عبارت است  ،صدا شدت
  

  .آيددست ميبه 2اين كميت، برداري است و از معادله   ـ  يادآوري
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  :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.  

  
3-4    

   In، 3ي 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:  
  

                                                 
1- Sound reduction index 
2- Sound intensity 
3- Normal sound intensity 
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)3(   


 n II .n 
كه در آن 

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

  
3-5    

   LIn، 1ي عموديصدا شدتتراز 
ده برابر لگاريتم بر پايه ده نسبت مقدار بدون عالمت شـدت صـداي   عبارت است از  ،موديي عصدا شدت تراز

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

)4(  dB 
0

n
n Log10

I

I
LI  

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

  
3-6    

 FpI، 2فشار 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، بهگيريبرروي سطح اندازه

  :آيددست ميبه 5معادله 
  

)5(  dB nIppI LLF  
  

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

  

3-7    
 pI0δ، 3فشار -شدتپسماند شاخص 

و تراز شدت صداي  Lp، شدهتعيينبين تراز فشار صداي  اختالف، عبارت است از فشار -پسماند شدت شاخص
 ده باشدگيري شقرار گرفته و جهتاي گونهبه در يك ميدان صداروب شدت صدا كه پ، هنگاميLI ،شدهتعيين

   .شودشدت صدا برابر با صفر  كه

                                                 
1- Normal sound intensity level 
2- Surface pressure-intensity indicator 
3- Residual pressure-intensity index 
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  .شود بيان مي بلدسيبرحسب  شاخصاين   ـ  1يادآوري

  

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

)6(  dB  IppI LLδ 0 
  
  

3-8    
 RI ،1كاهش شدت صداشاخص 

بـر اسـاس   ، كننـده با ديـوار پشـتي جـذب    براي يك اتاق منبع و يك اتاق دريافتشاخص كاهش شدت صدا 
  :شودمي تعيين 7معادله 

  

)7(  dB 















S
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LLR IpI

m
nS Log109 

  
  :كه در آن

LpS   ؛بل، برحسب دسيدر اتاق منبعح آزمونه بر روي سطميانگين تراز فشار صدا  
LIn  ؛بل، برحسب دسيگيري در اتاق دريافتروي سطح اندازه ميانگين تراز شدت صدا بر  
Sm   ؛، برحسب مترمربعگيرياندازه) يا سطوح(مساحت كل سطح  

 S   برحسب مترمربعمساحت آزمونه تحت آزمون ،.  
  

 متوسط جذببا ح وچنين در مورد سطهم. دهنده در اتاق منبع معتبر استح بازتاباي با سطبراي آزمونه 7معادله  ـ  يادآوري
 براي .كند ميطور مطلوبي عمل به) مترميلي 100ضخامت هاي متخلخل بهكنندهبراي مثال سطوح پوشيده شده با جذب(

هرتز محدود  80هرتز تا  50مدي به شود كه گستره بسامتر، توصيه ميميلي 200متر تا ميلي 100هاي با ضخامت كنندهجذب
  .تر، اين معادله ديگر معتبر نيستهاي با ضخامت بيشكنندهدر مورد جذب .شود

  
  
  
  
  

                                                 
1- Intensity sound reduction index 
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3-9    
 DI,n,e، 1جزء ساختمانيشده معمولاختالف تراز شدت صداي 

  :آيددست ميبه 8اين اختالف از معادله 
  

)8(  dB  















 N

S

A
LLD Ip,I Log10Log109

m

0
nSen, 

  
  :كه در آن

LpS  بل؛يانگين تراز فشار صدا بر روي سطح آزمونه در اتاق منبع، برحسب دسيم  
LIn  ؛بلبرحسب دسي ،گيري در اتاق دريافتروي سطح اندازه ميانگين تراز شدت صدا بر  
A0    مترمربع؛ 10برابر با  
Sm   ؛، برحسب مترمربعگيرياندازه) يا سطوح(مساحت كل سطح  
N   اندگيري نصب شدهختماني كه درون سطح اندازهتعداد واحدهاي جزء كوچك سا .  
  

چنين در مورد سطوح با جذب متوسط هم. دهنده در اتاق منبع معتبر استاي با سطح بازتاببراي آزمونه 8معادله  ـ  يادآوري
براي . كرد طور مطلوبي عمل خواهدبه) مترميلي 100ضخامت هاي متخلخل بهكنندهبراي مثال سطوح پوشيده شده با جذب(

هرتز محدود  80هرتز تا  50شود كه گستره بسامدي به متر، توصيه ميميلي 200متر تا ميلي 100هاي با ضخامت كنندهجذب
 . تر، اين معادله ديگر معتبر نيستهاي با ضخامت بيشكنندهدر مورد جذب. شود

 

3-10    
 2گيريسطح اندازه

 و  اسـت  محصـور كـرده   دريافت سمتآزمونه را در  طور كاملبهكه  سطحي عبارت است از ،گيريسطح اندازه
   .شودمي بردارييا نمونه شده 3مايشپي ،توسط پروبها گيريدر طي اندازه

  
3-11    

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

  
  

                                                 
1- Intensity element normalized level difference 
2- Measurement surface 
3- Scan 
4- Measurement distance 
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3-12  
 1گيرياندازه زيرسطح

 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 دستگاه  4
  كليات  4-1

نسبت به مقدار شدت مبنـاي   ازهاي شدت صدا گيري تربه اندازهگيري شدت صدا بايد قادر هاي اندازهدستگاه
 هنگام استفاده از روش پيمايش، .بل باشندسوم هنگامي برحسب دسيدر بندهاي يك وات بر مترمربع، 12-10

گيـري شـامل پـروب بايـد بـا الزامـات رده يـك        دسـتگاه انـدازه   .گيري شوداندازه 2شدت بايد در زمان واقعي
  .ه باشدمطابقت داشت 6-2استاندارد بند 

 dB 10 +FpI، بايـد از مقـدار   pI0δ ،گرپروب ميكروفون و دستگاه تجزيه و تحليل فشار -شاخص پسماند شدت
  .باشدتر بيش
  شود؛توصيه ميمتري ميلي 50گذار فاصله از هاي شدت، استفادهبيشتر پروببراي 

   .را فراهم كنند 2-2 اندارد بنداست تعيين شده در الزاماتبايد  ،صدافشار گيري تراز  اندازه هاي دستگاه

  
  واسنجي  4-2

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

   .الزم استبار حداقل هر دو سال يكانجام اين عمل ، هاگيريهر سري از اندازه
            كـه تحـت آزمـون نـوعي و تصـديق قـرار دارد،       گيري شـدت صـدا   اندازه كه دستگاهموضوع  اينبراي كنترل 

  :پيروي شود روش زيراز بايد  ،پيش از هر بار استفاده از دستگاهكند، طور صحيح كار ميبه چنانهم
  .به دستگاه داده شود طبق دستورالعمل سازنده ،)باال آمدن(براي گرم شدن زمان الزم  -الف
مطـابق   1Lيـا   0Lواسنج فشار صداي رده صفر يا يك يـا  از شده و  قرار دادهفشار صدا  تحال دردستگاه  -ب

فشـار   و دستگاه بـر روي نشـانه   زمان براي دو ميكروفون استفاده شودطور همنوبت يا بهبه 5-2 استاندارد بند
  .صداي صحيح در هر دو كانال تنظيم شود

            فشـار   –شـدت  پسـماند  كـار بـرده شـده و شـاخص     براي دو ميكروفـون بـه   شدت پسماندوسيله آزمون  -پ
 عملكردموازنه فاز و هر روش ديگر كه توسط سازنده براي افزايش . شدت، برآورده سازد پسماندآزمون  وسيله

                                                 
1- Measurement subarea 
2- Real time 
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شود كه موازنـه فـاز و آزمـون پسـماند     ترجيحاً توصيه مي .كار برده شودتواند به، ميشودپيشنهاد مي دستگاه
   .انجام پذيرد دستگاه كارفشار در ترازي نزديك به تراز -شدت

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

  ونرتيب آزمت  5
  هااتاق  1- 5
  

  .باشند »الف«در پيوست  واجد شرايط شرح داده شدهبايد  ها و روش آزموناتاق
زمان واخـنش   .را فراهم آورند1-2استاندارد بند  الزامات مربوط به ابعاد اتاق در بايد ،دريافتمنبع و  هاياتاق

  .باشد 1-2اتاق منبع بايد مطابق الزامات استاندارد بند 
و  2-4-6بنـدهاي  ترتيب مطابق بهو نوفه زمينه را  FpI، فشار سطح –شدت  شاخصالزامات  اتاق دريافت بايد

مـؤثر  مصـالح  آزمونه قرار گرفته است، بايد پوششي از  مقابلديواري از اتاق دريافت كه در  .برآورده سازد 6-5
  .كننده باشندجذب ،نبايد در گستره بسامدي مورد نظر ديگر اتاق دريافتسطوح  .شته باشددا در جذب صدا

متر با مقاومت ميلي 900متر تا ميلي 600ضخامت كننده، براي مثال از يك اليه مصالح متخلخل بهعنوان جذببه ـ  يادآوري
عنوان مثال با يك فيلم  توان بهرا مي كنندهسطح جذب .كيلوپاسكال ثانيه بر مترمربع استفاده شود 10جريان ويژه تقريبي 

  .پوشش داد ترمميلي 3/0تر از به ضخامتي كم نازك پالستيكي

  
         كيلوگرم  300حداقل (بايد چگال باشد  شوند،ها، درها و غيره در آن نصب مياي كه پنجرهپركننده ديوار

بايد شامل ديواري با چگالي  گيرد،قرار مي در طرف اتاق دريافتكه ديوار پركننده وجهي از  ).بر مترمربع
بهتر است بسامد  .ر پركننده بايد داراي ساختار دوجداره باشدبنابراين ديوا .يا يك پوشش سبك باشد متفاوت

  .تر باشدهرتز كم 30جرم از  - فنر -تشديد جرم
  
  هآزمون  2- 5

 3-2 مطـابق اسـتاندارد بنـد    سـاختماني  كوچك اجزايبراي  يا 2-2آزمونه بايد مطابق الزامات استاندارد بند 
   .باشد

  
  شرايط نصب  3- 5

             3-2يـا بـراي اجـزاي كوچـك سـاختماني مطـابق اسـتاندارد بنـد          2-2تاندارد بنـد  آزمونه مطابق الزامات اس
 .سـمت اتـاق منبـع نصـب شـود     اين وجه بهكننده صدا باشد، طرف آزمونه جذبكه يكدر صورتي .نصب شود

متـر   4/2قل گيرند بايد حـدا گيري قرار ميزمان مورد اندازهطور همفاصله بين اجزاي ساختماني كوچك كه به
   ).3-2يعني دو برابر حداقل فاصله ارائه شده در استاندارد بند (باشد 
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  آزمونانجام  روش  6
  كليات  6-1

گيـري در اتـاق   برروي سـطح انـدازه   ،و ميانگين تراز شدت صدا بر روي سطح آزمونه ،ميانگين تراز فشار صدا
شـاخص كـاهش    باشـد،  مناسـب  ،سطح فشار –شدت  شاخصكه شرط آنبهسپس  .گيري شوداندازه دريافت

   .شده جزء ساختماني محاسبه شوداختالف تراز شدت صداي معمول صورت جايگزين،شدت صدا يا به
  
  داتوليد ميدان ص  6-2

در صورت اسـتفاده   .پيوسته در اتاق منبع استفاده شودحداقل از يك بلندگو در كنج يا يك بلندگو با حركت 
ايـن بـدان معنـي    . پـذير باشـند  دهنده كنج، نبايد از نظر آكوستيكي واكنشيلسطوح تشك در كنج، از بلندگو

هـر كنجـي كـه داراي    . نداشـته باشـند   سست هاياست كه ساختارها بايد توپر بوده و نزديك به سطوح، اليه
  .تواند مورد استفاده قرار گيردباشد، مي ”الف“شرايطي مطابق پيوست 

  

در يك كنج قرار داده  گوشسهبسته در يك محفظه باشد كه  1اينچي 12يك واحد  شامل تواندبلندگوي كنج مي ـ  يادآوري
  .توانند مورد استفاده قرار گيرندتر نيز ميها و واحدهاي كوچكمحفظه .متر باشد 75/0شده است و طول لبه آن تقريباً 

  
داد يـك خـط مسـتقيم بـه طـول      را برآورده سازد و در امتـ  2-2ي متحرك بايد الزامات استاندارد بند بلندگو

شئ مورد آزمـون بايـد    .متر باشد 7/0فاصله بين بلندگو و سطوح اتاق بايد حداقل  .متر حركت كند 2حداقل 
جـاي  بـه  .يـك از سـطوح اتـاق مـوازي باشـد     خط منبع نبايد با هـيچ  .خارج از ميدان مستقيم قرار داده شود

زمان از چنـد  استفاده هم .بت در امتداد خط استفاده كردحداقل پنج موقعيت ثاتوان از ميبلندگوي متحرك، 
هـاي يكسـان ولـي    كه منابع از يك نوع بوده و در تراز يكسان توسط نشانكشرط آنبه ،منبع صدا مجاز است

  .اندازي شوندبسته راهناهم
  .باشد 2-2بايد مطابق الزامات استاندارد بند  ي بلندگوصدامشخصات 

  
  در اتاق منبعبر روي سطح آزمونه  ي ميانگينفشار صدا گيري ترازاندازه  6-3

 چندين موقعيـت ثابـت ميكروفـون كـه     وسيله بهدر اتاق منبع بر روي سطح آزمونه تراز فشار صداي ميانگين 
 انتخـاب هـا  ها و كـنج هاي نزديك به لبهكل سطح آزمونه شامل قسمت بر رويطور يكنواخت ولي نامتقارن به

حـداقل تعـداد   . تـر باشـد  متـر كـم  ميلـي  50فاصله بين آزمونه و ميكروفون بايد از  .يري شودگاندازهاند، شده
  .ارائه شده است 1هاي ميكروفون در جدول موقعيت

  
  

                                                 
 متريسانتي 48/30 -1
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  هاي ميكروفون ثابت بر روي سطح آزمون در اتاق منبعحداقل تعداد موقعيت -1جدول  
  هاي ميكروفونحداقل تعداد موقعيت آزمونه

  براي هر جزء نصب شده در ديوار آزمونعدد  2  2-2ني كوچك مطابق تعريف استاندارد بند اجزاي ساختما
  6  مترمربع 3اجزاي ديگر تا مساحت 

  12  اجزاي ديگر
  

عالوه، در صـورت اسـتفاده از   به .ثانيه باشد 30بايد حداقل  1گيريزمان ميانگينبراي هر موقعيت ميكروفون، 
    .كامل را در برگيرد عبورچند گيري بايد يك يا ميانگينبلندگوي متحرك، زمان 

هـاي بلنـدگو و   بايـد از تمـام موقعيـت    موقعيـت بلنـدگوي ثابـت اسـتفاده شـود،     يا تعداد بيشـتري  اگر از دو 
  .عمل آيدگيري بهميكروفون، بر پايه انرژي ميانگين

  

  سمت دريافت گيري ميانگين تراز شدت صدا درزهاندا  6-4
  گيريسطح اندازه  6-4-1

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

    از يـك سـطح   متـر باشـد،    1/0ر از تـ اگر آزمونه در فرورفتگي نصب نشده باشد يا اگـر عمـق فرورفتگـي كـم    
  .خواهد بودترين حالت براي اجزاي كوچك ساختماني اين متداول .استفاده شود مكعب شكلگيري بهاندازه

  

   .توانند كاربرد داشته باشندمينيز  ايكرهنيمگيري سطوح اندازه براي اجزاي كوچك ساختماني،  ـ  يادآوري
  

 گيـري  از فواصـل انـدازه   .انتخـاب شـود   متر 3/0متر تا  1/0بين  طور معمولبه يريگدر ابتدا يك فاصله اندازه
در ميدان نزديـك، شـدت اغلـب     .، پرهيز شودشمرتعدليل ميدان نزديك جزء ساختماني متر، به 1/0تر از كم

رفتگـي،  نسـبت بـه درون فرو   معموالًدر بازشوي فرورفتگي  چنين ميدان صداهم .تمايل به تغيير عالمت دارد
از  تـر بـيش گيـري  شكل، از فواصل اندازهگيري مكعبهنگام استفاده از سطوح اندازه .تري دارديكنواختي بيش

  . متر اجتناب شود 3/0
  

  گيريسطح اندازه براي كيفيت احراز شرايطتعيين   6-4-2
مكـاني و   ميـانگين ، در صورت امكان .گيري شود، اندازهLIn، تراز شدت صداي عمودي مكاني و زماني ميانگين
 5فشـار سـطح از معادلـه     - سپس شاخص شـدت  .گيري شودزمان اندازهطور همبه، Lp ،تراز فشار صدا زماني

  :محاسبه شود
  

)5(  dBnIppI LLF  

                                                 
1- Integration 
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براي آزمونـه   FpIيعني اگر (بخش نباشد رضايت FpIيا  منفي شود گيري شدهاندازه يصداكه شدت در صورتي
    كننده صـدا در اتـاق دريافـت، بـيش از     بل يا براي آزمونه با سطح جذبدسي 10تر از كننده صدا بيشاببازت

زيـرا  . اسـت  جاذبها تنها براي اجزايي كه دو طرف آن( گيري بهبود داده شودشرايط اندازه، )بل شوددسي 6
 .)3-5شود؛ طبق بنـد  نصب مي اتاق منبعطرف بهسمت جاذب  كننده است،ها جذبكه يك طرف آن اجزايي

ر صورت مـؤثر واقـع نشـدن ايـن     د .متر افزايش يابدسانتي 10متر تا سانتي 5ميزان گيري بهابتدا فاصله اندازه
كـه در   اتـاق دريافـت   در سطحي ازجذب صدا  ممكن است الزم باشد تا تراگسيل جانبي كاهش يابد يا، اقدام
براي پيمايش، الزام شاخص ميدان صـدا بـراي هـر پيمـايش و هـر       .شود افزايش داده ،آزمونه قرار دارد مقابل

-انـدازه  هـاي براي زيرسطح و داشته اعتبار ،گيري كلولي تنها براي سطح اندازه .موقعيت بلندگو معتبر است

    .هاي مجزا، اين شاخص براي ميانگين سطح اعتبار دارددر مورد موقعيت .طور مجزا معتبر نيستگيري به
  
  روش پيمايش  6-4-3

طرف خارج جـزء  به گيريدر حين پيمايش، پروب همواره عمود بر سطح اندازه ،گيري شدت مثبتبراي اندازه
   .نگه داشته شود ساختماني تحت آزمون

زمـان پيمـايش بـراي هـر      .تواند از يك سطح يا تعدادي زيرسـطح تشـكيل شـده باشـد    گيري ميسطح اندازه
متر بر ثانيه انتخاب شـده   3/0متر بر ثانيه تا  1/0بين  سرعت پيمايش. ن استمتناسب با مساحت آ زيرسطح،

هـاي  از توقـف  ولـي  شده ها متوقفگيريبراي رفتن از يك زيرسطح به ديگري، اندازه .ثابت نگه داشته شود و
  .ديگر پرهيز شود

در هـر لبـه مطـابق     كه ايـن خطـوط  طوريهر سطح يا زيرسطح با استفاده از خطوط موازي، پيمايش شود به
پيمـايش،   يـاز بـراي خـط   چگـالي مـورد ن   .)صورت مارپيچبه(و به خط بعد بروند خميده شده باشند  1شكل 

هاي صدا به چگـالي خـط   ها از قبيل نشتقاعدگيمقدار زياد بي .انتشار صدا دارد قاعدگيبيبستگي به ميزان 
             برابـر بـا فاصـله   اي انتخـاب شـود تـا    گونـه  بـه معمـوالً  فاصله خطي بين خطوط پيمـايش . نياز دارد تريبيش
   .گيري باشداندازه

مكعب شكل باشد، به نواحي نزديك بـه فصـل مشـترك سـطح      ،2گيري مانند شكل كه سطح اندازهدرصورتي
بايد اطمينان حاصل شود كـه  . اي شودمكعب و ديوار جداكننده كه آزمونه در آن نصب شده است، توجه ويژه

گيـري قـرار   مـورد انـدازه  گيـري،  از طريق پيمايش سطح انـدازه  طور مناسبمام شدت صداي منتشرشده، بهت
  . طور ويژه، پيمايش تا حد ممكن نزديك به ديوار جداكننده صورت پذيردبه .گرفته است
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   الگوهاي پيمايش براي دو پيمايش -1شكل 
  
  

  
   گيري مكعب شكلسطح 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

شئ  ازهاي پروب، تقريباً به اندازه فاصله ابتدا فاصله بين موقعيت .استفاده كرد 3-4-6در بند  شرح داده شده
از  هسـتند،  نگصداي ناهم شارزياد يا  نشت صداي داراي كه يهايبراي آزمونه .انتخاب شود ، d، مورد آزمون

   بـراي انجـام    .گيـري ثابـت نگـه داشـته شـود     ولي فاصله انـدازه  ده،ي استفاده شترگيري فشردهاندازه خطوط
استاندارد  ”ب“پيوست  ه ازبا استفاد .پيروي شود 4-2هاي رتبه دو مطابق استاندارد بند ها از روشگيرياندازه
، ر هـر موقعيـت پـروب   د .گيري، كنتـرل شـود  هاي اندازهعيتموق شده برايانتخاب بودن آرايه كافي 4-2بند 

بلنـدگو   هـاي عبـور حـداقل تعـداد    در صورت استفاده از بلندگوي متحرك، .گيري شودثانيه اندازه 10حداقل 
ها و اجزاي كوچك ساختماني، بايد دو بـار و  درها، پنجره درمورد، پروبهاي براي يك سري كامل از موقعيت
       .براي ديوارها بايد هشت بار باشد

  
  گيريروش پيمايش براي يك سطح اندازه  6-4-5

دو پيمـايش كامـل، هـر     باشد، براي هر موقعيت ثابت بلندگو، گيري مناسبشرايط محيطي اندازهكه يهنگام
درجـه چـرخش داده    90الگوي پيمايش بين دو حالـت،   .دننتايج مقايسه شوكدام براي يك الگو انجام داده و 

بـل  دسي 0/2تر از كم، هرتز 80 هرتز تا 50 بسامدي در گستره گيريكه اختالف بين دو اندازهدرصورتي .شود
گيـري  گيري با ميانگيننتيجه اندازه باشد،بل دسي 0/1تر از هرتز، كم 160هرتز تا  100و در گستره بسامدي 

 .ها معتبـر نيسـتند  گيرياندازه باشد،اين مقادير تر از اگر اختالف بيش. شودگيري ارائه ميحسابي از دو اندازه
 در صورت عدم تطابق با الزامات، چگالي خطوط .دو الگوي پيمايش تا برآورده شدن كامل الزامات، تكرار شوند

 تـا ها گيريه و اندازهگيري تغيير داده شداندازه محيطيشرايط گيري يا سطح اندازه زمان پيمايش ياپيمايش، 
چنان هم ،ها مطابقت با الزامات غيرممكن باشداگر با وجود اين تالش .تكرار شوندالزامات  كامل برآورده شدن
ن وضوح بيـا الزامات اين روش، به ها بامغايرت كليهكه شرط آنتوان در گزارش آزمون ارائه نمود بهنتايج را مي

  .شوند
يك جفت پيمايش براي هر موقعيت  ،استفاده شود يا بيشتر ي كنجاز دو موقعيت بلندگونوبت به كهيدرصورت

تمـام نتـايج شـامل     .دنبا الزامات فـوق مطابقـت داشـته باشـ    بايد  هاپيمايشاز هر جفت . دپذيربلندگو انجام 
  .هاي انجام شده ارائه شوندكليه پيمايش بر پايه انرژيصورت ميانگين ميدان به شاخصشاخص كاهش صدا و 

سـطح   .كامـل را در برگيـرد   عبـور بايد يك يا چند  هر پيمايش زمان در صورت استفاده از بلندگوي متحرك،
، همانند موقعيـت ثابـت بلنـدگو    .دايش مختلف، مورد پيمايش قرار گيرگيري با استفاده از دو الگوي پيماندازه

  .ندقرار گير رزيابيامورد  هاي دو الگوميانگين
پـيش از  تـوان  مـي  د،شـو گو استفاده پنج موقعيت ثابت براي بلنداز بلندگوي متحرك،  جايبه اگرمثال راي ب

از  متشـكل  يـك سـري كامـل    ،مورد نياز ين براي دو الگوي پيمايشگكنترل اختالف بين ترازهاي شدت ميان
هـر سـري از الگوهـا از ميـانگين بـر پايـه انـرژي        نتـايج   .انجام داد پنج پيمايش افقي و پنج پيمايش عمودي

  .آيددست ميها بهپيمايش
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 كوچـك  ها و اجـزاي سـاختماني  درها، پنجره در موردكامل پيمايش /عبورزمان بايد  براي هر الگوي پيمايش،
    . ثانيه باشد 300ثانيه و در مورد ديوارها، حداقل  60حداقل

  
  گيريازهسطح اندزير چندروش پيمايش براي   6-4-6

  .كار برده شودبه 4-4-6يا  3-4-6هاي ارائه شده در بندهاي براي هر زيرسطح، روش
طور جداگانـه  هر كدام به و تقسيم شده باشد، Smiمساحت به زيرسطح گيري به چندكه سطح اندازهورتيدر ص

  :شودارزيابي مي 9، از معادله LInتراز شدت صداي عمودي،  ميانگين ،باشند پيمايش شده
  

)9(  dB 
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  .اضافه شودمربوط  Smiيك عالمت منفي پيش از ، 9در معادله بايد  ،)شئ مورد آزمون باشدطرف به
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، برحسب Smi مساحت روي گيري شده سطح بر، عبارت است از تراز فشار صداي ميانگينLpiكه در آن 

  .بلدسي
  
  نوفه زمينه  6-5

  .تر از نوفه زمينه باشندبل بيشدسي 10تراز فشار صدا و تراز شدت صدا، هر دو بايد حداقل 
  :دادقرار كار بردن روش زير مورد آزمون توان با بهاين الزامات را مي

 .بـل كـاهش داده شـود   دسـي  10ز منبـع  گـاه تـرا  بل باشد، آندسي 10تر از ، كوچكFpIميدان،  شاخصاگر 
  .اندگاه الزامات برآورده شدهبل تغيير داشته باشد، آندسي 1تر از كم ،FpIكه درصورتي
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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،ه شرح ببرحسب هرتز 
 80 63 50 

  
بـه   برحسب هرتـز  سوم هنگامي با بسامدهاي مركزي يك هاي بند صافياز  با استفاده توانها را ميگيري اندازه
    :   ددا انجام نيز زير شرح

 160 125 100 
سوم هنگـامي  ه از ترازهاي يكبا استفاد 2-2استاندارد بند  همانند هنگامي در صورت نياز بايدمقادير بند يك
  .محاسبه شوند

  

  نتايج بيان  7
در تمـام بسـامدهاي    ،RI، شـاخص كـاهش شـدت صـدا    ، مقـادير  صـدابندي هـوابرد آزمونـه    ارائه نتـايج  براي
 سـطح فشـار ميـدان    -شـدت  شاخصهمراه به ،نمودار يا/ گيري بايد تا يك رقم اعشار به شكل جدول و اندازه
بـا   بايـد ، مقيـاس لگـاريتمي   در نسـبت بـه بسـامد   بل  تراز برحسب دسير امقدصورت  هبنمودارها . شوند ارائه

  :شوند ترسيماستفاده از ابعاد 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
    

نتايج حاصـل از اسـتاندارد بنـدهاي    طور جداگانه يا همراه با توان بهرا ميستاندارد دست آمده از اين انتايج به
گـزارش  روشـني در  بـه  بايدگستره بسامدي مورد استفاده  .داد گزارش »پ«پيوست ] 3[يا مرجع  2-3، 2-2

   .دشوبيان آزمون 
  :باشدموارد زير  شامل ملي به اين استاندارد ارجاع با بايد گزارش آزمون

  ؛ها گيري مؤسسه انجام دهنده اندازه نام ـ فال
  آزمون؛ محلمشخصات ـ ب 
  ؛نام مشتري ـ پ
  ؛ونتاريخ آزم ـ ت
  ؛، شامل نصب، درزبندي و جرم واحد سطحتشريح آزمونه ـ ث
  ؛گيري هاي اندازه حجم و تشريح اتاق ـ ج
  ؛Sm، كل گيري اندازه سطحو ، Sمساحت نمونه مورد آزمون،  ـ چ
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     تابعي از بسامد؛ صورت شدت صدا به شاخص كاهش ـ ح

  ؛صورت تابعي از بسامدبه ،pI0δ فشار، -و شاخص پسماند شدت FpI فشار سطح، -شدت شاخص ـ خ
گيـري، در  انـدازه  )هـاي زيرسـطح ( شـرح قطعـات   ؛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 به اطالعات مربوط ـ ذ
  اطالعات درباره روش آزمون مورد استفاده؛ ـ ر
  .نام، نام خانوادگي و امضاي آزمايشگر ـ ز
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  يوست الفپ
  )يزاملا(

  كيفيت احرازشرايط تعيين 
  

    كليات  1-الف
بـا   1پـذير گيري شاخص كـاهش صـداي يـك پانـل انعطـاف     وسيله اندازهامكانات آزمون و روش آزمون بايد به

 .اين شاخص كاهش صدا بايد بـا اسـتفاده از معـادالت زيـر محاسـبه شـود       .، كنترل شود m2 S > 1 مساحت 
هرتـز، از            160هرتـز تـا    50شـده نبايـد در گسـتره بسـامدي     شده و محاسبهگيرياندازهانحرافات بين مقادير 

  .باشدتر بل بيشدسي 0/4
پذير، تنهـا وابسـته بـه تراگسـيل     كاهش صدا براي يك پانل انعطاف شاخص ،»پ«پيوست ] 5[مطابق مرجع 

  :، محاسبه كرد1وسيله معادله الفصورت نظري بهتوان آن را بهواداشته است و مي
  

d0 )1الف( 2 Log10  RR 
  

  :شودسبه ميمحا 2فبر اساس معادله ال ،طبق قانون جرم ،R0كه در آن 
  

 )2الف(
c

mf
R


π

Log200  

  
اي كه توسط يك ميدان صداي پخشا به ارتعـاش درآمـده اسـت، بـا اسـتفاده از      صفحه ، برايdσبازده انتشار، 

  :شودمحاسبه مي 3تقريب معادله الف
  

 )3الف(













 S

c

f
. 2πLn200

2

1
d 

  
، جرم سـطحي برحسـب كيلـوگرم بـر     mد برحسب هرتز، عبارت است از بسام  f ،3و الف 2هاي الفدر معادله
 S، سرعت صوت در هـوا برحسـب متـر بـر ثانيـه و      cكيلوگرم بر مترمكعب، ، چگالي هوا برحسب ρ، مترمربع

مترمربع باشـد،   1كه مساحت آزمونه حداقل درصورتي. عبارت است از مساحت سطح آزمونه برحسب مترمربع
  .شده در اين استاندارد، معتبر استيينبراي گستره بسامدي تع 3معادله الف

  :])6[طبق مرجع (محاسبه شود  4، بايد بر اساس معادله الف ρc، 2در معادله الف

                                                 
1-  Limp panel 
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 )4الف( 
0273

273
427

B

B
.c





 

  :كه در آن
θ   دما، برحسب درجه سلسيوس؛  
B  فشار استاتيك، برحسب پاسكال؛  

B0   سكالهكتوپا 1013فشار استاتيك مرجع، برابر با.  
  :محاسبه شود 5، بايد براساس معادله الفc، 3در معادله الف

  
60331 )5الف( .c  

  
    هامثال  2-الف

اي منفرد مانند مورد توصـيه شـده در   ، يك صفحه ورقهمتر 25/1 ×متر 50/1براي يك بازشوي پنجره با ابعاد 
صـفحه  / رزيـن / دويچ صفحه فوالدينشامل ورق ساه اين سامان .مفروض است 2-2استاندارد بند  4-2-بند پ
با مقطـع  كه به يك چهارچوب  است كيلوگرم بر مترمربع 17با جرم سطحي  مترميلي 2/2ضخامت به فوالدي
ابعـاد قسـمت آزاد    .اسـت محكم شده  كشسان پالستيكيتوسط درزبند و  شده پرچ هاييتوسط پيچ ايشبكه
  .ارائه شده است 1در جدول الف شاخص كاهش صداي محاسبه شده. متر است 412/1 ×متر 162/1پانل 

متر بـا  ميلي 5/12ضخامت به 1گچياي از جنس تختهو آزمونه مترمربع 10براي يك بازشوي ديوار با مساحت 
فهرسـت   1در جـدول الـف   شـده ي محاسبهكيلوگرم بر مترمربع، مقادير شاخص كاهش صدا 10جرم سطحي 

     .شده است
  

  
  )درجه سلسيوس 23هكتوپاسكال و دماي  1013در فشار (شاخص كاهش صداي محاسبه شده  – 1فال جدول

  بسامد
  )Hz( هرتز

 ورق ساندويچ فوالدي
  كيلوگرم بر مترمربع 17به جرم سطحي 

  بازشوي آزمون 
  متر 50/1 ×متر  25/1ابعاد  به

 )dB(بل  دسي

  گچيتخته
  كيلوگرم بر مترمربع 10به جرم سطحي 

  ون بازشوي آزم
  مترمربع 10مساحت به

  )dB(بل  دسي

50  3/21  7/10  
63   2/21  9/11  
80  7/21  4/13  
100  7/22  8/14  
125  8/23  3/16  
160  1/25  9/17  

                                                 
1- Plaster board 
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يت و نوع منبع صدا، افـزايش جـذب   تغيير موقعبا  د،قبول نباش ون تعيين كيفيت قابلكه نتيجه آزمدر صورتي
يا تغيير هندسه يكي از دو اتاق آزمـون   اهش زمان واخنش اتاق منبع،ك آزمونه در اتاق دريافت، قسمت مقابل

    .چوبي انجام داد توان توسط يك تخته اين عمل را مي .براي دستيابي به نتايج مطلوب تالش شود
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  ب يوستپ
  )ياطالعات(
  گيرياندازه روش شدهدقت برآورد

  
بهتر است توجه شود كه تجديدپذيري به ابعاد  .گيري ارائه شده است مثالي از دقت روش اندازه 1بدر جدول 

  .و ساختار آزمونه بستگي دارد
  

  انحراف معيار  برآورد شده تجديدپذيري براي شاخص كاهش شدت صدا  -1ب جدول
 بسامد

 )Hz( هرتز
 RI انحراف معيار

  )dB( بل دسي
50 5/2  
63 5/2  
80 5/2  
100 0/2  
125 0/2  
160 0/2  

  
، در جـدول  2-2دست آمده از اين اسـتاندارد و اسـتاندارد بنـد    برآورد شده بين نتايج بههاي ميانگين اختالف

  .ارائه شده است 2ب
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 )RI(دست آمده از اين استاندارد ي بهشاخص كاهش شدت صدا بينميانگين  برآورد شده  هاياختالف -2ب جدول
  )'R( 2-2دست آمده از استاندارد بند و نتايج به

  دبسام
  )Hz( هرتز

  يانگينف مختالا
- R' RI 
  )dB( بل دسي

50 4-  
63 3-  
80 2-  
100 1-  
125 0  
160 1  

  

      هـا و ديوارهـاي   بـر روي پنجـره   انجـام شـده   گيـري  انـدازه  16بـر پايـه    ،2و ب 1ب هـاي موجود در جدول مقادير  ـ   يادآوري
هـاي ارائـه شـده در ايـن     بـا اسـتفاده از روش   ترتيببه ،هاگيريهندازاين ا. است آزمايشگاه اروپايي مختلف چهاردر  ،گچيتخته

  )»پ«پيوست ] 3[مطابق مرجع . (اندانجام پذيرفته 2-2استاندارد و استاندارد بند 
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