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 خدا نامبه

 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی
 و اسـتاندارد  مؤسسـۀ  مقـررات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3مـادۀ  یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 اسـتانداردهاي  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ایران) رسمی( ملی

 مؤسسات و مراکز نظران صاحب *مؤسسه کارشناسان از مرکب فنی هاي کمیسیون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوین

 شـرایط  بـه  توجـه  بـا  و ملـی  مصـالح  بـا  همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و تولیدي پژوهشی، علمی،

 کننـدگان، مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاري و فناوري یدي،تول

 پـیش  .شـود  مـی  حاصـل  دولتـی  غیر و دولتی هاي سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

 پس و شودمی ارسال مربوط فنی هاي کمیسیون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهی براي ایران ملی استانداردهاي نویس

 )رسـمی ( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت از

  .شود می منتشر و چاپ ایران

 کننـد  می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 ترتیـب،  بـدین  .شـود  مـی  منتشـر  و چـاپ  ایـران  ملـی  استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

 ملـی  کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط دارداستان

 المللـی  بـین  کمیسـیون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بـین  سازمان اصلی اعضاي از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 کـدکس  کمیسیون 4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و (IEC)2الکتروتکنیک 

 هاي نیازمندي و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهاي تدوین در .کند می فعالیت کشور در (CAC)5 غذایی 

 .شودمی گیريبهره بینالمللی استانداردهاي و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهاي آخرین از کشور، خاص

 مصـرف  از حمایـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بینی پیش موازین رعایت با تواند می انایر صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 و محیطـی  زیسـت  مالحظـات  و محصـوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حصـول  عمومی، و فردي ایمنی و سالمت حفظ کنندگان،

ـ  وارداتـی،  اقالم یا / و ر کشو داخل تولیدي محصوالت براي را ایران ملی استانداردهاي از بعضی اجراي اقتصادي،  تصـویب  اب

 اجـراي  کشـور،  محصوالت براي المللی بین بازارهاي حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید اجباري استاندارد، عالی شوراي

 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـیدن  اطمینـان  بـراي  همچنین . نماید اجباري را آن بنديدرجه و صادراتی کاالهاي استاندارد

 و کیفیت مدیریت هاي سیستم صدورگواهی و ممیزي بازرسی، آموزش، مشاوره، زمینۀ در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات

 ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وسایل )واسنجی( کالیبراسیون مراکز و ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت

 تأییـد  گواهینامـۀ  الزم، شـرایط  احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران صالحیت تأیید نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و

 وسـایل  )واسـنجی ( کالیبراسـیون  یکاها، المللی بین دستگاه ترویج .کند می نظارت آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت

 این وظایف یگرد از ایران ملی استانداردهاي سطح ارتقاي براي کاربردي تحقیقات انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                                                                                                                   
 ایران�صنعتی�تحقیقات�و�استاندارد�موسسۀ *

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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  پیش گفتار

  

 کـه " آکوستیک داخلیگیري در آکوستیک ساختمانی و  هاي نوین اندازه کاربرد روش -آکوستیک" استاندارد

 در و شده تدوین و تهیه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکنتوسط  مربوط هاي درکمیسیون آن نویس پیش

 هاي سـاختمانی  مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده استاندارد ملی کمیتۀ اجالس دویست و نود و هفتمین

 و قـوانین  اصـالح  قـانون  3 مـادۀ  یـک  بنـد  استناد به اینک است، گرفته قرار تصویب مورد 13/6/89 مورخ

 ایران ملی استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ

   .شودمنتشر می

خـدمات،   و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی هاي پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ براي

 تکمیـل  و اصـالح  بـراي  که پیشنهادي هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهاي

 گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مـورد  مربـوط  فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه این استانداردها

   .کرد استفاده ملی استانداردهاي تجدیدنظر آخرین از همواره بنابراین باید.

  

  :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ براي که خذيأبع و ممن

BS EN ISO 18233:2006, Acoustics- Application of new measurement methods in building 
and room acoustics   
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   مقدمه

اما د، ششروع  1960به پدیده تراگسیل صدا، تقریباً از سال  برای های تحلیل آماری نشانک روش پیشرفت

های تحقیقاتی  زمایشگاهبهترین آ رج ازخا ها در این روش از استفاده موجب شد تا فقدان توان محاسباتی

  .شد، میسر نبامجهز

 رقومینشانک پردازش های  مؤلفهو استفاده از  با توان باالکامپیوترهای شخصی ، ساز مدار دیجیتالدرپیشرفت 

 گسترده گیری بر پایه تحلیل کاربرد تجهیزات اندازه ،میدانیهای  آزمایش در صدا گیری تجهیزات اندازه در

 ویژه هایافزار اختصاصی، همانند نرم ابزارهایدر در حال حاضر . سازد فراهم می به آسانی را رقومینشانک 

ای مورد  به طور گستردهو   شود می بردههایی به کار  چنین روش در کامپیوترهای عمومی، مورد استفاده

  .گیرد ار میاستفاده قر

نوفه زمینه و  کاهش اثرهای متعددی مانند  دارای برتری کالسیک،های  در مقایسه با روشهای نوین  روش

حصول ، خطر ی تعیینبا این وجود در صورت عدم پیروی از رهنمودها .هستند گیری افزایش گستره اندازه

نسبت به  های کالسیک سه با روشممکن است در مقایهای نوین  روش. نامعتبر وجود خواهد داشتنتایج 

  .دارای حساسیت بیشتری باشند تغییرات زمان و تغییر شرایط محیطی

گیری نوین در  های اندازه هدف از تدوین این استاندارد ارائه الزامات و رهنمودهایی برای استفاده از روش

آن در ساخت تجهیزات توان از  آکوستیک داخلی است، اما می های آکوستیک ساختمانی و یریگ اندازه

  .استفاده کرد نیز ها ه اجرای این روشگیری مربوط ب اندازه

از مشکالت و  نیز های کالسیک وشر تجهیزات کارآزموده یک کاربر حتی امکان دارد جایی که از آن

 های نظری تر پایه افزایش فهم عمیقبه کاربر های نوین آگاه نباشد،  های روش کاربرد  های برخی محدودیت

ی به ارائه رهنمودهای بیشتری برای کاربردهاسازندگان دستگاهها همچنین  .شود می ترغیب های نوین روش

دهند که حصول نتایج  هایی قرار می آن را به صورت هدفی برای طراحی دستگاه و  شوند ترغیب می مختلف

  .دهند نامعتبر را هشدار می

صدابندی در  گیری برای اندازه های جدید اربرد روشالزامات مربوط به ک رهنمودها و ،این استاندارد

این  .دهد میرا ارائه  مربوط به آنهای  گیری زمان واخنش و کمیت ها و اجزای ساختمانی، اندازه ساختمان

تعداد و گیری،  ازهاند های مورد کمیتوص در خصهای کالسیک  داردهای مربوط به روشنای استامرجع بر

        .تدوین شده است یریگ ه اندازهب و شرایط مربوط ریگی انتخاب نقاط اندازه
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گیري در آکوستیک ساختمانی و آکوستیک  اندازه نوین هاي کاربرد روش -آکوستیک

 داخلی

  هدف و دامنه کاربرد   1

برای  نوینی ها روشارائه رهنمودها و تعیین الزامات مربوط به کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد

رهنمودها و الزامات مربوط به . است  ها و اجزای ساختمانی مانساخت های آکوستیکی ویژگی گیری زهاندا

 ناوردایی، پردازش نشانک و کنترل محیطی به همراه الزاماتی برای خطی بودن و 1تحریک انتخاب نشانک

  . های مورد آزمون، ارائه شده است  امانهس 2زمانی

گیری  اندازه ها و صدابندی هوابرد نما، دابندی هوابرد بین اتاقص ندنماهایی  گیری این استاندارد برای اندازه

گیری  گیری جذب صدا در اتاق واخنش و اندازه اندازه ،ها آکوستیکی اتاق های فراسنجزمان واخنش و دیگر 

  .، کاربرد داردضریب افتو  شارتعاهای  اختالف تراز

 تعیین شده گیری های اندازه روش وان جایگزینی براید که به عنشو می مشخص یهای این استاندارد روشدر 

مورد   "پ"پیوست  ]4[و  ]2[، ]1[های کالسیکی از قبیل مراجع  شش دهنده روشدر استانداردهای پو

    .گیرند استفاده قرار می

  مراجع الزامی   2

. اع داده شده استبه آنها ارج ملی ایران مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد

  . محسوب می شودملی ایران بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد 

ها و تجدید نظرهای بعدی آن  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه

شار به آنها ارجاع داده شده مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتدر مورد . مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست

  .های بعدی آنها مورد نظر است است همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

  :ر برای این استاندارد الزامی استاستفاده از مراجع زی

  

2-1 IEC 61260, Electroacoustics- Octave-band and fractional-octave-band filters 
2-2 IEC 61672-1, Electroacoustics-Sound level meters- part1: Specifications 

  

  ، تعاریف و عالئم اختصارياصطالحات   3

  اصطالحات و تعاریف  3-1

  :شود کار برده می در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به

                                                                                                                                                   
1- Excitation Signal 
2-Time Invariance 
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3-1-1    

  1روش کالسیک

طور  های افت به نرخگیری که در آن ترازهای فشار صدا یا  اندازه داولروش کالسیک عبارتست از روش مت

  . شوند های ضربه تعیین می به نوفه تصادفی یا نشانک  های ثبت شده مستقیم به واسطه پاسخ

3-1-2    

  2نوینروش 

، ابتدا پاسخ گوناگون معینهای  با استفاده از نشانک در آن گیری که عبارت است از روش اندازه نوینروش 

 کاهشهای  و نرخ مورد نیازواسطه آن ترازهای فشار صدای  و به آید میدست  ون بهممورد آز سامانهضربه 

  .شود دست آورده می به

هایی  توان در موقعیت عنوان مثال می باشند، به تکمیلی و هدفمندهای  مشخصهدارای  توانند یم نوینهای  روش  -یادآوري

به عنوان مثال  نوینهای  روش ت آمده ازنتایج به دس. شوند میدست آورد که در روش کالسیک به دست آورده ن نتایجی را به

  .تر باشند توانند در برابر نوفه منابع دیگر ایمن می

3-1-3    

  3نسبت نشانک به نوفه مؤثر 

  نشانک به نوفهنسبت 

نشانک که  بخشی از میانگیننسبت نشانک به نوفه عبارتست از ده برابر لگاریتم بر پایه ده نسبت مقدار مربع 

جزء ناخواسته  میانگین، به مقدار مربع شود آورده میدست  به نوینو توسط روش ناشی از تحریک است 

  .شود حاصل می منابعآید و از منابعی به جز   دست نشانک که باهمان روش به

  .شود بل بیان می بر حسب دسینسبت نشانک به نوفه مؤثر  - 1یادآوري

نسبت نشانک به نوفه مؤثر شوند،  س روش کالسیک بنا نهاده میبر اسا نوین  های مربوط به روش شیوههنگامی که  - 2یادآوري

  .گیرد مورد استفاده قرار می به جای نسبت نشانک به نوفه معمول

    

                                                                                                                                                   
1-Classical Method 
2-New Method 
3-Effective Signal-to-Noise Ratio 
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3-1-4    

  1هقله به نوفنسبت 

نشانک که ناشی از  بخشی ازمقدار مربع قله  نسبت قله به نوفه عبارتست از ده برابر لگاریتم بر پایه ده نسبت

ناخواسته نشانک که  بخش میانگین، به مقدار مربع شود آورده میدست  به نوینتوسط روش تحریک است و 

  .شود حاصل می تحریک منابعدست آید و از منابعی به جز  باهمان روش به

  .شود بل بیان می به نوفه بر حسب دسی نسبت مؤثر قله - 1یادآوري

3-1-5    

  2بند کسر هنگامی

عبارت است مشخص شده است،  1-2همان صورت که در استاندارد بند به بر حسب هرتز  بند کسر هنگامی

  .بند کسر هنگامیصافی  باالتر بند مربوط به یکلبه لبه بند تا بسامد تر  لبه پاییناز گستره بسامدی از بسامد 

  نمادها  3-2

MLS   3 بیشینه های دنباله طولروش    

SS   4جاروب سینوسیروش     

   گذاري نشان  4

  )MLS( بیشینه هاي ه طولدنبال روش  4-1

  .شود تخصیص داده "ISO 18233-MLS"استاندارد  معرفیاستاندارد  به عنوان MLSالزم است یک روش 

  )SS( جاروب سینوسی روش  4-2

  .شود تخصیص داده "ISO 18233-SS"استاندارد  به عنوانمطابق این استاندارد  SSالزم است یک روش 

  تئوري   5

   کلیات  5-1

صورت   هها را ب تراگسیل صدا میان اتاق را همانندتوان تراگسیل صدا در داخل یک اتاق  ل میمعموطور به 

قابل اجرا برای چنین تئوری کلی بنابراین  .در نظر گرفت ناوردازمان خطی و  سامانهتقریب نزدیکی از یک 

ورد استفاده قرار برای پایه گذاری ارتباط میان تحریک و پاسخ مربوط به تراگسیل صدا م هایی امانهس

  .گیرند می

 همانندساختارها  بر روی  سرعتهای  گیری  اندازهدر مورد  این .است ها گیری تمام اندازه اساسپاسخ ضربه 

  .ها قابل اجرا هستند اتاق ونگیری شده در فشار صدای اندازهگیری  اندازه

                                                                                                                                                   
1-Peak-to-Noise Ratio 
2-Fractional-Octave Band 
3-Maximum Length Sequence Method 
4-Swept-Sine Method 
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  صدا در یک اتاق   5-2

های نهم تا دوازدهم  و قسمت 8568 به شماره یرانهای سوم تا پنجم استاندارد ملی ا هدف از قسمت

صدابندی هوابرد مربوط به اجزای گیری  اندازه، تعیین روش هایی برای 8568 به شماره استاندارد ملی ایران

زمان   گیری اندازه "پ"پیوست  ]2[در مرجع . های مسکونی است ساختمانی و صدابندی میان ساختمان

ها با  هایی تراز فشار صدا و زمان واخنش در اتاق گیری چنین کمیت ندازهبرای ا. شود واخنش تعیین می

  .دنگیری شو کارگیری تحریک نوفه باید اندازه به

 یکنواختتراز  یک شود تا گیری زمان واخنش، منبع نوفه به مدت زمان کافی روشن نگه داشته می برای اندازه

در این استاندارد  .گیرد مورد بررسی قرار میدر اتاق شود و افت صدا  می قطعپس از آن منبع . به دست آید

  .شود می در نظر گرفته t=0نوفه  قطع زمان

 )نوفه زمینه(پایدار به طور کلی ثبت تراز فشار صدا برحسب زمان شامل اطالعاتی در رابطه با تراز فشار 

وار نشان  صورت نمونه به نمودار یک تراز برحسب زمان 1در شکل . نیز زمان واخنش است و دست آمده به

شود و  ثبت می t<0ر زمان د پایدارتراز فشار صدای شود،  قطعپیش از آن که منبع صدا  .داده شده است

شود تا زمان  افت پردازش می سپس میزان. ارائه داده خواهد شد  t�0اطالعات مربوط به افت در زمان 

  .واخنش به دست آید

  

  

  
  

  راهنما

L0 پیش از قطع تحریک پایدار تراز صدای  

LN  تراز نوفه زمینه  

t زمان  

  .شود قطع می  t=  0در زمان منبع نوفه   -یادآوري

  برحسب زمان  وار تراز منحنی نمونه  -1شکل
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مشخص را برای تحریک  آماری، یک نشانک ها هوابرد در اتاق یگیری صدا اندازه مربوط بههای کالسیک  روش

با وجود آن که اتاق در اکثر . اند شده یینتع "پ"پیوست  ]2[و  ]1[مراجع  ها در ین روشا. سازند می

به یک  تحریک تصادفی آماری از پراکندگیتعریف شود،  معین سامانهتواند به عنوان یک  ها می موقعیت

 معمول طور به بنابراین. شود که با یک انحراف معیار مشخص می شود در نتایج منجر می آماری اختالف

ی مورد نیاز است تا نتایجی نزدیک به مقادیر آماری مورد انتظار های بیشتر گیری اندازهاز  یریگ میانگین

یک  گیری فضایی ترکیب شود تا تواند با میانگین برای روش کالسیک میگیری  چنین میانگین. دست آید به

  .برای اتاق به دست آید مقدار میانگین

هنگامی  کسردست آمدن نتایج در بندهای بسامدی  به راین استاندارد بهای توصیف شده در ای روش

  .شوند و مطابق با آن الزامات و رهنمودها ارائه می اند ده شدهاختصاص دا

توان  است که دریک نقطه مشاهده معین، افت مورد انتظار را می نشان داده شده "پ"پیوست  ]6[در مرجع 

و نقطه مشاهده ) بلندگو(پردازش پاسخ ضربه بین نشانک تحریک با گیری  بدون میانگینطور مستقیم  به

این تئوری  .ناوردا باشد، این مسأله صادق است -خطی و زمان سامانهتا زمانی که  .دست آورد به) ونفومیکر(

کار  توان بسط داد و برای صدا در اتاق منبع، صدا در اتاق دریافت و تراگسیل از منبع به اتاق دریافت به را می

  .برد

 1پیچش صورت  توان به گیری پاسخ در روش کالسیک بر اساس نوفه تحریک را می اندازه به صورت تئوری 

، توسط نوفه با این وجود در روش کالسیک با تحریک. میان نشانک تحریک و پاسخ ضربه اتاق توصیف کرد

  .ه معلوم نیستاطالعات مربوط به پاسخ ضرب شود و معموالً طور مستقیم ثبت می پاسخ به

دست  پردازش پاسخ ضربه بهتوان با  اند، نتایج را می که در این استاندارد توصیف شده نوینهای  مطابق با روش

  .آورد

ربردی اهای ک ها، صافی ها، مبدل است که شامل تقویت کننده سامانهمعمول پاسخ ضربه، پاسخ ضربه مرکب  طور به - 1یادآوري

  .گسیل و دریافت استفضای بسته میان نقاط تراو 

توسط  کار برد که توان به های متعددی را می دست آوردن پاسخ ضربه یا تابع پاسخ بسامدی روش برای به

گیری معمول قابلیت  ها در شرایط اندازه در صورتی که این روش .شود ربوط میبه پاسخ ضربه م تبدیل فوریه

  .استفاده کرد توان میها  وشاین ر تمامارائه نتایج معتبری را داشته باشند، از 

 نوفهدست آید و پس از آن  به پایدارشود تا شرایط  تحریک می پایدارهنگامی که اتاقی توسط یک نوفه سفید 

آید  دست می به 1ر اساس معادله ب t�0شود، مقدار تراز مورد انتظار در هر زمان  می قطع  t=0در زمان 

  ) :"پ"وست پی ]6[مرجع  مطابق(

)1                                      (                                 dB            �
�

�
�
�

�
� �

�

t

dtth
C

W
tL )(log10)( 2

ref

0  

  :که در آن

W0  واحد پهنای بند نشانک تحریک؛  رثابتی برای تعیین توان نشانک ب  

                                                                                                                                                   
1-Convolution 
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h(t)  پاسخ ضربه؛  

Cref   برای محاسبه تراز اختیاریمقدار مبنای.  

  

با یک این افت به طور متعارف . روش کالسیک متناظر است اساسمیزان افت با میزان افت مورد انتظار بر 

  .شود خط راست تقریب زده می

 بهتوان  را می 1انتگرالگیری است، انتگرالگیری در معادله  حد پایین، tبا توجه به این واقعیت که زمان کارکرد،  - 2یادآوري

از . یابد تا زمان واقعی ادامه می وارونهشود و به صورت  شروع می+ ∞در این حالت انتگرال از . ه بیان کردانتگرال وارون صورت

  .شد چنین حالتی حاصل می ،در جهت مخالف ،پاسخ ثبت شده نوار پخشبا  ،آنالوگ فناوریبا استفاده از  نظر تاریخی

 در نظر گرفتهبه طور معمول ، استمتأثر از آن  ستاگیری  اندازه یک به همراهنوفه خارجی که  1معادله در 

  .شود نمی

میزان افت مورد  1، معادله باشدگیری  اندازه سامانهبخشی از یک  بند کسر هنگامیکه یک صافی  زمانی

  .کند برای صافی بند کاربردی توصیف میانتظار را مطابق روش کالسیک 

این  .کار برد به نشانک منبع قطعهای پس از  در زمانتوان برای محاسبه تراز مورد انتظار  را می 1معادله 

 .کار برد ، بهL0نگین مورد انتظار،ادست آوردن تراز می برای به ،تحریک قطعپیش از  توان معادله را همچنین می

    : آید دست می به 2، بر اساس معادله 1در معادله  t=0این تراز  و با قرار دادن

)2                          (                                             dB               
�
�
�

�

�
�
�

�
� �

�

0

20
0 )(log10 dtth

C

W
L

ref

  

نشان  نوینکالسیک و روش چگونگی به دست آمدن تراز بر حسب تابع زمان را براساس روش  2شکل 

  .دهد می
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  راهنما

L  تراز صدا  

h  تابع پاسخ  

t  ان کارکردزم  

بر اساس  L1(t)، L2(t) ، .....LN(t)تعدادی افت مجزا، ) 1هنگردی(یری گ  ، با میانگینLm(t)، نظردر روش کالسیک مقدار تقریبی افت مورد  -یادآوري

  .آید دست می ، بهh(t)، با پردازش تابع پاسخ ،Lm(t) ، افت مورد نظر،نوینکارگیری روش  با به .آید تحریک به دست می

  نوین روش نمایش تفاوت میان روش کالسیک و -2لشک

  

                                                                                                                                                   
1-Ensemble 
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  تراگسیل صدا بین دو اتاق   5-3

گیری شود، تراز  زهاندا Sکه یک منبع نوفه در اتاق منبع قرار داده شود و تراز فشار صدا در نقطه   در صورتی

، بر اساس معادله S،h1با استفاده از پاسخ ضربه میان نقطه تحریک و نقطه  2، مطابق با معادله L1مورد نظر، 

  : آید دست می به 3

)3                                                                               (dB      �
�

�
�
�

�
� �

�

0

2
1

ref

0
1 )(log10 dtth

C

W
L  

،  L2گیری شود، تراز مورد نظر  ، اندازهRتراز صدا در اتاق دریافت مجاور، در نقطه که  به طور مشابه، در صورتی

  : آید دست می به 4، بر اساس معادله S، h2استفاده از پاسخ ضربه میان نقطه تحریک و نقطه  با

   

)4                                                                              (dB      �
�

�
�
�

�
� �

�

0

2
2

ref

0
2 )(log10 dtth

C

W
L  

  :آید دست می هب 5بر اساس معادله  ،D، دریافت بنابراین اختالف تراز صدای مورد نظر میان اتاق منبع و اتاق

 )5                                                                 (    dB      

�
�
�
�
�

�

�

�
�
�
�
�

�

�

���

�

�
�

�

0

2
2

0

2
1

21

)(

)(

log10

dtth

dtth

LLD  

، در نتیجه مربوط به اختالف تراز حذف W0، متغیر بیانگر توان تحریک، Crefبه دلیل مقدار مبنای اختیاری، 

  .شود می

گیری  توان صدابندی نماها را اندازه شود، همچنین می ی که در این استاندارد شرح داده مینوینکارگیری روش  با به -ادآوريی

  .  گیری در این استاندارد، یک موقعیت خارجی خواهد بود های اندازه یکی از موقعیت. کرد

  بسامدي  تابع پاسخ  کارگیري به  5-4

در . ی وضعیتی یگانه استدارایک نشانک سینوسی ناوردای زمانی، خطی های  سامانهها و  در نظریه نشانک

پاسخ همواره د، شو های گذرا صرف نظر گیری حالت شکلاز  ،ها در هنگام قطع و وصل نشانک صورتی که

با این وجود ممکن است . ی به یک تحریک سینوسی با بسامدی مشابه سینوسی خواهد بودا سامانهچنین 

اطالعات مربوط به تغییر میان دامنه و فاز ورودی و خروجی به صورت تابعی از .و فاز تغییر کنند )بهره(دامنه 

تابع پاسخ بسامدی، به عنوان پاسخ ضربه، اطالعات کاملی . شود نامیده می سامانهبسامد، تابع پاسخ بسامدی 

ن با استفاده از پاسخ ضربه توسط توا تابع پاسخ بسامدی را می. دهد از پاسخ به هر نشانک ورودی را ارائه می

  .تبدیل فوریه به دست آورد

  .شود تبدیل می 6به صورت معادله  2، معادله 1با استفاده از قضیه پارسوال

  

                                                                                                                                                   
1-Parseval's Theorem 
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)6                                                                  (                  � �
� �

��

�
0

202
0 )(

2
)( ��

�
dH

W
dtthW  

  :که در آن

 ω  ای؛ زاویهبسامد  

H(ω)  تبدیل فوریه پاسخ ضربه،  توسط تابع پاسخ بسامدی کهh(t) آید دست می به 7،  بر اساس معادله:  

  

)7                                                      (                             � � �
�

��

��� dteththFH tj�� )()()(     

1jکه در آن    .است ��

 در مورداین حالت ).  h(t)= 0(، مقدار پاسخ ضربه برابر با صفر است  t<0  فرض بر آن است که در زمان 6در معادله  -ادآوريی

  .لی صادق استفیزیکی، ع  سامانهیک 

. تابع پاسخ بسامدی را مورد استفاده قرار داد های ضریبتوان  ، برای محاسبه تراز تنها می6بر اساس معادله 

ی تابع پاسخ بسامدی مورد نیاز ها ضریبهم فاز و هم در آن گیری زمان واخنش که  ع با اندازهاین موضو

  .هستند، در تناقض است

توان با استفاده از  ، میان اتاق منبع و اتاق دریافت را میDاختالف تراز موردنظر،  6و  5های  با ترکیب معادله

بند کسر تالف تراز صدای موردنظر مربوط به یک اخ.ها محاسبه کرد های بسامدی مربوط به اتاق پاسخ

��با بسامد لبه بند پایینی  هنگامی 211 �f و بسامد لبه بند باالیی�� 222 �f  8بر اساس معادله 

  :شود محاسبه می

)8   (                                        dB                                 
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log10 �
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dttH

dttH

LLD   

  گیري پاسخ ضربه اندازه  6

  کلیات  1- 6

خواهد  نامنظمپوش نشانک  .است  های زیادی تناوببا یک نشانک نوسانی   مونهپاسخ ضربه یک اتاق به طور ن

   .یک افت نمایی است و سریع 1ک زمان تکدارای ی وار مونهبود اما به طور ن

 با این وجود. کوتاه  باشد بسیاربه صورت پاسخ اتاق به یک تپ آکوستیکی تواند  گیری پاسخ ضربه می اندازه

های  و مشخصه زمینه نوفهگیرد، کنترل  در اکثر شرایط که منابعی به جز منبع تحریک مورد استفاده قرار می

  .جهتی تحریک دشوار است

                                                                                                                                                   
1-Attack Time 
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پردازش  از طریق خ ضربهپاس برديرنشانک تحریک، در اکثر موارد کا مورد نیاز کنترل دستیابی به براي

 شود و  تحریک می یزمانی معین مدت اتاق توسط یک نشانک معلوم براي. آید دست می ، به1رقومینشانک 

براي افزایش کل انرژي منتشر شده، نشانک تحریک  .شود سخ ضربه از طریق پاسخ به تحریک محاسبه میپا

دسترسی را افزایش و اثر نوفه  لدینامیکی قاباین روند گستره . شود تري توزیع می در دوره زمانی بزرگ

  . خارجی را کاهش خواهد داد

تا  ]13[و  ]8[تا  ]6[ به مراجع. مراجع شرح داده شده استگیري پاسخ ضربه در  براي اندازه  روش چندین

  .مراجعه شود "پ"پیوست  ]15[

امر شرط مربوط به  زیرا اینقابل قبول نیست، گیري پاسخ ضربه،  براي اندازهحرکت منبع یا میکروفون 

پاسخ ضربه اتاق توسط برهمکنش مرکب امواج صوتی بازتابی میان کف، . را نقض خواهد کرد ناوردایی زمان

. دهد ها، هواي درون اتاق تراگسیل را تحت تأثیر قرار می بازتاب در بین. گیرد شکل میي اتاق  سقف و دیوارها

  .تواند موجب نقض شرط مربوط به ناوردایی زمانی شود می نیز) دما(گردش هوا یا تغییر سرعت صدا 

  نشانک تحریک   2- 6

  کلیات  2-1- 6

گیري  اندازه کانالبرابر با پهناي بند  دست کم با پهناي بندي اي ضربههاي کالسیک نوفه تصادفی یا  در روش

را ارائه خواهد داد و گیري شده  ماهیت تصادفی نوفه، یک توزیع آماري از ترازهاي اندازه. مورد نیاز است

کار  به معینهاي تحریک  نشانک نوینهاي  در روش. ها را محدود خواهد ساخت گیري تکرارپذیري اندازه

 افزایش را ها گیري یجه تکرارپذیري اندازهتو درن درستی بازتولید کرد ها را به آن توان خواهند رفت، یعنی می

  . ددا

  بینابیالزامات   2-2- 6

  کلیات  2-2-1- 6

گیري را  اندازه زماندر  واقعی بند کسر هنگامیحداقل گستره بسامدي مؤثر نشانک تحریک،  زم استال

گیري بند پهن که تمام گستره دینامیکی را پوشش دهد، شکل بیناب تحریک  با انجام یک اندازه .پوشش دهد

با انجام این . شود ه میمحیط دریافت تقریب زد هاي نوفه زمینه دردر موقعیت دریافت به بیناب نشانک صدا

تهویه هوا، ( نمونه منابع نوفه زمینه. دست خواهد آمد مستقل از بسامد به اي عمل یک نسبت نشانک به نوفه

در نتیجه بهتر . یابند، گرایش دارند به داشتن یک توزیع بینابی که با کاهش بسامد افزایش می) ترافیک، غیره

تأکید بیشتري تر  بسامدهاي پایین بر روياتاق نشانک تحریک  اخلد گیري پاسخ ضربه در است هنگام اندازه

  . شود

یک نشانک استفاده از  ،قابل قبولنسبت نشانک به نوفه  دست آوردن یک براي به ،هایی شرایطچنین در اکثر 

  .مناسب است) بند کسر هنگامیبا انرژي ثابت به ازاي هر (تحریک صورتی 

                                                                                                                                                   
1- Digital 



11 

  

هاي باالتر افزایش  در بسامد شاخص کاهش صدا صدابندي، به طور معمول هاي گیري با این وجود در اندازه

   .کند این امر افزایش انرژي نشانک تحریک در این گستره را ضروري می. یابد می

توزیع بینابی نوفه  آن با گیري و انطباق شامل جبران پاسخ توان آکوستیکی بلندگوي اندازه ،تمهید ترین به

و به  شود بلندگو ضرب می وارون شده در پاسخکه  این تمهید را رایش هموار شدهویتوان  می. زمینه است

  . کار برد ی براي تولید یک بیناب تحریک مناسب بهبقال به عنوانشود،  نظر محدود می گستره بسامدي مورد

  

   تکراريتحریک   2-2-2- 6

حریک شامل خطهاي بینابی در صورتی که یک نشانک تحریک تکراري مورد استفاده قرار گیرد، بیناب ت

ورت عکس مدت زمان یک دوره تکرار، ص به، Δfباریکی خواهد بود، به طوري که فاصله میان خطوط مجاور، 

Trep است 9، و بر اساس معادله:  

)9                                                                                                            (    
REPT

f
1

��  

به منظور اطمینان از تحریک تمام مدهاي اتاق، دوره تکرار نباید کوتاه تر از زمان واخنش اتاق مورد 

  :است 10یز اختالف ترازها براساس معادله ناین الزام براي اندازه زمان واخنش و. ، باشدTگیري،  اندازه

)10                                   (                                                                              TTREP �  

معین ) Q1ضریب (ضریب کیفیت یک توان توسط یک تابع میان گذر مرتبه دو با  هر یک از مدهاي اتاق را می  -یادآوري

، پس از متوقف ساختن تحریک تر امدي باریک و یک افت طوالنیبه معنی یک پاسخ بس تر ضریب کیفیت بزرگیک . تقریب زد

به طور تقریبی برابر با  واقعی ، برحسب هرتز، زمان واخنشB، )بل دسی -3(با پهناي بند  2براي یک تابع مرتبه  .است

B

2/2
ا در داخل پهناي بند هر مد اتاق را تضمین الزامات مربوط به زمان تکرار، قرار گرفتن دو خط بینابی تحریک ر. خواهد بود

  . کند می

  غیر تکراريتحریک   2-2-3- 6

یک با این وجود، الزم است  .هر میزان طول مناسبی باشد داراي تواند می تکراريیک نشانک تحریک غیر 

ید افت با .شود ثبتطور مناسبی  تا پاسخ افت به دوره زمانی سکوت به طور متوالی به تحریک اضافه شود

از بسامدهاي  تحریک براي یک جاروب .براي مدت زمانی به میزان حداقل نصف زمان واخنش ثبت شود

به  طول مورد نیاز دوره سکوتشرح داده شده است،  "ب"همان طور که در پیوست پایین تا بسامدهاي باال، 

  .شود تعیین می ییتوسط زمان واخنش در بسامدهاي باال طور معمول

   طی بودنختراز و   2-3- 6

این نسبت باید . به دست آیدنسبت نشانک به نوفه مؤثر باال باشد تا یک  حد کافی توان صداي تحریک باید به

   .الزامات ارائه شده در استاندارد را که تعیین کننده روش کالسیک کاربردي هستند، برآورده سازد

                                                                                                                                                   
1-Q- factor 
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نسبت روش  خارجینوفه  وگیري ازبراي جل ین شدههاي تحریک تعی هاي شامل نشانک به طور معمول روش

 30تا  20در مقایسه با روش کالسیک افزایش نسبت نشانک به نوفه به میزان . کارآمدتر هستند کالسیکبه 

  .است دستیابیبل یا بیشتر، قابل  دسی

به  الزمات مربوط  ها اعوجاج. کنند وارد می سامانهاعوجاج غیرخطی را در  ،به طور نمونه استفاده از بلندگوها

. یابد اعوجاج ناشی از بلندگو افزایش می تراز تحریک افزایش با. کنند می مختل خطی بودن در این روش را

آزمایش با تراز نحوه و  شکل فوقاز م براي دستیابی به مقدار بهینه نسبت نشانک به نوفه، الزم است کاربر

نسبت نشانک به نوفه  ،ز تحریکبعضی مواقع ممکن است با کاهش ترا. تحریک آگاه باشد به دست آید

مالحظه شرح داده شده است، این موضوع نیاز به  "الف"که در پیوست  MLSدر مورد روش . افزایش یابد

 "ب"پیوست که در جاروب سینوسی  ، روشنسبت نشانک به نوفه مناسب در صورت برقراري. اي دارد ویژه

گیري را مهیا  اعوجاج هماهنگ در نتایج اندازهعی ناشی از مصنوشرح داده شده است، امکان حذف اثرات 

  .سازد می

غیر  عوامل کنند، به طور معمول بیشتر تحت تأثیر افت پیدا می 1زمینه نوفه به سطحاي که پاسخ ضربه  ناحیه

 هاي  گیري اندازهگیري اختالف ترازها، بیشتر  شود تا در مقایسه با اندازه باعث میاین امر . قرار دارد  خطی

    . دنش در برابر اثر اعوجاج آسیب پذیر باشواخن

  وري جهت  2-4- 6

  .بودن منبع صدا باید با الزامات ارائه شده در روش کالسیکی کاربردي مطابقت داشته باشد وري جهت

  هاي منبع تعداد موقعیت  2-5- 6

  .ه باشدباید با الزامات ارائه شده در روش کالسیکی کاربردي مطابقت داشتهاي منبع  تعداد موقعیت

  گیري پاسخ اندازه  3- 6

  گیري هاي اندازه مبدل  3-1- 6

، باید با الزامات ارائه شده در روش کالسیکی باشند می ها میکروفون که به طور معمولگیري،  هاي اندازه مبدل

  .کاربردي مطابقت داشته باشد

  دهی بسامدي وزن  3-2- 6

 در ادامه. بند پهن شرح داده شده است  خ ضربهگیري پاس  اندازه يها روش "ب"پیوست و  "الف"در پیوست 

 وزن یافته مربوط به گستره بند کسر هنگامیهاي  شود تا پاسخ ضربه پردازش می هاي بند پهن پاسخ ضربه

  .مورد نظر به دست آید بندهاي بسامدي

به ت باید این معادالدر هاي  هایی کلی هستند، پاسخ ضربه معادله) 5(تا ) 1(هاي  با وجود آن که معادله

  .نتایجی معتبر به دست آید کسر هنگامی هايبند د تا برايناشوزن یافته ب بند کسر هنگامیصورت 

، مطابق بند کسر هنگامیجی از یک صافی وربه صورت خوزن یافته  بند کسر هنگامیپاسخ ضربه  در اصل

   .دباشن میپاسخ ضربه بند پهن  براي دستیابی به ،1-2استاندارد بند 

                                                                                                                                                   
1-Noise floor 
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 دهی بسامدهاي مورد نیاز، باید احتیاط الزم در نظر گرفته شود تا راي وزنبراي اج برگزیدن روشی  هنگام

 مطابق دهی بسامدي به وزنمربوط رواداري  شود، که در روش کالسیک تعیین می هاي مناسب براي صافی

در یک بازه ( گیري ونهالزم است بسامدهاي نم .قرار داشته باشد 1-2الزامات تعیین شده در استاندارد بند 

  .الزم در نظر گرفته شود هاي احتیاط 1الیاسینگ بسامد انتخاب شوند و در برابر اثرات مربوط به  )زمانی

که براساس الزامات مربوط زمانی و بسامدي  فکیکبا قدرت تپاسخ ، تکراري هاي در مورد تحریکی با نشانک

هاي نشانک تحریک ثبت  با یک یا تعداد بیشتري دورهد و با طولی برابر نشو به نشانک تحریک تنظیم می

  .شود می

ابتداي پاسخ، از  بخش ثبت شدهپوشش زمانی تراز، الزم است   گیري در مورد تحریک غیر تکراري و اندازه

در مورد  .کند بل افت می دسی 30به میزان بیش از  بند کسر هنگامیکه پاسخ در هر  باشد تا زمانی تحریک

باید حداقل آن بخش از افت را پوشش  تراز ثبتتحریک غیر تکراري، استفاده از زمان واخنش با گیري  اندازه

     .دهد که براساس الزامات روش کالسیک کاربردي است

  2ییخطی بودن تراز و گستره پویا  3-3- 6

خطی کافی باشد تا الزامات مربوط به و گستره دینامیکی ش نشانک داراي قدرت تفکیک الزم است پرداز

  . تعیین شده است، برآورده شود 2-2بودن تراز، به همان صورت که در استاندارد بند 

ساخته  نوینگیري را که براي بدست آوردن نتایج توسط روش  توان تجهیزات اندازه به طور معمول نمی

میکروفون  طور کلی نشانک به .گیري صدا مورد آزمایش قرار داد اندازه متداول اند، همانند تجهیزات شده

 عملکرد مناسب میکروفون و مدار. آید ها به دست می نمونه این رقومیشود و نتایج توسط پردازش  می رقومی

مورد بازبینی قرار داد، اما این عمل در مورد کل  داولهاي مت توان به واسطه آزمون را اغلب می سازي رقومی

فرض بر آن است که درستی فرآیند پردازش نشانک به شرط ارائه نتایج معتبر،  .فرآیند محاسبه صادق نیست

  .گیرد قرار نمیشود و تحت تأثیر فرسایش یا تغییر شرایط محیطی  توسط طراح تجهیزات تعیین می

هایی  گیري اندازه جرايتوان با ا این عمل را می. مورد تائید قرار گیرد سامانهعملکرد طراحی و  شود توصیه می

مورد توان  میهایی را  گیري اندازه. ه دست آمده از روش کالسیک است، انجام دادقابل مقایسه با نتایج بکه 

شده و شرایط آکوستیکی به خوبی کنترل   گرفتههاي ثابت در اتاق انجام  در موقعیت استفاده قرار داد که

تر  مناسب ممکن است الکتریکی، و خروجیورودي  هاي نشانک ناورداي زمانی با سامانهبا این وجود یک  .باشد

باید به وسیله  تصدیق. بدون مدوالسیون زمانی باشد رقومی گر واخنش یک تواند ي میا سامانهنین چ .باشد

 هاي نشانک به نوفه در نسبت گیري عملکرد تجهیزات اندازه .هاي واخنش ممکن انجام پذیرد گستره زمان

هاي خروجی مورد  ورودي آنالوگ یا نشانکبا اضافه کردن نوفه تصادفی بند پهن به توان  را می کاهش یافته

  .تحقیق قرار داد

 به صورت  مناسبی هاي منظمی سازي و نیز مولد تحریک در بازه رقومیشود میکروفون و مدار  توصیه می

    .)اي بازبینی دوره(آزمایش شوند

                                                                                                                                                   
1-Aliasing frequancy 
2-Dynamic range 
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  1همشنوایی  3-4- 6

این . سازد جاز میموسیعی  پویاییگستره در ها را  گیري اندازه ،2گیري واپیچش هاي اندازه فناوري گیريکار به

حتی ممکن است . ترازهاي نوفه خارجی ادامه یافته است تر از پایینگستره اغلب شامل ترازهایی است که تا 

 .گیري قرار گیرد ، مورد اندازهگیري هاي اندازه  امانهها و س تر از ترازهاي نوفه ذاتی در میکروفون ترازهاي پایین

الکتریکی، احتیاط الزم  همشنواییمسیرهاي نشانک ناخواسته، مانند  ست براي حذف تأثیربنابراین الزم ا

از محفوظ هاي بلندگو باید در فاصله دور  تحریک، مانند کابل مربوط به منبع هاي کابل .درنظر گرفته شود

فه خود نوکه به طور معمول در  درونی تجهیزات همشنواییحتی . هاي میکروفون قرار داده شود کابل

   .، ممکن است آشکار شودشود پنهان می 3دستگاه

که به نشانک مورد  مصنوعیبا یک وسیله ) میکروفون(جایگزینی مبدل معمول  با همشنواییایمنی کافی از 

   .شود نشان داده میگیري حساسیت خیلی کمی دارد،  اندازه

به طور معمول . را نشان داد ییهمشنواتوان یک مشکل احتمالی  پاسخ ضربه، می آشکار بودندر صورت 

، داراي است دریافت کنندهبه دلیل سرعت صدا و فاصله بین منبع و  هاي صوتی، حتی صداي مستقیم نشانک

براي . تأخیر ندارند هاي الکتریکی هستند، که نشانک همشنواییهاي  به طور معمول نشانک .تأخیر هستند

، هر مؤلفه غیر ا به کار بردن پنجره در ابتداي پاسخ ضربهتوان ب می همشنواییپسماند حذف تأثیر هرگونه 

   .کرد تضعیفآکوستیکی را 

  زمانی انتگرالگیري هحدودم  3-5- 6

  گیري تراز اندازه  3-5-1- 6

طول . مورد نظرچنین حالتی نه ممکن است و نه . کند گیري نامحدود را تعیین می یک دوره انتگرال 2معادله 

  .دهد گیري را ارائه می یشینه مربوط به حد باالي انتگرالپاسخ ضربه ثبت شده مقدار ب

گیري شده با نوفه ناخواسته ناشی از منابع خارجی و خود نوفه در  هاي اندازه ممکن است پاسخ ضربه

توان به  الزامات مربوط به خطی بودن و ناوردایی زمانی را می اختاللناشی از  هايتأثیر. ها همراه باشددستگاه

در صورتی  .گیري، سهم نوفه در انتگرال افزایش پیدا خواهد کرد با افزایش طول بازه انتگرال. کرد نوفه اضافه

   :شود ارائه می 11انجام گیرد، تراز بر اساس معادله  t1و  صفر گیري در بازه که انتگرال
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  .نشانک نوفه زمینه است ε(t)که در آن 

پوشی شده است زیرا فرض بر آن است که بین  چشمε(t) و  h(t)شامل حاصل ضرب  از جمله 11در معادله 

h(t)  و ε(t) همبستگی وجود ندارد.  

 3در شکل . ، مقدار بسیار کوچکی را در انتگرالگیري ارائه خواهد دادگیري حد باالي انتگرال اندکمقدار 

   .بر روي تراز محاسبه شده نشان داده شده است t1ثیر مقدار أت طرحی از

                                                                                                                                                   
1-Crosstalk 
2-Deconvolution 
3-Self-Noise 
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  پوشش پاسخ ضربه، نوفه زمینه و ترکیب پاسخ ضربه و نوفه ی ازطرح) الف

  
   t1 تگرالگیريانحد باالي  ازهاي محاسبه شده به عنوان تابعی  تراز ی ازطرح) ب

  راهنما

L  تراز صدا)dB(  

tr  به زمان واخنش وابستهزمان  

t1r وابسته به زمان واخنش مربوط به حد انتگرالگیري، زمان   

S  ربهضنشانک پاسخ  

N نشانک نوفه زمینه  

CSN ضربه و نوفه  پاسخ ترکیبی نشانک  

  

   .واخنش وابسته است زمان، به زمان .بل است یسد 10 تنهانشانک به نوفه  مؤثر نسبت  ،نشان دادن سهم نوفه زمینهبراي در این مثال   -1یادآوري

  

، و N، بخـش دوم،  Sدر شـکل قسـمت بخـش اول،     .شـوند  محاسبه می 11ترازها مطابق معادله . زمان، به زمان واخنش وابسته است  -2یادآوري

ون درنظـر گـرفتن   نهایت را بد متناظر با یک دوره انتگرالگیري بی تصحیح شدهتراز بل  مقدار صفر دسی. شده است داده نمایش، CSNانتگرال کامل، 

  .بل است دسی 10پوشش پاسخ ضربه فقط  بیشینه نوفه و اختالف میاندر این مثال توجه شود که . دهد نشان می ،سهم نوفه

  گیري حدود انتگرال -3شکل 
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حد باالي گیري تراز،  الزم است براي یک اندازهاگرچه ممکن است زمان واخنش شناخته شده نباشد، 

مناسبی بر  بند کسر هنگامیبراي  Tاز طریق برآورد تقریبی زمان واخنش  11ر معادله ، دt1گیري،  انتگرال

   :انتخاب شود 12اساس معادله 

)12                                                                                                                   (31
Tt �  

 مربع بل در نمودار دسی -20نقطه  تا کم دست گیري له داللت بر این دارد که بهتر است انتگرالاین معاد

در صورتی که نوفه . به نسبت نشانک به نوفه بستگی خواهد داشت t1مقدار بهینه . پاسخ ضربه انجام گیرد

نسبت ه دست آوردن ب ،هدف .آید گیري دقت بیشتري به دست می زمینه کم باشد، با افزایش بازه انتگرال

  .نسبت نشانک به نوفه مورد نیاز در روش کالسیک است بیشتر یا برابر با مؤثر نشانک به نوفه

در زمان پایین  گیري شده روند تصحیح ترازهاي اندازه هاي کالسیک اشاره شده در این استاندارد، در روش

گیري  توان براي اندازه گیري را می زهاندا نوینهاي  روش .شرح داده شده استنسبت نشانک به نوفه  بودن

طور خودکار، به عنوان بخشی از روش، تأثیر نوفه را  کار برد و در نتیجه به به نسبت نشانک به نوفه مؤثر 

، دیگر به کار برده شود ، بار  در صورتی که جبران نوفه بخشی از روش باشد، نباید جبران نوفه. کرد جبران

  .سیک بیان شده باشدحتی اگر در تشریح روش کال

یا به صورت یک حد معمول بر  بند کسر هنگامیبراي هر  جداگانهبه صورت توان  میگیري را  حد انتگرال

  .انتخاب کرد Tاساس بیشترین مقدار 

. مورد استفاده قرار داد 5براي محاسبه اختالف ترازهاي تعیین شده در معادله را  11الزم است معادله 

به طور مستقل براي دو اتاق انتخاب کرد یا بیشترین  12را براساس معادله  t1گیري،  توان حد انتگرال می

   .داد قرارمقدار را مورد استفاده 

     گیري واخنش اندازه  3-5-2- 6

محدود شود تا سهم نوفه ناخواسته  1الزم است حد باالي انتگرال زمانی در معادله گیري تراز،  همانند اندازه

  :هش یابدکا13مطابق معادله 
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گیري شده را که  پاسخ اندازه نباله، دh2(t)زمانی باشد که پوش افت نمایی در پاسخ ضربه  t2شود  توصیه می

 ،گیري ران نوفه و کوتاه سازي بازه انتگرالبراي جب. کند شود، قطع  به وسیله نوفه زمینه خارجی تعیین می

  . )مراجعه شود "پ"پیوست  ]10[به مرجع ( در منابع توصیف شده است هاي متفاوتی روش

  گیري پاسخ میانگین  3-6- 6

نسبت ها،  تر پاسخ ضربه گیري بیش توان با میان د میشوتري  پردازش بیش نهایی پیش از آن که پاسخ ضربه

 معینپاسخ ضربه مربوط به یک اتاق به طور مطلوبی توسط یک پردازش  .را افزایش داد نشانک به نوفه مؤثر

 ،نوفه خارجی به طور نمونهبا این وجود . دهد را به دست می قابل تکرارشود و یک نشانک  می مشخص

 ها گیري اندازه تعداد دنشدو برابر  ادر نهایت ب .نشانکی آماري خواهد بود که با پاسخ ضربه همبستگی ندارد

    .یابد بل افزایش می دسی 3به میزان  نسبت نشانک به نوفه مؤثر ، گیري شده پاسخ میانگیندر 
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را  نسبت نشانک به نوفه مؤثرافزایش  ، روندالزامات مربوط به ناوردایی زمانی و غیر خطی بودن اختالل در

        .   دساز می را محدود قابل دستیابی نسبت نشانک به نوفه مؤثر  دهد و کاهش می

  گیري مکانی گیري و میانگین تعداد نقاط اندازه  3-7- 6

الزامات روش کالسیک  با )میکروفون/منبعهاي  موقعیت ترکیبی از(گیري  تعداد نقاط اندازهالزم است 

  .کاربردي مطابقت داشته باشد

در  .دنابقت داشته باشمط روش کالسیک کاربردي با الزاماتالزم است مجموعه ترازها یا اختالف ترازها 

به دست آورده  گیري ترازها در هر اتاق ابتدا با میانگین صورتی که الزم باشد میانگین مکانی اختالف ترازها

  .باید از روندي مشابه پیروي شود ،شود

  پایداري و ناوردایی زمانی   3-8- 6

این . دنناورداي زمانی باش تی،نشانک دریاف ها، از نشانک تحریک تا هاي سلسله نشانک الزم است تمام بخش

شرح داده شده است، حائز اهمیت است، در  "الف"که در پیوست  MLSموضوع به خصوص در مورد روش 

تغییراتی پایدارتر  چنیندر مقابل ، شرح داده شده است "ب"پیوست که در  جاروب سینوسی که روش حالی

به طور  .شود و به خصوص پایداري فاز می) دامنه(بهبود بهره  الزام مربوط به ناوردایی زمانی موجب .است

پایدار  افیو آنالوگ، به قدر ک رقومیهاي  مورد استفاده در پردازش نشانکهاي الکترونیکی  معمول مؤلفه

 بنابراینکند،  تغییر می آنحساسیت  بلندگو 1کویلگرم شدن  .دنمالحظه دارهستند و به ندرت نیاز به 

تحت تأثیر قرار  ذاتی،توان  ازنشانک  شدن تغذیه را، به دلیل گیري تایج اندازهممکن است ن پیشین استفاده

  . تکرارپذیر باشد و پایدار شرایط برقراري باید هدف کاربر در نتیجه .دهد

براي  در صورتی که. گیري نباید حرکت داده شوند هاي اندازه منبع یا میکروفون ،گیري در زمان اندازه

نصب شده باشد و نباید تاب بخورد یا  ده شود، باید بلندگو به طور محکماز بلندگو استفا هاي نما گیري اندازه

  .بچرخد

  

  . ، یک استثنا است"پ"پیوست  ]4[مرجع  ، مطابق با استاندارد2ورد تصادفیبرخ اکندگیگیري ضریب پر اندازه -یادآوري

  

  .گیرند قرار می 3مانیز بستگیتر تحت تأثیر  بسامدهاي باالتر بیشتر از بسامدهاي پایین

از روش کالسیک ، بیشتر شوند پوشش داده می  گیري که بر اساس پاسخ ضربه زههاي اندا در حالت کلی روش

   .گیري حساس هستند هاي اندازه نسبت به حرکت افراد در اتاق

 بجور ماین ام. زمانی قرار دارد بستگیبخش نهایی یک پاسخ ضربه بیشتر از بخش ابتدایی آن تحت تأثیر 

 به طور نمونه .باشندهاي اختالف تراز  گیري پذیرتر از اندازه واخنش آسیب  زمان هاي گیري شود که اندازه می

                                                                                                                                                   
1-Coil 
2-Random-Incidence Scattering Coefficient  
3-Time-Variance 
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گیري شده را  دهد و زمان واخنش اندازه بخش نهایی افت را افزایش مینرخ افت   ،سامانهزمانی در  بستگی

  .دهد کاهش می

  شرایط محیطی  3-9- 6

با این . کار برد توان مطابق با شرایط محیطی مربوط به روش کالسیک به را می یننوگیري  هاي اندازه روش

الزم ها،  گیري به تغییرات شرایط محیطی در مدت انجام اندازه نسبت وجود به دلیل افزایش میزان حساسیت

ف مختلف توصی هاي هاي مربوط به روش است توجه بسیاري شود تا شرایط پایدار و در چارچوب محدودیت

  .دباش ها شده در این پیوست

 در هنگام چنین تراگسیلی. بسیار حساس است تراگسیل صدا در هوا نسبت به تغییرات شرایط محیطی

   .دهد را شکل می سامانه این هاي ، بخشي هوابردتراگسیل صداگیري  اندازه

تغییر دما و تغییر سرعت شود که به طور عمده عامل آن  تغییرات زمانی، از تغییر در شرایط محیطی ناشی می

دما  تغییربه شوند، نسبت  تري انجام می هایی که در بازه زمانی طوالنی گیري به طور معمول اندازه. باد است

زمان  به طور همهاي بیشتري  پاسخ در دوره در صورتی که. هاي سریع هستند گیري تر از اندازه حساس

الزامات مربوط به ثابت بودن شرایط محیطی به کار برده گیري  براي کل دوره اندازه گیري شود، میانگین

  .شود می

نیز ارائه  "ب"و  "الف"هاي  هاي شرح داده شده در پیوست روش هاي میزان حساسیتاطالعات مربوط به 

گیري شده  اندازه هاي ، پاسخ ضربه"ب"و  "الف"هاي  با این وجود در صورتی که مطابق با پیوست. شده است

از  توضیح داده شده است، باید "الف"به همان صورت که در پیوست  گیري شود، ینبیشتري میانگ

   .پیروي شود هاي مربوط به شرایط محیطی محدودیت

  درستی بررسیو  واسنجی  3-10- 6

  کلیات  3-10-1- 6

قبل و بعد از یک  ،الزم است تا با استفاده از یک واسنج صداهاي کالسیک کاربردي  روشدر به طور معمول 

تجهیزات را با استفاده از یک در صورتی که نتوان  .شوند رسیواگیري  گیري، تجهیزات اندازه جموعه اندازهم

مورد استفاده  3- 10-3-6تا  2- 10-3-6واسنج صداي معمولی واسنجی کرد، باید روند ارائه شده در بندهاي 

هایی با  د همه جهتی یا میکروفونهاي استاندار گیري بر اساس میکروفون قرار گیرند تا هنگامی که اندازه

  .عملکرد مشابه انجام پذیرد، از عملکرد صحیح روش اطمینان حاصل کرد

  

توان با  را نمی ،1 8  هایی به شکل میکروفون جهتی، به عنوان مثال  هاي همه هایی به جز میکروفون میکروفوننمونه  - 1یادآوري

  .یک واسنج صدا مورد واسنجی قرار داد

  

                                                                                                                                                   
1-Figure of eight microphones 
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نتایج به هستند، ) زمان واخنش(اختالف تراز یا نرخ تغییر تراز  ، از نوعگیري شده هاي اندازه از آن جایی که  کمیت - 2یادآوري

  . ها بستگی ندارد به حساسیت مطلق کانال به طور معمول نویناز روش  دست آمده

       

  گیري واسنجی تجهیزات با یک کانال اندازه  3-10-2- 6

نسبت . انجام پذیرد  تحریک قرار دارد، منبعید به وسیله میکروفونی که در نزدیکی گیري تراز با یک اندازه

گیري باید تحت شرایطی یکسان تکرار شود و  اندازه. بل باشد دسی 30باید حداقل  نشانک به نوفه مؤثر 

یري مورد گ هاندازدرستی  مطابقباید  ،مربوط کسر هنگامیتمام بندهاي  براياختالف ترازهاي به دست آمده 

  .  نیاز باشد

  گیري واسنجی تجهیزات با بیش از یک کانال اندازه  3-10-3- 6

هاي دیگر، پاسخ کانال باید با پاسخ کانال  در مورد کانال. الزم یک کانال به عنوان کانال مرجع تعیین شود

فاصله . ل مرجع باشدمیکروفون کانا روي روبه کانالی که باید مقایسه شود، باید میکروفون .مرجع مقایسه شود

ها باید به اندازه  میکروفون بین
10

1
  . باشد بند کسر هنگامی باالترین طول موج مربوط به بسامد میانی 

انجام   تحریک قرار دارد، منبعکه در نزدیکی  هایی به وسیله میکروفون اختالف تراز هاي گیري اندازه الزم است

اختالف ترازهاي به دست آمده، براي هر  .بل باشد دسی 30باید حداقل  نوفه مؤثر  نسبت نشانک به. پذیرد

  .   مربوط باشد کسر هنگامیگیري مورد نیاز براي همه بندهاي  مطابق درستی اندازه جفت، باید

 .داستفاده شو) اندازه، پاسخ بسامد، پاسخ جهتی، و غیره(هایی با طراحی یکسان  شود از میکروفون توصیه می

باشند که در صورت خیلی نزدیک  صدا هايمجرابا  حفاظ مشبکها داراي  ممکن است برخی از میکروفون

    .دنشو توانند مسدود یها به یکدیگر م بودن میکرون

  يتابع پاسخ بسامد  گیري اندازه  7

توان  مچنین میه. به دست آورد ، توسط تبدیل فوریهتوان با استفاده از پاسخ ضربه تابع پاسخ بسامدي را می

 پاسخ گیري و به صورت این تابع را به صورت پاسخ به تحریک سینوسی در گستره بسامدي مورد نظر اندازه

  .فاز ثبت کرد پاسخ دامنه و

. ات فاز مورد نیاز نیستعاطال ،هاي تراز گیري نشان داده شده است، در مورد اندازه 6همان طور که در معادله 

در  تواند میارسازي مناسبی استفاده شود، الزامات مربوط به ناوردایی زمانی روش آشکدر صورتی که از 

  .باشد تر ساده یري مستقیم پاسخ ضربهگ مقایسه با اندازه

 بند کسر هنگامیترین   پایین ترین بسامد لبه بند  زیر پاییناز  توان بسامد را به طور پیوسته به طور معمول می

یک جاروب بسامدي که در . تغییر داد ترترین بسامد لبه بند مربوط به بند باالالبا گیري تا باالي مورد اندازه

را در روش کالسیک  1یک منبع نوفه صورتیرفتار یابد،  آن بسامد نسبت به زمان به صورت نمایی افزایش می

  .کند تقلید می

                                                                                                                                                   
1-Pink Noise 
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 سامانهاز غیر خطی بودن در های هماهنگ ناشی  برای کاهش نوفه و رفع مؤلفه  گیری اندازه کانال می توان در

زیاد ها باید به میزان مناسبی  پهنای بند صافی .استفاده کرد ردیابی بند باریکهای  صافی گیری، از مورد اندازه

   . باشند تا از تغییر نرخ کاهش ناشی از واخنش جلوگیری شود

  دقت  8

که بر اساس تحریک  های کالسیک روش ازمقادیر مورد انتظار  ،منفردگیری  با انجام یک اندازه نویندر روش 

شود نتایج دارای  گیری تکرار می بنابراین هنگامی که اندازه. آید نوفه تصادفی هستند، به دست می

شدگی آماری در مقادیر مشاهده شده نخواهند بود، در حالی که این موضوع نمونه بارزی برای  پخش

نسبت به طور معمول نوین به عالوه روش  .دنشو نجام میهایی است که با تحریک نوفه تصادفی ا گیری اندازه

  .بخشد را بهبود می نشانک به نوفه مؤثر

همانند روش کالسیک خواهد بود و مقادیر  ،گیری های اندازه پخش شدگی نتایج ناشی از تغییر موقعیت

کار برده  بهتغییرات   شود، برای این تعیین میکالسیک   گیری گیری که در اندازه مربوط به عدم قطعیت اندازه

  .شود می

یا  "الف"ح شده در پیوست یمطابق با الزامات تشر شرایط محیطی را بتوان در صورت مناسب بودن اگر

با روش  تی برابرقتعیین شده در این استاندارد ملی دارای د نوینهای  ، روشکنترل کرد "ب"پیوست 

  .خواهند بود از آن یا بهتر کالسیک کاربردی

راهنمای  ترجیحاً مطابق با ها باید گیری عدم قطعیت نتایج به دست آمده از اندازها این استاندارد ملی، مطابق ب

گزارش، عدم قطعیت افزایش  در صورت .مورد ارزیابی قرار گیرند ١)GUM( گیری بیان عدم قطعیت در اندازه

   .، باید ارائه شوندGUMشرح داده شده در  پوششمربوط به یک احتمال  پوشش ضریبیافته به همراه 

  آزمون انجام گزارش  9

عالوه بر آن گزارش . باشد یکاربرد بیان نتایج و اطالعات در گزارش آزمون باید مطابق با روش کالسیک

  :آزمون باید دست کم دارای اطالعات زیر باشد

  ؛.....ارجاع به این استاندارد ملی، یعنی ) الف

  ها و غیره؛  گیری ، تعداد میانگیننشانک مدت، نشانکنوع : شرح کوتاهی از روش کاربردی)ب

  . شماره و عنوان استاندارد ملی روش کالسیک کاربردی) پ

        

  

  

                                                                                                                                                   
1-Gaide to the Expression of Uncertainty in Measurment (GUM) 



21 

  

  پیوست الف 

  )الزامی(

  بیشینهروش دنباله طول 

  کلیات  1-الف

و ) MLS(های طول بیشینه  گیری بر اساس دنباله از روش اندازه یمختصر عرفیمبه در این پیوست تنها 

های آن در زمینه آکوستیک  اطالعات بیشتر در مورد این روش و کاربرد. شود می پرداخته 1هاداماردبدیل ت

  ).مراجعه شود "پ"پیوست  ]15 [ مرجع و ]12 [تا  ]10 [مراجع به ( موجود است  دیگر ساختمانی در منابع

شود،  ک به کار برده میبرای تحریکه این دنباله   هنگامی. است 2دوییای دو نه، دنبالهیک دنباله طول بیشی

گیری مربوط به پاسخ  هستند که در این تعریف با بسامد نمونه fcهایی با نرخ ثابت  خروجی ،دوییمقادیر دو

است، اما صدای آن همانند نوفه  تعیین شده یک دنباله با وجود آن که این دنباله. فرض شود ثبت شده برابر

  .یی رفتاری تصادفی دارندسفید است و هر یک از مقادیر دودو

 طول دنباله برابر است با      .شود می شخصت Nتوسط عددی صحیح از مرتبه ) MLS( طول بیشینه  دنباله

2N-1  =l1  .تقریباً به صورت یک  دنباله 3خود همبستگیشود،  می تکرارای  به صورت دورهکه دنباله  هنگامی

که با  بود خواهد ای ثبت شده نوفه سفید تقریبی ازنشانک ن ایبنابراین  .ای خواهد بود ضربه دلتای دوره

  .شود می پخش  fREP تکرار بسامد

)                                                                                             1الف(
12

1

�
��

N
c

REP
REP

f

T
f  

گیری  بنابراین پاسخ ضربه اندازه .شود تکرار می ای رهصورت دو است که دنباله بهدر این تعریف فرض بر این 

به ( شود بازگردانده میثبت ابتدای  بهثبت  خارج از دنباله پاسخ که یای خواهد بود، به این معن شده نیز دوره

  .)مراجعه شود "پ"پیوست  16مرجع 

میان خروجی و  4همبستگیردگتواند از  خطی در کل می سامانه، پاسخ ضربه هر سفید نوفهاز  استفاده هنگام

ای باشد، استفاده از تبدیل هادامارد  که ورودی یک دنباله طول بیشینه دوره  هنگامی. دست آید ورودی به

  .نشان داده شده است 1در شکل الف  پردازشاین  .شود  همبستگیدگر پردازشموجب تسریع تواند  می

با افزایش و . ، انجام داد)FHT( 5دیل هادامارد سریعطور مؤثرتری، مانند تب بهتوان  میتبدیل هادامارد را 

چه که  آن .باشد در پاسخ ثبت شده ترکیبی متفاوتی های نمونه تواند شامل این تبدیل می ،ها کاهش در نمونه

طوری که طول دنباله  است به ثبترکورد در  بیشتر افزودن یک نمونهشود،  می  در این روش گنجانده

  :شود محاسبه می 2الفاست و براساس معادله  دو وانی با پایه، به صورت تl2خروجی، 

Nll)                                                                                                     2الف ( 2112 ���  

                                                                                                                                                   
1-Hadamard 
2-Binary 
3-Autocorrelatin 
4-Cross Correlation 
5-Fast Hadamard Transformation 
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 سامانهصورت در این . است گیری مورد اندازه سامانهخروجی حاصل از تبدیل هادامارد، پاسخ ضربه مربوط به 

تعریف  خروجیبه عنوان  ،و ورودی دستگاه ثبت ورودیوسیله تحریک الکتریکی به عنوان  به موردنظر

 سامانهبخشی از  ،حتمالیا یصافهای  ، بلندگو و شبکهتوانبر پاسخ اتاق، تقویت کننده  بنابراین عالوه .شود می

توضیح  ها مورد آندر  های آکوستیک ساختمانی که در این استاندارد گیری در مورد اغلب اندازه. خواهند بود

پاسخ  ،پاسخ ضربه بیشتر با پردازش .شوند توسط اتاق تعیین می ،پاسخ های اصلی شده است، مشخصه  داده

    . دخواهد آم دست صافی شده به کسر هنگامیبندهای 

چه پاسخ ضربه  چنان. ای خواهد بود نیز دوره گیری شده ای تحریک، پاسخ ضربه اندازه طبیعت دورهبه دلیل 

 پیچش -1الیاسینگ زمانی(شود پاسخ ضربه به بخش اول  اضافه می دنبالهاز یک دوره باشد،  تر طوالنی

  . )2ای دایره

  

  

  
  

  راهنما

MLS  مولد نشانکMLS     

R     اتاق  

HT   تبدیل هادامارد  

OF  کسر هنگامیصافی   

  

  MLS از پردازشنماي شماتیک  - 1شکل الف 

  

  طول دنباله  2-الف

 .از زمان واخنش باشد بیشتربرابر یا  است، الزم دانسته شده 10طول دنباله باید به همان صورت که در معادله 

 پاسخ ثبت شده مربوط بهگیری  طور معمول برابر با بسامد نمونه ، که بهfc ،3سنجی زمانتر بسامد  پایینحد 

                                                                                                                                                   
1-Time Aliasing 
2-Circular Convolution 
3-Clock Frequancy 
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سنجی، حد  طول دنباله و بسامد زمان .تنظیم خواهد شد ،مورد نیاز ترباالدی گستره بسام وسیله بهاست،  

  .را تنظیم خواهند کرد MLSتر مرتبه  پایین

زمان واخنش برآورد شده، . روشن ساخت ی که در ادامه خواهد آمد،توان توسط مثال محاسبه مرتبه مورد نیاز را می -یادآوري

T 15/3لبه بند مربوط به بند صافی  تربسامد باال (کیلوهرتز است  55/3برابر با  گیری باالتر دازهنیه است، بسامد انثا 5/1، برابر با 

 تعیین 3دله الفبراساس معا MLSحد پایین مرتبه . هرتز است کیلو 12گیری برابر با  سنجی و نمونه ، بسامد زمان)کیلوهرتز

  .شود می

T                                                                                                                  ) 3الف(
cf

N

REPT �
�

�
12

   

  : 4الف نامساویعبارت باال متناظر است با 

2.14)                                                                       4الف(
)2log(

)1120005.1log(

)2log(

)1log(
�

��
�

�
� cTf

N  

گیری به حد  با این وجود اگر بسامد نمونه. N=  15برابر است با  کند صدق می 4الف نامساویحی که در کوچکترین عدد صحی

   .کاهش داد 14توان مرتبه را به  میکیلوهرتز کاهش یابد،  1/7کیلوهرتز یا  2×55/3 نزدیکتر

  نسبت نشانک به نوفه  3-الف

  کلیات  1-3-الف

گیری شود،  های بیشتری به طور همزمان میانگین دوره رد که پاسخ ثبت شده یا پاسخ ضربه در صورتی

 .است، افزایش داد شرح داده شده 6-3-6که در بند  را به همان صورت نسبت نشانک به نوفه مؤثر توان  می

گیری شده باشد، دنباله مورد استفاده  تر از طول پاسخ اندازه چه بخش مهم پاسخ ضربه کوتاه به عالوه چنان

این موضوع بر این  .خواهد شدحذف ، ثبتانتهای  هنوفو بنابراین  توان قطع کرد ای را می حاسبهبرای مقادیر م

پس از تبدیل هادامارد، هنوز دارای یک توزیع ثابت در امتداد  توار است که نوفه ناهمبسته معمولواقعیت اس

در  پایداری یک توزیع داراپس از تبدیل هادامارد،  ضربه خارجیحتی یک نشانک . محور زمان خواهد بود

  .امتداد محور زمان خواهد بود

 پایدار و خطیهای نشانک به نوفه که در ادامه خواهند آمد، شرایط محیطی  های مربوط به نسبت در معادله

  .  ر نظر گرفتد یناوردای زمانخطی  سامانهصورت یک را به  سامانهتوان  د، بنابراین مینشو درنظر گرفته می

  هاي تراز گیري هانداز  2-3-الف

در . قرار دارد بخش اولتوضیح داده شده است، بیشتر انرژی پاسخ ضربه در  1-5-3-6طور که در بند  همان

بر حسب  نسبت نشانک به نوفه مؤثر افزایش تعیین شود،  11، مطابق معادله t1گیری،  صورتی که حد انتگرال

 ]10[به مرجع (شود  می ارائه 5ر اساس معادله الفب به طور تقریبی ، در مقایسه با روش کالسیکΔبل،  دسی

    ):مراجعه شود "پ"در پیوست 

    dB)                                                                                        5الف(
�
�
�

�
�
�

�
1

log10
t

nTREP�  
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  .هاست گیری تعداد میانگین nکه در آن 

به عنوان  MLSنک به نوفه، نسبت به دست آمده در زمانی است که از نشانک در روش کالسیک نسبت نشا

   .شود یک نشانک تحریک متداول استفاده می

  گیري زمان واخنش اندازه  3-3-الف

درنظر گرفت و زمان واخنش را به وسیله  داولمت نشانک تحریک نوفهبه عنوان یک  توان را می MLSدنباله 

به عنوان  از نسبت نشانک به نوفه ها گیری در این اندازه در صورتی که .ه کردروش قطع نوفه کالسیک محاسب

هادامارد به طور تقریبی /MLS، برای روش Δ، نسبت نشانک به نوفه مؤثر یک مرجع استفاده شود، افزایش 

  ):مراجعه شود "پ"در پیوست  ]10[به مرجع (شود  می تعیین 6براساس معادله الف

    dB                                                                   )             6الف(
�
�
�

�
�
� �

�
T

nTREP8.13
log10�  

  .زمان واخنش است Tکه در آن 

باید مطابق روش کالسیک گستره تراز مورد استفاده دست آوردن زمان واخنش توسط روش نوین، برای به

  .انتخابی باشد

  ناوردایی زمان  4-الف

  لیاتک  1- 4-الف

 را محدود سازد و به نتایج  نسبت نشانک به نوفه مؤثرتواند  گیری می مورد اندازه سامانهدر  یزمان بستگی

 MLSهای مبنی بر  در کاربرد روش بحرانی یعالوه بر خطی بودن، ناوردایی زمانی پارامتر. نامعتبر منجر شود

زمانی کند ناشی از شرایط  تغییرات 8- 3-6در بند . است و الزم است که همواره مورد بررسی قرار گیرد

  .است محیطی، شرح داده شده

  حرکت  2- 4-الف

باشند و نباید در  ثابتها، تجهیزات دیگر یا مرزهای اتاق باید  ها، میکروفون تمام منابع تحریک، بازتاب دهنده

  .اده شوندد گیری حرکت طول اندازه

  .، یک استثنا است"پ"ت سپیو ]4[مطابق با استاندارد بند  1فی برخورد تصاد پراکندگیگیری ضریب  اندازه -یادآوري

  شرایط محیطی  3- 4-الف

  دما  1-3- 4-الف

مورد استفاده  اهنمابه عنوان رتوان  میهایی را که در ادامه خواهند آمد و در منابع موجود هستند،  محدودیت

   ).مراجعه شود "پ"در پیوست  ]12[تا  ]10[به مراجع (قرار داد 

  :شود محاسبه می 7الف نامساوی براساس، ��بیشینه تغییر دما،  گیری اختالف تراز، ل اندازهدر طو

                                                                                                                                                   
1-Random-Incidence Scattering Coefficient 
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    ºC                                                                                                  )  7الف(
fT

1300
���  

  : که در آن

f  برحسب هرتز؛بند کسر هنگامیساند میانی صافی ب ،  

T زمان واخنش، برحسب ثانیه.  

محدودیت  پایدار تر از تراز بل پایین دسی 30بل تا  زمان واخنش، در گستره صفر دسی  گیری برای اندازه

  :شود ارائه می 8الف نامساویمربوط به تغییر دما براساس 

    ºC                                                                     )                               8الف(
fT

200
���  

  )در فضاهاي باز هاي گیري اندازه(سرعت باد بیشینه   2-3- 4-الف

 وزش سرعت باد هنگاما و  m/s 4ها تنها زمانی باید انجام شوند که سرعت میانگین باد کمتر از  گیری اندازه

الزم است سرعت  برقراری این الزامات در صورت وجود باد، برای اطمینان از. باشد m/s 10تند باد کمتر از 

  .باد در نزدیکی بلندگو کنترل شود

  .ثانیه باشند 2و ثابت زمانی کمتر از %  10باید دارای حداقل دقت  گیری باد تجهیزات اندازه

  اعوجاج  4- 4-الف

بنابراین  .است تیز نقاطشامل  ،افزایش یافته زمینه نوفه به صورتور معمول به طاعوجاج در کانال تحریک 

هنگام استفاده از روش  .ای عمل کند که پاسخ اساساً خطی است تحریک در گستره منبع الزم است تا کانال

MLSپیوست  ]12[در مرجع . را افزایش داد نسبت نشانک به نوفه مؤثرتوان  می ، با کاهش دامنه تحریک

   .شود رهنودهای بیشتری ارائه می "پ"

خرد به وجود آورند  1های ریز های غیرهماهنگ یا هماهنگ ممکن است برخی از منابع غیرخطی، اعوجاج

  .  و الزم است در یک تراز پایین نگه داشته شود )وز وزمانند صدای (

  

  

  

                                                                                                                                                   
1-Sub-harmonic 
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  پیوست ب 

  )الزامی(

  جاروب سینوسیروش 

  کلیات  1-ب

خطی و ناوردای زمانی،  سامانهن پاسخ ضربه و تابع پاسخ بسامدی مربوط به هر به طور کلی برای تعیی

توان از هر نوع نشانک تحریک استفاده نمود، مشروط بر آن که این نشانک در بسامدهای مورد نظر دارای  می

د، یا دست آور به تحریک را با استفاده از پاسخپاسخ ضربه توان  میپیچش وا اعمال با. انرژی کافی باشد

 .به دست آورد بر بیناب ورودی مورد آزمایش سامانهبا تقسیم بیناب خروجی  توان تابع پاسخ بسامدی را می

ورودی و خروجی  های تبدیل فوریه نشانک پهنه بینابی مورد بررسی، الزم استبندی در  برای اجرای تقسیم

  .کار برده شود به

های سینوسی به عنوان  به کارگیری جاروبه شد، شرح داد "الف"در مقایسه با روشی که در پیوست 

زمانی  بستگیها شامل کاهش میزان حساسیت به  این مزیت .هایی است مزیت دارایهای تحریک،  نشانک

ناشی  ها است که از اعوجاج هماهنگ نسبت نشانک به نوفه مؤثر  اهشکو رفع ) هوا جایی جابهدما و (

توان نشانک تحریک  را از نتایج حذف کرد، می  هماهنگ های   اعوجاجتوان تمام  میکه  از آن جایی. شود می

 ،آرام های کاندر م. تغذیه کردتوان ذاتی بیشتری با  MLSهای  در مقایسه با نشانکسینوسی را 

 100 مازادی به میزانه نوفه نشانک ب های نسبتوجود آمدن  موجب بهتوانند  می یجاروب های گیری اندازه

   .دونش بل یدس

، فضای بازهای  گیری در اندازه .پذیرندکمتر آسیب زمانی بستگی در برابر حذف اثرات یجاروبهای  گیری اندازه

ها نها ت جاروب، شدید وجود دارد باد ی کهدر شرایط .دهد هوا رخ می جایی جابهاغلب به دلیل این موضوع 

   .ستنده های زیاد ضربه در فاصله  گیری پاسخ برای اندازه مدکارآنه گزی

ای  به صورت دورهتر تا بسامد باالتر به وجود آورد، یا  از بسامد پایین توان یکبار را می جاروب تحریکیک 

توان کل  در صورت امکان، می. جاروب است تک تحلیل ارائه شده در این پیوست بر اساس یک .تکرار کرد

 کسرهر  طور مثال ، بهپوشش دادره را ا یک بخش از گستهتن وهایی تقسیم کرد  گستره بسامدی را به بلوک

  .گیری کرد توان توسط یک جاروب مجزا اندازه هنگام را می

  .شده است پوشش داده 8- های تکراری، در بند ب ای یا جاروب های دوره جاروباز بحث در مورد اثر استفاده 

با  .شود ع پاسخ بسامدی میام انرژی آن صرف ارزیابی تابشود، تم تنها یک بار منتشر می جاروبی که هنگامی

های به تأخیر افتاده، الزم است که یک وقفه سکوت به همراه جاروب  مؤلفه دست آوردن به که برای وجود آن

  .دهد گیری را کاهش می ، زمان اندازهای غیر دوره کارگیری نشانک تحریک به باشد،



27 

  

ن اسامی عبارتند از  ای. است استفاده شده ب سینوسیجاروی برای توصیف روش ختلفدر منابع موجود از اسامی م  -یادآوري

   ."3یافتهگسترش زمان  تپ با" و "2جاروب سینوسی"،  "١جاروب کوتاه"

  مدت جاروب  2-ب

مدت جاروب که  خاصیشوند، هیچ الزام  ای انجام می های تحریک دوره که با نشانک هایی یریگ بر خالف اندازه

 هر موردیتوان  می. و باید مورد بررسی قرار گیرد، وجود ندارد سازد میط ن واخنش مورد انتظار مربورا به زما

 با این وجود .زمان واخنش مورد استفاده قراردادهای چند برابر طوالنی تر از  تا جاروب جاروب کوتاهاز  را،

از خود ، بیشتر برای ثبت پاسخ جاروب مدهآ دست بهباید زمان  دست آورد، برای آن که بتوان واخنش را به

   .نوفه زمینه برسد جاروب باشد  تا این که واخنش به میزانی کمتر از

. تر است ، زمان واخنش طوالنی)بم(به طور معمول در آکوستیک داخلی و ساختمانی برای بسامدهای پایین 

را در  شود، وقفه نهایی تنها باید واخنش استفاده می )ثانیهچندین ( های بسیار طوالنی هنگامی که از جاروب

زیرا زمانی که  این موضوع معتبر است .، تطبیق دهدهستندباالترین بسامدها که به طور کلی کوتاه 

  .آیند های بسامد به دست می های تحریک در حال جاروب صعودی هستند، تمام مؤلفه نشانک

شود و در  ی میگیر افزایش مدت جاروب، موجب به وجود آمدن انرژی آکوستیکی بیشتری در اتاق مورد اندازه

زمانی و   بستگیآسیب پذیری در برابر کاهش  منظور به. دهد را افزایش می نسبت نشانک به نوفه مؤثرنتیجه 

 ارجحیت یک جاروب طوالنی شده ،گیری در میانگین بهتر استبه طور کلی  ها، اعوجاج کردن سازی جدا آسان

     .باشدداشته 

  جاروب تولید  3-ب

  کلیات  1-3-ب

ها، استفاده از یک بیناب  گیری ، در مورد اکثر اندازه2-2- 6به الزامات بینابی اشاره شده در بند با توجه 

ای جاروب  سرعت لحظهرا همانند  محتویات بینابتوان  میبا تغییر دامنه  .داردتحریک غیرسفید ترجیح 

مزیت محسوب حسب بسامد بر جاروب و تغییر سرعتدامنه  ثابت نگه داشتن مقداردر اکثر موارد  .اصالح کرد

گیری شروع  مورد اندازه بند کسر هنگامیبه  ربوطم لبه بندترین بسامد  جاروب از زیر یا از پایین .شود می

بند کسر به باالترین  مربوطباالیی لبه بند  کند تا به حداقل بسامد شده و به طور صعودی ادامه پیدا می

به وسیله یک دوره سکوت مورد نیاز است و جاروب  گسترشل به طور معمو. گیری برسد مورد اندازه هنگامی

  .بستگی دارد به نشانک تحریک

ترین  برابر طوالنی 4تا  2هایی با طول  استفاده از جاروبطور معمول  به، توسطزمینه م در صوت وجود نوفه

عملی مطمئن  ترین زمان واخنش مورد انتظار، زمان واخنش و قرار دادن یک وقفه سکوت برابر با طوالنی

    .است

                                                                                                                                                   
1-Chirp 
2-Sinusoidal Sweep 
3-Time- Stretched Pulse 
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  با بیناب سفید و صورتی  جاروب  2-3-ب

در هر بسامد است، یک بیناب سفید انرژی برابر  متناظر با به طور معمول یک جاروب خطی با دامنه ثابت، که

زمان جاروب هر هنگام در صورتی که بسامد به صورت نمایی نسبت به زمان افزایش یابد،  .کند می تعیینرا 

ثابت خواهد بود و جاروب رفتار یک نوفه صورتی را  بند کسر هنگامی هر بنابراین انرژی به ازای. ثابت است

در  نشانک تحریک معمولی که متناظر با نوفه صورتیعبارت است از یک جاروب نمایی،  .کند تقلید می

  .است های کالسیک کاربردی روش

  بیناب دامنه اختیاري ها با  جاروب ترکیب  3-3-ب

در حالت کلی . تنظیم کرد 2-2-6با تغییر نرخ جاروب، بیناب نشانک تحریک را مطابق الزامات بند  توان می

یک  امکان دستیابی به شود، زیرا این امر ، تنظیم نرخ جاروب ترجیح داده می)دامنه (شپودر مقایسه با تغییر 

  .سازد فراهم می، 2یک تقویت کننده 1قطع شدهتراز  تافاصله ثابت را 

متمرکز  در این قسمت از بیناب ، انرژی بیشتریشود در یک بسامد خاص کاسته نرخ جاروباز که  ورتیدر ص

با پوش ولی اختیاری،  تقریباً دامنه هایی با بیناب جاروبتوان  میبا کنترل مناسب نرخ جاروب،  .خواهد شد

در مرجع  مطلوبردن یک بیناب دست آو در مورد چگونگی به .ترکیب کردبا یکدیگر  را ، ثابت تقریباًدامنه 

قسمت گذرای  های کاهش در این مرجع همچنین روش .شده استئه اجزئیات بیشتری ار "پ"پیوست  ]13[

   .شود داده میشرح  آنقطع  و زمان آغاز بین، را جاروب

  ثبت پاسخ  4-ب

ه توسط واخنش، تیافآغاز جاروب تا زمان دریافت صدای تأخیر  زمان از پاسخ به تحریک جاروب، الزم است

به سرعت جاروب، گستره بسامدی که باید مورد پوشش قرار گیرد و  ،زمان مورد نیاز برای ثبت .ثبت شود

 30 حداقلگیری اختالف ترازها، الزم است افت ثبت شده  برای اندازه. بستگی دارد) ها( واخنش اتاقمیزان 

   .های واخنش را پوشش دهد یا نصف زمان باشد بل دسی

به . را پوشش دهد مرجعزمان واخنش، افت باید گستره تعیین شده در استاندارد کالسیک گیری  اندازهبرای 

رد نیاز است که در این حالت مو یک گستره دینامیکی باالتری های تراز، گیری در مقایسه با اندازه طور معمول

  . طول بیشتری مورد نیاز است برای ثبت،

توجه شود  .است حریک جاروب نمایی و پاسخ متناظر نشان داده شدهیک تبسامد  -نمودار زمان 1در شکل ب

  .های بسامد تأخیر دارند مؤلفه ،به دلیل واخنش اتاقکه 

                                                                                                                                                   
1-Clipping level 
2-Amplifier 
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  راهنما 

t زمان  

f بسامد  

  بسامد براي جاروب نمایی  -نمودار زمان - 1شکل ب

  

  واپیچش  5-ب

به عنوان دو شیوه  واپیچشفرآیند دست آوردن پاسخ ضربه اتاق،  به منظور به 3و ب 2های ب در شکل

ن بی ،یبیناب  تقسیمبا واپیچش مستقیم یا  باتوان  را می مختلطتابع پاسخ بسامد . جایگزین ارائه شده است

   .دست آورد به بیناب پاسخ و بیناب تحریک

 ،نشانک وارون .شود وارون نشانک تحریک، انجام می وبا پیچش نشانک دریافتی  2واپیچش در شکل ب

 .آید وجود می آل به نشانک تحریک یک ضربه ایده و در اثر پیچش آناست که  این خصوصیت شانکی با ن

پاسخ  است، تعریف شده بند کسر هنگامیبرای هر  1که در معادله  L(t)دست آوردن تابع  عالوه برای به به

 به عنوان مثال. ستنمایش فرآیند پردازش نشانک اتنها برای  2شکل ب .شود پردازش می پهن ضربه بند

به انجام داد،  بند کسر هنگامیهای  پاسخدست آوردن  برای به در حوزه بسامدیتوان  میرا  صافی کردن عمل

  .برآورده شود 2-3-6الزامات بند  شرط آن که
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  .است نشان داده شده FFT(1(و بسامد توسط تبدیل فوریه سریع  -میان حوزه زمانتبدیل  3در شکل ب

به دست ) FFT ،IFFT2توسط عکس ( به حوزه زمانی  معکوسپس از انجام یک تبدیل پهن  پاسخ ضربه بند

تعریف  بند کسر هنگامیبه ازای هر  1همان صورت که در معادله  ، بهL(t)دست آوردن تابع  برای به. آید می

 نشانکدازش تنها برای نمایش فرآیند پر 3شکل ب. شود است، پاسخ ضربه بند پهن بار دیگر پردازش می شده

بند کسر های  دست آوردن پاسخ در حوزه بسامدی برای بهتوان  میعنوان مثال صافی کردن را  به .است

  .برآورده شود 2-3-6انجام داد، به شرط آن که الزامات بند  هنگامی

  

  

  
  راهنما 

G مولد جاروب  

R اتاق  

  واپیچش 1-*

OF  کسر هنگامیصافی  

  پیچش مستقیم او -2شکل ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                   
1-Fast Fourier Transformation 
2-Inverse  Fast Fourier Transformation  
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  راهنما  

G  مولد جاروب  

R  اتاق  

FFT  تبدیل فوریه سریع  

SD  بینابی  تقسیم  

IFFT یه سریعوارون تبدیل فور  

OF  کسر هنگامیصافی  

  بینابی  تقسیم -3شکل ب

در صورتی که از تبدیل . در نظر گرفته شود مواردی که در ادامه خواهد آمد،پیچش الزم است در فرآیند وا

  به عالوه، مخرج تقسیم .شود ای احتیاط های دایره الزم است در رابطه با پیچش شود، فاده میفوریه سریع است

ه منظور جلوگیری از افزایش بینابی ممکن است بسامدهایی با انرژی بسیار کم را شامل باشد، و الزم است ب

این . در نظر گرفته شود هایی ها هستند، احتیاط گیری در این بسامد که به همراه پاسخ اندازه خارجینوفه 

  .دهد رخ میدر نزدیک مرز گستره جاروب اغلب حالتی است که 

شود،  ای استفاده می از نشانک تحریک غیر دوره توضیح داده شده در این استاندارد، فن که درجایی آن از 

را  خطی شواپیچ. است) ای یعنی غیر دایره(خطی  واپیچشترین راه به دست آوردن پاسخ ضربه، یک  مناسب

استفاده از تقسیم  صورت در همچنین. انجام داد واپیچش مستقیم وسیله بهتری  توان به صورت ساده می

این کار با استفاده . انجام داد و پاسخ ثبت شده تحریک نکنشا تر کردن طوالنی توان این عمل را با بینابی می

  .شود میبلی انجام برای دو برابر کردن اندازه ق ،)1صفر اضافه کردن( از صفرها

های هماهنگ قبل  مؤلفه، پاسخ به باشدتر تا بسامدهای باالتر  جاروبی از بسامدهای پایین ،که تحریک هنگامی

های هماهنگ در  ها به مؤلفه خطی، پاسخ واپیچشپس از . از تحریک اصلی در همان بسامد رخ خواهد داد

برای اطالعات بیشتر به (از میان برداشت ها را  آن توان به آسانی دهد و می تحریک، در زمان منفی رخ می

  .)مراجعه شود "پ"پیوست  ]14[مرجع 

                                                                                                                                                   
1-Zero-Padding 
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شود  انجام می تحریک و پاسخیک تبدیل فوریه سریع بر روی شود،  کار برده می  هنگامی که تقسیم بینابی به

 )IFFT( سریع تبدیل فوریه با انجام وارون. شود بیناب نشانک تحریک تقسیم می برپاسخ و سپس بیناب 

توان نادیده  ا میهای ورود منفی ر با زمانآید به طوری که نیمه دوم متناظر  دست می پاسخ ضربه مورد نظر به

توضیح داده شده است، این روش همچنین ممکن است  "پ"پیوست  ]8[طور که در مرجع  همان .گرفت

      .مورد استفاده قرار گیرد های هماهنگ در کانال تحریک اعوجاج ترابرای از میان برداشتن اث

ای برابر  با اندازه )FFT( ریه سریعوتوان با استفاده از تبدیل ف خطی، می واپیچشبه عنوان راهی دیگر به جای 

افت تواند  میها  اعوجاجاثر  توان با این وجود در این حالت می .کار برد ای را به دایره واپیچش اکتساب،با زمان 

بیشتر از  حدکافیاین موضوع به این معناست که طول نشانک تحریک باید به  .دساز کمرنگرا پاسخ ضربه 

از  را ها توان آن به طوری که می پدیدار خواهند شد نوفه زمینه رد ها اعوجاج اثرسپس  .زمان افت انتخاب شود

   .واخنش تحت تأثیر قرار گیرد دنبالهحذف کرد، بدون آن که  اطمینان اب ،طریق ایجاد پنجره

پیچش خطی او طریق دست آمده از به های های ضربه در پاسخموجود  نوفه زمینهدرخصوص یک تفاوت مهم 

دهد که پیش از پدیدار شدن   را نتیجه می ای نوفه زمینه، ای استفاده از واپیچش دایره .وجود دارد ای و دایره

شود  نوفه کاهشی منجر میدنباله ه یک ب با این وجود واپیچش خطی .ثابت است اساساً ولیه،ا یها اعوجاجاثر 

این موضوع برآمده از این واقعیت است که . است در جهت انتهای دنباله پایین گذر  که به طور افزایشی صافی

 درهم آمیخته ،با جاروبی با ترتیب معکوساست که  ییکنواختشده از نوفه  اشیواپیچش نبخش آخر نتیجه 

را  نوفه زمینه از این اثر مطلع باشد تا کاهش کاربرالزم است که . )به پایینیعنی از بسامدهای باال ( شده است

  .واخنش اتاق اشتباه گرفته نشود دنبالهبا 

  نسبت نشانک به نوفه  6-ب

از جمله دامنه تحریک،  عوامل یتعداد به خارجیدست آمده، عالوه بر تراز نوفه  به نسبت نشانک به نوفه مؤثر

دو برابر کردن مدت جاروب به طور معمول موجب . بستگی دارد ردازش نشانک،پنرخ جاروب و الگوریتم 

  گیری پاسخ توان با میانگین اگرچه می .بل خواهد شد دسی 3، به میزان نسبت نشانک به نوفه مؤثرافزایش 

 موجب شود، زیرا پیشنهاد نمیرا افزایش داد، اما در کل این روش  نسبت نشانک به نوفه های بیشتر ضربه

با این وجود اکثر چنین اثرات محیطی در ترازهایی . افزایش حساسیت به تغییرات شرایط محیطی خواهد شد

  .شوند میمشاهده  ،ز قلهترا نسبت به بل دسی 30کمتر از 

  زمانی ناوردایی   7-ب

  کلیات  1- 7-ب

مؤثر  نشانک به نوفهنسبت نامعتبر شود و تواند موجب نتایج  گیری می مورد اندازه سامانهدر  زمانی بستگی

گیری  اندازه نوینهای  زمانی یک فرض تعیین کننده در پیشرفت روش تغییرات. دست آمده را محدود سازد به

  .است و باید همواره مورد بررسی قرار گیرد

در معتدل  زمانی بستگیاکثر اثرات وابسته به  .بستگی دارد تغییرات شرایط محیطی به کاربرد حساسیت به 

گیری  این شرایط به ندرت اندازه بنابراین .شوند مشاهده می ،تراز قله ت بهنسب بل دسی 30ی کمتر از ترازهای
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در مورد  .دست دهد أثیر قرار خواهد داد، اما ممکن است یک زمان واخنش نامعتبر را بهتراز را تحت ت

  .است بیشتر باشد کاربردهای دیگری که مستلزم داشتن یک گستره دینامیکی وسیع است، حساسیت ممکن

  حرکت  2- 7-ب

باشند و نباید در  ثابتها، تجهیزات دیگر یا مرزهای اتاق باید  ها، میکروفون تمام منابع تحریک، بازتاب دهنده

  .گیری حرکت داده شوند طول اندازه

  .تثنا است، یک اس"پ"ت سپیو ]4[برخورد تصادفی مطابق با استاندارد بند  پراکندگیگیری ضریب  اندازه  -یادآوري

  شرایط محیطی  3- 7-ب

  دما    1-3- 7-ب

جاروب  دما، در هنگام کاربرد روش ابت بودندر حال حاضر اطالعات اندکی در رابطه با الزامات مربوط به ث

شنی وجود دارد که با این وجود دلیل رو. که در این پیوست توضیح داده شده است، وجود دارد سینوسی

 برای حصول اطمینان الزم است. است "الف"ضیح داده شده در پیوست کمتر از روش تو حساسیت این روش

    .گیری ثابت نگه دارد شرایط محیطی را در طول اندازه کاربر

    )هاي در فضاهاي باز گیري اندازههاي  گیري اندازه(سرعت باد بیشینه   2-3- 7-ب

که در این  جاروب سینوسی ی روشکارگیر در هنگام به دتأثیر با در حال حاضر اطالعات اندکی در رابطه با

با این وجود دلیل روشنی وجود دارد که حساسیت این روش . پیوست توضیح داده شده است، وجود دارد

کاربر شرایط  برای حصول اطمینان الزم است. است "الف"کمتر از روش توضیح داده شده در پیوست 

  .  گیری ثابت نگه دارد محیطی را در طول اندازه

  وجاجاع  4- 7-ب

. های مورد استفاده در پردازش نشانک بستگی دارد به الگوریتم به شدت ،ج در کانال تحریکتأثیر اعوجا

را به  ها اعوجاج هماهنگکه اثر  وجود دارند هایی توضیح داده شده است، روش 5-طور که در بند ب همان

به طور  .استفاده کند هایی ن روششود کاربر از چنی توصیه می به شدت .دهند ای کاهش می طور قابل مالحظه

سازد  این امکان را فراهم میرا افزایش خواهد داد و  نسبت نشانک به نوفه مؤثر ها استفاده از این روش معمول

  .عمل کند خود نزدیک به ترازهای بیشینه یمنبع آکوستیک تا

مانند (به وجود آورند های ریز  ها یا هماهنگ غیرهماهنگ  برخی از منابع غیرخطی، اعوجاج ممکن است

  .دنو الزم است در یک تراز پایین نگه داشته شو )وز وزصدای 

  هاي دوره اي و تکراري  جاروب  8-ب

) 10(به همان صورت که در معادله  .ای استفاده کرد برای تحریک از یک جاروب دوره توان به طور کلی می

با این وجود  .بیشتر از زمان واخنش باشد الزم است طول دوره برابر یا حالتدر این   مشخص شده است،

شود  بنابراین توصیه می. شود های تکرار شده موجب افزایش حساسیت به شرایط محیطی می کاربرد جاروب

ای، یک جاروب منفرد با طول  های دوره به جای استفاده از جاروبنسبت نشانک به نوفه مؤثر برای افزایش 
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در صورت استفاده از جاروب منفرد الزامات شرایط محیطی در پیوست  .رددوره بیشتر مورد استفاده قرار گی

  .کار برده شود باید به "الف"
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