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 خدا نامبه

 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

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

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

  .دارد عهده به را ایران) رسمی( ملی

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

 یـدي، تول شرایط به توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و تولیدي پژوهشی، علمی،

 کننـدگان، مصـرف  تولیدکننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانۀ  و آگاهانـه  مشـارکت  از کـه  است تجاري و فناوري

 نـویس  پیش .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی هاي سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان،وارد و صادرکنندگان

 از پـس  و شـود مـی  ارسـال  مربـوط  فنـی  هاي سیونکمی اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهی براي ایران ملی استانداردهاي

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

  .شود می منتشر و چاپ

 کننـد  مـی  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  اسـتاندارد  عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

 ملـی  کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایـران  ملـی  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  سـازمان  اصلی اعضاي از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

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

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

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

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

 و محیطـی  زیسـت  مالحظـات  و محصـوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حصـول  عمـومی،  و فـردي  ایمنی و سالمت حفظ کنندگان،

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

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

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

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

 و هـا  سـازمان  گونه این استاندارد مؤسسۀ ، سن وسایل )واسنجی( کالیبراسیون مراکز و ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت

 تأییـد  گواهینامـۀ  الزم، شـرایط  احـراز  صـورت  در و نـد ک مـی  ارزیابی ایران صالحیت تأیید نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

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

 ایـن  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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   استاندارد فنی تدوین کمیسیون
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  گفتار پیش

  

هـاي   اي بـین اتـاق   صـداي هـوابرد و کوبـه    گیري آزمایشگاهی تراگسیل جـانبی  اندازه -کوستیک آ« استاندارد

مرکـز تحقیقـات    توسـط  مربوط هاي درکمیسیون آن نویس پیش که »کلی چهارچوب سند: 1قسمت  -مجاور

اسـتاندارد مهندسـی    ملی کمیتۀ جالسا دویست و نود و هفتمین در و شده تدوین و تهیه ساختمان و مسکن

 استناد به اینک ، است گرفته قرار تصویب مورد 13/6/89 مورخ هاي ساختمانی ساختمان و مصالح و فرآورده

 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند

   .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1371

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

این  تکمیل و اصالح براي که پیشنهادي هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهاي

بنابراین،  .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها

   .کرد استفاده ملی تانداردهاياس تجدیدنظر آخرین از همواره باید

  

 :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ براي که خذيأبع و ممن
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هاي  اي بین اتاق گیري آزمایشگاهی تراگسیل جانبی صداي هوابرد و کوبه اندازه -کوستیک آ

  کلی چهارچوبسند : 1قسمت  -مجاور

  

   و دامنه کاربرد هدف  1

سـازی تراگسـیل   که برای مشخصـه  است گیریاندازه هایروش مشخص نمودنهدف از تدوین این استاندارد، 

      هـای سـاختمانی   عملکـرد مؤلفـه   .انجام پـذیرد  باید ،در یک آزمایشگاهؤلفه ساختمانی یک یا چند مز ا جانبی

صورت شـاخص  یا به )Ln,fیا / و Dn,fاز قبیل ( هابین آن صورت یک کمیت کلی برای ترکیبی از اجزا و اتصالبه

  .شوند، بیان میKij، کاهش ارتعاش یک اتصال

     هـای  هـای آزمـون و روش  هـا و اتـاق  اریف و اصـطالحات، الزامـات کلـی بـرای آزمونـه     این استاندارد شامل تع

کـه   ارائه شده استهایی راهنماییگیری قرار گیرد، اندازه برای انتخاب کمیتی که باید مورد .گیری استاندازه

، کـاربرد بـرای انـواع    8-2و  7-2در استاندارد بنـدهای   .به اتصال و نوع اجزای ساختمانی درگیر، بستگی دارد

  .مختلف اتصال و اجزای ساختمانی مشخص شده است

و  های گوناگون یا بیان یـک الـزام  برای مقایسه فرآوردهتوان را می کننده تراگسیل جانبیهای مشخصکمیت

مورد اسـتفاده   »ب« پیوست] 7[و ] 6[مراجع بینی، از قبیل های پیشهای ورودی برای روشعنوان دادهیا به

  .قرار داد

  

  مراجع الزامی   2

. مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران بـه آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت     

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

هـا و تجدیـدنظرهای بعـدی آن     حیهذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشـد، اصـال   بادر صورتی که به مدرکی 

در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شـده  . مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست

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

  :استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است

  

هـا و   گیری صدابندی در سـاختمان  ، آکوستیک ـ اندازه 1385سال  :8568-1 شمارۀ تاندارد ملی ایراناس  2-1

  الزامات برای امکانات آزمایشگاهی در شرایط جلوگیری از تراگسیل جانبی: 1اجزای ساختمانی، قسمت 

هـا و   در سـاختمان  گیری صدابندی اندازه ـ ، آکوستیک1385سال  :8568-3 شمارۀ استاندارد ملی ایران  2-2

  گیری آزمایشگاهی صدابندی هوابرد اجزای ساختمانی اندازه :3ـ قسمت  اجزای ساختمانی

  



2 
  

هـا و   گیری صدابندی در سـاختمان  اندازه ـ ، آکوستیک1384سال  :8568-6 شمارۀ استاندارد ملی ایران  2-3

  ها قفای س کوبهگیری آزمایشگاهی صدابندی  اندازه :6ـ قسمت  اجزای ساختمانی

ـ   جذب صدا در اتـاق واخـنش   گیری اندازه ـ ، آکوستیک1387سال  :10945 شمارۀ استاندارد ملی ایران  2-4

  روش آزمون

2-5 ISO 3382, Acoustics- Measurement of the reverberation time of rooms with reference to 
other acoustical parameters 

2-6 ISO 7626-1, Vibration and shock- Experimental determination of mechanical mobility- 
Patr 1: Basic definitions and transducers 

2-7 ISO 10848-2:2006, Acoustics- Laboratory measurement of the flanking transmission of 
airborne and impact sound between adjoining rooms- Part 2: Application to light elements 
when the junction has a small influence  

2-8 ISO 10848-3:2006, Acoustics- Laboratory measurement of the flanking transmission of 
airborne and impact sound between adjoining rooms- Part 3: Application to light elements 
when the junction has a substantial influence 
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  تعاریفو اصطالحات   3

  :رود کار میهتعاریف زیر ب اصطالحات واستاندارد  در این

3-1    

    L،1میانگین در یک اتاقي صدافشار تراز 

مکـانی و   گیننعبارت است از ده برابر لگـاریتم بـر پایـه ده نسـبت میـا      میانگین در یک اتاقی صدافشار تراز 

شود، به اسـتثنای   کانی برروی کل اتاق گرفته میمیانگین م .رجعم زمانی مربع فشار صدا به مربع فشار صدای

قابـل   ،)دیوارها و غیـره (نزدیک مرزهای اتاق  تأثیر تابش مستقیم منبع صدا یا میدان ها در آن هایی که قسمت

  .باشدپوشی ن چشم

  

  .شود می بیان) dB(بل  برحسب دسی تراز فشار صدا،  ـ  1یادآوري

  

  :شود تعیین می 1معادله  ، از Lچرخان، تراز فشار صدای میانگین،ن وفمیکرو درصورت استفاده از  ـ  2یادآوري

                                                
1- Average sound pressure level in a room 



3 
  

)1(  dB  
   

� �
2
0

0

2

m

m

d
1

Log10
p

ttp
T

L

T

�
�  

  :که در آن

  p پاسکال؛  فشار صدا برحسب  

p0  ؛میکرو پاسکال 20 که برابر است با رجعفشار صدای م  

Tm  گیری برحسب ثانیه زمان انتگرال.  

  

 :دشو تعیین می 2معادله  ، ازLتراز فشار صدا،  شود،ن استفاده وت میکروفثابهای  از موقعیت اگر -3یادآوري

)2(  dB  2
0

22
2

2
1 ...

Log10
p n.

ppp
L n���
�  

   .است برحسب پاسکال مختلف در اتاق وقعیتم  nدر r.m.s.(1(ثرؤفشار صدای م مقادیر p1 ،p2 ،... ،pn که در آن

  

تعیـین   3، از معادلـه  Lصورت تراز فشار صدا، در این . شوند گیری می اندازه ،Li ،فشار صدا ترازهای معموالً درعمل، -4یادآوري

  :دشو می

)3(  dB  

10

1

10
1

Log10
/Ln

i

i

n
L �

�

�    

  .است بل، برحسب دسیمختلف درون اتاق وقعیتم n در Lnتا  L1 یصدافشار ترازهای  ،Li که در آن 

  

3-2    

   Dn,f، 2شده اختالف تراز جانبی معمول

       اخـتالف در میـانگین مکـانی و زمـانی تـراز فشـار صـدای         عبـارت اسـت از   شـده مـول اختالف تراز جانبی مع

که تراگسیل تنهـا از طریـق   ها، هنگامیتولید شده در دو اتاق توسط یک یا چند منبع صدا در یکی از آن اتاق

   .یک مسیر جانبی مشخص رخ دهد

  

                                                
                 )root mean square(مجذور میانگین مربعات  -1

2- Normalized flanking level difference 
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بـل                ، برحسـب دسـی  4فـت معمـول شـده و بـر اسـاس معادلـه       در اتـاق دریا  ،A0به سطح معادل جذب صـدا،   Dn,f ـ   یادآوري

   : گرددتعیین می

 )4(  dB  
0

21fn, Log10
A

A
LLD ���  

  :که در آن

  L1 ؛ بلمیانگین تراز فشار صدا در اتاق منبع، برحسب دسی  

  L2؛بلمیانگین تراز فشار صدا در اتاق دریافت، برحسب دسی  

  A اتاق دریافت، برحسب مترمربع؛ سطح معادل جذب صدا در  

  A0  مترمربع؛ 10سطح معادل جذب صدای مرجع، برابر با  

  

3-3    

  Ln,f، 1شده اي جانبی معمول تراز فشار صداي کوبه

           میـانگین مکـانی و زمـانی تـراز فشـار صـدای        عبـارت اسـت از   شـده  ای جانبی معمـول  تراز فشار صدای کوبه

های مختلف برروی کـف مـورد آزمـون    در موقعیت دستگاه پاکوب استانداردتوسط  دریافت تولید شده در اتاق

   .که تراگسیل تنها از طریق یک مسیر جانبی مشخص رخ دهد، هنگامیمنبع در اتاق

بـل                ، برحسـب دسـی  5، در اتـاق دریافـت معمـول شـده و بـر اسـاس معادلـه        A0به سطح معادل جذب صـدا،   Ln,f ـ   یادآوري

  :  گرددتعیین می

 )5(  dB  
0

2fn, Log10
A

A
LL ��  

  :که در آن

  L2؛بلمیانگین تراز فشار صدا در اتاق دریافت، برحسب دسی  

  A سطح معادل جذب صدا در اتاق دریافت، برحسب مترمربع؛  

  A0  مترمربع؛ 10سطح معادل جذب صدای مرجع، برابر با  

                                                
1- Normalized flanking impact sound pressure level 
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3-4    

   Lv، 1تراز سرعت میانگین

سرعت مکانی و زمانی مربع  گینننسبت میاده ده برابر لگاریتم بر پایه عبارت است از  رعت میانگینتراز س

 6براساس معادله  ، که)متر بر ثانیه 1 ×10-9برابر با ( v0 ،رجعم سرعتبه مربع  یک جزء ساختمانی عمودی

  :شودتعیین می
  

)6(  dB 
� �

2
0

0

2

m

m

d
1

Log10
v

ttv
T

L

T

v

�
�  

  

در  ،اسـت  متر بر ثانیه 1 ×10-9، برابر با »ب«پیوست ] 1[تأکید شود سرعت مرجع ترجیحی در مرجع بهتر است   ـ   1یادآوري

  .است متر بر ثانیه 5 ×10-8که مقدار مرجع رایج در برخی کشورها همانند گذشته حالی

  

شـتاب مرجـع ترجیحـی در     .گیـری کـرد  ، را انـدازه Laمیانگین،  ابجای تراز سرعت میانگین، تراز شتتوان بهمی  ـ   2یادآوري

  .است ثانیه مجذورمتر بر  1 ×10-6، برابر با »ب«پیوست ] 1[مرجع 

  

 :دشو می محاسبه 7معادله  از میانگین مکانی ،ای پایداردر صورت استفاده از تحریک پیکره -3یادآوري

)7(  dB  2
0

22
2

2
1

 

...
Log10

vn.

vvv
v

L n���
�  

   .است متر بر ثانیهبرحسب  برروی جزء ساختمانیمختلف  وقعیتم  nدر ).r.m.s(ثرؤمسرعت  مقادیر  v1 ،v2 ،... ،vn که در آن

  

  .استفاده شود 10و  9های از معادله ،گذراای تحریک پیکرهبرای  -4یادآوري

  

3-5    

   Ts، 2يا پیکرهزمان واخنش 

تـراز  ، ایپس از قطع منبـع صـدای پیکـره   مدت زمانی که الزم است تا عبارت است از  ،ایپیکرهزمان واخنش 

  .بل کاهش پیدا کنددسی 60میزان سرعت یا شتاب در یک ساختار به

                                                
1- Average velocity level 
2- Structural reverberation time 
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  .این کمیت برحسب ثانیه است  ـ  1یادآوري

  

یـابی  تواند بـا اسـتفاده از بـرون   بل در یک ساختار، میدسی 60میزان با کاهش تراز سرعت یا شتاب به Tsتعریف   ـ  2یادآوري

  .شود تر انجامهای ارزیابی کوتاهخطی گستره

  

3-6    

 Dv,ij، 1اختالف تراز سرعت

که تنها هنگامی ، jو  iساختمانی  اجزایسرعت میانگین اختالف بین تراز  عبارت است از ،اختالف تراز سرعت

  :آیددست میبه 8از معادله  اختالفاین  ).ایهوابرد یا پیکره(تحریک شده باشد  iجزء ساختمانی 
  

)8(  dB  jvivijv LLD ,,, ��  

 

               سـاختمانی  زمان برروی هر دو جزءطور همای گذرا، بهتر است سرعت عمودی بهدرصورت استفاده از تحریک پیکره -1یادآوري

  :تعیین شود 9از معادله  گیری شده و اختالف تراز سرعتاندازه

)9(  dB  � ���
� �

�
M

m

N

n
mnijv,ijv, D

N M
D

1 1

1
    

  :که در آن

M  روی جزء ساختمانی بر های تحریکتعداد نقطهi ؛  

N   ؛برای هر نقطه تحریک جزء ساختمانیهربرروی  انرژی دستگاه مبدل هایموقعیتتعداد  

� �
mnijv,D  برحسب  10اختالف تراز سرعت برای یک نقطه تحریک و تنها یک جفت موقعیت دستگاه مبدل انرژی که از معادله

  :  آیددست میبل بهدسی

)10(  dB  � �
�

�
�

m

m

0

2

0

2

d )(

d )(

Log10 T

j

T

i

mnijv,

ttv

ttv

D    

  

                                                
1- Velocity level difference 
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  :که در آن

vi و vj   ساختمانی روی اجزایبر یترتیب در نقاطهای عمودی بهسرعت i  وj برحسب متر بر ثانیه؛ ،  

Tm   ثانیه، برحسب گیریزمان انتگرال.  

  

   .ترجیح دارد 9بر معادله  8معادله  در عمل، - 2یادآوري

 

3-7    

 ij,vD، 1شده جهتیگیري  اختالف تراز سرعت میانگین

   :شده است تعیین 11گونه که در معادله همانji,vDو ij,vDمیانگین حسابی ، عبارت است از این کمیت
  

)11(  dB  � �ji,vij,vij,v DDD ��
2

1
  

  

  :که در آن

ij,vD  ساختمانی  اجزایانگین اختالف بین تراز سرعت میi و j ، که تنها جزء هنگامی بل،برحسب دسی

   ؛تحریک شده باشد iساختمانی 

ji,vD  ساختمانی  ایجزااختالف بین تراز سرعت میانگینj وi  ، که تنها جزء هنگامی بل،برحسب دسی

 .تحریک شده باشد jساختمانی 

  

3-8    

 j2، aj نیساختما جذب جزءمعادل طول 

بسـامد   که با فرضهنگامی ، jکننده جزء ساختمانی کامالً جذب فرضی این کمیت عبارت است از طول اتصال

  .دباش در یک وضعیت مشخص j  جزء ساختمانی هایافت برابر با کل آن یهاهرتز، افت 1000بحرانی 

  

  .شودبرحسب متر بیان می aj -1یادآوري

  

  :آیددست میبه 12معادله این کمیت براساس  -2یادآوري

                                                
1- Direction-averaged velocity level difference 
2- Equivalent absorption length aj of an element j 
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)12(  dB  

ref
0s,

2π22

f

f
c T

 S .
a

j

j
j �    

  :که در آن

Ts,j   ساختمانی  ی جزءا پیکرهزمان واخنشj برحسب ثانیه؛ ،  

Sj    مساحت جزء ساختمانیj  ، ؛مترمربعبرحسب  

c0   ؛متر بر ثانیه، برحسب سرعت صوت در هوا  

f    هرتز؛، برحسب گیری مورد اندازهبسامد  

fref    هرتز 1000بسامد مرجع، برابر با.  

  

اند و وضعیت واقعـی هـیچ تـأثیری بـرروی شـاخص      خوبی صداگیری شدهکه به سبک برای انواع اجزای ساختمانی -3یادآوري

0jj: ، برابـر اسـت   Sj، سـاختمانی  جـزء از نظر عددی با مساحت  aj ها ندارد،کاهش صدا و صداگیری آن l /Sa آن کـه در   �

  .متر است 1، برابر با  0lطول مرجع، 

  

3-9    

 Kij، 1شاخص کاهش ارتعاش

  :آیددست میبهبل برحسب دسی 13از معادله  شاخص،این مقدار 

  

)13(  dB  
ji

ij
ij,vij

aa

l
DK Log10��  

  

  :که در آن

ij,vD   ن اجزای ساختمانی بی گیری شده جهتی اختالف تراز سرعت میانگینi و j ، بل؛برحسب دسی  

ijl       طول اتصال بین اجزای ساختمانیi و j ،  ؛متربرحسب  

ia وja  های معادل جذب اجزای ساختمانی طولi و j ، برحسب متر.  

  

های اختالف تراز سرعت در هر دو جهت گیریتوان از اندازهرا می Kij آید کهگونه برمیاین 13تا  11های از معادله ـ  یادآوري

 .دست آوردی دو جزء بها پیکرهچنین از روی زمان واخنش در امتداد اتصال و هم

                                                
1- Vibration reduction index 
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3-10    

 1جزء ساختمانی سبک

یط مـرزی     جـزء سـاختمانی کـه هنگـام نصـب آن در آزمایشـگاه، شـرا        عبارت است از ،جزء ساختمانی سبک

 کـه جـزء  آیـد   وجـود مـی   این حالت در مـواردی بـه  برای مثال . بر نتیجه آزمون نداشته باشد گونه تأثیریهیچ

  .مقدار زیادی صداگیری شده باشدیا به) 2-8طبق بند ( ودهب بدنه آزمایشگاهتر از بسیار سبکساختمانی 

  

 دارای مشـخص شـده اسـت، در حـالتی کـه      4-3-4ه که در بنـد  گونتوان همانمورد آزمون را میساختمانی جزء  -1یادآوري

  .درنظر گرفت باالصداگیری  با جزء ساختمانی عنوان، بهاستکاهش شدید ارتعاش در امتداد جزء ساختمانی 

  

 برروی تیر، اغلب این تعریف از جزء ساختمانی سـبک  شده نصبهای چوبی یا کف ،فلزی یا چوبی دیوارهای با وادار -2یادآوري

  .کنندرا برآورده می

  

  کننده تراگسیل جانبی  هاي مشخص کمیت  4

  کلیات  4-1

سازی شده و اتصاالت، به دو روش مشخصهدر این استاندارد، تراگسیل جانبی از طریق اجزای ساختمانی جفت

  :شودمی

  ؛)Ln,fیا  Dn,f(کمیت تراگسیل کلی برای یک مسیر جانبی مشخص یک  ا استفاده ازب -

  ).Kij(یک اتصال از طریق تراگسیل ارتعاش فاده از با است -

  .ندهستخود خاص ها و دامنه کاربرد محدودیتدارای  ،هاهریک از این کمیت

  

  Ln,fشده،   اي جانبی معمول تراز فشار صداي کوبه وDn,f شده،  اختالف تراز جانبی معمول  4-2

Dn,f  وLn,fساختمانی در اتاق منبع و یک جـزء سـاختمانی    کننده تراگسیل جانبی از طریق یک جزء، مشخص

 ، بـه ابعـاد اجـزای سـاختمانی درگیـر     Ln,fو  Dn,f .صدا در اتاق دریافـت اسـت  انتشار  عالوهبهدر اتاق دریافت، 

   .بستگی دارد

Dn,f های گیریبرای اندازه. شودگیری میبا تحریک هوابرد اندازهLn,f      یـک دسـتگاه پـاکوب اسـتاندارد مـورد ،

  . گیردده قرار میاستفا

  

                                                
1- Light element 
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 Kij، شاخص کاهش ارتعاش  4-3

  کلیات  1- 4-3

عنـوان یـک کمیـت نـاوردای مکـانی بـرای                   بـه  ،»ب«پیوسـت  ] 6[، در مرجـع  Kijشاخص کـاهش ارتعـاش،   

ایـن   .شـود تعیـین مـی   13، مطابق معادلـه  Kij .شده استسازی اتصال بین اجزای ساختمانی تعریف مشخصه

بر اساس مالحظـات تراگسـیل تـوان     )SEA1(تحلیل آماری انرژی  نظریه تجزیه و کنندهساده عنوانمعادله به

         رعایـت   دقیـق طـور   بـه ، SEAهـای پایـه نظریـه    این موضوع در اصل بر این امر داللت دارد کـه فرضـیه  . است

  . شوندمی

  :های اصلی عبارتند ازفرضیه

   ف است؛ضعی jو  i ساختمانی شدگی بین اجزایجفت -

   .، پخشا هستندی ساختمانیهای ارتعاش در اجزامیدان -

  :به موارد زیر مربوط نباشد Kijممکن است 

عنـوان  داگانه را بهتوان اجزای جکه نمیطوریاند، بهشده یکدیگر جفت شدت بهکه بهساختمانی ی اجزا –الف 

  ؛)3-3-4مطابق بند (درنظر گرفت  SEA های فرعی  سامانه

برای مثـال  که  این جهت   درنظر گرفت، به واخنامیدان ارتعاش را توان نمیها که در آن زای ساختمانیاج -ب

                  میـزان   بـه  ارتعاش نسبت بـه فاصـله در ایـن اجـزا    کاهش های داخلی باال یا ساختار تکرار شونده، دلیل افتبه

  ؛)4-3-4بند  مطابق(، پذیرد صورت می ای مالحظهقابل

  .پایین یا تعداد آمودهای پایینبسامد ی هاپوشانی آمودضرایب هم -پ

یـا بـرای درسـتی نتـایج     / و باشـند ها قابل اطمینـان  گیریدرآن اندازهرود  انتظار می برای گستره بسامدی که

  .حائز اهمیت هستند حدود گیری،اندازه

Kij شود گیری میای یا هوابرد اندازهتوسط تحریک پیکره.  

  

کـه  جـایی از آن .یافته اسـت  ، هم واداشته و هم تشدیدمنبعساختمانی با استفاده از تحریک هوابرد، ارتعاشات جزء  -1 آوريیاد

شود،  گیری میکه توسط تحریک هوابرد اندازه Kijهمیشه در تراگسیل ارتعاش از طریق اتصال سهیم نیستند،  ارتعاشات واداشته

این حالت اساسـاً در محـدوده پـایین     .گیرد گیری قرار می ای مورد اندازه اده از تحریک پیکرهتر از هنگامی است که با استف بزرگ

  . دهد و بنابراین اختالف مذکور، برای اجزای ساختمانی سبک بیشترین اهمیت را دارد بسامد بحرانی رخ می

  

و مرجـع   2-2مطـابق اسـتاندارد بنـد      jو  iگیری شده برای اجزای ساختمانی  اندازه Rjو  Riکه مقادیر  در صورتی -2 یادآوري

  :دست آورد با استفاده از معادله زیر به Dn,fمستقیم از روی غیرطور  را به  Kijتوان  ، در دسترس باشند، می»ب«پیوست  ]4[

  

                                                
1- Statistical energy analysis 
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یکـدیگر مربـوط شـده     تشدیدیافته بـه  ، تنها توسط تراگسیلRjو  Riصورت نظری، این معادله تنها درصورتی صحیح است که  به

، شامل تراگسیل واداشـته نیـز   »ب«پیوست  ]4[و مرجع  2-2گیری شده مطابق استاندارد بند با این وجود، مقادیر اندازه. باشند

  .شود می گیری طور مستقیم اندازه ارائه شده است، همواره به 14و  13های  طور که در معادله همان Kijدر این استاندارد،  .هستند

  

4-3 -2  Kij   اند خوبی صداگیري شده که به سبک ساختمانی اجزايبراي  

دیوارهای با وادار فلزی یا چوبی برای مثال، (اند  خوبی صداگیری شده  برای انواع سبک اجزای ساختمانی که به

صـدا و   ها هیچ تأثیری برروی شاخص کـاهش  و وضعیت واقعی در آن) برروی تیر نصب شدههای چوبی یا کف

  :ساده کرد 14صورت معادله  را به 13توان معادله  صداگیری اجزا ندارد، می
  

)14(  dB  
ji

ij
ijvij

SS

l
DK Log10, ��  

برای اجزای ساختمانی سبک  Kijهای ارتعاش واخنا نیستند و کاربرد  که میدان دلیل این بهبا این وجود، 

 ر موارد بسیاری نادرستد، »ب«پیوست ] 7[و ] 6[مراجع  بینی از قبیل الگوهای پیشدر گونه که  همان

برای هر مورد  Kij ، اعتبار و کاربردبنابراین. ، اغلب برای چنین اجزایی مناسب نیستKijعنوان شده است، 

ارائه شده است،  14گونه که در معادله  همان، Kijمثالی از کاربرد مفید  .مورد ارزیابی قرار گیردباید  ،خاص

        .   لف بین اجزای ساختمانی یکسان استمقایسه اتصاالت مخت

  

  اجزاي ساختمانیشدگی قوي بین  جفت  3- 4-3

قـوی  شـدگی   بـه جفـت   ،Kijگیری شده  مقدار اندازهامکان دارد برآورده نشود،  15 نامساویکه شرط  درصورتی

  :نباشد وابسته

)15(  dB  �
�
�

�
�
�
�

�
��

cij

cji
ijυ fm

fm
D

 

 
Log103,  

  :که در آن

mi  وmj  ؛، برحسب کیلوگرم بر مترمربعی ساختمانیزاجرم واحد سطح اج  

fci  وfcj  20معادله  ر اساستعیین شده ب ، برحسب هرتز، برای مثالساختمانی یبسامدهای بحرانی اجزا .  

کـه نامسـاوی برقـرار نباشـد،      درصورتی .بیشتر برای اجزای ساختمانی سنگین حائز اهمیت است 15 نامساوی

افـت   ،ها به دیگر ساختارها های این اجزا با مواد صداگیر یا اتصال آن لبه سازی با آمادهبرای مثال سعی شود تا 

   .انرژی افزایش پیدا کند
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  یک جزء ساختمانیدر  کاهش شدید ارتعاش  4- 4-3

تـراز   ،)4-2-7با حفظ حداقل فاصله تعیـین شـده در بنـد    ( ارتعاشثابت سنج از منبع  شتاب با دور کردن اگر

           بـرای هـر جزئـی از اتصـال مـورد آزمـون بـیش از        ،گیـری مجـاز   ه برروی سطح اندازهگیری شد سرعت اندازه

  .مناسب نباشد Kij گیری شده برای گاه ممکن است مقدار اندازه آن بل کاهش یابد، دسی 6

  

 دیوارهای با وادار تواند مثالً در مورد اجزای ساختمانی سبک از قبیل میبل برای تراز سرعت  دسی 6کاهش بیش از  – یادآوري

توانـد در   در برخـی از انـواع دیوارهـای بنـایی، ایـن حالـت مـی        .رخ دهد برروی تیر نصب شدههای چوبی فلزی یا چوبی یا کف

  .بسامدهای باال اتفاق بیفتد

  

 گیري انتخاب اصول اندازه  4-4

 1ای سـاختمانی، در جـدول   ، براساس انـواع اتصـال و اجـز   شود ادامه به آن اشاره میامکانات گوناگونی که در 

  .خالصه شده است

طـور کلـی    بـه  .شود که تنها یک مسیر غالب باشد ای در آزمایشگاه قرار داده می گونهدر موارد معین، آزمونه به

 بـه بدنـه   هـا  کنـاره کـه از   آید پیش می های کاذب یا نماهای سبک های کاذب یا کف این حالت در مورد سقف

شـود و هـیچ    جداکننده تنها برای جدا کردن دو حجم ساخته مـی ساختمانی جزء  .شوند می متصلآزمایشگاه 

ت صلب به جـزء  صور جداکننده بهساختمانی وار، جزء  طور نمونه به .قابل توجهی بر تراگسیل جانبی ندارد ثیرأت

  .شود پذیر درزبندی می شود و شکاف بین جزء جانبی و جداکننده، با یک ماده انعطاف جانبی متصل نمی

هـایی صـورت پـذیرد تـا        تأییداست باید  مسیر مورد نظر غالب بوده ،که تنهادر این موارد برای اطمینان از این

   .انجام شوند ijتوانند بدون هیچ عمل اضافه دیگری برای جدا کردن مسیر بها  گیری اندازه

های مناسبی هستند کـه بایـد    کمیت Ln,fو  Dn,f  .سر و کار داردساختمانی با این نوع جزء  7-2استاندارد بند 

   .گیری قرار گیرند مورد اندازه

سـبک در  (گیـرد   شکل مـی توسط سه یا چهار جزء ساختمانی سبک در موارد معین دیگر، اتصال مورد آزمون 

شده یـا مـالت متصـل     جفتساختمانی توسط یک اتصال توپر یا اجزای  که طوری به) آزمایشگاه بدنهمقایسه با 

بر روی وادار  گچی یا تخته چندالیی تختهشکل  Xشکل یا  Tرای مثال، این حالت در مورد اتصاالت ب .اند شده

  .موجود است ijدر این موارد، سه یا شش مسیر مختلف . آید وجود می به

سـپس بسـته بـه     .هایی انجام شـود   أییدت، باید آزمایشگاهوجود آمدن مسیر جانبی در  برای اطمینان از عدم به

، در هـر دو سـمت منبـع و     ij هـر مسـیر  برای جدا کـردن  گیری شده، ممکن است الزم شود تا  ندازهکمیت ا

  .داده شوند دیگر پوشش ijمسیرهای  کننده دریافت

خـوبی   در مـورد اجـزای سـاختمانی سـبک کـه بـه       .با این نوع از اتصاالت سـر و کـار دارد   8-2استاندارد بند 

گونه تأثیری برروی شاخص کـاهش صـدا    هیچ) ابعاد و شرایط مرزی(ا ه اند و وضعیت واقعی آن صداگیری شده

 مشخصـات اگـر  . شوندگیری  های مناسبی هستند که باید اندازه کمیت Ln,fو  Dn,fاین اجزا ندارد،  و صداگیری

 13گونـه کـه در معادلـه     همـان تأثیر وضعیت واقعی قرار گیـرد،   طور قابل توجهی تحت آکوستیکی این اجزا به

برای کاربردهای ویژه از قبیل مقایسه اتصـاالت   .گیری است کمیت مناسب برای اندازه Kij شده است،مشخص 
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اعتبـار  . گیـری کـرد   شده اندازه را بین اجزای صداگیری Kijتوان  مختلف بین اجزای ساختمانی یکسان نیز، می

  .شود کنترل می 4-3-4مطابق بند  گیری شده اندازه Kijمقادیر 

هایی از سـاختارهای بنـایی سـنگین یـا سـنگین و       وار ترکیب طور نمونه بهممکن است رد دیگر، برای تمام موا

سبک، الزم باشد تا یک فاصله ساختاری بین اجزای سـاختمانی مـورد آزمـون و آزمایشـگاه مهیـا شـود و در       

   .دردگمجزا  ijصورت انتخاب روش هوابرد، با پوشش مناسب در هر دو سمت منبع و دریافت، هر مسیر 

برای اتصاالت بـین اجـزای سـاختمانی سـنگین،      .در مورد این نوع از اتصاالت است »ب«پیوست ] 11[مرجع 

  .است تحریک ترین ای مناسب تحریک پیکرهو در این موارد  شود توصیه می Kijگیری  اندازه
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  مورد آزمون گیري براساس انواع اتصال و اجزاي ساختمانی هاي مختلف اندازه روش -1جدول 

  الف Ln,fیا / و Dn,f  نوع اتصال

Kij  

  تحریک هوابرد  اي  تحریک پیکره

اجزای جانبی سبک که 

ها تأثیر اندکی  اتصال در آن

  دارد 

  )7- 2استاندارد بند  مطابق(

 تأییدقابل کاربرد پس از 

  )3-8طبق بند (
  کاربرد ندارد  کاربرد ندارد

اجزای ساختمانی سبک که 

یکدیگر  ری بهطور ساختا به

  متصل هستند

  )8- 2مطابق استاندارد بند (

اصوًال قابل کاربرد برای 

گیری اجزای ساختمانی صدا

پس از پوشش  ،شده سبک

 I -,-  جز به ،اجزادیگر 

اصوًال قابل کاربرد برای 

اجزای ساختمانی با 

  های ارتعاشی واخنا میدان

اصوًال قابل کاربرد برای 

اجزای ساختمانی با 

 ای ارتعاشی واخناه میدان

  i,jپس از پوشش اجزا به جز 

  )کند و نا کارآمد(

ترکیبی از اجزای ساختمانی 

سنگین یا سنگین و سبک 

طور ساختاری  که به

  یکدیگر متصل هستند به

  ] 11[مرجع مطابق (

   )ب »ب« پیوست

قابل کاربرد بین اجزای 

ساختمانی صداگیری شده 

که تراگسیل  درصورتی ،سبک

   جز  مسیرهای به در امتداد

i,j پوشی باشد یا  قابل چشم

مناسب برای  اقداماتتوسط 

مثال پوشش، از آن جلوگیری 

  .عمل آمده باشد به

که  قابل کاربرد درصورتی

تراگسیل در امتداد مسیرهای 

پوشی  قابل چشم i,jجز  به

باشد یا توسط معیارهای 

مناسب برای مثال جداسازی 

ساختاری، از آن جلوگیری 

  .عمل آمده باشد به

که  قابل کاربرد درصورتی

تراگسیل در امتداد مسیرهای 

پوشی  قابل چشم i,jجز  به

  اقداماتباشد یا توسط 

مناسب برای مثال جداسازی  

ساختاری و پوشش، از آن 

  .عمل آمده باشد جلوگیری به

  )کند و نا کارآمد(

  .ع ضروری نیستتنهایی، پوشش در اتاق منب به Ln,fگیری  برای اندازه   الف

  .ISOتوسط  در دست تهیه   ب

  

  گیري هاي اندازه دستگاه  5

  .مناسب باشند 7گیری باید برای برآورده کردن الزامات بند  های اندازه دستگاه

  .را برآورده سازد 2-2استاندارد بند  »پ«بلندگو باید الزامات ارائه شده در پیوست 

  .باشد 3-2استاندارد بند  »الف«مات ارائه شده در پیوست الزا مطابق دستگاه پاکوب استاندارد باید

 در ،یـک صـفر یـا    درسـتی  بـرای رده ده شـ  ریـف تعالزامـات   با باید ،گیری تراز صدا اندازه های دستگاه رستید

که مطلب دیگری توسـط سـازنده دسـتگاه     در صورتی .، مطابقت داشته باشد11-2و  10-2استاندارد بندهای 

. ی تنظـیم شـود  گیر همراه با میکروفون، باید پیش از هر اندازه صدا گیری اندازه مانه کاملسامقرر نشده باشد، 

در  ،یـک درسـتی  انجام پذیرد که مطابق با الزامـات تعیـین شـده بـرای رده      1این عمل باید توسط یک واسنج

                                                
1- Calibrator 
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صـدا بـا امـواج تخـت     گیری در میدان  منظور اندازه های واسنجیده به برای ترازسنج. باشد 12-2استاندارد بند 

  . رونده، باید تصحیح مربوط به میدان صدای پخشا اعمال شود پیش

  .باشد 6-2های ارتعاش باید مطابق استاندارد بند  ها و واسنجی مبدل ویژگی

  .را فراهم کنند 9-2بند استاندارد  تعیین شده در الزاماتباید  1سوم هنگامی یک های بندصافی

طابقـت داشـته   م 4-2بنـد  دارد اسـتان تعیـین شـده در    با الزاماتباید  2مان واخنشگیری ز اندازه های دستگاه

  .باشند

  

مراجع در  ی صداها شده برای ترازسنج های توصیه ای، روش های تأیید دوره و آزمون )آزمون نوعی(الگو ارزیابی  برای - یادآوري

   .اند ارائه شده »ب«پیوست ] 9[و ] 8[

  

  هاي آزمون ها و اتاق کلی براي آزمونهالزامات   6

 قابلیـت بایـد   ایشـگاهی آزم امکانـات  .باشـد  2و  1های  ابعاد اتصال آزمون باید همانند ابعاد ارائه شده در شکل

ایـن الزامـات   . مطابقت داشته باشـد و عالوه بر آن باید با الزامات زیر نصب اتصال در آزمایشگاه را داشته باشد 

در  هـای آزمایشـگاهی   برای آزمـون ها  در مورد اتاق 1-2مشخص شده در استاندارد بند کلی الزامات  متناظر با

  .هستندجلوگیری از تراگسیل جانبی  شرایط

یـا  / ها و شود که حجم اتاق پیشنهاد می. های آزمون دقیقاً یکسان نباشد ا و ابعاد متناظر اتاقه حجمبهتر است 

های آزمون بایـد حـداقل    حجم اتاق .دنباش اختالف داشته قل ده درصدحدا ،ی که در یک راستا قرار دارندابعاد

  .مترمکعب باشد 50

د که بسامدهای آمودی در بندهای بسـامدی پـایین تـا    نچنان انتخاب شو های ابعاد اتاق شود نسبت توصیه می

  . طور یکنواخت قرار گیرند حد ممکن به

در ایـن حالـت نصـب اجـزای     . مواج ایسـتاده قـوی اسـت   دهنده ا تغییرات بزرگ تراز فشار صدا در اتاق، نشان

 آزمـون را بایـد از طریـق    کننده اها و تعداد مورد نیاز اجزای پخش موقعیت. ها ضروری است کننده در اتاق اپخش

اجـزای   بیشـتر  تعـداد نصـب  بـا  ) Dn,fبـرای مثـال   (گیـری   کمیـت مـورد انـدازه    که نمود با این هدفارزیابی 

  )1-2مطابق استاندارد بند . (قرار نگیرد کننده، تحت تأثیر اپخش

نظـر   قابل صرف جذب توسط شیء مورد آزمون که طوری هب(ها تحت شرایط عادی آزمون  زمان واخنش در اتاق

ثانیه فراتـر رود   2جا زمان واخنش در بسامدهای پایین از کهر  .کوتاه باشد حد افراط طوالنی یا نباید به )باشد

بـه زمـان واخـنش مـورد     ) Dn,fطـور مثـال     به(گیری  شد، باید وابستگی کمیت مورد اندازهتر با ثانیه کم 1یا از 

هـا، بـرای تنظـیم     هرگاه چنین وابستگی وجود داشته باشد، حتی با وجود پخشاگر در اتـاق  .کنترل قرار گیرد

�تر از    ثانیه و کوچک 1زمان واخنش تا مقادیری بین  � 3
2

50/2 V بایـد اتـاق   سامدهای پایین آزمون، ثانیه در ب

                                                
1- One-third-octave band filters 
2- Reverberation time 
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ـ   این الزامات مربوط به اتاق .)مقدار حجم اتاق برحسب مترمکعب است V( تصحیح شود ا آزمونـه  های آزمـون ب

  .بازتابنده و سنگین است

حد کافی پایین باشد تـا بـا توجـه بـه تـوان خروجـی در اتـاق منبـع و          تراز نوفه زمینه در اتاق دریافت باید به

گیری صدای تراگسیل یافته از اتاق  امکان اندازهمهیا شده است، منظور آن  ها که آزمایشگاه به مونهصدابندی آز

  .منبع فراهم آید

  .نشان داده شده است 3شکل  در ،آزمون برای انواع گوناگون اتصاالت امکاناتهایی از  مثال

هـای چندالیـه سـبک     تا جداکنندهبنایی سنگین جمله های متعددی از  تواند به روش می آزمایشگاهساختمان 

  .ساخته شود

طـور ترجیحـی    بـه   متصـل شـود،   آزمایشگاهصورت صلب به بدنه  سبک به هکه الزم باشد تا یک آزمون درصورتی

 بایـد دارای  پوسـته وجود نیایـد،   اگر این حالت به .باشد 2-8مطابق بند یافته  تشکیل سنگین پوستهبهتر است 

  ، بایـد  اتاق منبـع و دریافـت   پوستهیا  با اتصال آزمونساختاری ضعیف  های رتباطاصدابندی باالیی باشد، ولی 

    .جدا شونداز یکدیگر ارتعاشی،  تفکیکتوسط  بترتی به

فاصـله  در این مـوارد،  . باشد ابعاد آزمایشگاهتر از  امکان دارد جزء ساختمانی مورد آزمون دارای ابعادی کوچک

  . با صدابندی کافی پر شود) سبک یا سنگین(ی باید توسط یک جزء ساختمان هوایی

ه آزمایشـگاه  پوستآزمون از طریق بر روی نتایج تراگسیل صدا در صورت عدم اطمینان در مورد تأثیر احتمالی 

در مشخص شده اسـت،   9کنترل که در بند  روشباید این سطوح مطابق  پرکننده،ساختمانی یا از طریق جزء 

  .شوندپوشش داده های آزمون  اتاق

  

    هـای   گیـری  بهبـود تجدیدپـذیری بـین انـدازه     منظـور  ، بـه انـد  بیان شده 6گونه که در بند  ها، همان الزامات و توصیه – یادآوري

  .های مختلف بر روی مصالح یکسان هستند انجام شده توسط مؤسسه

   

  گیري هاي اندازه روش  7

   Ln,fو   Dn,f گیري  اندازه  7-1

  در اتاق منبع تولید میدان صدا  1-1- 7

  نوفه هوابرد  1-1-1- 7

ینـاب پیوسـته   بیک دارای در گستره بسامدی موردنظر،  باید یکنواخت بوده ومنبع صدای تولید شده در اتاق 

عنـوان نشـانک    نوفه صورتی یا سفید بـه  .سوم هنگام استفاده شود های با حداقل پهنای بند یک از صافی .باشد

اده از نوفه بند پهن، برای حصول اطمینان از نسبت نشانک به نوفـه مناسـب   هنگام استف. شود می منبع توصیه 

بـین   اق منبع نبایـد بیناب صدا در ات. اصالح شود تواند در بسامدهای باال در اتاق دریافت، بیناب منبع نوفه می

  .بل باشد دسی 6تر از  بزرگ یهایسوم هنگامی مجاور، دارای اختالف تراز بندهای یک
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حد کافی باال باشد تا تراز فشار صدا در اتاق دریافت در هـر بنـد بسـامدی حـداقل      د توان صدا بهشو توصیه می

گونه که در اسـتاندارد بنـد    در صورت فراهم نشدن این شرایط، باید همان .شودباالتر  از تراز زمینه بل دسی 15

  .فراتر رودبل  دسی 3/1ز مقدار تصحیح نباید ا .شود کار برده بهنشان داده شده است، تصحیحاتی  2-2

صـورت   کنند باشد، بلنـدگوها بایـد بـه    زمان کار می طور هم چه جعبه منبع صدا، شامل چند بلندگو که به چنان

زمان از چند منبع صدا در صورتی مجاز است که منـابع از یـک نـوع باشـند و در      استفاده هم. فاز کار کنند هم

. امکـان اسـتفاده از بلنـدگوهای متحـرک وجـود دارد     . اندازی شوند های مستقل، راه تراز یکسان ولی با نشانک

هـای   موقعیـت . انـدازی شـود   هنگام استفاده از یک منبع صدای منفرد، باید منبع حـداقل در دو موقعیـت، راه  

ها باید در جهت مخالف، از طریق تعویض اتاق منبع و دریافت بـا   گیری بلندگو باید در یک اتاق باشند یا اندازه

  . یا چند موقعیت منبع در هر اتاق تکرار شوند یک

ای  چنـین در فاصـله   هم. در موقعیتی قرار داده شود که میدان صدا تا حد ممکن پخشا باشد بلندگوجعبه باید 

ها به مقدار زیادی به نـوع و   صدا در اتاق  میدان. غالب نباشد  ابش مستقیم بر روی آنقرار گیرد، که ت آزمونهاز 

 هـای   ، بایـد بـا اسـتفاده از روش   هـا  های آن و موقعیت بلندگوهاارزیابی کیفی . ع صدا بستگی داردموقعیت منب

پیوسـت   راهنمایی در مورد بلندگوهای متحرک در .انجام پذیرد 2-2استاندارد بند  »پ«ارائه شده در پیوست 

  .ارائه شده است 2-2استاندارد بند  »پ«

   

  اي  تراز فشار صداي کوبه  2- 7-1-1

 .)3-2اسـتاندارد بنـد    »الـف «مطابق پیوسـت  (ای باید توسط دستگاه پاکوب استاندارد تولید شود  دای کوبهص

   متـر باشـد    8/0و از دیـوار جداکننـده حـداقل     متـر  5/0های سقف باید حداقل  هکناراز  دستگاه پاکوبفاصله 

مختلـف   وقعیـت م 4حـداقل در   دبای  دستگاه پاکوب. )4طبق شکل (شود متر بیشتر  3این فاصله نباید از  ولی

سـاختارهای   مـورد در . دداده شوقرار  ،اند شده انتخاب گیری سطح مجاز برای اندازهبرروی  یکنواختطور  هکه ب

راسـتای  . باشـد مـورد نیـاز    بیشـتری  نقـاط  ممکـن اسـت  ، )و غیـره  چهرتی ،مانند سیستم تیر( سقف ناهمگن

  .باشدزاویه داشته درجه  45ها  تیرچه استای تیرها وبا رباید  ی دستگاه پاکوبها چکش قرارگیری

بـه حالـت   ای  صـدای کوبـه   فشار ترازمدت زمانی مورد نیاز باشد تا  ابتدای کار دستگاه پاکوب،در  ممکن است

دقیقـه   5تـا   پایداراگر شرایط . دنشوشروع  ،به این حالت نرسیدپس از  ها گیری اندازهبهتر است . پایدار برسد

گیـری   اندازه مدت زمان .دشون، انجام اسبنمدت زمان میک  درطیها  یریگ اندازهشود  توصیه می، حاصل نشد

  .دشوباید گزارش 

پیوسـت  استاندارد الزامات ارائـه شـده در    دستگاه پاکوب، الزم است که بر روی کف های نرم شپوش  در آزمون

دسـتگاه   چگـونگی قرارگیـری   ای مربـوط بـه  هـ  توصیه .برآورده کندطور کامل  بهرا  3-2استاندارد بند  »الف«

   .ده استشارائه  3-2استاندارد بند  »الف«پیوست در نیز  های نرم شاستاندارد برروی پوش پاکوب

   .فراتر رود 3/1مقدار تصحیح نباید از  .کار برده شود به 3-2استاندارد بند  مطابقبرای نوفه زمینه باید  تصحیح

  

  



18 
  

  ر صداي میانگینگیري تراز فشااندازه  7-1-2

  کلیات    7-1-2-1

ـ   با میانگینصدای فشار تراز  ـ  توسـط مکـانی یـا    جـایی  بـا جابـه   منفـرد  نواستفاده از یـک میکروف از  ای هآرای

کنـد،   صورت یکنواخـت حرکـت مـی   ه که بچرخان  با پایه نوهای ثابت، یا با استفاده از یک میکروف نومیکروف

منبـع  هـای   برای تمام موقعیت، باید نوهای مختلف میکروف وقعیتم صدا درفشار ترازهای . ه شوددست آورد هب

   ]. )3(تا ) 1( های همعادل طبق[ دشونگیری  میانگین انرژی ، برپایهصدا

  

  هاي میکروفون   موقعیت  7-1-2-2

ون صورت پراکنده در این نقاط باید به. حداقل پنج موقعیت میکروفون باید در هر اتاق مورد استفاده قرار گیرد

هنگـام اسـتفاده از    .طـور یکنواخـت انتخـاب شـوند     گیـری در هـر اتـاق و بـه     حداکثر فضای مجاز برای اندازه

تـا بخـش    دار باشد صفحه چرخش باید شیب .متر باشد 1، شعاع جاروب باید حداقل چرخان با پایه نومیکروف

قـرار   اتـاق  با سـطح درجه  10ویه محدوده زانباید در گیری را پوشش دهد و  بزرگی از فضای مجاز برای اندازه

ها به قـرار زیـر هسـتند و هـر کجـا کـه        هحداقل فاصل .باشد تر ثانیه کم 15نباید از  چرخشمدت زمان . گیرد

   .امکان داشته باشد، باید افزوده شوند

  ؛نوهای میکروف وقعیتمتر بین م 7/0

  ؛ها1اتاق یا پخشاگری ن و مرزهاومیکروف وقعیتمتر بین م 7/0

  ر بین موقعیت میکروفون و منبع صدا؛مت 0/1

 .ن و آزمونهومیکروف وقعیتمتر بین م 0/1

  

  گیري زمان میانگین  7-1-2-3

 تر از کممرکزی  بسامدهای بسامدی با هر بند درگیری  ن، زمان میانگینومیکروف برای وقعیت جداگانهدر هر م

تـا   تواند می گیری میانگینزمان باالتر،  مرکزیبندهای با بسامد  در مورد. ثانیه باشد 6باید حداقل ، هرتز 400

یـک یـا   گیری بایـد   ، زمان میانگینچرخانبا پایه  نواستفاده از میکروف در صورت. کاهش یابد ثانیه 4حداقل 

   .تر باشد ثانیه کم 30را در برگیرد و نباید از  چند چرخش کامل

  

  

  

  

  

                                                
1- Diffuser 
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  ذب صدامعادل ج گیري زمان واخنش و ارزیابی سطح اندازه  7-1-3

مطـابق   واخـنش  زمـان گیری  اندازه ، از5و  4 های معادله مربوط بهعبارت تصحیح در  صدا سطح معادل جذب

  :دشو تعیین می ،)1سابینمعادله ( 16معادله  با استفاده از و 2-2بند استاندارد  روش مشخص شده در

)16(  m2 
T

V
A

 16.0
�  

                                                                                 

  :که در آن

A   ؛ برحسب مترمربع صدا، جذب معادل سطح  

V   ؛برحسب مترمکعب ،حجم اتاق دریافت  

T   برحسب ثانیه در اتاق دریافت، زمان واخنش .  

  

  اي پیکرهبا تحریک  شاخص کاهش ارتعاشگیري زهاندا  7-2

  کلیات  7-2-1

 تراگسـیل بـین اجـزای   . اسـت  14یا  13  بر اساس معادله، Kij ی برای شاخص کاهش ارتعاش،گیر اصول اندازه

ممکن  .آزمون، غالب باشد امکانات، باید در مقایسه با تمام مسیرهای تراگسیل دیگر از طریق  jو  i ساختمانی

ن اجزای مورد آزمـون  در بی یایشگاهآزم امکاناتکه تراگسیل قوی از طریق ساختار  هنگامیتا الزم باشد  است

  . )8و  6چنین طبق بندهای  هم( سازی ارتعاشی فراهم شود دهد، تفکیک رخ می

ijvDگیری شده جهتی،  اختالف تراز سرعت میانگینهای موردنیاز عبارتند از  کمیت و در صورت اسـتفاده از  ، ,

هـای ارتعـاش    گیـری  توان از طریق اندازه را می ها تمام این کمیت. jaو iaهای معادل جذب ، طول13معادله 

ijvD. دست آورد ای، به توسط تحریک پیکره و هـر   ji,vDو ij,vD هـای  اختالف تراز سـرعت  یانگیناز مقدار م ,

گیـری   و بـا انـدازه   دست آمده اسـت  بهدر چندین نقطه  یک ساختار از طریق تحریکاختالف تراز سرعتی که 

   .شود حاصل می،  jو  iمیانگین سطحی تراز سرعت هر دو جزء ساختمانی 

یـا   هدشـ  تعیـین   Ts,jو  Ts,i ای پیکـره های  گیری زمان واخنش پس از اندازه 11مطابق معادله  jaو iaمقادیر 

  .شوند صورت مقادیر ثابت درنظر گرفته می بهبرای مثال در مورد اجزای ساختمانی سبک، 

  

  .راجعه شودم »ب«پیوست ] 10[مرجع به های زیر، برای مثال  ویژگی ی برایعنوان مکمل به – یادآوري

  
   

  

  

  

                                                
1- Sabine 
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  مبدل ارتعاش  7-2-2

این مبدل بایـد دارای حساسـیت کـافی و نوفـه پـایین      . شود هقرار دادباید برروی سطح آزمونه  مبدل ارتعاش

طـور مناسـب    پیکـره را بـه   پاسخ بتواند گستره دینامیکی ها گیری اندازه مجموعهنسبت نشانک به نوفه باشد تا 

 محکـم مورد آزمون، درجهت عمود بر سطح آن جـزء،   به جزء ساختمانی اتصال مبدلبهتر است  .پوشش دهد

   .ای ساختار مورد آزمون به حداقل برسد باشد تا بار پیکره محد کافی ک د جرم مبدل بهشو توصیه می .باشد

  

  .مراجعه شود 6-2برای جزئیات بیشتر به استاندارد بند  – یادآوري

  

  »منبع« تولید ارتعاش برروي جزء ساختمانی  7-2-3

  .تواند پایدار یا گذرا باشد برای تولید یک میدان ارتعاشی، تحریک می

    2-1-1-7برای مثال توسط یک دستگاه پاکوب همانند بند تواند  می یک پایدار برروی سطح افقیتحر

 .تواند برروی اجزای ساختمانی عمودی مورد استفاده قرار گیرد دستگاه پاکوب اصالح شده می .فراهم شود

  .کرداستفاده جای دستگاه پاکوب  به) 1ارتعاش دهنده(توان از محرک الکترودینامیکی  می

در حالت استفاده  .کننده مهیا کرد توان با استفاده از کوبش یک چکش یا یک جرم سقوط ریک گذرا را میحت

کوبش منفرد و متعدد  .گیری شود طور جداگانه اندازه ها به باید برای هر جفت از مبدل ij,vDتحریک گذرا،  از

  .هر دو مجاز است

مترمربع و در بازه  2مترمربع تا  1میزان  توانند برروی سطحی به می تقریباً یکسان،با قدرت  چکش  ضربهچند 

هرتز باشد  2هرتز تا  1ها در حدود  که بسامد ضربهشود  توصیه می. اعمال شوندثانیه  30ثانیه تا  20زمانی 

های مبدل و  موقعیتتعداد  .رودباالتر بسامد که مشکالت نوفه زمینه وجود دارد،  در مواردیبهتر است  ولی

های منفرد  در موقعیت گذراروش تعیین اختالف تراز سرعت با استفاده از یک جفت مبدل، همانند تحریک 

  ).4-2- 7مطابق بند (است 

جزء مرتعش  نوفه درونی منبع یا انتشار از که  عمل آید  باید دقت به، گذراهر دو نوع تحریک پایدار و  در مورد

   .ا نشوددیگر اجز ارتعاشباعث 

  .پیروی شود 6-2-7یا  5-2-7های ذکر شده در بندهای  باید از ویژگی) پایدار یا گذرا(بسته به نوع تحریک 

  

  گیري اندازه اجراي  7-2-4

حداقل سه موقعیت تحریک و نه موقعیت مبدل باید مـورد   )صفحه منبع و دریافت( ساختمانی برروی هر جزء

تمـام   .ه شـود ت موقعیـت مبـدل مختلـف بایـد اسـتفاد     تحریک، سه جف برای هر موقعیت .استفاده قرار گیرد

ها باید برروی  مبدل .که متقارن نباشند طوری طور تصادفی برروی سطح جزء انتخاب شوند به ها باید به موقعیت

بـرای  . قـرار گیرنـد   )»درون«(وجه انتشاردهنده صفحه دریافـت   و )»بیرون«(صفحه منبع تحریک نشده  وجه

                                                
1- Vibrator 
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ولـی در مـورد   ارتباطی نـدارد  وجه ساختار موقعیت قرارگیری مبدل به  ن هستند،ی که اساساً همگساختارهای

   .چنین نیست جدارهساختارهای دو

 تـک آجرهـا   ی سطح تـک ، تراز سرعت بررو)بنایی با آجرهای مجوفمانند دیوارهای ( در مورد اجزای ناهمگن

    .انتخاب شوند جزءها -تصادفی برروی زیر طور ها نیز باید به بنابراین، موقعیت .کند تغییر می

  

توانـد وابسـتگی بـین تـراز سـرعت و فاصـله از        هرتـز مـی   2500باالتر از بسامد امکان دارد  برروی دیوارهای بنایی، – یادآوري

وابسـته بـه انـدازه جـزء یـا       شـدت  ، بـه ij,vDگیـری شـده،    اختالف تراز ارتعاشی انـدازه  بنابراین، .وجود آید بهموقعیت تحریک 

   .شرح داده شده است 4-3-4کنترل کاهش ارتعاش در امتداد یک جزء در بند  .های مبدل و تحریک است موقعیت

  

ها باید برروی تمام انواع مختلـف   تواند افزایش پیدا کند و موقعیت ها می در مورد اجزای مرکب، تعداد موقعیت

های مبدل، روش زیر باید مورد اسـتفاده قـرار    ل تعداد الزم برای موقعیتبرای کنتر. ها انتخاب شوندجزء -زیر

  :گیرد

  حداقل برای نه موقعیت مبدل انجام شوند؛ ها گیری اندازه ، j و iبرروی هر جزء  -الف 

�، اخـتالف تـراز سـرعت،     jو  i، برروی جزءهـای   nو  mهای مبدل  برای هر جفت موقعیت –ب  �
mnijvD ـ  , ر ب

  گیری شود؛ تعیین شده است، اندازه 10چه که در معادله  اساس آن

�، بین مقادیر حداقل و حداکثر  mn∆، سوم هنگامی، اختالف برای هر بند یک –پ  �
mnijvD   تعیین شود؛,

max,7.0های الزم برای مبدل برروی هر جـزء، حـداقل    تعداد موقعیت -ت  mn��    آن اسـت کـه درmax,mn� ،

  .سوم هنگامی است برای تمام بندهای یک مقدار حداکثر

در  .انـد، قـرار گیـرد    طور تصادفی برروی جزء مورد آزمون انتخاب شده منبع باید در سه موقعیت مختلف که به

ـ با تیر یا (مورد ساختارهای ناهمسانگرد  بـرروی ایـن    هـا  ، امکـان دارد تعـداد بیشـتری از موقعیـت    )گـرد  همیل

ی دسـتگاه  هـا  چکـش  محوردر حالت استفاده از دستگاه پاکوب،  .ها مورد نیاز باشد ها و در بین آن ناپیوستگی

  .باشدزاویه داشته درجه  45ها گرد تیرها یا میله با راستایباید  پاکوب

عنـوان اخـتالف بـین ترازهـای      بـه  تـوان  می، را ij,vDاختالف تراز سرعت، در حالت استفاده از تحریک پایدار، 

j ،ivLو  iدو جزء  سرعت میانگین jvLو ,  ،تعیین کـرد  8مطابق معادله ، تحریک شده باشد iجزء  که هنگامی ،,

   .شود اعمالنیروی یکسانی  های تحریک، برای تمام موقعیتکه  شرط آن به

بـرروی هـر دو    زمان های هم گیری باید از طریق اندازهij,vD، نیرو ثابت نیست و گذراریک استفاده از تحهنگام 

  .گیری تعیین شود اندازه 3×3=9صورت میانگین حسابی برای حداقل  ، به9جزء بر اساس معادله 

ـ   دهنده، نیرو می هنگام استفاده از ارتعاش دهنـده   کـه ارتعـاش   یش از آنتواند تغییر کند و بهتر است حـداقل پ

پذیر نباشـد،   که این کار امکان در صورتی .قرار گیرد تأییدبرداشته شده و به موقعیت دیگری انتقال یابد، مورد 

  .کار برد را به 9توان معادله  برای ثابت نگه داشتن نیرو، می

  :باشدهای زیر  های تحریک باید با استفاده از حداقل فاصله های مبدل و نقطه موقعیتچیدمان 

  ؛ختمانی مورد آزمونجزء ساهای تحریک و مرزهای  متر بین نقطه 5/0 -
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  مورد آزمون؛ اتصال های تحریک و متر بین نقطه 0/1 -

  ؛ مربوط به آنهای مبدل  های تحریک و موقعیت متر بین نقطه 0/1 -

  و مرزهای جزء ساختمانی مورد آزمون؛ های مبدل متر بین موقعیت 25/0 -

  .های مجزا مبدل  موقعیت متر بین 5/0 -

    .متر باشد 5/3های مبدل و اتصال مورد آزمون، باید  حداکثر فاصله بین موقعیت

  .آزمون انتخاب شوند ساختمانی مورد طور تصادفی برروی جزء گیری باید به های اندازه نقطه

باالتر از تـراز نوفـه زمینـه در تمـام     بل  دسی 10گیری شده باید حداقل  در هر بند بسامدی، تراز سرعت اندازه

، تصـحیحاتی  2-2بایـد مطـابق اسـتاندارد بنـد     که این شرط برآورده نشود،  در صورتی. بندهای بسامدی باشد

  .بل فراتر رود دسی 3/1مقدار تصحیح نباید از  .کار برده شود به

  

  ها براي تحریک پایدار ویژگی  7-2-5

  .است دهنده حرک الکترودینامیکی ارتعاشکوب یا یک ممنبع پایدار، برای مثال یک دستگاه پا

] 5[هـای ارتعـاش، از مرجـع     و طریـق اسـتفاده از محـرک    درخصـوص تثبیـت  بهتر است دستور کار تفصیلی 

  .گرفته شودبر »ب«پیوست 

نسـبت   ،MLS ،1دنبالـه طـول بیشـینه    اسـتفاده از فـن  با برای مثال توان  می ،دهنده ارتعاشبا استفاده از یک 

  ).مراجعه شود »ب«پیوست ] 5[مرجع برای جزئیات به ( را افزایش دادنک به نوفه نشا

  

پـایین   هـای  تـوان از روی نسـبت   غیرخطی بودن را مـی  .طول بیشینه نیاز به یک سامانه خطی دارد  فن استفاده از - یادآوري

ـ     توان ب ها را می نسبت .ضربه محاسبه شده، شناسایی نمود در پاسخ نشانک به نوفه ا ا کاهش تـراز تحریـک و در صـورت لـزوم، ب

    .   گیری، کاهش داد اندازه افزایش بازه زمانی

  

دارای  تـراز سـرعت   ،پـس از شـروع تحریـک   اتفاق بیفتـد کـه   ، ممکن است هنگام استفاده از دستگاه پاکوب

 آغـاز  ،سـرعت ثابـت شـدن تـراز    از  تـا پـیش   ها گیری اندازه ، بهتر استدر چنین حالتی .وابستگی زمانی باشد

تحریـک  روش هماننـد   دبای  ها توسط جفت مبدل یریگ ، اندازهحاصل نشددقیقه  5تا  پایداراگر شرایط . دنشون

  .دشو، انجام گذرا

باید چنـان انتخـاب شـود کـه هـیچ      ) گیری بازه زمانی اندازه( Tmگیری،  زمان انتگرالبرای هر موقعیت مبدل، 

بایـد  ) گیـری  بازه زمـانی انـدازه  ( Tmگیری،  زمان انتگرال. ن نتواند رخ دهدتراز میانگیدر ای  مالحظه تغییر قابل

  .ثانیه باشد 10حداقل 

باید اطمینـان حاصـل شـود کـه تحریـک       گیری تراز سرعت میانگین با استفاده از تحریک پایدار، هنگام اندازه

، از اخـتالف  قـرار داد  تأییدرد که نتوان ثابت بودن منبع را مو در صورتی .های مختلف ثابت باشد برای موقعیت

   .ها استفاده شود تراز سرعت برای جفت مبدل

                                                
1- Maximum length sequence 
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  ها براي تحریک گذرا ویژگی  7-2-6

اسـتفاده  بل باشـد،   دسی 10که نسبت نشانک به نوفه در هر بند بسامدی، حداقل  برای حصول اطمینان از این

هـای   ، تحریـک مختلـف که مـواد   دلیل آن بهتواند مفید باشد،  می ای کوبهمختلف برای چکش  ها و مواد از جرم

  .دهند متفاوتی را در بندهای بسامدی نتیجه می

تر  دو جزء، کوتاه ای ترین زمان واخنش پیکره ، نباید از طوالنیTmگیری،  زمان انتگرال برای هر موقعیت مبدل،

بـل   دسی 10نوفه زمینه، حداقل  ای کوتاه باشد که تراز گیری باید به اندازه به عبارت دیگر، زمان انتگرال. باشد

  .تر از تراز نشانک شود پایین

  

  .دهد ، در بسامدهای پایین رخ میی ساختمانیای اجزا ترین زمان واخنش پیکره طوالنی – یادآوري

  

  اي پیکرهگیري زمان واخنش  اندازه  7-3

  کلیات  7-3-1

های سرعت یـا شـتاب    گیری ای و اندازه ای یک جزء ساختمانی، با استفاده از تحریک نقطه زمان واخنش پیکره

گونـه کـه در    گیـری شـده، همـان    روش پاسـخ ضـربه انتگـرال    .شـود  های مختلف مبدل تعیین می در موقعیت

  . گیرد گیری وارونه مربع پاسخ ضربه مورد استفاده قرار می تعریف شده است، با انتگرال 5-2استاندارد بند 

  . مورد مبدل ارتعاش باید رعایت شونددر  2-2-7های ارائه شده در بند  ویژگی

  

دسـت   بر اساس رابطه زیر بـه ساختمانی ، یک جزء Tsای،  ، و زمان واخنش پیکره�otaltارتباط بین ضریب افت کل،  – یادآوري

  :آید می

                                                                                                                            
s

t Tf  

2.2
otal ��    

  . گیری است بسامد مورد اندازه  fکه در آن 

  .استانتشار   لبه و افت  داخلی، افت  افتشامل ، افت کلضریب 

  

  تحریک جزء ساختمانی مورد آزمون  7-3-2

 هنگـام  .نـده یـا تحریـک چکـش    ده اشرتعـ ک اتحری :تواند مورد استفاده قرار گیرد دو روش برای تحریک می

یـا روش دیگـری کـه    ) طـول بیشـینه   دنبالـه ( MLS روش، پاسخ ضربه با استفاده از دهنده ارتعاشاستفاده از 

  .شود گیری می د، اندازهرا نتیجه ده یبتواند پاسخ ضربه صحیح

 .اسـت  MLS کهمراه با نشـان  دهنده ارتعاشاستفاده از  ترجیحیروش های آزمایشگاهی،  گیری در مورد اندازه

 تـأثیر  تحـت مورد آزمون  ساختمانی های زمان واخنش برروی جزء گیری که بتوان نشان داد که اندازه درصورتی

 در مورد هـر جـزء   .تواند مورد استفاده قرار گیرد قرار نگرفته است، تحریک چکش می چکش ضربه زیاد تشد
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بـرای   یها و مواد مختلفـ   وزناز ممکن است الزم باشد تا . ودش در یک موقعیت انجام می تأیید، این ساختمانی

های متفاوتی را در بندهای بسـامدی نتیجـه    که مواد مختلف، تحریک دلیل آن ، بهشوداستفاده  ای کوبهچکش 

  . دغاز شوبل باالتر از تراز نوفه زمینه آ دسی 35حداقل از های افت باید  منحنیثبت  .دهند می

] 5[از مرجـع  ، هـای ارتعـاش   محـرک  اسـتفاده از و  جاگذاریهای تفصیلی درخصوص  ملدستورالع بهتر است

] 6[در مرجـع   شـده  حـدود ارائـه  بهتر است ، ای کوبهچکش  در صورت استفاده از .برگرفته شود »ب«ست پیو

   . زیاد و گستره بسامدی درنظر گرفته شودغیرخطی بودن، صداگیری  درخصوص، »ب«پیوست 

  

 هـای  تـوان از روی نسـبت   غیرخطی بودن را مـی . طول بیشینه نیاز به یک سامانه خطی دارد دنباله روشده از استفا - یادآوري

توان با کاهش تراز تحریک و در صورت لـزوم،   ها را می نسبت. پایین نشانک به نوفه در پاسخ ضربه محاسبه شده، شناسایی نمود

  .     گیری، کاهش داد اندازه ا افزایش بازه زمانیب

  

  گیري و اندازه تحریک نقاط  7-3-3

برای هر نقطه تحریک بایـد   .شودآزمون، استفاده  ساختمانی مورد سه نقطه تحریک برروی جزءباید از حداقل 

  .قرار گیرد استفاده مورد حداقل سه موقعیت مبدل

  :زیر قرار گیرند های فاصله درحداقل های تحریک باید  و نقطههای مبدل  موقعیت

  مورد آزمون؛ساختمانی های مبدل و مرزهای جزء  بین موقعیت متر 5/0 -

  های مبدل مربوط به آن؛ متر بین نقطه تحریک و موقعیت 1 -

  . های مجزا مبدل  متر بین موقعیت 5/0 -

  .مورد آزمون انتخاب شوندساختمانی طور تصادفی بر روی جزء  گیری باید به های اندازه نقطه

  

  افتهاي  ارزیابی منحنی  7-3-4

            ای  زمـان واخـنش پیکـره    .شـکل یافتـه و ارزیـابی شـوند     5-2مطـابق اسـتاندارد بنـد     های افت بایـد  منحنی

گیـری برپایـه    های مجزا یا میـانگین  گیری حسابی زمان واخنش مورد آزمون از طریق میانگینساختمانی جزء 

بـل پـایین    دسـی  25، یا 20بل و  دسی 5بین  گستره ارزیابی باید .شود های مجزا تعیین می انرژی منحنی افت

بایـد گسـتره    ،وجود آید به با چند شیبهای افت  ها منحنی گیری که در طی اندازه در صورتی. تراز بیشینه باشد

   .شود در نظر گرفته  ها های باالتر منحنی برای قسمت ترجیحیطور  بهی ارزیاب
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  آشکارسازن حاصل از صافی و براي نتایج قابل اطمینا تر حدود پایین  7-3-5

های  باید کنترل شود که زمان واخنش تجزیه و تحلیل مستقیم پاسخ ضربه،روش متداول با استفاده از 

  :را برآورده کنند 18و  17 های سوم هنگامی الزامات نامساوی ای برای بندهای یک پیکره

)17(   
f

Ts
35

�  

  و

)18(   detTTs �  

                                                            .ننده استگیری ک آشکارساز میانگین دست آمده توسط به ان واخنشزمdetTکه درآن 

 روشایـد  برای کاهش تـأثیر ناشـی از صـافی بـر روی منحنـی افـت ب       برقرار نشود، 17که نامساوی  درصورتی

ارائـه   17چه کـه در نامسـاوی    از آنزمان واخنش ، حد روشبا استفاده از این  .کار برده شود معکوس زمانی به

  . شود میتر  شده است، تقریباً چهار برابر پایین

  

از  روشایـن   .شود ، حاصل میپاسخ ضربه نسبت به زمان پیش از صافی کردن سازی معکوس زمانی با وارون روش – 1 یادآوري

         این عمل نیـاز بـه حافظـه موقـت بـرای پاسـخ ضـربه یـا          .تر است کند که از زمان افت بسیار کوتاه می زمان خیز صافی استفاده

  .صوت آنالوگ و بازپخش معکوس دارد  ضبط

  

بـا  هـا   کار برده شـود یـا بایـد پاسـخ ضـربه      معکوس زمانی به روشباید  برقرار نشود، 18که نامساوی  درصورتی

 منظـور دریافـت   به( مورد تجزیه و تحلیل قرار گیردترانهاده های  تر دوباره پخش شود و با صافی سرعت آهسته

  .)مراجعه شود 5-2به استاندارد بند  ،ها برای نتایج قابل اطمینان محدوده در خصوص جزئیات

  

گیری ثبت افت بـدون مشـکالت    ه، اغلب شکلگیری بسیار کوتا و زمان میانگین گیری خطی با استفاده از میانگین – 2 یادآوري

  پذیر است  امکان کننده گیری  مربوط به آشکارساز میانگین

  

  تحریک هوابرداستفاده از گیري شاخص کاهش ارتعاش با  اندازه  7-4

که  جایی از آنگیری کرد ولی  توان با استفاده از تحریک هوابرد نیز اندازه را می ،Kij، شاخص کاهش ارتعاش

ای، روش کند و  در مقایسه با تحریک پیکره ،محافظ الزامی استآزمون در هر دو جهت و اعمال  انجام

   .شود ناکارآمدی محسوب می

اخـتالف تـراز سـرعت مطـابق      .است 1-1-1-7منبع صدا، همانند بند نوع ها و  های مربوط به موقعیت ویژگی

اند، بر روی هـر   انتخاب شده 4-2-7ه مطابق بند کموقعیت مبدل  9حداقل باید  .شود تعیین می 9یا  8معادله 

بـازه زمـانی   ( Tmگیـری،   زمـان انتگـرال   برای هـر موقعیـت مبـدل،    .دنمورد استفاده قرار گیرساختمانی جزء 

    .ثانیه باشد 10باید حداقل ) گیری اندازه
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  ها گیري بسامدي اندازه ۀگستر  7-5

به برحسب هرتز  بسامدهاي مرکزي با حداقل ،سوم هنگامی یک  دهاي بن صافیبا استفاده از  ها باید گیري اندازه

  :دنشو انجام زیر،شرح 

315  250  200  160  125  100  

1250  1000  800  630  500  400  

5000  4000  3150  2500  2000  1600  

   

  یآزمایشگاهامکانات  پیکرهناشی از  هايیرثأت  8

  یآزمایشگاه امکانات ساختار طریقجانبی از  لتصدیق تراگسی برسنج براي  8-1

  کلیات  8-1-1

گونـه   هاي به غیر از اتصال مـورد آزمـون، نبایـد هـیچ     که تراگسیل از میان اتصال الزام کلی عبارت است از این

   .داشته باشد ،Kij از قبیلگیري شده،  هاي اندازه تأثیري برروي کمیت

مورد آزمون، بـه طـرف    jطرف هر جزء درصورتی قابل حصول است که شار خالص انرژي ارتعاشی از  الزاماین 

  .همواره مثبت باشد اتاق، kهر جزء 

   :برقرار باشد 19نامساوي  ،در هر بند بسامدي ، iشود که با تحریک جزء  این الزام هنگامی برآورده می
  

)19(   dB   0
.

.
Log 10 ,

c

c ���
�
�

�
�
�
�

�
jkv

jk

kj D
fm

fm
  

  :که در آن

mj  وmk  هاي  جرم واحد سطح جزءj  وk مترمربع؛، برحسب کیلوگرم بر  

fcj  وfck  بسامدهاي بحرانی، برحسب هرتز؛  

jkvD   .بل اختالف تراز سرعت در طی آزمون، برحسب دسی  ,

  :محاسبه کرد 20توان از معادله  را می fcبراي اجزاي همگن و همسانگرد، 
  

)20(   
 π.  . 8.1 L

2
0

c hc

c
f �  

  :که در آن

c0  ر بر ثانیه؛سرعت صوت در هوا، برحسب مت  

cL   برحسب متر بر ثانیه؛موج طولیسرعت ،  

h  ضخامت، برحسب متر؛  

  .در منحنی شاخص کاهش صدا برآورد کرد فرورفتگی توان با مشاهده را می fc در مورد انواع دیگر اجزا،
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  مالحظات کاربردي  8-1-2

jkvDدارد که بهتر است اختالف تراز سرعت،  بر این داللت 19نامساوي    .تا حد امکان بزرگ باشد,

  :هاي زیر قابل دستیابی است حل امر با استفاده از راهاین 

تـر از سـاختارهاي مـورد آزمـون      که به مراتب سـنگین  ایشگاهآزم امکاناتبا استفاده از ساختارهایی در  –الف 

  باشند؛

منظور امکـان   به. یآزمایشگاه امکانات تارارتعاشی بین اجزاي مورد آزمون و ساخ جداسازيبا استفاده از  –ب 

اي واقعی، در برخـی مـوارد توصـیه     وجود آوردن زمان واخنش پیکره به در پی آنانرژي و  جریان شارشایجاد 

در ایـن مـوارد، بهتـر اسـت      .متصل شوند آزمایشگاه صورت صلب به ساختار شود که اجزاي مورد آزمون به می

مثال، دیـوار  عنوان  به( یک جزء مورد آزمون در تماس باشدبا که تنها شود  جادای امکاناتبخش از آن اتصال با 

  .)پشت

  

  آزمایشگاه در ییسه با اجزاي پیرامونحد متداول براي اجزاي سبک در مقا  8-2

بیشـتر درنظـر    تأییدگونه  عنوان یک جزء سبک بدون هیچ به  ، جزء ساختمانی، درصورتی1با استناد به جدول 

 ایشـگاه آزم امکاناتترین جزء  جرم سطحی سبک 16/0تر یا برابر با  د که جرم سطحی آن کوچکشو گرفته می

   .متصل شده است این جزءصورت صلب به  باشد که به

شـود و   ایجـاد هـاي آزمـون    هاي صـلب بـا اتـاق    تواند توسط اتصال اگر این شرط برقرار باشد، اتصال سبک می

  .  شود ، توصیه می8-2و  7-2استفاده از استاندارد بندهاي 

  

  مستقل از جزء جداکننده است اي از نظر پیکرهبراي جزء جانبی سبک که  تصدیق روش  8-3

، برآورده شدن شـرایط آزمـون زیـر    درصورت )نما و غیره ،سقف، کف( جانبی سبک، جزء 1با استناد به جدول 

  :شود درنظر گرفته می اي مستقل از جزء جداکننده از نظر پیکره

  جزء جانبی بدون اتصال با جزء جداکننده نصب شود؛ -الف 

�براي تعیین  -ب  �
0,ijvD اي استفاده شود؛ بین جزء منبع و دریافت، از روش پیکره  

  جزء جداکننده متصل شود؛ -پ 

�براي تعیین  -ت  �
1,ijvD اي استفاده شود؛ بین جزء منبع و دریافت، از روش پیکره  

�شود که اختالف بین  تأیید - ث �
1,ijvD  و� �

0,ijvD  بل باشد دسی 3در هر بند بسامدي کمتر از.  

  

  دادن پوشش  9

مقایسه بـین اخـتالف تـراز سـرعت      .شدت به ساختار پشت آن بستگی دارد کارایی یک پوشش یا یک الیه، به

پوشـش دادن   برايهاي زیر  ویژگی .تواند داللتی برکارایی پوشش باشد میانگین، قبل و بعد از پوشش دادن می

  .قابل کاربرد است ایشگاههمانند پوشش دادن سطوح آزمنیز آزمونه اجزاي 
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پـی  در  طـور پـی   الزم است کـه بـه   جزء هستند، سه یا چهارکه داراي ی یها بسته به روش آزمون، براي اتصال

  .گرفتخواهد  قراررو به هر اتاق  ،دو جزء از اتصال .زمون را پوشش دهندهاي آ اتاق طرف بهقرار گرفته اجزاي 

   .اجزاي دیگر در دو اتاق باید پوشش داده شوند، jو  iبراي تراگسیل ازطریق جزء  Dn,fگیري  هنگام اندازه

  . اده شوندباید پوشش د دریافت دیگر در اتاق اجزاي، jو  iبراي تراگسیل ازطریق جزء  Ln,fگیري  هنگام اندازه

بایـد   کـه منبـع در آن قـرار دارد،    یدیگـر در اتـاق   اجزاي، تحریک هوابرد ا استفاده ازب Kijگیري  هنگام اندازه

  . پوشش داده شوند

  . اي، نیازي به پوشش دادن نیست با استفاده از تحریک پیکره Kijگیري  هنگام اندازه

گیـري شـده باشـد، الـزام در مـورد        شدت انـدازه  روشاز ، با استفاده jکه صداي انتشار یافته از جزء  درصورتی

  .کاربردي ندارد پوشش دادن در اتاق دریافت

، بیـان  �R،تحت عنـوان افـزایش شـاخص کـاهش صـدا     که  پوشش براي اجزاي آزمون حداقل کاراییتعیین 

 اتصـال یکسـان باشـند،    ير یک از اجزاکه سه یا چها براي مثال درصورتی .شود، به نوع اتصال بستگی دارد می

  .تکافی اسبل در تمام بندهاي بسامدي  دسی 10میزان  به �Rآزمون،  مورد براي اجزاي

در  j، Lv,1jگیري تـراز سـرعت میـانگین جـزء      ، اندازه�Rروش کلی براي تعیین حداقل مقدار مورد نیاز براي 

در اتـاق دریافـت،    j ،Lv,2jتـراز سـرعت میـانگین جـزء     در اتاق منبع و  1، مربوط به تحریک جزء افتاتاق دری

  .   در اتاق منبع 2مربوط به همان نوع تحریک براي جزء 

کمیتی که باید مورد در اتاق دریافت،  jدر اتاق منبع و جزء  1براي تراگسیل از طریق جزء  عنوان مثال، اگر به

، پوشـش بایـد داراي حـداقل    مورد نظـر باشـد   2پوشش جزء کنترل و  بوده Kijیا  Dn,f ،Ln,fد، آزمون قرار گیر

    :باشد 22و  21 مقادیر ارائه شده در روابطمطابق  ترازي
  

,dB  102,1که      درصورتی  )21( �� jvjv LL jvjv LLR 2,1,min 10 ����  
  

,dB  102,1که      درصورتی  )22( �� jvjv LL dB  0min ��R  
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  .اند تمام ابعاد از روي سطح اجزا درنظر گرفته شده -یادآوري   

  

m    3/2 ≥ h  

  i       m 6 < li ≤ m 5/3براي تمام اجزاي    

 ≤j      1/0و  iهاي اجزاي  ترکیب براي تمام   
i

ji

l

ll �
  

  

  اتصال عمودي -1شکل 
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  .اند عاد از روي سطح اجزا درنظر گرفته شدهتمام اب -یادآوري   

  

m    3/2 ≥ h  

  i               m 5 < p ≤ m 4براي تمام اجزاي    

  m 6 < li ≤ m 5/3       2و  1براي تمام اجزاي    

                        1/0≥ 
1

21

l
ll �

    ،21 ll �  

  

  یافقاتصال  -2شکل 
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  راهنما

  تراگسیل افقی –شکل  Tبرش افقی اتصال    1

  تراگسیل عمودي –شکل  Tبرش عمودي اتصال    2

  تراگسیل افقی – )صلیبی( متقاطعبرش افقی اتصال    3

  تراگسیل عمودي  – )صلیبی(متقاطع برش عمودي اتصال    4

  

  ها براي انواع مختلف اتصال ایشگاهیآزم امکاناتهایی از  مثال -3شکل 
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  ابعاد برحسب متر  

  

  
  راهنما

  دیوار جداکننده   1

  .اي که نباید دستگاه پاکوب قرار داده شود منطقه   2

  

شده،  اي جانبی معمول هاي تراز فشار صداي کوبه گیري سطحی از کف که نباید دستگاه پاکوب براي اندازه -4شکل 

Ln,f ، آن قرار گیردبر روي.  
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  یوست الفپ

  )یزاملا(

  عددي شاخص کاهش ارتعاش -بندي تک درجه

  

مراجـع   هـاي سـاده شـده    عنوان ورودي روش یا براي استفاده از این نتایج به Kijنتایج  کلیمنظور مقایسه  به  

    بنـدي   درجـه  .سوم هنگامی را بـا یـک عـدد تنهـا بیـان نمـود       توان نتایج بند یک ، می»ب«پیوست ] 7[و ] 6[

 ، نشان داده شده است، میـانگین حسـابی  ijK، میانگین شاخص کاهش ارتعاش صورت هبکه ، Kij عددي -تک

Kij  هرتـز   1000هرتـز تـا    125یـا  ) سـوم هنگـامی   بندهاي یک(هرتز 1250هرتز تا  200در گستره بسامدي

  .است) هنگامی بندهاي یک(

دقـت   ijKاي تغییر کنـد، بایـد در کـاربرد     مالحظه طور قابل مورد نظر بهگستره بسامدي در  Kijکه  در صورتی

   .عمل آید الزم به

  



34 
  

  بیوست پ

  )یطالعاتا(

  نامهکتاب

  

  

[1] ISO 1683, Acoustics– Preferred reference quantities for acoustic levels 
 

[2] ISO 7626-2:1990, Vibration and shock- Experimental determination of mechanical 
mobility- Patr 2: Measurements using single-point translation excitation with an attached 
vibration exciter 
 

[3] ISO 7626-5:1990, Vibration and shock- Experimental determination of mechanical 
mobility- Patr 5: Measurements using impact excitation with an exciter which is not attached 
to the structure 
  
[4] ISO 15186-1, Acoustics– Measurement of sound insulation in buildings and of building 
elements using sound intensity– Part 1: Laboratory measurements 
 
[5] ISO 18233, Acoustics– Application of new measurement methods in building and room 
acoustics 
 
[6] EN 12354-1, Building acoustics– Estimation of acoustic performance of buildings from 
the performance of elements– Part 1: Airborne sound insulation between rooms 
 
[7] EN 12354-2, Building acoustics– Estimation of acoustic performance of buildings from 
the performance of elements– Part 2: Impact sound insulation between rooms 
 
[8] OIML R58:1984, Sound level meters 
 
[9] OIML R88:1989, Integrating-averaging sound level meters 
     
[10] NT ACOU 090:1994 Building structures, junctions: Transmission of vibrations- Field 
measurements 
 
[11] ISO 10848-4, Acoustics – Laboratory measurement of the flanking transmission of 
airborne and impact sound between adjoining rooms – Part 4: Application to all other cases 
 
 

  



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


