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 خدا نامبه

 ایران عتیصن 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 وینتد

 تولیـدي،  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  صـفانۀ من 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 دشـو 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 یبتصو به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط استاندارد

 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  ن،قـانو  در شـده  بینـی  پیش موازین رعایت با تواند می ایران 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،  اقـالم  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 کنـد  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 حیتصال

 ایـن  وظایف دیگر 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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   دارداستان فنی تدوین کمیسیون

هاي  اي بین اتاق گیري آزمایشگاهی تراگسیل جانبی صداي هوابرد و کوبه اندازه -کوستیک آ«

  »در حالت تأثیر اندک اتصالکاربرد براي اجزاي سبک، : 2قسمت  -مجاور

  

  یا نمایندگی/ سمت و  : رئیس
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  )فیزیکژئو کارشناس ارشد(
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  فهرست مندرجات

 صفحه  عنوان

  
  ب   استاندارد ۀمؤسس با ییآشنا

  ج   استاندارد نیتدو یکمیسیون فن

  و     گفتار شیپ

  1  هدف و دامنه کاربرد  1

  1  مراجع الزامی  2

  2  اصطالحات و تعاریف  3

  3  يریگ اندازه يها دستگاه  4

  4  ترتیب آزمون  5

  4  الزامات آزمایشگاه  5-1

  4  کلیات  1- 5-1

  4  ساختار آزمایشگاه  2- 5-1

  4  ابعاد آزمایشگاه  3- 5-1

  4  دیوار جداکننده  4- 5-1

  5  ارتفاع پلنوم  5- 5-1

  5  پوشش پلنوم  6- 5-1

  6  نصب جزء مورد آزمون  5-2

  6  هاي کاذب نصب کف  1- 5-2

  6  هاي کاذب نصب سقف  2- 5-2

  9  نصب نما  3- 5-2

  9  نصب دیوار پارتیشن  4- 5-2

  10  اي مستقل از جزء جداکننده است روش تصدیق براي جزء جانبی سبک که از نظر پیکره  5-3

  10  روش پوشش دادن در حالت تحریک هوابرد  5-4

  11  هاي انجام آزمون روش  6

  11  دقت  7

  11  بیان نتایج  8

  12  گزارش آزمون  9

  13  با استفاده از روش شدت Dn,f,Iگیري  اندازه )اطالعاتی( پیوست الف

  14  نامه کتاب )اطالعاتی( پیوست ب
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  ارگفت پیش

  

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

 آن نــویس پــیش کـه  »کــاربرد بــراي اجــزاي ســبک، در حالــت تــأثیر انــدک اتصــال: 2قســمت  -مجـاور 

و دومـین  سیصـد   در و شـده  تدوین و تهیه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن توسط مربوط هاي درکمیسیون

 مـورد  27/7/89 مـورخ  هاي سـاختمانی  استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده ملی کمیتۀ جالسا

 و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند استناد به اینک ، است گرفته قرار تصویب

   .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

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 یسیونکم در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها

   .کرد استفاده ملی استانداردهاي تجدیدنظر آخرین از همواره باید

  

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

 
BS EN 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 
 



1 
  

هاي  اي بین اتاق گیري آزمایشگاهی تراگسیل جانبی صداي هوابرد و کوبه اندازه -کوستیک آ

  تأثیر اندک اتصال کاربرد براي اجزاي سبک، در حالت: دوم قسمت -مجاور

  

   و دامنه کاربرد هدف  1

سـازي  بـراي مشخصـه   بایـد کـه   اسـت  گیـري انـدازه  هايروش مشخص نمودنهدف از تدوین این استاندارد، 

   .انجام پذیرددر یک آزمایشگاه  ،ؤلفه ساختمانییک یا چند ماز  تراگسیل جانبی

عنـوان   و یـا بـه  هاي گوناگون یا بیـان یـک الـزام     توان براي مقایسه فرآورده ي شده را میگیر هاي اندازه کمیت

  .مورد استفاده قرار داد »ب«پیوست ] 7[و ] 6[بینی، از قبیل مراجع هاي پیشهاي ورودي براي روشداده

 کننـده  پشـتیبانی سـمت  عنوان ق و به شود می مربوط 7-2استاندارد بند  4-4طور ویژه به بند  بهاین استاندارد 

   .آید شمار می ارچوب کلی بههسند چ

یـا  پارچـه   این استاندارد براي اجزاي ساختمانی سبک از قبیل سقف کاذب، کف کـاذب، نماهـاي سـبک یـک    

تواند از طریق جزء مورد آزمون و در صـورت   تراگسیل از یک اتاق به اتاق دیگر می. کاربرد داردهاي شناور  کف

اسـتاندارد، تراگسـیل صـداي کـل      گیـري مطـابق ایـن    بـا انـدازه   .زمان صورت پذیرد طور هم به وجود از پلنوم

 Ln,fو  Dn,fگیري شـده    هاي اندازه کمیت .پذیر نیست گسیل امکاناشود و جدا کردن دو نوع تر گیري می اندازه

  .آزمونه بستگی داردبه ابعاد واقعی 

  .ف شده استتعری 7-2استاندارد  3در بند  ،جزء ساختمانی سبک

  

  مراجع الزامی   2

. مدارک الزامی زیر حاوي 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 تجدیـدنظرهاي بعـدي آن     الحیها ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشـد، اصـ  بدر صورتی که به مدرکی 

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

  .هاي بعدي آنها مورد نظر است است همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

  :استفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامی است

  

هـا و   گیري صدابندي در سـاختمان  ، آکوستیک ـ اندازه 1385سال  :8568-2 شمارۀ ستاندارد ملی ایرانا  2-1

  هاي دقیق تعیین، بازبینی و کاربرد داده: 2اجزاي ساختمانی، قسمت 

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

  گیري آزمایشگاهی صدابندي هوابرد اجزاي ساختمانی اندازه :3ـ قسمت  مانیاجزاي ساخت
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هـا و   گیري صدابندي در سـاختمان  اندازه ـ ، آکوستیک1384سال  :8568-6 شمارۀ استاندارد ملی ایران  2-3

  ها اي سقف کوبهگیري آزمایشگاهی صدابندي  اندازه :6ـ قسمت  اجزاي ساختمانی

ـ   جذب صدا در اتـاق واخـنش   گیري اندازه ـ ، آکوستیک1387سال  :10945 شمارۀ راناستاندارد ملی ای  2-4

  روش آزمون

هـا و   صدابندي در سـاختمان  بندي درجه، آکوستیک ـ  1385سال  :8834-1 شمارۀ استاندارد ملی ایران  2-5

  هوابرد صدابندي: 1، قسمت اجزاي ساختمانی

هـا و   صدابندي در سـاختمان  بندي درجه، آکوستیک ـ  1385ل سا :8834-2 شمارۀ استاندارد ملی ایران  2-6

  اي کوبه صدابندي: 2، قسمت اجزاي ساختمانی

2-7 ISO 10848-1:2006, Acoustics- Laboratory measurement of the flanking transmission of 
airborne and impact sound between adjoining rooms- Part 1: Frame document 

 

  تعاریفاصطالحات و   3

  :رود کار میهتعاریف زیر ب اصطالحات واستاندارد  در این

3-1    

   Dn,f، 1شده اختالف تراز جانبی معمول

اختالف در میانگین مکانی و زمـانی تـراز فشـار صـداي تولیـد       عبارت است از شدهاختالف تراز جانبی معمول

که تراگسـیل تنهـا از طریـق یـک     ها، هنگامیآن اتاق شده در دو اتاق توسط یک یا چند منبع صدا در یکی از

   .مسیر جانبی مشخص رخ دهد

  

بـل                ، برحسـب دسـی  1در اتـاق دریافـت معمـول شـده و بـر اسـاس معادلـه         ،A0به سطح معادل جذب صـدا،   Dn,f ـ   یادآوري

   : گرددتعیین می

 )1(  dB  
0

21fn, Log10
A

A
LLD ���  

  :که در آن

  L1 ؛ بلگین تراز فشار صدا در اتاق منبع، برحسب دسیمیان  

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

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

  A0 مترمربع؛ 10، برابر با بناسطح معادل جذب صداي م  

                                                
1- Normalized flanking level difference 
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3-2    

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

           میـانگین مکـانی و زمـانی تـراز فشـار صـداي        عبـارت اسـت از   شـده  اي جانبی معمـول  تراز فشار صداي کوبه

هاي مختلف برروي کـف مـورد آزمـون    در موقعیت دستگاه پاکوب استانداردتوسط  دریافت تولید شده در اتاق

   .خص رخ دهدکه تراگسیل تنها از طریق یک مسیر جانبی مش، هنگامیمنبع در اتاق

  

بـل                ، برحسـب دسـی  2، در اتـاق دریافـت معمـول شـده و بـر اسـاس معادلـه        A0به سطح معادل جذب صـدا،   Ln,f ـ   یادآوري

  :  گرددتعیین می

 )2(  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؛ 10، برابر با بناسطح معادل جذب صداي م  

 

3-3    

 2فضاي پلنوم

  .باالي سقف کاذب در دو اتاق آزمایشگاهپایین کف کاذب یا عبارت است از کل فضاي خالی فضاي پلنوم 

  

  گیري هاي اندازه دستگاه  4

  .را برآورده کنند 7-2استاندارد بند  5ت ارائه شده در بند باید الزاماها  دستگاه

  

  

                                                
1- Normalized flanking impact sound pressure level 
2- Plenum space 
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  آزمون ترتیب  5

   الزامات آزمایشگاه  5-1

  کلیات  5-1-1

الزامـات  . مطابقـت داشـته باشـد    7-2استاندارد بند  6بند  باهاي آزمون باید  ها و اتاق کلی براي آزمونهالزامات 

هـا   تسهیالت آزمون براي انواع مختلف آزمونـه . ن شده استبراي این استاندارد در زیربندهاي بعدي بیا بیشتر

  .اند نشان داده شده 4تا  1هاي  در شکل

  

  آزمایشگاهساختار   5-1-2

در بـاالي  هـا   اتـاق یکـی از   ،در آنممکـن اسـت   کـه   جز در مورد آزمون نمـا  بهها باید در یک تراز باشند،  اتاق

   .ددیگري قرار گیر

در هـا   که اتـاق  هنگامی. باید مستطیل شکل باشدآزمایشگاه  کفپالن  کاذب،هاي  هاي کاذب و سقف کف براي

فراهم شود تا اطمینان حاصـل گـردد   یک انقطاع ارتعاشی در بین دو اتاق ، باید قرار گرفته باشندکنار یکدیگر 

    .)1مطابق شکل( پوشی باشد قابل چشم تسهیالت آزمایشگاه اي از طریق که تراگسیل پیکره

از دیگـر اتـاق    برگشـت تراگسـیل صـدا   تـأثیر   فاده از پلنوم، امکان دارد زمان واخنش هر اتاق تحتهنگام است

زمان واخنش، یک سد پلنوم نفوذناپـذیر مناسـب    يها گیري اردي، باید در طی اندازهدر چنین مو .آزمون باشد

، بین لبـه بـاالیی دیـوار    این سد در مورد سقف کاذب( .پلنوم نصب شود نده و دیواره کفبین لبه دیوار جداکن

  .)جداکننده و سقف اصلی و در مورد کف کاذب، بین لبه پایینی دیوار جداکننده و کف اصلی قرارا می گیرد

  

  آزمایشگاه ابعاد  5-1-3

  .متر باشد 3/2هاي منبع و دریافت باید حداقل  متر و ارتفاع داخلی اتاق 5/4 ±5/0آزمایشگاه باید  عرض

 تـا  گیـرد  قـرار اي  گونـه  شود دیوار جداکننده بـه  توصیه می .مترمکعب باشد 50حداقل  باید، Vحجم هر اتاق، 

بـا   درصـد  10 میـزان  هاي منبع و دریافـت بـه    حجم اتاق، شود  میداده در جایگاه خود قرار  که آزمونه هنگامی

   .دنتفاوت داشته باش یکدیگر

  .متر باشد 5/3اتاق باید  هرحداقل عمق 

  

  ندهدیوار جداکن  5-1-4

طریقـی نصـب    دیوار جداکننده باید به .کند آزمایشگاه را به دو اتاق منبع و دریافت تقسیم می ،دیوار جداکننده

بایـد توسـط   سـاختمانی  شکاف بین دیوار جداکننده و جزء  .قرار نگیردجزء ساختمانی بار آن بر روي  شود که

یدن بـه                متـر کمتـر باشـد یـا تـا رسـ       میلـی  200ضخامت دیـوار بایـد از    .پذیر درزبندي شود یک ماده انعطاف

ترین قسمت دیوار و جـزء سـاختمانی    ک کردن بین پهنناز). 1عنوان مثال شکل به(شود  متر نازک میلی 200
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 اي باشـد کـه   گونـه  ساختار دیـوار جداکننـده بایـد بـه     .درجه فراتر نرود 45اي انجام پذیرد که از  زاویه درباید 

maxf,n,D ،بل باالتر از  دسی 10میزان  بهfn,D  قرار است مورد آزمون قرار گیردهر جزئی باشد که .  

            توان یـک سـد پلنـوم مناسـب      وجود یک پلنوم، براي کنترل صدابندي هوابرد تسهیالت آزمون، می صورتدر 

نصـب  بـدون جـزء سـاختمانی    دیوار جداکننده و دیوار آزمایشگاه ننده، بین لبه کبا ساختاري مشابه دیوار جدا

، یک ساختار مناسب، براي مثال پوششی از وجـه  maxf,n,Dدر مواردي که پلنوم وجود ندارد، براي تعیین  .کرد

  . تواند ضروري باشد داخلی جزء مورد آزمون، می

  

  ارتفاع پلنوم  5-1-5

 شـود، بایـد    گیـري مـی   اعی که از سطح کف کاذب تا سطح کف آزمایشگاه انـدازه هاي کاذب، ارتف در مورد کف

           تـرین مقـدار ممکـن بایـد مـورد اسـتفاده        پذیر نباشـد، نزدیـک   که این اندازه امکان متر باشد یا در صورتی 3/0

    .قرار گیرند توانند مورد آزمون ، میندوشکه در عمل استفاده  هاي دیگر در صورتی ارتفاع .قرار گیرد

گیري  سقف آزمایشگاه اندازه زیرینسقف کاذب تا سطح  زیرینهاي کاذب، ارتفاعی که از سطح  در مورد سقف

تواننـد   که در عمل استفاده شـوند، مـی   هاي دیگر در صورتی ارتفاع. متر باشد 8/0متر تا  7/0شود، باید بین  می

  .  مورد آزمون قرار گیرند

  

  پوشش پلنوم  5-1-6

کننده صداي مناسـب پوشـش داده    جذب یک مادهدیوار جانبی پلنوم و دو دیوار انتهایی پلنوم باید توسط یک 

  کننـده تخـت مطـابق اسـتاندارد بنـد       عنوان یک جذب که به هنگامی تا دباشنان چباید  ادهاین مخواص . شوند

  .کمتر نباشد 1ده در جدول گیرد، ضرایب جذب صداي آن از مقادیر نشان داده ش مورد آزمون قرار می 2-4

  

  )کار رفته در پوشش پلنوم براي ماده به( مقادیر حداقل ضریب جذب صدا -1جدول 

  125  250  500  1000  2000  4000  هنگامی بسامد مرکزي بندهاي یک

  sα 80/0  80/0  80/0  80/0  80/0  65/0ضریب جذب صدا، 

  

، از 1ف، ضریب جذب صدا باید در تمام بسـامدهاي ارائـه شـده در جـدول     مورد دیوارهاي جانبی دیگر و کدر 

   .تر باشد کم 10/0

  .متر فراتر رود میلی150ضخامت پوشش نباید از 

بـین دو   سـیل هـوابرد بیرونـی قابـل توجـه     باید توجه شود که از مسیر تراگدر مواردي که پلنوم وجود ندارد، 

  .، پرهیز شوداند قرار گرفتهدر آن هاي آزمون  اتاقکه  فضاییقسمت جزء مورد آزمون، از طریق 

   

برحسـب  ( انـد  هـاي آزمـون در آن قـرار گرفتـه     کـه اتـاق  فضـایی  شود که نسبت حجـم   توصیه می وار، طور نمونه  به ـ   یادآوري

  . مترمکعب بر ثانیه بیشتر باشد 500، از )برحسب ثانیه(به زمان واخنش آن ) مترمکعب
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   ننصب جزء مورد آزمو  5-2

  هاي کاذب نصب کف  5-2-1

 گـر  شـان ن هـاي کـف بایـد    مؤلفـه  .مساحت کف باید برابر با مساحت حاصل از طول و عرض آزمایشـگاه باشـد  

اي نصـب شـود کـه     گونـه  کف باید بـه  .شوند هایی باشند که در عمل در نصب میدانی واقعی استفاده می مؤلفه

  .استاندارد نصب باشد شده توصیه اجرايشده از طرف سازنده یا روش  اجراي توصیه نحوهمطابق 

  .مراجعه شود 1براي مثال به شکل 

  

  هاي کاذب نصب سقف  5-2-2

بین سقف و باالي دیوار جداکننده داراي اهمیت زیادي است و بایـد توجـه شـود کـه شـرایط       جزئیات اتصال

  .سازي شود میدانی واقعی شبیه

   .طول و عرض آزمایشگاه باشد پارچه باید برابر با مساحت حاصل از مساحت سقف یک

سـرپوش اضـافی بـه بـاالي     در مورد سقفی که داراي انقطاع در دیوار جداکننده است، ممکن است الزم شـود  

پارچه بایـد برابـر بـا مسـاحت      گاه مساحت سقف غیر یک آن .دشود تا اتصال کامل گرددیوار جداکننده اضافه 

  .باالي دیوار جداکننده باشد رپوشسحاصل از طول و عرض آزمایشگاه، منهاي مساحت 

سـقف  . شـوند  هایی باشند که در عمل در نصب میدانی واقعی استفاده مـی  گر مؤلفه نشانهاي سقف باید  مؤلفه

شـده   توصـیه  شـده از طـرف سـازنده یـا روش اجـراي      اي نصب شود که مطابق طرز اجراي توصـیه  گونه باید به

  .استاندارد نصب باشد

سقفی بـا طـول یـا عـرض کمتـر از       برشی از تایلل، منجر به استفاده از ي نصب متداوها در مواردي که روش

 تـوان  متر در مجاورت یکی از دیوارهاي انتهایی آزمایشگاه، موازي با دیوار جداکننده خواهد شد، می میلی100

سقفی اسـتفاده   از تایل برش خوردههاي  عنوان جایگزین قسمت به تریک ماده پرکننده با افت تراگسیل باال از

    . دکر

  .مراجعه شود 2براي مثال به شکل 
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  ابعاد برحسب متر      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  راهنما          

  پذیر ماده انعطاف  1

  کف کاذب  2

  متر  3/0در صورت امکان ارتفاع کف کاذب برابر با   3

  انقطاع ارتعاشی  4

  دیوار جداکننده  5

  کننده ماده جذب  6

 a   3m 50�V    
  

  

  الزامات براي ابعاد آزمایشگاه و براي نصب کف کاذب و دیوار جداکننده -1شکل 
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  ابعاد برحسب متر          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  راهنما

  سقف کاذب  1

  پذیر ماده انعطاف  2

   کننده ماده جذب  3

a   3m 50�V    
  

  ف کاذب و دیوار جداکنندهسق الزامات براي ابعاد آزمایشگاه و براي نصب -2شکل 
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  نصب نما  5-2-3

هـایی از تراگسـیل    مثال .شود آزمایشگاه، نصب می بدنهدیوار جداکننده یا  باپذیر  یک اتصال انعطافتوسط نما 

   . اند نشان داده شده 4و  3هاي  ترتیب در شکل افقی و عمودي به

  

  دیوار پارتیشن نصب  5-2-4

  .توان مانند نما نصب کرد دیوار پارتیشن را می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  راهنما

  )نما( آزمونه  1

  پذیر ماده انعطاف  2
  

  )پالن(تراگسیل افقی  –مثالی از نصب نما  -3شکل 
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  راهنما                

  )نما( آزمونه  1

  پذیر ماده انعطاف  2
  

  )نما(ي عمودتراگسیل  –صب نما مثالی از ن -4شکل 

  

   اي مستقل از جزء جداکننده است پیکره از نظرروش تصدیق براي جزء جانبی سبک که   5-3

جـزء    بـه  اي جزء جانبی سبک پیکره ، روش تصدیق براي کنترل عدم وابستگی7-2در استاندارد بند  3-8بند 

د، از مـاده  بـا موفقیـت انجـام دا    را کنتـرل  نتـوان کـه   در صورتی .آزمایشگاه مشخص شده است در جداکننده

  .تري بین جزء مورد آزمون و جزء جداکننده استفاده شود پذیر انعطاف

  

  در حالت تحریک هوابرد دادنپوشش  روش  5-4

             بـراي ، الزامـی باشـد   4-1-5بـق بنـد   طاجـراي پوشـش    maxf,n,Dعنوان مثـال بـراي تعیـین    که به در صورتی

 استاندارد بنـد  9بند هاي  راهنماییمطابق ، R∆افزایش شاخص کاهش صداي مورد نیاز،  دست آوردن مقدار به

  . شود اقدام 2-7
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  آزمون انجام هاي روش  6

یـا توسـط   برد بـا اسـتفاده از تحریـک هـوا     ،7-2استاندارد بنـد   1-7مطابق بند fn,Lو  fn,Dهاي  گیري اندازه

  .شود انجام می دستگاه پاکوب استاندارد

  .ارائه شده است 7-2استاندارد بند  5-7گستره بسامدي در بند 

  

  دقت  7

روش  مطـابق  قابلیـت تکرارپـذیري  . قبولی را فراهم کنـد  قابلتکرارپذیري  امکان ،گیري اندازه روشالزم است 

بـار، مـورد تأییـد دوبـاره قـرار گیـرد،        اید هر چند مدت یکب و شود میتعیین  1-2بند استاندارد  شده در ارائه

  .باشد ایجاد شده گیري اندازه یا وسایل که تغییري در روش ویژه هنگامی به

هـاي آزمـون خـود،     بـراي کنتـرل تکرارپـذیري و تجدیدپـذیري روش    هاي مختلف  مؤسسه شود که توصیه می

  . اي انجام دهند اي مقایسهه گیري اي بر روي آزمونه یکسان اندازه صورت دوره به

  

  نتایج بیان  8

        نتـایج  ،شـده  جـانبی معمـول  اي  تراز فشار صـداي کوبـه  یا / شده و اختالف تراز جانبی معمولارائه مقادیر  براي

نمودارهـا در  . نمودار نشان داده شـوند گیري تا یک رقم اعشار، به شکل جدول و  در تمام بسامدهاي اندازهباید 

، بـا اسـتفاده از   مقیاس لگـاریتمی  در نسبت به بسامدبل  تراز برحسب دسیر امقدصورت  به باید ونگزارش آزم

  :شوند ترسیمابعاد زیر 

  ؛ )روي محور افقی( هنگامی متر براي هر بند یک میلی 5 -

   ).روي محور عمودي( بل دسی 10 براي هرمتر  میلی 20 -

از . دشـو  توصـیه مـی   3-2یا پیوست ث استاندارد بند  2-2د استاندارد بن چی مطابق با پیوست فرماستفاده از 

آزمون و  روش، تمامی اطالعات مهم مربوط به آزمونهباید  است، موناز گزارش آز اي خالصه فرم این جا که آن

  .نتایج آن را بیان کند

                         نــدســه ب ریداایــن مقــادیر بایــد از مقــهنگــامی مــورد نیــاز باشــد،  در بنــدهاي یــک نتــایجکــه  در صــورتی

  :دشون، محاسبه 4و  3 هاي هنگامی با استفاده از معادله بند یک مربوط به هر ،سوم هنگامی یک

  

)3(  dB  �
�

�
�
�
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 در، هـا  گیري اندازه امحسابی نتایج تممیانگین یکسان یا معکوس،  گیري اندازه در جهت آزمون درصورت تکرار

  .دشو محاسبهباید هر بند بسامدي 

  . شود عنوان اتاق دریافت درنظر گرفته می ه اتاق بزرگتر، بهمواراي، ه هاي کوبه گیري در مورد اندازه

,fn)( هاي عددي از روي منحنی بندي تک درجه براي ارزیابی fD  و)(fn, fLبه اسـتاندارد بنـدهاي   ترتیب  ، به

یافتــه،   شـده وزن  اخـتالف تــراز جـانبی معمــول  هــاي حاصـل عبارتنــد از،   کمیـت  .مراجعـه شــود  6-2و  2-5

) ;( trw,fn, CCD  یافته،  شده وزن جانبی معمولاي  تراز فشار صداي کوبهو)( Iw,fn, CL.  

  

  ونگزارش آزم  9

  :باشدموارد زیر  شامل گزارش آزمون باید

  ؛ملی به این استاندارد ارجاع الف ـ

  ؛ها گیري مؤسسه انجام دهنده اندازه نام ـ ب

  ـ مشخصات محل آزمون؛ پ

  ؛ونتاریخ آزمت ـ 

  ـ نام مشتري؛ ث

  نام تولیدکننده و مشخصات فرآورده؛ ج ـ

زمـان   مصـالح، چ ـ تشریح آزمونه با ترسیم مقطع و شرایط نصب شامل اندازه، ضـخامت، جـرم واحـد سـطح،      

عبـارتی کـه   تشریح پوشش کف، درصورت وجود؛ و  )در صورت در دسترس بودن( هاآوري و شرایط مؤلفهعمل

   )کننده یا سازنده مؤسسه آزمون(نه را نصب کرده است تصریح کند چه کسی آزمو

  واخنا؛ اتاق دوـ حجم  ح

  که آزمونه، سقف کاذب یا کف کاذب باشد؛ ارتفاع پلنوم در صورتی ـخ 

   مورد استفاده در پلنوم، در صورت وجود؛ ویژگی و ضخامت مصالح د ـ

  پذیر در اتصال بین آزمونه و ساختار جداکننده؛ نوع ماده انعطاف ذ ـ

  گیري؛ هاي اندازه دما و رطوبت هوا در اتاق ر ـ

عنوان تـابعی از   شده آزمونه، به جانبی معمولاي  تراز فشار صداي کوبهیا / شده و اختالف تراز جانبی معمولز ـ  

  بسامد؛

صـورت   بایـد بـه   هاحـد  ایـن  .شـوند  مـی  در نظـر گرفتـه   گیـري  انـدازه  هايعنـوان حـد   هکه ب یارائه نتایجـ ژ  

dB ...fn, �D یاdB ...fn, �L صـدا در  فشـار  که تراز   دشونباید اعمال  در صورتیاین حدود  .نشان داده شوند

چنین اگـر   و همگیري نباشد  اندازه ، قابل)صورت آکوستیکی یا الکتریکی به( وفه زمینهن وجود دلیل ههر بندي ب

    قرار گرفته باشد؛  صدا از طریق ساختار آزمایشگاهتأثیر تراگسیل  تحت ،گیري شده مقدار اندازه

  گیري؛ هاي اندازه و دستگاه کار اي از جزئیات روش شرح خالصهـ  س

  ؛ضاي آزمایشگرنام، نام خانوادگی و ام ـ ش
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  یوست الفپ

  )اطالعاتی(

  شدت با استفاده از روش Dn,f,Iگیري  اندازه

  

با استفاده از توجهی برروي نتیجه آزمون  ، تأثیر قابلایشگاهآزم تراگسیل صدا از طریق ساختار که درصورتی

شود که  می روش معمول این استاندارد داشته باشد و اگر کنترل این تراگسیل صدا دشوار باشد، توصیه

گیري  روش مناسب براي اندازه. شود زمونه، با استفاده از روش شدت انجامگیري صداي منتشرشده از آ اندازه

  .ارائه شده است »ب«پیوست ] 1[شدت در اتاق دریافت، در مرجع 

     :شود تعیین می 1، براساس معادله الفI,fn,Dشده،  اختالف تراز شدت جانبی معمول
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f,Ip1If,n,  Log 106 n
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  :که در آن

p1L تراز فشار صداي میانگین در اتاق منبع؛  

f,InL گیري محصورکننده جزء جانبی در اتاق دریافت؛ تراز شدت صداي عمودي میانگین برروي سطح اندازه  

fm,S گیري محصورکننده جزء جانبی در اتاق دریافت؛  ح اندازهمساحت کل سط  

0A  مترمربع 10سطح معادل جذب صداي مبنا، برابر با.  

هاي فشار صدا در اتاق منبع همانند استاندارد  گیري هاي منبع و اندازه الزامات مربوط به بلندگو، نوفه، موقعیت

ارائه شده است  »ب«پیوست ] 1[مرجع هاي شدت در  گیري ه اندازههاي مربوط ب ویژگی. است 7-2بند 

  .)گیري تراز شدت صداي میانگین و غیره گیري، اندازه ، تعیین کیفیت سطح اندازهگیري اندازه تجهیزات(
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[1] ISO 15186-1, Acoustics– Measurement of sound insulation in buildings and of building 
elements using sound intensity– Part 1: Laboratory measurements 
 
[2] EN 12354-1, Building acoustics– Estimation of acoustic performance of buildings from 
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