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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 یقاتتحق

  .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

 تولیـدي،  شرایط به توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و لیديتو 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

 رانای )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 یم تلقی ملی استانداردهایی

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

 لـی المل 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 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 تصادي،اق  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 تاندارداس 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 صالحیت

 ایـن  وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهاي سطح ارتقاي براي کاربردي تحقیقات انجام و گرانبها فلزات عیار ینتعی سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                
 ایران�صنعتی�قیقاتتح�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

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

  »اتصال قابل توجهدر حالت تأثیر زاي سبک، کاربرد براي اج: 3قسمت  -مجاور

  

  یا نمایندگی/ سمت و  : رئیس

  پیراسته، معصومه 

  )فیزیکژئو کارشناس ارشد(

  

  صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

    :اندبیر

   محمدجعفر، هدایتی

  )فیزیک کارشناس(

  

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  رئیسیان، آزاده

  )فیزیک کارشناس(

  یقات ساختمان و مسکنمرکز تحق

    

     )اسامی به ترتیب حروف الفبا( :اعضاء

  رضامحمد، اعتمادي

  )عمران کارشناس مهندسی(

  

  شرکت تولیدي صداگیر

  باقري، حمید 

  )معماريمهندسی دکتراي (

  

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  ساسان، سعیدیان

  )کارشناس مهندسی عمران(

  

  شرکت کناف ایران

  دهشارسان، آزا

  )فیزیک کارشناس(

  

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  نصیري، پروین 

  )دکتراي فیزیک(

  

  

  دانشگاه تهران
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  ، علیرضااصفهانی نمدمالیان

  )دکتراي مدیریت(

  

  شرکت لیکا

  

  نادیا، وندهرم

  )فیزیک کارشناس ارشد(

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
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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

  4  يریگ اندازه يها دستگاه                 4

  4  ترتیب آزمون                 5

  4  الزامات براي آزمایشگاه  5-1

  5  نصب اتصال مورد آزمون  5-2

  5  آزمون انجام هاي روش                 6

  6  دقت                 7

  6  نتایج بیان                 8

  7  گزارش آزمون                9

  9  شدت روشبا استفاده از  Ln,f,Iو  Dn,f,Iگیري  اندازه )اطالعاتی( یوست الفپ

  10  نامه کتاب )اطالعاتی( ب پیوست



 و 
  

  گفتار پیش

  

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

 آن نـویس  پـیش  کـه  »اتصـال  قابـل توجـه  اي اجـزاي سـبک، در حالـت تـأثیر     کاربرد بـر : 3قسمت  -مجاور

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

 مـورد  27/7/89مـورخ  هـاي 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 ، تاس 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 ستانداردهايا

بنابراین،  .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون 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
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هاي  اي بین اتاق گیري آزمایشگاهی تراگسیل جانبی صداي هوابرد و کوبه اندازه -کوستیک آ

  اتصال توجه قابلتأثیر  کاربرد براي اجزاي سبک، در حالت: 3قسمت  -مجاور

  

   و دامنه کاربرد هدف  1

سـازي  بـراي مشخصـه   بایـد کـه   اسـت  گیـري انـدازه  هايروش ص نمودنمشخهدف از تدوین این استاندارد، 

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

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

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

کننـده   پشـتیبانی عنوان قسـمت   شود و به مربوط می 7-2استاندارد بند  4-4طور ویژه به بند  این استاندارد به

  . آید شمار می سند چهارچوب کلی به

 Xیـا   T شـکل   بـه  یانـد و اتصـال   متصل شدهگر یکدی بهاي  صورت پیکره که بهاین استاندارد براي اجزاي سبک 

  .تعریف شده است 7-2 بند استاندارد 3جزء ساختمانی سبک، در بند  .کاربرد دارداند،  وجود آورده به

 .شـود  انتخـاب مـی   6-2اسـتاندارد بنـد    4-4گیري قرار گیرد، مطابق بنـد   ی که باید مورد اندازهناسبکمیت م

          بیـان    هـا بـین آن صورت یک کمیت کلی بـراي ترکیبـی از اجـزا و اتصـال     بههاي ساختمانی یا عملکرد مؤلفه

  .Kij، صورت شاخص کاهش ارتعاش یک اتصالیا به) Ln,fیا / و Dn,fاز قبیل (شوند می

    .اوردا است، در اصل یک کمیت نijKکه  به ابعاد واقعی اجزا بستگی دارند، درحالی Ln,fو  Dn,f هاي کمیت

بـراي انـواع سـبک اجـزاي      هاي مناسـبی هسـتند کـه بایـد     کمیت Ln,f و Dn,fبراي کاربرد کلی نتایج آزمون، 

هاي چـوبی قـرار   یا کف ،فلزي یا چوبیمثال، دیوارهاي با وادار براي(اند  خوبی صداگیري شده  ساختمانی که به

 برروي شاخص کاهش صدا و صداگیري اجـزا نـدارد،  ها هیچ تأثیري  و وضعیت واقعی در آن) گرفته برروي تیر

       تـأثیر وضـعیت واقعـی     طـور قابـل تـوجهی تحـت     آکوسـتیکی اجـزا بـه   خواص که  درصورتی .گیري شوند اندازه

  .گیري است کمیت مناسب براي اندازه Kijقرار گیرد، 

  

  مراجع الزامی   2

. ارد ملی ایران بـه آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت     مدارک الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاند

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

هـا و تجدیـدنظرهاي بعـدي آن     ا ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشـد، اصـالحیه  بدر صورتی که به مدرکی 

کی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شـده  در مورد مدار. 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
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هـا و   نگیری صدابندی در سـاختما  ، آکوستیک ـ اندازه 1385سال  :8568-2 شمارۀ استاندارد ملی ایران  2-1

  های دقیق تعیین، بازبینی و کاربرد داده: 2اجزای ساختمانی، قسمت 

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

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

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

  ها ای سقف کوبهگیری آزمایشگاهی صدابندی  اندازه :6ـ قسمت  اجزای ساختمانی

هـا و   صدابندی در سـاختمان  بندی درجه، آکوستیک ـ  1385سال  :8834-1 شمارۀ استاندارد ملی ایران  2-4

  هوابرد صدابندی: 1، قسمت انیاجزای ساختم

هـا و   صدابندی در سـاختمان  بندی درجه، آکوستیک ـ  1385سال  :8834-2 شمارۀ استاندارد ملی ایران  2-5

  ای کوبه صدابندی: 2، قسمت اجزای ساختمانی

2-6 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

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

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

   .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 ���  

  

  

  

                                                
1- Normalized flanking level difference 
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  :که در آن

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

  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 صدای م  

  

3-2    

  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

ی کـف مـورد آزمـون    های مختلف بررودر 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  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 ��  

  :در آن که

  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 صدای م  

  

 

3-3    

 Kij، 2شاخص کاهش ارتعاش

  :آیددست میبل بهبرحسب دسی 3مقدار این شاخص، از معادله 
  

                                                
1- Normalized flanking impact sound pressure level 
2- Vibration reduction index 



4 
  

)3(  dB  
ji

ij
ij,vij

aa

l
DK Log10��  

  :که در آن

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

ijl       طول اتصال بین اجزای ساختمانیi و j ، برحسب متر؛  

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

  

ای  تعریف شده است، به زمان واخنش پیکره 6-2استاندارد بند  8- 3گونه که در بند  طول معادل جذب، همان ـ  1 یادآوري

ا هیچ تأثیری برروی شاخص کاهش ه وضعیت واقعی در آنکه   صداگیری شدهبرای انواع سبک اجزای ساختمانی  .بستگی دارد

/0 است ، Sjاز نظر عددی برابر با مساحت سطح آن جزء،  ia، نداردجزء صدا و صداگیری  lSa jj ، که طول مبنا طوری به �

0l ، متر باشد 1برابر با.    

  

منظور  ای است که به به تراگسیل توان ارتعاشی از طریق اتصال بین اجزای پیکرهشاخص کاهش ارتعاش مربوط  ـ  2 یادآوري

 .شده است ، معمولکمیت  اینناوردا ساختن 

 

  گیري هاي اندازه دستگاه  4

  .را برآورده کنند 7-2استاندارد بند  5باید الزامات ارائه شده در بند  گیری ی اندازهها دستگاه

  

  آزمون ترتیب  5

   آزمایشگاه رايب الزامات  5-1

  . مطابقت داشته باشد 7-2استاندارد بند  6بند  باهای آزمون باید  ها و اتاق کلی برای آزمونهالزامات 

عنـوان   به ای پوسته وجودای،  ، با استفاده از تحریک پیکرهKij، رتعاشهای شاخص کاهش ا گیری در مورد اندازه

مطـابق   توانـد  یک آزمونه با خط اتصـال عمـودی، مـی   . ستاتصال، ضروری نی پیراموندر اتاق منبع و دریافت 

  .  صورت مستقیم برروی کف بتنی سنگین قرار گیرد به ،7-2استاندارد بند  2-8شرط بیان شده در بند 

، مـوارد در بیشـتر   .تر است اندکی پیچیده، های افقی وضعیت برای اتصال که تعادل باید برقرار باشد، جایی از آن

جـز در مـواردی    ، بهایشگاهی استفاده شودآزم امکاناتها، از یک نوع  گیری ی تمام انواع اندازهالزم است که برا

ای  با اسـتفاده از تحریـک پیکـره    Kijهای  گیری ها، برای اندازه صدابندی هوابرد بین حجم مربوط بهکه الزامات 

  .کار نرود به

  



5 
  

   آزمون اتصال موردنصب   5-2

کـارگیری فنـون    تأثیر شرایط مـرزی نیسـت، بـه    ای تحت مالحظه طور قابل ک بهکه رفتار اجزای سب دلیل آن به

آزمایشـگاه از   بدنـه کـه   یهنگـام  .، اجباری نیستمورد آزمون با بدنه آزمایشگاهساخت واقعی در مرزهای جزء 

توان مطـابق اجـرای معمـول یـا مطـابق دسـتورالعمل        بتن سنگین ساخته شده باشد، جزء مورد آزمون را می

  .نده نصب نمودساز

 ارتجـاعی سبک، باید از یک ماده  پوستهتراگسیل ناخواسته ارتعاشات بین اجزای مورد آزمون و برای پرهیز از 

  . ه سبک استفاده شودپوستدر اتصاالت بین اجزای اتصال مورد آزمون و  پذیر انعطاف

جـز اتصـال مـورد آزمـون      ت بـه که هر گونه تردیدی در مورد امکان تراگسیل جانبی از طریق اتصاال در صورتی

  .باید انجام شود 6-2استاندارد بند  1-1-8مشخص شده در بند  أییدوجود داشته باشد، ت

هـا را   تـوان لبـه   می دقیقًا برروی کف قرار داشته باشد، گونه ساختار پشتیبان اگر اتصال مورد آزمون بدون هیچ

  .طور کل آزاد گذاشت به

  

  پوشش روش  5-3

اتـاق   سـمت ی از اتصـال کـه در   وجهتراز فشار صدا برروی گیری  اندازهیا از تحریک هوابرد  هدر صورت استفاد

اسـتاندارد                  9پوشـش در بنـد   . عنوان بخشی از آزمـون در نظـر گرفتـه شـود     دریافت قرار دارد، باید پوشش به

  .تصریح شده است 6-2بند 

  

  آزمون انجام هاي روش  6

یـا توسـط   بـا اسـتفاده از تحریـک هـوابرد      ،6-2استاندارد بنـد   1-7مطابق بند fn,Lو  fn,Dهای  گیری اندازه

  .شود انجام می دستگاه پاکوب استاندارد

 6-2اسـتاندارد بنـد    4-7یـا بنـد   ) ای تحریک پیکره( 6-2استاندارد بند  2-7بند  برطبق، Kijهای  گیری اندازه

مـورد   6-2اسـتاندارد بنـد    4-3-4نتـایج آزمـون، مطـابق بنـد      مناسب بودن .شود انجام می) هوابردتحریک (

  . دگیر میقرار ارزیابی 

  .ارائه شده است 6-2استاندارد بند  5-7گستره بسامدی در بند 
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  دقت  7

 ارائـه روش  مطابق یقابلیت تکرارپذیر. قبولی را فراهم کند قابلتکرارپذیری  امکان گیری اندازه روشالزم است 

ویـژه   بار، مورد تأیید دوباره قـرار گیـرد، بـه    باید هر چند مدت یک و شود میتعیین  1-2بند استاندارد  شده در

  .باشد ایجاد شده گیری اندازه یا وسایل که تغییری در روش هنگامی

زمـون خـود،   هـای آ  بـرای کنتـرل تکرارپـذیری و تجدیدپـذیری روش    های مختلف  ؤسسهم شود که توصیه می

  .ای انجام دهند های مقایسه گیری ای بر روی آزمونه یکسان اندازه صورت دوره به

   

  نتایج بیان  8

 fn,L،شـده  جانبی معمـول ای  تراز فشار صدای کوبهیا / وfn,D،شده اختالف تراز جانبی معمولارائه مقادیر  برای

گیری تا یک رقم اعشار، به شـکل جـدول و    در تمام بسامدهای اندازهباید  نتایج، Kij، یا شاخص کاهش ارتعاش

 نسبت به بسـامد بل  تراز برحسب دسیر امقدصورت  به بایدون نمودارها در گزارش آزم. نمودار نشان داده شوند

  :شوند ترسیم، با استفاده از ابعاد زیر مقیاس لگاریتمی در

  ؛ )روی محور افقی( هنگامی یکمتر برای هر بند  میلی 5 -

   ).روی محور عمودی( بل دسی 10 برای هرمتر  میلی 20 -

توصـیه   3-2اسـتاندارد بنـد    »ث«یـا پیوسـت    2-2اسـتاندارد بنـد    »چ«ی مطابق بـا پیوسـت   فرماستفاده از 

ـ   باید  است، موناز گزارش آز ای خالصه فرم این جا که از آن. دشو می ، ه آزمونـه تمامی اطالعات مهـم مربـوط ب

  .آزمون و نتایج آن را بیان کند روش

                         ســه بنــد ریداایــن مقــادیر بایــد از مقــهنگــامی مــورد نیــاز باشــد،  در بنــدهای یــک نتــایجکــه  در صــورتی

  :دشونمحاسبه  6و  5 ،4 های هنگامی با استفاده از معادله بند یک مربوط به هر ،سوم هنگامی یک

  

)4(  dB  �
�

�
�
�

�
�� �

�

�
3

1

10/
octf,n,

f,1/3oct.n,10
3

1
Log 10

n

D nD  

  

)5(  dB  �
�

�
�
�

�
� �

�

3

1

10/
octf,n,

f,1/3oct.n,10Log 10
n

L nL  

  

)6(  dB  �
�

�
�
�

�
�� �

�

�
3

1

10/
oct,

,1/3oct.10
3

1
Log 10

n

K
ij

nijK  

  

حسـابی نتـایج   میـانگین  یا در جهت معکوس،  همان جهتدر  آزمون تکرارو fn,Lیاfn,Dگیری اندازه درصورت

  .دشو محاسبهید باهر بند بسامدی  در، ها گیری اندازه تمام

  . شود عنوان اتاق دریافت درنظر گرفته می ، همیشه اتاق بزرگتر، بهfn,Lهای گیری در مورد اندازه
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,fn)( هـاي  عددي از روي منحنـی  بندي تک درجه براي ارزیابی fD یـا / و )(fn, fL ترتیـب بـه اسـتاندارد     ، بـه

یافتـه،    شـده وزن  اختالف تراز جـانبی معمـول  هاي حاصل عبارتند از،  کمیت .مراجعه شود 5-2و  4-2بندهاي 

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

)(عددي از روي منحنی  بندي تک براي ارزیابی درجه fKij  مراجعـه   6-2اسـتاندارد بنـد    »الـف «، به پیوست

  .شود

  

  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

  ات فرآورده؛نام تولیدکننده و مشخص ج ـ

مصـالح،  با ترسیم مقطع و شرایط نصب شامل اندازه، ضـخامت، جـرم واحـد سـطح،      اتصال آزمونچ ـ تشریح  

عبارتی که تصریح کند چه کسی آزمونـه را نصـب کـرده    ؛ )وجوددر صورت ( هاآوري و شرایط مؤلفهزمان عمل

  ؛)کننده یا سازنده مؤسسه آزمون(ست ا

   اند؛ مورد بررسی قرار گرفته jو  iمسیرهاي تراگسیل  یک از که کدام ـ تشریح این ح

  ؛در صورت وجود واخنا اتاق دوـ حجم  خ

  گیري یا محیط پیرامون اتصال؛ هاي اندازه د ـ دما و رطوبت هوا در اتاق

  گیري؛ هاي اندازه اي از جزئیات روش کار و دستگاه ذ ـ شرح خالصه

  :گیري شده باشند اندازه fn,Lیا/ و fn,Dکه در صورتی

شـده اتصـال مـورد آزمـون،      جـانبی معمـول  اي  تراز فشار صداي کوبهیا / شده و اختالف تراز جانبی معمولر ـ  

  عنوان تابعی از بسامد؛ به

   .شوند می در نظر گرفته گیري اندازه هايعنوان حد هکه ب یارائه نتایجز ـ 

,dB ...fnت صور باید به هاحد این �D یاdB ...fn, �L بایـد اعمـال    در صـورتی ایـن حـدود   . نشان داده شوند

 ، قابـل )صـورت آکوسـتیکی یـا الکتریکـی     بـه ( نوفه زمینـه  وجود دلیل هصدا در هر بندي بفشار که تراز   دشون

 صدا از طریق ساختار آزمایشگاهتراگسیل  تأثیر تحت ،گیري شده چنین اگر مقدار اندازه و همگیري نباشد  اندازه

    قرار گرفته باشد؛ 

  :گیري شده باشد اندازه ijKکه  در صورتی

  عنوان تابعی از بسامد؛ گیري شده جهتی، به شاخص کاهش ارتعاش و اختالف تراز سرعت میانگینژ ـ 

  ؛)بردیا هوا گذرااي  اي پایدار، پیکره پیکره(نوع تحریک  ـ س
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   ؛گیري شده باشد که اندازه ی، در صورتاي زمان واخنش پیکره ـ ش

تعیـین شـده    ،گیري شـده  اي اندازه که طول معادل جذب از روي زمان واخنش پیکره اطالعات درباره این ـ  ص

  ؛مساحت سطح روي است یا از

واخنـا   ،هاي ارتعاشـی اجـزا   در حالتی که میدان، ijK ارتباط با مناسب بودن در حتملم هاي یتض ـ محدود  

  ؛ نباشند

   .شوند می در نظر گرفته گیري اندازه هايعنوان حد هکه ب یارائه نتایجـ  ط

سـرعت  که تـراز    دشونباید اعمال  در صورتیاین حدود  .نشان داده شوندdB ...�ijKصورت  باید به هاحد این

چنین اگر  و همگیري نباشد  اندازه ، قابل)ی یا الکتریکیارتعاشصورت  به( فه زمینهنو وجود دلیل هدر هر بندي ب

قـرار گرفتـه    آزمایشگاه هايساختاردیگر اتصاالت با صدا از طریق تأثیر تراگسیل  تحت ،گیري شده مقدار اندازه

    باشد؛ 

  ؛نام، نام خانوادگی و امضاي آزمایشگر ـ ظ
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  یوست الفپ

  )اطالعاتی(

  شدت روشبا استفاده از  Ln,f,Iو  Dn,f,Iیري گ اندازه

  

گیري صداي منتشرشده  ازهاندبهتر است ، وجود نداردبراي پوشش دادن در اتاق دریافت  یکه الزام دلیل آن به

پیوست ] 1[گیري شدت، در مرجع  روش مناسب براي اندازه. شود انجامشدت  روش، با استفاده از  jاز جزء 

  .ارائه شده است »ب«

براساس معادله ، با استفاده از تحریک هوابرد در اتاق منبع، I,fn,Dشده،  تالف تراز شدت جانبی معمولاخ

     :شود تعیین می 1الف
  

�  dB  )1الف( � �
�

�
�
�

�
��
�

�
��
�

�
����

0

m,
,Ip1If,n,  Log 106 n

A

S
LLD j

j  

  :که در آن

p1L تراز فشار صداي میانگین در اتاق منبع؛  

jL ,In گیري محصورکننده جزء  تراز شدت صداي عمودي میانگین برروي سطح اندازهj  در اتاق دریافت؛  

jSm, گیري محصورکننده جزء  مساحت کل سطح اندازهj  در اتاق دریافت؛  

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

  

، براساس توسط دستگاه پاکوب استاندارد، با تحریک I,fn,Lشده،  جانبی معمولاي  داي کوبهصتراز شدت 

     :شود تعیین می 2معادله الف
  

�  dB  )2الف(
�

�
�
�

�
��
�

�
��
�

�
���

0

m,
,IIf,n,  Log 106 n

A

S
LL j

j  

  

ار صدا در هاي فش گیري هاي منبع و اندازه موقعیتدستگاه پاکوب استاندارد، الزامات مربوط به بلندگو، نوفه، 

هاي شدت در  گیري هاي مربوط به اندازه ویژگی. است متن اصلی این استانداردالزامات  اتاق منبع همانند

گیري  گیري، اندازه ، تعیین کیفیت سطح اندازهگیري اندازه تجهیزات(ارائه شده است  »ب«پیوست ] 1[مرجع 

  .)تراز شدت صداي میانگین و غیره
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  )یطالعاتا(

  نامهکتاب

  

[1] ISO 15186-2, Acoustics– Measurement of sound insulation in buildings and of building 
elements using sound intensity– Part 1: Feild measurements 
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