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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و به موجب یکصد و پنجاهموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   ستامانه  گتواای  صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 اردکمیسیون فنی تدوين استاند

 صداي عناصر ساختمان بندياندازه گیري آزمايشگاهی عايق -آکوستیک »

 « گیريهاي اندازه: الزامات و روش4قسمت

 سمت و/ يا نمايندگی :  رئیس

 افشین، روا

   کاررناسی اررد مهندسی عمران س

 استتتان اداره استتتاندارد معتتاون متتدیر کتتل 

 آذربایجان ررقی

  : دبیر

 نسیبه، متیکر

  کاررناسی اررد مهندسی عمران س

 آذربایجان ررقیاستان استاندارد اداره کل 

 

  ) اسامی به ترتیب حروف ادفبا س:  ءاعضا

 پوریا، اکبر 

   کاررناسی اررد مهندسی عمران س

 ررکت ارک سازه مراغه

 

 ، رسولخدایار 

 سدانشجو  دکتر  تخصصی مهندسی عمران 

 مدرس دانشگاه آزاد عجبشیر

 

 ااد ، زرین طال

   کاررناسی اررد مهندسی عمران س

 ایئت عیمی دانشگاه آزاد بناب

 

 وحید ،ع ی  

   کاررناسی اررد مهندسی عمران س

 انجمن بتن ایران

 

 اسداده، فرجی

   کاررناسی اررد مهندسی عمران س

 کاررناس استاندارد

 ، احمدمیکی

 سدکتر  تخصصی مهندسی عمران 

 ایئت عیمی دانشگاه ازاد مراغه 

 

 جواد، نصیرفام

   هندسی عمرانمکاررناسی  س

 انجمن بتن ایران

 سآزمایشگاه کنترل کیفیت ماراویا 
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 یش گفتارپ

اا  : اد امات و روش2صدا  عناصر ساختمان قسمت بند گیر  آزمایشگاای عایقاندازه -آکوستیک "استاندارد 

تهیه و تدوین  سازمان میی استاندارد ایرانتوسط که پیش نویس آن در کمیسیون اا  مربوط  "گیر  اندازه

و فراورده اا   مهندسی ساختمان و مصادحکمیته میی استاندارد  یهاجالسو در پانصد و اشتمین رده است 

قانون اصالح قوانین و  3 مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 13/9/23مور   ساختمانی

، به عنوان استاندارد میی ایران 1331مصوب بهمن ماه   ،استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانمقررات موسسه 

 منتشر می رود .

برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، 

ع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این استاندارداا  میی ایران در مواق

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد .

 

 

 : ن استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر استمنبع و ماخی  که برا  تهیه ای
 

ISO 10140-4: 2010, Acoustics- Lboratory measurement of sound insulation of building elements-

Part 4: Measurement procedures and requirements  
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 ساختمان اجزاء صدا بنديگیري آزمايشگاهی عايقاندازه -آکوستیک

 گیريهاي اندازهالزامات و روش -4قسمت

 دامنه کاربرد هدف و  4

و امکانات  تجهی اتبا  صدا بند گیر  عایقاا  اندازهروش ،تعیین اد امات استاندارداین ادف از تدوین 

  .استآزمایشگاای 

 الزامیمراجع   2

 به آنها ارجاع داده رده است. مدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 . آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رود ن ترتیببدی

 اا و تجدید نظراا  بعد  آن اصالحی در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد،

 اا ارجاع داده ردهتاریخ انتشار به آنذکر استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر این

 است، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا  بعد  آن اا مورد نظر است.

 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است

 قسمت گیر  پارامتراا  آکوستیکی اتاقاندازه -، آکوستیک1333: سال 19312-9 استاندارد میی به رماره 2-4

 اا  عاد در اتاق انعکاسزمان  -9

گیر  آزمایشگاای تراگسیل جانبی اندازه –آکوستیک ، 1332: سال 19233-1استاندارد میی به رماره  2-2

  سند چهارچوب کیی -1قسمت  -اا  مجاور ا  بین اتاقبرد و کوبه صدا  اوا

 گیر  در آکوستیکاا  نوین اندازهکاربرد روش -آکوستیک ، 1332: سال 19236استاندارد میی به رماره  2-3

 ساختمانی و آکوستیک داخیی

2-4 ISO 10140-1:2010, Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of building elements -

Part 1: Application rules for specific products 

2-5 ISO 10140-2, Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of building elements -Part 2: 

Measurement of airborne sound insulation 

2-6 ISO 10140-3, Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 3: 

Measurement of impact sound insulation 

2-7 ISO 10140-5:2010, Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of building elements - 

Part 5: Requirements for test facilities and equipment 
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 اصطالحات و تعاريف             3

 : رودمی کار بهاستاندارد اصطالحات و تعاریف زیر در این 

3-4      

 L 4در يک اتاق متوسط سطح انرژي فشار صدا

 میانگین، منبع صدامربع فشار  به صدامربع فشار  یو زمان یمکان میانگیننسبت  از ده مبنا بر  برابر دگاریتمده 

تقیم منبع صدا یا اا تاثیر پخش مساایی که در آنبه استثنا  قسمت باردمی گیرنده کل اتاقمکانی در بر

 د.قابل چشم پوری نبار  دیواراا و ...سمثل    اتاقمرزاان دیک میدان 
 رود.بیان می dBبر حسب  L -يادآوري 

3-2 

2انعکاسزمان 
 T  

 .رود کاسته  dB69 به مقدار صدامنبع  پس از قطعدر یک اتاق  صداتا سطح فشار  نیاز استمدت زمانی که  

 . sبر حسب T  -4 يادآوري
تعریف رسد ، در زیر سطح اودیه می dB 93و  dB 3به ترتیب به ن ودی نمودار  اودین بررسی زمانیکهمورد  گستره -2 يادآوري

  .رودمی

3-3 

 TS 3ايسازه انعکاسزمان 

 dB69 مقداربه  سازه، سطح سرعت یا رتاب در یک ا سازه صدامنبع  قطعاز پس  اینکه زمان تزم برا مدت 

 .کااش یابد
 sبرحسب  TS - 4يادآوري

محاسبه  dB 99یا  dB 13 ترجیحا، dB 69از  اا  ارزیابی بسیار کوتااترهگستریابی خطی از با استفاده از برون TS -2يادآوري

 .رودمی

3-4 

 4زمینه نوفهسطح 

                                                 
1 -Energy Average Sound Pressure level in a Room 

2 - Reverberation Time 

3 - Structural Reverberation Time 

4 - Background Noise Level 
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در اتاق  پاکوب دستگاهامه منابع به غیر از بیندگواا یا  از ،در اتاق دریافت رده گیر اندازه  صداسطح فشار 

 است. منبع

3-5 

 4متحرک پیوستهمیکروفن 

  :  به یک نقطه ثابت با توجهکه  است میکروفنی

 یا ،کندرکل حرکت میو  ثابت در مسیر دایرتقریبا با یک سرعت  -الف

 939 ° به طور  که کمتر از ،بر رو  کمانی از دایره با حداکثر ب رگی ممکنطول یک دوره زمانی ثابت، در  -ب

 کند.نبه جیو و عقب حرکت 

 گیريهاي اندازهالزامات و روش 4

  بسامد گستره         4-4

 ،زیر اا  مرک  بسامدبا حداقل  9اکتاو یک سوم از ا محدودهاا  فییتراز اا باید با استفاده تمامی کمیت

 روند :گیر  اندازه Hzبرحسب 

 ،3139 ،9399 ،9999 ،1699 ،1939 ،1999 ،399 ،639 ،399 ،299 ،313 ،939 ،999 ،169 ،193 ،199 

3999 ، 2999،  

اا  بسامداکتاو با یک سوم  ا محدودهاا  ، از فییتردر صورت نیاز به اطالعات اضافی در بسامداا  پایین

 : روداستفاده می Hzبر حسب  زیر مرک  

39 ،63 ،39 

 اا  پایین، به پیوست ادف مراجعه رود. بسامددر  محاسبات اضافیبرا  

 صدافشار  سطوحاندازه گیري         4-2

 اتکلی    4-2-4

یا ثابت  اا از میکروفن آرایشیک  متحرک منفرد بان یک میکروف از با استفاده متوسط سطح انرژ  فشار صدا

 .می آید به دست، متحرک پیوسته یک میکروفن

                                                 
1 - Continuously moving microphone 

2 - Octave 
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 میکروفنهاي موقعیت بینحداقل فاصله   4-2-2

 : توانند بیشتر از این مقدار نی  بارند مقادیر زیر حداقل فواصل استند و می

  ؛اا  ثابتمیکروفناا  موقعیتبین  m 3/9 -الف

 ؛مرزاا  اتاق بین ار موقعیت میکروفن و m  3/9-ب

 ؛میکروفن و ار پخش کنندهموقعیت بین ار  m3/9 -پ

 ؛آزمون عنصربین ار موقعیت میکروفن و  m 9/1-ت

 .بین ار موقعیت میکروفن و منبع صدا m9/1 -ث

 گیريتوسطمهاي زمان     4-2-3

 هاي میکروفن ثابتموقعیت 4-2-3-4

مرک   در  بسامداا با   بسامد محدودهبرا  ار  گیر متوسطزمان میکروفن، برا   جداگانه ار موقعیتدر 

 s2، کااش تا تربات اا  بسامداا گستره در موردبارد.  s6حداقل باید  ،Hz 299تا  Hz 199از  بسامد همحدود

 مجاز است.

 متحرک پیوستهمیکروفن  4-2-3-2

استفاده از در صورت . بارد s39 نباید کمتر از وجایی را پورش داد باید تمام مقادیر جابه گیر متوسطزمان 

در نظر گرفته  s39حداقل  بایدگیر  باید برابر با زمان حرکت بیندگو بارد که ، دوره اندازهمتحرکیک بیندگو  

 رود.

 متوسط سطح انرژي فشار صدا   4-2-4

 هاي میکروفن ثابتموقعیت 4-2-4-4

 آید: می به دست  1س معاددهبا استفاده از  متوسط سطح انرژ  فشار صدا

 

      
  
    

      
 

   
                    1س                                                                                                              

 

 : آنکه در 

  p1،p2 ،.... ،pn  س جیر میانگین مربعr.m.s   در فشار صداn بارد.می مختیف در اتاق موقعیت    

      محاسبه  9س معاددهاز   Lس انرژ متوسط سطح  وند، روگیر  میاندازه صدافشار  معموت سطوحدر عمل، 

  رود:می
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∑    

  
  
⁄                                                                                                                                                   

  9س   

 : آنکه در 

 L1 ، L2 ...... ،Ln   در  صدافشار  سطحn  استموقعیت مختیف اتاق. 

 پیوسته میکروفن متحرک 4-2-4-2

  :   تعیین می رود3س معاددهبا استفاده از متوسط انرژ   صدافشار  سطح

      

 

  
∫   ( )  
  
 

  
  3س                                                                                                                                  

 آن که در 

p    س ،صدافشارpa ؛ 

P0    مرجع برابر با صدافشار  μ  99؛ 

Tm   ، سزمان انتگرال گیرs.  

 زمینه  نوفه سطح تصحیح  4-3

طوح ساا  گیر اندازه در اتاق دریافت تحت تاثیر نوفه زمینه نیست، مشاادات برا  حصول اطمینان از اینکه

دریافت  سامانهادکتریکی در  نوفه، آزمونخارج از اتاق  نوفه ز قبیلصدااا  نامربوط ا نوفه زمینه باید انجام گیرد.

 نوفه. سطح بارندامگی در سطح نوفه زمینه دخیل می ،اا سامانهادمات ادکتریکی بین منبع و کننده یا مک

 گسترهسطح سیگنال و صدا  زمینه در ار ترکیب   در زیر dB 13 سو ترجیحا بیشتر از dB6زمینه باید حداقل 

 بارد. بسامد

به   2س معاددهسطح سیگنال طبق  اتتصحیحبارد،  dB6اما بیشتر از  dB13 کوچکتر از سطحدر اختالف اگر 

  : می آید دست

      (  
   

  ⁄    
  

  ⁄   2س                                                                                                                 (

 

 : آنکه در 

L  س ،رده تصحیحسیگنال  سطحdB ؛ 

Lsb  س ،زمینه نوفهسیگنال و  سطح ترکیبdB ؛ 

Lb   زمینه نوفهسطح.  

 رود.اصالح می dB 3/1بارد، با استفاده از  بسامداا  گسترهیک از  در ار dB6کمتر یا برابر  سطحاختالف اگر 

گ ارش را به صورت واضح و آرکار در این  dB 3/1تصحیح باید   که این مورد وجود دارد، بسامد گسترهبرا  ار 

 .استگیر  حد اندازهاا و این مقدار ه رودنشان داد
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اا  دریافت، سامانهکننده یا مکادمات ادکتریکی بین منبع و دریافت سامانهادکتریکی در  نوفهبرا  کنترل 

 روند.یک مقاومت معادل، جایگ ین می بایک میکروفن فرضی یا بیندگو  به وسییهمیکروفن 

 صدا بنديگیري عايقاندازه        4-4

 اتکلی    4-4-4

 جا جابه موقعیت دوکه حداقل در  یا یک بیندگو موقعیت دو در حداقل اابیندگو توسطصدا باید در اتاق منبع 

 Dپیوست  موقعیت قرارگیر  آنها درگواا و روش توصیف برا  بیند تودید رود. متحرکیا یک بیندگو   رودمی

اا  ثابت یا باید با استفاده از میکروفن در موقعیت صدافشار  سطحبیان رده است.  ،ISO 10140-5استاندارد 

 .گیر  روداندازه متحرکیک میکروفن 

 هاي میکروفن ثابتموقعیت ها بااندازه گیري    4-4-2

 پنجیک بیندگو به صورت ام مان یا یک بیندگو  متحرک باید حداقل از از  بیشدر صورت استفاده از  -الف

ار اتاق توزیع سرتاسر در حداکثر فضا  مجاز اا باید این موقعیتدر ار اتاق استفاده رود. موقعیت میکروفن 

 موقعیت قرارگیر  دو میکروفن نباید در یک سطح نسبت به مرزاا  اتاق بارد. .روند

 موقعیت پنجحداقل در ار اتاق برا  ار موقعیت بیندگو ،   منفردیک بیندگو استفاده از صورتدر  -ب

اودین اا  ختیف میکروفن ممکن است از موقعیتاا  میتعمیکروفن باید استفاده رود. سوسایل جانبی موق

اتاق  سرتاسر ار ضا  مجازحداکثر فدرباید  اااا  میکروفنایی از موقعیتبارد . ار مجموعه دستگاه متمای 

 دو میکروفن نباید در یک سطح نسبت به مرزاا  اتاق قرار گیرند. قرارگیر  موقعیتتوزیع رود. 

 ها با يک میکروفن متحرکگیرياندازه    4-4-3

گیر  ، حداقل یک اندازه مان یا یک بیندگو   متحرکبیش از یک بیندگو به صورت ام استفاده در صورت -الف

 صفحهبارد.  m1میکروفن باید حداقل جاروب  اا رعاع باید استفاده رود. متحرک پیوستهمیکروفن  عدد با یک

با ار یک  پیمایشرا پورش داد. زاویه بین صفحه  اتاق مجازبخش ب رگی از فضا  تا  بارد ف ایندهباید پیمایش 

 بارد. s13نباید کمتر از  پیمایشزمان مدت بارد. 19°ر از تکم نباید  سدیوار، کف یا سقفسطح اتاق  از

گیر  با یک عدد میکروفن متحرک برا  استفاده از یک بیندگو  منفرد، حداقل باید یک اندازه در صورت -ب

متر بارد. صفحه پیمایش باید ریبدار m1 اا  جاروب میکروفن باید حداقلار موقعیت بیندگو انجام رود. رعاع

ک از سطح اتاق سدیوار، ار ی بارد تا بخش ب رگی از فضا  مجاز اتاق را پورش داد. زاویه بین صفحه پیمایش با

 بارد. s13 بارد. مدت زمان پیمایش نباید کمتر از 19°کمتر از    نبایدکف یا سقف
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 تغییر کند. امان بیندگواست در ار موقعیت  ممکن متحرک پیوستهطه ثابت در حرکات میکروفن نق موقعیت

 رود.ار موقعیت در نظر گرفته   گیر  باید براتعداد اندازه

 ايي ضربهصدابندي اندازه گیري عايق           4-5

 اتکلی    4-5-4

استاندارد  Eپیوست  در پاکوببرا  دستگاه  اد اماتاستاندارد تودید رود.  پاکوبدستگاه با استفاده از  صدا باید

ISO10140-5: 2010  .استفادهگیر  برا  ار اندازه پاکوبدستگاه موقعیت  چهاراز  حداقل بیان رده است   

  .رودمی

 هاي میکروفن ثابتبا موقعیتاندازه گیري     4-5-2

 بارد. پاکوباا  دستگاه تعداد موقعیت یا مضرب صحیحی ازباید برابر  اا  میکروفنتعداد موقعیت

در صورت استفاده از استفاده رود.  پاکوباا  میکروفن باید برا  ار موقعیت دستگاه امان تعداد از موقعیت

برا  ار موقعیت ا  ضربه  صدافشار سطح گیر  اندازه دو، حداقل موقعیت پنجیا  چهاردستگاه پاکوب در 

موقعیت میکروفن برا  ار موقعیت دستگاه  دواا باید با حداقل گیر باید اعمال رود. اندازه پاکوبدستگاه 

 انجام رود. پاکوب

    صدافشار  سطحگیر  اندازه یک، حداقل پاکوبدستگاه در صورت استفاده از رش موقعیت یا بیشتر از 

مختیف باید برا  موقعیت میکروفن  ااگیر رود. اندازهاعمال  پاکوبباید برا  ار موقعیت دستگاه  ا ضربه

    در نظر گرفته رود. پاکوببرا  ار موقعیت دستگاه 

 متحرکمیکروفن     4-5-3

گیر  برا  ار موقعیت و حداقل یک اندازهیکسان  باید پاکوباا برا  ار موقعیت دستگاه گیر تعداد اندازه

باید  پیمایش صفحهمتر بارد.  یکمیکروفن باید حداقل اا  جاروب رعاع. رود گرفته در نظر پاکوبدستگاه 

سطح اتاق  با ار یک از پیمایشرا پورش داد. زاویه بین صفحه  اتاقمجاز بخش ب رگی از فضا  بارد تا  ف اینده

 .باردs 13نباید کمتر از  پیمایشمدت زمان بارد.  19°کمتر از نباید سدیوار، کف یا سقف   

 تغییر کند. امانموقعیت نقطه ثابت در حرکات میکروفن متحرک پیوسته ممکن است در ار موقعیت بیندگو 

 رود.گیر  باید برا  ار موقعیت در نظر گرفته تعداد اندازه
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 معادل يصداجذب  سطحو ارزيابی  انعکاساندازه گیري زمان         4-6

 اتکلی     4-6-4

   از  این با این وجود رودترجیح داده میروش مهندسی  ،19312-9 ایران به رماره استاندارد میی مطابق

 سطحکمتر از  dB 3 ازباید  منحنی ن ودیاز  انعکاس. ارزیابی زمان کردتوان استفاده تر  میاا  دقیقروش

ارزیابی باید حداقل  گسترهپایین  حدبارد.  dB99 ارزیابی بهتر است گسترهاودیه رروع رود.   صدافشار 

dB19 گیر  بارد.هانداز سامانهکیی زمینه  نوفهاز  بیشتر 

 انعکاسگیري زمان اندازه    4-6-2

ایران به  میی اا استانداردکه در  مجتمع پاسخ ضربه منقطع یا روش نوفهباید با استفاده از روش  انعکاسزمان 

 گیر  رود.اندازه ،بیان رده است 19236و  19312-9 رماره

 انواع دیگر منابع، اما نمایدمناسب ایجاد   صدا زمینهتواند یک می چند جهته صدااستفاده از یک منبع پخش 

 .دنقرار گیراستفاده مورد تواند مینی  

 منقطع نوفهروش  4-6-2-4

نیاز است. حداقل یک گیر  اندازه رشبسامد  حداقل  گسترهبرا  ار میکروفن ثابت،  اا برا  موقعیت

میکروفن  موقعیت رشگیر  در ار موقعیت، یا ندازها و دومیکروفن ثابت  موقعیت سهموقعیت بیندگو باید با 

 گیر  در ار موقعیت استفاده رود.اندازه  ثابت و یک

موقعیت ک . حداقل یگیر  نیاز استاندازه رشبسامد  حداقل  گسترهبرا  ار  برا  یک میکروفن متحرک، 

 مورد استفاده قرار گیرند. داند بایکه در مسیر میکروفن گسترده ردهگیر  اندازه واحد رشبیندگو با توزیع 

  مجتمع پاسخ ضربه روش 4-6-2-2

نجام ابت اثمیکروفن  اا از موقعیت با استفاده باید انعکاسزمان گیر  ، اندازهمجتمع پاسخ ضربهبرا  روش 

حداقل یک  .نیاز است گیر اندازه رش حداقل بسامد گسترهبرا  ار  بع ضربه،من استفاده از یکانگام . گیرد

 .رودمیکروفن ثابت باید استفاده موقعیت  رشموقعیت منبع و 

 پاسخ ضربه محاسبه رود.مربع زمان معکوس گیر  انتگرال با باید انعکاسزمان 

 معادل يسطح جذب صدا 4-6-3

 سمعادده  3سمعادده با استفاده از  انعکاسزمان محاسبه از بر حسب متر مربع،  ،Aمعادل  سطح جیب صدا

Sabine  می آید:  به دست 
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  3س                                                                                                                                 

 آنکه در 

V  ؛   س، دریافت حجم اتاق 

T   س، انعکاسزمانs  . 

 ايسازه انعکاسگیري زمان اندازه        4-4

 انجام گیرد. 19233-1ایران به رماره  استاندارد مییباید مطابق با ا سازه انعکاسگیر  زمان اندازه

  رود :محاسبه می  6س معادده از ج ء  یک TSس ا سازه انعکاسکل  و زمان  افت ضریببین  معادده
 

       
   

   
  6س                                                                                                             

       

 : آنکه در 

f  سیک سوم اکتاو گسترهمرک    بسامد ،Hz   

 .تشعشع اا و افت ااسازهجفت رده  اا افتداخیی،  اا افت : رامل کل  افت ضریب

  آید.می به دست 19233 -1استاندارد میی و رناسگر از فییترناری از  اا برا  حصول نتایج قابل اعتمادحداقل -يادآوري

 اجزاء یسرعت سطح اب صداي منتشر شده توان گیرياندازه 4-8

جهت تعیین حداکثر راخص کااش صدا  تواند می جانبی اج اءو  آزمون ج ء به وسییه   منتشر ردهصدا توان

از که این .  مراجعه کنید ISO10140-5 استاندارد Aپیوست س، مورد استفاده قرار گیرد حاصیه در حادت آزمون

  نگاررتاببا استفاده از  اج اء یمحاسبه رود. اگر سرعت سطحتواند می اج اءرو  این  ارتعاش اا گیر اندازه

به  ءج تحرک م طهمقایسه با مقاومت نقدر  مقاومت جرم آنباید  محاسبه رود، ،ردهبه سطح محکم  که اد اما

 پایینمورد نظر   بسامد گسترهدر مقایسه با  اج ا  جانبییا  آزمون ج ءبحرانی  بسامدکم بارد. اگر اندازه کافی 

  3س معاددهبا استفاده از  اتاق دریافت به درون SK مساحت، با K، منتشر رده از یک ج ء ویژه WK  توان بارد،

 : رودمحاسبه می

 

         
  3س                                                                                                                                            

  آن :که در 

 ؛مربع سرعت عمود بر سطح متوسط ،است 1ا فاصیهمیانگین        

  کرد؛فرض  یکتوان آن را می بحرانی بسامدباتتر از  برا  ،تشعشعی کارایی      

                                                 
1- Spatial average  
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 .اوا مشخصهمقاومت       

  می آید. به دست  3س معادده به وسییه LV،  یک ج ء یمی ان متوسط سرعت سطح
 

        (
  
    

      
 

   
 )                                                                                                 3س  

  
 آن در 

 ؛موقعیت مختیف رو  ج ء nاا  سطحی عمود در جیر میانگین مربع سرعت .r.m.sمقادیر   ,         

m/sسسرعت مرجع      
2-19.  

راین سرعت مرجع ب. بناگیردمیقرار استفاده مورد نی   m/s 3-19 3اختمان، سرعت مرجع آکوستیک سعیم در 

   سرعت ارتعاش مرجعبهتر است ارد برا  ااداف این استاند. رود بیانباید   امیشه 3س معادده اده درفمورد است
 .روددر نظر گرفته 2-19

  می آید. به دست  2توسط معادده س  3در معادده سسطح عمود بر مربع سرعت  متوسطاز  ا فاصیهمیانگین 

 

  
 ̅̅ ̅    

   
  

  ⁄     2س                                                                                                                                 

 

 متحرک رو  نقطهدر مقایسه با مقاومت  باید آنو مقاومت جرم  خوبی به سطح متصل رودباید به  نگاررتاب

 .سطح، به حد کافی پایین بارد
  .مراجعه کنید ISO 15186-1 به استانداردمحاسبه رود س ردتامچنین می تواند با استفاده از روش  جانبی انتقال - يادآوري

 صدا بنديعايق هاياندازه گیري            5

 اتکلی         5-4

انجام  متحرکگواا  ثابت یا یا ثابت، بیندپیوسته  متحرک اا تواند با استفاده از میکروفنمی ااگیر اندازه

 گیرد.

ام مان  ااگیر دارته بارد. بهتر است که اندازه وجودجیب  اتاقدر اا گیر تغییرات محسوسی بین اندازه نباید

 در اتاق دریافت و منبع انجام گیرد.

 صدا بنديتعیین عايق روش عمومی براي        5-2

 اتکلی    5-2-4

 .توان انتخاب نمودرا می 3-9-3و  2-9-3، 3-9-3، 9-9-3 بنداا گ ینه اراره رده در  چهاریکی از 
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 يا يک بلندگوي متحرککنند که به طور همزمان کار می چند بلندگوهاي میکروفن ثابت و موقعیت 5-2-2

گیر  رود.   اندازهمراجعه کنید9-2-2به بند ام در اتاق دریافت س منبع واتاق در باید ام ح فشار صدا وسط

سبه  زمینه نوفه تصحیح[ روداا  دریافت محاسبه اتاق ام در در منبع و باید ام متوسط سطح انرژ  فشار صدا

 استاندارد            در رده معمول ج ء اختالف سطح. تعیین راخص کااش صدا یا ] مراجعه کنید 3-2 بند

ISO 10140-2  .بیان رده است 

 بلندگو در بیشتر از يک موقعیت کارکرد يکهاي میکروفن ثابت و موقعیت   5-2-3

     گیر  رودیندگو اندازهاا  دریافت برا  اودین موقعیت باتاق ام در منبع و اتاق در باید ام صدافشار ح وسط

تصحیح [رود اا  دریافت محاسبه رود باید ام در منبع و ام در اتاق متوسط سطح انرژ  فشار صدا . 9-2-2س

این موقعیت برا  ج ء معمول رده اختالف سطح راخص کااش صدا یا . ]مراجعه کنید  3-2 سبه بند نوفه زمینه

 قبل ازباید سطوح اتاق دریافت ام منبع و  اتاق ام سطوحرده است.  بیان ISO 10140-2استاندارد  دربیندگو 

 گیر  رود.بیندگو اندازه جاییجابه

 معمول اختالف سطح ج ءراخص کااش صدا یا  متوسطرود. تکرار می ،اا  بیندگوروش بات برا  دیگر موقعیت

  حاسبه می رود.  م11یا س  19س معاددهبا استفاده از  رده

 

       
 

 
∑   

   
  ⁄ 

     19س                                                                                                                    

          
 

 
∑   

      
  
⁄
  

   11س                                                                                                           

 

 بلندگوي متحرکيک و کارکرد همزمان چند بلندگو يا  پیوسته کمیکروفن متحر    5-2-4

گیر  رود     اا  دریافت برا  اودین موقعیت بیندگو اندازهفشار صدا باید ام در اتاق منبع و ام در اتاقح وسط

اا  دریافت محاسبه باید ام در منبع و ام در اتاق متوسط سطح انرژ  فشار صدا . مراجعه کنید 9-2-2به بند س

راخص کااش صدا یا اختالف سطح ج ء معمول رده . ]مراجعه کنید  3-2 سبه بند تصحیح نوفه زمینه[رود

بیان رده است. ام سطوح اتاق منبع و ام سطوح اتاق  ISO 10140-2استاندارد  برا  این موقعیت بیندگو در

 د.نگیر  روجایی بیندگو اندازهدریافت باید قبل از جابه
آنها  زمینه نوفهرده که گیر  یک نقطه ثابت در ار اتاق انجام گیرد، سطوح اندازه از میکروفن متحرک تنها انتقال اگر -يادآوري

 .بارنددریافت می منبع و اا  اتاقدر متوسط انرژ   سطوح تصحیح رده است،
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 يک موقعیت بیش از و کارکرد يک بلندگو در پیوسته میکروفن متحرک     5-2-5

گیر  رود     اا  دریافت برا  اودین موقعیت بیندگو اندازهباید ام در اتاق منبع و ام در اتاقفشار صدا ح وسط

اا  دریافت محاسبه باید ام در منبع و ام در اتاق متوسط سطح انرژ  فشار صدا . مراجعه کنید 9-2-2به بند س

یا اختالف سطح ج ء معمول  . راخص کااش صدا]مراجعه کنید  3-2 سبه بند تصحیح نوفه زمینه[رود  رود

بیان رده است. ام سطوح اتاق منبع و ام سطوح     ISO10140-2استاندارد رده برا  این موقعیت بیندگو در

 گیر  رود.اندازه جایی بیندگواتاق دریافت باید قبل از جابه

 ج ءح اختالف سطیا  متوسط  راخص کااش صدا .روداا  بیندگو تکرار میروش فوق برا  دیگر موقعیت

 رود.ناسبتر بارد محاسبه میم   ار کدام که 11و  19س تمعادتبا استفاده از  نرمال

 در طبقات ايضربه صدا بنديروش کلی براي تعیین عايق        5-3

انجام استاندارد  پاکوباا  متحرک یا ثابت و دستگاه استفاده از محاسبه میکروفن با ممکن استاا گیر اندازه

آید. حداقل تعداد اا بوجود نمیگیر جیب بین اندازهاتاق بل توجهی در . باید مطمئن رد که ایچ تغییر قارود

     دست به   ISO 10140-3استاندارد و یاISO 10140-1 استاندارد  Hپیوست  از پاکوباا  دستگاه موقعیت

که برا  حصول یک مقدار  پاکوباا  دستگاه موقعیتبا تعداد زیاد  از اا گیر ا  از اندازههمی آید. ار مجموع

 نجام گیرد.ا قابل اعتماد ضرور  است،  متوسط

 موقعیت میکروفن ثابت   5-3-4

 . مراجعه کنید 9-2-2به بند رود سگیر  در ار موقعیت میکروفن اندازه ،دریافت فشار صدا باید در اتاق سطح

تعیین . ]مراجعه کنید  3-2 سبه بند تصحیح نوفه زمینه [رود رود محاسبه می متوسط سطح انرژ  فشار صدا

 . بیان رده است ISO 10140-3استاندارد  ا  معمول رده درسطح فشار صدا  ضربه

 پیوسته میکروفن متحرک 5-3-2

 . مراجعه کنید 3-2-2به بند رود سگیر  دریافت، در ار موقعیت میکروفن اندازه فشار صدا باید در اتاق سطح

تعیین . ]مراجعه کنید  3-2 سبه بند تصحیح نوفه زمینه [رود رود محاسبه می متوسط سطح انرژ  فشار صدا

 . بیان رده است ISO 10140-3ا  معمول رده درسطح فشار صدا  ضربه

اا زمینه آن نوفهگیر  رده که اگر انتقال میکروفن متحرک تنها از یک نقطه ثابت در ار اتاق انجام گیرد، سطوح اندازه -يادآوري

 .دریافت است منبع واا  اتاقدر متوسط انرژ   تصحیح رده است، سطوح
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 الفپیوست 

 )اطالعاتی(

 پايینهاي بسامد در گیرياندازهبراي  الحاقیهاي روش

 

 اتکلی      4-الف

صدا در  می ان ، Hz 199 از ترپایینو بخصو   Hz 299 تر ازپایین بطور کییپایین س  بسامد اا گسترهدر 

mاا فقط ویژه وقتی که حجم اتاق هاا  آزمون پراکنده نیستند، باتاق
m تا  39 3

در نظر گرفته رده  3199

به   پایین بسامداا  گسترهتواند در که نمی عاد اتاق حداقل یک طول موج. به طور کیی نیاز است که اببارند

 .رود، بارد کار

به  وابسته به ردت صدااا  منبع بستگی دارد. راخص کااش به موقعیت به مقدار زیاد مداا  اتاق  تحریک

 مقایسه و تکرارپییر  .بارد مورد قبولاا  پایین بسامددر  پییر تکرار حتی اگر ،استاتاق  تحریک مداا 

امکانات یا به ابسته وضعیف بارد و نتایج آزمون  بسیارتواند اا  دیگر میاتاقاز حاصل نتایج آزمون  با پییر 

 .رودمی ونآزم وسایل

و  اااتاق  صدا میداناز  بردار نمونه و تحریک در نظر گرفتنبا گیر ، نتایج اندازه پراکندگینظور کااش به م

 .اا  بیشتر  تزم استباید دارته بارند، تالشاا اتاق کها  ررایط ویژه

به د اتاق باید ابعا ی از. حداقل یکقابل استفاده نیستنداا  پایین بسامدابعاد نامناسب برا   کم حجم و  اااتاق

  مرک   بارد و در آنجا باید فضا بسامد گستره ترینپایین ل موج و دیگر  حداقل نصف طول موجطو اندازه

 وجود دارته بارد. ررایطبا توجه به اا منبع و میکروفن برا  قرار دادن کافی

 هافاصلهحداقل      2-الف

یابد. طول موج، به ردت اف ایش می 2/1ا  تقریبا به اندازه سطح فشارصدا در امتداد مرزاا  اتاق از فاصیه

 گستره Hz 39کمتر از  اا باید برا  اندازه گیر  مراجعه کنید  9-9-2به بند سبنابراین حداقل فاصیه جدایی 

، m9/1 حد نهایی باید در حدودمیکروفن و مرزاا  اتاق،  اا برابر رود. فاصیه بین موقعیت دو ،یک سوم اکتاو

 . است معتبر آزمون ءج اا  میکروفن و سطحی از برا  فاصیه بین موقعیتاین مقدار امچنین  وبارد. 

 صدامیدان از  بردارينمونه     3-الف

 ،درون حجم اتاق میکروفن اا تعداد موقعیتباید  ،صدااز سطوح فشار قابل اطمینان متوسط  به برا  دستیابی

در صورت جم مجاز اتاق گسترش یابد. حباید بصورت یکنواخت در سراسر  میکروفن اا . موقعیتاف ایش یابد
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 بردار نمونهتا حد امکان بصورت یکنواخت حجم اا  مجاز باید از تمام قسمت استفاده از میکروفن متحرک،

در مرک  اتاق مقادیر بسیار  بارد،طول موج می نصف گسترهدر ابعاد اتاق که  پاییناا  خییی بسامدرود. در 

باید خارج از این نی  میکروفن  مناسب برا  اا یتع. بنابراین موقرودکمی برا  سطح فشار صدا حاصل می

 .انتخاب روند گستره

 هاي بلندگوموقعیت     4-الف

 اا میدانتحریک وسییه  هتوان بمیرا  اا  پایینامدبس گیر  دراندازه ،اا  کوچکدر اتاق صدا عدم انتشار

   . بنابراین، تعداد کردجبران  یتا قسمتاا آننتایج  گیر  ازمتوسط یکی پس از دیگر  ومختیف   صدا

بارد. استفاده از یک بیندگو   موقعیت وجود دارته سه باید اا  بیندگو باید اف ایش یابد، حداقلموقعیت

 رود.  پیشنهاد میپیوسته متحرک 

 گیريمتوسط زمان     5-الف

-اندازه  برا   گیر کم، زمان متوسط مود  رانیوو ام پ کوچکتر ییترف گسترهکوچکتر بودن پهنا   با توجه به

-گیر اندازهبا    مقایسه در تزم زمانبرابر  سهسحدودا  اف ایش یابد s 13باید تا بیش از  Hz 39 گسترهگیر  در 

 بارد. s69باید کمتر از ن گیر ، زمان متوسطفن متحرکواز میکر انگام استفاده  .Hz 199 گستره اا در

 انعکاسزمان      6-الف

به استاندارد س اا  خییی پایین، طوتنی استدر بسامد انعکاساا  زمان ،ح سختوبا سط ونآزم اا اتاق در

ISO 10140-5 مراجعه کنید.                         
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اا و اج ا  اندازه گیر  صدابند  در ساختمان، 1336: سال 3363-3 استاندارد میی ایران به رماره ]3[

 اج ا  آن نما و بند  اوابردصدا  اندازه گیر  میدانی -قسمت پنجم -ساختمانی

اا و اندازه گیر  صدابند  درساختمان -آکوستیک، 1333: سال 3363-3 استاندارد میی ایران به رماره ]2[
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