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 چکیده

صدا به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار در عملکرد آموزشی و یکی از ابزار های تعامل بین دانش آموز و معلم می باشد . از 

طرفی فاکتور های معمارانه زیادی بر این عامل ارتباط دهنده تاثیرگذارند. این پژوهش به منظور بررسی کیفیت آکوستیکی دو 

درس یکی از ساختمان های دانشگاه هنر اسالمی تبریز صورت گرفته است . مولفه های بررسی شده طی الس های تیپ از ک

و سطح و حجم کالس ها می  SPL  ،RTاین پژوهش شامل صدای پس زمینه درحالت باز و بسته بودن درب و پنجره ها ، 

ت دقیق صورت گرفته و تجهیزات استفاده شده در این پژوهش به صورت کامال تجربی و با استفاده از محاسباباشد . این 

نتایج این پژوهش نشان  است . B&Kدوازده وجهی شرکت  بلندگوو  2260شامل آمپلی فایر ، دستگاه صداسنج پروسه 

رد میدهد اگر چه کالس ها از لحاظ صدای پس زمینه در دو حالت درب و پنجره باز و بسته در حالت نسبتا استانداردی قرار دا

فضا در سطح غیر استاندارد قرار  SPLاما با اشغال فضا و رسیدن فضا به پیک مصرف خود ، با توجه به کاربری آموزشی آن ، 

اس این ثانیه است ، بر این اس 0.7مناسب برای کالس درس و فضاهای گفتار زیر  RTمیگیرد؛ همچنین باتوجه به استاندارد 

 کی مناسب برای پاسخ به نیاز کاربری آموزشی را ندارند .هم شرایط آکوستی RTفضا ها از لحاظ 

 

  . RT ؛کالس درس ؛ نسبت سطح به حجمطراحی آکوستیکی  ؛یکیآکوست تیفیک :کلمات کلیدی

mailto:n.ilmakchi@gmail.com


 ایران -تهران  –دانشگاه صنعتی امیرکبیر  -1401آذر ماه  –کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات  دوازدهمین

 

 

2 

 مقدمه -1

 [1] قلرار دارد. یو آموزشل یزشلی، انگ یطلیسه عاملل مح ریاست که تحت تاث یعملکرد فضا آموزش نیتر یجز اصل یریادگی

 یابیمورد ارز یکیآکوست تیفیک ریپژوهش تاث نی[ که در ا2هواست .] تیفیو ک ی، صوت یی، روشنا ییدما تیفیمل کشا یطیعوامل مح

مهلارت  نلده،یهلای گفتلار، مهلارت گو یژگلیو ریلنظ یدرس توسط دانش آموز به عوامل السقرار گرفته است . وضوح گفتار معلم در ک

 ]3,4,5. [دارد یکالس بستگ کیتنوفه وآکوس ،ییشنونده و نبود هرگونه نقص شنوا

شود. وضوح گفتار بله  یداده م صیتوسط شنونده تشخ یدرصدی از محتوای گفتار است که به درست ف،یگفتار طبق تعر وضوح

 ردیگ یقرار م رییمورد اندازه گ میقابل طبقه بندی هستند به صورت مستق یواسطه آزمون های وضوح گفتار که جزء آزمون های ذهن

قلرار داد.  ینلیب شیقابل طبقله بنلدی هسلتند ملورد پل ینیکه جزء آزمون های ع یکم ییهاتوان آن را توسط  سنجه  یم نکهیا ایو 

 ینلیب شیفضا بر وضوح گفتلار را پل کیآکوست راتیتا تأث دهیگرد جادیمنظور ا نیبد ،یسنجه کم کیگفتار به عنوان  لیشاخص تراگس

.  اشلاره کلردو ...  (SPL) ی، تراز فشار صلوت (RT) واخنش انبه زم توانیوثر بر وضوح گفتار مم ی[ از جمله پارامتر ها6,7,8. ]دینما

دسلی بلل 60عبارتست از مدت زمانی که پس از قطع منبع صدا، تراز فشلار صلدا  2009ISO-1-3382 زمان واخنش  طبق استاندارد

 یدس 25بل و  یدس 5بار به  نیاول یابر یفروپاش یشود که منحنمشتق  یاز زمان T استاندارد ، اگر نیطبق هم  نی[ بنابرا9افت کند.]

اسلتفاده  هیلسلطح اول ریلبلل ز یدس 35بل تا  یدس 5 یواپاش ری. اگر از مقادمیده ینشان م  20T رسد، آن را با یم هیسطح اول ریبل ز

 ]10[  .دهند ینشان م  30T شود، آن را با

 یقابلل قبلول بلرا یداخلل طیمح نییتع یبرا (ISO) استاندارد یالملل نیتوسط سازمان ب NR ای زینو یرتبه بند یها یمنحن

 یبنلدرتبه یمتحلده بلرا االتیلدر ا NC یهلایمنحنل ایل زینلو اری[ مع11شده است . ] جادیارتباط گفتار و مزاحمت ا ،ییحفظ شنوا

است کله  اریمع یهایاز منحن یامل مجموعهروش شا نیشد. ا جادیا رهیمطبوع و غ هیتهو زاتیاز تجه یناش زیمانند نو یداخل یزهاینو

 شلتریب NC یهلا یکه منحن یشود در حال یمعموال در اروپا استفاده م NR یها یمنحن [12. ]ابدییهرتز گسترش م 8000تا  63از 

  .شود یمتحده استفاده م االتیدر ا

 ن،یطنل یهلازمان نله،یزمپس زیسلطوح نلوشلامل  شوندیم یابیدرس ارز یهاکه معموالً در کالس یکیزیف یصوت یپارامترها

 نه،یپس زم زی[ سطوح نو13،14.]شوندیدو برابر شدن فاصله از منبع م یبه ازا یصوت یسطوح گفتار/شاخص درک گفتار، و کاهش انرژ

منلابع  ریو سلا شیگرما ای هیتهو یها ستمیاز س نهیپس زم یصدا ، یخال یدر کالس ها کیستدر اکثر مطالعات آکو یدیکل اریمع کی

 زی. سلطح نلو بلل گلزارش کردنلد یدس 55تا  33 نیرا ب نهیپس زم یسر و صدا یشود. محققان سطوح باال یم جادیمجاور ا یاتاق ها

35dBA ه شده توسط یتوصANSI S.12.60 اشغال شده، سطح  یبدون اشغال و در کالس ها یکالس ها ای یآموزش یاتاق ها یبرا

یدسل 77که ساکت بودنلد و  یآموزانبا دانش یاشغال یهادر کالس بلیدس 55متوسط  یسر و صدا باالتر است. سطح یسر و صدا حت

 [15،16.] ستگزارش شده ا هاتیفعال ریدرگ ایدر هنگام کار  بل

 روش تحقیق -2

 B&Kدر این پژوهش روش تحقیق تجربی بوده که بر مبنا استاندارد و با استفاده از تجهیزات اندازه گیری صوتی شرکت 

اندازه وجهی در جایگاه معلم و دستگاه  10 بلندگواست . در شیوه اندازه گیری  شدهصورت گرفته و بااستفاده از محاسبات دقیق تحلیل 

جایگاه این   (1)نقطه برای سنجش انتخاب شده که در شکل  4گیری صوتی در جایگاه دانش آموزان قرار گرفته است ؛ در هر کالس 

  است . نقاط نشان داده شده
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دستور را به آپلی فایر  2260پروسه طی شده توسط دستگاه به این صورت است که دستگاه سنجش  SPLدر اندازه گیری 

اندازه گیری می شود .اما در  2260توسط  SPLوجهی انتقال می دهد و پس از تولید صدا  10 بلندگوداده و آپلی فایر داده ها را به 

بار توسط دستگاه طی می شود و در نهایت یک خروجی به ما می دهد . پروسه اندازه  3ندازه گیری این پروسه ا RTاندازه گیری 

در دو حالت باز و بسته بودن   Back Ground Noiseهمچنین برای اندازه  آورده شده است . (2)گیری توسط دستگاه در شکل 

ای سال در حال فعالیت است و در بعضی روز ها به دلیل شرایط آب و پنجره ها اندازه گیری شد ؛ زیرا این مرکز آموزشی در تمام روز ه

 هوایی نیاز به باز یا بسته بودن درب و پنجره ها وجود دارد .

 

 

 

 

 

 

 
 

 یافته ها -3

در یکی از ساختمان های دانشگاه هنر دوتیپ از کالس ها یکی در بخش غربی و دیگری در بخش شرقی با اندازه های متفاوت 

 ت .آمده اس (1)های فیزیکی کالس های انتخاب شده در جدول  انتخاب شدند . ویژگی

 

 

 نگارندگان :منبع  –جایگاه نقاط اندازه گرفته شده در کالس و کارگاه  -1شکل 

 نگارندگان :منبع  – RTو  SPLی نحوه عملکرد دستگاه ها در اندازه گیر -2شکل 

 نگارندگان :منبع  – یژگی هااندازه کالس های درس دانشگاه و توضیحات طراحی و وبررسی  – 1جدول 
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 کیلشده اسلت. در  لیمجاور تشک یو انتقال صدا از فضاها یرونیب یساختمان، انتقال صدا یها ستمیس زیاز نو نهیپس زم زینو

از حد  شیب یسر و صدا ن،یکالس درس با ساکن کی در .شود یم یریاندازه گ یمشخص یمنبع صوت چیه ابیدر غ نیمکان و زمان مع

. صدای پس زمینه دو کلالس در  شود یتمرکز را کاهش دهد و باعث ناراحت وارتباط  یبرقرار ییتوانا یتواند به طور جد یم نهیپس زم

 دوحالت با پنجره و درب باز و بسته اندازه گیری شد . طبیعتا در حالت باز صدای پس زمینه بیشتری وجلود دارد . داده هلای برداشلت

 آمده است . (2)شده در جدول 

 

 

 
 

 

با مقایسه نمودار دو کالس ، کالسی که با محوطه داخلی که تردد وسایل نقلیه در آن صورت نمیپذیرد صدای پس زمینه کمتری دارد و 

بیم کله از یلا در می NR و NC این یک امر بدیهی است اما به صورت کلی با مقایسه نمودار صدای پس زمینه با نمودار های استاندارد

 نشان داده شده است . (1)این موضوع در نمودار  لحاظ صدای پس زمینه کالس ها در شرایط استانداردی قرار دارند .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

اندازه گیری شد . داده های ضا موقعیت مختلف از ف 4فضا ها در  SPLدر مرحله بعد با قرار دادن اسپیکر در جایگاه معلم ، 

و  NCفضا ها با نمودار  SPLاز طرفی با بررسی نمودار های  آورده شده است . (3و2)و نمودار (4و3)آماری این سنجش در جدول 

NR  . به این نتیجه میرسم که این فضا در شرایط استفاده و وجود منبع صدا در داخل فضا با شرایط استاندارد فاصله زیادی می گیرد

 آمده است . ( 5و  4) این مقایسه در نمودار 
 

 

 نگارندگان :منبع  – داده های پس زمینه کالس ها در دو حالت با درب و پنجره های باز و بسته – 2جدول 

 نگارندگان :منبع  – NRو  NCمقایسه صدای پس زمینه کالس با  – 1 نمودار
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 نگارندگان :منبع  – کالس  SPLداده های اندازه گیری  – 3جدول 

 نگارندگان :منبع  – کالس  SPLداده های اندازه گیری  – 2نمودار 

 نگارندگان :منبع  – ارگاهک  SPLداده های اندازه گیری  – 4جدول 

 نگارندگان :منبع  – کالس  SPLداده های اندازه گیری  – 3نمودار 
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آورده شده ( 4و  3) که اطالعات آماری این اندازه گیری در جدول  س مورد سنجش قرار داده شدهر دو کال  30T پس از آن 

 ( زمان واخنش مناسب برای فضا ها محاسبه شد .1است . از طرفی با توجه به فرمول شماره )

 

 

.  (1) 

    

 

 

ثانیه بدست آمده است . از طرفی  0.73ثانیه و برای کارگاه  0.71 کالس یبرا(  1زمان واخنش محاسبه شده طبق فرمول )

( با توجه به حجم کالس 5)جدول  مارشال النگ architectural acousticاستاندارد معرفی شده برای فضا های سخنرانی در کتاب 

 است .  0.8s ها زیر  

 آورده شده است .(  7و  6) دار در نموو استاندارد  RT optimumمقایسه میانگین زمان واخنش کالس ها با 

 

 

 نگارندگان :منبع  – NRو  NC با کارگاه SPLمقایسه  – 5 نمودار نگارندگان :منبع  – NRو  NCکالس با  SPLمقایسه  – 4 نمودار

 [16]النگ  مارشال architectural acousticکتاب  :منبع  –برای فضا های گفتگو  RTاستاندارد – 4 نمودار
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 نتایج  -4

بحث پیرامون علت غیر استاندارد بودن صورت گرفته و شده  مینمودار ها و جداول ترس یداده ها و بررس لیو تحل هیپس از تجز

 شده است : انیاز آن ها ب یخالصه ا ریدر ز نتایجی بدست آمد که

 

 کنار محوطه قرار گرفته است نرمال بوده اما کالس کنار خیابان  در مقایسه بک گراند نویز دو کالس ، کالسی که در

 مقداری از حد نرمال باالتر بوده است . 1600تا  250تحت تاثیر نوفه خیابان از فرکانس 

 کالس ها در حجم  بک گراند نویز در هردو کالس تقریبا استاندارد است و این نشان می دهد که محیط و نحوه قرارگیری

باال می رود و این نشان می دهد که عملکرد  دسی بل100محدوده ا با ایجاد سر و صدا در کالس تا درست است ام

 سطوح داخلی ساختمان شامل تناسبات حجم و سطح و متریال مورد استفاده نامناسب است .

  طح است و همین نسبت در نسبت حجم به حجم و سطح به س 0.9نسبت سطح به حجم در هردو این فضا ها حدودا

تقریبا همین مقدار است . در مطالعات آتی در نظر داریم تمرکز بیشتری برای یافتن نسبت صحیح سطح به حجم برای 

 یافتن طرح آکوستیکی بهتر داشته باشیم .

 

  همچنین طبق استانداردANSI  کتاب وarchitectural acoustic فضاها از  مارشال النگRT  مناسب برخوردار

 نیستند .

 نگارندگان :منبع  – optinumRTمیانگین زمان واخنش کالس با مقایسه  – 5 نمودار

 نگارندگان :منبع  – optinumRTبا  ارگاهمیانگین زمان واخنش کمقایسه  – 6 نمودار
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