
 

1 

 

 

زمان پارامتر های آکوستیکی    آزاد میانگین بر مسیر تاثیر توزیعمیزان بررسی 

   شاخص انتقال گفتار واخنش و
 

 ب  ساراسادات حسینی، *آروح اله سیاه تیری 

 

  ، کارشناس ارشد مهندسی برق مخابراتآکوستیک بخش، مدیر  سازمان صدا وسیماتهران، آ 

 کارشناس مهندسی برق مخابرات تهران، ب

 SIAHTIRY@GMAIL.COM: پست الکترونیکی نویسنده مسئول*

 

  چکیده 

 ی کیاست. پاسخ آکوست  نی انگیآزاد م ریپارامتر مس  ردیپذ یم  ریفضا تاث  ییاز پخشا مایکه مستق یکیآکوست یاز پارامتر ها یکی

فضا مشخص    کی ی ندسم هفر  .کند  ی م  تیتبع یسطوح داخل ی بازتاب   ای و  ی جذب اتیبسته از دو مولفه فرم و خصوص ی فضا کی

پاسخ آکوست  انیتواند ب  ی در فضا م  عیتوز  ی کل  حالت فضا است و    نیانگیآزاد م  ریمس  عیتوز  نحوه  کننده آن فضا    یکیکننده 

 ی ساز  هیرا شب  یطیشرا  دی فضا با   ی پارامتر ها  ریسا  یبر رو  نیانگیآزاد م  ریمس  عیپارامتر توز  ریتاث  زانیم  یبررس  یباشد. برا

  یعامل  نیاست. مهمتر  نی انگیآزاد م  ریمس  رییاز تغ  یپارامتر ها ناش  ریسا  مشخصهشده در    جادیا  تارییگفت تغنمود که بتوان  

  ی گذارد هندسه فضا است اما از آنجا که حجم و مجموع مساحت سطوح بر رو  یاثر م  نیانگیآزاد م  ری پارامتر مس  یکه بر رو

پارامتر زمان وا  ییراتفت تغی کرد که بتوان گاحه ای طررا بگوندو فضا    دیگذار است با   ریپارامتر ها تاث  ریسا خنش و در دو 

آزاد میانگین است. تفاوت در توزیع مسیر  از  انتقال گفتار ناشی  ا  شاخص  با    قیتحق  نیدر  اما  برابر  با حجم نسبتا  از دو فضا 

برا  یهندسه ها توز  یبررس  یمتفاوت  م  ریمس  عیاثر  نتا   .استفاده شده است  ن یانگیآزاد  ه  مده خواهیم دید کآ  یج بدستدر 

نگین فضا از یکنواختی باالتری برخوردار باشد مقادیر زمان واخنش و شاخص تراگسیل گفتار که توزیع مسیر آزاد میانیکه  زما

 ه شرایط استاندارد نزدیک تر می شوند.  ب

 

 . شاخص انتقال گفتار ؛واخنش زمان ؛ میانگین مسیر آزاد ؛آکوستیککلمات کلیدی:  

 

 مقدمه -1

 فضاا  آکوستیکی  شرایط  روی  بر  که  زیادی  های  مولفه  بین  از.  باشد  می  وابسته  مختلفی  های  همولف  به  فضا  یک  تیکیوسآک  شرایط        

 یاک کاه زمانی. باشد می دارا فضا آکوستیکی شرایط بودن بهینه در باالیی  تاثیر  فضا  یک  میزان پخشایی  گفت  توان  می  گذارد  می  تاثیر

 تولیاد صاوتی ماوج کانولوشان حاصال شنویم می ما و رسد می ما شگو به که صدایی دوش می  رتشمن  بسته  یفضا  یک  در  صوتی  موج

 نظار در زماان از مساتقل سیساتم یاک تاوان می را بسته فضای یک. باشد می فضا آن زمینه نوفه اضافه به فضا آن ضربه  پاسخ  با  شده

 ایان  ضاربه  پاساخ  کنناده  مشاخص  تابباز  هر  انرژی  نیز  و  ثانویه  و  اولیه  های  بازتاب  میزان  زمان  از  مستقل  سیستم  این  در  حال.  گرفت
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یکای از  .اسات ارتباط در آن ثانویه و اولیه  های  بازتاب  با  مستقیم  بطور  سیستم  این  ضربه  پاسخ  پس.  باشند  می  زمان  از  مستقل  سیستم

ای ک فضاپاساخ آکوساتیکی یا. اسات 1گینمیان آزادمسیر  تاثیر می پذیرد پارامتر  ی آکوستیکی که مستقیما از پخشایی فضاپارامتر ها

می توان آن را باه عناوان ( تبعیت می کند که 2راکندگیضرایب پ ) بازتابی سطوح داخلیجذبی و یا  دو مولفه فرم و خصوصیاتسته از ب

ساته بار یک فضاای بجزئیات و کلیات آن در یک فضای بسته در نظر گرفت. تاثیر ویژگی های هندسی   دو جنبهاز    ،اثر ناشی از سطوح

ر کلی از انحراف نتایج زمان واخنش از طریق اندازه گیری و از روش های آماری همچون ایرینگ و سابین بطو  توانوی پاسخ آن را می  ر

توزیاع مسایر آزاد حاوه فضاا مشاخص کنناده ن یاکتعیین نمود. چرا که این انحراف ناشی از فرم و بازتاب های آن است. فرم هندسی 

بارای بررسای میازان تااثیر پاارامتر پاسخ آکوستیکی آن فضا باشد.   ان کنندهد بیتوانمی  توزیع در فضا    لیحالت کاست و  ضا  میانگین ف

شرایطی را شبیه ساازی نماود کاه بتاوان گفات تغییارات ایجااد شاده در روی سایر پارامتر های فضا باید  توزیع مسیر آزاد میانگین بر

میانگین اثار مای گاذارد  که بر روی پارامتر مسیر آزادملی ن عاانگین است. مهمتریآزاد می ییر مسیرغتمشخصه سایر پارامتر ها ناشی از 

حت سطوح بر روی سایر پارامتر ها تاثیر گذار است باید دو فضا کاه دارای حجام و هندسه فضا است اما از آنجا که حجم و مجموع مسا

. در ایان ساتفاده شاده باشادآن اطوح بر روی سیکسان اد مو که ازیرفت بطوردر نظر گمساحت سطوح برابر اما هندسه متفاوت هستند  

برای بررسی اثر توزیاع مسایر آزاد میاانگین اساتفاده وت با حجم و مساحت سطوح نسبتا برابر اما با هندسه های متفادو فضا  از  تحقیق  

   [1] شده است.
 

 پیشینه تحقیق   -2

تحقیقاات این رو در این خصوص د از م دارتقیفضا ارتباط مسسی م هندبا فرگین  میانمسیر آزاد    از آنجا که پارامتر آکوستیکی

. اسات  بازر   هاایاتاق   در  صادا  پارامترهاای  بینایپیش  برای  روشی معتبر  زیادی  حد  تا  3هندسی  آکوستیکبسیاری انجام شده است.  

 دهاد  مای  ائهرا  را  ها  اتاق   در  ای  بهضر  های  خپاس  از  نیتخمی  که  ارائه نموده  الگوریتم  یکمسیر آزاد    بر اساس پارامتر توزیع  [2]  ورالندر

 بینایپیش امکاان روش ایان اپارا، هایخانه و کنسرت هایسالن مورد در. است استفاده قابل دلخواه شکل نوع هر با هایی اتاق   برای  که

 ثبات و پاایین وضوح با پرتو ردیابی رب مبتنی روش این. کندمی فراهم را وضوح واخنش و  زمان  مانند  اتاق   صوتی  معیارهای  سریع  بسیار

 مای دست به آزاد  مسیر  انتقال  احتماالت  و  آزاد  مسیر  توزیع  ارزیابی  از  ای  ضربه  های  پاسخ  برآوردکه بر این اساس    است  آزاد  هایمسیر

 مسایر نمیاانگی رنظا از را 5دیاررسهای  بازتاب و 4اولیههای  بازتاب که داده اند انجام راای  گسترده ارزیابی  [3]. آتول و همکاران آید

پاولویک   .کندمی  ارائه  واخنشپارامتر های آکوستیکی از جمله زمان    برای اندازه گیری  جدید  معیار  یک  و  کندمی  مرتبط  مبا هفضا    آزاد

ایان ناد. مسیر آزاد را برای پیش بینی و تحلیل پاسخ آکوساتیکی یاک فضاا را بررسای نماوده ا  امکان استفاده از توزیع  [4]و همکاران  

اشی از تغییرات در فرآیند بازتاب ها است. مقادیر محاسبه شده از پارامترهای آماری، ن  توزیع و  ر شکلرات دکرده اند تغیی  انبی  حققینم

 کمای نمودارهای از استفاده با ویژه به و باالتر مرتبه گشتاورهای از استفاده بارا  آزاد مسیر توزیع تحلیل  و  تجزیه  [5]پرودی و همکاران  

  آنهاا بیاان کارده اناد کاه  .داده اناد  انجاام  اشاکال  ترین  منظم  با  مقایسه  در  مختلف  های  سالن  رد  ها  بازتاب  رفتار  دنرک  برجسته  برای

 مای تاوان از ایان رویکارد بارای بدست آورد بطوریکاه سالن های ویژگی با ها پالت  شکل  و  روند  با  رابطه  در  توان  می  را  نتیجه  چندین

 .موداده ناستف  ها  فضا  صوتی ویژگی بهتر توصیف

 
1 Mean free path   
2 Scattering coefficient 
3 Geometrical acoustics 

4 Early reflections 
5 Late reflections 
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   تحقیقتئوری  -3

 میانگین  مسیر آزاد  1-3

پارامتر آکوستیکی که بطاور  .[6] شود می نامیده میانگین آزاد مسیر  کند می طی متوالی های بازتاب  بین  صوت  که  ای  فاصله  میانگین

ن ایا آزاد مای باشاد.ول مسایر  د توزیع طمستقیم از فرم هندسی کلی فضا و فرم سطوح داخلی فضا ) ضریب پراکندگی( تاثیر می پذیر

 هطابرا مطاابق باا.  زتاب هایش از سطوح مختلف استبیانگر احتمال برخورد یک موج صوتی به تمام سطوح موجود در فضا در با  ترامارپ 

 :  [1] مستقیم با زمان واخنش دارد ارتباط ین پارامتریم اینب  ( می1)

                                                                       (1) 

 ابر است با:میانگین برمسیر آزاد . است جذب ضریب  میانگین  α و  میانگین آزاد مسیر µ تناسب،  ثابت  k آن در که

                                                                                 (2) 

 مسایرهای گرفتن نظر در با تنها قابل قبولی  دقت  با  توان  می  را  انگینیمآزاد    مسیر.  است  سطح  مساحت  S  و  محیط  مجح  V  آن  در  که

 [1]  [2] .کرد محاسبه صحنه در  بازتابی

 روش کار  -4

 نیز  و  سیستم  ثانویه  و  اولیه  ی  ها  بازتاب  از  سیستم  ضربه  پاسخ  اینکه  بر  مبنی  گردید  بیان  مقدمه  در  که  توضیحاتی  به  توجه  با

در نظر می گیریم که دارای حجم و مساحت سطوح نسبتا برابر هستند با ایان تفااوت  تحقیق دو فضان  . در ایپذیرد  می  تاثیر  آنها  ژیانر

)غیر  و فضای دیگر هیچکدام از سطوحش با یکدیگر موازی  )فضای موازی(  استدرجه    90که یکی از فضاها تمام زوایای بین سطوح آن  

 مقادار مسااحت کال ساطوحمتر مکعب اسات.    97.12غیر موازی  ی  عب و فضامتر مک  96.72  ازیای موکل فضحجم    نیستند.  موازی(

را بار روی   مسیر آزاد میاانگینبرای آنکه بتوانیم اثر    اکنون  است.متر مربع    128.27و فضای غیر موازی  متر مربع    145.8  فضای موازی

داریام. عامال تااثیر گاذار بار روی     ابت نگهرژی پرتوهای صوتی را ثر روی انیر گذار بییم باید عامل تاثبررسی نما  فضا  سایر پارامترهای

و  ثابات  بااو  از آنجا که تمام سطوح هار دو فضاا بصاورت تخات هساتند  فضا می باشد.    انرژی امواج صوتی ضریب جذب صوتی سطوح

 ضاربه پاساخ شاود مای عثبا که یعاملفضا،  دوو ضریب پراکندگی برای تمام سطوح  صوتی بجذ ضریب میزان گرفتن نظر  در  یکسان

دو فضاا بطاور  برای آنکه میزان جذب دو فضا برابر باشد مواد اساتفاده شاده در هار  .استفرم سطوح داخلی  هندسه فضا و    نماید  تغییر

ماواد  . مشخصااتمول برای یک اتااق اساتفاده مای شاودکامل مشابه هستند. ابتدا در دو فضا از موادی استفاده شده است که بطور مع

 مده است.آ  (1) فاده شده در جدولاست
 

 . [7] شدهه ضریب جذب مواد استفاده . مشخص1 جدول

 ضریب جذب صوتی   

 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz نوع ماده  

 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 اندود گچی رنگ شده  

 0.64 0.65 0.67 0.54 0.43 0.34 آکوستیک تایل کناف  

 0.72 0.7 0.54 0.2 0.09 0.03 میلی متر   6مت کت با ضخامو

 

 ها گیری  اندازه  -5

اسات. بارای انجاام  dBA30پیروی می کند که مقدار وزن دهای شاده آن   NC20برای انجام اندازه گیری ها تراز نوفه محیط از تراز  

جهتای ری از شاش میکاروفن تماام  انادازه گیام. بارای  دسی بل استفاده می کنی  69محاسبات از یک منبع تمام جهتی با تراز صدای  

 [8] آمده است.  (2) ه موقعیت آنها در جدولاستفاده شده ک
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 . موقعیت میکروفن ها2  جدول

 Position  

Source (1,4,1.2) 

Microphone1 (6,1.5,1) 

Microphone2 (4,1.75,1.2) 

Microphone3 (2,1.5,1.2) 

Microphone4 (5.5,3.25,1.2) 

Microphone5 (3.5,3.25,1.2) 

Microphone6 (2,3.25,1.2) 

Microphone7 (5,1,1.7) 

Microphone8 (3,1.08,1.6) 

Microphone9 (6.4,2.5,1.5) 

Microphone10 (3,2.25,1) 

Microphone11 (4.5,2.5,1.2) 

Microphone12 (1,2.5,1.4) 

Microphone13 (1.1,1.05,1.2) 

Microphone14 4.5,3.75,1.4) 

 دازه گیری ها نتایج ان -6

 4.8متر،  3مشاهده می کنیم. در این نمودار می بینیم در محدوده   (1)  در نمودار  وازیرای فضای مرا بمیانگین  وزیع مسیر آزاد  نمودار ت

 هساتندازی  ماوحالت    متر همان ابعاد فضا در  7.5متر و    4.8متر  3هستیم. مقادیر    میله ای  و بصورتمتر دارای قله های تیز    7.5متر و  

متار و بارای   2.97مسیر آزاد میانگین برای فضاای ماوازی مقادار    .تهرتز اس  23ز و  هرت  36هرتز،    58رزنانس    که بیانگر فرکانس های

متر دارای قله هاای تیاز و بصاورت  7.5متر و    4.8متر،    3در این نمودار می بینیم در محدوده    متر است.  2.74فضای غیر موازی مقدار  

رده اند )همان مسیر بین سقف و کف( و باه متر حرکت ک  3ل  مسیر تنها در طو  1200از  که بیش  یانگر این است  این بیم.  ه ای هستمیل

متر و طول اتاق باا   4.8. این اتفاق در عرض اتاق با  می  کنند  بین دو سطح گیرقرار می گیرند  در این مسیر    یی کهزبان ساده تر بازتابها

ساطح ماوازی بیشاتر از ساایر   دو  در محادوده    تعداد زیادی از بازتابهاامی شود انرژی    مل باعثت. این عاشاهده اسمتر نیز قابل م  7.5

بسایار توزیاع پخشاایی فضاا   حالتدر غیر از این  )قسمت ها باشد که البته در این فضا این دو سطح تقریبا تمام فضا را در بر می گیرند

نمودار توزیاع مسایر  می گردد. رزونانسی نس هابعضی فرکاهماهنگ های  تشدید در جود آمدنبوباعث  البتهتحت تاثیر خواهد بود( و 

متار باه  3بارای میاانگین مشاهده می کنیم. همانطور که می بینیم تعداد مسیر آزاد   (2)در نمودارغیر موازی  برای حالت    میانگینآزاد  

 د.وجاود نادارهام تار  م  7.5و قله مرباوط باه    الحظه استش قابل منیز این کاهمتر    4.8  طول  کاهش یافته است و برای  800وده  محد

بارای مسایر آزاد   را  یکنواخات تاریو توزیاع    ای به حالت گاوسی تغییر یافته است  پلهمچنین مشاهده می کنیم که نمودار از حالت  ه

 . شاهد هستیم  میانگین
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 1 نمودار

 

 
 2  نمودار

دسات آماده بارای میاانگین زماان تاایج بندسی بل افت نمایاد.    60اندازه    ز صدا بهطبق تعریف زمان واخنش مدت زمانی است که ترا

زمان واخنش باا افازایش حجام  (3)ه مطابق با رابطمشاهده می نماییم.  (3) نمودارواخنش در تمام نقاط و در باند یک سوم هنگامی را 

سااحت کال مزی از هم حجام بیشاتر و ی غیر مواینکه فضازایش مساحت کل سطوح کاهش می یابد و با توجه به اافزایش یافته و با اف

سطوح از زمان و ضریب پراکندگی یکسان بودن ضریب جذب سطوح کمتر نسبت به فضای موازی برخوردار است از اینرو انتظار داریم با 

ی کمتار قابل توجهه میزان  زمان واخنش فضای غیر موازی نسبت به فضای موازی ب  (3)  واخنش باالتری برخوردار باشد اما طبق نمودار

و تفااوت در مسایر تغییر در زمان واخنش می شود نحوه توزیع بازتاب هاا از ساطوح   ت  این تفاوت شده اس  لی که باعثعامتنها    است.  

 [10][9] .استآزاد میانگین  

                                                                                )3( 
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 3 ودارنم

 

برای این  یکی از پارامترها برای تشخیص وضوح گفتار است. این شاخص مقادیری بین صفر و یک دارد.  IST 6تاراخص انتقال گفش

دیر قابل قبولی بدست آورده اند اما برای وضوح گفتار فضا غیر موازی مقادیر بهتری را در هر سه حالت کمینه،  پارامتر هر دو فضا مقا

 آورده شده است.   (4) ارنموددر مقادیر  ورده است. اینین بدست آو میانگ بیشینه

 

 
 4 دارنمو

 نتیجه گیری   -7

بازتاب  ها اگر بتوانند بطور یکسان و با توزیع یکنواختی در فضا منتشر شوند تراز های انارژی در کال فضاا باا نار  در یک فضای بسته  

منجر باه روی همدیگر بیافتند و در یک مسیر مشخص رفت و برگشت کنند  بازتابها بر    ر چه قدران دیگر هد. به بییکسانی افت می کنن

برای حالت موازی شاهد بودیم کاه ری در افت ترازهای انرژی در سطح اتاق را شاهد خواهیم بود.  نا براب  ، تشدید وتوزیعی غیر یکنواخت

ژی و بدنبال آن افزایش زمان واخنش و کاهش وضاوح ت ترازهای انری شدن افبه طوالن  اند منجرپله ای بودن مسیر آزاد میانگین می تو

نیازمند هزینه هاای فضا و این نکته که بهینه نمودن زمان واخنش یک و فضا  گفتار گردد. با توجه به اختالف قابل توجه زمان واخنش د

مای تواناد احی هندسه و فرم در زمان طرضا در یک ف  د میانگینمسیر آزاتوجه داشتن به نحوه توزیع    ،بیشتری می باشد می توان گفت

در محاسبه زمان واخانش   مورد دیگر اینکهیاری نماید.    و جلوگیری از هزینه های بعدیما در دستیابی به شرایط آکوستیکی استاندارد  

 
6 Speech transmission index 
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ا رم و هندساه فضاانی از فاکاه بیانیز  میانگین  پارامتر توزیع مسیر آزاد    ،عالوه بر ضریب جذب صوتی مواد، حجم و مساحت کل سطوح
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