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 داکت و تجهیزات تهویه مطبوع سازبندي صداي هوا درجه
 

 ANSI/AHRI 260 
 

 .هدف1بخش 
و تجهیزات  کانال کشی شدههاي درونی  بخش در حرکت هوا هدف. هدف این استاندارد, ایجاد روشی از شدت صداي-1,1

حداقل ، سطح صدا توانت و محاسبا ،نیازهایی براي کسب داده صداي نگاشت شده ، استاندارد تعاریفاین تهویه است. 

 را فراهم می کند. تبعیتو شرایط ، نیازهاي داده براي منتشر کردن شدت صدا

 

این استاندارد براي هدایت صنعت, شامل تولید کنندگان, مهندسان, سیم کشان برق, پیمانکاران و  .دامنه کاربرد-1.1.1

 کاربران ایجاد شده است. 

 تکنولوژي است. فتتاندارد براي مرور و تصحیح و همینطور پیشرمرور و تصحیح. هدف این اس -1.1.2

درجه , زیرا روبرو هستندچالش هاي زیادي را با هاي صدا, بندي منطق. تجهیزات کانالی, در هنگام فراهم کردن درجه  -1.2

 عملکردوح صداي سط بینیبراي فراهم کردن اطالعات ضروري براي پیش  هم براي مقایسه محصوالت وهم ها  هاي آن بندي

هاي مختلف دستگاه را تعریف کنند (مولفه  هاي صدا باید صداي ورودي از بخش بنديدرجه یل, . به این دالمی روندبه کار 

 بر روي مسیر کاربرد صدا تاثیر می گذارند.هاي صدا). مولفه هاي صدا, منابع صدایی هستند که 

داشته باشد. وابسته به  بازتاب شده از بدنهاي تخلیه کانالی, ورودي کانالی و تواند مولفه هاي صد دستگاه تهویه هواي کانالی می

مورد  بازتاب شده از بدنهپیکربندي کاربردي آن, ممکن است تخلیه هاي آزاد (یا ورودي آزاد ) ترکیب شده با بخش صداي 

شده که عمدتا به  نگاشتبندي صداي  صداشناسی با استفاده از یک روش درجه دیدگاهنیاز باشد. تمام مولفه هاي صدا, از 

محصول موجود  بخش اصلیدر  دمنده. فن می شونددرجه بندي /یفمحصول اشاره دارد, توص دمندهفن کردي  طرح عمل

ماژول بندي تولیدي (مانند تجهیزات  هاي تگاهاز دس آکوستیکاست. عالوه براین, این استاندارد, روشی براي محاسبه اثرات 

 درجه بندي بر رويو غیره)  برگشت, فن هاي تخلیه و تبرید سیکلدي/تخلیه) و دیگر منابع صدا (مانند ورو شده یا بخش
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تواند براي یک پیکربندي  مینگاشت شده بندي صداي  تعریف می کند. بنابراین, درجه دستگاه اصلی نگاشت شده ي صداي

 1محصول, توسعه یابد. شکل  عملکردير وضعیت محصول و هر یک از مولفه هاي صداي مختلف تعریف کننده صدا براي ه

مثالی را از یک کاربرد محصول عمومی براي نشان دادن ارتباط بین مولفه هاي صداي محصول و مسیرهاي صداي کاربرد 

منابع مختلف صدا بر روي مولفه  تاثیرمثالی را از یک محصول کانالی عمودي و نشان دهنده  2ارائه می دهد. شکل را مختلف 

 اي صدا ارائه می دهد.ه

هاي اتاق  تست. می شوند تستصدا  شدت) یا با استفاده از تستبا  تایید شدهبا استفاده از اتاق پژواك (  تمام مولفه هاي صدا,

هاي  تستاند, در حالی که  شده ارتباط دادهپژواك با استفاده از روش مقایسه و منبع صداي مرجع تنظیم شده به یکدیگر 

گیري ها در نقاط گسسته یا با روش پویش به هم پیوسته اند. درجات صدا به فرم سطوح شدت  استفاده از اندازهصدا با  شدت

ستند. عالوه بر درجات حد اکتاو اظهار هرتز حاصل از یک سوم اندازه هاي حد اکتاو ه 8000تا  63) از dbصداي باند اکتاو (

 هرتز به کار می رود. 10000تا  50از  صدا درجات باند اکتاو ک سومی کردنتواند براي فراهم  شده, این استاندارد می

 بازتاب شده از بدنه, دو مولفه صدا نمایش دهنده ي تخلیه کانالی و ورودي آزاد ترکیب شده با 1در مثال ارائه شده در شکل 

صداي هوابرد منبع و  -1یف می کند:منبع را براي دو مسیر صداي کاربرد تعر استحکاموجود دارند. مولفه صداي تخلیه کانالی, 

منبع را براي مسیرهاي صداي  استحکام, بازتاب شده از بدنهصداي قطع منبع. ورودي آزاد ترکیب شده با مولفه صداي  -2

 انتقال دیواره تعریف می کند.  -4هوابرد بازگشت و  -3کاربرد 
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 است. شدهها ارائه  آن مربوط بهکانالی عمودي رایج را با مولفه هاي منبع خود و منابع صداي محصول  دستگاه, یک 2شکل در 

اي تخلیه در این مثال, دو مولفه صدا شامل تخلیه کانالی و ورودي کانالی وجود دارند. مولفه صداي تخلیه کانالی, نخست با صد

و جفت شده با پلنوم تخلیه , تعریف شده است. سهم صداي دستگاه از جریان هواي تخلیه فن  دستگاه اصلیدر  دمندهفن 

افزوده شود. سرانجام, اثرات دیگر منابع  دمندهحرارتی در  پلنوم تخلیه نیز باید به صداي تخلیه فن  مبدلدر تماس با  دمنده

باید در نظر گرفته شود. در این مورد, صداي سمت بازگشت از  مبردو مدار  کندانسورفن هاي  بر روي صداي تخلیه کانالی از

 .یم استبه عنوان منبع صداي دیگري سه مندهدفن 

 

 دامنه کاربرد .2بخش 

براي تعیین مشخص می کند که هایی را  و روش کاربرد داردکانالی هاي دستگاه  براياین استاندارد دامنه کاربرد: -2.1

و از  هاي درونی دستگاه پمپ حرارتی و تهویه صنعتی, تجاري, مسکونی که به صورت الکتریکی بخش صوت توانبندي  درجه

صوتی محصوالت  بندي مولفه هاي براي درجه طریق تراکم مکانیکی عمل می کنند و شامل فن هستند و از اطالعات صدایی

 استفاده می کند، به کار می روند. مختلف

و دستگاه  هوا تهویه اصطالحاتهرتز هستند.  8000تا  63سطوح صداي باند اکتاو از شامل , گزارش شده صوتیي بند درجه 

بندي باند  عالوه بر درجهروند.  تهویه هاي معمولی و پمپ هاي حرارتی در این بخش از استاندارد به کار می دستگاه هاي براي

هرتز به  10000تا  50از  بندي باند اکتاو درجهند براي فراهم کردن یک سوم بیان شده، این استاندارد هم چنین می توا اکتاو

 کار رود.

 . تعاریف3بخش 

هاي این سند, به جز موارد تعریف شده در این بخش, از تعاریف صنعتی استاندارد زیر در وب سایت ویکی پدیاي  تمام بخش

ASHRAE پیروي می کند. 

http://wiki.ashrae.org/index.php/ASHRAEwiki 

صداي کانالی  ایجاد می کند. دیواره  شدتگیري  را براي یک اندازه تست. دیواره اي که انتهاي کانال و سطح صداتیغه  -3.1
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 و غیر جاذب است. صلب

, در طی شدتیا سطح  آکوستیکبراي اتاق  ،تستتحت دستگاه . کانالی براي انتقال صداي پیکربندي صدا تستکانال -3.2

گیري شده در  تصحیح انتهاي کانال باید به داده ي صداي اندازهیک  به کار می رود. کانال ورودي یا کانال تخلیه ا درصد تست

1شدتیا از روش   پژواكاتاق 
 , افزوده شود. خاتمه کانالبراي محاسبه   

تصحیح یک وده شود. افز صدا تست, به کانال تستممکن است براي ساده سازي  زانویی. یک صدا تست یکانال زانویی-3.3

محاسبه ي داده هاي  براي (به عالوه تصحیح انتهاي کانال) صوتی تستکانال  زانوییباید براي وجود  صدا تست یکانال زانویی

 , در نظر گرفته شود.صدا

انتشار  بر روي زانوییتصحیح در باند فرکانسی براي محاسبه تأثیرات اتالف یک . E2 صوتی تستکانال  زانوییتصحیح  -3.4

را تعریف می  صدا تستکانال  زانوییاز این استاندارد, تصحیح  C. جدول در ضمیمه می باشد صوتی تستصدا از طریق کانال 

 کند.

براي اهداف مدوالسیون, انتقال حرارتی, کنترل, جداسازي, ایمنی,  بازیافت فشار دستگاه اصلی . عالوه بر یک تجهیزات -3.5

 و غیره. استاتیکی

 شامل موارد زیر هستند: تجهیزاتهاي  نمونه

 کویل -1

 الکتریکی  هیتر -2

 فیلتر هوا-3

 دمپر -4

 گیر رطوبت -5

 درایو موتور-فن -6

  گاز حرارتی مبدل -7

                                                      
1 Sound intensity 
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 تخلیه یا ورودي -8

 در تخلیه/ورودي فن سیستم هاي ماژوالر-9

 کانال) زانویی(مانند پیکربندي هاي  به کار رفتههندسه کانال  -10

 )دیواره(مانند سطح سوراخ شده, خطی, دو جایگزین  بخش هايت ساخ -11

کویل یا اواپراتور شامل یک  معموالکارخانه,  مونتاژ شده در دستگاهدستگاه تهویه مطبوع. یک یا تعداد بیشتري  -3.6

هی در بیش حرارتی باشند که چنین دستگا یک دستگاههستند و ممکن است شامل  کندانسورو  کمپرسور, ترکیب کندانسور

 جداگانه باید براي به کار رفتن با یکدیگر طراحی شوند. مونتاژهايفراهم شده است,  مونتاژاز یک 

یک دستگاه مونتاژ شده در کارخانه که شامل یک تا تعداد بیشتري فن می باشد که به یک کانال یا . اصلی دستگاه -3.7

 رطوبت زنی، سرمایش، گرمایش، به منظور تصفیه، بیشتري سیکلتجهیزات مورد نیاز دیگر متصل شده است و یک یا تعداد 

  ل منبع گرمایش یا سرمایشی باشد.امکان دارد شام که را تشکیل می دهداختالط هوا، 

یک منبع صدا توسط مقایسه متوسط سطح فشار صداي تولیدي در اتاق با توان شدت روش مقایسه. روش تعیین سطح  -3.8

گیري مشابه هستند,  زمانی که شرایط در اتاق, براي هر دو مجموعه اندازه .معینصداي خروجی توان  با سطح و صداي مرجع

 است. 3برابر با تفاوت در سطح فشار صدا 2صدا توان تفاوت در سطح

ل هواي کانال براي انتقااز دارند که  دمندهتجهیزات کانالی. تجهیزات تهویه مطبوع گرمایشی , یک یا تعداد بیشتري فن -3.9

. تجهیزات کانالی, ممکن است  ترکیبات متنوعی از تخلیه و ورودي را به صورت استفاده می شودمطبوع به یا از فضاي مطلوب 

 زیر داشته باشند:

 تخلیه کانالی و ورودي کانالی.-3.9.1

 تخلیه کانالی با ورودي آزاد.-3.9.2

 ورودي کانالی با تخلیه آزاد.-3.9.3

                                                      
2 Sound power level. 
3 Sound pressure level. 
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ست در پیکربندي هاي متنوع به صورت عمودي و افقی کانالی باشند و ممکن است چندین ورودي و این تجهیزات ممکن ا

 خروجی را ترکیب کند.

که  صدا تستدر یک کانال  صوتیانرژي  محاسبه ي . یک تصحیح در باند فرکانسی که براي E1 تصحیح انتهاي کانال -3.10

جلوگیري می کند, محاسبه می شود. روشی  تست, از ورود فضاي صدا ستتبا تطبیق امپدانس ایجاد شده توسط انتهاي کانال 

 صیف شده است.واز این استاندارد ت 5.2.1براي مقایسه تصحیح انتهاي کانال در بخش 

مستطیلی مطابق با معادله  مؤثر یک کانال قطریک کانال استوانه اي یا  قطرکه برابر با  صدا تستکانال  قطرموثر.  قطر-3.11

 .است 1

 
 که 

A برش عرضی از کانال= ناحیه 

De =مؤثر قطر 

یک کمپرسور  ,داخلیکویل یک شامل  عموماکه به  دستگاه مونتاژ شده در کارخانه. یک یا تعداد بیشتري حرارتی پمپ-3.12

یک شامل  آپشنالو ممکن است به صورت   هاي براي فراهم کردن گرمایش) است (شامل دستگاه خارجی حرارتی و یک مبدل

هاي  مونتاژمی شود,  ساخته مونتاژ. زمانی که چنین تجهیزاتی در بیش از یک را تشکیل می شود خنک سازي باشد فرآیند

 طراحی شوند. عملکرد با همجداگانه باید براي 

 ثانیه. بر سیکل به صورتهرتز. واحد فرکانس  -3.13

شده در  طراحیهاي  تستاي از  ه مبتنی بر مجموعهبندي صداي تجهیزاتی ک . درجهي نگاشت شدهبندي صدا درجه -3.14

محصول تعیین و همینطور توسط تولیدکنندگان  دمنده, عمدتا از یک نقشه فشار جریان براي فن عملکردمحدوده ي شرایط 

بر  ,تبریدو دیگر منابع مانند فن هاي برگشت, فن هاي تخلیه و مدار  تجهیزات. سهم هاي ناشی از می شوندتجهیزات تعریف 
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سطح صداي اکتاو باند، یک سوم براي فراهم آوردن درجه بندي  .می شوندبندي صداي فن منبع, اضافه  روي نقشه درجه

تعریف شده است.  6.2در بخش  نگاشتبندي  فرایند درجهصداي اکتاو باند در هر نقطه از سري به کار می رود.  سطوح توان

به کار رفته است, موردي خاص وجود دارد  دستگاه اصلیلیه یا برگشت در در الحاق با یک فن تخ دمندهدر زمانی که فن 

 را ببینید). D(ضمیمه 

ها دو برابر کوچکترین است, پوشش می دهد.  اي از فرکانس ها را که بزرگترین آن باند اکتاو. باندي از صدا که محدوده -3.15

 تعریف شده اند.  ANSI S1.11ارد باندهاي اکتاو مورد استفاده در در این استاندارد در استاند

سوم  دوبرابر  ریشه در آن  اي فرکانس ها را که بزرگترین فرکانس باند اکتاو یک سوم. باندي از صدا که محدوده -3.16

کوچکترین فرکانس است, پوشش می دهد. باندهاي اکتاو یک سوم مورد استفاده در این استاندارد, در استاندارد 

ANSI/ASA S1.11 یف شده اند.تعر 

نشان داده  شدتو سطح  Lp . تفاوت بین سطح فشار صداي نشان داده شده(PRI) فشار باقی مانده شدتشاخص  -3.17

براي هر باند فرکانسی, صفر است, قرار گرفته است. جزئیات  شدتصدا که  محیطدر یک  شدت حسگردر زمانی که  Liشده 

 فراهم شده اند. ISO 9614-2و  ISO 9614-1از  6.1در  PRIتعیین 

). یک منبع صداي ایرودینامیکی, قابل انتقال که خروجی صداي باند گسترده پایدار شناخته RSSمنبع صداي مرجع ( -3.18

 تعریف شده است, تولید می کند.  AHRI   250اي را همانطور که در استاندارد شده

یکسان و در  تستهاي  با روش مشابه بر روي بخشبدست آمده  تستاي از سازش در نتایج  تکرارپذیري. درجه -3.19

 هاي متفاوت با عملگرهاي مختلف با استفاده از تجهیزات متفاوت. آزمایشگاه

تواند به صورت مستقل براي توصیف یک سهم محصول  به مسیرهاي مختلف  مولفه هاي صدا. صداي محصولی که می -3.20

ه است. مولفه هاي صدایی که ممکن است نیاز به تعریف براي یک رفی شدمعصدا در یک کاربرد معمول, توصیف شود, 

 محصول معین شامل یک یا تعداد بیشتري از موارد زیر داشته باشند:

 تخلیه کانالی -3.20.1

 ورودي کانالی -3.20.2
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 بازتاب شده از بدنه  -3.20.3

 بازتاب شده از بدنهتخلیه آزاد (یا ورودي آزاد) ترکیب شده با   -3.20.4

 تخلیه آزاد (یا ورودي آزاد) -3.20.5

 . محیط دستگاهشدت صداي انتقالی از  -صدا شدت -3.21

صداي متشعشع شده توسط منبع به یک  شدتده نسبت مولفه  بر مبنايلگاریتم  . ده برابر Li صدا شدتسطح  -3.22

 برپیکو وات  1در این استاندارد, صداي مرجع مورد استفاده  شدت. می شوددسی بل بیان واحد در که صداي مرجع,  شدت

pW/m مترمربع است
, قائم به سطح شدتصدا, مقدار بردار  شدتالمللی سازماندهی شدند). مولفه  (واحد ها به صورت بین 2

 گیري هدایت شده خارج یک حجم منبع صدا است. اندازه

صداي تابشی توسط منبع به یک توان  شدتنسبت مولفه ده  بر مبنايلگاریتم  .  ده برابر Lw صداتوان سطح  -3.23

 پیکو وات است 1توان صداي مرجع مورد استفاده در این استاندارد برابر  .می شوددسی بل بیان واحد در که صداي مرجع, 

(pW). 

برابر نسبت یک فشار صداي معین به یک فشار صداي ده  بر مبنايلگاریتم  . بیست برابر Lp فشار صدا  سطح -3.34

 .می شوددسی بل بیان واحد در که المللی سازماندهی شدند)  (واحد به صورت بین uPa 20ر مرجع براب

اهداف این استاندارد, سه نوع  مطابق با. موجب تولید صدا می شودکه  دستگاهمنابع صدا. هر پدیده ي رخ داده درون  -3.25

سه نوع  ه و صداي کل محصول را به وجود می آورند.به همدیگر اضافه شد ها, منبع صدا وجود دارند. تأثیرات ترکیب شده آن

 منبع صدا به صورت زیر هستند:

 .دستگاه اصلی: صداي تولید شده توسط فن اولیه در دستگاه اصلی -3.25.1

 دستگاه: صداي تولید شده یا ضعیف شده ناشی از دستگاه دارنده جریان هوا از طریق یا متأثر از آن. -3.25.2

عنصر در آن صداي تولید شده توسط عنصري که ناشی از جریان هواي فن مقدماتی از طریق یا متأثر از  نوع دیگر: -3.25.3

), نویز موتور, نویز سوختن مشعل گاز, فن VFD(با درایو فرکانس متغیر  , نویز هوابرد از یک فنتبریدمحصول نیست. مدار 

 را ببینید). Dو فن هاي تخلیه (ضمیمه و فن هاي ثانویه مانند فن هاي برگشت   خارجی کندانسورهاي 
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 الزامات دریافت داده صدا -4بخش 

صدا را براي بدست آوردن سطوح  شدتعمومی. این استاندارد, روش مقایسه اتاق پژواك و/یا روش  تستمالحظات -4.1

ها, سطوح صدا را با  صداي مولفه هاي مختلف صدا, براي تجهیزات تهویه مطبوع و هواکش کانالی, ترکیب می کند. این روش

 .فراهم می کنند, براي یک واحد کانالی دستگاه اصلیها و دیگر منابع صدا به صداي  افزودن تأثیرات دستگاه

تعیین شوند. روش اتاق پژواك,  220AHRIسطوح صدا در هنگام استفاده از روش اتاق پژواك, باید با استفاده از استاندارد 

باشد. روش بررسی و پیکربندي هاي  AHRI 220استاندارد  مطابق بات ساده سازي باید صدا و الزاما توانروش محاسبه 

 تعریف شدند, باشد.  4.6تا  4.2این استاندارد در بخش  مطابقباید  تست

و  4.5تا  4.2و الزامات بخش  Fباید با استفاده از روش ارائه شده در ضمیمه  شدتصدا در هنگام استفاده از روش  ح توانسط

 تعیین شوند. ISO 9614-2و  ISO 9614-1, مطابق با 4.7

 پیکربندي هاي تجهیزات و مولفه هاي صدا -4.2

بندي صداي محصول در نظر  می شوند, باید در درجه مربوطتنها مولفه هاي صدایی که به چگونگی نصب و کاربرد محصول 

 شوند. گرفته شوند. مولفه صداي مقتضی باید مبتنی بر کاربرد محصول انتخاب

 توانند براي این پیکربندي تعیین شوند: صداي مولفه صدا میتوان  تجهیزات با تخلیه کانالی و ورودي کانالی. سطوح  -4.2.1

 تخلیه کانالی-4.2.1.1

 ورودي کانالی -4.2.1.2

 بازتاب شده از بدنه-4.2.1.3

توانند براي این پیکربندي تعیین  صداي ذیل میصداي مولفه  توانتجهیزات با تخلیه کانالی و ورودي آزاد. سطوح  -4.2.2

 شوند:

 تخلیه کانالی -4.2.2.1

 ورودي آزاد اختیاري -4.2.2.2



11 
 

 بازتاب شده از بدنهورودي آزاد اختیاري ترکیب شده با  -4.2.2.3

 تعیین شوند: توانند براي این پیکربندي صداي مولفه صدا می توانتجهیزات با ورودي کانالی و تخلیه آزاد. سطوح  -4.2.3

 ورودي کانالی -4.2.3.1

 تخلیه آزاد اختیاري -4.2.3.2

 بازتاب شده از بدنهتخلیه آزاد ترکیب شده با  -4.2.3.3

جداگانه  بازتاب شده از بدنههاي صداي  تستنباید از تخلیه آزاد و  بازتاب شده از بدنهتخلیه آزاد ترکیب شده با مولفه صداي 

 استنتاج شود.

 تستروش  -4.3

صداي  شدتیا روش  AHRI 220هاي صدا باید با استفاده از روش مقایسه اتاق پژواك استاندارد  تستکلی. تمام  -4.3.1

ISO 9614  توانند  ها می تست می باشند. تستصوتی محصول مورد  خاص, وابسته به مولفه هاي تستاجرا شوند. راه اندازي

 ی غیرکانالی.یهاي مولفه صدا تستی کانالی و یامولفه صد هاي تستتقسیم شوند:  اصلیبه دو نوع 

 موردنظر متصل می شود. تستتوسط کانال به فضاي , دستگاه موردنظری کانالی, یهاي مولفه صدا تستبراي  

کشی شده به فضاي  لفه هاي صداي بررسی نشده و کانالبا مو دستگاه ممکن است ی غیرکانالی,یهاي مولفه صدا تستبراي 

 قرار داده شود. تستصوتی, در مجاورت فضاي  تستقرار داده شود یا دستگاه بدون کانال  تستي , در فضابیرون

 مولفه هاي صداي کانالی-4.3.2

(همانطور که در   E1 کانال یک تصحیح انتهاي مطابق با این استاندارد, تستاجزاي مورد  ورودي کانالی براي تخلیه کانالی و

, شدت  E1 افزوده شود. افزودن تصحیح انتهاي کانال اکتاوباند  یک سوم سبه شد) به هراز این استاندارد محا 5.2.1بخش 

 را که به یک سیستم کانالی غیر بازتابی صوتی انتقال داده خواهد شد, براي کاربر آماده می کند.صدایی 

ي اتصال به یک کانال محصوالت دارنده ي چندین تخلیه کانالی یا چندین ورودي کانالی بر روي سطح مشترکی که برا

شوند. تصحیح انتهاي کانال باید تنها از یک کانال ایجاد  تستیک زمان , باید در ساخته شده اندمشترك, توسط تولید کننده 

و به  داشته باشندشود. هرچند اگر محصوالت, چندین ورودي یا تخلیه کانالی بر روي یک سطح مشترك یا سطوح متفاوت 
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شوند. تصحیح هاي انتهاي کانال باید براي هر یک از  تستنشوند, هر یک باید به صورت جداگانه یک کانال مشترك متصل 

 شوند.  در نظر گرفتهها  کانال

 ابزار کنترلی دبی هوابه هر حال  صدا قرار گیرد. تستلی دبی هوا مانند اریفیس یا صفحه، نباید در داخل کانال یک ابزار کنتر

 . باشد ارتباط ندارد تستبه دستگاه تحت  یا پلنوم که تستد مورمی تواند بخشی از داکت 

 یکانال زانویییک ممکن است از , کانالی به کار می رود یک دستگاه صداي تست يبرا مستقیم صوتی تستگرچه یک کانال 

وتی به کار ص تستکانال  زانویی. اگر یک استفاده شود دستگاههاي راه اندازي  و محدودیت تستبراي تطبیق سهولت  تست

, به Cصوتی با استفاده از ضمیمه  تستکانال  زانویی افتکانال صوتی باید براي محاسبه  زانوییگرفته شود, تصحیح هاي 

 صدا افزوده شود. اطالعات

بررسی باید مطابق با استاندارد  گیري هاي جریان هواي . تمام اندازهتستتحت  دستگاههواي  دبیگیري هاي  اندازه -4.3.3

ANSI/AMCA210  /ASHRAE 51  یاASHRAE 37 .باشد 

 .تست برقراريپیکربندي هاي -4.4

 کانال کشی تستفضاي مورد  هب آکوستیک کانال یک توسط تخلیه دستگاه تستدر این هاي تخلیه کانالی.  هاي تست-4.4.1

 AHRI 220استاندارد  مطابقباید  تخلیه کانالی, در هنگام استفاده از اتاق پژواك دستگاهگیري هاي صداي  اندازه .می شود

 تعیین شود. Fباید با استفاده از ضمیمه تخلیه کانالی دستگاهصداي ، روش شدت صدادر صورت استفاده از اجرا شوند. 

تصحیح انتهاي کانال (و تصحیح  به صورت تصوري (و نه با مقیاس) نشان داده شده اند. 4یا  3در شکل  تستپیکربندي هاي 

صوتی در صورت لزوم) باید به منظور محاسبه انرژي صوتی که توسط تطبیق امپدانس ایجاد شده با انتهاي  تست کانال زانویی

ح توان صدا به سط شدتهاي اتاق پژواك یا  تستجلوگیري می کند, براي هر یک از  تستصوتی, از ورود فضاي  تستکانال 

 داشته طولمؤثر کانال  قطرصوتی, سه برابر  تستنالی, کانال هاي تخلیه کا تستدر که  پیشنهاد می شودصدا افزوده شود. 

گیري  اندازهو مؤثر کانال, در صورت لزوم براي برپایی  قطرفوت باشد. هرچند, طول کانال تا پنج برابر  3باشد, اما نباید کمتر از 

 .می باشدهوا مجاز  دبیکرد عمل
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 تخلیه کانالی اتاق پژواك تستمفهوم برپایی  -3شکل 

 

 
 صدا شدتتخلیه کانالی  تستمفهوم برپایی  -4شکل 

acoustic baffle- صفحه منعکس کننده صوت 

 

بررسی متصل  مورد صوتی به فضاي تست, با استفاده از یک کانال تستورودي کانالی. ورودي دستگاه در این  تست -4.4.2

 اجرا AHRI 220پژواك, باید با استفاده از استاندارد  اتاق تستدر  صداي دستگاه با ورودي کانالی گیري هاي . اندازهمی شود

تعیین شود. پیکربندي هاي  Fصدا باید با استفاده از ضمیمه  شدتورودي کانالی در هنگام استفاده از  دستگاهصداي  شوند.

کانال  زانویی نمایش داده شده اند. تصحیح انتهاي کانال (و تصحیح 6یا  5به صورت تصوري (و نه با مقیاس) در شکل  تست

 تستصوتی در صورت لزوم) باید به منظور محاسبه انرژي صوتی که توسط تطبیق امپدانس ایجاد شده با انتهاي کانال  تست

 صدا به سطح صدا افزوده شود. شدتهاي اتاق پژواك یا  تستجلوگیري می کند, براي هر یک از  تستصوتی, از ورود فضاي 

در طول باشد, اما نباید کمتر مؤثر کانال  قطرصوتی, سه برابر  تستي تخلیه کانالی, کانال ها تستکه براي  پیشنهاد می شود
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هوا  دبیگیري عملکرد  اندازهو در صورت لزوم براي برپایی مؤثر کانال,  قطرفوت باشد. هرچند, طول کانال تا پنج برابر  3از 

 .می باشدمجاز 

 
 پژواكورودي کانالی اتاق  تستمفهوم برپایی  -5شکل

inlet duct-کانال ورودي 
 

 
 ورودي کانالی چگالی صدا تستمفهوم برپایی  -6شکل

 
 بازتاب شده از بدنه تست -4.4.3

 تست. صدا براي قرار گیرد تستفضاي  داخل , درتستدستگاه باید با هر دو ورودي و تخلیه کانال شده به خارج از فضاي  بدنه

 Fصدا باید مطابق با ضمیمه  شدتگیري شود. صدا براي  اندازه AHRI 220ستاندارد هاي اتاق پژواك باید با استفاده از ا

اند. کانالی با اتالف  نمایش داده شده 8یا  7به صورت تصوري (و نه با مقیاس) در شکل  تستپیکربندي هاي  . تعیین شود
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 ار رود.ک به 4.6.1.3در بخش  تستانتقال باال, باید به منظور حداقل سازي قطع درون فضاي 

 
 اتاق پژواك بازتاب شده از بدنه تستمفهوم برپایی  -7شکل

high transmission loss duct- کانال با اتالف باالي انتقال 
 

 
 صدا شدت بازتاب شده از بدنه تستمفهوم برپایی  -8شکل 

 
, باید به تستورودي) دستگاه در این . تخلیه (یا بازتاب شده از بدنه تستیا (ورودي آزاد) ترکیب شده با تخلیه آزاد  -4.4

بازتاب شده از تخلیه (یا ورودي) آزاد ترکیب شده با صداي  دستگاه مورد نظر با . صدايکشی شود, کانال تستخارج از فضاي 

 شدتدر هنگام استفاده از  Fدر هنگام استفاده از یک اتاق پژواك و ضمیمه  AHRI 220باید با استفاده از استاندارد  بدنه

نشان داده شده اند.  10و  9هاي  به صورت تصوري (و نه با مقیاس) در شکل تستگیري شود. پیکربندي هاي  صدا, اندازه

 به کار رود. 4.5.1.3بررسی در بخش  کانالی با اتالف انتقال باال, باید به منظور حداقل سازي قطع درون فضاي
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 بازتاب شده از بدنه تستترکیب شده با برپایی  مفهوم تخلیه (یا ورودي) آزاد اتاق پژواك -9شکل 

 

 
 بازتاب شده از بدنه تستصدا ترکیب شده با برپایی  شدتتخلیه (یا ورودي) آزاد مفهوم -10شکل

 
باید به صورت مستقیم باحداقل مقدار  تستورودي آزاد یا تخلیه آزاد. ورودي یا تخلیه آزاد دستگاه براي این  تست -4.4.5

 AHRI 220تخلیه (یا ورودي) آزاد باید با استفاده از استاندارد  دستگاه مورد نظر با متصل شود. صداي تستاي کانال, به فض

 گیري شود. صدا اندازه شدتدر هنگام استفاده از  Fدر هنگام کاربرد اتاق پژواك و با استفاده از ضمیمه 

, 12شکل  مطابق بانشان داده شده اند.  12و  11هاي  به صورت تصوري (و نه با مقیاس) در شکل تستپیکربندي هاي  

 .دیاگرام سمت چپ عموما براي سرعت هواي پایین و شکل سمت راست براي سرعت هواي باال است
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 تخلیه (یا ورودي) آزاد اتاق پژواك تستمفهوم برپایی -11شکل 

 

 صدا شدتتخلیه (یا ورودي) آزاد  تستمفهوم برپایی  -12شکل

 

, براي  4.5.4تا  4.5.1). پیکربندي هاي تجهیزات توصیف شده در بخش اتاق پژواكصدا و   شدتکلی ( تتسبرپایی  -4.5

از این  Fصدا ذکر شده در ضمیمه   شدتاستفاده از  تستو براي روش  AHRI 220اتاق پژواك در استاندارد  تستهر دو 

 استاندارد, کاربرد دارند.

گیري شده تأثیر  ممکن است بر صداي اندازه تست تحتال ضمیمه شده به دستگاه . کانتستکانال مورد نیاز براي  -4.5.1

 گذارد, بنابراین باید به پیوستگی و رفتار تمام کانال توجه شود.

دمش و برگشت باشد و سایزهاي سایز راجع به  مطابق با پیشنهادات سازندهباید  کشی . کانالکشی اندازه کانال -4.5.1.1

شود که کانال  می پیشنهادرا تعریف نکرده باشد, سایز دمش و برگشت , سازندهاگر  بت نگه داشته شود.کانال می بایست ثا
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تر به کوچکتر برش عرضی کانال  بزرگ نسبت اضالع .شود سایزفوت برثانیه  30صوتی باید براي حداکثر سرعت  تست

 ممکن نیست.  زندهسا تعاریفمستطیلی نباید از چهار تخطی کند مگر در مواردي که به علت 

متصل  تستباید با استفاده از یک درزبند یا رابط انعطاف پذیر به دستگاه مورد  کشی . کانالکشی اتصال کانال -4.5.1.2

درون کانال  صدا از ایجاد حفاظت شوند و يصورت انعطاف پذیر منظور حفط باید به ی منعطفشود. تمام اتصاالت کانال

 نمایند. مشارکتانعطاف پذیر نباید در اتالف انتقال کانال خودداري کنند. طول اتصاالت 

بازتاب اجرا شده ( تستمشخصه هاي موردنیاز افت انتقالی دیواره ي کانال با درجه بندي . تستکشی ساخت کانال  -4.5.1.3

 تستمورد  در مقابل سطح تابش دستگاه تستو سطوح صداي نسبی کانال  تستدر فضاي  تست...)، سطح مقطع کانال  شده

هرچند, تجربه اجراي  دیواره, دشوار است. یبه این دلیل تعیین کیفیت مشخصات اتالف انتقال تغییر می کند. تستدر فضاي 

هاي ساخت کانال ذیل, نتایج قابل قبولی را فراهم می کنند. همچنین باید  که روش هها با محصوالت رایج, نشان داد تست

ممکن است براي اثبات اینکه  تستهاي تشخیص برپایی  تستالت با نشر صداي پایین, محصو تستتوجه شود که در هنگام 

 وجود دارند, نیاز به اجرا شدن داشته باشد. تستمشخصات اتالف انتقال دیواره کانال 

 شد. داشته باداخلی صوتی باید دیواره هایی با ساختمان اتالف انتقال باال داشته باشد و نباید پوشش جاذب  تستکانال 

با پیچ هاي فلزي  0/75گچ با ضخامت حداقل  سنگتخته بوسیله   0.05ضخامتحداقل ورق هاي فلزي با   -4.5.1.3.1

 مرکزها ثابت شده و به خارج کانال متصل شده اند.بر روي   اي  ورقه

 به مانع صوتی خارجی  1b/ft2با حداقل  PVCورقه فلزي گرد یا کانال  -4.5.1.3.2

 تخته ممکن است ضرورت یابد.اینچ 0.75 محکم کردن, کانال شیب باال ;  چند ال. براي تخته اینچ 0.75قل حدا -4.5.1.3.3

و مشخصات صوتی دیگر در مقایسه با  برابر یپیکربندي هاي دیگر نیز ممکن است براي فراهم کردن اتالف انتقال -4.5.1.3.4

 هاي ساخت فوق به کار گرفته شوند.  روش

 باشد.  ASHRAE 37یا  ASHRAE 51/باید مطابق با استاندارداستاتیکی فشار  کانال. تاتیکیاسفشار  -4.5.2

کانال ھای تخلیھ یا ورودی، استفاده از کانال ھای مستقیم پیشنھاد می  تستبرای صوتی.  تستھای  کانال صوتی و کانال زانویی -۴.۵.۳
 یکانال زانویی, مجاز می داند. استفاده از اجراسھولت یا محدودیت رای تی را بصو تستکانال  زانوییھرچند, استاندارد, استفاده از  شود.
 شده ھا مورد نیاز ھستند, تصحیح ھای معین زانوییبیان شوند. اگر  تستصوتی , توصیف آن و تصحیح ھای اعمالی, باید در گزارش  تست

 را برآورده سازد. ۴.۵.۱.۳ش صوتی باید الزامات ساخت بخ تستباید بھ کار روند. کانال  Cدر ضمیمھ 
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تابشی صدا در کانال را به صداي دستگاه مورد  افزایشباال. ساختمان کانالی خاص که  یساخت کانال با اتالف انتقال -4.5.4

. عمدتا دیواره هاي کانال با چگالی باالتر/کمتر برده شودبه کار  می بایست, 10تا  7هاي  شکل مطابق بانمی کند  اضافه تست

 دستگاه به کار رود.کل تواند براي تعیین سهم نسبی تابش کانال در تابش  صدا می شدتافت کانال صوتی مورد نیاز هستند. یا 

ها اجرا شوند. هیچ  تواند با تاخیر اضافی براي تعیین کفایت کانال گیري هاي شدت صدا می متناوبا, تکرارهاي متوالی اندازه

 راي آالیش از تابش کانال اجازه داده نشده است., بدستگاهتنظیماتی براي شدت صداي 

 

تعریف شده است, آن   F5.1دیواره باید براي خاتمه دادن کانال ساخته شود و همانطور که در بخش یک تیغه صوتی. -4.5.5

ه ها کنند محکمبا  اینچی 0/75تخته چند الي با ضخامت  رایج،صدا تعمیم یابد. یک ساختمان  شدتگیري  طرف سطح اندازه

 .می باشد

 شدت صدا معرفی می کند. تسترا براي استفاده در پژواك (اتاق هاي پژواك). این بخش اتاق  ابزارهاتجهیزات و  -4.6

 را برآورده سازند. AHRI 220تجهیزات اتاق پژواك. تجهیزات اتاق پژواك باید الزامات بیان شده در استاندارد  -4.6.1

امات شرایط را همانطور که در استاندارد باید توصیف شود و الز تستپژواك مورد استفاده در  شرایط اتاق پژواك. اتاق -4.6.2

220AHRI  هرتز توصیف شده است, برآورده سازد. عالوه بر این, اتاق پژواك  10000تا  50براي باندهاي اکتاو یک سوم از

 ه است, برآورده سازد.توصیف شد AHRI 220باید تمام الزامات را همانگونه که در استاندارد 

 تنظیم شود. AHRI 220). منبع صداي مرجع باید مطابق با استاندارد RSSصداي مرجع (منبع  -4.6.3

 حجم ٪5اتاق پژواك نباید از  تستبراي  کشی شامل کانال شونده تست. حجم دستگاه شونده تستاندازه دستگاه  -4.6.4

 .نماید تخطی پژواك اتاق

 ممکن است در طی بررسی بر روي میکروفون به کار رفته باشد.  windscreen. یک windscreenاستفاده از  -4.6.5

و براي فرکانس هاي  db 1-هرتز بیش از +4000تا  50بر روي پاسخ میکروفون نباید براي فرکانس هاي  widscreenتاثیر 

بر  فوت بر ثانیه 6/6باالتر از سرعت هاي هوا باشد. اندازه گیري هاي صدا نباید با  db 1/5-هرتز بیش از + 10000تا  4000

 روي میکروفون ایجاد شود.
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جریان  صدا ساخته شده درون اتاق پژواك, تستگیري هاي  شده است که براي اندازه توصیهمحدودیت جریان هوا.  -4.6.6

 کند.خطی نت ft3حجم اتاق از , از حیث عدد,  ft3/minاز  تستتحت هواي دستگاه 

تعریف  Fدر ضمیمه   صوت شدت). الزامات تجهیزات و تسهیالت بررسی براي صوت شدت( تستو تسهیالت  تجهیزات -4.7

 شده است. 

 شدتگیري هاي اتاق پژواك یا  اندازه دو روش . سطوح شدت صداي بدست آمده ازاندازه گیري تستروش تکرارپذیري -4.8

برابر و یا کمتر هستند,  1گیري که با موارد جدول  استاندارد اندازه ساخته شده در پیروي از این استاندارد, باید در انحرافات

و منبع صداي  AHRI 220نتیجه دهند. این جدول براي روش مقایسه اتاق پژواك, عدم قطعیت ناشی از کاربرد استاندارد 

, به علت شدت را نشان می دهد. عدم قطعیت ها در این جدول براي روش AHRI 220مرجع تنظیم شده در استاندارد 

 ISOگیري مشابه با  یا سطوح اندازه ISO 9614-1گیري مشابه با  زمینه و انتخاب نقاط اندازه , سطوح نویز پیشتستمحیط 

, براي تغییرات شدت 1صدا است. انحرافات استاندارد در جدول  شدتگیري  , شامل عدم قطعیت در روش اندازه 9614-2

 , محاسبه نمی شوند.لیاتیصدا ناشی از تغییرات در شرایط عم

 تکرارپذیري در تعیین سطوح شدت صداي تجهیزات کانالی -1جدول 

 
 

گیري هایی که مطابق با الزامات این استاندارد براي مستندسازي  موارد ذیل باید براي اندازهاطالعات ثبت شده.  -4.9
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 وري و ثبت شوند:بندي نویز کانالی مشروط به این استاندارد ساخته شده اند, گردآ درجه

 و عکس برداري توصیفی. تستتوصیف دستگاه تحت -4.9.1

 .dbسطوح شدت صداي باند اکتاو یک سوم با تصحیح هاي انتهایی (اگر عملی باشد) شامل -4.9.2

 خاتمه یافته است. تستو توصیف اینکه کانال چگونه در فضاي  dbتصحیح هاي انتهایی کانال باند اکتاو یک سوم,  -4.9.3

 ارتفاع, عرض و طول درونی کانال. ابعاد -4.9.4

 (در صورت استفاده) dbصوتی,  تست زانوییتصحیح باند اکتاو از -4.9.5

 در کانال. زانویی, طول و موقعیت (در صورت استفاده) صوتی تستکانال  زانوییابعاد ارتفاع و عرض درونی  -4.9.6

 .تست ولتوصیف شرایط دمایی در ط -4.9.7

4.9.8-cfm سرعت فن  (به اینچ)، کانال استاتیکیهوا, فشار  دبیrpm موتور فن ,bhp  تستبراي هر نقطه. 

 گیري شده. اندازه دستگاه صداي -4.9.9

 .تستتاریخ -4.9.10

 مورد استفاده. تستروش  -4.9.11

شامل موارد زیر  تستباید به منظور مشخص شدن واضح دستگاه تحت  اصلیدستگاه  تعریف. تستدستگاه تحت  -4.9.11.1

 باشد:

 .سایزنوع فن, مدل, تولیدکننده و  -4.9.11.1.1

 کابینتساختمان و اندازه دیواره -4.9.11.1.2

 سایز و تولید کننده موتور  -4.9.11.1.3

 ).1b/ft3چگالی هوا به  . وw.gفن در  استاتیکی, فشار cfmهوا  دبی, rpm فن (سرعت عملکردشرایط -4,1,11,4

 قرار.تیات راه اندازي/اسجزئ-4.11.1.5

 توصیف تجهیزات. -4.11.1.6

 توصیف دیگر منابع صدا. -4.11.1.7
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 صوتی. تستابعاد کانال -4.11.1.8

 کانال صوتی. زانوییابعاد  -4.11.1.9

 .تست طولشرایط دمایی در  -4.9.12

 Fدماي هوا, -4.9.12.1

 رطوبت نسبی. -4.9.12.2

 psi, کفشار بارومتری-4.9.12.3

 تجهیزات -4.9.13

 گیري ها, شامل نام, نوع, شماره سریال و تولید کننده. تجهیزات مورد استفاده براي اندازه -4.9.13.1

 توصیف (تولید کننده, مدل و شماره سریال) منبع صداي مرجع مورد استفاده. -4.9.13.2

 

 محاسبات سطح صدا -5بخش 

سطح صداي یک سوم  تستاطالعات ر مبناي بند اصداي اکتاو باین استاندارد از یک سیستم درجه بندي سطح کلی. -5.1

کانالی یا ورودي  (تخلیهصداي دستگاه کانالی  اتاق پژواك یا شدت صدا، بهره می برد. تستاکتاو باند و با استفاده از روش 

 شدتاتاق پژواك یا  تستبراي  صوتی تستکانال  زانوییصوتی و تأثیرات  تستباید شامل تصحیح هاي انتهاي کانال  کانالی)

 بازتاب شده از بدنه, ورودي آزاد ترکیب شده با بازتاب شده از بدنه(کانالی غیرصداي دستگاه  .(در صورت استفاده) باشندصدا 

 آزاد), مالحظات تصحیح کانالی را که در موارد مولفه کانالی به کار گرفته می شوند, ندارند.دستگاه هاي و 

یک سوم اکتاو باند اندازه فشار صداي اطالعات مربوط به سطح . یک دستگاهاکتاو  یک سوم تعیین سطوح شدت صداي-5.2

 ه, بAHRI  220   استاندارد 6هاي محاسبه در بخش  باید با استفاده از روش 4مطابق با بخش گیري شده در اتاق پژواك، 

گیري  مستقیماً از اندازه سطوح شدت صدا ,شدتگیري هاي  براي اندازه سطوح شدت صداي باند اکتاو یک سوم تبدیل شود.

ذکر شده  5.2.2و  5.2.1هاي  همانطور که در بخش ,(E1(n)) تعیین می شوند. تنظیمات تصحیح انتهاي کانال Fهاي ضمیمه

و یک اذکر شده است,  باید براي محاسبه سطوح شدت صداي اکت 5.2.3 صوتی همانطور که در بخش تست زانوییاست و 



23 
 

 افزوده شوند. 3اده از معادله سوم با استف

 
 که

Lw(n) تستشدت صداي دستگاه = سطحdb براي , nباند اکتاو تنظیم شده براي تصحیح انتهاي کانال بررسی و  امین

 تصحیح آرنج کانال بررسی, در صورت لزوم.

Lw(n) اتاق پژواك یا  تستهاي  براي باند اکتاو یک سوم تعیین شده توسط روش تستتحت = سطح شدت صداي دستگاه

 صدا. شدت

E1(n) صوتی براي باند اکتاو یک سوم براي پر کردن انتهاي کانال با دیواره یا انتهاي آزاد در  تست= تصحیح انتهاي کانال

 .E1(n)=0براي این مولفه به کار نرود,  تستفضا. اگر هیچ کانال 

E2(n) صوتی براي  تستکانال  زانویی= تصحیحn براي  زانوییرا ببینید). اگر هیچ  5.2.3امین باند اکتاو یک سوم (بخش

 .E2(n)=0به کار نرود, دستگاه تست

تخلیه یا ورودي کانالی  دستگاه هاي صوتی. تصحیح انتهاي کانال براي صداي تستمحاسبه تصحیح انتهاي کانال  -5.2.1

 . افزودن تصحیح انتهاي کانالي باند اکتاو یک سوم افزوده شودمطابق با این استاندارد, باید به هر یک از سطوح شدت صدا

(E1(n))  شده, شدت صدایی را که به یک سیستم کانال غیرانعکاسی خاتمه می یابد, فراهم  تستسطوح شدت صداي به

 خواهد کرد.

 4معادله  .است تستفضاي هاي ورودي یا تخلیه کانالی, وابسته به انتهاي کانال در  تستمقدار تصحیح انتهاي کانال براي 

از هر سطح انعکاسی صوتی, باید براي محاسبه تصحیح انتهاي کانال به کار  De.3یا کمتر از  بسته انتهاي کانال سطح  براي

از هر سطح انعکاسی, باید براي محاسبه  De.3صوتی با انتهاي آزاد, بزرگتر از  تستکانال براي یک  5برده شود. معادله 

ها باید براي محاسبه تصحیح انتهاي کانال (براي انتهاي کامل یا انتهاي آزاد) در  کانال به کار رود. این بیانتصحیح انتهاي 

 فرکانس هاي مرکز هر باند اکتاو یک سوم یا باند اکتاو به کار برده شوند.
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معادله  ,تستز هر دیواره فضاي ا De3 تیغه صوتی یا سطح انتهایی, براي یک کانال با انتهاي کامل یا در یک فاصله کمتر از 

 را به کار می برد: 4

 
 که

C0 =سرعت صدا در هوا ft/s 

De =نشان داده شده است) 1مؤثر کانال مستطیلی (همانطور که در معادله  قطریا  دایره ايکانال  قطر 

E1(n) صوتی براي  تست= تصحیح انتهاي کانالnاي کامل.امین باند اکتاو یک سوم براي یک کانال با انته 

Fفرکانس مرکزي باند اکتاو یک سوم = Hz 

 5, معاددله تستاز هر دیواره فضاي  قطربرابر  3تر یا برابر با  اي بزرگ تیغه صوتی یا سطح انتهایی براي خاتمه کانال در فاصله

 را به کار می برند:

 
 ,ASHRAE RP-1314) حقیقات اخیرتعریف شده بود. ت 1Deبه صورت به فضاي آزاد  flushال از انتهاي : انتقتوجه

به صورت کامل نمایش داده  3Deهایی با طول کمتر از  نشان داده است که تأثیرات انتهاي کانال آزاد براي کانال (2007

 نشده اند. 

صوتی. در هنگام استفاده از معادالت, اگر مقدار محاسبه شده براي تصحیح هاي  تستحد تصحیح انتهاي کانال  -5.2.2

 محدود شود. 14dbباید به  E1(n)تخطی کند, مقدار  db 14 اي کانال ازانته

هاي کانال کوچک, به صورت عددي بزرگ می شوند.  قطر: تصحیح هاي انتهاي کانال محاسبه شده براي محصوالت با توجه

 شد.براي چنین محصوالت کوچکی، مقادیر سطوح شدت صدا براي فرکانس هاي پایین می تواند اغراق آمیز با
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را براي یک مولفه کانالی  E1به این دلیل, باید اطالعات کافی براي اینکه به کاربران این اطالعات اجازه ي شناسایی مقدار 

 بندي صدا ارائه شوند.  دستگاه خاص بدهند, با داده درجه

نگام استفاده از یک باید در ه E2(n)کانال بررسی صوتی  زانوییصوتی. تصحیح هاي  تستکانال  زانوییتصحیح  -5.2.3

نمایش داده شده است, به سطوح شدت  5.2در بخش  3), همانطور که در معادله4.5.3صوتی (بخش  تستکانال  زانویی

 حاصل شوند.  Cصوتی باید در ضمیمه  تستکانال  زانوییصداي کانالی اعمال شود. تصحیح هاي 

دت صداي باند اکتاو یک سوم تعیین شده براي مولفه هاي . سطوح شیک دستگاه  تعیین سطوح شدت صداي باند اکتاو -5.3

) بازتاب شده از بدنهو ورودي آزاد ترکیب شده با  بازتاب شده از بدنه, ورودي کانالی, (تخلیه کانالی مختلف صداي محصول

تاو براي تجهیزات , به سطوح شدت صداي باند اک6, باید با استفاده از روش به کار رفته در معادله 5.1تعریف شده در بخش 

 بندي صدا تبدیل شوند. کانالی درجه

 سه فرکانس سطوح شدت صداي باند اکتاو یک سوم رخ داده درون هر یک از باندهاي اکتاو به صورت زیر خالصه شده اند:

Lw(n) سطح شدت صداي تصحیح شده نهایی براي =n  3ایمن باند اکتاو یک سوم از معادله. 

Lwo(m)اي = سطح شدت صدا برm امین باند اکتاو 

n باند =octave یک سوم جالب در باند اکتاو 

 پروسهشوند و  تستخاص  عملکرديممکن است در شرایط  خاص. تجهیزات کانالی هاي خاصبررسی هاي دستگاه -5.4

هاي صداي  يبند درجهها اغلب براي بررسی  تستاز این استاندارد گزارش شده اند. این  5و  4هایی در بخش  مطابق با روش

باید در  خاصهاي صدا  تستخاص کاربرد, اجرا شده اند. نتایج  عملکرديدر شرایط  خاصهاي  منتشر شده براي دستگاه

گزارش  4.9دت صداي باند اکتاو یا سطوح شدت صداي باند اکتاو یک سوم همراه با اطالعات لیست شده در بخش سطوح ش

 شوند.

 

 تهاي صداي تجهیزا بندي درجه. 6بخش 

بندي صداي مولفه هاي صداي درونی  شده. هدف این استاندارد, ایجاد روشی از درجه نگاشتهاي صداي  بندي درجه -6.1
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براي پیکربندي خاص تجهیزات کانالی, باید در یک برنامه انتخاب شامل شده  نگاشتبندي صداي  تجهیزات کانالی است. درجه

شده براي هر مولفه صدا, از افزودن  نگاشتفراهم شود. سطوح شدت صداي  صداي, منتشر, چاپ و کاربردي تمام مولفه هاي

 .می شودبراي هر پیکربندي دستگاه, حاصل  اصلیها و دیگر منابع صدا به دستگاه  تأثیرات دستگاه

داي هاي ص تستاي از  صدا. تمام تجهیزات کانالی توسط اجراي مجموعه بندي درجهترکیب منابع صدا و تجهیزات براي -6.2

گیري هاي  توصیه شده, توصیف شدند. اندازه 4.2براي مولفه هاي صدا پیکربندي تجهیزات همانطور که در بخش شده  نگاشت

هاي  تستمحصول به کار روند.  بندي درجه تمامی شرایطصدا براي  بندي درجهتوانند براي تعریف  میشده  نگاشتصداي 

. اثرات تجهیزات و می آیندبدست  اصلیدر دستگاه  دمندهستین نگاشت فن براي هر مولفه صدا, توسط نخشده  نگاشتصداي 

. می شوندافزوده  اصلیدستگاه  نگاشت براي فراهم کردن توصیف صوتی یک مولفه صداي معین, به صداي صوتی منابع سایر

همانطور که توسط , توصیف صوتی کلی مبتنی بر محدوده کامل شرایط عملیاتی ممکن کاربرديمجموعه مولفه هاي صداي 

 تولیدکننده تعریف شده است, را از تجهیزات فراهم می کنند. 

هر منحنی سرعت از  طولدر  تست. تعداد مناسبی از منحنی هاي سرعت و نقاط اصلیدستگاه  دمندهبندي فن  درجه -6.2.1

راي هر باند اکتاو یک سوم معین , از باید براي اطمینان از اینکه تفاوت بین نقاط بررسی مجاور ب اصلیدر دستگاه  دمندهفن 

5db  ترین منحنی هاي سرعت  باید در امتداد باالترین و پایین اصلیدستگاه  دمندهتخطی نمی کند, ارزیابی شوند. حداقل, فن

باید براي مشخص کردن شده  نگاشتشود. این روش  تستدر سراسر نقشه عملیاتی کامل توصیف شده توسط تولیدکننده 

اگر اثرات تجیهزات و دیگر منابع صدا براي شرکت در  را ببینید). Dمنابع صدا از فن برگشت اعمال شود (ضمیمه سهم دیگر 

کرد دستگاه کلی  ممکن است حاکی از صداي عمل اصلیدستگاه  بندي درجهنشان داده نشوند,  تستمولفه هاي صداي تحت 

 شود. در نظر گرفته

باید  دمندهدر طی منحنی هاي سرعت فن  تست. تعداد مناسبی از نقاط اصلیدستگاه  بندي درجهاثرات تجهیزات بر  -6.2.2

درك شده است, ارزیابی شوند. اثرات تجهیزات بر روي  اصلیبه منظور اطمینان از اینکه اثر صوتی تجهیزات بر روي دستگاه 

, تعیین تستحاصل شوند. هدف  تست اطالعاتتوصیف شده است, از  4باید همانطور که در بخش  اصلیدستگاه  بندي درجه

باید مانند تابع نقشه برداري شده از که تجهیزات می توانند توسط یک متوسط اثر صوتی نشان داده شوند یا اینکه این است 
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, تفاوت بین نقاط بررسی مجاور نباید براي هر باند اکتاو یک اصلیمورد دستگاه  درسرعت جریان هوا توصیف شود. همینطور 

 تخطی نکند. 5dbعین از سوم م

یکدیگر در یک با ها  در صورتی که آن پکیج مطلوب باشدبه عنوان یک  و پلنوم تجهیزات دمندهنکته: ممکن است بررسی فن 

 باشند.محصول عرضه شده 

ودي, , براي مثال پره هاي هدایت ورهوا دبیمکانیکی  کنترلدستگاه  تاثیراتهوا.  دبی مکانیکی تجهیزات کنترل -6.2.2.1

 تعریف شوند.  Eهاي فرکانس متغیر) باید مشابه ضمیمه درایو(باستثناي 

وجود  تستف اهدا, بخشی از محصول است و سیستم کنترل جداگانه اي براي هوا دبیمکانیکی  کنترل دستگاه هاينکته: 

 . ندارد

صدا باید به نتایج بدست آمده از دستگاه  دیگر . اثرات منابعاصلیدستگاه  بندي درجهاثرات دیگر منابع صدا بر روي  -6.2.3

توصیف شده است, مبتنی بر  D, همانطور که در ضمیمه دیگر صدا منابعتجهیزات افزوده شوند. اثرات  اثر دیگرو هر  اصلی

باید براي اطمینان از اثرات صوتی منابع صوتی دیگر بر روي دستگاه  عملکرديهستند. تعداد مناسبی از شرایط  تستداده 

 گیري شده, ارزیابی شوند. براي هر مولفه صداي اندازه کاربرديو درك تجهیزات  لیاص

 با توجه بهتوانند  و تجهیزات آن می اصلیاز دستگاه شده  نگاشت بندي درجهبر روي  دیگر اثرات منابع مطابق بادرجه دشواري 

  کنند. ، تغییرچیزي که خروجی منابع دیگر را کنترل می کندو  مشخصه هاي عملکردي

عمل کنند, در ذات خود ثابت باشند, و تنها دو وضعیت  دمندهترین موارد, منابع دیگر ممکن است مستقل از نقشه فن  در ساده

شده براي یک مولفه صداي  نگاشت, سطوح صداي وضعیتیکی روشن و دیگري خاموش. در این  ;کردي داشته باشند عمل

منتشر شوند. هرچند, در  اصلیوجود و عدم وجود اثرات دیگر منابع بر روي نقشه توانند توسعه یابند و در صورت  معین می

نیست اما وابسته به هم (مشابه با فن هاي تخلیه  دمندهموردي که دیگر منابع, نقشه عملیاتی را دارند که مستقل از نقشه فن 

الل و منابع وابسته دشوار بر روي دستگاه دشوار می شود. اثرات استق دمندهو برگشت) محاسبه اثرات آن بر روي نقشه فن 

 ذکر شده اند. Dدر ضمیمه  اصلی

 بندي درجهکرد استاندارد  , تنها در مراجعه به نقطه عملسیکل مبرد. منابع صداي مربوط به سیکل مبردمنابع  -6.2.3.1
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را  Dاند (ضمیمه  رفته شدهدر نظر گ دمندهاند و مستقل از نقشه فن  دمایی براي محصولی خاص, شناسایی و تعریف شده

, تعریف شده توسط تولید کننده در شرایط غیر استاندارد, ممکن است به سیکل مبردکرد منابع مربوط به  ببینید). صداي عمل

 عنوان اطالعات اختیاري فراهم شوند. 

اي برگشت و تخلیه با فن ها باید به تأثیرات وابسته به یکدیگر منابع صداي فن ه فن هاي برگشت و تخلیه. آن -6.2.3.2

 توصیف شده است, ارزیابی شوند.  Dو به شیوه اي که در ضمیمه  تستدر تعداد مناسبی از نقاط آنها می بایست , دمنده

 مشعل ها. تأثیرات منبع صداي مشعل باید در نرخ ورودي و نوع گاز توصیف شده بر روي پالك, ارزیابی شود.-6.2.3.3

صدا با  بندي درجهنشده.  تستفن  عملکرديبینی شده براي اندازه هاي دستگاه و نقاط  یشصداي پ بندي درجه -6.2.4

 بینی شوند. بررسی نشده پیش تستتوانند براي اندازه هاي دستگاه و نقاط عملیاتی  هاي معین, می محدودیت

صدا را تخمین زند و با نشده. تولید کننده ممکن است سطوح شدت  تستفن  عملکرديتخمین صدا براي نقاط  -6.2.4.1

است,  اصلیدستگاه  عملکرديبر روي نقشه  تستاستفاده از الگوریتم مناسبی که مبتنی بر سطوح شدت صداي تعیین شده با 

(عموما فن دمنده، ولی یک فرآیند مشابه براي فن هاي تخلیه و  فن فراهم کند عملکرديها را براي شرایط  بندي درجه

در شرایطی خارج  اصلیکرد دستگاه  ها نباید براي عمل بندي درجه. هرچند, سطوح شدت صدا و ست)برگشت نیز قابل اعمال ا

ترین سرعت فن, حدود توان فن و منحنی  شده توسط باالترین و پایین تستتخمین زده شوند. ناحیه  شده تستاز ناحیه 

 شده سیستم تعریف شده است. تست

محصول بررسی شده  اطالعاتنشده.  تستبراي تجهیزات یا اندازه هاي محصول شده  زده هاي تخمین بندي درجه -6.2.4.2

نشده از خط محصول مشابه به صورت زیر به کار  تستاندازه اي  بندي درجهممکن است براي تخمین سطوح شدت صدا و 

 روند:

 هاي از خانواده هندسی مشابه هستند.فن  -6.2.4.2.1

ا مقیاس هندسی از یک اندازه محصول به دیگري, قانون هاي مقیاس بندي مبتنی بر , تجهیزات یکابینتاندازه -6.2.4.2.2

 تشابهات فن را معتبر نمی کند.

 تفاوت نمی کنند.  5dbشده و به کار رفته براي درونیابی, بیش از  تستسطوح صداي دو اندازه دستگاه  -6.2.4.2.3
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پیش بینی, تعداد مناسبی از اندازه هاي محصول را در خط تولید  تولید کننده, به منظور اطمینان از روش دقیق-6.2.4.2.4

 معین بررسی می کند.

. موارد زیر, لیستی از داده ي مورد نیاز براي مستند سازي صدا بندي درجه انتشار براي اطالعات موردنیاز حداقل -6.3

 هاي نویز ارائه شده در این استاندارد هستند: بندي درجه

 , تجهیزات و دیگر منابع.اصلیستگاه, دستگاه پیکربندي د -6.3.1

 dB سطوح شدت صداي باند اکتاو.-6.3.2

 صوتی, اینچ تستابعاد طول و عرض و ارتفاع کانال  -6.3.3

 صوتی. تستدر کانال  زانوییصوتی و موقعیت  تستکانال  زانوییابعاد پهنا و ارتفاع درونی -6.3.4

 تستهاي مناسب براي هر نقطه  هوا و قدرت موتور فن و دستگاه دبیفن,  استاتیکیسرعت فن, فشار  -6.3.5

, تخلیه آزاد یا تخلیه ورودي آزاد بازتاب شده از بدنه, ورودي کانالی, کاربرديمانند تخلیه کانالی  تستمولفه تحت -6.3.6

 بدنهترکیب شده با 

شده باید به صورت دسی بل و گرد شده  هاي شدت صداي منتشر بندي درجهشدت صداي منتشر شده. تمام  بندي درجه -6.4

 به نزدیکترین دسی بل کامل بیان شوند.

شده در آزمایشگاه  تستهاي صداي منتشر شده. هر دستگاه انتخاب شده به صورت تصادفی و  بندي درجهبررسی  -6.5

 ر شده باشد.بندي صداي منتش بندي صداي کوچکتر از درجه درجهداراي استاندارد, باید این کیفیت مطابق با 

صوتی. در صورتی که مولفه تحت بررسی شامل تصحیح انتهایی باشد, عبارت  تستمستند سازي تصحیح انتهاي کانال  -6.6

 در صورتها اعمال شده, باید در بر گرفته شود. تصحیح هاي انتهایی اعمال شده باید  بندي درجهتصحیح انتهایی به 

 درخواست, دردسترس باشند. 

باشد, عبارت تصحیح  زانوییشامل تصحیح  تستتحت  دستگاهصوتی. اگر  تستکانال  زانوییازي تصحیح مستندس -6.7

درخواست,  در صورتاعمال شده باید  زانوییها اعمال شده, باید در بر گرفته شود. تصحیح هاي  بندي درجهبه  زانویی

 دردسترس باشند. 
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 شرایط پیروي -7بخش 

نباید براي تمامی محصوالت یا تجهیزات اشاره این استاندارد است,  اختیاري ز این استانداردا تبعیتپیروي. درحالی که -7.1

برآورده الزامات استاندارد را  ی, تماممحصولاینکه  مگرادعا و اعمال شود  )2) و قصد (بخش  1شده در اهداف استاندارد (بخش

 .و گزارش شود تستکامل بق با استاندارد به طور مطا بندي درجهو  تستو الزامات  سازد

به این استاندارد ارجاع کتبی, شفاهی یا الکترونیکی  هر محصولی که تمام الزامات استاندارد را برآورده نکند, نباید به صورت

 داده شود.
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 اصولی -)E2صوتی ( تست زانویی. تصحیح Cضمیمه 

C.1- هر چند, استاندارد,  ورودي یا تخیله کانالی توصیه شده اند. م هايسیست تستصوتی مستقیم, براي  تستهاي  کانال

مورد نیاز است, می دهد. یک نمونه از  تستصوتی را در زمانی که براي ساده سازي  تستکانال  زانوییاجازه استفاده از یک 

براي محاسبه وجود  صوتی باید تستکانال  زانویینمایش داده شده است. تصحیح  C.1در شکل  تست زانوییپیکربندي 

 صوتی (عالوه بر تصحیح انتهاي کانال بررسی) در داده صدا ایجاد شود. تستکانال  زانویی

. (Beranek 1960) صوتی نمایش می دهد تستهاي کانال  زانوییمقادیر اتالف ضمیمه را براي  C.1جدول 

 نشان داده شده است. C.2اي از کاربرد آن در جدول  نمونه

 
 پوششصوتی بدون  تستهاي کانال  زانوییالف از ات -C.1شکل 

 

 پوششهاي بدون  زانوییاتالف  -C.1جدول 

insertion loss- اتالف درج dB  
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0 fW < 1.9  
1 1.9 ≤fW < 3.8  
5 3.8 ≤ fW < 7.5  
8 7.5 ≤ fW < 15  
4 15 ≤ fW < 30  
3 fW > 30  

 inمت خم شده، عرض انال در قس :kHz – Wفرکانس مرکزي :f: 1نکته 

 

 هاي اتالف ضمیمه آرنج نمونه -C.2جدول 
One-third Octave Band Frequenciesفرکانس هاي باند اکتاو یک سوم = 

Duct Dimension, W, in Plane Of Bend, inches,ابعاد کانال =wدر در سطح زانو, اینچ , 
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 اصولی -تأثیرات دیگر منابع -Dضمیمه 

D.1-  با توانند  و تجهیزات آن می اصلیاز دستگاه  نگاشت شده بندي درجهاثرات منابع دیگر بر روي  طابق بامدرجه دشواري
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ترین موارد, منابع  در سادهچیزي که خروجی منابع دیگر را کنترل می کند، تغییر کنند. و  مشخصه هاي عملکردي توجه به

 ;کردي داشته باشند ود ثابت باشند, و تنها دو وضعیت عملعمل کنند, در ذات خ دمندهدیگر ممکن است مستقل از نقشه فن 

توانند توسعه یابند  شده براي یک مولفه صداي معین می نگاشت, سطوح صداي وضعیتیکی روشن و دیگري خاموش. در این 

بع, نقشه منتشر شوند. هرچند, در موردي که دیگر منا اصلیو در صورت وجود و عدم وجود اثرات دیگر منابع بر روي نقشه 

نیست اما وابسته به هم (مشابه با فن هاي تخلیه و برگشت) محاسبه اثرات آن  دمندهعملیاتی را دارند که مستقل از نقشه فن 

ذکر شده  D.2در بخش  اصلیدشوار می شود. اثرات استقالل و منابع وابسته دشوار بر روي دستگاه  دمندهبر روي نقشه فن 

 اند.

D.2-.در نظر  دمنده, مستقل از منبع فن سیکل مبردبه علت هدف این استاندارد, منابع صداي مربوط به  منابع صداي مستقل

براي محصولی معین, شناسایی و  ISOبندي دمایی  کردي استاندارد درجه عمل هشده است و تنها در مراجع با نقط هگرفت

, نویز موتور, نویز  (VFD) ن هاي تهویه فرکانس متغیرصدا, نویز هوابرد از فمستقل هاي منابع  تعریف شده اند. دیگر نمونه

بندي دمایی استاندارد عمل کند و صداي  خارجی هستند. اگر محصولی در شرایط درجه کندانسوراحتراق مشعل گاز و نویز فن 

ي معین در براي یک مولفه صدا دمندهدر صداي فن  (در هر اکتاو باند یک سوم) 1db, سهمی برابر یا کمتر از سیکل مبرد

) براي توصیف محصول در هر شرایط عملیاتی دیگر سیکل مبردتواند (بدون تأثیرات  می دمندهن فنقطه عملیاتی داشته باشد, 

, طیف منبع صداي داشته باشدوجود  دمندهبه کار رود. اگر در آن نقطه, سهمی براي طیف فن می تواند در سراسر نقشه 

فرایند همکاري  ن منبع براي مولفه صداي معین, به طیف صداي فن تعریف و افزوده شود.باید در تمام شرایط ف  سیکل مبرد

 مشابه اي براي هر منبع صداي مستقل دیگرادامه یافته است.

 , دشوار حاصل می شود. دمندهفن  صوتی آلودگی, عمدتا به علت سیکل مبردطیف صدا براي منبع صداي مربوط به 

 

, فن منبع باید در سیکل مبردصداي مربوط به طیف  دمنده و تاثیر آن برفن صوتی  آلودگی به منظور کمک به اجتناب از

همچنین خاموش شود. در حالتی که سیکل مبرد به طور تصنعی بهره برداري می شود، کند یا  کارآرامتر  عملکردينقطه 

تواند با  این تقریب می مایی حفظ شود.د بندي درجهبا تقریب زنی شرایط ممکن است به صورت تصنعی  سیکل مبردکرد  عمل
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5 ±) کمپرسور و خروجی وروديدماي اشباع به منظور تطبیق سیکل مبرد کنترل مصنوعی 
o

F)  بندي درجه تستکه در طی 

مشاده و ثبت  کمپرسورورودي سوپرهیت , سیکل مبردکرد  دمایی استاندارد محصول وجود دارند, حاصل شود. در طی عمل

 می بایست سوپرهیت تنظیم گردد. (ها) کمپرسورلزوم (و امکان) براي اجتناب از رکود مایع و نویز  می شود. در صورت

D.3-  ها و بنابراین مشخصات  . فن هاي تخلیه یا برگشت در این استاندارد, ازانجا که نقشه هاي عملیاتی آنوابستهمنابع صدا

یگر منابع صدا وابسته به هم طبقه بندي شده اند. نویز تولیدي نیستند, به عنوان د دمنده منبع صوتی مستقل از نقشه فن 

 د:برگشت باید به صورت زیر تعیین شوتوسط فن تخلیه و /یا برگشت در کانال 

D.3.1- نقشه صدا براي فنی که مستقیماً به یک شفت موتور که یک یا تعداد چندگانه فن سرعت مجزا یا فن سرعت مجزا .

سرعت مجزا و مقدار زاویه سرعت  tapشده است, با سرعت فن تغییر می کند. سرعت فن به  صلوسرعت دارد,  tapبیشتري 

هاي استاتور و رتور, وابسته است. زاویه سرعت با افزایش بار موتور, افزایش می یابد. این, نقشه صدایی را تولید  بین بخش

 براي هر فن سرعت مجزا یک منحنی است. کند که می

, در نقاط عملیاتی فن تعیین شده با 4الزامات بخش  مطابق بایک سوم باید براي هر سرعت فن  اکتاود طیف صدا در هر بان

 کانال برگشت جریان هوا, تعیین شود.  استاتیکیفشار 

D.3.2-  .تواند در تعداد محدودي از سرعت ها, وابسته  طیف صدا براي هر فن تخلیه یا برگشتی که می فن هاي سرعت متغیر

یرات اندازه چرخ یا تغییرات سیگنال ورودي الکتریکی به موتور اجرا شود, در هر باند اکتاو یک سوم براي هر سرعت فن, به تغی

, تعیین ي معینکانال برگشت و جریان هوا استاتیکیدر نقاط عملیاتی فن تعیین شده با فشار  4.3.1بخش  تباید در الزاما

همواره در الحاق با یک فن تخلیه یا برگشت به کار می رود, بررسی هر  دمندهشوند. ممکن است براي محصوالتی که یک فن 

توانست  طح کنترلی تعریف شده ي تولید کننده که نمیسدو فن در زمان مشابه و براي رسیدن به نقاط عملیاتی اضافی در 

 باشد.  مفیدفن ها دست یابد,  تست درمستقال 

D.33- در کانال برگشت و نویز تولید شده توسط فن تخلیه یا  دمندهنویز تولید شده از فن  نویز کانال برگشت باید ترکیبی از

 برگشت در کانال برگشت در شرایط اجراي نسبی هر فن باشد.  
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 اصولی -دمنده. تأثیرات دستگاه مدوالسیون فن Eضمیمه 

E.1-  السیون (مانند تیغه هاي هدایت ورودي در , تأثیرات تعبیه یک دستگاه مدوتستتأثیرات تعبیه دستگاه مدوالسیون. این

به  دمندهفن  تستگیري نمی شود.  کامالً باز) را در جریان هواي فن شناسایی می کند. تأثیرات مدوالسیون واقعی اندازه حالت

 . شود میاجرا  دمنده) با دستگاه مدوالسیون در سراسر نقشه فن 90طور کامالً باز (براي تیغه هاي هدایت کامالً باز در 

E.2-  اي را براي محصولی با یک  , منحنی هاي سیستم مدوله شده نمونهتستتأثیرات تعدیل دستگاه مدوالسیون. این

, همانطور که براي تعدیل دستگاه مدوالسیون مختلف درصدهايبراي  تستدستگاه مدوالسیون مکانیکی فراهم می کنند. این 

تواند در صورت لزوم براي دو منحنی سیستم  مشابه تعریف شده است. آن می تأثیر تعبیه تعریف شده, در طی منحنی سیستم

اضافی اجرا شود. تأثیرات تعبیه دستگاه مدوالسیون ابتدا باید در امتداد منحنی ثابت سیستم منفرد تعریف شود. نقطه اولیه 

اواسط راه  در حالت و دبی حجمی)  (فشار استاتیکی و  تستمنحنی سیستم باید بر روي باالترین منحنی سرعت فن با نقطه 

 بین غرفه و جریان کامالً باز باشد.

کرد فن  شود. نقاط اضافی همراه منحنی سیستم, با عملمی  ها باید در این نقطه, با دستگاه مدوالسیون کامالً باز اجرا تست 

را تعبیه می  دریچهمختلفی از  مدوالسیونی که درجات با دمندهفن  اصلی منبع در دیگر سرعت هاي تعریف شده در نقشه

و تنظیمات تیغه هدایت کامالً مسدود, استفاده از همان خط    ¾ و 1/2و1/4 هاي اضافی در  تستشوند. کند, حاصل می 

همراه با باالترین منحنی سرعت  تستبار سیستم انجام شده است. خطوط سیستم اضافی ممکن است با شروع در یک نقطه 

 که توسط سازنده تعریف شده است, در صورت دلخواه,نقطه با پهنه و گستره وسیع تر و در یک بازده یممماکزنزدیکترین نقطه 

 بررسی شوند.

 

 

 

 اصولی -تعیین شدت صدا با استفاده از چگالی صدا -Fضمیمه 
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F1-  صدا   تشدهاي صدایی که از  تستصدا. به جز در مواردي که ذکر شد,   از شدتروش تعیین شدت صدا با استفاده

 توصیف شده است, اجرا شوند. ISO 961402یا ISO 9614-1استفاده می کنند, باید همانطور که در 

F2- الزامات کلی 

F2.1-  گیري به کار می روند. سطح  شکل منبع نویز نامحدود هستند و  براي تعریف سطح اندازهاندازه منبع نویز. اندازه و

گیري  کنند. مفهوم اساسی, اندازه محصوررا  تستد کامالً منبع نویز یا کانال مورد اندازه گیري, شامل چندین زیر سطح, بای

 اطراف تجهیزات است. در صدا شدتتوزیع 

F2.2-  همانطور که در شده توسط منبع. سیگنال باید بازتابمشخصه نویز(grade 2) ISO 9614-1  و(grade 2)  ISO 

کرد منابع نویز  گیري در طی زمان هاي عمل باید به اجتناب از اندازه ایستا باشد. همچنین تعریف شده است,  9614-2

 بینی هستند, توجه شود.  تصادفی غیر ایستا که این رخدادها قابل پیش

F2.3-  متوسط زمانی. به منظور حداقل سازي خطاي تصادفی در اندازه گیري, نیاز است که متوسط گیري زمانی به اندازه

ثانیه در هر متر مربع (واحدهاي ثبت  30حداقل متوسط زمانی باید  ایج قابل قبول, طوالنی باشد.کافی براي رسیدن به نت

 گیري باشد.  شده بین المللی) از سطح اندازه

F2.4-  رجوع کنید. 4.8اندازه گیري. به بخش عدم قطعیت 

F3- محیط صوتی 

F3.1-  محدوده بیان شده سازنده باشند. عالوه بر این,  باید درون تست. دما و رطوبت محیط تستمعیارهاي کفایت محیط

 شدتبا پوشش  ISO 9614-2از  5.4تا  5.2و  ISO 9614-1از  5.4تا  5.2باید الزامات بیان شده در  تستمحیط 

صدا, در  شدتگیري هاي  تصادفی, ارتعاش, دما, پیکربندي احاطه کننده ها و شرایط جوي را برآورده کند. حتی اگرچه اندازه

زمینه, عدم قطعیت  زمینه هستند, مقدار زیادي از صداي پیش حساس به صداي پیش ایسه با دیگر روش ها, نسبتاًمق

 تستزمینه نباید بیشتر از صداي مستقیم از تجهیزات مورد  خواهد داد. سطح فشار صداي پیشگیري ها را افزایش  اندازه

 باشند.

ها تأثیر نمی گذارد, توجه شود.  گیري بر اندازهحسگر شدت القایی بر روي همچنین باید به اطمینان از اینکه نویز جریان 
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از بخش  AHRI 250مناسب الزامات استاندارد  windscreenدر تمام زمان ها, با یک  windscreenگیري ها باید با  اندازه

گیري هاي چگالی در  ند. اندازهگیري تعمیم یاب انجام شوند. زمان هاي متوسط ممکن است براي بهبود نتایج اندازه  5.10

 را برآورده سازند. F4.3جریان هوا باید الزمات بخش 

, ISO 9614-2یا زیر سطوح پاالیش شده مطابق با  ISO 9614-1گیري ها شامل نقاط گسسته مطابق با  براي برخی اندازه

 ممکن نباشد. حسگر شدت القایی بر روي ممکن است محدود کردن نویز جریان 

تخطی  کلی گیري اندازه سطح ناحیه ٪10شده است که تمام الزاماتی که به علت نویز جریان القایی نامعتبر هستند, از اثبات 

 نکردند, چنین نقاط گسسته یا زیرسطوح پاالیش شده ممکن است در زمان تعیین شدت صداي منبع نویز مستثنی شوند.

 

F4تجهیزات . 

F4.1-  از  1گیري باید الزامات کالس  ازهاي به کار رفته براي اندصد شدتکلی.  میله ها و تجهیزاتIEC 61043  را برآورده

سطوح باند اکتاو یک سوم ترکیبی از تحلیل یک سوم اجرا شوند.  octaveباید در باندهاي  ها گیري ها و تحلیل کنند. اندازه

 باند باریک مجاز نیستند.

را مشاهده  ISO 9614-2 (grade 2)و ISO 9614-1  (grade 2)از 6.2الزامات براي تنظیم و بررسی بخش تجهیزات, 

صدا باید کمتر  شدتبراي بررسی بخش باید عالمت هاي مخالف داشته باشند و تفاوت مجاز در سطوح  I(n)کنید. دو مقدار 

 در تمام باندها باشند. db 1.5از 

F4.2- حسگر هرتز باشد.  10000هرتز تا  50باند اکتاو  یک سوم گیري از  تجهیزات. تجهیزات چگالی صدا باید قادر به اندازه

هاي  در پیکربندي رو در رو با جداکننده جامد بین شبکه ”½ با قطرصداي مرجع باید شامل دو میکروفون فشار شدت 

دول متفاوت ممکن است براي پوشش محدوده فرکانسی مطابق با ج شدت میکروفون باشد. استفاده از دو جداکننده میکروفون

F.1  هرتز به کار می  315هرتز تا  50مورد نیاز باشد. یک میکروفون  عمدتا براي محدوده فرکانسی باند اکتاو یک سوم از

 هرتز به کار می رود. 10000هرتز تا  400عمدتا براي محدوده فرکانسی باند اکتاو یک سوم از   کروفونیک جداکننده می ;رود

در  6.1, جداکننده و تحلیل گر ) باید مطابق با روند (جفت میکروفون هیزات اندازه گیريفشار باقی مانده از تج شدتشاخص 
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ISO 9614-1  وIOS 9614-2  .براي هر باند فرکانسی ثبت شوند. این روش ها به عنوان کالیبراسیون فاز اشاره شده اند

نیز باید براي  F4.4رود. روش بخش گیري چگالی صدا به کار می  براي بررسی کیفیت هر اندازه F4.3سپس روش بخش 

اینچ تعیین  0/5هرتز  با استفاده از جداکننده میله  10000هرتز تا  1600تصحیح فرکانس باال درباندهاي اکتاو یک سوم 

 شوند.

F4.3- اي هر گیري باید جهت مطابقت با این استاندارد, الزامات زیر را بر صدا. کیفیت هر اندازه شدتگیري هاي  اندازه کیفیت

 :برآورده سازدباند اکتاو یک سوم 

 
 که

 
PI(n) گیري براي باند اکتاو یک سوم. ) اندازهشدتفشار (سطح فشار متوسط منهاي سطح  شدت= شاخص 

PRI(n) فشار باقی مانده, توسط کالیبراسیون فاز جفت میکروفون جزئی, جداکننده و تحلیل گر مورد  شدت= شاخص

 باند اکتاو یک سوم, تعیین شد.  گیري استفاده براي اندازه

گیري ها در هر باند فرکانسی  , نامعتبر هستند. اندازهسازندنمی  برآوردهگیري ها در هر باند فرکانسی که این الزامات را  اندازه

) است, نامعتبر هستند. این شرایط اغلب در زمانی که منفی است PIاندیس ( شدتکه سطح متوسط فشار کمتر از سطح 

 است, رخ می دهند. حسگرگیري متأثر از نویز جریان القایی بر روي  زهاندا

F4.4- کرد در بخش  تصحیح فرکانس باال. نتایج بررسی عملF4.5 گیري با استفاده از جداکننده هاي  هاي اندازه براي سیستم

نحصر به فرد و ترکیب صداي م شدت حسگراینچ, ممکن است براي تعیین تصحیح فرکانس باال براي هر  0/05میکروفون 

صداي تعیین شده یک سومی است که به شدت  اکتاو , سطح باندLwi(n), حسگرتحلیل گر مورد استفاده قرار گیرد. تصحیح 

فرکانس باال باید  حسگر) افزوده شده است. تصحیح RSS, برابر با شدت صداي منبع صداي مرجع ( شدتگیري هاي  با اندازه

 هرتز اعمال شود.10000هرتز تا  1600یک سوم  octaveتنها به باندهاي 

F4.5- کرد  , عملتستروزپیش از یک  30کرد توسط مقایسه با منبع صداي مرجع. در فواصل معین و در طی  بررسی عمل
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 5.8بخش  ANSI S12.12صدا باید توسط تعیین شدت صداي منبع صداي مرجع مطابق با   شدتسیستم تجهیزات 

را دارا  AHRI 250باید مشخصات مورد نیاز در استاندارد  تستي مرجع مورد استفاده براي این ارزیابی شود. منبع صدا

گیري باید  کیلو هرتز تنظیم شوند. شبکه اندازه 10تا  50براي محدوده فرکانسی  AHRI 250باشند و مطابق با استاندارد 

و تحلیل گر باید در  widscreenداي مشابه,ص شدت حسگرنشان داده شده است, باشد. ترکیب  F1همانطور که در شکل 

با   شدتگیري هاي  گیري هاي چگالی صدا به کار رود. شدت صداي تعیین شده توسط اندازه کرد و تمام اندازه طی بررسی عمل

بیش از نه , 250AHRIتعیین شده توسط استاندارد  RSS, باید از مقدار  F4.4تصحیح فرکانس باالي تعیین شده در بخش 

 متفاوت باشد.  F.1دول سطوح نشان داده شده در ج حد

 
 رد توسط مقایسه با راه اندازي منبع صداي مرجعکارزیابی عمل -F1شکل 

 
RSS گیري عبوري از مرکز چرخ فن  باید بر روي کف با محورهاي عمودي در مرکز شبکه اندازهRSS  نصب شود. ابعادA  و

H  متر باشند. 1نباید کمتر از 
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 کردحدود ارزیابی عمل -F.1جدول 
One-third Octave Bandباند اکتاو یک سوم = 

Toleranceخطا = 
 

F5- صداي مولفه شدتسطوح گیري  اندازه 

F5.1- و براي مستثنی کردن دیگر منابع  موردنظرکردن منبع یا منابع  محصورگیري باید براي  گیري. سطح اندازه سطح اندازه

گیري باید به زیر سطوحی با  شوند. سطح اندازه نیستند, تعریف تستپارچه اي از منبع مورد نویز یا مواد جاذبی که بخش یک

 نواحی شناخته شده ترجیحاً با اندازه برابر تقسیم شود. 

در هنگام پاالیش, زیر سطوح باید براي تسهیل دست یافتن به عملگر و براي در برگرفتن جفت پوشش با زمان, کافی باشد. 

ها باید  (واحدهاي سازماندهی شده بین المللی) است. تعداد زیر سطح 1m2ه پیشنهادي هر زیر سطح برابر حداکثر انداز

هشت باشد. پس از اینکه  -bیا  (واحدهاي سازماندهی شده بین المللی)  ناحیه سطح در متر مربع -aتر از  حداقل بزرگ

گیري یا زیر سطوح باید با مجموعه با نصف تعداد  از نقاط اندازهگیري ها ایجاد شد, متوسط مجموعه اصلی  اي از اندازه مجموعه

گیري یا زیر سطوح, مقایسه شود. این به صوت خاص براي منابع  گیري ها, به منظور اطمینان از کیفیت تعداد نقاط اندازه اندازه

گیري یا زیر سطوح باید براي  نویز صوتی, صحیح است. این مفهوم, شاخص همگرایی نامیده شده است. انتخاب نقاط اندازه

 , نشان داده شوند.F.2نتیجه دادن شاخص همگرایی کمتر یا برابر با موارد زیر در جدول 

 
 شاخص همگرایی -F.2جدول 

One-third Octave Bandباند اکتاو یک سوم = 
Toleranceخطا = 
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, حاصل  N/2و  Nه از نواحی زیر سطح صداي سطح با استفاد شدتتفاوت بین دو محاسبه سطح شاخص همگرایی باید از 

 شود.

 
 که 

S(n).شاخص همگرایی براي باند اکتاو یک سوم = 

Lia(n) تعیین شده از نواحی زیر سطح  شدت= سطحN .براي باند اکتاو یک سوم 

Lib(n) تعیین شده از نواحی زیرسطح  شدت= سطحN/2 .براي باند اکتاو یک سوم 

 

F5.2- ار گرفتن نقاط گسسته گیري ها با به ک اندازه 

F5.2.1- گیري اولیه ایجاد کنید. اگر این سطح اولیه  صداي نرمال بر روي یک سطح اندازه شدتگیري هاي  اولیه. اندازه تست

گیري  تغییر دهید. سطح اندازه ISO 9614-1از  Bکردهاي توصیف شده در پیوست  بخش نبود, آن را مطابق با عمل رضایت

 تعریف شود. تستاد منبع مورد اولیه باید در امتد

را  ISO 9614-1از  1هاي قابل سنجش و ساده هندسی نشان داده شده در شکل  نکته: این سطح باید ترجیحاً یکی از شکل

ه ممکن است مورد نیاز باشد, اضافی ک تستهاي اولیه و  تستبراي اجراي  ISO 9614-1از  8هاي زیر در ماده  بگیرد. روش

 ذکر شدند.

F5.2.2-محاسبه سطح شدت صدا 

F5.2.2.1-  محاسبه شدت صداي جزئی براي هر زیرسطح از سطوح اندازه گیري. شدت صداي جزئی را در هر باند فرکانسی

 گیري از معادله زیر محاسبه کنید: براي هر زیرسطح از سطوح اندازه

 
 که
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I(n)وقعیت گیري شده در م = مقدار عالمت دار مولفه چگالی صداي طبیعی اندازهI گیري براي باند اکتاو  بر روي سطح اندازه

 یک سوم

P(n) شدت صداي جزئی براي زیر سطح =i.براي باند اکتاو یک سوم 

Si = ناحیه زیر سطحI 

باید از  I(n)بیان شده است, مقدار  XX dbو باند اکتاو یک سوم به عنوان iصداي طبیعی براي زیر سطح شدتکه سطح 

 .معادله زیر محاسبه شود

 
باید از  I(n)بیان شده است, مقدار  XX db-و باند اکتاو یک سوم به عنوان iصداي طبیعی براي زیر سطح شدتکه سطح 

 معادله زیر محاسبه شود.

 
 .I0=10(-12)در این معادالت ,

F5.2.2.2- زیر  محاسبه سطح شدت صداي منبع نویز. سطح شدت صداي منبع نویز را در هر باند فرکانسی از معادله

 محاسبه کنید:

 
 براي باند اکتاو یک سوم. F4.4= تصحیح فرکانس باالي تعیین شده در بخش Lwi(n)که 

Lw(n) باند اکتاو یک سوم. براي تست= سطح شدت صداي مولفه دستگاه 

Nتعداد کلی موقعیت هاي اندازه گري و زیر سطوح = 

Pi(n) شدت صداي جزئی براي زیرسطح =Iدله , محاسبه شده از معاF.1 .براي باند اکتاو یک سوم 

P0شدت صداي مرجع = 
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F5.3- گیري ها با استفاده از پاالیش  اندازهISO 9614-28.1و  8.1گیري اولیه باید در  . روش پاالیش و تعریف سطح اندازه 

 توصیف شود.  ISO 9614-2از 

F5.3.1- گیري  راي هر زیر سطح از سطوح اندازهمحاسبه شدت صداي جزئی. شدت صداي جزئی را در هر باند فرکانسی ب

 محاسبه کنید.

 
 که

Iniگیري شده بر روي سطح جزئی  = مقدار عالمت دار چگالی صداي طبیعی متوسط زیر سطح اندازهI  بر روي سطح

 گیري براي باند اکتاو یک سوم . اندازه

Siناحیه زیر سطح =i 

F5.3.2-  صدا. شدت صداي محاسبه سطح شدتP محاسبه کنید.  مورد نظردر هر باند فرکانسی  تستمورد  عرا از منب 

 
 که 

Nگیري = تعداد زیر سطوح از سطح اندازه 

 محاسبه کنید. مورد نظردر هر باند فرکانسی  تسترا از منبع مورد  Lwسطح شدت صدا 

 
 که 

Lw.سطح شدت صداي مولفه دستگاه بررسی براي باند اکتاو یک سوم = 

Lwiالي تعیین شده در بخش = تصحیح فرکانس باF4.4 .براي باند اکتاو یک سوم 
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P(n) صداي منبع براي باند براي باند اکتاو یک سوم.= شدت 

P0 .شدت صداي مرجع = 

بیان  XX db-به صورت  Lwiمنفی است. در این مورد, سطح شدت صدا Pمنفی است,  شدتنکته :در هنگامی که بردار 

 شده است.

F6- از  10, اطالعات گزارش شده باید مطابق با ماده 4.9الوه بر اطالعات مورد نیاز در بخش اطالعات گزارش شده. عISO 

 , کاربرد پذیر باشند. 2-9614و  9614-1


