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 در هواي آزاد تجهیزات تبرید و تهویه مطبوع هواخنک بزرگدرجه بندي 

AHRI STANDARD 370 

 هدف .1
تبیین روش هاي تعیین نرخ صداي قسمت بیرونی تجهیزات تبرید و این استاندارد  : هدفهدف .1,1

تهویه مطبوع هواخنک صنعتی و تجاري بزرگ در هواي آزاد می باشد. این استاندارد شامل تبیین 
و  حداقل الزامات براي انجام درجه بندي منتشر شده، درجه بنديتعاریف، الزامات تست، الزامات 

 می باشد. متابعت شرایط
مقصود این استاندارد راهنمایی صنایع شامل تولیدکنندگان، مهندسین، نصابان،  هدف: .1,1,1

 .ان میباشدپیمانکاران و مصرف کنندگ
 .این استاندارد در معرض اصالح و بازبینی با پیشرفت تکنولوژي است: اصالح و بازبینی .1,1,2

 کاربرد دامنه .2
و تهویه مطبوع هواخنک صنعتی و کاربرد: این استاندارد براي قسمت بیرونی تجهیزات تبرید  حوزه .2,1

این تجهیزات می  کاربرد دارد. 40KWتجاري بزرگ در هواي آزاد با ظرقیت سرمایشی بیش از 
 بایست تحت استانداردهاي زیر باشند:

AHRI Standard 340/360, Performance Rating of Commercial and Industrial 
Unitary Air-conditioning and Heat Pump Equipment, ANSI/AHRI Standards 
365 (I-P) and 366 (SI), Commercial and Industrial Unitary Air-conditioning 
Condensing Units, ANSI/AHRI Standard 520, Performance Rating of Positive 
Displacement Condensing Units, ANSI/AHRI Standard 460, Performance 
Rating of Remote Mechanical-draft Air-cooled Refrigerant Condensers, AHRI 
Standards 490 (I-P) and 491 (SI), Remote Mechanical-draft Evaporatively-
cooled Refrigerant Condensers, as well as AHRI Standards 550/590 (I-P) and 
551/591 (SI), Performance Rating of Water Chilling Packages Using the Vapor 
Compression Cycle. 

و یا  unitaryاستثنائات: محدوده کاربرد این استاندارد، قسمت بیرونی تجهیرات تهویه مطبوع  .2,2
 مشمول استاندارد زیر را در بر نمی گیرد: 40KWپمپ گرمایی با ظرفیت سرمایشی کمتر از 

AHRI Standard 270, Sound Rating of Outdoor Unitary Equipment 
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 تعاریف .3

تمامی لغات و اصطالحات مورد استفاده در این مدرك از تعاریف صنعتی استاندارد موجود در وب سایت 
 به آدرس زیر تبعیت می کنند، مگر مواردي که در این بخش معرفی شوند: ASHRAEواژگان 

https://www.ashrae.org/resources--publications/free-resources/ashrae-
terminology 

صداي دستگاه تحت تست در اتاق پژواك با استفاده از مقایسه  تراز توانروش مقایسه: روش تعیین  .3,1
صداي یک منبع صداي مرجع که داراي سطح  فشارصداي آن دستگاه با متوسط  فشارمتوسط 

صداي خروجی معین است را روش مقایسه می نامیم. در حالتی که شرایط اندازه گیري در  شدت
صداي آن ها برابر خواهد بود با اختالف تراز توان  اتاق براي هر دو منبع صدا یکسان باشد، اختالف

 صداي آن ها. فشار

 : واحد فرکانس معادل یک سیکل بر ثانیه را هرتز می گویند.(Hz)هرتز .3,2

تجهیز تبرید و تهویه مطبوع هواخنک بزرگ: دستگاهی که از یک بخش یا بیشتر تشکیل شده باشد  .3,3
ن بیرونی بوده و می توانند کمپرسور را نیز شامل را می گویند. این بخش ها شامل کویل بیرونی و ف

 شوند.

کتاو باند. یک باند صدا شامل رنجی از فرکانس هایی که باالترین فرکانس آن دو برابر پایین ترین ا .3,4
 ANSI/ASA Standardآن است. اکتاو باندهاي استفاده شده در این استاندارد در 

S1.11تعریف شده اند. 
کتاو باند یک سوم. یک باند صدا که رنجی از فرکانس هایی که باالترین فرکانس آن ریشه سوم دو ا .3,5

 ANSI/ASAبرابر پایین ترین آن است. اکتاو باندهاي یک سوم استفاده شده در این استاندارد در 

Standard S1.11تعریف شده اند. 
شخصه هاي عملکردي آنها تحت یک مجموعه از مقادیر مشخص شده و ممنتشر شده:  درجه بندي .3,6

شرایط درجه بندي بیان شده که ممکن است براي سازگاري کاربرد یک دستگاه اعمال شود. این 
مقادیر براي تمامی دستگاه هاي با سایز نامی و نوع مشابه تولید شده توسط یک سازنده به کار برده 

تمام مشخصه هاي عملکرد  يدرجه بندمنتشر شده شامل  درجه بنديدر این جا، واژه  .می شود

https://www.ashrae.org/resources--publications/free-resources/ashrae-terminology
https://www.ashrae.org/resources--publications/free-resources/ashrae-terminology
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که روي دستگاه، در قسمت مشخصات، تبلیغات و یا دیگر موارد  است درجه بنديتحت شرایط 
 کنترل می شود، نشان داده خواهد شد.مکتوب که توسط سازنده 

یک درجه بندي بر مبناي تست هاي طراحی شده در شرایط کاربرد کاربردي:  درجه بندي .3,6,1
 شرایط درجه بندي استاندارد).درجه بندي (به غیر از 

یک درجه بندي بر اساس تست هاي طراحی شده در شرایط استاندارد:  درجه بندي .3,6,2
 استاندارد.

تمامی تنظیمات شرایط عملکرد تحت یک سطح منفرد از نتایج عملکرد، که : درجه بنديشرایط  .3,7
 باعث می شود تنها آن سطح از عملکرد اتفاق بیفتد.

شرایط درجه بندي که براي مقایسه مشخصه هاي عملکرد ندارد: استا درجه بنديشرایط  .3,7,1
 مورد استفاده قرار می گیرند.

. یک منبع صداي ایرودینامیکی قابل انتقال که خروجی صداي با پهناي )RSS( نبع صداي مرجعم .3,8
تعریف شده است, تولید می    AHRI 250اي را همانطور که در استاندارد باند پایدار شناخته شده

 .کند
یک ارایه ي مشخص استفاده می شود در صورت ادعاي مطابقت با  باید یا نباید برايجایی که باید:  .3,9

 استاندارد این ارایه اجباري است.

یک ارایه ي مشخص استفاده می شود در صورت ادعاي مطابقت با  باید یا نباید برايجایی که باید:  .3,10
 استاندارد این ارایه اجباري است.

نسبت مولفه شدت صداي تابش شده توسط منبع به : ده برابر لگاریتم بر مبناي ده Liتراز شدت صدا، .3,11
یک شدت صداي مرجع که با دسی بل نشان داده می شود. شدت صداي مرجع اسنفاده شده در این 

( بر اساس واحد بین المللی) در نظر گرفته شده است.  pW/m2پیکووات بر متر مربع  1استاندارد 
که این بردار در راستاي  به اندازه بردار شدت عمود بر سطح اندازه گیري می گویندمولفه شدت صدا 

 خروج از حجم شامل منبع صدا می باشد.

صداي تابش شده توسط منبع به یک  توان:  ده برابر لگاریتم بر مبناي ده نسبت Lwصدا، توانتراز  .3,12
فاده شده در این تصداي مرجع اس توانصداي مرجع که با دسی بل نشان داده می شود.  توان

 .در نظر گرفته شده است pwپیکووات  1استاندارد 
اکتاوباند یک  A: جمع لگاریتمی ترازهاي صداي ورنی WeightA ،LwAصداي  توانتراز  .3,12,1

 سوم.
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: بیست برابر لگاریتم بر مبناي ده نسبت فشار صداي تابش شده توسط منبع به Lpتراز فشار صدا، .3,13

 که با دسی بل نشان داده می شود. 𝜇𝜇Pa 20مرجعیک فشار صداي 

 ANSI/AHRI: اندازه محاسبه شده طی فرآیند گفته شده در (SQI)شاخص کیفیت صدا .3,14

Standard 1140  براي محاسبه کیفیت صدا جایی که ترازهاي صداي اندازه گیري شده براي
شوند که قابل ارائه و تنظیم حساسیت شنوایی به توزیع فرکانس و هر صداي گسسته، وزن دهی می 

 .تبدیل به یک عدد منفرد از شاخص کیفیت صدا می باشد
 .صداي آن اندازه گیري شود توانده ): تجهیز تهویه مطبوعی که مقرر شUUTدستگاه تحت تست ( .3,15

3,16.  
 الزامات تست .4

 

صدا باید توسط تست هاي اتاق پژواك  توانتمامی درجه بندي هاي استاندارد تراز  الزامات تست: .4,1
معتبر، اتاق بدون انعکاس صدا و یا یک فضاي داخلی یا خارجی که حتماً باالي یک صفحه منعکس 

 .کننده به صورت آزاد قرار دارد تعیین شوند
 ANSI/AHRIاگر از روش اتاق پژواك استفاده شود اتاق باید تمامی الزامات استاندارد  .4,1,1

Standard 220 آورده سازد. تست صدا باید براساس استاندارد را برANSI/AHRI 

Standard 220 ) و با استفاده از یک منبع صداي مرجعRSS که الزامات عملکرد را (
است،  کالیبره شده ANSI/AHRI Standard 250 برآورده می سازد و مطابق استاندارد

 انجام پذیرد.

اد باالي فضاي یک شرایط میدان آزمنعکس کننده که تست هاي صدا در یک اتاق نیمه  .4,1,2
که براي  ISO3745اندازه گیري و یا صفحه منعکس کننده را نیاز دارد، می بایست براساس 

این  cتجهیزات تبرید و تهویه مطبوع بزرگ در هواي آزاد تطبیق داده شده، و در پیوست 
 استاندارد آورده شده، انجام پذیرند.

خارجی که حتماً باالي یک صفحه منعکس کننده  یک فضاي داخلی یاتست هاي صدا در  .4,1,3
که براي تجهیزات تبرید و تهویه  ISO3744، می بایست براساس به صورت آزاد قرار دارد

این استاندارد آورده شده، انجام  cمطبوع بزرگ در هواي آزاد تطبیق داده شده، و در پیوست 
 پذیرند.
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 ANSI/AHRIست مطابق با تست هاي صدا که بر اساس شدت صدا هستند، می بای .4,1,4

Standard 230 تجهیزات تبرید و تهویه مطبوع بزرگ در هواي آزاد تطبیق داده  که براي
 ANSI/AHRI استاندارد  7شده، انجام شوند. براي این تجهیزات، همانطور که در بخش 

Standard 230 آورده شده، مولفه صداي مورد نظر کل تجهیزمی باشد و بنابراین شبکه
 ه گیري می بایست تمامی قسمت هاي تجهیز را شامل شود.انداز

شرایط تست: درجه بندي هاي استاندارد صدا می بایست بر اساس تست صداهایی انجام شود که طی  .4,2
آن ها دستگاه در ولتاژ، فاز و فرکانس نامی مشخص شده در پالك دستگاه که در محل سربندي هاي 

هاي صدا می بایست چنانچه در زیر آمده است، انجام  آن اندازه گیري شده اند، کار کند. تست
 پذیرند:

درجه بندي هاي استاندارد صدا می بایست بر اساس تست درجه بندي استاندارد صدا:  .4,2,1
صداهایی انجام شود که طی آن ها دستگاه در ولتاژ، فاز و فرکانس نامی مشخص شده در 

اندازه گیري هاي  ده اند، کار کند.پالك دستگاه که در محل سربندي هاي آن اندازه گیري ش
 صورت پذیرد. AHRIصدا باید در کارکرد دستگاه در شرایط درجه بندي دمایی استاندارد 

صداي کارکرد براي شرایطی غیر از درجه بندي صداي کارکرد (اختیاري): درجه بندي  .4,2,2
در  باید بر اساس تست هایی انجام شود که AHRIشرایط درجه بندي دمایی استاندارد 

 شرایط عملکرد دستگاه صورت پذیرفته اند.

 )هاي) برگشت و فن(هاي)، فن(هادر صورت استفاده، سهم اگزاست فن( نکته: سازنده بهتر است
اندازه  (SI)261و  (I-P)260به شماره  ANSI/AHRIداخلی را که بر اساس استانداردهاي 

 محاسبه کند.ضافه می شوند، ا ANSI/AHRI 370گیري و به درجه بندي صداي 

درجه بندي صداي فن(ها) به تنهایی (اختیاري): تجهیز مترام کننده باید خاموش شود و  .4,2,3
اندازه گیري صدا در حالتی انجام شود که فقط فن هاي بیرونی کار می کنند. سرعت فن باید 

 سرعت در طی شرایط درجه بندي قرار گیرد. ±%3به نحوي کنترل شود که در بازه 

در طی تست هاي درجه بندي صدا، شراسط عملکرد دستگاه ایط تست: تلرانس هاي شر .4,2,4
 نباید از شرایط عملکرد مشخص شده انحرافی بیش از تلرانس هاي زیر داشته باشد:

زمانی که بار داخلی و بیرونی شبیه سازي نمی شود، دماي تست با کنترل دماي هوا:  .4,2,4,1
 کنترل شود. 1oC±هوا باید براي 
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داخلی: زمانی که بارگذاري داخلی با روشی که به کنترل دماي  تست با شبیه سازي بار .4,2,4,2
هوا نیازي ندارد شبیه سازي می شود، تلرانس هاي زیر در طی تست هاي درجه بندي 

 صدا اعمال می شوند:

 15KPa±فشار اواپراتور: 
تست با شبیه سازي بار داخلی: زمانی که بارگذاري داخلی با روشی که به کنترل دماي  .4,2,4,3

زي ندارد شبیه سازي می شود، تلرانس هاي زیر در طی تست هاي درجه بندي هوا نیا
 صدا اعمال می شوند:

 70KPa±فشار خروجی کمپرسور: 

 
تا  50داده هاي تراز صداي مورد برداشت باید در اکتاو باندهاي یک سوم (داده هاي مورد برداشت:  .4,3

 ع تست مورد انجام باشند.هرتز مورد نیازند) و مطابق پروسه مشخص شده براي نو 10000

سرعت هوا در در موقعیت هاي اندازه گیري: اندازه گیري هاي تراز فشار صدا نباید وقتی که سرعت  .4,4
باید  foam windscreenتجاوز می کند، انجام گیرد. یک  m/s 2هوا بر روي میکروفون از مقدار 

تا  20بر روي میکروفون نصب شود به طوري که اثر آن روي پاسخ میکروفون براي فرکانسهاي 
4000 Hz   1 ±بیشتر از dB  4000و براي فرکانس هاي بزرگتر از Hz  1.5 ±بیشتر از dB 

استاندارد  6,3نباشد. اندازه گیري هاي تراز شدت صدا در جریان هوا باید مطابق بخش 
ANSI/AHRI 230 .باشد 

استاندارد  4,1,3یا  4,1,2می باید مطابق بخش هاي  UUTنصب دستگاه: دستگاه تحت تست  .4,5
ANSI/AHRI 220  استاندارد  4.1.4و یا بخشANSI/AHRI 230 .در  در اتاق پژواك قرار گیرد

صورت استفاده، کانال کشی رفت و برگشت دستگاه می بایست عایق کاري شود تا از انعکاس صدا از 
 ANSI/AHRIآن جا جلوگیري شود (به منظور راهنمایی در ساخت کانال به استانداردهاي 

260(I-P)&261(SI)  مراجعه کنید. مراقبت هاي الزم جهت کاهش تا حد امکان انعکاس نویز از
وله کشی مبرد در سیستم هاي اسپلیت و لوله کشی آب در سیستم هاي چیلر هوا خنک اتصال ل

 باید صورت پذیرد.

 الزامات درجه بندي .5
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درجه بندي هاي محصول: درجه بندي صدا در هواي آزاد باید براي عملکرد کامل دستگاه تحت  .5,1
 صورت پذیرد. AHRIشرایط درجه بندي دمایی 

 درجه بندي هاي مورد نیاز: .5,1,1

 8000تا  Un-weighted ،Lw ،dB) ،63 Hzصداي اکتاو باند  توانترازهاي  .5,1,1,1

HZ( 
 HZ 10000تا  LwA ،dB) ،50 Hzکلی، Weight Aصداي  توانتراز  .5,1,1,2

Weight A( 
 شرایط دمایی و ظرفیت .5,1,1,3

 اطالعات اختیاري .5,1,2

 ANSI/AHRI Standard 1140مطابق با  (SQI)شاخص کیفیت صدا  .5,1,2,1

تا  Un-weighted ،dB )50 Hzصداي اکتاو باند یک سوم  توانترازهاي  .5,1,2,2
10000 HZ( 

درجه بندي هاي کارکرد: درجه بندي هاي کارکرد، در صورتی که به قصد انتشار انجام شوند، باید  .5,2
 شامل اطالعات زیر باشند:

 درجه بندي هاي مورد نیاز: .5,2,1

 8000تا  Un-weighted ،Lw ،dB) ،63 Hzصداي اکتاو باند  توانترازهاي  .5,2,1,1

HZ( 
 HZ 10000تا  LwA ،dB) ،50 Hzکلی، Weight Aصداي  توانتراز  .5,2,1,2

Weight A( 
 شرایط دمایی و ظرفیت در صورت استفاده .5,2,1,3

 اطالعات اختیاري .5,2,2

 ANSI/AHRI Standard 1140مطابق با  (SQI)شاخص کیفیت صدا  .5,2,2,1

تا  Un-weighted ،dB )50 Hzصداي اکتاو باند یک سوم  توانترازهاي  .5,2,2,2
10000 HZ( 

صداي اکتاو باند یک سوم  توانصدا در هواي آزاد اکتاو باند یک سوم: ترازهاي  توانتعیین ترازهاي  .5,3
تعیین شود. دستگاه تحت تست باید  ANSI/AHRI Standard 220دستگاه باید بر اساس 

 این استاندارد مشخص شده است نصب شود. 4.5همانطور که در بخش 
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باید بر اساس  صداي اکتاو باند توان: تراز صداي اکتاو باند توانمحاسبات تراز  .5,3,1
ANSI/AHRI Standard 220 شود. محاسبه 

 صداي اکتاو باند باید به نزدیک ترین دسی بل گرد شود. توانتراز هر 
باید بر اساس  Weight Aصداي  توان: تراز Weight Aصداي  توانمحاسبات تراز  .5,3,2

ANSI/AHRI Standard 220 .محاسبه شود 

 باید به نزدیک ترین دسی بل گرد شود. Weight Aصداي  توانتراز 
محاسبه شاخص کیفیت صدا (اختیاري): اگر شاخص کیفیت صدا براي دستگاه در هواي آزاد مورد  .5,4

استفاده کرد (براي نمونه محاسبات به  ANSI/AHRI Standard 1140خواست باشد، باید از 
ANSI/AHRI Standard 1140  .(.مراجعه شودSQI  می تواند هم براي عملکرد کامل دستگاه

 به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد.فن(ها) و هم براي عملکرد 

که مطابق با این استاندارد تست شده اند می بایست  تجهیزاتیتلرانس هاي درجه بندي: تمامی  .5,5
 Weight Aصداي  توانتراز و یک  Un-weighted (Lw) صداي اکتاو باند توانترازهاي داراي 
شاخص کیفیت  یک می توان کوچکتر از درجه بندي هاي منتشر شده آنها باشند. (LwA)کلی 

تعیین کرد که نباید از صداي اکتاو باند یک سوم اختیاري  توانترازهاي اختیاري یا  (SQI)صداي 
 مراجعه کنید.). Cمقادیر در درجه بندي هاي منتشر شده آنها بیشتر باشند (به پیوست 

درجه بندي هاي صداي کارکزد: درجه بندي هاي صداي کارکرد براي شرایطی به غیر از شرایط  .5,6
باید بر اساس تست هاي صداي انجام شده در حالت عملکرد  AHRIدرجه بندي دمایی استاندارد 
 دستگاه در آن شرایط باشند.

 

 براي درجه بندي هاي منتشر شده داده هاي مورد نیازحداقل  .6

 
صداي منتشر شده می بایست براي دستگاهی  تواندرجه بندي هاي  :هاي منتشر شدهجه بندي در .6,1

الزم است، باشد.  AHRIبا تمامی اجزاي در حال کار که براي تولید درجه بندي دمایی استاندارد 
صدا را براي حالت کارکرد فن(ها) به تنهایی و یا در نقطه  توانعالوه بر این، می توان داده هاي 

ستگاه منتشر کرد. تجهیزات سرعت متغیر باید در طول تست با سرعت ثابت کار کنند. کارکرد د
براي تجهیزات با کمپرسورهاي ظرفیت متغیر، کمپرسورها در طول تست باید در ظرفیت ثابت و 

 نامی کار کنند. 
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 اطالعات مورد نیاز به شرح زیر می باشد: .6,1,1

تا  Hz 63زدیک ترین دسی بل از به ن Un-weightedصداي اکتاو باند  توانترازهاي  .6,1,1,1
8000 Hz 

 Hz 50کلی به نزدیک ترین دسی بل پوشش دهنده طیف  WeightAصداي  توانتراز  .6,1,1,2
 HZ 10000تا 

نوع اندازه گیري صدا: اتاق پژواك، اتاق نیمه منعکس کننده، فضاي باالي یک صفحه  .6,1,1,3
 منعکس کننده به صورت آزاد و یا شدت صدا

 فن(ها) و کمپرسور(ها)شرایط دمایی، ظرفیت، سرعت  .6,1,1,4

بیان موارد اختیاري که با دستگاه تست شده اند. این موارد می تواند شامل  .6,1,1,5
economizers ،exhaust fans ،high static drives .و فن برگشت باشد 

 اطالعات اختیاري: .6,1,2

   (SQI) شاخص کیفیت صدا .6,1,2,1
 اکتاو باند یک سوم A-WEIGHTتوان ترازهاي  .6,1,2,2

نیاز براي درجه بندي هاي منتشر شده: درجه بندي هاي منتشر شده باید حداقل داده هاي مورد  .6,2
حداقل شامل تمامی درجه بندي هاي استاندارد باشند. تمامی ادعاها براي درجه بندي صدا با چشم 

باشد. تمامی  "AHRI 370درجه بندي شده مطابق با استاندارد"انداز این استاندارد باید شامل بیان 
خارج از چشم انداز "دي خارج از چشم انداز این استاندارد باید شامل بیانادعاهاي درجه بن

باشد. در هر جا که درجه بندي هاي کارکرد منتشر یا چاپ می شوند،  " AHRI 370استاندارد 
  باید شامل بیان شرایطی که در آن درجه بندي انجام شده است باشند.

 شرایط تبعیت .7

 
استاندارد اختیاري است، براي محصوالت و تجهیزاتی در محدوده  تبعیت: در حالی که تبعیت از این .7,1

)، تبعیت با این استاندارد نباید ادعا و تضمین شود 2) و چشم انداز (بخش 1هدف استاندارد (بخش 
مگر اینکه این ادعاها تمامی الزامات استاندارد و تست و درجه بندي با تطابق کامل با این استاندارد 

گزارش می شوند. محصوالتی که تمامی الزامات این استاندارد را برآورده نمی سازند، اندازه گرفته و 
به هیچ وجه نمی توانند این استاندارد را به صورت نوشتاري، شفاهی و یاالکترونیکی مرجع قرار 

 .داده، بیان کرده یا مورد تصدیق قرار دهند
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 جھت اطالع و آگاھی دھنده-. مقادیر خطاھای اندازه گیری مورد انتظارCپیوست 

 

صد اکه بر اساس این استاندارد تعیین شده  توان. بیشینه انحراف هاي استاندارد از تکرارپذیري تراز C1جدول 
 است

 هرتز -فرکانس مرکز اکتاو باند یک سوم 
بیشینه انحراف استاندارد از تکرار پذیري در اکتاو باند 

 دسی بل -σR0یک سوم، 
50-80 4,0 

100-160 3,0 
200-315 2,0 
400-5000 1,5 

6300-10000 3,0 
 

 هرتز -فرکانس مرکز اکتاو باند 
بیشینه انحراف استاندارد از تکرار پذیري در اکتاو 

 دسی بل -σR0باند، 
63 3,5 

125 2,5 
250 1,5 
500-4000 1,0 

8000 2,0 
 

Weight A50   هرتز 10000هرتز تا 
بیشینه انحراف استاندارد از تکرار پذیري 

WeightA ،σR0- دسی بل 
WeightA 0,51 

 هرتز نویز با طیف نسبتاً تخت را حذف می کند. 10000تا  50براي منابعی کاربرد دارد که در بازه فرکانس   1
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صدا با استفاده از اندازه گیري هاي قشار صدا در یک  توان. تعیین ترازهاي Dپیوست 

 اصلی –فضاي آزاد باالي یک صفحه منعکس کننده 

D1هدف . 

D1.1 صدا ( تواني تعیین ترازهاي برا است هدف: هدف این پیوست ارائه یک رویهLw با استفاده از اندازه (
ی که حتماً باالي یک صفحه منعکس کننده به صورت آزاد قرار دارد (چنانچه گیري فشار صدا در یک فضای

وفق داده شده) و یا یک شرایط فضاي آزاد باالي یک صفحه منعکس کننده در یک اتاق نیمه  ISO 3744با 
 وفق داده شده). ISO 3745منعکس کننده (چنانچه با 

D2روش تست . 

D2.1  ابزار دقیق: ادوات و سیستم هاي ابزار دقیق به کار گرفته شده باید الزامات استانداردANSI/AHRI 

 (هاي) اندازه گیري که باید از نوع فضاي آزاد باشد. را برآورده سازند، مگر در خصوص میکروفون 220

D2.2  ز صفحه منعکس باید یک محوطه تخت داخلی یا خارجی باشد که به غیر امحیط تست: محل تست
کننده، هیچ جسم با قابلیت انعکاسی در آن وجود نداشته باشد. به طوري که انعکاس از منبع مورد نظر به 

 رخ دهد.فضاي آزاد باالي یک صقحه منعکس کننده 

D2.2.1  متر بیشتر از صفحه اندازه گیري باشد. این  3,5طول صفحه منعکس کننده حداقل باید
 هرتز می باشد (کمترین فرکانس مورد نظر). 50) در 2λ/صف طول موج (مقدار تقریباً برابر ن

D2.2.2  محل تست باید بنا به کاربرد الزامات کیفیISO3744  یاISO3745 .را برآورده سازد 

D2.2.3 ) مورد نیاز بودن یا نبودن و همچنین مقدار ضریب تصحیح محیطK2 به منظور محاسبه (
تعیین  Eمیزان انحراف محیط تست از شرایط ایده آل باید با استفاده از رویه آورده شده در پیوست 
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-باید محدود به بازه  K2گردد. براي هدف هاي مورد نظر این مدرك، مقدار 

2.0dB≤K2≤+2.0dB .ضریب تصحیح محیط ( باشدK2 باید به وسیله تست با استفاده از تنها (
را برآورده  ANSI/AHRI Standard 250عمودي که نیازهاي  RSSیک منبع صداي مرجع 

 ، تعیین گردد.سازد و بر اساس آن کالیبره شده

D2.3  یک متوازي السطوح مرجعنقاط اندازه گیري میکروفون: نقاط اندازه گیري فشار صدا باید متناسب با 
یلی فرضی است و انتهاي آن روي صفحه منعکس متوازي ااسطوح مستطکه کوچکترین  به همراه ماشین

در تعیین ابعاد متوازي السطوح مرجع، اثرات کوچکی از ماشین که باعث انعکاس  کننده است، تعیین شوند.
 قابل توجه انرژي صدا نمی شوند، می توانند در نظر گرفته نشوند.

D2.3.1  متوازي السطوح اندازه گیري که میکروفون ها روي آن قرار می گیرند،یک سطح فرضی به
است که ماشینی را در خود جاي می دهد که وجوه باال و جانبی آن موازي وجوه  S ،m2مساحت 

باال و جانبی متوازي السطوح است و در فاصله یک متري متوازي السطوح مرجع به سمت بیرون قرار 
 دارد.

D2.3.2 ) مساحت سطح اندازه گیريS با استفاده از معادله (D1  که در پایین آورده شده است، به
 دست می آید:

𝑆 = 𝜋. �
𝐿
2
� . �

𝑊
2

+ 𝐻�                                                                                                                       𝐷1 

 که در آن:

Hمتوازي السطوح اندازه گیري،  : ارتفاعm 

L ،طول متوازي السطوح اندازه گیري :m 

S ،مساحت سطح اندازه گیري :m2 

W ،عرض متوازي السطوح اندازه گیري :m 

 )D2و  D1(شکل هاي  L≥Wبه طوري که 
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سطح یک نیم کره معادل را بر اساس داده هاي تجربی محاسبه می کند تا بین روش هاي  D1نکته: معادله 
survey .و اتاق پژواك تعادل برقرار کند 

D2.3.3  ایستگاه هاي اندازه گیري کلیدي باید بر روي نقطه وسط چهار طرف متوازي السطوح
 )D1اندازه گیري قرار گیرد (شکل 

D2.3.3.1  ایستگاه هاي اندازه گیري بیشتر باید در فواصل یک متري از ایستگاه هاي
کلیدي به سمت گوشه هاي متوازي السطوح اندازه گیري اضافه شوند. فاصله بین آخرین 

 ).D1تگاه هاي گوشه باید کمتر یا مساوي یک متر باشد (شکل سایستگاه بدون واسطه و ای

D2.3.3.2  اندازه گیري در هر ایستگاه باید در دو ارتفاع صورت پذیرد. نقطه باالیی باید در
یک صفحه افقی که یک متر باالتر از وجه باالي متوازي السطوح مرجع است، باشد. ارتفاع 

)H متري  1,5متر بیشتر باشد. نقطه دوم باید در سطح  6) میکروفون نقطه باالیی نباید از
). اگر ارتفاع متوازي السطوح مرجع کمتر D2کننده قرار بگیرد (شکل باالي صفحه منعکس 

 متري مورد نیاز است. 1,5متر باشد، فقط اندازه گیري در ارتفاع  3یا مساوي 

D2.3.3.3  به منظور محاسبه انحرافات محیط تست از شریط ایده آل، باید تراز فشار
 تنظیم شود. K2به وسیله اضافه کردن مقدار ضریب تصحیح محیط  Lpfصداي سطح 
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 . نماي پالن متوازي السطوح اندازه گیريD1شکل 

 

 . ارتفاع متوازي السطوح اندازه گیريD2شکل 
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D2.4  داده هاي مورد برداشت: در هر موقعیت اندازه گیري، تراز فشار صدا در هر کدام از اکتاو باندهاي یک
 باید اندازه گیري و ثبت شود. 10000Hzتا  50Hzسوم از 

D2.4.1  یک مجموعه کامل اندازه گیري زمانی که دستگاه در موقعیت مشخص شده در بخش
 .این استاندارد کار می کند، باید انجام شود 4.2.1

D2.4.2  باید یک اندازه گیري اضافی نیز جهت تعیین تراز نویز زمینه در هر موقعیت اندازه گیري
 م شود.انجا

D3محاسبه نتایج . 

D3.1 ) تصحیح نویز زمینه: همه ترازهاي فشار صداي اندازه گیري شدهLp(m) باید با نویز زمینه اندازه (
) در همان موقعیت و فرکانس مقایسه شود و براي هر فرکانس و موقعیت میکروفون، Lp(b)گیري شده (

 تعیین شود. ANSI/AHRI Standard 220میزان تصحیح باید طبق 

D3.2  :براي هر اکتاو باند یک سوم، چنانچه مقادیر اندازه گیري شده براي محاسبه تراز فشار صداي سطح

) که براي تاثیرات محیط تنظیم شده 𝐿𝑝نویز زمینه تصحیح شدند، تراز فشار صدا روي سطح اندازه گیري (

)𝐿𝑝𝑓 با استفاده از معادله هاي (D2  وD3 به دست می آید: 

𝐿p = 10. log10 �
1
M
� 100.10.Lp(m)

M

m=1

�                                                                                           D2 

 که در آن:

𝐿𝑝 ،متوسط تراز فشار صدا براي هر اکتاو باند یک سوم روي سطح اندازه گیري :dB :20، مرجع Pa 

𝐿𝑝(𝑚) تراز فشار صداي اندازه گیري :mام ،dB :20، مرجع Pa 

Mتعداد کل نقاط اندازه گیري : 

𝐿pf = Lp − K2                                                                                                                                   D3 

 که در آن:
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K2 مقدار متوسط ضریب تصحیح محیط روي سطح اندازه گیري در واحد دسی بل که طبق پیوست :E  به
 دست می آید

𝐿𝑝𝑓 ،تراز فشار صداي سطح :dB :20، مرجع Pa 

D3.3 ) محاسبه تراز فشار صدا: تراز فشار صداLw(n) که نویز خارج شده از منبع براي هر اکتاو باند یک (
 به دست می آید. D4سوم را مشخص می کند، با استفاده از معادله 

𝐿𝑤(𝑛) = Lpf + 10. log �
S
S0
�                                                                                                            D4 

 که در آن:

Lw(n) تراز فشار صدا در :n ،امین اکتاو باند یک سومdB 

S ،مساحت سطح اندازه گیري که میانگین اندازه گیري ها روي آن گرفته شده است :m2 

S0 ،1: مساحت سطح مرجعm2 

در اکتاو باند یک سوم، باید جهت تعیین ترازهاي درجه  Lw(n)مقادیر به دست آمده براي تراز فشار صدا 
 این استاندارد آورده شده، مورد استفاده قرار گیرند. 5بندي صداي دستگاه که در بخش 
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 اصلی – K2. تعیین Eپیوست 

E1 .هدف 

E1.1  ،هدف: هدف این پیوست تبیین یک رویه جهت تعیینیک ضریب تصحیحK2 چگونگی رفتار ، است که
محیط تست که قدري از فضاي آزاد باالي یک صفحه منعکس کننده یا یک اتاق نیمه منعکس کننده انحراف 

صدا  تواناین ضریب اثراتی را که تولید پژواك از انرژي صوتی در فضا روي محاسبات  دارد را تعیین می کند.
رده شده، اندازه گیري هاي انجام شده براي روشی که جزئیات آن در این پیوست آو دارد را کاهش می دهد.

تراز فشار صداي یک دسته از منابع صدا در یک محیط معلوم ( فضاي اندازه گیري کنترل شده) را با یک 
دسته اندازه گیري هاي انجام شده براي تراز فشار صداي مشابه در فضاي تست ( که اندازه گیري هاي واقعی 

 یسه می کند تا ضریب تصحیح محاسبه شود.صداي چیلر انجام می گیرد) مقا

E2روش تست . 

E2.1  :ادوات و سیستم هاي ابزار دقیق به کار گرفته شده باید الزامات استاندارد ابزار دقیقANSI/AHRI 

(هاي) اندازه گیري که باید از نوع فضاي آزاد با قطر  را برآورده سازند، مگر در خصوص میکروفون 220
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12mm  و به همراهwindscreen .براي همه اندازه گیري ها، میکروفون باید مستقیماً در جهت  باشد
RSS .باشد 

E2.2  باید یک محوطه تخت داخلی یا خارجی باشد براي اندازه گیري کنترل شده محیط تست: محل تست
کاسی در ، هیچ جسم با قابلیت انعکه دستگاه تست روي آن قرار می گیرد که به غیر از صفحه منعکس کننده

آن وجود نداشته باشد. به طوري که انعکاس از منبع مورد نظر به فضاي آزاد باالي یک صقحه منعکس کننده 
 را برآورده سازد. D2.2محیط اندازه گیري کنترل شده باید الزامات بخش  رخ دهد.

یک فضاي بیرونی روي یک سطح منعکس کننده سخت بدون هیچ دیوار (یا انسداد) در نکته: به عنوان مثال، 
متري سطح متوازي السطوح باید به عنوان یک فضاي آزاد یا یک اتاق نیمه منعکس کننده با کیفیتی  15

که الزامات محیط تست براي دسته اندازه گیري هاي کنترل شده را برآورده سازد، در  ISO 3745مطابق 
 ر گرفته شود.نظ

E2.3  نقاط اندازه گیري میکروفون: نقاط اندازه گیري فشار صدا باید متناسب با یک متوازي السطوح مرجع
به همراه ماشین که کوچکترین متوازي ااسطوح مستطیلی فرضی است و انتهاي آن روي صفحه منعکس 

کوچکی از ماشین که باعث انعکاس  کننده است، تعیین شوند. در تعیین ابعاد متوازي السطوح مرجع، اثرات
 قابل توجه انرژي صدا نمی شوند، می توانند در نظر گرفته نشوند.

E2.3.1  متوازي السطوح اندازه گیري که میکروفون ها روي آن قرار می گیرند،یک سطح فرضی
است که ماشینی را در خود جاي می دهد که وجوه باال و جانبی آن موازي وجوه باال و جانبی 

 توازي السطوح است و در فاصله یک متري متوازي السطوح مرجع به سمت بیرون قرار دارد.م

E2.3.2  ایستگاه هاي اندازه گیري کلیدي باید بر روي نقطه وسط چهار طرف متوازي السطوح اندازه
 )D1گیري قرار گیرد (شکل 

E2.3.3 ایستگاه هاي اندازه گیري بیشتر باید در فواصل یک متري )d(  از ایستگاه هاي کلیدي به
بین آخرین ایستگاه بدون  )f( سمت گوشه هاي متوازي السطوح اندازه گیري اضافه شوند. فاصله

 ).D1واسطه و ایستگاه هاي گوشه باید کمتر یا مساوي یک متر باشد (شکل 

E2.3.4 اي متوازي السطوح اندازه گیري دقیق باید براي هر دو اندازه گیري انجام شده در فض
 کنترل شده و محیط تست استفاده شود.
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E2.3.5  اندازه گیري در هر ایستگاه باید در دو ارتفاع صورت پذیرد. نقطه باالیی باید در یک صفحه
افقی که یک متر باالتر از وجه باالي متوازي السطوح مرجع است، باشد. نقطه دوم باید در سطحی 

متري باالي صفحه منعکس کننده (هر  1,5سطح  میان صفحه باالیی و صفحه منعکس کننده یا در
 ). D2کدام که کمتر است) قرار بگیرد (شکل 

E2.4  موقعیت هاي منبع صداي مرجع: تعداد موقعیت هاي منبع صداي مرجع تابعی از طول متوازي
 به دست آید. E1و جدول  E1السطوح اندازه گیري است و باید با استفاده از شکل 

 

 

 

 مورد نیاز بر اساس طول متوازي السطوح RSS. تعداد موقعیت هاي E1جدول 
 RSSتعداد موقعیت هاي  ، مترDطول متوازي السطوح اندازه گیري، 

D ˂ 6 1 
6 ≤ D ˂ 8 2 
8 ≤ D ˂ 10 3 
10 ≤ D ˂ 12 4 
12 ≤ D ˂ 14 5 
14 ≤ D ˂ 16 6 

 

E2.5 (کنترل): در محیط تست ارزیابی کیفی شده،اتاق یا محیط فضاي آزاد ارزیابی کیفی شده  -روش تست 
در هر موقعیت اندازه گیري با  10000Hzتا  50Hzتراز فشار صدا باید براي هر اکتاو باند یک سوم از 

 استفاده از روش زیر اندازه گیري و ثبت شود:

E2.5.1  منبع صداي مرجعRSS  را در یکی از مکان هاي منبع نشان داده شده در شکلE1  قرار
 دهید.

E2.5.2  یک میکروفون را در مکانی ثابت و در راستاي متناسب با هر موقعیتRSS  تا  2در فاصله
انجام می شود. داده ها در  RSSقرار دهید. این اندازه گیري جهت بررسی پایداري  RSSمتري  3

وقعیت متوازي این موقعیت ثابت میکروفون باید به طور همزمان با داده هاي اندازه گیري هاي م
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به منظور معتبر بودن اندازه گیري، تراز فشار صدا در این مکان ثابت در طول السطوح برداشت شود. 
تغییر  dB 0.5نباید بیش از   10000Hzتا  50Hzتست در هر کدام از اکتاو باندهاي یک سوم از 

 کند.

E2.5.3 ي اکتاو باند یک سوم را در هر کدام از موقعیت هاي اندازه گیري داده هاي تراز فشار صدا
 در حال عملکرد نباشد به دست آورید. RSSروي متوازي السطوح به طوري که 

 

 K2مورد نیاز براي تعیین  RSS. شماتیک موقعیت هاي E1شکل 

E2.5.4  داده هاي تراز فشار صداي اکتاو باند یک سوم را در هر کدام از موقعیت هاي اندازه گیري
 در حال عملکرد باشد به دست آورید. RSSروي متوازي السطوح به طوري که 
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E2.5.4.1  اگر بر اساس بخشE2.4  چند موقعیتRSS  ،مورد نیاز باشدRSS  را به
 را تکرار کنید. E2.5موقعیت (هاي) جدید برده و موارد بخش 

E2.6 50تراز فشار صدا باید براي هر اکتاو باند یک سوم از محیط تست صدا:  -روش تستHz  تا
10000Hz  در هر موقعیت اندازه گیري در محیط تست با استفاده از روش بیان شده در بخش هاي

E2.5.1  تاE2.5.4.1 .اندازه گیري و ثبت شود 

 

E3محاسبه نتایج . 

E3.1 ) تصحیح نویز زمینه: همه ترازهاي فشار صداي اندازه گیري شدهLp(m) باید با نویز زمینه اندازه (
) در همان موقعیت و فرکانس مقایسه شود و براي هر فرکانس و موقعیت میکروفون، Lp(b)گیري شده (

وعه داده تعیین شود. این امر براي هر دو مجم ANSI/AHRI Standard 220میزان تصحیح باید طبق 
 باید انجام شود. E2.6و  E2.5هاي به دست آمده در بخش هاي 

E3.2 محیط کنترل: براي هر اکتاو باند یک سوم، چنانچه مقادیر اندازه -محاسبه تراز فشار صداي سطح
 اندازه گیري سطحروي  ي متوسطبراي نویز زمینه تصحیح شدند، تراز فشار صدا E2.5از بخش  گیري شده

 به دست می آید: E1 با استفاده از معادله )𝐿𝑝𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿( محیط کنترل

𝐿pCONTROL    =    10. log10 �
1
M � 100.10.Lp(m)

M

m=1

�                                                     E1 

 که در آن:

𝐿𝑝𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿کنترلی : متوسط تراز فشار صدا براي هر اکتاو باند یک سوم روي سطح اندازه گیري ،dB ،
 Pa 20مرجع: 

𝐿𝑝(𝑚) تراز فشار صداي اندازه گیري :mام ،dB :20، مرجع Pa 

Mکه شامل تمامی موقعیت هاي  : تعداد کل نقاط اندازه گیريRSS .می شود 



22 
 

E3.3 براي هر اکتاو باند یک سوم، چنانچه مقادیر اندازه گیري تستمحیط -محاسبه تراز فشار صداي سطح :
براي نویز زمینه تصحیح شدند، تراز فشار صداي متوسط روي سطح اندازه گیري محیط  E2.6شده از بخش 

 به دست می آید: E2 با استفاده از معادله )𝐿𝑝𝑇𝐸𝑆𝑇( تست

𝐿pTEST

= 10. log10 �
1
M � 100.10.Lp(m)

M

m=1

�                                                                                                  E2 

 که در آن:

𝐿𝑝𝑇𝑆𝐸𝑇 تست: متوسط تراز فشار صدا براي هر اکتاو باند یک سوم روي سطح اندازه گیري ،dB :20، مرجع 

Pa 

𝐿𝑝(𝑚) تراز فشار صداي اندازه گیري :mام ،dB :20، مرجع Pa 

M تعداد کل نقاط اندازه گیري که شامل تمامی موقعیت هاي :RSS .می شود 

E3.4  محاسبهK2،براي هر اکتاو باند یک سوم، ضریب تصحیح محیط : K2  را می توان با کم کردن تراز
 به دست آورد. E3فشار صداي میانگین در محیط کنترل از مقدار آن در محیط تست با استفاده از معادله 

K2 = LPTEST −   LPCONTROL                                                                                             E3 


