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 صداي چیلرهاي آبی تواندرجه بندي 

AHRI STANDARD 1280 

 . هدف1بخش 

چیلرهاي آبی صنعتی و صداي  تراز توانهدف. هدف این استاندارد تبیین روش هایی براي تعیین  1-1
این استاندارد شامل تبیین تعاریف، الزامات تست، الزامات درجه بندي، حداقل تجاري می باشد. 

 بندي منتشر شده و شرایط متابعت می باشد. الزامات براي انجام درجه
مقصود این استاندارد راهنمایی صنایع شامل تولیدکنندگان، مهندسین، نصابان، پیمانکاران قصد.  1-1-1

 .ان میباشدو مصرف کنندگ
 اصالح و بازبینی. این استاندارد در معرض اصالح و بازبینی با پیشرفت تکنولوژي است. 1-1-2

 

 کاربرد دامنه. 2بخش 

این استاندارد براي چیلرهاي آبی صنعتی و تجاري مورد استفاده براي تبرید یا تهویه زه کاربرد. حو 2-1
 ANSI/AHRIاین استاندارد تعریف شده است و بوسیله  3فضاها، همانطور که در بخش مطبوع 

Standards 550/590 (I-P)  551/591و (SI) درجه بندي عملکرد پکیج هاي خنک کننده آب ،
 سیکل تراکم بخار پوشش داده شده است به کار می رود.بوسیله 

 ANSI/AHRIتجهیزات هواخنک، که در دامنه کاربرد این استاندارد براي استثنائات.  2-2

Standard 270دي صدا تجهزات ن، درجه بUnitary  خارجی وAHRI Standard 370 درجه ،
  رجی قرار می گیرند کاربردي ندارد.بندي عملکردي صداي تجهیزات تهویه مطبوع و تبرید بزرگ خا

 . تعاریف3بخش 

تمامی اصطالحات این مستند از تعاریف صنعتی استاندارد از وب سایت اشري 
)terminology-resources/ashrae-publications/free--https://www.ashrae.org/resources( تبعیت می

 در غیر این صورت در این بخش تعریف می شود.کند

صداي دستگاه تحت تست در یک اتاق پژواك بوسیله  توان روش مقایسه. روشی براي تعیین تراز 3-1
مقایسه میانگین تراز فشار صداي دستگاه به میانگین تراز فشار صداي یک منبع صوتی مرجع با  

https://www.ashrae.org/resources--publications/free-resources/ashrae-terminology
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صدا برابر اختالف تراز فشار صدا می  تواناختالف در تراز صداي شناخته شده.  توانخروجی تراز 
 مشابه  با هر دو تنظیمات اندازه گیري است.  ،باشد وقتی که شرایط در اتاق

 ). واحد فرکانس و برابر با یک سیکل بر ثانیه.Hzهرتز( 3-2

3-3 Integrated Part-Load Value (IPLV) شکل از . یکmerit  بازدهpart-load  محاسبه
 (SI) 551/591و  ANSI/AHRI Standards 550/590 (I-P)شده با روش توصیفی در 

 رجه بندي استاندارد.در شرایط د

اکتاو باند. یک باند صدا شامل رنجی از فرکانس هایی که باالترین فرکانس آن دو برابر پایین ترین آن 3-4
تعریف شده ANSI/ASA Standard S1.11است. اکتاو باندهاي استفاده شده در این استاندارد در 

 اند. 

اکتاو باند یک سوم. یک باند صدا که رنجی از فرکانس هایی که باالترین فرکانس آن ریشه سوم دو  3-5
 ANSI/ASAبرابر پایین ترین آن است. اکتاو باندهاي یک سوم استفاده شده در این استاندارد در 

Standard S1.11.تعریف شده اند 

شده و مشخصه هاي عملکردي آنها تحت  درجه بندي منتشر شده. یک مجموعه از مقادیر مشخص 3-6
شرایط درجه بندي بیان شده که ممکن است براي سازگاري کاربرد یک دستگاه اعمال شود. این 

تولید شده توسط یک سازنده به  (شناسایی)مقادیر براي تمامی دستگاه هاي با سایز نامی و نوع 
صطالح درجه بندي منتشر شده همانطور که در اینجا استفاده می شود، ا کار برده می شود.

شامل درجه بندي تمامی مشخصات عملکردي نشان داده شده روي دستگاه یا منتشر شده در 
مشخصات، آگهی یا دیگر نوشته جات کنترل شده توسط سازنده در شرایط درجه بندي منتشر 

 می باشد.IPLVشده 

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

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

که  تمامی تنظیمات شرایط عملکرد تحت یک سطح منفرد از نتایج عملکرد،شرایط درجه بندي.  3-7
 باعث می شود تنها آن سطح از عملکرد اتفاق بیفتد.
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. شرایط درجه بندي که براي مقایسه مشخصه هاي عملکرد IPLVشرایط درجه بندي استاندارد  3-7-1
 مورد استفاده قرار می گیرند.

صداي  توان . یک منبع صداي ایرودینامیکی قابل انتقال که خروجی(RSS)منبع صداي مرجع  3-8
 را تولید می کند.با استحکام شناخته شده  بانداي پهن

 باید یا بهتر است. این واژه ها به صورت زیر تعبیر می شوند: 3-9

باید. جایی که باید یا نباید براي یک ارایه ي مشخص استفاده می شود در صورت ادعاي مطابقت  3-9-1
 با استاندارد این ارایه اجباري است.

براي نشان دادن ارایه هایی که اجباري نیستند ولی به عنوان یک تمرین این کلمه بهتر است.  3-9-2
 مطلوب محسوب می شوند استفاده می شود.

 سطح یک دستگاه.صداي منتقل شده از میان  توانمیانگین شدت صدا.  3-10

شده بوسیله منبع به شدت  تابشده برابر لگاریتم نسبت مولفه شدت صداي . Liتراز شدت صدا.  3-11
شدت صداي مرجع استفاده شده بیان می شود. (dB) صداي مرجع بر مبناي ده که با دسی بل

(واحدهاي شناخته  در نظر گرفته شده است pW/m2پیکووات بر متر مربع 1در این استاندارد 
یري و مستقیم مولفه شدت صدا برابر مقدار بردار شدت عمود بر سطح اندازه گ .شده بین المللی)

 می باشد.  شده به خارج حجم حصار منبع صدا

. ده برابر لگاریتم بر مبناي ده نسبت شدت صداي تابش شده توسط منبع به Lwصدا.  توانتراز  3-12
فاده شده تنشان داده می شود. شدت صداي مرجع اس  dBیک شدت صداي مرجع که با دسی بل

 در نظر گرفته شده است. pwپیکووات  1در این استاندارد 

 Weight Aجمع لگاریتمی سطوح شدت صداي AWeight ،LwA سطح شدت صداي  3-12-1
 اکتاوباند یک سوم.

. بیست برابر لگاریتم بر مبناي ده نسبت فشار صداي داده شده به یک فشار  Lpتراز فشار صدا، 3-13

 نشان داده می شود. dBکه با دسی بل 𝜇𝜇Pa 20صداي مرجع

صدایی که تعیین می  توانیا انتها کانالی براي  HVAC. دستگاه (UUT)دستگاه تحت تست  3-14
 شود. 
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یک مونتاژ پیش ساخته تولید شده در کارخانه (نه لزوما حمل شونده به صورت یک چیلر آّبی.  3-15
پکیج) از یک یا چند کمپرسور، کندانسور، با اتصاالت داخلی و ملحقات، که با هدف خنک سازي 

حرارت از  گرفتناز سیکل تبرید تراکم بخار براي  مشخصاًکه دستگاهی آب طراحی  شده است. 
کندانسور مبرد ممکن یک واسط خنک ساز، معموال آب استفاده می کند. آب و دفع حرارت به 

 است جزو بخش داخلی پکیج باشد و یا خیر. 

 . الزامات تست4بخش 

صدا استاندارد می باید بوسیله اتاق پژواك داراي  توانتمامی درجه بندي هاي تراز الزامات تست.  4-1
یک میدان آزاد باالي که یک ، یا یک فضاي داخل یا خارج نیمه منعکس کنندهشرایط الزم، اتاق 

است و یا بوسیله آزمون هاي استفاده شونده در اتاق شدت صدا تعیین  منعکس کنندهصفحه 
 گردند.

تمامی الزامات را مطابق با تست هاي صدا در یک اتاق پژواك باید در اتاق پژواکی که  4-1-1
ANSI/AHRI Standard 220 ور که براي چیلرهاي آبی در ، همانطمرتفع نمایند هدایت شوند

 ANSI/AHRIهاي صدا باید مطابق با تست  از این استاندارد موافقت شده است. Eضمیمه

Standard 220  یک از با استفادهRSS تفع می کند و مطابق با که الزامات عملکردي را مر
ANSI/AHRI Standard 250 شوند.ت شود هدایمی تنظیم 

آزاد باالي سطح اندازه میدان که یک شرایط  نیمه منعکس کنندهتست هاي صدا در یک اتاق  4-1-2
هدایت شود همانطور که  ISO 3745گیري یا باالي یک صفحه منعکس کننده باید مطابق با 

 موافقت شده است. براي چیلرهاي آبی از این استاندارد Fدر ضمیمه 

باالي یک صفحه آزاد ضروري  میدانتست هاي صدا در فضاهاي داخلی و خارجی که بعنوان یک  4-1-3
هدایت شوند همانطور که در ISO 3744کننده محدود شده است می باید مطابق با منعکس 
 از این استاندارد براي چیلرهاي آبی موافقت شده است. Fضمیمه 

 AHRI Standardآزمون هاي صدا که از شدت صدا استفاده می کنند باید مطابق با  4-1-4

هدایت شوند همانطور که براي چیلرهاي آبی موافقت شده است. براي چیلرهاي آبی، مولفه 230
کل  ،گفته شده ANSI/AHRI Standard 230از  7همانطور که در بخش  صداي مورد نظر

 اید شامل محدوده تمامی چیلر باشد.باندازه گیري  شبکه چیلر است.
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درجه بندي هاي صداي استاندارد باید بر اساس تست هاي صداي با عملکرد دستگاه شرایط تست.  4-2

و ANSI/AHRI Standard 550/590 (I-P)در شرایط درجه بندي مشخص شده در 

ANSI/AHRI Standard 551/591 (SI).تست هاي صدا باید مطابق با تعریفات  هدایت گردد
 زیر هدایت شوند:

درجه بندي هاي صداي استاندارد باید برا اساس تست هاي درجه بندي هاي صداي استاندارد،  4-2-1
، براي هر یک از چهار شرایط بارگذاري Hzکانس،، فاز و فرVصدا با عملکرد دستگاه در ولتاژ، 

 هدایت شود. IPLVموردنیاز براي تعیین 

درجه بندي هاي صداي کاربرد براي شرایط دیگر از شرایط درجه . درجه بندي صداي کاربرد 4-2-2
 می باشد. AHRIبندي استاندارد 

در طی تست هاي درجه بندي صدا، شرایط عملکرد دستگاه نباید از تلرانس هاي شرایط تست.  4-2-3
 ANSI/AHRIهاي مشخص شده در  شرایط عملکرد مشخص شده بوسیله بیشتر از تلرانس

Standard 550/590 (I-P)  وANSI/AHRI Standard 551/591 (SI) .انحراف یابد 

باید در اکتاو گرفته شده  یا تراز شدت صداتراز فشار صدا اطالعات اطالعاتی که باید برداشت شود.  4-3
است) مطابق با رویه مشخص شده براي نوع  مورد احتیاج 10000Hz تا Hz 50باند یک سوم (

 تست هدایت شوند. 

 ANSI/AHRIدستگاه تحت تست باید داخل اتاق پژواك همانطور که در نصب دستگاه.  4-4

Standard 220   یا مطابق ضمیمهF  4یا  2-1-4وقتی که آزمون گیري مطابق بخش هاي-
است  4-1-4وقتی که آزمون گیري مطابق بخش  Hاز این استاندارد یا مطابق ضمیمه  1-3

 جایگذاري شود. 

 

 . الزامات درجه بندي5بخش 

صدا باید براي عملکرد کامل دستگاه در شرایط درجه  تواندرجه بندي درجه بندي هاي محصول.  5-1
 اتفاق بیفتد.  AHRIاستاندارد   IPLVبندي 

 درجه بندي هاي زیر مورد احتیاجند: IPLVدر هر یک از چهار نقطه بارگذاري  5-1-1
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 ) Hz 8000تا  Un-weighted )63 Hzصداي اکتاو باند توانترازهاي  5-1-1-1

 ) Hz 10000تا  Weight A ،dB ) AWeight 50 Hzصداي  توانتراز کلی  5-1-1-2

 اطالعات زیر اختیاري است: 5-1-2

 )Hz 10000تا  Un-weighted، dB)50 Hzصداي اکتاو باند یک سوم  توان ترازهاي 5-1-2-1

اگر قرار بر انتشار این ها باشد، درجه بندي هاي عملکرد باید شامل . عملکرددرجه بندي هاي  5-2
 اطالعات زیر باشد:

 )Hz 8000تا  Un-weighted )63 Hzصداي اکتاو باند  توانترازهاي  5-2-1

 )Hz 10000تا  Weight A ،dB ) AWeight 50 Hzصداي  توانتراز کلی  5-2-2

 اطالعات زیر اختیاري است: 5-2-3

 )Hz 10000تا  Un-weighted، dB )50 Hzصداي اکتاو باند یک سوم توانترازهاي  5-2-3-1

صداي اکتاو باند یک سوم دستگاه می  توانترازهاي صداي اکتاو باند یک سوم. توانتعیین ترازهاي  5-3
 تعیین شوند.ANSI/AHRI Standard 220بایست بر اساس 

صداي اکتاو باند باید بر اساس  توانمحاسبات تراز صداي اکتاو باند.  توانمحاسبات تراز  5-3-1
ANSI/AHRI Standard 220  .صداي اکتاو باند باید به نزدیک  توانهر تراز ایجاد شوند

 آورده شده است. Cترین دسی بل گرد شود. یک نمونه از رویه محاسبه در ضمیمه 

 ANSI/AHRIباید بر اساس  Weight Aصداي  توان. تراز Weight Aصداي  توانتراز  5-3-2

Standard 220.محاسبه گردد 

، باید به نزدیک ترین دسی بل گرد شود. یک نمونه از رویه محاسبه در Weight Aصداي  توانتراز 
 آورده شده است. Dضمیمه 

درجه بندي هاي صداي عملکرد براي شرایطی غیر از شرایط درجه بندي هاي صداي عملکرد.  5-4
باید بر اساس تست هاي صدا با عملکرد دستگاه در آن شرایط AHRIدرجه بندي استاندارد 

 هدایت شود. 

 داده هاي مورد نیاز براي درجه بندي هاي منتشر شده. حداقل 6بخش 
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براي دستگاه با  می بایست  صداي منتشر شده تواندرجه بندي هاي منتشر شده. درجه بندي هاي  6-1
عالوه نیاز هستند باشد.  AHRIتمامی مولفه هاي اجرایی که براي تولید درجه بندي استاندارد 

عمل می صدا ممکن است براي دستگاهی که در نقاط درجه بندي عملکرد  توانبر این، اطالعات 
 کند انتشار یابد.

 مورد احتیاج.  6-1-1

  تا Hz 63اکتاو باند به نزدیک ترین دسی بل از  Un-weightedصداي توانزهاي ترا 6-1-1-1

8000 Hz   . 

 10000تا  Hz 50کل به نزدیک ترین دسی بل که طیف  Weight Aصداي  توانتراز  6-1-1-2

Hz.را پوشش می دهد 

آزاد باالي یک صفحه  میداننحوه  اندازه گیري صدا. اتاق پژواك، اتاق نیمه منعکس کننده،  6-1-1-3
 منعکس کننده یا شدت صدا.

 ظرفیت و شرایط درجه بندي (شامل آب ورودي کندانسور و دماهاي آب خنک شده خروجی) 6-1-1-4

 اکتاو باند یک سوم. Un-weightedصداي تواناختیاري. تراز هاي  6-1-2

 

 تبعیت. شرایط 7بخش 

اختیاري است، براي محصوالت و تجهیزاتی در . در حالی که تبعیت از این استاندارد تبعیت 7-1
)، تبعیت با این استاندارد نباید ادعا و 2) و چشم انداز (بخش 1محدوده هدف استاندارد (بخش 

تضمین شود مگر اینکه این ادعاها تمامی الزامات استاندارد و تست و درجه بندي با تطابق کامل با 
ند. محصوالتی که تمامی الزامات این استاندارد را برآورده این استاندارد اندازه گرفته و گزارش می شو

هیچ وجه نمی توانند این استاندارد را به صورت نوشتاري، شفاهی و یاالکترونیکی  نمی سازند، به
 مرجع قرار داده، بیان کرده یا مورد تصدیق قرار دهند.
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اطالع و آگاهی  جهت-صداي اکتاو باند توان. نمونه محاسبه ترازهاي Cپیوست 

 دهنده

 Lw1، صداي اکتاو باند توانمحاسبه ترازهاي  نمونه. C1جدول 
فرکانس هاي 

مرکز اکتاو باند 
یک سوم، 

 هرتز

 توانترازهاي 
صداي اکتاو 

باند یک سوم، 
Lwj 

100.1(Lwj) 

فرکانس هاي 
مرکز اکتاو 
 باند، هرتز

� 100.1(Lwj)
3i

𝑗=3𝑖−2

 
 توانترازهاي 

صداي اکتاو 
 Lwiباند، 

50 
63 
80 

61.2 
71.9 
75.1 

1,318,257  
15,488,166  
32,359,366  

63 49,165,789  77 

100 
125 
160 

68.8 
60.3 
62.8 

7,585,776  
1,071,519  
1,905,461  

125 10,562,756  70 

200 
250 
315 

59.0 
60.7 
57.8 

794,328  
1,174,898  
602,560  

250 2,571,785  64 

400 
500 
630 

57.7 
53.2 
50.6 

588,844  
208,930  
114,815  

500 912,589  60 

800 
1000 
1250 

48.9 
48.3 
48.1 

77,625  
67,608  
64,565  

1000 209,798  53 

1600 
2000 
2500 

49.3 
49.5 
50.8 

85,114  
89,125  

120,226  
2000 294,465  55 

3150 
4000 
5000 

51.4 
48.4 
46.3 

138,038  
69,183  
42,658  

4000 249,879  54 

6300 
8000 

10000 

43.3 
40.3 
38.6 

21,380  
10,715  
7,244 

8000 39,339  46 
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 جهت اطالع و آگاهی A Weightصداي  توان. نمونه محاسبه ترازهاي Dپیوست 

 

 AWeight ،LwAصداي  توانمحاسبه ترازهاي  نمونه. D1جدول 

فرکانس هاي مرکز 
اکتاو باند یک سوم، 

 هرتز

 توانترازهاي 
صداي اکتاو باند 

 Lwjیک سوم، 

تنظیمات 
AWeight 

صداي  توانترازهاي 
Weight  A اکتاو

باند یک سوم، 
LwAj 

100.1(LwAj) 

50 
63 
80 

61.2 
71.9 
75.1 

-30.2 
-26.2 
-22.5 

31.0 
45.7 
52.6 

1,259  
37,154  

181,970  
100 
125 
160 

68.8 
60.3 
62.8 

-19.1 
-16.1 
-13.4 

49.7 
44.2 
49.4 

93,325  
26,303  
87,096  

200 
250 
315 

59.0 
60.7 
57.8 

-10.9 
-8.6 
-6.6 

48.1 
52.1 
51.2 

64,565  
162,181  
131,826  

400 
500 
630 

57.7 
53.2 
50.6 

-4.8 
-3.2 
-1.9 

52.9 
50.0 
48.7 

194,984  
100,000  
74,131  

800 
1000 
1250 

48.9 
48.3 
48.1 

-0.8 
0.0 
0.6 

48.1 
48.3 
48.7 

64,565  
67,608  
74,131  

1600 
2000 
2500 

49.3 
49.5 
50.8 

1.0 
1.2 
1.3 

50.3 
50.7 
52.1 

107,152  
117,490  
162,181  

3150 
4000 
5000 

51.4 
48.4 
46.3 

1.2 
1.0 
0.5 

52.6 
49.4 
46.8 

181,970  
87,096  
47,863  

6300 
8000 

10000 

43.3 
40.3 
38.6 

0.1 
-1.1 
-2.5 

43.2 
39.2 
36.1 

20,893  
8,318  
4,074  

� 100.1(𝐿𝑤𝐴𝑗)
24

𝑗=1
= 2,098,136 

𝐿𝑤𝐴 = 10. [𝑙𝑜𝑔10(2,098,136)] = 63 𝑑𝐵𝐴 
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صدا با استفاده از اندازه گیري هاي فشار صداي  توان. تعیین ترازهاي Eپیوست 

 اصلی-تولید شده در یک اتاق پژواك اصلی 

 

 . هدفE1بخش 

E 1-1  صدا  توانترازهاي  مشخص نمودنتعیین رویه اي براي  پیوست هدف. هدف اینLw با پیروي ،
و بر اساس واك داراي شرایط الزم ژاز اندازه گیري روش مقایسه در یک پهناي باند اتاق پ

ANSI/AHRI Standard 220  .می باشد 

صداي استاندارد باید بوسیله آزمون هاي هدایت شده در یک اتاق  توانتمامی درجه بندي هاي تراز 
اتاق ،تعیین گردد.را برآورده می سازد ANSI/AHRI Standard 220پژواکی که الزامات 

در پهناي باند داراي شرایط الزم  ANSI/AHRI Standard 220همچنین باید مطابق با 
تصدیق می شود زیرا حجم اتاق باید بزرگ   ،تنها پهناي باند مورد احتیاج داراي صالحیتباشد. 
به علت سایز بزرگ اتاق و به علت اینکه به این علت که ابعاد دستگاه باید اندازه گیري شود.باشد 

بیشتر صداها در این نوع از دستگاه ها در فرکانس هایی باالتر از حد صالحیت فرکانس باالیی از 
صالحیت فرکانس گسسته مجاز است ود، خواهد ب AHRI Standard 220از  7-2-5بخش 

 .ولی مورد احتیاج نیست

 صدا توان. محاسبات و الزامات تست E2بخش 

استفاده از همان  ترازهاي فشار صداي منبع صداي مرجع، صداي پس زمینه و دستگاه تحت تست باید با
 و ابزار دقیق، windscreenمیکروفون، پخش کننده صدا (در صورت استفاده)، مسیر یا موقعیت هاي 

 شد باید اندازه گیري شود. استفاده اتاق تعیین کیفیتبراي آنالیزور همانطور که  زمان هاي مشاهده

E2-1 ،حجم دستگاه تحت تستUUT حجم .UUT  درصد حجم اتاق باشد. 10نباید بیشتر از 

E2-2 .اندازه گیري ها باید با مکان دستگاه تحت تستUUT  در یک مکان درون ناحیه تصدیق شده
 صورت گیرد. ANSI/AHRI Standard 220از  4مطابق بخش 

E2-3 .متر  1,5هیچ نقطه یا موقعیتی از میکروفون روي یک مسیر نباید کمتر از موقعیت هاي میکروفون
متر به پخش  0,5در هیچ نقطه اي میکروفون نباید از از هر سطح اتاق پژواك باشد. 
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حداقل فاصله (به متر) بین میکروفون و هر موقعیت خان نزدیک تر باشد. کننده چر
 تعیین شود. ANSI/AHRI Standard 220در  1اندازه گیري باید مطابق با معادله 

E2-4  فضاي میانه ي اطالعات صدا باید استفاده شود،  یک مسیردهی میکروفونمسیر میکروفون. اگر از
با استفاده از یک مسیر دهی میکروفون با یک سرعت ثابت و در یک مسیر مشخص 

 اندازه گیري شود.  ANSI/AHRI Standard 220از  6-4شده در بخش 

E2-5 .اگر یک آرایش از میکروفون ها استفاده شود، باید شامل حداقل شش . میکروفون هاي ثابت
 ANSI/AHRIاز  7-4باشد همانطور که در بخش موقعیت میکروفونها) میکروفون (یا 

Standard 220  .گفته شده است 

E2-6  مالحظاتRSS. ،براي اهداف این استانداردRSS  باید مشخصات مورد احتیاج در
ANSI/AHRI Standard 250  را داشته باشد و مطابقANSI/AHRI 

Standard 250  .کالیبره شودRSS  داراي شرایط الزم در باید در یک پهناي باند
از  RPM 2باید در محدوده مثبت منفی  RSSواقع شود. UUTمتري از  1,5مکان 

RPM .به منظور جلوگیري از نیاز به اصالح پس زمینه و عدم کالیبره شده عمل نماید
 RSS  ،15 dBاطمینان اضافه شده متناظر، پیشنهاد می شود ترازهاي فشار صدا 

باید  RSSبه هر حال باالتر از ترازهاي پس زمینه در رنج فرکانسی مطلوب باشند. 
و از  Hz 315تا  50باالتر از پس زمینه براي اکتاوباند یک سوم از  dB 6حداقل 
براي اکتاوباند یک سوم با فرکانس هایی بین  dB 10و حداقل Hz 10000تا  6300
 باشد.  Hz 5000تا  400

E 2-7  اندازه گیري ها. اندازه گیري هايUUT ،RSS  و ترازهاي فشار صداي پس زمینه باید در
 ساخته شوند.  dB 0.1عبارات اکتاوباندهاي یک سوم به نزدیک ترین 

E 2-8  تراز فشار صداي اکتاو باند یک سوم، همانطور که براي صدا اکتاوباند یک سوم. توانمحاسبات تراز
UUT همانطور که در اتاق اندازه گیري می شود و تراز فشار صداي اکتاوباند یک سوم،
اصالح  E2و  E1در اتاق اندازه گیري می شود باید مطابق با معادالت  RSSبراي 

اگر اختالف بین پس زمینه و تراز اندازه گیري شده کمتر از محدوده نشان داده شوند. 
وقتی اما باید مشخص شوند باشد مقادیر ممکن است گزارش شوند  E1شده در جدول 

به وسیله پس زمینه و پتانسیل یک عدم اطمینان بیشتر از  آنچیزي که در بخش  که
توجه تعریف شده است تحت تاثیر قرار گرفته اند. ANSI/AHRI Standard 220از  1-1
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کمتر از  UUTصدا کنید که وقتی که اختالفات بین پس زمینه و ترازهاي شدت 
صدا محافظه کارانه خواهد  تواناست نتایج تراز  E1مقادیر نشان داده شده در جدول 

بود و تخصیص در تمامی نتایج منتشر شده این را واضح خواهد کرد که این یک حد 
محاسبه  E3صداي اکتاو باند یک سوم باید مطابق با معادله  توانترازهاي باالیی است. 

-6گرد شود. وقتی که ترازهاي اکتاو باند مطابق بخش  dB 0.1شود و به نزدیک ترین 
باید وقتی که تحت تعیین شود تراز اکتاو باند  ANSI/AHRI Standard 220از  6

اکتاو باندهاي  هر یک از صورتی که درتاثیر صداي پس زمینه قرار گرفته شناسایی شود 
 اکتاو باند تجاوز نمایند.از تراز یا بیشتر  dB 0.5ه یک سوم محدود شده پس زمین

E1 L"p=Lp-Kl 
E2 L"pr=Lpr-Klr 
E3 Lw=Lwr+(L"p-L"pr) 

 

 جایی که:

Kl تراز تصحیح پس زمینه =UUT ،(dB re: 20 μPa) معادله ،E5 

Klr تراز تصحیح پس زمینه =RSS  ،(dB re: 20 μPa) معادله ،E6 

Lwr صداي اکتاو باند یک سوم  توان= ترازRSS ،(dB re: 1 pW) 

L"p با عملکرد = تراز فشار صدا متوسط زمانی اکتاو باند یک سوم تصحیح شده پس زمینهUUT ،(dB 

re: 20 μPa) 

L"pr تراز فشار صدا متوسط زمانی اکتاو باند یک سوم تصحیح شده پس زمینه با عملکرد =RSS  ،
(dB re: 20 μPa) 

E 2-8-1 هاي صداي پس زمینه. تصحیح هاي صداي پس زمینه تصحیحK1  یا K1 میانگین تمامی ،
باید با موقعیت هاي میکروفون یا براي میکروفون مسیري در هر اکتاو باند یک سوم 

 زیر محاسبه شود.  E7تا  E4استفاده از معادالت 

 

E4 '
p(ST) p(B)L L L= − 

E5 '
r pr(ST) p(B)L L L= − 
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E6 0.1. L
1k 10.log(1 10 )−= − −  

E7 f0.1. L
lrk 10.log(1 10 )−= − −  

 

 

 جایی که:

Kl تراز تصحیح پس زمینه =UUT ،(dB re: 20 μPa) معادله ،E5 

Klr تراز تصحیح پس زمینه =RSS  ،(dB re: 20 μPa) معادله ،E6 

L'p(ST)  میانگین تراز فشار صداي میانگین زمانی اکتاو باند یک سوم (تصحیح نشده) اندازه گیري =
از میان تمامی موقعیت هاي میکروفون یا براي میکروفون مسیردهی شده با شده 

 UUT ،(dB re 20 μPa)عملکرد 

L'pr(ST)  اندازه گیري شده شدهنتصحیح (=میانگینتراز فشار صدا متوسط زمانی اکتاو باند یک سوم(
 :RSS  ،(dB reبا عملکرد در تمامی موقعیت ها یا براي تمامی مسیرهاي میکروفون 

20 μPa) 

L'p(B)= در تمامی تراز فشار صدا متوسط زمانی اکتاو باند یک سوم از میانگین صداي پس زمینه
 (dB re: 20 μPa)، یا براي تمامی مسیرهاي میکروفون موقعیت ها

مساوي با  ΔLr ≥ 15 dB  ،K1rمساوي با صفر در نظر گرفته می شود و اگر  ΔL ≥ 15 dB ،k1اگر 
صفر در نظر گرفته می شود و تصحیحی براي صداي پس زمینه نباید در نظر گرفته 

 شود. 

و کمتر و  Hz 315، براي اکتاو باندهاي یک سوم فرکانس مرکزي ΔLr< 15 dBیا  dB ≤ ΔL 6اگر 
6,300 Hz  ،و باالترK1  وK1r  باید مطابق معادلهE5  و/یاE6  .اگرمحاسبه شودdB 6< ΔL  باشد

K1  1.26باید dB  قرار داده شود و این موضوع باید به طور واضح در متن گزارش و نمودارها و جداول
 E1جدول ارایه می دهند بیان شود.  UUTصدا  تواننتایج در باندهایی که باندهاي باالیی را براي تراز 

  0ماکزیمم تصحیح پس زمینه بوسیله اکتاو باند یک سوم را لیست کرده است

 تا  Hz 400، براي اکتاو باندهاي یک سوم فرکانس مرکزي ΔLr< 15 dBیا  dB ≤ ΔL 10اگر 

5,000 Hz, ،K1  وK1r  باید مطابق معادلهE5  و/یاE6  .اگر محاسبه شودΔL is <10 dB  سپس
K1  0.46باید dB  تنظیم شود و این موضوع باید به طور واضح در متن گزارش و نمودارها و جداول
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 E1جدول ارایه می دهند بیان شود. UUTصدا  تواننتایج در باندهایی که باندهاي باالیی را براي تراز 
 . ماکزیمم تصحیح پس زمینه بوسیله اکتاو باند یک سوم را لیست کرده است

 

 

 محدودیات تصحیح پس زمینه با اکتاو باند یک سوم . E1جدول 

 K1r ،dBیا  K1ماکزیمم مقدار 
 UUTتفاوت بین پس زمینه و 
،  RSSیا ترازهاي فشار صداي 

dB 

اکتاوباند یک سوم فرکانس طیف 
 Hzهاي مرکزي،

1.26 6 50-315 
0.46 10 400-5000 
1.26 6 6300-10000 

 

بوسیله اکتاو باند یک سوم باید براي تعیین ترازهاي درجه  LW(n)صدا،  توانمقادیر نتیجه براي تراز 
 از این استاندارد تعریف شده است استفاده شود.  5همانطور که در بخش بندي صداي دستگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۵ 
 

 

 

 

 

 ده از اندازه گیري هاي فشار صدايصدا با استفا توان. تعیین ترازهاي Fپیوست 

 .اصلیکننده  منعکسآزاد باالي یک صفحه  فضاتولید شده در یک 

 . هدفF1بخش 

F 1-1  صدا  توانتعیین رویه اي براي مشخص نمودن ترازهاي  پیوست هدف. هدف اینLw با اندازه ،
همانطور که در  کننده منعکسآزاد ضروري باالي یک صفحه  میدانفشار صدا در یک گیري 

ISO 3744  کننده  منعکسآزاد ضروري باالي یک صفحه میدان موافقت شده یا در یک شرایط
 موافقت شده می باشد.  ISO 3745در یک اتاق نیمه منعکس کننده همانطور که در 

 . روش تستF2بخش 

F 2-1به کار برده شده باید تمامی الزامات ابزار دقیقو سیستم هاي  ابزار دقیق.ابزار دقیق
ANSI/AHRI Standard 220  به جز آنهایی که میکروفون هاي اندازه گیري

 آزاد باشند را برآورده سازد.میدان  باید از نوع

F 2-2 .محیط تست باید مسطح، داخل و خارج آن فاقد هر گونه اشیا منعکس محیط تست
آزاد باالي یک صفحه میدان که منبع به کننده عالوه بر این سطوح منعکس کننده، 

 کننده باز می تاباند.  منعکس

F 2-2-1  متر وراي سطح اندازه گیري گسترش  3,5کننده باید حداقل  منعکسصفحه
(پایین ترین فرکانس Hz 50 در  (λ/2)این فاصله تقریبا برابر نصف طول موج یابد.

 مطلوب) است. 
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F 2-2-2  محیط تست باید الزامات کیفیتISO 3744  یاISO 3745  در صورت کاربرد
 را برآورده سازد.

F 2-2-3  نیاز به مقدار تصحیح محیطی(K2) براي محاسبه انحراف محیط تست از شرایط 
براي اهداف تعیین شود.  Hپیوست ایده آل، باید با استفاده از رویه توصیف شده در 

محدود شود.  dB ≤ K2 ≤ + 2.0 dB 2.0-باید به  K2این مستند مقدار 
 RSSباید بوسیله تست و تنها با استفاده از یک محور عمودي  K2تصحیح محیطی 

کالیبره  ANSI/AHRI Standard 250الزامات را برآورده سازد و مطابق با 
 گردد. 

F 2-3 .د نسبت به یک متوازي اندازه گیري فشار صدا بای نقاطنقاط اندازه گیري میکروفون
فرضی، منتهی شده به صفحه بازتاب  مستطیلیمتوازي السطوح السطوح مرجع، 

متوازي السطوح  سایزدر تعیین   تعیین شوند.که دستگاه را محصور می کند  کننده
براي تشعشع غیر محتمل هستند برجستگی هاي کوچکتر از دستگاه کهمرجع، 

 از انرژي صوتی ممکن است نادیده گرفته شوند.کننده هاي بزرگ 

F 2-3-2 ه گیري، مساحت سطح اندازS با معادله ،F1 :زیر داده می شود 

F1 S .(L / 2).((W / 2) H)= π + 
 

 جایی که:

H  ،ارتفاع متوازي السطوح اندازه گیري =m 

L  ،طول متوازي السطوح اندازه گیري =m 

S  ،سطح اندازه گیري مساحت =m2 

W  = ،عرض متوازي السطوح اندازه گیريm 

 ).F1(تصاویر  L ≥ Wکه 
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 . سه نماي ابعادي از متوازي السطوح اندازه گیريF1تصویر 

تعادل بر پایه ي اطالعات تجربی یک سطح نیم کره معادل را محاسبه می نماید که  F1معادله توجه: 
 بین روش بررسی و روش اتاق پژواك است. 

F 2-3-3  ایستگاه ها ي اندازه گیري کلید باید در نقطه میانی هر یک از چهار طرف متوازي السطوح
 .)F1(شکل  جایگذاري شوداندازه گیري 

F 2-3-3-1  اندازه گیري بیشتر باید در فواصل یک متري از ایستگاه هاي کلیدي به سمت ایستگاه هاي
. فاصله بین آخرین ایستگاه بدون واسطه و . گوشه هاي متوازي السطوح اندازه گیري اضافه شوند

 ).F1(شکل ایستگاه هاي گوشه باید کمتر یا مساوي یک متر باشد 

F 2-3-3-2 1باالترین باید یک صفحه افقی رفته شود.اید در دو ارتفاع در هر ایستگاه گاندازه گیري ها ب 
متر  6باالترین میکروفون نباید از  (H)ارتفاع باشد. متر باالتر از باالي متوازي السطوح مرجع 

. اگر )F1متر باالتر از صفحه منعکس کننده باشد (شکل  1,5دومی باید در سطح تجاوز کند. 
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متر یا کمتر باشد در این صورت اندازه گیري ها فقط در ارتفاع  3جع ارتفاع متوازي السطوح مر
 متري نیاز هستند.  1,5

F 2-3-3-3  ،تراز فشار صداي صفحهLPf ،،باید بوسیله اضافه کردن مقدار تصحیح محیطیK2  براي
 شرایط ایده آل تنظیم گردد.از محاسبه انحرافات محیط تست 

F 2-4  50 اطالعاتی که باید گرفته شوند. تراز فشار صدا باید در هر یک از اکتاوباندها از Hz تا 

10,000 Hz و ضبط شود.  ياندازه گیر ،در هر موقعیت اندازه گیري 

F 2- 4-1  باید با عملکرد دستگاه در هر یک از دو حالت تعریف شده یک ست کامل از اندازه گیري ها
 گرفته شود.این استاندارد  1-2-4در بخش 

F 2-4-2  اندازه یک اجراي اندازه گیري اضافه باید براي تعیین سطح صداي پس زمینه در هر موقعیت
 ایجاد شود.گیري 

 محاسبه نتایج. F3بخش 

F 3-1  ،تصحیح صداي پس زمینه. هر یک از ترازهاي فشار صداي اندازه گیري شدهLp(m) ، باید با
در موقعیت مشابه و فرکانس و ، مقایسه شود Lp(b)صداي پس زمینه اندازه گیري شده 

 ANSI/AHRI Standardتصحیح براي هر موقعیت میکروفون و فرکانس باید بر اساس 

 تعیین شود.  220

F 3-2 .براي هر اکتاو باند یک سوم یک بار مقدار اندازه گیري شده براي محاسبه تراز فشار صداي سطح
صداي پس زمینه تصحیح شده است. تراز فشار صداي میانگین در باالي سطح اندازه گیري را 

 .F3و  F2با استفاده از معادله  Lpfتنظیم شده براي اثرات محیطیLp ,محاسبه کنید، 

F2 
P ( m)0.10.LM

P 10
m 1

1L 10.log ( 10 )
M =

= ∑ 

 

 جایی که:  

Lp  تراز فشار صدا براي اکتاو باند یک سوم، میانگین شده در باالي سطح اندازه گیري، به =dB ،re: 

20 μPa 

LP(m)  تراز فشار صدا از =m  امین اندازه گیري، بهdB ،re: 20 μPa 
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M  = تعداد مجموع موقعیت هاي اندازه گیري 

 

F3 Pf P 2L L K= − 
 

 جایی که: 

L pf  تراز فشار صداي سطح، به =dB ،re: 20 μPa 

K2  = مقدار اصلی از تصحیح محیطی در باالي یک سطح اندازه گیري به دسی بل، همانطور که از
 تعیین می شود.  Hپیوست 

F 3-3  صدا  توانتراز صدا. توانمحاسبه ترازLW(n) که صداي ساتع شده با منبع براي هر اکتاو باند ،
 محاسبه گردد. F4یک سوم را مشخص می نماید باید با استفاده از معادله 

F4 Pf

0

SLw(n) L 10.log( )
S

= + 

 

 جایی که: 

LW(n)  صدا در  توان= ترازn ،امین اکتاو باند یک سومdB 

S  = ،مساحت سطح اندازه گیري در باالي چیزي که اندازه گیري میانگین گیري شده استm2 

S0  = = 1 مساحت سطح مرجع m2 

، بوسیله اکتاو باند یک سوم باید براي تعیین ترازهاي درجه LW(n)صدا  توانمقادیر نتایج براي تراز 
 استفاده شود. از این استاندارد  5بندي صداي دستگاه همانطور که در بخش 
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 جهت اطالع و آگاهی-. بزرگی خطاهاي اندازه گیري ممکنGپیوست 

 

صد اکه بر اساس این استاندارد تعیین  توان. بیشینه انحراف هاي استاندارد از تکرارپذیري تراز G1جدول 
 شده است

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

 دسی بل -σR0باند یک 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 

AWeight ،σR0- دسی بل 
WeightA 0,51 

هرتز نویز با طیف نسبتاً تخت را حذف می  10000تا  50براي منابعی کاربرد دارد که در بازه فرکانس   1
 کند.
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 اصلی – k2. تعیین  H پیوست 

 . هدفH1بخش 

H 1-1  تصحیح،  فاکتورهدف. هدف این پیوست فراهم کردن رویه اي براي تعیین یکK2 که رفتار ،
آزاد باالي یک صفحه بازتاب کننده یا یک -آبی که به آرامی از یک فضا ریک محیط تست چیل

این فاکتور جهت سبک انحراف می یابد را اندازه گیري نماید.  اتاق تست نیمه منعکس کننده
.  استفاده می شود توانسازي اثرات پر انعکاس ساخت انرژي اکوستیک در فضا روي محاسبه تراز 

روش شرح داده شده در این پیوست یک سري از اندازه گیري هاي سطح فشار صداي منبع 
را با یک سري از اندازهگیري هاي تراز فشار صداي مرجع تولید شده در محیط شناخته شده 

 صداي مشابه تولید شده در فضاي تست چیلر جهت محاسبه فاکتور تصحیح مقایسه می نماید. 

 . روش تستH2بخش 

H 2-1به کار برده شده باید تمامی الزامات  ابزار دقیقو سیستم هاي  ابزار دقیق.ابزار دقیق
ANSI/AHRI Standard 220  به جز آنهایی که میکروفون هاي اندازه گیري باید از نوع

براي تمامی اندازه گیري ها باشند را برآورده سازد. windscreenبا یک فضا آزاد  "1/2قطر 
 باشد. RSSمیکروفون باید متمایل به نقطه مستقیما در 

H 2-2 رج آن فاقد هر گونه باید مسطح، داخل و خا براي اندازه گیري کنترل  محیط تست. محیط تست
، که منبع روي نشیمن هاي دستگاه تست ح منعکس کنندهشیا منعکس کننده عالوه بر این سطا

محیط اندازه گیري تست چیلر باید به فضاي آزاد باالي یک صفحه بازتاب کننده باز می تاباند. 
 را برآورده سازد.  F 2-2الزامات بخش 

 روي یک صفحه منعکس کننده سخت بدون دیواره (یا انسداد)یک فضاي بیرونی به عنوان مثال، توجه: 
یا یک اتاق نیمه به عنوان یک زمینه آزاد  بهتر استمتر سطح متوازي السطوح  15محصور به 

و الزامات محیط تست براي  باید محدود شود ISO 3745کنترل شده مطابق منعکس کننده 
 سري هاي کنترل اندازه گیري ها را برآورده سازد.

H 2-3  نقاط اندازه گیري میکروفون. نقاط اندازه گیري فشار صدا باید نسبت به یک متوازي السطوح
فرضی، منتهی شده به صفحه بازتاب کننده که  متوازي السطوح مستطیلیمرجع، کوچک ترین 
کند تعیین شوند.  در تعیین سایز متوازي السطوح مرجع، برجستگی هاي  دستگاه را محصور می
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کوچکتر از دستگاه که غیر محتمل هستند براي تشعشع کننده هاي بزرگ از انرژي صوتی 
 ممکن است نادیده گرفته شوند.

H 2-3-1 متوازي السطوح اندازه گیري روي محل قرارگیري میکروفون ها یک سطح فرضی فرا گیرنده
متوازي السطوح مرجع هستند و ماشینی است که کناره ها و باالي آن موازي با کناره ها و باالي 

 جایگیري می شود.متوازي السطوح مرجع متر بیرون از  1در فاصله 

H 2-3-2 کلیدي باید بر روي نقطه وسط چهار طرف متوازي السطوح اندازه اندازه گیري ي ایستگاه ها
 ).F1(شکل گیري قرار گیرد 

H 2-3-3  اندازه گیري بیشتر باید در فواصل یک متري (ایستگاه هايd از ایستگاه هاي کلیدي به (
) بین آخرین ایستگاه بدون fسمت گوشه هاي متوازي السطوح اندازه گیري اضافه شوند. فاصله (

 ). F1(شکل واسطه و ایستگاه هاي گوشه باید کمتر یا مساوي یک متر باشد 

H 2-3-4  متوازي السطوح اندازه گیري دقیق باید براي هر دو روش اندازه گیري در فضاي کنترل و در
 محیط تست چیلر استفاده گردد.

H 2-4 .تعداد مورد نیاز از موقعیت هاي منبع صداي مرجع تابعی از موقعیت هاي منبع صداي مرجع
 تعیین گردد.  H1لسطوح اندازه گیري است و باید با استفاده از تصویر و جدول اطول متوازي 

 

 طول متوازي السطوحبر اساس RSSموقعیت هاي . تعداد مورد نیازH1جدول  
 D(m)اندازه گیري طول متوازي السطوح،  RSSتعداد موقعیت هاي

1 D<6 
2 6<=D<8 
3 8<=D<10 
4 10<=D<12 
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H 2-5  ایط . در ناحیه تست داراي شرآزاد (کنترل) –فضااتاق داراي شرایط الزم یا ناحیه –روش تست
در هر موقعیت  Hz 10,000 تا Hz 50 در هر یک از اکتاوباندها از الزم، تراز فشار صدا باید 

 و ضبط شود. مطابق با گام هاي زیر: ياندازه گیر ،اندازه گیري

H 2-5-1 RSS  را در یکی از مکان هاي منبع همانطور که در شکلH1  نشان داده شده است
 جایگذاري کنید.

H 2-5-2  یک میکروفون ثابت شده در یک مکان معین و امتداد داده شده درون متوازي السطوح با
این اندازه گیري براي کنترل را مکاندهی کنید. RSSمتر از  3حداکثر متر و  2فاصله حداقل 

اطالعات در این میکروفون ثابت باید به طورهمزمان با اندازه استفاده می شود.  RSSاستحکام 
تراز فشار صداي اندازه گیري شده در  گیري هاي اطالعات موقعیت متوازي السطوح گرفته شود.

بیشتر از مدت تست در تمامی اکتاو باندهاي یک سوم از  dB 0.5این مکان ثابت نباید بیشتر از 
50 Hz  10000تا Hz .تغییر کند 

H 2-5-3  اطالعات تراز فشار صداي اکتاو باند یک سوم در هر موقعیت اندازه گیري روي متوازي
 را بدست آورید. RSSالسطوح در حالت عمل نکردن 

H 2-5-4  اطالعات تراز فشار صداي اکتاو باند یک سوم در هر موقعیت اندازه گیري روي متوازي
 را بدست آورید. RSSالسطوح در حالت عمل کردن 

H 2-5-4-1  اگر موقعیت هايRSS  چندگانه مطابق بخشH 2-4  احتیاج باشند، موقعیت هاي اضافی
RSS  را دوباره جایگذاري کرده و گام گفته شده در بخشH 2-5-3 .را تکرار نمایید 

H 2-6 تراز فشار صدا باید در هر یک از اکتاوباندهاي یک سوم از ناحیه تست صداي چیلر.-رویه تست 

50 Hz 10,000 تا Hz  در هر موقعیت اندازه گیري در ناحیه تست چیلر با استفاده از روش
 اندازه گیري و ضبط شود.  H 2-5-4-1تا  H  2-5-1طراحی شده در بخش هاي
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 . محاسبه نتایجH3بخش 

H 3-1  .هر کدام از ترازهاي فشار صدا اندازه گیري شده تصحیح  صداي پس زمینهLp(m) باید با ،
در موقعیت و فرکانس مشابه و تصحیح براي هر  (Lp(b))صداي پس زمینه اندازه گیري شده 

براي هر دو هر  ANSI/AHRI Standard 220باید مطابق با موقعیت و فرکانس میکروفون 
 تعیین شود.  H 2-6و  H 2-5بخش هاي دو ست از اطالعات به دست آورده شده در 

H 3-2  براي هر اکتاو باند یک سوم، یک بار مقادیر  سطح کنترل. –محاسبه تراز فشار صداي سطح
تراز فشار صداي برایصداي پس زمینه تصحیح شده است،  H 2-5اندازه گیري شده در بخش 

 H1با استفاده از معادله  Lpcontrolمیانگین را در باالي سطح اندازه گیري مساحت کنترل
 محاسبه نمایید.

H1 P ( m)
CONTROL

M
0.1.L

P 10
m 1

1L 10.log ( 10 )
M =

= ∑ 

 

 جایی که: 

CONTROLPL تراز فشار صدا براي هر اکتاو باند یک سوم، میانگین گیري شده در باالي سطح اندازه گیري =
 dB  ،re: 20 μPaکنترل، به 

P ( m)L تراز فشار صدا در =m  ،به امین اندازه گیريdB  ،re: 20 μPa 

M  = مجموع تعداد اندازه گیري هاي انجام شده شامل تمامی موقعیت هايRSS 

H 3-3  یک بار مقادیر براي هر یک از اکتاو باند یک سوم، ناحیه تست. –محاسبه تراز فشار صداي سطح
تراز فشار تصحیح شده است، براي صداي پس زمینه،  H 2-6اندازه گیري شده در از بخش 

 H2، را با استفاده از معادله L ptestاندازه گیري ناحیه تست در باالي سطح صداي میانگین 
 محاسبه نمایید. 

H2 P ( m)
TEST

M
0.1.L

P 10
m 1

1L 10.log ( 10 )
M =

= ∑ 

 

 جایی که: 
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TESTPL  تراز فشار صدا براي هر اکتاو  باند یک سوم، میانگین گیري شده در باالي سطح اندازه گیري =
 dB  ،re: 20 μPaکنترل، به 

P ( m)L = تراز فشار صدايm  امین اندازه گیري، بهdB  ،re: 20 μPa 

M  = مجموع تعداد اندازه گیري هاي انجام شده شامل تمامی موقعیت هايRSS 

H 3-4  محاسبهk2 .تصحیح محیطی، براي هر اکتاو باند یک سوم ،k2 ، می تواند بوسیله کاستن تراز
 .H3از مساحت تست با استفاده از معادله براي مساحت کنترل فشار صدا میانگین، 

H3 TEST CONTROLP P2k L L= − 
 

 

 

 

 

 


