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چکيده
نوفه محيطي يکي از عمدهترين عواملي است که سبب ناسالم شدن سکونتگاههاي بشري و افزايش مخاطرات شغلي
بسياري از انسانها گرديده و کاهش اثرات زيانبار آن ،موضوع بسياري از تحقيقات در سالهاي اخير بوده است .اين
موارد ،اهميت شناخت راهکارهاي کنترل نوفه را آشکار ميسازد .نوشتار حاضر ،ضمن بررسي روشهاي مختلف
موجود براي کاهش نوفه ،برخي مالحظات طراحي کمنوفه در ساختمانها را ارائه مينمايد .مالحظات فوقالذکر
مشتمل بر دو نوع کلي است؛ يکي مالحظات جذب صدا که به کاهش نوفه موجود در فضاي داخلي ساختمان
اختصاص داشته و ديگري مالحظات عايقسازي صدا که مربوط به کاهش انتقال نوفه از محيط خارج ،به داخل
ساختمان است .رعايت نمودن توأمان اصول عايقسازي و جذب ،دستيابي به تراز نوفه مطلوب را در يک ساختمان
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ميسر مينمايد.
واژگان کليدي :کاهش نوفه ،عايقسازي ساختمان ،جذب صدا ،آکوستيک
 .1مقدمه
امروزه حجم وسيعي از مطالعات به بررسي روشهاي طراحي

دارند نيز داراي مالحظات صوتي خاصي است که عدم

نوفه کم در ساختمانها معطوف شده است که اهداف مترتب

شناخت اين مالحظات و اهمال نسبت به رعايت آنها در

بر اين امر را ميتوان کاهش اثرات مخرب ناشي از تراز نوفه

فرآيند ساخت ،کارايي اتاقهاي مذکور را به شدت کاهش

باال در زيستگاههاي بشري ،تأمين آرامش و ارتقاء سطح

خواهد داد .تمامي اين موارد ،ضرورت کنترل نوفه و شناخت

سالمتي انسانها عنوان نمود .از سوي ديگر ،طراحي برخي

روشهاي موجود براي نيل به اين مهم را آشکار ميسازد.

از اماکن همچون آزمايشگاههاي صوتی و استوديوها هم به

بطورکلي دو راهکار عمده براي کاهش نوفه در يک ساختمان

دليل شرايط کاري ويژهاي که در آنها برقرار است ،مستلزم

وجود دارد .اين راهکارها عبارتند از عايقسازي 2ساختمان و

رعايت مالحظات ويژهاي در راستاي کاهش نوفه محيطي

نيز تعبيه مواد جاذب صدا بر روي ديوارها ،سقف و يا کف

است .عالوه بر موارد ياد شده ،طراحي برخي از بناها همچون

ساختمان .عايقسازي ساختمان ،تا حد ممکن از ورود صداي

اتاقهاي سکوت 1که به برگزاري جلسات محرمانه اختصاص

بيرون ساختمان به داخل آن ممانعت به عمل ميآورد .اين

در حالي است که جاذبهاي صدا عمدتا انعکاسهاي مکرر
صداي منتشر شده از منابع واقع در داخل ساختمان را کنترل
مينمايند .با اين حال اگر به دليل عايقسازي نامناسب،
صدايي از فضاي بيروني به داخل ساختماني که داراي مواد
جاذب است راه يابد ،وجود مواد جاذب در کاهش سطح نوفه
بيتأثير نيست.
نوشتار حاضر مالحظات مختلف ناظر بر جذب صدا و
عايقسازي در ساختمانها را به اختصار مورد بررسي قرار

(ب)

ميدهد؛ در اين راستا ،ابتدا توضيحي در ارتباط با جذب و
عايقسازي صدا و تفاوت اين دو با يکديگر ارائه ميشود و
در ادامه کليه پارامترهايي که ميبايست در انتخاب و يا
طراحي بخشهاي مختلف ساختمان مشتمل بر ديوارهاي
داخلي و خارجي ،درها و پنجرهها لحاظ شوند ،ذکر شده و به
نکات حائز اهميت در رابطه با انتخاب جاذبهاي صوتي و
نحوه نصب آنها نيز اشاره خواهد شد.

(ج)

 .2تفاوت جذب و عايقسازي
شکل  ،1ماهيت پديدههاي جذب و عايقسازي و تفاوت آنها
که هيچ تدبيري در راستاي جذب و عايقسازي اتخاذ نگردد،
توان صوتي در نواحي واقع در مجاورت منبع صدا ،معادل 07
دسيبل است ،شکل  -1الف .در صورتي که منبع صدا با مواد
شود ،تراز صدا تنها  3دسيبل کاهش يافته و معادل 70
دسيبل خواهد شد ،شکل  -1ب [.]1

شکل  1اثرات مترتب بر عايقسازي و تعبيه مواد جاذب صدا [.]2

اکنون اگـر منبع صـدا را با مواد چگال و سنگيـن همچون
تخته چندال 3محصور نماييم ،شدت نوفه به ميزان 22
دسيبل کاهش مييابد ،شکل  -1ج .اين تغيير محسوس،
مستقيما به عملکرد مطلوب تخته چندال در عايقسازي صدا
بازميگردد .نهايتا در صورت استفاده همزمان از مواد جاذب
(الف)

و تخته چندال ،کاهش تراز صدا ،معادل  22دسيبل خواهد
بود ،شکل  -1د [ 1و .]2
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را آشکار ميسازد .همانطور که مشاهده ميشود ،در صورتي
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نکته ديگري که در خصوص شکل  1ميبايست بدان اشاره

 .1-1-1-3ديوارهاي تکجداره

نمود آن است که محصور نمودن منبع صدا با تخته چندال،

بطور کلي افزايش وزن هر سازه ،افزايش توان عايقسازي

به رغم اثرات مطلوبي که در کاهش انتقال صدا به محيط
اطراف داشته است ،اما در عين حال ،تراز صدا در نواحي
مجاور منبع را از  07دسيبل ،شکل  -1الف ،به  02دسيبل،
شکل  -1ج ،افزايش داده که اين نقيصه ناشي از ضعف تخته
چندال در جذب انعکاسهاي مکرر امواج صدا در فضاي داخل
محفظه است .اين در حالي است که استفاده همزمان از مواد
جاذب و تخته چندال ،سبب کاهش نوفه فضاي داخلي

وزن بتن ،شاخص استيسي 7تقريباً معادل  5واحد افزايش
مييابد.
شکل  ،2نمايي شماتيک از ديوارهاي بتني با قطر و وزن
مختلف را نمايش داده ،و شاخص استيسي متناظر با هريک
از آنها را ارائه مينمايد .شکل  3نيز نمودار تغييرات افت انتقال

محفظه تا مقدار  02دسيبل شده است ،شکل  -1د .در نتيجه

نسبت به بسامد براي ديوارهاي بتني با قطر  3و  88اينچ را

ميتوان گفت که بهرهگيري همزمان از مواد جاذب و

نشان ميدهد .مطابق شکل  ،3تفاوت قابليت عايقسازي دو

عايقساز 4در يک ساختمان ،از سويي از انتشار صدا به محيط

ديوار در بسامدهاي باال و پايين کامالً مشهود است .ليکن در

خارج جلوگيري نموده و از سوي ديگر ،سالمت فضاي داخلي

محدوده مشخصي از بسامدهاي مياني ،منحني افت انتقال

را از حيث تراز نوفه ،بهبود ميبخشد [ 1و .]2
 .3مالحظات عايقسازي
براي دستيابي به سطوح باالي عايقسازي در يک ساختمان
ميبايست از ورود صدا از تمامي طرق ممکن اعم از ديوارها،
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آن را در پي خواهد داشت .در سازههاي بتني با دو برابر کردن

درها ،پنجرهها ،سقف و کف ساختمان جلوگيري شود .هر يک
از طرق ياد شده مالحظات عايقسازي مخصوص به خود را

مربوط به دو ديوار بر يکديگر منطبق شده است .در واقع
ميتوان گفت که قابليت عايقسازي دو ديوار در اين محدوده
با يکديگر يکسان ميباشد [.]8
با تکيه بر توضيحاتي که ارائه شد ،نکات مهم در طراحي
ديوارهاي تکجداره را ميتوان به شرح ذيل عنوان نمود [8
و .]3

دارند که در ادامه به آنها اشاره ميشود.
 .1-3ديوارهاي خارجي و داخلي

مالحظات مربوط به طراحي ديوارهاي داخلي و خارجي به
شرح ذيل ميباشند:
 .1-1-3ديوارهاي خارجي

ديوارهاي خارجي يک ساختمان را ميتوان به دو صورت
تکجداره و يا دوجداره طراحي نمود .ديوارهاي دوجداره
عملکرد بسيار مطلوبتري را در عايقسازي صدا بهويژه در
بسامدهاي پايين از خود نشان ميدهند [ .]8در ادامه به
راهکارهايي که موجب افزايش افت انتقال 5در ديوارهاي
تکجداره و دوجداره ميشوند ،اشاره ميگردد.

شکل  2تأثير وزن سازه بر شاخص استيسي [.]1

بهبود ميبخشد .در شرايطي که هر دو سطح ديوار با
صفحات گچي پوشانده شده باشد ،تعبيه مواد جاذب صدا در
فضاي خالي بين ديوار و صفحات گچي براي جلوگيري از
انباشت صدا ضرورت پيدا ميکند .شايان ذکر است که
درصورت استفاده از صفحات گچي ميبايست تمامي
پيرامون آنها را درزگيري نمود تا از نشت صدا از اين نواحي
جلوگيري شود.
شکل  3نمودار افت انتقال براي ديوارهايي با قطر متفاوت [.]1

 -8از آنجا که افت انتقال با افزايش وزن ،افزايش مييابد،
ميبايست در ساخت ديوارها از بلوکهايي با وزن و ضخامت
زياد استفاده نمود .در مورد ديوارهاي بتني نيز با افزايش
ضخامت ديوار ،افت انتقال افزايش مييابد .بديهي است هر
چه ميزان بتن استفاده شده در يک سازه افزايش يابد ،هزينه
ساخت و ساز نيز فزوني مييابد .از اين روي ،ساخت

شکل  .4ساختار صفحه گچي تعبيهشده بر روي ديوار تکجداره

سازههايي با ديوارهاي بتني بسيار قطور از لحاظ اقتصادي

به جهت افزايش افت انتقال [.]4

مقرون به صرفه نيست؛ مگر آنکه مقاصد خاصي که در
توجيه نمايند.
 -2در صورتي که از بلوکهاي سيماني براي ساخت ديوار
استفاده ميشود ،ميبايست بلوکها را بر روي بستري
هم جلوگيري نمود .ضمنا ميتوان حفرههاي موجود در
بلوکها را با مالت و يا ماسه پر کرد و از اين طريق موجبات
افزايش وزن سازه و متعاقبا افت انتقال آن را فراهم آورد.
 -3همانطور که در شکل  4مشاهده ميشود ،يکي از
راههايي که موجب دستيابي به سطوح باالتري از عايقسازي
در ديوارهاي تکجداره ميگردد ،تعبيه صفحات گچي بر
روي اين ديوارها است .براي نصب صفحات گچي ميتوان
از ناودانيهاي ارتجاعي استفاده نمود .0عالوه بر اين،
پوشاندن فضاي خالي ميان ديوار و صفحات گچي ،از انباشت
صدا در اين ناحيه جلوگيري نموده و کيفيت عايقسازي را

 .3-1-1-2ديوارهاي دوجداره

براي ارتقاء کيفيت عايقسازي نسبت به ديوارهاي تکجداره،
ميتوان ديوارها را بصورت دوجداره طراحي نمود .نکات حائز
اهميت در طراحي ديوارهاي دوجداره به شرح ذيل ميباشند
[ 3 ،1و :]5
 -1در شرايطي که دستيابي به سطح بسيار بااليي از
عايقسازي مدنظر سازندگان يک بنا باشد ،ميبايست فاصله
بين جدارههاي ديوارهاي دوجداره را افزايش داد .با اين حال
فواصل بيشتر از  37سانتيمتر عمالً مرسوم نميباشند.
 -2حتيالمقدور بهتر است هر يک از جدارهها از لحاظ
سازهاي با يکديگر اتصال نداشته باشند .اين کار از انتقال
ارتعاشات از يک جداره به جداره ديگر ممانعت به عمل
ميآورد.
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طراحي يک بنا مد نظر ميباشند ،هزينه مصرف شده را

 -4تمامي کليدها و پريزها ميبايست در بلوکهاي پر شده

03

 -3اگر الزامي مبني بر اتصال سازهاي بين جدارهها وجود

(خاصيت ارتجاعي بيشتر) استفاده نمود ،اين کار کيفيت

دارد ،ميبايست از اتصاالت ساختهشده از نئوپرين 2استفاده

عايقسازي را ارتقاء ميبخشد.

نمود که خاصيت ارتجاعي بااليي داشته و افت انتقال را

 -5درهايي که آستانه ورودي 17برجسته دارند در قياس با

افزايش ميدهند.

درهايي که آستانه همسطح دارند ،نشت صدا را بيشتر مهار

 -4تعبيه جاذبهاي صدا در فضاي خالي ميان جدارهها ،از

کرده و افت انتقال را به ميزان  3تا  7دسيبل افزايش

انباشت صدا در اين ناحيه و نيز از نشت صدا از درزها و

ميدهند ،از اين روي تعبيه درهايي با آستانه برجسته

ترکها جلوگيري مينمايد.

ميبايست در دستور کار قرار گيرد.

 .3-1-2ديوارهاي داخلي

در بسياري از ساختمانها از ديوارهاي پيشساخته براي
تفکيک فضاي داخلي ساختمان استفاده ميشود .نصب اين
ديوارها مالحظات صوتي ويژهاي دارد؛ براي مثال ،براي
جلوگيري از نشت صدا ميبايست محل اتصال ديوارهاي
پيشساخته با سقف و کف را با درزگير پوشاند [ .]1لذا در
صورتي که کاربري خاصي براي ساختماني لحاظ شده و
جلوگيري از انتقال صدا از يک اتاق به اتاقهاي ديگر
ضرورت دارد ،بهتر است از ديوارهاي پيشساخته در فضاي
داخلي ساختمان استفاده نشده و سازههاي مستحکمتري
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جايگزين آن گردد.

 -7در اماکني همچون استوديوها و آزمايشگاههاي صوتي
که داراي مالحظات صوتي خاص ميباشند ،نبايد از درهايي
که داراي هواکش هستند استفاده نمود ،زيرا تعبيه هواکش،
افت انتقال را بهشدت کاهش ميدهد .شکل  ،5مقايسهاي از
نمودار افت انتقال براي دو نوع مختلف از در ،که يکي از آنها
با رعايت کامل اصول عايقسازي و ديگري بدون رعايت
اين اصول ساخته و تعبيه شده را نمايش ميدهد .چنانچه
مشاهده ميشود ،تفاوت افت انتقال اين درها در بسامدهاي
مياني در حدود  17دسيبل بوده و در بسامدهاي باالتر ،از
اين مقدار هم فراتر رفته است .همين امر ضرورت پايبندي
به اصول عايقسازي درها (يعني استفاده از درزگير و آستانه
برجسته و اجتناب از نصب هواکش) را آشکار ميسازد.

 .3-2درها

نکات مهم در انتخاب و تعبيه درها به شرح ذيل ميباشند [،1
 3و :]5
 -1از کارگذاري درب در ضلعي از ساختمان که در مجاورت
اماکن پرسروصدا همچون بزرگراهها قرار دارد تا حد ممکن
اجتناب شود .اين امر انتقال نوفه به محيط داخلي ساختمان
را تا حدي کاهش خواهد داد.
 -2براي دستيابي به افت انتقال باال ميبايست از درهاي
چوبي توپر و يا درهاي فلزي توخالي که با الياف جاذب صدا
پر شدهاند ،استفاده نمود.
 -3چارچوب در را بايد با الياف جاذب صدا و يا دوغاب 2پر
نمود.
 -4تمامي درها و چارچوبهاي آنها ميبايست بطور کامل
درزگيري شوند .بهتر است از درزگيرهايي با سفتي پايينتر

شکل  .5نمودار افت انتقال براي دو نوع مختلف از در [.]1

 .3-3پنجرهها
 -1در اماکني همچون اتاقهاي سکوت که مختص برگزاري
جلسات محرمانه بوده و يا در شرايطي که کاربري بسيار
ويژهاي در طراحي يک بنا مدنظر ميباشد ،ميبايست از تعبيه
پنجره ،خاصه در ديوارهاي خارجي ساختمان ،اجتناب شود.

ليکن اگر مالحظات تا اين حد جدي نيست ،بهرهگيري از

نبودن اين امر ،ميبايست کف اتاق را با فرش پوشاند و از

پنجرههاي دوجداره انتخاب مناسبي به شمار ميآيد.

بدون پوشش رها نمودن کف اجتناب نمود .شکل  ،7سه

 -2افت انتقال در پنجرههاي دو و يا چندجداره با افزايش

سطح متفاوت از عايقسازي در برابر نوفه ضربه را به ازاء سه

ضخامت جدارهها افزايش مييابد .باالترين ميزان افت انتقال

ساختار مختلف کف ،نشان ميدهد [.]1

در پنجره مربوط به حالتي است که ضخامت جدارهها با
يکديگر برابر نبوده و فضاي خالي بين آنها هم زياد باشد [.]1
 .3-4سقفهاي کاذب

بهينهترين حالت در طراحي سقفهاي کاذب زماني حاصل
ميشود که از انتشار صدا از يک اتاق به اتاقهاي ديگر
جلوگيري به عمل آيد .بر اين اساس ،صفحات جاذب
متخلخل سبک وزن ،به دليل آنکه عايقهاي صوتي ضعيفي
هستند ،گزينههاي مناسبي به شمار نميآيند .ليکن سقفهاي
کاذب ساختهشده از مواد جاذب غيرمتخلخل و داراي چگالي
باال ،از قابليت توأمان جذب و عايقسازي باال برخوردار بوده
و لذا انتخاب مناسبي محسوب ميگردند .از ديگر نکات حائز
اهميت در خصوص سقفهاي کاذب ،ضرورت درزگيري
محل اتصال سقف و ديوارها ،به جهت جلوگيري از نشت صدا
از يک اتاق به ساير اتاقها است [.]1

مهمترين مسئله در طراحي کف اتاق در يک ساختمان،
چگونگي مهار نمودن نوفه ضربه 11است .نوفه ضربه عمدتاً
اتاقها انتقال يافته و عواملي همچون راه رفتن ،سقوط اجسام
و کشيده شدن اثاثيه منزل بر روي کف اتاق ،منشأ
شکلگيري آن ميباشند .براي ارزيابي ميزان عايقسازي يک
بنا در برابر نوفه ضربه ،از شاخصي موسوم به کالس
عايقسازي ضربه 12استفاده ميشود که افزايش آن به معناي
افزايش سطح عايقسازي و متعاقبا کاهش نوفه ضربه است.
شاخص مذکور از ( 25براي کف بتني بدون پوشش) تا 50
(براي کفهاي شناور )13متغير است .از ميان راهکارهاي
موجود براي افزايش کالس عايقسازي ضربه مناسبترين
راه بهرهگيري از کفهاي شناور است ،ليکن در صورت ميسر

 .3-6ساير مالحظات عايقسازي
 .3-6-1جاذبهاي تعبيهشده در درها و ديوارهاي
دوجداره

مطابق آنچه پيشتر اشاره شد ،يکي از تدابيري که در
عايقسازي ساختمانها اتخاذ ميگردد ،پوشاندن فضاي خالي
ميان درها و يا ديوارهاي دوجداره با مواد جاذب صدا است.
توجه به اين نکته ضروري است که تعبيه اين جاذبها
ميبايست با در نظر گرفتن مالحظاتي همراه باشد .بطورکلي
هنگامي که از جاذبهايي با تراکم پايين همچـون پشـم
شيشه استفاده ميشود ،بهتـر است تمامـي فضاي خالي با
مواد جاذب پوشانده شود .ليکن هنگام استفاده از جاذبهاي
پرتراکم همچون الياف معدني نبايد تمامي فضاي خالي را با
مواد جاذب پر نمود .زيرا اين مواد پرتراکم ،خود سبب انتقال
ارتعاشات خواهند شد [.]1
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از يک طبقه از ساختمان به طبقات ديگر و يا از اتاقي به ساير

کف.
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شکل .6سه سطح متفاوت از عايقسازي به ازاء سه ساختار مختلف
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 .3-6-2تفاوت شرايط ميداني و آزمايشگاهي

عملکرد کارگران و پايبندي به مالحظات نصب از ضرورت

مقادير افت انتقالي که در آزمايشگاه محاسبه ميشوند را

بسياري برخوردار خواهد بود [.]1

ميتوان به عنوان شاخص و مبنا در عايقسازي يک بنا مورد
استفاده قرار داد .اما ميبايست به اين نکته مهم نيز توجه
نمود که دادههاي آزمايشگاهي در شرايط آرماني و توسط
متخصصين و تکنيسينهاي خبره مورد محاسبه قرار
ميگيرند .همين امر سبب ميشود تا مقادير افت انتقال
آزمايشگاهي بسيار باالتر از مقادير واقعي باشند .زيرا در عمل
وجود درزهايي که در اثر بيتوجهي و اهمال کارگران
ساختماني در سازه بهوجود ميآيند ،افت انتقال را بهشدت
کاهش ميدهند .به همين جهت تمامي مراحل ساخت و ساز
ميبايست با نظارت کارشناسان انجام پذيرد .در شرايطي که
مراحل ساخت بطور کامل توسط متخصصين نظارت نشود،
شاخص استيسي سازه تا  15واحد نسبت به شرايط
آزمايشگاهي کاهش مييابد .اين در حالي است که اگر
مالحظات نصب رعايت شوند ،شاخص استيسي تنها به
ميزان  5واحد با شرايط آزمايشگاهي متفاوت خواهد بود [.]1
مهمترين وظيفه ناظرين براي دستيابي به اين هدف،
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جلوگيري از ايجاد درزهايي است که موجب نشت صدا
ميشوند .براي مثال ،زمانيکه کارگران ،حفرههاي بلوکهاي
سيماني يک ديوار تکجداره را با سيمان و مالت پر ميکنند
تا افت انتقال آن را افزايش دهند ،ميبايست مرتبا ضرباتي را

شکل  .7نمودار افت انتقال در شرايط واقعي و آزمايشگاهي [.]1

 .4مالحظات جذب
بهرهگيـري از صفحات جاذب در يک اتاق از طريق کاهش
پژواک يا همان انعکاس صدا از سطوح مختلف ،تراز ناشي از
منابع مولد صدايي که درون اتاق هستند را کاهش ميدهد.
ليکن چنانکه پيشتر نيز اشاره شد ،جاذبهاي صدا عوامل
مؤثري براي جلوگيري از انتشار صدا از يک اتاق به اتاق ديگر
محسوب نشده و براي اين کار ميبايست از عايقسازها
استفاده نمود .قابليت جذب مجموع جاذبهاي يک اتاق ،از
رابطه  8قابل محاسبه است [.]2

به بلوکها وارد نمايند .اين کار موجب توزيع يکنواخت ماسه
و يا مالت شده و از ايجاد حفرههاي هوا در داخل آن
جلوگيري مينمايد .لذا اين وظيفه ناظران است که بر روند
اجراي اين فرآيند ،نظارت کامل داشته باشند تا از وجود خلل
و فرج در ديوار جلوگيري شود [.]1
شکل  ،0نمودار تغييرات افت انتقال در شرايط واقعي و
آزمايشگاهي را نشان ميدهد .چنانکه مشاهده ميشود ،افت
انتقال شرايط واقعي و آزمايشگاهي در تمامي بسامدها ،به
ويژه در بسامدهاي پايين تفاوتي محسوس (حدود 12
دسيبل) با يکديگر دارند .لذا در صورت وجود نوفه محيطي
بسامد پايين در محل احداث يک ساختمان ،نظارت بر

𝑛

()1

𝐴 = ∑ 𝛼𝑖 𝑆𝑖 = 𝛼1 𝑆1
𝑛𝑆 𝑛𝛼 + 𝛼2 𝑆2 +. . +

𝑖=1

در رابطه فوق ،𝛼𝑖 ،نشاندهنده ضريب جذب صفحات جاذب

واقع بر وجوه مختلف اتاق اعم از سقف ،کف و ديوارها و 𝑖𝑆،
مساحت هريک از وجوه است .پارامتر 𝐴 ،نيز موسوم به
ضريب جذب کلي 14بوده و واحد اندازهگيري آن

سابين15

است .پس از محاسبه ضريب جذب کلي يک اتاق ،ميتوان
ميزان کاهش نوفه در آن اتاق را نيز از رابطه  2محاسبه نمود
[.]2

()2

𝐴2
𝐴1

NR = 10 × log

صدا که در محيط پر رفتوآمد شهري قرار دارد ،توجه به
نوفه پهن باند خودروها امري ضروري به شمار ميآيد.

در اين رابطه  𝐴1و  𝐴2به ترتيب نشاندهنده ضريب جذب

مضاف بر اين ،منابع مولد نوفه ديگري همچون رايانهها و

کلي اتاق ،قبل و بعد از نصب صفحات جاذب و  ،NRميزان

سامانه تهويه و  ...با محدوده بسامدي گوناگون نيز ممکن

کاهش نوفه بر حسب دسيبل ميباشد .بيشترين مقدار NR

است در خود ساختمان آزمايشگاه يا استوديو وجود داشته و

که با جاذبهاي متداول ميتوان بدان دست يافت ،عموما از

در روند آزمايشها و يا ضبط صدا اختالل ايجاد نمايند که

 12تا  15دسيبل فراتر نميرود .اين در حالي است که

تعبيه جاذب ،اثرات نامطلوب آنها را کاهش ميدهد .لذا با

دستيابي به کاهش نوفهاي معادل با  7تا  2دسيبل به راحتي

توجه به پهن باند بودن نوفه محيطي در مثال فوق،

ميسر است .نکته مهمي که ميبايست بدان توجه نمود آن

ميبايست ترکيبي از جاذبهاي متخلخل و تشديدي را مورد

است که تمامي مقاديري که براي 𝑅𝑁 ذکر گرديد ،مربوط

استفاده قرار داد؛ اين امر جذب صدا را بهطور مطلوب و در

به مناطقي از اتاق است که به اندازه کافي از منبع صدا دور

محدوده بسامدي گسترده ،امکانپذير ميسازد [ 8و .]8

هستند؛ زيرا جاذبها اساسا اثرات نامطلوب پرتوهايي که از
وجوه اتاق منعکس ميشوند را کاهش داده و تأثيري بر
پرتوهاي صدايي که مستقيما از منبع به سوي شنونده گسيل
ميشوند ،نخواهند داشت [.]2

 -2همانطور که در شکل  2مشاهده ميشود ،بهتر است
جاذبهاي متخلخل را مستقيما بر روي ديوارها قرار نداده و
آنها را به گونهاي تعبيه نمود که يک فضاي خالي بين جاذب
و ديوار موجود باشد .اين امر ضريب جذب در بسامدهاي

انتخاب ،طراحي و تعبيه جاذبها ميبايست با لحاظ نمودن

پايين را افزايش ميدهد .يکي ديگر از روشهايي که سبب

مالحظات ويژهاي صورت پذيرد که اهم آنها به شرح ذيل

افزايش جذب صداي بسامد پايين در جاذبهاي متخلخل

ميباشند:

ميشود ،بهرهگيري از روکشهاي روزنهدار 12است .در عين

مختلف ،تعيين نوع جاذبها است .جاذبهاي متخلخل 17و
تشديدي 10دو نوع از متداولترين جاذبهاي صدا بهشمار

باال را کاهش ميدهد .نمايي از روکشهاي روزنهدار در
شکل  2نشان داده شدهاست [.]1

جذب صداي بسامد پايين و جاذبهاي متخلخل را براي
جذب صداي بسامد باال مورد استفاده قرار ميدهند [ .]8نوع
جاذبهايي که در يک مکان مورد استفاده قرار ميگيرد ،با
توجه با طيف نوفه محيطي آن مکان تعيين ميشود .به بيان

شکل  .8تعبيه جاذبهاي متخلخل با فاصله از ديوار ،بهجهت

ديگر ،در شرايطي که کاهش نوفه بسامد پايين اولويت داشته

افزايش ضريب جذب در بسامدهاي پايين.

باشد ،نوع جاذبهاي بهکار گرفته شده نسبت به حالتي که
کاهش نوفه بسامد باال در اولويت باشد ،متفاوت ميباشد .از
اين روي انتخاب جاذب کامال به اولويتها و مالحظات
صوتي مکان مورد نظر وابسته است .بهعنوان مثال ،براي
تعبيه جاذب در يک آزمايشگاه صوتي و يا يک استوديو ضبط

شکل  .9تعبيه جاذبهاي متخلخل با روکشهاي روزنهدار ،براي
افزايش ضريب جذب در بسامدهاي پايين.
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حال استفاده از اين روکشها ضريب جذب در بسامدهاي
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 -3نصب تمامي جاذبها ميبايست مطابق روش تعيين شده
از سوي سازندگان جاذب انجام گيرد .به بيان ديگر ،ضريب
جذبي که براي يک جاذب در کاتالوگ آن ذکر شده بر اساس
روش نصب پيشنهاد شده از سوي سازنده آن بوده و در
صورتي که روش نصب آن تغيير يابد ،ضريب جذب به طرز
چشمگير و بعضا تا نصف مقدار نامي کاهش مييابد [.]0

شکل  .11شيوه صحيح کارگذاري جاذبها [.]8

 -4جاذبهاي متخلخل را نبايد بطور کامل رنگ نمود زيرا
اين کار موجب انسداد خلل و فرجهاي موجود در سطح جاذب
و متعاقبا کارايي آن ميگردد .در صورت لزوم ميتوان اليه
نازکي از رنگ را با اسپري بر جاذبها پاشيد [.]0
 -5قابليت جذب صدا با افزايش سطح مواد جاذب افزايش
مييابد .لذا بهتر است جاذبها را بهگونهاي تعبيه نمود که
تمامي وجوه آنها در معرض برخورد با امواج صوتي قرار

شکل  .11جاذبهاي النه زنبوري [.]1

گيرند .همانطور که در شکل  17مشاهده ميشود ،صفحات
جاذب به يکديگر چسبانده نشده و با فاصله از هم قرار
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گرفتهاند تا سطوح جاذب صدا و متعاقباً قابليت جذب صدا
افزايش يابد .از راهکارهاي ديگر موجود براي افزايش جذب
صدا ،استفاده از جاذبهاي النه زنبوري است که نمايي از
آن در شکل  88ارائه شده است .نيز ميتوان به جاي نصب
صفحات جاذب بر روي سقف ،آنها را بهگونهاي که در شکل

شکل  .12معلق نمودن صفحات جاذب از سقف [.]1

 12نمايش داده شده ،معلق نمود [ 1و .]2
 -7مواد جاذب صدا را ميبايست بر روي سطوحي نصب کرد
که منشأ توليد پژواک بهشمار ميآيند .براي مثال ،سطوح
مقعري که صدا را در يک نقطه متمرکز ميکنند ،از سطوحي
هستند که ميبايست با مواد جاذب پوشانده شوند [ 0و .]2
چگونگي تمرکز پرتوهاي صوتي پس از برخورد با سطوح
مقعر را نمايش ميدهد.

شکل  .13تمرکز پرتوهاي صوتي در برخورد با سطوح مقعر [.]9

 -0يکي از راههاي موجود براي کنترل نوفه سامانه تهويه،

(مالحظات عايقسازي) و دوم ،کاهش نوفه موجود در فضاي

استفاده سامانههاي الغاء نوفه عامل 12است .اين سامانهها بر

داخلي ساختمان با بهرهگيري از مواد جاذب صدا (مالحظات

روي بسامد غالب 27نوفه منتشر شده از سامانه تهويه ،تنظيم

جذب) .اشاره شد که اجزاء مختلف ساختمان مشتمل بر درها،

ميشوند و سپس با توليد امواج صدايي با بسامدي يکسان اما

ديوارهاي داخلي و خارجي ،پنجرهها ،سقف و کف ،هريک

با اختالف فاز  127درجه نسبت به نوفه سامانه تهويه،

ميتواند راهي براي انتقال نوفه تلقي گردد و لذا ميبايست با

موجبات الغاء نوفه آن را فراهم ميآورند .راه ديگر براي

اتخاذ تدابيري ،کليه طرق انتقال صدا از آنها را مسدود نمود.

کنترل نوفه سامانه تهويه ،پوشاندن کانالهاي سامانه تهويه

از سوي ديگر ،نوفه ناشي از منابع مولد صدا در داخل

با مواد جاذب است [.]1

ساختمان نيز با تعبيه مواد جاذب صدا قابل مهار است .انتخاب
نوع جاذب ميبايست با توجه به محدوده بسامدي نوفه ،انجام

 .5نتيجهگيري

شده و نصب آن نيز با رعايت اصولي که به تفصيل بدان

در نوشتار حاضر ،تعدادي از مالحظات طراحي ناظر بر کنترل

اشاره شد ،و مطابق با روشهاي پيشنهاد شده از سوي

نوفه در ساختمانها مورد بررسي قرار گرفت .اعمال اين

سازندگان صورت پذيرد.

مالحظات با دو رويکرد عمده انجام ميشود؛ نخست ،کاهش
انتقال نوفه از فضاي بيرون ساختمان به محيط داخلي
 .6مآخذ

1. Silence Room
2. Isolation
3. Plywood
4. Isolator
5. Transmission Loss
 ..6استيسي يا کالس انتقال صدا ( )STC; Sound Transmission Classيکي از شاخصهايي است که براي ارزيابي قابليت يک ماده در عايقسازي صدا،
مورد استفاده قرار ميگيرد .اين شاخص مختص صداهاي واقع در بازه بسامدي  421تا  1000هرتز بوده و در بسامدهاي بسيار باال و يا پايين ،کاربرد ندارد .افزايش کالس
انتقال صدا به مثابه افزايش کارايي ماده در عايقسازي صدا است [.]4
 .7بهطور کلي افت انتقال هر ماده با افزايش جرم و کاهش سفتي ( )Stiffnessآن افزايش مييابد .از اين روي ،در صورتي که از قطعاتي با قابليت ارتجاعي باال در
طراحي سازه استفاده شود ،افت انتقال سازه نيز افزايش مييابد [.]4
8. Neoprene
9. Grout
10. Threshold
11. Impact Noise
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12. IIC; Impact Isolation Class
13. Floated Floor
14. Total Absorption
15. Sabin
16. Porous Absorber
17. Resonant Absorber
18. Perforated Coating
19. ANC; Active Noise Cancelation
20. Dominant Frequency

