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چکيده
صدا به عنوان يک عامل زيانآور در محيطهاي کاري ميتواند عالوه بر مشکالت جسمي ،به لحاظ
آسايشي نيز شرايط آزار دهندهاي براي افراد ايجاد نمايد .بنابراين عالوه بر ارزيابي پارامترهاي کمي
همچون تراز فشار ،شدت و توان صدا ،بررسي پارامترهاي کيفي صدا در محيطهاي کاري نيز کامال ضروري
به نظر مي رسد .در اين مقاله ،مهمترين معيارهاي کيفيت صدا يعني بلندي ،تيزي ،زبري و قدرت نوسان
معرفي شده و روابط هر يک از آنها ارائه شده است .همچنين مدلهاي شناخته شده آزردگي صوتي يعني
مدل بيطرفانه ،سايکوآکوستيک و سايکوآکوستيک اصالحشده نيز مورد بررسي قرار گرفتهاند .از
کيفيت صدا عالوه بر کميت صدا در تحقيقات آتي ضروري به نظر ميرسد.

 .1مقدمه
آلودگيهاي صوتي يکي از مهمترين معضالتي است كه در

ضربان قلب ،فشار خون ،مصرف اكسيژن و تنفس ميباشد

محيطهاي کار و زندگي به همراه ورود ماشينها و تجهيزات

[ 2 ،7و  .]3با توجه به آثار زيانبار آلودگيهاي صوتي بر

به اين عرصهها پديدار شده است .سر و صدا به عنوان

سالمت انسان ،تحقيقات گستردهاي در اين خصوص صورت

پديدهاي ناخواسته و ناخوشايند موجب صدمات جسمي و

گرفته است .در همين راستا محققين تاکنون تالشهاي

رواني انسان ميشود .مهمترين آثار نامطلوب سر و صدا بر

بسياري براي کاهش صوت وکنترل صدا ،عايقبندي

روي انسان مواردي مانند افت شنوايي دائم و موقت ،اختالل

محيطهاي پر سروصدا ،ايجاد حفاظ و غيره انجام دادهاند.

در سيستم بينايي ،برهم زدن سيستم تعادلي بدن ،ايجاد

يکي ديگر از موضوعات مربوط به صدا ،آسايش صوتي 1است.

ناراحتيهاي عصبي و رواني ،كاهش بازده كار و افزايش

است .آسايش صوتي ارتباطي با سالمت کاربران نداشته و

ريسك حوادث و آثار فيزيولوژيكي روي بدن مانند افزايش

صرفاً مبحث آسايش و راحتي را در برميگيرد .در خصوص
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واژگان کليدي :آزردگي صوتي ،سايکوآکوستيک ،کيفيت صدا
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ارزيابي آسايش صوتي ،پارامترهاي کمي همچون تراز فشار

سايکوآکوستيک و تراز فشار صدا در تراکتور مورد آزمون بود

صدا نميتواند معيار خوبي از احساس شنوايي کساني که در

[ .]9در همين راستا مطالعاتي نيز در خصوص ماشينهاي

معرض صدا قرار دارند محسوب شود .به عنوان مثال ،ممکن

راهسازي [ ،]70کشتي [ ،]77هواپيما [ ]72انجام گرفته است.

است صداي ايجاد شده به لحاظ استاندارد داراي تراز فشار

برخي از محققين نيز در تحقيقات خود تنها بخش خاصي از

پاييني باشد و بنابراين براي کاربر مخاطره آميز نباشد اما به

وسيله نقليه از جمله موتور [ ،]73چرخ [ ،]74در [ ،]75پنجره

لحاظ کيفي شرايط آزار دهندهاي براي کاربر ايجاد شود .لذا

[ ،]76بوق [ ،]71سيستم تهويه [ ]71و غيره را مورد توجه

عالوه بر کاهش تراز فشار صدا ضروري است عوامل موثر در

قرار دادهاند.

ايجاد آسايش صوتي نيز مدنظر قرار گيرند [ .]4براي اين

به اين ترتيب ميتوان دريافت که مبحث کيفيت صدا و

منظور معيارهاي کيفيت صدا 2براي بيان احساس ذهني افراد

آسايش صوتي همچنان مورد توجه محققين است .از سوي

مورد نياز است .پارامترهاي کيفيت صدا در واقع شرايط درک

ديگر نيز امروزه مقوله کيفيت صداي محصول از نگاه

رابطه پيچيده مقادير فيزيکي و ادراکي صدا را فراهم

مصرفکنندگان حائز اهميت بوده و معياري براي

ميسازند .به همين جهت سايکوآکوستيک 3براي مطالعه

ارزشگذاري محصول به شمار ميآيد [ .]79بنابراين

درک ذهني انسان از صداها مطرح گرديد .در واقع

توليدکنندگان نيز عالوه بر کميت صدا بايد کيفيت صدا را نيز

سايکوآکوستيک ،ويژگيهاي فيزيکي صدا را به احساس و

در طراحي محصوالت مدنظر قرار دهند .لذا هدف از اين مقاله

درک برخاسته از آن مربوط ميسازد [ .]5معيارهاي کيفي

معرفي مهمترين معيارهاي کيفيت صدا و مدلهاي شناخته

مختلفي در مقوله آسايش صوتي وجود دارد .از مهمترين

شده آزردگي صوتي است .به همين منظور ضمن تعريف هر

معيارها ميتوان به بلندي ،4تيزي ،5زبري ،6قدرت

نوسان7

صدا اشاره نمود [ .]6مطالعات متعددي در خصوص تاثير
پارامترهاي کيفيت صدا بر عملکرد افراد صورت گرفته است
که به تعدادي از آنها اشاره ميشود.
نور و همکاران ( )2001با استفاده از معيارهاي کيفيت صدا
همچون بلندي ،تيزي ،زبري و قدرت نوسان ،شاخص آسايش
صوتي را براي يک خودروي سواري بدست آوردند .شاخص
معرفي شده در تحقيق آنها همبستگي بااليي با نتايج آزمون
ژوري 8نشان داد [ .]1در تحقيقي ديگر که توسط پارک و
همکاران ( )2075انجام گرفت شاخصي به منظور تخمين
ميزان آزردگي صوتي درون واگنهاي قطار مسافربري با
استفاده از بلندي ،تيزي و زبري صدا بدست آمد .شاخص
مذکور با شاخص آزردگي سايکوآکوستيک که در ادامه مورد
اشاره قرار خواهد گرفت مقايسه شد [ .]1لشگري و ملکي
( )2075نيز در تحقيقي يک تراکتور را با استفاده از معيارهاي
کيفيت صدا و آزردگي سايکوآکوستيک مورد ارزيابي قرار
دادند .نتايج تحقيق آنان بيانگر همبستگي باالي آزردگي

يک از پارامترها ،به روابط آنها نيز اشاره خواهد شد.
 .2معيارهاي کيفيت صدا
 .2-1بلندي صدا

از آنجايي که درک شنوايي انسان نسبت به صدا به صورت
لگاريتمي است لذا براي بيان يا اندازهگيري مقادير صدا از
كميتهاي فيزيكي لگاريتمي استفاده ميشود .در واقع تبديل
کميت فيزيکي مطلق به لگاريتمي ،درک ذهني از کميت را
آسان مينمايد .کميتهاي لگاريتمي مانند تراز فشار صدا ،در
واقع نسبت کميت اندازهگيري شده به کميت مبناست و
برحسب دسيبل بيان ميشوند .آزمايشات نشان داده است
كه ترازهاي فشار صداي يكسان در فركانسهاي مختلف به
يك اندازه درك نميشوند .به همين دليل عالوه بر تراز فشار
صدا ،نحوه درك شنوايي آن نيز در فركانس مربوطه اهميت
دارد .در اين حالت يك مشخصه درك صدا بنام بلندي صدا
تعريف ميشود .بلندي صدا برابر تراز فشار صدا نيست .تنها
در فركانس يك کيلوهرتز ،تراز فشار صدا با تراز بلندي صدا

برابر است .مطابق استاندارد [ ،]20بلندي مخصوص صدا از
رابطه  7به دست ميآيد [.]6
()7
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که در اين رابطه f ،فرکانس برحسب کيلوهرتز است .در
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شکل  7نمودار نرخ باند بحراني در محدوده فرکانسي شنوايي
انسان نشان داده شده است.

در اين رابطه N' ،بلندي مخصوص برحسب سون/9بارک،10
 Eتحريک 11صدا ETQ ،تحريک صدا در محيط ساکت در
فشار  20ميکروپاسکال E0 ،تحريک تحت صداي مرجع با
فشار  70-72 W/m2است و بلندي کل برحسب سون از
رابطه  2محاسبه ميشود.
()2

N' dz

24

N

0

بلندي صدايي با تراز فشار صوت  40دسيبل در فرکانس

مجموعه فيلترهاي صوتي سيستم شنوايي انسان به صورت

يک کيلوهرتز برابر يک سون است.

الگوي 13تحريک نيز نشان داده ميشود .همانند ساير

با توجه به ساختار گوش ،شنوايي انسان داراي رفتاري است

کميتها از جمله تراز فشار صدا ،تحريک صدا نيز به صورت

که به صورت مجموعهاي از فيلترهاي صوتي نشان داده

لگاريتمي و با عنوان تراز تحريک بيان ميشود .شکل 2

ميشود و پهناي هر يک از آنها پهناي باند بحراني ناميده

الگوي تحريک با استفاده از فيلترهاي صوتي با مراکز

ميشود .فاصله بين باندهاي بحراني نيز با مقياس نرخ باند

فرکانسي مختلف را نشان ميدهد .عليرغم اين که فيلترهاي

بحراني بيان شده و محدوده فرکانسي شنوايي انسان به 24

صوتي به صورت متقارن در نظر گرفته ميشوند اما الگوي

بارک تقسيم ميشود که نرخ باند بحراني را ميتوان از رابطه

تحريک حاصل از آنها بهصورت نامتقارن است .افزيش پهناي

 3زير محاسبه نمود.

باند فيلتر در اثر افزايش مرکز فرکانسي دليل اين موضوع

شکل .2فيلترهاي صوتي در مراکز مختلف فرکانسي (چپ) و الگوي تحريک در فرکانس مرکزي يک کيلوهرتز (راست)

در شکل  3نمونهاي از نمودار بلندي مخصوص صدا

نشان داده شده است.
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است.
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که در اين رابطه  z ،نرخ باند بحراني 12برحسب بارک است.

شکل .1نرخ باند بحراني
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شکل .3يك نمونه نمودار بلندي مخصوص صدا []9

 .2-2تيزي صدا
تيزي صدا يک حس شنيداري مربوط به فرکانس بوده که
باعث ايجاد احساس دردناکي ميشود و در واقع ميزان انرژي
فرکانس باال به کل انرژي است .به طور کلي وجود
فرکانسهاي باالتر در سيگنال منجر به افزايش تيزي صدا
o

خواهد شد .دو رابطه متفاوت براي محاسبه تيزي صدا معرفي
شدهاند .بيشتر محققين رابطه  4را براي محاسبه تيزي صدا

.
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مورد استفاده قرار دادهاند [.]6
N' z  g z  z dz

)(4

N' z  dz

24

0

24


S  0.11 0

که در اين رابطه  S ،تيزي برحسب آکوم 14و ) g(zتابع
وزني است.
تيزي صدايي با تراز فشار صوت  60دسيبل در فرکانس يک
کيلوهرتز برابر يک آکوم است .تابع وزني ) g(zنيز از رابطه
 5محاسبه ميشود.
)(5

for z  16
for z  16

1
g( z )  
0.066 e 0.171 z

شکل .4نمودار تابع وزني )g(z

برخي از محققين نيز رابطه  6را براي محاسبه تيزي صدا
مورد استفاده قرار دادهاند [.]27
N' z  g z  z dz

)(6

24

0

 N  20 
ln

 20 

S  0.11

تابع وزني ) g'(zنيز از رابطه  1محاسبه ميشود:
)(1

0.171 z

g ( z )  e

در شکل  4نمودار تابع وزني براي مقادير مختلف نرخ باند

در شکل  5نمونه اي از نمودار تيزي مخ صوص صدا ن شان

بحراني نشان داده شده است.

داده شده است.

شکل .5نمونه نمودار تيزي مخصوص صدا []9
 .2-3زبري صدا

LE z   20 log N' z 1 N' 99 
z



)(9

زبري صدا حسي شنيداري است که مربوط به مدوالسيون
صدا در فرکانسهاي بسيار باال همانند فرکانسهاي

که در اين رابطه N'(1) ،و ) N'(99به ترتيب

مدوالسيون  75-300هرتز است .بيشترين مقدار زبري نيز

يکم و  99ام مقادير بلندي صداست که مقدار زبري کل بر

در فرکانس  10هرتز حاصل ميشود .زبري مخصوص صدا

حسب آسپر از رابطه  70بدست ميآيد.

نيز از رابطه  1محاسبه ميشود [.]6
)(1

R   R' z  dz
24

)(70

R' z   0.3 f mod LE z  z

 fmodفرکانس مدوالسيون برحسب کيلوهرتز و )ΔLE(z
نيز از رابطه  9قابل محاسبه خواهد بود.

0

زبري صدايي با تراز فشار صوت  60دسيبل در فرکانس يک
کيلوهرتز و فرکانس مدوالسيون

دامنه17

 10هرتز برابر يک

آسپر است .در شکل  6نمونهاي از نمودار زبري مخصوص
صدا نشان داده شده است.

mech_mag@yahoo.com

شکل .6نمونه نمودار زبري مخصوص صدا []9

با توجه به اين که فركانس مدوالسيون در دو معيار بلندي و

و سيگنال مدولهگر 19نيز داراي فرکانس  fmodاستm .

قدرت نوسان صدا که در ادامه مورد بحث قرار ميگيرد موثر

شاخص مدوالسيون ناميده ميشود و مقدار آن بين صفر و

است در اينجا توضيحاتي در خصوص مفهوم آن ارائه

يک است.

ميشود .رابطه  77مربوط به مدوالسيون دامنه سينوسي
است .در اين رابطه ،سيگنال حامل 18داراي فرکانس  fcبوده

)(77

) S( t )  [ 1  m sin( 2 f mod t )] sin ( 2 f c t

نشرية علمي ترويجي صوت و ارتعاش  /سال پنجم  /شمارة دهم 5 ................................ 5931 /

که در اين رابطه R' ،زبري مخصوص برحسب آسپر/15بارک،

صدک16
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نمودار مربوط به رابطه  77در شکل  1نشان داده شده است.
در اين نمودار ،خطوط نقطهچين نشاندهنده سيگنال

مدولهگر است و براي محاسبه فرکانس مدوالسيون مورد
استفاده قرار ميگيرد.

شکل .7مدوالسيون دامنه سينوسي

 .2-4قدرت نوسان

که در اين رابطه fmod ،فرکانس مدوالسيون برحسب هرتز

قدرت نوسان صدا حسي شبيه به زبري صداست با اين تفاوت

و ) ΔL(zنيز از رابطه زير قابل محاسبه خواهد بود.

که قدرت نوسان مربوط به مدوالسيون صدا در فرکانسهاي
پايين يعني فرکانسهاي مدوالسيون تا  20هرتز است.
بيشترين مقدار قدرت نوسان نيز در فرکانس  4هرتز حاصل
o

ميشود .مقدار قدرت نوسان کل بر حسب واسيل 20از رابطه

.
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 72بدست ميآيد [.]6
0.008  Lz  dz

)(72

 f mod    4


4   f mod 


قدرت نوسان صدايي با تراز فشار صوت  60دسيبل در
فرکانس يک کيلوهرتز و فرکانس مدوالسيون دامنه  4هرتز
برابر يک واسيل است .در شکل  1نمونهاي از نمودار قدرت

24

0

)(73

Lz   4 log N' z 1 N' 99 
z



F

نوسان مخصوص صدا نشان داده شده است.

شکل .8نمونه نمودار قدرت نوسان مخصوص صدا []9

 .3مدلهاي آزردگي صوتي
 .3-1آزردگي بيطرفانه

21

از آزمون ژوري و تحليل رگر سيوني ،مدل هايي نيز پي شنهاد
شده اند .اما در سال  ،7990مدل جامعي مو سوم به آزردگي

طي ساليان اخير تحقيقات فراواني در خ صوص يافتن مدل

بي طرفانه معرفي شددد [ .]22اين مدل تابعي از صدددک دهم

آزردگي صوتي انجام شده است .در اين تحقيقات با استفاده

مقادير بلندي ،تيزي و قدرت نو سان صدا ست و رابطه 74

نتايج تحقيقات نشان داده است که اجزاي تونال تاثير بسزايي

بيانگر آن است.
)(74
UBA  d N10  .
1.3




1  0.25S  1logN10  10  0.3 F 1  N10  



 N10  0.3  


که در اين رابطه d ،ضريب شب و روز را مي توان از رابطه
 75محاسبه نمود.
6 am to 10 pm

)(75

10 pm to 6 am


0.5 
 
 
 

1

d    N 10
1  
  5

که در اين رابطه N10 ،صددددک  70درصدددد مقادير بلندي
صداست.

در ميزان آزردگي دارند .در واقع صداهاي با اجزاي تونال
بيشتر باعث آزردگي بيشتر افراد ميشوند [ 24و  .]25با توجه
به اين که اثر

سايکوآکوستيک منظور نشده است ،بنابراين اين مدل قادر
نيست تخمين درستي از ميزان آزردگي صداهاي تونال ارائه
کند .لذا مدل آزردگي سايکوآکوستيک اصالحشده پيشنهاد
شد که مقدار آن از رابطه  79بدست ميآيد [.]26
)(79

22

در سال  7991مدلي جديد بنام آزردگي سايکوآکوستيک
معرفي شد [ .]23در مدل جديدتر ،از صدک پنجم مقادير
نيز مورد استفاده قرار گرفت که مقدار آن از رابطه  76بدست
ميآيد.
2 
PA  N 5  1   S2   FR




)(76

( ωSضريب مربوط به تيزي) و ( ωFRضريب مربوط به
زبري و قدرت نوسان) نيز به ترتيب از روابط  71و  71محاسبه
ميشوند.
)(71
for S > 1.75
acum
for S < 1.75
acum

S  S  1.75 0.25 log N5  10

ωS = 0

2.18
0.4 F  0.6 R 
)(71
N 5 0.4
23
 .3-3آزردگي سايکوآکوستيک اصالحشده

 FR 

N 5 0.52

که در اين رابطه T ،توناليتي برحسب واحد
رابطه  27محاسبه ميشود.
)(27

25tu

T 

است و از

0.79
 c WT0.29 WGR

T

که ضرايب رابطه  27در ساير تحقيقات ارائه شدهاند [21و
 .]21مطابق رابطه  27توناليتي صدايي با تراز فشار صوت 60
دسيبل در فرکانس يک کيلوهرتز برابر يک است.
 .4نتيجهگيري
در مقاله حاضر ،برخي از معيارهاي کيفيت صدا و مدلهاي
آزردگي مورد بررسي قرار گرفت .تعدد تحقيقات انجام گرفته
در خصوص ارزيابي اين معيارها و مدلها نشان از اهميت
باالي مقوله آسايش صوتي از نگاه محققين ساير
کشورهاست .در حاليکه مرور بر تحقيقات انجام شده حاکي
از آن است که چنين موضوعاتي کمتر مورد توجه محققين
داخلي بوده است.
از آنجايي که افزايش آسايش صوتي ميتواند تاثير بسزايي
در افزايش کارآيي افراد داشته باشد ،لذا پرداختن به مقوله
کيفيت صدا عالوه بر کميت صدا در تحقيقات آتي ضروري
به نظر ميرسد .به اميد آنکه نتايج تحقيقات بتواند رويکرد
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که در اين رابطه N5 ،صدک پنجم مقادير بلندي صداست و

T

6.41
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بلندي بجاي صدک دهم استفاده شد و همچنين زبري صدا

2
PA  N 5  1   S2   FR
 T2 



که در اين رابطه( ωT ،ضريب مربوط به توناليتي) از رابطه
 20محاسبه ميشود.
)(20

 .3-2آزردگي سايکوآکوستيک

توناليتي24

صدا در مدل آزردگي
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:پی نوشت
1. Acoustic Comfort
2. Sound Quality
3. Psychoacoustic
4. Loudness
5. Sharpness
6. Roughness
7. Fluctuation Strength
8. Jury Test
9. Sone
10. Bark
11. Excitation
12. Critical Band Rate
13. Excitation Pattern
14. Acum
15. Asper
16. Percentile
17. Amplitude-Modulated
18. Carrier
19. Modulator
20. Vacil
21. Unbiased Annoyance
22. Psychoacoustic Annoyance
23. Modified Psychoacoustic Annoyance
24. Tonality
25. Tonality Unit (tu)

