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چکيده
شدت صوت بر اساس فرکانس آن ميتواند معيار مناسبي در مورد کيفيت صداي محصوالت باشد .استفاده از لوازم
برقي خانگي معموال همراه با آلودگي صوتي ميباشد .که نتايج آزمايشها نشان داده است که عالوهبر مشخصات
متريك صداي اينگونه لوازم ،کيفيت صوت نيز تأثيرات احساسي روي کاربران اين محصوالت دارد .طراح محصول،
در زمينه راحتي ناشي از صداي توليدي محصوالت وظيفه دارد تا اثرات سوء آن را کاهش داده و اثرات مفيد صدا را
در محصوالت تا حد ممکن افزايش دهد .هدف اين مقاله کاهش اثرات سوء و ناخوشايند صداي لوازم خانگي برقي
نتيجه تحقيق به گونه اي است که صداي توليد شده بدون عارضه با تغييرات روي فرکانسها خوشايند ميباشند و
اين خوشايندي صداي محصول از طريق آزمونسازي روي مخاطبان جوانان  18تا  25اتفاق افتاده است .روششناسي
تحقيق  ،تجربي و ابزار آن بهصورت ميداني ،آزمايشگاهي است پس از تفکيك فرکانس صداي توليدي جارو برقي که
اثرات صداي جاروبرقي بر مصرفکننده در قالب پرسشهاي آزمايشگاهي صورت گرفته است .متغير وابسته در مقاله
کيفيت آکوستيکي محصول و متغير مستقل فراواني شدت صوت ،و تراز صوتي محصول ميباشد.
دستآوردهاي اين تحقيق ،با توجه به کاهش شدت تكتك فرکانسهاي آزاردهنده توليد شده در جاروبرقيها،
موجب توليد صداهاي جديد در محصول مي شود و اين کاهش صدا در جاروبرقي توسط جاذب هاي اليافي ،پوسته
اي و حفرهاي براي نوع فرکانس توليد شده صورت ميگيرد؛ و تجربه محقق نيز به خوشايند بودن آن کمك مي کند.
نتيجه نهايي پژوهش نشان ميدهد با رفتار هاي هنرمندانه بر روي شدت صداي فرکانسهاي آزار دهنده ميتوان
صداي محصول خوشايندتري در لوازم خانگي توليد نمود.
ارتعاشات ،صوت ،محصوالت خانگي ،جاروبرقي

mech_mag@yahoo.com

بهطور مشخص نمونه مورد مطالعهي پژوهش بوده است و جمعآوري دادهها از طريق اندازهگيري و تجزيه و تحليل
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از طريق تأثير بر فرکانس هايي است که کمترين تأثيرات منفي به مراتب کمتري در مصرف کننده ايجاد ميکنند.
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 .1مباني نظري

طراحي صنعتي ،اهميت و کاربردهاي گوناگون صدا در

مدير کارخانهي چرخخياطي سينگر ميگويد" :در مطالعات

محصول براي همه مشخص شده است .دونالد نورمن

بازار متوجه شديم که مشتريان از صداي چرخخياطي کارخانه

(نظريهپرداز طراحي احساسي) درباره تأثيرات احساسي صدا

برنينا بيشتر از صداي چرخخياطي سينگر راضي هستند .اين

در محصوالت ميگويد" :زمانيکه آلسي تصميم به توليد

درحالي بود که بنا به اسناد قسمت مهندسي شرکت ،صداي

کتري معروف خود گرفته بود ،گروه طراحي متشکل از پنج

چرخخياطي برنينا مشخصا بلندتر از صداي توليدات سينگر

نفر بر روي صداي پرنده کوچک کار ميکردند .آنها صدايي

بود" [.]4

براي آن پرنده طراحي کردند که بسيار دلپذير است .ارزش

اگر طراحان صنعتي ميدانستند که صداي توليدي

کار اين طراحان کمتر از آنچه ميشل گريوز انجام داده

محصوالت آنها تا چه حد در رضايت استفادهکننده از محصول

نيست" .در بحث طراحي احساسي 3مطرح ميگردد که همه

مؤثر است ،شايد به همان اندازه که زمان خود را صرف ارتقاي

انسي تصورات و قالبهاي ذهني 4دارند که درباره محصول

کيفيت بصري محصول مينمايند ،براي کيفيت صوتي آن

با استفاده از اين قالبها قضاوت کرده و با آن کار ميکنند

نيز وقت ميگذاشتند .در دنياي طراحي اتومبيل ،سازندگان

[ .]8استفاده از صداهاي آشنا ميتواند با ارتقاي جنبههاي

سالهاست که به اين مطلب پي بردهاند [.]7

سيميوتيک و سمبليک محصول حسانگيزي و کارايي آن را

استفادهکنندگان ،گمان ميکنند که وقتي اتومبيلشان را

باال ببرد و باعث گردد که استفادهکننده احساس آشنايي با

ميشويند ،سريعتر حرکت ميکند ،به همين ترتيب صداي

آن را داشته باشد.

خودرو نيز بر تصور مثبت آنان از کارکرد محصول مؤثر است.

در مبحث طراحي تعاملي نيز صداي محصوالت از اهميت

اين مسئله باعث شده تا صداي خودرو در بعضي شرکتها

خاصي برخوردار شده است .اگرچه پيشگامان طراحي تعاملي

بهعنوان يکي از شاخصههاي هويتي و برند آن شرکت مطرح

که بر روي طراحي عالئم و هشدارها در فضاي کار ،تحقيق

گردد [.]11

ميکردند به نقش عالئم صوتي و کارايي آنها پي برده بودند

اما در محصوالت خانگي که البته تأثيرات احساسي صداي

[ .]6اما هيچگاه تصور نميکردند که زماني صداها بهجاي

آنها بر استفادهکنندگان بسيار زياد است ،هنوز انديشه

اينکه عالمت خطر باشند ،نشانه صحت عملکرد يک وسيله

يکپارچهاي شکل نگرفته است .طراحان محصوالت خانگي

خواهند بود .امروزه از ديدگاه طراحي تعامالت کاربر و

گمان ميکردند که کيفيت صداي يک محصول ،تنها تابعي

محصول ،صداها چنان مهم شدهاند که ديگر کمتر محصولي

از مشخصات متريک صداي آن است .آنها با اندازهگيري

را ميتوان پيدا کرد که عالوهبر صداهاي طبيعي که توليد

شدت صوت يک محصول ،سعي ميکردند با پايين آوردن

ميکند (صداي موتور ،فن ،کليدها )... ،صداهايي نيز براي آن

مقدار آن کيفيت صداي محصول را کاهش دهند [ .]5غافل

طراحي نشده باشد .با تعبيه اين صداها در محصول ،سعي

از اينکه مشتري با صداي خروجي محصول نيز تعامل ميکند

ميکنند تا اطالعات بيشتري را در خصوص عملکرد دستگاه

و اطالعات بسياري از وضعيت و کارکرد محصول بهدست

به استفادهکننده منتقل نمايند.

ميآورد ]6[ ،که حذف صداي محصول ،متقارن با محروميت

يکي از روشهاي متداول در بررسي کيفيت صداي

استفادهکننده از اين اطالعات است .امروزه با شکل گرفتن

محصوالت مقايسه فاکتورهاي متريک صداي آنها با

ايدههايي درباره طراحي احساسي1و طراحي تعاملي 2در دنياي

استانداردهاي تعيين شده از سوي سازمانهاي مرجع است.
چنانکه پيشتر نيز گفته شده مهمترين فاکتورهاي متريک

مربوط به هرصدايي بسامد و شدت آن است .در اين مطالعه

 .3تأثيرات صدا در محصول

موردي سعي ميشود تا با اندازهگيري اين ابعاد از صداي

از ديرباز در مباحث ارگونومي (فاکتورهاي انساني) همواره

جاروبرقي نمونه انتخاب شده به بررسي کيفيت آن در مقايسه

مباحث مربوط به شنوايي مورد توجه بودهاند .در ارگونومي

با کيفيت استاندارد بپردازيم .از آنجا که اين فاکتورها عددي

سنتي ،مباحث مربوط به صدا در دو بخش عمده مورد توجه

هستند .براي اين مطالعهها استفاده از روش تحقيق کمي

قرار ميگيرند .بخش اول ،مربوط به استانداردهاي فضاي کار

(عددي) 5مناسبتر بهنظر ميرسد .استفاده از اين روشها به

است که در آن ترازهاي مختلف صوتي مورد بحث قرار گرفته

طراح کمک ميکند تا بتواند بهشکلي مطمئن به مقايسه نتايج

و ميزان آسيبهاي جسمي و روحي هريک سنجيده ميشوند.

آزمايش با استانداردهاي رايج بپردازد.

در بخش دوم ،صدا به عنوان يک نشانگر خاص مورد توجه
است و مباحثي در رابطه با اصول و کاربردهاي نشانگرهاي

 .2صوت
صدا را ميتوان به هرگونه تغيير فشاري که گوش انسان
توانايي احساس آن را داشته باشد تعريف نمود .يکي از وسايل
اندازهگيري تغييرات فشار هوا ،فشارسنج (بارومتر) است .اگر
اين تغييرات فشار هوا بيش از  20بار در ثانيه اتفاق بيافتند،
انسانها ميتوانند آن را بشنوند ،و دراينصورت صدا ناميده
ميشوند .با اندازهگيري صدا ،اعدادي بهدست ميآيد که با
آنها ميتوان صدا را بهدقت سنجيد و توصيف کرد .اين
با صدا برخورد داريم به همراه داشته باشند.
بنابراين اندازهگيري صداها مقدمه مناسبي براي کاهش سر
و صدا در فرودگاهها ،کارخانهها و خانهها و درنهايت افزايش

است که در ارگونومي سنتي مطرح ميگردند .شنوايي يکي
از حواس پنجگانه انسان است که اندام مربوط به احساس آن
تنها به گوش محدود ميشود .محدوده قابل شنيدن براي
انسان بين  20هرتز تا  20کيلوهرتز (يا در منابع مختلف بين
 16هرتز تا  16کيلوهزتر) ميباشد؛ اما محدودههاي بسامدي
مادون

صوت (1

تا  20هرتز)

توسط

بدن

ما احساس ميگردند ،اگرچه گوش ما توانايي شنيدن آنها
را ندارد [ .]10جدول 1قياسي که از صداي کليدهاي پيانو و
بسامدهاي قابل شنيدن براي انسان انجام شده است
را نمايش ميدهد.

جدول  .1مقايسه بسامدهاي محدوده شنوايي با صداي نتهاي پيانو
طولموج

بسامد

کليد معادل

 2سانتيمتر

 20000هرتز

باالترين بسامد قابلشنيدن

 10سانتيمتر

 4186هرتز

باالترين نت روي پيانو

 1متر

 440هرتز

کليد  Aروي پيانو

 5متر

 60هرتز

بسامد جريان برق متناوب

 10متر

 27.5هرتز

پايينترين نت پيانو

 20متر

 16هرتز

پايينترين بسامد قابلشنيدن
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کيفيت زندگي انسانها است [.]11

آنچه در ادامه ميآيد خالصهاي از مباحث مربوط به صدا
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اندازهگيريها ميتوانند مزيتهاي مختلفي را در هرجايي که

صوتي بررسي ميشوند.

123

آستانه درد براي گوش انسان صدايي با شدت 120

دسيبل6

است و گوش انسان در برابر صدايي با شدت بيشتر دچار

آسيبهاي فيزيکي ميگردد و شنوايي از دست خواهد رفت.
در جدول  ،2براي درک بهتر اين محدوده ،شدت صوت چند
چيز ذکر شده است:

جدول  .2شدت صوت توليدشده توسط دستگاههاي مختلف
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شدت صوت

منبع صوت

140 dB

آستانه درد؛ صداي شليک گلوله ،صداي آژير خطر از نزديک

135 dB

بلند شدن هواپيماي جت ،صداي موزيک بلند

120 dB

ارهبرقي ،مته چکشي

100 dB

تراکتور ،ماشينآالت کشاورزي

90 dB

محدوده استاندارد  OSHAتخريب شنوايي در صورت استماع طوالني

85 dB

داخل کابين ماشينآالت سنگين

75 dB

صداي جاروبرقي

60 dB

صحبت کردن معمولي

45 dB

خشخش برگ ،موزيک آرام

30 dB

زمزمه

15 dB

حد پايين شنوايي

از لحاظ کالبدشناسي گوش به سه بخش اصلي تقسيم

مجموع تأثيرات موجب ايجاد حس رضايتمندي يا عدم

ميشود .گوش خارجي ،گوش مياني و گوش داخلي [.]2

رضايت کاربر از محصول مورد نظر ميگردد.

اگرچه ميزان حساسيت گوش به فرکانسهاي مختلف ميان

هر محصول ،در سه حيطه عملکردي ،ويژگيهاي بصري و

افراد مختلف متفاوت است و بهخصوص با افزايش سن

ويژگيهاي صوتي بيشترين تأثيرات را بر ذهن استفادهکننده

باالتر به شدت

ميگذارد .امروزه با پيشرفت تکنولوژي ،تفاوتهاي

کاهش مييابد ،اما بههرحال تعدادي از دانشمندان ،بر اساس

عملکردي ميان محصوالت شرکتهاي مختلف بسيار اندک

تحقيقات موردي خود ،در اين باره نمودارها و اعداد و ارقامي

است و تقريبا همه آنها در سطح قابل قبولي پاسخگوي

را منتشر نمودهاند.

نيازهاي مورد نظر هستند .اما ،آنچه امروز باعث تمايز

آستانه ديگري که براي گوش تعيين ميگردد ،آستانه احساس

محصوالت ميگردد ،وجه "غير فني" يا احساسي محصوالت

نام دارد .تغييرات اين آستانه کمتر از آستانه شنوايي به

است .نمود اين مسئله در ميان آگهيهاي تبليغاتي به خوبي

فرکانس وابسته است .اين محدودهاي است که گوش ما پس

قابل درک است .تأکيد آگهيهاي امروزي کمتر بر جنبههاي

از آن شروع به درد کشيدن ميکند.

عملکردي محصوالت استوار است و اغلب بر "مزاياي

کيفيت زندگي انسان تا حد زيادي به کيفيت محصوالتي که

احساسي" منتج از مالکيت يا خريداري محصول تأکيد

از آن استفاده ميکند بستگي دارد .مصنوعات بشر بهطور عام

ميکنند.

توانايي براي درک فرکانسهاي

هر يک تأثيري متفاوت بر استفادهکننده ميگذارند که

عالوهبر آنچه ذکر شد" ،کيفيت احساسي" محصوالت تا حد

کار استاندارد) دو مرتبه اندازهگيري ،هر کدام به مدت 10

زيادي ميتواند پوششدهنده معايب عملکردي نيز باشد .زيرا

ثانيه صورت گرفت .همچنين برداشتها از چهار جهت

ذهن درحاليکه احساسات مثبت در آن برانگيخته شده ،بهتر

(راست ،چپ ،عقب ،و جلو) جاروبرقي به فاصله يک متر و به

مسائل را حل ميکند و در واقع سيستم ذهني احساسات،

ارتفاع يک و نيم متر انجام شدند که در نهايت دوازده رکورد

شيوه عملکرد سيستم ادراک را تغيير ميدهد و احساسات،

اطالعاتي از آزمايش بهدست آمد .دادههاي آزمايش به دو

بهشدت بر احساس رضايتمندي مشتري از محصول تأثير

گروه تقسيم گرديدند .به اين ترتيب که براي هر برداشت دو

ميگذارد.

داده مربوط به شدت صوت متوسط و شدت صوت ماکزيمم
مورد بررسي قرار گرفتند .سپس با استفاده از نرم افزار اکسل

 .4روش تحقيق

از سري آفيس دادههاي حاصل از آزمايش شدت صوت
جاروبرقي نمونه تجزيه و تحليل شدند.

تحقيق از نوع تجربي بوده و در اين مطالعه ابتدا صداي
جاروبرقي نمونه انتخاب شده در آزمايشگاه آکوستيک تست

 .5مشخصههاي صوتي متريک

گرديد .براي اين کار از تجهيزات سري 2260توليد کارخانه

پس از اثبات اعتبار آماري نتايج آزمايش ميانگين دادههاي

 B&Kدانمارک استفاده شد .قبل از آزمايشات دستگاه و

برداشت شده بهعنوان ابعاد صوتي متريک نمونه آزمايشي

ميکروفون کاليبره گرديده و براي برداشت روي محدوده

محاسبه گرديدند .شدت صوت محاسبه شده برحسب دسيبل

صداي الزم تنظيم شد .برداشت از جاروبرقي با وات يکسان

و به تفکيک بسامد ميباشد .بهعالوه شدت صوت معادل نيز

در سه درجه قدرت مکش ضعيف ،7قدرت مکش متوسط 8و

براي مقادير متوسط 10بهدست آمده است( ،جدول .)3

قدرت مکش باال  9انجام شد .در هر برداشت (بر اساس دستور

قدرت
مکش

SoundLeve
l
)(dB
انحراف
استاندارد

Eco

SoundLeve
l
)(dB
انحراف
استاندارد

Max

SoundLeve
l
)(dB
انحراف
استاندارد

65/43
2/30
69/95
2/22
73/16
1/77

3/07
1
2/40
3/04
2
3/03
3/70
3
2.60

41/37

49/22

55/24

58/43

53/98

48/13

35/88

0/69

2/00

2/22

2/20

3/39

3/04

3/39

45/15

57/11

59/98

62/36

58/23

51/68

37/91

0/65

1/94

2/17

2/51

3/56

3/03

4/14

34/47

56/31

61/63

66/33

59/27

55/60

42/19

0/68

1/51

2/02

2/03

2/78

3/16

4/02
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Min

نوع داده

LAe
q

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1
kHz

2
kHz

4
kHz

8
kHz

16
kHz
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جدول .3ابعاد صوتي(بسامد و شدت صوت) نمونه جاروبرقي  Boschتست شده
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 .6مقايسه ابعاد صوتي با استاندارد

محدوده مجاز ترکيبي و تفکيکي براي شدت صوت

همانطورکه در بخش فاکتورهاي انساني معرفي گرديد ،در

محصوالتي که در مناطق مختلف استفاده ميگردند را تعيين

رابطه با ابعاد متريک صدا استانداردهاي مختلفي در سراسر

نموده است .با توجه به نمونه و محيط استفاده شده هر دو

دنيا وجود دارند که از ميان دو نوع استاندارد مورد توجه

استاندارد ،محدوده منازل مسکوني انتخاب گرديد که در

بيشتري قرار دارند .اولين استاندارد مربوط به ايزو11ميباشد

استاندارد ايزو محدوده بين نمودارهاي NR35و NR45

که در منحني استاندارد صدا12براي فضاهاي گوناگون تعريف

مجاز شناخته ميشد و در استاندارد نما نمودارهاي درجه E

گرديده است ،و دومين استانداردي که براي مقايسه در اين

و  Fبراي اين فضاها تعريف شدهاند .از برهمگذاري نتايج

مطالعه انتخاب گرديده استاندارد معرفي شده از طرف انجمن

حاصل از آزمايش انجام شده و مقادير استاندارد ،نمودارهاي

توليدکنندگان لوازم خانگي برقي آمريکا (نما) 13ميباشد که

 2 ،1و جدول  4حاصل ميشوند.

نمودار .1مقايسه شدت صوت جاروبرقي در حالت مکش مينيمم با مقادير مجازISO

نمودار  .2نمونه استخراج انتگرال شدت صوت جاروبرقي در حالت مکش مينيمم با مقادير مجازISO
جدول .4نتايج بهدست آمده از تفاضل انتگرالهاي دو مدل نمونه

328
199.2
128.8

314.9
196.4
118.5

303.3
193.6
109.7

National
ISO NR 35
Difference

299.6
243.5
56.6

278.5
231.5
47

261.2
221.8
39.4

National
NEMA E
Difference

 .7شيوه آزمايش:

صوتي 15بهدنبال هم ضبط شده و با هدفون براي مصاحبه

صداهاي ضبط شده بهصورت ديجيتال ابتدا در برنامه

شوندگان پخش ميگردد.

ويرايش صداي ديجيتال 14ويرايش ميشوند تا همگي از

در اختيار هريک از شنوندگان پرسشنامهاي قرار دارد که در

بلندي يکساني برخوردار باشند و تفاوتهاي ميان نتايج

دو مرحله بايستي به صداهاي پخش شده امتياز داده و درباره

آزمايشها تنها در رابطه با تأثيرات خود صدا (و نه بلندي آن)

آن نظر دهند .در بخش اول پرسشنامه ،مجموعهاي از صفات

مورد بررسي قرار گيرند و در مرحله بعد صداها بهصورت

مربوط به صدا در نظر گرفته شده است که مصاحبه شونده
پس از شنيدن صداي موجود (جدول  )5روي لوح فشرده

mech_mag@yahoo.com

256.4
197.8
58.6

248.3
197.8
50.5

195.9
163.9
32

Bosch
NEMA E
Difference
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Max
300.9
177.7
123.2

eco
287.6
173.4
114.2

Min
251.8
161.8
90

Bosch
ISO NR 35
Difference
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احساس خود را نسبت به آن صدا با عالمت زدن نزديکترين

مشخص شده داراي بار مثبت يا منفي ،رأي توصيف صدا

صفات براي صدا اعالم مينمايد .از ديد محقق صفات

هستند.

جدول  .5ثبت نتايج  SPLبا تفکيک فرکانسي
شماره

16
kHz

8 kHz

4 kHz

2 kHz

1 kHz

500
Hz

250
Hz

125
Hz

LAeq

2

65.3

71.9

73.7

75.5

73.5

63.4

55.4

49.2

80.2

min

12

67.7

74.2

75.5

76.8

74.8

66.6

57.3

48.6

81.8

eco

22

70.1

78.6

80.1

80.5

78.4

69.3

60.5

51.8

85.8

max

4

63

68.2

69.7

73.3

72.4

62.5

56.1

48.9

77.8

min

14

66.9

72

73.1

76.6

74.9

66.6

59.2

49.9

80.9

eco

24

71.1

75.5

76

79.5

77.4

71.3

60.2

50.6

83.9

max

6

59.3

70.4

68.9

72.1

71`.8

63.8

56.8

47.7

77.3

min

16

62.3

70.1

71.4

74.2

74

68.9

58.8

49.2

79.4

eco

26

65.6

72.6

76.7

77.7

76.3

72.3

59.3

50.1

82.7

max

8

63

68.8

70

73.3

72.3

62.6

56.5

48.8

77.6

min

18

66.8

72.1

73.2

75.8

74.7

65.6

58.2

49

80.6

eco

28

69.8

75.3

76.8

72.9

77.3

72.9

60.4

53.2

84

max

10

66.1

70.3

72.3

71

72.8

63.8

578.2

48.8

78.2

min

20

68.3

72.6

73.8

76.1

74.9

66.6

58.9

49.9

81

eco

30

69.9

74.8

76

78.7

78

71.8

61

59

83.78

max

برداشت
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قدرت
مکش

مقايسه شدت صداي خروجي جاروبرقي  Ghaynarبا شدت
 ISOبراي حالت Max

مقايسه شدت صداي خروجي جاروبرقي  Ghaynarبا شدت

 NEMAبراي حالت Eco

مقايسه شدت صداي خروجي جاروبرقي  Ghaynarبا شدت
 NEMAبراي حالت Max

مقايسه شدت صداي خروجي جاروبرقي  Ghaynarبا شدت
 NEMAبراي حالت Min

نمودار .3اطالعات برداشت شده از جاروبرقي مدل GHAYNAR
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مقايسه شدت صداي خروجي جاروبرقي  Ghaynarبا شدت

براي حالت Eco
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 ISOبراي حالت Min

مقايسه شدت صداي خروجي جاروبرقي  Ghaynarبا شدت ISO
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 .8نتيجهگيري

با توجه به بررسيهاي صورت گرفته از ميزان آزاردهندگي

متغييرهاي معرفي شده براي صداي توليد شده توسط لوازم

صداي توليد محصوالت ،ميتوان کيفيت صداهاي آزاردهنده

خانگي اغلب بهصورت عددي به بررسي حدود استاندارد صدا

توليدي را با توجه به شدت صداي نوع فرکانس با توجه به

ميپردازند و در اين بررسي کمتر به کيفيت صوت به عنوان

سيستمهاي کاواک و پوسته و الياف تغيير داد و کم کردن

يک پديده فراگير که نتيجه شرايط مختلف از قيبل

شدت فرکانسهاي باال در يک طيف آزاردهنده موجب

فاکتورهاي متريک صدا و شرايط محيطي است توجه

کاهش صداي آزار دهنده شده و تجربه محقق در توليد

مينمايند .بهنظر ميرسد که با استفاده از تحليل آماري

صداهاي خوشايند محصوالت خانگي قابل تأمل ميباشد و

گرافهاي مربوط به صداهاي مختلف براساس تفکيک

با توجه به تحقيقات و آزمايشهاي انجام گرفته در اين

فرکانس بتوان به نتيجهاي اوليه درباره کيفيت صداي

تحقيق با توجه به کاهش شدت صداي فرکانسهاي

محصوالت رسيد .از آنجا که فرکانسهاي مختلف از نظر

جاروبرقيها موجب توليد صداهاي مختلف گرديد که تجربه

تأثيرگذاري بر شنونده از ارزشهاي مختلفي برخوردارند،

جالبي در امر توليد محصول ميباشد.

استفاده از منحني هاي استاندارد ايزو و تحليل سطح ميان

دستاورد نهايي پژوهش حاکي از آن است که شدت باالي

نمودار صداي خاص و نمودار استاندارد ميتواند در دريافت

طيف محدودي از فرکانس ها در دستگاه کل بازهي فرکانس

نتيجه با توجه به ارزش هر فرکانس مفيد باشد.

توليدي را تحت تأثير قرار ميدهد و سبب خفه شدن شدت

از سوي ديگر بايد توجه داشت که منحنيهاي استاندارد بر

صداي فرکانسهاي پايينتر ميگردد .بهعبارت بهتر زماني

اساس شدت آزاردهندگي فرکانسهاي خاص تهيه شدهاند و

که فرکانس يا محدودهي کمي از فرکانسها از شدت

تنها نشاندهنده اين جنبه از تأثيرات فرکانسها ميباشند.

بيشتري برخوردار ميشوند صدا در مجموع آزار دهنده بهنظر

نتايج بهدست آمده از منحنيهاي تعيين ارزش فرکانسهاي

ميرسد .علت اين امر ايجاد پاسخ ضربهاي درصداي سيستم

مختلف در احساسات مثبت و منفي در شنونده برانگيزنده و

است .که نتايج پژوهش نشان ميدهد درصورتيکه بتوان

تاثيرگذار است .در فاز بعدي پس از بررسي تأثيرات احساسي

شدت بازه مذکور را کاهش داد؛ کل صداي بازه فرکانس

صدا در شنوندگان از طريق مصاحبه و جلسات داوري درباره

توليدي دستگاه ،مطلوبتر جلوه نموده ،بازخورد انساني آن

صدا به ارتباط معنيدار ميان نتايج اين مطالعه و نتايج

آزاردهنده نخواهد بود .لذا ميتوان گفت درصورت جذب

بهدست آمده ميرسيم و در نهايت امکان تدوين راهي آسان

صحيح و هنرمندانه شدتهاي نامطلوب در فرکانسهاي

و سريع براي سنجش کيفيت صداي محصول و ميزان

مربوطه ،با سيستمهاي جذب اليافي و حفره و پوستهها

تأثيرگذاري آن در مورد هر احساس بهدست ميآيد.

ميتوان صداي محصول خوشايندتري را در لوازم خانگي و
تجهيزات صنعتي توليد نمود.

 .9مأخذ:
] [1الرنس کينزلر ،مترجم مهدي برکشلي ،ضياءالدين اسماعيل بيگي" ،مباني آکوستيک" ،تهران ،اميرکبير.1364 ،
[2] Baker, David E. "Noise: The invisible hazard." Extension publications (MU), 1997.
[3] Bauman, Robert & Dutton, Steve. “Human Anatomy and Physiology Textbook”, Witties
Publication Inc. New York, 1996.

131

پينوشت
1. Emotional Design
2. Interaction Design

3. Emotional Design

mech_mag@yahoo.com

1 ................................ 1396 /  شمارة يازدهم/  سال پنجم/ نشرية علمي ترويجي صوت و ارتعاش

[4] Bloomfield, Luis A. “How Things Work: The Physics of Everyday Life”, Wiley, 2nd
Edition, 2003.
[5] Cox, Trevor.J. “Testing, quality & standards: Measuring sound quality”, Applience design
journal, www.ammagazine.com, 2004.
[6] Gärdenfors, Dan. “Auditory interfaces, a design platform”, designsounds. Net, 2001.
[7] Miskiewicz, A. “Psychoacoustics in the Automotive Industry”, Acustica, vol.85, 1999 pp.
646-649.
[8] Norman, Donald A. “The Design of Everyday Things”. New Yor, Basic Books, 2002 ed,
1990.
[9] Robinson, D. W. & Dadson, R. S. “A re determination of the equal loudness relations for
pure tones”. Br. J. Appl. Phys, 1956.
[10] Stockholm. “Design Sounds, Published by Swedish Society of Crafts and Design for
sound and design Exhibition”, 2001.
[11]Viemeister, Tucker. “Emotional (vs.) Intelligence”; Core77 articles, www.core77.com,
2004.
[12] http://www.ideafinder.com/history/ inventions/story042.htm
[13] http://www.vachunter.com/history.htm
[14] http://www.bergen.org/AAST/Projects/Engineering_Graphics/_EG2000/vacuum/
History.htm
[15] www.historychannel.com/exhibits/modern/vacuum.html
[16] http://www.jitterbuzz.com/indvac.html
[17] http://www.sciencemuseum.org.uk/on-line/vacuums/didyouknow.asp

4. Natural mapping
5. Quantities Methods

. دسيبل اعالم کردهاند140  برخي منابع اين آستانه را تا.6
7. min
8. eco
9. max
10. LAeq
11. International Standard Organization
12. Noise Rate Curve(NCR)
13. National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
14. Cool Edit
15. Audio CD

