
 



 بخش دوم 
 روشهای اندازه گیری و ارزیابی صدا 



 اصول کلی و مهم در روش ارزیابی صدا

 گیری اندازه هدف تعیین1.

 کارگاه از دقیق اطالعات گردآوری2.

   کارگر مواجهه نحوه اطالعات گردآوری3.

 گیری اندازه مناسب روش تعیین4.

 گیری اندازه مناسب وسیله انتخاب5.

 کالیبراسیون6.

   کارگر مواجهه مجاز حدود و استانداردها شناخت7.



 :هدف اندازه گیری 
 

 برای معین دستگاه یک صدای گیری اندازه مثال بطور : صنعتی گیری اندازه ( الف
 فنی بازرسی یا یابی عیب اهداف

  

 کارگاه درسطح صوت فشار تراز توزیع تعیین منظور به : محیطی گیری اندازه ( ب
 صدا تولید اصلی منابع نمودن معین یا

  

 کارگر مواجهه میزان نمودن مشخص برای : فردی گیری اندازه ( ج

  

  صدا کنترل چگونگی و روش تعیین منظور به گیری اندازه ( د

 



 :  تعیین نوع وسایل اندازه گیری 
 

در گیری اندازه قابلیت با ترازسنج دستگاه : ساده بازرسی یک منظور به گیری اندازه 
 Lin شبکه

اندازه قابلیت با ترازسنج دستگاه : صدا نظر از کارگاه بندی ناحیه منظور به گیری اندازه 
 بل دسی یک دقت با A شبکه در گیری

های شبکه در گیری اندازه قابلیت با دقیق ترازسنج دستگاه : فرکانس آنالیز Cو Lin  
 آنالیزور همراه

صدا موثر تراز و پیک تراز نمودن معین و کارگر مواجهه تعیین برای دقیق گیری اندازه : 
 یا بل دسی نیم دقت با C و A  های شبکه در گیری اندازه قابلیت با ترازسنج دستگاه
   صدا دزیمتر

مواجهه معادل تراز و دز نمودن معین و کارگر مواجهه تعیین برای دقیق گیری اندازه : 
   صدا دزیمتر

 



 :گردآوری اطالعات دقیق از کارگاه 
 

دستگاههای خصوصا دستگاهها نصب محل و مقیاس دارای کار محیط از ساده نقشه تهیه 
 صدا مولد

صدا مولد اصلی منابع تعیین 

تجهیزات و دستگاهها صدای نوع 

( مختلف محصوالت گرفتن نظر در ) تولید نوع 

صدا معرض در افراد تعداد 

 



 :گردآوری اطالعات دقیق از کارگاه 

کارگران توقف و تردد های محل   

( ... و هفته در کاری روز تعداد  ، شیفت تعداد ) کاری های شیفت به مربوط اطالعات 

شیفت تغییر های زمان   

و دستگاهها فنی مشخصات از دقیقتری اطالعات بایستی باشد صدا کنترل هدف اگر 
 آکوستیکی مشخصات و کارگاه بنای های سازه فنی مشخصات ، ها آن استقرار محل

  .شود آوری جمع .... و داخلی سطوح

 



 گردآوری اطالعات نحوه مواجهه کارگران 
 

شغل نوع 

( ... و فنی کارگر و تاسیسات چون مشاغلی بخصوص) شغل هر وظایف تمام تعیین 

شغل هر کاری چرخه تعیین  

( کار اضافه و ) کاری ساعات 

 



 :روش های اندازه گیری 

 محیطی ارزیابی و گیری اندازه - الف

 توزیع تعیین برای توان می آن نتایج از ولی نبوده مدنظر کارگران استقرار های محل

 برای صوت اصلی منابع تعیین همچنین و کارگاه در خطر های محدوده و فشارصوت

   .شود می استفاده صدا کنترل

 : است زیر های روش شامل

 صوتی نقشه تهیه برای منظم ای شبکه روش .1

   : مراحل

  صدا گیری اندازه ایستگاههای ابعاد و تعداد تعیین .1

 



 راهنمای تعیین ابعاد ایستگاههای اندازه گیری

 

 

 

 

 

 

است شده پیشنهاد 60 تا 20 بین کارگاه هر در ایستگاه تعداد مناسب محدوده : نکته.   

 

 

 ابعاد ایستگاه مساحت کارگاه

 2*2 تا صد متر مربع
 3*3 متر مربع 300تا  100
 4*4 متر مربع 700تا  300
 5*5 متر مربع 1000تا  700

 10*10 متر مربع 1000بیش از 



 Aاندازه گیری صدا در مرکز خانه های تعیین شده در شبکه . 2

 ورود داده های حاصل از اندازه گیری روی نقشه یا جدول کدبندی شده مربوطه . 3

 تعیین سه محدوده از تراز فشارصوت با کدبندی رنگی . 4

 



 :راهنمای کدبندی رنگی 

 Sبا رنگ سفید یا سبز و یا کد :   (SPL <65 dB)محدوده ایمن 

 Cبا رنگ زرد یا کد :  ( SPL <85 dB ≥65)   محدوده احتیاط

 Dبا رنگ قرمز یا کد :   (SPL ≥ 85 dB)محدوده خطر 

 :  نکته 

 .  ساعت باشد حدود بایستی اصالح شود 8اگر مواجهه کارگران بیش از . 1

یا   SURFERنقشه صوتی می تواند با دست یا به وسیله نرم افزارهای گرافیکی مربوطه نظیر . 2

Arc GIS ترسیم گردد  . 

 



 نمونه ای از یک نقشه صوتی ناحیه بندی 

 



 :استفاده از نقشه 
 

تعیین درصد کارگرانی که در نواحی خطر ، احتیاط و ایمن کار می کنند . 

تعیین درصد ایستگاههای در محدوده خطر ، احتیاط و ایمن 

تعیین حداقل و حداکقثر تراز فشار صوت در ایستگاههای اندازه گیری و تحلیل آن ها 

 :نکته 

بکارگیری هر روشی برای انجام عملیات آماری دیگری مانند میانگین گیری به دلیل یکسان  

 .نبودن ارزش مقادیر اندازه گیری شده در هریک از ایستگاهها مجاز نیست و ارزش علمی ندارد

 



 روش تهیه نقشه صوتی  . 2
 

نقشه صوتی یا ایزوسونیک یکی از روشهای متداول ترسیمی در بیان و تحلیل گرافیکی آلودگی  

 .محیط کار و محیط زیست است

 :  مزیت 

امکان دریافت الیه های گرافیکی دو بعدی و سه بعدی بصورت محدوده بندی یا نقشه خطوط هم 

 Arc GISیا   SURFERتراز یا کانتر با استفاده از نرم افزارهایی از قبیل 

 



 نمونه ای از یک نقشه صوتی رسم شده به وسیله نرم افزار

 



 اندازه گیری محیطی برای یک منبع خاص

 : است استفاده قابل حالت دو در

 منتشر خود اطراف در را صوت فشار از مختلفی ترازهای نظر مورد دستگاه که صورتی در ( الف

   . نماید

 : کار روش

 با سپس و شده گیری اندازه SPL منبع از یکسان فواصل به دستگاه اطراف نقطه چند در 

L  متوسط فشار تراز فرمول از استفاده ͞P͞  شود محاسبه منبع برای.   

 



 نماینده عنوان به خاص صوتی منبع یک برای صوت فشار تراز اعالم گیری اندازه هدف اگر ( ب

 . باشد منبع آن شده تولید صدای

 : کار روش

 کار از مرحله چند در فشار تراز ، مختلف زمانهای در منبع صوت فشار تغییرات به توجه با 

L سپس و شده گیری اندازه دستگاه ͞P͞  شود محاسبه منبع برای. 

   .نیست کارگر مواجهه نمودن مشخص برای معیاری تنهایی به روش این : نکته

 



 :اندازه گیری موضعی به منظور ارزیابی مواجهه کارگر . 4

  .گیرد انجام باید وی شنوایی ناحیه در و کارگر تردد یا توقف های محل در صرفاً گیری اندازه صورت این در

   .باشد شده تعیین مجزا بصورت کارگر هر برای مواجهه زمان مدت و  A شبکه در یایستی گیری اندازه

 : کار مراحل

 مواجهه چگونگی خصوص در اطالعات کسب .1

  گیری اندازه ایستگاههای یا ایستگاه تعیین .2

 صدا دز یا TWA معادل تراز تعیین جهت مواجهه های مدت با مواجهه صوتی ترازهای تلفیق .3

 استاندارد حدود با نتایج مقایسه .4

 



 :حالتهای مختلف 
 

 در گیری اندازه بار سه : باشد داشته مواجهه یکنواخت صدای با کاری شیفت طول در کارگر که صورتی در .1

     L͞P͞ محاسبه و کارگر تردد نقاط یا توقف ایستگاه

 دوره هر برای : باشد داشته مواجهه مشخص و مختلف زمانهای در  متفاوت و معین فشار ترازهای با کارگر اگر .2

 دز و مواجهه معادل تراز مواجهه های زمان و روابط به توجه با و گیرد می انجام صدا گیری اندازه بار یک مواجهه

 .شود مقایسه استاندارد با و محاسبه دیافتی

 داشته مواجهه متفاوت فشارصوت ترازهای با نامشخص های زمان در کاری ایستگاه چند یا یک در کارگر اگر .3

 دزیمتری : باشد

   ای ضربه و ای کوبه صدای با کارگر مواجهه گیری اندازه .4

 



 :آنالیز فرکانس صدا 
 

 تعیین برای آن ارزیابی و ها فرکانس در آن توزیع ماهیت تعیین برای صدا با فردی مواجهه و محیطی مطالعه .1

   فنی کنترل های روش

   کاری پست یا کارگر توقف محل در صدا مطالعه .2

 فردی حفاظت وسیله انتخابر منظور به فرکانس آنالیز .3

 : فرکانسی آنالیز صحت تعیین روش

 همان در کلی ترازفشارصوت نزدیک عددی باید مرکزی های فرکانس در فشارصوت ترازهای لگاریتمی جمع

   .باشد توزین شبکه همان در ایستگاه

 



  
 :استانداردها و حدود مجاز مواجهه شغلی با صدا 

 

 دسی بل  3دسی بل با قاعده  85تراز : حد مجاز ایران 

 : صدا با مواجهه مجاز زمان

 

 : مواجهه زمان بودن معین صورت در مواجهه مجاز تراز

 



 :دزیمتری 
 

 :  تعریف دز صدا 

نسبت مدت زمان شیفت موظف کاری در شرایط مواجهه به مدت زمان مجاز مواجهه 

 100ضربدر 

 



 :  روش دزیمتری 
 

 طوالنی مدت. 1

 کوتاه مدت . 2

 تنظیم صحیح دزیمتر روی مبنای محاسبات دز توسط دستگاه : نکته مهم 

 



 آشنایی با تجهیزات اندازه گیری صدا و 

 نحوه کار با آن ها



 ساختمان و عمل تراز سنج ها 

 ( خازنی ، دینامیک ، الکتره ، کریستالی ) میکروفن1.

 پردازشگر2.

 نمایشگر3.

 



 میکروفن
 اعمال فشار صوت بر سطح دیافراگم آن و ایجاد جریان متناظر الکتریکی  : اساس کار

 :  گروه اصلی تقسیم می شوند  4میکروفن ها به 

 کریستالی. 1

 الکتره. 2

 دینامیک. 3

 خازنی. 4



 پردازشگر

 :شامل 

 تقویت کننده پالس 

کاهش دهنده 

شبکه توزین فرکانس 

 شبکه سرعت پاسخ دستگاه 

مدارهای محاسب 

 



 شبکه توزین فرکانس
 

 شبکهA   : مقادیر تراز فشار صوت متناسب با گوش انسان در ترازهای پایین توزین

 (دسی بل  60ترازهای کمتر از .)است

 شبکهB  : ( 85-55)دسی بل است  60متناسب با گوش انسان در ترازهای باالتر از 

 شبکهC  :متناسب با گوش انسان در ترازهای باالست . 

 شبکهD  :بررسی صدای ترافیک وسایل حمل و نقل هوایی 

 شبکهLIN   : اندازه گیری صدا بدون تغییر کمیت 

 



 تعیین ماهیت صدای منابع

    dB (C) > dB (A)                       Low Frequency mainly  

 

 dB (C) < dB (A)                  High Frequency mainly اگر     

 

 dB (C) = dB (A)                           mid - Frequency mainly 



 شبکه سرعت پاسخ دستگاه  

•SLOW 

•FAST 

•Impact or Impulse 



 مدارهای محاسب  

تراز معادل مواجهه 

تراز فشار صوت حداقل و حداکثر 

 تراز فشار صوتrms 

 



 اسفنج صداسنج

 



 دزیمتر صدا 

 



 دز بج صدا 

 



 :کالیبراسیون 
 
 

 طبق دستورالعمل دستگاه: کالیبراسیون داخلی ( الف 

 قبل و بعد از اندازه گیری : کالیبراسیون خارجی ( ب 

 



 نحوه کار با تراز سنج صدا

 



 



 



 



 انجام محاسبات نهایی و مقایسه با استاندارد
 

 انجام محاسبات بصورت دستی . 1

 استفاده از نرم افزار . 2

../refference/Noise & vibration Calculator.exe


 

موفق 
 باشید


