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1: جلسه

و کالیبراسیونصدا سنج آشنایی با

صدا سنجآشنایی با نحوه کار و قسمتهاي مختلف :هدف

:شرح آزمایش

، مدار تقویت کننده ، مدار محاسباتی میکروفنسنج شامل صدادر این بخش دانشجو با بخشهاي مختلف یک 
. آشنا میگرددصداسنج، نمایشگر یک دستگاه 

CEL-200صداسنج ھاي ساده سري

 با کارآیی و کاربرد آسانصداسنج سادهکیت کامل
وضوح باالي تصویرنمایش بزرگ با کیفیت وداراي صفحه
اندازه گیريتراز :Leq وLavg

60: محدوده اندازه گیري انتخابیdB-130dB 30یاdB-100dB
شبکه اندازه گیري :A وC
 مدل 4درCEL-240,242,244,246
 مطابق با استانداردهايIEC 61672, IEC 60651 وANSI
از فروشداراي گواهی یکساله کالیبراسیون و خدمات پس
 ساخت شرکتCasella-CELانگلستان

کاتالوگ

DB100صداسنج ساده

وضوح باالي تصويرنمايش بزرگ با کیفیت وداراي صفحه
اندازه گیريتراز :LAeq وLA
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٣٠: محدوده اندازه گیريdB -130dB
يشبکه اندازه گیر :A
 مطابق با استانداردھايIEC 61672, IEC 60684, IEC 60651
از فروشداراي گواھي يکساله کالیبراسیون و خدمات پس
 ساخت شرکتKimoفرانسه

کاتالوگ

DB200صداسنج ساده

وضوح باالي تصويرنمايش بزرگ با کیفیت وداراي صفحه
اندازه گیريتراز :LA ,Leq ,Lmax ,Lmin

٣٠: ازه گیريمحدوده اندdB-130dB
شبکه اندازه گیري :A,C وZ
مطابق با استانداردھايEN 61672, EN 60804, EN 61010, EN 60651
از فروشداراي گواھي يکساله کالیبراسیون و خدمات پس
 ساخت شرکتKimoفرانسه

کاتالوگ
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CEL-600آنالیزوردار سريصداسنج ھاي

و کاربرد آسانبا کارآييکیت کامل صداسنج
وضوح باالي تصويرنمايش رنگي بزرگ با کیفیت وداراي صفحه
قابلیت آنالیز ھمزمان اکتاوباند
 زبان مختلف٧قابلیت انتخاب منوي کاربري به
اندازه گیريتراز :LXYmax,LXeq وLXY

٢٠: محدوده اندازه گیريdB-140dB RMS, 143.0dB Peak
شبکه اندازه گیري :A,C وZ
مدل ٣درCEL-610,620A,620B
 مطابق با استانداردھايIEC 61672, IEC 60684, IEC 60651 وANSI
از فروشداراي گواھي يکساله کالیبراسیون و خدمات پس
 ساخت شرکتCasella-CELانگلستان

SV102مدل) دو کاناله(وزيمتر صدا

حدوده شنوايي افرادفردي صدا جھت اندازه گیري صدا در مدوزيمترکیت کامل
با قابلیت نصب دو میکروفون صدا
٤٥: اندازه گیريمحدودهdBA RMS/141dBA Peak
شبکه اندازه گیري :A, CوZ
 مطابق با استانداردھايIEC 61252, IEC ANSIو 61672
از فروشداراي گواھي يکساله کالیبراسیون و خدمات پس
 ساخت شرکتSVANTEKلھستان

کاتالوگ

CEL-320/360دوزيمتر صدا سري

با کارآيي و کاربرد آسان جھت اندازه گیري صدا در محدوده شنوايي افرادفردي صدادوزيمترکیت کامل
١٤٠اندازه گیري محدودهdB-30dB٣٠در سه بازهdB-100dB , 50-120dB, 70-140dB
سه حالت اندازه گیري آرام،سريع و ضربه اي
اندازه گیريبکهش :A , C
کامپیوترکابلبا قابلیت ذخیره اطالعات از طريق
 مطابق با استانداردھايIEC 61252, IEC 60651, IEC 60804 وANSI
از فروشداراي گواھي يکساله کالیبراسیون و خدمات پس
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 ساخت شرکتCasella-CELانگلستان

و مدلهاي موجود ، تکنولوژي هاي موجود در صداسنج واع تهیه گزارش کار در خصوص ان: فعالیت دانشجو
آن

2: جلسه

تفریق  ترازهاي صوتی

صداسنج ساده ، منابع تولید صوت یا صدا سنج آنالیز فرکانس :وسایل مورد نیاز

:تئوري آزمایش

آنهـا نیـز   دانشجو موظف است با تئوري تفریق ترازهاي صوتی و کاربرد آنها و نحوه محاسبه تئـوري 
هدف از تفریق  ترازهاي فشار صوت یافتن منبع اصلی انتشار صوت بـه منظـور کنتـرل    . آشنا با شد

.صداي آن است

:مراحل آزمایش

را روشن کنید ودر فاصله مشخص و ثابت  از آنها  تراز فشار صـوت را  3و 2، 1منابع صوتی شماره . 1
.اندازه گیري نمائید 
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. را خاموش کنید و در همان نقطه تراز فشار صوت را اندازه گیري نمائید1منبع صوتی شماره .2

را بدسـت آوریـد و در مـورد صـداي آن     1به روش تفریق ترازهاي صوتی ، تراز فشار صوت منبع .3
منبع اصلی صوت است؟1آیا منبع شماره . نسبت به سایر منابع صوتی قضاوت کنید

را در نقطه ثابت از سـه  3کنید و تراز فشار صوت منبع شماره را خاموش2و1منابع صوتی شماره .4
.منبع اندازه گیري نمائید 

و روش تفریـق  3و تراز صداي منبع شماره ) 1ردیف ( با استفاده از تراز فشار صوت کل سه منبع .5
صـدا  بر روي تـراز کـل   3در مورد اثر منبع صوتی شماره . صوتی تراز صداي زمینه را بدست آورید 

قضاوت کنید؟

. ایستگاه اندازه گیري صدا و شبکه هاي اندازه گیري در تمامی شرایط فوق ثابت است. 6

3: جلسه

جمع ترازهاي صوتی

صدا سنج آنالیز فرکانس و صداسنج ساده ، منبع تولید صوت :وسایل مورد نیاز

:تئوري آزمایش

. کاربرد و نحوه محاسبه تئوري آنها آشنا با شـد دانشجو موظف است با تئوري جمع ترازهاي صوتی ،
.هدف از جمع ترازهاي صوت نشان دادن اثر افزایشی لگاریتمی منابع صوتی بریکدیگر است
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:مراحل آزمایش

را روشن کنید ودر فاصله مشخص از آن تراز فشار صوت را اندازه گیري نمائید 1منبع صوتی شماره .1
.، سپس منبع صوتی را خاموش کنید

سپس را روشن کنید ودر همان نقطه تراز فشار صوت را اندازه گیري نمائید ،2منبع صوتی شماره .2
. منبع صوتی را خاموش کنید

.صوتی دومنبع فوق را از روش محاسباتی یا جدول بدست آوریدجمع ترازهاي فشار .3

دومنبع صوتی را بطور همزمان روشن وتراز فشار صوت را در همان نقطه اول اندازه گیري نمائیـد ،  .4
.آیا تراز اندازه گیري شده با تراز فشار صوت محاسباتی یکسان است

توزین فرکانس وسرعت پاسـخ دسـتگاه   رعایت فاصله مشخص از منابع صوتی و عدم تغییر شبکه.5
.صدا سنج در تمامی مراحل فوق ضروري است

توسط دستگاه آنالیز فرکانس درهمان نقطه اولیه در حالتی که هردو منبع صوتی روشـن هسـتند   .6
.آنالیز فرکانس انجام دهید

کنیـد ، آیـا    تراز فشار صوت در فرکانسهاي اوکتاو را از روش محاسباتی یا جدول با یکدیگر جمـع .7
جمع تراز فشار صوت از این روش با تراز فشار صوت در همان نقطه در شرایطی کـه هـر دو دسـتگاه    

.روشن هستند یکسان است

دسی بل را در شرایطی که دو منبع صـوتی داراي تـراز فشـار    3افزایش تراز فشار صوت به میزان .8
.  صوت یکسان هستند آزمایش و محاسبه نمائید
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4: جلسه

شاخص بلندي صوت

صدا سنج آنالیز فرکانس و صداسنج ساده ، منابع تولید صوت :وسایل مورد نیاز

:تئوري آزمایش

بلندي صوت ، تراز بلندي و منحنی بلندي هاي برابر و توزین فرکانس دانشجو موظف است با تئوري 
.آشنا باشد 

:مراحل آزمایش

.آنالیز فرکانس نمائیدZا یCمنبع صوتی را روشن ودر شبکه . 1

.مجموع تراز فشار صوت رامحاسبه نمائی. 2

.میزان بلندي را در هریک از فرکانسهاي اندازه گیري شده براساس نمودار بدست آورید. 3

.شاخص بلندي و در ادامه تراز بلندي رامحاسبه نمائید. 4

.نمائیدآنالیز فرکانس انجام دهید وتراز کلی را محاسبهAدر شبکه . 5

.را با میزان تراز بلندي مقایسه نمائیدCو Aتراز محاسبه شده در شبکه . 6
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5: جلسه

شاخص جهت

، خط کش ، نقالهصدا سنج آنالیز فرکانس و صداسنج ساده ، منابع تولید صوت :وسایل مورد نیاز

:تئوري آزمایش

هدف از . ، شاخص جهت ، ضریب جهت و روش محاسبه آنها آشنا باشددانشجو موظف است با نحوه انتشار صوت در اطراف منابع 
.این آزمایش بررسی انتشار صوت در فواصل یکسان وزاویه هاي مختلف در اطراف منبع صوتی می باشد

:مراحل آزمایش

:شاخص جهت بدون در نظر گرفتن فرکانس

.منبع صوتی را روشن وبرروي یک سطح قرار دهید.1
.نقطه یا بیشتر را مشخص نمائید12سان در اطراف منبع تعداد به فاصله یک.2
.تراز فشار صوت را در نقاط مشخص شده با صدا سنج ساده اندازه گیري نمائید.3
.متوسط تراز فشار صوت را در نقاط اندازه گیري شده محاسبه نمائید.4
.درجه اندازه گیري نمائید270و 120، 30تراز فشار صوت را در زوایاي .5
.محاسبه نمائیدفوقشاخص جهت را براي زوایاي.6

: آزمایش شاخص جهت همراه با فرکانس

.هرتز اندازه گیري نمائید500تراز فشار صوت را در نقاط مشخص شده در آزمایش قبل درفرکانس .1
.هرتز  را محاسبه نمائید500متوسط تراز فشار صوت در فرکانس .2
.درجه اندازه گیري نمائید90تز و زاویه هر500تراز فشار صوت را در فرکانس .3
.درجه محاسبه نمائید90هرتز و زاویه 500شاخص جهت را در فرکانس .4
.هرتز اندازه گیري نمائید4000تراز فشار صوت را در نقاط مشخص شده در آزمایش قبل درفرکانس .5
.هرتز  را محاسبه نمائید4000متوسط تراز فشار صوت در فرکانس .6
.درجه اندازه گیري نمائید90هرتز و زاویه 4000صوت را در فرکانس تراز فشار.7
.درجه محاسبه نمائید90هرتز و زاویه 4000شاخص جهت را در فرکانس .8
درجه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟90هرتز در زاویه 500و 4000شاخص جهت اندازه گیري شده در فرکانسهاي .9
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6: جلسه

اطراف دستگاه ر صوت متوسط دراندازه گیري تراز فشا

منبع صوت ، صدا سنج ساده ، کالیبراتور:وسایل مورد نیاز

:تئوري آزمایش

دانشجو موظف است روشهاي محاسبه میانگین تراز فشار صوت به روش لگاریتمی وحسابی را مطالعه 
. و با کاربرد آنها آشنا شود

:مراحل آزمایش

.ئیدصداسنج را روشن وکالیبره نما.1

.منبع صوت را روشن نمائید . 2

.نقطه رامشخص نمائید7یا 5در فاصله یکسان از اطراف منبع تعداد . 3

.در نقاط مشخص شده تراز فشار صوت را اندازه گیري نمائید. 4

.به دو روش لگاریتمی وحسابی تراز فشار صوت را بدست آورید. 5

7: جلسه

نرم افزارهاي تولید و ویرایش صدا 

صدا سنج آنالیز فرکانس ،کامپیوتر ، اسپیکرهاي مناسب ، انواع نرم افزارهاي تولید :سایل مورد نیازو
Test Tone Generator ،Cool Edit ،NCH Tone Generatorصدا نظیر 
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:تئوري آزمایش

ـ    ایین دانشجو موظف است با آنالیز فرکانس صوتی و آنالیز یک اکتاوباند ، فرکانس هاي حـد بـاال ، پ
ومرکزي آشنا باشد

:مراحل آزمایش

.نرم افزارهاي مورد نیاز بر روي کامپیوتر نصب گردد.1

.راه اندازي نرم افزار وتولید صدا در فرکانسها ي اکتاو .2

.تنظیم ودر فاصله کم از اسپیکرها حفظ گرددZصداسنج آنالیزور دار بر روي شبکه .3

.ي اکتاوي صدا تولید و تراز فشار صوت آن ثبت شودتوسط نرم افزار در هریک از فرکانسها.4

فرکانس مرکزي  اکتاو صدا تولید وانـدازه  8بطور همزمان در NCH Tone Generatorتوسط نرم افزار. 5
.گیري شود

.تولید صداي سفید وصورتی وآنالیز فرکانس این صدا ها انجام گیرد. 6

.انس براي گوش انسان استکه حساسترین فرک2012تولید صدا در فرکانس .7

.که بیشترین آسیب زایی به گوش را دارد4096تولید صدا در فرکانس . 8

تولید صداي باند باریک وپهن صوتی. 9

8: جلسه

انتخاب وسیله حفاظتی مناسب
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OSHA , Nioshو NRR ،SNR ،HMLبیان روشهاي :شرح آزمایش

9: جلسه

اه بندي سر و صدا و تهیه گزارشاصول اندازه گیري و ایستگ
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اندازه گیري و ارائه گزارش:فعالیت دانشجو

10: جلسه

بررسی تاثیر فاصله بر تراز فشار صوت
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11: جلسه

اصول ادیومتري و سنجش شنوایی
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12: جلسه

NIHLمحاسبات 



١٦

رائه گزارشاندازه گیري و ا: فعالیت دانشجو
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اندازه گیري و ارائه گزارش: فعالیت دانشجو
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اندازه گیري و ارائه گزارش: فعالیت دانشجو


