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 )مقاله پژوهشی(
 چندمنظوره تاالرهایطراحی  صوتیدر تحلیل  رویکردی، افقی وربرَنت ریمیدان 

 

 *احمدیعلی 
 المعی گرگانی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه غیرانتفاعی

 50/50/6611، پذیرش: 63/50/6618دریافت: 

 چکیده
در افقی مجزا وربرَنت  ریوجود یک میدان و علت آن  بوده بینیپیش حد از تر شیب اجراشدههایتاالر اکثردر وربرَنت  ری زمان طبق شواهد،

 کیدر تواالر سومفون   نودارد ویوی   خصوص آن وجوود  نامطلوبی در نظر مکتوب اظهارثاراگرچه در آ. است در نزدیکی سقف منطقه مشخصی

کوه یکوی    است شده ماکت ایگودو آمده از دست هبراساس نتایج باین مقایه است.  شده مشاهده نیز گاسیننبوستون، ماساچوست و استدهال

 وجوود  هوا  آن هوای پخشواگر در   که قابلیت قرارگیری سطوح صاف و قواب  هبوده و بازشوهایی در آن تعبیه شدکفشی  شکل جعبه هها ب از آن

 ایگووی . آمد دست هین ببینی ساباز پیش درصد باالتر 8های پخشاگر  با قابو درصد  06وربرَنت  ری با سطوح صاف زمان ایگو این داشت. در

کیفیوت  بورای دسوتیابی بوه     مقدار جاذب و ارتفواع سوقف   ایگومتری بود. در این  8و  3دوم اما ماکتی از یک تاالر کنفرانس با ارتفاع متغیر 

یحوای ، درآمود دست هثانیه ب 04/6 میانی بسامددر  60، و تی0/5دی ،این نقطه با کاهش انرژی اوییه درکه  ندشد سخنرانی تنظیم مطلوب

 متناسو   «توی دییایو <60توی <65تی» یرابطه بابوده  غیرخطی کهصدا  بود. افت هیثان 53/6 برابر با مقدار اینبرای  نیبینی ساب که پیش

 بهتورین  یکو یزیف رییو گونه تغکه بدون هیچ دهدمی درا پیشنها ایویژه صوتیامکان حضور خصوصیات  ،یمیدان پرطنین افق وجود این. بود

است  تاالر ممکن کیدر  هیانوثوربرَنت  ریاین از  ی بهینه. استفادهباشد داشته یسخنراننیز شده و غیرتقویت یقیموساجرای  یبرانتیجه را 

 باشد. مفید یقیموس های سبک انواع اجرای یبرا



 .صوتیسازی  چندمنظوره، شبیه تاالرهایافقی، وربرَنت  ری، میدان صوتیمعماری، طراحی  اتصوتیّ :ها کلیدواژه

 

    قدمهم. 1

تاالر کنفرانس، جذب غای  صدا از طریوق سوطوح    یک در 

بخش  نیحال انیا است، با هاو صندیی 6جایگاه تماشاچیان

 باشود  می 2صدااز شش سطح جذب ممکن  یکیبخش تنها 

 یهوا شکل ساده(. در سواین  یلیمستط یفضا کی)در  [6]

اغل  مواد دییل حجم باالی تماشاگران  هبتر،  کنسرت بزرگ

. اگور  ثیرگذارنود أتور ت  کموح فضا دیگر سط در یجاذب صوت

جایگاه  نیباالتر نیب یامنطقهباشند و  قائمساین  یوارهاید

 وجوود  هباشود، امکوان بو    وجود داشوته  ماشاچیان و سقفت


  :نویسنده پاسخگوinvtw@yahoo.com 

پوذیرترین جواذب صودا در     تاثیرگذارترین و در عین حال غیرانعطاف 6

های کنفرانس و موسیقی حضور مخاطبین و تماشاگران است که ساین

ثیر بسوزایی  أجذب کلی ساین تپوشش خود بر ضری  مخصوصاً با نوع 

 دارند.
ها، افراد، هوا، مصوایح سوقف، کوف و دیوارهوا     این سطوح شامل پرده 2

 .[6] هستند

 است قطعیاین منطقه فوقانی  در یبارز 6وربرَنت ریآمدن 

 وربرَنوت  ریوار با یمنحن یخطریغ یکه منجر به افت صدا

ایون  در ادبیوات و سووابق    .[2] شوود یمو  تور نهایی طوالنی

ایون   ها که در آن گرفته مورد تحقیق قرار، دو فضا پژوهش

احتموال چنوین    .نود اشده مشاهده 0شکل از افت غیرخطی

 شوود. ییود موی  أدو مطایعه موردی قیاسی ت رفتاری در این

 ،نمونوه  یفضاها نیاز ا یکیرفتار در  نیفرصت استفاده از ا

الزم اسوت بحود در ایون     اابتود گرفوت.   قورار  یمورد بررس

. نامشوخ  شوروع شوود    صوتیخصوص در ساینی با رفتار 

مقایوه در گردهمويیی    نیو ازمینه و پیش ابتدایی یهابحد

[ و گردهمويیی  6] 2565در سوال   0انجمن صووتی آیموان  

ارائوه   2566ی مِدر در دوبلین،  صوتیموسسه تاالر  ،صوتی

 [.0است ] هگردید


3 Reverberant 
4 Non-Linear 
5

 DEGA; The German Acoustical Society (Deutsche Gesellschaft 

für Akustik) 

 مجله انجمن مهندسی صوتیّات ایران

41-96، صفحات: 1، شماره: 8، دوره: 1911سال  
مقاله پژوهشی
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 اه . مواد و روش2
 نظریه الگو .2-1

از تاالرهای کنسرت  یاری، بس6135و  6105 یهادر دهه 

 شوده  ینیبشیتر از آنچه پکوتاه 6وربرَنت ری با زمان دیجد

، ، آیموان 2الر گاسوینن اسوتدهال  تا [.0] ندبود وجود داشت

 بوا خوشوبختانه  در ایون خصووص داشوت.     یمتفاوت یژگیو

موسسوه فیزیوک    نیسووم  یاز سو صوتیمشاوره  توجه به

 یصووت  دهیو پد نیو از ا ی، مطایعوه کوامل  6دانشگاه گاسوینن 

افتتواح   6130در سال که تاالر  نی[. ا3] است همنتشر شد

 مورد طراحوی قورار   0منظورهچند یفضا کیعنوان  بهو شد 

 8255صوندیی در حجوم    6205 ی معوادل گنجایشگرفت 

 3/3نسوبت حجوم بوه هور نفور معوادل        و داشت مترمکع 

 لیو . بوه دی بوود متور   62 نیوز  بود. ارتفاع سوقف مترمکع  

 یهووا تمتنوووع از سواین، کوه شووامل کنسور    یهوا  اسوتفاده 

اسوت،   یاجتمواع  یدادهایو ها و روارکستر، تئاتر، کنفرانس

 کیو کوه  یحوای  ، دراجرا گردیود )همکف( تخت  یطبقه اصل

شوش   کیو  سواین  . طورح داشوت وجود  واحد در آن بایکن

. (6 شوکل ) طورف اسوت   کیو سون در   کیبا  قرینه یضلع

 655هوای بوا عموق    سوقف بوا هورم   بوده و مسطح  وارهاید

که جهت ترفیع پخش صودا تعبیوه    هشد دهیمتر پوش یلیم

-0] 6101ن ب و   0ساین بتهوون اند. سقف مشابهی درشده

 وربرَنووت ریزمووان  .اسووت گرفتووه مووورد اسووتفاده قوورار[ 4

سواین مملوو از جمعیوت    ی کوه  هنگوام در شوده   بینی پیش

کوه  ی، درحوای هبوود  هیثان 3/6برابر با است ( 3آکیوپاید)آرتی

حودود   4میوانی  یهابسامددر  و تجربی آمدهدست همقدار ب

 سواخت  از بعد درصدی 20افزایشی  یعنیاست،  هیثان 5/2

بووده و   نزویوی  8یی از افوت صودا  بواال  درصود . اسوت  داشته


1 RT; Reverberation Time 

سابین عبارت است از مدت زمانی که پس از قطع منبوع   ،طبق تعریف

 نشان RTیا RT 35[ که با 8] افت کند بل دسی 35صدا، تراز فشار صدا 

 بول محاسوبه  دسوی  65و  60شود. چنانچه این مقدار با افوت  می داده

د کوه در در  رفتوار   نو آیموی  دسوت  هبو  65و توی  60مقادیر تی شود،

 (.6شکل پیوست ) [1] هستندغیرخطی افت صدا سودمند 
2 Göttingen Stadthalle 
3 Physikalisches Institut of Göttingen University 
4 Multi-purpose  
5 Beethovenhalle 
6 RToccup 
7 Mid-frequency 
8 Sound decay 

در نزدیکی سوقف نسوبت بوه     التریبا وربرَنت ریهای  زمان

 .است آمده دست هبجایگاه تماشاچیان 

 

 
 .پالن و مقطع طویی گاسینن استدهال 1 شکل

 

ی که مورد بحد ای در هر دو ساینگسترده یهایریگاندازه

 اسیو شوده بوا مق   سازیشبیه ایگویو در یک  گیردمی قرار

نشان دادنود کوه    ها آزمایش نی[. ا65گرفت ] صورت 6:60

موراه  هسواین بوه   ییدر منطقه بواال  یافق یصوت دانییک م

 ودشو  صدایی که بین دیوارهای عمودی مسطح منعکس می

 ایگوواهثیر جأ؛ ایوون حایووت تحووت توو اسووتدر حووال رشوود 

کننده صدا( و سوقف مجموعوه    عنوان جذب )بهتماشاچیان 

 .است داده رخ (یعنوان پخشاگر صوت )به

ها منطقه از ساین رسیده، انعکاس نیا یی که بههاصدا یبرا

های پلوه واقوع در جایگواه    پیشانی سطوح جلوی بایکن و از

  در وهله نخست 2 شکل شدند. تفکیکبایکن  1تماشاچیان

آموده در   دست هب وربرَنت ری هایزمان جینتای دهندهنشان

شوده(،   موجود )سواخته  در شرایط و جمعیت از ساین خایی

در جلووی بوایکن    شوده عموال صووتی اِ  هایسپس با جاذب

سراسور   واقوع در هوای  سوم با جاذب یمرکزی و در مرحله


9 Stalls  
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کول  هوا در  قرارگیری این جاذب طول جلوی بایکن و نهایتاً

 .استهای جایگاه تماشاچیان های پلهپیشانی

در ایون   صووتی ننده اصول کمختلفی که تبیین سندگانینو

موثثرتر از   یکه مواد جواذب صووت   کنندمی اند اشارهزمینه

یوری صوفحات   گاند )مانند تمایول بوه قرار  یهندس راتییتغ

 6یانکسار صوت وسیلههب ها آن رایزپخشاگر در مقابل بایکن( 

انود کوه پخشواگر    یوادآور شوده   نیوز  شوند. برخیاثر میبی

شوده  بیش از حود سوقف در زمینوه صودای پخوش     نمودن 

ها و نتوایج  طرح نیا ایبتهکه  داشت نخواهد ای در برنتیجه

و جزئوی   صووتی  یفضوا  کمربوو  بوه یو    هوای  آزمایشدر 

 [.62-66، 2] بود آمده دست هبمحدود 
 

 
در ساین گاسینن استدهال  آمدهدست هب وربرَنت ریزمان  2 شکل

مجموعه  ●---●مجموعه بدون تغییرات؛  ×...×[ 65خایی از جمعیت ]

مجموعه با  ○--○ مرکزی؛روی جلوی بایکن  هایی بربا جاذب

هایی مجموعه با جاذب ∆---∆هایی روی کل جلوی بایکن؛  جاذب

 ها.پله روی کل جلوی بایکن و پیشانی

 

فضوا در حایوت مملوو از     یشدهبینیپیش وربرَنت ری زمان

 یبووراو تجربووی مقوودار توووافقی  کیووعنوووان  جمعیووت بووه

. مقودار  [62] اسوت  های چندمنظوره انتخاب شده استفاده

ارکسوتر   یقیموسو  یبورا  نیییعنووان حود پوا    بوه  هیثان 3/6

 یبووراایوون مقوودار کووه یحووای ، در[8] شووود یمحسوووب موو

. [6] اسوت  قبول قابل ساین اجتماعات معموییکاربردهای 

  دهود کوه نوه تنهوا زموان     یمو  نشوان  2 شکلحال  هر در

تووان آن را  یاز حد انتظار اسوت، بلکوه مو    شیب وربرَنت ری

 ،دادوح کوچوک کواهش  با اِعمال روش ناچیزی در سطتنها 

 .بود وقوع پیوسته هب 2ریمتغ صوتیی پدیده گر،یعبارت د به


1 Diffraction  
2 Moveable acoustics 

و  6تجربوی پاسو    [65] این سواین  منبع اصلی راجع به در

 صووتی اظهار نظرات در خصووص  »ست: ا آمده مرتبط ذیل

ها مثبت هنظر تماشاگران و نوازند در ساین استدهال تنها از

کوه صودا در ایون سواین      شوده  اشاره نیچن هم .است بوده

منبوع بوه   ترجمه از اصول  ) «دارد. یمشخص یشاخصه گرم

 یقیپوورا و موسوواجوورای اُ یبوورا ن(. ایوون سوواییآیمووان زبووان

 رسود یم نظر بود. به گرفته قرار شینیز مورد ستا 0مجلسی

رسود بورای    صدایی که از قسمت بواالیی سواین موی   تداوم 

 است. کننده نبوده نگرانکاربران چندان 

 یبرا ،صدا جذب ی مرتبط باهااصالحات از داده نیدر آخر

- جعبوه  ،کنسورت  یهوا در سواین  وربرَنت ری محاسبه زمان

گوشوه و  هوای راسوت  اصوطالح رایوج بورای سواین    ) کفشی

 نموود  شنهادی[ پ66] برانک .است شده هیتوص  0(مستطیلی

سواین   کیو اجرا در  نکهیتوجه به ا با دیجذب با  یکه ضر

 ،ردیو انجوام گ  یکفشو جعبوه ریغ یساین ای جیرا یکفشجعبه

  یبا شو  ییهاساین نیب چنین هم زیتما نیمتفاوت باشد. ا

متعودد   یاهو وارهیو و د انیتماشواچ  در قسومت  نسبتاً کوم 

 نسبتاً  یبا ش ییهاساین نیزسقف و  ریدر زو قائم  یعمود

 نسوبتاً  سوقف کوتواه،  ارتفاع  با و انیتماشاچدر بخش  ادیز

- یسومفون  مانند ساین ک،یکالس یهااست. ساین ترقیدق

 رنود، یگیمو  اول قراردر جایگاه  یبندرده این ، در3بوستون

. دارد بعودی قورار  در رده  4نیبوری  یهارمون لیکه فیحای در

 نشانشده توسط برانک را شنهادیجذب پ  یضرا 6جدول 

  .دهدمی
 

های مملو از  میانی برای ساین بسامد  جذب در ضرای 1جدول 

 [.66عنوان تابعی از شکل ساین ] جمعیت به

 اکتاو بسامد
 انواع ساین

 هرتز 055 هرتز 6555

 کفشی جعبه هایساین 41/5 80/5

 های غیرمستطیلیساین 80/5 81/5

 

در  ،یلیمسوتط  یهوا جوذب سواین    یکاهش ضر نیانگیم

جدول  ارقامبا استفاده از  .است درصد 3 ی،انیم یهابسامد


3 Subjective response 
4 Chamber music  
5 Shoebox   
6 Boston Symphony Hall 
7 Berlin Philharmonie 
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بوسووتون و ی مربووو  بووه سوواین سوومفون یهوواداده یرو 6

 یکفشو جعبهریساین در رده غچنانچه [، 66] 6ماساچوست

 وربرَنووت ری زمووان و مملووو از جمعیووت باشوود، ردیووقوورار بگ

 0/0کواهش   کیبا و  ثانیه 44/6به  80/6شده از ینیب شیپ

 .رو استروبه درصدی

 یهوا عنوان ساین خود را به «یلیمستط» یبندبرانک دسته

کوه در آن صودا    تاییود و مناسو    موورد  یداخلو  یفضوا  با

 ،مخاطو  بازتواب شوود   بوا   درگیوری کامول  تواند بدون  یم

مورد  [ در60] سی، جورویکردجریان این  در است. نامیده

از  یشیگرا»کند که ینشان م خاطر یطور کل به وربرَنت ری

 «.دارد تر وجودیحضور طوالن یهاریصدا در مس

 های تجربیخصوص پاس  [ توضیحات زیر را در60برانک ]

صودا در  »: کنود چنین ذکر می بوستون کیدر تاالر سمفون

ده، گورم، مشعشوع و بلنود اسوت،     واضح، زن یسمفون ساین

برونوو   «دهنوده[ باشود.  حد بلند ]و آزار از شیب نکهیا بدون

ی نظرخصوووص[ اظهووار نایوو ، رهبوور ارکسووتر ]در2وایتوور

حوال،  نیو ا با «رسد.می زنده ارینظر بس به»: دارد یچنین این

و حجوم بوه ازای هور نفور      هیثان 80/6برابر با  آکیوپایدتیآر

 طیطور معمول با شورا  است، اطالعاتی که به مترمکع  6/4

 جای  نیچن . هم[8] ستی]چندان[ مرتبط ن «زنده اریبس»

 ساین نیا ییصدا در سطوح باال یپراکندگ اصاست که خو

 یهاطور متوسط با تورفتگی به وارهای. دگرفته شوند در نظر

 انود، در هوایی بورش خوورده   سومه مج یعمیق و حاو کامالً

 005عمق حودود   بهکاذبی قسمت فوقانی با سقف که یحای

صودا   یدرجه از پراکنودگ  نیاست. ا شده دهیمتر پوش یلیم

 ریو را در ز ی معلوق افق یصوت دانیم کیرسد که ینظر م به

 یصووت  دانیم کی جادیکه با اطوری هآورد، ب وجودهسقف ب

 .ت داردپخشاگر مغایر
 

 ای زیر سقفثانویه در منطقه وربرَنت ریگواهی  .2-1

 یصووت  )ماکوت(  یشوده  مقیواس  یهوا ایگوحاصل از  جینتا

 یوربرَنووت ریاز  یناشوو یخطووریهووای غکوواهشحوواکی از 

کوه   صوتی. نتایج استبه سقف  کیمناطق نزدگسترده در 

 :عبارتند از هستند مشاهده قابل

 تپوی پاس   یهادرکاهشکه ، وارمنحنی نزویی یهاافت. 6


1 Massachusetts 
2 Bruno Walter 

 .اندقابل مشاهده 6کپارچهی

 افوت صودا  مختلوف   یهوا بخوش  یبورا  0حقیقی ری. مقاد2

 ؛اسوت  «0توی دییایو  < 25توی   < 65توی »کوه   یطور به

 شود. نیگزیجا 25با تی ینامساو نیدر ا تواندیم 60تی

( 65تی ای 25، تی60آمده )تی دست هب وربرَنت ری . زمان6

شده بوا توجوه بوه فرموول     بینیشیپ یهازمان از تریطوالن

  هستند. نیساب

 یهوا کوه در مکوان   وربرَنت ری از زمان یعیوس ی. گستره0

آن بوا   تیطور که کماست، همان شده یریگمختلف اندازه

 نیوی دسوت آموده تع   هبو  وربرَنت ریانحراف استاندارد زمان 

 ینظور  ریتووان بوا مقواد   یشود. انحراف اسوتاندارد را مو   یم

[. 63] نموود  سهیو همکاران مقا یویشده توسط دشنهادیپ

 ینظور مباحود  از  شیب یداریعنمطور که به ییهاانحراف

انتشار صدا هسوتند.   فیضع تیدهنده وضعنشان باشند می

 خواهود  بحود قورار   موورد  یبعود  قسمتها در انحراف نیا

 .گرفت

 صودا، انتظوار   انتشواردهنده  نوه یزم کیو در  گر،ید یسو از

 یبنود در جموع  جی. نتامشاهده شود یخط یرود کاهش یم

اسوت   ارتبا  دارند، کوه ممکون   ی صدافوق، با کاهش نزوی

بوه   کیو منواطق نزد چند در  باشد، هر علت داشته نیچند

دییلوی  محتمل اسوت.   یتریطوالن وربرَنت ری سقف، زمان

بوودن آن  یرخطو یغ وجوود دارد،  اثبات مورد آخور  یبراکه 

  یمعمار یمقاطع و نماها ایاز فضا و  ینیمشاهدات ع .است

 یبوه انودازه کواف    وارهوا یکوه د  نیدادن ا نشان یبرا یستیبا

هسوتند،   یمسطح و عمود ی،افق یصوت دانیم نیچن یبرا

 باشد. یکاف

تواالر   3ماکوت  ایگویدر  آمده دست هافت صدای ب، 6شکل 

بحود   یبعود  دهود، کوه در بخوش   یمو  را نشوان  یسخنران

باعود   جینتوا  نیاستاندارد، ا یهااز یحاظ سنجش شود. می

 تصوویر . دنباش «تیدییای < 60تی < 65تی» شود که می


3 Integrated impulse response decays 
4 Objective values 
5 EDT; Early Decay Time 

ای از موسویقی را بوا سورعت    وقتی یک نوازنده یا گروه موسیقی قطعه

هوای  از فرآیند افت صدا در بین نغمه کنند تنها بخش ابتداییاجرا می

متوایی بورای شونوندگان قابول فهوم اسوت زموان ایون افوت اوییوه را          

  .[62] نامندمی تی دی یای
6 Scale model  
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 وربرَنوت  ری زموان  یمناسو  بورا   یبیخط با ش کیشامل 

 یمنحنو  این یبراحایت ممکن را  نیاست، که بهتر 65تی

، Tt، بوا برچسو    شده ادهد افت نشان نی. آخردهدیارائه م

هموانطور کوه در    شود،یشناخته م 6یینها افتعنوان  که به

اسوت.   یخطو  بواوری  غیرقابول طوور   هاغل  ب داده رخ نجایا

اسوت، اموا    نشوده  فیو قواطع تعر  طوور بوه  کوه  یینها افت)

قضاوت  یکل افتاز مشاهدات  یفیصورت کهو ب یکلطور به

در  نجوا یدر ا و بوود  ت خواهود نقطه شروع متفواو  .(دشویم

 .است بودهبل یدس -64حدود 

 

 
 ماکتی ایگویآمده در دست هب هرتز 6555 بسامد یافت صدا 9 شکل

تی، دییای یها یش یدهندهنشان می. خطو  مستقیتاالر سخنران

T30 وtT شاخ  وضوح  یمورد، برا هر در ؛یینها وربرَنت ری، هستند

 است. گرفته صورت شدهینیب شیپ
 

 استفاده   های واقعی مورداندازه .2-2

مختلوف افوت    یهوا محدود به آهنو   تحقیق نیابحد در 

در انتهوا  ( است که 65و تی 25، تی60تی، تیدییایصدا )

، انودازه  2گفتوار در  ی. بورا شود  خواهود  ذکر 6 در جدول

وضوووح گفتووار  در زبووان آیمووانی بووه مفهوووم) تیووکاچیدوتل

 ینووام) رد؛یووگیموو قوورار اسووتفاده مووورد  05دی ،6(اسووت

مقودار   و برابور بوا   اسوت  0هیو اوی یکه انکسار انرژ نیگزیجا

 05. دی(رسود یاول مو  هیثان  یلیم 05که در  یانکسار انرژ

عنوان  به است معموالً گرفته مورد استفاده قرار نجایکه در ا

هرتوز   2555و  6555، 055اکتواو   بسوامد  ریمقاد نیانگیم

 لوه یبوار توسوط تا    نیاویو  یبورا  تیچکایرود. دوتل یم کاربه


1 Terminal decay  
2 Speech intelligibility  
3 Deutlichkei 
4 Early energy fraction  

 فهوم  تیو و قابل 05دی نیبو  ی[. رابطوه 64شود ]  شنهادیپ

 [68] کوه توسوط کواتراف    شوده کشوف  توسوط بوور  گفتار 

 یاریبسو  اینکوه  وجود بااست.  شده گزارشصورت علمی  هب

 شوده  شنهادیفهم گفتار پ تیقابل یبرا گرید یهااسیاز مق

از یحاظ  است که یزیمتما تیمز یدارا تیچکایاست، دوتل

 یزیو آمتیو طوور موفق هبو  اسیمق نیاست. ا ساده یمفهوم

 شینموا  یدر تئاترهوا  یسوخنران  لیتحل یتوسط بارون برا

ی مقودار محودود   نجوا ی[. در ا0گرفوت ]  استفاده قرار مورد

در ( 0/5به عنوان نمونوه  )فهم گفتار قابل یبرا 05دی یبرا

 است. شده نظر گرفته

انود  داده نشوان  راًیاخدر تحقیقاتی [ 61و همکاران ] یبردی

بول(  یاول به آخر در واحد دسو  ی)نسبت انرژ 050که سی

 مقوادیر  گفتوار اسوت.   یتشوخ  تیاز قابل یخط اریمع کی

. هسوتند  ارتبوا   درهم بوا  ایویوژه طور به 05و سی 05دی

از تنها  قیتحق نیدر ا بود اگر نخواهد ینگران یجابنابراین 

 در این رابطه وقتی. )شود استفاده «05 دی» مقدار محدود

بول   یدسو  برابور بوا صوفر    «05سی» آنگاه ،«05دی = 0/5»

 .(است
 

 سازیالگوهای  فنّ .2-9

و  صووتی ماکوت   یسواز ایگواز هر دو روش در این پژوهش 

مقیواس  است.  استفاده شده ایرایانه یسازهیشب یسازایگو

 نیبا پوشش مالم 3اِفدیاِماز  بوده که 6:20ماکتی  ایگوی

در ایون   انود. متوسط( ساخته شوده  یبا چگای اییاف شیشه)

 هکه منجر بو  شده استفاده 4ایجرقه یاز منابع صوت هاایگو

بورول و   کروفوون یو صداها توسط م اند شده ی تپ یهاپاس 

ضوبط   ،گرفتنود  قورار  قوائم صورت  که به ،8اینچی 8/6 جائر


5 Clarity (C50)  

 05قبول از اویوین    انرژی رسیده صوتیشاخ  وضوح صدا؛ نسبتی از 

ثانیه از ورود صدای مستقیم تقسیم بر انرژی رسیده بعود از ایون   میلی

عنووان یوک توراز بوا      زمان مشخ  از همان صدای ورودی است که به

 شووود:( توصوویف موویdBA) اِیبوول( یووا دسوویdBبوول )واحوود دسووی

log[ ]


50 10 d e

l

e e
 C  

e
 «85سوی  »و « 05سوی  »[ مقادیر 66] 

اکثوراً بورای    «05دی »ساین موسویقی و   صوتیبیشتر برای محاسبات 

 [.68د ]نشووضوح گفتار در تاالرهای سخنرانی منظور می
6 MDF 
7 Spark sound sources  
8 Brüel & Kjaer 1/8” 
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 یلو یتحل یانامهدر ماکت در بر جذب هوا [.25] اندهدیگرد

دما و رطوبوت در زموان سونجش     یریگبا استفاده از اندازه

 یفضوا  جذب مصوایح ماکوت در    یضرا .است هاصالح شد

ابعواد و   ی. تموام نود قرار گرفت ارزیابیمورد  ایگو وربرَنت ری

ارائوه   یمعادل با انودازه واقعو   یفضا یبرا نجایها در ابسامد

 .ندا شده

 6صوتی کاتای با استفاده از برنامه رایانه یسازهیشبایگوی 

 های جای  این تحقیق پاسو  یکی از ویژگی. صورت گرفت

 یافوت صودا   توانود یبرناموه مو   ایو کوه آ  به این سوال بوود 

در  ایرایانوه  یسواز ایگو ؟خیور  ایو  کند لیرا تحل یخطریغ

بوه  باشود   تور قیدق صوتیماکت  ایگوی کیاز  بایستی اصل

 ی و دقیقواً یحواظ  سوت درجوذب بوه    یکوه ضورا   این دییل

  یضور ویی (. شدهماکت ایگوی مقادیر بهنسبت ) شوند یم

خواهود  تر سواز مشوکل  ای رایانه ایگوی یصدا برا یپراکندگ

آن  اتیو ها و محتوایگوسطوح  یسادگ مین منظورهبود، به

 گرفت. خواهد تر مورد توجه قرار برای دقت بیش

 

 یالگاو شده در ساالن کنسارت    انجام های زمایشآ. 2-4

 ماکت

 یلیسواین کنسورت مسوتط    کیاز  20/6ماکت  ایگوی کی

کننوده صودا بور رفتوار     سطوح پرا ریثأت یمطایعه یبرا جیرا

 . (0 شکل) شد [ ساخته26] لزیتوسط ش صوتی

 

 
 6:20 اسیدر مق جیرا یلیساین کنسرت مستط یداخل یفضا 4 شکل

 هاییریگاندازه یبرا جانبیهای با حداکثر سطوح پخشاگر صدا. بایکن

 .[22] ندا ذکرشده حذف شده
 

 2/68 زیارتفاع آن نبود و متر  22×00 ایگو نیا یابعاد داخل

 شینجوا مربوع و گ  متور  68555 نیتوجه به حجم ب متر، با


1 CATT-Acoustic 

 کیشامل  ایگو نیا بود. متر 6655بدون بایکن  انیتماشاچ

 یهوا  یگروه ارکستر و صوندی  ماکتی ازشامل  آمده سن باال

منبوع  بوود.   دار  یسوطح شو   کیو  یشده بر رویسازهیشب

و  وارهوا یسن قرار گرفوت. د  یدر رو 2یاِ یتک قطب یصدا

هوا  شیتا آزموا  ندبود ییقابل جابجا یهاها شامل پانلسقف

 چنوین  هوم  )و مسوطح  همپخشاگر و  یوارهایبا د هم تواندب

 یهوا انودازه  ای کوه براسواس آن   نوه ی. گزپذیردانجامسقف( 

قورار   یگسترده مورد بررسو  یبندکرهیآمده از دو پدست هب

تموام  ( 2تمام سطوح مسطح و ( 6: گرفت از این قرار است

 پخشاگر. یهاپانل

 یکربنود یدو پ نیو ا یشده برایریگاندازه یهاافت 0 شکل

با سطوح  یبندهکریبا پ (6ی عنیدهد، یگسترده را نشان م

بوا   یبنود کرهیپ( 2( و «6صاف» اختصاری مسطح )با عنوان

 (. «0پخشاگر» اختصاری سطوح پخشاگر )با عنوان

 

 
هرتز در ماکت  055اکتاو  بسامد آمده دردست هب یافت صدا  5 شکل

پخشاگر  یهاا تمام سطوح صاف )تخت( و کل پانلساین کنسرت ب

 ینمودن حایت خطبرجسته یبرا می[. خطو  مستق26] در سقف صدا

 اند.شده اضافه

 

اسوت،   یخطو  نسوبتاً افت صودا بوا تموام سوطوح مسوطح      

 آمدهدست هصدای بافت ، هابینیمطابق با پیشکه، یدرحای

موورد   ی. برااست یخط تا حدود زیادی با سطوح پخشاگر،

 نیبو  یهوا سوه یاست. مقا یخط صدا اساساً ییاول، افت نها

اسواس  شوده بر ینو یبشیآمده و پو  دست هب وربرَنت ری زمان

 داده یبنود هکور یدو پ ی ایون بورا  3 شکلدر  نیمعادیه ساب

 یوارهوا یبوا د  یپخشاگر صوت یهاپانل تمامدر . است شده


2 A single source 
3 Flat  
4 Scattering  
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  زموان  نیب یاسقف(، اختالف گستردهچنین  هممسطح )و 

نسبت  نیانگیشده با مینیبشیآمده و پدست هب وربرَنت ری

 وجود دارد. 04/6چهار اکتاو  زا شیب

 

 
ساین  ایگوی( در 25تی آمده ) دست هب وربرَنت ری زمان  6 شکل

 .[26سابین ]هایی از فرمول بینیکنسرت در مقایسه با پیش

 

صودا   پخشاگر یهاپانل با یبندهکرینسبت پ گر،ید یاز سو

در را  یخطریغ تیشواهد دوباره وضع نیاست. ا 58/6تنها 

در برخی منوابع   دهد.ینشان م «تمام سطوح صاف»حایت 

بوا   یبنود هکور یپ یبورا را شوده  ینیبشیپ وربرَنت ری  زمان

تنهوا  نوه  نیو ا. نود ا هذکر نموود  تر ، کم[62] سطوح پخشاگر

 نکوه یا لیو دی بوه  صودا، بلکوه   درجه انتشوار  راتییعلت تغ به

نسوبت بوه    یتور  شیجذب بو مقدار پخشاگر صدا  یها پانل

از مشواهدات جایو     گرید یکی. ندا هنمونه مسطح آن داشت

با سوطوح   یاهیپا یبندهکریپ[ در 26] نیگر ایگوی نیدر ا

 است آمدهدر نتایج تحقیق وی  ،است دهیصاف حاصل گرد

که درسوت   یکروفونیآمده با م دست هب وربرَنت ری که زمان

بود، نسبت به ارتفاع استاندارد  شده سقف قرار داده ریدر ز

 .استتر  بیشمتر از کف،  2/6

ی برابور بوا بوازه   خطوی  ی افت صودای غیر چهارمین نتیجه

 نظریوه . اسوت  دست آمده هب وربرَنت ری زمانای از گسترده

 ریو ز یمعادیه وربرَنت ری زمان یپراکندگ یبرا [20ی ]وید

 کنود ارائه می 65و تی 25استاندارد تی یهاانحراف یبرارا 

[63-20:] 
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 6یمرکوز  بسوامد عنووان  هبو  0f بوا  یهادبانکه در آن اکتاو

 آموده از زموان   دسوت  هبو  اریو رونود. انحوراف مع  یکوار مو   بوه 

سراسور منطقوه   مختلوف در   یهوا تیو )در موقع وربرَنت ری

 لهیوسو هکوه بو   نظری ریتواند با مقادیم ساین( انیتماشاچ

 سوه یشوده مقا  شونهاد یپ [20ی ]ویو توسط د یسازبهنجار

 شود:

(2)    
هآمد انحراف معیار بدست 

انحراف معیار نظری
 2وربرَنت ری شده از زمانبهنجار= انحراف استاندارد  

 وربرَنوت  ری  شده از زموان بهنجارانحراف استاندارد  ریمقاد

 یصووت  دانیو م کیو دهنوده   نشوان  ک،یتر از  کم ای کینزد

از یوک حضوور    تور  شیبو  ری، مقواد هستندکننده صدا پخش

 4 شوکل د. نو دهیمو  شونهاد یکننوده را پ  رپخشیغ یدانیم

شوده را از   بهنجوار انحراف اسوتاندارد  ی آمده دست هب ریدمقا

سطوح صاف  نیب زیدهد. تمایم ساین کنسرت نشان ایگوی

 رد ژهیو و ، بوه وضوح قابول مشواهده اسوت   هبو پخشاگر صدا 

هوم   یسوم طیهرتز. شرا 6555و  055 یبسامد یهااکتاو

 .6پخشاگر وجود دارد یسقف دیواری صاف وبا تمام سطوح 
 

 
ساین  در ایگوی وربرَنت ری ی زمانشدهبهنجارانحراف معیار  7 شکل

 [(.26کنسرت )مقادیر از ]

 

طوور  هحایت، ب نیشده در ا بهنجارانحراف استاندارد  ریمقاد

شوان   کوه تموام سوطوح    هاییایگونتایج با  تر شیب یمشخص

 نیانگیو م ط،یشورا  نیو ا یصاف است، مطابقت دارنود. بورا  


ی )عمومواً در(  مرکز بسامددر مهندسی ایکترونیک و ارتباطات سیار،  6

میوانی بوین    بسوامد ، معیواری از  (کانوال مجورا ) یوا   (فیلترصافی )یک 

ر ممکن اسوت حسوابی یوا    های برش باال و پایین است. این مقدا بسامد

 (.2 شکلپیوست ) هندسی باشد
2 Normalised standard deviation of reverberation time 

 است. مشخ  شده Ceilling only scattering با شکل در  6
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آموووده و  دسوووت هبووو وربرَنوووت ری زموووان نینسوووبت بووو

 نیاسوت، بو   02/6از  شیبو اکتواو   0در  ی شوده  ینو یب شیپ

هایی با نمونه( و 58/6)نسبت هایی با سطوح پخشاگر هنمون

این حایت )حایت سووم(  ( است، 04/6نسبت ) سطوح صاف

تموام   آن در کوه  باشوند  موی  یطیبوه شورا   تر کیدوباره نزد

رود یسووطوح صوواف هسووتند. در نگوواه نخسووت انتظووار موو 

پخش صودا را  ی سقف، درجه یصدا رو شیمقدمات پخشا

موورد   یافقو  یصودا  نوه یحوال، زم نیبا ا ویی دهد، شیافزا

گاسینن  شود.نمیاز سقف  یصوت یها انعکاس بحد شامل

بوا سوطوح   سوقف   یدارا نیچن هم)نمونه واقعی( استدهال 

 دانیو م کیو  جواد یامر موانع ا  نیاست، اما ا پخشاگر اریبس

 شود. ینم ییدر سطح باال ی معلقافق یصوت
 

 شدهالگودر یک تاالر کنفرانس  ها زمایشآ .2-5

ماکوت   ایگووی در  زیو ن 8 شوکل در  آمدهدست هب یهااندازه

ابعواد   [.22] نود احاصول شوده   6:20بوا مقیواس   تر  کوچک

متر با سوقف تخوت    66×22 تصویر افقی این ماکت برابر با

 8و  3عمودتا  ) ،یمختلفو  یهاتوانست در ارتفاعیبود که م

 دار  یسطح شو  کیبا  طی. شراگیرد قرارمورد بررسی  (متر

 8 شوکل کوه در   طوور  قرار گرفت. هموان  شیمورد آزما نیز

 مجموعوه  از شود، بوا توجوه بوه امکانوات موجوود     یم دهید

، در استفاده شدو ماکت افراد نشسته  یمکتین های یصندی

جذب افراد  طیبا شرا یسطوح جاذب صوت طیهر مورد شرا

 هماهن  بود.  نسبتاً ینمونه واقع یهایو صندی

 

 
و  دار  یکف ش کیبا  یتاالر سخنران ایگویاز  یفوقان تصویر 8 شکل

سن منبع  یشکل بر رو رهیشده. صفحه داایگو انیتماشاچ گاهیجا

رطوبت قرار دارد )که  -سمت چپ منبع نشانگر دما ای است، درجرقه

، سمت 3 فیشود(. در ردیاز هوا استفاده م یاصالح جذب ناش یبرا

 .است گرفته قرارمرجع  کروفونیم کی ،یچپ مرکز

منبوع   کیو هوا بوا   یریو گاندازه و نفر  655ساین  شیگنجا

 هسون صوورت گرفتو    یجلوو  یمتر 2در  6یای مرکزجرقه

حضار، مسطح بودند،  یهایاز صندی ری. تمام سطوح غاست

کووه در مقابوول  یدار کوووچکهیووزاو یهووابووه جووز بازتابنووده

مقابله با اثر پژوا   جهت ،منبعدر مقابل  یجانب یوارهاید

تواالر   کیو عنووان   بوه  ایگو نیچه ااگر .قرار داشتند 2ییرزش

بوا  خصووص  اسوت، بوه   گرفتوه  مورد سنجش قرار یسخنران

 در ی واقوع هوا سواین  هیشوب  تور  بویش  ،سطوح نسبتاً صواف 

 نیاگیری شکل. هدف از استمدارس  ایکوچک  یروستاها

 ایو آ نکهیصدا در فضا بود و ا شیپخشا تیوضع یبررس ایگو

 تر شیب وربرَنت ری فهم با زمان گفتار قابل یبرا یتیمحدود

وجوود   یسوخنران  یشوده در تاالرهوا   از حد معمول استفاده

 نیو کوه در ا  ییافوت صودا  چنین  هم 6 شکل خیر؟ ایدارد 

هم ، مطایعه نیا دهد.یآمده را نشان م دست هماکت ب یایگو

موورد  ای رایانوه  یسواز هیو هم با شوب  شده اسیمق ایگویبا 

 ،یاانوه یرا جینتوا  بوا  ریاداموه مسو   ی. براگرفت تحقیق قرار

موواکتی و  ایگووویتووایج مشووابه در  دادن ن نشووان هوودف،

 است. ای بودهسازی رایانه شبیه
 

 . نتایج9
 الگااویماکاات بااا   الگااویی نتااایج ایسااهمق. 9-1

 ایی رایانهشده سازی شبیه

 دو زمان یبرا آمدهدست هب جینتا ،موضوعمقایسه این  یبرا

. نود گرفت موورد اسوتفاده قورار    05و دی 60توی  وربرَنت ری

 کیدر ماکت  انیتماشاچ یبا فضا یبندهکریپ بدین جهت

 متور  8و  3 ،با دو ارتفواع مختلوف سوقف    دار  یشی طبقه

عنوان نقطه به 8ها در یریگگرفت. اندازه قرار بررسی مورد

 هوای زموان  یسوه یفت. مقاپذیرصورت  )تماشاچی(گیرنده 

اسوت   داده شوده  نشان 1 شکلآمده در  دست هب وربرَنت ری

شوده  ینیبشیپ وربرَنت ری زمانمقادیر شامل  نیچن که هم

 ایگوووی نی، بوو1 شوکل  در اسووت. نیاسواس فرمووول سواب  بر

اکتواو   یهوا بسوامد  یبورا  ایرایانه یسازهیشده و شبماکت

 یتووجه  طوور قابول   هب وربرَنت ری هرتز، زمان 205-2555

 در این ارتبا  معناداری که است نیساب ینیبشیباالتر از پ

 هرتز 205تا  620در اکتاو  یمتفاوت یرفتارهاو نیز  اکتاوها


1 Central spark source  
2 Flutter echoes  
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متری و مقدار  8و  3تاالر سخنرانی برای دو ارتفاع سقف  ایگویدر  «60تی »شده آمده و محاسبه دست به وربرَنت ری هایزمان  1 شکل

 .شده فرمول سابین بینی پیش
 

متور بوا    3سقف با ارتفاع  یبرا رابطه نیا شود.یمشاهده م

هرتوز مناسو     205 بسوامد در  درصد 0/3حداکثر اختالف 

 نیموذکور بو   رابطوه  ،یمتور  8بوا سوقف    یاست. در نمونه

-205اکتواو   یهوا بسامددر  ایرایانه ایگویماکت و  ایگوی

 درصود  6است و حداکثر اخوتالف   یعای اریهرتز بس 2555

ی خطریغ یصدا یاهاست به افت که قرار جایی آن از. است

گوذار  ریتاث آرموانی  اصول   کنتیجه یو  نیا پرداخته شود نیز

حقیقتی کوه در  است.  سامانهدو  نیب یسازایگودقت  یبرا

 وربرَنوت  ری هایها وجود دارد این است که زمانبسامداین 

بینوی  تور از پویش   شده بسیار بویش آمده و محاسبه دست هب

همراه درصد به 05تر از  های بیشکه تفاوت هستندسابین 

( قابول قبوول   خواهد شود  ای غیرخطی )که بعداً ذکرهافت

 .هستند

 هووای زمووان نیبوودار ، رابطووه معنوواهرتووز 620 بسووامددر 

 در سوت، ین مناس  گری، دایگوموجود در دو نوع  وربرَنت ری

آمده بوا   دست هشده و بمحاسبه ریمقاد نیکه تفاوت بیحای

 یافتوه کاهش  نیشده مطابق با معادیه سابینیبشیمقدار پ

 (هرتوز  620 بسوامد  در) هوا تفواوت  نیامنظور  بدین.  است

ار در قورار نگرفوت. در رابطوه بوا رفتو      یمورد بررس تر شیب

و  یموواکت ایگوووی نیبوو یهوواهرتووز و تفوواوت 620 بسووامد

و هوم   یوجود دارد که هم رفتار موج تیواقع نیا ،ای رایانه

موورد اسوتفاده   ماکت  ایگوی درطور خودکار  پخش صدا به

 است. قرار گرفته

 ،ایرایانوه  یسازایگو درصدا  یپراکندگ  یضرا ریمقادایبته 

 یسواز ایگوو اشوند.  نب قیوارد شوند که ممکن است دق دیبا

کوه   تحلیلوی اسوت،   زیو برانگچوایش  زیای رفتار موج نرایانه

 هرتز در ارتبا  055از  ترنییپا یهابسامدبا  ژهیصورت و هب

اختالفوات از   نیو ا ق،یو تحق نیو ا یاست. خوشوبختانه بورا  

 یمطایعوه بور رو   رایو ز هسوتند  خووردار بر یتور  کم اهمیت

 یهوا بسامددر برآورد  کیبا استفاده از  یگفتارفهم تیقابل

 هرتز تمرکز دارد. 2555تا  055

 05دی یشده بورا آمده و محاسبهدست هب ریمقاد 65 شکل

 انیتماشواچ  یو فضا تیساین مملو از جمع طیشرا یرا برا

کنود.  یمو  سهیمتر مقا 8و  3دار با دو سقف به ارتفاع  یش

 2555توا   055از سوه اکتواو    شیبو  متوسط 05دی ریمقاد

 6بوا مجوذور میوانگین مربعوات     رابطوه معنوادار   هرتز است. 

بورای  ) 50/5متر( و  3سقف به ارتفاع برای ) 50/5 متفاوت

 یشدهیسازهیشب ایگویو  یماکت ایگوی نیمتر ارتفاع( ب 8

ای در پواره  هر دو ارتفاع سقف مناس  است. یای برارایانه

 یمتور  3بوا سوقف    05دی نیانگیکه م اشاره شده منابعاز 

بوه   سوبت ( ن65 شوکل  در واقوع  ری)تمام مقاد 02/5 اببرابر 

 .تر است بیش، 00/5 متری برابر با 8سقف 

 وربرَنوت  ری زموان تور فضوا بوا     که حجم بوزرگ  ییجا از آن
انتظوار  اسوت کوه    یزیهمان چ نیادر ارتبا  است  تر شیب

 زیو فهوم ن  تیقابل یگفتار برا یصداتراز  (.1شکل ) رودمی

 نجوا یکوه در ا  ییوی. در سنار(66 )شکل تواند مهم باشدیم

 شیب شهیهم ایگوگفتار در هر دو  یشده، ترازها یسازایگو

 .باشند میبل یدس 65از 


1 Root Mean Square  
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 .متری 8و  3تاالر سخنرانی برای دو ارتفاع سقف  ایگویدر  «05دی »شده آمده و محاسبهدست همقادیر ب  11 شکل

 

 
تاالر سخنرانی برای ارتفاع سقف  ایگوی( در Gشده شاخ  قدرت صدای جی )آمده و محاسبه دست همقادیر ب  11 شکل

 .متری 8و  3

 

 اریاسوتثنا  بسو   کیو متر )بوا   65در  میمستق یصدامعیار 

بوه صوفر    کیو [ نزد0تراز گفتار قابول قبوول ]   یبرا (یجزئ

 نیو در ا از حود  تور  شیبی تراز صدا نیبل است، بنابرایدس

  یکوه شو   در منابع دیگوری آموده   است.قابل قبول مورد 

 نیو ا تندتر است؛ یمتر 3سقف  فاصله با -تراز ی نموداربرا

[ مطابق بوا  0تراز صدا ] یشدهاصالح نظریهتوجه به  با امر

بوا   دور از انتظار نخواهد بود. ،متفاوت وربرَنت ری یهازمان

مجوذور   یهوا تفواوت  ،یسواز ایگو یهوا  فن سهیتوجه به مقا

 یسواز هیشب و یماکت ایگویترازها از  نیب میانگین مربعات

توا   3ارتفاع سقف  یبرا بل یدس 6/6 به 6/6ای برابر با رایانه

   است. یمتر 8

بل است. یدس 6/6 به 2/6تراز  نیانگیتفاوت م لیبه دی نیا

شوده باشوند، اخوتالف مجوذور     بهنجوار هوا  متوسط نیاگر ا

که  ابد،ییبل کاهش م یدس 0/5 به 0/5 از میانگین مربعات

 در رییو تغ گر،یعبارت د است. به یخوب یجهینت در نوع خود

دو  نیب یخوبدر تراز صدا به انیتماشاچ یریقرارگ تیوضع

 نیبو ویی در هور صوورت   شود، یهماهن  م یسازایگونوع 

وجوود دارد.   یتعوادل ثوابت   یمواکت  ایگویای و رایانه ایگوی

 کیو رفتوار   نیا یبرا کنل ممیدال نیتر شیب ن،یاز ا یجدا

در  یاتراز منبع جرقوه  یکم برا نسبتاً ونیبراسیکای یخطا

. است هدیکه در آن زمان برداشت نگرد است یماکت ایگوی

 های بعدیلیو تحل هیتجز تواندینم ییخطا نیچه چن اگر

 زمووان ریمقوواد نیشووباهت بوو ،یکلطوووربووه را باطوول کنوود.

شده با توجه به یسازایگودو فرم  یبرا 05و دی وربرَنت ری

 بنوابراین اسوت،   ریچشمگ اندیخطریصدا غ یها افت نکهیا

بوا   ایرایانوه  یسواز ایگوبا استفاده از  تر شیادامه مطایعات ب

 .گرفت مدنظر قرار تر شیب یریپذ توجه به انعطاف
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 ایسازی رایانهقابلیت فهم گفتار در شبیه .9-2

 ایگووی آموده در   دسوت  هب یافت صدانشان داد که  6 شکل

. بوا توجوه بوه    سوت ین یمشخصاً خط یماکت تاالر سخنران

شود  تیجه میافت صدا، ن یمنحن  یاستاندارد ش یهاازهاند

 یهوا توی اسوت. انودازه   دییایو  <60توی  <65توی ه ووووک

از تواالر   یبندهکریپ نیشده انسخه محاسبه یاستاندارد برا

توی  دییای ،60، تی65تی ریبا مقاد 62 شکلدر  یسخنران

رفتوار افوت    نیو . انود انشوان داده شوده   نیساب ینیبشیو پ

بوه   دنیرسو  یبورا  نجایرا در ا یشنهادیپ یمبنا ،یخطریغ

صوورت   هب ای) تر بیش «وربرَنت ری زمان»گفتار قابل فهم با 

 کند.یاز افت صدا( ارائه م یتر سرعت کم تر قیدق
 

 
و  65تیو  60تی، تیدییایی شدهمقادیر محاسبه  12 شکل

بندی مشابه شده فرمول سابین برای پیکرهبینیهمچنین مقادیر پیش

 .متری 3با سقف به ارتفاع  8در تصویر 
 

امکان ارائه  از یبررس ،یاانهیرا یسازایگو ینهیاعتبار گز به

عموال جوذب   اِ تر انجام شود. یفهم با افت طوالنگفتار قابل

 یدارا یمکان مختلوف صوندی   60که  یتا زمان ایگوصدا به 

 اضافه شد. ،دنشو 05/5از  تر شیب ایبرابر  05مقدار دی

گرفووت براسوواس  صووورت قسوومت نیووکووه در ا یمحاسووبات

هرتووز اسووت.  2555 و 6555، 055 یهووابسووامد نیانگیووم

 یبور رو  یعنو ی دیگور )ی معمووی  یهوا جذب صدا در مکوان 

 کواهش زموان   یبورا  ی(پشوت  واریسقف و د ریز یهابهیکت

 یهوا انعکاس نیاوی  یترت نیا به شد. قرار داده وربرَنت ری

صودا حفو     عبو پشوت من  واریو سقف و د ،یجانب یوارهاید

 0/5نوار  کیمحدود به  در این قسمت . جذب صدانددگردی

اِعموال  منظوور   شود. بوه   یجوانب  یهاوارهید یدر باال یمتر

 یهوا رو  از آن یبرخوجود  از،یمورد ن یهاجاذب حداکثری

بوود.   ازیو متور موورد ن   8 یبا ارتفاع سقف بواال  یپشت وارید

جوذب   نود یاز فرا یانیو م یهابسامدجذب   یضر نیانگیم

 بورای  ازیو موورد ن  سوطوح بوود.   02/5 برابور بوا   شوده اضافه

. بوا  انود  ارائوه شوده   2جدول در  در گفتار قابل ینیب شیپ

 توان ازنمی، وربرَنت ری ارتفاع سقف در زمان ریتوجه به تاث

 یبورا  کوه  جوذب  ینو یب شیتر از پ بزرگ اریمنطقه بس کی

 یعنو ی، اجتنواب کورد   است ازیمورد ن لندترسقف با ارتفاع ب

ایون   در ییاز فضا صدا جذب صوتیاتی که کل از درصد 00

 است. ها نشده آن یبرا ییاینیبشیپ رابطه
 

( که نیاز α=  02/5شده )متوسط مناطق جاذب صدای اضافه 2جدول 

کل فضا  صوتیعالوه افزایش در جذب  هبه حصول قابلیت فهم گفتار ب

 د.نرا دار

 ارتفاع سقف
سطح جاذب 

 شدهاضافه

افزایش در 

 صوتیجذب 
m 

2m % 

3 45 63 

8 201 00 
 

تحت  ،جذب کل نیتر کم لیدی به دیتر با با ارتفاع کمسقف 

صدا )گفتوار( در   یدر ترازها این امر کهگیرد  قرار یبازنگر

 یبوازنگر  ایون  جوذب    یخواهود گذاشوت. ضور    ریفضا تاث

 از را بویش  اصوالح  ینوه یباالتر باشد، که زم اریتواند بس یم

 وربرَنووت ری یهووا، زمووان6جوودول  .کنوودپوویش الزم مووی

 «0/5 ≤ 05دی» به دنیرس یرا برا یاانهیشده راینیب شیپ

افوت   یهوا دهود. تموام زموان    یها نشان متیدر همه موقع

و در هر  هستند نیساب ینیبشیتر از پیآمده طوالندست هب

 <65ا توی ووو ب ابقوووو ی مطزویوووو افوت ن  کیو ایت وودو ح

 65تی وربرَنت ری یهادهد. زمانیتی رخ مدییای <60تی
 نیسواب  یهوا ینیبشیاز پ تر شیب درصد  66و  06 برابر با 

تواند از یحاظ یتر م با ارتفاع کمراستا سقف  نیدر ا هستند.

 باشد. ژهیو اریبس تجربی
 

 ایگویهای میانی در بسامددر  میانگین وربرَنت ری هایزمان 9جدول 

 ≥ 0/5ها )گفتار در تمام موقعیت ای برای تحصیل قابلیت فهمرایانه

 (.05 دی

 معیارها
 )ثانیه( وربرَنت ریزمان  دامنه تراز

 متری  8سقف  متری  3سقف  بل دسی

 25/6 24/6 -65صفر تا  تیدیایی

T15 0-  68/6 04/6 -25تا 

T30 0-  02/6 32/6 -60تا 

بینی پیش

 سابین
 53/6 64/6 
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تواند یاست که فضا م نیمثل ا یخطریبایقوه رفتار غمقدار 

، اموا  گیورد  مورد استفاده قورار  تیبدون تقو یسخنران یبرا

 زموان  کیو که از  یقیموس یبرا یبدون همان درجه خشک

 در ویسونار  نیو شوود. ا یم جهی( نتیکوتاه )خط وربرَنت ری

تور جهوت   یطووالن  یخروجو  وربرَنوت  ری با زمان یسخنران

و  یدهو مقدار یبرا رایز ،است شدهانتخاب  یقیاهداف موس

تور  گیوری راحوت  جهینت ،وربرَنت ری یهازمان جینتا ریتفس

 زیو تور ن یطووالن  یهیو ثانو وربرَنت ری یها. زمانبود خواهد

مختلوف   جراهوای ماننود ا  گرید یهااستفاده ید برانتوان یم

توانود   یمو  هیو بازتاب ثانو .دنریمورد استفاده قرارگ یقیموس

 ی قابول حرکوت بورای   جاذب صودا  یها طور موثر با پرده به

 جذب شود. باال زترا

 

 بحث .4

بازتواب   دهیو اشاره به پد قیتحق اتیدو نمونه موجود در ادب

 دانیو م کیعلت  کنسرت به یهادارد که در ساین یاهیثانو

منظور  نیا یبرا دهد.یم سقف رخ ریدرست ز یافق یصوت

و  یعموود  یهاوارهیدارد که د مکانیبه  یرخداد بستگ نیا

و سوقف   انیتماشاچ یصندی نیباالتر نیفاصله قابل قبول ب

پراکننده صدا کوه صودا را    واری. سطوح دشته باشددا جودو

رفتوار را   نیو ا د احتمواالً نو کنیم پراکنده یصورت عمود هب

بوا   یفضواها  صووتیات د. از شواهد محدود، نکنیم فیتضع

 رسند.ینظر قابل قبول م به تجربیاز یحاظ  ه،یبازتاب ثانو

 قورار  یشوده موورد بررسو   ماکوت  ایگووی دو منظور همینبه

 زیای نرایانه یسازهیشب کاز ی دوم ایگوی ی، اما براندگرفت

 جینتوا  بیوانگر همواهنگی مناسوبی میوان    شد کوه   استفاده

ها به وضوح ایگو نی. ابود گریکدیبا  ایگودو  در آمدهدست هب

کوه باعود افوت     نمووده  دیو را توی مورد بحود  هیبازتاب ثانو

امور در   نیا یط واقعی. در شرابودند یخطریغ ینزوی یصدا

 مشواهده  تور  شیبو  وربرَنوت  ری زموان در تر و  تی کمدییای

از  ییشود کوه دورنموا    داده نشاندر ادامه تحقیق شود.  یم

بازتواب   یگفتوار بوا افوت صودا     یمناس  برا صوتیشرایط 

وجوود دارد کوه    نیز تیمز نیدارد. ا وجودتر یطوالن یینها

توان با افوت  یتر از آنچه که مخشک یکم یقیموس یاجرا

 وجوود آیود،   هب ترکوتاه وربرَنت ری زمان کیو  یخط یصدا

 .ردیگ شکل

 66 شوکل خنرانی کوه در  تواالر سو   ایگووی مقطع طویی از 

صدا اسوت کوه براسواس     یپرتو کی شده شامل نشان داده

جلو های واری، سقف و دسن پشت واریاز د یهندس صوتیات

پرتوو   صووتیات  ریو . واضوح اسوت کوه در ز   شوود میبازتاب 

 جواد یا ییبواال  هایدر تراز یصوت یافق دانیم چیه یهندس

ها همواره در همان پرتو ،یعمود یوارهایبا د رایشود، زینم

 تور دهیو چیاثورات پ . مانود خواهنود   یافق باق به سمت هیزاو

طوووور واضوووح در رفتوووار بوووه ،یپراکنووودگی رنووودهیدربرگ

بوا انعکواس از    نیچنو  هستند. صدا هم لیشده دخ مشاهده

 جواد ی. ادیسقف خواهد رس ریبه سطوح ز یجانب یهاوارهید

کردن بازتاب رفعالیغ و «6ضیتعو» لهیوس به ریمتغ صوتیات

که تنهوا   یجاذب صوت یهااز استفاده از پرده ریبه غ هیثانو

رسود.  ینظور مو  بوه  تیاهمیب ،شوند یم زانیسقف آو ریاز ز

مسوتلزم مطایعوه    نیوز  هیو بازتواب ثانو  یبر رو هابایکن ریتاث

 است. تر شیب

شوده توسوط   جادیا هیو بازتواب ثانو  دهیو به طرق مختلف، پد

 یسواخت فضواها   یاستراتژ باسقف،  ریز یعمود یوارهاید

 وربرَنوت  ری زموان  کی جادیا یدر اطراف تاالر برا 2ییبازآوا

 نیو ا ایبتوه  مشابه است.از یحاظ اثرگذاری  تریطوالن یینها

در سواین کنسورت    ییبوازآوا  یهوا با استفاده از اتاقوک  فن

 ی( و سوواین سوومفون6181تگووزاس ) ،6دموورت داالسمووک

بوه   ،ترکیبوی  جی[ بوا نتوا  65] (6116انگلستان ) 0رمنگامیب

 صوووتیاز نظوور  هوواایوون سوووواین[. 6بووود ] رونوووعی پوویش

باید توجه کورد   اما رند،یگیمرا دربر یاهوودوگان یها حجم

 یکم در فضاها برا یصوت یهابزرگ و جاذب یبازشوها که

بازتواب   جواد ی. اهسوتند مهوم   اریها بسو  عملکرد مناس  آن

مشابه  جیبه نتا یابیدست یبرا یساین اصل یفضا رد هیثانو

هوای  شورفت یرسود. پ یتر منانیتر و قابل اطمبه نظر ساده

و  زاردیتوسوط یووئ   نیز دوگانه یهاحجم نظریهدر  جدیدی

 .ندا ارائه شده[ 23] همکاران

 کورد  یرو نیو ا یسواز ادهیو ، پآیود میتحقیق بر نیاز اآنچه 

در عمول ممکون اسوت توسوط      ،یمنطقو  صورت به یطراح

. ردیگ قرار یمورد بررس قبل از ساخت ایرایانه یسازهیشب

سور   یآزاد بواال مانند ارتفواع  ی کیزیف ریمتغ نیاثرات چند


1 Switching  
2 Reverberation chambers  
3 McDermott Concert Hall 
4 Birmingham Symphony Hall 
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 تر شیمستلزم مطایعه ب نیز تاالر و هندسه پالن انیتماشاچ

 یواقعو  یدر تاالرهوا در انتها باید خاطر نشوان کورد   است. 

 نود، یآیکه از سقف به حایت معلوق در مو   یمعاصر، اجسام

، ممکون  (صووتی )غیر معلق ینورپرداز یهاسقف مخصوصاً

 باشند. گذارریاست در رفتار صدا تاث

 

 
 یدهنده یک پرتوع طویی از تاالر سخنرانی که نشانمقط 19 شکل

با  متری 3متر است. سقف با ارتفاع  8صوتی برای سقفی با ارتفاع 

 است. شده چین نشان داده خط

 

 گیری . نتیجه5

هووای  یکووی از مسووائل بسوویار مهووم در طراحووی سوواین    

مناس  جهت انجام  صوتیآوردن شرایط  چندمنظوره فراهم

 صووتی سخنرانی و اجرای موسیقی است. با توجه به تضواد  

ذاتی این دو مقویه )موسیقی و سخنرانی( در انتخاب زموان  

مناس  برای هر کدام عموماً دو راهکوار سونتی    وربرَنت ری

وجوود   . این مقایوه بوه  6در این راستا در نظر گرفته می شود

ای  شوده در منطقوه   تشوکیل ) وربرَنوت  ریشرایطی از زموان  

تواند در تحقق شورایط   اشاره دارد که می (نزدیک به سقف

موورد اسوتفاده قورار گیورد. طبوق       صووتی مطلوب طراحی 

 شده توسط ای انجام سازی رایانه ماکتی و شبیه های آزمایش

وجووود ایوون  (2564( و بووارون و کیسوونر )2551کیسوونر )


کلی برای سخنرانی  وربرَنت ریکارگیری، یک زمان  هنخستین روش ب 6

[ ایون مقودار برابور بوا     8بوع ] جرای موسیقی است؛ که مطابق بوا من و ا

زموان  مورد قبول بورای سوخنرانی و حوداقل     وربرَنت ریحداکثر زمان 

ی متغیر ها کارگیری جاذب همطلوب جهت سخنرانی است. روش دوم: ب

[ که توسط ایون روش بوا توجوه بوه فرموول سوابین بورای زموان         24]

 :وربرَنت ری

(6)                                                          /
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 برابر با ضری  جذب متوسط صدا αبرابر با حجم ساین و  V)که در آن 

مساحت سطوح جاذب است( با ثابت ماندن حجوم و بوا تغییور در     Aو 

قابل کنترل خواهد  وربرَنت ریسطوح تاثیرگذار جذب صدا میزان زمان 

 بود.

 سوونج شووبهاثبووات گردیوود. ایوون  در ایوون مقایووه سوونج شووبه

شوده بوا    ادرا  وربرَنت ریارتبا  زمان »عنوان  ای با فرضیه

را نیوز   «از سطوح متوسط جواذب صودا   dی متوسط  فاصله

تواند در پژوهش دیگوری موورد    کند که خود می مطرح می

مطایعه قرار گیرد. چنانچه در قسمت بحد عنووان گردیود،   

انتقال این شرایط از تراز سطح زیر سوقف بوه توراز سوطح     

موضووع موورد مطایعوه     گور گشوایش  توانود  موی  تماشچیان

نشان  انتها باید خاطر تحقیق آزمایشگاهی دیگری باشد. در

صورت مستقیم بوا   هشده در این مقایه ب اثبات سنج شبهکرد 

مهوم   مووارد مرتبط است، بدیهی است که  وربرَنت ریزمان 

، تراز 6، فاصله بحرانی2هماهن  گفتارتباهش دیگری نظیر 

و نسوبت   0قدرت صدای جوی سنج  شبه، 0کلی صدایر فشا

  د.نزمان مطایعات دیگری دار نیاز به انجام هم آربهدی

 

 . تقدیر و تشکر6

دانشگاه غیرانتفاعی المعوی  بدینوسیله از معاونت پژوهشی 

 گردد. تقدیر و تشکر می گرگانی
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Abstract 

According to evidences, it has been observed that the reverberation time is longer than expected and 

that the cause is a horizontal reverberant field established in the region near the ceiling and far from 

the audience. Although there are no unfavorable comments about it, this has been also observed in the 

Boston Symphony Hall, Massachusetts, and the Stadthalle Göttingen. This study is on based of two 

scaled modeling that the walls and ceiling contained openings in which either plane or scattering 

panels could be placed. With plane panels, the model reverberation time (RT) was measured as 53% 

higher than the Sabine prediction, compared with 8% higher with scattering panels. But the second 

model was lecture theatre with a movable 6 m or 8 m high. In this case, the amount of absorption was 

increased until the point was reached where speech had acceptable intelligibility, with the early energy 

fraction, D  0.5. For this acceptable speech condition, the measured mid-frequency T15 was 1.47s, 

whereas the Sabine predicted RT was 1.06 s. The sound decay was basically non-linear with T30 > 

T15 > EDT. Exploiting a high-level horizontal reverberant field offers the possibility of acoustics that 

are better adapted as suitable for both speech and unamplified music, without any physical change in 

the auditorium. Optimum using of this secondary reverberation in an auditorium for a wide variety of 

music might also be beneficial. 

  

Keywords: Architectural acoustics, Acoustical design, Horizontal reverberant field, Multipurpose 

halls, Acoustical simulation. 
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