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گروه مهندسی نقشهبرداری ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی ،اسدآباد ،همدان

چکيده
در سراسر دنیا ،تردد خودرو سبب رشد روز افزون آلودگی هوا و صوتی هست .ترازهای نوفه در یک منطقه مشخص تحت تأثیر تردد خودرو
در خیابانها و همچنین عوامل (سازندهای) مؤثر شامل زیرساختهای موجوود ،مراکوز صونی ی و ماننود آن اسوت .هود از ایون تحقیو
الگوسازی و برآورد میزان گسیل و تسطیع امواج صوتی در خیابانهای منطقه  3تهران با اس فاده از سامانه اطالعات مکانی در فضای سوه-
بیدی است .در این تحقی  ،مؤلفههای مؤثر بر گسیل نوفه از قبیل جذب هوا ،فاصله ،جذب زمین و ماننود آن بوا کموک سوامانه اطالعوات
مکانی الگوشده اند .یک نقشه سه -بیدی جهت نمایش توزیع نوفه در فضا با در نظر گرف ن مؤلفوههوای موذکور ،ارائوه شوده اسوت .جهوت
الگوسازی رف ار نوفه کاهی اشیاء در کاهش میزان نوفه ،از الگوی ترکیبی اس فاده شده است .الگوسازی و نگاشت کاهش نوفه ناشی از اشیاء
را در فضای سه -بیدی با دقت باالتر محاسبه نمودند و نشان داده شدند .نقشههای سه -بیدی نمایشدهنوده ترازهوای نوفوه ،درک به ور و
اطالعات مفید از وضییت موجود توزیع نوفه فراهم کردهاند .ارزیابیها اع بار الگوی ترکیبی پیشنهادی را نشان میدهند.
کليدواژهها :نوفه ،سامانه اطالعات مکانی ،نقشه سه -بیدی ،ساخ مان ،صوتی.

 .8مقدمه



این قبیل از نوفهها خیلی قابل مالحظه و توجه نیس ند .اما
چنانچه ناگهان شروع به ایجاد صدای غیرم یوار نماینود،
آزاردهنده خواهند بود .در واقع با توجوه بوه اینکوه گوو
اطالعواتی را از صووداها درک مویکنوود ،لوذا صووداهایی کووه
اطالعات مورد نیاز را همراه ندارند ،نوفه هس ند [.]1
نقشههای دوبیدی نمایش نوفه ،اطالعاتی در موورد میوزان
نوفه در یک ارتفاع مشخص نمایش میدهند .اما تأثیر نوفه
در تمام جهات و در سوطو مخ لوف مویباشود و داشو ن
اطالعات در مورد نوفه در یک ارتفواع مشوخص بوهتنهوایی
جهت کن رل و کاهش آلودگی صوتی کافی نخواهد بود .در
شهرهای بزرگ ،بسیاری از مردم در سواخ مانهوای بلنود
زندگی میکنند .اما با اس فاده از نقشههای دوبیدی میوزان
افرادی کوه در میورض آلوودگی صووتی قورار دارنود قابول
پوویشبینووی نموویباشوود .راهحوول ایوون مسووائل اس و فاده از
نقشههای دو و نویم و سوه -بیودی جهوت نموایش میوزان
آلودگی است .نقشههای دو و نیم بیدی در ( )y ،xمشخص
تنها یک نوع اطالعات توصیفی 1را نمایش میدهند اموا در
نقشههای سه -بیدی برای یک موقییوت مشوخص ممکون

حمل و نقل در شهرها ،در کنار مراکز صنی ی و فرودگاههوا
از جمله منابع آلودگی در شهرها هس ند .تحقیقات گذش ه
نشان میدهند که نوفه حاصول از حمول و نقول عوالوه بور
تأثیر روی اس فادهکنندگان سوامانه حمول و نقول بور روی
افرادی که در میرض این نوفهها هس ند نیز اثرگذار اسوت.
مقایسه واکنشها در محیطهای مخ لف نشان میدهد کوه
در مناط با نوفه باالتر اثرات منفوی روی جامیوه بویشتور
است.
ارتباط مس قیم صدا و ناراح ی نشان مویدهود کوه میوزان
صدا و مشخصات فیزیکی آن نه تنها منجر به واکنشهوای
احساسی می شود ،بلکه منجر بوه اخو الل در فیالیوت نیوز
می شود .خصوصیات فوردی نیوز مسو قیما روی اثرگوزاری
نوفه مؤثر بووده و ممکون اسوت فوردی یوک صودا را نوفوه
تشخیص دهد و فردی دیگر آن را ناخوشایند قلمداد نکند.
در خانه و محل کار ،اغلب نوفههای مم ود و بودون تیییور
حاصل از دس گاههای سرمایشی و گرمایشی وجوود دارنود.
 نویسنده پاسخگو:

aramezani@sjau.ac.ir

Attribute

1

1

توسعه الگوی سه -بعدی برای برآورد توان صوتی در معابر شهری در چارچوب سامانه اطالعات مکانی
مجله انجمن مهندسی صوتيات ايران /سال هفتم /شماره  /2پاييز و زمستان 8931

در سوئی و آسو  4در ژاپون اشواره نموود [ .]2عوالوه بور
الگوهای مذکور ،محققین دیگوری نیوز بوا الهوامگورف ن از
الگوهای مذکور ،آنها را در شرایط منطقوه موورد مطالیوه
خود نیز بهینه نمودهاند .که از آن میان میتوان به تهیوه و
ارائه الگوی بهینه ان شار امواج صوتی در شوهر پکون چوین
توسط لوی و همکواران در سوال  2992بور مبنوای الگووی
اِ اِچدابلیو اِی آمریکا و همچنین تهیه الگووی اسو انداردی
در شهر همدان توسط گلمحمودی در سوال  2997اشواره
نمود [.]2
آلودگی های صوتی و هوا در سالهوای اخیور بسویار موورد
توجه بووده انود .بورای ماوال در تحقیقوی بوا بوهکوارگیری
سامانههای اطالعات مکانی به ارزیوابی آلوودگی صووتی در
محیط کارخانه نسواجی پرداخ وه شوده و نقشوه محودوده
خطر برای مناط مخ لف دارای آلودگی صوتی تولید شود
[ .]3در تحقی حالحاضر ایون نقشوههوا دوبیودی بووده و
درک مؤثری برای برآورد میوزان نوفوه موجوود در بیننوده
ایجاد نمیکند .همچنین میزان تأثیر موانع بر روی کواهش
نوفه اعمال نشده است .اخیرا ،نیز در تحقیقی به پیشبینی
ن ای اجرای راهبردهای کن رل آلودگی هوا بوا اسو فاده از
الگوسازی مکانی شوبکه عصوبی بورای کوالنشوهر تهوران
پرداخ ه شده اسوت [ .]4در ایون تحقیو میوزان آلوودگی
هوای موجود در کل شهر تهران با اس فاده از شبکه عصبی
الگوسازی گردید و به ارزیابی راهکارهای ارائهشده پرداخ ه
شد .تفاوت تحقی حاضر با سوایر تحقیقوات تولیود نقشوه
سووه -بیوودی و در نظرگوورف ن موانووع اسووت کووه در دیگوور
تحقیقات مد نظر قرار نگرف ه است .همچنوین در بویشتور
این تحقیقوات ن وای مربووط بوه نوفوه حاصول از ترافیوک
بهصورتی ارائه شده که نموایش قابول درکوی از میوزان آن
وجود ندارد .خصوصا در زمانیکوه وجوود سواخ مان موورد
بررسی قرار میگیرد ،نموایش نوفوه در تموام جهوات قابول
مشاهده نیست .هد از این تحقیو نموایش میوزان نوفوه
حاصل از ترافیوک خودروهوا در یوک نموایش سوه -بیودی
است .برای حصول ن ای مطمئن از یوک فون سوه -بیودی
بصری نگاشت نوفه جهوت تحلیول و پویشبینوی توأثیرات
ترافیک بر روی مناط با توجه بوه وجوود سواخ مانهوا و
تأثیرات آنها اس فاده شده است.

اسووت چنوود نوووع اطالعووات توصوویفی موجووود باشوود .لووذا
نقشههای سه -بیدی جهت نمایش میزان امواج صووتی در
مخ صات سه -بیدی مؤثرتر خواهند بود.
الگوسازی آلوودگی صووتی ،از طریو بوهکوارگیری الگووی
اس اندارد ان شار امواج صووتی صوورت مویپوذیرد .چنوین
الگوهایی براساس نحوه تقسیمبندی و طبقهبنودی منواط
مورد مطالیه و خودروهای عبوری از آن و همچنین تییین
ضرایب جذب مووج صووتی در سوطو و شورایط مخ لوف،
مورد اس فاده قرار میگیرند.
سامانه اطالعات مکانی با تواناییهایی که از خود ارائوه داده
است ،بهعنوان ابزاری توانوا جهوت الگوسوازی مؤلفوههوای
مرتبط با مکان در علوم مخ لف بهکار گرف ه شده است .در
این تحقی نیز جهت الگوسازی آلودگی صووتی و نموایش
نحوه ان شوار نوفوه در فضوای سوه -بیودی از ایون سوامانه
بهرهگیری شده است .در بخش دوم این مقالوه موروری بور
تحقیقات گذش ه انجام شده و سوس در بخوش سووم بوه
الگوسازی مؤلفههای تأثیرگذار در ان شوار آلوودگی صووتی
پرداخ ووه شووده اسووت .در بخووش چهووارم ،الگوووی توسوویه
دادهشوووده پیوووادهسوووازی گردیوووده و در بخوووش پووونجم،
ن یجه گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آینده ارائوه شوده
است.
با توجه به اهمیوت موضووع تحقیو و نظور بوه سوهم 09
درصدی ترافیک شهری در ایجاد آلودگی صوتی در شهرها،
طی سالهای م مادی مطالیات و بررسیهای م یوددی در
این زمینه صورت پذیرف وه اسوت .در ایون راسو ا تواکنون
الگوهای اس اندارد مخ لفی در شهرهای جهان ایجاد شوده
است و تال محققین مخ لف نیز بر بهینهنمودن الگوهای
اس اندارد ان شار امواج صوتی با توجوه بوه زیرسواختهوای
موجود در مناط مخ لف بوده است .در این میان میتووان
به الگوهای اس اندارد گس ر یاف ه ذیل مش مل بر الگووی
کورتن 1در بری انیا ،الگوی اِ اِچدابلیواِی 2در ایاالت م حده
آمریکا ،آراِل اِس 309در آلمان ،اوول 4در اسو رالیا ،اسو اتنز
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الگوری مها در دو مرحله ،الگوسازی نوفه در نقطه گیرنده را
ممکن مویسوازند بخوش اول مربووط بوه الگوسوازی نوفوه
حاصل از منبع و بخش دیگر مربوط بوه الگوسوازی ان شوار
نوفه (از یک نقطه به نقطه دیگر) میباشد .این الگوری مهوا
میموال با انجام تیداد زیادی نقطه اندازهگیری و آزمونهای
آماری مورد ارزیابی قرار مویگیرنود .اگور چوه شویوههوای
پیشرف ه زیادی در دنیا وجود دارد ،اما اکار الگووری مهوای
اس اندارد بهصورت تجربی و براساس قوانین سواده فیزیوک
تهیه شدهاند .بدلیل وجود منابع گس رده تولید کننده نوفه،
محاسبه و تحلیل ان شار آن زموانبور و مشوکل اسوت .لوذا
اس و فاده از شوویوههووای برنامووهنویسووی و تلفی و آنهووا بووا
نوورمافزارهووای تحلیلووی هماننوود آرکجوویآیاِس 1فرآینوود
محاسبه ،تحلیل و ن یجهگیری را سرعت میبخشد [.]10
در پووژوهشهووای گذشو ه بررسووی قابوولتوووجهی در مووورد
الگوسازی سه -بیدی ان شار اموواج صووتی انجوام نشوده و
اکار تحقیقات الگوهای دوبیدی برای نمایش ان شوار نوفوه
اس فاده نمودهاند .از آنجواییکوه نموایش ان شوار نوفوه در
فضای سه -بیدی درک به ری جهت مشاهده میوزان نوفوه
ارائه میدهد ،در این تحقی با ترکیب الگوهای اسو اندارد،
ان شار نوفه بهصورت نقشه سوه -بیودی ارائوه شوده اسوت.
همچنین در این تحقی جهت الگونمودن تأثیر موانع روی
ان شار امواج ،ترکیبی از الگوها اس فاده شده توا بوه شوکلی
دقی تر و کاملتر نحوه ان شار نوفه الگو شود.

سامانه اطالعات مکانی بهدلیل توانایی در تحلیلهای مکان
مبنا و همچنوین پشو یبانی از پایگواه داده ،در بسویاری از
تحقیقات محیطی مورد اس فاده قرار گرف ه است [ .]5برای
ماال جهت الگوسازی کمی آلوودگی هووا بورای شوهرهای
دانمارک از سامانه اطالعات مکانی اس فاده شده است .ایون
سووامانه توانووایی محاسووبه میووزان در میوورض آلووودگی
قرارگرف ن افراد ،واحدهای مسکونی ،ادارات و ماننود آن در
کنار خیابانها را دارد .الب ه این سامانه بهصوورت دوبیودی
ارائه شده است [.]6
یک الگوی جامع توسوط خوان و همکواران بورای ارزیوابی
میزان آلودگی هوا ناشی از ترافیک خیابانها در محیطهای
شهری با توجه به شرایط هندسی و آب و هوایی ارائه شده
است [ .]7همچنین رو هایی برای تولیود نماهوای سوه-
بیوودی سووازههووا توسوویه داده شوودهانوود [ .]4جهووت سووه-
بیدیسازی نمای شهرها نیز الگوهایی توسیه داده شدهانود
[ .]11-0الگوهای بسیاری جهت تحلیل و پیشبینی میزان
ترافیک در کشورهای گوناگون بررسی شودهانود [.]13-12
وسایلنقلیه موجود در کشورهای مخ لف م فاوت هس ند و
این دلیلی برای اس فاده از الگوهای گوناگون در هر یوک از
کشورها میباشد [.]15-14
پامانی کبود و همکاران در تحقیقی به بررسی میوزان نوفوه
موجووود در اطوورا یووک سوواخ مان پرداخ ووهانوود .در ایوون
پژوهش با اس فاده از تیییور فواز در ان شوار اموواج صووتی،
میووزان نوفووه موجووود در وجوووه مخ لووف یووک سوواخ مان
مشخص شده است .با تییین نقاطی در هور یوک از وجووه
ساخ مان میزان نوفه موجود در آن نقاط اندازهگیریشده و
در نهایت با اس فاده از رو های درونیابی میزان نوفوه در
سایر نقاط نیز بهدست آمدهاند .در تحقی مذکور به نووعی
نقشه دوبیدی نوفه برای هر یک از وجوه سواخ مان تولیود
شده و نمایش سه -بیدی آن از ترکیب نقشههای دوبیودی
حاصوول شووده اسووت [ .]16جهووت نمووایش میووزان نوفووه
میبایست رف ار ان شار نوفه ،الگوسازی شود .برای رسویدن
به یک الگوی محاسباتی ،باید مؤلفههای تاثیرگذار در نظور
گرف ه شوند [ .]17این محاسبات که مطاب بوا الگووری م-
های اس اندارد شناخ هشدهای ،صورت میگیرد توسط هور
کشور و یا بخش صنی ی بهصورت جداگانوه و م ناسوب بوا
نوع منابع آالینده در آن ناحیه ارائه مویگوردد [ .]14ایون

.9مواد و روشها
الگوسازی :همانطورکوه توضوید داده شود ،در کشوورهای
مخ لف از الگوهای م فاوتی اسو فاده مویشوود .در کشوور
هلند از دو الگوی اس اندارد جهت تهیه نقشه نوفه اسو فاده
گردیده که این دو الگوو اع بارسونجیشوده و موورد تأییود
بودهاند .جهت نمایش میزان نوفه در محیط سوه -بیودی از
الگوی اِساِماِم 22اس فاده شده و جهت نمایش نوفه بهدلیل
وجود موانع از الگوی ترکیبی پاموانیکبوود اسو فاده شوده
است.
چهار رو اس اندارد برای محاسبه و تهیه نقشوه نوفوه در
کشور هلند اس فاده میشود که عبارتند از [:]29

ArcGIS
SMM2; Standard noise Mapping Method 2

3

1
2
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 .1رو
 .2رو
 .3رو
 .4رو

اس
اس
اس
اس

1

رو اِساِماِم 2امکووان الگوووکردن چنوودین سوواخ مان در
داخل یک پلیگون 4بزرگتر (پلیگونی که میانگین ارتفواع
و تراکم همه ساخ مانها را ارائوه موینمایود) وجوود دارد.
اِساِماِم 2میووانگین ان قووال نوفووه را از چنووین پلوویگووونی
محاسبه مینماید .این مسئله منجر به کاهش زموان انجوام
محاسبات در مقایسوه بوا رو اِسسویاِم 2مویگوردد .در
ضمن امکان محاسبه نوفه برای نواحی بزرگ با اسو فاده از
رو اِساِماِم 2برخال رو اِسسیاِم 2میسر میگردد.
محدوده مطالیاتی در این تحقی کوچک بوده و محاسبات
مورد نیاز پیچیدگی زیادی ندارند ،لذا رو اسو اندارد اول
بهعنوان شیوه ان خابی برای ایون تحقیو ان خواب و موورد
آزمون و ارزیابی قرار گرفت .این رو بوهعلوت پیچیودگی
کمتر ،زمان کمتری در محاسوبات دارد و محاسوبات بورای
هر اک او باند جداگانه صورت نمیپذیرد .براساس این الگوو
طول مدت شبانهروز در سه بخش روز ،عصور و شوب قابول
تقسیم بوده و خودروهای عبوری از سوطد منطقوه نیوز در
سوه حالووت خودروهوای سووبک ،نیموهسوونگین و سوونگین،
برحسووب وزن خودروهووا طبقووهبنوودی موویشوووند .جهووت
جمع آوری اطالعوات سورعت و تیوداد خودروهوای سوبک،
نیمه سنگین و سنگین ،از نقشه برخط ترافیک شهر تهوران
اس فاده شده است.
همچنین در این الگو ،توابع و مؤلفههای تشیشوع از منبوع
ان شار امواج صوتی توسویه یاف وهانود .الزم بوه ذکور اسوت
براساس الگوی مذکور ،منبع صوتی بوهصوورت خطوی و در
مرکز خیابان فرض شوده اسوت .براسواس ایون رو نوفوه
دریاف ی در نقطه گیرنده ،مجموع ان شار نوفه و مؤلفههوای
تأثیرگذار روی آن ،بین خیابان و نقطه محاسبه ،مویباشود.
توضید ریاضی این الگو در رابطه ( )1ارائه شده است.

اندارد محاسبه نوفه اول (اِسسیاِم)1
اندارد محاسبه نوفه دوم (اِسسیاِم)2
3
اندارد تهیه نقشه نوفه اول (اِساِماِم)1
اندارد تهیه نقشه نوفه دوم (اِساِماِم)2
2

 .8-2روش استاندارد محاسبه نوفه اول

این رو در خیابانهای مس قیم و بدون وجود موانع بوین
خیابان و نقطوه گیرنوده ،ماول سواخ مانهوا و دیوارهوای
صوتی ،بهکار گرف ه میشود .به عبارت دیگر ایون رو در
شرایط محیطی ساده اس فاده میشود .فرموول محاسوباتی
نوفه در این رو نیز نسب ا ساده میباشد.
 .2-2روش استاندارد محاسبه نوفه دوم

این رو در خیابانهای دارای انحناء و با وجود موانع بین
خیابان و نقطوه گیرنوده ،ماول سواخ مانهوا و دیوارهوای
صوتی ،بهکارگرف ه میشوود .بوهبیوانیدیگور ایون رو در
شوورایط محیطووی پیچیووده اس و فاده موویشووود .ایوون رو
میتواند در اکار شرایط محیطی مورد اس فاده قرار گیرد.
 .9-2روش استاندارد اول تهيه نقشه نوفه

ایوون رو کووه بووه نوووعی اصووال شووده رو اِسسوویاِم1
میباشد ،برای تهیه نقشه نوفه از نواحی بزرگ توسویه داده
شده است .کاهش نوفه بهدلیل انسداد آن با موانوع موجوود
در محوویط ،بخشووی از ایوون رو اِساِماِم 1موویباشوود ،در
حالیکه این مؤلفه در اِسسویاِم 1وجوود نودارد .اِساِماِم1
یک الگوی اشیهای ساده با پیچیدگیهای کمتوری نسوبت
به اِس سی اِم 2میباشد ،زیرا محاسبه ان قال برای هر اک واو
باند بهصورت جداگانه انجام نمیگیرد .براسواس ایون رو
نوفوه دریوواف ی در نقطووه گیرنووده ،مجموووع ان شووار نوفووه و
مؤلفههای تأثیرگذار روی نوفه بین خیابان و نقطه محاسبه
میباشد.

() 1

 D iu ch t  D b o d em  D m eteo  D b arrier

در رابطه (، L )1
یینی تراز میادل یا میوانگین نوفوه) اسوت E .نوفوه ان شوار
یاف ه است که در سه دوره زمانی ان خابشوده روز (-7:99
 ،)10:99عصووور ( )23:99-10:99و شوووب ()7:99-23:99
محاسبه میگردد .سس یک تصوحید  +5دسویبول بورای
عصر و  +19دسیبل برای شب جهت تضمین آرامش باالتر
A eq

 .4-2روش استاندارد دوم تهيه نقشه نوفه

این رو با وجود یک تفاوت روشوی هماننود اِسسوی اِم2
میباشد .در رو اِسسیاِم 2هموه سواخ مانهوا بایسو ی
بهصورت جداگانه الگو شووند .ایون در حوالی اسوت کوه در
SCM1; Standard Calculation Method 1
SCM2; Standard Calculation Method 2
SMM1; Standard noise Mapping Method 1

L A eq  E  C o p trek  C reflecties  D afstan d

توراز نوفوه در نقطوه محاسوباتی (Aeq

1
2
3

Polygon

4

4
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جدول  8تیداد خودروهای ثبتشده با اس فاده از نقشه برخط ترافیک شهر تهران.

تیداد خودروهای
نیمهسنگین در طول عصر

تیداد خودروهای
سبک در طول عصر

تیداد خودروهای
سنگین در طول روز

تیداد خودروهای
نیمهسنگین در طول روز

تیداد خودروهای
سبک در روز

49/59

1347/75

9/99

114/33

1661/05

اعمال میگردد .نوفه ان شوار یاف وه از رابطوه ( )2محاسوبه
میگردد.
()2

Emv

E zv

)  1 0 10

10

که در آن  rکوتاهترین فاصله بین خیابان و نقطه محاسوبه،
برحسب م ر است.
 Dluchtکاهش نوفه بهدلیل جذب هوا میباشود کوه مطواب
رابطه ( )6محاسبه میگردد.
0 .9
()6
D lu ch t  0 . 0 1 * r

E lv

E  1 0L o g (1 0 10  1 0

در رابطه ( Elv )2نوفه من شرشده از وسوایل نقلیوه سوبک
(محاسبه در سه دوره زموانی روز ،عصور ،شوب) Emv ،نوفوه
من شرشده از وسایل نقلیه نیمهسنگین شامل کامیونهوای
تکمحوره و اتوبوسها (محاسوبه در سوه دوره زموانی روز،
عصر ،شب) Ezv ،نوفه من شرشده از وسایل نقلیوه سونگین
شامل کامیونهای چندمحوره و تریلرها (محاسوبه در سوه
دوره زمانی روز ،عصر ،شب) ،محاسبه میگردند.
همچنین  Vzv ،Vmv ،Vlvبوهترتیوب سورعت وسوایل نقلیوه
سبک ،نیمهسنگین و سنگین V ،حد سرعت ( 49کیلوم ر
بر ساعت برای وسایلنقلیه سبک 79 ،کیلووم ر بور سواعت
برای وسایل نقلیه نیمهسنگین ،اتوبوسهوا و وسوایلنقلیوه
سنگین) Qzv ،Qmv ،Qlv ،بهترتیب تیداد وسایلنقلیه سبک،
نیمهسنگین و سنگین در طول روز ،عصر و شب میباشند.
از طرفی  Cwegdekتصحید ان شار نوفه بهدلیل سطد خیابان
مطاب رابطه ( )3محاسبه میگردد.

 Dbodemکاهش نوفه بهدلیل جذب زمین میباشد که مطاب
رابطه ( )7محاسبه میگردد.
()7

()3

)

V 0m

]

 0 .6 5  h w e g  0 .7 5 

 e

 0 .6 5 h w



* e

که در آن  Bقسمت بین وسوط خیابوان و نقطوه محاسوبه
است که نوفه را جذب میکند (مقدار آن بین صوفر و یوک
میباشد) .سطو خیابان و آب نوفه را منیک میکننود و
سطو دیگری مال علفزار نوفه را جذب خواهند کردhw .
ارتفاع نقطه قابل محاسبه تا سطد زموین برحسوب م ور و
 hwegارتفاع خیابان تا سطد مرجع برحسب م ر میباشند.
 Dmeteoکاهش نوفه بهدلیل آب و هووا ،بوهویوژه جهوت بواد
است ،که مطاب رابطه ( )4محاسبه میگردد.

0

Vm



 0 .0 4 r

D b o d e m  B [ 2  4 1  e

 0 .0 4 r

()4

( C w eg d ek   L m  b m L o g

) ( h w eg  h w  0 . 7 5

D m eteo  3 . 5  3 . 5 e

 Dbarrierکوواهش نوفووه بووهدلیوول وجووود موانووع نوفووه یووا
ساخ مانها ،مابین بزرگراه و نقطه مشاهده میباشد.
برای محاسبه  Dbarrierاز الگوی پامانیکبوود [ ]21اسو فاده
شده است .در این الگو ،میوزان نوفوه بیود از سواخ مان بوا
توجه به رابطه ( )0محاسبه شده است.

از طرفی  Coptrekنوفه ان شاریاف ه بر اثر ترمزکردن و سرعت
گرف ن در تقاطعها میباشد Creflectie .تراز ان شاریاف ه نوفوه
بهدلیل انیکاس از ساخ مانها و یوا موانوع صووتی مطواب
رابطه ( )4محاسبه میگردد.
C reflectie  1 . 5 * fo b j
()4
که در آن  fobjقسم ی است که در طر دیگر خیابان قورار
دارد و نوفه را منیک میکند (مقدار آن بین صوفر و یوک
است) و فقط برای عوارضی که در فاصله میقولی قرار دارند
به حساب آورده میشود.
 Dafstandکاهش نوفه بهدلیل فاصله است که مطواب رابطوه
( )5محاسبه میگردد.
()5
D
)  1 0L o g ( r

()0

]  S

 2  1
180

[D barrie  10 lo g

در این رابطه  و  زوایای نقطه دریافت نوفه بوه درجوه
نسبت به ناحیه مورد مطالیه از خیابان هس ند  .زاویه در
نقطه دریافت میباشد که برابور اسوت بوا زاویوه بوین خوط
عمود بر خط وسط خیابان و خطی که بین نقطه ان شوار و
نقطه ان های سمت چپ آن قسومت از خیابوان کوه موورد
بررسی میباشد ،ترسیم میشود  .زاویه در نقطه دریافت
1

2

1

afs tan d

2

5
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میباشد که برابر است با زاویه بین خط عمود بر خط وسط
خیابان و خطی که بین نقطه ان شار و نقطه ان های سومت
راست آن قسمت از خیابان که مورد بررسی اسوت ترسویم
میشود  S .میزان کاهش نوفه بهعلت وجود مانع است که
با توجه به جن ساخ مان تیریف میشود.
 .9نتايج و بحث
جهووت پیووادهسووازی الگوووی پیشوونهادی خیابووان شووریی ی
بهعنوان یکی از پرترافیکترین خیابوانهوای تهوران موورد
بررسی قرار گرفت .پیادهسازی ان شار سه -بیودی نوفوه در
دو حالت با اس فاده از رو اِساِماِم 1انجام شده اسوت .در
حالت اول بدون در نظر گرف ن اثرات کاهنده ساخ مانهوا،
ان شار نوفه الگو گردیده و در نهایت پیادهسازی شده است.
جهت پیادهسازی از ماژول آرک سِن 1که یک محیط سوه-
بیدی از نرمافزار آرک جی آی اِس مویباشود اسو فاده شوده
است .نرم افزار آرکجیآیاِس یکی از نرمافزارهای محبوب
در زمینه کار با دادههای مکانی و انجام تحلیلهای مکوانی
است .در شکلهای  2 ،1و  3بهترتیب اثر مؤلفههای فاصله،
جذب هوا و جذب زمین در ان شوار نوفوه تصویرشوده و در
قالب نقشههای بصری نشان داده شدهاند.
در شکل  1اثر کاهش نوفه بوهعلوت افوزایش فاصوله بورای
اطرا خیابان شریی ی نمایش داده شده است .هموانطوور
که مشخص است میزان نوفه ،تا فاصله  159م ری تنها بوا
در نظر گرف ن فاصله ،حدود  21دسیبل کاس ه شده است.
در شکل  2میزان کاهش نوفه بهدلیل جذب هوا و رطوبوت
تا فاصله  159م ری اطرا خیابان شوریی ی نموایش داده
شده است ،که شامل اثر بسیار کوم جوذب هووا در ان شوار
نوفه است.

شکل  2نمایش کاهش نوفه به دلیل جذب هوا.

در شکل  3میزان کاهش نوفه بهعلت جذب زمین نموایش
داده شده ،که تاثیر بویشتوری از جوذب هووا دارد .اموا در
مجموع تاثیر کمی در کاهش نوفوه توا فاصوله  159م وری
دارد.

شکل  9کاهش نوفه به دلیل جذب زمین.

با اعمال مؤلفههای مؤثر در ان شوار نوفوه و بودون در نظور
گرف ن موانع نقشه سه -بیدی ان شار امواج صوتی در شکل
 4نشان داده شده است .در این شکل میتوان نحوه ان شوار
نوفه در فضا را بدون در نظر گرف ن موانع مشاهده نمود.
اما همانطوری که توضید داده شود ،وجوود سواخ مانهوا
باعث کاهش اثرات نوفه ناشی از آلودگی صووتی مویشوود.
بههمین دلیل با توجوه بوه روابوط ارائوهشوده اثور کواهش
ساخ مانها اعمال و سس به کمک جیآیاِس 2الگوشوده
و در نهایت بهصورت سه -بیدی نموایش داده شوده اسوت.
جهت حصول این امر تمامی مؤلفههای مؤثر در ان شار نوفه
بووهترتیووب الگوشووده و میووزان نوفووه من شرشووده بیوود از
ساخ مانها محاسبه و نمایش داده شدهاند (شکل  5و .)6

شکل  8نمایش اثر فاصله بر روی ان شار نوفه.
Arc Scene

1

GIS; Geographic Information System

6

2
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شکل  4نحوه ان شار نیز در فضا بدون در نظر گرف ن اثرات کاهنده ساخ مانها.

شکل  5نمایش سه -بیدی نوفه با توجه به اثرات کاهنده ساخ مانها.

شکل  6میزان نوفه من شرشده با توجه به وجود ساخ مانها.

خرید خانه می توانند اطالعات خوبی نسبت بوه در میورض
نوفه بوودن کسوب کننود .جهوت اع بارسونجی از دسو گاه
توورازسوون صوووتی بورِئوول و کجِوور 12239اسو فاده شووده و
داده های حاصل از الگوسازی با دادههای اندازهگیوریشوده
مقایسووه شوودهانوود .بووا توجووه بووه م ییوور بووودن شوورایط در
زمانهای مخ لف ،الگوی پیشنهادی دقوت خووبی از خوود

هموانطوور کوه در شووکل  5و  6نشوان داده شوده ،وجووود
موانیی مانند ساخ مانها منجر به کاهش نوفه شده اسوت.
این نقشه ها با اس فاده از منحنیهای هم نوفه تولید شوده،
که در پشت ساخ مان به شکلی م قارن توزیع شدهانود .بوا
اس فاده از نقشه سه -بیدی تولیدشده میتوان میزان نوفوه
در نقاط مخ لف را مشخص نمود .این موضوع از این جهت
حائز اهمیت است که افراد علی الخصوص سوالمندان بورای

Brüel & Kjer2230
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.نشان داده که قابل تیمیم به سایر خیابانهای شوهر اسوت
 ن ای میزان نوفه اندازهگیریشده و میزان نوفه2 در جدول
.الگوسازیشده ارائه گردیدهاند
 میزان نوفه اندازهگیریشده در مقایسه با نوفه2 جدول
.الگوسازیشده

دقت

اندازهگیری الگوسازی

9/12

21/7

10/3

میزان نوفه بید از
ساخ مان

9/93

01/4

03/6

میزان نوفه وسط خیابان

 نتيجهگيری.4
 بیودی میوزان نوفوه-هد از این تحقیو الگوسوازی سوه
 در ایوون.حاصول از ترافیوک خیابووان شوریی ی تهووران بوود
تحقی از سامانه اطالعات مکانی بهعنوان ابوزار الگوسوازی
 الگوهوای گونواگونی.نوفه حاصل از ترافیوک اسو فاده شود
جهت برآورد نوفه توسیه داده شده کوه در ایون تحقیو از
 جهت پویشبینوی میوزان. اس فاده گردید1الگوی اِ س اِم اِم
 در حالوت اول.نوفه موجود دو حالت در نظر گرف وه شوود
میزان نوفه موجود بدون در نظر گرف ن موانع سواخ مان و
در حالت دوم میزان نوفوه موجوود بوا در نظور گورف ن اثور
کاهنده سواخ مانهوا بوا اسو فاده از یوک الگووی ترکیبوی
 در این تحقی مؤلفههای مؤثر.الگوسازی و پیادهسازی شد
، توأثیر بواد، جذب هووا، جذب زمین،در ان شار نوفه شامل
تأثیر فاصله و مانند آن در نظر گرف ه شود و بصوریسوازی
 بیودی کموک-میزان نوفه ناشی از ترافیک در محیط سوه
 با تیمیم این الگو.شایانی به درک میزان نوفه موجود نمود
به مناط دیگر شهر می توان نقاط مناسوب بورای کواربری
 در اداموه ایون.مسکونی بهویژه برای افراد کهنسال را یافت
تحقی میتوان تأثیر باغچه پشت بام بر روی کواهش نوفوه
.را بررسی نمود
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Developing 3 dimensional model for estimation of acoustic power in urban
pathways in geo-spatial information system framework
A. Ramezani
Department of Engineering, S.J. Asad abadi University, Asadabad, Hamedan

Abstract
Around the word, traffic growth is causing growing air and noise pollution. Noise levels in a given
area are affected by traffic on the streets as well as effective factors, including existing infrastructure
and industrial centers, and so on. The purpose of this research is to model and estimate the amount of
acoustic emission in the streets of Tehran's third district, using the 3D spatial information system. In
this research, effective parameters on noise emission such as air absorption, distance, absorption by
earth and the like are modeled with the help of the spatial information system. A three-dimensional
map is presented to illustrate the distribution of noise in space, taking into account the above
parameters. A hybrid model has been used to account for the noise reduction behavior of objects in
reducing noise. Modeling and mapping of noise reduction, due to objects, in 3D space are calculated
with higher accuracy, and are shown. The three dimensional maps presenting the noise levels, have
proxided better understanding and helpful information of existing noise distribution status. Evaluations
indicate the validity of the proposed hybrid model.

Keywords: Noise, GIS (Geo- Spatial Information System), 3 dimensional map, Acoustic, Building.
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