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های  تاالر صوتیهای  سنج شبهساختار دیوار انتهایی بر  شکلیثیر أبررسی ت

 سخنرانی
 

 *علی احمدی
 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه غیرانتفاعی المعی گرگانی

 83/31/8133، پذیرش: 81/30/8133دریافت: 
 

 چکیده
هاا ات ایان جاداره     ، بناابراین باتتاا   باشد میگونه فضاها  با توجه به اینکه دیوار انتهایی یک تاالر دورترین جداره نسبت به منبع صدا در این

تواند نقش  وار میاین دی شکلرو  نقش مهمی در فهم موسیقی و گفتار خصوصاً برای حضار واقع در یک سوم انتهایی این فضاها دارد. ات این

ماورد   یای ا اِس اِی ایای  صاوتی افازار   در نرم شکلیساختار  چهارهای مرتبط با صدا داشته باشد. در این مطالعه  فضا صوتیت بسزایی در کیفی

حوته گفتار داشات. در ایان میاان جاداره مقعار       دار عملکرد بهتری در ستون شکلی با  دست آمده دیواره هبررسی قرار گرفت. طبق نتایج ب

ی مقعار و سااده    های با دیواره تاالر ،خالل پژوهش تری نسبت به سایر ساختارها بود. در تر و اصطالحاً دارای عملکرد واخنشی بیش پرطنین

. نتاایج  نددار برای کاربری کنفرانس و سخنرانی پیشانهاد شاد   برای کاربری اجرای موسیقی و کنسرت و تاالرهای با دیواره محد  و ستون

د سااختاری فضااهای   و پیشنها صوتیهای تاثیرگذار ات لحاظ  تواند برای سایر مطالعات جهت بررسی دیگر جداره حاصل ات این پژوهش می

 باشد. یصوتامواج مرتبط با 

 

 .صوتیساتی  شبیه ،جداره انتهایی ،تاالر سخنرانی ،صوتیتحلیل  :ها کلیدواژه

 

    قدمهم. 0

ویااژه ات اوایاال قاارن بیسااتم   هطاای سااالیان متمااادی باا 

هاای   تااالر  شکلیهای بسیاری در خصوص بررسی  پژوهش

سخنرانی و موسیقی ات لحاظ محاسابات پایش ات سااخت    

های دیگار   ات این میان اگرچه در کاربری. و [8] شده است

صورت ویژه به  تر پژوهشی به کم اماتحقیقات بسیاری شده 

هاا پراختاه اسات. بررسای اجازا  و       ای تااالر  عناصر جاداره 

صورت مجزا  به صوتیهای  سنج شبهثیرگذار در أهای ت عنصر

تااالر دارناد.    سااختار گیاری   ای در برآیند شکل اثرات ویژه

ثیرگذار أهای ت سنج شبهترین  یکی ات کلیدی 8تمانِ واخنش

. طباق فرماول ساابین    [2] شود در این حوته محسو  می

ثیر أتا  ،و نیاز حجام   یهاای جاا   صاوت    سطوح و جاداره 

. پاس ات تماان واخانش،    [0] این تماان دارناد   مشابهی بر


 :نویسنده پاسخگو invtw@yahoo.com 

1 RT; Reverberation Time 

تاارین  یکاای دیگاار ات مهاام   2بااه نوفااه  عالمااتنساابت 

. وقتی تاراتِ  [1] شود های فهم گفتار محسو  می سنج شبه

ماناده را   گفتار منهای تراتِ نوفاه شاود مقادار بااقی     عالمت

. باا توجاه باه فقادان     [0] گویند به نوفه می عالمتنسبت 

 صوتیافزار  در نرم سنج شبهمحاسبات خاص مربوط به این 

 03Cو  1آی تای  اِس ،ALcons 0 های سنج شبهمورد استفاده ات 
0 

که ریشاه در ایان نسابت دارناد جهات تجزیاه و تحلیال        

  استفاده شده است.

 

 ها روشمواد و . 2

ی دیوار انتهایی  ثیر انواع جدارهأجا که هدف مطالعه ت ات آن

یاک فضاای مناسار بارای      صاوتی پیشنهادی بر عملکارد  

 سخنرانی بود تاالرهایی با حجمِ ثابت و نیز تنها متفاوت ات 


2 Signal to noise ratio (CT) 
3 Articulation Loss of Constance 
4 STI; Sound Transmission Index 
5 Clarity 

 صوتیّات ایران یمجله انجمن مهندس

 19-10، صفحات: 0، شماره: 9، دوره: 0011سال 
مقاله پژوهشی
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دیاوار انتهاایی ماورد بررسای قارار       شاکلی لحاظ سااختار  

. اسات  ارائاه شاده   8بندی در جدول  که این طبقه ندگرفت

صادای   ها باه هماراه اارائر جاذ      مصالح مصرفی جداره

 -سااتی ساه   پاس ات شابیه   آمده اسات.  2ها در جدول  آن

آن در  صاوتی و محاسابات   افازار اتوکاد   بعدی توساط نارم    

پذیرفت. نتایج حاصل  انجام ایی اِس اِی ایی افزار تخصصی نرم

ات این محاسابات مطاابق تصااویر و جاداول و نمودارهاای      

مختلف ارائه گردیاده و در بخاش تجزیاه و تحلیال ماورد      

تار ات لحااظ نتاایج     واکاوی قرار گرفت. برای تحلیال دقیاق  

فته شده است. ای کمکی بهره گر حاصله ات نمودارهای میله

سااتی و   لگاو ااین پاژوهش در طبقاه    ات نظر گروت و یانگ

   .[0] گیرد بعدی فضا قرار می  -تحلیل سه
 

  تاالرها براساس ساختار دیوار انتهایی. شکلیبندی  طبقه 0جدول 
جداره شکل  توایحات تصویر حجمی 

 ساده شکل

 (تاالر )

 

 دیوار مسطح

 
 

 مقعر شکل

 (تاالر )

 

 قطاعی 1سمت داخل دیوار معقر به 

 
 

 محد  شکل

 (Cتاالر )

 

 قطاعی 1دیوار محد  به سمت داخل 

 
 

 دار ستون شکل

 (Dتاالر )

 

العی به  1نیم ستون  0دار با  دیوار ستون

 متر 8شعاع داخلی 

 
 

 

 .*ها ارائر جذ  صدا در مصالح جداره 2جدول 

 ها جداره
 های مختلف بسامدضریب جذب مصالح در 

820 203 033 8333 2333 1333 1333 83333 

 8/3 8/3 30/3 80/3 30/3 8/3 82/3 21/3 سقف

 1/3 1/3 0/3 0/3 0/3 1/3 21/3 32/3 های جانبی دیواره

 00/3 00/3 11/3 1/3 66/3 10/3 21/3 01/3 کف
 دلیل نمونه بودن تحقیق عنوان عینی جنس مصالح چندان اهمیت ندارد. به *
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 پیشینه تحقیق. 3

لح ثیر محیطای مصاا  أتا »در پژوهشی با عناوان   یو و کانگ

ناوع   پانج باه بررسای    «هاای مساکون   در ساختمان صوتی

 ساختمان مسکونی همگام با طبیعت و با اساتفاده ات روش 

پاژوهش باه تااثیر     . در واقاع ایان  [6] پرداختناد  8اینوِست

هاای   بار آساایش محیطای سااختمان     صوتیمثبت مصالح 

مسکونی اشاره دارد. یافتن تاثیرگاذارترین فرآیناد عاددی    

ات طریق دیوارهای  تراگسیلبینیِ اریرِ کاهشِ  برای پیش

کیلااوهرتز ات  0الاای  هرتااز 833های بسااامدیااه در چندال

ترین اهاداف دلکاات دایِاز و همکااران در پژوهشای باا        مهم

هاای   قاال صادا ات طریاق بلاو     تتحلیل کااهشِ ان »عنوان 

 وسیله اعتبارسنجی تجربی و همجوف بتنی سبک چندالیه ب

. در واقاع در ایان پاژوهش    [0] رود شمار مای  هب «2اِم ایی اِف

و تجربای  هاای پیشانهادی اعتبارسانجی علمای      این بلو 

بررسای  »در پژوهشی با عناوان   شوند. وانگ و همکاران می

هاای ساطوحِ سابزِ )گیااهی( عماودی بارای        سامانه صوتی

با توجه به استقبال جامعاه جهاانی    «های ساختمانی جداره

هاای   ات نمای سبز و احترام باه معمااری پایادار باه جنباه     

. در واقاع  [1] پرداتناد  مثبتِ این نماها و سطوح می صوتیِ

 صاوتی در این پژوهش هم یک عنصر ساختمانی به لحااظ  

در یک کااربری خااص ماورد واکااوی قارار گرفتاه اسات.        

هاای فلازی در    اجازایِ محادودِ وال پسات    صوتیِتحلیل »

پژوهشی است کاه آرجوناان و   عنوان  «جداره دیوارهای دو

هااای دیوارهااای  ی وال پُسااتدر آن بااه بررساا همکاااران

پرداتند.  صدا می تراگسیل صوتیِهایِ  دوجداره به لحاظ پُل

ی جهانی به معمااری   کردِ جامعه این پژوهش به لحاظ روی

پایدار و لزوم اساتفاده ات دیوارهاای دوجاداره بسایار حاائز      

   .[0] اهمیت است

 

 کلیات و تعاریف. 0
 . زمان واخنش0-0

طبق تعریف سابین عبارت است ات مدت تمانی که پاس ات  

[ 0افت کناد. ] بل  دسی 63قطع منبع صدا، ترات فشار صدا 

 طبق فرمول سابین:


1 Envest 
2 FEM 

(8                                            )/

n

ii

 V
R T  
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 1

0 161
   

 تر براساس فرمول ایرینگ: و در نگاه جزئی

(2                                       )/

T

 V
R T  

S  ln( α )


 

0 161

1
 

ساطح   STساطوح تاثیرگاذار،    Aحجم سالن،  Vکه در آن 

 ااریر  ایان  میانگین مقدار ̅ اریر جذ  صدا و  کل و 

 ساخنرانی  بارای  سانج  شابه  ایان  بهینه مقدار[. 1] هستند

 مختلاف  هاای  سابک  در موسیقی برای و ثانیه یک ات تر کم

و رمانتیاک و آیینای    1/8 ، سامفونی 0/8سیک کال و ایرانی

 [.0باشد ] ثانیه می 0/2

 

 . شاخص انتقال گفتار0-2

هاای   در فضا باا توجاه باه مقاومات     یدر تمان حرکت صوت

مختلف موجود در محیط انتشاار بخشای ات انارصی صاوتی     

. این مقدار پاس ات کسار ات مقادار    [83] شود مستهلک می

( باه  CTباه نوفاه )   عالمات انرصی اولیه و با توجه به نسبت 

معرفی و اختصااراً باه آن شااخ      8الی  3عنوان ارتش ات 

 8 شاکل در  شود که مقدار بهینه آن انتقال گفتار گفته می

 [.1آمده است ]

 

 
 بهینه آنواخنش و مقادیر به تمان  آی تی اِس نسبت مقدار 0 شکل

[1]. 

 

 . افت گفتار هماهنگ0-3

یاک   صاوتی تار جهات بهباود شارایط      بیش سنج شبهاین 

گیارد و مقادار بهیناه آن     سخنرانی مورد استفاده قرار مای 

عنوان یاک درصاد    [ و به1باشد ] درصد می 0الی  0برابر با 

شود که راه دیگری برای مشخ  نمودن واوح  معرفی می

برابار   Alconsی  [. معادلاه 1باشاد ]  یک سخنرانی یا اجرا می

 است با:



علی احمدی -های سخنرانی های صوتی تاالر سنج بررسی تأثیر شکلی ساختار دیوار انتهایی بر شبه

0011پاییز و زمستان  / 2/شماره 9دوره ات ایران/مجله انجمن مهندسی صوتیّ



11



(0                                 )          
cons

r T
A L

V


2 2
60200 

برابر با حجم سالن  Vبرابر با تمان واخنش،  T 63ه در آن ک

 [.1باشد ] فاصله گوینده تا شنونده می rو 

 

 . وضوح گفتار0-0

واااح و راحات   واوح و آشکاری صدا مربوط باه شانیدن   

جاری موجاود اسات    امواج صوتیاجزای یک صدا ات میان 

که شنونده قادر باه   است ای [. واوح گفتار میزان درجه0]

باشاد   ا یک نغمه ناا  ات اجارای موسایقی    در  یک نت ی

 0تاار ات  باازر   03C ساانج شاابه[. مقاادار بهینااه باارای 83]

 [.   1] باشد می

در  صادا براساس نسبت ترات  (و گفتار)شاخ  واوح صدا 

 باشاد کاه بار     مای  صداثانیه اول به الباقی ترات کلی  میلی

[. مسالله آشاکاری   83شاود ]  مای   بل سنجیده مبنای دسی

(03C بیش ،)  تر به حوته سخن گویی برگشته و عبارت است

ثانیاه اول و   میلای  03ات نسبت خطی بین انرصی صوتی در 

 کل انرصی دریافت شده:مجموع 

(1   )                 
/

/

/ T

l

/ T

( r / r ) e
C log[ ]

e





 


60

60

0 692

50 0 69

1
10 

فاصاله   rبرابار باا فاصاله تمیناه پخشاایش و       rlکه در آن 

 .[83] برابر با تمان واخنش استT 63شنونده و  -منبع

  

 . بحث  5

 . زمان واخنش5-0

هاا   امن اشاره به مطلو  بودن تمان واخنش در کلیه تاالر

و البته تفاوت ناچیز در نتایج به دلیال ثابات باودن حجام     

نشاان  2شاکل  مطاابق باا   دست آماده   هتاالر، نتایج ب چهار

در  ،ها تمان واخنش در مجموع تاالر کمینهد مقدار نده می

ثانیه رخ داده است که در این تااالر   20/3و برابر با Dتاالر 

های پاایینی  بساامد ثانیاه در   06/8برابار باا    بیشینهمقدار 

نسابت باه دیگار تاالرهاا      ،کمیناه مقادار   در تاالر  است.

دهناده   ثانیه است و نشاان  02/3ترین مقدار و برابر با  بیش

تناسر ایان تااالر بارای ساخنرانی و گفتاار اسات. )ات        عدم

 شاکل اساتفاده ات   ،سنج تمان واخانش  شبه به لحاظرو این

برای  برای کاربری سخنرانی و تاالر  Dدیوار انتهایی تاالر 

های آیینای حاائز     تاالرهای موسیقیِ پرطنین مثل موسیقی

 اهمیت است(.

 
کیلوهرتز  83الی  هرتز 833تمان واخنش در پهنای بسامدی  2شکل 

 .در چهار تاالر مورد بررسی

 
 Dالر عملکرد تاا  های حوته میانی و گفتاربسامدبا توجه به 

تار اسات. اخاتالف     ها بهینهدر مجموع نسبت به سایر تاالر

تاااالر ات لحاااظ  چهاااردساات آمااده در مجمااوع  هناااچیز باا

ش ناشی ات تفااوت در میازان ساطوح    تمان واخن سنج شبه

 ها است: ی صدا و ارائر جذ  آن کننده ثیرگذار جذ تأ

(0                                    )B A C D  
A A A A   

 
 . شاخص انتقال گفتار5-2

چهاار  در  ،1شکل و  0شکل شده در  مطابق نتایج پرداخت

ی گفتاار، مقادار    های حاوته بساامد تاالر ماورد بررسای در   

در  بیشاینه و  001/3و برابار باا    Bدر تاالر  کمینهمیانگین 

اسات کاه در مجماوع عملکارد      010/3و برابار باا    Dتاالر 

)نشاان   سنج شبهمطابق انتشارِ باتتابشیِ این مطلوبی دارند. 

تری نسابت   پوشش مطلو  D، تاالر (0شکل داده شده در 

هرتاز ات خاود نشاان داده     820 بساامد هاا در   به سایر تاالر

و اختصاصااً در یاک ساوم     B است. ایان پوشاش در تااالر   

 تر است. انتهایی تاالر اعیف

بارای   Bاساتفاده ات تااالر    0در مجموع و با توجه به شکل 

شاود )باا توجاه باه مقادار کمیناه        سخنرانی پیشنهاد نمی

بارای موسایقی و    Aنسبت به کل تاالرهاا( و تااالر    080/3

)باا توجاه باه     Dبرای تاالرهای چندمنظوره و تاالر  Cتاالر 

نسبت به کل تاالرها( بارای کااربری    110/3مقدار بیشینه 

 .هستندسخنرانی و اجتماعات حائز اهمیت 

 

 گفتار هماهنگ. افت 5-3

و وداش می مشاهده 6های پژوهش که در شکل  طبق یافته
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 .هرتز 820مقادیر متوسط شاخ  انتقال گفتار در بسامد  بررسی 3شکل 

 

 
 های مختلف.نگین شاخ  انتقال گفتار در بسامدمیا 0شکل 

 

 
 .هرتز 033و  203، 820 بسامدهایتاالر در  چهارشاخ  انتقال گفتار در مجموع  5شکل 

0.765

0.770

0.775

0.780

0.785

10
0 

H
z

25
0 

H
z

50
0 

H
z

10
00

 H
z

20
00

 H
z

40
00

 H
z

80
00

 H
z

10
00

0
 H

z

Room A Room B

Room C Room D



علی احمدی -های سخنرانی های صوتی تاالر سنج بررسی تأثیر شکلی ساختار دیوار انتهایی بر شبه

0011پاییز و زمستان  / 2/شماره 9دوره ات ایران/مجله انجمن مهندسی صوتیّ



16



 
 .هرتز 122و  212، 521 بسامدهایتاالر در  چهارشاخ  افت گفتار هماهنگ در  6شکل 

 

  
 .مقادیر شاخ  افت گفتار بیشینهو  کمینه، ینمیانگ 7شکل 

 

 
 .هرتز 820بررسی مقادیر متوسط افت گفتار هماهنگ در بسامد  1شکل 

2.450
2.500
2.550
2.600
2.650
2.700

10
0 

H
z

25
0 

H
z

50
0 

H
z

10
00

 H
z

20
00

 H
z

40
00

 H
z

80
00

 H
z

10
00

0
 H

z

Room A Room B

Room C Room D



علی احمدی -های سخنرانی های صوتی تاالر سنج بررسی تأثیر شکلی ساختار دیوار انتهایی بر شبه

0011پاییز و زمستان  / 2/شماره 9دوره ات ایران/مجله انجمن مهندسی صوتیّ



10



هاا، مقادار    با توجه به شرایط مطلو  تمان واخنش در تاالر

)خصوصااً در بساامد    Cو   ،هاای   در تاالر سنج شبهاین 

تار   های ردیف نهم الی آخار بحرانای   هرتز( ات صندلی 820

ات ردیف دهم و یااتدهم باه    Dاست که این مقدار در تاالر 

بل مشاهده است. ات لحاظ مقدار متوسط این تر قا بعد بیش

عملکاردی   Cو  هاای   تااالر  0سنج مطابق باا شاکل    شبه

باه عناوان کمیناه     Dنسبتاً مشابه و مطلو  دارند و تااالر  

عناوان   باه  طنین یا خشک( و تاالر  میانگین )اصطالحاً کم

شاوند. ایان    بیشینه میانگین )پُر طنین یا تَر( شناخته مای 

 نیز کامالً مشهود است. 1 نتیجه در شکل
 

 

 . وضوح گفتار5-0

 بساامد چاه در   توان دریافات، اگار   می 0شکل با نگاهی به 

تاالر مشااهده   چهارهرتز اختالف ناچیزی در مجموع  820

 بساامد ی )مشخصااً در  بساامد شود ولی با افزایش بانادِ   می

شود. این تمایز  هرتز( این اختالف کامالً محسوس می 033

مشاهده است )اخاتالف در محادوده    نیز قابل 83شکل در 

 میانی مشهودتر است(. بسامد

 

 
 .هرتز 033 و 203 ،820 هایبسامدتاالر در  چهارواوح گفتار در  سنج شبه 9شکل 

 

 
 واوح گفتار در تاالرها. 01شکل 

 

-5

0

5

10

15

20

25

100 Hz 200 Hz 400 Hz 800 Hz 1600 Hz3150 Hz6300 Hz

Room A Room B



علی احمدی -های سخنرانی های صوتی تاالر سنج بررسی تأثیر شکلی ساختار دیوار انتهایی بر شبه

0011پاییز و زمستان  / 2/شماره 9دوره ات ایران/مجله انجمن مهندسی صوتیّ



11



 
 .هرتز 820 بسامددر   03Cمقادیر متوسط  00شکل 

 

، در 88به شاکل  و با نگاهی  820 بسامدمقادیر متوسط در 

و برابر باا   Bو بیشینه در تاالر  -11/0کمینه و برابر  Aتاالر 

  -10/0مساااوی و براباار بااا   Dو  Cو در تاالرهااای  -00/0

( و با شرایط در  03C. بنابراین ات لحاظ واوح گفتار )هستند

 دارد. تاری  عملکرد مطلاو   Aی پایه، تاالر  نظر گرفته شده

رسد در شارایط بسایار مطلاو ِ تماان واخانش       به نظر می

 داشت.  03Cنتوان برآیند کامالً مطلوبی ات 

 

 گیری نتیجه. 6

گرفتاه شاده    نظر با توجه به شرایط درطی این پژوهش و 

های ماورد بررسای ناشای ات     سنج شبهناچیزِ  باید به تفاوت

ای داشات.   ی ویاژه  هاا اشااره   اختالفِ ناچیزِ حجمیِ نموناه 

ثیرگاذار )ات جملاه   هاای تا  سانج  شابه بسیاری ات معاادالت  

شده در این تحقیق( نسبتِ مستقیمی  های بررسی سنج شبه

ها  ( نمونهشکلی  حجمی )تا اجزا  با تمان واخنش و شاخ

های تصاویری،   دارد. در این پژوهش و خصوصاً در پرداخت

امن استفاده ات محاسبات معادالتی استاندارد، ات پرتوهای 

تار   ها نیز برای بهبود و تدقیق هرچاه بایش   انعکاسی جداره

نتایج استفاده شاده اسات کاه ایان اختالفاات در تصااویر       

بهتار   شاهودتر اسات. بارای نماایش    ودارها( م)نسبت به نم

 یالگاو های حجمای )خصوصااً در   عنصار اختالفات، تغییر 

شود. در مجموع اساتفاده ات دیاوار باا     ستونی( پیشنهاد می

مقعر باه سامت داخال فاار  ات ناوع کااربری تااالر         شکل

 شود. پیشنهاد نمی

ها و  بسامددر انتها باید یادآور شد برای تمایز بهتر نتایج در 

رسد بایساتی تماان واخانش را باه      ها، به نظر می سنج شبه

تار( نزدیاک نماود. ایان امار       تاری )بحرانای   شرایط معتدل

تواند با افازایش حجام نموناه یاا تغییار مصاالح ماورد         می

های مختلاف  بساامد استفاده ات نظر اریرِ جذ ِ صادا در  

صاورت   -که البته منظور ایان تحقیاق نباوده   -( 2)جدول 

افازار نسابت باه     به جهت اجرا بایستی نرم چنین همپذیرد. 

 گذاری شود. یا صحه نمونه عینی اصطالحاً کالیبراسیون

 

 تقدیر و تشکر .7

دانشگاه غیرانتفااعی المعای   بدینوسیله ات معاونت پژوهشی 

 گردد. تقدیر و تشکر می گرگانی
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Abstract 

Referring to the rear wall in a hall is the furthest element rather than the voice source, therefor the 

reflections of this structural member play important role in music and speech intelligibly, especially 

for one-third behind audiences. Hence the form of these structures can be very effective in the 

acoustical quality of speech halls and auditoria. In this study, four formic structures are examined in 

EASE acoustical software. Duo to results, the columned shape structure was more optimum in speech 

range and concave shape was most reverberant. Along with this research, halls with plane and concave 

shape were proposed for music performances and convex as well as columned shapes for speech 

approaches. The achieved results can be used for other effective walls in similar studies. 
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