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انتقال صدا

ی شود که هنگامی که گفته م. هنگام برخورد امواج صوتی با یک صفحه سخت و استوار عالوه بر انعکاس و جذب امواج، بخش دیگری از آن سطح عبور می کند
.  یک عنصر، جاذب صوتی بسیار خوبی است، این بدان معنا نیست که جدا کننده و عایق صوتی خوبی نیز هست

.جداکننده هرچه کمتر باشند یا به عبارتی غیر قابل نفوذ باشند، انتقال صدا نیز کمتر خواهد بودمنافذ 

ضریب انتقال جداکننده

دو طرف دربا اندازه گیری انرژی صوتی برای اندازه گیری انتقال صدا از طریق یک جداکننده 
.جدا کننده می توان دریافت که چه بخشی از انرژی صوتی از جداکننده عبور کرده است



جداکننده چند جداره با الیه هوا

. خواهد بودآن بیشترشاخص کاهش صدای هنگام انتخاب و طراحی دیوارهای چند جداره باید در نظر داشت که هر چه فاصله هوایی بین دو الیه بیشتر باشد، 
ب تاثیر اضافه کردن جرم در مکان نامناسهمچنین اگر چه بر اساس قانون جرم هرچه جرم دیوار بیشتر باشد شاخص کاهش صدا نیز بیشتر خواهد شد، اما 

.  معکوس بر شاخص کاهش صدا خواهد گذاشت

.  ایدنمصورتی که اتصاالت بین دو الیه خیلی زیاد نباشد، استفاده از مواد جاذب صدا در الیه هوایی نیز به افزایش شاخص کاهش صدا کمک موثری میدر 

د استفاده قرار و سایر عایق هایی که به منظور کنترل اتالف حرارتی از آنها استفاده می شود، به این منظور می تواند مورشیشه، پشم سنگ، سلولیت پشم 
.  گیرد و چگالی آنها نقشه بسیار کمی در این خصوص خواهد داشت

.فاصله هوایی باشد و بیشتر از آن تأثیر زیادی نخواهد داشتدو سوم عایق، بهتر است ضخامت 



پنجره ها

.پنجره ها یکی از مهمترین عوامل منتقل کننده نوفه خارجی به درون ساختمان به شمار می روند

.  ندآن از جمله عواملی هستند که در شاخص کاهش صدای پنجره موثر می باشضخامت شیشه، درزبندی پنجره و دو جداره بودن 

.بین دو شیشه عامل تعیین کننده ای در شاخص کاهش صدا به به شمار می رودضخامت الیه هوای پنجره های دو جداره، در 

.استمیل ۶شیشه بیشترین کاهش صدا مربوط به 

تقال نیز از جمله عوامل مهم تاثیر گذار بر اندرزبندی و جرم قاب پنجره 
.صدا به شمار می رود

هم تعداد جداره های بیشتر نقش چندانی در کاهش صدا ندارد و آنچه که م
.بین دو جداره استفاصله است 



: نمودبرای دستیابی به یک جداکننده مرکب با شاخص کاهش صدای مناسب باید به نکات زیر توجه 

.دسی بل کاهش صدا داشت۸الی ۶در حدود جرم کامالً بدون درز می توان طبق قانون سانتی متر ۱۰با داشتن یک الیه هوایی •

.تاثیر زیادی در به هم ریختن فرکانس خمشی و بحرانی از میان صفحات خواهد داشتضخامت متفاوت استفاده از الیه های با •

تأثیر مطلوبی در کاهش انتقال صدا خواهد داشتمواد جاذب صدا استفاده از •

.بین الیه های مختلف استفاده کرد تا از تماس الیه ها به طور مستقیم با یکدیگر ممانعت کرداالستیکباید از مواد •

.صدا تأثیر مهمی در کاهش انتقال و انتشار صدا خواهد داشتدرزبندی استفاده از مواد مناسب برای •

دسیبل فضاهای ۵۰الی ۴۵برای حصول شاخص کاهش صدای باالی . استدسی بل ۶۰و ۵۵بیشترین حد ممکن شاخص کاهش صدای یک جداکننده •
.خالی بین سقف کاذب و سقف اصلی و همینطور مسیرهای عبور کانال ها بسیار مهم می شوند

ال صفحات به نیز از طریق کانال های تهویه و یا گوشه های اتصغیرمستقیم صدا  عالوه بر آن که به صورت مستقیم از جداکننده عبور می کند، به صورت •
. سقف یا کف نیز انتقال می یابد

.باید به خاطر سپرد که یک در سبک با درزبندی خوب بهتر از یک در سنگین با درزبندی ضعیف یا بدون درز بندی استهمواره •



تاثیر بازشوها در میزان انتقال صدا

واهند در انتقال صدا از طرفی به طرف دیگر ختاثیر قابل توجهی بازشو ها، درزها و یا روزنه های موجود در یک جداکننده هر چقدر هم که کوچک باشند، 
.  داشت

ننده به و سایر موارد مشابه به عمل آورد تا شاخص کاهش صدای کلی جداکپوشاندن درز های موجود در دیوار، پنجره، در باید دقت کافی در بنابراین 
.حداکثر برسد



انتقال صدا از بیرون به درون بنا از طریق جداره نما

، تاثیر قابل به دلیل تغییرات زاویه برخورد امواج صوتی با نما و یا اجزای آنارتفاع، انحنا و یا شیب نما هنگامی که منبع صدا در بیرون از ساختمان است، 
.توجهی بر میزان صدای منتقل شده می گذارد


