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 00911 استاندارد طبق شنوایی حفاظهای کارایی تعیین

 
تشخیص قطعی کارایی حفاظ های روگوشی و توگوشی از نظر افت انتقال فقط با تست فنی میسر است. 

درغیر این صورت استاندارد بودن و داشتن جدول یا نمودار مشخصات فنی ضروری است. راه منطقی و 

سط ار تومطمئن برای آزمون کارایی یک حفاظ شنوایی آزمایش آن در شرایط محیط کار یا در خود محیط ک

دستگاه مخصوص است. روش ها و استاندردهای زیادی در این زمینه وجود دارد که از جمله می توان به 

اشاره کرد که در رابطه با روش میکروفون داخل گوش افراد واقعی و مانکن توضیح  ISO11904استاندارد 

 می دهد.

گیری ه دو روش برای اندازهباشند کاستانداردهایی می( 00911-2و 00911-0) 00911سری ایزو 

 دارد که شامل موارد زیر می باشد:سطوح صدای منابع در موقعیت بسته را بیان می

 (MIREتکنیک استفاده از میکروفون داخل گوش )تکنیک  – 0-00911

 تکنیک استفاده از مانکن )تکنیک مانکن( – 2-00911

 مقدمه

ویژه ای برای تعیین انتشار صوت از منابع در یک سری استانداردی است که روش های  00911ایزو 

موقعیت های نزدیک گوش دارد. به منظور امکان پذیر بودن ارزیابی مواجهه توسط معیارهای تخمین 

زده شده، مواجهه داخل گوش اندازه گیری شده و متعاقباً به یک میدان آزاد مترادف یا سطح آزاد 

استاندارد جهت تست وسایل حفاظت شنوایی و تعیین مواجهه  دیفیوز تبدیل می گردد. عالوه بر این، این

روش دزیمتری  با صدا در محیط های کاری، جاییکه مواجهه با منابع صدا وجود دارد به کار می رود.

با صحت قابل قبولی میزان کاهندگی گوشی  و داخل گوش به عنوان یک روش کاربردی و به طور مطلوبی

کمتری دارند  نوعت  MIREروش  بر اندازه گیری های مبتنی. ها را در شرایط واقعی استفاده بیان می دارد

های ناشی از ادراک و دیگر برتری این روش نتایج عینی آن می باشد که این امر موجب می گردد خطا

غیر ذهنی این روش باعث می شود نتایج تکرارپذیری خوبی با  عتی. طبفرد در آن تاثیر گذار نباشد

از دیگر مزیت های این روش این است که افراد با شنوایی های  .انحراف استاندارد کمتر داشته باشند

احتیاج به شنوایی افراد و پاسخ آنها  REATمختلف می توانند مورد آزمون قرار گیرند در حالیکه روش 
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این تست برای افراد با شنوایی غیرنرمال مشکل و یا غیرممکن باشد. استفاده از  دارد و لذا ممکن است

روش میکروفون داخل گوش برای تعیین کاهندگی گوشی مدت زمان کوتاهی را به خود اختصاص می 

اشکال نمی باشد و  فاقد دهد و این یکی از مزایای آن نسبت به برخی روش های دیگر است. این روش

ات اصلی آن عدم دخالت راه هدایت استخوانی می باشد. همچنین در این روش چگونگی یکی از ایراد

قراردادن میکروفون داخل گوش بسیار مهم است که باید دقت کرد در فاصله مناسبی قرارگیرد و مانع 

از آنجایی که میکروفون داخل گوش افراد مختلف  .از قرار گرفتن مناسب گوشی روی گوش نگردد

رد و امکان آلوده شدن آن وجود دارد توجه به مسائل بهداشتی نیز در این روش از اهمیت قرار می گی

  .باالیی برخوردار است

 

 (ISO 00911-0)تکنیک استفاده از میکروفون داخل گوش 

 دارد کهسازمان بین المللی استاندارد روش عینی میکروفن داخل گوش را بیان می 00911-0روش 

گردد. به طوریکه یکی از از تفاضل دو میکروفون دریافت صدا حاصل میمیزان کاهندگی گوشی 

 .میکروفونها داخل گوش و زیر گوشی قرارگرفته و میکروفون دوم درنزدیکی گوش شخص قرار دارد

نکته مهم در این روش چگونگی قراردادن میکروفون داخل گوش است به طوریکه هیچ تاثیری در 

در این روش فرد در محیطی با صدای زمینه حداقلی در . ته باشدقرارگرفتن گوشی روی گوش نداش

نتایج قدرت کاهندگی  .قرار می گیرد 0مواجهه با تراز صدای تولید شده بلندگو با ماهیت صدای صورتی

در این روش مبتنی بر پاسخ یک یا دو میکروفون است که به طور صحیحی در مجرای گوش فرد قرار 

است که کاهندگی ایجاد شده توسط گوشی ( IL) 2الگوی افت جایگذاری نسبی روش اول کاربرد. گیردمی

حفاظتی برابر با اختالف بین تراز فشار صوت در کانال گوش همراه با گوشی و بدون گوشی در فرکانس 

است که قدرت کاهندگی برابر با ( NR) 3روش دوم کاربرد الگوی کاهش صدا. های یک اکتاوباند است

گیری شده به طور همزمان در حین استفاده از گوشی توسط از فشار صوت اندازهاختالف بین تر

                                                      
1Pink Noise 
2Insertion Loss 
3Noise Reduction 
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 1ضریب تصحیح تابع انتقال گوش بازتوان میNR و  ILمیکروفون داخلی و خارجی است. از تفاضل مقادیر

(TFOE )گردد.را تعیین نمود که به صورت زیربیان می 

                                                       IL= NR + TFOE: 0رابطه                

یه شده است که در توص 2111ISOی یک جامعه نرمال توسط استاندارد برا TFOEبرآورد تقریبی فاکتور

توان از این برآورد استفاده کرد. ضریب تصحیح تابع انتقال گوش باز مقادیر صورت عدم محاسبه آن می

 گردد.تشدید تراز صدایی است که در اثر انتقال صدا در مجرای شنوایی و عملکرد مجرا ایجاد می

 

 دستورالعمل

این روش اندازه گیری هایی که توسط میکروفون لوله ای یا مینیاتوری قرار گرفته شده داخل گوش 

واقعی به دست آمده را توصیف می کند. وقتی این روش برای اندازه گیری قدرت کاهندگی گوشی های 

ش وی وحفاظتی استفاده می گردد می تواند مشکالتی را در اثر پوزیشن های مختلف  فرد در کانال گ

ایجاد کند. میکروفون های مینیاتوری یا لوله ای برای اندازه گیری فشار صوت در داخل کانال گوش 

قرار می گیرند.در این روش شخص با یک منبع صوت مواجهه داشته و سطح فشار صوت مداوم کانال 

برای یک یا اکتاوباند اندازه گرفته می شود. اندازه گیری ها ممکن است  3/0گوش در فرکانس های 

 هر دو گوش انجام گردد. 
 

  میکروفون داخل گوش
 فشارصوت در کانال گوش می تواند به دو صورت اندازه گرفته شود :

  داخل گوش قرار داده می شود میکروفون مینیاتوری  -0

میکروفون میله ای که شامل یک میکروفونی است که در قسمت بیرونی گوش گذاشته شده و  -2

لوله ای است که در کانال گوش گذاشته می شود؛ لذا این لوله باید از یک ماده نرم مجهز به یک 

 کالیبره شده باشند. IEC 61094-1این میکروفون ها باید طبق استاندارد  ساخته شده باشد.

 

                                                      
4 Transfer Function of the Open Ear 
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 انتخاب موقعیت اندازه گیری کانال گوش

باشد و در زمان استفاده از محافظ نقطه اندازه گیری کانال گوش باید بین ورودی کانال و پرده سماخ 

 شنوایی باید بین کانال گوش در زیر محافظ شنوایی و پرده سماخ قرار گیرد.

در تصاویر زیر موقعیت هر دو میکروفون لوله ای و مینیاتوری داخل گوش در زمان استفاده و عدم 

 استفاده از محافظ شنوایی نشان داده شده است.

 با پراب در کانال گوش بدون محافظ شنواییمیکروفون لوله ای  -0شکل 

 

 میکروفون مینیاتوری در کانال گوش بدون محافظ شنوایی -2شکل 
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 یاتوری در کانال گوش در زمان استفاده از ایرپالگنمیکروفون می -3شکل 

 

 

 نصب میکروفون

روفون . زمانی که میک در طی اندازه گیری باید میکروفن به طور ثابت در نقطه قرار داده شده باقی بماند

 داخل گوش قرار داده می شود باید تا حد امکان مسیرهای نشت صدا گرفته شود.

برای اجرای این روش بر روی نمونه های واقعی، افراد باید آموزش های الزم را جهت قرار دادن 

دارد و میکروفون مینیاتوری یا لوله ای داخل گوش دیده باشند زیرا که این روش ماهیت تهاجمی 

  حرکات ناگهانی می تواند در قرار دادن میکروفون داخل گوش مشکل آفرین باشد.

 

 (ISO 00911-2تکنیک استفاده از مانکن )
این بخش از استاندارد ویژه اندازه گیری صدا روی مانکن آکوستیک می باشد. مانکن هایی که طبق 

اشند. باستاندارد ساخته می شوند قابلیت نشان دادن تغییرات رخ داده روی طول موج های صدا را دارا می

د. زمانیکه اکتاوباند اندازه گیری می شون 3/0ای هسطوح فشار صوت توسط گوش مانکن در فرکانس 
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از مانکن استفاده می شود گوشی مورد آزمایش باید دقیقاً با الله گوش مانکن جفت شده و تا حد امکان 

 میکروفون داخل کانال خرطومی قرار بگیرد. 

روش های اندازه گیری قدرت کاهندگی گوشی ها و همچنین افت جایگذاری آنها در فرکانس های 

 اخل گوش افراد واقعی می باشد.اکتاوباند مانند روش میکروفون د

 نحوه اندازه گیری کاهندگی گوشی بر روی مانکن سر نشان داده شده است . 1در شکل 

 

 
A:  میکروفن داخل گوش بدون گوشیbمیکروفن داخل گوش با گوشی : 

 : نحوه نصب میکروفن مدل در داخل گوش  مانکن1شکل

 

آمده از طریق تست بر روی مانکن سر با کاهندگی طبق مطالعات صورت گرفته میانگین کاهندگی بدست 

توان دلیل آن را عدم پوشش حاصل از بررسی روی نمونه های واقعی، اختالفات کمی را نشان می دهد که می

دهی مناسب گوشی بر روی گوش یا ویژه گی های آنتروپومتریک متفاوت افراد مورد بررسی دانست؛ لذا 

ها بر روی نمونه واقعی وجود ندارد و یا دسترسی به افراد اهندگی گوشیبرای محیط هایی که امکان تست ک

تواند گزینه مناسبی باشد.   در نهایت روش میکروفون داخل گوش استفاده از مانکن سر می باشد،مشکل می

)روی نمونه های واقعی و مانکن آکوستیک ( عالوه بر اینکه قابل کاربرد در محیط آزمایشگاهی می باشد 
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مانکن سر و نیم تنه را در حالت تست  5شکل  محیط های مختلف صنعتی نیز قابل کاربرد می باشد. در

 نشان می دهد. گوشیحفاظهای رو

 

 
 

  گوشیحفاظهای رودر حالت تست  AvaSina 9402 مانکن سر و نیم تنه:   5شکل 
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