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چكیده
شناسایی پارامترهاي تأثیرگذار روي  TPN1یكی از دستاوردهاي مطالعه میدانی روي روسازيها است .از آنجا که مهمترین عوامل
تأثیرگذار روي  TPNسرعت وسیله نقلیه و رویه راه است و از طرفی کیفیت رویه راه نیز وابسته به تغییرات خرابی آن در طول
زمان است ،بنابراین ،در این پژوهش ،به طور خاص ،میزان اثرگذاري خرابیهاي روسازي (هم به صورت خرابی تنها و هم ترکیب
انواع خرابی) و سرعت وسیله نقلیه روي  TPNبررسی شده است .به این منظور ،دادههاي صوتی سه نوع خرابی پوسته سوسماري،
هوازدگی ،صیقلی و یک حالت بدون خرابی (براي مقایسه خرابیهاي مذکور با آن) از روش برداشت میدانی  2SPBدر  22نقطه
از جادههاي آسفالتی و در سرعتهاي  05 ،05و  05کیلومتر بر ساعت جمعآوري شده است .در نهایت ،پس از جمعآوري
دادههاي میدانی و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها از طریق نرمافزارهاي  SPSSو  ،MINITABتأثیر پارامترهاي سرعت و شدت
خرابی روي  TPNدر روسازي با خرابی پوست سوسماري بیشتر از روسازي با خرابی هوازدگی دیده شده است .همچنین،،
خرابی صیقلی تأثیر قابل مالحظهاي در ترکیب با خرابیها نداشته است.
واژههاي کلیدي ،TPN :شدت خرابی روسازي ،نوع خرابی روسازي ،سرعت

0

- Tire pavement noise
- Statistical pass by method

2
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 .1مقدمه

 .1-2شرایط رویه راه

نويز حالتی از انرژيست که آنرا به عنوان صوتی

 .1-1-2جنس رویه راه

ناخواسته میتوان در نظر گرفت که باعث آزار حس

جنس رويه راه يکی از پارامترهای تأثیرگذار بر

شنوايی میشود (چوهان و همکاران .)0595 ،صدای

است .به عنوان مثال ،روسازیهای بتنی حدوداً  0دسیبل

حاصل از برخورد الستیک خودرو با سطح جاده ()TPN

نويز بیشتری نسبت به روسازیهای آسفالتی دارد

يک منبع غالب تولید نويز در سرعتهای بیش از 05

(سیاکومار و همکاران .)0599 ،اصوالً جنس رويه راه در

کیلومتر بر ساعت برای سواری و  05کیلومتر بر ساعت

بیشتر جادههای ايران از نوع رويههای آسفالتی است.

برای کامیونها است (لی و همکاران TPN .)0592 ،تحت

بنابراين ،اندازهگیریها روی رويههای آسفالتی معمول که

تأثیر تعدادی از عوامل از جمله نحوه رفتار رانندگی راننده

در سطح جادههای بین شهری اجرا میشود انجام پذيرفته

(سرعت حرکت) ،شرايط تاير ،شرايط سطح جاده و اقلیم

است.

TPN

است (سندبرگ و اسمونت .)0550 ،سرعت وسیله نقلیه
تأثیر زيادی روی خرابیهای رويه راه دارد .همچنین،

 .2-1-2رطوبت سطح جاده

افزايش حجم ترافیک عبوری ،خرابی بیشتری در

برای اندازهگیری  ،TPNسطح جاده فقط بايد در حالت

روسازی ايجاد میکند (فريتاس و همکاران .)0590 ،با

خشک باشد .در غیر اينصورت رطوبت سطح جاده می-

عبور و مرور وسايل نقلیه و تغییرات اقلیمی در طول

تواند تا  0دسی بل بر میزان نويز ساطع شده تأثیر بگذارد

گذشت زمان ،روسازی راه شروع به تغییر در خرابیهايی

(لی و فلمینگ .)9111 ،نمونهای از سطح جاده آسفالتی

از جمله خرابی پوست سوسماری ،هوازدگی و دانه دانه

بدون خرابی در شرايط خشک در شکل  9نشان داده شده

شدن ،صیقلشدگی و چاله میکند (میلر و بلینگر.)0550 ،

است.

از آنجايیکه شرايط سطح جاده وابسته به خرابیهای
آن است ،بنابراين ،مطالعه روی خرابیهای روسازی راه
میتواند نتايجی در باره تأثیر شرايط سطح جاده روی
 TPNداشته باشد .از طرفی ،با توجه به اينکه وسايل نقلیه
عبوری در جاده با سرعتهای مختلفی حرکت میکنند،
بنابراين ،مطالعه روی سرعتهای وسیله نقلیه میتواند
نتايجی در باره تأثیر سرعت روی  TPNداشته باشد .دو
پارامتر سرعت و خرابی روسازی بیشترين تأثیر را روی
 TPNدارد (فريتاس و همکاران .)0592 ،بنابراين ،آنچه
در بخشهای بعدی بیان خواهد شد ،جزئیات پژوهش
درباره تأثیر خرابیهای روسازی و سرعت وسیله نقلیه بر
 TPNاست.

 .2مواد و روشها

01

شكل  :1روسازي آسفالتی بدون خرابی در شرایط خشک

 .3-1-2خرابی هاي رویه راه
به منظور دستیابی به اهداف پژوهش ،نقاطی از جاده با
خرابی صیقلی ،خرابی پوست سوسماری با شدت کم،
متوسط و زياد ،خرابی هوازدگی با شدت کم ،متوسط و
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زياد و همچنین تعدادی محل که فاقد هر نوع خرابی

خرابی هوازدگی در شکل  9نشان داده شده است .برای

باشد ،برای مقايسه خرابیهای ديگر با آنها ،به عنوان

اينکه تصوير بهتری از انواع خرابیهای هدف مورد

حالت پايه انتخاب شد .نمونهای از سطح جاده با خرابی

مطالعه داشته باشیم ،نمونههای جادهای که مورد بررسی

پوسته سوسماری در شکل  0و نمونهای از سطح جاده با

و برداشت میدانی قرار گرفته در جدول  9بیان شده است.

جدول  .1نمونههاي روسازي مورد مطالعه
شدت خرابی

نوع روسازي

کم

متوسط

زياد

آسفالتی با خرابی پوست سوسماری







آسفالتی با خرابی هوازدگی







آسفالتی با خرابی صیقل شدگی



آسفالتی بدون خرابی



شكل  .3روسازي با خرابی هوازدگی

شكل  .2روسازي با خرابی پوست سوسماري

 .)0590در اين ،پژوهش اطالعات صوتی اندازهگیری
شده از سطح جاده بر اساس روش برداشت میدانی SPB

 .2-2روش برداشت دادههاي صوتی
برای اندازه گیری دادههای صوتی ،روشهای مختلفی

که در استاندارد  ISO 11819-1و

در استانداردهای موجود ارائه شده است .دو روش عمده

به طور کامل توضیح داده شده است در حالت 9/9

برداشت داده صوتی ( )SPL9روش  SPBو روش CPX0

اکتاوبند9جمعآوری

است ،که به طور کلی ،روش  SPBاندازهگیری از راه

صوتسنج  TES 1358که در شکل  0نشان داده شده ،به

دور و روش  CPXاندازهگیری از نزديک است (برنهارد

فاصله  0/0متر از مرکز الين عبور وسیله نقلیه که همان

و همکاران .)0592 ،با مقايسهای بین اين دو روش در

نقطه خرابی است و همینطور به ارتفاع  9/0متر از سطح

روسازیهای آسفالتی ،دادههای صوتی روش

CPX

جاده روی سه پايه مخصوص قرار داده میشود (لوديکو

حدودا  95دسی بل بیشتر از دادههای صوتی روش

SPB

و همکاران .)0590 ،در فاصله زمانی معینی (که  95ثانیه

مشاهده شده است و دلیل اين امر فاصله بسیار نزديک

در نظر گرفته شد) ،وسیله نقلیه از روبهروی دستگاه

میکروفون به تاير وسیله نقلیه است (خان و بیلیگیری،

صوتسنج عبور کرده و دادههای صوتی توسط دستگاه

0

- Sound pressure level
- Close proximity method

AASHTO TP9812

شده است .در اين روش ،دستگاه

3

- 1/3 octave band

2

مهندسی زیر ساختهاي حمل و نقل ،سال هفتم ،پیاپی بیست و پنجم  ،بهار 0011

00

مقایسه آزمایشگاهی تأثیر استفاده از نانوسیلیس و ژئوگرید بر رفتار خستگی مخلوط آسفالتی گرم

ثبت میشود .در شکل  ،0موقعیت قرارگیری دستگاه
نشان داده شده است.

شكل  .4دستگاه صوتسنج TES 1358

شكل  .0موقعیت قرارگیري دستگاه صوتسنج ()ISO, 2002

نهايت از رابطه ( )9مقدار عددی که بايد دادههای ثبت

 .3-2کارهاي دستی روي فایلهاي صوتی
پس از ثبت داده های صوتی ،دستگاه به لپتاپ
متصل شده ،دادههای صوتی از طريق نرمافزار
 SLMETERفراخوان شده ،از اين طريق نشانگرهايی
مثل شدت صوت زياد9و شدت صوت معادل0را از
اطالعات موجود استخراج کرده و برای اعمال واسنجی
دادهها به نرمافزار  EXCELمنتقل شده است.

شده به آن میزان اصالح شود را بهدست آورد (لی و
فلمینگ.)9111 ،
cal adj = Refrence level −

cal initial+cal final
[
]
2

()9
Refrence level=114 dβ

در اين رابطه ،پارامتر  cal initialمقدار  SPLنشان داده

به منظور واسنجی دادههای برداشت شده در ابتدا و

شده توسط دستگاه صوتسنج در هنگام اتصال کالیبراتور

انتهای هر بخش برداشت داده ،میبايست دستگاه

به آن در ابتدای شروع برداشت دادههای صوتی است و

صوتسنج را توسط دستگاه کالیبراتور کنترل کرد و در

پارامتر  cal finalمقدار  SPLنشان داده شده توسط

0

- A-weighted maximum sound pressure level
)(LAmax

02

2

- A-weighted equivalent mean sound pressure
)level (LAeq
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دستگاه صوتسنج در هنگام اتصال کالیبراتور به آن در

خرابی نسبت به حالت بدون خرابی متفاوت است .برای

پايان برداشت دادههای صوتی است .پس از واسنجی

اينکه اثبات کنیم از لحاظ آماری تفاوت معناداری بین

دادههای استخراج شده به منظور تجزيه و تحلیل ،دادهها

میانگین دو جامعه مورد مطالعه ،مثالً جامعه خرابی پوسته

وارد نرمافزار  SPSSو  MINITABشده است.

سوسماری شدت زياد با جامعه بدون خرابی وجود دارد
يا خیر ،نیاز به استفاده از آزمونهای مقايسهای است .به

 .4-2پایگاه داده

اين منظور ،از آزمون مقايسه دو جامعه استفاده شده است.

برای اعمال آزمونهای مقايسهای نیاز به وارد کردن سه

در اين آزمون ،آماره  tاز رابطه ( )0و درجه آزادی از

گروه داده شامل دادههای صوتی ،دادههای خرابی و داده-

رابطه ( )9محاسبه میشود (سوشینکف.)9110 ،
=𝑡

های سرعت بوده است .دادههای صوتی شامل  009عدد
𝑥𝑎𝑚𝐴𝐿 که پس از واسنجی شدن از نرمافزار

) (𝑥̅ 1 −𝑥̅ 2

EXCEL

2

𝑛1 𝑛2

وارد نرمافزار  SPSSشده است .همچنین 009 ،داده
سرعت که شامل سه سرعت  15 ،05و  05کیلومتر بر
ساعت بوده و برای هر نقطه برداشت سه سرعت مختلف
ثبت شده ،جمعآوری شده است .دادههای مربوط به
خرابی شامل دادههای نوع خرابی و دادههای شدت
خرابی است که چهار گروه از دادهها مربوط به نوع خرابی
(بدون خرابی ،خرابی پوست سوسماری ،خرابی
هوازدگی ،خرابی صیقلی) و سه گروه مربوط به شدت
خرابی (شدت کم ،شدت متوسط ،شدت زياد) است.

2

𝑆
𝑆
√ 1+ 2

2

2

𝑆
𝑆
( 1 + 2 )2

𝑛1 𝑛2
𝑆2
𝑆2
1
( )2 ( 2 )2
𝑛1
𝑛2
+
𝑛1 −1 𝑛2 −1

()9

()0
= 𝑓𝑑

در فرمولهای فوق 𝑥̅1 ،میانگین جامعه اول 𝑥̅2 ،میانگین
جامعه دوم 𝑆1 ،انحراف استاندارد جامعه اول 𝑆2 ،انحراف
استاندارد جامعه دوم و  nتعداد آن جامعه است.
در نهايت ،نرمافزار  SPSSبر اساس آماره  tو درجه
آزادی که از فرمولهای فوق استخراج کرده است مقدار
معنی-داری 9را ارائه میدهد .در صورتی که مقدار معنی-

 .0-2پردازش دادهها
در اين پژوهش ،پردازش دادهها به منظور شناسايی میزان
تأثیر پارامتر خرابی و پارامتر سرعت وسیله نقلیه روی
 TPNانجام پذيرفته است .به اين منظور ،از آزمونهای

داری از سطح خطايی که پژوهشگر در نظر میگیرد کمتر
باشد ،فرضیه تساوی میانگین دو جامعه که با  𝐻0نشان
داده شده است رد میشود .بهطور کلی میتوان گفت:

→ 𝛼 < 𝑔𝑖𝑠
𝑇𝐶𝐸𝐽𝐸𝑅 𝐻0 :
{
𝑇𝐶𝐸𝐽𝐸𝑅 𝑇𝑂𝑁 𝑠𝑖𝑔 ≥ 𝛼 → 𝐻0 :

میانگین آماری برای مقايسه میانگین جوامعی که در
نرمافزار تحلیل آماری مشخص گرديده استفاده شده
است.
اگر فرضیهای در خصوص میانگین يک يا چند
جامعه مطرح شود ،با بهکارگیری آزمونهای میانگین می-
توان درستی يا نادرستی آن را در سطح خطای معین تعیین
کرد .طبق آنچه از تجزيه و تحلیل دادهها بهدست آمده
است ،میانگین  SPLثبت شده توسط دستگاه برای هر

در رابطه نشان داده شده فوق Sig ،مقدار معنیداری𝛼 ،
سطح خطا و  𝐻0فرض تساوی میانگین دو جامعه است.
حال در پژوهش انجام گرفته شده ،در مقايسه دادههای
صوتی دو خرابی مختلف با هم ،فرض  𝐻0تساوی
میانگین  SPLثبت شده دو گروه خرابی است .بنابراين،
در صورتی که مقدار معنیداری از سطح خطای  %0کمتر

0

)- Significance (p-value
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باشد ،به اين معنی است که میانگین دو گروه خرابی که

 .3نتایج و بحث

با هم مقايسه شده از لحاظ آماری متفاوت است.

در جدول  ،0مقدار معنیداری ،يا همان  p-valueبهدست
آمده از مقايسه خرابیهای هدف در شدتهای مختلف
و سرعتهای مختلف با حالت بدون خرابی ارائه شده
است.

جدول  p-value .2مقایسه  SPLثبت شده هر نوع خرابی در هر سرعت و هر شدت نسبت به بدون خرابی
نوع رویه

شدت خرابی

سرعت 05

سرعت 05

سرعت 05

پوسته سوسماری

کم

0.006

0.001

0.006

پوسته سوسماری

متوسط

0.004

0.001

0.002

پوسته سوسماری

زياد

5

0.001

0.001

هوازدگی

کم

0.005

0.002

0.003

هوازدگی

متوسط

0.003

0.001

0.002

هوازدگی

زياد

5

0.001

0.001

0.098

0.595

0.627

صیقلی

با نگاهی به جدول  ،0مشاهده میشود که

p-value

تمام خرابی ها با شدتهای مختلف به غیر از خرابی

اين معناست که خرابی صیقل شدگی اثر قابل مالحظهای
روی  TPNندارد.

صیقلی نسبت به بدون خرابی کوچکتر از  5/50شده

در شکل  ،1میزان  SPLثبت شده برای خرابی

است ،که فرض  𝐻0رد میشود؛ به اين معنی که میانگین

پوست سوسماری در شدتها و سرعتهای مختلف

گروههای بررسی شده از لحاظ آماری با يکديگر متفاوت

نشان داده شده است .همچنین ،در شکل  0نیز میزان

است .اما اين فرض برای مقايسه خرابی صیقلی با حالت

 SPLثبت شده برای خرابی هوازدگی در شدتها و

بدون خرابی صادق است .در نتیجه ،از لحاظ آماری،

سرعتهای مختلف ديده میشود .از بررسی اين نمودار

میانگین اين دو جامعه با يکديگر برابر است .بنابراين،

میتوان میزان اثرگذاری پارامترهای شدت خرابی و

تغییرات  SPLثبت شده در روسازی با خرابی صیقلی

سرعت در  TPNرا استخراج کرد.

نسبت به روسازی بدون خرابی معنیدار نبوده و اين به

00
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جوادي ،صحاف

خرابی هوازدگی
82.93
81.43

)SPL(dB

77.13
76.10
75.90

73.73

70.00
شدت زیاد

50.00

60.00
)SPEED(km/h
شدت کم
شدت متوسط

83.60
80.96

81.33

77.96

77.80

)SPL(dB

78.7678.83 79.06

84.00
83.00
82.00
81.00
80.00
79.00
78.00
77.00
76.00
75.00
74.00
73.00
72.00
71.00
70.00

خرابی پوست
سوسماری

77.36

75.33

74.93
73.36

70.00
شدت زیاد

60.00
)SPEED(km/h
شدت متوسط

84.00
83.00
82.00
81.00
80.00
79.00
78.00
77.00
76.00
75.00
74.00
73.00
72.00
71.00
70.00

50.00

شدت کم

از تجزيه و تحلیل شکل های  1و  0مشاهده میشود

در شکل  ،2میزان تغییرات  SPLاندازهگیری شده با

که زياد شدن شدت خرابی از کم به زياد باعث افزايش

تغییر سرعت وسیله نقلیه در دو حالت خرابی پوست

 0/2دسی بل در خرابی پوست سوسماری و  9/2دسی

سوسماری و خرابی صیقلی نشان داده شده است .از

بل در خرابی هوازدگی در سرعت  05کیلومتر بر ساعت

تجزيه و تحلیل اين نمودار میتوان تأثیر پارامتر سرعت

شده است .با زياد شدن شدت خرابی از متوسط به زياد،

را مشاهده کرد.

افزايش  SPLدر پوسته سوسماری بین  0تا  9/0دسی بل
و در هوازدگی بین  5/0تا  9دسی بل ثبت شده است.
شكل  .2مقایسه تغییرات سرعت وسیله نقلیه در خرابی صیقلی و بدون خرابی با  SPLاندازهگیري شده

خرابی صیقلی و بدون خرابی

72.73

70.07

68.37

)SPL(DB

سرعت 70
73.39

سرعت 60
71.33

سرعت 50
70.49

74.00
73.50
73.00
72.50
72.00
71.50
71.00
70.50
70.00
69.50
69.00
68.50
68.00
67.50
67.00
صیقلی
بدون خرابی

)SPEED(KM/H
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تحلیل و بررسی تأثیر پارامترهاي خرابی سطحی روسازي

با نگاهی به شکل های  1تا  ،2مشاهده میشود که

و سرعت وسیله نقلیه روي TPN

تأثیر پارامترهای سرعت و شدت خرابی است که

TPN

افزايش سرعت از  05کیلومتر بر ساعت به  05کیلومتر بر

روسازی با خرابی پوست سوسماری شدت زياد از خرابی

ساعت باعث افزايش  0/91دسی بل در میزان  SPLثبت

هوازدگی با شدت زياد بیشتر شده است.

شده برای روسازی بدون خرابی 1/09 ،دسی بل برای

در جدول  ،9مقدار  p-valueبهدست آمده از مقايسه

روسازی با خرابی پوست سوسماری شدت زياد0/2 ،

ترکیب خرابیها در شدتها و سرعتهای مختلف با

دسی بل برای روسازی با خرابی هوازدگی شدت زياد و

خرابی پوست سوسماری ارائه شده است .در اين جدول،

 0/1دسی بل برای روسازی با خرابی صیقل شدگی شده

برای سهولت بیشترخرابی هوازدگی با شماره  ،91خرابی

است .بنابراين ،تأثیر پارامتر سرعت و شدت خرابی روی

پوست سوسماری با شماره  0و خرابی صیقلی با شماره

روسازی با خرابی پوست سوسماری بیشتر از هوازدگی

 99بیان شده است که مثالً  19L,5Lبه معنای نقطه خرابی

ديده میشود .اين در حالیست که روسازی با خرابی

با ترکیب خرابیهای هوازدگی شدت کم و پوست

هوازدگی با شدت کم و متوسط  TPNبیشتری نسبت به

سوسماری شدت کم است .حروف  L,M,Hبه ترتیب

خرابی پوست سوسماری با شدت مشابه دارد و به علت

شدت خرابی کم ،متوسط و زياد است.

جدول  p-value .3مقایسه  SPLثبت شده ترکیب خرابیها در شدتها و سرعتهاي مختلف نسبت به خرابی پوست سوسماري
نوع رویه

سرعت 05

سرعت 05

سرعت 05

19L,5L
19M,5M
19H,5H
19H,5M
19M,5H
13,5L
13,5M
13,5H

0.012
0.417
0.27
0.004
0.142
0.336
0.184
0.138

0.036
0.006
0.001
0
0.89
0.621
0.426
0.491

0.012
0.003
0.051
0.021
0.009
0.529
0.819
0.057

در جدول  ،9نقاطیکه  p-valueآنها کمتر از 5/50
شده است نقاطی است که در مقايسه آنها فرض  𝐻0رد

شده است .در حالی که میانگین  SPLخرابی پوست
سوسماری شدت زياد  29/1دسی بل بوده است.

میشود و دو گروهی که با هم مقايسه شدهاند تفاوت

همچنین ،در جدول  ،9نقاطی که  p-valueآنها

معنیداری دارند .به عنوان مثال p-value ،مقايسه خرابی

بیشتر از  5/50شده است نقاطی هستند که از لحاظ آماری

"ترکیبی هوازدگی کم و پوست سوسماریکم" نسبت به

تفاوت معنیداری با خرابی مقايسه شدهاش ندارد .به

پوست سوسماری کم و خرابی "ترکیبی هوازدگی زياد و

عنوان مثال p-value ،مقايسه خرابی "ترکیبی صیقلی و

پوست سوسماری متوسط" نسبت به پوست سوسماری

پوست سوسماری زياد" نسبت به پوست سوسماری زياد

متوسط به ترتیب  5/590و  5/550شده است.

 5/992شده است.

در جدول p-value ،9هايی که با رنگ قرمز

اصوالً ترازهای صوت را به دلیل ماهیت لگاريتمی

مشخص شدهاند در واقع نقاطی هستند که  SPLثبت

نمیتوان جمع جبری کرد .بنابراين ،از رابطه لگاريتمی

شده ترکیب خرابیها از خرابی پوست سوسماری کمتر

زيرف جمع دو تراز صوتی بهدست میآيد (ديويس و

شده است .به عنوان مثال ،میانگین  SPLترکیب خرابی

پاترونیس.)0590 ،

هوازدگی شدت کم و پوست سوسماری شدت زياد در

𝑖𝐿
10

] 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑑𝛽) = 10 log [∑𝑛𝑖=1 10

سرعت  05کیلومتر بر ساعت 20/11 ،دسی بل برداشت
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جوادي ،صحاف

اگر هر خرابی را بهه عنوان يک عامل تولید نويز در نظر

ترکیب خرابی SPLشههکلهای  2تا  90نمودار مقايسههه

بگیريم ،جمع تئوريک دو عامل از فرمول ( )0محاسهههبه

ها در حالت واقعی و تئوريک نشههان داده شده است .از

میشههود که میتوان از آن به عنوان ترکیب دو خرابی در

بررسههی اين نمودارها میتوان به تأثیر همزمان دو خرابی

حهالهت تئوريهک نام برد .در نقاطی که ترکیب خرابیها

( که يکی از آنها خرابی پوسههت سههوسههماری است) در

برداشهت شده را به عنوان SPLبرداشهت شهده اسهت،

سرعتها و شدتهای مختلف روی يکديگر پی برد.

ترکیهب دو خرابی در حهالت واقعی میتوان نام برد .در
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تحلیل و بررسی تأثیر پارامترهاي خرابی سطحی روسازي

و سرعت وسیله نقلیه روي TPN

SPL

 تأثیر خرابی هوازدگی با شدت کم روی  TPNتا 0

خرابی هوازدگی شدت کم که از  SPLخرابی پوست

دسی بل بیشتر از تأثیر خرابی پوست سوسماری با

سوسماری شدت کم بیشتر است به  SPLواقعی ترکیب

شدتهای مشابه است.

در تجزيه و تحلیل شکل  1ديده میشود که

دو خرابی پوست سوسماری شدت کم و هوازدگی شدت

 تأثیر خرابی پوست سوسماری با شدتهای متوسط

کم نزديکتر است .اين مجاورت نمودار  SPLترکیبی

و زياد روی  TPNبین  5/0تا  0دسی بل بیشتر از

واقعی با  SPLخرابی بیشتر در شکلهای  90تا  91به

تأثیر خرابی هوازدگی با شدت مشابه است.

صورت واضحتر مشاهده میشود .بنابراين از تجزيه و

 تأثیر پارامتر سرعت و شدت خرابی روی روسازی

SPL

با خرابی پوست سوسماری بیشتر از هوازدگی ديده

تحلیل شکلهای  1تا  91مشاهده شده است که

واقعی ترکیب خرابیها ،بیشتر به خرابی با شدت صوت
باالتر نزديک است و حاصل جمع تئوريک دو خرابی با
 SPLواقعی ترکیب آنها معادل نیست.

شده است.
 خرابی هوازدگی با شدت کم روی خرابی پوست
سوسماری با شدت کم تأثیرگذار است.

در ترکیب خرابی صیقلی با سه شدت خرابی پوسته

 خرابی هوازدگی با شدت متوسط روی خرابی

سوسماری ( شکلهای  90تا  )91مشاهده میشود که

پوست سوسماری با شدت متوسط در سرعت 05

هرچه ترکیب خرابی صیقلی به سمت خرابی پوسته

کیلومتر بر ساعت تأثیر قابل مالحظهای ندارد؛ ولی

سوسماری با شدت زياد میل کند نمودار تئوريک جمع

در سرعت های  15و  05کیلومتر بر ساعت تأثیرگذار

دو خرابی به نمودار ترکیب واقعی آنها نزديکتر میشود.

است.

به عبارتی ،با زياد شدن شدت خرابی پوسته سوسماری،
تأثیر خرابی صیقلی در خرابی پوسته سوسماری شدت

 خرابی هوازدگی با شدت زياد روی خرابی پوست
سوسماری شدت متوسط تأثیرگذار است.

زياد به سمت صفر میل کرده و تقريباً در ترکیب خرابی

 خرابی هوازدگی با شدت متوسط و زياد تأثیر قابل

صیقلی با پوسته سوسماری شدت زياد ،تنها خرابی پوسته

مالحظهای روی خرابی پوست سوسماری با شدت

سوسماری با شدت زياد است که روی  SPLتأثیرگذار

زياد ندارد .به عبارتی ،خرابی پوست سوسماری با

است.

شدت زياد در ترکیب با دو خرابی ديگر غالب است
و تأثیری نمیپذيرد.

 .4نتیجهگیري
 خرابی صیقلشدگی اثر قابل مالحظهای روی
ندارد.

 خرابی صیقلی تأثیر قابل توجهی روی خرابی پوست
TPN

سوسماری با هر شدتی ندارد.
 حاصل جمع تئوريک دو خرابی با  SPLواقعی
ترکیب آنها معادل نیست.
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