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CHƯƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
VỀ ÂM THANH
1.1. Bản chất vật lý của âm thanh
1.2. Tai người và đặc điểm cảm thụ âm thanh
(SV seminar)
1.3. Đo âm thanh (SV seminar)
1.4. Truyền âm ngoài trời
1.5. Truyền âm trong phòng kín
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1.1. Bản chất vật lý của âm thanh
1.1.1. Sóng âm
- Sóng âm: Là các dao động âm lan truyền trong các môi trường vật chất: rắn,
lỏng, khí (gọi chung là môi trường đàn hồi); Sóng âm không truyền trong môi
trường chân không;
- Vận tốc sóng âm – vận tốc truyền âm: Phụ thuộc vào tính đàn hồi và nhiệt độ
của môi trường; Vận tốc truyền âm trong chất rắn > chất lỏng > chất khí;
Những VL do tính đàn hồi kém nên truyền âm kém, chúng trở thành VL cách
âm, ví dụ nhung, xốp, bông,...
- Nguồn âm: Dao động của nguồn âm (dây đàn, màng trống…) gây ra áp lực làm
nén hoặc dãn luân phiên các phần tử môi trường, các phần tử này dao động và
truyền dao động đó cho các phần tử bên cạnh nên âm thanh được truyền đi;
- Trường âm: Môi trường có sóng âm lan truyền;
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- Đặc điểm của sóng âm: Mang theo năng lượng, năng lượng này giảm dần
trong trường truyền âm;
- Phân loại sóng âm:
 Theo phương dao động của các phần tử môi trường:
+ Sóng dọc: Dao động của các phân tử dọc theo phương truyền sóng;
+ Sóng ngang: Dao động của các phân tử vuông góc với phương truyền sóng;
+ Sóng uốn: Sóng lan truyền trong các kết cấu tấm mỏng: tường, sàn nhà;
 Theo mặt sóng:
+ Sóng cầu: Mặt sóng là những mặt cầu – do nguồn âm điểm phát ra;
+ Sóng phẳng: Mặt sóng là những mặt phẳng;
+ Sóng trụ: Mặt sóng là những mặt trụ - do nguồn âm đường phát ra;

Sóng cầu

Sóng phẳng

Sóng trụ
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- Các đặc trưng cơ bản của sóng âm:
+ Tần số, f (Hz): Số dao động toàn phần mà các phần tử môi trường thực
hiện được trong một giây, tai người cảm thụ được sóng âm có tần số từ 20 20.000 Hz;
+ Bước sóng, λ (m): Khoảng cách gần nhất giữa hai phần tử có cùng pha
dao động, tỉ lệ nghịch với tần số âm;
+ Chu kỳ dao đông, Ta (s): Thời gian để các phần tử thực hiện được một
dao động toàn phần;
+ Biên độ dao động: Là độ dời lớn nhất của các phần tử so với vị trí cân
bằng;

Biên độ

Chu kỳ

Thời gian
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+ Vận tốc âm: Vận tốc lan truyền của sóng âm trong môi trường không
khí:
v = 331,5 + 0,61 t (m/s)

v: Vận tốc âm (m/s);
t: Nhiệt độ không khí;
331,5: Vận tốc âm ở nhiệt độ 0oC;
+ Quan hệ giữa tấn số, bước sóng, chu kỳ, vận tốc âm:
λ = v/f = vTa
λ: bước sóng (m)
v: vận tốc âm trong không khí (340 m/s);
Ta: chu kỳ (s);
f: tần số (Hz);
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1.1.2. Công suất, cường độ, áp suất và mật độ năng lượng âm
- Công suất, P (W): Năng lượng âm do nguồn bức xạ trong một giây;
- Cường độ âm, I (W/m2): Năng lượng âm trung bình đi qua một đơn vị diện tích
vuông góc với phương truyền âm trong một giây;
- Mật độ năng lượng âm, E (J/m3): Năng lượng âm chứa trong một đơn vị thể tích
môi trường;
- Áp suất âm, p (N/m2, Pa): Là áp suất dư (áp suất có thêm so với áp suất khí
quyển tĩnh) có trong trường âm. Tại mỗi điểm của trường âm, áp suất thay đổi từ
chu kỳ dương (nén) sang âm (dãn);
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1.1.3. Mức âm
- Đối với tai con người, giá trị tuyệt đối của cường độ âm không quan trọng bằng
giá trị tỉ đối của I so với một giá trị I0 nào đó chọn làm chuẩn;
- Theo quy ước quốc tế, trị số chuẩn được lấy tương ứng với trị số trung bình nhỏ
nhất mà tai người cảm thụ được – ngưỡng quy ước:
I0 = 10-12 W/m2
p0 = 2.10-5 N/m2
- Mức âm là đơn vị đánh giá âm thanh theo thang logarit (cơ số 10) của tỷ số giữa
áp suất hoặc cường độ âm cần đo với áp suất và cường độ âm lấy làm chuẩn so
sánh;
- Mức cường độ âm:
LI = 10lg(I/I0)
(dB)
- Mức áp suất âm:
Lp = 10lg(p/p0)2 = 20lg(p/p0) (dB)
- Mức mật độ năng lượng âm:
LE = 10lg(E/E0) (dB)
Trong đó: I, p, P, E: cường độ, áp suất, công suất, mật độ năng lượng âm cần đo;
Io, p0, Po, Eo: cường độ, áp suất, công suất và mật độ năng lượng âm
ở ngưỡng quy ước.
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1.2. Tai người và đặc điểm cảm thụ âm thanh (SV chuẩn bị seminar)
1.2.1. Tai người
- Bộ phận thu nhận âm thanh
bao gồm tai và não bộ.
- Cấu tạo:
+ Tai ngoài: hướng âm thanh

đến não bộ;
+ Tai giữa: chuyển đổi sóng
âm từ màng nhĩ đến chất dịch
lỏng ở tai trong, chuyển dao
động sóng âm có biên độ lớn,
áp suất nhỏ thành biên độ nhỏ
áp suất lớn;
+ Tai trong: biến đổi dao động
cơ học của âm thanh thành các
tín hiệu để gửi về não bộ.
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1.2.2. Đặc điểm cảm thụ âm thanh của con người
 Phạm vi nghe âm thanh:
- Tần số: 20 – 20.000 Hz;

- Hạ âm: f < 20 Hz;
- Siêu âm: f > 20.000 Hz;
- Sự giảm thính giác do tuổi tác: tuổi càng cao, độ nhạy ở các âm thanh tần số
cao càng giảm rõ rệt;

- Độ nhạy cảm thụ âm lớn nhất ở tần số: 1.000 – 5.000 Hz.
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 Độ cao của âm thanh:
- Do tần số quyết định: âm thanh thanh có f lớn, âm thanh trầm có f nhỏ.
- 3 phạm vi tần số:
+ f thấp: 16 – 355 Hz (16 – 250 Hz);

+ f trung bình: 355 – 1400Hz (250Hz – 2kHz);
+ f cao: 1400 – 20000 Hz (2 – 20 kHz);

12

 Âm sắc âm thanh:

- Âm đơn: chỉ có một tần số;
- Âm phức hợp – đa âm: một âm cơ bản có cường độ mạnh nhất + họa âm +
âm tần số khác;
- Họa âm cho cảm giác về sắc thái âm thanh, quyết định âm sắc âm thanh;
nhờ họa âm nhận ra được giọng nói của người, nhạc cụ khác nhau cho dù có
phát ra cùng một nốt nhạc.
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 Cảm giác to, mức to:
- Đơn vị chủ quan đánh giá mức to nhỏ của âm thanh;
- Phụ thuộc vào mức âm (dB) và tần số âm;
- Đơn vị: phon;

- Ký hiệu: M
- Thang phon được lập bằng
cách chọn âm tần số 1000 Hz

làm chuẩn. Ở tần số này, trị
số mức to bằng đúng trị số
mức âm (dB)

Biểu đồ đường đồng mức to của Robinson & Dadson
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 Độ to:

- Đơn vị chủ quan đánh giá
cảm giác to nhỏ của âm
thanh nhưng thay đổi theo
tỷ lệ bậc nhất với cảm giác;
- Đơn vị: son;
- Ký hiệu: Đ;
- Quan hệ giức độ to và
mức to:
D = 2(M - 40)/10
Quan hệ giữa độ to và mức to
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Biểu đồ các đường
đồng độ to của
Steve
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 Khả năng định hướng nguồn âm và cảm thụ khoảng cách:
- Do hệ quả của thường nghe hai tai nên khi nghe một tai khả năng định
hướng hầu như không còn;
- Có sự chênh lệch về thời gian và cường độ âm đến mỗi tai do có sự chênh
lệch về quãng đường từ nguồn âm đến mỗi tai;
- Cường độ âm cũng ảnh hưởng đến tính định hướng của tai;
 Hiện tượng che lấp
- Xảy ra khi nghe âm thanh trong môi trường ồn.
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1.3. Đo âm thanh (SV chuẩn bị seminar)
1.3.1. Mức âm hiệu chỉnh A, B, C, D
- Máy đo âm thanh hoạt động trên nguyên tắc tác động của áp suất âm
thanh, như tai người;
- Nhưng microphon của máy lại có độ nhạy đồng đều với mọi tần số âm
thanh, khác tai người;
- Để chuyển đổi gần đúng kết quả khách quan của máy đo về cảm giác chủ
quan của con người, phải dùng các mạch hiệu chỉnh tương ứng với các
đường đồng mức to gần mức khảo sát nhất;
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- Để đơn giản, chia đường
đồng mức to thành 4 vùng
và xác định đường trung
bình cho các vùng đó:

+ Vùng A: các đường đồng
mức to từ 0 – 40 dB (dB A);
+ Vùng B: từ 40 – 70 dB
(dBB);
+ Vùng C: > 70 dB (dBC);
+ Vùng D: xét đến tác động
của tiếng ồn tần số cao,
mức âm lớn (dBD).
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1.3.2. Dải tần số âm
- Sử dụng để nghiên cứu âm thanh,
chế tạo các dụng cụ đo;
- Xác định: tần số giới hạn dưới (f1)
và tần số giới hạn trên (f2);

- Bề rộng của dải tần số:
Δf = f2 – f1
- Có 3 dải tần số chính:
+ Dải 1 ôcta khi f2/f1 = 2: nghiên
cứu trong âm học phòng và âm học
môi trường;
+ Dải 1/2 ôcta khi f2/f1 = 21/2 =
1.41: ít sử dụng;
+ Dải 1/3 ôcta khi f2/f1 = 21/3 = 1.26;
nghiên cứu cách âm.

Bảng tần số chuẩn theo ISO – R266 20

1.3.3. Phổ âm thanh, phổ tiếng ồn
- Phổ âm thanh: Biểu diễn mức âm theo
tần số của chúng, gồm có phổ vạch và
phổ liên tục.
- Trong phép đo âm học, sử dụng hai
nguồn âm mẫu:
+ Tiếng ồn trắng: có điểm năng lượng
âm phân bố đều trên mọi tần số, mức âm
tăng dần theo dải 1 ôcta hoặc 1/3 ôcta;
+ Tiếng ồn hồng: năng lượng âm tỉ lệ
nghịch với tần số, có mức âm không đổi
trong dải 1 ôcta hoặc 1/3 ôcta;

Phổ vạch của một loại nhạc cụ
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1.3.4. Phương pháp biểu diễn và tính toán kết quả đo
Xác định và biểu diễn phổ âm theo dải 1 ôcta từ các kết quả đo theo dải 1/3
ôcta:
+ Mức âm theo dải 1 ôcta chính là tổng mức năng lượng âm của 3 dải 1/3 ôcta
tương ứng;
+ Gọi các mức âm theo dải 1/3 ôcta tương ứng là: L1, L2, L3
L1 = 10lg(I1/I0) = 10lg(p1/p0)2

L2 = 10lg(I2/I0) = 10lg(p2/p0)2
L3 = 10lg(I3/I0) = 10lg(p3/p0)2
+ Mức âm tương ứng của dải 1 ôcta theo dải 1/3 ôcta:
Loct = 10lgΣIi/I0 = 10lgΣ(pi/p0)2
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1.4. Truyền âm ngoài trời
 Đặc điểm:
- Sóng truyền ở ngoài trời là sóng chạy: chỉ lan truyền đi mà không quay
trở lại do không gian ngoài trời là trống trải;
- Truyền âm ngoài trời chịu ảnh hưởng của thời tiết: gió, phân bố nhiệt độ
theo chiều cao từ mặt đất;
- Chịu ảnh hưởng của hút âm bề mặt đất;
- Truyền âm có thể gặp chướng ngại vật như nhà cửa, tường chắn, hàng
cây.
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1.4.1. Sự tắt dần âm thanh theo khoảng cách
a) Nguồn âm điểm
+ Cường độ âm: Giảm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách:
Ir = P/4πr2
Trong đó:
I: cường độ âm (W/m2);
P: công suất nguồn (W);
r: khoảng cách tới nguồn âm (m)
+ Mức âm tại khoảng cách r:
Lr = Lp – 20lgr – 11 (dB)

25

+ Mức âm chênh lệch tại các khoảng cách:
ΔL = L1 – L2 = 20lg(r2/r1) (dB)
Nhận xét: Khi khoảng cách tăng lên gấp đôi, mức âm giảm đi 6 dB
đối với nguồn âm điểm;

+ Lưu ý: Hệ số định hướng Q:
 Trường hợp tổng quát: Nguồn âm điểm có tính định hướng Q (Q là
tỷ số giữa cường độ âm theo hướng khảo sát và cường độ trung bình
đối với mọi hướng ở cùng khoảng cách) bức xạ năng lượng P vào một

góc khối Ω, cường độ âm ở khoảng cách r:
Lr = Lp + 10lgQ - 20lgr - 10lgΩ

(dB)
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- Khi truyền âm đều vào không gian (Q = 1, Ω = 4π), mức âm tại r có
dạng:
Lr = Lp – 20 lgr – 11 (dB)
- Khi truyền âm trên mặt phẳng (nửa không gian: Ω = 2π), mức âm tại r
có dạng:
Lr = Lp – 20lgr – 8 (dB)
- Khi truyền âm từ góc nhị diện (Ω = π), mức âm tại r có dạng:
Lr = Lp – 20lgr – 5 (dB)
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b) Nguồn âm đường (bức xạ sóng trụ)
+ Quan hệ giữa cường độ và khoảng cách: Độ giảm cường độ âm từ
khoảng cách r1 (I1) đến khoảng cách r2 (I2) theo quan hệ:
I1/I2 = r2/r1
+ Độ chênh lệch mức âm:
ΔL = 10lgr2/r1

(dB)

Nhận xét: Khi khoảng cách tăng lên gấp đôi, mức âm giảm đi 3 dB đối
với nguồn âm đường;
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1.4.2. Xác định mức âm tổng
cộng của nhiều nguồn
 Trường hợp có hai mức âm L1,
L2:
+ Nếu L1 = L2:
LΣ = L1 + 3 dB
+ Nếu L1 ≠ L2, L1 > L2:

L Σ = L 1 + ΔL
ΔL = 10lg(1 + a), trong đó:

a = 10

L2 - L1
10

Biểu đồ để tra ΔL – mức âm gia tăng khi
biết hiệu số L1 – L2.
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 Trường hợp có n mức âm bằng nhau cùng truyền đến điểm khảo sát: L1 = L2
= … = Ln = L
LΣ = L + 10lgn (dB)
 Trường hợp có n mức âm khác nhau cùng truyền đến điểm khảo sát: Mức âm
tổng cộng xác định bằng cách cộng dồn;
Ví dụ: Xác định tổng mức âm tại điểm A do 3 nguồn âm cùng truyền tới có mức
là L1 = 85dB, L2 = 80 dB, L3 = 82 dB
 Ta có thể cộng dồn theo mức từ cao đến thấp
L3 – L1 = - 3 dB => a  0.5
do vậy
∆L13  1,8 dB => L13 = L1 + ∆L13  86.8 dB
và
L2 – L13 = - 6,8 dB => a  0.21
do vậy ∆L123  0,83 dB nên
L123 = L13 + ∆L123  87,6 dB
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1.4.3. Ảnh hưởng của vật cản đến truyền âm
- Một phần năng lượng âm phản xạ trở lại làm tăng mức âm ở phía
trước;
- Phía sau vật cản tạo thành bóng âm mà độ lớn của nó phụ thuộc
kích thước vật cản và bước sóng âm;
- Tần số càng cao bóng âm càng rõ rệt;
- Tần số thấp, khi bước sóng xấp xỉ hoặc lớn hơn vật cản âm thanh
có thể xâm nhập vào bóng âm do hiện tượng nhiễu xạ;
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1.5. Truyền âm trong phòng kín
1.5.1. Hệ số hút âm và lượng hút âm
- Hiện tượng: Cường độ âm bị phản xạ
thấp hơn so với âm truyền tới bề mặt
kết cấu.
- Công thức:
It = Ip + Ih
Trong đó:
It: cường độ âm tới mặt kết cấu;
Ip: cường độ âm phản xạ;
Ih: cường độ âm bị hút.
- Hệ số hút âm: đặc trưng cho khả
năng hút âm của vật liệu:
α = Ih/It
- Hệ số phản xạ âm:
β = Ip/It
32

- Lượng hút âm A (m2)

A = Sα
- Lượng hút âm tổng cộng của các bề mặt trong phòng:
ΣA = ΣSiαi + ΣamNm
Trong đó:
Nm: số vật hút âm có trong phòng;
am: lượng hút âm của một vật.
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1.5.2. Trường âm trực tiếp và trường âm phản xạ
- Năng lượng âm trực tiếp:
I1 = P/4πr2
Trong đó:
P: công suất nguồn âm;
r: khoảng cách từ nguồn đến điểm khảo sát.
- Năng lượng âm phản xạ:
I2 = 4P(1 - α)/Sα
Với
α = ΣSiαi/ΣSi = A/S
- Hằng số của phòng: Đặc trưng cho khả năng hút âm của phòng:
B = Sα/(1 - α) = A/(1 - α)I2
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- Năng lượng âm tổng cộng:
Ir = I1 + I2 = P(1/4πr2 + 4/B)
- Mức âm tổng cộng tại điểm khảo sát:
Lr = Lp + 10lg(1/4πr2 + 4/B)
- Trường âm phản xạ: khi r đủ lớn, mức âm trong phòng không phụ
thuộc khoảng cách và bắt đầu từ khoảng cách đó, mức âm trong phòng
được coi là cố định:
Lpx = Lp + 10lg(4/B)
- Trường âm trực tiếp: khi người nghe ở gần nguồn âm
Ltt = Lp + 10lg1/4πr2
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CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM TRƯỜNG ÂM
TRONG PHÒNG
2.1. Nghiên cứu âm học phòng
2.2. Các phương pháp nghiên cứu âm học phòng
2.3. Phân loại và đánh giá các phòng thính giả
2.4. Thiết kế âm học theo nguyên lý âm hình học

36

2.1. Nghiên cứu âm học phòng
 Giả thiết:
Âm thanh lan truyền trong phòng kín
được giới hạn bởi các bề mặt kết
cấu: trần, tường sàn...
 Hiện tượng:
- Âm bị hút bởi các bề mặt;
- Âm bị phản xạ từ các bề mặt trở lại
phòng, chồng chéo lên nhau, hòa
hợp với nhau tạo thành trường âm;
- Khối không khí trong phòng nhận
sóng âm – sóng áp suất cũng bị dao
động
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 Kết quả:
- Trường âm trong phòng không đồng nhất tại các điểm khác nhau
trong phòng;
- Trường âm ảnh hưởng trực tiếp đến sự cảm thụ âm thanh trong
phòng đó;
 Mục đích nghiên cứu:
Tìm hiểu quá trình truyền âm trong phòng, ảnh hưởng của nó đến
sự cảm thụ âm thanh, nhờ đó đưa ra tiêu chuẩn và phương pháp thiết
kế phòng có chất lượng âm thanh cao.
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2.2. Các phương pháp nghiên cứu âm học phòng
Các phương pháp nghiên cứu:
 Lý thuyết sóng: nghiên cứu trường âm theo đúng bản chất sóng của âm thanh,
coi phòng như một hệ thống dao động điều hòa ba chiều, âm thanh là một tín hiệu

tác động trong một dải rộng tần số, mới chỉ đưa ra được kết luận định tính nên ít
được áp dụng trong thực tế;
 Lý thuyết thống kê: sử dụng toán học thống kê nghiên cứu trường âm trong
phòng, mức độ chính xác phụ thuộc sự phù hợp giữa các điều kiện âm học thực tế
so với các giả thiết, là chỗ dựa chính cho thiết kế âm học phòng;
 Lý thuyết âm hình học: trường âm được hình dung dưới dạng tổng hợp của các
tia phản xạ qua lại giữa các bề mặt phòng, đơn giản hóa quá trình truyền âm, giúp dễ
hình dung bức tranh trường âm, dễ giải thích các hiện tượng âm học, xác định ảnh
hưởng hình dạng các bề mặt kết cấu đến trường âm, áp dụng nhiều trong thiết kế,
chính xác cao khi nghiên cứu các âm tần số cao của âm thanh.
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2.3. Phân loại và đánh giá các phòng

thính giả
 Phân loại:
- Nhóm 1: Nghe trực tiếp từ nguồn âm:
Giảng đường, hội trường, nhà hát;
- Nhóm 2: Nghe qua hệ thống điện
thanh:
+ Phòng có nguồn âm: studio âm
thanh…
+ Phòng phát lại âm: rạp chiếu
phim…
- Nhóm 3: nghe âm thanh trực tiếp và
điện thanh: phòng khối tích lớn, phòng
đa năng với nhiều chức năng sử dụng
khác nhau.
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 Đánh giá:
- Đối với các phòng nghe tiếng nói: đánh giá bằng Độ rõ âm tiết
(DRAT): tỷ lệ % giữa các âm tiết ghi đúng với toàn bộ âm tiết đã đọc:
+ Độ rõ rất tốt: DRAT > 85%;
+ Độ rõ tốt: DRAT 75 – 85%;
+ Độ rõ đạt yêu cầu: DRAT 65 – 75%; (Người nghe phải chú ý khi
nghe);
+ Độ rõ không đạt: DRAT < 65%:
- Đối với các phòng nghe ca nhạc: Đánh giá bằng phương pháp chủ
quan (nghe "hay" hoặc "không hay").
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2.4. Thiết kế âm học theo nguyên lý âm hình học
2.4.1. Nguyên lý âm hình học
- Khi âm thanh tới một bề mặt có kích thước là a → xảy ra các hiện tượng
sau đây:
+ Khi a >> λ (1,5 ÷ 2 lần) thì xảy ra hiện tượng phản xạ định hướng. Đây
là hiện tượng tốt trong trường âm. Người ta lợi dụng hiện tượng này để
thiết kế các phản xạ âm bổ sung cho các điểm xa nguồn âm.
+ Khi a ≈ λ → Xảy ra hiện tượng phản xạ khuếch tán. Đây cũng là hiện
tượng tốt trong trường âm.
+ Khi a << λ → Xảy ra hiện tượng nhiễu xạ âm thanh. Đây là hiện tượng
xấu trong trường âm → loại bỏ.
- Nguyên lý âm hình học chỉ được áp dụng khi a >> λ.

Q
Q

a
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2.4.2. Thiết kế bề mặt phản xạ âm
- Điều kiện để thiết kế âm hình học khi kích thước các bề mặt a >> λ
λmax = 17m
f = 20 ÷ 20.000 Hz
λ = v/f
- Tại những vị trí xa nguồn âm, độ rõ thường bị giảm do các nguyên nhân
sau:
+ Sự hút âm của bề mặt.
+ Số phần tử môi trường ngày càng tăng lên năng lượng âm chia nhỏ
trong quá trình lan truyền. Để khắc phục hiện tượng này cần thiết kế
những bề mặt phản xạ âm ở tường bên, ở trần, đặc biệt là phần trần,
tường bên gần bề mặt phản xạ sân khấu, kích thước 5 ÷ 6m.
Xa sân khấu có thể nhỏ hơn 2 ÷ 3m. Bề mặt phản xạ nên lấy dư ra 0,5m
về mỗi phía.
2.4.2. Áp dụng nguyên lý âm hình học để thiết kế hình dạng phòng
(SV chuẩn bị seminar)
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CHƯƠNG 3. VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU HÚT ÂM
3.1. Tính chất hút âm của vật liệu và kết cấu
3.1.1. Giải thích sự hút âm và phân loại vật liệu
- Định nghĩa: Năng lượng âm bị hút là phần năng lượng âm khi đập vào bề
mặt kết cấu không quay trở lại vào phòng;
- Năng lượng âm bị hút gồm:
+ Năng lượng âm bị mất mát trong vật liệu;
+ NL âm bị lan truyền theo kết cấu;
+ NL âm truyền qua kết cấu;
- Nguyên nhân:
+ Do ma sát: NL âm biến thành NL nhiệt;
+ Do không khí bị nén: NL âm biến thành NL nhiệt;
+ Các thành lỗ biến dạng bị nóng lên: NL âm biến thành NL nhiệt;
+ Do biến dạng dư: NL âm bị mất mát dưới dạng cơ năng.
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- Phân loại vật liệu hút âm:

+ Vật liệu hút âm xốp:
 Loại có thành lỗ cứng, không đàn hồi, hút âm do ma sát của không
khí với thành cứng và do sự truyền nhiệt của VL: bê tông bọt, gạch xốp;

45

 Loại có thành lỗ đàn hồi: hút âm theo 4 nguyên tắc dựa trên các
nguyên nhân đã được đề cập trước. Loại này gồm có bông khoáng,
bông thủy tinh, các loại tấm sợi mềm, các loại thảm dệt, đan.
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+ Kết cấu dao động cổng hưởng:

Hút âm do dao động của mặt kết cấu dưới tác dụng của sóng âm; Hút
âm xảy ra mạnh nhất ở vùng tần số cộng hưởng của kết cấu;
+ Kết cấu cộng hưởng không khí:
Hút âm do sự dao động của khối không khí trong kết cấu;

Hút âm do ma sát của khối không khi với thành kết cấu trong phạm vi
tần số khá hẹp được tính toán trước;
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+ Kết cấu hút âm phối hợp:

Chế tạo đặc biệt để phối hợp các tính năng hút âm của ba loại kể trên;
Áp dụng được trong phạm vi tần số thường gặp;
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3.1.2. Đo hệ số hút âm theo phương pháp phòng vang:

- Hệ số hút âm mẫu của vật liệu xác định từ kết quả đo thời gian âm vang
trước và sau khi bố trí VLHA:
- Hệ số hút âm của diện tích S1 xác định theo công thức Sabine:
α1 = (0,16V/S1)(1/T1 - 1/T0) + 0,16V/ST0
T: Thời gian âm vang;
V: Thể tích của phòng (m3);
S: diện tích các bề mặt trong phòng (m2)
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3.2. Các loại vật liệu và kết cấu hút âm

3.2.1. Vật liệu hút âm xốp
- Các khe lỗ hở của VLHA xốp không bị đóng kín giống vật liệu cách nhiệt mà thông
ra mặt ngoài của VL;
- Nguyên nhân tiêu hao năng lượng âm thành năng lượng nhiệt chính là do ma sát;
- Bông khoáng, bông thủy tinh, chế phẩm từ sợi: HA mạnh ở tần số cao;
- Tấm ép bông khoáng có thể để trần chất thô vật liệu hoặc sơn phủ trang trí
(không che các lỗ hở) có thể đặt trực tiếp lên mặt kết cấu hoặc đặt cách mặt kết
cấu một lớp không khí;
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3.2.2. Kết cấu dao động cộng hưởng hút âm

- Cấu tạo: Bao gồm một tấm mỏng, được đóng kín hoặc dán trên hệ sườn gỗ hoặc
kim loại, cách mặt tường một lớp không khí;
Tấm mỏng: gỗ dán, gỗ ván, thạch cao, xi măng, chất dẻo…;
- Nguyên tắc hoạt động: Sóng âm tới mặt kết cấu, áp suất âm làm tấm mỏng dao

động, NL âm biến thành cơ năng và nhiệt năng để thắng nội ma sát của VL. Đồng
thời, kết cấu như một hệ thống dao động cơ học có tần số dao động riêng, khi tần
số này trùng với tần số âm thì kết cấu sẽ dao động mạnh nhất và khả năng hút âm
sẽ đạt cực đại tại tần số này;
- Xác định tần số cộng hưởng fo:
fo = 600/√(md)
m: khối lượng tấm mỏng, kg/m2;
d: chiều dày của lớp không khí.
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- Hút âm mạnh ở tần số thấp: kết cấu hút âm tần số thấp;

- Khả năng hút âm tăng nếu đặt đằng sau lớp vật liệu xốp phía sau tấm mỏng;
- Ưu điểm: kết cấu đơn giản, chịu được va đập, dễ làm sạch, có thể tạo được bề
mặt bất kỳ làm phong phú nội thất và tăng tính khuếch tán của trường âm;
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3.2.3. Kết cấu cộng hưởng không khí
- Nguyên tắc hoạt động: giống ống cộng hưởng Helmholtz;
- Sự mất mát NL âm chủ yếu dưới dạng nhiệt do ma sát của không khí
với thành lỗ, nếu được dán thêm lớp vải thì ma sát tăng và khả năng hút
âm tăng;
- Kết cấu hút âm mạnh và rõ rệt tại một pham vi tần số xung quanh tần số
cộng hưởng fo:
fo = co/2π√S/(l + 1,6R)V
trong đó:
co: vận tốc âm trong không khí, cm/s;
R: bán kính cổ, cm;
S: diện tích tiết diện cổ, cm2;
V: thể tích không khí phần thân ống, cm3
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- VLHA hiện đại: Các tấm đục lỗ có thể bằng gỗ, kim loại, nhựa, thạch cao trộn
bông thủy tinh hoặc bông khoáng;
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3.2.4. Kết cấu hút âm phối hợp
- Hút âm mạnh trong vùng tần số rộng
hơn
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CHƯƠNG 4. CÁCH ÂM CHO CÁC KẾT CẤU PHÂN CÁCH NHÀ CỬA
4.1. Sự lan truyền âm trong nhà cửa và phương pháp đánh giá cách âm
 Nguồn ồn nghiên cứu:

+ Tiếng ồn không khí: tiếng nói, tiếng hát, tiếng phát thanh, truyền hình… được
nghiên cứu đối với các vách, cửa sổ, cửa đi và sàn giữa các tầng nhà;
+ Tiếng ồn va chạm: tiếng bước chân trên sàn, tiếng vật rơi… chỉ nghiên cứu cho
sàn nhà;

Sự lan truyền hai tiếng ồn này không giống nhau → phương pháp đánh giá khác
nhau
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4.1.1. Tiếng ồn không khí
- Sóng âm 1: truyền trực tiếp qua
các khe hở, mối nối không khí; các
cửa sổ và cửa đi mở thông giữa hai
phòng;
- Sóng âm 2: nguồn âm đập vào kết
cấu phân cách 2 phòng, bị dao động
uốn cưỡng bức trở thành nguồn âm
mới bức xạ tiếng ồn vào phòng cách
âm – truyền âm trực tiếp;
- Sóng âm 3, 4, 5: lan truyền theo
dạng sóng dọc, sóng ngang theo kết
cấu, một phần bức xạ vào phòng
một phần lan truyền xa hơn đến các
phòng khác trong nhà – truyền âm
gián tiếp, năng lượng nhỏ hơn
truyền âm trực tiếp: tiếng ồn kết
cấu.
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- Hệ số truyền âm: tỷ số giữa phần năng
lượng âm truyền qua và năng lương âm
tới:
τ = t/i
- Khả năng cách âm:

R = 10lg1/τ
- Khả năng cách âm R một cách chính
xác phải xác định bằng thực nghiệm:
R = L1 – L2 – 10lgA/S
Trong đó:
L1: mức ồn trong phòng có nguồn ồn, dB;
L2: mức ồn trong phòng cách âm, dB;
A: lượng hút âm trong phòng cách âm, m2; lượng hút âm thực của phòng
khảo sát xác định theo Sabine.
S: diện tích kết cấu khảo sát, m2;
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4.1.2. Tiếng ồn va chạm
- Bản chất: là sự va đập giữa vật
thể và kết cấu.
- Tại vị trí va chạm có động năng rất
lớn truyền vào kết cấu;
- Năng lượng này tập trung trên
diện tích rất nhỏ và lớn hơn nhiều
so với tiếng ồn không khí, lan
truyền mạnh và xa theo kết cấu nhà
cửa nếu chúng liên kết cứng với
sàn;
 Đánh giá cách âm va chạm: đo
trực tiếp mức ồn va chạm dưới sàn
khi trên sàn xảy ra va chạm;
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- Do có rất nhiều loại va chạm khác nhau trên sàn, mỗi loại có mức ồn và
phạm vi tần số tác động khác nhau;
- Sử dụng máy va chạm chuẩn làm nguồn âm mẫu khi đo và đánh giá
cách âm va chạm;
- Trị số đo được hiệu chỉnh về một phòng có lượng hút âm chuẩn là 10
m2 gọi là mức âm va chạm chuẩn dưới sàn: Lc (dB):
Lc = Lv + 10lgA/10
Lc: Mức âm va chạm chuẩn;
Lv: mức âm va chạm trung bình đo được trong phòng dưới sàn khi máy
va chạm chuẩn làm việc trên sàn;
A: lượng hút âm trong phòng đo.
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4.2. Cách âm không khí của các kết cấu

4.2.1. Kết cấu một lớp đồng nhất
 Có 3 phạm vi tần số chịu ảnh hưởng khác nhau khi nghiên cứu truyền âm qua
kết cấu:
 Phạm vi tần số thứ 1: Khả năng cách âm phụ thuộc vào độ cứng của kết cấu
và thường xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Với kết cấu có S > 10m2 có các tần số
cộng hưởng thường < 50 Hz nên trên thực tế không ảnh hưởng đến phạm vi tần
số khảo sát cách âm (100 – 32000 Hz);
 Phạm vi tần số thứ 2: Khả năng cách âm phụ thuộc khối lượng của nó theo
định luật khối lượng trong cách âm;
 Phạm vi tần số thứ 3: Định luật
khối lượng mất hiệu quả, khả năng
cách âm phụ thuộc hiện tượng cộng
hưởng.
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 Định luật khối lượng trong cách âm:
R = 20lg(mf) – 54

(dB) (*)

Trong đó:
R: khả năng cách âm;

m: khối lượng kết cấu (kg/m2);
f: tần số âm.
 Phương pháp dựng gần đúng đường đặc tính tần số cách âm R của
kết cấu:

 B1: Xác định khả năng cách âm ở tần số 500 Hz theo định luật khối lượng
(công thức (*)). Xác định điểm A (h.a);
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 B2: Qua A dựng đường nghiêng 4dB/ôcta theo quy luật tần số
thực nghiệm trong cách âm (h.b);

 B3: Xác định fgh theo bảng 7.1 và đưa vào biểu đồ (h.c);
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 B4: Xác định độ giảm cách âm ΔR ở fgh phụ thuộc
hệ số mất mát của VL, xác định điểm B (h.d);
 B5: dựng đường đặc tính tần số cách âm R như
sau (h.e):
+ Trong khoảng 1 octa dưới fgh dựng đường giảm
cách âm từ trị số trên đường R hạ thấp dần tới điểm
B;
+ Phía trên fgh, từ B dựng đường dốc 10 dB cho tới
C, giao điểm của đường này với đường R thực
nghiệm (dốc 4dB);
+ Từ C dựng đường dốc 6db/octa
ở các tần số cao cho đến 3200 Hz.
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4.2.2. Kết cấu nhiều lớp
4.2.2.1. Kết cấu 2 lớp
- Về mặt cơ học, kết cấu hai lớp làm việc như hệ thống hai khối lượng m1
và m2 liên kết với nhau bởi 1 lò xo;
- Khe không khí càng lớn thì lực đàn hồi của lò xo càng giảm;
- Sóng âm đập vào tấm thứ nhất, gây ra dao động uốn, truyền qua khe
không khí sang tấm thứ hai làm cho nó cũng dao động và trở thành nguồn
âm mới bức xạ âm vào phòng;
- Khả năng cách âm phụ thuộc m1, m2 và hiện tượng cộng hưởng của hệ
thống.
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- Định luật khối lượng:
+ Độ dốc của đường R: 6 – 8dB;
+ Khả năng cách âm trung bình của kết
cấu hai lớp trong phạm vi f từ 100 –
3200 Hz, cao hơn khả năng cách âm
trung bình của kết cấu 1 lớp từ 4 – 9
dB;
- Cộng hưởng của mỗi tấm:
+ fgh1 = fgh2: khi 2 tấm có cùng độ dày,
cùng khối lượng; kết cấu dao động
mạnh do hiện tượng cộng hưởng xảy
ra trên cùng một tần số và khả năng
cách âm giảm đáng kể;
+ fgh1 ≠ fgh2: hiện tượng cộng hưởng
xảy ra ở tần số khác nhau, khả năng
cách âm tốt hơn.

=> Sử dụng các vật liệu, độ
cứng, khối lượng khác nhau
để chúng có fgh khác nhau,
nâng cao khả năng cách âm
của kết cấu hai lớp.
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- Xác định tần số cộng hưởng của hệ thống hai tấm:
+ Tần số cộng hưởng của hệ thống khối lượng – lò xo – khối lượng:
fch = 600√((1/m1 + 1/m2)/d)
+ Khi sóng âm tới kết cấu là khuếch tán:
fch = 840√((1/m1 + 1/m2)/d)
Trong đó:
d: chiều dày lớp không khí;
m1, m2: khối lượng các tấm, kg/m2;
+ Kết luận: Tìm giải pháp để đưa fgh xuống dưới tần số khảo sát cách âm
(< 80 Hz) bằng cách:
 Tăng d nếu kết cấu làm bằng hai tấm VL nhẹ;
 Giảm d nếu kết cấu làm bằng hai tấm VL nặng.
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+ Ở các tần số dưới fch: Lớp không khí đóng vai trò lò xo không có tác
dụng – hai tấm trở nên liên kết cứng với nhau, khả năng cách âm như
kết cấu 1 lớp;
+ Ở các tần số lớn hơn fch: Tính đàn hồi của lò xo truyền dao động từ
tấm này sang tấm kia làm âm bị tiêu hao, khả năng cách âm cao hơn
so với kết cấu 1 lớp có cùng khối lượng.
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- Cộng hưởng của khe không khí:
+ Lớp không khí sẽ cộng hưởng dưới tác dụng của sóng âm mỗi khi tần
số của sóng âm tới bằng nco/2d, trong đó, n là số nguyên dương;
+ Các tần số cộng hưởng của lớp không khí này thường nằm ở tần số
cao gây ra sự suy giảm cách âm của toàn hệ thống ở các tần số này;
+ Muốn nâng cao khả năng cách âm ta phải đưa tần số cộng hưởng này
vượt qua phạm vi 3200 Hz – điều này mâu thuẫn với việc hạ thấp tần số
cộng hưởng (fch) của toàn hệ thống;
- Giải quyết: Đưa vào khe không khí VLHA để VLHA tiêu hao một
phần năng lượng âm và do đó triệt tiêu cộng hưởng trong lớp
không khí.
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4.2.2.2. Kết cấu 3 lớp
- Độ dốc của đường đặc tính tần số cách âm R khoảng 10 dB/octa và độ
nâng cao khả năng cách âm của nó ở tần số trung bình khoảng 5dB so
với kết cấu 2 lớp;
- Ở tần số thấp, khả năng cách âm của kết cấu 1, 2, 3 lớp xấp xỉ như
nhau;
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4.3. Các kết cấu không đồng nhất về cách âm
4.3.1. Ảnh hưởng của các khe và lỗ hở đến cách âm
- Truyền âm qua các khe lỗ hở phụ thuộc vào kích thước của nó: kích
thước lớn sẽ giảm cách âm nhiều hơn nhiều lỗ nhỏ có tổng diện tích
bằng lỗ lớn;
- NL âm truyền qua khe hở luôn lớn hơn lỗ hở có cùng diện tích: do sóng
âm truyền qua khe hở là sóng trụ có trở sóng nhỏ hơn sóng cầu truyền
qua lỗ hở;
- Lỗ hở trong các kết cấu có khả năng cách âm lớn lại làm giảm khả
năng cách âm của kết cấu đó.
 Kết luận: kết cấu có khả năng cách âm cao càng phải xử lý thật
kín các khe, lỗ hở;
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4.3.2. Khả năng cách âm của cửa đi và cửa sổ
 Cửa đi:
+ Cửa nhẹ: có chớp hoặc để hở, thông thoáng; chúng cách âm kém;
+ Cửa nặng: dùng ở lối ra vào chính hoặc các phòng chính, chúng cách
âm có thể đạt tới 20 – 30 dB;
+ Cửa cách âm đặc biệt: dùng cho studio âm thanh, phòng hòa nhạc…:
chúng phải có cấu tạo đặc biệt, có khối lượng lớn;
+ Khe hở làm giảm khả năng cách âm của cửa từ 5 – 10 dB;
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 Cửa sổ:
+ Cửa chớp: cách âm kém, khả năng cách âm không đáng kể;
+ Cửa kính 3- 5mm, đóng kín, chèn kỹ khe hở: cách âm chỉ đạt tới 10 20 dB;
+ Loại 30 dBA: kính dày 1 lớp 8mm hoặc hai lớp 4mm, khe không khí
6mm, khe hở bịt kín;
+ Loại 35 dBA: kính dày 1 lớp 19mm. Nếu kính dày 2 lớp thi khe không
khí tối thiểu 45mm;
+ Loại 42 dBA: Kính 2 lớp, khoảng cách 100 mm;
+ Khi cửa sổ mở, tác dụng cách âm hoàn toàn không còn nữa;
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4.3.3. Xác định khả năng cách âm trung bình của kết cấu không đồng
nhất
 Giả thiết: Bức tường có diện tích S1 có khả năng cách âm R1 và cửa sổ
có diện tích S2 có khả năng cách âm R2.
 Tìm: Khả năng cách âm trung bình của kết cấu.
Giải:
R1 = 10lg(1/τ1)
R2 = 10lg(1/τ2)
R = 10lg(∑Si /∑τi Si)
Trong đó:
R: khả năng cách âm trung bình của kết cấu;
τi: hệ số truyền âm của mỗi bộ phận;
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4.3.4. Mức ồn tổng cộng truyền vào phòng (MOTC)
- Định nghĩa: MOTC là tổng năng lượng tiếng ồn truyền qua tất cả các kết
cấu vào phòng, không kể tiếng ồn sinh ra trong bản thân phòng đó;
- Công thức:
L -R

L = 10lg (Si10

i

10

i

) - 10lgA

i

Trong đó:
Li: Mức ồn sau kết cấu thứ i có khả năng cách âm Ri và có diện tích là Si;
A: Lượng hút âm trong phòng cách âm (m2);
n: Số lượng kết cấu có trong phòng;
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4.4. Cách âm va chạm cho sàn nhà
4.4.1. Sự lan truyền âm va chạm
- Va chạm trên sàn: Sóng lan truyền nhanh trong VL, khi tới mặt sàn một
phần lớn NL âm phản xạ trở lại mặt trên, phần nhỏ bức xạ vào phòng
dưới sàn thành âm không khí;
- Va chạm trên sàn còn tạo ra biến dạng cục bộ tại sàn và lan truyền dưới
dạng sóng uốn – BX âm thanh vào phòng dưới sàn;
- Có thể xảy ra hiện tượng cộng hưởng của sàn nhưng xảy ra ở tần số
rất thấp, ngoài phạm vi nghiên cứu;
- Khác với lan truyền âm không khí NL âm va chạm có trị số lớn, tắt dần
chậm nên lan truyền khá xa đến các phòng khác trong nhà.
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4.4.2. Các biện pháp là giảm lan truyền âm va chạm
4.4.2.1. Nguyên tắc chung
+ Nguyên tắc 1: Cắt rời kết cấu hoặc đưa vào giữa chúng các lớp vật liệu
đàn hồi (Cắt đường truyền âm).
+ Nguyên tắc 2: Sử dụng các vật liệu mềm, đàn hồi đặt trên bề mặt sàn
(Giảm bớt năng lượng âm).
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4.4.2.2. Các loại sàn cách âm
a) Sàn nổi
- Được thực hiện theo nguyên tắc 1, gồm một
lớp sàn đặt nổi trên tấm chịu lực nhở một lớp
đệm đàn hồi;
- Đệm đàn hồi chính là lớp cách âm va chạm:
bông khoáng, tấm sợi gỗ mềm, thảm bằng
sợi đay, cao xu, gỗ bấc,… chiều dày từ 0,5 –
2cm;
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b) Sàn ván ghép và sàn packe
- Khả năng cách âm va chạm chỉ nâng cao đôi chút nhờ sự khác nhau về
tính đàn hồi giữa gỗ và bê tông;
- Muốn nâng cao khả năng cách âm thì dầm gỗ đỡ mặt sàn phải được
đặt trên đệm đàn hồi.
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c) Sàn có trần treo
- Trần treo phải kín để tránh đường truyền âm trực tiếp xuống phòng;
- Kết cấu treo phải mềm để tránh tạo ra đường truyền âm mới;
- Vật liệu làm trần treo không nên quá cứng;
- Trần treo giảm được tiếng ồn từ phòng tầng trên qua sàn xuống phòng
tầng dưới, nhưng không giảm được truyền âm va chạm sang các phòng
bên cạnh;
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d) Sàn có lớp trải mặt sàn
- Tấm trải chất dẻo: Hiệu quả kém;
- Tấm trải cách âm: Có hai lớp, lớp làm mặt sàn sạch chế tạo bằng chất
dẻo, phía dưới nó là lớp cách âm bằng xơ thực vật hoặc cao su, chất
lượng cách âm va chạm khá tốt;
- Tấm trải bằng thảm: Thảm len, thảm sợi thực vật, thảm cói…
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