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:الخالصة

یهدف البحث الى تقلیل او تخمید الضوضاء الصادرة من . تعتبر الضوضاء من المشاكل الكبیرة التي تعاني منها المدن المزدحمة
ي هذه الدراسة عزل مولد كهربائي صغیر حیث تم ف.المولدات الكهربائیة الصغیرة وذلك بعزلها بمواد متوفرة ذات كلفة منخفضة

ثم قیاس شدة الصوت للموجة الصوتیة الصادرة نتیجة عمل المولد قبل وبعد العزل واختیار المادة ,  باستخدام ثالثة مواد عازلة
كارتون طبقات, الفایبر(هيمحلیة متوفرة بشكل واسعو اقتصرت الدراسة على استخدام ثالثة مواد عازلة. المثلى للعزل

حیث بینت الدراسة ان عازلیة االسفنج هي االفضل والسبب هو ان االسفنج یحتوي على الكثیر من الفجوات ).االسفنج,البیض
.الصغیرة التي تسبب ممانعة عالیة لنقل الطاقة الصوتیة
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Abstract:
Noise pollution represents one of the greatest problems in the large cities. In this study the

noise caused by the working of small electric generators was reduced by insulating the generators

by using some available and cheaper materials. The noise generated was measured before and after

the insulation of the generators for each of the three materials used in this study.The study was

limited to the use of three local dielectric materials widely available is (Fiber, egg cartons layers,

sponge). This showed that the sponge is the best insulation and the reason is that the sponge

contains a lot of small gaps that cause high resistance to the transfer of acoustic energy.
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المقدمة. 1.1
المجال العملي وذلك للسیطرة علیها والحد تعتبر الضوضاء من المواضیع المهمة التي استقطبت اهتمام المهندسین والباحثین في

]1[عصام عیسى عمران وأخرونمن االدبیات التي درست التلوث الضوضائي قام الباحث و . ن تأثیراتها السلبیة على الحیاةم
كیة بتحلیل  مستوى الضغط الصوتي المنبعث من المكائن االنتاجیة واثره في الثلوث الضوضائي داخل معمل االكیاس البالستی

اظهرت النتائج ان مستوى الضوضاء في اغلب مواقع العمل تجاوز الحدود , التابع لشركة الفرات العامة للصناعات الكیمیاویة
شار البحث الى اسالیب معالجة التلوث الضوضائي ومنها استعمال المساند المطاطیة حیث قللت من التلوث كذلك ا, المسموحة

قامو بدراسة تأثیر التلوث الضوضائي للمولدات االهلیة ]2[سعید قاسم و علي زوزان علي سحراما الباحثان %. 33,5بنسبة 
250م الى 50من النتائج التي تم التوصل الیها ان مسافة التلوث بالضوضاء تقدر من   , في الجانب االیمن من مدینة الموصل

عبد الرحمن مردان ر قام الباحث من جانب اخ. وان المولدات الكهربائیة تعتبر من مصادر التلوث البیئي الكبرى في القطرم
ومقارنتها مع الحدود المسموح , بدراسة التلوث الضوضائي في مدینة الزبیر وقیاس مستویات الضوضاء الناجمة منها]3[واخرون
وقد استخدم لهذا الغرض , ث بأجراء قیاسات میدانیة لالهم مصادر الضوضاء في مدینة الزبیرحیث اعتمد اسلوب البح. بها دولیاً 

جهاز قیاس مستوى الضوضاء بوحدة قیاس الدیسیبیل وقد بینت هذه الدراسة ان الضوضاء الناتجة عن االجهزة المنزلیة ومولدات 
وقد سجلت اعلى المستویات في مولدات البنزین % 40,5بنسبة الكهرباء المنزلیة احتلت المرتبة االولى في تأثیرها على السكان

ومن االدبیات التي . دیسبیل داخل المنزل) 51-44(الصغیرة التي تستخدم في المنازل حیث تتراوح شدة ضغط الصوت مابین 
تضمنت دراسة الضوضاء المختلفة التي یتعرض لها االنسان ]4[حسین شاكر البحراني الباحثتناولت موضوع التلوث الضوضائی

حیث اوضحت نتیجة االستبیان بأن المواطن في هاتین المدینتین . من خالل استبیان وزع في المدینتین, مدینتي النجف والكوفةفي 
ث بلغت النسبة اهم هذه المصادر كانت الضوضاء الناتجة من صوت المولدات حی, مصادر تسبب الضوضاءیعاني من ستة 

حیث بینت هذه الدراسة ان شدة ضغط الصوت الناتج من المولدات , من المواطنین بأالضافة الى المصادر االخرى% 52
.دیسیبل اعتمادًا على حجم ونوع المولدة وطریقة تشغیلها) 92-70(الكهربائیة تتراوح بین 

او منطقة صناعیة وتجاریة تخلو من المولدات الكهربائیة وهي غالبا ففي الوقت الحاضر وبعد تدهور التیار الكهربائي فال نجد بیت
قد یؤدي ما تولد ضوضاء لها تأثیرها على البیئة والصحة مثل الغضب والتوتر واألرق وارتفاع ضغط الدم والتعرض له لفترة طویلة 

مستویات الضجیج وامكانیة ایجاد حلول محلیة نا نهتم باختیار هذا الموضوع في دراستنا الحالیة وتشخیص لمما جعالى اعاقة السمع
تقلیل او تخمید الضوضاء الصادرة من المولدات الكهربائیة الصغیرة وذلك هو لذالك فان الهدف من هذه الدراسة .لهذه الظاهرة 
.متوفرة ذات كلفة منخفضةبعزلها بمواد

)التلوث السمعي(الضوضاء . 2. 1
التلوث الضوضائي هو خلیط متنافر من األصوات ذات استمراریة غیر مرغوب فیها، وتحدث عادة بسبب التقدم الصناعي، یرتبط 

وتقاس عادًة بمقاییس مستوى . التلوث السمعي أو الضوضائي ارتباطًا وثیقًا في األماكن المتقدمة وخاصة األماكن الصناعیة
[5].هي الوحدة المعروفة عالمیًا لقیاس الصوت وشدة الضوضاءوالدیسیبلالصوت، 
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انواع التلوث السمعي. 1
ضعف مستدیم في السمعهو تعرض دائم ومستمر لمصدر الضوضاء وقد یحدث : تلوث مزمن.
وهو تعرض لفترات محدودة لمصدر أو مصادر الضوضاء ومثال ذلك التعرض : تلوث مؤقت ذو أضرار فسیولوجیة

.وقد تحدث تلف داخلياألذن الوسطى، ویؤدي إلى إصابة للمفرقعات
ویؤدي الورشأو واألماكن المزدحمةالشوارعتعرض لفترة محدودة لمصدر ضوضاء، كضجیج : تلوث مؤقت دون ضرر ،

[6].یعود لحالته الطبیعیة بعد فترة بسیطةضعف مؤقت في السمعإلى 

االثار المترتبة على التلوث السمعي. 2
لتعیین نوع العالقة بین الضوضاء واآلثار الناتجة عنه، ألن هذه اآلثار تختلف من شخص آلخر، وهي تعتمد ال توجد وسیلة دقیقة

:على عدة عوامل، منها
شدة الصوت ودرجته، ویتناسب التأثیر وشدة الخطورة طردیًا مع فترة التعرض.
حدة الصوت، األصوات الحادة أكثر تأثیرًا من الغلیظة.
لصوت، كلما قلت المسافة زاد التأثیرالمسافة من مصدر ا.
فجائیة الصوت، فالصوت المفاجئ أكثر تأثیرُا من الضجة المستمرة.

.نوع العمل الذي یزاوله اإلنسان أثناء تعرضه للضوضاء، مثل األعمال التي تحتاج لتركیز شدید غیر األعمال العادیة

ضوضاء محركات االحتراق الداخلي. 3. 1
وهي ,الخ ....االحتراق الداخلي ذات تطبیقات كثیرة في الحیاة العملیة مثل وسائط النقل ومولدات التیار الكهربائي وأن محركات 

جنب لمراعاة تقلیل الضوضاء الناتج عن ى وسائل استخدمت لراحة اإلنسان حیث بدأت الدراسات المكثفة لتحسین أدائها جنبا ال
یمكن تصنیف و فكر المهندسین في أیجاد محركات ذات كفاءة  عالیة وبدون ضوضاءاحتراق الوقود المستعمل لتشغیلها حیث

[8]:ضوضاء المحركات الى 

ضوضاء الدینامیكا الهوائیة. 1
تتضمن ضوضاء الغاز الخارج والهواء الداخل باإلضافة الى الضوضاء المتولدة بواسطة مراوح التبرید والمراوح اإلضافیة وجریان 

[9].مةالهواء بصورة عا

ضوضاء االحتراق. 2
تشیر الى الضوضاء المنبعثة من اهتزاز سطوح تركیب المحرك وأجزاء المحرك نتیجة الطاقة العالیة المتولدة من احتراق الوقود 

[8].والتي تشكل معظم الضوضاء الصادرة من المولد

ضوضاء اخرى. 3
العادم والضوضاء  الصادر عن الوحدات الثانویة لتولید الطاقة تتمثل بمعظم الضوضاء االخرى المتولدة مثل خروج غازات 

.الكهربائیة
المواد الصوتیة. 4. 1

حیث , المواد الصوتیة هي تلك المواد التي یكون لها القدرة على تخفیف حدة الصوت تبعا لتركیبها او لسلوكها الفیزیائي او لكلیهما 
. لیل الضوضاء او حتى تنقیة االصوات مثل استودیوهات التسجیل الصوتي تستخدم هذه المواد من اجل العزل الصوتي او تق
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:وتصنف المواد الصوتیة حسب طبیعتها الى 
المواد الماصة للصوت. 1

حیث تعتمد على طبیعة الصوت بانه طاقة موجیة وبالتالي لتركیب هذه المواد القدرة على ,تعتبر من اهم المواد في عزل الصوت 
.الموجة الصوتیةامتصاص طاقة 

حیث یكون المقیاس الذي یصف هذه المواد هو معامل االمتصاص والذي یعتمد على زاویة سقوط الموجة الصوتیة والتردد وتتراوح 
[10].الخ....قیمته من صفر الى واحد مثل الصوف الزجاجي الصوف الصخري 

المواد الحاجزة للصوت. 2
. الكتله السطحیة والتخمید العالي الداخلي الذي تمتلكه اللیونة مثل صفائح الرصاص الصفة التي تتمیز بها هذه المواد كثافة
[12].مقیاس هذا النوع من المواد هو النفوذیة 

المواد المشتتة للصوت.3
ع تعتمد على قابلیتها على تشتیت طاقة الموجة الصوتیة وذلك من خالل االنعكاسات الصوتیة المتشتتة باتجهات متعددة وضیا

. طاقة الموجة الصوتیة
الفقدان الصوتي. 5. 1

عندما تسقط الموجة الصوتیة الصادرة من المصدر على احد الجدران او القواطع سوف ینعكس جزء منها والجزء االخر یمتص من 
.قبل مادة الجدار والجزء االخیر من الطاقة الصوتیة ینفذ خالل الجدار

مقاومة اخذ الطاقة الصوتیة وتحویلها الى طاقة اهتزازیة والتفسیر الفیزیائي و المیكانیكي العزل الصوتي هو قابلیة القطعة على 
لهذه الظاهرة هو ان الموجات الصوتیة عندما تقابل السطح فان جزیئات الهواء تصدم السطح وتجد من السهولة ان تمدد وتحرك 

.للتحرك تحت تاثیر الضغط الصوتي هذا السطح فان العزل الصوتي یعني الممانعة التي تبدیها المادة
وتعتمد على سمك المادة . بینما تعرف النفوذیة بانها النسبة بین شدة الصوت النافذ من المادة الى شدة الصوت الساقط علیها 

[12].ومدى الترددات وزاویة سقوط الصوت على الحاجز
]19[)1- 1(مبینة في الجدول وفیما یلي بعض المواد المحلیة التي یمكن ان تستخدم كعازل للصوت

المواد العازلة للصوت) 1- 1(جدول 
)(dBالفقدان الصوتي (mm)السمك المادة 

628زجاج محلي
4026فایبر كالس
5025.7لیف النخیل

1225.7بالستك شفاف
1225.1)مالیزي(خشب مضغوط 
310.6كارتون محلي 

التجربة وطرق القیاس. 1. 2
بطریقة تمكننا من تقلیل االول الى اضرار الضوضاء وتاثیرها السلبي فكان البد من التفكیرالجزءبعدما تعرضنا في 

ثم قمنا باجراء بعض العملیات الصناعیة ,ت كلفة قلیلة ومتوفرة بشكل واسعفعمدنا الى استخدام مواد عازلة للصوت وذا,الضوضاء
ة محیط المولدة التي عازل للصوت یتضمن نظام تبرید هوائي للسیطرة على درجة حرار البسیطة علیها لتكون على شكل صندوق 

.  درجة سیلیزیة) 33-17(حیث كانت درجة الحرارة لذالك الیوم 13/3/2012تم اخذ القراءت في یوم .هستوضع بداخل
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اجزاء المنظومة. 2. 2
لغرض تثبیت المادة ) سم45* سم50*سم50(ت وبإبعاد یتكون من حدید زاویة على شكل متوازي المستطیال: هیكل حدیدي - 1

).2-1(العازلة علیه انظر الشكل 
).3- 1(انظر الشكل ) كارتون طبقات البیض و الفایبر , االسفنج (تم استخدام ثالث مواد عازلة : المادة العازلة - 2
حب الهواء من الخارج عن طریق ثقوب تم تثبیت مفرغة هواء في السطح العلوي لصندوق العزل تقوم بس: مروحة التبرید - 3

).4- 1(جانبیة لغرض تبرید المولد أثناء العمل انظر الشكل 
)2-1(في البحث مبینة في الجدول مواصفات المولد الكهربائي المستخدم- 4

مواصفات المولد) 2- 1(جدول 
)مدینة فیوجین(صیني المنشاء

TIGERالعالمة التجاریة

TG950المودیل

احمرالون
واط500القدرة

مكبس واحد–محرك ثنائي الشوط المحرك
بنزیننوع الوقود

لتر4,2سعة خزان الوقود
ملم330* ملم 320* ملم 380)االرتفاع*العرض*الطول(االبعاد 

منظومة القیاس.3. 2
جهاز تسجیل الصوت. 1

channel,16 bit,44100Hz (CD 2(اعتمد القطة بمواصفات  quality)(
)mp3-MPWG Layer 3(وتسجیل الصوت بمواصفات 

برنامج تحلیل الصوت. 2
وهو برنامج حسابي جاهز ومتطور یعتبر كمسجل یقوم بتسجیل الصوت الداخل من خالل الالقطة COOL PROبـرنـامـج

وبطاقة الصوت ویقوم بتحلیله إلى مستوى ضغط الصوت مع التردد  حیث في  البدایة یحسب متوسط ضغط الصـوت مع الزمـــن 
.لى مـدى التردد یر لیحـول المـدى الزمــني اـوم بالتحـویــل الســریع لفــور ثــم یق

8000(تـم اختیار . هذا البرنامج فیـه عـدة اختــیارات  لعدد النقاط فــي الثانیة الواحــدة ومدى التردد ومدى مستوى ضغــط الصوت 
وذلك الن اكثر ما تتحسسه االذن البشریة یقع ) 0-4(KHZنقطــة في الثانیـة الواحدة وذلك لزیادة الدقة ، ومدى التردد من ) 

وذلك الن الضوضاء غالبا ما تكون بین dB (110-0)،وتم اختیار مدى مستوى ضغط الصوت بین ) KHZ)4-1بین 
dB(70-110) كما تم اختیار(16 bit) والتي تدخل في الدقة حیث یتحسس عندها البرنامج(19.6 mv/step).
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الموازنة بین عزل الصوت وارتفاع درجة حرارة المولد.4. 2
أن عملیة تقلیل الضوضاء باستخدام مواد عازلة للصوت یؤدي إلى زیادة درجة الحرارة  داخل الحیز المعزول بمرور الزمن مما 

. یسبب تأثیر سلبي وخطیر على المولد لذلك یجب استخدام نظام تبرید مناسب لهذه الحالة

ریدنظام التب. 1
سوف نستخدم نظام التبرید الهوائي ، وذلك باستخدام مفرغة الهواء تناسب حجم العزل ، وتربط على السطح العلوي من الصندوق 
العازل للصوت وتسحب الهواء الساخن من داخل الحیز المعزول ، وتطرحه خارجًا وتستمد طاقتها الحركیة من طاقة المولد 

اء من الحیز المعزول یتطلب ان یحل هواء بارد نسبیًا محل الهواء الساخن المفرغ ، لذلك سوف الكهربائیة ذاته ولكن تفریغ الهو 
نقوم بعمل عدة ثقوب  دائریة صغیرة او فتحات مستطیلة صغیرة على السطوح الجانبیة من صندوق العزل لیتم نفاذ الهواء الخارجي 

).اء من مناطق التركیز العالي الى مناطق التركیز الواطئ ینتقل الهو ( الى داخل الحیز المعزول حسب مبدأ فرق الضغط 

المشاكل التي ترافق عملیة التبرید. 2
. أن فتحة المفرغة تسبب خروج قدر من الضوضاء إلى خارج الحیز المعزول بصورة مباشرة - 1
.ـــازل أن فتحات التهویــة الجانبیــة المستطیلة الشــكل تسـبب خــروج الضـوضاء من جـــوانب الع- 2

:للتغلب على هذه المشاكل او تقلیلها تم القیام ببعض اإلجراءات التصمیمیة الالزمة 
سم5نضع طبقة من العازل تحت الطبقة العلیا الحاویة على  المفرغة وبأبعاد اقل منها ب - 1

مما یؤدي إلى كسر الموجة الصوتیة وأضعاف طاقتها دون تأثیر على سم10من كل جانب والمسافة بین هاتین الطبقتین هي
.عملیة خروج الهواء الساخن

تحیط بفتحة التهویة المستطیلة من جانبیها العلوي او نقوم بتقلیل سمك الفتحة 45نقوم بعمل حافة مستطیلة مائلة بزاویة - 2
).5- 1(انظر الشكل 1رقمالمستطیلة أو قطر الثقوب الدائریة لنفس السبب أعاله النقطة 

حساب االداء الحراري. 3
لعزل اثناء عمل حسب األداء الحـــراري لمنظومـــة التبریـــد عن طـــریق اخـــذ عــــــــــــــــدة قراءات لدرجـــةحـــرارة الهواء داخل صندوق ای

ــــــــف تغـــــیر درجــــــــة الحـــرارةحیث تم , دقیقة30-15لمدة تتراوح من الحــــراريالمولد بواسطــــة المتحســـس  الهواء رســـم عـــــالقـــة تصـ
كذالك تم رسم تفیر درجة حرارة المحرك مع الزمن عند استخدام العازل وبدون العازل كما ).6- 1(مــع الـــزمـــن انظر الشكل الخارجي

).7-1(في الشكل 

النتائج والمناقشة. 1. 3
ومقدار العزل الحاصل بعد وضع صندوق العزل ) tiger(ة توضح النتائج العملیة للضوضاء الصادرة من مولد نوع هذا الفقر 

) .الكفائة الحراریة (ومناقشة التغیر بالدرجات الحراریة قبل وبعد العزل 

ومقارنة النتائج قبل وبعد العزل )dbضغط الموجة الصوتیة بالدیسیبل (و ) frequencyالتردد (النتائج ممثلة بشكل منحنیات بین
) بالدیسیبل(یوضح النتائج العملیة لمتوسط ضغط الموجة الصوتیة )2-1(الجدول. إضافة الى حساب معدل العزل لكل مادة

. الصادرة من المولد
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الصادرة من المولد) بالدیسیبل(النتائج العملیة لمتوسط ضغط الموجة الصوتیة )2- 1(جدول 

المادة
معدللبدون حم

العزل
)دیسیبل(

معدلمع حمل
قبل العزل

)دیسیبل(
بعد العزل

)دیسیبل(
قبل العزل

)دیسیبل(
بعد العزل

)دیسیبل(
العزل

)دیسیبل(
57.019931.768125.2552.796731.497321.299االسفنج
57.019951.40495.61552.796736.833615.96الفایبر

57.019935.803321.21752.796735.553517.243البیضكارتون طبقات 
:لكل مادة عازلة ولكل حالة من الحاالت التالیة) ثانیة60(تم تسجیل الموجة الصوتیة الصادرة من المولد لفترة زمنیة مقدارها 

بدون عزل وبدون حمل- 1
بدون عزل مع الحمل- 2
مع العزل بدون حمل- 3
مع العزل مع الحمل- 4

من .ثانیة)60-30(ثانیة ثم من ) 30-0(رسم تغیر ضغط الموجة الصوتیة الصادرة من المولد مع التردد للفترة من بعد ذلك تم 
یمكن القول ان هذه الطریقة مجدیة حیث , )19-1(الى شكل ) 8-1(من شكل ئج الموضحة في الجدول والمخططات مالحظة النتا

قد انخفض بشكل ملحوظ خصوصا بالنسبة لالسفنج وكارتون طبقات ) ضاءالضو (ان ضغط الموجة الصوتیة الصادرة من المولد 
من المالحظ ان عازلیة االسفنج هي االفضل والسبب هو ان االسفنج یحتوي على الكثیر من الفجوات الصغیرة التي تسبب .البیض

لسبب یعود الى ان سطح كارتون ان عازلیة كارتون طبقات البیض هي افضل من الفایبر وا.ممانعة عالیة لنقل الطاقة الصوتیة
ان عازلیة الفایبر .طبقات البیض غیر من منتظم مما یسبب انعكاسات في الموجة الصوتیة وبالتالي فقدانها قدر كبیر من طاقتها

هي االضعف والسبب هو ان سطح الفایبر منتظم والیحتوي على تجاویف وبالتالي فان الموجة الصوتیة سوف لن تمر خالل مسار 
حیث ان درجة حرارة الهواء داخل صندوق العزل كانت , ان استخدام نظام التبرید الهوائي كان فعاال.یفقدها كثیرا من طاقتهاحرج

.سیلیزیةدرجة حراریة )50-40(تستقر تقریبا عند قیمة تتراوح بین 

:االستنتاجات. 1. 4
المولدات الكهربائیة بصورة خاصة ومحركات االحتراق یمكن بواسطة منظومة الحاسوب االلي قیاس الضوضاء الصادر من - 1

.الداخلي او اي مصدر صوت بصورة عامة وبنجاح بواسطة المكونات الصلبة للحاسب والبرمجیات
كارتون حفظ , طبقات البیض (یمكن استخدام مواد محلیة متوفرة بشكل واسع مثل الصوف الزجاجي واالسفنج والكارتون - 2

.لفة وامكنیاتها في التخمید والتي بواسطتها یمكن تقلیل الضوضاء الصادر من المولد الكهربائيبسبب قلة الك) االجبان
ومشمع ) 25.7بمعدل فقدان صوتي (یمكن استخدام مواد ذات طبیعة فیزیائیة مشابهة للصوف الزجاجي مثل لیف النخیل - 3

)20.2بمعدل فقدان صوتي  (
.السرعة وتزداد الضوضاء اعتمادًا على تغیر هذه المتغیرات, الحمل , عن المصدر الضوضاء تعتمد على عدة متغیرات مثل البعد-4
من المالحظ ان عازلیة االسفنج هي االفضل والسبب هو ان االسفنج یحتوي على الكثیر من الفجوات الصغیرة التي تسبب - 5

.ممانعة عالیة لنقل الطاقة الصوتیة
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:المصادر. 1. 5
تحلیل منسوب الضغط الصوتي المنبعث من المكائن االنتاجیة واثره في . "عباس عبد الحسین, محمدسعاد , عصام عیسى عمران-1

2008, 1العدد , المجلد الواحد والعشرون, مجلة التقني, "التلوث الصناعي

ب االیمن من دراسة تأثیر التلوث الضوضائي للمولدات االھلیة في الجان", سحر سعید قاسم الطائي و علي زوزان علي صالح-2

.2012اب ,18العدد , 19المجلد , مجلة جامعة تكریت للعلوم, )"GIS(باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة مدینة الموصل 

مستویات التلوث الضوضائي في مدینة الزبیر واالثار ",عبد الرحمن جري مردان و طارق جمعة علي و اسامة حمید مجید-3

.2008, العدد الثامن, المجلد الرابع, مجلة ابحاث میسان" جغرافیةدراسة 2007الناجمة عنھ لعام 

, "دراسة حقلیة عن اھم مصادر التلوث الضوضائي في االحیاء السكنیة لمدینتي النجف والكوفة", حسین شاكر محمود البحراني-4

.2009, 4العدد , 2المجلد , مجلة القادسیة للعلوم الھندسیة

5-Simth, B. J, “Acoustic and Noise Control “ 2nd edition , Ch.1, 1995.

6-Harris , “Hand Book of Noise Control”, 2nd edition, McGraw-Hill Book Co., 1971.

7-Hassall J.R. & Zaveri K. , “Acoustic Noise Measurements”, Bruel & Kjaer, Denmark, 1979.

8-Donalde & Baxa, “Noise Control in Internal Combustion Engines”, John Wiley& Sons Co.,Ch.1 ,

1982.

9-Trade & Techn, “Hand Book of Noise Vibration Control”, Section 2a, 1979.

10-Bell & Lewis H.,“Industrial Noise Control”, Fundamental and application, Marcel Dekker, INC

NY, 1982.

11-Kabele D.F. & Anderkay G.A., “Techniques for Quietinhed”, Automotive Engineering, Vol.83,

No.9, September, 1975.

12- Jhon , “Time Saver Standards for Architectural”, McGraw-Hill Book Co., 1982.

13-Ashrae Hand Book Fundamental, 1st edition, 1989.

.1996, فبرایر/ شباط , 59العدد , المهندس االردني, "الضجیج والبیئة" , شفیق یونس .د-14
رسالة , "دراسة تاثیر خاصیة الحجب الهوائي على الضوضاء المنبعثة من نفاث حر", عبد الكریم عباس خضیر قاسم-15

.1996, بغداد, الجامعة التكنولوجیا, ماجستیر
, بغداد, الجامعة التكنولوجیا, رسالة ماجستیر, "ضاء المنبعثة من المركبات المنفردةقیاس وتحلیل الضو ", فوزي عبد الزهرة جواد-16

1983.
, الجامعة التكنولوجیا, رسالة ماجستیر, "تاثیر المسافة الجانبیة لمنفث مزدوج على مستوى الضغط الصوتي", نوفل محمد علي -17

1995, بغداد
. 1989, جامعة بغداد, رسالة ماجستیر, "ة في االبنیة السكنیةضوضاء المصادر الخارجی", حنان محمد احمد-18
رسالة , "تطویر وتنفیذ منظومة لقیاس الفقدان الصوتي لمواد العزل الصوتي من خالل منهاج تدریبي", أبتسام مهدي االنباري-19

. 1999, بغداد, الجامعة التكنولوجیا, ماجستیر
ئل عزل المولدات الكهربائیة وتقلبل الضجیج الصادر منها باستخدام القصب دراسة وتطویر وسا", محمد جاسم عاشور-20

.2002, جامعة البصرة, رسالة دبلوم عالي, "المضغوط المحلي
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یوضح الموجة الصوتیة)1-1(شكل

رسم توضیحي لجهاز العزل) 2-1(شكل 

مواد العزل المستخدمة) 3-1(شكل 
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التبریدتثبیت مروحة ) 4-1(شكل 

كسر الموجة الصوتیة) 5-1(شكل 
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یوضح تغیر درجة حرارة الهواء الخارج من غرفة العزل مع الزمن) 6-1(شكل 

تغیر درجة حرارة المحرك قبل وبعد العزل) 7-1(شكل 
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)ثانیة30-0(الزمن )بدون حمل(العالقة بین التردد وضغط الموجة الصوتیة الصادرة من المولد ) 8-1(شكل 

)ثانیة60-30(الزمن )بدون حمل(الصادرة من المولد العالقة بین التردد وضغط الموجة الصوتیة ) 9-1(شكل 

)ثانیة30-0(الزمن )مع الحمل(العالقة بین التردد وضغط الموجة الصوتیة الصادرة من المولد ) 10- 1(شكل رقم 
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)ثانیة60- 30(الزمن )مع الحمل(العالقة بین التردد وضغط الموجة الصوتیة الصادرة من المولد ) 11- 1(شكل رقم 

)ثانیة30-0(الزمن ) بدون حمل(الصادرة من المولد العالقة بین التردد وضغط الموجة الصوتیة ) 12- 1(شكل رقم 

)ثانیة60-30(الزمن ) بدون حمل(العالقة بین التردد وضغط الموجة الصوتیة الصادرة من المولد ) 13- 1(شكل رقم 
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)ثانیة30-0(الزمن )مع الحمل(العالقة بین التردد وضغط الموجة الصوتیة الصادرة من المولد ) 14- 1(شكل رقم 

)ثانیة60- 30(الزمن )مع الحمل(الصادرة من المولد العالقة بین التردد وضغط الموجة الصوتیة ) 15- 1(شكل رقم 

)ثانیة30-0(الزمن )بدون حمل(العالقة بین التردد وضغط الموجة الصوتیة الصادرة من المولد ) 16- 1(شكل رقم 
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)ثانیة60-30(الزمن )بدون حمل(العالقة بین التردد وضغط الموجة الصوتیة الصادرة من المولد ) 17- 1(شكل رقم 

)ثانیة30-0(الزمن )مع الحمل(التردد وضغط الموجة الصوتیة الصادرة من المولد العالقة بین ) 18- 1(شكل رقم 

)ثانیة60- 30(الزمن )مع الحمل(العالقة بین التردد وضغط الموجة الصوتیة الصادرة من المولد ) 19- 1(شكل رقم 
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