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Abstract. Sustainability is recognised as a necessary public good. 
Building sustainable buildings requires architectural methods, 
specifically CAD systems, that include suitable predictions of long 
term performance. Unfortunately the predominant view in the 
Building Industries of the Developed world is essentially short term; 
this is because building developers – not being the end users - are 
essentially interested in short term profit. Until they can see the 
‘value-added’ by sustainability impacting on the selling price of their 
buildings, they will not be motivated to build ‘sustainably’. 

This paper describes the issues that have led to this situation. 
It discussed how the advent of computers has allowed life-cycle data 
to be gathered over time, and may be included intro CAD system 
databases to enable sustainability performance predictions to be made. 
Once made we are now able to reap the benefits by performance 
benchmarking. The availability of this building performance 
information on-line is making life-cycle costing more readily 
available, and more accurate, allowing building developers, owners 
and users to make rapid and timely feasibility studies well in advance 
of design. This also allows owners to test various capital to operating 
cost options in order to get the best economic performance over time, 
as well as map future capital replacement cycles. 

These emerging possibilities are discussed in this paper. 
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1. Introduction 
Life-Cycle Costing is an integral feature of the assessment of sustainability, 
because sustainability takes the long-term view and demands that 
developments – particularly buildings – have the least impact on the future. 
That is, the least impact in terms of the non-renewable resources used, the 
minimum of wastage, and the minimum degradation of the planet for future 
generations. 

The design process is a means of postulating a physical solution to solve 
a complex problem. It stems from a description of the problem and proceeds 
by testing possible solutions to ensure that they solve the problem. A design 
solution progresses by incremental modification directed by the outcome of 
constant testing of whether it leads towards a better solution to the problem 
(Maver, 1970). Successful amendments to the design are incorporated into 
the project database until such time it is sufficient to uniquely describe the 
proposed building (Leifer, 1984). 

Computer Aided Design has developed not only by including computer 
aided means of conceptualising solutions, (that is the mechanics of evolving 
solutions and constructing their depictions), but also the means of testing 
hypothetical solutions to the problem. Computer programs that deal with 
cost modelling, resource scheduling, structural sufficiency, energy 
performance etc. in many instances preceded the development of CAD 
modelling programs (Lawson, 1982). The common theme has been using the 
Cartesian dimensions of the design solution as an index to related 
information: that is, elements in space when linked to related data can be 
used to automatically generate performance information. For example, cost 
data of materials when associated with the areas and volumes of components 
produce a materials cost estimate and schedule of quantities. 

A sophisticated extension of this would be the inclusion of data gathered 
from what we know of the performance of generically similar solutions to 
comparable problems. For example, the knowledge of the performance of 
one thousand existing government schools should be made available as 
performance benchmarks for new ones. Such tests of life-time practicality 
are every bit as relevant as tests for structural integrity or energy 
performance. 

This can be considered as a Design – Construct – Feedback loop where 
experience of other solutions in practice is fed back into the design process. 
This is becoming increasingly emphasised as ‘life-cycle costing’ supersedes 
simple short term capital cost considerations in importance. Such an 
inclusion into CAD is essential if the managerial techniques of 
‘benchmarking’ and ‘continuous improvement’ are to be introduced into 
portfolio management. 
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‘Benchmarking’ is a managerial technique that establishes the average 
performance across a portfolio of similar buildings. For example, the average 
cost of operating a Sydney CBD office building is $85 per square meter per 
annum (PCA, 2003). When managing a property portfolio we can use such 
knowledge to identify under-performing buildings. ‘Continuous 
improvement’ is the management technique of taking remedial action to 
improve the performance of the under-achieving examples. By doing so the 
average performance of the portfolio improves, and ultimately the 
benchmark changes – exposing the next round of under-achieving buildings. 

This becomes significant in the management of extensive property 
portfolios the capital value of which can be ‘guesstimated’ at hundreds of 
billions of dollars in the case of the Australian Government (Jacka, 1992; 
Pahlow, 2004). Modest savings made through management techniques will 
have a very significant payback. 

The organisation of experience of buildings-in-use is another area for 
computer application, as there are many thousands of individual transactions 
involved in the operation of building. This complexity can lead to a large 
array of Key Performance Indicators (KPI’s) such as those for University 
buildings (TEFMA, 2004). Hence information from buildings-in-use needs 
to be structured into coherent input into Computer Aided Design 
programmes. 

The reality is at present that buildings are constructed with short-term 
economics in mind. This is particularly so in the government sector where 
the endowment of buildings is a high-profile government act, but there is 
little political kudos in merely operating buildings. Non-residential buildings 
are generally too expensive for individuals to afford – around $2,000/m2 in 
Australia (Rawlinson’s, 2003). Even private companies and corporations 
have to seek finance from other lending institutions (Mann, 1992). 
Increasingly governments want to stretch their capital development 
programme over the widest area possible; there are many worthy projects 
vying for funding, so that governments are forced to seek the maximum 
amount of building for the minimum capital cost – again a short term 
expedient. 

2. What do we Mean by ‘Whole of Life’ of a Building? 

The life-cycle of a building encompasses its conception through design and 
construction. This includes the initial feasibility study where economic 
considerations tend to hold sway. It includes the buildings life in operation, 
during whose course the building might undergo many make-overs and 
transformations as the needs of the users change. Ultimately the life cycle 
includes the buildings disposal and demolition, hopefully with the materials 
being used as stock for other building projects. However, if the building 
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contains asbestos, or the site has become contaminated disposal could be a 
significant part of the life-cycle cost. 

Generally, organisations are concerned with the current year, and next 
years budget. If they have a forward plan – how far ahead can one predict. 
Few organisations think in terms of more than five years ahead (Avis et al, 
1989). 

It is society that asks building developers to build sustainably, and at 
present developers do not have the tools to forecast how the costs of doing so 
will reflect on their future earnings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure.1. Graph Showing the Future Value of $1 over time at 4%, 5%, and 10%. 
 

2.1 LIFE-CYCLE COST ELEMENTS 
These elements become significant when one looks at the relative ratio of 
lifetime cost. If the construction cost = 1, then the lifetime operating costs 
are in the order of 10, and the disposal costs in the order of 0.1. Looked at 
this way it is clear that it is more cost effective to perhaps spend more 
initially on the construction of the building if it leads to a lower cost-in-use. 
Unfortunately this perception is altered when one looks through the practice 
of costing future expenditures by their Net Present Values. The above graph 
(Figure 1) shows the value today of a cost of $1 in the future assuming that 
one could put money aside today at assumed rates of interest. For example 
39c invested today at @ 4% compound interest, 31c @ 5%, or 10c @ 10% 
would produce $1 in 24 years time. You can see that from this perception 
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future costs after 60 years appear negligible, therefore the long-term, 
sustainability considerations are reduced to irrelevance. 

2.2 THE BUILDING DEVELOPER 

 
Figure.2 Showing the Developers Cumulative Costs over Time. 

 
 
Let us consider the Developers role and perceptions. In the graph above 
(Figure 2) A to B represents the cumulative expenditures involved during the  
Feasibility and Design phase of the project. 

BC represents the site purchase commitment once development approval 
has been secured. It is likely that the developer has ‘hedged’ by offering the 
site vendor a purchase option pending building approval. That is, the 
developer offers a modest non-returnable deposit if the vendor agrees to sell 
at a negotiated price if and only if planning permission is obtained within a 
predetermined period. C to D represents the construction period with phased 
payments and the imposition of interest on development finance. 

The developers major and over-riding concern is to maximise profit on 
the sale of the project (EF). This is done by building at low cost, and selling 
high. The lower the construction cost, the less money is borrowed and less 
interest payable. Provided the quality of the project attracts the selling price 
sought, cheap construction is an advantage. 
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2.3 THE BUILDING OWNER 

 
Figure.3. The Building Owners Concerns – cumulative costs over time. 

 
 
 

The situation of the Building Owner’s perspective differs. In Figure 3 
above which graphs the cumulative costs of a building development over 
time, dD represents the capital cost of purchase of the building from the 
developer (including the developer’s profit). From the time of purchase there 
is interest to be paid on the purchase cost, as well as recurrent operating 
costs, such as rates, power, insurances etc. The costs of Repairs and 
maintenance are assumed to increase as the building ages due to the ravages 
of wear and tear. All of these costs are offset by the income stream from 
rental. 
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TABLE 1 . Sydney CBD Office Operating Costs (PCA, 2003). 
 
INCOME Average %age Upper Lower 

Total Rental Income 232.13 309.22 142.94 
Gross Income 261.02 355.22 159.18 

EXPENSES Cost Item 

Statutory Charges   34.99 43.6   44.91   23.95 
Energy     9.07 11.3     5.01     3.71 
Air Conditioning     6.71   8.4   11.88     2.45 
Lifts and Escalators     5.10   6.3     8.43     2.57 
Cleaning     4.99   6.2     7.70     2.46 
Insurance     4.54   5.6     6.28     2.86 
General Fees     4.20   5.2     9.01     0.98 
Repairs and Maintenance     3.20   4.0     6.60     0.95 
Caretaking & Overhead Wages 2.13   2.6     3.66     0.57 
Other Operating Expenses     1.67   2.1     3.61     0.22 
Sundries     1.57   2.0     2.81     0.25 
Security     1.47   1.8     2.82     0.33 
Fire Protection     0.65   0.9     1.11     0.23 

TOTAL $   80.29 $ 123.83 $   41.53 

     
Table 1 indicates the incomes and operating costs of buildings in the 

Sydney central business district in order of magnitude. Some, like taxes are 
fixed by others; others like energy are amenable to some control but are 
necessarily incurred. 

As the repairs and maintenance increase the total rate of expenditure 
approaches the rate of income, meaning that the profit margin is decreasing. 
The property owner has to decide whether the building has reached the end 
of its economic life, or whether to invest further capital to refurbish it in 
order to bring the operating costs back to manageable levels. 

2.3 THE BUILDING USER 

The user is possibly faced with fit-out cost ($500/m2 Davenport 91) – unless 
they lease it - before the space can be productively used. Users are then faced 
with rent, communications, power, consumables etc. Some of these, like 
local taxes and Insurance premiums are set by other parties, whereas some 
like cleaning, and power, are amenable to management – although they 
cannot be dispensed with. 
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These costs are likely dwarfed by the salaries and wages bill of the people 
employed and housed in the premises. User’s priorities are to maintain their 
income stream and ensure a positive cash-flow. Again, the controlling 
information is contained within their business Management Information 
Systems. 

3. Information 

In view of the mismatch between the various stakeholder’s perceptions it is 
easy to see how shared information can reduce the boundaries between them. 
Figure 4 below indicates an information environment encompassing the 
design/build and operation environments. An information environment that 
would link the design/construction phase with the longer term operational 
phase would have the following characteristics. 

3.1 AT THE DESIGN STAGE 
 
The design process involves the designers proposing a hypothetical structure 
made up of many thousands of individual components. These components 
are considered individually or in sub-assemblies and systems. Frequently 
systems are considered in separation from the design as a whole by 
consultants: such as the structure and air conditioning. The consultants work 
on the shared generalities, and feed back specifics to those in charge of 
design project integration. 

Computer tools such as AutoCad, ArchiCaad etc. are these days 
reasonably flexible in that different consultants can use specific add-ons or 
can otherwise interface with the CAD data files. In undertaking their systems 
designs the consultants not only specify particular components and products,  
but undertake simulations and models whose data is useful in establishing 
basic criteria that can be used in setting up the computerised building 
management system. For example, output volumes for variable air volume 
registers, and temperature set-points etc. Anticipated energy usage profiles 
and costs can be estimated given the predicted annual climate and building 
usage patterns. 
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Figure.4     The Design/Built and Operating Information Environment (after Leifer, 1984) 

 
 
 

As the components and systems are specified, an asset register emerges. 
Not only does this assist in informing the building owner, but one can 
foresee that relevant maintenance manuals and schedules will be available 
form the manufacturers via the internet. There is little reason why 
maintenance schedules for the entire building cannot be easily generated 
along with cost estimates for capital replacement cycles over time. 

The existence of these features in the hand-over data base to the potential 
building purchaser means that the purchaser can compare the future costs 
between different buildings. With this, the purchaser can take a longer term 
life-cycle cost view. 
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3.2 AT THE OPERATIONAL STAGE 
The owner, as we have seen, is most interested in the difference between 
rental income and the costs of ownership as this determines her/his profit 
margin. The major manageable components of on-going costs are repairs and 
maintenance (18.7% if we aggregate R&M with the operation of the lifts and 
air conditioning systems), and energy costs (11.3%) These two areas 
consume over half of the non-tax costs of operation. 

As we have seen, the asset register and preventive maintenance schedule 
should be transferred to the building owners Management Information 
System which will include a maintenance management program module 
depending on the size and complexity of the building portfolio. This is 
discussed more fully elsewhere,  eg. Thomas (2001). 

Between 1995 and 1998, Symonds Group spent about 18 months working 
with a computerised maintenance management system called Maximo® 
during which they developed the operating procedures for a government 
organisation. A Symonds Group team also worked on a Rolls Royce 
Aerospace Group project for seven months evaluating all the leading 
computer based maintenance management systems available at that time. 
After exhaustive research and demonstrations, Maximo was determined to be 
the best. 

Maximo is an asset based system. Every asset, from the whole estate 
down to every item likely to require maintenance, was given an asset number 
that uniquely identified what it was, where it was and what hierarchy it 
belonged to. Whenever a maintenance task was carried out it was recorded 
against the asset number. It was therefore possible to interrogate the system 
for costs related to any horizontal or vertical asset grouping. This provided 
easy means to identify any asset with greater maintenance demands than 
comparable assets, allowing the building managers to make informed 
decisions as to whether it would be cheaper, in the long run, to replace the 
asset completely or just keep fixing it when it went wrong. 

The system was set up on a network where each party to the process had 
a workstation and varying degrees of authority. Apart from the initial data 
input, which was carried out by the Symonds Group team, the procedures 
required the setting up of a “Help Desk” where reactive maintenance 
requests could be made. The Help Desk operator would key in the request 
that would be forwarded to the maintenance department. The latter would 
identify what the requirement was and the asset number(s) to which it related 
and feed this back into the system together with an approximate costing 
based on a pre-agreed “Schedule of Rates”. There was a financial threshold 
that, if exceeded, required the “task” to be electronically forwarded to the 
workstation of the member of staff with the relevant approval authority. 
He/she would electronically authorise the work (there were procedures to 
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deal with work request authorisation rejections) and email it back to the 
maintenance department to action. Once the work was completed details of 
the labour, plant and materials would be logged back on to the system. 

Maximo allowed all planned preventative maintenance jobs to be set up 
and automatically generated the work dockets at the appropriate time whilst 
capturing all the details of reactive maintenance. It must be appreciated that 
the setting up of the system and defining the operating procedures was a 
mammoth task. Just creating the asset code was a major exercise let alone 
gathering all the asset data which included manufacturers names, addressed, 
points of contact, model numbers, dates of manufacture, warranty details and 
expiry dates, part numbers and consumables together with maintenance 
procedures and intervals. 

The Symonds team were asked for input to a potential Saudi project that 
included a computerised maintenance management system being offered by 
a Saudi software source. We are also aware that the US Corps of Engineers 
Research Laboratory (USACERL) collected and collated maintenance 
information from all their buildings and developed a computer based 
methodology for predicting routine maintenance costs over a 25 year 
building life. This information was intended for use in calculating life-cycle 
costs. The maintenance prediction system was entitled MRPM (Maintenance 
Resource Prediction by Model) and covers everything from replacing a tap 
washer to replacing complete systems. One of the drawbacks was that it 
appeared to assume that the profile started at the end of the defects liability 
period of a new building and therefore wouldn’t necessarily be relevant for 
other segments of a building’s life. It also assumed that all maintenance tasks 
required were actually carried out when they were due and had no provision 
for deferring tasks within the profile. 

We do not know if USACERL developed a life-cycle costing program 
and, if so, whether it is available to the public but MRPM is in the public 
domain. Symonds acquired a copy of MRPM back in 1991 but found the 
reporting procedure in the supplied software only suited a military 
organization. Since the hard copy provided a detailed breakdown of labour 
plant and materials for each maintenance task, it would be a relatively easy 
task to write a database program to provide reports, using the data, in a more 
useful format. 
 One point of note is that MRPM does not appear to be in current use by 
the US Military. We may speculate that perhaps they now have something 
better. Initially design settings for equipment, and anticipated performance 
of environmental systems can be used as initial Key Performance Indicators 
(KPI’s) that can be modified at the in-use data set aggregates. Also, on-line 
comparisons with performance data from other similar portfolios allows a 
cross-check to be carried out. In Australia the Tertiary Educators Facility 
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Managers Association (TEFMA) collect and publish over one hundred and 
twelve KPI’s that cover twelve areas subscribed to by fifty six educational 
establishments. This allows each institution to compare its performance with 
similar institution and put into practice Continuous Improvement. 

3.3 COMPLETING THE LOOP 
Long term performance data is usefully fed back into the preparation of 
design briefs for future projects by identifying which combinations of 
equipment and design features work well, and which do not. Through these 
means the entire building stock can be improved. 

4. Summary 

Currently building developers do not adopt a life-cycle attitude to the 
buildings they sponsor. This is because they do not see evidence of a 
competitive advantage in building sustainably. This is in large part due to the 
lack of information systems that allow both they, and their prospective 
building purchasers to life-cycle cost options. 

The discussion above suggests that with today’s technology it should be 
possible to create an information environment that could provide the means 
of ‘short-circuiting’ this mismatch. The writers note that this is as applicable 
in Saudi Arabia as it is in Australia. 
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 استخدام خرائط الضوضاء لتحديد استعماالت األراضى وتخفيض الضوضاء         – ٢٠٠٤

 المؤتمر الدولى الثـانى للتنميـة فـى الـوطن           –فى المناطق الحضرية بمدينة أسيوط      

  .العربى

التجاهات الحديثة فى التصميم الصوتى للقاعات الموسيقية،        ا -٢٠٠٣ –مجدى رضوان  

 جامعـة   –)  الفكـر والتطبيـق    –العمران والبيئة   (المؤتمر المعمارى الدولى الخامس     

  .أسيوط
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  ٢٧

 لجهاز االستريو ببعض السيارات اليابانية حيث       ANCأضيف نظام الـ     •

  .قوم بإنتاج أصوات عكسية للضوضاء الداخلية لمقصورة السيارةي

تجرى أبحاث عن استخدام هذه النظم الفعالة للتحكم فى ضوضاء السفن            •

والغواصات وأبراج التبريد وفى عمل أغلفة واقية من الضوضاء يمكنها          

  .إحاطة أى مصدر للضوضاء

  : الخالصــة -٦

ة على أسلوب التجربـة والخطـاء       اعتمدت الصوتيات المعمارية لفترة طويل    
ثم دخلت عصر النظريات الفيزيقية والمعادالت التى تفسر        , والخبرة المكتسبة 

سلوك الصوت وموجاته وما تبع ذلك من حلول رياضية شديدة التعقيد ممـا             

جعلها غير عملية فى العديد من الحاالت ومما استوجب اللجوء إلى التبسـيط             

  .المخل فى كثير من األحيان

    ومع ظهور الكمبيوتر وما فتحه من آفاق ونشوء برامج المحاكاة وفكـرة            

الواقع االفتراضى وتمثيل الرسومات فقد بداء عصر جديد لعلـم الصـوتيات            

آخذا فى التقدم بسرعة والتطور المستمر، مما أتاح الفرصة لمزيد من الفهـم             

تية المعماريـة،   والدراسة والتقييم والوصول إلى افضل النتائج للمشاكل الصو       
وظهر ذلك واضحا فى مجاالت مختلفة والتى تناولها البحث وشملت األجهزة             

والدراسات واألبحاث الصوتية والتحكم فى األداء الصوتى للقاعات وتيسـير          

دراسة علم الصوتيات وخاصة للدارسين الجدد واخيرا فى مجاالت التحكم فى           

  .الضوضاء

أساسيا فى علم الصوتيات المعمارية الـذى            لقد اصبح الكمبيوتر عنصرا     
  .ما زال ينتظر المزيد من إسهامات الكمبيوتر فيه
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  ٢٦

   :ANC تطبيقات التحكم اإليجابى للضوضاء ٢-٥

وظهر ..  فى التحكم فى ضوضاء الميزات المغلقة        ANCتتضح أهمية الـ       
 – مقصـورات السـيارات      –ذلك جلياً فى تطبيقات أهمها دكتات التكييـف         

 بالتخلص  ANCـ   سماعات الحماية لألذن حيث يقوم ال      –شكمانات السيارات   
من الضوضاء ذات الترددات المنخفضة والتى تشكل عبئاً كبيراً على منتجى           
هذه الصناعات حيث تتطلب استخدام أوزان وأحجام كبيرة من المواد العازلة           

ولذلك فإننا نجـد أن     .. صوتياً أكثر من تطلبها الترددات المتوسطة والعالية        
فكرة التحكم الشامل للضوضـاء      تشمل تداخل بين     ANCمعظم تطبيقات الـ    

Passive Noise Control   للترددات المتوسطة والعالية بجانب اسـتعمال الــ 
ANCفيما يخص الترددات المنخفضة .  

  :(FAQ 2003) أمثلة لتطبيقات التحكم اإليجابى فى الضوضاء٣-٥

ظهر فى األسواق سماعات األذن التى تمنع سماع الترددات المنخفضـة            •
عاج بينما تسمح بسماع األصوات األخرى ذات التـرددات         المسببة لإلز 

. المتوسطة والعالية مثل أصوات المتحدثين أو أجهزة اإلنذار الصـوتية         
وقد استخدمت على نطاق واسع لقائدى الطائرات الهيليكوبتر والطائرات         

  .المروحية الصغيرة

 فى الشـكمانات    ANCاستخدمت العديد من شركات السيارات فكرة الـ         •
مما أتاح عمـل    .. لك للتحكم فى الضوضاء ذات الترددات المنخفضة        وذ

مما مكن هذه الشركات من     .. شكمانات بسيطة تسهل عملية خروج العادم     
زيادة قدرة المحركات وكفاءتها وتقليل الفاقد بسبب دفـع الغـاز خـالل      

  .الشكمانات التقليدية

استخدمت بعض الشركات الفكرة فـى تخفـيض ضوضـاء التـرددات             •
المنخفضة داخل مقصورات الطائرات المروحية أو السيارات حيث تـم          
وضع سماعات على أسطح الكابينة الداخلية تمنع سماع صوت المراوح          

الطائرة أو السـيارة     وزن   ساعد هذا األمر فى تخفيض    .. داخل الكابينة   
  .لحد كبير
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فالمجال الصوتى مثل الذى يحيط بمنزل ما حيث يحتوى الصـوت علـى                

ترددات عالية ذات موجات قصيرة باإلضافة إلى التركيب الهندسـى لكتـل            

ليس ) معقد(المبنى وما يجاوره ويجعل المجال الصوتى حول المنزل مركب          

لـتحكم اإليجـابى فـى       يسـهل ا    حين من السهل التحكم فيه إيجابياً ذلك فى      
ضوضاء الفراغات المحددة والمغلقة مثل كابينـة سـيارة خصوصـاً عنـد             

الترددات المنخفضة، وكذلك فى دكتات التكييف حيث يكون المجال الصوتى          

   .(Two Dimensional)ذو اتجاهين فقط 

وعادة فإن تخفيض الضوضاء فى مكان ما محدد يصاحبه تأثيرات جانبيـة              

حيث أن .. كل من حدوث تضخيم للصوت فى أماكن أخرى      غير مرغوبة تتش  

 وليس شامالً   Locally) محلياً( يستطيع التحكم فى الضوضاء      ANCنظام الـ   
Globally        الشـامل للمجـاالت     التـأثير ، وعموماً فإن يمكنه الحصول علـى 

الصوتية البسيطة، وتعقد المجال الصوتى فإنه يكون هنـاك ضـرورة إلـى             

من السماعات لبث الصوت المعاكس للحصول على تأثير        استعمال عدد أكبر    
ولهذا بزيادة التردد فإن المجال الصوتى يصبح أكثر تعقيداً أو تركيباً           .. أشمل  

ويصبح استعمال عشرات أو مئات من السماعات وما يصـاحب ذلـك مـن              

الحاجة إلى أجهزة كمبيوتر أكثر سرعة إلمكانية تشـغيل هـذا العـدد مـن               

  .راً ضرورياً لتحقيق إمكانية التحكم الشامل فى الضوضاءأم.. السماعات 

 تعمل بصورة جيـدة عنـدما       ANCومن ناحية أخرى فأن تطبيقات الـ           

وبـذلك فإنـه يمكـن      .. تكون الضوضاء المراد التحكم فيها ثابتة مع الزمن         

قياسها ومعرفة خصائصها قبل وصـولها إلـى المكـان المـراد تخفـيض              

يعطى فرصة كافية إلعداد األصوات العكسية لمجابهتها       مما  .. الضوضاء فيه   
فإن لم يمكن قياس الضوضـاء مبكـراً        .. مثل ما يحدث فى دكتات التكييف       

لتصحيح المستمر  لومعرفة خصائصها فأن األصوات العكسية البد أن تخضع         

عن طريق التغذية المرتدة األمر الذى يتطلب مرة أخـرى كمبيـوتر فـائق              

  .ب لهذه التغيرات السريعة والمستمرةالسرعة حتى يستجي
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  : أنواع التحكم اإليجابى فى الضوضاء ١-٥

 Active Noise: فكرة التحكم اإليجابى للضوضـاء همـا   ن لهناك مدخال   

Control    واآلخر هو Active Structural Control Acoustic.   

 Out of" الطـور "ع األول يتم إنتاج صورة مرآوية مختلفة فـى  فى النو

Phase      بينما يتعامل النـوع الثـانى مـع        ..  عن األصوات المسببة لإلزعاج

الضوضاء الناتجة من اهتزاز األسطح حيـث تقـوم مولـدات اهتـزازات             

Vibration Generatorsبالعمل على منع هذه األسطح من االهتزازات .  

الموجات ( بصورة جيدة عند الترددات المنخفضة       ANCوتعمل فكرة الـ    

عندما تكون أطوال الموجات أكبر من أبعاد الفـراغ الـذى توجـد             ) الطويلة

فإن استخدام  ) غير مركب (وكذلك عندما يكون المجال الصوتى بسيطاً       ..  فيه

ANC                للمجاالت الصوتية المركبة هو أمر مـا زال حتـى اآلن أبعـد مـن 

  .ية المتوفرة حالياًالتكنولوجإمكانيات 

مكونات نظام) ١٣(شكل 
التحكم اإلجيايب يف 

  الضوضاء
  Cowan 2000:  املصدر

Computer

Sound source  
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األدراج حتى منتصف الثمانينات نظراً العتمادها على وجود كمبيوتر سريع          

جهزة المستخدمة يتحكم فى سماعه إلنتاج صوت هو صورة مرآوية          ضمن األ 
تماماً للضوضاء التـى    

  .تسبب اإلزعاج

عند تداخل الصوت    

. يلغى كل منهما اآلخر   

، وقد بدأت   )١٢شكل  ( 

 ANCتطبيقــات الـــ 

ــذ  ــر منــ تظهــ

ــات  FAQ)الثمانينـ

2003).  

  

      سـية ويتكون النظام الفعال للتحكم فى الضوضاء من أربعـة مكونـات أسا           
  : هى (Cowan 2000))١٣شكل ( 

ومن أمثلته الهواء المتحرك داخـل      : المكان المصدر للضوضاء     •

  . سماعات هواء بداخلها–دكت التهوية 

   .Sensorsأو أى نوع أخر من الحساسات : ميكروفونات  •

وهـو يقـوم بقـراءة    : (Digital Signal Processor)كمبيـوتر أو  •

فونات ثم القيـام بإنتـاج الصـوت        المدخالت القادمة من الميكرو   
  .العكسى لها

  .تقوم بإخراج الصورة العكسية للضوضاء: سماعات  •

 فىاإليجابي التحكم فكرة) ١٢(شكل
 الضوضاء
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وتكـون هـذه    ..  يمكن وضع أكثر من مصدر صوتى فى المشهد الواحـد           

وعنـد  ..  )  مباشرة–جافة (األصوات مسجلة فى ملفات وهى أصوات أصيلة     

 فأن محـرك    (A3D) من مكان آلخر داخل مشهد الـ        (VR)تحرك مستعمل   

 يقوم بحساب البعد عن كل من المصـادر وكـذلك   Sound Engineالصوت 

االنعكاسات المحتملة من األسطح القريبة وكذلك أى حجـب أو انكسـار أو             

ونـوع مـادة    حيود ألشعة الصوت قد تواجهه فى مسارها وذلك تبعاً ألبعاد           
ويتم من خـالل متابعـة      . الحوائط المحيطة وكذلك المفروشات داخل الفراغ     

 ممـا  A3D الموجودة على كـارت الــ   Wave Tracingالموجات الصوتية 

  .يجعل عملية المتابعة اللحظية للصوت ممكنة

إن إدخال الخصائص الصوتية للمواد الداخلة فى تكوين المناظر قد أمكـن               

ل قاعدة معلومات ضخمة تضم األشـكال المختلفـة للمـواد           تحقيقه من خال  
وملمسها وكذلك خواصها الصوتية مثل معامل االمتصاص عند كـل تـردد            

  .وذلك بإعطاء كل مادة كود معين.. والنفاذية 

وحتى اآلن فإن كروت الصوت المتاحة تأخذ فـى حسـابها االنعكاسـات                

كمـا أن   .. االنعكاسات التالية   األولى فقط من كل سطح ثم يقوم بتقدير قيمة          
معامالت االمتصاص والنفاذية ما زالت تقتصر علـى تـردد عـال وأخـر              

منخفض فقط، ومن المتوقع التغلب على هذا القصور النسبى فـى المسـتقبل             

  .القريب

 استخدام الكمبيوتر فى تطبيقات التحكم اإليجابى فى الضوضاء          -٥
Active Noise Control (ANC):   

 منذ الثالثينـات مـن      ANC فكرة التحكم اإليجابى فى الضوضاء       ظهرت   
القرن الماضى ثم أخذ فى التطور نظريـاً حتـى الخمسـينات حيـث أدرك               

وظلـت هـذه الفكـرة حبيسـة     .. العاملون عليها أنه ال يمكن تحقيقها عملياً  
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المجـاالت  وومن ثم تم تطويرها واستعمالها فى مجاالت التصميم والعمـارة           

 يـتم إدخـال المعلومـات        حيث يكترونيةالطبية وأيضاً فى مجال األلعاب اإلل     
الصوتية عادة إلى الكمبيوتر بطريقة تتبـع األشـعة أو بالحسـاب المباشـر              

كـل  .. لالنعكاسات المحتملة من المصدر وصوره المخلقة على أسطح الفراغ        

هذه الطرق يمكنها حساب تأثير األشعة المباشرة والمنعكسة التى تصل إلـى            

 ومن ثم حساب زمن الترديد وبعض المحددات        مستمع ما وعالقة ذلك بالوقت    
هذه التطبيقات هى كم الحسـابات      األخرى ولكن المشكلة األكبر التى واجهت       

الضخمة المطلوبة والتـى تحتـاج إلـى زمـن طويـل الجراؤهـا علـى                

   .(Drumm 2003)الكمبيوتر

 لتبسـيط ورسـم   Virtual Realityاستخدمت فكرة الحقيقة االفتراضـية    

وقـد تـم    .. اعه داخل الفراغات المعمارية وهو يتحرك داخلها        الصوت وسم 

 وتطبيقـات مثـل     ++Cتطوير هذه التطبيقات باستخدام لغات الكمبيوتر مثـل         
Open Gl , Aural A3D , API (Applications Programming Interfaces) .  

حيث يسـتطع    .. بإنجلتراهذه التطبيقات ما تم تطويره بجامعة سالفورد        من    

ستعمل هذه التطبيقات التحرك داخل الفراغات المعمارية المختلفة ورؤية ما          م
بداخلها من زوايا مختلفة وكذلك سماع األصوات متعـددة المصـادر مثـل             

يمكن .. التليفزيون وماكينة التصوير ومتحدثين تبعاً لمكان تواجده النسبى لهم          

ة تأثيرها على   وضع عناصر الفرش المختلفة وتحريكها فى الفراغات ومعرف       
وبذلك يمكن للمستعمل تقييم المناخ الصـوتى       ..خواص الصوت داخل الفراغ     

  كـزمن وكذلك قياس بعض المحددات الصوتيةللفراغات الداخلية قبل بناؤها 

  . ،زمن اضمحالل األصوات المبكرة ودرجة وضوح الصوتRTالترديد 

ير كروت صوتية   استوجب الطلب المتزايد على األلعاب اإلليكترونية تطو         
توضع داخل الكمبيوتر لتوفير تلك اإلمكانية بسهولة وسرعة عالية ومن أمثلة           

 API ،Aureal API وهى تعتبر مثاالً جيداً لمنتجات الـ Aurealهذه الكروت 
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تج رسومات ثالثية األبعاد للقاعات بعـد       هذه األنظمة تصمم لكى تن    .. للقاعات
تغذيتها بالخصائص الصوتية المطلوبة والسعة والشكل العام للقاعة اعتمـاداً          

على ما لديها من قاعدة بيانات ضخمة عن عالقـة الخصـائص الصـوتية              

بالمظاهر والسمات المعمارية لمبانى سابقة، وإن كانت مثل هذه األنظمة مـا            

أن المتوافر منها اآلن يمكن من أداء بعض هذه المهام  زالت تحت التطوير إال     
  (Radwan 2003) التصميمية

 

  : دور الكمبيوتر فى تعلم وممارسة الصوتيات المعمارية -٤

ساهم ظهور أجهزة الكمبيوتر فـى تسـهيل مهمـة تعلـم الصـوتيات                  

 يستطيع الطالب من خاللها     Animationحيث أمكن عمل برامج     ..  المعمارية

ؤية الظواهر الصوتية المعقدة على شكل موجات تتحرك وتتداخل وتنعكس          ر
، كما أنه يستطيع سماع نتـاج       (Visualisation)وتنكسر على شاشة الكمبيوتر     

، وجدت مكتبات تعليم للصوتيات تحوى أمثلـة        (Auralisation)هذه الظواهر   

 إدراكـه   لهذه الظواهر المرئية والمسموعة يمكن للطالب استعمالها لتسـهيل        
  .للظواهر الصوتية المختلفة وتنمية فهمه لهذه الظواهر

ومن أمثلة هذه المكتبات الصوتية المرئية تلك المكتبة التى يقـوم فريـق               

 للتكنولوجيا بالسويد فى إعدادها وتجربتها علـى        Chalmersعمل من جامعة    

  وقسم لمرحلتين ويـتم تقيـيم      ١٩٩٦حيث بدأ هذا المشروع عام      .. الطالب  

وأثبتت التجربة نجاحها لحد معقول فى تسهيل عملية        . التجربة بعد كل مرحلة   

فهم الظواهر الصوتية وأيضاً فى تحفيز الطالب غير المهتمين على استعمال           

  .(Internet 2004)الكمبيوتر فى دراسة هذه الظواهر ومواصلة الدراسة والفهم

 قـد تطـور     (3D)بعاد  أن استخدام الكمبيوتر فى مجال التمثيل ثالثى األ         
وكان قد بـدأ  .. بصورة كبيرة وبقفزات واسعة خالل األعوام القليلة الماضية   

..  أساساً فى المجاالت العسكرية وفى مجال المالحة الجويـة           (3D)استعمال  
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  Aural Simulation   : المحاكاة المسموعة٨-٣

 Scaleتستعمل النتائج التى تم الحصول عليها من النمـاذج المصـغرة       

Modelsأو نماذج الكمبيوتر omputer Models   الترديـد    التـى تشـمل زمـن

واالنعكاسات المبكرة وغيرها من المحددات، تستعمل كمؤثرات تضاف إلـى          

لة فى غرف عديمة االرتداد ويعاد االسـتماع عليهـا          أصوات موسيقية مسج  
ومعرفة مدى تأثير القاعة عليها وهو األسلوب الذى يطلـق عليـه الحقيقـة              

 وبذلك يمكن Virtual Reality of Sound Fieldsاالفتراضية للمجال الصوتى 
سماع موسيقى تعزف فى قاعة غير موجودة فى الواقع وإنما فى الكمبيوتر أو             

  (Radwan 2003)غركنموذج مص

 Intelligent and Expert األنظمـة الذكيـة للتصـميم بـالكمبيوتر     ٩-٣

Systems:   

بدأ التفكير فى السنوات القليلة الماضية فى عمل أنظمة ذكية تعتمد علـى                 

البيانات المتوافرة عن الخصائص الصوتية وعالقتهـا بالسـمات المعماريـة           

 

  Evangeline Atwoodقطاع توضيحى لقاعة)١١(شكل
 Cavanaugh 1999:املصدر
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والممرات، كما تم وضعها أيضاً أسفل خشبة المسرح وفى دكتـات الهـواء             

ط الصوت بميكروفون ويتم مضاعفته     تم التقا .. الصاعد أسفل أرضية القاعة     

  .ثمانية مرات ثم يمر عبر دوائر تأخير قبل بثها للمستمعين

 Reverberation on Demand وهو خاص بزمن الترديد النظام الثالث -٣

System (RODS)  وهو يختص بزيادة زمن الترديد للقاعة بمقدار يمتد حتـى 

رالى أو السـيمفونى فـإن      ثانية، فى حالة استخدام القاعة للعرض االوب       ٠,٥

حجم الغرفة وما ينتج عنه مـن زمـن ترديـد يعتبـر غيـر كـاف لهـذه                   

لذلك فإنه من الضرورى إطالة هذا الزمن، أحد أجزاء هـذا           ..  االستعماالت

 تكـراراً لصـوت المصـدر األصـلى عنـد التـرددات             ٤٨النظام يضيف   

المصـدر   تكراراً لصـوت     ٧٢الجزء الثانى من النظام يضيف      ..  المتوسطة

األصلى عند الترددات المنخفضة يتم بعد ذلك تقوية الصوت ثم يتم بثه إلـى              

المستمعين من خالل السماعات المركبة على السقف العلوى للصالة والبلكون          

تعطى السـماعات المتعـددة اإلحسـاس بترديـد         .. وكذلك فى خلفية القاعة     

ه القاعة أن هـذه      ويذكر استشاريو الصوت لهذ    ،الصوت وإحاطته بالمستمعين  

األجهزة اإللكترونية ال تغير من شخصية الصوت الصادرة مـن المصـدر            

 لتغيير نوعية الصوت بالضغط علـى بعـض األزرار          ةولكنها تعطى الفرص  

  .فقط دون الحاجة إلى تحريك حوائط أو قواطيع

 لهـذه القاعـة موضـحاً عليـه األنظمـة           ا مبسط ا قطاع )١١(ويوضح شكل   

  .ثةاإللكترونية الثال
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 Evangeline Atwoodولعل أكثر القاعات استخداماً لهذه األنظمة هى قاعـة  

Concertبمركز أالسكا للفنون بأمريكا .  

 مستقلة يمكن أن تعمل     إلكترونيةظمـة  استخدمت فى هذه القاعة ثالثـة أن     

  : كما يلى )(Cavanaugh 1999 منفردة أو مجتمعة

 Early Field وهو يتحكم فى المجال الصوتى المبكـر  النظـام األول  -١

System ..             وهو يعطى تأثير االنعكاسات الصـوتية المبكـرة مـن خـالل

مجموعة من مكبرات الصوت موضوعة حول فتحة المسرح وفى واجهـات           

لبلكونات، يتم التقاط الصوت بميكروفون موضوع على خشبة المسرح حيث          ا

 Digital Signal Processingيمر الصوت الملتقط عبر دوائر تأخير رقميـة  

Units      يتم بث الصوت عبر السـماعات      ..  ويتم تكبير الصوت إذا لزم األمر

المخصصة لذلك بحيث يصل متأخراً عن الصوت المباشر بزمن يتراوح من           

 ملى ثانية مما يضمن تحقيـق اإلحسـاس بالوضـوح واآللفـة             ٣٠ إلى   ٢٠

  .واتجاهية المصدر الصوتى مع زيادة علو الصوت

 Late Field System وهو يتحكم فى األصوات المتأخرة النظام الثانى -٢

وهو مخصـص   .. Warmth Systemأو ما يطلق عليه نظام الدفء الصوتى 

 هيرتز والتـى تصـل إلـى        ٢٥٠قل من   لتوفير االنعكاسات عند الترددات أ    

 ٧٥المستمعين فى أماكنهم متأخرة عن الصوت المباشر بزمن يتراوح مـن            

هذه االنعكاسات توفر عادة بعمل قاعات ذات أحجـام         ..  ملى ثانية    ٣٠٠إلى  

 ميكـدورميت   كما فـى قاعـة    .. كبيرة وذات أسطح صلدة عاكسة للصوت       

 فقد  قاعة مركز االسكا هذة    فى    ولكن ،)٤( شكل    تكساس -داالسب السيمفونية

 وضـعت مكبـرات الصـوت       إلكترونية،تم توفير هذه االنعكاسات بطريقة      

 ينالخاصة باالنعكاسات المتأخرة فى السقف وعلى أسطح البلكونات والميزان        
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رت أفكار أخرى للتحكم فى صـوتيات القاعـات بتغييـر خـواص             وظه     
المساحة المخصصة للمستمعين أو بإضافة مواد ماصـة بكميـة كبيـرة أو             

إال أن كل من    .. استخدام الشواية أعلى خشبة المسرح فى إضافة حجم للقاعة          

 . عنها من بعض الخبراءاإلعراضاألفكار القت 

  : فى صوتيات القاعات  للتحكماإللكترونية الوسائل ١-٧-٣

مفتاح على  " ظلت فكرة إحداث تغيير فى صوتيات القاعات بمجرد ضغط              

 فـى   اإللكترونيـة أمراً له جاذبية خاصة باستخدام الطرق       " لوحة الكمبيوتر   

وبالرغم من هذه األنظمة تكون عـادة معقـدة         .. التحكم فى خواص الصوت     

  .ل الطبيعية السابقة بفارق كبيركلفة إال أنها تظل أقل من تكلفة الوسائمو

 عموماً فى القاعات هو أمر شائع الحدوث        اإللكترونيةأن استخدام الوسائل         

، والذى يتكـون  Public Adress Systemsويبدأ باستخدام نظم تقوية الصوت 

من ميكروفون يوضع قريب من المتحدث وسماعات موجهة إلى المسـتمعين           

فى فقدان اإلحساس باتجاه المصدر الصوتى فقـد        وحتى ال يتسبب هذا النظام      
 Deltaتم تطويره بإضافة دوائـر تـأخير للصـوت فيمـا يسـمى بنظـام       

Stereophony System.   

  :أما بالنسبة للتحكم فى زمن الترديد فقد ظهرت عدة تقنيات منها     

 Assisted Resonance System (ARS) 

 Multiple Channed Reverberation . (MCR) 

 Acoustical Control System (ACS) 

 يسـتطيع الـتحكم فـى       Processorوجميعها تعتمد على وجود كمبيـوتر أو        

  .اإلشارات الصوتية وتوجيهها
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/٢ ثانية إلى ٢زمن الترديد من 
 Barron) ثانية فقط تبعاً لحاجة االسـتعمال ١

 كما أن تكلفة    ، مستمع ومؤدى فقط   ٤٥٠ذكر أن سعة هذه القاعة      يو  .(1993

  . جداًةً مرتفعتها كانإنشاؤ

.. وتعددت الوسائل المعمارية لتحقيق تغيير الخواص الصوتية للقاعـات             

 يمكن فتحه Reverberant Chamberفظهرت فكرة عمل فراغ يحيط بالصالة 

عليها أو إغالقه ممـا     

 ،يمكن من تغيير الحجم   

وقد أتبعت هذه الفكـرة     

فى العديد من قاعـات     

أمريكا الشمالية مثـل    

نترايو بكنـدا،   اركز  م
وفى قاعة ميكيديرموت   

يمكـن  والتى  بتكساس  

تغيير زمن الترديد بها    

  ثانية ٣,٥ إلى   ١,٥من  

حيث تركت فراغـات    

كبيرة الحجم فى الجزء    

العلوى من القاعة ذات زمن ترديد مرتفع، بحيث يمكن فتح هـذه الفراغـات             

 ويوضح شـكل    , لعلى القاعة أو إغالقها لتغيير زمن الترديد تبعا لالستعما        
وبالرغم من  .(Cavanaugh 1999)مالمح التصميم الصوتى لهذه القاعة) ١٠(

القاعات إال أنها لم تكن مقبولة لدى العديـد مـن           تبنى هذه الفكرة فى العديد من       

خبراء الصوت حيث يعتقدون أن األذن تسـتطيع إدراك أن مصـدر األصـوات              

  .المترددة يقع خارج نطاق القاعة

  غرفة ترديد علوية

  اماكن الموسيقيين فى نفس مستوى الجمهور

  عاكس معلق متحرك

  زيادة العرض الستيعاب عدد اكبر

  الصالة الرئيسية على مستويين

  انعكاسات جانبية من الحوائط والبلكون

  غرفة الترديد العلويه

  مقدمة البلكون تعكس االصوات

  انعكاسات بين الحوائط الجانبية العلوية

غرفة الترديد

  النعكاسات اسفل البلكونا

ديرموت كقاعة ميل مالمح التصميم الصوتى)١٠(شكل
Mcdermottاملوسيقية بتكساس  

 Cavanaugh 1999: املصدر 
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خالتـه  حيث يأخـذ ضـمن مد     .. المرور اآللى كمصدر رئيسى للضوضاء      
محددات المرور والشكل العام للموقع السكنى ثم يقوم بإخراج النتـائج علـى           

شكل خرائط للضوضاء يمكن االستفادة منها فى توزيع استعماالت األراضى          

مثال  ) ٨(وتحديد أنسب األماكن لالستعماالت المختلفة للمبانى ويوضح شكل         
  .مخرجات البرنامجل

كم االلكترونى فـى الخـواص الصـوتية         استخدام الكمبيوتر فى التح    ٧-٣
  :للقاعات القائمة 

 تكـاليف إنشـاء     ارتفاعأدى  

ــى   ــوتية إل ــات الص القاع

ضرورة االستفادة القصـوى    

ــا    ــك بإتاحته ــا وذل منه

الستعماالت عديـدة تشـمل     

حيث ..  الموسيقى   –الدراما  

يمثــل هــذين االســتعمالين 

أقصى درجات التباعد بـين     

ث حتـى   ١الدراما إلى زمن ترديد ال يتجاوز       االستعماالت، ففى حين تحتاج     
يمكن الحصول على أعلى درجة من فهم الكلمات فـأن اسـتعمال القاعـات              

ث فى حين أن االسـتعماالت      ٢ترديد يتجاوز   للغرف الموسيقية يتطلب زمن     

يـتحكم فـى   ,األخرى مثل األوبرا وغيرها من األنشطة تقع داخل هذا النطاق   

ن هما حجم القاعة ومسـاحة المـواد الماصـة          زمن الترديد عامالن أساسيا   
داخلها، وقد أنشأت عدة قاعات تتيح لمستخدميها الـتحكم فـى أحـد هـذين               

 ،العاملين أو كالهما، ومن أبرز هذه القاعات قاعة المعهد الموسيقى الفرنسى          
التى يمكن أن يتحرك سقفها ارتفاعاً أو انخفاضاً مما يتـيح تغييـر             ) ٩(شكل  

كما أن جميع أجزاء السقف والحوائط يمكـن تغييـر          ،   ١  :٤الحجم بنسبة   

خواصها الصوتية بتحريك أجزاء منها عن طريق التحكم من بعد بحيث يتغير            

  ة املعهد املوسيقى الفرنسى قاع)٩(شكل
Cavanaugh:املصدر 1999
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 البرامج التجارية المتاحة والتى يمكن اسـتخدامها فـى          بعضوجد  ي أنهكما  

  :ومن أمثلة هذه البرامج .. العديد من الحاالت 

١-٦-٣ Noise Propagation in Urban 

Areas (NPUA) :    حيث يقوم هـذا البرنـامج

بدراسة تأثير توزيع المبانى المحددة للشـوارع       

نهـا وعـروض    الحضرية ونسبة الفراغات بي   
الشوارع على مستوى انتشار الضوضـاء فـى      

. هذه الشوارع والشـوارع المتعامـدة عليهـا       

بعـض أنـواع الشـوارع      ) ٧(ويوضح شكل   

 هـذا البرنـامج    ب ارهابالحضرية التى يمكن اخت   

(Radwan 1989).  

ويدخل فى تطبيقاتـه     : Beasy برنامج   ٢-٦-٣

  .ة والهندسيةالتحكم فى الضوضاء المبينة والتصميمات المعماري

لصـوتى للمبـانى    لتقيـيم ا  ل وهو معد فى المانيا   : Immi برنامج     ٣-٦-٣

  والمناطق الحضرية

 برنامج  ٤-٦-٣

 sound plan : 

لحساب مستويات  

ــاء  الضوضــ

 : للمواقع السكنية 

 يأخذ هذا البرنامج

الذى اعـد فـى     

 ضوضـاء   المانيا

 
 أنواع الشوارع احلضرية)  ٧(شكل 

 Radwan 1989: املصدر 

 sound plan خرجات برنامجملمثال )٨(شكل
  ٢٠٠٤حممد عبد الوهاب :           املصدر
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مثال ثالثى األبعاد لبعض االنعكاسات فـى  قاعـه صـوتية تبعـا              ) ٥(رقم  

  .للبرنامج 

  

  :معهد التكنولوجيا بالنرويج  برنامج تم إعداده ب٤-٥-٣

ويستطيع مراجعة سلوك الصـوت فـى    Ray Tracing  و هو يعتمد على فكرة الـ 

  (ELEB)بعض مخرجات هذا البرنامج ) ٦(اشكال القاعات المختلفة، ويوضح شكل 

 استخدام برامج المحاكاة فى التنبـؤ بالسـلوك الصـوتى للمنـاطق             ٦-٣

  :والشوارع الحضرية 

وتتعدد .. وضاء مشكلة كبرى لجزء كبير جداً من سكان المدن          تمثل الض     
مصادر الضوضاء المسببة لهذه المشكلة وقد تلعب البيئة المبينة دوراً كبيـراً            

ولكـن بالتصـميم الجيـد لألسـطح        .. فى زيادة هذه الضوضاء وانتشارها      

هذه بل  والفراغات المشكلة لهذه البيئة المبينة فإنه يمكن تفادى مشكلة الزيادة           
 المرغوبـة، ويـتم      غير وجعل البيئة المبينة تعمل على خفض هذه األصوات       

ذلك بإتاحة الفرص أمام المصممين الحضريين الختبـار جميـع الخيـارات            

التصميمية واختيار األفضل من بينها باعتبار تأثيرها على المسـتوى العـام            

  .دافاأله البرامج لتحقيق هذه العديد منم يتصمتم وقد , للضوضاء

 توزيع الطاقة الصوتية عند الترددات اهلامه)٦(شكل
ELAB:املصدر

١ ٢ ٣ ٥٤
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وتظهر مخرجـات هـذا   .. تحليل االنعكاسات الرئيسية  ..  الصوتية المحددات
  .البرنامج على شكل خرائط صوتية

وهو من البرامج التجاريـة   .. Odeon Program برنامج أودوين ٢-٥-٣

المعروفة ويعتمد على طريقة المخروطات ويستخدم فى التصـميم الصـوتى           

إدخـال البيانـات وتمثيـل      ويتميز بسهولة وسرعة كافية     .. للقاعات الكبيرة   
  .األشكال المختلفة من القاعات

صمم هـذا البرنـامج   ..  Ray noise Program برنامج راى نويز ٣-٥-٣

 –لتمثيل سلوك الموجات الصوتية داخل الفراغات المغلقـة مثـل المسـارح             

وهو مثل سـابقيه يعتمـد      ..  عنابر المصانع    – المعامل   –قاعات المؤتمرات   

  .وطات والمثلثات الهرميةعلى طريقة المخر

      يقبل البرنامج إدخال البيانات الهندسية للقاعة بواسطة نظام اإلحداثيات         

أو بقراءة ملفات األتوكاد مباشرة يـتم       

إدخال معامالت االمتصاص فى الثمانى     

  ترددات عند األوكتافات الكاملـة مـن       

 يسـتقبل ) ك هرتـز   ٨  هرتز إلى  ٦٣(

 أو المصـادر    البرنامج بيانات المصدر  
الصوتية الموجودة داخل المكان ونوعها     

ويحـدد المسـتقبل    . وصفاتها وتوجيهها 

على شكل مكعبات شفافة تسمح لألشعة      

الصوتية باختراقها ويتم تحديد صـفات      

األشعة الصوتية التى تخترقها وتظهر نتائج هذا البرنامج على شكل خـرائط            

 توضح مسـتوى    Reflectogramsكنتورية أو على شكل انعكاسات مرسومة       

 الزوايا الرأسية واألفقية لألشعة الصوتية      – المكان   –تغير مع الزمن    مالطاقة ك 

، ويوضح شكل    عدد األسطح التى اصطدم بها الشعاع الصوتى قبل وصوله         –

بعض االنعكاسات ثالثية األبعاد كما ) ٥(شكل
 Raynoise برنامج يوضحها

  Abdel_latif 1997 :املصدر 
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Time Distributionوكذلك التوزيع االتجاهى   Directional Distribution  ..

زمن : ومن ثم فإن هناك العديد من المحددات التى يمكن الحصول عليها مثل             

 درجة علو الصوت فى أماكن مختلفة مـن  - Reverberation Timeرديد الت
 االتسـاع  – Spatial Impression االنطبـاع الفراغـى   – Loudnessالقاعة 

 إدراك مكان المصدر الصوتى     – Clarity الوضوح   – Spaciousnessالفراغى  
Localizations  

 قاعة ميكديرموت   ومن القاعات التى استخدم فى تصميمها برامج المحاكاة          
 تكساس والتى تم بناؤها سنة      – دالس   –الموسيقية بمركز ميرسون السمفونى     

 روسيل جونسون وهى    – وكان استشارى الصوتيات بها شركة آرتك        ١٩٨٩

وهى على شكل حدوة حصان واعتمدت على وجـود         ..  شخص   ٢٠٦٢تسع  

أسطح عاكسة معلقة تعكس األصـوات المبكـرة للمسـتمعين مـع تـوفير              

 ).(Barron 1993 )٤(شكل ، النعكاسات الجانبية بالحوائط وواجهة البلكونا

  

  : البرامج المتاحة تجارياً لتصميم القاعات الصوتية ٥-٣

توجد باألسواق برامج جاهزة يمكن استخدامها للمسـاعدة فـى تصـميم              

   : (Abdel_latif 1997)القاعات الصوتية المختلفة ومن أمثلة هذه البرامج

وهو برنـامج تجـارى    .. Epidaure Programبيدور يرنامج ا ب١-٥-٣
 ويعتمد على فكرة المخروطات Vian & Van Maerdsتطور من خالل أعمال 

والمثلثات الهرمية المختلفة عن الطرق التقليدية فى تمثل الموجات الصـوتية           

يتيح البرنامج فـرص    .. مثل طريقة تتبع األشعة أو طريقة الصور التخيلية         

ف على الخصائص الهندسية للقاعة والخواص الصوتية للمواد المستعملة         التعر
 أمـاكن السـماعات، األسـطح       –فى تشطيبها، اتجاهين المصدر الصـوتى       

 يسمح هذا البرنـامج بتقـدير زمـن         –العاكسة، مدى تركيز الطاقة الصوتية      

 وحسـاب العديـد مـن     Impulse Responseالترديد واالستجابة للنبضـات  
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 استخدام برامج المحاكاة فى التنبـؤ بالسـلوك الصـوتى لصـاالت              ٤-٣

  :االستماع خالل تصميمها 

مـن قاعـات    فى تصميم العديـد  Simulationاستخدمت برامج المحاكاة          
حيث تعطى هذه البرامج مؤشراً حقيقياً      .. الخطابة وقاعات الموسيقى وغيرها     

عن مدى كفاءة الشكل المختار للقاعة من الناحية الصوتية مما يتيح للمصـمم             

 الرئيسية لتصميماته وعمل التعديالت الالزمة قبل البـدء فـى           الفكرةاختيار  

هولة وسرعة وقلة تكلفة عمل هـذه       وذلك نظراً لس  .. دراسة التفاصيل الدقيقة    
نمـاذج  التعديالت والتغييرات بهذه البرامج مقارنة بغيرها من الوسائل مثل ال         

  . بأحجامها المختلفةScale Models المصغرة

إال أنها  .. وبالرغم من الدقة التى يجب مراعاتها فى إنشاء نماذج المحاكاة           

ختبارات بمقارنة نتـائج    يجب أن تخضع الختبار صالحيتها حيث تتم هذه اال        
النماذج النظرية بنتائج مأخوذة من تجارب النماذج المصغرة أو من قياسـات            

مأخوذة من الطبيعة، فإذا ما ثبت صحة البرامج فى الوصول إلى نتائج قريبة             

من تلك النتائج الحقيقيـة     

فإنه يمكن استخدامها بثقة    

فــى دراســة القاعــات 

الجـــارى تصـــميمها 

 واختبــار مظاهرهــا 

  .الصوتية المختلفة

تتيح هـذه البـرامج        

دراسة التوزيع المكـانى    

ــوتية،  ــة الصـ للطاقـ

ــ ــى ـوالتوزي ع الزمن

 لوصول الطاقة الصوتية  

قاعة لاملساقط األفقية)٤(شكل
 املوسيقية Mcdermottديرموت كمي

 بتكساس
 Duncan 1997: املصدر 
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يساهم فى تركيب المجال الصوتى عند      

مدى مساهمة  أى مكان محدد بالقاعة و    
كل منهم، ويمكـن للكمبيـوتر بـذلك        

دراسة جميـع محـددات االسـتجابة       

 Impulseللنبضـــات الصـــوتية 

Response     عند الترددات المسموعة

جميعها، ويؤخذ على هـذه الطريقـة       

صعوبة اعتبـار كـل مـن التشـتت         

والحيود نظراً العتبار األسطح كلهـا      

  .ملساء ومستوية

   Method of Sound Particles  طريقة الجزيئات الصوتية٣-٣

ظهرت هذه الطريقة مؤخراً فى الدراسات الصوتية بعد ظهـور أجهـزة            

الكمبيوتر ذات السرعات الفائقة والسعة التخزينية الكبيرة، وفيها يعبـر عـن            

الصوت بجزيئات تنبعث من المصدر فى جميع االتجاهات وسرعة تسـاوى           

م منه إلى حائط آخر وهكذا،      سرعة الصوت حتى تصل إلى حائط فى القاعة ث        
وفى كل انعكاس يفقد الجزئ المتحرك جزء من الطاقـة الصـوتية نتيجـة              

ويمكن لهذه الطريقة أخذ التشتت فى االعتبار عنـد حـدوث           .. لالمتصاص  

انعكاس ما بخالف الطرق السابقة، ويستمر الجزئ فى التحرك حتـى تقـل             

 االعتبار أيضاً، ويتـابع     الطاقة به عن حد معين مع أخذ امتصاص الهواء فى         
الكمبيوتر تحديث حالة الجزئ من حيث طاقته الصـوتية، اتجاهـه وزمـن             

تحركه، فى النهاية وعندما يمر الجزئ بكرة ذات حجم ومكان محدد مسـبقاً             

فإنه يتم تسجيل بيانات الجزئ فى ذاكرة الكمبيـوتر،         ) Counter(تعمل كعداد   

جزيئات يمكن التعرف على خصـائص  ويتوالى متابعة أعداد كبيرة من هذه ال   
المجال الصوتى فى القاعات عند الترددات المختلفـة ودراسـة خصـائص            

  .االستجابة للنبضات الصوتية

طريقة الصور التخيلية )  ٣(شكل 
 للمصدر الصوتى

 Beranek 1994: املصدر
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) Cavanaugh 1999 (١٩٦٠يرجع تـاريخ نمـاذج الكمبيـوتر لعـام     

وتأخذ نمـاذج  .. وتطورت خالل هذه األعوام األربعين األخيرة تطوراً كبيراً      

الكمبيوتر فى اعتبارها اتجاهات األبعاد الثالثة باإلضافة إلى البعد الرابع وهو           

حدثت برامج جديدة تسـتطيع التعامـل مـع الرسـومات           وقد است .. الزمن  
، تمكن هـذه النمـاذج مـن دراسـة          )CAD(المعمارية المجهزة بالكمبيوتر    

 بيسر وسـهولة،  ”Impulse Response“االستجابة للنبضات الصوتية للقاعة 

 أو Ray Tracingتعتمد نماذج الكمبيوتر على طريقة تتبع األشعة الصـوتية  

 أو طريقة الجزيئات الصوتية Image Source Modelsية طريقة الصور التخيل
Sound Particles Method  

   Ray Tracing طريقة تتبع األشعة الصوتية ١-٣

وفى هذه الطريقة يصدر عدد من األشعة الصوتية من المصـدر خـالل                 

القاعة، هذه األشعة تتعرض لالنعكاسات المختلفة على سطح القاعـة التـى            

الكمبيوتر بتسجيل مقدار وزمن وصول واتجاه األشعة عنـد أى          تقابلها ويقوم   
سطح أو مكان معين بالقاعة، تعطى أسطح القاعة معامالت امتصاص لكـل            

الصوتية مثل التشتت    تردد، وتأخذ النمـاذج الحديثـة فى اعتبارها المظاهر      

والحيود، ويوجد العديد من نماذج المحاكاة التى تقوم بتبسيط خطوات التقدير           

لألشعة ذات الترتيب العالى باعتبار أن المجال الصوتى هو مجـال تـرددى             

Reverberant Field.  

   Image Source Models طريقة الصور التخيلية ٢-٣

     تعتمد هذه الطريقة على إنشاء صور تخيلية للمصـدر الصـوتى علـى             

ثم صور فى المستوى الثـانى لهـذه        ) ٣(سطح القاعة كما هو موضح بشكل       

صور األولى وهكذا بعدد االنعكاسات المتوقع مساهمتها فى تركيب المجال          ال
وللحصول على نموذج متكامـل للصـور التخيليـة         الصوتى داخل القاعة،    

يستخدم الكمبيوتر مع برامج فعالة لتحديد أماكن الصور التخيلية واختيار أيهم           
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 يوجد العديد من معامل الصوتيات التى ال تزال مجهزة بـأجهزة مـن              ٣-٢

 والتى ما زالت تعمل بحالة جيدة ويصعب اسـتبدالها          Analogueالنوع القديم   

وحتى يمكن االستفادة من إمكانيات الكمبيوتر وتقليـل        .. فى الوقت الحاضر    

على دمج هذه األجهزة مع     الوقت والجهد فإن اللجوء إلى تقنية وسيطة تعتمد         
 فى ظل الظـروف      فى العديد من الحاالت    الكمبيوتر أصبح أمراً ال غنى عنه     

  .(Heap ,1981) االقتصادية السائدة

الوسيطة يبرمج الكمبيوتر بأى من لغـات البرمجـة         فى هذه التقنية   ١-٣-٢

 بينـه وبـين   Interface ثم يتم عمل تداخل High Level Languageالمتاحة 

از المراد التحكم فيه بحيث يتم نقل المعلومات الواردة للجهاز الصـوتى            الجه
 IEEE Portإلى الكمبيوتر الذى يتولى تحويل البيانات غالبـاً عـن طريـق    

 Hexadecimal أو األرقـام  Binary Codesالمرسلة إليه من األرقام الثنائية 

Codes          ـ يالت المطلوبـة    إلى األرقام العشرية المتداولة ثم القيام بعمـل التحل
  . (Heap 1981) وطباعة النتائج

  : استخدام الكمبيوتر فى مجال الدراسات الصوتية -٣

تنقسم الدراسات الصوتية إلى فرعين رئيسين، أولهما يخـتص بدراسـة           

 ويهتم الفرع األخر بدراسة الضوضاء Room Acousticsصوتيات الحجرات 

   .Noise Controlووسائل التحكم فيها 

رت العديد من برامج المحاكاة فى كل من الفرعين حيث تهـدف            وقد تطو 
هذه البرامج إلى تمثيل المكان المراد دراسته ومن ثم إمكانية معرفة السـلوك             

تعتمد هذه البرامج   .. قبل بناؤها   ) الداخلية أو الخارجية  (الصوتى للبيئة المبينة    

تطيع تشغيل   تس  وذات سعة تخزينية كبيرة    على وجود أجهزة كمبيوتر سريعة    
  .برامج المحاكاة كبيرة الحجم
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جهزة والتى يمكن باستعمال برامج     مثال ألحد هذه األ   ) ١(ويوضح الشكل رقم    
 أن تؤدى وظائف متعددة، كما يمكـن توصـيل الجهـاز    Soft wearتشغيل 

مجموعـة  ) ٢(ويوضح شـكل رقـم      بطابعة للحصول على نتائج مطبوعة،      

األجهزة البديلة التى كانت تستخدم ألداء هذه المهام، ويشار إلـى ضـرورة             

تسبب عن   ي هذه األجهزة وما قد   استخدام العديد من كابالت التوصيل من وإلى        
  .ذلك من مشاكل

 Data acquisition فى هذا المجال لوحات اكتساب للبيانات  أخيراظهر  ٢-٢

boards  وكروت خاصة  Plug-in cards    و تعمل من خالل بـرامج معينـة 

  Virtual acoustics labsأعدت لها مما أدى إلى وجود معامل صوتية متكاملة 

  . الوظائفتؤدى العديد من

 

 

 

 

 

 

  )١(جمموعة االجهزة التقليدية املكافئة للجهاز املوضح بشكل )٢(شكل
 B&K ,master catalogue 1988:املصدر
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Analogue              والتى يقوم كل منها بدور محدد، وبالرغم مـن ارتفـاع أسـعار 

رنة بغيرها من األجهزة إال أن المهـام المتعـددة التـى            األجهزة الرقمية مقا  
يمكنها القيام بها تغنى عن تعدد األجهزة الصوتية المطلوبـة لعمـل معمـل              

  .صوتيات متكامل

 ومن أمثلة هذه األجهزة والتى وجدت فى األسواق حالياً أجهزة قيـاس             ١-٢

يد من  تستطيع القيام بالعدDigital Sound Level Metresمستوى الصوت 
  :مهام القياس والتحليل والتسجيل فى نفس الوقت، مثل 

الضغط الصـوتى   (قياس مستويات الصوت     

  ).والشدة الصوتية

 Statisticalإظهــار النتــائج اإلحصــائية  

Values.   

 Frequency Analysisعمل تحليل تـرددى   

ـــ  ــة أو ال ــات الكامل ــد األوكتاف /٣عن
١ 

 .أوكتافات

  Reverberation Timeقياس زمن الترديد  

 Built-in Noiseتحتوى على مولد للصوت  

Generator .  

 Two Channel Building  قياس العزل الصـوتى باسـتخدام خاصـية    

Acoustics.  

  .F.F.Tعمل تحليل الـ  

/٣باإلضافة إلى ما يحتويه الجهاز من فلتر أوكتافات كاملة أو  
  . أوكتافات ١

جهاز رقمى حديث لقباس )  ١(شكل 
 الصوت  مستوى

 B&k monitor 2002 :املصدر 
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 اإلحصائية وغيرها وما يسـتلزم هـذه األجهـزة مـن            الصوت واستخراج البيانات  
  .توصيالت معقدة

 وأيضاً فى مجال الدراسات الصوتية سواء صـوتيات الحجـرات أو الـتحكم فـى                ٢-١

 والتـى  Simulation Modelsالضوضاء فقد ظهرت العديد من برامج المحاكـاة  

كنهـا أداء   تطورت تطوراً كبيراً بفضل وجود أجهزة كمبيوتر متقدمـة وسـريعة يم           

وقد ساعدت هذه البرامج العديد من المصممين       .. العديد من العمليات فى وقت قليل       

فى اختيار أفضل األشكال المناسبة للقاعات التى يقومون بتصميمها أو اختيار أنسب            

  .المواد المالئمة للتشطيبات الداخلية بما يكفل أفضل جودة صوتية داخلها

تر فى تحسين األداء الصوتى للعديد من الصاالت القائمة         وقد ساهمت أجهزة الكمبيو    ٣-١

خلها فى أجهزة تكبير الصوت وإطالة زمن الترديد أو عمل بعـض            ابالفعل وذلك بتد  

  . فى الصوت المرسل عبر السماعات الموزعة فى الصاالت المختلفةDelayالتأخير 

يوتر وسيلة سـهلة    وإذا نظرنا إلى مجال تدريس الصوتيات فقد أتاحت أجهزة الكمب          ٤-١
وميسرة لتبسيط الظواهر الصوتية المعقدة والمركبة حيث يمكن للطالب مشـاهدتها           

  .وفهمها فهماً دقيقاً

وكان ألجهزة الكمبيوتر دوراً جوهرياً فى مجال التحكم الفعـال فـى الضوضـاء               ٥-١

Active Noise Control    تلك الفكرة التى ظلت حبيسـة األدراج حتـى ظهـرت 

 الظهور إلى عـالم  A N Cبيوتر فائقة السرعة حيث أمكن لتطبيقات الـ أجهزة الكم

  .الواقع

  .ويتناول البحث بالتفصيل هذه المحاور الخمسة

 
  : استخدام الكمبيوتر فى مجال األجهزة الصوتية -٢

تطورت األجهزة الصوتية تطوراً واضحاً بما أتيح لها من استخدام الــ            

Microprocessor  األجهزة الصوتية أقل حجماً وأكثر قدرة        إلدارتها وأصبحت 
هذه الوظائف التى   .. على أداء وظائف متعددة فى نفس الوقت بيسر وسهولة          

كانت تستلزم عدداً أكبر من األجهزة التى كانت تعتمد على تقنيـة المشـابهة              
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  متقدمة للكمبيوتر فى الصوتيات المعماريةالستخدامات عرض لال
  

  مجدى محمد رضوان/ د .أ
  أستاذ بقسـم العمـارة

   جامعة أسيوط–كلية الهندسة 
mradwan@yahoo.com 

  لبنى عبد اللطيف عبد المحسن/ د 
  مدرس بقســم العمـــارة

   جامعة أسيوط–كلية الهندسة 
lobnaabdellatif@yahoo.com 

  :لمستخلص ا

يتناول البحث عرض لالستخدامات المتقدمة للكمبيوتر فى مجال الصوتيات           
المعمارية، ومنها مجال أجهزة القياسات الصوتية الحديثة حيث تم عمل مقارنة بينها 

وبين األجهزة التقليدية، وركز البحث على مجال الدراسات الصوتية والتحكم فـى            
ئمة وأوضح كيفية مساهمة الكمبيوتر فى تطور       األداء الصوتى لبعض الصاالت القا    

الدراسات الصوتية مما جعل منها وسيلة فعالة للتنبؤ بالسلوك الصوتى للقاعات فى            
مرحلة التصميم، واستعرض البحث أهم البرامج التجارية المتاحة باألسـواق، ثـم            
تناول البحث برامج المحاكاة فى التنبؤ بالسلوك الصـوتى للمنـاطق والشـوارع             

الحضرية وأهم البرامج التجارية المتاحة، واستعرض البحث وسائل الـتحكم فـى            
صوتيات الصاالت القائمة والتى استخدمت فى أماكن مختلفة من العالم ثم تنـاول             

 أوضح البحث أهمية    –األنظمة والوسائل اإللكترونية للتحكم فى صوتيات القاعات        
عمارية وفى فتح مجـال تطبيقـات       دور الكمبيوتر فى تعلم وممارسة الصوتيات الم      

 .التحكم اإليجابى فى الضوضاء
  

  : تقديم -١

وقد ظهرت  .. كان الختراع الكمبيوتر أثراً كبيراً فى تطوير علم الصوتيات فى العمارة               

  :وهى .. هذه الحقيقة بوضوح فى العديد من المجاالت 

                  مشــابهة مجـال األجهــزة الصــوتية والتــى تطــورت مــن اســتخدام تقنيــة ال ١-١

)Analogue (           إلى األجهزة الرقمية وأصبح من الممكن أن نجد جهازاً صغير الحجم

 يمكنه فى نفس الوقت أداء أعماالً Sound Level Metreلقياس المستوى الصوتى 

إضافية كانت تستلزم أجهزة أخرى كثيرة ومركبة مثـل أجهـزة تسـجيل وتحليـل               
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