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2ο	  Μέρος	  Σεμιναρίου	  επιμόρφωσης	  των	  εκπαιδευτικών	  του	  δικτύου	  



	  
	  	  	  	  	  	  	  
•  Διάδοση	  ήχου	  σε	  ελεύθερο	  πεδίο	  (free	  field)	  
	  

ü 	  	  	  	  	  	  	  χώρος	  χωρίς	  εμπόδια	  
ü 	  	  	  	  	  	  	  μοναδική	  αλλοίωση:	  η	  απόσβεση	  λόγω	  της	  τριβής	  των	  
μορίων	  του	  αέρα.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  ένα	  ιδανικό	  θεωρητικό	  κατασκεύασμα	  

	  
	  
•  Ανοικτοί	  χώροι	  	  

επίδραση	  μόνο	  από	  έδαφος	  	  	  	  
	  

•  ανηχωικοί	  θάλαμοι	  	  
ü  	  	  	  	  	  	  εσωτερικές	  επιφάνειες	  εξαιρετικά	  απορροφητικές	  	  
ü  	  	  	  	  	  	  αποσβένουν	  σχεδόν	  πλήρως	  τον	  ήχο	  
	  



	  

•  Η	  ακουστική	  χώρων	  ασχολείται	  με	  τη	  μελέτη	  και	  τη	  συμπεριφορά	  

του	  ήχου	  σε	  κλειστούς	  χώρους	  και	  την	  αλληλεπίδραση	  με	  τα	  τις	  

επιφάνειες	  και	  τα	  αντικείμενα	  στο	  εσωτερικό	  των	  χώρων	  αυτών	  

•  Χαρακτηριστική	  διαφορά	  της	  συμπεριφοράς	  	  του	  ήχου	  σε	  κλειστούς	  
χώρους,	  σε	  σχέση	  με	  συνθήκες	  ελεύθερου	  πεδίου	  

•  Είναι	  βέβαιο	  ότι	  ακόμα	  και	  με	  κλειστά	  μάτια	  μπορείτε	  να	  
αντιληφθείτε	  το	  αν	  βρίσκεστε	  σε	  εξωτερικό	  ή	  εσωτερικό	  χώρο,	  

αποκλειστικά	  με	  βάση	  τα	  ακουστικά	  ερεθίσματα.	  	  

	  



Αντήχηση:	  	  	  	  Σε	  έναν	  κλειστό	  χώρο	  το	  ηχητικό	  πεδίο	  «φυλακίζεται»	  
από	  τις	  περιβάλλουσες	  επιφάνειες	  και	  η	  ενέργειά	  του	  διατηρείται	  

μεγαλύτερο	  χρονικό	  διάστημα	  εντός	  του	  δωματίου,	  αντίθετα	  με	  ό,τι	  

συμβαίνει	  στο	  ύπαιθρο.	  	  
	  

•  πολλαπλές	  ανακλάσεις	  του	  ήχου,	  φθάνουν	  στο	  σημείο	  ακρόασης	  
μέσω	  της	  πρόσκρουσης	  των	  κυμάτων	  στις	  εσωτερικές	  επιφάνειες	  

(τοίχοι,	  δάπεδα	  κ.λπ.)	  ενώ	  η	  χρονική	  απόσταση	  που	  τις	  χωρίζει	  είναι	  

πολύ	  μικρή	  (μερικά	  msec).	  	  



Συνθήκες	  ακρόασης	  στη	  σταδιακή	  μετάβαση	  από	  
ανοιχτό	  σε	  κλειστό	  χώρο	  	  



Συνθήκες	  ακρόασης	  στη	  σταδιακή	  μετάβαση	  από	  
ανοιχτό	  σε	  κλειστό	  χώρο	  	  
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•  Ελεύθερο	  πεδίο:	  ρυθμός	  μείωσης	  της	  πίεσης	  του	  ήχου	  
σταθερός	  =	  6	  dB	  για	  κάθε	  διπλασιασμό	  της	  απόστασης	  
από	  την	  πηγή	  

•  Αντηχητικό	  πεδίο	  (κλειστός	  χώρος):	  	  ρυθμός	  μείωσης	  της	  
ηχητικής	  πίεσης	  πιο	  πολύπλοκος.	  

	  	  	  	  	  	  η	  ηχητική	  πίεση	  δε	  μεταβάλλεται,	  πάντα,	  σε	  σχέση	  με	  την	  	  
	  απόσταση	  από	  	  την	  πηγή,	  για	  όσο	  χρόνο	  η	  στάθμη	  ισχύος	  	  
	  της	  πηγής	  παραμένει	  σταθερή	  

	  



•  Αντήχηση:	  διαφορετικά	  χαρακτηριστικά	  ανάλογα	  με	  τη	  
μορφή	  του	  χώρου	  	  

	  
•  	  μικρός	  χώρος:	  ο	  ήχος	  σβήνει	  πιο	  γρήγορα	  
•  	  χρόνος	  αντήχησης	  (RT,	  ReverberaIon	  Time):	  μέτρο	  

της	  αντήχησης	  
	  
Ο	  χρόνος,	  ο	  οποίος	  χρειάζεται	  να	  παρέλθει	  για	  να	  
μηδενιστεί	  η	  πίεση	  του	  ήχου	  ύστερα	  από	  τη	  διακοπή	  της	  
πηγής	  
	  
Αυστηρός	  ορισμός:	  χρόνος	  μείωσης	  της	  ηχητικής	  στάθμης	  
κατά	  60	  dB	  (RT60	  ή	  Τ60)	  



Χρόνος	  αντήχησης	  
	  
•  αυξάνεται	  ανάλογα	  με	  τον	  όγκο	  ενός	  χώρου.	  
παρατηρείστε	  ότι	  η	  αντήχηση	  είναι	  πιο	  έντονη	  σε	  
αίθουσες	  μεγάλων	  διαστάσεων	  (π.χ.	  κοινόχρηστοι	  χώροι,	  
εκκλησίες,	  θέατρα	  κ.λπ.).	  	  
	  
Δύο	  χώροι	  που	  έχουν	  τον	  ίδιο	  όγκο	  έχουν	  τον	  ίδιο	  χρόνο	  
αντήχησης;	  	  
	  
•  εξαρτάται	  και	  από	  το	  πόσο	  γρήγορα	  μειώνεται	  η	  
ενέργεια	  του	  ηχητικού	  πεδίου	  στο	  χώρο.	  	  

•  αντιστρόφως	  ανάλογος	  από	  την	  απορροφητικότητα	  
των	  επιφανειών	  



Βέλτιστος	  χρόνος	  αντήχησης	  	  	  
	  

!
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Είδη	  χώρων	  ακρόασης	  
	  
Ανάλογα	  με	  τις	  διαστάσεις	  
•  μικρών	  διαστάσεων	  (π.χ.	  studio,	  οικιακοί	  χώροι,	  αίθουσες	  
διδασκαλίας)	  

•  μεγάλων	  διαστάσεων	  (π.χ.	  αμφιθέατρα,	  αίθουσες	  συναυλιών,	  
θέατρα	  κινηματογράφοι)	  

Ανάλογα	  με	  το	  είδος	  ακρόασης:	  
•  χώρους	  ακρόασης	  μουσικής	  (η	  μουσική	  καθαρά	  ορχηστρική	  ή	  
συνδυάζεται	  με	  ομιλία	  όπως	  π.χ.	  εκκλησιαστική	  μουσική,	  όπερα,	  
μουσικό	  θέατρο)	  

•  αίθουσες	  ομιλίας/διαλέξεων	  
•  γενικής	  ή	  πολλαπλής	  χρήσης	  (η	  ακουστική	  απόδοση	  των	  	  χώρων	  
αυτών	  ρυθμίζεται	  για	  καθένα	  από	  τους	  αναφερόμενους	  σκοπούς	  
κατά	  περίπτωση).	  	  

	  



Είδη	  χώρων	  ακρόασης	  
	  
•  Ο	  όγκος	  εξαρτάται	  από	  τη	  χρήση	  του	  χώρου.	  
•  	  Συνήθως	  ορίζεται	  σαν	  όγκος	  ανά	  άτομο.	  	  
•  	  ακροατές:	  σημαντικό	  απορροφητικό	  στοιχείο	  μέσα	  σε	  ένα	  χώρο.	  	  

	  
Είδος χώρου ακρόασης Όγκος / άτοµο 

Συναυλιακοί χώροι (Concert Halls) 6 – 9 m3 / άτοµο 

Χώροι για οµιλία  3 – 5 m3 / άτοµο 

Χώροι πολλαπλής Χρήσης 5 - 7 m3 / άτοµο 

Κινηµατογράφοι - θέατρα (µε θεωρεία) 3 m3 / άτοµο 

Κινηµατογράφοι - θέατρα (χωρίς θεωρεία) 4 m3 / άτοµο 

!



Διαστάσεις	  
	  
Οι	  διαστάσεις	  έχουν	  σημαντικό	  ρόλο	  στην	  κατανομή	  και	  
στην	  ισχύ	  των	  συντονισμών	  (modes)	  χαμηλών	  συχνοτήτων	  
	  
ομοιόμορφα	  κατανεμημένη	  ισχύ	  	  
	  
Ύψος	  :	  πλάτος	  :	  μήκος	  δεν	  πρέπει	  να	  έχουν	  μεταξύ	  τους	  
λόγους	  απλών	  αριθμών.	  	  
Παράδειγμα:	  χώρος	  με	  ύψος	  3.5	  m,	  πλάτος	  7	  m	  και	  μήκος	  
10.5m,	  	  ακατάλληλος	  γιατί	  η	  αναλογία	  είναι	  1:2:3	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  προτεινόμενη,	  εμπειρική,	  αναλογία	  ( 5-1):2:( 5+1) !



Παράδειγμα:	  Καθορισμός	  διαστάσεων	  ενός	  κλειστού	  μεγάλου	  
χώρου	  μουσικών	  συναυλιών.	  
	  
Απαιτήσεις:	  2000	  καθήμενοι	  ακροατές	  	  
	  
τυπικό	  κάθισμα	  0.6	  m2	  -‐>	  δάπεδο:	  τουλάχιστον	  0.6	  X	  2000	  	  =	  1200	  m2	  
	  
επιθυμητός	  όγκος	  6	  -‐	  9	  m3	  /	  άτομο.	  Έστω	  	  7.5m3	  	  	  /	  άτομο	  	  
	  
όγκος:	  (εξαιρώντας	  τη	  σκηνή)	  7.5	  Χ	  2000	  =	  15000	  m3.	  	  
	  
Έστω	  μέση	  τιμή	  πλάτους	  της	  αίθουσας	  ίση	  με	  25	  m	  -‐>	  μήκος	  1200	  /	  25	  =	  48	  m.	  	  
	  
Μεγάλο	  μήκος	  -‐>	  μη	  επαρκής	  στάθμη	  χρήσιμου	  ηχητικού	  σήματος	  στις	  πίσω	  θέσεις.	  	  
	  
αποδεκτό	  όριο:	  30m.	  	  
	  
Επομένως,	  εξώστης	  μειώνοντας	  έτσι	  το	  μήκος	  της	  αίθουσας.	  	  
	  
Νέο	  εμβαδό	  δαπέδου	  25X30=750	  m2.	  	  Μέσο	  ύψος	  οροφής:	  	  15000	  /	  750	  =20	  m	  	  
	  
20:25:30	  	  -‐>	  	  1:1.25:1.5	  	  	  	  	  	  αποδεκτός.	  



Σχήμα	  	  

Σκηνή 

Σκηνή 

Επικλινές δάπεδο (κλιση <12.5%) 

θεωρεία 



Ακουστικά λάθη	  

ανακλώμενος	  ήχος	  καθυστερεί	  από	  5	  έως	  35	  
msec	  και	  η	  στάθμη	  του	  είναι	  κατά	  10	  dB	  
μεγαλύτερη	  από	  αυτή	  	  του	  απευθείας	  ήχου	  	  
αν	  η	  καθυστέρηση	  της	  ανάκλασης	  είναι	  
μεγαλύτερη	  από	  100	  msec,	  ανεξαρτήτως	  
στάθμης.	  	  



Ακουστικά λάθη	  



πηγή 

Ανακλαστήρες οροφής 

Επικλινές δάπεδο 

ανακλαστήρας 

πηγή 

ακουστικό 
είδωλο 

Ανακλαστήρες	  



Χρόνος	  αντήχησης	  
	  
Πειραματικός	  υπολογισμός	  (μέτρηση)	  με	  ηχόμετρο:	  
	  

0 dB 
-5 dB 

-35 dB 

-65 dB 

Χρόνος Αντήχησης 

Επίπεδο θορύβου 
βάθους 

x+10 dB 

 x dB 



Χρήσιμα:	  
	  
•  Οποιοδήποτε	  μικρόφωνο	  μέτρησης	  δε	  θα	  πρέπει	  να	  

τοποθετείται	  σε	  απόσταση	  από	  την	  πλησιέστερη	  
ανακλαστική	  επιφάνεια	  μικρότερη	  από	  1	  μέτρο	  

•  Η	  ελάχιστη	  απόσταση	  μεταξύ	  μικροφώνου	  και	  
ηχητικής	  πηγής	  δίνεται	  από	  τη	  σχέση	  	  	  

	  
V	  ο	  όγκος	  του	  χώρου,	  c	  η	  ταχύτητα	  του	  ήχου	  και	  RΤ60	  ο	  
αναμενόμενος	  χρόνος	  αντήχησης.	  	  	  

	  

RT60c
V2

⋅
!



Μέτρηση	  χρόνου	  αντήχησης	  με	  χρήση	  του	  audacity	  
	  
•  Χτυπήστε	  δοκιμαστικά	  παλαμάκια	  για	  να	  ρυθμίσετε	  τη	  στάθμη	  της	  ηχογράφησης.	  

Για	  να	  ελέγχετε	  τη	  στάθμη	  ενεργοποιήστε	  το	  μετρητή	  στάθμης	  (βρίσκεται	  στο	  
μενού	  που	  εμφανίζεται	  κάνοντας	  δεξί	  κλικ	  του	  ποντικιού	  στο	  εικονίδιο	  του	  
μικροφώνου).	  	  

•  Ηχογραφήστε	  (record)	  4	  παλαμάκια.	  Ο	  χρόνος	  μεταξύ	  των	  χτύπων	  πρέπει	  να	  είναι	  
αρκετός,	  ώστε	  η	  στάθμη	  του	  ήχου	  να	  μηδενιστεί	  τελείως.	  Μπορείτε	  να	  
συμπεριλάβετε	  επίσης	  1	  ή	  2	  δευτερόλεπτα	  σιγής,	  είτε	  στο	  τέλος	  είτε	  στην	  αρχή	  της	  
ηχογράφησης	  κάθε	  χτύπου.	  

•  Αποθηκεύστε	  το	  κανάλι	  που	  ηχογραφήσατε	  και	  ακούστε	  το.	  
	  
•  Αφαιρέστε	  το	  θόρυβο:	  

•  Επιλέξτε	  την	  περιοχή	  σιγής	  
•  Στο	  μενού	  Εφέ	  (Effects)	  επιλέξτε	  Απομάκρυνση	  Θορύβου	  (Noise	  Removal).	  

Κάντε	  κλικ	  στο	  Λήψη	  Προφίλ	  Θορύβου	  (Get	  Noise	  Profile).	  
•  Επιλέξτε	  όλο	  το	  ηχογραφημένο	  υλικό	  του	  καναλιού	  (Ctrl-‐A)	  
•  Πίσω	  στην	  Απομάκρυνση	  θορύβου	  αφήστε	  τις	  τρέχουσες	  ρυθμίσεις	  και	  κάντε	  

κλικ	  στο	  Εντάξει	  (ok)	  	  
	  



Μέτρηση	  χρόνου	  αντήχησης	  με	  χρήση	  του	  audacity	  (συνέχεια)	  
	  
	  
	  

•  Ακούστε	  το	  επεξεργασμένο	  κανάλι	  για	  να	  αντιληφθείτε	  το	  εφέ	  της	  απομάκρυνσης	  
του	  θορύβου.	  Αν	  δεν	  μείνετε	  ικανοποιημένοι	  μπορείτε	  να	  επαναλάβετε	  τη	  
διαδικασία	  θέτοντας	  δικές	  σας	  ρυθμίσεις	  στο	  μενού	  της	  Απομάκρυνσης	  Θορύβου.	  

•  Στο	  μενού	  του	  καναλιού	  (Audio	  Track)	  επιλέξτε	  Κυματομορφή	  (dB),	  για	  να	  δείτε	  την	  
κυματομορφή	  του	  σήματος	  που	  ηχογραφήσατε	  σε	  dB.	  

•  Από	  τις	  κυματομορφές	  των	  κρουστικών	  ήχων	  που	  ηχογραφήσατε	  επιλέξτε	  αυτή	  
που	  φαίνεται	  να	  έχει	  τα	  λιγότερα	  προβλήματα	  (π.χ.	  ψαλιδισμός)	  και	  αντιγράψτε	  τη	  
σε	  ένα	  νέο	  κανάλι.	  	  

•  Χρησιμοποιήστε	  το	  εργαλείο	  μεγέθυνσης	  και	  εντοπίστε	  τη	  διάρκειά	  της	  (μέχρι	  τη	  
σιγή)	  Δt	  και	  το	  πλάτος	  της	  ΔdB.	  Το	  Δt	  μπορεί	  να	  υπολογιστεί	  από	  την	  οριζόντια	  
χρονική	  κλίμακα,	  ενώ	  το	  ΔdB	  από	  την	  κάθετη	  κλίμακα	  	  

•  Από	  την	  ισότητα	  ΔdB/Δt	  =	  60	  dB	  /	  Tαντήχησης	  	  υπολογίστε	  το	  Tαντήχησης	  δηλαδή	  το	  
χρόνο	  αντήχησης	  του	  υπό	  μέτρηση	  χώρου.	  


