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    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 Το θέµα της εργασίας αυτής είναι η «Ακουστική ∆ιόρθωση Αιθουσών 
∆ιδασκαλίας Μουσικών Οργάνων». Συγκεκριµένα, επιλέχθηκε µια αίθουσα η 
οποία βρίσκεται στο κτήριο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η αίθουσα αυτή 
χρησιµοποιείται από τους φοιτητές του τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και 
Τέχνης για τη διδασκαλία και τη µελέτη των Παραδοσιακών Οργάνων και των 
Παραδοσιακών Συνόλων. 
 Η αίθουσα αυτή, η οποία ουσιαστικά παραχωρήθηκε στους φοιτητές 
ως λύση ανάγκης στο πρόβληµα της στέγασης των µαθηµάτων τους, στη 
σηµερινή της µορφή παρουσιάζει πολλά προβλήµατα τα οποία προκύπτουν 
εξαιτίας των διαστάσεών της, αλλά και εξαιτίας της χρήσης που είχε ο χώρος 
αυτός πριν παραχωρηθεί στους φοιτητές. 
 Οι κύριοι στόχοι στην ακουστική διόρθωση είναι: 1) να αποτραπεί η 
ύπαρξη στάσιµων κυµάτων των οποίων η ακουστική παρεµβολή επηρεάζει 
την συχνοτική απόκριση του χώρου, 2) να ελαττωθούν οι συντονισµοί των 
τρόπων ταλάντωσης, 3) να αποφευχθεί η επαναλαµβανόµενη ηχώ (flutter 
echo), 4) να απορροφηθεί, ανακλαστεί και διαχυθεί ο ήχος στον χώρο και 
τέλος 5) να διατηρηθεί ο ήχος από διαρροές εντός ή εκτός του χώρου. (Σε 
αυτό το σηµείο πρέπει να αναφέρω ότι το αντικείµενο της εργασίας αυτής δεν 
σχετίζεται µε την ηχοµόνωση µεταξύ των χώρων. Τα φαινόµενα της 
µεταφοράς και της διαρροής του ήχου µειώνονται µέσω της κατασκευής µε τη 
χρήση κατάλληλων υλικών, συστηµάτων και δοµών) 
 
 Το πρώτο µέρος της εργασίας περιλαµβάνει διάφορους ορισµούς της 
Ακουστικής καθώς και κάποια θεωρητικά στοιχεία, η αναφορά στα οποία είναι 
απαραίτητη για την κατανόηση του δεύτερου και τρίτου µέρους. 
 Στο δεύτερο µέρος υπάρχει η αναλυτική περιγραφή της αίθουσας, οι 
θεωρητικοί υπολογισµοί του χρόνου αντήχησης της αίθουσας καθώς και έξι 
διαφορετικές προτάσεις για τη διόρθωση των προβληµάτων και τη βελτίωση 
της ακουστικής του χώρου. 
 Στο τρίτο µέρος υπάρχουν οι περιγραφές των µετρήσεων, οι πίνακες 
των αποτελεσµάτων των πραγµατικών µετρήσεων που έλαβαν χώρα µέσα 
στην αίθουσα όπως επίσης και κάποια σχόλια και συµπεράσµατα. 
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 Ανάκλαση του ήχου 
 
 Όταν ένα ηχητικό κύµα προσκρούει σε µια επίπεδη επιφάνεια, ο ήχος 
ανακλάται µε συνοχή εφόσον οι διαστάσεις της ανακλαστικής επιφάνειας είναι 
µεγαλύτερες σε σύγκριση µε το µήκος κύµατος του ήχου. (Σηµειώστε ότι το 
ακουστικό πεδίο του ανθρώπου καλύπτει µεγάλο συχνοτικό εύρος 20-20.000 
Hz, και συνεπώς το εύρος των µηκών κύµατος είναι εξίσου µεγάλο, περίπου 
από 20mm έως 20m). Ως 
αποτέλεσµα, η συνολική φύση 
των ανακλάσεων ποικίλει 
σύµφωνα µε την υφή και τη δοµή 
του υλικού της επιφάνειας.  
 Για παράδειγµα, τα 
πορώδη υλικά θα απορροφήσουν 
κάποιο ποσό της ενέργειας, και 
τα τραχιά υλικά(τραχιά ανάλογα 
µε το µήκος κύµατος) τείνουν να 
ανακλούν σε πολλές 
κατευθύνσεις, δηλαδή να 
διασκορπίζουν την ενέργεια, 
παρά να την ανακλούν µε 
συνοχή. 
 (Wikipedia, 2009).    (Πηγή:http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/ 

              physics17/chapter10/reflection.jpg) 
 

 Επίσης, όταν ένα ηχητικό κύµα αγγίξει το όριο µεταξύ ενός µέσου 
διάδοσης και ενός 
διαφορετικού µέσου, ένα 
µέρος του κύµατος 
υφίσταται ανάκλαση και 
ένα άλλο µέρος του 
υφίσταται µετάδοση δια 
µέσου του ορίου. Το ποσό 
του ανακλώµενου ήχου 
εξαρτάται από τη 
διαφορετικότητα των δυο 
µέσων. (Acoustical 
Surfaces) 
    
   
  (Πηγή: http://www.acousticalsurfaces.com/acoustic_IOI101_7.htm.mht) 
 
 Η ανάκλαση των ηχητικών κυµάτων µπορεί να οδηγήσει σε ένα εκ των 
δυο φαινοµένων, στην ηχώ ή στην αντήχηση. Η αντήχηση συνήθως 
προκαλείται σε µικρά δωµάτια, µε ύψος, µήκος και πλάτος κάτω των 17 
µέτρων. Ενώ η ηχώ προκαλείται σε µεγαλύτερους χώρους µε διαστάσεις άνω 
των 17 µέτρων. (Wikipedia, 2009). 
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  Είδη ανακλάσεων: 
 

Η ανάκλαση ηχητικών κυµάτων, όπως προανέφερα, από το σχήµα της 
επιφάνειας. 

Ανάκλαση από επίπεδη 
επιφάνεια: 

Οι επίπεδες και λείες 
επιφάνειες ανακλούν τα 
ηχητικά κύµατα µε γωνία ίση 
µε τη γωνία πρόσπτωσης του 
κύµατος στην επιφάνεια. 
(Everest, 2003, σ. 222) 

 

 
(Πηγή: http://www.sal2000.com/ds/ds3/Acoustics/ 

Wave%20Reflection.files/reflection.gif) 
 
 Ανάκλαση από κοίλες επιφάνειες: 
 Οι κοίλες επιφάνειες τείνουν 
να συγκεντρώνουν τα ηχητικά 
κύµατα σε ένα σηµείο, έτσι µόνο 
στο σηµείο αυτό ο ήχος ακούγεται 
ενισχυµένος. (Everest, 2003, σ. 
225) 

 
 
 
 
(Πηγή: http://hyperphysics.phy-

astr.gsu.edu/HBASE/acoustic/imgaco/foc.gif) 
 

 Ανάκλαση από κυρτές επιφάνειες: 
 Οι κυρτές στερεές επιφάνειες έχουν την τάση να διαχέουν την 
ακουστική ενέργεια προς πολλές κατευθύνσεις, χωρίς όµως να διασπούν τα 
ηχητικά κύµατα στις επιµέρους συχνότητες από τις οποίες αποτελούνται. 
(Everest, 2003, σ. 224) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (Πηγή: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/HBASE/acoustic/imgaco/foc.gif) 
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 Ανακλάσεις µέσα σε έλλειψη: 
 Μέσα σε έναν ελλειπτικό χώρο, τα ηχητικά κύµατα που παράγονται 
από µια πηγή που βρίσκεται 
στη µία εστία τείνουν µετά 
από ανάκλαση να 
συγκεντρώνονται όλα στο 
σηµείο που βρίσκεται οι 
δεύτερη εστία.(οι εστίες 
διαφέρουν από έλλειψη σε 
έλλειψη ανάλογα µε το 
µέγεθός της).  
 

(Πηγή: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/ 
HBASE/acoustic/imgaco/foc.gif) 

 
 Ανακλάσεις µέσα σε κύλινδρο: 
 Μέσα σε έναν κύλινδρο τα ηχητικά κύµατα που δηµιουργούνται από 
µια πηγή, κατευθύνονται προς την 
επιφάνειά του και ανακλώνται 
εφαπτοµενικά. Έτσι ο ήχος µετά από 
πολλαπλές ανακλάσεις µπορεί να 
διαγράψει την περιφέρεια του 
κυλίνδρου. (Everest, 2003, σ. 227) 
 

 
 

 (Πηγή: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/ 
HBASE/acoustic/imgaco/foc.gif) 
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  Απορρόφηση του ήχου 

 
 Ηχοαπορρόφηση είναι η ιδιότητα 
των υλικών και αντικειµένων να 
απορροφούν την ηχητική ενέργεια 
µετατρέποντάς την σε άλλη µορφή, 
συνήθως σε θερµότητα, κατά τη 
διάδοση του ηχητικού κύµατος σε ένα 
µέσο ή κατά την πρόσπτωσή του σε µια 
επιφάνεια. (Τσινίκας, 2005, σσ. 34-35) 
 

 
 
 
  (Πηγή: http://www.megasorber.com/img/4fold/sound-absorption.gif) 
 
  Συντελεστής απορρόφησης 
 
 Ο συντελεστής απορρόφησης µιας επιφάνειας ή ενός υλικού, σε 
ορισµένη συχνότητα και ορισµένες συνθήκες, είναι ο λόγος της ηχητικής 
ισχύος που απορροφάται από την επιφάνεια, προς την ηχητική ισχύ που 
προσπίπτει στην επιφάνεια. Ο συντελεστής απορρόφησης συµβολίζεται µε α, 
είναι αδιάστατο µέγεθος και συναρτάται µε τη γωνία πρόσπτωσης. Η τιµή του 
συντελεστή ηχοαπορρόφησης α κυµαίνεται από 0 έως 1, ή από 0 έως 100%. 
Για παράδειγµα, αν ένα υλικό έχει συντελεστή α=0,7 στα 500Hz σηµαίνει ότι 
απορροφά το 70% της ηχητικής ενέργειας που προσπίπτει στην επιφάνειά 
του και ανακλά το υπόλοιπο 30%.(Τσινίκας, 2005, σ. 35) 
  

 
(Πηγή: http://www.engineeringtoolbox.com/docs/documents/69/SoundRoomAbsorption.gif) 
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  Τύποι ηχοαπορροφητικών υλικών 
 
 Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι ηχοαπορροφητικών υλικών. Κάθε ένας 
τύπος ανταποκρίνεται καλύτερα και απορροφά διαφορετικό εύρος 
συχνοτήτων. Συγκεκριµένα, υπάρχουν: α) τα πορώδη ηχοαπορροφητικά 
υλικά τα οποία προορίζονται για την απορρόφηση των υψηλών συχνοτήτων, 
β) οι συνηχητές µεµβράνης που απορροφούν τις χαµηλές συχνότητες, και γ) 
οι συνηχητές κοιλότητας που απορροφούν τις µεσαίες συχνότητες. 
 (Στο 2ο µέρος θα αναφερθώ αναλυτικότερα στα ηχοαπορροφητικά 
υλικά.) 
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  ∆ιάχυση του ήχου 

 
 Η διάχυση στην ακουστική και στην αρχιτεκτονική, είναι η 
αποτελεσµατικότητα µε την οποία η ενέργεια του ήχου απλώνεται οµαλά σε 
ένα δοσµένο περιβάλλον. Ένας τέλεια διαχυτικό πεδίο ήχου είναι αυτό που 
έχει ορισµένες ακουστικές ιδιότητες οι οποίες παραµένουν ίδιες οπουδήποτε 
µέσα στον χώρο. Ένα µη διαχυτικό ηχητικό πεδίο έχει αξιόλογα διαφορετικό 
χρόνο αντήχησης, καθώς ο ακροατής µετακινείται µέσα στον χώρο. 
Ουσιαστικά όλοι οι χώροι είναι µη διαχυτικοί. Χώροι οι οποίοι δεν είναι 
καθόλου διαχυτικοί είναι αυτοί στους οποίους η ακουστική απορρόφηση είναι 
ακανόνιστα κατανεµηµένη στον χώρο, ή που δυο διαφορετικές ακουστικές 
εντάσεις συνυπάρχουν. Η διαχυτικότητα ενός ηχητικού πεδίου µπορεί να 
µετρηθεί λαµβάνοντας µετρήσεις χρόνου αντήχησης σε πολλά διαφορετικά 
σηµεία µέσα στο δωµάτιο, και στη συνέχεια µετρώντας την απόκλιση πάνω σ’ 
αυτούς τους χρόνους απόσβεσης. Εναλλακτικά, µπορεί να εξεταστεί η 
κατανοµή του ήχου. Οι µικροί χώροι γενικά, έχουν πολύ φτωχά διαχυτικά 
χαρακτηριστικά στις χαµηλές συχνότητες εξαιτίας των σηµείων 
συντονισµού(τρόπων ταλάντωσης) του χώρου. (Wikipedia, 2009). 
 
 
  ∆ιαχυτές ήχου 

 
 Οι διαχυτές χρησιµοποιούνται για να διορθώσουν κάποια προβλήµατα 
ακουστικής ενός χώρου όπως η ηχώ. Αποτελούν εξαιρετική εναλλακτική ή 
συµπλήρωµα στην απορρόφηση του ήχου διότι δεν αποµακρύνουν την 
ηχητική ενέργεια, αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά για να 
ελαττώσουν την χαρακτηριστική ηχώ και τις ανακλάσεις ενώ παράλληλα 
αφήνουν ζωντανό ηχητικό πεδίο. Σε σύγκριση µε µια ανακλαστική επιφάνεια, 
η οποία θα προκαλέσει την ανάκλαση µεγάλου ποσού ενέργειας σε γωνία ίση 
µε τη γωνία πρόσπτωσης, ένας διαχυτής θα προκαλέσει την ακτινοβόληση 
της ηχητικής ενέργειας σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, άρα θα 
οδηγήσει σε πιο διαχυτικό ηχητικό πεδίο. Είναι επίσης σηµαντικό το ότι οι 
διαχυτές διαδίδουν τις ανακλάσεις στον χρόνο όπως και στο χώρο. Οι 
διαχυτές µπορούν να συνδράµουν στη διάχυση του ήχου, αλλά δεν είναι 
αυτός ο λόγος που χρησιµοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις. Συνηθέστερα 
χρησιµοποιούνται για να αποµακρύνουν τους χρωµατισµούς και την ηχώ από 
κάποιον χώρο. (Wikipedia, 2009). 
 
 
  Ο πρώτος διαχυτής  
 
 Οι διαχυτές υπάρχουν σε πολλά σχήµατα και υλικά κατασκευής. Οι 
γέννηση των σύγχρονων διαχυτών έγινε από τον Manfred R. Schroeder και 
την εφεύρεση ενός αριθµού θεωρητικών διαχυτών πίσω στη δεκαετία του 
1970. (Wikipedia, 2009). 
 Με βάση τη θεωρία των αριθµών και των υπολογιστών ο Schroeder 
σκέφτηκε ότι ένας τοίχος που έχει αυλακώσεις διατεταγµένες µε ορισµένο 
τρόπο θα διαχέει το ήχο σε τέτοιο βαθµό που δεν είχε επιτευχθεί µέχρι εκείνη 
τη στιγµή. Στην ουσία κατασκεύασε έναν διαχυτή από ένα λυγισµένο 
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µεταλλικό φύλλο το οποίο έπρεπε να υπακούει στην ακολουθία µέγιστου 
µήκους. Κάθε αυλάκωση είχε το 
ίδιο βάθος το οποίο ήταν λ/4 
αλλά είχε κατά διαστήµατα 
διαφορετικό πλάτος. 
(Everest,2003, σσ. 272-273) 
     
    
    
    
    
      Schroeder Diffuser 
    (Πηγή: Everest, F., Alton. Εγχειρίδιο Ακουστικής, σ. 272) 
 
  Τύποι διαχυτών 

 
Α) ∆ιαχυτές ακολουθίας µέγιστου µήκους(Maximum length sequence): 
 Οι διαχυτές αυτού του τύπου είναι κατασκευασµένοι από λωρίδες 
υλικού µε δυο διαφορετικά βάθη. Η τοποθέτηση αυτών των λωρίδων 
ακολουθεί τη σειρά µέγιστου µήκους. Το πλάτος των λωρίδων είναι µικρότερο 
ή ίσο µε το µισό του µήκους κύµατος της συχνότητας της οποίας η µέγιστη 
διασπορά είναι επιθυµητή. Σε ιδανικές 
καταστάσεις µικροί κάθετοι τοίχοι πρέπει να 
τοποθετούνται ανάµεσα στις χαµηλότερες 
λωρίδες, βελτιώνοντας έτσι την 
αποτελεσµατικότητα της διασποράς στην 
περίπτωση κάποιου επεισοδίου 
εφαπτοµενικού ήχου. Το εύρος αυτών 
συστηµάτων είναι µάλλον περιορισµένο, 
αφού µια οκτάβα επάνω από τη 
σχεδιασµένη συχνότητα συµπεριφέρονται 
ως επίπεδες επιφάνειες. (Wikipedia, 2009). 

  
MLS Diffuser 

    (Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_(acoustics)) 
 
Β) ∆ιαχυτές Τετραγωνικού Υπολοίπου(Quadratic-Residue): 
 Οι διαχυτές MLS είναι ανώτεροι από τους γεωµετρικούς από πολλές 
απόψεις διότι έχουν περιορισµένο εύρος συχνοτήτων. Ο νέος στόχος ήταν να 
βρεθεί µια νέα επιφάνεια γεωµετρίας η οποία θα µπορούσε να συνδυάζει τα 
τέλεια διαχυτικά χαρακτηριστικά των σχεδίων των διαχυτών MLS µε 
µεγαλύτερο συχνοτικό εύρος. Ένα νέο σχέδιο ανακαλύφθηκε και ονοµάστηκε 
διαχυτής Τετραγωνικού Υπολοίπου. Σήµερα αυτός ο τύπος διαχυτή ή ο τύπος 
Schroeder χρησιµοποιούνται ακόµη πολύ ευρέως. Οι διαχυτές τετραγωνικού 
υπολοίπου µπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να διαχέουν τον ήχο είτε σε 
µια είτε σε δυο κατευθύνσεις. Παρουσιάζουν το ίδιο πρόβληµα µε τους 
διαχυτές MLS αλλά σε υψηλότερες συχνότητες. Τµηµατικές κατασκευές 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επεκτείνουν το εύρος. (Wikipedia, 
2009).        
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Quadratic-Residue Diffuser 
(Πηγή: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_(acoustics)) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Γ) ∆ιαχυτές Πρωτεύουσας 
Ρίζας(Primitive-Root): 
 Βασίζονται σε έναν αριθµό 
θεωρητικής ακολουθίας. Παρόλα αυτά 
παράγουν µια εγκοπή στην απόκριση 
διασκορπισµού, στην πραγµατικότητα 
όµως είναι πολύ πιο στενή του εύρους 
για να είναι χρήσιµη. Σε θέµα 
εκτέλεσης πάντως είναι παρόµοιοι µε 
τους διαχυτές τετραγωνικού 
υπολοίπου. 
 (Wikipedia, 2009). 
      Primitive Root Diffuser(Skyline) 
   (Πηγή: http://www.rpgeurope.co.uk/products/Skyline/index.html) 
 
∆) ∆ιαχυτές ανάκλασης φράγµατος φάσης: 
 Χρησιµοποιούν πολλαπλές ανακλαστικές επιφάνειες διαχωρισµένες 
από λεπτούς τοίχους οι οποίοι δηµιουργούν «δοχεία» διαφορετικού βάθους. 
Αυτό δηµιουργεί µικρούς συνηχητές αέρα οι οποίοι συµπιέζουν και 
διασκορπίζουν σε όλο το δωµάτιο τα ηχητικά κύµατα ως πολλές µικρές 
ανακλάσεις διαφορετικής συχνότητας αντί µιας µεγαλύτερης. (Everest, 2003, 
σ. 274).      

 
 
 
 
 
 
 
  

(Πηγή: 
http://www.gcmstudio.com/acoustics/acoustics.html) 
 

 
Diffractal Diffuser 
(Πηγή: http://www.customaudiodesigns.co.uk/diffusers/diffract.htm) 
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   Τι είναι η αντήχηση 
 
 Η παράταση διάρκειας του ήχου ο οποίος ανακλάται και συνεχίζει να 
εξοστρακίζεται 
µεταξύ των 
επιφανειών ενός 
χώρου, χάνοντας 
µόνο ένα µέρος 
της ενέργειάς του 
λόγω της 
απορρόφησης σε 
κάθε ανάκλαση, 
ονοµάζεται 
αντήχηση. (Ο 
ήχος σταδιακά θα 
εξασθενήσει 
τελείως). 
(MBI,1992). 
   (Πηγή: http://www.gcmstudio.com/acoustics/acoustics.html) 
 
   Τι είναι ο χρόνος αντήχησης RT60 
 
 Χρόνος αντήχησης κατά τον Everest(2003) είναι ο χρόνος που 
απαιτείται ώστε ο ήχος να ελαττωθεί κατά 60 Decibels(dB) σε έναν κλειστό 
χώρο, δηλαδή η έντασή του να µειωθεί περίπου ένα εκατοµµύριο φορές. Αυτό 
σηµαίνει ότι ο ήχος αυτός δεν θα µπορεί να είναι ακουστός ούτε σε συνθήκες 
απόλυτης ησυχίας. Ο χρόνος αντήχησης µετριέται σε δευτερόλεπτα. 
(MBI,1992). 
 Ο χρόνος αντήχησης ενός δωµατίου είναι προϊόν και της 
απορροφητικής ιδιότητας του δωµατίου και του χρόνου αλληλεπίδρασης 
µεταξύ των επιφανειών. (Matt Bellingham,2003-2006). 

 
(Πηγή: Τσινίκας, Νίκος. Ακουστικός Σχεδιασµός Χώρων. σ. 77) 
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Μέση Ελεύθερη ∆ιαδροµή (Mean Free Path)(MFP) 
 
 Η µέση ελεύθερη διαδροµή (MFP) ενός δωµατίου είναι µέση απόσταση 
µεταξύ των επιφανειών.  
 
   MFP= 4V/S 
 
  MFP= η µέση ελεύθερη διαδροµή( m) 
       V= ο όγκος του δωµατίου( m3) 
       S= το εµβαδό των επιφανειών( m2) 
 
 Ο χρόνος αλληλεπίδρασης µεταξύ των επιφανειών µπορεί να βρεθεί 
προσθέτοντας την ταχύτητα του ήχουL 
 
   t= 4V/ S*c 
 
  t= ο χρόνος µεταξύ των ανακλάσεων( s) 
  c= η ταχύτητα του ήχου( ms-1) 
 
 Σε κάθε αλληλεπίδραση µε µια επιφάνεια υπάρχει κάποια ενέργεια η 
οποία απορροφάται από την επιφάνεια. Πόσο ποσοστό της ενέργειας 
απορροφάται φαίνεται από τον συντελεστή απορρόφησης. Ο µέσος 
συντελεστής απορρόφησης συµβολίζεται µε το α. (Matt Bellingham,2003-
2006). 
 
   Τρόποι µέτρησης της αντήχησης 
   
 

1) Η εξίσωση του Sabine: 
Ο χρόνος αντήχησης σχετίζεται µε τον όγκο και τη συνολική 

απορρόφηση των επιφανειών ενός δωµατίου. Ο τύπος αυτός έχει 
δηµιουργηθεί εµπειρικά από τον Sabine και δίνει πολύ καλές ενδείξεις της 
συµπεριφοράς πολλών δωµατίων που συναντούµε καθηµερινά. (Brüel & 
Kjær,1988). ∆εν ενδείκνυται για δωµάτια µε πάρα πολύ απορροφητικές 
επιφάνειες όπως οι ανηχοϊκοί θάλαµοι. (Norsonic). 
 
   RT60= 0.16*V/S*α 
 
  RT60= ο χρόνος αντήχησης σε second 
          V= ο όγκος του δωµατίου σε κυβικά µέτρα (m3) 
          S= η συνολική επιφάνεια του δωµατίου σε τετραγωνικά  
   µέτρα (m2) 
          α= ο µέσος συντελεστής απορρόφησης των επιφανειών  
   του δωµατίου 
     S*α= η συνολική απορρόφηση σε Sabin 
    0.16= σταθερά 
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 Η µέτρηση της συνολικής απορρόφησης ενός δωµατίου επιτυγχάνεται 
προσθέτοντας την απορρόφηση όλων των επιφανειών ενός δωµατίου, 
δηλαδή των τοίχων, της οροφής, του δαπέδου καθώς και όλων των 
αντικειµένων που βρίσκονται µέσα σε αυτό. Η απορρόφηση της κάθε 
επιφάνειας είναι το γινόµενο του εµβαδού της επιφάνειας µε τον συντελεστή 
απορρόφησης, α, ο οποίος είναι ο λόγος της ηχητικής ενέργειας που 
απορροφάται από την επιφάνεια προς την προσπίπτουσα ηχητική ενέργεια. Ο 
συντελεστής απορρόφησης δεν εξαρτάται µόνο από το υλικό αλλά και από 
την συχνότητα και τη γωνία της πρόσπτωσης της ηχητικής ενέργειας. 
(squ1,2008). 
 
 
  2) Η εξίσωση αντήχησης των Norris-Eyring: 
 Η εξίσωση αυτή υποθέτει ότι το πεδίο αντήχησης είναι 
διαχυτικό(δηλαδή, ότι ο ήχος συναντάει όλες τις επιφάνειες µε ίση πιθανότητα 
και σε όλες τις δυνατές γωνίες πρόσπτωσης) και ότι υπάρχει µια µέση 
ελεύθερη διαδροµή(MFP) V. 
   RT60 = -0.161*V/ S*ln (1-α) 
 
  S= η συνολική επιφάνεια του χώρου 
  α= ο µέσος συντελεστής απορρόφησης των επιφανειών του  
        χώρου 
  1-α= η αναλογία της ενέργειας του κύµατος η οποία ανακλάται  
         πίσω στο δωµάτιο. (Αυτές οι ανακλάσεις θα χτυπήσουν κι  
         άλλες επιφάνειες, κάνοντας την απόσβεση εκθετική). 
 
 Αυτή η εξίσωση δίνει σωστή εκτίµηση των 0.0 για ένα τελείως νεκρό 
δωµάτιο αλλά είναι πιο περίπλοκη και αυστηρά έγκυρη µόνο για δωµάτια µε 
ίδια την τιµή του α για όλες τις επιφάνειες. (Matt Bellingham,2003-2006). 
 
 
  3) Η εξίσωση των Millington-Sette: 
 Όταν τα υλικά ενός δωµατίου έχουν µεγάλη ποικιλία συντελεστών 
απορρόφησης, καλύτερες προβλέψεις επιτυγχάνονται από την εξίσωση του 
Millington-Sette. Είναι απλά θέµα αντικατάστασης ενός αποτελεσµατικού 
συντελεστή απορρόφησης αe= -ln(1-αi) στην εξίσωση του Sabine για να µας 
δώσει: (Dirac Delta, 2001-2009). 
 

   RT60= 0.16*V/ Σ Si*ln(1-αi) 
 
  Si= η επιφάνεια της περιοχής του υλικού 
  αi= ο πραγµατικός συντελεστής απορρόφησης 
  ln ( )= ο φυσικός λογάριθµος µε βάση το e 
 
 Σηµείωση: Αυτή η εξίσωση µας δηλώνει ότι τα υψηλής απορρόφησης 
υλικά είναι πολύ πιο αποτελεσµατικά από ότι προβλέπεται στο να επηρεάζουν 
τον χρόνο αντήχησης. Για παράδειγµα, όταν ο πραγµατικός συντελεστής 
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απορρόφησης είναι µεγαλύτερος από 0.63, ο αποτελεσµατικός συντελεστής 
απορρόφησης είναι µεγαλύτερος από 1. 
 
 
  4) Με ειδικά όργανα: 
 Για τη µέτρηση του χρόνου αντήχησης χρειάζονται µια πηγή ήχου που 
να παράγει ήχο µέσα στο δωµάτιο και ένας δέκτης που να υπολογίζει την 
απόσβεση του επιπέδου της ηχητικής πίεσης µετά την παύση της ηχητικής 
πηγής. (Brüel & Kjær,1988). 
  Η πηγή ήχου 
 Ένα πιστόλι εκκίνησης είναι µια πρακτική πηγή ήχου, αλλά ο 
πυροβολισµός του πιστολιού στερείται ενέργειας στην περιοχή των χαµηλών 
συχνοτήτων και ικανότητας αναπαραγωγής. Ένας καλύτερος τρόπος 
διέγερσης είναι η χρήση ενός ηχείου που εκπέµπει θόρυβο σε µπάντες 
συχνοτήτων. Για δοσµένη ενέργεια ενισχυτή, αυτή η µέθοδος επιτρέπει την 
εκποµπή µεγαλύτερης ενέργειας µέσα στο δωµάτιο από ότι θα συνέβαινε µε 
ένα πιστόλι εκκίνησης. (Brüel & Kjær,1988). 
 Ο «λευκός θόρυβος» είναι µια εκτενής περιοχή τυχαίου θορύβου( δηλ. 
είναι ένα σήµα που περιέχει όλες τις συχνότητες του φάσµατος µε τυχαία 
διανοµή εύρους) µε σταθερό επίπεδο ανά συχνότητα-Hertz κατά µήκος όλου 
του συχνοτικού φάσµατος. Ο «ροζ θόρυβος» είναι µια εκτενής περιοχή 
τυχαίου θορύβου µε επίπεδο που µειώνεται κατά 3dB ανά οκτάβα. Αυτή η 
µείωση είναι απαραίτητη για να επιτρέπεται η µετάδοση σταθερής ενέργειας 
µέσω ενός φίλτρου, του οποίου το συχνοτικό εύρος αυξάνεται προοδευτικά( 
π.χ. φίλτρο µιας οκτάβας ή 1/3 της οκτάβας), διπλασιάζοντας το εύρος για 
κάθε οκτάβα. (Brüel & Kjær,1988). 
 Εξαιτίας της παρουσίας εξωτερικού θορύβου, σπανίζει η πιθανότητα 
µέτρησης ακριβώς 60dB απόσβεσης της αντήχησης κι έτσι πρέπει να είµαστε 
ευχαριστηµένοι µε απόσβεση 40dB, 30dB ή ακόµη και 20dB αντί για 60dB. 
(Norsonic). 
 Ο θόρυβος µπορεί να εκπέµπεται α) είτε ως σταθερός ήχος ο οποίος 
µετά θα σταµατάει β) είτε ως µικρής διάρκειας παλµοί, οι δύο αυτές µέθοδοι 
έχουν διαφορετικές απαιτήσεις στον τοµέα του δέκτη. (Brüel & Kjær,1988). 
 
  Ο δέκτης 
 Ένα τυπικό τµήµα λήψης αποτελείται από έναν µετρητή του επιπέδου 
του ήχου µε προσαρµοσµένο φίλτρο οκτάβας ή 1/3 οκτάβας και έναν φορητό 
εγγραφέα. Ένα φίλτρο που είναι ρυθµισµένο στην ίδια κεντρική συχνότητα µε 
το φίλτρο του ποµπού µειώνει την επίδραση του εξωτερικού θορύβου. Αφότου 
η αντήχηση µειώνεται εκθετικά και εγγράφεται σε λογαριθµική κλίµακα, η 
απόσβεση θα είναι µια ευθεία γραµµή στο χαρτί της εγγραφής. Το 
αποτέλεσµα του χρόνου αντήχησης ( για δοσµένη συχνοτική µπάντα) 
υπολογίζεται απευθείας από την εγγραφή. Η οδοντωτή εµφάνιση των 
αποσβέσεων στις χαµηλές συχνότητες οφείλεται στην άνιση κατανοµή των 
τρόπων ταλάντωσης ενός κανονικού δωµατίου σε αυτές τις συχνότητες. (Brüel 
& Kjær,1988). 
 Όταν χρησιµοποιούµε την µέθοδο παλµών για τη µετάδοση θορύβου, 
τα γραφικά αποτελέσµατα αναπαριστούν την «απόκριση παλµού» του 
δωµατίου και ο υπολογισµός του χρόνου αντήχησης δεν µπορεί να επιτευχθεί 
απευθείας από την απόσβεση. Χρησιµοποιώντας το κατάλληλο λογισµικό 
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είναι εφικτό να υπολογιστούν τα αποτελέσµατα του χρόνου αντήχησης µέσω 
της απόκρισης παλµού. (Brüel & Kjær,1988). 

 
 

(Πηγή: http://www.bksv.com/doc/br0178.pdf) 
 
 
   Ακουστικός αναλυτής 
 Ο ακουστικός αναλυτής είναι ένα όργανο το οποίο περιέχει τµήµα 
ποµπού και δέκτη µαζί. Εκπέµπει τυχαίο θόρυβο σε εύρος 1/3 οκτάβας σε 
έναν ενισχυτή και σε ένα ηχείο, αναλύει το µικροφωνικό σήµα µέσω µιας 
δεύτερης σειράς φίλτρων εύρους 1/3 της οκτάβας και υπολογίζει τον χρόνο 
αντήχησης για κάθε µπάντα συχνοτήτων. (Brüel & Kjær,1988). 
 

 
 

(Πηγή: http://www.bksv.com/doc/bp1691.pdf) 
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(Πηγή: http://www.bksv.com/doc/br0178.pdf) 

 
  Θέση της ηχητικής πηγής και του µικροφωνικού δέκτη 
 Εξαιτίας των τρόπων ταλάντωσης της ηχούς ενός δωµατίου, ο χρόνος 
αντήχησης του δωµατίου εξαρτάται από τη θέση της πηγής και του 
µικροφωνικού δέκτη. Σε µερικές περιπτώσεις η θέση της πηγής είναι 
προφανής 
(π.χ. το βήµα 
σε µια αίθουσα 
διαλέξεων). Για 
να αποφευχθεί 
η διέγερση 
µόνο µερικών 
από τα 
κανονικά 
σηµεία 
ταλάντωσης 
του δωµατίου, 
η ηχητική πηγή 
συνήθως 
τοποθετείται 
σε µια από τις 
γωνίες όπου 
κάθε σηµείο 
ταλάντωσης 
έχει τη µέγιστη 
πίεση. (Brüel & 
Kjær,1988). 
 
   (Πηγή: http://www.bksv.com/doc/bp1691.pdf) 



 20 

  Η επίδραση του οργάνου και του χειριστή 
 
 Όταν µετράµε τον θόρυβο, πρέπει να παίρνουµε κάποια προληπτικά 
µέτρα ώστε το ηχόµετρο και ο χειριστής του να µην επιδρούν µε την µέτρηση. 
∆ιότι όχι µόνο το ίδιο το σώµα του οργάνου και η παρουσία του χειριστή 
µπορούν να εµποδίσουν τον ήχο να έρθει από µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, 
αλλά να προκαλέσουν ανακλάσεις οι οποίες µπορεί να προκαλέσουν µε τη 
σειρά τους σφάλµατα στη µέτρηση. Μπορεί να µην σκεφτόµαστε το 
ανθρώπινο σώµα ως ηχητικό ανακλαστήρα, αλλά πειράµατα έχουν δείξει ότι 
στις συχνότητες περίπου στα 400Hz, οι ανακλάσεις από ένα ανθρώπινο 
σώµα µπορεί να προκαλέσουν σφάλµατα έως και 6dB όταν µετράµε σε 
απόσταση µικρότερη του ενός µέτρου από το σώµα µας. (Brüel & Kjær,1984). 
 Για να ελαττωθούν οι ανακλάσεις από το σώµα του οργάνου, τα 
περισσότερα ηχόµετρα είναι ειδικά σχεδιασµένα να έχουν κωνικό σχήµα στην 
µπροστινή τους πλευρά. Για ακόµη πιο ακριβείς µετρήσεις, κάποια όργανα 
διαθέτουν µια επεκτεινόµενη ράβδο για να κρεµιέται το µικρόφωνο µακριά 
από το σώµα του οργάνου ώστε να αποφευχθεί η ύπαρξη εµποδίων στο 
ηχητικό πεδίο γύρω από το µικρόφωνο. (Brüel & Kjær,1984). 
 Για να µειωθούν οι ανακλάσεις από το ανθρώπινο σώµα, συνήθως 
αρκεί να κρατιέται το ηχόµετρο στο µήκος των χεριών µας. Επίσης µπορεί να 
στερεωθεί σε ένα τρίποδο. Έτσι µπορούµε να ελέγξουµε εάν η παρουσία µας 
επηρεάζει τη λήψη των µετρήσεων, αφήνοντας το ηχόµετρο στερεωµένο ενώ 
εµείς κινούµαστε µέσα στο χώρο που γίνεται η µέτρηση.(Brüel & Kjær,1984). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Πηγή: http://www.bksv.com/doc/br0047.pdf) 
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  Το σύστηµα MLSSA 
 
 Το σύστηµα MLSSA (Maximum Length Sequence System Analyzer) 
είναι µια πιο εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης ακολουθίας µέγιστου µήκους, η 
οποία προσφέρει συνδυασµό ταχύτητας, απαλλαγής θορύβου και εύρους 
χρόνου. Οι µετρήσεις γίνονται είτε µε λευκό είτε µε ροζ θόρυβο. 
 Το MLSSA στις 
µετρήσεις ακουστικής 
χώρου υπολογίζει και 
ευρέος και στενού φάσµατος 
καµπύλες ενέργειας-χρόνου 
µε επιλογή λειτουργιών 
πεδίου συχνοτήτων. Οι 
καµπύλες αυτές µπορούν να 
εντοπίσουν τις ανακλάσεις 
του χώρου. 
 Στην εικόνα φαίνεται 
µια καµπύλη απόσβεσης 
ανάκλασης ευρέως 
φάσµατος ή ένα διάγραµµα 
Schroeder που εµφανίζεται 
αµέσως µαζί µε την 
καµπύλη. (MLSSA)                 (Πηγή: http://www.mlssa.com/pdf/MLSSA-Brochure.pdf) 
 
 Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η µετατροπή του διαγράµµατος 
απόκρισης παλµού το οποίο είναι στο πεδίο του χρόνου σε τρισδιάστατο 
διάγραµµα στο πεδίο των συχνοτήτων µε τη µέθοδο του γρήγορου 
µετασχηµατισµού του Fourier(FFT). 
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(Πηγή:http://ai.kaist.ac.kr/~suh/DIY/wtrfall6.gif) 



 23 

  Το σύστηµα TEF(Time/Energy/Frequency) 
 
 Το σύστηµα 
TEF(Time/Energy/Frequency) µπορεί να 
υπολογίσει το συχνοτικό φάσµα σε κάθε 
σηµείο του χρόνου της µέτρησης. Έτσι ο 
χειριστής µπορεί να αποφασίσει πιο µέρος 
της χρονικής περιόδου θέλει να µετρήσει. 
Λειτουργεί χρησιµοποιώντας ένα γνωστό 
σήµα(ψευδοτυχαίο θόρυβο) για να 
ενεργοποιήσει ένα σύστηµα που  
                                                            (Πηγή: http://www.mcsquared.com/tef.htm.htm) 
πρόκειται να µετρηθεί, και µετράει τον τρόπο µε τον οποίο το σύστηµα αυτό 
αλλάζει το σήµα. Στην συνέχεια µπορεί να µετρηθεί επιλεκτικά µόνο ο 
απευθείας ήχος του συστήµατος, ή η απόσβεση του ήχου σε έναν χώρο. 
Επίσης σε µια µέτρηση του απευθείας ήχου µπορούν να συµπεριληφθούν και 
όλες οι ανακλάσεις του, ώστε να µετρηθεί αντικειµενικά ο συνδυασµός του 
ήχου που φτάνει στα αυτιά ενός ακροατή έπειτα από τις αναπηδήσεις στις 
επιφάνειες του χώρου. 
 Αυτή η ευελιξία των µετρήσεων 
µας επιτρέπει να καθορίσουµε αν τα 
προβλήµατα ενός ηχητικού 
συστήµατος προκαλούνται από τυχόν 
ανωµαλίες των ηχείων ή από τις 
ανακλάσεις των κοντινών επιφανειών 
κάτι το οποίο συµβαίνει µε τους 
συµβατικούς αναλυτές ακουστικής. 
 Αρχικά αποτελούνταν από 
ειδικό υπολογιστή µε τα αντίστοιχα 
προγράµµατα, ενώ τώρα είναι 
συµβατό και µε τα Windows µέσω 
προγραµµάτων. (MC2)                    (Πηγή: http://www.mcsquared.com/tef.htm.htm) 

 
(Πηγή: http://www.mcsquared.com/tef.htm.htm) 
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   Επαναλαµβανόµενη ηχώ(flutter echo) 
 
 Άµα υπάρχουν δυο απέναντι ανακλαστικές πλευρές σε ένα δωµάτιο, 
όπως δυο παράλληλοι τοίχοι ή η οροφή µε το δάπεδο, υπάρχει πάντα η 
πιθανότητα της 
επαναλαµβανόµενη
ς ηχούς. (Acoustical 
Solutions). Είναι 
µικρής διάρκειας 
ηχώ που 
δηµιουργείται σε 
µικρούς 
ανακλαστικούς 
χώρους και παράγει 
ήχους όπως «κλικ» 
ή κάποια τριξίµατα 
ή κουδουνίσµατα, 
αφού το αρχικό 
ηχητικό σήµα έχει 
σιγήσει. (Glossary 
Of Acoustical 
Terms,2002).  
  (Πηγή: http://www.gikacoustics.com/images/ed_flutter_echo.gif)  
 

Οι επαναλήψεις αυτές απέχουν ίσο χρονικό διάστηµα µεταξύ τους και 
µπορούν να δηµιουργήσουν της αίσθηση ύπαρξης κάποιου τόνου ή παλµού, 
ο οποίος µπορεί να χρωµατίσει αυθαίρετα τη µουσική η να ελαττώσει την 
καταληπτότητα της οµιλίας σε ένα δωµάτιο. (Acoustical Solutions). 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (Πηγή: http://www.asc-studio-acoustics.com/sin.gif) 
 
 
 



 25 

   Τι είναι τα στάσιµα κύµατα 

 
Το στάσιµο κύµα, γνωστό και ως στατικό κύµα, είναι ένα κύµα το οποίο 

παραµένει σε µια σταθερή στάση. Το φαινόµενο µπορεί να προκληθεί διότι το 
µέσο µετακινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν του κύµατος, ή 
µπορεί να προκύψει σε ένα στατικό µέσο ως αποτέλεσµα της παρεµβολής 
µεταξύ δυο κυµάτων που ταξιδεύουν σε αντίθετη κατεύθυνση. Στη δεύτερη 
περίπτωση, για κύµατα ίδιου πλάτους που ταξιδεύουν σε αντίθετες 
κατευθύνσεις, δεν υπάρχει µέσος όρος διάδοσης της ενέργειας. 
(Wikipedia,2009). 

Τα στάσιµα κύµατα δηµιουργούνται µεταξύ των παράλληλων 
επιφανειών ενός χώρου και προκαλούν το φαινόµενο που ονοµάζεται 
συντονισµός. Στη γραµµή διάδοσης δυο κυµάτων που κινούνται µε αντίθετη 
φορά, το αποτέλεσµα θα είναι µια σειρά «κόµβων»(ελάχιστου πλάτους) και 
«αντί-κόµβων, κοιλιών»(µέγιστου πλάτους) σε συγκεκριµένα σηµεία κατά 
µήκος της γραµµής διάδοσης. Το παραπάνω συµβαίνει και µε ένα κύµα και 
την ανάκλασή του. 

Για παράδειγµα, υποθέτουµε ότι έχουµε δυο παράλληλες συµπαγείς 
ανακλαστικές επιφάνειες σε δεδοµένη απόσταση. Μια πηγή ήχου βρίσκεται 
ανάµεσά τους και εκπέµπει ήχο µιας ορισµένης συχνότητας. Το µέτωπο του 
κύµατος που χτυπάει τη δεξιά επιφάνεια ανακλάται προς την πηγή, χτυπάει 
την αριστερή επιφάνεια όπου ανακλάται πάλι προς την δεξιά επιφάνεια κ.τ.λ. 
Συνεπώς ένα κύµα κινείται προς τα δεξιά και άλλο προς τα αριστερά. Τα δυο 
αυτά κινούµενα κύµατα αλληλεπιδρούν και σχηµατίζουν ένα στάσιµο κύµα. 
Μόνο τα σηµεία αλληλεπίδρασης των δυο κυµάτων που δηµιουργούν το 
στάσιµο κύµα παραµένουν ακίνητα. (Everest,2003, σ. 228). 

Η συχνότητα του ανακλώµενου ήχου είναι τέτοια ώστε να δηµιουργηθεί  
αυτή η συνθήκη συντονισµού µεταξύ του µήκους κύµατος του ήχου και της 
απόστασης µεταξύ των δυο παράλληλων επιφανειών. (Wikipedia,2009). 

 
 

 
 
Ένα στάσιµο κύµα(µαύρο) απεικονίζεται ως το άθροισµα της διάδοσης των 
δυο κυµάτων που ταξιδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις(κόκκινο και µπλε). 
 (Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Standing_wave) 
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Στάσιµα κύµατα σε µια χορδή, 

ο θεµελιώδης φθόγγος και οι πρώτες 
6 αρµονικές του. 

(Πηγή: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Standing_wave) 
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   Τρόποι ταλάντωσης (modes) 
 
 
 Ως τρόποι ταλάντωσης ορίζονται τα σηµεία εντός ενός δωµατίου µε 
παράλληλες επιφάνειες, τα οποία συντονίζονται όταν κάποια πηγή ήχου 
παράγει ηχητικά κύµατα µέσα σε αυτό. Το φαινόµενο αυτό προκαλείται διότι η 
ηχητική ενέργεια δεν κατανέµεται οµοιόµορφα και µπορεί να αποδειχτεί 
εύκολα εάν µια πηγή ήχου παίζει µια µόνο συχνότητα και εµείς ακούγοντάς τη 
περπατήσουµε µέσα στον χώρο. Θα παρατηρήσουµε θέσεις υψηλότερων και 
χαµηλότερων επιπέδων έντασης. Τα σηµεία αυτά σχετίζονται µε την 
απόσταση µεταξύ των επιφανειών και δεν είναι τα ίδια σε διαφορετικές 
συχνότητες.( Smith, Peters, Owen, 1996). 

Υπάρχουν τρία είδη τρόπων ταλάντωσης: α) οι αξονικοί, οι οποίοι 
προκαλούνται µεταξύ δυο απέναντι επιφανειών και γι’ αυτό είναι συνάρτηση 
των γραµµικών διαστάσεων του δωµατίου, β) οι εφαπτοµενικοί, οι οποίοι 
προκαλούνται µεταξύ τεσσάρων επιφανειών και γι’ αυτό είναι συνάρτηση δυο 
εκ των διαστάσεων του δωµατίου, και γ) οι πλάγιοι, οι οποίοι προκαλούνται 
µεταξύ και των έξι επιφανειών και γι’ αυτό είναι συνάρτηση και των τριών 
διαστάσεων του δωµατίου. (Everest, 2003, σ. 303). 
 
 
 
  Α) Αξονικοί τρόποι ταλάντωσης: 
 

(Πηγή: 
http://www.mcsquared.com/metric/modes.htm) 

 
(Πηγή: http://www.postaudio.co.uk/ 
education/acoustics/room_acoustics.html) 
 
  fx(axial)= c/2(x/L) 
 
 fx(axial)= οι συχνότητες των αξονικών τρόπων ταλάντωσης(Hz) 
        x= ο αριθµός των µισών µηκών κύµατος τα οποία εφαρµόζουν  

  µεταξύ των επιφανειών 
        L= η απόσταση µεταξύ των αλληλεπιδρόµενων επιφανειών(m) 
        c= η ταχύτητα του ήχου(ms-1) 
(Matt Bellingham, 2003-2006) 
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  Β) Εφαπτοµενικοί τρόποι ταλάντωσης: 
 

(Πηγή:  
          http://www.mcsquared.com/metric/modes.htm) 

(Πηγή: http://www.postaudio.co.uk/ 
education/acoustics/room_acoustics.html) 
 
  fxy(tangential)=√ c/2(x/L)2 + (y/W)2 
 
 fxy(tangential)= οι συχνότητες των εφαπτοµενικών τρόπων ταλάντωσης(Hz) 
               x= ο αριθµός των µισών µηκών κύµατος µεταξύ του ενός  

        συστήµατος των δυο επιφανειών 
               y= ο αριθµός των µισών µηκών κύµατος µεταξύ του άλλου  

        συστήµατος των επιφανειών 
          L,W= η απόσταση µεταξύ των αλληλεπιδρώµενων επιφανειών(m) 
(Matt Bellingham, 2003-2006) 
 
  Γ) Πλάγιοι τρόποι ταλάντωσης: 
 
 

(Πηγή: 
http://www.mcsquared.com/metric/modes.htm) 

(Πηγή: http://www.postaudio.co.uk/ 
education/acoustics/room_acoustics.html) 
 
  fxyz(oblique)= c/ 2√ (x/L)2 + (y/W)2 + (z/H)2 
 
 fxyz(oblique)= οι συχνότητες των πλάγιων τρόπων ταλάντωσης(Hz) 
        x,y,z= ο αριθµός των µισών µηκών κύµατος µεταξύ των  

       επιφανειών 
     L,W,H= η απόσταση µεταξύ των αλληλεπιδρώµενων επιφανειών(m) 
(Matt Bellingham, 2003-2006) 
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 Παγκόσµια εξίσωση της συχνότητας των τρόπων ταλάντωσης 
 

 Μας δίνει τις συχνότητες όλων των πιθανών τρόπων 
ταλάντωσης σε ένα δωµάτιο. (Matt Bellingham, 2003-2006) 

 
  fxyz = c/ 2√ (x/L)2 + (y/W)2 + (z/H)2 

 
 

 
Πολύ µεγάλο πρόβληµα προκαλείται σε περίπτωση που οι διαστάσεις 

είναι ακέραιο πολλαπλάσιο η µία της άλλης, διότι τότε µερικές από τις 
συχνότητες συντονισµού θα είναι ακριβώς οι ίδιες. (Matt Bellingham, 2003-
2006) 

 
 Πώς διορθώνονται τα προβλήµατα που προκαλούνται από τους  

τρόπους ταλάντωσης 
 
 Στα παραλληλόγραµµα δωµάτια µε σκληρές επιφάνειες και χωρίς 
µαλακά αντικείµενα, δηµιουργούνται όπως είπαµε έντονοι συντονισµοί µε 
µεγάλο εύρος(Q). Για να ελαττωθεί το εύρος αυτό(Q) είναι απαραίτητο να 
χαθεί µεγάλο µέρος της υπάρχουσας ενέργειας µέσα στον χώρο από το να 
ανακλάται συνέχεια µέσα σε αυτόν. Αυτό επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση 
απορροφητικών υλικών µέσα στον χώρο. 
 Οι κουρτίνες και τα χαλιά είναι πολύ αποτελεσµατικά στις υψηλές 
συχνότητες(άνω των 5000Hz), αλλά ένα στρώµα απορροφητικού υλικού για 
να είναι αποτελεσµατικό πρέπει να έχει πάχος ενός τετάρτου του µήκους 
κύµατος της συχνότητας που θέλουµε να απορροφήσει. Για παράδειγµα το 
µήκος κύµατος των 1000Hz είναι περίπου 0,30 µέτρα και των 10000Hz 
περίπου 0,03 µέτρα. Οπότε ακόµη και 0,15 µέτρα σε πάχος ενός χαλιού δεν 
αρκούν για να υπάρχει αποτέλεσµα στα 100Hz που έχουν µήκος κύµατος 
µεγαλύτερο από 0,60 µέτρα. (Wikipedia,2009). 
 Για την επίλυση των προβληµάτων που προκαλούνται από τους 
τρόπους ταλάντωσης απαιτείται η χρήση των κατάλληλων 
ηχοαπορροφητικών και διαχυτικών υλικών έτσι ώστε τα ηχητικά κύµατα τα 
οποία εστιάζουν σε διάφορα σηµεία του χώρου, εξαιτίας των αναλογιών του, 
να απορροφώνται σε κάποιο ποσοστό ή να διασκορπίζονται µέσα σε αυτόν. 
Μια ακόµη µέθοδος είναι η αποφυγή των παράλληλων επιφανειών µέσα στο 
δωµάτιο η οποία επιτυγχάνεται µε την µετατροπή των επιφανειών αυτών σε 
επιφάνειες µε κάποια κλίση. 
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   Περιγραφή της αίθουσας 
 
 Το αντικείµενο της έρευνας είναι οι τρόποι ακουστικής διόρθωσης 
αίθουσας διδασκαλίας µουσικών οργάνων. Η αίθουσα πάνω στην οποία 
γίνεται η µελέτη ανήκει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και 
«φιλοξενεί» τους φοιτητές της ειδίκευσης της Παραδοσιακής Μουσικής του 
Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης. Ο χώρος αυτός βρίσκεται στο 
υπόγειο του κτηρίου του Πανεπιστηµίου. 
 Οι διαστάσεις του είναι οι παρακάτω: ύψος =2 µέτρα, πλάτος =6 µέτρα 
και µήκος =5,80 µέτρα. Μέσα στον χώρο επίσης υπάρχουν δυο κολώνες στις 
δυο από τις γωνίες και µόνο δυο από τις πλευρές της κάθε κολώνας 
βρίσκονται ουσιαστικά µέσα στην αίθουσα, µια κολώνα η οποία εφάπτεται 
στον ένα τοίχο και τρεις από τις πλευρές της βρίσκονται στην αίθουσα και 
τέλος υπάρχει µια προεξοχή του τοίχου σε µια από τις πλευρές. Οι κολώνες 
έχουν τις παρακάτω διαστάσεις: προεξοχή: πλάτος =0,38 µέτρα και µήκος 
=2,65 µέτρα, κολώνα#1: πλάτος =0,60 µέτρα και µήκος =1,10 µέτρα, 
κολώνα#2: πλάτος =0,60 µέτρα και µήκος =1 µέτρο και κολώνα#3: πλάτος = 
(2*)0,60 µέτρα και µήκος =1 µέτρο. Όλες οι κολώνες έχουν ύψος 2 µέτρα. 
 Ο συνολικός όγκος της αίθουσας είναι V= 63,9 κυβικά µέτρα. 
 Τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασµένη η αίθουσα είναι: οροφή, 
κολώνες και δάπεδο από τσιµέντο, τοίχοι από σοβατισµένα τούβλα. Η όψη 
της αίθουσας καλύπτεται από πόρτα η οποία χωρίζεται σε τρία τµήµατα και 
έχει µήκος τρία µέτρα. Ο σκελετός της είναι από αλουµίνιο και το επάνω µέρος 
της αποτελείται από τζάµι(~2/3 της συνολικής επιφάνειας) ενώ το κάτω µέρος 
αποτελείται από κόντρα πλακέ(~1/3 της συνολικής επιφάνειας). 
 Στην παρούσα φάση το δάπεδο είναι καλυµµένο µε λεπτή µοκέτα και 
σε έναν από τους τοίχους υπάρχει ένας καθρέπτης µε εµβαδόν 2,7m2. 
 Επίσης στην αίθουσα υπάρχουν διάφορα αντικείµενα όπως στοίβες 
από καρέκλες, διάφορα µουσικά όργανα και θήκες µουσικών οργάνων, µια 
έδρα µε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή όπως και ένας νιπτήρας και µια βρύση! 
 Στη συνέχεια υπάρχουν φωτογραφίες της αίθουσας. 
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   Υπολογισµός Τρόπων Ταλάντωσης 
 
 
 Στη συνέχεια ακολουθούν υπολογισµοί για τα τρία είδη των τρόπων 
ταλάντωσης της αίθουσας του Πα. Μακ. (Οι υπολογισµοί έγιναν µέσω 
λογισµικού). 
   ∆ιαστάσεις ∆ωµατίου 
 

Μήκος ∆ωµατίου 
6

Metres  

Πλάτος ∆ωµατίου 
5,8

Metres  

Ύψος ∆ωµατίου 
2

Metres  

 

 
 

   Αξονικοί Τρόποι Ταλάντωσης 
 

28.66
Hz  

21.5
Hz  

86
Hz  

57.33
Hz  

43
Hz  

172
Hz  

86
Hz  

64.5
Hz  

258
Hz  

114.6
Hz  

86
Hz  

344
Hz  

143.3
Hz  

107.5
Hz  

430
Hz  

172
Hz  

129
Hz  

516
Hz  

200.6
Hz  

150.5
Hz  

602
Hz  

229.3
Hz  

172
Hz  

688
Hz  

258
Hz  

193.5
Hz  

774
Hz     

 
 

   Εφαπτοµενικοί Τρόποι Ταλάντωσης 

35.83
Hz  

90.65
Hz  

88.64
Hz  

71.66
Hz  

181.3
Hz  

177.2
Hz  

107.5
Hz  

271.9
Hz  

265.9
Hz  

143.3
Hz  

362.6
Hz  

354.5
Hz  

179.1
Hz  

453.2
Hz  

443.2
Hz  

215
Hz  

543.9
Hz  

531.8
Hz  

250.8
Hz  

634.5
Hz  

620.5
Hz  

286.6
Hz  

725.2
Hz  

709.1
Hz  

322.5
Hz  

815.8
Hz  

797.8
Hz        

 
 

   Πλάγιοι Τρόποι Ταλάντωσης 

93.16
Hz  

186.3
Hz  

279.5
Hz  

372.6
Hz  

465.8
Hz  

559
Hz  

652.1
Hz  

745.3
Hz  

838.5
Hz        

 
(Πηγή: http://www.mcsquared.com.metric/modes.htm) 
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 Θεωρητικοί Υπολογισµοί του RT60 µε την Εξίσωση του Sabine 
 
 Στη συνέχεια θα παραθέσω κάποιους πίνακες θεωρητικών 
υπολογισµών του RT60 της αίθουσας χρησιµοποιώντας την εξίσωση του 
Sabine. Οι υπολογισµοί θα είναι για την αίθουσα α: στην παρούσα κατάσταση 
κενή και µε φοιτητές, β: τελείως άδεια(δηλ. µόνο µε τα βασικά δοµικά υλικά) 
και γ: µε διάφορους συνδυασµούς ανακλαστικών, διαχυτικών και 
ηχοαπορροφητικών υλικών. 
 Τους συντελεστές απορρόφησης (α) των υλικών που θα χρειαστώ, θα 
τους αντλήσω από τις παρακάτω λίστες. 
 
 
  Λίστες Συντελεστών Ηχοαπορρόφησης 
 
 1η Λίστα: 
 

Floor materials 125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1 
kHz 

2 
kHz 

4 
kHz 

carpet  0.01 0.02 0.06 0.15 0.25 0.45 

Concrete (unpainted, rough finish)  0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 

Concrete (sealed or painted) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Marble or glazed tile 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

Vinyl tile or linoleum on concrete 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 

Wood parquet on concrete 0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07 

Wood flooring on joists 0.15 0.11 0.1 0.07 0.06 0.07 

Seating materials 125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1 
kHz 

2 
kHz 

4 
kHz 

Benches (wooden, empty) 0.1 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 

Benches (wooden, 2/3 occupied) 0.37 0.4 0.47 0.53 0.56 0.53 

Benches (wooden, fully occupied) 0.5 0.56 0.66 0.76 0.8 0.76  

Benches (cushioned seats and backs, 
empty) 0.32 0.4 0.42 0.44 0.43 0.48 

Benches (cushioned seats and backs, 
2/3 occupied) 0.44 0.56 0.65 0.72 0.72 0.67 

Benches (cushioned seats and backs, 
fully occupied) 0.5 0.64 0.76 0.86 0.86 0.76 

Theater seats (wood, empty) 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.08 

Theater seats (wood, 2/3 occupied) 0.34 0.21 0.28 0.53 0.56 0.53 

Theater seats (wood, fully occupied) 0.5 0.3 0.4 0.76 0.8 0.76 
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Seats (fabric-upholsterd, empty) 0.49 0.66 0.8 0.88 0.82 0.7 

Seats (fabric-upholsterd, fully occupied) 0.6 0.74 0.88 0.96 0.93 0.85 

Reflective wall materials 125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1 
kHz 

2 
kHz 

4 
kHz 

Brick (natural) 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 

Brick (painted) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 

Concrete block (coarse) 0.36 0.44 0.31 0.29 0.39 0.25 

Concrete block (painted) 0.1 0.05 0.06 0.07 0.09 0.08 

Concrete (poured, rough finish, 
unpainted) 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 

Doors (solid wood panels) 0.1 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 

Glass (1/4" plate, large pane) 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 

Glass (small pane) 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 

Plasterboard (12mm (1/2") paneling on 
studs) 0.29 0.1 0.06 0.05 0.04 0.04 

Plaster (gypsum or lime, on masonry) 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 

Plaster (gypsum or lime, on wood lath) 0.14 0.1 0.06 0.05 0.04 0.04 

Plywood (3mm(1/8") paneling over 
31.7mm(1-1/4") airspace) 0.15 0.25 0.12 0.08 0.08 0.08 

Plywood (3mm(1/8") paneling over 
57.1mm( 2-1/4") airspace) 0.28 0.2 0.1 0.1 0.08 0.08 

Plywood (5mm(3/16") paneling over 
50mm(2") airspace) 0.38 0.24 0.17 0.1 0.08 0.05 

Plywood (5mm(3/16") panel, 25mm(1") 
fiberglass in 50mm(2") airspace) 0.42 0.36 0.19 0.1 0.08 0.05 

Plywood (6mm(1/4") paneling, airspace, 
light bracing) 0.3 0.25 0.15 0.1 0.1 0.1 

Plywood (10mm(3/8") paneling, airspace, 
light bracing) 0.28 0.22 0.17 0.09 0.1 0.11 

Plywood (19mm(3/4") paneling, airspace, 
light bracing) 0.2 0.18 0.15 0.12 0.1 0.1 

Absorptive wall materials 125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1 
kHz 

2 
kHz 

4 
kHz 

Drapery (10 oz/yd2, 340 g/m2, flat 
against wall) 0.04 0.05 0.11 0.18 0.3 0.35 

Drapery (14 oz/yd2, 476 g/m2, flat 
against wall) 0.05 0.07 0.13 0.22 0.32 0.35 
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Drapery (18 oz/yd2, 612 g/m2, flat 
against wall) 0.05 0.12 0.35 0.48 0.38 0.36 

Drapery (14 oz/yd2, 476 g/m2, pleated 
50%) 0.07 0.31 0.49 0.75 0.7 0.6 

Drapery (18 oz/yd2, 612 g/m2, pleated 
50%) 0.14 0.35 0.53 0.75 0.7 0.6 

Fiberglass board (25mm(1") thick) 0.06 0.2 0.65 0.9 0.95 0.98 

Fiberglass board (50mm(2") thick) 0.18 0.76 0.99 0.99 0.99 0.99 

Fiberglass board (75mm(3") thick) 0.53 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

Fiberglass board (100mm(4") thick) 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.97 

Open brick pattern over 75mm(3") 
fiberglass 0.4 0.65 0.85 0.75 0.65 0.6 

Pageboard over 25mm(1") fiberglass 
board 0.08 0.32 0.99 0.76 0.34 0.12 

Pageboard over 50mm(2") fiberglass 
board 0.26 0.97 0.99 0.66 0.34 0.14 

Pageboard over 75mm(3") fiberglass 
board 0.49 0.99 0.99 0.69 0.37 0.15 

Performated metal (13% open, over 
50mm(2") fiberglass) 0.25 0.64 0.99 0.97 0.88 0.92 

Ceiling material 125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1 
kHz 

2 
kHz 

4 
kHz 

Plasterboard (12mm(1/2") in suspended 
ceiling grid) 0.15 0.11 0.04 0.04 0.07 0.08 

Underlay in perforated metal panels 
(25mm(1") batts) 0.51 0.78 0.57 0.77 0.9 0.79 

Metal deck (perforated 
channels,25mm(1") batts) 0.19 0.69 0.99 0.88 0.52 0.27 

Metal deck (perforated channels, 
75mm(3") batts) 0.73 0.99 0.99 0.89 0.52 0.31 

Plaster (gypsum or lime, on masonary) 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 

Plaster (gypsum or lime, rough finish or 
timber lath) 0.14 0.1 0.06 0.05 0.04 0.04 

Sprayed cellulose fiber (16mm(5/8") on 
solid backing) 0.05 0.16 0.44 0.79 0.9 0.91 

Sprayed cellulose fiber (25mm(1") on 
solid backing) 0.08 0.29 0.75 0.98 0.93 0.76 

Sprayed cellulose fiber (25mm(1") on 
timber lath) 0.47 0.9 1.1 1.03 1.05 1.03 
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Sprayed cellulose fiber (32mm(1-1/4") on 
solid backing) 0.1 0.3 0.73 0.92 0.98 0.98 

Sprayed cellulose fiber (75mm(3") on 
solid backing) 0.7 0.95 1 0.85 0.85 0.9 

Wood tongue-and-groove roof decking 0.24 0.19 0.14 0.08 0.13 0.1 

Miscellaneous surface material 125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1 
kHz 

2 
kHz 

4 
kHz 

People-adults (per 1/10 person)  0.25 0.35 0.42 0.46 0.5 0.5 

People-high school students (per 1/10 
person) 0.22 0.3 0.38 0.42 0.45 0.45 

People-elementary students (per 1/10 
person) 0.18 0.23 0.28 0.32 0.35 0.35 

Ventilating grilles 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 

Water or ice surface 0.008 0.008 0.013 0.015 0.02 0.025 
 

 
(Πηγή: http://www.saecollege.de/reference_materia/lpages/Coefficient%20Chart.htm.mht) 
 
 
 2η Λίστα: 

 

Materials Coefficients 

  125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

Brick, unglazed .03 .03 .03 .04 .05 .07 

Brick, unglazed, painted .01 .01 .02 .02 .02 .03 

Carpet, heavy, on concrete .02 .06 .14 .37 .60 .65 

Same, on 40oz hairfelt or foam rubber .08 .24 .57 .69 .71 .73 

Same, with impermeable latex backing on 
40oz hairfelt or foam rubber 

.08 .27 .39 .34 .48 .63 

Concrete Block, light, porous .36 .44 .31 .29 .39 .25 

Concrete Block, dense, painted .10 .05 .06 .07 .09 .08 

Fabrics:             

Light Velour, 10oz per sq yd, hung straight, 
in contact with wall 

.03 .04 .11 .17 .24 .35 

Medium Velour, 14oz per sq yd, draped to 
half area 

.07 .31 .49 .75 .70 .60 

Heavy Velour, 18-oz per sq yd, draped to 
half area 

.14 .35 .55 .72 .70 .65 

Floor:             

Concrete or Terrazzo .01 .01 .015 .02 .02 .02 
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Linoleum, asphalt, rubber, or cork tile on 
concrete 

.02 .03 .03 .03 .03 .02 

wood .15 .11 .10 .07 .06 .07 

Wood parquet in asphalt on concrete .04 .04 .07 .06 .06 .07 

Glass:             

Large panes of heavy plate glass .18 .06 .04 .03 .02 .02 

Ordinary window glass .35 .25 .18 .12 .07 .04 

Gypsum Board, 1/2-inch, nailed to 2x4's 16 
inches o.c.  

.29 .10 .05 .04 .07 .09 

Marble or glazed tile .01 .01 .01 .01 .02 .02 

Plaster, gypsum, or lime, smooth finish on 
tile or brick 

.013 .015 .02 .03 .04 .05 

Plaster, gypsum, or lime, rough finish on lath .14 .10 .06 .05 .04 .03 

Same, with smooth finish .14 .10 .06 .04 .04 .03 

Plywood Paneling, 3/8-inch thick .28 .22 .17 .09 .10 .11 

Water surface, as in a swimming pool .008 .008 .013 0.15 .020 0.25 

Air, Sabins per 1000 cubic feet .09 .20 .49 1.20 2.90 7.40 

Open doors and windows 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Values below are given in Sabins per square foot of seating area or per unit 

Absorption of Seats and Audience 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

Chairs, metal or wood seats, each, 
unoccupied  

.15 .19 .22 .39 .38 .30 

People in a room, per person, (do not use 
for auditorium calculations 

2 3 4 5 5 4 

Audience, seated in upholstered seats, per 
square foot of floor area, for auditorium 
calculations 

.60 .74 .88 .96 .93 .85 

 

 
(Πηγή: http://www.acousticalsurfaces.com/acoustic_IOI101_13.htm.mht) 
 
 
 3η Λίστα: 
 

Floor Materials  
  125 
Hz 

  250 
Hz 

  500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

              
concrete or tile 0.01 0.01 0.15 0.02 0.02 0.02 
linoleum/vinyl tile on concrete 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 
wood on joists 0.15 0.11 0.10 0.07 0.06 0.07 
parquet on concrete 0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07 
carpet on concrete 0.02 0.06 0.14 0.37 0.60 0.65 
carpet on foam 0.08 0.24 0.57 0.69 0.71 0.73 
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Seating Materials  
  125 
Hz 

  250 
Hz 

  500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

              
fully occupied - fabric upholstered 0.60 0.74 0.88 0.96 0.93 0.85 
occupied wooden pews 0.57 0.61 0.75 0.86 0.91 0.86 
empty - fabric upholstered 0.49 0.66 0.80 0.88 0.82 0.70 
empty metal/wood seats 0.15 0.19 0.22 0.39 0.38 0.30 
              
   

Wall Materials  
  125 
Hz 

  250 
Hz 

  500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

              
Brick: unglazed 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 
Brick: unglazed & painted 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 
Concrete block - coarse 0.36 0.44 0.31 0.29 0.39 0.25 
Concrete block - painted 0.10 0.05 0.06 0.07 0.09 0.08 
Curtain: 10 oz/sq yd fabric molleton 0.03 0.04 0.11 0.17 0.24 0.35 
Curtain: 14 oz/sq yd fabric molleton0.07 0.31 0.49 0.75 0.70 0.60 
Curtain: 18 oz/sq yd fabric molleton0.14 0.35 0.55 0.72 0.70 0.65 
Fiberglass: 2'' 703 no airspace 0.22 0.82 0.99 0.99 0.99 0.99 
Fiberglass: spray 5'' 0.05 0.15 0.45 0.70 0.80 0.80 
Fiberglass: spray 1''  0.16 0.45 0.70 0.90 0.90 0.85 
Fiberglass: 2'' rolls 0.17 0.55 0.80 0.90 0.85 0.80 
Foam: Sonex 2'' 0.06 0.25 0.56 0.81 0.90 0.91 
Foam: SDG 3'' 0.24 0.58 0.67 0.91 0.96 0.99 
Foam: SDG 4'' 0.33 0.90 0.84 0.99 0.98 0.99 
Foam: polyur. 1'' 0.13 0.22 0.68 1.00 0.92 0.97 
Foam: polyur. 1/2'' 0.09 0.11 0.22 0.60 0.88 0.94 
Glass: 1/4'' plate large 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 
Glass: window 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04 
Plaster: smooth on tile/brick 0.013 0.015 0.02 0.03 0.04 0.05 
Plaster: rough on lath 0.02 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 
Marble/Tile 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 
Sheetrock 1/2" 16" on center 0.29 0.10 0.05 0.04 0.07 0.09 
Wood: 3/8'' plywood panel 0.28 0.22 0.17 0.09 0.10 0.11 
              
   

Ceiling Materials  
  125 
Hz 

  250 
Hz 

  500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

              
Acoustic Tiles 0.05 0.22 0.52 0.56 0.45 0.32 
Acoustic Ceiling Tiles 0.70 0.66 0.72 0.92 0.88 0.75 
Fiberglass: 2'' 703 no airspace 0.22 0.82 0.99 0.99 0.99 0.99 
Fiberglass: spray 5" 0.05 0.15 0.45 0.70 0.80 0.80 
Fiberglass: spray 1" 0.16 0.45 0.70 0.90 0.90 0.85 
Fiberglass: 2'' rolls 0.17 0.55 0.80 0.90 0.85 0.80 
wood 0.15 0.11 0.10 0.07 0.06 0.07 
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Foam: Sonex 2'' 0.06 0.25 0.56 0.81 0.90 0.91 
Foam: SDG 3'' 0.24 0.58 0.67 0.91 0.96 0.99 
Foam: SDG 4'' 0.33 0.90 0.84 0.99 0.98 0.99 
Foam: polyur. 1'' 0.13 0.22 0.68 1.00 0.92 0.97 
Foam: polyur. 1/2'' 0.09 0.11 0.22 0.60 0.88 0.94 
Plaster: smooth on tile/brick 0.013 0.015 0.02 0.03 0.04 0.05 
Plaster: rough on lath 0.02 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 
Sheetrock 1/2'' 16" on center  0.29 0.10 0.05 0.04 0.07 0.09 
Wood: 3/8" plywood panel 0.28 0.22 0.17 0.09 0.10 0.11 
              
   

Miscellaneous Material  
  125 
Hz 

  250 
Hz 

  500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

              
Water 0.008 0.008 0.013 0.015 0.020 0.025 
People (adults) 0.25 0.35 0.42 0.46 0.5 0.5 
 
(Πηγή: http://www.sengpielaudio.com/calculator-RT60/Coeff.htm.mht) 
 
 
 
 
 
 
   Πίνακες Θεωρητικών Υπολογισµών 
 
 
 Στον πρώτο πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται οι θεωρητικοί 
υπολογισµοί του χρόνου αντήχησης µε την εξίσωση του Sabine, οι οποίοι 
αναφέρονται στην σηµερινή κατάσταση της αίθουσας που περιέγραψα 
νωρίτερα.  
 Στο δεύτερο πίνακα οι υπολογισµοί αναφέρονται στην αίθουσα γεµάτη 
µε δέκα φοιτητές. 
 Στον τρίτο πίνακα υπάρχουν οι αντίστοιχοι υπολογισµοί του RT60 της 
αίθουσας χωρίς τα επιπλέον υλικά που υπάρχουν σήµερα σε αυτήν. ∆ηλαδή, 
χωρίς τη µοκέτα στο δάπεδο και χωρίς τον καθρέπτη που καλύπτει ένα 
µεγάλο τµήµα ενός από τους τοίχους και έχει διαστάσεις 2,7m2. 
 Στη συνέχεια, και µετά από κάθε πίνακα, θα ακολουθεί ένα διάγραµµα 
σύγκρισης των ιδανικών τιµών του χρόνου αντήχησης µε τις τιµές που θα 
προκύπτουν κάθε φορά µετά από τον θεωρητικό υπολογισµό. 
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             Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ(Α∆ΕΙΑ) 
 
Hz 125 250 500 1000 2000 4000 
Μοκέτα σε τσιµεντένιο 
δάπεδο 
             α 

0,02 0,06 0,14 0,37 0,60 0,65 

S*α= 31,9m2*α 0,638 1,914 4,466 11,803 19,14 20,735 
Οροφή από τσιµέντο 
             α 

0,14 0,1 0,06 0,05 0,04 0,03 

S*α= 31,9m2*α 4,466 3,19 1,914 1,595 1,276 0,957 
Κολώνες από τσιµέντο 
             α 

0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

S*α= 11m2*α 0,11 0,22 0,44 0,66 0,88 1,1 
Τοίχος µε καθρέπτη 
             α 

0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 

S*α= 2,7m2*α 0,108 0,108 0,081 0,081 0,054 0,054 
Τοίχος από 
σοβατισµένα τούβλα 
             α 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

S*α= 28,7m2*α 0,287 0,287 0,574 0,574 0,574 0,861 
Πόρτα από τζάµι (2/3) 
             α 

0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

S*α= 4m2*α 1,4 1 0,72 0,48 0,28 0,16 
Πόρτα από κον/κέ (1/3) 
             α 

0,28 0,22 0,17 0,09 0,10 0,11 

S*α= 2m2*α 0,56 0,44 0,34 0,18 0,2 0,22 
Συνολικό S*α 7,569 7,159 8,535 15,373 22,404 24,087 
RT60= 0,161*V/ΣυνS*α 
= 0,161*63,9/ΣυνS*α 

1,36sec 1,44sec 1,21sec 0,67sec 0,46sec 0,43sec 
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             Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ(ΓΕΜΑΤΗ) 
 
Hz 125 250 500 1000 2000 4000 
Μοκέτα σε τσιµεντένιο 
δάπεδο 
             α 

0,02 0,06 0,14 0,37 0,60 0,65 

S*α= 28m2*α 0,56 1,68 3,92 10,36 16,8 18,2 
Φοιτητές (10) 
             α 

0,25 0,35 0,42 0,46 0,5 0,5 

S*α= 4m2*α 1 1,4 1,68 1,84 2 2 
Οροφή από τσιµέντο 
             α 

0,14 0,1 0,06 0,05 0,04 0,03 

S*α= 31,9m2*α 4,466 3,19 1,914 1,595 1,276 0,957 
Κολώνες από τσιµέντο 
             α 

0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

S*α= 11m2*α 0,11 0,22 0,44 0,66 0,88 1,1 
Τοίχος µε καθρέπτη 
             α 

0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 

S*α= 2,7m2*α 0,108 0,108 0,081 0,081 0,054 0,054 
Τοίχος από 
σοβατισµένα τούβλα 
             α 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

S*α= 28,7m2*α 0,287 0,287 0,574 0,574 0,574 0,861 
Πόρτα από τζάµι (2/3) 
             α 

0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

S*α= 4m2*α 1,4 1 0,72 0,48 0,28 0,16 
Πόρτα από κον/κέ (1/3) 
             α 

0,28 0,22 0,17 0,09 0,10 0,11 

S*α= 2m2*α 0,56 0,44 0,34 0,18 0,2 0,22 
Συνολικό S*α 8,491 8,325 9,669 15,77 22,064 23,552 
RT60= 0,161*V/ΣυνS*α 
= 0,161*63,9/ΣυνS*α 

1,2sec 1,24sec 1,1sec 0,65sec 0,47sec 0,44sec 
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(Πηγή: http://www.buero-forum.de/uploads/pics/optNachhallzeit_EN.jpg 
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                     (Πηγή: Τσινίκας, Νίκος. Ακουστικός Σχεδιασµός Χώρων. σ. 78) 
 

               Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 
Hz 125 250 500 1000 2000 4000 
∆άπεδο από τσιµέντο 
             α 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

S*α= 31,9m2*α 0,319 0,319 0,638 0,638 0,638 0,638 
Οροφή από τσιµέντο 
             α 

0,14 0,1 0,06 0,05 0,04 0,03 

S*α= 31,9m2*α 4,466 3,19 1,914 1,595 1,276 0,957 
Κολώνες από τσιµέντο 
             α 

0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

S*α= 11m2*α 0,11 0,22 0,44 0,66 0,88 1,1 
Τοίχος από 
σοβατισµένα τούβλα 
             α 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

S*α= 31,4m2*α 0,314 0,314 0,628 0,628 0,628 0,942 
Πόρτα από τζάµι (2/3) 
             α 

0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

S*α= 4m2*α 1,4 1 0,72 0,48 0,28 0,16 
Πόρτα από κον/κέ (1/3) 
             α 

0,28 0,22 0,17 0,09 0,10 0,11 

S*α= 2m2*α 0,56 0,44 0,34 0,18 0,2 0,22 
Συνολικό S*α 7,169 5,483 4,28 4,181 3,902 4,017 
RT60= 0,161*V/ΣυνS*α 
= 0,161*63,9/ΣυνS*α 

1,44sec 1,88sec 2,4sec 2,5sec 2,64sec 2,56sec 
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 Σύµφωνα µε το παραπάνω διάγραµµα, ο ιδανικός χρόνος αντήχησης 
της αίθουσας σύµφωνα µε τον όγκο της και για τη χρήση για την οποία 
προορίζεται, είναι περίπου 0,6-1,0 δευτερόλεπτα. 
 Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζεται ο χρόνος αντήχησης της 
αίθουσας µόνο µε τα δοµικά υλικά. 
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 Τα συµπεράσµατα που βγαίνουν από τις παραπάνω θεωρητικές 
µετρήσεις είναι ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές ανωµαλίες στον χρόνο 
αντήχησης της αίθουσας. Στην περίπτωση που η αίθουσα είναι τελείως άδεια 
από απορροφητικά υλικά ο χρόνος αντήχησης είναι υπερβολικά µεγάλος για 
τον όγκο και τη χρήση του χώρου και η µεταβολή του στο συχνοτικό εύρος 
είναι επίσης πολύ µεγάλη και σίγουρα ακουστικά είναι λάθος. 
 Στη σηµερινή µορφή που έχει η αίθουσα το πρόβληµα είναι εξίσου 
σηµαντικό διότι στις χαµηλές συχνότητες ο χρόνος αντήχησης ξεπερνάει 
αρκετά τον ιδανικό, ενώ στις υψηλές συχνότητες πέφτει κάτω από το όριο µε 
αποτέλεσµα να γίνεται η αίθουσα «ακουστικά νεκρή».  
 Το ίδιο, αλλά σε µικρότερο βαθµό, συµβαίνει και στην περίπτωση που 
υπάρχουν δέκα άτοµα µέσα στην αίθουσα  
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 Προτάσεις για την ακουστική διόρθωση της αίθουσας 
 
 
 Στη συνέχεια θα παραθέσω διάφορους πίνακες θεωρητικών 
υπολογισµών του χρόνου αντήχησης, οι οποίοι θα παρουσιάζουν διάφορες 
προτάσεις κάποιων ειδικών καθώς και δικές µου για τη διόρθωση της 
ακουστικής της αίθουσας. 
 
 
  1η περίπτωση: 
 
 Σε αυτόν το πίνακα θα παρουσιάσω τον πιο συνηθισµένο και 
πολυχρησιµοποιηµένο τρόπο «βελτίωσης» της ακουστικής ενός χώρου. 
∆ηλαδή τις γνωστές σε όλους µας «αυγοθήκες». 
 Υπάρχει, γενικά, η άποψη ότι για να διορθωθούν τα προβλήµατα 
ακουστικής σε έναν χώρο αρκεί να καλύψουµε τους τοίχους ή ακόµη και την 
οροφή) µε τις «αυγοθήκες», υλικό 
του οποίου η ονοµασία είναι: 
SH0021 - Absorption Panel / 
Convoluted Foam, και πρόκειται 
για ακουστικό αφρό 
κατασκευασµένο από πολυεστέρα. 
Κάποια βασικά και χρήσιµα για 
τους υπολογισµούς µας 
χαρακτηριστικά του είναι το ύψος 
(πάχος) του υλικού καθώς και οι 
συντελεστές απορρόφησης. 

(Πηγή: http://www.aixfoam.com/cgi-
binshopappsh.cgiLID=en&usessl=n&shcat=-
1&SH_ELID=en&CUSTMAIN_ID=8100&AR
T_ID=18&ART_ID=18&FUNC_ID=8004.mht) 

 
Ύψος 
(σε mm) 

Συντελεστής Απορρόφηφσης του: SH0021 - Absorption Panel / 
Convoluted Foam, Σύµφωνα µε το DIN 52212 

    40 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,11 0,32 0,63 0,90 0,91 0,95 
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 Εδώ παρατηρούµε ότι η χρήση των «αυγοθηκών» σε ολόκληρη την 
επιφάνεια των τοίχων και των κολώνων οδηγεί σε πολύ άσχηµα 

        Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥΣ ΤΟΙΧΟΣ ΚΑΙ ΚΟΛΩΝΕΣ ΜΕ 
                             «ΑΥΓΟΘΗΚΕΣ» 
 
Hz 125 250 500 1000 2000 4000 
∆άπεδο από τσιµέντο 
             α 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

S*α= 31,9m2*α 0,319 0,319 0,638 0,638 0,638 0,638 
Οροφή από τσιµέντο 
             α 

0,14 0,1 0,06 0,05 0,04 0,03 

S*α= 31,9m2*α 4,466 3,19 1,914 1,595 1,276 0,957 
Κολώνες και τοίχος µε 
«αυγοθήκες»(40mm) 
             α 

0,11 0,32 0,63 0,90 0,91 0,95 

S*α= 41,2m2*α 4,532 13,184 25,956 37,08 37,492 39,14 
Πόρτα από τζάµι (2/3) 
             α 

0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

S*α= 4m2*α 1,4 1 0,72 0,48 0,28 0,16 
Πόρτα από κον/κέ (1/3) 
             α 

0,28 0,22 0,17 0,09 0,10 0,11 

S*α= 2m2*α 0,56 0,44 0,34 0,18 0,2 0,22 
Συνολικό S*α 11,277 18,133 29,568 40,693 39,886 41,115 
RT60= 0,161*V/ΣυνS*α 
= 0,161*63,9/ΣυνS*α 

0,91sec 0,57sec 0,35sec 0,25sec 0,26sec 0,25sec 
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αποτελέσµατα. Όχι µόνο δεν διορθώθηκαν σωστά τα προβλήµατα που ήδη 
υπήρχαν αλλά προκλήθηκαν διαφορετικά αυτήν την φορά. Στις πολύ χαµηλές 
συχνότητες ο χρόνος αντήχησης όντως βρίσκεται στα πλαίσια του ιδανικού, 
αλλά από τα 500Hz και επάνω το µόνο που καταφέραµε είναι να µειώσουµε 
υπερβολικά τον χρόνο αντήχησης και να µετατρέψουµε τον χώρο σε τελείως 
ηχητικά «νεκρό» 
 
 Επίσης ας µην ξεχνάµε ότι µε την παραπάνω επιλογή υλικών, το 
δάπεδο και η οροφή εξακολουθούν να είναι δυο παράλληλες ανακλαστικές 
επιφάνειες, το οποίο σηµαίνει ότι δεν διορθώθηκε πλήρως το πρόβληµα των 
στάσιµων κυµάτων που δηµιουργούνται µέσα στο δωµάτιο. 
 Οπότε η διόρθωση της ακουστικής ενός τέτοιου χώρου δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί καλύπτοντας όσες περισσότερες επιφάνειες γίνεται µε 
ένα είδος ηχοαπορροφητικού υλικού. Πρέπει να υπάρχει εναλλαγή µεταξύ των 
υλικών ως προς την ικανότητα τους να ανακλούν, να διαχέουν και να 
απορροφούν τον ήχο. Επίσης τα ηχοαπορροφητικά υλικά πρέπει και αυτά να 
εναλλάσσονται για να επιτευχθεί οµοιοµορφία στον χρόνο αντήχησης. 
 



 50 

  2η περίπτωση: 
 
Ηχοαπορροφητικές επιφάνειες απέναντι από ηχοανακλαστικές επιφάνειες 
 
 Σύµφωνα µε τον M. David Egan (1988, σ. 113), στα µικρά δωµάτια 
µελέτης της µουσικής που φαίνονται στο σχέδιο παρακάτω, το ποσό του ήχου 
το οποίο θα ανακλαστεί µεταξύ σκληρών ηχοανακλαστικών επιφανειών θα 
ελαττωθεί µε την τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών υλικών σε διπλανούς 
τοίχους ή σε απέναντι γωνίες. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση µπορεί να 
δηµιουργηθεί από απορροφητικά πάνελ τοποθετηµένα σε κάποια απόσταση 
από κάποιον τοίχο ή µε κρεµασµένες κουρτίνες από βαρύ ύφασµα σε 
διπλάσιο µήκος από το µήκος της επιφάνειας που πρέπει να καλύψουν. Για 
να αυξηθεί η απορρόφηση των χαµηλών συχνοτήτων, σιγουρευτείτε ότι 
υπάρχει ένα βαθύ διάστηµα µε αέρα µεταξύ του ηχοαπορροφητικού υλικού 
και της επιφάνειας που βρίσκεται από πίσω. 
 

 
 
(Πηγή: Egan,M., David, Architectural Acoustics. 
σ. 113) 
 
 Οπότε, στον παρακάτω 
πίνακα θα χρησιµοποιήσω 
ειδική ηχοαπορροφητική 
κουρτίνα: ACOUSTI-
CURTAINTM σε διπλάσιο µήκος 
από τους δυο διπλανούς 
τοίχους που θα 
καλύψω(2*6+2*5,80=23,6 
µέτρα2). 
(Οι συντελεστές απορρόφησης 
της ACOUSTI-CURTAINTM 
αναγράφονται παρακάτω.) 
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Συντελεστής Απορρόφησης του: ACOUSTI-CURTAINTM, 
                                                    Sound Absorbing Drapery 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,09 0,28 0,58 0,70 0,76 0,83 
 
(Πηγή:http://www.acousticalsurfaces.com/acoustical_drapery/pdf/Acousti-Curtain.pdf) 
 

Επίσης θα καλύψω και το δάπεδο µε ξύλινο παρκέ(συντελεστές 
απορρόφησης του οποίου θα χρησιµοποιήσω από τις παραπάνω λίστες) 
 
 

             Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥΣ ∆ΥΟ ∆ΙΠΛΑΝΟΥΣ 
                        ΤΟΙΧΟΥΣ ΜΕ ACOUSTI-CURTAINTM 
 
Hz 125 250 500 1000 2000 4000 
∆άπεδο από ξύλινο 
         παρκέ 
             α 

0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

S*α= 31,9m2*α 1,276 1,276 2,233 1,914 1,914 2,233 
Οροφή από τσιµέντο 
             α 

0,14 0,1 0,06 0,05 0,04 0,03 

S*α= 31,9m2*α 4,466 3,19 1,914 1,595 1,276 0,957 
Κολώνες από τσιµέντο 
             α 

0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

S*α= 9,46m2*α 0,0946 0,1892 0,3784 0,5676 0,7568 0,946 
Τοίχος καλυµµένος µε 
ACOUSTI-CURTAINTM 
             α 

0,09 0,28 0,58 0,70 0,76 0,83 

S*α= 23,6m2*α 2,124 6,608 13,688 16,52 17,936 19,588 
Τοίχος από 
σοβατισµένα τούβλα 
             α 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

S*α= 4,5m2*α 0,045 0,045 0,09 0,09 0,09 0,135 
Πόρτα από τζάµι (2/3) 
             α 

0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

S*α= 4m2*α 1,4 1 0,72 0,48 0,28 0,16 
Πόρτα από κον/κέ (1/3) 
             α 

0,28 0,22 0,17 0,09 0,10 0,11 

S*α= 2m2*α 0,56 0,44 0,34 0,18 0,2 0,22 
Συνολικό S*α 9,9656 12,7482 19,3634 21,3466 22,4528 24,239 
RT60= 0,161*V/ΣυνS*α 
= 0,161*63,9/ΣυνS*α 

1,03sec 0,81sec 0,53sec 0,49sec 0,46sec 0,42sec 

 
 Όπως βλέπουµε (παρακάτω στο διάγραµµα) η επιλογή της ειδικής 
κουρτίνας ACOUSTI-CURTAINTM για τη διόρθωση της ακουστικής της 
αίθουσας δεν είναι ιδιαίτερα κακή επιλογή. Ο χρόνος αντήχησης της αίθουσας 
βρίσκεται κοντά στα ιδανικά επίπεδα αλλά σίγουρα υπάρχουν και καλύτερες 
και πιο ολοκληρωµένες προτάσεις, ώστε οι αποκλίσεις του χρόνου αντήχησης 
κατά µήκους του συχνοτικού εύρους να µην είναι τόσο έντονες. 
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  3η περίπτωση: 
 

Μια πιο ολοκληρωµένη πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει όχι µόνο 
έναν τύπο ηχοαπορροφητικού υλικού, αλλά συνδυασµό διαφορετικών 
ηχοαπορροφητικών υλικών µε διαφορετικούς συντελεστές απορρόφησης 
καθώς και διαχυτικών υλικών, ώστε οι χρόνοι αντήχησης µεταξύ των 
συχνοτήτων να βρίσκονται όσο περισσότερο γίνεται στο ίδιο επίπεδο. ∆ηλαδή 
να µην υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις. 
 
 Α: ένα ιδανικό υλικό για την 
απορρόφηση των χαµηλών συχνοτήτων είναι 
το: ROUNDBASSCORNER®,RCO 120. Στην 
ουσία είναι ένα κουτί συγκεκριµένης 
συχνοτικής απόκρισης, γύρω από το οποίο 
είναι τυλιγµένη µια µεµβράνη ειδικής 
κατασκευής. (Κάποια χαρακτηριστικά του 
καθώς και οι συντελεστές απορρόφησης 
φαίνονται παρακάτω.) 

 
 
 
 

Συντελεστής Απορρόφησης του: ROUNDBASSCORNER®,RCO 120 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
1,02 0,80 0,33 0,23 0,26 0,21 
 

(Πηγή: http://www.jocaviacousticpanels.com/uk/index.s/html) 
 
 
 Β: ένα υλικό µε µεγάλη 
αποτελεσµατικότητα στην απορρόφηση των 
µεσαίων συχνοτήτων είναι το: 
LeakyFM®,LFM 060, του οποίου η κατασκευή 
αποτελείται από τρεις στρώσεις 
απορροφητικών υλικών µερικής κάλυψης, 
που είναι κατασκευασµένα από φυσικές και 
συνθετικές ίνες. (Κάποια χαρακτηριστικά 
του καθώς και οι συντελεστές 
απορρόφησης φαίνονται παρακάτω.) 
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Συντελεστής Απορρόφησης του: LeakyFM®,LFM 060 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,24 0,80 1,18 0,87 0,59 0,51 
 

(Πηγή: http://www.jocaviacousticpanels.com/uk/index.s/html) 
 
 Γ: ένα ακόµη υλικό που 
προορίζεται για την 
απορρόφηση των µεσαίων και 
υψηλών συχνοτήτων είναι το: 
FOAM S.T.O.P. PYRAMIDTM. 
Οι διαστάσεις της κάθε 
πυραµίδας είναι 5*5*5 εκατοστά 
και το υλικό κατασκευής του 
είναι ο αφρός µελαµίνης 
ανοιχτών κυψελών. (Οι 
συντελεστές απορρόφησης 
φαίνονται παρακάτω). 
 
 
Συντελεστής Απορρόφησης του: FOAM S.T.O.P. PYRAMIDTM 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,15 0,17 0,49 0,73 0,66 0,68 
 

(Πηγή: http://www.acousticalsurfaces.com/foam_stop/images/foam/st_4.pdf) 
 
 ∆: τουλάχιστον ένας τύπος διαχυτή είναι απαραίτητος για την 
οµοιόµορφη κατανοµή του ήχου µέσα στην αίθουσα. Αυτός που βλέπουµε 
είναι κατασκευασµένος από ξύλο και ονοµάζεται: WOODIFFUSOR®, WOD 060. 
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(Κάποια χαρακτηριστικά του καθώς και οι συντελεστές διάχυσης και 
απορρόφησης φαίνονται παρακάτω.) 
 
Συντελεστής ∆ιάχυσης του: WOODIFFUSOR®, WOD 060  
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,48 0,54 0,60 0,72 0,75 0,47 
 
 

Συντελεστής Απορρόφησης του: WOODIFFUSOR®, WOD 060 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,06 0,14 0,15 0,22 0,24 0,25 
 

(Πηγή: http://www.jocaviacousticpanels.com/uk/index.s/html) 
 
 
 Τα παραπάνω υλικά µπορούν να τοποθετηθούν ως εξής: έξι 
ROUNDBASSCORNER® στις γωνίες, από τρία LeakyFM® στους πλαϊνούς 
τοίχους και τρία στον πίσω τοίχο, να καλυφθεί από ένα τετραγωνικό µέτρο 
FOAM S.T.O.P. PYRAMIDTM των πλαϊνών τοιχών και 1,24 του πίσω τοίχου, 
τέλος από τρία WOODIFFUSOR® στους πλαϊνούς τοίχους και τρία στον πίσω 
τοίχο. 
 
 

        Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΤΩΝ: ROUNDBASSCORNER®, 
          LeakyFM®, FOAM S.T.O.P. PYRAMIDTM, WOODIFFUSOR® 
 
Hz 125 250 500 1000 2000 4000 
∆άπεδο από ξύλινο 
         παρκέ 
             α 

0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

S*α= 31,9m2*α 1,276 1,276 2,233 1,914 1,914 2,233 
Οροφή από τσιµέντο 
             α 

0,14 0,1 0,06 0,05 0,04 0,03 

S*α= 31,9m2*α 4,466 3,19 1,914 1,595 1,276 0,957 
Κολώνες από τσιµέντο 
             α 

0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

S*α= 9,2m2*α 0,092 0,184 0,368 0,552 0,736 0,92 
LeakyFM® (9) 
             α 

0,24 0,80 1,18 0,87 0,59 0,51 

S*α= 3,24m2*α 0,7776 2,592 3,8232 2,8188 1,9116 1,6524 
FOAM S.T.O.P. 
   PYRAMIDTM (9) 
             α 

0,15 0,17 0,49 0,73 0,66 0,68 

S*α= 3,24m2*α 0,486 0,5508 1,5876 2,3652 2,1384 2,2032 
 WOODIFFUSOR® (9) 
             α 

0,06 0,14 0,15 0,22 0,24 0,25 

S*α= 3,24m2*α 0,1944 0,4536 0,486 0,7128 0,7776 0,81 
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ROUNDBASSCORNER® 

(6) 
             α 

1,02 0,80 0,33 0,23 0,26 0,21 

S*α= 5,112m2*α 5,21424 4,0896 1,68696 1,17576 1,32912 1,07352 
Τοίχος από σοβατισµένα 
τούβλα 
             α 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

S*α= 10m2*α 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 
Πόρτα από τζάµι (2/3) 
             α 

0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

S*α= 4m2*α 1,4 1 0,72 0,48 0,28 0,16 
Πόρτα από κον/κέ (1/3) 
             α 

0,28 0,22 0,17 0,09 0,10 0,11 

S*α= 2m2*α 0,56 0,44 0,34 0,18 0,2 0,22 
Συνολικό S*α 14,56624 13,876 13,35876 10,9936 10,76272 10,52912 
RT60= 0,161*V/ΣυνS*α 
= 0,161*63,9/ΣυνS*α 

0,71sec 0,74sec 0,77sec 0,94sec 0,96sec 0,98sec 
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 Αυτή τη φορά βλέπουµε ότι ο συνδυασµός και η σωστή ποσότητα των 
απορροφητικών, ανακλαστικών και διαχυτικών υλικών έχει φέρει πάρα πολύ 
καλά αποτελέσµατα στους χρόνους αντήχησης οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη 
φορά κοντά στα πλαίσια του ιδανικού και οι διακυµάνσεις είναι επιτέλους πολύ 
µικρότερες σε σχέση µε τις προηγούµενες περιπτώσεις. Ωστόσο οι υψηλές 
συχνότητες θα έπρεπε να έχουν λίγο µικρότερο χρόνο αντήχησης για να είναι 
πιο σωστά τα αποτελέσµατα. 
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  4η περίπτωση: 
 
 Μια ολοκληρωµένη πρόταση του Everest(1997, σ. 48-49) 
περιλαµβάνει: τέσσερα BASS traps για τις γωνίες, από τρεις AbflectorsTM 
στους δυο πλαϊνούς τοίχους και έξι στην οροφή ενώ στον πίσω τοίχο 
τοποθετούνται οχτώ διαχυτές τύπου SkylineTM. 
 
 Α: ο AbflectorTM είναι ένα 
ιδανικό υλικό που προσφέρει 
απορρόφηση στις µεσαίες 
συχνότητες ενώ διαχέει τις χαµηλές 
συχνότητες. Οι διαστάσεις του είναι 
ύψος= 1,22 µέτρα, πλάτος=0,48 
µέτρα και βάθος=0,145 µέτρα. 
 
 
 

 

 
 
     (Πηγή: http://www.silentsource.com/PDF/abflect.pdf) 
 
                Συντελεστής Απορρόφησης του: AbflectorTM 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,46 0,69 1,13 1,15 1,16 1,17 
 
 Β: ο διαχυτής SkylineTM 
προσφέρει πολύ καλά ποσοστά 
διάχυσης σε όλο το συχνοτικό 
εύρος εξαιτίας του πολύπλοκου 
σχήµατός του, ενώ το υλικό από 
το οποίο 
αποτελείται(πολυστερίνη) 
παρέχει χρήσιµη απορρόφηση 
στις χαµηλές συχνότητες. Οι 
διαστάσεις τους είναι ύψος=0,60 
µέτρα και πλάτος=0,60 µέτρα. 
 
 
 
 
   (Πηγή: http://www.rpg-europe.co.uk/products/Skyline/index.html.mht) 
 
                Συντελεστής Απορρόφησης του SkylineTΜ 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,05 0,3 0,45 0,35 0,31 0,25 
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                Συντελεστής ∆ιάχυσης του SkylineTΜ 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,65 0,67 0,7 0,73 0,8 0,77 
 
 
 Γ: η Vicoustic Mega Fusor Bass Trap 
είναι προϊόν ακουστικού αφρού και 
χρησιµοποιείται για την απορρόφηση των 
χαµηλών συχνοτήτων. Οι διαστάσεις του 
κάθε κοµµατιού είναι ύψος= 0,60 µέτρα, 
πλάτος=0,42 µέτρα και βάθος=0,30 µέτρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Πηγή:http://www.gpanagopoulos.com/eshop/gr/vicoustic-mega-fusor-bass-trap.html) 
 
         Συντελεστής Απορρόφησης του Vicoustic Mega Fusor Bass Trap 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
1,12 1,2 1,22 1,25 1,24 1,21 
 
 
 

                 Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ EVEREST(1997) 
 
Hz 125 250 500 1000 2000 4000 
∆άπεδο από ξύλινο 
         παρκέ 
             α 

0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

S*α= 31,9m2*α 1,276 1,276 2,233 1,914 1,914 2,233 
Οροφή από τσιµέντο 
             α 

0,14 0,1 0,06 0,05 0,04 0,03 

S*α= 28,4m2*α 3,976 2,84 1,704 1,42 1,136 0,852 
Κολώνες από τσιµέντο 
             α 

0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

S*α= 10,5m2*α 0,105 0,21 0,42 0,63 0,84 1,05 
AbflectorTM(12) 
             α 

0,46 0,69 1,13 1,15 1,16 1,17 

S*α= 7,9m2*α 3,634 5,451 8,927 9,085 9,164 9,243 
SkylineTΜ(8) 
             α 

0,05 0,3 0,45 0,35 0,31 0,25 
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S*α= 2,88m2*α 0,144 0,864 1,296 1,008 0,8928 0,72 
Vicoustic Mega Fusor 
Bass Trap(4) 
             α 

1,12 1,2 1,22 1,25 1,24 1,21 

S*α= 1,01m2*α 1,1312 1,212 1,2322 1,2625 1,2524 1,2221 
Τοίχος από 
σοβατισµένα τούβλα 
             α 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

S*α= 23,1m2*α 0,231 0,231 0,462 0,462 0,462 0,693 
Πόρτα από τζάµι (2/3) 
             α 

0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

S*α= 4m2*α 1,4 1 0,72 0,48 0,28 0,16 
Πόρτα από κον/κέ (1/3) 
             α 

0,28 0,22 0,17 0,09 0,10 0,11 

S*α= 2m2*α 0,56 0,44 0,34 0,18 0,2 0,22 
Συνολικό S*α 12,4572 13,524 17,3342 16,4415 16,1412 16,3931 
RT60= 0,161*V/ΣυνS*α 
= 0,161*63,9/ΣυνS*α 

0,83sec 0,76sec 0,59sec 0,62sec  0,64sec 0,63sec 
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 Όπως φαίνεται και από το διάγραµµα, η πρόταση του Everest(1997) 
βρίσκεται µέσα στα πλαίσια του ιδανικού χρόνου αντήχησης. Η απορρόφηση 
στις χαµηλές συχνότητες είναι πολύ καλή και σε συνδυασµό µε τη διάχυση 
αρκούν για την ελάττωση των τρόπων ταλάντωσης του χώρου. 

Είναι προτιµότερη από του Egan(2000) και θα µπορούσε να 
εφαρµοστεί για να επιτευχθεί σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό η διόρθωση της 
ακουστικής της αίθουσάς µας. 
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  5η περίπτωση: 
 
 Στη συνέχεια παραθέτω µια ακόµη δική µου πρόταση που 
περιλαµβάνει συνδυασµούς υλικών. 
 Α: το ADDSORB®, ADD 060, είναι ένα υλικό το οποίο προσφέρει κυρίως 
απορρόφηση στις µεσαίες συχνότητες αλλά και διάχυση. Η πρόσοψή του είναι 
κατασκευασµένη από ξύλο και στο εσωτερικό του υπάρχουν τρία 
απορροφητικά υλικά µε διαφορετικές απορροφητικές ιδιότητες, γι’ αυτό και 
καλύπτεται αποτελεσµατικά όλο το 
συχνοτικό εύρος. (Κάποια 
χαρακτηριστικά του καθώς και οι 
συντελεστές απορρόφησης 
φαίνονται παρακάτω.) 

 
 

Συντελεστής Απορρόφησης του: ADDSORB®, ADD 060 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,58 0,57 0,61 0,52 0,42 0,42 
 

(Πηγή: http://www.jocaviacousticpanels.com/uk/index.s/html) 
 
 Β: το CORALREEF® COC 060, είναι διαχυτής ο οποίος βασίζεται σε µη 
γραµµικά κυρτά σχήµατα. Στην ουσία αποτελείται από ένα σετ τριών 
ελλειπτικών, βελτιωµένων σχηµάτων για να επιτευχθεί ένα οβάλ σχήµα µε 
καλύτερη γωνιακή κάλυψη διάχυσης. Το εσωτερικό του αποτελείται από ένα 
υλικό κατασκευασµένο από πεπιεσµένες 
µεταλλικές και νηµάτινες ίνες. (Κάποια 
χαρακτηριστι
κά του 
καθώς και οι 
συντελεστές 
απορρόφηση
ς και 
διάχυσης 
φαίνονται 
παρακάτω.) 
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Συντελεστής Απορρόφησης του: CORALREEF® COC 060 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,14 0,21 0,32 0,28 0,17 0,18 
 

 

Συντελεστής ∆ιάχυσης του: CORALREEF® COC 060 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,34 0,44 0,58 0,73 0,77 0,82 

 
(Πηγή: http://www.jocaviacousticpanels.com/uk/index.s/html) 

 
 Γ: για την απορρόφηση των 
υψηλών συχνοτήτων επέλεξα αυτή τη 
φορά το FOAM S.T.O.P. TM, Linear 
Wedges, το οποίο είναι 
κατασκευασµένο από αφρό µελαµίνης. 
Οι διαστάσεις του είναι: ύψος=0,05 
µέτρα και πλάτος=0,05 µέτρα και 
µήκος=0,05 µέτρα. 
 

Συντελεστής Απορρόφησης του: FOAM S.T.O.P. TM, Linear Wedges 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,09 0,28 0,79 0,94 1,00 1,04 
 

(Πηγή: http://www.acousticalsurfaces.com/foam_stop/images/linearwedges_35.pdf) 
 
 ∆: το επόµενο υλικό είναι το GK 
™ Melamine Max Wedges, το οποίο 
είναι επίσης κατασκευασµένο από 
αφρό µελαµίνης και προορίζεται για 
την απορρόφηση όλων των 
συχνοτήτων. Ωστόσο, άµα 
τοποθετηθεί στις γωνίες και πίσω του 
υπάρχει κενό µπορεί να αυξηθεί πολύ 
η αποτελεσµατικότητά του στις 
χαµηλές συχνότητες. Οι διαστάσεις 
του είναι: µήκος= 0,30 µέτρα, ύψος= 
0,30 µέτρα και βάθος= 0,15 µέτρα. 
 
 

Συντελεστής Απορρόφησης του: GK ™ Melamine Max Wedges 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,22 1,07 1,27 1,34 1,27 1,15 

(Πηγή: http://www.gretchken.com/acoustic_bass_traps.htm) 
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 Τα παραπάνω υλικά µπορούν να τοποθετηθούν ως εξής: έξι 
CORALREEF® στον πίσω τοίχο και από τρία στους πλαϊνούς τοίχους. Από 
δυο ADDSORB® στους πλαϊνούς και στον πίσω τοίχο. Από τέσσερα GK ™ 
Melamine Max Wedges σε τέσσερις από τις γωνίες και τέλος, καλύπτουµε ένα 
τετραγωνικό µέτρο από την οροφή και ένα τετραγωνικό µέτρο από τους 
τοίχους µε FOAM S.T.O.P. TM Linear Wedges. 
 

   Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΤΩΝ: ADDSORB®, CORALREEF®,  
   FOAM S.T.O.P. TM Linear Wedges, GK ™ Melamine Max Wedges 
 
Hz 125 250 500 1000 2000 4000 
∆άπεδο από ξύλινο 
         παρκέ 
             α 

0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

S*α= 31,9m2*α 1,276 1,276 2,233 1,914 1,914 2,233 
Οροφή από τσιµέντο 
             α 

0,14 0,1 0,06 0,05 0,04 0,03 

S*α= 27,4m2*α 3,836 2,74 1,644 1,37 1,096 0,822 
Κολώνες από τσιµέντο 
             α 

0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

S*α= 9,32m2*α 0,0932 0,1864 0,3728 0,5592 0,7456 0,932 
ADDSORB® (6) 
             α 

0,58 0,57 0,61 0,52 0,42 0,42 

S*α= 2,16m2*α 1,2528 1,2312 1,3176 1,1232 0,9072 0,9072 
CORALREEF® (12) 
             α 

0,14 0,21 0,32 0,28 0,17 0,18 

S*α= 4,32m2*α 0,6048 0,9072 1,3824 1,2096 0,7344 0,7776 
FOAM S.T.O.P. TM 
Linear Wedges 
             α 

0,09 0,28 0,79 0,94 1,00 1,04 

S*α= 2m2*α 0,18 0,56 1,58 1,88 2 2,08 
GK ™ Melamine Max 
Wedges (16) 
             α 

0,22 1,07 1,27 1,34 1,27 1,15 

S*α= 1,44m2*α 0,3168 1,5408 1,8288 1,9296 1,8288 1,656 
Τοίχος από 
σοβατισµένα τούβλα 
             α 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

S*α= 23,24m2*α 0,2324 0,2324 0,4648 0,4648 0,4648 0,6972 
Πόρτα από τζάµι (2/3) 
             α 

0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

S*α= 4m2*α 1,4 1 0,72 0,48 0,28 0,16 
Πόρτα από κον/κέ (1/3) 
             α 

0,28 0,22 0,17 0,09 0,10 0,11 

S*α= 2m2*α 0,56 0,44 0,34 0,18 0,2 0,22 
Συνολικό S*α 9,752 10,114 11,8834 11,1104 10,1708 10,485 
RT60= 0,161*V/ΣυνS*α 
= 0,161*63,9/ΣυνS*α 

1,05sec 1,01sec 0,87sec 0,93sec 1,01sec 0,98sec 
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 Όπως βλέπουµε αυτή τη φορά, ο χρόνος αντήχησης της αίθουσας 
κυµαίνεται πιο κοντά στα υψηλότερα όρια του ιδανικού χρόνου αντήχησης αν 
και τα ξεπερνάει λίγο. Με αυτόν τον τρόπο η αίθουσα είναι ακουστικά πιο 
ζωντανή σε σχέση µε τις προηγούµενες περιπτώσεις και ο συνδυασµός των 
υλικών στο χώρο βοηθάει στην εξάλειψη των ανεπιθύµητων φαινοµένων. 
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  6η περίπτωση: 
 
 Ακολουθεί µια τελευταία δική µου πρόταση και πάλι µε συνδυασµό 
διαφορετικών υλικών. 
 Α: ο TUNEFLECTOR®, TNF 060 
είναι ένας ακόµη διαχυτής µε µη 
συνηθισµένο σχήµα. Το σχήµα του 
βοηθάει στη διάχυση σε καλά 
ποσοστά σε όλο το ακουστικό φάσµα 
έχοντας ταυτόχρονα τη µικρότερη 
δυνατή απορρόφηση. (Κάποια 
χαρακτηρισ
τικά του 
καθώς και 
οι 
συντελεστέ
ς 
απορρόφη
σης και 
διάχυσης 
φαίνονται 
παρακάτω.) 
 
Συντελεστής Απορρόφησης του: TUNEFLECTOR®, TNF 060 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,09 0,12 0,15 0,13 0,09 0,08 
 
Συντελεστής ∆ιάχυσης του: TUNEFLECTOR®, TNF 060 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,38 0,49 0,64 0,81 0,86 0,91 
 

(Πηγή: http://www.jocaviacousticpanels.com/uk/index.shtml.mht) 
 
 Β: το WALLTRAP®, WAL 060 είναι 
στην ουσία ένα κουτί το οποίο είναι 
κατασκευασµένο για να συντονίζεται στα 
80Hz µέσω µιας ειδικής µεµβράνης. Είναι 
ιδανικό για την απορρόφηση των 
χαµηλών 
συχνοτήτων. 
(Κάποια 
χαρακτηριστικά 
του καθώς και 
οι συντελεστές 
απορρόφησης 
φαίνονται 
παρακάτω.) 
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Συντελεστής Απορρόφησης του: WALLTRAP®, WAL 060 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,75 0,67 0,40 0,46 0,51 0,38 
 

(Πηγή: http://www.jocaviacousticpanels.com/uk/index.shtml.mht) 
 
 Γ: ένα υλικό για την 
απορρόφηση των υψηλών 
συχνοτήτων είναι το SH001-
Absorption Panel/Plain, το οποίο 
είναι κατασκευασµένο από 
ακουστικό αφρό. Οι διαστάσεις 
του είναι: µήκος= 0,50 µέτρα, 
υψος= 1 µέτρο και το πάχος του 
είναι 0,02 µέτρα. 
 
 
 
Συντελεστής Απορρόφησης του: SH001-Absorption Panel/Plain 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0,09 0,14 0,28 0,59 0,87 0,86 
 
(Πηγή: http://www.aixfoam.com/cgi-bin/shop/appsh.cgiLID=en&usessl=n&shcat=-
1&SH_ELID=en&CUSTMAIN_ID=8100&ART_ID=35&ART_ID=35&FUNC_ID=8004) 
 
 ∆: το τελευταίο υλικό είναι το 
Vicoustic Super Bass 90 Premium το 
οποίο είναι πάρα πολύ αποτελεσµατικό 
στις πολύ χαµηλές συχνότητες. 
Πρόκειται για ακουστικό αφρό µε 
υφασµάτινο κάλυµµα. Οι διαστάσεις του 
είναι: ύψος=0,60 µέτρα, βάθος= 0,30 
µέτρα και το µήκος της µπροστινής 
κυρτής πλευράς του είναι 0,42 µέτρα. 
 
 

Συντελεστής Απορρόφησης του: Vicoustic Super Bass 90 Premium 
 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
1,2 1,3 1,29 1,25 1,28 1,22 
 
(Πηγή: http://www.gpanagopoulos.com/eshop/gr/vicoustic-super-bass-90-premium.html) 
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 Τα παραπάνω υλικά θα µπορούσαν να τοποθετηθούν ως εξής: έξι 
Vicoustic Super Bass 90 Premium στις γωνίες, από ένα SH001-Absorption 
Panel/Plain σε τρεις τοίχους και δυο στην οροφή, από δυο WALLTRAP® 
στους πλαϊνούς τοίχους και τέσσερα στον πίσω τοίχο και τέλος τέσσερα 
TUNEFLECTOR® στον µπροστινό τοίχο, από τρία στους πλαϊνούς τοίχους και 
έξι στον πίσω τοίχο. 
 

  Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΤΩΝ: TUNEFLECTOR®, WALLTRAP®, 
SH001-Absorption Panel/Plain, Vicoustic Super Bass 90 Premium 
 
Hz 125 250 500 1000 2000 4000 
∆άπεδο από ξύλινο 
         παρκέ 
             α 

0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

S*α= 31,9m2*α 1,276 1,276 2,233 1,914 1,914 2,233 
Οροφή από τσιµέντο 
             α 

0,14 0,1 0,06 0,05 0,04 0,03 

S*α= 30,9m2*α 4,326 3,09 1,854 1,545 1,236 0,927 
Κολώνες από τσιµέντο 
             α 

0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

S*α= 10,24m2*α 0,1024 0,2048 0,4096 0,6144 0,8192 1,024 
TUNEFLECTOR® (16) 
             α 

0,09 0,12 0,15 0,13 0,09 0,08 

S*α= 5,76m2*α 0,5184 0,6912 0,864 0,7488 0,5184 0,4608 
WALLTRAP® (8) 
             α 

0,75 0,67 0,40 0,46 0,51 0,38 

S*α= 2,88m2*α 2,16 1,9296 1,152 1,3248 1,4688 1,0944 
SH001-Absorption 
Panel/Plain (5) 
             α 

0,09 0,14 0,28 0,59 0,87 0,86 

S*α= 2,5m2*α 0,225 0,35 0,7 1,475 2,175 2,15 
Vicoustic Super Bass 
90 Premium (6) 
             α 

1,2 1,3 1,29 1,25 1,28 1,22 

S*α= 1,512m2*α 1,8144 1,9656 1,95048 1,89 1,93536 1,84464 
Τοίχος από 
σοβατισµένα τούβλα 
             α 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

S*α= 20,18m2*α 0,2018 0,2018 0,4036 0,4036 0,4036 0,6054 
Πόρτα από τζάµι (2/3) 
             α 

0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

S*α= 4m2*α 1,4 1 0,72 0,48 0,28 0,16 
Πόρτα από κον/κέ (1/3) 
             α 

0,28 0,22 0,17 0,09 0,10 0,11 

S*α= 2m2*α 0,56 0,44 0,34 0,18 0,2 0,22 
Συνολικό S*α 12,584 11,149 10,6267 10,5756 10,9504 10,7192 
RT60= 0,161*V/ΣυνS*α 
= 0,161*63,9/ΣυνS*α 

0,82sec 0,92sec 0,97sec 0,97sec 0,94sec 0,96sec 
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 Όπως βλέπουµε αυτή η πρόταση ξεφεύγει λίγο από τα όρια του 
ιδανικού χρόνου αντήχησης. Κάποιες παρατηρήσεις που θα µπορούσα να 
κάνω είναι ότι οι χαµηλές συχνότητες θα µπορούσαν να έχουν λίγο 
µεγαλύτερο χρόνο αντήχησης και οι µεσαίες και υψηλές προτιµότερο θα ήταν 
να κυµαίνονταν µέσα στα ιδανικά όρια. Ωστόσο, µε αυτόν τον τρόπο υπάρχει 
µεγαλύτερη πιθανότητα εξάλειψης των συντονισµών στις χαµηλές 
συχνότητες. 
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 Οι πραγµατικές µετρήσεις που έγιναν στην αίθουσα 
 
 Οι µετρήσεις µέσα στην αίθουσα έγιναν στις 18-6-2009. 
Πραγµατοποιήθηκαν έντεκα διαφορετικές µετρήσεις σε διαφορετικά σηµεία 
της αίθουσας τα οποία φαίνονται στο παρακάτω σχέδιο. 
 Το ηχείο τοποθετήθηκε µε την µπροστινή του πλευρά προς τη γωνία, 
και παρέµεινε έτσι σε όλες τις µετρήσεις, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη 
διάχυση του ήχου στον χώρο. Αν δεν γινόταν αυτό, στην ουσία θα 
µετρούσαµε την απόκριση του ηχείου στις διάφορες κοντινές αποστάσεις και 
όχι την συµπεριφορά του χώρου. 

 
 

ΚΑΤΟΨΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ  
ΤΟ RT60 ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
 
 Συγκεκριµένα οι µετρήσεις #1 έως #6 έγιναν µε τη χρήση ροζ θορύβου, 
οι #7 έως #10 έγιναν µε τη χρήση παλµού παραγόµενου από τη γεννήτρια 
ήχου και η τελευταία µέτρηση #11 έγινε πάλι µε τη χρήση παλµού αυτή τη 
φορά όµως παραγόµενου από πιστόλι εκκίνησης.  
 Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε διαφορετικά σηµεία του χώρου 
έτσι ώστε να ληφθούν περισσότερα αποτελέσµατα και να οδηγηθούµε σε πιο 
ασφαλή συµπεράσµατα, διότι το κάθε σηµείο του χώρου έχει διαφορετικό 
χρόνο αντήχησης εξαιτίας των τρόπων ταλάντωσης. 
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 Για τις µετρήσεις του χρόνου 
αντήχησης της αίθουσας χρησιµοποιήθηκε το 
ηχόµετρο CEL-553c1 της εταιρίας CASELLA.  
 Το CEL-553c1 είναι ο βασικός 
αναλυτής µε χειροκίνητη επιλογή 
αποθήκευσης δεδοµένων. Είναι ιδανικό για τη 
µέτρηση βιοµηχανικού θορύβου και επιτρέπει 
στον χρήστη να αποθηκεύσει µέχρι και 999 
διαδροµές(µετρήσεις) η κάθε µια εκ των 
οποίων µπορεί να περιέχει µέχρι και 9999 
στιγµιαίες εγγραφές. Ο χρόνος της κάθε 
εγγραφής µπορεί να ελέγχεται από τον 
χειριστή ή µπορεί να ρυθµιστεί ως 
προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα από 0,5 
δευτερόλεπτα έως 1 ώρα. 
 Στο CEL-553c1 υπάρχουν 
προσαρµοσµένα φίλτρα κέντρου οκτάβας και 
κέντρου ενός τρίτου οκτάβας τα οποία 
λειτουργούν ταυτόχρονα σε όλο το ηχητικό 
φάσµα. 
 Το µικρόφωνο είναι το CEL-250 1/2in 
omni-directional το οποίο είναι µικρόφωνο 
ακριβείας ελεύθερου πεδίου και το δυναµικό  
εύρος του ηχόµετρου είναι 75 dB.(Casella 
Usa) 

(Πηγή:http://casellausa.com/en/docs
/data/cel/cel-500_series/cel-
553_brochure.pdf) 

 Το ηχόµετρο συνδέθηκε µε την γεννήτρια θορύβου CEL-513 PINK 
NOISE GENERATOR, η οποία παίρνει εντολή για να αρχίσει να παράγει ροζ 
θόρυβο και έπειτα για να σταµατήσει από το ίδιο το ηχόµετρο σύµφωνα µε τις 
ρυθµίσεις µας. Στις µετρήσεις που χρησιµοποιήθηκε παλµός παραγόµενος 
από τη γεννήτρια χρησιµοποιήθηκε και πάλι ροζ θόρυβος, αλλά αυτή τη φορά 
το ηχόµετρο έδινε εντολή στη γεννήτρια να ξεκινήσει και να σταµατήσει την 
παραγωγή ροζ θορύβου πολύ γρήγορα και πολλές φορές κατά τη διάρκεια 
της µέτρησης. Το ακουστικό αποτέλεσµα ήταν σειρά παλµών. 
 

 
(Πηγή: http://www.triosmartcal.com.au/images/casella_cel513.jpg) 
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 Η γεννήτρια ήχου µε τη σειρά της 
συνδέθηκε µε ένα ηχείο. 
 Το ηχείο το οποίο χρησιµοποιήθηκε 
είναι το MACKIE ART300. Πρόκειται για 
ενεργητικό ηχείο δυο δρόµων µε κόρνα για 
την αναπαραγωγή υψηλών συχνοτήτων και 
woofer 12΄΄(δώδεκα ιντσών) για την 
αναπαραγωγή των χαµηλών συχνοτήτων. 
 Το εύρος των συχνοτήτων που 
καλύπτει είναι 60Hz έως 19000Hz. 
 Μετά από µετρήσεις του ηχείου 
προκύπτει το παρακάτω διάγραµµα που 
µας δείχνει την απόκριση συχνοτήτων του 
ηχείου. 
 
 
 
 
 

 
         
 (Πηγή:http://www.markdoc.pwp.blueyonder. 
         co.uk/images/images/art300_ss.pdf) 
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Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχουν τα αποτελέσµατα των 
µετρήσεων που έγιναν στην αίθουσα. Εδώ αναγράφονται µόνο οι βασικές 
συχνότητες(όπως και στους πίνακες των θεωρητικών υπολογισµών του 
RT60). Ολοκληρωµένα τα αποτελέσµατα φαίνονται στο παράρτηµα σελ. 75.  
 Όπου υπάρχει κενό στον πίνακα συµβαίνει διότι σε εκείνες τις 
συχνότητες δεν υπήρχε αρκετή ενέργεια κι έτσι το ηχόµετρο δεν µπόρεσε να 
καταγράψει κάποια στάθµη. 
 Επίσης υπήρξε κάποιο σφάλµα κατά την έκτη και έβδοµη µέτρηση και 
οι ενδείξεις του ηχόµετρου δεν θα συµπεριληφθούν. 
 
 
         ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ RT60 ΤΗΣ 
                         ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΡΟΖ ΘΟΡΥΒΟ 

Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Μέτρηση #1      - 0,43sec O,56sec 0,60sec 0,45sec 0,48sec 

Μέτρηση #2 0,78sec 0,26sec 0,55sec 0,36sec 0,50sec 0,37sesc 

Μέτρηση #3      - 0,40sec 0,36sec 0,38sec 0,47sec 0,31sec 

Μέτρηση #4 0,45sec 0,31sec 0,46sec 0,76sec 0,44sec 0,45sec 

Μέτρηση #5 0,45sec 0,39sec 0,47sec 0,45sec 0,50sec 0,46sec 

Μέτρηση #6      -      -      -      -      -      - 

         ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ RT60 ΤΗΣ 
        ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΠΑΛΜΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 

Μέτρηση #7      -      -      -      -      -      - 

Μέτρηση #8 0,64sec 0,39sec 0,67sec 0,64sec 0,33sec 0,38sec 

Μέτρηση #9 0,54sec 0,73sec 0,36sec 0,91sec 0,50sec 0,38sec 

Μέτρηση #10 0,31sec 0,28sec 0,45sec 0,42sec 0,38sec 0,34sec 

         ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ RT60 ΤΗΣ 
        ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΠΑΛΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

Μέτρηση #11 0,63sec 0,43sec 0,58sec 0,47sec 0,38sec 0,34sec 

 
 
 
 Στη συνέχεια υπάρχουν δυο διαγράµµατα των αποτελεσµάτων που 
αναγράφονται στον πίνακα. Το ένα αφορά τις µετρήσεις που έγιναν µε ροζ 
θόρυβο και το άλλο τις µετρήσεις που έγιναν µε παλµό. 



 73 

Αποτελέσµατα µετρήσεων του RT60 µε ροζ θόρυβο
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Αποτελέσµατα µετρήσεων του RT60 µε παλµό
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Οι µετρήσεις έγιναν σε διαφορετικά σηµεία του χώρου ώστε να 
αναδειχτούν κάποια από τα σηµεία συντονισµών των τρόπων ταλάντωσης. 
Από τον πίνακα και από τα διαγράµµατα φαίνονται ξεκάθαρα τα προβλήµατα 
συντονισµών που υπάρχουν στην αίθουσα. Τα αποτελέσµατα καµίας 
µέτρησης δεν συµπίπτουν ούτε στο ελάχιστο µε τα αποτελέσµατα κάποιας 
άλλης. Επίσης σε κάθε σηµείο είναι εµφανείς οι συχνότητες των τρόπων 
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ταλάντωσης οι οποίες προκαλούν έντονες κορυφώσεις στην ένταση αλλά και 
παράταση της διάρκειάς τους. 
 Κάτι που επίσης παρατηρείται είναι ότι οι χρόνοι αντήχησης της 
αίθουσας σε όλα τα σηµεία που έγιναν οι µετρήσεις παραµένουν στο σύνολό 
τους σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε την χρήση της αίθουσας, δηλαδή, τη 
διδασκαλία και εξάσκηση µουσικών οργάνων και συνόλων. 
 
 Παρακάτω βλέπουµε αναλυτικά τα αποτελέσµατα της τέταρτης 
µέτρησης(επιλέχθηκε τυχαία) τα οποία καλύπτουν µεγάλο µέρος του 
φάσµατος συχνοτήτων. Έτσι γίνεται πιο κατανοητό το πρόβληµα των τρόπων 
ταλάντωσης οι οποίοι στη συγκεκριµένη θέση παρατηρούνται πολύ έντονα 
στα 63Hz έως 100Hz και λιγότερο στα 160Hz, 315Hz και 1000Hz. 
 
 
   ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ #4 
63Hz 1,44Sec 315Hz 0,74Sec 1600Hz 0,38Sec 8000Hz 0,41Sec 

80Hz 1,11Sec 400Hz 0,53Sec 2000Hz 0,44Sec 10000Hz 0,38Sec 

100Hz 0,80Sec 500Hz 0,46Sec 2500Hz 0,51Sec  

125Hz 0,45Sec 630Hz 0,46Sec 3150Hz 0,4Sec  

160Hz 0,74Sec 800Hz 0,41Sec 4000Hz 0,45Sec  

200Hz 0,16Sec 1000Hz 0,76Sec 5000Hz 0,4Sec  

250Hz 0,31Sec 1250Hz 0,61Sec 6300Hz 0,39Sec  

 

Αναλυτικός χρόνος Αντήχησης της µέτρησης #4
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 Σε αυτόν τον πίνακα καθώς και στο 
διάγραµµα που βρίσκεται παρακάτω, φαίνονται 
οι χρόνοι αντήχησης όλων των µετρήσεων. 
Εύκολα συµπεραίνουµε ότι τα προβλήµατα σε 
κάποια σηµεία του χώρου είναι τόσο έντονα που 
ο χρόνος αντήχησης µεταξύ των µετρήσεων να 
φτάνει στο σηµείο να τριπλασιάζεται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  RT60 κάθε µέτρησης 
Μέτρηση #1 1,5sec 
Μέτρηση #2 0,8sec 
Μέτρηση #3 0,95sec 
Μέτρηση #4 1,1sec 
Μέτρηση #5 1,25sec 
Μέτρηση #6      - 
Μέτρηση #7      - 
Μέτρηση #8 0,63sec 
Μέτρηση #9 1,75sec 
Μέτρηση #10 0,6sec 
Μέτρηση #11 0,4sec 

RT60 της κάθε µέτρησης
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    ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 
 Συγκρίνοντας τους θεωρητικούς υπολογισµούς του χρόνου αντήχησης 
του δεύτερου µέρους µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα των µετρήσεων του 
χρόνου αντήχησης του τρίτου µέρους βλέπουµε ότι δεν ταιριάζουν ιδιαίτερα. 
Αυτό συµβαίνει διότι η εξίσωση Sabine αφορά µόνο το εµβαδόν και το υλικό 
των επιφανειών και τον συνολικό όγκο του χώρου. Στην περίπτωση της 
αίθουσας αυτής όµως κι εξαιτίας των διαστάσεών της, η οροφή είναι 
εξαιρετικά χαµηλή και το µήκος µε το πλάτος είναι σχεδόν ίσα, υπάρχουν 
πάρα πολύ έντονα προβλήµατα από τους τρόπους ταλάντωσης και από τα 
στάσιµα κύµατα λόγω των παράλληλων ανακλαστικών επιφανειών κάτι το 
οποίο δεν µπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση. 
 Για αυτόν τον λόγο στο δεύτερο µέρος υπάρχει σχετική οµοιοµορφία 
του χρόνου αντήχησης και σε κάθε υπολογισµό και µεταξύ των υπολογισµών, 
ενώ στις πραγµατικές µετρήσεις που έγιναν στις ίδιες συνθήκες απλά σε 
διαφορετικές θέσεις µέσα στην αίθουσα η ανοµοιοµορφία είναι πολύ έντονη 
στην κάθε µέτρηση. 
 Άµα η αίθουσα είχε βέλτιστο λόγο 
µεταξύ των διαστάσεών της όπως φαίνεται 
στον πίνακα δεξιά, οι υπολογισµοί και οι 
µετρήσεις του χρόνου αντήχησης θα 
συµβάδιζαν περισσότερο µεταξύ τους και 
τα ανεπιθύµητα φαινόµενα θα ήταν πολύ 
λιγότερα.     
              (Πηγή: http://www.postaudio.co.uk/ 

    education/acoustics/room_acoustics.html) 
 
 
 Τα συµπεράσµατα που µπορούν να βγουν από όλη αυτή τη 
διαδικασία, η οποία υπήρξε πολύ διαφωτιστική για εµένα, είναι ότι η πλήρης 
διόρθωση της ακουστικής της συγκεκριµένης αίθουσας δεν είναι ιδιαίτερα 
εφικτή σε ρεαλιστικό επίπεδο. Αφενός υπάρχουν τα άλυτα προβλήµατα των 
διαστάσεων της αίθουσας, το ύψος της οροφής είναι µόλις δυο µέτρα και δεν 
αφήνει κανένα περιθώριο παρέµβασης, αφετέρου το κόστος είναι πολύ 
αυξηµένο και δεν είναι λογικό να σπαταληθεί ένα τόσο µεγάλο χρηµατικό 
ποσό για έναν χώρο που δεν έχει καµία πραγµατική προοπτική βελτίωσης για 
τη σηµερινή του χρήση. 

Ι∆ΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ 
Α 1,00 1,14 1,39 
Β 1,00 1,28 1,54 
Γ 1,00 1,60 2,33 
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ΜΕΤΡΗΣΗ #1 
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ΜΕΤΡΗΣΗ #2 
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ΜΕΤΡΗΣΗ #3 
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ΜΕΤΡΗΣΗ #4 
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ΜΕΤΡΗΣΗ #5 
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ΜΕΤΡΗΣΗ #6 & #7 (ΑΚΥΡΕΣ) 
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ΜΕΤΡΗΣΗ #8 
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ΜΕΤΡΗΣΗ #9 
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ΜΕΤΡΗΣΗ #10 
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ΜΕΤΡΗΣΗ #11 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ #4 
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ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ 
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