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Πρόλογος 
 
Η παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, στο τµήµα Μουσικής Επιστήµης και 
Τέχνης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής  µου στη σχολή, πολλές φορές σκέφτηκα το θέµα της πτυχιακής µου 
εργασίας. Φανταζόµουν ένα θέµα που θα συνδύαζε τη µουσική µε την αρχιτεκτονική και το οποίο θα µου 
έδινε τη δυνατότητα να εµβαθύνω σε γνώση και κατανόηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ιδέα του να 
µελετήσω την κατασκευή και τα χαρακτηριστικά των αιθουσών µουσικής και το πώς αυτά επηρεάζουν το 
ακουστικό αποτέλεσµα. Έτσι κατέληξα στην επιλογή του θέµατος της πτυχιακής αυτής που είναι η 
«∆ηµιουργία πρότυπου µαθήµατος αρχιτεκτονικής µουσικών χώρων». Είναι ένα θέµα που µπορεί να 
βοηθήσει άτοµα σχετικά µε τη µουσική και όχι µόνο να κατανοήσουν έννοιες πολύ βασικές που αφορούν την 
κατασκευή αιθουσών και το πώς αυτές επηρεάζουν το ακουστικό αποτέλεσµα. Πιστεύω ότι ο καθένας και 
πολύ περισσότερο οι µουσικοί που ενδιαφέρονται άµεσα για το ακουστικό αποτέλεσµα οφείλουν να 
γνωρίζουν βασικές παραµέτρους που το επηρεάζουν. Μέσα από την παρούσα εργασία και µέσα σε ένα 
ακαδηµαϊκό έτος, προχωρώντας από απλές έννοιες έως και πολύπλοκα λογισµικά κάποιος µπορεί να έρθει σε 
επαφή µε τον άγνωστο κόσµο της µουσικής αρχιτεκτονικής. 
Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κύριο Μιχάλη 
Νηστικάκη που µε το συνεχές ενδιαφέρον και την καθοδήγησή του πραγµατοποιήθηκε η ολοκλήρωση της 
πτυχιακής αυτής εργασίας. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω όχι µόνο για τη βοήθειά του στην επιλογή του 
θέµατος, αλλά και για όλες τις πολύτιµες συµβουλές του και τη διακριτική επίβλεψή του κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης αυτής της πτυχιακής. Τον ευχαριστώ πολύ για όσα µου δίδαξε, για το επιστηµονικό υλικό που µου 
προσέφερε και για τις ώρες που µου αφιέρωσε. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Άννα-Μαρία 
Ρεντζεπέρη (συνεργαζόµενο µέλος) για τη βοήθειά της και τη συµµετοχή της στην εκπόνηση της πτυχιακής 
µου. Τέλος θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω τους γονείς µου για την ανοχή και τη συµπαράστασή τους κατά 
τη διάρκεια της προσπάθειάς µου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
   Ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία για την ακουστική µιας αίθουσας είτε αυτή είναι αίθουσα συναυλιών, 
είτε αµφιθεάτρου, είτε σχολική είναι ο τρόπος κατασκευής της και τα χαρακτηριστικά της. Η άποψη ότι ο 
ήχος εξαρτάται άµεσα από τον τρόπο µε τον οποίο είναι αρχιτεκτονικά κτισµένη η αίθουσα έχει εκφραστεί 
από πολλούς ακουστικολόγους. Μία από τις πιο κοινές ερωτήσεις είναι ποιος είναι ο τρόπος µε τον οποίο 
µπορεί κανείς να κατασκευάσει µια αίθουσα και να χειριστεί τον ήχο της; Η απάντηση βασίζεται στον 
συνδυασµό των στοιχείων της αρχιτεκτονικής δοµής της εκάστοτε αίθουσας, των επιφανειών και όλων των 
παραµέτρων του χώρου.  

   Ο κλάδος, λοιπόν της ακουστικής, µελετάται ως µεµονωµένος κλάδος από τα µέσα του 1950 (20ος αιώνας). Η 
ακουστική ενός χώρου είναι αποτέλεσµα τόσο της Αρχιτεκτονικής όσο και της Μουσικής. Η ακουστική δεν 
είναι µουσική αλλά βοηθάει τη µουσική να ακούγεται καλύτερα. Η ακουστική είναι ο σύνδεσµος µεταξύ 
µουσικής και αρχιτεκτονικής. 
 Στην πτυχιακή µου εργασία έχω ως στόχο ο αναγνώστης να κατανοήσει βασικά στοιχεία που αφορούν την 
κατασκευή αιθουσών µουσικής. Στόχος είναι η γνωριµία µε βασικές έννοιες της αρχιτεκτονικής σε 
συνδυασµό µε τη µουσική. Θα γίνει αναφορά τόσο σε βασικά µουσικά στοιχεία όσο και σε βασικά 
κατασκευαστικά στοιχεία των αιθουσών. Ξεκινώντας λοιπόν από βασικές έννοιες µουσικής και 
αρχιτεκτονικής στα πρώτα κεφάλαια, προχωράω σε ανάλυση της κατασκευής αιθουσών ανάλογα µε το είδος 
τους παραθέτοντας αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα. Αναφέροµαι στην κατασκευή αιθουσών συναυλιών, 
Μουσικής ∆ωµατίου, Όπερας, Συµφωνικής µουσικής, Οµιλίας κα. Ακόµη κάποιος µέσα από την εργασία 
αυτή µπορεί να γνωρίσει και να δει ορισµένες από τις πιο αντιπροσωπευτικές αίθουσες µουσικής του κόσµου. 
Επιπλέον αναφέροµαι στον ακουστικό σχεδιασµό και την αξιολόγηση ακουστικών µοντέλων µε τη χρήση 
λογισµικών προσοµοίωσης αιθουσών µουσικής. Τέλος παρατίθενται οι µετρήσεις µιας αίθουσας του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας που έγιναν στα πλαίσια του µαθήµατος.  
Απώτερος στόχος είναι η κατανόηση ότι για την κατασκευή ενός αρχιτεκτονικού χώρου πρωτεύοντος 
σηµασίας είναι τα άριστα ακουστικά χαρακτηριστικά του ανάλογα µε το είδος της αίθουσας. Άλλωστε «ένας 
αρχιτεκτονικός χώρος που διαθέτει άριστα µουσικά χαρακτηριστικά είναι τελικά ένα µοναδικό µουσικό 
όργανο µε ενσωµατωµένους ακροατές». 
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2. Βασικές έννοιες του ήχου και της αρχιτεκτονικής 
 

2.1 Ήχος: Ως ήχος µπορεί να οριστεί µία κυµατική κίνηση στον αέρα ή σε άλλα ελαστικά µέσα 
(ερέθισµα) ή σαν µία διέγερση του µηχανισµού ακοής που έχει σαν αποτέλεσµα την αντίληψη του ήχου 
(αίσθηση). 
Ο ήχος έχει ορισµένα µετρήσιµα φυσικά χαρακτηριστικά που πρέπει να γίνουν κατανοητά, τουλάχιστον σε 
εννοιολογικό τρόπο, αν κάποιος θέλει να κατανοήσει τις βασικές διαδικασίες για τον έλεγχο του ήχου στα 
κτίρια. Ο ήχος παράγεται όταν υπάρχει διαταραχή σε ένα ελαστικό µέσο. Όταν εµφανίζεται αυτή η 
διαταραχή, είτε είναι στον αέρα από την παλλόµενη χορδή ενός µουσικού µέσου είτε σε µια στερεή επιφάνεια 
δαπέδου από την επίδραση ενός αντικειµένου, το ηχητικό κύµα θα διαδοθεί µακριά από την πηγή σε ποσοστό 
που εξαρτάται από τις ελαστικές ιδιότητες του µέσου. Παράµετροι που ορίζουν τον ήχο : α) η συχνότητα και 
β) το µήκος κύµατος. Ο ήχος, στην ίσως πιο απλή του µορφή, µπορεί να δηµιουργηθεί µε το διαπασών, όπως 
φαίνεται στο σχήµα 1. 
 
 

 
 

Eικόνα 1.  Παραγωγή ήχου από το διαπασών 

 
Το διαπασών που περιγράφεται παραπάνω παράγει ήχο σε µία µόνο συχνότητα. Η οµιλία και ο θόρυβος-είναι 
πιο σύνθετα επειδή περιέχουν την ενέργεια του ήχου (δηλαδή, δονήσεις) σε σηµαντικά ευρύτερο φάσµα της 
ανθρώπινης ακοής-ηχητικό φάσµα (περίπου 20 έως 20.000 Hz για νεαρά άτοµα µε φυσιολογικά υγιή αυτιά). 
Το Σχήµα 2 δείχνει αυτούς τους απλούς ήχους και συγκρίνει πιο περίπλοκους κοινούς ήχους.  
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Εικόνα 2. Απεικόνιση του ηµιτονοειδούς κύµατος του ήχου από το διαπασών, από µουσικό όργανο και από κοινούς ήχους 
(µουσική-οµιλία-θόρυβος). 

 
Τα χαρακτηριστικά του ήχου διακρίνονται σε αντικειµενικά και υποκειµενικά. Αντικειµενικά είναι εκείνα που 
ανιχνεύονται από επιστηµονικά µετρητικά όργανα, ενώ τα υποκειµενικά καθορίζονται από τον τρόπο µε τον 
οποίο αντιλαµβανόµαστε τον ήχο µε το αισθητήριο της ακοής. Για κάθε αντικειµενικό χαρακτηριστικό του 
ήχου υπάρχει και το αντίστοιχο υποκειµενικό του:  

Τα αντικειµενικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:  

α)     Η ένταση. Είναι η µηχανική ισχύς του ήχου, η οποία διέρχεται από µια επιφάνεια που τη διασχίζει ο ήχος 
και εκφράζεται σε Watt/m2. Η ένταση είναι ανάλογη προς το τετράγωνο του πλάτους της ταλάντωσης των 
µορίων του υλικού, µέσα στο οποίο διαδίδεται ο ήχος. 

β)    Η συχνότητα. Είναι το πλήθος των ταλαντώσεων που εκτελούν τα µόρια του υλικού µέσα σε ένα 
δευτερόλεπτο. Η συχνότητα εκφράζεται σε Hz (Hertz). 

 γ)    Το φασµατικό περιεχόµενο. Εκφράζει το πλήθος και τη  σχετική ένταση των απλών ήχων που απαρτίζουν 
ένα σύνθετο ήχο. 

  Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής: 

 α)    Η ακουστότητα. Είναι το γνώρισµα το οποίο µας επιτρέπει να χαρακτηρίσουµε έναν ήχο ισχυρό ή 
αδύναµο. Η ακουστότητα εξαρτάται κυρίως από την ένταση, αλλά και από τη συχνότητα του ήχου. Με 
σταθερή την ένταση, ήχοι που έχουν χαµηλή ή υψηλή συχνότητα (π.χ. 100 Hz ή 10.000 Hz) ακούγονται µε 
µικρότερη ακουστότητα απ' ό,τι ήχοι µε ενδιάµεση συχνότητα (π.χ. 1.000 Hz). 

β)    Το ύψος. Είναι το γνώρισµα το οποίο µας επιτρέπει να χαρακτηρίσουµε έναν ήχο οξύ ή βαρύ. Το ύψος 
εξαρτάται από τη συχνότητα, αλλά δευτερευόντως επηρεάζεται και από την ένταση του ήχου. Έχει 
παρατηρηθεί ότι ήχοι ίδιας συχνότητας ακούγονται λιγότερο οξείς, όσο µεγαλώνει είναι η έντασή τους. 
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γ)    Η χροιά. Είναι το γνώρισµα το οποίο µας επιτρέπει να ξεχωρίζουµε µεταξύ τους δύο ήχους µε το ίδιο 
ύψος και ακουστότητα, οι οποίοι όµως παράγονται από διαφορετικές ηχητικές πηγές. Η χροιά εξαρτάται από 
το φασµατικό περιεχόµενο του ήχου, αλλά επηρεάζεται και από την έντασή του. 

 (http://www.sz7xan.gr/radiotheory.htm#%CE%91%CE%91%CE%91) 

 
2.2 Μήκος κύµατος(wavelength): Η απόσταση που διανύει ένα ηχητικό κύµα µέχρι να 

ολοκληρωθεί ένας πλήρης κύκλος του. Συµβολίζεται µε το ελληνικό γράµµα ‘λ’ και µετριέται σε µέτρα (m).  
 

 
 

Εικόνα 3. Απεικόνιση της κυµατοµορφής του µήκους κύµατος. 

 
Περίοδος ( period ): O χρόνος που χρειάζεται το ηχητικό κύµα για να πραγµατοποιήσει ένα πλήρη κύκλο 
ή αλλιώς για να διανύσει απόσταση ίση µε το µήκος κύµατός του. Συµβολίζεται µε το κεφαλαίο γράµµα ‘Τ’ 
και µετριέται σε δευτερόλεπτα ( sec ) ή σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (msec). 
 
Συχνότητα (frequency): Ο όρος χρησιµοποιείται το ίδιο συχνά µε τη λέξη ήχος και εκφράζει τον αριθµό 
των κύκλων που παράγονται στη διάρκεια ενός δευτερολέπτου. Συµβολίζεται µε το αγγλικό γράµµα ‘f’ και 
µετριέται σε Hertz (Hz) και σε χιλιάδες hertz (Khz). Οι συχνότητες της ανθρώπινης φωνής είναι περίπου :  
Μπάσος ,χαµηλότερη νότα, φωνήεν, 100 Hz 
Σοπράνο, υψηλότερη νότα, 1200 Ηz  
Αντρική φωνή, σύµφωνο σ, 3000 Ηz 
O άνθρωπος ακούει µόνο την περιοχή συχνοτήτων που εκτείνεται από τα 16Hz έως τα 20000Hz περίπου        
( 20kHz ) και χάριν συντοµίας λέµε ότι ακούµε από 20 Hz-20 kHz. Πάνω από 20.000 Hz οι ήχοι 
χαρακτηρίζονται ως υπέρηχοι-µουσικά όργανα, µηχανήµατα-, ενώ κάτω από f<16 Hz ως υπόηχοι-ήχοι από 
τον αέρα, µηχανές αυτοκινήτων-.  
Τόσο οι υπόηχοι όσο και οι υπέρηχοι δεν είναι ακουστοί. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι ακουστοί από το 
ανθρώπινο αυτί, οι ήχοι σε αυτές τις ζώνες συχνοτήτων µπορούν να επηρεάσουν δυσµενώς τον ανθρώπινο 
οργανισµό, προκαλώντας πονοκεφάλους, κόπωση κ.λπ. 
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Εικόνα 4. Ζώνες συχνοτήτων στην κλίµακα συχνοτήτων των µουσικών οργάνων και της ανθρώπινης φωνής. 
 
Ταχύτητα (speed): H ταχύτητα του ήχου εκφράζει πόσο γρήγορα διαδίδεται το ηχητικό κύµα και δεν 
εξαρτάται από τη συχνότητά του παρά µόνο από τα χαρακτηριστικά ελαστικότητας και αδράνειας του µέσου 
διάδοσης ( πίεση και πυκνότητα ). Η ταχύτητα µετριέται σε µέτρα ανά δευτερόλεπτο (m/sec) και 
συµβολίζεται µε το αγγλικό γράµµα ‘c’ , αν και πολλές φορές θα τη δείτε και ως ‘v’ από τον όρο ‘velocity’, 
που όµως είναι διανυσµατικό µέγεθος και χρησιµοποιείται µόνο αν ορίζουµε και τη διεύθυνση διάδοσης. Η 
ταχύτητα του ήχου στον ατµοσφαιρικό αέρα εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη θερµοκρασία και στους 21ο C 
είναι ίση µε 344 m/sec , τιµή που χρησιµοποιούµε στους συνήθεις υπολογισµούς µας. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι ο ήχος διαδίδεται γρηγορότερα στην πλειονότητα των υγρών και στερεών µέσων. 
 
Οι ηχητικές παράµετροι ‘περίοδος’ (Τ), ‘µήκος κύµατος’ (λ), ‘συχνότητα’ (f) , και ταχύτητα (c), συνδέονται 
µε τις ακόλουθες σχέσεις: 
 
f=1/T=c/λ   ή   λ=c/f  ή  c=λ*f          , όπου c=344m/sec ή πιο απλά 340m/sec 
 
Από τις παραπάνω σχέσεις διαπιστώνουµε ότι η συχνότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη του µήκος κύµατος. 
Αυτό σηµαίνει ότι όσο πιο µικρή είναι µία συχνότητα (χαµηλή, µπάσος ήχος), τόσο µεγαλύτερο είναι το 
µήκος κύµατός της, δηλαδή τόσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση που χρειάζεται το ηχητικό κύµα για να 
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συµπληρώσει ένα πλήρη κύκλο. Για να αντιληφθούµε τις τάξεις µεγέθους τις οποίες συζητάµε αναφέρουµε 
ότι τα 20 Hz έχουν µήκος κύµατος ίσο µε 17,2 µέτρα, ενώ τα 20KHz µόνο µε 1,72 εκατοστά. Αρκεί µία απλή 
σύγκριση των τιµών αυτών µε τις διαστάσεις του δωµατίου µας για να καταλάβουµε γιατί οι συχνότητες είναι 
δύσκολο να ελεγχθούν και αποτελούν την πηγή των περισσότερων προβληµάτων. 

 
2.3 Πλάτος (amplitude), ηχητική πίεση (sound pressure):    Η ηχητική πίεση "p" (ή 

ακουστική πίεση) είναι µια µεταβολή στην ατµοσφαιρική πίεση η οποία διαδίδεται µέσω του αέρα ως κύµα. 
• Ο αέρας του περιβάλλοντος χώρου έχει µια δεδοµένη πίεση γνωστή ως ατµοσφαιρική πίεση, η τιµή της 
οποίας ανακοινώνεται καθηµερινά στις µετεωρολογικές προβλέψεις. 
• Όταν ο ήχος διαδίδεται µέσω του αέρα (Σχήµα 1.3), δηµιουργεί στον αέρα περιοχές υψηλής και χαµηλής 
πυκνότητας. Αυτό σηµαίνει ότι σε χώρους όπου η πυκνότητα του αέρα είναι υψηλή, η πίεση του αέρα του 
περιβάλλοντος χώρου είναι ελαφρώς υψηλότερη από την ατµοσφαιρική 
πίεση. Αντιθέτως, σε χώρους όπου η πυκνότητα του αέρα είναι χαµηλή (τοπικά αραιωµένος αέρας), η πίεσή 
του είναι ελαφρώς χαµηλότερη από την ατµοσφαιρική πίεση. Ως εκ τούτου, κατά τη διάδοση του ήχου µέσω 
του αέρα προκαλούνται µικρές µεταβολές στην πίεσή του. 
• Κάθε µικρή µεταβολή στην πίεση του αέρα η οποία προκαλείται από τη διάδοση του ήχου ονοµάζεται 
ηχητική πίεση και υποδηλώνεται µε το σύµβολο "p". 
• Η µονάδα µέτρησης της ακουστικής πίεσης είναι το πασκάλ [Pa]. 
• Το ανθρώπινο αυτί αντιδρά στην ηχητική πίεση και γι' αυτό ακούµε ήχους. 
• Όσο µεγαλύτερες είναι οι παλµικές δονήσεις της ηχητικής πηγής τόσο υψηλότερη είναι η ηχητική πίεση. Οι 
ήχοι µε υψηλότερη ηχητική πίεση είναι δυνατότεροι. H γραφική παράσταση του ηχητικού κύµατος προκύπτει 
από την απεικόνιση των µεταβολών της πίεσης του µέσου σε σχέση µε την τιµή ηρεµίας της (αναφοράς), 
συναρτήσει του χρόνου. Έτσι, σε κάθε χρονική στιγµή της διάδοσης του ηχητικού κύµατος , θα έχουµε 
συγκεκριµένη τιµή πίεσης του µέσου. Η διαφορά της τιµής αυτής από την πίεση αναφοράς ονοµάζεται εύρος 
ή πλάτος του κύµατος και εκφράζει την ένταση του ήχου τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή σε ένα σηµείο του 
χώρου. Η ηχητική όµως ένταση µετριέται πολύ δύσκολα και έτσι στην ακουστική χρησιµοποιούµε το µέγεθος 
της ακουστικής πίεσης και το πλάτος του ήχου (ή έντασή του) εκφράζεται µε τον όρο ‘στάθµη ηχητικής 
πίεσης’ ή SPL ( Sound Pressure Level).    Η στάθµη ηχητικής πίεσης (SPL) είναι ένα λογαριθµικό µέγεθος 
µέτρησης της ηχητικής πίεσης ενός δεδοµένου ήχου ως προς µια ηχητική πίεση αναφοράς. 
Υποδηλώνεται µε το σύµβολο "Lp" και εκφράζεται σε ντεσιµπέλ [dB]. Η ηχητική πίεση αναφοράς ισούται µε 
20 µPa (µικροπασκάλ). 
• Σε συχνότητα 1000 Hz, ο χαµηλότερος ήχος που µπορεί να γίνει αντιληπτός από έναν άνθρωπο µε καλή 
ακοή έχει πίεση 20 µPa, δηλαδή 0,00002 Pa. Αντιστρόφως, ο δυνατότερος ήχος που µπορεί να 
ακούσει ένα ανθρώπινο αυτί έχει πίεση 20 Pa (ένας ήχος µε τόσο υψηλή πίεση γίνεται επώδυνα αντιληπτός 
από το αυτί). 
• Οι τιµές της ηχητικής πίεσης των δυνατότερων ήχων που µπορούν να γίνουν αντιληπτοί από το ανθρώπινο 
αυτί είναι ένα εκατοµµύριο φορές µεγαλύτερες από αυτές των ασθενέστερων ακουστών ήχων. Ο ηχητική 
πίεση του θορύβου που παράγεται από ορισµένες συσκευές υπερβαίνει σηµαντικά την τιµή στην οποία 
προκαλείται ακουστική βλάβη στους ανθρώπους, π.χ. ο πυροβολισµός ενός πυροβόλου όπλου – 1000 Pa. 
• Λόγω του µεγάλου αυτού φάσµατος τιµών ηχητικής πίεσης, κρίθηκε σκόπιµη η εισαγωγή ενός κατάλληλου 
µεγέθους µέτρησης της ηχητικής πίεσης. Εκφρασµένο σε ντεσιµπέλ [dB], το λογαριθµικό αυτό µέγεθος 
ονοµάζεται Στάθµη Ηχητικής Πίεσης (SPL) και υποδηλώνει το κατά πόσες φορές η ηχητική πίεση υπερβαίνει 
την τιµή αναφοράς των 20 µPa. 
• Για ηχητική πίεση των 20 µPa, η στάθµη ηχητικής πίεσης είναι 0 dB. 
• Η στάθµη ηχητικής πίεσης αποτελεί συνάρτηση της ηχητικής ενέργειας. Όταν διπλασιάζεται η ηχητική 
ενέργεια ή η διάρκεια έκθεσης, η στάθµη ηχητικής πίεσης αυξάνεται κατά 3 dB και αντίστροφα.  
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Εικόνα 5. Τυπικές στάθµες ηχητικής πίεσης. 

 
 • Όταν η στάθµη ηχητικής πίεσης αυξάνεται ή µειώνεται κατά 10 dB, ο ήχος γίνεται συνήθως αντιληπτός µε 
τη διπλάσια ή τη µισή ένταση αντιστοίχως, όµως τα +/- 10 dB συνεπάγονται δεκαπλάσια αύξηση ή µείωση η 
οποία συνιστά και στις δύο περιπτώσεις κίνδυνο για το αυτί! 
• Ένα άτοµο µε καλή ακοή µπορεί να αναγνωρίσει µεταβολές στη στάθµη ηχητική πίεσης της τάξης των 1 – 3 
dB περίπου (ανάλογα µε τη συχνότητα του ήχου και τη στάθµη πίεσης).  
Ακόµη , όµως και για την πίεση δεν χρησιµοποιούµε τις µονάδες των φυσικών ( Pa=N/m2 ), αλλά ως µονάδα 
τα decibel (dB) . Τα Decibel εκφράζουν το ποσό της πίεσης που ασκείται στο αυτί. Το Pa είναι γραµµικό 
µέγεθος και κατά συνέπεια απόλυτα κατανοητό. ∆εν είναι όµως καθόλου εύχρηστο και αυτό οφείλεται 
πρώτον στο ότι ο άνθρωπος ακούει µία τροµερά µεγάλη έκταση ηχητικών πιέσεων, που ξεκινούν από τα 
20µPa και φτάνουν τα 200Pa. Τα νούµερα αυτά δεν είναι τόσο εύχρηστα και όλοι θα προτιµούσαν µία πιο 
συµπυκνωµένη έκτασή τους που να αποτελούνταν µόνο από θετικούς και στρογγυλούς αριθµούς. Το 
σηµαντικότερο είναι ότι ο άνθρωπος δεν ακούει γραµµικά, αλλά λογαριθµικά και αναλογικά, τόσο στο πεδίο 
των συχνοτήτων όσο και σε αυτό των εντάσεων.  
      Χαρακτηριστικό στην πρόσθεση dB είναι ότι όταν δύο ήχοι έχουν εντάσεις µε διαφορά µεγαλύτερη των 
15 dB ο πιο σιγανός είναι σαν να µην υπάρχει καν και δεν συνεισφέρει στη συνολική ένταση που ακούµε. 
Επειδή η κλίµακα είναι λογαριθµική είναι εύλογο ότι µέχρι το µέσο θα βρίσκονται οι τιµές που αντιστοιχούν 
σε πολύ σιγανούς ήχους. Πράγµατι τα 40dB είναι η τιµή της έντασης που θα έχουµε σε ένα άδειο και ήσυχο 
δωµάτιο, ενώ µια συνηθισµένη οµιλία θα αποδίδει στάθµη 60 dB στο ένα µέτρο. Όσο για τη µέση στάθµη 
ακρόασης µουσικής, αυτή βρίσκεται στα 85dB , ενώ οι εντάσεις που ξεπερνούν τα 90 dB αρχίζουν να 
θεωρούνται ενοχλητικές και προβληµατικές. Για τον υπολογισµό των dB είτε καταφεύγουµε σε γραφήµατα 
είτε σε τύπους µε τη χρήση λογαρίθµων.  
       Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το εξής: Έστω ότι έχουµε έναν ήχο µε ηχητική πίεση ίση µε µία 
µονάδα και του αυξάνουµε την ένταση µέχρι να αισθανθούµε ότι τον ακούµε µε διπλάσια ένταση. Όταν αυτό 
επιτευχθεί σταµατάµε και διαβάζουµε ότι ο µετρητής δείχνει πίεση ίση µε δέκα µονάδες. Στη συνέχεια, 
ρυθµίζουµε την αρχική ένταση στις 10.000 µονάδες και επαναλαµβάνουµε το πείραµα. Αυτή τη φορά ο 
διπλασιασµός της ακουστότητας πραγµατοποιήθηκε όταν ο µετρητής έδειχνε 100.000µονάδες. (υποκειµενική 
αντίληψη διπλασιασµού έντασης Χ 10) .Στην πρώτη περίπτωση είχαµε αύξηση 90 µονάδων ,ενώ στη δεύτερη 
90.000 µονάδων. Βλέπουµε λοιπόν ότι γραµµικές σχέσεις δεν έχουν εφαρµογή στα ψυχοακουστικά 
φαινόµενα. Και στις δύο περιπτώσεις είχαµε διπλασιασµό της ακουστότητας όταν επιτεύχθηκε 
δεκαπλασιασµός της ηχητικής πίεσης.  
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Εικόνα 6. Σχέση µεταξύ Pascal και dB. 
 
Για κάθε διπλασιασµό της ηχητικής έντασης παρατηρείται µία αύξηση 3 dB του ηχητικού επιπέδου, δηλαδή 
το διπλάσιο των 85 dB δεν είναι 170, αλλά 88 dB. 
Όταν αναφερόµαστε στη µέτρηση της ακουστικής πίεσης χρησιµοποιούµε τη σχέση Lp=20log(P/Po), όπου P 
είναι η πίεση της υπό εξέτασης στάθµης και Po η πίεση αναφοράς, δηλαδή η ελάχιστη πίεση που µπορεί να 
γίνει αντιληπτή από τον ανθρώπινο µηχανισµό ακοής στο 1ΚHz. Η τιµή αυτή είναι ίση µε 20µPa και 
αντιστοιχεί σε 0 dBSPL. Το άνω όριο της ακοής βρίσκεται κοντά στα 140 dBSPL , αν και πρακτικά είναι 
προτιµότερο να θεωρούµε ότι η ακοή µας εκτείνεται ως τα 120 dBSPL.  

dB – decibel

Ex. 1: p = 1 Pa

Lp = 20 log

= 20 log 50 000

= 94 dB

1
20 10 6

×
−

Ex. 2: p = 31.7 Pa

Lp = 20 log

= 20 log 1.58 × 10-6

= 124 dB

317
20 10 6

.
×

−

(p0 = 20 µPa = 20 × 10-6 Pa)

Lp = 20 log       dB re 20 µPa
p
p0

 
Εικόνα 7. Τύπος υπολογισµού της  ηχητικής πίεσης. 

 
Ηχητική ισχύς και στάθµη ηχητικής ισχύος 
Η ηχητική ισχύς (P) είναι η ποσότητα της ενέργειας που εκπέµπεται από µια ηχητική πηγή σε ένα δεδοµένο 
χρονικό διάστηµα (δηλαδή σε ένα δευτερόλεπτο). Η ηχητική ισχύς εκφράζεται σε βατ (W). 
• Η ηχητική ισχύς είναι µια από τις βασικές παραµέτρους που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή µιας 
ηχητικής πηγής διότι παραµένει αµετάβλητη ανεξαρτήτως του περιβάλλοντος της ηχητικής πηγής. 
• Βάσει της ηχητικής ισχύος, είναι συνήθως εφικτό να προσδιοριστεί η στάθµη ηχητικής ισχύος µιας 
επιλεγµένης τοποθεσίας κοντά σε µια πηγή θορύβου. 

 
Πρόσθεση τιµών στάθµης ηχητικής πίεσης 
Το ντεσιµπέλ είναι λογαριθµικό µέγεθος και ως εκ τούτου η στάθµη της ηχητικής πίεσης που προκύπτει λόγω 
του θορύβου που παράγεται από διαφορετικές ηχητικές πηγές δεν µπορεί να υπολογιστεί µε µια απλή 

Perception of dBs

Change in Sound 
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Change in 
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Noticeable difference
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πρόσθεση των τιµών της στάθµης της ηχητικής πίεσης του θορύβου που παράγεται µεµονωµένα από κάθε 
πηγή (Σχήµα 8). 
Παραδείγµατα: 
Μια µηχανή παράγει θόρυβο σε στάθµη ηχητικής πίεσης 80 dB. Εάν δίπλα της τοποθετήσουµε µια παρόµοια 
µηχανή, ποια θα είναι η στάθµη της ηχητικής πίεσης του θορύβου που παράγεται και από τις δύο µηχανές 
ταυτόχρονα;  
 

 80+80=83dB  
 

Σχήµα 8. Πρόσθεση τιµών στάθµης ηχητικής πίεσης 
 
Ποια είναι η στάθµη της ηχητικής πίεσης του θορύβου που παράγεται από δέκα µηχανές που λειτουργούν 
ταυτόχρονα; (Σχήµα 9).  
 

 
 
 Σχήµα 9. Πρόσθεση τιµών στάθµης ηχητικής πίεσης 
 
∆ίπλα σε µια µηχανή που παράγει θόρυβο µε στάθµη ηχητικής πίεσης 80 dB, τοποθετούµε µια µηχανή που 
παράγει θόρυβο µε στάθµη ηχητικής πίεσης 60 dB. Ποια είναι η στάθµη της ηχητικής πίεσης του θορύβου 
που 
παράγεται και από τις δύο µηχανές; (Σχήµα 10).  
 

  
 

Σχήµα 10. Πρόσθεση τιµών στάθµης ηχητικής πίεσης 
 
Η µηχανή που παράγει τον δυνατότερο ήχο προσδιορίζει τη στάθµη της ηχητικής πίεσης του θορύβου που 
παράγεται και από τις δύο µηχανές. Εάν η διαφορά στη στάθµη της ηχητικής πίεσης των µηχανών υπερβαίνει 
τα 10 dB, τότε µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής πίεσης ισούται µε τη στάθµη 
της ηχητικής πίεσης της µηχανής που παράγει τον δυνατότερο ήχο. 
Για τον υπολογισµό της συνολικής στάθµης ηχητικής πίεσης δύο πηγών µπορεί να χρησιµοποιείται η 
απλοποιηµένη µέθοδος που περιγράφεται στη συνέχεια. 
• Bήµα 1 – Υπολογισµός της διαφοράς στη στάθµη της ηχητικής πίεσης των δύο µεµονωµένων µηχανών. 
• Βήµα 2 – Πρόσθεση της προσδιορισθείσας τιµής στην ανώτερη από τις δύο στάθµες ντεσιµπέλ. 
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αριθµητική διαφορά                   τιµή για πρόσθεση στο                      
µεταξύ δύο επιπέδων                 υψηλότερο από τα δύο                        
θορύβου [dB(A)]                       επίπεδα θορύβου[dB ή dB(A)] 
 
0                                                                  3,0 
1                                                                  2,5 
2                                                                  2,1 
3                                                                  1,8 
4                                                                  1,5 
5                                                                  1,2 
6                                                                  1,0 
7                                                                   0,8 
8                                                                   0,6 
9                                                                   0,5 
10                                                                 0,4 
 
 

 
Πίνακας 11. Αριθµητικές τιµές πρόσθεσης πηγών µε βάση τη διαφορά θορύβου τους. 

 
• Όταν η διαφορά στη στάθµη ηχητικής πίεσης υπερβαίνει τα 10 dB, τότε η πρόσθεση µπορεί να παραληφθεί 
και ως συνολική στάθµη ηχητικής πίεσης να εκληφθεί το υψηλότερο από τα δύο επίπεδα θορύβου.                         
 

2.4 Σύνθετα κύµατα(complex waves) : Οι µουσικοί ήχοι και όλοι σχεδόν οι ήχοι της φύσης 
είναι πολύπλοκοι και χρησιµοποιούν τα απλά ηµιτονοειδή κύµατα ως τα θεµελιώδη συστατικά τους. Όλα 
βασίζονται στη σύνθεση των επιµέρους απλών ηµιτονοειδών κυµάτων και στη δηµιουργία πολύπλοκων , 
πλούσιων σε άκουσµα και ανεξάντλητων σε πλήθος κυµατοµορφών και ήχων.  Αυτό είναι εφικτό λόγω της 
αρχής της επαλληλίας σύµφωνα µε την οποία η αποµάκρυνση οποιουδήποτε σωµατιδίου σε ένα δοσµένο 
χρόνο είναι µόνο το άθροισµα των αποµακρύνσεων που θα προκαλούσαν τα ξεχωριστά κύµατα από µόνα 
τους. Όταν προσθέτουµε απλώς ηµιτονοειδή κύµατα µε την ίδια συχνότητα, το αποτέλεσµα είναι και πάλι ένα 
απλό ηµιτονοειδές κύµα ίδιας συχνότητας και µορφής αλλά µε διαφορετικό πλάτος. Αν όµως οι συχνότητες 
είναι διαφορετικές το κύµα που θα προκύψει δεν θα είναι απλό, αλλά σύνθετο και ο ήχος του θα είναι 
πλουσιότερος. Το πιθανότερο ,όµως είναι ότι το σύνθετο κύµα θα παραµένει περιοδικό, άρα θα διατηρεί την 
αίσθηση τονικότητας και θα µπορεί να περιγραφεί από µια σύνθετη τριγωνοµετρική συνάρτηση ή ακόµη από 
µία σειρά ή ένα ολοκληρωµένο Fourier. Με την ανάλυση Fourier µπορεί να αναλυθεί το σήµα της δόνησης 
στις συχνότητες που περιέχει και να εντοπιστούν συχνότητες υψηλού πλάτους που παράγουν το υψηλότερο 
ποσοστό δονήσεων.  
     Επειδή ο άνθρωπος δεν έχει την ίδια ευαισθησία σε όλες τις συχνότητες έχουν θεσπιστεί διάφορα 
διορθωτικά φίλτρα µέτρησης, καθένα από τα οποία χρησιµοποιεί διαφορετική καµπύλη ζύγισης. Τα πιο 
γνωστά και διαδεδοµένα είναι αυτά που αναφέρονται ως ‘A’, ‘B’ κ ‘C’ και βασίζονται στις καµπύλες 
ακουστότητας των Robinson-Danson. Η ‘Α’ αντιστοιχεί στην καµπύλη των 40 Phon και χρησιµοποιείται για 
µετρήσεις ήχων χαµηλής στάθµης (20-55dBSPL), αν και στην πραγµατικότητα είναι αυτή µε την πιο ευρεία 
χρήση. Η ‘Β’ αντιστοιχεί στην καµπύλη των 70 Phon και χρησιµοποιείται για ήχους στάθµης 55-85dBSPL. H 
‘C’ είναι σχεδόν είναι σχεδόν επίπεδη και η χρήση της ενδείκνυται για περιπτώσεις εξαιρετικά δυνατών ήχων, 
καθώς και σε ειδικές εφαρµογές, όπως τα στούντιο ηχογράφησης. 
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Ηχητικό πεδίο: είναι ο χώρος όπου υπάρχουν ηχητικά κύµατα, αλλά είναι και η ηχητική κατάσταση που 
δηµιουργούν τα κύµατα αυτά. Το ηχητικό πεδίο προσδιορίζεται από µία χωρική και χρονική κατανοµή ενός 
χαρακτηριστικού µεγέθους του, π.χ. της ηχητικής πίεσης, της ηχητικής πυκνότητας κτλ. 
 
Ελεύθερο ηχητικό πεδίο: το ηχητικό πεδίο σε ένα οµογενές και ισότροπο ελαστικό µέσο µε τέτοια έκταση, 
ώστε οι περατωτικές του επιφάνειες έχουν αµελητέα επίδραση στο πεδίο, για την περιοχή συχνοτήτων που 
ενδιαφέρει. 
 
 ∆ιάδοση ήχου και επίδραση του χώρου 
Ένας ανοιχτός χώρος στον οποίο ο ήχος διαδίδεται ελεύθερα ονοµάζεται ελεύθερο πεδίο. 
• Η στάθµη ηχητικής πίεσης σε ένα ελεύθερο πεδίο µειώνεται κατά 6 dB κάθε φορά που διπλασιάζεται η 
απόσταση από την ηχητική πηγή. 
Ως κρίσιµη απόσταση ορίζεται αυτή στην οποία ο απευθείας ήχος είναι ίδιος µε τον ανακλώµενο. 
 

 
 

Εικόνα 12 . Στάθµη ηχητικής πίεσης σε σχέση µε την απόσταση από την πηγή. 

 
2.5 Το Αυτί και τα χαρακτηριστικά του: Οι διακυµάνσεις της πίεσης ενός ηχητικού κύµατος 

που φτάνει στο   έξω αφτί, (οι δονήσει που παραλαµβάνονται από το τύµπανο) πολλαπλασιάζονται από τα 
µικρά κόκκαλα (σφύρα, άκµων, αναβολεύς) στο εσωτερικό αφτί και  µεταφέρονται διαµέσου ενός υγρού στις 
άκρες των νεύρων στο εσωτερικό αφτί. Τα νεύρα µεταφέρουν τους παλµούς στον εγκέφαλο, όπου και 
λαµβάνεται η τελική διαδικασία αµφιωτικής ακοής δηµιουργώντας το αίσθηµα του ήχου. Αµφιωτική ακοή 
είναι η φυσιολογική ακοή µε τα δύο αυτιά και η ακοή και µε τα δύο αφτιά µέσω χωριστών 
ηλεκτροακουστικών καναλιών. Κατώφλιο αµφιωτικής ακοής ενός ατόµου είναι η ελάχιστη τιµή της στάθµης 
της ηχητικής πίεσης που διεγείρει την αίσθηση της αµφιωτικής ακοής του εκάστοτε ατόµου. Παράγοντες που 
επηρεάζουν είναι η θέση της ηχητικής πηγής σε σχέση µε το άτοµο, η µορφή του ηχητικού πεδίου, ο τρόπος 
µέτρησης της στάθµης της ηχητικής πίεσης και η ηλικία του ακροατή. Αντίστοιχα αµφιωτικό µέγιστο 
ακουστό ηχητικό πεδίο είναι η ελάχιστη τιµή στην οποία η δυσφορία µετατρέπεται σε πόνο. 

 

  
 

Εικόνα 13. Ο θόρυβος είναι υποκειµενικός όρος. Ήχοι οι οποίοι για µερικούς ηχούν σαν µουσική για άλλους είναι θόρυβος ακόµη 
και αν δεν είναι πολύ δυνατοί. 
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Εκθέσεις του ανθρώπου σε υψηλή στάθµη θορύβου βαθµιαίως ελαττώνει την ευαισθησία της ακοής και 
οδηγεί σε παθήσεις στα αυτιά που δεν θεραπεύονται. Οι παθήσεις εξαρτώνται από τη στάθµη του ήχου, τις 
συχνότητες που περιέχει και το χρονικό διάστηµα που εκτίθενται οι άνθρωποι στο θόρυβο. Για το λόγο αυτό 
εδραιώνεται ο κανονισµός για την ηχητική δόση και υπάρχουν ηχοδοσίµετρα για τη µέτρηση αυτή. Η 
επιτρεπτή δόση θορύβου καθορίζεται από την οδηγία ISO R 1999 στην Ευρώπη και από το κριτήριο OSHA 
στις ΗΠΑ. Σύµφωνα µε την οδηγία  ISO R 1999, η επιτρεπτή δόσης ηχητικής στάθµης για ένα εργαζόµενο 
είναι 90dB(A) για εργασία 8 ωρών. Εάν η ηχητική στάθµη αυξηθεί κατά 3dB(Α) και γίνει 93dB(Α), ο 
εργαζόµενος δεν πρέπει να εργαστεί πάνω από 4 ώρες στην εργασία αυτή. Εάν η ηχητική στάθµη αυξηθεί στα  
96dB(Α), ο εργαζόµενος δεν πρέπει να εργαστεί στην εργασία αυτή πάνω από 2 ώρες. Οι αριθµοί αυτοί 
dB(Α) είναι στη λογαριθµική κλίµακα.  
 

 
 

Εικόνα 14. Οι ήχοι που αντιλαµβάνεται το ανθρώπινο αυτί από την παραγωγή ήχου από µία πηγή. 

 
2.6 Κατευθυντικότητα ηχητικών πηγών, επικάλυψη: Η κατευθυντικότητα των ηχητικών 

πηγών απεικονίζεται συνήθως µε ‘πολικά διαγράµµατα’. Η κατευθυντικότητα της ανθρώπινης φωνής 
αποτελεί κριτήριο για τον ακουστικό σχεδιασµό αιθουσών ακροατηρίου. Η κατευθυντικότητα της 
ανθρώπινης φωνής αποτελεί κριτήριο ακουστικού σχεδιασµού κάποιων αιθουσών µουσικής. Η 
κατευθυντικότητα των µουσικών οργάνων αποτελεί κριτήριο ακουστικού σχεδιασµού κουβούκλιων 
ορχήστρας. 
Επικάλυψη α) είναι το φαινόµενο κατά το οποίο το κατώφλι ακοής ενός ήχου ανυψώνεται λόγω της 
παρουσίας ενός άλλου ήχου β) η αύξηση, εκφρασµένη σε ντεσιµπέλ, του κατωφλιού ακοής ενός ήχου που 
οφείλεται στην παρουσία ενός άλλου ήχου. 
Το φαινόµενο της επικάλυψης συµβαίνει πολύ συχνά σε χώρους ακροατηρίου όπου ο ακουστικός σχεδιασµός 
είναι ανεπαρκής και πιο συγκεκριµένα επικάλυψη µουσικής και οµιλίας από θορύβους αεραγωγών και 
θορύβους κυκλοφορίας. Ήχοι χαµηλών συχνοτήτων ,µεγάλης έντασης επικαλύπτουν ήχους υψηλότερων 
συχνοτήτων και θέτουν ως πρωταρχικό στόχο της εξαφάνισή τους. Μέγιστη επικάλυψη εµφανίζεται από ήχο 
υψηλής έντασης, σε ήχο ίδιας συχνότητας, µε χαµηλότερη ένταση. Ήχοι υψηλών συχνοτήτων επικαλύπτουν 
ελάχιστα ήχους χαµηλότερων συχνοτήτων.  (Αµερικανικαί τεχνικαί επιχειρήσεις, Παπανικολάου Γ., 
Σκαρλάτος ∆.) 
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3. Ακουστικά φαινόµενα σε κλειστούς χώρους 
 

 
 

Εικόνα 15. Σχηµατική απεικόνιση των ακουστικών φαινοµένων σε µία αίθουσα συναυλιών. 
 

Τα ακουστικά φαινόµενα που συµβαίνουν σε κλειστούς χώρους κατά τη διάδοση του ήχου είναι η ανάκλαση, 
η απορρόφηση, η διάχυση και η περίθλαση. 
 

3.1 Ανάκλαση: είναι το φαινόµενο κατά το οποίο ένα ηχητικό κύµα που προσπίπτει στη 
διαχωριστική επιφάνεια µεταξύ δύο µέσων επιστρέφει από αυτή µε γωνία, ως προς την κάθετο, ίση µε τη 
γωνία, µε την οποία προσπίπτει. Η γωνία µε την οποία προσπίπτει το ηχητικό κύµα λέγεται γωνία 
πρόσπτωσης, ενώ η γωνία µε την οποία ανακλάται γωνία ανάκλασης. Πριν την ανάκλαση το κύµα λέγεται 
προσπίπτον και η ισχύς του προσπίπτουσα ηχητική ισχύς, ενώ µετά την ανάκλασή του λέγεται ανακλώµενο και 
η ισχύς του ανακλώµενη ηχητική ισχύς. Στάσιµο ηχητικό κύµα είναι περιοδικό ηχητικό κύµα που έχει σταθερή 
κατανοµή στο χώρο. Το στάσιµο κύµα µπορεί να θεωρηθεί αποτέλεσµα της σύνθεσης (επαλληλίας) δύο 
οµοειδών ελεύθερα διαδιδόµενων ηχητικών κυµάτων, µε την ίδια συχνότητα, την ίδια διεύθυνση και αντίθετη 
φορά (εγκλωβισµός ανάµεσα σε δύο ανακλαστικές παράλληλες επιφάνειες). Το στάσιµο κύµα 
χαρακτηρίζεται από σηµεία ελάχιστου πλάτους ( κόµβους ) και µέγιστου πλάτους ( κοιλίες ), σταθερά στο 
χώρο. 
Συντελεστής ηχοανάκλασης, r, µιας επιφάνειας ή ενός υλικού, σε ορισµένη συχνότητα και σε ορισµένες 
συνθήκες είναι ο λόγος της ανακλώµενης ηχητικής ισχύος (Pr)προς την προσπίπτουσα ηχητική ισχύ (Pi) : 
r=Pr/Pi 
Ο συντελεστής ηχοανάκλασης είναι αδιάστατο µέγεθος. Καµιά φορά , αντί για το λόγο των ισχύων, 
λαµβάνεται ο λόγος των αντίστοιχων ηχητικών πιέσεων. Τότε, όµως, το οριζόµενο µέγεθος λέγεται 
συντελεστής ανάκλασης ηχητικής πίεσης. 
Συντελεστής ανάκλασης ηχητικής πίεσης, Cr , µιας επιφάνειας ή ενός υλικού, σε ορισµένη συχνότητα και σε 
ορισµένες συνθήκες είναι το µιγαδικό πηλίκο της ηχητικής πίεσης (Pr) του ανακλώµενου ηχητικού κύµατος 
προς την ηχητική πίεση (Pi) του προσπίπτοντος ηχητικού κύµατος: Cr = Pr / Pi  
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O συντελεστής ανάκλασης της ηχητικής πίεσης είναι αδιάστατο µέγεθος. 
∆ιάθλαση : Είδαµε ότι για τη διάδοση του ήχου απαραίτητο  είναι να υπάρχει ένα µέσον, στη 

περίπτωση µας ο αέρας. Όταν ο ήχος κατά τη διάδοση του συναντήσει διαφορετική πυκνότητα του υλικού 
µέσω του οποίου διαδίδεται τότε αλλάζει η διεύθυνση διάδοσής του. Σε ένα κλειστό χώρo, λόγο της σταθερής 
θερµοκρασίας η πυνότητα του αέρα είναι δεδοµένη άρα η διάθλαση δε µας απασχολεί για κλειστούς χώρους 
αλλά µόνο για ανοιχτούς. 
 
Ηχοανακλαστήρας είναι µία επίπεδη επιφάνεια, που έχει τις ιδιότητες να αντανακλά τον ήχο που προσπίπτει 
πάνω της. Οι ιδιότητες αφορούν το επιφανειακό βάρος και το υλικό της επιφάνειας. Πρέπει να τονιστεί η 
σηµασία του µήκους κύµατος του ήχου που πρέπει να είναι µικρότερο από την επιφάνεια στην οποία 
προσπίπτει. Οι κυρτές επιφάνειες τείνουν να διαχέουν τον ήχο που προσπίπτει πάνω τους , ενώ οι κοίλες 
τείνουν να συγκεντρώνουν τον ήχο που προσπίπτει πάνω τους. 
Στην ανάκλαση όταν ένα ηχητικό κύµα προσπίπτει σε µία επίπεδη επιφάνεια, τότε ο ήχος ανακλάται µε 
συνοχή εφόσον οι διαστάσεις της ανακλαστικής επιφάνειας είναι µεγαλύτερες σε σύγκριση µε το µήκος 
κύµατος του ήχου. Επειδή το ακουστικό εύρος του ανθρώπου καλύπτει µεγάλο συχνοτικό εύρος από 20-
20000 Hz , και 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)  
     

               
 
           Εικόνα 16. Φαινόµενο ανάκλασης                                                               Εικόνα 17. Φαινόµενο διάθλασης 
 
Η ανάκλαση των ηχητικών κυµάτων µπορεί να οδηγήσει σε ένα εκ των δύο 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. 
Είδη ανακλάσεων: 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) 
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)  
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)  
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Εικόνα 18. Ανάκλαση από κυρτή επιφάνεια 
 

Ανακλάσεις µέσα σε έλλειψη: Μέσα σε έναν ελλειπτικό χώρο, τα ηχητικά κύµατα που παράγονται από µία 
πηγή που βρίσκεται στη µία εστία τείνουν µετά από ανάκλαση να συγκεντρώνονται όλα στο σηµείο που 
βρίσκεται η δεύτερη εστία ( οι εστίες διαφέρουν από έλλειψη σε έλλειψη ανάλογα µε το µέγεθός της ). 
Ανακλάσεις µέσα σε κύλινδρο: Μέσα σε κύλινδρο τα ηχητικά κύµατα που δηµιουργούνται από µία 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) 
 

3.2 Ηχοαπορρόφηση είναι η ιδιότητα των υλικών και αντικειµένων να απορροφούν την ηχητική 
ενέργεια. Είναι η µετατροπή της ηχητικής ενέργειας σε άλλη µορφή, συνήθως σε θερµότητα, κατά τη διάδοση 
του ηχητικού κύµατος σε ένα µέσο ή κατά την πρόσπτωσή του σε µία επιφάνεια. Στην περίπτωση του 
ηχητικού κύµατος που προσπίπτει  σε ένα χώρισµα, ένα µέρος της απορροφούµενης ηχητικής ενέργειας δε 
µετατρέπεται σε θερµότητα, αλλά µεταδίδεται ως ηχητική ενέργεια στο µέσο που υπάρχει πίσω από το 
χώρισµα. 
Συντελεστής ηχοαπορρόφησης ,α, µιας επιφάνειας ή ενός υλικού, σε ορισµένη συχνότητα και σε ορισµένες 
συνθήκες είναι ο λόγος της ηχητικής ισχύος που απορροφάται ( ή αλλιώς που δεν ανακλάται ) από την 
επιφάνεια προς την ηχητική ισχύ που προσπίπτει στην επιφάνεια. Ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης είναι 
αδιάστατο µέγεθος και συναρτάται µε τη γωνία πρόσπτωσης. Αν r είναι ο συντελεστής ηχοανάκλασης, δ ο 
συντελεστής ηχοεξασθένησης και τα ο συντελεστής ηχοµετάδοσης, ισχύουν οι σχέσεις: α = 1 – r        και     α 
= δ + τ       
     Η τιµή του συντελεστή ηχοαπορρόφησης α κυµαίνεται από 0 έως 1 ή αλλιώς από 0 έως 100 %. 
Συντελεστής α=0,7 ενός υλικού σε µία συχνότητα ( π.χ 500 Hz ) σηµαίνει ότι το υλικό απορροφά το  70% της 
ηχητικής ενέργειας που προσπίπτει και αντανακλά το υπόλοιπο 30%. Σε ορισµένες περιπτώσεις όπως είναι η 
απορρόφηση ατόµων, καθισµάτων, µουσικών ορχήστρας κλπ. µπορεί ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης να 
υπολογιστεί κατά αντικείµενο. Είναι προτιµότερο σε αυτήν την περίπτωση να αναφέρεται ο συντελεστής ανά 
επιφάνεια και να συνοδεύεται από τα τετραγωνικά, δηλαδή α = 0,6 για 0,5 m2/άτοµο ή 0,45 για 0,95 m2 
/άτοµο.  
 

3.3 Ηχοαπορροφητής είναι κάθε υλικό ή διάταξη που απορροφά τον ήχο. Ηχοαπορροφητικό υλικό 
είναι κάθε υλικό που χαρακτηρίζεται από τη σχετικά µεγάλη ικανότητα ηχοαπορρόφησης. Καταχωρούνται σε 
τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογες µε τις περιοχές συχνοτήτων που αποδίδουν περισσότερο και είναι τα 
 α) πορώδη ηχοαπορροφητικά υλικά υψηλών έως µεσαίων συχνοτήτων  
 β) οι συνηχητές µεµβράνης κυρίως χαµηλών συχνοτήτων και  
 γ) οι συνηχητές κοιλότητας µεσαίων συχνοτήτων.  
Τα ηχοαπορροφητικά υλικά δεν αποδίδουν καλά στις χαµηλές συχνότητες και για αυτό θεωρούνται µεσαίων 
και υψηλών συχνοτήτων. Όσον αφορά την απορρόφηση από το πορώδες σε µεσαίες/υψηλές συχνότερη λέξη 
κλειδί είναι τα διάκενα. Το διάκενο είναι απλά ο χώρος µεταξύ δύο πραγµάτων. Αν ένα ηχητικό κύµα 
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χτυπήσει σε ένα απορροφητικό υλικό, η ηχητική ενέργεια προκαλεί την ταλάντωση των ινών του βαµβακιού. 
Ένα µέρος της ηχητικής ενέργειας µετατρέπεται σε θερµότητα λόγω τριβής, καθώς οι ίνες αρχίζουν να 
κινούνται , όσο περιορισµένη και αν είναι αυτή η κίνηση. Ο ήχος εισχωρεί όλο και περισσότερο µέσα στα 
διάκενα του βαµβακιού, χάνοντας διαρκώς όλο και περισσότερη ενέργεια , καθώς όλο και περισσότερες ίνες 
ταλαντώνονται. Το βαµβάκι θεωρείται εξαιρετικός απορροφητής του ήχου. Αν οι ίνες είναι πολύ αραιές θα 
χάνεται λίγη ενέργεια σαν θερµότητα, ενώ αν είναι πολύ πυκνές δεν θα υπάρχει εισχώρηση του ήχου.  
      Μεταξύ αυτών των δύο άκρων υπάρχουν υλικά που είναι καλοί απορροφητές του ήχου και συνήθως 
αποτελούνται από κυτταρίνη ή ορυκτές ίνες. Επειδή η απόδοση της απορρόφησης εξαρτάται από την 
παγίδευση και κατανάλωση της ηχητικής ενέργειας σε µικροσκοπικούς πόρους αυτοί µπορεί να επηρεαστούν 
αν αυτοί οι πόροι είναι γεµάτοι. Για παράδειγµα τα τούβλα από µπετόν µε ανώµαλη επιφάνεια έχουν πολλούς 
τέτοιους πόρους και είναι καλοί απορροφητές του ήχου. Αν αυτά βαφούν οι επιφανειακοί πόροι θα κλείσουν 
και η απορρόφηση θα ελαττωθεί. 
Στην αρχιτεκτονική ακουστική ηχοαπορροφητικά υλικά θεωρούνται α) οι επενδύσεις τοίχων, δαπέδου, 
οροφής β) τα άτοµα, τα καθίσµατα, οι µουσικοί, οι κουρτίνες, τα χαλιά, οι οπές εξαερισµού, το άνοιγµα της 
σκηνής γ) ο αέρας του χώρου  
      Οι κουρτίνες για παράδειγµα θεωρούνται απορροφητές του ήχου γιατί ο αέρας περνά µέσα από το 
ύφασµα µε πίεση. Οι µεταβλητές που επηρεάζουν την απορροφητικότητα αφορούν το βάρος του υλικού, τον 
βαθµό πτύχωσης  και την απόσταση από τον τοίχο.  
 

 
 

Εικόνα 19 . Πορώδη ηχοαπορροφητικά πάνελ 
 

         
 

Εικόνα 20. ∆ιάτρητα ηχοαπορροφητικά υλικά 
 
Στα πορώδη ηχοαπορροφητικά υλικά ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης εξαρτάται από την αντίσταση ροής 
των πόρων. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των πόρων τόσο µεγαλύτερη είναι η αντίσταση ροής και δεν 
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επιτρέπει την είσοδο του ήχου στα ενδότερα στρώµατα. Η αντίσταση ροής των υλικών εξαρτάται από το 
πάχος του στρώµατος, τον αριθµό των πόρων, το µέγεθός τους και τη διάταξή τους. 
 
Ένα µέρος της ποσότητας του ήχου που προσπίπτει στο υλικό µετατρέπεται σε θερµότητα ( χαµηλότερη 
µορφή ενέργειας) και η υπόλοιπη µειωµένη ηχητική ενέργεια αντανακλάται από την επιφάνεια του υλικού. 
Τα πορώδη ηχοαπορροφητικά υλικά είναι α) οι ινόπλακες από φυτικές ίνες ( ινόπλακες ψευδοροφών, 
ινοτσιµεντόπλακες, πλάκες ξυλόµαλλου) β) οι ινόπλακες από ορυκτές ίνες (ορυκτόµαλλα, πετροβάµβακα, 
υαλοβάµβακα, ορυκτοβάµβακα ) γ) τα µαλακά και αφρώδη πλαστικά, οι πλάκες από αφρώδη πολυουρεθάνη 
(αφρολέξ) δ) µοκέτες, χαλιά ε) οι κουβέρτες, οι βαριές κουρτίνες ζ) τα αναρτηµένα πορώδη 
ηχοαπορροφητικά υλικά χώρου η) τα άτοµα, οι µουσικοί της ορχήστρας, τα καθίσµατα θ) ο αέρας, οι οπές και 
τα ανοίγµατα 
Β)Τα πορώδη υλικά όπως το fiberglass ( υαλοβάµβακας, ορυκτές ίνες ) απορροφούν εξαιρετικά τον ήχο και 
είναι καλοί µονωτές της θερµότητας, αλλά έχουν περιορισµένη αξία για τη µόνωση του ήχου.  
Ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης α του πορώδους ηχοαπορροφητικού υλικού εξαρτάται από την αντίσταση 
ροής του υλικού, το πάχος του στρώµατος και την απόσταση του από τη σκληρή επιφάνεια που τοποθετείται 
ή αναρτάται. Όσο µεγαλύτερο είναι το πάχος του υλικού τόσο πιο αποδοτικό είναι κυρίως στις υψηλές 
συχνότητες µέχρι ένα µέγιστο σηµείο που όταν ξεπεραστεί δεν µπορεί να ηχοαπορροφήσει πλέον γιατί 
αυξάνει την αντίσταση ροής τόσο που ο ήχος δεν µπορεί να διαπεράσει όλο το στρώµα του υλικού και 
εποµένως δεν αποδίδει. Όσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση του υλικού από τη σκληρή επιφάνεια που 
τοποθετείται τόσο πιο αποδοτικό είναι και αυτό γιατί η ταχύτητα του ανακλώµενου από τη σκληρή επιφάνεια 
ήχου µεγιστοποιείται σε απόσταση ίση µε ¼ του µήκους κύµατος ,λ, της συχνότητας ηχοαπορρόφησης. Με 
την αποµάκρυνση του υλικού από τη σκληρή επιφάνεια µεγιστοποιείται το λ και η ηχοαπορρόφηση 
επεκτείνεται στις χαµηλές συχνότητες. Η σύνθεση των πόρων είναι ένα δίκτυο κυττάρων µε πόρους 
συνδεδεµένους µεταξύ τους.  
     Αν χρησιµοποιήσουµε αρκετά είδη απορροφητικών υλικών , καλό είναι να τοποθετηθούν µερικά από κάθε 
είδος σε άκρα, σε πλευρές και στην οροφή έτσι ώστε και οι τρεις αξονικοί τρόποι ταλάντωσης ( διαµήκης, 
εγκάρσιος, και κατακόρυφος ) να επηρεαστούν από αυτά. Σε ορθογώνια δωµάτια έχει δειχτεί ότι 
απορροφητικά υλικά τοποθετηµένα κοντά σε γωνίες και κατά µήκος ακµών επιφανειών του δωµατίου είναι 
περισσότερο αποτελεσµατικά. Σε στούντιο οµιλιών , πρέπει να τοποθετηθεί στο ύψος του κεφαλιού στους 
τοίχους κάποιο απορροφητικό υλικό που είναι αποτελεσµατικό στις µεγαλύτερες ακουστικές συχνότητες. 
Μάλιστα, υλικό που τοποθετείται στα κατώτερα µέρη υψηλών τοίχων µπορεί να έχει διπλάσια 
αποτελεσµατικότητα µε το ίδιο υλικό τοποθετηµένο αλλού. Ανώµαλες επιφάνειες δεν πρέπει ποτέ να 
τοποθετούνται αντικριστά µεταξύ τους.  
     Τα ηχοαπορροφητικά υλικά που χρησιµοποιούνται ευρέως στην ακουστική είναι τα διάφορα παπλώµατα 
από ορυκτές ίνες όπως ο υαλοβάµβακας, ο πετροβάµβακας και ο ορυκτοβάµβακας. Για µεγαλύτερη αντοχή, 
τοποθετούνται σε µορφή πλάκας για να έχει µεγαλύτερη επιφανειακή πυκνότητα και ανάλογα µε το πάχος 
ικανοποιητική ηχοαπορρόφηση στις ψηλές και µεσαίες συχνότητες.  
 
Ηχοαπορροφητής χώρου ονοµάζεται στην ακουστική το πορώδες υλικό ή διάταξη που τοποθετείται ή 
αναρτάται ελεύθερα σε έναν κλειστό χώρο (όχι πολύ κοντά στις περατωτικές επιφάνειες) για τον έλεγχο της 
αντήχησης. Συνήθως έχουν τη µορφή κύβου, διπλού κώνου, πρίσµατος, σφαίρας ή επιπέδου δύο όψεων και 
κρέµονται από την οροφή. Η πιο συνηθισµένη εφαρµογή ηχοαπορροφητικού χώρου είναι οι χώροι που δεν 
έχουν άδειες, διαθέσιµες επιφάνειες για την τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών υλικών. 
 
Ηχοαπορρόφηση ατόµων, µουσικών ορχήστρας, καθισµάτων: Τα άτοµα στην ακουστική θεωρούνται ως 
ηχοαπορροφητικά υλικά µεσαίων/υψηλών συχνοτήτων. Η ηχοαπορρόφησή τους έχει σχέση µε τη διάταξή 
τους στο χώρο, την εποχή (λεπτά ρούχα, χοντρά ρούχα) , την ηλικία, το φύλο κλπ. ∆εν έχει ωστόσο ακόµη 
διαπιστωθεί πόση απορρόφηση αντιστοιχεί στα µαλλιά, στα ρούχα και στη σάρκα των ατόµων. Το σηµαντικό 
είναι, όµως, ότι οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για ένα σηµαντικό µέρος απορρόφησης του ήχου. Έχει διαφορά 
το αν σε ένα µικρό δωµάτιο υπάρχει ένας ή δέκα άνθρωποι. Ο εύκολος τρόπος υπολογισµού του ποσοστού 
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απορρόφησης για το οποίο είναι υπεύθυνοι οι άνθρωποι σε κάθε συχνότητα είναι να καθορίσουµε τις µονάδες 
απορρόφησης (sabin) που παρουσιάζει ένας άνθρωπος σε κάθε συχνότητα, και να τις προσθέσουµε στα sabin 
Του χαλιού, των κουρτινών, και των άλλων απορροφητών στο δωµάτιο σε κάθε συχνότητα. Ένα παράδειγµα 
είναι αυτό που παραθέτουµε παρακάτω και αφορά την απορρόφηση φοιτητών που είναι πρόχειρα ντυµένοι 
µέσα σε µια αίθουσα διδασκαλίας µαζί µε την απορρόφηση ανθρώπων που είναι ντυµένοι περισσότερο 
σοβαρά σε περιβάλλον αίθουσας ακροατηρίου.  
 
Απορρόφηση του ήχου από ανθρώπους (sabin)  

                                      Συχνότητα, Hz 
Φοιτητές, ντυµένοι πρόχειρα              125   250   500   1ΚHz  2KHz  4KHz 
καθισµένοι σε θρανία                      -        2,5     2,9    5,0       5,2      5,0 

 
 

Ακροατήριο καθισµένο, ανάλογα µε    2,5   3,5    4,0     4,5       5,0      4,5  
την απόσταση και την επένδυση          4,0   5,0     5,5     6,5       7,0      7,0 
των καθισµάτων 

 
Για το 1 KHz και περισσότερο, η απορρόφηση που παρουσιάζουν οι φοιτητές µε πρόχειρο ντύσιµο στην 
φτωχή επίπλωση της αίθουσας διδασκαλίας πέφτει στο κάτω άκρο µιας περιοχής για µέσο όρο ακροατηρίου. 
Η απορρόφηση, ωστόσο, των φοιτητών σε µικρές συχνότητες είναι σηµαντικά µικρότερη από ότι σε κόσµο 
που είναι ντυµένος επίσηµα. Ο ήχος που διαδίδεται µεταξύ των σειρών των ατόµων σε διάφορες αίθουσες 
υπόκειται σε ένα είδος εξασθένησης. Εκτός από την κανονική ελάττωση του ήχου µε την αποµάκρυνση από 
την πηγή, υπάρχει µία ελάττωση µέχρι 15 ή 20dB γύρω στα 150Hz και που απλώνεται στην περιοχή 100-
400Hz . Το φαινόµενο αυτό στην πραγµατικότητα δεν οφείλεται στο ακροατήριο γιατί υπάρχει και όταν τα 
καθίσµατα είναι άδεια.  
 
Τα καθίσµατα που τοποθετούνται σε χώρους όπου θέλουµε να έχουµε καλή ακουστική πρέπει να έχουν τις 
παρακάτω ιδιότητες: 
 1) η αίθουσα πρέπει να ακούγεται το ίδιο καλά µε ή χωρίς ακροατές, δηλαδή η ηχοαπορρόφηση των 
καθισµάτων πρέπει να πλησιάζει αυτή των ατόµων σε καθίσµατα. Το αποτέλεσµα που επιθυµούµε δηλαδή 
είναι όταν γίνονται πρόβες χωρίς ακροατές, η ακουστική της αίθουσας να µην διαφέρει από το ηχητικό 
αποτέλεσµα της παράστασης. 
 2) οι πλευρές το καθίσµατος που κάθεται το άτοµο πρέπει να είναι ηχοαπορροφητικές, ενώ οι πλευρές που 
δεν κάθεται το άτοµο, όπως η πίσω πλευρά της πλάτης και η πίσω πλευρά της βάσης, µπορεί να είναι σκληρές 
επιφάνειες λόγω σκληρής χρήσης  
3) η πίσω πλευρά της βάσης, όταν ανασηκώνεται, πρέπει να διαθέτει οπές ώστε το όποιο υλικό, ξύλο ή 
πλαστικό ή µέταλλο να είναι ηχοδιαπερατό, ώστε να απορροφά τον ήχο ακόµη και όταν δεν κάθεται κάποιος 
στο κάθισµα, ενώ ταυτόχρονα γίνεται κάποια εκδήλωση 
4) το εσωτερικό υλικό στην πλάτη και τη βάση πρέπει να είναι πορώδες ηχοαπορροφητικό ικανού πάχους, 
ώστε να απορροφά και λίγο στις µεσαίες συχνότητες, όπως πχ η αφρώδης πολυουρεθάνη  
5) το ύφασµα κάλυψης του αφρώδους υλικού πρέπει να διαθέτει οπές τέτοιες ώστε κάποιος να φυσάει µε 
δυσκολία (αντίσταση ροής)  
6) πρέπει να είναι ακουστό 
 
Απορρόφηση του ήχου από τον αέρα : Η απορρόφηση του ήχου από τον αέρα γίνεται σηµαντική σε 
συχνότητες 1 ΚHz και πάνω και για πολύ µεγάλες αίθουσες. Η απορρόφηση αυτή του ήχου από τον αέρα 
παίζει σηµαντικό ρόλο στη µείωση του χρόνου αντήχησης ενός χώρου, εκτός από τους ακροατές και τα 
ηχοαπορροφητικά υλικά. Ωστόσο όπως αναφέρθηκε η απορρόφηση αυτή είναι σηµαντική σε πολύ υψηλές 
συχνότητες. Η ηχοαπορρόφηση του αέρα εξαρτάται από τη θερµοκρασία και τη σχετική υγρασία και έχει 
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τιµές πάνω από τη συχνότητα των 1000 Hz. Οι τιµές του συντελεστή ηχοαπορρόφησης του αέρα είναι για 
σχετική υγρασία 50% και για κάθε 1000m3 όγκου στα 125-500Hz ,a = 0,0, στα 1000Hz ,a=0,3, στα 2000Hz, 
a = 0,9, και στα 4000 Hz , a = 2,4  
 
Ηχοαπορρόφηση των οπών και των ανοιγµάτων : Τα διάφορα ανοίγµατα πρέπει να συνυπολογιστούν 
προκειµένου να προβλεφτεί ο χρόνος αντήχησης και να είναι πολύ κοντά στην πραγµατική κατάσταση. 
Τέτοια ανοίγµατα είναι οι γρίλλιες αερισµού και εξαερισµού, οι εξώστες και τα θεωρεία µε πολύ µεγάλο 
βάθος, διάφορες κόγχες και φυσικά το άνοιγµα της σκηνής. Για το άνοιγµα της σκηνής θεάτρου µία τιµή 55-
65% ( α=55 έως α=65), για όλες τις συχνότητες πλησιάζει πολλές φορές στην πραγµατικότητα. 
Ακουστικό υλικό είναι κάθε υλικό εξεταζόµενο ως προς τις ακουστικές του ιδιότητες και συχνά ο όρος 
σηµαίνει ηχοαπορροφητικό υλικό ή ηχοµονωτικό υλικό. (Τσινίκας) 
 

3.4 Ηχοεξασθένηση είναι η µείωση της έντασης του ηχητικού κύµατος καθώς αποµακρυνόµαστε 
από την ηχητική πηγή. 

 
Εικόνα 21. Ηχοαπορρόφηση- ηχοεξασθένηση 

 
∆ιάχυτο ηχητικό πεδίο είναι εκείνο στο οποίο σε κάθε σηµείο του η πυκνότητα ηχητικής ενέργειας έχει την 
ίδια τιµή και η ηχητική ένταση είναι ίδια προς όλες τις διευθύνσεις.  
Αντηχητικό πεδίο σε ένα ολικά ή µερικά κλειστό χώρο, όπου λειτουργεί ηχητική πηγή, είναι η συνιστώσα του 
ηχητικού πεδίου, που προέρχεται από τις αλλεπάλληλες ανακλάσεις των ηχητικών κυµάτων στις περατωτικές 
επιφάνειες του χώρου και στην οποία η επίδραση του ήχου που φθάνει κατευθείαν από την πηγή είναι 
αµελητέα. Το αντηχητικό πεδίο είναι αποτέλεσµα της επαλληλίας πολλών ηχητικών κυµάτων που 
προέρχονται από ανακλάσεις στις περατωτικές επιφάνειες του χώρου. 
Ηµιαντηχητικό πεδίο είναι το αντηχητικό πεδίο που επικρατεί σε ένα µεγάλο κλειστό χώρο µε επιφάνειες που 
έχουν µέτρια ηχοανακλαστικότητα.  
 

3.5 Ηχοδιάχυση στην ακουστική και στην αρχιτεκτονική, είναι η αποτελεσµατικότητα µε την 
οποία η ενέργεια του ήχου απλώνεται οµαλά σε ένα δοσµένο περιβάλλον. Τέλειο διαχυτικό πεδίο ήχου είναι 
αυτό που έχει ορισµένες ακουστικές ιδιότητες οι οποίες παραµένουν ίδιες οπουδήποτε µέσα στο χώρο. 

 

 
 

Εικόνα 22. ∆ιαχυτική επιφάνεια 
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Ουσιαστικά όλοι οι χώροι είναι µη διαχυτικοί. Χώροι οι οποίοι δεν είναι καθόλου διαχυτικοί είναι 

αυτοί στους οποίους η ακουστική απορρόφηση ήχου είναι ακανόνιστα κατανεµηµένη στο χώρο, ή που δύο 
διαφορετικές ακουστικές εντάσεις συνυπάρχουν. Η διαχυτικότητα ενός πεδίου µπορεί να µετρηθεί 
λαµβάνοντας µετρήσεις του χρόνου αντήχησης σε πολλά διαφορετικά σηµεία µέσα στο δωµάτιο, και στη 
συνέχεια µετρώντας την απόκλιση πάνω σε αυτούς τους χρόνους απόσβεσης. Εναλλακτικά µπορεί να 
εξεταστεί η κατανοµή του χώρου.  

Οι µικροί χώροι γενικά, έχουν πολύ φτωχά διαχυτικά χαρακτηριστικά στις χαµηλές συχνότητες 
εξαιτίας των σηµείων συντονισµού ( τρόπων ταλάντωσης ) του χώρου. Επαρκής ηχοδιάχυση είναι 
απαραίτητη πολλές φορές για να ισχύουν οι έννοιες της γεωµετρικής ακουστικής και να ισχύει ο τύπος του 
χρόνου αντήχησης όπως διατυπώθηκε από τον Sabine. Επαρκής ηχοδιάχυση απαιτείται σε αίθουσες 
συναυλιών, στούντιο ηχογραφήσεων κα. Στούντιο ηχοδιάχυσης (ηχοδιαχυτής) είναι ένα σώµα µε 
ηχοανακλαστικές επιφάνειες, που τοποθετείται µέσα σε αντηχητικό πεδίο για τη δηµιουργία ηχοδιάχυσης. Οι 
διαχυτές δηλαδή 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 διατηρούν ένα ζωντανό ηχητικό πεδίο. Σε 
αντίθεση µε την ανακλαστική επιφάνεια η οποία θα προκαλέσει την ανάκλαση 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. Οι ηχοδιαχυτές είναι ‘κυρτά’ 
σώµατα που εξέχουν από τους τοίχους ,όπως κύβοι, ορθογώνια και πλάγια παραλληλεπίπεδα, ηµισφαίρια, 
πυραµίδες, ηµικύλινδροι ή και συνδυασµοί όλων αυτών. Τα υλικά κατασκευής τους είναι σκληρά, λεία, 
ηχοανακλαστικά από µπετόν και τούβλα, ξύλα, γυψοσανίδες ή σοβάδες πάνω σε πλέγµατα. Πρέπει να 
επικαλύπτονται µε πολλά στρώµατα βερνίκια, ώστε να εξασφαλίζεται η ανακλαστικότητά τους. Και τέλος 
είναι σηµαντικό να εξετάζουµε το επιφανειακό τους βάρος ώστε να µην δονούνται και τυχόν απορροφούν 
κάποιες χαµηλές συχνότητες. (Wikipedia, Τσινίκας, Εverest)  

 

 
 

Εικόνα 23. Απεικόνιση της φιλαρµονικής του Βερολίνου. Ανακλαστήρες- χρήση διαχυτών. 

 
3.6 Ηχοπερίθλαση είναι η αλλαγή της διεύθυνσης ηχοδιάδοσης, που συµβαίνει κοντά σε 

ασυνέχειες του µέσου διάδοσης (πχ. Μια γωνία ενός κτιρίου ή µιας κολώνας ενός δωµατίου, παράκαµψη ενός 
τοίχου κα.). Αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία µιας ‘ηχητικής σκιάς’. Η ηχοπερίθλαση επηρεάζεται και από το 
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µήκος κύµατος του ήχου. Όσο χαµηλότερης συχνότητας είναι ο ήχος τόσο δεν ισχύει η ηχοπερίθλαση, ενώ 
στις υψηλές συχνότητες, πάνω από 250 Hz η περίθλαση είναι σηµαντική.  
 

3.7 Αντήχηση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο το ηχητικό πεδίο µέσα σε έναν ολικά ή µερικά 
κλειστό χώρο , διατηρείται µετά το σταµάτηµα της ηχητικής πηγής , για να ελαττωθεί η µέση πυκνότητα 
ηχητικής ενέργειας του χώρου στο 10-6 της τιµής της σταθερής κατάστασης µε την πηγή σε λειτουργία ( να 
πέσει δηλαδή κατά 60 dB ). Μονάδα µέτρησης του χρόνου αντήχησης είναι το δευτερόλεπτο ( s). Η πτώση 
της στάθµης της ηχητικής πίεσης που αντιστοιχεί στον χρόνο αντήχησης είναι 60 dB. 

 

 
 

Εικόνα 24. Παρουσίαση του απευθείας ήχου και των πρώιµων ανακλάσεων. 
 

                                                

 
 
Εικόνα 25. Σχηµατική απεικόνιση της αντήχησης. Ακουστότητα του απευθείας ήχου και των ανακλάσεων σε συνάρτηση µε τον 

χρόνο (Parkin). 
 

Χρόνος αντήχησης: Σε ένα δωµάτιο ή σε έναν χώρο που κλείνει σε κάποιες διαστάσεις (π.χ 
αρχαίο θέατρο) όταν µια πηγή παράγει έναν ήχο, ο ήχος αυτός ταξιδεύει στον χώρο. Όταν προσκρούσει σε 
κάποια επιφάνεια ένα µέρος του ήχου ανακλάται, ένα άλλο απορροφάται και ένα άλλο διαχέεται. Λόγω του 
όγκου του χώρου, ο ήχος έχει χώρο να ταξιδέψει και λόγο της ανάκλασης συνεχίζει να υπάρχει στον κλειστό 
αυτό χώρο. Όµως, επειδή µέρος του απορροφάται σταδιακά ο ήχος σβήνει. Η παρουσία του ήχου για ένα 
χρονικό διάστηµα σε έναν χώρο, µετά το µηδενισµό του εκπεµπόµενου ήχου από την πηγή, ονοµάζεται 
αντήχηση. Ο χρόνος που κάνει ο ήχος να περιοριστεί κατά 60dB ονοµάζεται χρόνος αντήχησης (RT ή RT60). 
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Όταν ο χρόνος αντήχησης είναι µεγάλος, ο χώρος χαρακτηρίζεται ακουστικά ζεστός και ζωντανός, αντίθετα, 
όταν είναι µικρός, ξερός και νεκρός. Μεγάλο χρόνο αντήχησης χρειαζόµαστε σε χώρους που παίζεται 
µουσική (µουσικές σκηνές, όπερες, κλπ) ενώ µικρό σε χώρους που είναι σχεδιασµένοι για οµιλία (π.χ 
σχολικές αίθουσες). (Ευθυµιάτος, Templeton) 

 
 

 

 
 

Εικόνα 26. Καµπύλη προσδιορισµού του χρόνου αντήχησης. 

 
 
Το πιο γνωστό µοντέλο υπολογισµού του χρόνου αντήχησης έχει προταθεί από τον Sabine, σύµφωνα µε το 
οποίο ο χρόνος αντήχησης είναι: 
                                     

RT=0.16·V/A  
 
Όπου V είναι ο όγκος του χώρου σε m3 και  
Α είναι η απορρόφηση σε sabine 
Η συνολική απορρόφηση του χώρου είναι η συνολική επιφάνεια του χώρου S=S1+S2+S3+…Sν επί τον 
συντελεστή ηχοαπορρόφησης του χώρου α=α1+α2+α3+…αν και δίνεται από τον τύπο Α=S1α1 + S2α2 +… Snαν 
(m2 sab) 
Όπου S επιφάνεια υλικών σε m2 και  
α ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης των υλικών , αδιάστατο µέγεθος που κυµαίνεται από 0 έως 1 ( sab από το 
sabine ) 
Ο χρόνος αντήχησης είναι βασικό κριτήριο της ακουστικής χώρου.   
 
 
            3.8 Συνήχηση είναι η δόνηση επιφάνειας ή υλικού σε µία συχνότητα που είναι αποτέλεσµα 
διέγερσης ήχου στην ίδια συχνότητα ή σε αρµονική που έχει αριθµητική σχέση του µήκους κύµατος. 
Παίζοντας για παράδειγµα στο πιάνο µία νότα, αµέσως ακούγονται ήχοι από άλλες νότες, που δεν έχουν 
πατηθεί στα πλήκτρα. Αυτό το φαινόµενο ονοµάζεται συνήχηση και οφείλεται στις αρµονικές της πρώτης 
νότας. Όλοι σχεδόν οι ήχοι από τα µουσικά όργανα βασίζονται στο φαινόµενο της συνήχησης για να 
ακουστούν. 
Ο έλεγχος των κυµατισµών χαµηλών συχνοτήτων σε ένα µουσικό δωµάτιο εξαρτάται από : α) τις αναλογίες 
των διαστάσεων του χώρου β) την αποφυγή παράλληλων απέναντι τοίχων που δηµιουργούν στάσιµα κύµατα 
(τετράπλευρο αντί ορθογώνιο) γ)τοποθέτηση ηχοδιαχυτών σε κάποιες επιφάνειες και δ) την οµοιόµορφη 
κατανοµή των ηχοαπορροφητικών υλικών 
 

3.9 Χροιά είναι η δυνατότητα του µηχανισµού ακοής να ξεχωρίζει τα διάφορα µουσικά όργανα όταν 
παίζουν νότες του ίδιου ύψους. Ο προσδιορισµός των αρµονικών, ο αριθµός και η έντασή τους είναι αυτό που 
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ονοµάζεται χροιά του ήχου. Το ηχόγραµµα που είναι η καταγραφή όλων των ανακλάσεων σε συνάρτηση µε 
το χρόνο, απεικονίζει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χροιά. 
 
          3.10 Ηχογράµµατα: Ένα ηχόγραµµα δείχνει την απόκριση ενός χώρου όταν αυτός διεγερθεί από 
ένα ηχητικό παλµό. Ακόµη, χρησιµεύουν για να υπολογίσουν την χρονική αλληλοδιαδοχή των ανακλάσεων 
του χώρου καθώς και για να υπολογιστεί η πυκνότητα και η ένταση των ανακλάσεων στα πρώτα ms. Όσο πιο 
πλούσιο είναι σε ανακλάσεις , τόσο µεγαλύτερη είναι η ισχύ στη θέση του ακροατή που ορίζουµε ως δέκτη. 
 

 
 

Εικόνα 27. Ηχόγραµµα. Καταγραφή του ήχου σε συνάρτηση µε τον χρόνο. Η πρώτη κατακόρυφη γραµµή είναι ο απευθείας ήχος 
και οι επόµενες οι διάφορες ανακλάσεις που καταφθάνουν στον δέκτη-ακροατή. Εµφανή στοιχεία είναι η ένταση και η πυκνότητα 
των ανακλάσεων. 

 
 Τα ηχογράµµατα συµβάλλουν και στον έλεγχο πιθανών ακουστικών λαθών στο χώρο όπως η ηχώ. Για να 
γίνει αντιληπτή µία ανάκλαση ως ηχώ από τον ακροατή απαιτείται µεταβολή της στάθµης της ηχητικής 
πίεσης κατά 5 dB υψηλότερη από την υπόλοιπη στάθµη. Σε µία αίθουσα οι µεσαίες συνήθως θέσεις έχουν 
µεγαλύτερη πυκνότητα ανακλάσεων από τις µπροστινές οι οποίες δεν τροφοδοτούνται από ανακλάσεις λόγω 
του πολύ καλού απευθείας ήχου που φτάνει σε αυτές. Τα παραπάνω συµπεράσµατα προκύπτουν από τη 
µελέτη διάδοσης των ακτίνων του ήχου σε ένα µοντέλο Η/Υ που κατασκευάζει ένα τρισδιάστατο σχέδιο 
αιθουσών ακροατηρίου. Τα διεθνώς αποδεκτά κριτήρια ακουστικής χώρου θεωρούν ότι οι ανακλάσεις που 
έρχονται µε καθυστέρηση 35ms (για οµιλία) και 100ms (για µουσική) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 
επίπεδο του ήχου περισσότερο από 5 dB. O συντελεστής ισχύος G (strength index) εκφράζει τη σχέση µεταξύ 
της ηχητικής ισχύος που εκπέµπεται από µία ηχητική πηγή στη σκηνή, και της στάθµης της ηχητικής ισχύος 
που µετριέται σε κάποια άλλη θέση στο χώρο, όπως σε κάποιο σηµείο του ακροατηρίου. Για παράδειγµα ο 
συντελεστής ισχύος G, ορίζεται όταν ο χρόνος µέτρησης στην πηγή είναι 4 ms και στον δέκτη 80 ms ως: 

G80 = 10 log ηχητική ισχύς στα πρώτα 80ms/ ηχητική ισχύς στα πρώτα 4 ms (dB) 
Για χώρους θεάτρου οι προδιαγραφές είναι G80= από -27dB µέχρι -33dB και για συναυλίες G80= από -28dB 
µέχρι -35dB . 
Οι ισοσταθµικές καµπύλες, L (dB), δείχνουν την πραγµατική κατάσταση του ήχου ως στάθµης που φτάνει 
στους ακροατές είτε ως στάθµη ανά οκτάβα είτε ως Α-ηχοστάθµη. Όσο µικρότερες διαφορές υπάρχουν τόσο 
πιο αδιάφορο είναι που θα καθίσει ο ακροατής. Μία διαφορά ηχοστάθµης της τάξης ίση µε 3 dB(A) 
θεωρείται άριστη π.χ 73 dB(A) έως 76 dB(A) από την πρώτη σειρά ως την τελευταία σειρά ακροατών.  
Η καταληπτότητα, D50(%) (definition) είναι η ποσότητα της ενέργειας που φτάνει στον ακροατή στα πρώτα 
50 ms σε σχέση µε την ολική ενέργεια µιας παλµικής πηγής ήχου, που στον ίδιο ακροατή.  

D50 = ηχητική ενέργεια στα πρώτα 50ms / συνολική ηχητική ενέργεια (%). 
 Η καταληπτότητα είναι πιο σηµαντικό κριτήριο ακουστικής χώρου στις αίθουσες οµιλίας από ότι στις 
αίθουσες µουσικής. Καταληπτότητα ίση µε 100% ισοδυναµεί µε µέγιστη ηχοαπορρόφηση, µηδαµινή 
αντήχηση και ελάχιστο θόρυβο. Υψηλά ποσοστά καταληπτότητας προκύπτουν στους πίσω τοίχους όπου ο 
απευθείας ήχος είναι ασθενέστερος και ο ήχος από ανακλάσεις ισχυρότερος. Παρουσιάζεται σε ισοφωνικές 
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καµπύλες. Αντίστοιχος δείκτης µε την καταληπτότητα D50 είναι ο δείκτης που εκφράζει τη διαύγεια οµιλίας 
C50 και παρουσιάζεται σε ισοσταθµικές καµπύλες στο επίπεδο των ακροατών στην πλατεία ή τον εξώστη (ο 
υπολογισµός βασίζεται σε εφαρµογές Η/Υ µέσω τρισδιάστατων ακουστικών µοντέλων) . Οι προδιαγραφές 
ακουστικής χώρου για τον κινηµατογράφο είναι C50 = από 3 dB έως 4 dB και για πολλαπλών χρήσεων C50 = 
από 0 dB έως 4 dB . 
Η διαύγεια (clarity) ορίζεται ως η ηχητική ενέργεια που φτάνει στον ακροατή στα πρώτα 80 ms προς τη 
συνολική ηχητική ενέργεια:  

C80 =10log ηχητική ενέργεια στα πρώτα 80 ms / συνολική ηχητική ενέργεια (dB) 
Οι επιστηµονικά αποδεκτές προδιαγραφές ακουστικής είναι C80 = από -1 έως +3 dB για κονσέρτα, στην 
όπερα C80 = από 0 έως =2 dB και για λαϊκή µουσική C80 = από -2 έως =6 dB. Η διαύγεια αποτελεί 
χαρακτηριστικό διάκρισης των οργάνων της ορχήστρας (χροιά) και οµοίως υπολογίζεται σε εφαρµογές Η/Υ 
και παρουσιάζεται σε ισοσταθµικές καµπύλες. Αντίστοιχος τρόπος υπολογισµού και παρουσίασης ισχύει για 
την απόδοση πλευρικών ανακλάσεων ,LEF (Lateral efficiency) (%). H αίσθηση της κατευθυντικότητας και 
εποµένως της αντίληψης του ηχητικού χώρου γίνεται αντιληπτή λαµβάνοντας υπόψη τον ήχο που έρχεται από 
το πλάι και δίνει την αίσθηση του χώρου λόγω της ηχητικής σκιάς που δηµιουργείται στο ένα αυτί, ενώ το 
άλλο προσλαµβάνει καθαρό απευθείας ήχο, της διαφορά φάσης του ήχου που φτάνει µε καθυστέρηση στο 
ένα αυτί και του ήχου που φτάνει από περίθλαση που φτάνει στο αυτί της ηχητικής σκιάς. Στις χαµηλές 
συχνότητες,125Hz ,250 Hz  παρουσιάζεται µία µικρή αύξηση στο ποσοστό απόδοσης των πλευρικών 
ανακλάσεων σε σχέση µε τις υψηλότερες συχνότητες 500Hz, 1000Hz της τάξης του 25-30% .Όταν 
επιτυγχάνεται ποσοστό πάνω από 20% τα αποτελέσµατα θεωρούνται άριστα ώστε να δηµιουργείται η 
αίσθηση του χώρου λόγω της κατευθυντικότητας του ήχου που φτάνει στους ακροατές από το πλάι. ( 
Cavanaugh, W. J., Wikes, J. A.) 
Βασικό κριτήριο ακουστικής είναι η απεικόνιση των διαδροµών των πρώτων ανακλάσεων σε µορφή ακτίνων, 
µα βάση το ηχόγραµµα και την επιλογή της χρονικής καθυστέρησης που επιθυµούµε.  

 

 
 

Εικόνα 28. απεικόνιση των διαδροµών των πρώτων ανακλάσεων στην τοµή του ∆ηµοτικού θεάτρου Βέροιας. (Τσινίκας) 
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4. Aκουστική αιθουσών 

4.1 Σχεδιασµός µιας αίθουσας και κριτήρια καλής ακουστικής: Ο σχεδιασµός µιας 
αίθουσας είναι αρκετά δύσκολη και εξειδικευµένη εργασία από πλευράς ακουστικής και αρχιτεκτονικής. Οι 
αίθουσες ποικίλουν σε µέγεθος αναλόγως του σκοπού που προορίζονται από µία απλή θεατρική αίθουσα για 
ακροατήριο µερικών δεκάδων ατόµων µέχρι ενός µεγάλου αµφιθεάτρου για ακροατήριο µερικών χιλιάδων 
ατόµων. Οι βασικές αίθουσες είναι οι εξής: 

1)Μεγάλα Αµφιθέατρα ανοιχτά ή κλειστά                                              
2)Θέατρα   
3)Αίθουσες για οµιλίες ή συνδιαλέξεις                                                
4)Αίθουσες για συναυλίες                                                                 
5)Αίθουσες για συµφωνικές ορχήστρες                                       
6)Αίθουσες για όπερες και οπερέτες                                                   
7)Αίθουσες για κινηµατογράφο                                                          
8)Αίθουσες για µουσική ΡΟΚ                                                       
9)Αίθουσες για ραδιοτηλεοπτικά Στούντιο                                       
10)Εκκλησίες                                                                             
11)Αίθουσες διδασκαλίας             

Ανάλυση των παραδειγµάτων 9,10,11. 

 9)Ραδιοφωνικά Studio: Απαιτούν καλή, χαµηλή στάθµη θορύβου και υψηλή ηχοµόνωση. Στο παρελθόν, τα 
Studio αυτά κατασκευάζονταν εντός µεγάλων κτιρίων, όπου µπορούσε να επιτευχθεί η απαιτούµενη 
ηχοµόνωση. Πολλά µοντέρνα Studio σχεδιάζονται σε επιβλητικά κτίρια µε πολλούς εξωτερικούς 
υαλοπίνακες για να εντυπωσιάζουν κόσµο. Τότε το θέµα του σχεδιασµού για την επίτευξη της καλής 
ακουστικής, ηχοµόνωσης και χαµηλού θορύβου είναι δύσκολο. Οι ίδιες απαιτήσεις παρατηρούνται και σε 
στούντιο εγγραφής µουσικών συνθέσεων. 

Τηλεοπτικά Στούντιο: Αν και µπορούν να ανεχτούν κάποια µικρή στάθµη θορύβου, πρέπει να έχουν καλή 
ηχοµόνωση, ωραίο εσωτερικό περιβάλλον, καλή ακουστική, πολλά συστήµατα φωτισµού και θέσεις για 
ακροατές. 

10)Εκκλησίες: Πρέπει να έχουν χαµηλή στάθµη θορύβου, καλή ηχοµόνωση από εξωτερικούς θορύβους και 
καταληπτότητα οµιλίας στους εκκλησιαζόµενους. Πολλές εκκλησίες και καθεδρικοί ναοί είναι ιστορικά 
µνηµεία που δεν είχαν σχεδιαστεί για καλή ακουστική, ηχοµόνωση και καταληπτότητα οµιλίας. Είναι 
δύσκολο κανείς να κάνει τροποποιήσεις σε τέτοιες εκκλησίες για να εξασφαλίσει καλή ακουστική, 
ηχοµόνωση και καταληπτότητα οµιλίας χωρίς να αλλοιώσει το ιστορικό περιβάλλον.   

11)Αίθουσες διδασκαλίας: Πρέπει να έχουν καλή ακουστική και οι µαθητές να αντιλαµβάνονται τις οµιλίες 
των καθηγητών µε την ίδια καταληπτότητα όπου κάθονται. Επιπλέον, πρέπει να έχουν καλή ηχοµόνωση από 
εξωτερικούς θορύβους, από οµιλίες σε διπλανές αίθουσες κλπ. Στις Η.Π.Α υπάρχει το πρότυπο ANSI S12.60-
2002 ‘ACOUSTICAL PERFORMANCE CRITERIA, DESIGN REQUIREMENTS AND GUIDELINES 
FOR SCHOOLS’ για σχεδιασµό σχολείων .  (www.wikipedia.gr) 

          4.2 Κριτήρια καλής ακουστικής : Τα βασικά υποκειµενικά κριτήρια καλής ακουστικής µιας 
αίθουσας είναι η διαύγεια, η αίσθηση της απόκρισης του χώρου στην αντήχηση, η περιβάλλουσα ηχητική 
επιφάνεια, η οικειότητα, η επαρκής ακουστότητα, το ακουστικό ισοζύγιο, η ανάµιξη, το σύνολο, η 
πλουσιότητα, η ξηρότητα, η ζεστασιά, η ζωντάνια και η λαµπρότητα. Πολλά από αυτά τα κριτήρια έχει 
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συζητήσει ο Beranek και κατόπιν ο Hawks. Καθώς και ο Barron συνέταξε πολλά ερωτηµατολόγια µε τα 
υποκειµενικά κριτήρια καλής ακουστικής που απαντήθηκαν από οµάδα ειδικών ακουστικών συµβούλων σε 
αίθουσες Μ. Βρετανίας. 
Μία υποκειµενική έρευνα των Βρετανικών αιθουσών συναυλιών που διεξήχθη µέσα από δηµόσιες συναυλίες 
αποδείχθηκε ότι: 
 Η διαύγεια (clarity) πρέπει να είναι κατάλληλα επαρκής για να µπορεί να εκτιµήσει ο ακροατής µουσικές 
λεπτοµέρειες και αξιολογείται από λασπωµένη- µουντή- θολή έως διαφανής- καθαρή- ξάστερη. 
Η αίσθηση της απόκρισης του χώρου στην αντήχηση (reverberance) είναι η προσωρινή αίσθηση της 
αντήχησης από τον ακροατή και αξιολογείται από νεκρή έως ζωντανή. 
Η περιβάλλουσα ηχητική επιφάνεια (envelopment) είναι ο διαστηµατικός παράγοντας του ήχου που φτάνει 
στον ακροατή και αξιολογείται από την επεκτασιµότητα έως τη σύσφιξη. 
Η οικειότητα (intimacy) αναφέρεται στο βαθµό αναγνώρισης, εάν στην παράσταση δηµιουργείται η 
εντύπωση ότι συµµετέχει ή απέχει ακουστικά από αυτήν o ακροατής και αξιολογείται από οικεία-κοντινή έως 
απόµακρη. Ακουστική οικειότητα έχουµε όταν στη µικρή αίθουσα η µουσική που παίζεται ακούγεται σαν να 
παίζεται σε µικρή αίθουσα. Η ακουστική οικειότητα σχετίζεται µε την εγγύτητα στους µουσικούς. Μια µικρή 
αίθουσα παρέχει επίσης οπτική οικειότητα στους θεατές της. Όταν οι ανακλάσεις που φθάνουν στους 
ακροατές είναι µικρής καθυστέρησης ,20ms τότε δεν διαφέρουν πολύ από τον απευθείας ήχο και δίνουν την 
αίσθηση της ακουστικής οικειότητας. Η οικειότητα ονοµάζεται και παρουσία (presence) και ισχύει για 
θέσεις µακριά της πηγής, που όµως τροφοδοτούνται από πολύ κοντινό ανακλαστήρα. Ο ακροατής πρέπει να 
κρίνει ότι ο ήχος που ακούει παρέχει επαρκή ακουστότητα (συσχετισµένος µε την ισχύ της ορχήστρας ) και 
αξιολογείται από δυνατή –ηχηρή έως ήσυχη- σιωπηλή. 
Το ακουστικό ισοζύγιο (balance) χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει τις ισορροπίες α)των υψηλών σε 
σχέση µε τις µεσαίες συχνότητες β) των χαµηλών σε σχέση µε τις µεσαίες συχνότητες και γ) των σολίστ σε 
σχέση µε την ορχήστρα. Στην κλίµακα αξιολόγησης χαρακτηρίζεται από αδύνατο έως δυνατό. Το ακουστικό 
ισοζύγιο εξαρτάται πάρα πολύ από : τους µουσικούς, το διευθυντή ορχήστρας, καθώς και από τον τρόπο που 
αντιλαµβάνονται τους άλλους µέσα από ειδικά σχεδιασµένο κουβούκλιο.  
H ηχηρότητα (loudness) πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση µε τα σύνολα που εµπλέκονται ορχηστρικά. 
H έρευνα επεκτάθηκε και σε αίθουσες όπερας, θεάτρων και χώρων πολλαπλών χρήσεων που θα 
παρουσιαστούν παρακάτω. ( Hall, Donald E.)  
 

 
 
Εικόνα 29. Απεικόνιση των χαρακτηριστικών των κριτηρίων καλής ακουστικής (Τσινίκας) 
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4.3  Παράµετροι για την εντύπωση του ακροατηρίου για την ακουστική αιθουσών 

Ηχηρότητα (Loudness): Η εντύπωση της ποιότητας του ήχου γίνεται πιο υψηλή όταν µία αίθουσα έχει 
ηχηρότητα. Η παράµετρος αυτή σχετίζεται µε τη στάθµη της ηχητικής πίεσης που δηµιουργείται στη θέση 
του ακροατή και καθορίζεται από την ηχητική ισχύ της πηγής, την απόσταση του ακροατή και την 
απορρόφηση της αίθουσας.                    

∆ιάχυσης του ήχου(Diffusion): Οι πτυχώσεις κάνουν τον προσπίπτον ήχο να διαχέεται σε πολλές 
κατευθύνσεις και αυτό έκανε το ηχητικό πεδίο να είναι διάχυτο.                                                                                     

Περιβάλλουσα ηχητική επιφάνεια (Envelopment): Ο όρος αυτός περιγράφει την εντύπωση του ακροατή ότι 
περικλύεται από τον ήχο. Σχετίζεται µε το ποσό της πλευρικής ηχητικής ενέργειας που φτάνει στον ακροατή 
µετά από την απόκριση σε σήµα παλµού. Έτσι, αίθουσες µε µεγάλο σχετικό χρόνο αντήχησης και οι οποίες 
δηµιουργούν διάχυτο ηχητικό πεδίο, παράγουν υψηλό  βαθµό περικλειότητος (Envelopment). 

Παράµετροι για τις εντυπώσεις των µουσικών της ορχήστρας για την ποιότητα του ήχου  

 Α) ο χρόνος αντήχησης επηρεάζει τους µουσικούς της ορχήστρας και έτσι µία αίθουσα µε αντήχηση 
ευχαριστεί τους µουσικούς, παρά µία αίθουσα χωρίς αντήχηση όπως το ύπαιθρο.                                                               

Β) Μίξη  (Blend) :  Η παράµετρος αυτή επηρεάζει το πώς οι ήχοι των διάφορων µουσικών οργάνων 
αναµειγνύονται µεταξύ τους.                           

Γ) Στάθµιση (Balance) : Η παράµετρος αυτή περιγράφει το πώς ο ακροατής εκτιµάει τους ήχους των 
διάφορων µουσικών οργάνων.            

∆) Ensemble : Η παράµετρος αυτή περιγράφει την ποιότητα ακουστικής επικοινωνίας µεταξύ των µουσικών 
της ορχήστρας.                                      

Ε) Attack  : Η παράµετρος αυτή περιγράφει την αµεσότητα απόκρισης της αίθουσας.                                                                                                  

Οι παράµετροι β έως ε σχετίζονται µε τις πρώτες ανακλάσεις που παράγονται στο χώρο της ορχήστρας, και 
έτσι επηρεάζονται από τις διαστάσεις του χώρου αυτού, τυχόν ανακλαστήρες ήχου που υπάρχουν, από τον 
όγκο του χώρου, την επίπλωση αυτού και τις διαστάσεις των µουσικών οργάνων. 
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Εικόνα 30. Παρουσίαση των στοιχείων που επηρεάζουν την καλή ακουστική αιθουσών σε µία αίθουσα συναυλιών. 

 

4.3.1 Σύνθετο ηχητικό πεδίο: Εάν υπάρχει µία ηχητική πηγή σε µία αίθουσα , τα ηχητικά της 
κύµατα θα διαδοθούν στην αίθουσα µέχρις ότου συναντήσουν τις επιφάνειες από τις οποίες θα ανακλαστούν, 
ή τµήµα αυτών θα απορροφηθεί ή θα διαδοθεί µέσω των επιφανειών. Το σύνθετο ηχητικό πεδίο που 
δηµιουργείται από τις ανακλάσεις, ο τρόπος που θα αναπτυχθεί και θα εξασθενήσει, καθορίζουν την 
ακουστική της αίθουσας. Όταν τοποθετούµε µία ηχητική πηγή σε µία αίθουσα, η µετρούµενη ηχητική ένταση 
σε ένα σηµείο της θα αυξηθεί βαθµιαίως λόγω των ανακλάσεων από τις επιφάνειες της αίθουσας µέχρις ότου 
επέλθει ισορροπία όπου η απορροφηθείσα ενέργεια από την αίθουσα εξισωθεί µε την ενέργεια που παράγεται 
από την ηχητική πηγή. Εάν η πηγή σταµατήσει η ηχητική ένταση δεν θα σταµατήσει αµέσως, αλλά θα 
εξασθενήσει βαθµιαίως. Ο βαθµός εξασθένησης εξαρτάται από τις απορροφητικές επιφάνειες που υπάρχουν 
στην αίθουσα. Ο βαθµός εξασθένησης της ηχητικής έντασης καθορίζει την αντήχηση.   

  4.3.2 Χρόνος αντήχησης : µερικοί συγχέουν τον χρόνο αντήχησης µε την ηχώ αλλά κάνουν 
λάθος. Η ηχώ σηµαίνει ένα συγκεκριµένο ήχο που φτάνει µε καθυστέρηση 0,1-0,3 δευτερόλεπτα από τη 
στιγµή που σταµάτησε η πηγή του, και είναι ακριβώς ίδιος όπως και ο ήχος της πηγής. Π.χ όταν ένας 
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άνθρωπος φωνάζει δυνατά λέξεις σε ένα χώρο υπαίθρου που περιβάλλεται από υψηλούς βράχους, όταν 
σταµατήσει να φωνάζει µετά από 0,1-0,3 δευτερόλεπτα θα ακούσει επανάληψη λέξεων που έχει φωνάξει. 
Αυτό είναι η ηχώ (echo). Αντιθέτως, ο χρόνος αντήχησης είναι τόσο µικρό κλάσµα του δευτερολέπτου που 
µια λέξη που θα φωνάξει κάποιος επαναλαµβάνεται παραµορφωµένα και δεν αντιστοιχεί σε λέξη. Ο χρόνος 
αντήχησης καθορίζεται από τις επιφάνειες µιας αίθουσας και τον όγκο της. Οι επιφάνειες καθορίζουν το 
ποσοστό της ηχητικής ενέργειας που έχει χαθεί από την κάθε ανάκλαση.  

Υλικά µε υψηλή ανακλαστικότητα όπως πλακάκια, τούβλα, τοίχοι, γυάλινα παράθυρα θα αυξήσουν το χρόνο 
αντήχησης. Απορροφητικά υλικά όπως χαλιά, κουρτίνες, καθισµένοι άνθρωποι ελαττώνουν το χρόνο αντήχησης. 

 

 

Εικόνα 31. Προτεινόµενες τιµές βέλτιστου χρόνου αντήχησης Τ σε sec, στις συχνότητες 500Hz και 1000Hz , για διάφορες 
χρήσεις χώρων(πάνω) και στις συχνότητες 500 Hz και άνω, για διάφορες χρήσεις στούντιο ηχογραφήσεων σε συνάρτηση µε τον 
όγκο τους (κάτω). Εκκλησιαστική µουσική, συµφωνική µουσική, τζαζ και µουσική δωµατίου, οµιλία (Doelle).  

Μεγάλες αίθουσες έχουν µεγάλους χρόνους αντήχησης λόγω του ότι τα ηχητικά κύµατα πηγαίνουν 
πολύ µακριά από την πηγή προτού ανακλαστούν στις επιφάνειες. Ο αέρας στην αίθουσα θα εξασθενήσει 
επίσης τα ηχητικά κύµατα και θα ελαττώσει το χρόνο αντήχησης. Η συχνότητα των ηχητικών κυµάτων, η 
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σχετική υγρασία/θερµοκρασία της αίθουσας θα επηρεάσουν επίσης το χρόνο αντήχησης. Ένας µεγάλος 
χρόνος αντήχησης στις χαµηλές συχνότητες σε σχέση µε τις µεσαίες συχνότητες, δηµιουργεί µία αίσθηση 
ζεστής και απολαυστικής εντύπωσης στον ακροατή. Σε µία αίθουσα δηµιουργείται το απευθείας ηχητικό 
πεδίο από την πηγή και το πεδίο από ανακλάσεις. Εάν ο ήχος που ακούµε απευθείας από την πηγή είναι 
δυνατός τότε βρισκόµαστε στο απευθείας πεδίο. Αν ο ήχος που ακούµε από τις ανακλάσεις είναι πιο δυνατός 
τότε βρισκόµαστε στο πεδίο αντήχησης. Ως κρίσιµη απόσταση ορίζεται εκείνη στην οποία ακούµε εξίσου 
καλά τον απευθείας ήχο και τον ήχο από ανακλάσεις. Χαρακτηριστικό σε µία αίθουσα είναι ότι η ηχητική 
ενέργεια δεν χάνεται αλλά παραµένει.    

Τρόποι αλλαγής της συµπεριφοράς των ιδιοτήτων της αίθουσας :  Ένας τρόπος τροποποιήσεως του χρόνου 
αντήχησης είναι µεταβάλλοντας το ποσό της απορρόφησης στην αίθουσα, τοποθετώντας κουρτίνες µπροστά 
σε τοίχους. Επίσης, αρθρωτά πλαίσια που από τη µία µεριά έχουν ανακλαστική επιφάνεια και από την άλλη 
απορροφητική µπορούν να χρησιµοποιηθούν και να παρουσιάσουν στην αίθουσα ανακλαστική επιφάνεια ή 
απορροφητική. Άλλος τρόπος είναι να χρησιµοποιηθούν κολώνες µε τρεις πλευρές, η µία ανακλαστική, η 
άλλη απορροφητική και η Τρίτη µε επιφάνεια που προκαλεί διάχυση στον ήχο. Οι κολώνες περιστρέφονται 
µε ηλεκτρικούς κινητήρες για να δείχνουν την πλευρά που επιθυµείται για βελτίωση παραµέτρων στην 
αίθουσα.   

Άλλος τρόπος ακουστικού ελέγχου είναι να µεταβάλλεται ο όγκος της αίθουσας ανεβοκατεβάζοντας τµήµατα 
ψευδοροφών που κρέµονται από την οροφή της αίθουσας για µετατροπή του χρόνου αντήχησης. Επίσης, 
µπορούν να δηµιουργηθούν οπές στην ψευδοροφή που ανοίγουν και κλείνουν για να µεταβάλλουν τον χρόνο 
αντήχησης και την απορρόφηση της αίθουσας. Τέλος µπορούν να χρησιµοποιηθούν παραπετάσµατα µπροστά 
στους τοίχους και µε µηχανισµούς να µεταβάλλεται η απόσταση από τους τοίχους για τροποποίηση του 
χρόνου αντήχησης και της απορρόφησης. Με τον τρόπο αυτό τροποποιείται και ο όγκος της αίθουσας. 

 Ο χρόνος αντήχησης που µετράται στα πρώτα 10dB της πτώσης, καλείται early decay time (EDT). Σε 
αίθουσες όπου η παράµετρος EDT διαφέρει από το χρόνο αντήχησης, µια διαφορετική αίσθηση αντήχησης 
θα δηµιουργηθεί στην εκτέλεση της µουσικής από αυτήν που υποβάλλεται από το χρόνο αντήχησης.     
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Εικόνα 32. Πίνακας υπολογισµού του χρόνου αντήχησης (φύλλο εργασίας Excel)  

 



 36 

5. Ακουστικός σχεδιασµός αιθουσών 

Μπορούν να σχεδιαστούν µε τους εξής 2 τρόπους.  Α) ακουστικά µοντέλα σε µικρογραφία των αιθουσών ή 
αµφιθεάτρων που κατασκευάζονται υπό κλίµακα 1:20-1:100. Στα ακουστικά µοντέλα γίνονται δοκιµές και 
µετρήσεις υπό κλίµακα για πρόβλεψη της συµπεριφοράς της πραγµατικής αίθουσας σε θέµατα ακουστικής, 
ηχοµόνωσης, ανακλάσεων, αντήχησης, απορροφητικότητας επιφανειών, διάχυσης του ήχου, καθαρότητα της 
µουσικής, καταληπτότητα της οµιλίας κλπ.                                                                                                

Β) ακουστικά µοντέλα που δηµιουργούνται από λογισµικά µε τη βοήθεια υπολογισµού πάλι για την 
πρόβλεψη της ακουστικής συµπεριφοράς της πραγµατικής αίθουσας ή αµφιθεάτρου.  

Ένα αµφιλεγόµενο ζήτηµα είναι ο χρόνος αντήχησης. Γενικά µπορεί να λεχθεί ότι για µία αίθουσα 
οµιλιών και εγγραφής µουσικής πρέπει να είναι όσο µικρός, όσο γίνεται, διότι το ενδιαφέρον είναι για τον 
απευθείας ήχο από την πηγή και όχι τον ανακλώµενο. Για ελαφρά µουσική, ο χρόνος αντήχησης πρέπει να 
είναι µικρός και για συναυλίες και εκκλησιαστική µουσική, µεγάλος. Για αµφιθέατρα που πρέπει να έχουν 
καλή ποιότητα ακουστικής, µπορούµε να οδηγηθούµε σε µία σχέση µεταξύ του άριστου χρόνου αντήχησης 
και του όγκου ανάλογα µε το σκοπό του αµφιθεάτρου.  Η ακουστική ποιότητα ενός αµφιθεάτρου δεν 
εξαρτάται µόνο από το χρόνο αντήχησης, αλλά και από τη µορφή και τον όγκο του, την τοποθέτηση υλικών 
απορρόφησης, της πηγής του ήχου και τις θέσεις των ακροατών. Τα ακουστικά ελαττώµατα που µπορούν να 
προκύψουν από τη µορφή και το µέγεθος του αµφιθεάτρου είναι φαινόµενα ηχούς, νεκρά σηµεία και flutter-
επανάληψης. Μία ηχώ παράγεται όταν ένας ακροατής ακούει καθαρά τον ανακλώµενο ήχο µετά από χρονικό 
διάστηµα µικρότερο από 0.5 δευτερόλεπτα που σταµάτησε η ηχητική πηγή. Το ανθρώπινο αυτί λειτουργεί 
κατά κάποιο τρόπο ώστε εάν η χρονική καθυστέρηση µεταξύ της έναρξης της ηχητικής πηγής και της 
ανάκλασης του ήχου είναι µικρότερη από 0,5 δευτερόλεπτα, τότε το ανακλώµενο ηχητικό σήµα δεν µπορεί 
να αναγνωριστεί ως ηχώ αλλά επιπροστίθεται στον ήχο της πηγής. Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό ως 
φαινόµενο Haas. Νεκρά σηµεία συµβαίνουν για παράδειγµα στο πίσω µέρος των θεάτρων όταν ο ήχος περνά 
πάνω από τους ακροατές. Το φαινόµενο flutter δηµιουργείται όταν η ηχητική πηγή και ο ακροατής είναι 
µεταξύ δύο παράλληλων σκληρών επιφανειών και οι γειτονικές επιφάνειες έχουν µεγάλη απορροφητικότητα. 
Στην περίπτωση αυτή ο εκπεµπόµενος ήχος από την πηγή παγιδεύεται µεταξύ των δύο παράλληλων 
επιφανειών και ταλαντούται πέρα-δώθε και εξασθενεί πολύ σιγά. Ο ακροατής, θα αισθανθεί την 
ταλαντευόµενη αυτή ηχητική ενέργεια σαν fluttering (ταλάντωση) του ήχου.  

Κατά το γραφικό σχεδιασµό των χώρων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο σχεδιασµός των ακόλουθων 
τµηµάτων: 

ΟΡΟΦΗ: ο συνδυασµός κυρτών επιφανειών µε διαφορετική καµπυλότητα και η τοποθέτηση ανακλαστήρων 
βελτιώνει την ακουστική των πίσω θέσεων και των θεωρείων.  
ΤΟΙΧΟΙ: δίνοντας κλίση σε τοίχους µε µεγάλο συντελεστή ανάκλασης ενισχύουµε τον ήχο στις θέσεις µε 
χαµηλή ακουστότητα.  Συνδυασµός ανακλαστικών και απορροφητικών επιφανειών. 
∆ΑΠΕ∆Ο: κλίση που αυξάνεται όσο αποµακρυνόµαστε από την πηγή επιτρέπει στην διαδιδόµενη ενέργεια 
να µη διακόπτεται από τις µπροστινές θέσεις. 
ΘΕΩΡΕΙΑ: καθώς χειροτερεύουν την ακουστική των από κάτω θέσεων, το βάθος πρέπει να είναι µικρότερο 
από το ύψος τους. 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΧΩΡΟΥ: (ορθογώνιο, αµφιθεατρικό, χοάνης), παίζει κυρίαρχο ρόλο στην ακουστική 
του. 
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 5.1 Βασικές έννοιες που αφορούν την κατασκευή αιθουσών µουσικής σε εσωτερικούς 
χώρους /αµφιθέατρα: Η αµφιθεατρική ακουστική είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα και πρέπει να 
συζητηθεί σε σχέση µε την ακουστική απόκριση που δέχεται σε µία θέση ένας ακροατής από ένα σύντοµο 
ήχο που παράγεται πάνω στη σκηνή. Η απόκριση σε µια µεγαλύτερη µουσική νότα µπορεί να υπολογίζεται 
από την απόκριση σε µια µικρή ώθηση. Ως ακροατής, το πρώτο πράγµα που ακούει κανείς είναι τον άµεσο 
ήχο, που ταξιδεύει σε ευθεία γραµµή από την πηγή. Αυτό ακολουθείται από µια σειρά από πρώιµες 
ανακλάσεις από τους πλευρικούς τοίχους, την οροφή κλπ. Ο ήχος που ανακλάται έχει να διανύσει 
µεγαλύτερη απόσταση, οπότε θα φτάσει αργότερα. ∆εν θα είναι τόσο δυνατός όσο η άµεση συνιστώσα (εκτός 
και αν ορισµένες εξ αυτών εστιάζονται σε ένα σηµείο). Η απόκριση αυτή µπορεί να παρασταθεί ως ένα 
διάγραµµα της ηχητικής στάθµης σε σχέση µε το χρόνο. Ο αριθµός αυτός είναι γνωστός ως κρουστική 
απόκριση ή ηχόγραµµα αν και το τελευταίο όνοµα είναι κάτι που δεν χρησιµοποιείται. Η λέξη ηχώ 
χρησιµοποιείται µόνο για µία αντανάκλαση που ακούγεται ως µία διακριτή περίπτωση, όπως µπορεί να 
ακουστεί έξω όταν φωνάζει κάποιος προς µία κατεύθυνση από ένα µεγάλο τείχος. Μια ηχώ είναι µία νοητή 
επανάληψη και δεν πρέπει να συγχέεται µε την αντήχηση. Οι περισσότερες αντανακλάσεις στα δωµάτια δεν 
ακούγονται ως ηχώ. 
Ο ακροατής επιπλέον ακούει τον απευθείας ήχο που συνοδεύεται από µία σειρά από ανακλάσεις των οποίων 
οι κατευθύνσεις µπορούν να προσδιοριστούν ακριβώς. Ο ήχος που δεν απορροφάται συνεχίζει να ανακλάται 
και κάποιος βλέπει ότι έπειτα από τις πρώιµες ανακλάσεις ο αριθµός των ανακλάσεων που φτάνει σε ένα 
εκατοστό του δευτερολέπτου (1ms) αυξάνεται. Σε µεγάλες αίθουσες ο αριθµός των ανακλάσεων φτάνει 
αργότερα κατά ένα δέκατο του δευτερολέπτου από ότι ο απευθείας ήχος (100 ms) αφού και ο απευθείας ήχος 
είναι τόσο ψηλός που οι ατοµικές ανακλάσεις δεν είναι πλέον διακριτές. Τα 100 ms ως όριο χρόνου είναι 
µικρότερο σε µικρότερες αίθουσες.  Ο ήχος που φτάνει µετά από 100 ms λέγεται αντηχητικός ήχος. Η 
αντήχηση είναι συνήθως αντιληπτή σε µεγάλες εκκλησίες ή καθεδρικούς ναούς. Ο ήχος που γίνεται 
αντιληπτός µπορεί να διακριθεί σε 3 συστατικά: τον απευθείας ήχο, τις πρώιµες ανακλάσεις και αργότερα τον 
ήχο αντήχησης όπως φαίνεται στο σχήµα 33. 
 
 

 

 
 

Εικόνα 33. Παρουσίαση του απευθείας ήχου σε σχέση µε τις πρώιµες ανακλάσεις και του χρόνου αντήχησης. 
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 Τα χαρακτηριστικά σχεδιασµού ενός αµφιθεάτρου συνήθως επηρεάζουν µόνο ένα και όχι όλα αυτά τα 
συστατικά. Υπάρχουν πολλές πτυχές της απευθείας αντίληψης του ήχου από το ανθρώπινο αυτί. Ο χρόνος 
αντήχησης είναι µία από αυτές. Ο λόγος της σπουδαιότητάς του φαίνεται από το σχήµα  34. 
 

 

 
 

Εικόνα 34. ∆είχνει το στιγµιαίο επίπεδο ήχου σε ένα δωµάτιο (Barron) 

  
Ο φυσικός χρόνος της οµιλίας και της µουσικής περιγράφονται σαν στοιχεία µε διαφορετικά πλάτη και 
διάρκειες. Το σχήµα 34 δείχνει το στιγµιαίο επίπεδο ήχου σε ένα δωµάτιο για τέτοιου είδους ήχους. Η 
αντήχηση παρέχει ένα υπόβαθρο των προηγούµενων συλλαβών ή µουσικών νοτών που ‘αποσυντίθενται’ σε 
σχέση µε τους νέους ήχους µουσικής ή οµιλίας που ακούγονται. Εάν ο χρόνος αντήχησης είναι πολύ µεγάλος 
33 (β) τότε ένας ήχος µπορεί να θεωρηθεί µη ακουστός σε σχέση µε ένα ήχο που ακούστηκε νωρίτερα. Αλλά 
όταν είναι πολύ σύντοµος ο χρόνος αντήχησης, η ποιότητα του ήχου γίνεται πολύ άκαµπτη, σκληρή σαν να 
ακούγεται στον ανοιχτό αέρα.  
Υπάρχει ένας βέλτιστος χρόνος αντήχησης ο οποίος είναι για παράδειγµα 2 δευτερόλεπτα για συµφωνική 
µουσική και 1 δευτερόλεπτο για οµιλία. 
 Αλλά η υποκειµενική ακουστική εξαρτάται και από άλλα χαρακτηριστικά εκτός από το χρόνο αντήχησης. 
Όσον αφορά την οµιλία η κύρια ανησυχία είναι η αναλογία του ήχου που φτάνει νωρίς σαν ένα ‘κλάσµα’, σε 
σχέση µε το όλο(µέρος του όλου). Για να είναι ακουστός ο ήχος πρέπει η αναλογία αυτή να είναι µεγάλη. Σε 
αυτήν την περίπτωση για τον ακουστικό σχεδιασµό χρειάζονται ανακλάσεις. Ο ήχος που αντιλαµβάνεται ένας 
ακροατής εξαρτάται από την ορχήστρα και τη µουσική, αλλά επηρεάζεται και από το σχεδιασµό και το 
µέγεθος του αµφιθεάτρου. Το σχήµα δείχνει δύο µετρήσεις για διαφορετικές αντιλήψεις του ήχου σε 
διαφορετική απόσταση από  την πηγή.  
 

                                  
 
Εικόνα 35. Το σχήµα παρουσιάζει τη µέτρηση των αποκρίσεων στο Royal Festival Hall, London στη θέση α) 18 µέτρα και β) 35 
µέτρα από την πηγή. Συνολική διάρκεια 200 ms. (Barron) 
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Στη θέση κοντά στην πηγή ο απευθείας ήχος κυριαρχεί, οι πρώιµες ανακλάσεις καθυστερούν λίγο και 
υστερούν σε σχέση µε τον απευθείας ήχο. Σε πιο µακρινές αποστάσεις οι πρώιµες ανακλάσεις φτάνουν 
νωρίτερα και είναι σχεδόν τόσο δυνατές όσο ο απευθείας ήχος. Επειδή η διαφορά µεταξύ της διαδροµής των 
ανακλάσεων µακραίνει και η απευθείας απόσταση από την πηγή είναι πιο µικρή σε σχέση µε έναν πιο 
αποµακρυσµένο ακροατή, οι καθυστερήσεις και τα επίπεδα διαφορών των ανακλάσεων είναι µικρότερα για 
έναν αποµακρυσµένο ακροατή από ότι για έναν ακροατή κοντά στην πηγή.  
Ο απευθείας ήχος πρέπει να ταξιδέψει πάνω από µία υψηλά απορροφητική επιφάνεια: το κοινό που κάθεται 
µπροστά από τον εκάστοτε ακροατή. Αυτή η κατάσταση στις µεσαίες και στις χαµηλές συχνότητες πρέπει να 
διορθωθεί ξεχωριστά. Στις µεσαίες συχνότητες δεν υπάρχει αµφιβολία ότι συµβαίνει αυτή η κατάσταση.  
 

 
 

Εικόνα 36.  Παρουσίαση της µείωσης του απευθείας ήχου και των ανακλάσεων σε µία αίθουσα µουσικής. (Barron) 

 
Σύµφωνα µε το σχήµα 36 υπάρχει µία απότοµη πτώση µεταξύ 125-250 hz των 15dB περίπου, καθώς και µία 
ευρύτερη εξασθένηση µέχρι τα 800 hz. Οι εξασθενήσεις παρουσιάζονται αφού ο ήχος έχει περάσει από τις 
πρώτες σειρές καθισµάτων και από εκεί και πέρα είναι σχεδόν ανεξάρτητοι από τον αριθµό των σειρών που 
περνάν. Πειράµατα που έχουν γίνει µε άδεια καθίσµατα δείχνουν µικρή εξασθένηση σε µεσαίες συχνότητες. 
Τα πειράµατα που έχουν γίνει µε γεµάτα καθίσµατα δεν έχουν βοηθήσει στην επίλυση των προβληµάτων. Η 
κατάσταση αυτή στις χαµηλότερες συχνότητες παρουσιάζεται καλύτερη. 
 Έντονη εξασθένηση στις χαµηλές συχνότητες παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1962 στο New York 
Philharmonic Hall όπου παράπονα διατυπώθηκαν για κακό ήχο του µπάσου. Αυτό συνέβη επειδή και οι 
ανακλάσεις από το ταβάνι παρουσίαζαν έλλειψη στις χαµηλές συχνότητες. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται 
σε όλα τα αµφιθέατρα, αλλά σε τέτοιο βαθµό ώστε δεν είχε παρατηρηθεί. Κάποιος θα περίµενε ότι η 
ποιότητα του ήχου στις πρώτες σειρές του εξώστη(όπου η εξασθένηση του απευθείας ήχου δεν συµβαίνει) θα 
ήταν διαφορετική από τις πίσω. Ωστόσο, αυτό δεν είναι εµφανές εξαιτίας του ότι οι ανακλάσεις φτάνουν από 
αποµακρυσµένες θέσεις και εποµένως δεν επηρεάζεται ο ήχος. Έτσι εφόσον το αυτί δεν είναι τόσο ευαίσθητο 
στις χαµηλές συχνότητες, ο ήχος του µπάσου θα µπορούσε να αντισταθµιστεί µε υστερόχρονα µπάσα που 
µπορούν να αναπληρώσουν την ανεπάρκεια του απευθείας ήχου του µπάσου. Το ότι στις χαµηλές συχνότητες 
η εξασθένηση ανακαλύφθηκε αργά δείχνει ότι στις περισσότερες αίθουσες είναι µικρής υποκειµενικής 
σηµασίας. Αυτό οφείλεται στην παρουσία ανακλάσεων από αποµακρυσµένες αποστάσεις από τις θέσεις των 
ακροατών. (Barron M.) 
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Ανακλάσεις από κοίλες-κυρτές και επίπεδες επιφάνειες 
Οι ανακλάσεις εξαρτώνται από τη σχέση του µεγέθους του ανακλαστήρα και του µήκους κύµατος του ήχου. 
Τέλειες ανακλάσεις συµβαίνουν σε υψηλές συχνότητες, ενώ όταν οι συχνότητες είναι πιο χαµηλές όλο και 
λιγότερη ενέργεια αντανακλάται κατά µήκος της απόστασης που διανύει ο ανακλώµενος ήχος. Η απόσταση 
του ανακλαστήρα από την πηγή είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας. Το σχήµα 37 απεικονίζει την ανάκλαση 
από 3 διαφορετικά ήδη επιφανειών κυρτές-επίπεδες-κοίλες.  
 
 

 

 
 

Εικόνα 37. Ανακλάσεις από επίπεδες, κυρτές και κοίλες επιφάνειες 
 
 Μία κυρτή επιφάνεια διασκορπίζει τον ήχο και είναι αξιόπιστη η χρήση της σε περιπτώσεις όπου ανακλάσεις 
από επίπεδες επιφάνειες µπορεί να δηµιουργήσουν ανεπιθύµητα αποτελέσµατα. Αντιθέτως, µία κοίλα 
επιφάνεια είναι επικίνδυνη στη χρήση της γιατί συγκεντρώνει τον ήχο. Αν το επίκεντρο της κοίλας επιφάνειας 
είναι κοντά στους ακροατές ή τους εκτελεστές τότε οι ανακλάσεις είναι πιθανό να ακουστούν ως ηχώ. 
 

Ανακλάσεις και το αυτί 
Σε ένα µεγάλο µέγαρο µουσικής ένας ακροατής δέχεται περίπου 8.000 ανακλάσεις ενός σύντοµου ήχου µέσα 
σε ένα δευτερόλεπτο. Κάθε ανάκλαση έχει µία καθυστέρηση , ένα ηχητικό επίπεδο και µία κατεύθυνση που 
σχετίζονται µεταξύ τους. Σαν ένα αισθητήριο προειδοποίησης το αυτί χρειάζεται να εντοπίσει την 
κατεύθυνση της πηγής. Για να γίνει αυτό πρέπει να αποµονώσουν τον απευθείας ήχο και να εντοπίσουν το 
πρώτο ανακλώµενο ήχο που φτάνει. Αυτή η ικανότητα εντοπισµού του αυτιού είναι τέτοια που µπορεί να 
λειτουργήσει ακόµη και όταν ο απευθείας ήχος είναι σηµαντικά αδύναµος σε σχέση µε το ποσό ενέργειας των 
ανακλάσεων που ακολουθούν. Επειδή τα µήκη κύµατος του ήχου περιλαµβάνουν τις διαστάσεις του 
κεφαλιού, διαφορετικοί µηχανισµοί εντοπισµού λειτουργούν σε διαφορετικές συχνότητες. Για τον εντοπισµό 
από άκρη σε άκρη χρησιµοποιείται η πλευρική θέση του αυτιού, σε χαµηλές συχνότητες οι χρονικές διαφορές 
κυριαρχούν, ενώ σε υψηλά επίπεδα του ήχου αξιοποιούνται. Αλλά οι µηχανισµοί αυτοί είναι άχρηστοι σε 
κάθετο εντοπισµό, καθώς σε αυτή την περίπτωση τα ηχητικά σήµατα στα δύο αυτιά είναι σχεδόν ίδια. Όσον 
αφορά την οµιλία ο απευθείας ήχος έχει το µειονέκτηµα να µειώνεται σε επίπεδο καθώς ένας αποµακρύνεται 
από την πηγή. Για λόγους ευκρίνειας και σαφήνειας, το αυτί είναι ικανό να συνδυάζει την ενέργεια των 
πρώτων ανακλάσεων µε του απευθείας ήχου. Ο απευθείας ήχος συν ένα εξίσου δυνατό ανακλώµενο ήχο είναι 
+3 dB αύξηση του απευθείας ήχου. Υπάρχει ένα συγκεκριµένο όριο χρόνου σύµφωνα µε το οποίο ένας 
ανακλώµενος ήχος θεωρείται από τους ‘πρώιµους’ και εξαρτάται από την επεξεργασία που πραγµατοποιείται 
από το αυτί και το πρόγραµµα. Έχει αξιολογηθεί ότι το όριο στο οποίο οι ανακλάσεις συνεισφέρουν στην 
ευκρίνεια όσον αφορά την αντίληψη της οµιλίας είναι 50ms, ενώ 80ms είναι συνήθως για την σαφήνεια 
(clarity) . Όσον αφορά την ευκρίνεια από µόνη της, οι ανακλάσεις που συµβαίνουν αργότερα είναι σε ένα 
βαθµό επιζήµιες, αλλά στην πραγµατικότητα και πολύτιµες για να δώσουν στον ακροατή την αίσθηση του 
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ήχου στο δωµάτιο. Για παράδειγµα σε ένα µέγαρο  µουσικής τα επίπεδα του απευθείας ήχου µειώνονται από 
12dB µεταξύ 10 και 40m από την πηγή, ενώ η αρχική ενέργεια µέσα σε 80ms τυπικά πέφτει µόνο 5dB .  
 
 

 

 
 

Εικόνα 38. Η ακουστική συµπεριφορά των συστατικών του ήχου σε σχέση µε την απόσταση από την πηγή σε αίθουσα συναυλιών 
µε όγκο 20000 κυβικά µέτρα και χρόνο αντήχησης 2 δευτερόλεπτα. 

 
5.1.2 Ακουστικά λάθη κατά την κατασκευή αιθουσών 
 

Οι ηχώ, η πολλαπλή ηχώ, η ηχητική σκιά, η εστίαση του ήχου και η καθυστερηµένη ανάκλαση είναι 
προβλήµατα ακουστικής που πρέπει να λυθούν και να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασµό µιας αίθουσας. 

 
 

Εικόνα 39. Ακουστικά λάθη στο σχεδιασµό αιθουσών. 1. Ηχώ 2. καθυστερηµένη ανάκλαση 3. ηχητική σκιά 4. εστίαση του ήχου 
(Τσινίκας) 

 
Ηχώ 

Μία ηχώ είναι µία ανάκλαση που ακούγεται σαν ένα ξεχωριστό γεγονός. Για να ακουστεί µία ανάκλαση σαν 
ηχώ θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον 50ms αργότερα από ότι ο απευθείας ήχος. Για να γίνει αντιληπτή σαν 
ηχώ απαιτείται είτε ανάκλαση από µία µεγάλη επιφάνεια που θα ακολουθήσει πιο απλή διαδροµή από ότι 
άλλες ανακλάσεις της ίδιας καθυστέρησης, είτε ανακλάσεις που είναι αποτέλεσµα συγκέντρωσης. Η πρώτη 
περίπτωση από ανακλάσεις από πίσω τοίχους ή πίσω τοίχους κοντά στην οροφή του κτιρίου είναι µία συχνή 
αιτία των ηχών που δηµιουργούνται στη σκηνή και ακούγονται όπως η ηχώ σε ένα µεγάλο δωµάτιο. Ενώ στη 
δεύτερη περίπτωση η ηχώ είναι ένα πρόβληµα που προκύπτει σε χώρους µε θόλους ή καµαρωτή οροφή ή 
καµπυλωµένα σχέδια µε κυρτούς πίσω τοίχους. ∆εν µπορείς να προβλέπεις αν οι ανακλάσεις θα ακουστούν 
σαν ηχώ για αυτό και είναι δύσκολο να γίνουν δοκιµές.  
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Οι υποκειµενικές αξιολογήσεις και το πώς αντιλαµβάνεται το αυτί σε διάφορα ακουστικά µοντέλα αιθουσών 
µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για να εντοπιστούν πιθανές ηχώ σε νέα αµφιθέατρα. Λύση θα 
µπορούσε να προκύψει είτε απορροφώντας είτε διαχέοντας τον ήχο της ανακλώµενης επιφάνειας ,καθώς και 
ξανασχεδιάζοντας την επιφάνεια ώστε να κατευθύνει τις ανακλάσεις µακριά από τους εκτελεστές και το 
κοινό. Σε πολλά αµφιθέατρα, ωστόσο, πρέπει να αποφεύγονται οι µεγάλες απορροφητικές επιφάνειες. 
Περιπτώσεις συγκέντρωσης του ήχου σε σηµεία ή επιφάνειες απαιτούν τη διάχυσή του. Για να κατασταλεί 
µια ηχώ από το πίσω τοίχωµα, δίνοντας  κλίση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στον τοίχο και 
ανακατευθύνοντας την αντανάκλαση είναι µία περίπτωση που αξίζει να εξεταστεί. 
 

 
 
Σχήµα 40. Απεικονίζει την ηχώ από το πίσω τοίχωµα και την οροφή σε ένα αµφιθέατρο α) Ένας κάθετος τοίχος και οριζόντια 
οροφή επιστρέφει πίσω την ανάκλαση προς την πηγή β)µία ελαφρά κλίση του πίσω τοιχώµατος καθιστά συχνά την αντανάκλαση 
αβλαβή και γ) µεγάλη κλίση του τοίχου αντανακλά στο κοντινό απορροφητικό κοινό 
 

Επαναλαµβανόµενες ηχώ-flutter echo 
Συµβαίνουν συνήθως µεταξύ παράλληλων τοίχων.  
 

 
 

Σχήµα 41. Επαναλαµβανόµενες ηχώ µεταξύ δύο επιφανειών και µεταξύ τριών επιφανειών 

 
Ωστόσο µπορούν να συµβούν και µεταξύ τριών επιφανειών. Οι επαναλαµβανόµενες ανακλάσεις δηµιουργούν 
ένα ‘twang’ έρρινο ήχο χαρακτηριστικό που είναι αντιληπτός από οποιοδήποτε έχει χτυπήσει τα χέρια του σε 
δωµάτια µε επίπεδους παράλληλους τοίχους ή διαδρόµους. Στα αµφιθέατρα οι µουσικοί δεν πρέπει να είναι 
µεταξύ δύο παράλληλων επιφανειών. Αλλά και αυτό να συµβεί το να ακουστεί µία τέτοια ηχώ είναι πιθανό 
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µόνο όταν υπάρχουν λίγοι µουσικοί στη σκηνή. Είναι ένα από τα εύκολα προβλήµατα που µπορεί να 
διορθωθεί. Μία αλλαγή της κατεύθυνσης της µίας από τις δύο παράλληλες επιφάνειες κατά 5ο µοίρες είναι 
αρκετή για να διορθωθεί το πρόβληµα.  
 
 Καθυστερηµένη ανάκλαση 
 Καθυστερηµένη ανάκλαση θεωρείται κάτι ανάλογο µε την ηχώ, µόνο που η χρονική καθυστέρηση ανάµεσα 
στον απευθείας και τον ανακλώµενο ήχο είναι κάπως µικρότερη από 1/10 και το 1/25 sec.  
 
 Η εστίαση του ήχου 
Η εστίαση του παρουσιάζεται σε κοίλους χώρους όπως στο εσωτερικό σχήµα κύκλου, έλλειψης κα, όταν οι 
ανακλάσεις από το κοίλο σχήµα συγκεντρώνονται σε ένα σηµείο. Η ένταση σε όλα αυτά τα σηµεία που 
ονοµάζονται και ‘καυτά’ πολλαπλασιάζεται, µε αποτέλεσµα την ανοµοιόµορφη κατανοµή του ήχου και 
επιπλέον την εξαφάνιση της φυσιολογικής προοπτικής µείωσης του ήχου µε την απόσταση. Η αποφυγή των 
συγκεντρωτικών και κοίλων επιφανειών είναι πρωταρχικής σηµασίας στον ακουστικό σχεδιασµό. Η αποφυγή 
των συγκεντρωτικών και κοίλων επιφανειών γίνεται µε την τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών υλικών στις 
επιφάνειες. Η σωστότερη αντιµετώπιση είναι η αλλαγή του σχήµατος από κοίλο σε κυρτό και στη συνέχεια 
µε επικάλυψη ή όχι µε απορροφητικό υλικό.  
 

Ηχητική σκιά 
Ηχητική σκιά είναι η µείωση της στάθµης του ήχου σε ένα σηµείο λόγω της ύπαρξης κάποιου εµποδίου 
µπροστά του. Για παράδειγµα στις αίθουσες ακροατηρίου ένας θεατής µπορεί να έχει µπροστά του ως 
εµπόδιο τον εξώστη πάνω του, ο οποίος εµποδίζει να φτάσει ανακλώµενος ήχος από την οροφή.  
 

 
 
Εικόνα 42. Ακουστικά λάθη στον σχεδιασµό αιθουσών ακροατηρίου. 1.δυσανάλογα µεγάλο ύψος σε σχέση µε τις άλλες διαστάσεις 
2. οι πίσω τοίχοι δεν έχουν αντιµετωπιστεί ακουστικά 3. απουσία ανακλαστήρων κοντά στην πηγή 4. πολλαπλή ανάκλαση από 
παράλληλες επιφάνειες 5. οριζόντιο επίπεδο ακροατών 6. κοίλο σχήµα πίσω τοίχου που προκαλεί εστίαση του ήχου 7. διάδροµος 
στο κέντρο της επιφάνειας των ακροατών και 8. ηχητική σκιά που προκαλείται από µεγάλη προεξοχή του εξώστη (Τσινίκας)  
 

5.1.3 Θόρυβοι 
Ο θόρυβος µπορεί να προκαλέσει τα εξής προβλήµατα στους ανθρώπους: -ενόχληση λόγω υψηλού θορύβου – 
δηµιουργεί ελάττωση της συγκέντρωσης ατόµων που πρέπει να εργαστούν, να µελετήσουν, να απολαύσουν 
µουσική κλπ. – υψηλός θόρυβος κάνει τους ανθρώπους να µην µπορούν να συνοµιλήσουν αποτελεσµατικά 
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µεταξύ τους και – πολύ υψηλός θόρυβος µπορεί να προξενήσει παθήσεις στα αυτιά και πολλές άλλες 
ασθένειες στον άνθρωπο. Μέτρα πρέπει να ληφθούν για την ελάττωση αυτού του θορύβου όταν δηµιουργεί 
προβλήµατα µε βάση διεθνή και εθνικά πρότυπα. Οι επιτρεπτές στάθµες θορύβου εξαρτώνται από τις 
εργασίες και ασχολίες που κάνουν οι άνθρωποι σε ένα χώρο. Για παράδειγµα σε βιοµηχανικούς χώρους που 
υπάρχουν συνήθως θορυβώδη µηχανήµατα, εάν η στάθµη θορύβου δεν είναι πολύ υψηλή για να προκαλέσει 
προβλήµατα στα αυτιά τότε κάνει δύσκολη µόνο την προφορική επικοινωνία. Σε άλλους χώρους που πρέπει 
οι εργαζόµενοι να επικοινωνούν πρέπει η στάθµη αυτή να είναι χαµηλότερη. Η στάθµη θορύβου σε κατοικίες 
πρέπει να είναι πολύ χαµηλή για να µην ενοχλεί τα άτοµα που ζουν σε αυτές.  
 
Εξωτερικοί θόρυβοι 
Οι εξωτερικοί θόρυβοι όπως, ήχοι των αυτοκινήτων, του δρόµου, αεροπλάνων, σιδηροδρόµων απαιτούν τη 
ρύθµιση των εκάστοτε παραµέτρων προκειµένου να µην επηρεάζουν τον ήχο των αιθουσών. 
 

 
 
Εικόνα 43. Το σχήµα δείχνει τους τρόπους µόνωσης του ήχου στο Royal Festival Hall, London 
 
Μία τυπική προσέγγιση είναι να τοποθετήσεις το παράθυρο της αίθουσας εντός του πλαισίου που παρέχεται 
από το παράθυρο του κτιρίου. Οι χώροι που παρεµβαίνουν χρησιµοποιούνται εύκολα.  
 
∆ονήσεις από υπόγειους σιδηροδρόµους µπορεί επίσης να δηµιουργήσουν ανεπιθύµητους θορύβους. Η λύση 
σε έντονες περιπτώσεις είναι να τοποθετήσεις ολόκληρο το αµφιθέατρο πάνω σε ανθεκτικά ‘µαξιλάρια-
αφρολέξ’. Τα κριτήρια για τους εξωτερικούς θορύβους είναι γνωστά ως ΝC (Noise criterion) ή NR (Noise 
rating). Τα κριτήρια θορύβου αναπτύχθηκαν για εµπορικά κτίρια και αποτελούνται από µία οικογένεια 
καµπύλων φάσµατος οκτάβας και η κάθε καµπύλη φέρει αριθµό διαβάθµισης ΝC . Αρχικά οι καµπύλες 
αναπτύχθηκαν για να συσχετίσουν το φάσµα του θορύβου και τις ενοχλήσεις που προκαλούνται στις οµιλίες 
των εργαζόµενων ατόµων. Σήµερα, όµως τα κριτήρια αυτά χρησιµοποιούνται για αξιολόγηση αιθουσών. Η 
προέλευση του πρώτου όρου είναι από την Αµερική, ενώ του δεύτερου από την Ευρώπη. Τα κριτήρια για 
διαφορετικά κτίρια παρουσιάζονται στη λίστα σχ. 44. 
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Σχήµα 44. ∆είχνει τα κριτήρια θορύβου για αµφιθέατρα 
 

  

 
 
Εικόνα 45. Τα κριτήρια θορύβου παρουσιάζονται σε αίθουσες αµφιθεάτρων σε σχέση µε το θόρυβο που 
προκαλείται από το κοινό. Η αίθουσα έχει όγκο 20000 κυβικά µέτρα µε 1600 θέσεις και χρόνο αντήχησης 2 
δευτερόλεπτα. 

 
Οι µέθοδοι για να επιτύχει κανείς χαµηλά επίπεδα εξωτερικών θορύβων δεν διαφέρουν από προσεγγίσεις 
κτιρίων άλλων τύπων. Το ίδιο το κοινό παράγει τέτοιου είδους θορύβους ακόµη και µε την αναπνοή του. Αν 
και µεµονωµένα για το κάθε άτοµο αυτό είναι ασήµαντο. Για ένα µεγάλο σύνολο ατόµων αυτό υπερβαίνει τα 
κριτήρια που προαναφέρθηκαν (Kleiner,1980).  
 

Όργανα µέτρησης του θορύβου 
Ο βασικός τύπος ηλεκτρονικού οργάνου για τη µέτρηση της στάθµης του ήχου είναι τα ηχόµετρα. 
 
 

 
 

Εικόνα 46. Ηχόµετρο µε αναλυτή φάσµατος συχνοτήτων (Bruel&Kjaer) 
 

Τα ηχόµετρα επιτρέπουν στο χειριστή να µετρά άµεσα τη στάθµη του ήχου. Κατά κανόνα, το ηχόµετρο 
εξασφαλίζει µεγαλύτερη ακρίβεια διότι ο χειριστής επιβλέπει τη µέτρηση. (Knudsen V. O.,  
http://www.rockwool.gr/acoustic/sound+absorption) 
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              5.2 Αίθουσες Συναυλιών-Concert Halls 
 

 
 

Εικόνα 47. Γραφική αναπαράσταση των πρώτων ανακλάσεων ηχητικών κυµάτων σε µία αίθουσα συναυλιών. 

 
Τα µέσα του 1950, στη Νέα Υόρκη αποφασίστηκε να χτιστεί το Linoln centre, housing ballet, opera theatre, 
the Juilliard School of Music και a new concert hall. Το Philharmonic Hall επρόκειτο να αντικαταστήσει το 
Carnegie Hall που αργότερα προγραµµατίστηκε να κατεδαφιστεί κάτι που αποτράπηκε από το βιολιστή Isaak 
stern. Οι Bolt, Beranek και Newman αφού µελέτησαν 54 αίθουσες συναυλιών και όπερας του κόσµου 
αποφάσισαν να συνεργαστούν µε τον αρχιτέκτονα M. Abramovitz. Στόχος τους ήταν να σχεδιαστεί µία από 
τις καλύτερες αίθουσες συναυλιών. Το Philharmonic Hall  άνοιξε το 1962 και από τότε πολλά χρήµατα 
ξοδεύτηκαν προκειµένου να γίνουν τροποποιήσεις των λαθών. Αργότερα αποφασίστηκε ότι πρέπει να 
αντικατασταθεί και ότι είναι µία από τις µεγαλύτερες ακουστικές καταστροφές αυτού του αιώνα. Για 
παράδειγµα ο χρόνος αντήχησης ήταν κοντά στα 2 δευτερόλεπτα, που συχνά θεωρείται ως βέλτιστη τιµή και 
η ακαθόριστη µορφή δεν ήταν εξωφρενική µε βάση τα ακουστικά πρότυπα.  
 

 
 

Εικόνα 48. Εγκάρσια τοµή του Philharmonic Hall, New York 
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Εικόνα 49. Κάτοψη του Philharmonic Hall, New York (Barron) 
 
Ο Beranek συµπέρανε ότι πολλά ήταν αυτά που συνέβαλαν στην καλή ακουστική των αιθουσών συναυλιών. 
Ένα από τα σηµαντικότερα ήταν η οικειότητα-intimacy. Έτσι παράγοντας ζωτικής σηµασίας ήταν η 
καθυστέρηση της πρώιµης ανάκλασης. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, η καθυστέρηση αυτή δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 20ms. Η µικρή καθυστέρηση είναι χαρακτηριστικό των κλασικών ορθογώνιων αιθουσών. 
Ένας περιορισµός των 24000m3 συστήθηκε για το σχεδιασµό της αίθουσας του Philharmonic Hall, ένα όριο 
που υπερέβαινε κατά 40% το όριο τεσσάρων από των πιο γνωστών κλασικών Ευρωπαϊκών αιθουσών. Μία 
πολύ σηµαντική τεχνική που χρησιµοποιήθηκε ήταν να τοποθετηθεί µία κρεµασµένη σειρά ανακλαστήρων 
κάτω από το ταβάνι της αίθουσας ακροατών προκειµένου να δηµιουργούνται ανακλάσεις µε αρχικό χρόνο 
καθυστέρησης µικρότερο από 23 ms στο κέντρο του κεντρικού πατώµατος. Αυτό που έκανε ήταν να 
αντικαταστήσει τις πλευρικές ανακλάσεις των κλασικών αιθουσών µε εναέριες ανακλάσεις. Κάτι άλλο που 
παρατηρήθηκε ως ανωµαλία είναι ότι η καµπυλότητα των τοίχων σηµαίνει ότι όχι µόνο υπάρχει συγκέντρωση 
στα καθίσµατα αλλά ότι πολλά από αυτά δεν λαµβάνουν πλευρικές ανακλάσεις. Το πρόβληµα που προέκυψε 
από τους κρεµασµένους ανακλαστήρες είναι ότι εξαιτίας του µικρού τους µεγέθους και της πυκνότητας µε 
την οποία ήταν τοποθετηµένοι, καθώς και της διπλής σειράς τους ήταν ότι η διάταξη αυτή των 
ανακλαστήρων δεν ανακλούσε τον ήχο του µπάσου. Έτσι αποδείχθηκε ότι οι ήχοι χαµηλών συχνοτήτων είναι 
εξασθενηµένοι καθώς περνούν πάνω από τα καθίσµατα. Χωρίς χαµηλής συχνότητας απευθείας ήχους και 
χαµηλής συχνότητας αρχικές ανακλάσεις δεν ήταν έκπληξη ότι ο ήχος του µπάσου είχε εξασθενήσει.  
 

 
5.2.2 Οι αίθουσες συναυλιών µε κατευθυντικές ανακλάσεις (Τhe directed sound hall) 

Το 1927 κατασκευάστηκε στο Παρίσι το Salle Pleyel από τους αρχιτέκτονες Auburtin, Granet  και Mathon. 
Στο σχήµα 50 φαίνεται η λογική του σχεδιασµού του. 
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Εικόνα 50. Τοµή του Salle Pleyel, Paris  
 
Κάθε τµήµα της οροφής (ΑΒ,ΒC και CD) κατευθύνει τις ανακλάσεις σε ένα συγκεκριµένο τµήµα του κοινού. 
Το ακαθάριστο σχήµα του προσεγγίζει ένα κυλινδρικό σχήµα µε την ιδιότητα ότι ο ήχος από το επίκεντρο 
αντικατοπτρίζεται σε µία παράλληλη δέσµη. Το σχέδιο είναι έτσι ώστε να στοχεύει σε µία µεµονωµένη πηγή 
και θέση και όχι στην ορχήστρα. Αυτό που κατάφεραν µε την κατασκευή του ήταν ότι σχεδόν όλη η ενέργεια 
που χτυπούσε στην οροφή πήγαινε και απορροφούνταν από το κοινό. Αυτό προσέφερε καλή µεταφορά του 
ήχου στους ακροατές, αλλά οι εκτελεστές υπέφεραν γιατί ο ήχος ταξίδευε και προς τις 2 κατευθύνσεις. 
Αρχικά υπέφεραν από την ηχώ από την οροφή και τους πίσω τοίχους. Αφού αυτό διορθώθηκε και µειώθηκε 
από την απορρόφηση από τον τοίχο πίσω από το κοινό, βρήκαν ότι η τόση φασαρία από το κοινό 
συγκεντρωνόταν στους εκτελεστές και µπορούσαν µε δυσκολία να ακούσουν ο ένας τον άλλο. Το 1928 
έπειτα από φωτιά ξαναχτίστηκε και αυτή τη φορά τοποθετήθηκαν οθόνες γύρω από την ορχήστρα.  
 

 

 
 

Εικόνα 51. Κάτοψη του Salle Pleyel, Paris (Barron) 
 

  
 Το νέο κτίριο µπορούσε να στεγάσει 2400 άτοµα και είχε µέγεθος 19200m3, ενώ ο χρόνος αντήχησης ήταν 
1,7seconds . 
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5.2.3 Αίθουσες συναυλιών µε ανακλάσεις επίπεδων επιφανειών-The terraced concert 
hall 
     Ένα από τα πιο καινοτόµα κτίρια που χτίστηκε το 1963 ήταν το Berlin Philharmonie. Ήταν αποτέλεσµα 
συνεργασίας του αρχιτέκτονα Hans Sharoun και του ακουστικολόγου Lothar Cremer. Ιδιαίτερη έµφαση 
δόθηκε στις πρώιµες ανακλάσεις. Σηµαντική είναι η παρατήρηση του Sharoun ότι οι άνθρωποι πάντα 
συγκεντρώνονται σε κύκλους όταν ακούν µουσική. Με σχήµα ‘παλαίστρας’ για την αίθουσα συναυλιών  
δηµιουργούνται 2 σηµαντικές ακουστικές ανησυχίες: ότι πολλά όργανα είναι κατευθυντικά και ότι επιφάνειες 
χρειάζονται για να δηµιουργήσουν τις πρώιµες ανακλάσεις. Αρχικά, λοιπόν, ο Sharoun πρότεινε µία τελείως 
κυκλική σκηνή αλλά πείστηκε να εισάγει µία κατευθυντική κλίση προκειµένου η πλειοψηφία του κοινού να 
είναι µπροστά στη σκηνή.  
     Ωστόσο, το πιο σηµαντικό πρόβληµα ήταν η σκιά που δηµιουργούνταν από τα σώµατα των εκτελεστών , 
ειδικά αυτών που έπαιζαν έγχορδα και των τραγουδιστών. Από όλα τα όργανα τα πιο σηµαντικά προβλήµατα 
δηµιουργήθηκαν από τους σόλο τραγουδιστές. Στην αίθουσα οι επιφάνειες χρησιµοποιήθηκαν για να 
δηµιουργήσουν ένα εντυπωσιακό τρισδιάστατο χώρο, ενώ ταυτόχρονα προσέφεραν επίπεδα ικανά να 
δηµιουργήσουν ακουστικές ανακλάσεις. Για παράδειγµα παρέχουν ανακλάσεις από τις πίσω προς τις 
µπροστινές σειρές καθισµάτων και µειώνουν την εξασθένηση του ήχου ταξιδεύοντας πάνω από το κοινό. 
Θεωρήθηκε απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν ανακλαστήρες πάνω από το κοινό ώστε να παρέχουν 
ανακλάσεις στα µπροστινά καθίσµατα. Ο Κρέµερ πρότεινε να χρησιµοποιηθεί ένα χαµηλό κυκλικό ταβάνι 
περιµετρικό προκειµένου να παρέχει ανακλάσεις σε αποµακρυσµένες θέσεις. Ο όγκος του είναι 25000 m3 , 
ενώ ο χρόνος αντήχησης είναι 2 δευτερόλεπτα σε µεσαίες συχνότητες ανεβαίνοντας στα 2,2 στα 125Hz.           
                    

 
 

Εικόνα 52. Απεικόνιση του Philharmonie στο Βερολίνο. 
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               Εικόνα 53. Οι ανακλάσεις στο Philharmonie Hall.  

 
Το 1979 χτίστηκε το Muziekcentrum Vredenburg στην Ουτρέχτη από τον Hertzerger το οποίο είχε 1550 
θέσεις σε ένα ακαθόριστο σχέδιο που τείνει σε οκτάγωνο. Η σκηνή καταλαµβάνει κυκλικά τη µισή από την 
κυκλική αρένα. Οι κατασκευαστές επέµεναν στη δηµιουργία κάθετων επιπέδων σε διαφορετικά ύψη στις 
θέσεις του κοινού σκοπεύοντας να παρέχουν πλευρικές ανακλάσεις. Ο χρόνος αντήχησης ήταν 1.9 
δευτερόλεπτα. Αυτή η σκηνή δοκιµάστηκε και σαν ακουστικό µοντέλο. 
 

 
 

Εικόνα 54. Muziekcentrum Vredenburg στην Ουτρέχτη 

 
5.2.4 Αίθουσες συναυλιών µε πλευρικές ανακλάσεις( The lateral directed reflection 

sequence hall) 
Ο σχεδιασµός του νέου Christchurch Town Hall στη νέα Ζηλανδία από το  Marshall ήταν η αφορµή να 
διαπιστώσει κανείς την έλλειψη των ερευνών και των έως τότε διαπιστώσεων για το κατάλληλο σχήµα µιας 
αίθουσας συναυλιών (µέσα 1960). Με αφορµή αυτό το πρόβληµα ανέπτυξε µια νέα θεωρία «ότι οι πλευρικές 
ανακλάσεις ήταν το πιο σηµαντικό συστατικό των πρώιµων ανακλάσεων». Έτσι το πρώτο δηµιούργηµα 
αποτέλεσε το 1972 το Christchurch Town Hall. 
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Εικόνα 55. Απεικόνιση του Christchurch Town Hall στη νέα Ζηλανδία 
 

Οι αρχιτέκτονες ήταν οι Warren και Mahoney µε την ακουστική βοήθεια από τον καθηγητή Χάρολντ 
Μάρσαλ και πρότειναν ένα σχεδόν ελλειπτικό σχέδιο µε ένα υποστηρικτικό θεωρείο. Στη µέση υπήρχε ένα 
κυκλικό δάπεδο. Αυτό το ελλειπτικό σχέδιο έδινε την αίσθηση της εγγύτητας στη σκηνή και αυτών που ήταν 
απέναντι από τη σκηνή. Από πλευράς θέσεων µπορούσε να στεγάσει 2338 άτοµα και επιπλέον 324 στις 
θέσεις της χορωδίας όπου κανένας δεν ήταν µακρύτερα από 28 m από τη µπροστινή σκηνή. Η οροφή ήταν 21 
m από το έδαφος και έδινε την αίσθηση του πελώριου. Οι ανακλαστήρες συνεισέφεραν και αυτοί στην εικόνα 
της οπτικής εντύπωσης. ∆εκατέσσερις κάθετες σειρές θέσεων καθορίζουν το ελλειπτικό σχέδιο και 
δηµιουργούν τη διάταξη των θέσεων. Οι κατασκευαστές δηµιούργησαν ένα σχέδιο µε ατοµικές οµάδες 
καθισµάτων για κάθε κάθετη σειρά. Κάθε οµάδα θέσεων έχει 3 ανακλαστικές επιφάνειες όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχήµα 56.  
 
 

 
 
Εικόνα 56. Ατοµικά γκρουπ καθισµάτων που δηµιουργούν ανακλαστικές επιφάνειες  στο Town Hall, Christchurch, New Zealand 

 
Το Christchurch σχεδιάστηκε για την παρουσίαση ενός ευρέος φάσµατος δραστηριοτήτων, 
συµπεριλαµβανοµένων ορχηστρικών συναυλιών και ρεσιτάλ, όπερας, παραστάσεις µπαλέτου και δραµατικές 
παραγωγές, µουσικές συναυλίες κωµωδίες, ποικιλία λαϊκών εκδηλώσεων µουσικής, ροκ και τζαζ, συνεδρίων 
και διασκέψεων.  Φιλοξένησε πολλές τοπικές πολιτιστικές και εµπορικές εκδηλώσεις, παραστάσεις, και 
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συναυλίες. Είναι το σπίτι της Συµφωνικής Ορχήστρας, της Χορωδίας του ∆ήµου και πολλών θεατρικών 
ερασιτεχνικών οµάδων.   
        
Το 1983 χτίστηκε το Michael Fowler Centre για το Wellington στη Νέα Ζηλανδία. Οι θέσεις ήταν 2566 
συµπεριλαµβανοµένης της χορωδίας.  
 

 
 

Εικόνα 57. Απεικόνιση του Michael Fowler Centre 
 
Είναι µια αίθουσα συναυλιών και πλέον συνεδριακό κέντρο  της Νέας Ζηλανδίας. Άνοιξε επίσηµα στις 16 
Σεπτεµβρίου 1983. Σχεδιάστηκε από τον Miles Warren και τον Maurice Mahoney  µε ακουστική βοήθεια από 
τον καθηγητή Α. Χάρολντ Μάρσαλ,  πρώην επικεφαλή του Κέντρου Ερευνών Ακουστικής του 
Πανεπιστηµίου του Όκλαντ. Χρησιµοποιείται, επίσης, από διεθνείς και τοπικές ενέργειες, συνέδρια και 
διασκέψεις κορυφής. Είναι επίσης το σπίτι της συµφωνικής ορχήστρας της Νέας Ζηλανδίας. 
 
Το 1980 χτίστηκε στο Leipzig το Neues Gewandhaus. Το µέγεθός του ήταν 21000 m3 , ο αριθµός των θέσεων 
1905 και ο χρόνος αντήχησης 2 δευτερόλεπτα. 

 

        
 
      Εικόνα 58.  Neues Gewandhaus στο Leipzig                                     Εικόνα 59. Απεικόνιση του Roy Thomson Hall 

 
 Σχεδιασµένο από τον Erickson χτίστηκε στο Τορόντο το Roy Thomson Hall που είναι εξαιρετικά φωτογενές 
και προσφέρει εντυπωσιακές οπτικές εµπειρίες σε όποιον βρεθεί σε αυτό. Το σχήµα του είναι κυκλικό και 
έχει 26 κάθετες κυρτές επιφάνειες. Το αποτέλεσµα του σχήµατος του κτιρίου είναι ότι επιτρέπει όλες οι 
θέσεις να απέχουν 33 µέτρα  από τη σκηνή. Ο όγκος του είναι 28300 m3. Ο χρόνος αντήχησης πλησιάζει τα 2 
δευτερόλεπτα και µπορεί να µειωθεί στο 1.5 (για κλασικό ρεπερτόριο, πχ µε τη χρήση απορροφητικών 
κυλίνδρων).  
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Εικόνα 60. Κάτοψη του Roy Thomson Hall,Toronto 

 
 

Εικόνα 61. Τοµή του Roy Thomson Hall,Toronto 

 
 Είναι το σπίτι της Συµφωνικής Ορχήστρας του Τορόντο και της Χορωδίας Μέντελσον. Εγκαινιάστηκε το 
1982.  Τα καθίσµατα στην αίθουσα είναι 2630. Η αίθουσα ήταν παλαιότερα γνωστή ως νέο Massey Hall. 
Απέκτησε το σηµερινό της όνοµα από την οικογένεια της Roy Thomson (πρώτη Λόρδος και ιδρυτής της 
αυτοκρατορίας Thomson Corporation) η οποία είχε δωρίσει $ 4,5 εκατ. (καναδικά δολάρια) για την 
ολοκλήρωση των προσπαθειών κατασκευής της νέας αίθουσας.  Η αίθουσα ανακαινίστηκε σε µια περίοδο έξι 
µηνών το 2002, µετά από χρόνια παραπόνων από τους µουσικούς για την ποιότητα της ακουστικής του. Η 
αίθουσα είναι ένας από τους κύριους χώρους που χρησιµοποιούνται από το Φεστιβάλ του Τορόντο (∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου), µε πολλές προβολές γκαλά που οργανώνονται εκεί κάθε χρόνο. 
 
Το 1980 χτίστηκε στο Kitchener Οντάριο το Centre in the Square. Χτίστηκε βασισµένο σε ένα τελείως 
διαφορετικό σχέδιο. ∆εν βασίστηκε η κατασκευή του στις πλευρικές ανακλάσεις, αλλά σε 
επαναλαµβανόµενες σκιές που αιωρούνταν πάνω από τη σκηνή και από τις πρώτες σειρές καθισµάτων. Είχε 
όγκο 15000 m3, 1920 θέσεις, ενώ οι ανακλάσεις από τους εξώστες και τους παράλληλους τοίχους ενισχύουν 
τις πρώιµες ανακλάσεις. 
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Εικόνα 62. Απεικόνιση του Centre in the Square, στο Οντάριο 
 

Το 1982 κατασκευάστηκε στο Κολοράντο το Pikes Peak center µε χωρητικότητα θέσεων 1955 και όγκο16950 
m3 το οποίο έχει πλάγιες επιφάνειες που κρέµονται από την οροφή. Οι επιφάνειες αυτές γέρνουν και έχουν 
τέτοια κλίση προκειµένου να δηµιουργούν κάθετες ανακλάσεις στη σκηνή. 
 

 
 

Εικόνα 63. Απεικόνιση του Pikes Peak center, Κολοράντο 

 
Στην Ιαπωνία κατασκευάστηκε το 1982 το Osaka Symphony Hall. 

 

 
 

Εικόνα 64. Απεικόνιση του Osaka Symphony Hall, Ιαπωνία 
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Είναι ορθογώνιο µε χωρητικότητα 1702 θέσεις και όγκο 17800 m3 ,ενώ ο χρόνος αντήχησης είναι 1,9 
δευτερόλεπτα. Εντυπωσιακό είναι το ταβάνι µε τέσσερις σαν τέντες κυρτές επιφάνειες που είναι 
συνδεδεµένες σε  µία οριζόντια στέγη. ( Barron M.) 
 

5.2.5 Παραδείγµατα αιθουσών συναυλιών µε τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
τους 

 
12 Βρετανικές αίθουσες συναυλιών 
 

Hall Date Seats  Auditorium 
volume 

Reverberation 
time (s) 

Acoustic 
consultant 

Royal Albert Hall, 
London 

1871 5090 86650 2.4  

Usher Hall, 
edinburg 

1914 2217+333 16000 1.7  

Philharmonic hall, 
Liverpool 

1939 1767+184 13560 1.55  

Town Hall, Watford 1940 1586 11600 1.45 H. bagenal 
Royal Festival Hall, 
London 

1951 2645+256 21950 1.65 H. Bagenal,P.H. 
Parkin and W.A. 
Allen 

Colston hall, Bristol 1951 1940+182 13450 1.7 H.R. 
humphreys, P.H. 
Parkin and w.A. 
Allen 

Free Trade Hall, 
Manchester 

1951 2529 15430 1.55 H.Bagenal 

Fairfield Hall, 
Croydon 

1962 1539+250 15400 1.65 H.Bagenal 

Wessex hall, Poole 1978 1473+120 15430 1.55 P.H.Parkin 
Barbican Concert 
hall, london 

1982 2026 17750 1.6 H. Creighton 

St. David’s Hall, 
cardiff 

1982 1687+270 22000 1.95 Sandy Brown 
associates 

Royal concert hall, 
Nottingham 

1982 2315+186 17510 1.75 Artec 
Consultant Inc 

 
Πίνακας 65. Απεικόνιση των χαρακτηριστικών των αιθουσών συναυλιών 
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                  Το Royal Albert Hall, London: Χτίστηκε το Μάρτιο του 1971 

 

 
 

Εικόνα 66. Απεικόνιση του Royal Albert Hall, London (Barron) 

 
 

 
 

Εικόνα 67.  Οι ανακλαστήρες της οροφής του κτιρίου (Barron) 
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Εικόνα 68. Απεικόνιση των ανακλάσεων από τους ανακλαστήρες της οροφής  στο Royal Albert Hall(Barron) 

 
 
 
Ακουστικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: 
 
 Ο όγκος του είναι 86650m3, έχει104m2  η σκηνή, το µέσο πλάτος είναι 47m  , έχει  5090 θέσεις-η αληθινή 
έκταση των καθισµάτων είναι 2116m2 + 564 αυτή του θεωρείου , και ο χρόνος αντήχησης 2.4seconds, το 
συνολικό µήκος της αίθουσας είναι 67m και το µέσο ύψος 36m . 
Το πάτωµα είναι ξύλινο εκτός από το µπαλκόνι που είναι από τσιµέντο. Οι τοίχοι είναι από γύψο ,ενώ 
υπάρχουν ξύλινα σηµεία στο θεωρείο. Η οροφή είναι γύψινη περιµετρικά γύρω από το θόλο . Τα όργανα 
τοποθετούνται πίσω από τα καθίσµατα της  χορωδίας. Οι θέσεις είναι επικαλυµµένες κινητές ή στερεωµένες 
και λίγο ανασηκωµένες στο µπαλκόνι. Η σκηνή είναι από λεπτό ξύλο και οι ανακλαστήρες της σκηνής από 
γυαλί ενισχυµένο µε πλαστικό.  
 
 
Usher Hall, Endiburgh: Εγκαινιάστηκε το 1914, ο αριθµός των θέσεων είναι 2217 + 333(για την ορχήστρα ), 
έχει όγκο 16000 m3 και µέσο πλάτος 24m , ενώ η σκηνή είναι 120m2 .Το συνολικό µήκος είναι 52,2m 

και το 
µέσο ύψος 17m  και ο χρόνος αντήχησης είναι 1.7 seconds. 



 58 

 
 
Εικόνα 69. Παρουσίαση των ανακλάσεων από τους καµπυλωτούς τοίχους και τις σκάλες στο Usher hall, Endiburg. 
 
 Η χρήση του ήταν κυρίως για ορχηστρική µουσική. Σχεδιάστηκε από τους Stockdale Harrison and Sons and 
H.H Thomson. Το πάτωµα είναι ξύλινο καλυµµένο µε χαλιά σε διαδρόµους καθισµάτων και σε µεγάλο 
κύκλο. Τα παράθυρα καλύπτονται µε κουρτίνες. Τα καθίσµατα είναι κυκλικά τοποθετηµένα µε τον εσωτερικό 
κύκλο καθισµάτων να έχει συµπαγής πλάτες.  
Τα κυρτά τοιχώµατα του ήταν ασυνήθιστα για την εποχή. Ο θόλος σχεδιάστηκε για να αντικατοπτρίζει την 
καµπυλότητα των τοίχων, όχι για να δώσει έναν θολωτό εσωτερικό (που θα ήταν καταστροφικό ακουστικά). 
Το εσωτερικό της αίθουσας είναι διακοσµηµένο µε γύψινα διακοσµητικά πάνελ από το γλύπτη Gamley του 
Εδιµβούργου. Το Έργο του Gamley διαθέτει επίσης στο εξωτερικό του κτιρίου δύο µεγάλα ψηφία που 
αντιστοιχούν στην έµπνευση και την επιτυχία, καθώς και άλλα τρία αριθµητικά στοιχεία  που απεικονίζουν 
την Ψυχή της Μουσικής, τη Μουσική της Θάλασσας και τη µουσική των ξύλων. 
Το τελικό κτίριο εγκαινιάστηκε επίσηµα στις 16 Μαρτίου 1914 µε µια συναυλία σε µουσική του Handel, 
Bach, Wagner, Beethoven . Το τελικό κόστος της κατασκευής του Usher Hall ήταν £ 134.000. Ο Andrew 
Usher, πέθανε πριν αρχίσουν οι οικοδοµικές εργασίες . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

Εικόνες από το Usher Hall, Endiburgh: 
 

  

 
 
 

Εικόνα 70. (a) & (b) κάτοψη του Usher Hall, Endiburg και c τοµή του Usher Hall, Endiburg 
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Εικόνα 71. Απεικόνιση του εσωτερικού του Usher Hall, Endiburg 
 

 
 

Εικόνα 72. Usher Hall, Edinburgh 
 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Usher_Hall, 
Endiburghhttp://www.edinburgh247.com/photos/photo_display.asp?pic=gallery9/usher-

hall&title=Usher%20Hall%20Inside) 
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Philharmonic Hall, Liverpool: Χτίστηκε το 1939, έχει 1767 θέσεις  + 184( ορχήστρα ), ο όγκος του 
είναι13560 m3 , και ο χρόνος αντήχησης 1.55 seconds. Το µήκος του 50 m και το ύψος 12m ,ενώ το πλάτος 
27m 

και η σκηνή είναι 148m2 . Σχεδιάστηκε από τη H.J Rowse και ακουστικός παρατηρητής ήταν η H. 
Bagenal. Η αίθουσα είναι χτισµένη µε καστανο-κίτρινα εµφανή τούβλα, και είναι σε τρία επίπεδα. Έχει 
συµµετρική πρόσοψη µε ουρανό και η είσοδος πλαισιώνεται από ηµικυκλική σκάλα µε πυργίσκους. Πάνω 
από την είσοδο είναι επτά παράθυρα που χωρίζονται από προβλήτες µε σκαλιστά αφηρηµένα µοτίβα. Οι 
αρχιτέκτονες-ιστορικοί Pollard και Pevsner και ο συντάκτης της περιγραφής στον Εθνικό Κατάλογο 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς για την Αγγλία συµφωνούν ότι ο σχεδιασµός της αίθουσας είχε επηρεαστεί από 
την ολλανδέζα αρχιτέκτονα WM Dudok. Τα παράθυρα πάνω από το θόλο περιέχουν γυαλί χαραγµένο από 
τον Hector  Whistler. Μέσα στην είσοδο της αίθουσας είναι ένα µνηµείο χαλκού αφιερωµένο στους 
µουσικούς του Τιτανικού από τον  J. A. Hodel, και είναι επιχρυσωµένα ανάγλυφα του Απόλλωνα από τον 
Edmund C. Thompson. Το εσωτερικό της αίθουσας είναι " καµπυλωτό".  Στους τοίχους σε κάθε πλευρά είναι 
χαραγµένες γυναικείες φιγούρες σε στυλ art deco, που αντιπροσωπεύουν τις «µουσικές διαθέσεις», επίσης 
από τον Thompson. Στον πίσω τοίχο πάνω από την πλατφόρµα είναι µια κινητική δοµή, που ονοµάζεται 
Adagio, σχεδιασµένη από τον Forrest Marianne το 1995. Η αίθουσα περιλαµβάνει ένα όργανο που 
σχεδιάστηκε από τους Rushworth και Dreaper, µε µια κονσόλα σε µια ανυψωτική πλατφόρµα που µπορεί να 
παίξει στη σκηνή ή από την περιοχή κάτω από το στάδιο, και µια οθόνη του κινηµατογράφου. 

 

 
 

Εικόνα 73. Philharmonie Hall, Liverpool 
(http://nexo-sa.com/en/articles/464/archived/) 
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Philharmonie Hall, Liverpool 

 

 
 

 

 
 

                      Εικόνα 74. Εσωτερικό του Philharmonie Hall, Liverpool 
                      (http://en.wikipedia.org/wiki/Philharmonic_Hall,_Liverpool) 
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Town hall, Watford: Χτίστηκε το1940, έχει αριθµό θέσεων 1586, έχει όγκο11600m3, χρόνο αντήχησης 
1.45seconds, και ακουστικός εµπειρογνώµων ήταν η H. Bagenal. Τα µέσο πλάτος της αίθουσας είναι 22m , το 
ύψος 12m , το µήκος 50m 

και η σκηνή έχει έκταση 166m2 . Χρησιµοποιήθηκε για συναυλίες, χορούς, 
ηχογραφήσεις κα.  
 
Royal Festival Hall, London: Χτίστηκε το1951, ο αριθµός των θέσεώ του είναι 2645 + 256( ορχήστρα ), ο 
όγκος του 21950m3 , ο χρόνος αντήχησης 1.65seconds, και οι ακουστικοί συντελεστές είναι οι H. Bagenal and 
P. H Parkin and W.A Allen  

 
 

 
 

Εικόνα 75. Royal Festival Hall 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Festival_Hall) 

 
Colston Hall, Bristol: 1951, 1940 + 182( ορχήστρα ), 13450m3, 1.7seconds, H.R Humphreys and P.H Parkin 
and W.A Allen  

 

 
 

                                                    Εικόνα 76. Απεικόνιση του Colston Hall, Bristol 
                                         (http://en.wikipedia.org/wiki/Colston_Hall) 
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Free Trade Hall, Manchester: 1951, 2529, 15430m3, 1.55seconds, H. Bagenal 
 

 
 

Εικόνα 77. Απεικόνιση του Free Trade Hall, Manchester 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Trade_Hall) 

 
Fairfield Hall, Croydon: 1962, 1539 +250( ορχήστρα ),15400m3, 1.65seconds, H. Bagenal 

 

 
 

Εικόνα 78. Απεικόνιση του Fairfield Hall, Croydon 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fairfield_Halls) 

 
Wessex Hall, Poole: 1978, 1473 +120 ( ορχήστρα ), 12430m3, 1.55seconds, P.H Parkin 

 

 
 

Εικόνα 79.  Απεικόνιση του Wessex Hall, Poole: 
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Barbican Concert Hall, London: 1982, 2026, 17750m3, 1.6seconds, H. Creighton 
 

 
 

Εικόνα 80. Απεικόνιση του Barbican Concert Hall, London 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Barbican_Centre ) 

 
St David’s Hall, Cardiff: 1982, 1687 + 270( ορχήστρα ), 22000m3, 1.95seconds, Sandy Brown 

 

 
 

Εικόνα 81. Απεικόνιση του St David’s Hall, Cardiff 
(http://en.wikipedia.org/wiki/St_David%27s_Hall) 

Royal concert hall, Nottingham: 1982, 2315 + 186( ορχήστρα ), 17510m3, 1.75seconds, Artec 

 

Εικόνα 82. Royal concert hall, Nottingham                              
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nottingham_Royal_Concert_Hall)                                                     

(‘Ακουστική κτιρίων’ αµερικανικές τεχνικές επιχειρήσεις) 
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5.3 Ακουστική αιθουσών συµφωνικής µουσικής 
Για χρόνια η µόνη µετρήσιµη τιµή ήταν ο χρόνος αντήχησης (Sabin, 1922). Ο σχεδιασµός µε στόχο τον 
κατάλληλο χρόνο αντήχησης απαιτεί τον ειδικό σχεδιασµό του όγκου της αίθουσας./αµφιθέατρο (το σχήµα 
αµφιθεάτρου δεν είναι πολύ σχετικό/δεν επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό). Ο Beranek ισχυρίστηκε το 1950 και 
1960 ‘µία από τις ελπίδες µου ήταν ότι θα δηµιουργούσαµε αίθουσες διαφορετικών σχηµάτων και µεγεθών 
και να τις κάναµε ακουστικά κατάλληλες’. Αυτή η ελπίδα δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ. Αν και το σχήµα των 
αµφιθεάτρων δεν είναι µεγάλης σηµασίας σε µικρούς χώρους, σε µεγάλους πάνω από 1000 θέσεις, το σχέδιο 
και το σχήµα γίνονται εξαιρετικά σηµαντικός παράγοντας καθώς ο αριθµός θέσεων αυξάνεται. Ο βέλτιστος 
χρόνος αντήχησης σε µεσαίες συχνότητες για  τις αίθουσες συµφωνικής µουσικής είναι  1,8-2,2 δευτερόλεπτα 
(ωστόσο µεγαλύτερες τιµές όταν υπάρχουν κάθετες ανακλάσεις ίσως αποδειχθούν απαραίτητες). Για να 
πετύχουµε τέτοιους χρόνους απαιτείται µεγάλος όγκος δωµατίου, µε ψηλή οροφή, ψηλότερο από ότι 
χρειάζεται για οπτικούς σκοπούς. Για παράδειγµα σε µία αίθουσα χωρίς µπαλκόνι και µε το πάτωµα να 
καλύπτεται εξ’ολοκλήρου από εκτελεστές και κοινό, ένα ταβάνι 13 µέτρων είναι απαραίτητο. Το κοινό που 
κάθεται είναι εξαιρετικά απορροφητικό ώστε για να περιοριστεί ο όγκος, ελάχιστα πρόσθετα απορροφητικά 
υλικά θα χρειαστούν. Το σχήµα 83 δείχνει τα χαρακτηριστικά συχνοτήτων.  
 

 
 

Εικόνα 83. Απεικόνιση του συνιστώµενου χρόνου αντήχησης για µεγάλες αίθουσες συναυλιών σε µεσαίες συχνότητες-2 
δευτερόλεπτα. 

 
Στις υψηλές συχνότητες υπάρχει αναπόφευκτη µείωση που προκαλείται από την απορρόφηση του αέρα, αλλά 
ξανά ελάχιστες πρόσθετες απορροφητικές επιφάνειες θα προστεθούν για να διατηρήσουν την λαµπρότητα του 
ήχου. Μία αύξηση του χρόνου αντήχησης σε  χαµηλές συχνότητες συνεισφέρει σε ένα αίσθηµα ακουστικής 
ζεστασιάς. Στα 125 Hz περίπου συνίσταται µέχρι και 50% πάνω από αυτόν που καταγράφεται σε µεσαίες 
συχνότητες. Καθώς η απορρόφηση του κοινού είναι µικρότερη σε χαµηλές συχνότητες. Σε ένα ογκώδες 
κτίριο, ωστόσο θα συµβεί µία αύξηση. Για να αυξήσουµε/µεγιστοποιήσουµε το χρόνο αντήχησης οι τοίχοι 
και η οροφή πρέπει να γίνουν πιο ογκώδεις αρκετά ώστε να εξασφαλιστεί η ελάχιστη απορρόφηση. ∆ύο αξίες 
που παίζουν σηµαντικό ρόλο είναι οι γραµµικές κατασκευές και η χωρητικότητα του κοινού. Η δυσκολία 
επιτυχηµένου ακουστικού σχεδιασµού αυξάνεται λαµβάνοντας υπόψη ότι ο αριθµός των θέσεων αυξάνεται 
για εµπορικούς λόγους. Ένας µέγιστος αριθµός 3000 θέσεων δίνεται συνήθως για αίθουσες συναυλιών. Στην 
πραγµατικότητα δεν είναι ο αριθµός των θέσεων, αλλά η περιοχή που καταλαµβάνουν, επειδή η περιοχή είναι 
αυτή που καθορίζει τη συνολική απορρόφηση που επηρεάζει το χρόνο αντήχησης και το επίπεδο του ήχου. 
Το 3000 αναφέρεται στην τυπική πυκνότητα των θέσεων (περίπου 0.5m2 /θέση).  
H µέγιστη απόσταση του κοινού από τη σκηνή είναι συνήθως 40 µέτρα σε συνθήκες συναυλιών. Ο λόγος δεν 
είναι µόνο για ακουστικούς λόγους , αλλά και για οπτικούς. Aυτές οι 2 περιοριστικές αξίες καθορίζουν το 
βασικό κριτήριο του ήχου σύµφωνα µε το οποίο το συνολικό επίπεδο ήχου πρέπει να υπερβαίνει τον 
απευθείας ήχο στα 10 µέτρα. Σύµφωνα µε τη µέθοδο Κόλτεν, µία αίθουσα µε 2 δευτερόλεπτα χρόνο 
αντήχησης και 3000 θέσεις µε µέσο όρο µεγέθους (0.57 m2 /θέση) συν τη σκηνή απαιτεί όγκο 25250 m3 .Η 
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θεωρεία προβλέπει για αυτή την αίθουσα ένα συνολικό επίπεδο ήχου 0.7dB στα 40 µέτρα από την πηγή. 
Άλλο σηµαντικό εκτός από το χρόνο αντήχησης είναι η ρύθµιση της κατάλληλης καθαρότητας-διαύγειας και 
οικειότητας. Αυτό λέγεται το ‘µεγάλο πρόβληµα των αιθουσών’ που προέκυψε από το 1950. Το µεγάλο 
πρόβληµα είναι να παρέχει κανείς τις αρχικές ανακλάσεις για όλες τις θέσεις εκτός από τους µεγάλους 
χώρους-δωµάτια , που τείνουν να αποµακρύνουν τις ανακλαστικές επιφάνειες µακριά από τις θέσεις. Λύσεις 
στο πρόβληµα µπορούν να βρεθούν µε σχεδιασµό των θέσεων και των ανακλαστικών επιφανειών γύρω από 
τις περιοχές των θέσεων. Ένας λόγος των προβληµάτων που προκύπτουν µεταξύ των αρχικών ανακλάσεων 
και του ακαθόριστου µεγέθους φαίνεται στο σχήµα 84 που δείχνει τις αποκρίσεις από την κλιµακωτή διάταξη 
του αµφιθεάτρου. 
  

 
 
Εικόνα 84. Πλασµατική κρουστική απόκριση: α) Σε µικρή αίθουσα και β) στο ίδιο σχήµα αίθουσας προσαυξηµένο κατά 50% 
γραµµικά. Το χρονικό όριο για τις πρώιµες ανακλάσεις για µουσική θεωρείται γενικά στα 80 ms. 

 
Οι ανακλάσεις φθίνουν όσο µακρύτερα πηγαίνουµε , έτσι ώστε λιγότερες ανακλάσεις να φτάνουν επαρκώς 
νωρίτερα και να συνεισφέρουν στην καθαρότητα του ήχου (80 ms χρησιµοποιούνται συνήθως σαν όριο). 
Εξαιτίας της επιπλέον απορροφητικότητας στο χώρο, οδηγούµαστε συνεχώς σε ένα πιο ήσυχο περιβάλλον. 
 

5.3.1 Πρώιµες ανακλάσεις 
Οι πρώιµες ανακλάσεις συνεισφέρουν στην αίσθηση της διαύγειας, καθαρότητας του ήχου και αν φτάνουν 
πλευρικώς-πλάγια συµβάλλουν στην επικάλυψη. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά παίζουν ρόλο στην καλύτερη 
ακουστική. Για να συµβεί µία ανάκλαση είναι απλό γεωµετρικό αποτέλεσµα. Πάντα θα υπάρχει µία, αλλά 
µόνο ένα µονοπάτι για ανάκλαση προκύπτει από µία απροσδιόριστη επιφάνεια. Για ανάκλαση από µία 
περιορισµένη επιφάνεια, πρέπει η επιφάνεια να είναι εφαπτόµενη σε έλλειψη στην οποία υπάρχει η πηγή  και 
θέσεις του δέκτη στην εστία του.  
 

 
 

Εικόνα 85. Μία επιφάνεια πρέπει να είναι εφαπτόµενη σε µία έλλειψη για να συµβεί ανάκλαση. Η πηγή και ο δέκτης είναι στο F 
της έλλειψης. 
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Χαρακτηριστικό της έλλειψης είναι ότι το σύνολο των αποστάσεων από το κέντρο σε οποιαδήποτε σηµείο 
της έλλειψης είναι σταθερή. Μία έλλειψη ορίζει µία ανακλαστική καθυστέρηση. Το µέγεθος του 
ανακλαστήρα επηρεάζει την ποικιλία των συχνοτήτων γύρω από τις οποίες ο ανακλαστήρας είναι 
αποδοτικός. Μικροί ανακλαστήρες είναι αποδοτικοί σε υψηλές συχνότητες. Για να επιτύχουµε ένα 
αποτέλεσµα επικάλυψης, ένας ή περισσότεροι ανακλαστήρες απαιτούνται από το πλάι. Πλευρικές ανακλάσεις 
από πάνω και πίσω είναι δεκτές , έτσι ώστε οι ανακλάσεις από τους πλάγιους τοίχους, τα ταβάνια και τα 
µπαλκόνια να θεωρηθούν σηµαντικές. Λεπτοµερώς, µία ανάκλαση είναι πλευρική όταν υπάρχει µία χρονική 
διαφορά µεταξύ της άφιξής του ήχου στο αυτί κοντινών και µακρινών ακροατών. Με άλλα λόγια όταν 
υπάρχει µία εσωτερική ακουστική καθυστέρηση.  Πρέπει να υπάρχει επαρκής κλίση/γωνία µεταξύ της 
διαδροµής της ανάκλασης και του επιπέδου που διχοτοµεί το κεφάλι όταν ο ακροατής αντιµετωπίζει την πηγή 
ήχου. Όσο µεγαλύτερη είναι η γωνία, τόσο µεγαλύτερη είναι η επιρροή του χώρου. 
 

 
 

Εικόνα 86. Η κλίση επιφανειών που δηµιουργούν πλευρικές ανακλάσεις α) από µία θετική και β) από µία αρνητική γωνία 
(ανεστραµµένη επιφάνεια) (Marshall, 1968) 
 
Στο σχήµα ‘βεντάλιας’ η κλίση του τοίχου που λειτουργεί ως ανακλαστήρας είναι σχετικά µικρή µε τον 
απευθείας ήχο της πηγής. Ενώ σε τοίχο αντίθετου σχήµατος που λειτουργεί ως ανακλαστήρας η γωνία µε τον 
ήχο της απευθείας πηγής είναι µεγαλύτερη. Εποµένως και η αίσθηση του χώρου είναι καλύτερη. Χαµηλές 
συχνότητες είναι απαραίτητες σε πλευρικές ανακλάσεις για τη βέλτιστη αίσθηση του χώρου. Καθώς οι ήχοι 
χαµηλών συχνοτήτων εξασθενούν καθώς περνούν πάνω από τις θέσεις των καθισµάτων, αυτό απαιτεί την 
ύπαρξη πλευρικών ανακλάσεων µακριά από τις θέσεις του κοινού. Η πραγµατική καθυστέρηση της πρώτης 
ανάκλασης µπορεί να µην είναι µεγάλης σηµασίας. Σε ένα απλό συµµετρικό σχέδιο αίθουσας, οι πιο 
αποµακρυσµένες θέσεις από τις ανακλαστικές επιφάνειες βρίσκονται µεταξύ της κεντρικής γραµµής της 
αίθουσας.  

 
 
Εικόνα 87. Ελλείψεις πάνω σε ένα ηµικύκλιο. H Έλλειψη Κ είναι σχετική για µία 50ms  ανάκλαση στον δέκτη Κ, κλπ. Οι 
ανακλαστικές επιφάνειες χρειάζονται να είναι εντός των σχετικών ελλείψεων για να είναι η καθυστέρηση µέσα στο όριο των 50 ms. 

 
Στο σχήµα 87 µία ανακλαστική επιφάνεια χρειάζεται να είναι µαζί ή εφαπτόµενη σε µία έλλειψη Κ για να 
αντανακλά τον ήχο από την πηγή στη θέση Κ. Ωστόσο για την αποµακρυσµένη θέση Ν, αλλά µε την ίδια 
ανακλαστική καθυστέρηση, η σχετική έλλειψη n είναι πολύ µεγαλύτερη. Από το διάγραµµα, η πιο 
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αποτελεσµατική τοποθέτηση του ανακλαστήρα ικανό να χρησιµεύσει για όλους τους δέκτες είναι πίσω από 
την πηγή, όπως ο ανακλαστήρας α. Τέτοιος ανακλαστήρας τοποθετείται πάνω από την σκηνή και 
χρησιµοποιήθηκε στα Salle Pleyel, Paris, 1927, the London Royal Festival Hall, 1951. Αυτό επιτυγχάνει στη 
διατήρηση της ηχηρότητας, αν και έχει δύο µειονεκτήµατα όσον αφορά τη δηµιουργία του ηχητικού 
χρωµατισµού και έναν περιορισµό στην εικόνα της πηγής. Οι ανακλάσεις που φτάνουν από πιο πλάγια είναι 
προτιµότερες και στις δύο περιπτώσεις. Για µικρές αίθουσες, ένα απλό σχήµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί όπως 
αυτά που φαίνονται στο σχήµα 88. 
 

 

 
 

Εικόνα 88. Απλά σχήµατα για αίθουσες συναυλιών. 
 
 Το ακαθόριστο σχήµα δηµιουργεί πολλές ανακλάσεις και έχει δηµιουργήσει µία αξιοσηµείωτη φήµη όσον 
αφορά την ακουστική, ενώ το αντίθετο µπορούµε να πούµε για το καµπυλωµένο. Η αίθουσα σε σχήµα 
πέταλου, ιδιαιτέρως δηµοφιλής σε θέατρα, δεν συνίσταται σε περιπτώσεις µουσικών αιθουσών διότι όταν το 
µέγεθος αυξάνεται πολύ για να επιτευχθεί ο επιθυµητός χρόνος αντήχησης, τα σχέδια των ανακλαστήρων 
περιορίζονται και είναι φτωχά και δηµιουργούνται προβλήµατα συγκέντρωσης του ήχου µε τον πίσω κοίλο 
τοίχο. Το εξάγωνο από την άλλη προσφέρει ένα συνδυασµό οπτικών πλεονεκτηµάτων του καµπυλωτού 
σχήµατος και τα ακουστικά πλεονεκτήµατα της αντίστροφης επιφάνειας. Ένα άλλο συνδυαστικό σχήµα είναι 
τo ακαθόριστο σχήµα µε τους παράλληλους τοίχους.  
 

 
 
 

Εικόνα 89. Ενίσχυση παράλληλων τοίχων µε ένα σχέδιο σε σχήµα βεντάλιας. 
Αυτό προσφέρει µία εξελιγµένη σχέση από το απλό ηµικυκλικό ,αλλά πιθανόν να έχει και µερικά από τα µειονεκτήµατά του. 
Ανάλογα µε το σχήµα των αιθουσών η υποδιαίρεση του χώρου του κοινού είναι απαραίτητη. Μία αίθουσα µουσικής που βασίζεται 
στην µοντέλο της έλλειψης όσον αφορά τις ανακλάσεις του µοντέλου κατασκευής της είναι η De Doelen Concert Hall(2230 θέσεις) 
. 
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Εικόνα 90. Απεικόνιση του Doelen Concert Hall, Rotterdam, µε ηµικυκλικό σχήµα που ανταποκρίνεται σε µία καθυστέρηση 
ανάκλασης 50 ms. Η έλλειψη Κ αντιστοιχεί στο δέκτη Κ κλπ. 

 
To επιµηκυµένο εξάγωνο παρέχει ανακλάσεις σε αποµακρυσµένες θέσεις, οι οποίες όµως φτάνουν πολύ αργά 
στις θέσεις µπροστά στη σκηνή. Αυτές οι θέσεις τροφοδοτούνται από ένα µικρότερο σχήµα εξαγώνου που 
περικλείει τη σκηνή και τις πρώτες σειρές θέσεων. Το µοντέλο επεκταµένης έλλειψης οδηγεί επιπλέον σε ένα 
άλλο σχέδιο που σχηµατοποιήθηκε από τον Kremer (1986) σαν τραπέζιο. Σε κάθε επίπεδο θέσεων υπάρχει 
µία αντίστροφη επιφάνεια για να παρέχει πλευρικές ανακλάσεις.  
Είναι σηµαντικό να έχει το µπροστινό µπαλκόνι µία κλίση προς τα κάτω έτσι ώστε αυτές οι ανακλάσεις να 
φτάνουν την περιοχή των θέσεων. Ενώ οι πλευρικές ανακλάσεις είναι επιθυµητές, η ενέργεια από την οροφή 
είναι κατάλληλη και επίσης απαραίτητη. Η οροφή είναι συνήθως η µεγαλύτερη επιφάνεια. Η κύρια ανησυχία 
είναι να αποφύγουν αλλοιώσεις του ήχου. Αν οι ανακλάσεις της οροφής είναι είτε πρώτες είτε επερχόµενες 
στη σειρά των ανακλάσεων, θα πρέπει να διαχέονται. Σε πολλές αίθουσες µουσικής έχουν χρησιµοποιηθεί 
τµήµατα µε κεκλιµένη οροφή ώστε να καθιστούν τις ανακλάσεις πλευρικές. Ωστόσο είναι αµφισβητήσιµο αν 
είναι πιο αποτελεσµατική η χρήση τους από ανακλάσεις που προέρχονται από οριζόντιες οροφές και 
κάθετους τοίχους. 
 

 
 

Εικόνα 91. ∆ύο τµήµατα που δείχνουν τις ανακλάσεις ενός κεκλιµένου ταβανιού στα αριστερά και ενός οριζόντιου στα δεξιά. 
 
Το να χειριζόµαστε τις πρώιµες ανακλάσεις συµπεριλαµβάνει και κινδύνους, ειδικά αν χρησιµοποιούνται 
επιφάνειες µεγάλου επιπέδου. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος του χρωµατισµού του ήχου. Και ενώ η πιθανότητα 
χρωµατισµού είναι µεγαλύτερη σε ανακλάσεις πάνω από το κεφάλι , µπορεί να γίνει αντιληπτή από το 
ευαίσθητο αυτί του ακροατή και από πλευρικές ανακλάσεις από επίπεδη επιφάνεια. Μεγαλύτερο πρόβληµα 
είναι η περίπτωση της λάθος τοποθέτησης, όπου ο ήχος ενός οργάνου ξαφνικά εµφανίζεται σαν να έρχεται 
από ανακλαστήρα αντί για τη σκηνή. Αυτό µπορεί να συµβεί για παράδειγµα όταν οι τροµπέτες παίζουν στην 
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ψηλή τους περιοχή(που είναι κατευθυντικές) να ακούγονται σαν ήχο από ανάκλαση. Μία θεραπεία για αυτές 
τις 2 περιπτώσεις είναι να προσθέσουµε διαχυτικά υλικά στον ανακλαστήρα, καθώς αυτό αυξάνει τη διάδοση 
της ανάκλασης σε βάρος του ανακλαστικού επιπέδου της κύριας διαδροµής της. Ο ήχος µε καθυστέρηση 
µπορεί να επηρεαστεί από τα λεγόµενα κατευθυντικά σχέδια ανακλάσεων, στα οποία πολλές επιφάνειες είναι 
έτσι προσανατολισµένες ώστε να κατευθύνουν τις ανακλάσεις κατευθείαν στο κοινό. Αυτό, ωστόσο, δεν µας 
εκπλήσσει καθώς το κοινό είναι εξαιρετικά απορροφητικό, έτσι ώστε σε αυτή την περίπτωση λιγότερη 
ενέργεια είναι διαθέσιµη για τον αντηχητικό ήχο. Έχει παρατηρηθεί ότι η υποκειµενική αντίληψη του ήχου 
αντήχησης είναι καλύτερη σε σχέση µε την πρόωρη άφιξη του χρόνου (EDT) ή τον αρχικό ρυθµό διάσπασης 
του ήχου σε ένα δωµάτιο, που είναι αντιληπτικά πιο σηµαντικό για µας από την αντήχηση. Ο EDT 
αποτελείται από σχετικά λίγες µεµονωµένες πρώτες ανακλάσεις ,όπου αντιλαµβάνεται κανείς ότι ο πρώιµος 
χρόνος άφιξης είναι συνήθως µικρότερος από το χρόνο αντήχησης. Αν ο χρόνος αντήχησης παρατηρηθεί να 
είναι µικρός, τότε η αίσθηση του χρόνου αντήχησης µπορεί να είναι ανεπαρκής. Η µόνη λύση µπορεί να είναι 
να αυξήσουµε το χρόνο αντήχησης (αυξάνοντας τον όγκο της αίθουσας για παράδειγµα), µε σκοπό να 
αφήσουµε έναν EDT αρκετά µακρύ, ακόµη και αν ο χρόνος αντήχησης διαρκεί περισσότερο από ότι 
συνίσταται για το µέγιστο. Και αυτό είναι 2,2 δευτερόλεπτα. Είναι σηµαντικό πρώτα να χειριστούµε και να 
προσέξουµε τις πρώιµες ανακλάσεις κατά το σχεδιασµό µιας αίθουσας µουσικής σε σχέση µε το µέγεθός της.  
Οι θέσεις που είναι µακρύτερα από ανακλαστικές επιφάνειες απαιτούν µεγαλύτερη προσοχή. Ωστόσο το 
πόσες, ποιες και από πού θα προκύψουν οι ανακλάσεις είναι πάντα ερωτήµατα που αφορούν τον σχεδιασµό 
κτιρίων µουσικής και σε ένα µεγάλο µέρος το αποτέλεσµα θεωρείται καλλιτεχνικό , αν και υπάρχουν 
ακουστικά µοντέλα που παρέχουν ένα βασικό οδηγό.  
 

 

 
 

Εικόνα 92. Παρουσίαση ανακλάσεων που µπορούν να συµβούν σε µία αίθουσα. 
 

5.3.2 Μπαλκόνια και άλλες διαµορφώσεις 
Από το 1960 ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις πρώιµες ανακλάσεις, αλλά ο χρόνος αντήχησης είναι σηµαντικό 
να ληφθεί υπόψη. Τα αυτιά µας αντιλαµβάνονται τις επιδράσεις του χώρου στον ήχο που δηµιουργείται από 
τις πρώιµες ανακλάσεις και αυτές που δηµιουργούνται από τον µετέπειτα ήχο αντήχησης . Οι επιδράσεις των 
πρώιµων ανακλάσεων αναφέρονται ότι επηρεάζουν την αίσθηση του χώρου που αντιλαµβάνεται το 
ανθρώπινο αυτί και σχετίζονται κυρίως µε την πηγή του ήχου. Η αίσθηση αυτή αυξάνεται µε ηχητικά επίπεδα 
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ήχου που θεωρούνται µη ακουστά όπως η εκτέλεση πιανίσιµο , ενώ αντίθετα ενισχύεται παίζοντας φορτίσιµο. 
Η αίσθηση του χώρου που σχετίζεται µε τον ήχο αντήχησης µπορούν να γίνουν καλύτερα αντιληπτά σε 
υψηλής αντήχησης χώρους, όπως οι καθεδρικοί ναοί. Σε υπερβολικές περιπτώσεις αντήχησης η πηγή δεν 
µπορεί να εντοπιστεί. Οι επιδράσεις του χώρου που προκαλούνται από πρώιµες και αργοπορηµένες 
ανακλάσεις είναι σηµαντικές για την ακουστική του χώρου αιθουσών µουσικής και για τους ακροατές 
µεµονωµένα. Για τον ήχο αντήχησης, είναι σηµαντικό να αντιληφθούµε τον ήχο και από τα πλάγια και από 
πίσω. Ένας διάχυτος ήχος ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις και στις συνθήκες σχεδιασµού απαιτείται χώρος 
πάνω από το κοινό και πιθανά µονοπάτια/διάδροµοι έτσι ώστε οι ανακλάσεις να φτάνουν στους ακροατές από 
περισσότερες κατευθύνσεις. Η χρήση υπερβολικού αριθµού σειρών θέσεων, που θα ήταν επιθυµητή για τον 
απευθείας ήχο, µπορεί να περιορίσει το ποσό του συνολικού ήχου/ενέργειας που φτάνει από πίσω, επειδή οι 
ακροατές έχουν µία απορροφητική επιφάνεια πίσω τους.  
     Στην περίπτωση του 19ου αιώνα και των κλασικών ακανόνιστων σχηµάτων αιθουσών, οι επιφάνειες των 
χώρων είναι έτσι κατασκευασµένες ώστε να παρέχουν ανακλάσεις και ο ήχος να γίνεται αντιληπτός σαν 
διάχυτος. Ο ήχος που φτάνει από τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις µπορεί να παράγει την επιθυµητή 
αίσθηση διάχυσης. Η ‘θεραπεία’ της διάχυσης µερικών επιφανειών µπορεί να βελτιώσει την κατευθυντική 
διάχυση των επερχόµενων ανακλάσεων. Τα µπαλκόνια που βρίσκονται πάνω από τις σειρές των θέσεων είναι 
χαρακτηριστικό παράδειγµα σε πολλούς µεγάλους συναυλιακούς χώρους. Οι θέσεις ακριβώς κάτω από αυτά 
είναι µειονεκτικές και οπτικά και ακουστικά (οι τιµές των θέσεων αυτών µαρτυρούν το µειονέκτηµα αυτό). 
Τα ακουστικά µειονεκτήµατα είναι µία αίσθηση απώλειας της διαύγειας, καθαρότητας του ήχου και ένα 
αίσθηµα αποµάκρυνσης από τον κύριο χώρο, από το οποίο κάποιος συµπεραίνει ότι χαµηλά ηχητικά επίπεδα 
διατηρούνται σε αυτές τις θέσεις. Ωστόσο αυτή η απώλεια δεν είναι ίδια µε την καθυστέρηση των 
ανακλάσεων. Σε πολλούς χώρους τα πρώιµα επίπεδα ήχου σχεδόν δεν επηρεάζονται από την ύπαρξη αυτιών 
των µπαλκονιών. Οι ανακλάσεις πλευρικών τοιχωµάτων µένουν συνήθως ανεπηρέαστες και η παρουσία ενός 
κοντινού πίσω τοίχου πιθανόν αντισταθµίζει την απουσία άλλων ανακλάσεων που είναι δυσδιάκριτες. Ο ήχος 
που φτάνει αργότερα σε όλες τις περιπτώσεις µειώνεται κάτω από αυτήν την προεξοχή όπως φαίνεται και στο 
σχήµα 93. 
 

 
 
Σχήµα 93. Το σχήµα δείχνει ένα θεωρείο στο οποίο φαίνεται πως η κλίση από την οποία φτάνει ο αργοπορηµένος ήχος µειώνεται 
κάτω από την προεξοχή. Ένα κενό πίσω από το θεωρείο µπορεί να παρέχει κάποια αναπλήρωση του ήχου που χάνεται. 
 
Η γωνία µε την οποία ο ήχος που φτάνει αργότερα µπορεί να φτάσει µειώνεται καθώς ένας κινείται µακριά 
από το σηµείο κάτω από το µπροστινό µπαλκόνι. Σύµφωνα µε τους κανόνες της ακουστικής η επίδραση κάτω 
από το µπαλκόνι είναι για να αυξήσει την αντικειµενική καθαρότητα του ήχου και να µειώσει τον πρώιµο 
χρόνο άφιξης, µε αποτέλεσµα όλων αυτών την µείωση της αίσθησης της αντήχησης. Είναι η µειωµένη 
αίσθηση της αντήχησης που γίνεται πρώτα αντιληπτή πριν την έλλειψη της ηχηρότητας, καθώς κάποιος 
αποµακρύνεται από το µπαλκόνι που προεξέχει. Λίγα είναι αυτά που µπορούµε να κάνουµε για να 
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µετριάσουµε τις επίδρασης µιας τέτοιας προεξοχής στον χρόνο αντήχησης. Σε ορισµένες περιπτώσεις ένα 
κενό πίσω από το µπαλκόνι µπορεί να επιτρέψει το φιλτράρισµα του ήχου δίνοντας ένα αίσθηµα του ήχου 
από πίσω για αυτούς που βρίσκονται κάτω από την προεξοχή. Το επίπεδο του ήχου µπορεί να αυξηθεί 
δηµιουργώντας έτσι την οροφή του µπαλκονιού ώστε να δηµιουργεί ανακλάσεις. Βέβαια επειδή αυτές είναι 
πρώιµες ανακλάσεις µπορούν µόνο να εξυπηρετήσουν στην αύξηση της αντικειµενικής καθαρότητας του 
ήχου που γίνεται αντιληπτή και στη µείωση της αντήχησης. ∆ιατηρώντας ένα ψηλό άνοιγµα στην προεξοχή 
αποφεύγεται το πρόβληµα. Η πρόταση του Beranek (1962) είναι ένα καλό κριτήριο: ότι σε έναν συναυλιακό 
χώρο το βάθος πίσω από την προεξοχή δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος του ανοίγµατος. 
 

 
 

Εικόνα 94. Το σχήµα απεικονίζει τις συνιστώµενες αναλογίες των προεξοχών για µία αίθουσα συναυλιών. Beranek 1962. Το βάθος 
D δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος H. 

 
Σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις η συµπεριφορά του ήχου κάτω από µία τέτοια προεξοχή εξαρτάται από 
άλλους παράγοντες σχεδιασµού.  
 

5.4 Μουσική ∆ωµατίου και Χώροι για ρεσιτάλ 
Η επιλογή του κατάλληλου χρόνου αντήχησης για µία αίθουσα για ρεσιτάλ είναι η ίδια αλλά δύσκολη από 
άποψη κρίσης από ότι για εκτέλεση συµφωνικής µουσικής. Σε µία µικρή αίθουσα, οι ανακλάσεις φτάνουν 
νωρίτερα και αυτό σηµαίνει ότι η διατήρηση ικανοποιητικής καθαρότητας του ήχου δεν πρέπει να είναι θέµα 
πρωτεύοντος σηµασίας. Για µεγαλύτερες αίθουσες εκτέλεσης συµφωνικής µουσικής, η ηχηρότητα του ήχου 
σε αποµακρυσµένες θέσεις είναι στα αποδεκτά όρια. Ένας απλός σχεδιασµός για 3000 θέσεις µπορεί να 
κατηγορηθεί για ανεπαρκή ηχηρότητα. Οι αίθουσες για ρεσιτάλ δεν χτίζονται συνήθως µε το µέγιστο αριθµό 
θέσεων. Οι ανάγκες για οπτική επαφή και η ανάγκη για ένα αίσθηµα οικειότητας είναι απαραίτητη για µια 
αίθουσα µουσικής δωµατίου. Η κατάλληλη επιλογή του χρόνου αντήχησης, καθώς επηρεάζει την ηχηρότητα 
του ήχου, πρέπει να είναι λιγότερο αυστηρή σε µικρότερες αίθουσες.    

     Για αίθουσες συµφωνικής µουσικής , ο συνιστώµενος χρόνος αντήχησης είναι µία προγραµµατισµένη 
λειτουργία. Για µικρότερες αίθουσες υπήρχε µία µακρά παράδοση συσχετισµού του βέλτιστου χρόνου 
αντήχησης µε τον όγκο της αίθουσας. ∆ιαφορετικές πηγές απαιτούν διαφορετικές συστάσεις και οι τελικές 
επιλογές των αξιών πρέπει να επηρεάζονται από την εµπειρία και τις µετρήσεις σε ατοµικές αίθουσες, καθώς 
και από τους ακουστικούς σκοπούς του κάθε σχεδιαστή. Ένας µικρότερος χρόνος αντήχησης θα βελτιώσει τη 
µουσική καθαρότητα εις βάρος της αίσθησης της αντήχησης. Μία αίθουσα µε µεγάλο κοινό ή µε πρόσθετους 
ακουστικούς απορροφητές θα ακούγεται πιο ήσυχη. Από οικονοµικής πλευράς, µεγάλα ακροατήρια για τη 
σωστή ρύθµιση του χρόνου αντήχησης είναι πιο ακριβά. Ο συνιστώµενος χρόνος αντήχησης για µουσική 
δωµατίου ήταν 1.4-1.7 δευτερόλεπτα, µικρότερος από ότι για συµφωνική µουσική. Κάποιος µπορεί να 
υποστηρίξει ότι διαφορετικοί χρόνοι αντήχησης απαιτούνται για σόλο ή εµφανίσεις συνόλων. Αλλά η 
ποικιλία των προγραµµάτων για µία αίθουσα εξαρτάται από το µέγεθος της αίθουσας και της σκηνής. 
Μεγαλύτερες αίθουσες θα χρησιµοποιηθούν για εµφανίσεις µεγαλύτερων µουσικών οµάδων, αλλά πολύ 
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πιθανόν και για σόλο εµφανίσεις. Κάτι που οδηγεί κάποιον να σκεφτεί ότι η ρύθµιση του χρόνου αντήχησης 
γίνεται µε βάση τον όγκο της αίθουσας.  
     Υπήρχε για το λόγο αυτό µία διαρκή συζήτηση γύρω από τη βέλτιστη σχέση αυτών των δύο. Ο Watson 
στο βιβλίο του το 1923 έκανε µία πρόταση στην οποία πρότεινε µε µαθηµατικές προσεγγίσεις ότι ο χρόνος 
αντήχησης θα πρέπει να εξαρτάται από την κυβική ρίζα του όγκου. Καµία απλή θεωρία, όµως δεν µπορεί να 
εξηγήσει όλες τις παραµέτρους που εµπλέκονται και πειράµατα δείχνουν ότι µία αδύναµη εξάρτηση του 
µεγέθους της αίθουσας απαιτείται. Η σχέση του χρόνου αντήχησης µε τη συχνότητα είναι ακόµη µία επιπλέον 
ανησυχία για τη διατήρηση της τονικής σταθερότητας. Ένας υψηλής συχνότητας χρόνος αντήχησης κοντά σε 
µεσαίες συχνότητες πρέπει να υποστηρίζει ένα εξαιρετικό φανταχτερό ήχο. Ο χρόνος χαµηλών συχνοτήτων 
καθορίζει την ακουστική ζεστασιά. Ένα µεγαλύτερο πρόβληµα προκύπτει στις αίθουσες για ρεσιτάλ όταν η 
καταληπτότητα της σκηνής είναι µεταβλητή. Αίθουσες µε µεγάλες σκηνές χρησιµοποιούνται τόσο για σόλο 
εκτελεστές, αλλά και για συµφωνικές ορχήστρες. Σε µία µικρή αίθουσα, αυτό µπορεί να προκαλέσει το χρόνο 
αντήχησης να µειωθεί αρκετά µε µία πλήρη ορχήστρα, ενώ σε µία τέτοια περίπτωση κάποιος θα ήθελε ο 
χρόνος αυτός να είναι µεγαλύτερος. Σε µικρές αίθουσες ο έλεγχος των µεταβλητών απορροφητικών υλικών 
είναι πιο ρεαλιστικός από ότι σε µεγάλες αίθουσες. Ανασυρόµενες κουρτίνες είναι ένας τέτοιος τρόπος, αν 
και οι τοποθεσίες τους παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα. Ωστόσο είναι σηµαντικό τα απορροφητικά υλικά 
να µην επισκιάζουν τις πρώιµες ανακλάσεις ή να επηρεάζουν την ακουστική της σκηνής. Εισάγοντας 
απορροφητικά υλικά επίσης µειώνεται το συνολικό επίπεδο ήχου και ηχηρότητας, και αυτό πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασµό αιθουσών.  
     Περιορισµοί για αίθουσες συµφωνικής µουσικής έχουν διατυπωθεί από υποκειµενικά πειράµατα, µε τη 
συµπεριφορά του ηχητικού επιπέδου να σχετίζεται µε τον απευθείας ήχο στα 10 µέτρα από την πηγή. Στην 
περίπτωση των αιθουσών για ρεσιτάλ , οι περιορισµοί και τα πειράµατα είναι λιγότερα από ότι για τις 
αίθουσες συµφωνικής µουσικής. Η καθαρότητα του ήχου δεν πρέπει να αποτελεί πρόβληµα εφόσον έχει 
υπολογιστεί και ρυθµιστεί ο χρόνος αντήχησης. Η αίσθηση της επικάλυψης είναι µικρότερης σηµασίας σε 
παρουσιάσεις µικρών γκρουπ, αλλά η πρόβλεψη και ρύθµιση των πλευρικών ανακλάσεων είναι κύριας 
σηµασίας. Η ακουστική οικειότητα, εγγύτητα εξαρτάται από το επίπεδο ηχηρότητας και της εγγύτητας στην 
πηγή.  
     Όσον αφορά την κατασκευή του σχήµατος των αιθουσών για µουσική δωµατίου υπάρχουν ανησυχίες τόσο 
για τους µικρούς όσο και για τους µεγάλους χώρους µουσικής. Προβλήµατα ηχούς πρέπει να αποφεύγονται, 
αν και είναι λιγότερο πιθανό να είναι ακουστοί σε µικρότερους χώρους όπου οι καθυστερήσεις των 
ανακλάσεων είναι µικρότερες. Η διευθέτηση των θέσεων του κοινού συνεισφέρει σηµαντικά στον καθορισµό 
του χώρου. Οι εκτελεστές έχουν την ανάγκη να νιώσουν ότι επικοινωνούν µε το κοινό. Η καλή οπτική επαφή 
είναι επιθυµητή µε κατάλληλη διάταξη των σειρών των ακροατών. Το ακανόνιστο σχέδιο αιθουσών, όπως σε 
πολλές περιπτώσεις, αδυνατεί να δηµιουργήσει ένα αίσθηµα συγκέντρωσης όταν έχει σειρές σε ευθεία 
γραµµή, ενώ όταν υπάρχει οπτική επαφή µεταξύ των µελών του κοινού, αυτό επιτείνει την κοινή 
συναισθηµατική εµπειρία. Εάν οι αίθουσες πρέπει να είναι επίπεδες ή σχεδιασµένες έτσι ώστε να διαχέουν τις 
ανακλάσεις είναι ένα υπό συνεχή συζήτηση θέµα µεταξύ των σχεδιαστών.  
     Ο Jones (1920)  κάνει µερικά ενδιαφέροντα σχόλια σε σχέση µε µία συζήτηση που έγινε για µία αίθουσα 
πανεπιστηµίου 450 θέσεων. Προτείνει 2 υποθέσεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά ενός χώρου διάδοσης του 
ήχου: ότι ακούγεται πιο ζωντανός από έναν λιγότερο διάχυτο χώρο µε τον ίδιο χρόνο αντήχησης και ότι σε 
διάχυτους χώρους οι χαµηλής συχνότητας χρόνοι αντήχησης δεν υπερβαίνουν αυτούς των µέσων 
συχνοτήτων. Σε αυτήν την πανεπιστηµιακή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ένας µικρότερος χρόνος 
αντήχησης ήταν προτιµότερος αφού η αίθουσα χρησιµοποιείται και για οµιλία, όµως µε ένα υψηλής 
ποιότητας σύστηµα ενίσχυσης. Χρησιµοποιώντας και λαµβάνοντας υπόψη το χαµηλό χρόνο αντήχησης ο 
Jones ήταν στην ευχάριστη θέση να προβεί σε τροποποιήσεις. Βρίσκοντας ότι υπήρχε ένας συγκεχυµένος 
θόρυβος µέσα, πρόσθεσε επιπλέον χαµηλής συχνότητας απορρόφηση µε αποτέλεσµα να προκύψουν 
χαρακτηριστικά ενός σχεδόν επίπεδου χρόνο αντήχησης. Η περίπτωση της διάδοσης των πρώιµων 
ανακλάσεων είναι πιο εµφανής, ειδικά για ανακλάσεις πάνω από το κοινό. ∆ιακριτές πρώιµες ανακλάσεις από 
πάνω τείνουν να δηµιουργήσουν έναν τσιριχτό ήχο ποιοτικά εξαιτίας των επιδράσεων παρεµβολής. Ψηλές 
οροφές προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι ανακλάσεις αυτές δεν θα φτάσουν πρώτες είναι απαραίτητες, ενώ 
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καθιστώντας αυτές διάχυτες στο χώρο θα µπορούσε να αποτελέσει µία λύση. Τα µειονεκτήµατα αυτής της 
‘διάχυτης θεραπείας’ είναι πιθανόν να είναι µείζων σηµασίας σε µικρότερες αίθουσες. Η προτίµηση για καλές 
πλευρικές ανακλάσεις παραµένει βασικό στοιχείο των αιθουσών µουσικής δωµατίου. Το παραδοσιακό 
ακαθόριστο σχήµα τους είναι κοντά στη βέλτιστη επιλογή για αίθουσες τέτοιου είδους. Οι ψηλές οροφές, οι 
στενές αίθουσες είναι επίσης απαραίτητες για να παρέχουν ανακλάσεις από τις προτιµώµενες διευθύνσεις. 
Παράλληλα πλευρικά τοιχώµατα ενισχύουν την ύπαρξη υψηλής πυκνότητας ανακλάσεων.  ∆είκτες από τις 
βασικές διαστάσεις του δωµατίου δεν είναι κρίσιµοι από αριθµητική άποψη, αλλά οι ακαθάριστες αναλογίες 
είναι σηµαντικές.  
     Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι στο Βερολίνο το Chamber Music Hall of the Philharmonie που 
σχεδιάστηκε από τον Wisniewsky και άνοιξε το 1987. Οι ακουστικοί επιβλέποντες ήταν οι Cremer και 
Futterer. Είχε µία τελείως κυκλική σκηνή, και οι θέσεις του ήταν 1064, ενώ ο όγκος του 12500 κυβικά µέτρα. 
Υπάρχουν δύο βασικά προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την κυκλική σκηνή: πώς να στεγαστούν τα 
κατευθυντικά µουσικά όργανα και πώς να παρέχουν πρώιµες πλευρικές ανακλάσεις. Η εµπειρία έδειξε 
προβλήµατα κατευθυντικότητας ειδικά µε τα έγχορδα, τα οποία τείνουν να ‘εκπέµπουν’ µακριά από το σώµα 
τους και ειδικά από τους σολίστες. Σε αυτή την αίθουσα αν και ο χώρος των εκτελεστών ήταν τελείως 
κυκλικός η σκηνή έτεινε να είναι προσανατολισµένη. Ανακλαστικές επιφάνειες τοποθετούνται µπροστά από 
τους εκτελεστές που µπορούν να κατευθύνουν τις πρώιµες ανακλάσεις στους ακροατές που κάθονται πίσω 
από τη σκηνή. 
 

 
 

Σχήµα 95. ∆είχνει το χώρο Μουσικής δωµατίου του Philharmonie. Η ανάκλαση Α στους ακροατές πίσω από τους εκτελεστές 
έρχεται από µία επιφάνεια περιορισµένου ύψους, ενώ η πρόταση χωρίς την ύπαρξη διαδρόµου προσφέρει µία πολύ µεγαλύτερη 
ανακλαστική επιφάνεια . Η ανάκλαση Χ φτάνει πολύ αργά για να φανεί χρήσιµη και διαχέεται από µία κυρτή οροφή. 
 
Ωστόσο ο αρχιτέκτονας του κτιρίου επέµενε στη δηµιουργία ενός διαδρόµου στη µέση των καθισµάτων που 
αφήνει το ύψος των κάθετων επιφανειών ικανό να παρέχει τέτοιες µικρές ανακλάσεις. Με ένα κυκλικό 
σχηµατισµό θέσεων και κυκλικούς περιµετρικούς τοίχους, καµία πλευρική ανάκλαση δεν υπάρχει. Μόνο ο 
διαχωρισµός σε ξεχωριστές περιοχές θέσεων, καθεµία οριοθετηµένη από δικό της τοίχο µπορεί να επιτύχει 
αυτές τις ανακλάσεις. Οι ανακλάσεις από το ταβάνι δηµιουργούν ένα µπέρδεµα καθώς επισκιάζουν τις 
ανακλάσεις από άλλους ανακλαστήρες. Οι υπεύθυνοι για την ακουστική του Chamber Music Hall of the 
Philharmonie ήταν υποχρεωµένοι να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες που αφορούσαν τις πρώιµες πλευρικές 
ανακλάσεις και να στηριχθούν στις χωρικές επιπτώσεις κυρίως για την αντήχηση, η οποία καθίσταται διάχυτη 
από το διαχωρισµό του κοινού, και από διαχυτές και ανακλαστήρες τοποθετηµένους στις οροφές. Και τα δύο 
προβλήµατα που αναφέρθηκαν µπορούν να γίνουν αντιληπτά σε διαφορετικές θέσεις γύρω από τη σκηνή. Ο 
χρόνος αντήχησης επιλέχθηκε να είναι 1.8 δευτερόλεπτα, που σηµαίνει ότι υπάρχει ένας ζωντανός ήχος. Η 
οροφή σαν ‘τέντα’ προσφέρει ισχυρές ανακλάσεις σε αποµακρυσµένες θέσεις και συµβάλλει σε οµοιοµορφία. 
Η αίθουσα χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία για σύνολα όπως από κουαρτέτα εγχόρδων έως  σύνολα ορχήστρας.  
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5.5 Κατασκευή αιθουσών για όπερα και χαρακτηριστικά 
Η ανθρώπινη φωνή είναι ένα συναρπαστικό όργανο. Οι φωνητικές χορδές είναι υπεύθυνες για τη συχνότητα 
της κάθε νότας που παράγεται από αυτές. Όπως και µε τα όργανα η θεµελιώδης νότα που υπάρχει είναι η 
χαµηλότερη νότα , υπάρχουν και πολλές αρµονικές αυτής της θεµελιώδους συχνότητας που παράγονται 
ταυτόχρονα. Ο χαρακτήρας του ήχου των διαφορετικών οργάνων προκύπτει εξαιτίας των συγγενικών 
εντάσεων αυτών των αρµονικών. Για τον τραγουδιστή η ένταση των ποικίλων αρµονικών χαρακτηρίζει τη 
φωνή του και επηρεάζεται από τις φωνητική έκταση και των ποικίλων οδών των φωνητικών χορδών και 
χειλιών. Οι φωνητικές οδοί συµπεριφέρονται σαν ένα αντηχείο που βελτιώνει συγκεκριµένες συχνότητες και 
καταστέλλει άλλες. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φωνής είναι η ικανότητά της να τροποποιεί αυτές τις 
ηχηρές συχνότητες αλλάζοντας το σχήµα της φωνητικής οδούς. Οι διαφορετικοί παραγόµενοι ήχοι από την 
οµιλία προκύπτουν µε την κίνηση του σαγονιού, του σώµατος και του χτυπήµατος της γλώσσας. Ο χειρισµός 
της φωνής είναι το κύριο στοιχείο των τραγουδιστών για να βελτιώσουν τον ήχο που παράγεται. Ο Sundberg 
(1977) αναφέρει ότι για ενήλικες άντρες κυµαίνονται από 250 έως 700 Hz, πάνω από 1,5 οκτάβα. Οι βασικές 
συχνότητες, ωστόσο είναι ίδιες σε άντρες και γυναίκες. Έτσι αυτό δείχνει τη δυσκολία των σοπράνο να 
τραγουδήσουν στην ψηλή περιοχή 1000 Hz.  
Ορχήστρα 
Ο λόγος τοποθέτησης της ορχήστρας σε µία υψωµένη σκηνή είναι για να βελτιώσουµε την οπτική εικόνα και 
το ακουστικό αποτέλεσµα. Τοποθετώντας την χαµηλά ή σε ένα ‘βαθούλωµα’ δεν υπάρχει απευθείας 
µετάδοση του ήχου στο κοινό. Σαν αποτέλεσµα χάνεται η λαµπρότητα του ήχου της ορχήστρας. Αυτό γίνεται 
αντιληπτό κατά την εισαγωγή της όπερας-προοίµιο αλλά γίνεται λιγότερο αντιληπτό όταν βγαίνουν οι 
τραγουδιστές.  
 

Σχεδιασµός αιθουσών όπερας 
Ο σχεδιασµός αιθουσών όπερας προέρχεται από τη δηµιουργία των προσκηνίων. Το πλάτος του προσκηνίου 
µίας µεγάλης όπερας είναι τυπικά 14 µέτρα, αλλά συναντούµε και µεγαλύτερα µεγέθη όπως 18 µέτρα. 
Μικρότερα από 10 µέτρα είναι συνηθισµένα σε πιο µικρούς και οικείους χώρους. Το ύψος έως 9 µέτρα είναι 
το συνηθισµένο για µεγαλοπρεπή κτίρια όπερας. Όσον αφορά τις επιφάνειες υπάρχει συνήθως µία πάνω από 
όλες τις υπόλοιπες που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή και λεπτοµέρεια. Ο κύριος στόχος κατά το σχεδιασµό είναι 
να βελτιωθεί ο ήχος των τραγουδιστών σε σχέση µε την ορχήστρα. Η επιφάνεια µπροστά από το προσκήνιο 
είναι πλησιέστερα στους εκτελεστές και είναι σε θέση να επιτύχει το ρόλο της καλύτερα. Με κατάλληλο 
προσανατολισµό, µία σηµαντική ανάκλαση για τους τραγουδιστές µεµονωµένα µπορεί να προσανατολιστεί 
από την επιφάνεια του προσκηνίου στο κοινό. Σχ. 96 

 

 
 

Εικόνα 96. Το σχήµα απεικονίζει τις ανακλάσεις που σχετίζονται µε το σχεδιασµό αιθουσών όπερας. 
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5.5.1 Σχεδιασµός οροφής 
Η επιφάνεια αµέσως µπροστά από το προσκήνιο πάνω από την ορχήστρα είναι επίσης πολύ σηµαντική για να 
βελτιώσει το ακουστικό αποτέλεσµα της φωνής των τραγουδιστών. 
 

 
 

Εικόνα 97. Ένα κεκλιµένο ταβάνι µπροστά από το προσκήνιο στέλνει τις ανακλάσεις στα επάνω ‘µπαλκόνια-θεωρείο’ που ήδη 
δέχονται αυτές των κάθετων επιπέδων του τοίχου 

 
Αν η οροφή έχει κλίση προς τα πάνω από το προσκήνιο σε ένα επίπεδο ταβάνι  η φωνή των τραγουδιστών 
ανακλάται στα µπαλκόνια, που ήδη λαµβάνουν την ανάκλαση από το επίπεδο ταβάνι, αντί για τα καθίσµατα 
όπου απαιτούνταν επιπλέον ανακλάσεις.  
Οι Winkler και Fasold πρότειναν µία σειρά από οριζόντιες επιφάνειες πάνω από το πιτ της ορχήστρας Σχ 98 
οι οποίες έχουν διπλό πλεονέκτηµα του να προσφέρουν ανάκλαση κάτω στα καθίσµατα για τη φωνή του 
τραγουδιστή και να κατευθύνουν τον ήχο της ορχήστρας πίσω στο pit. 

  
 

 
 

Εικόνα 98. Ανακλάσεις από οριζόντιες επιφάνειες πάνω από το πιτ της ορχήστρας (Fasold and Winkler, 1976) 
 

Το πρόβληµα ωστόσο µε τέτοια κατασκευή είναι σε µεγάλες αίθουσες οι καθυστερήσεις των ανακλάσεων 
που γίνονται µεγαλύτερες. Σε περιπτώσεις που οι επιφάνειες δεν µπορούν να τοποθετηθούν πάνω από το πιτ 
χαµηλά, αυτό το τµήµα και το υπόλοιπο του µπροστινού µέρους της οροφής πρέπει να γίνει ακουστικά 
διαχυτικό. Η οροφή είναι µία σηµαντική επιφάνεια διαθέσιµη για ακουστικές ανακλάσεις. Οι οροφές µε θόλο, 
που έγιναν δηµοφιλείς το 19ο αιώνα, είχαν το ακουστικό χαρακτηριστικό του να κατευθύνουν τον ήχο σε 
ορισµένες κατευθύνσεις, συχνά στερώντας τις επάνω θέσεις από αυτές τις ανακλάσεις. Στα µοντέρνα σχέδια 
ένα επιπλέον πρόβληµα που προστέθηκε όσον αφορά το σχεδιασµό της οροφής ήταν ο φωτισµός της σκηνής. 
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Οι σχισµές από τα φώτα παγιδεύουν τον ήχο, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για ακουστικούς σκοπούς. 
Κρεµασµένες/αιωρούµενες ‘γέφυρες’ µε φώτα µπορούν θεωρητικά να γίνουν ακουστικά διαφανής αλλά δεν 
είναι δηµοφιλείς επειδή χάνεται το φως. 
 

5.5.2 Σχεδιασµός µπαλκονιών 
Η σηµαντικότερη επίδραση των ατόµων που βρίσκονται κάτω από τέτοιες προεξοχές είναι η µείωση των 
ανακλώµενου ήχου. Για την οµιλία αυτό δεν είναι σοβαρό πρόβληµα εκτός και αν τα επίπεδα του ήχου είναι 
πολύ χαµηλά , επειδή αυξάνεται η αναλογία του πρώιµου ήχου και συνεπώς αυξάνεται η ευκρίνεια. Για 
παραστάσεις η µείωση του ήχου στις θέσεις κάτω από τις προεξοχές είναι αντιληπτή µετά από λίγες σειρές 
της προεξοχής, κάνοντας τους ακροατές να νιώθουν αποµακρυσµένοι από τους µουσικούς. Με την όπερα να 
βρίσκεται στο ενδιάµεσο µεταξύ µουσικής και οµιλίας, τα κριτήρια για σχεδιασµό των µπαλκονιών είναι 
πιθανό να είναι µεταξύ της αίθουσας συναυλιών και των θεάτρων δράµατος. Ο Beranek (1962) συνιστά για 
την όπερα ότι το βάθος των µπαλκονιών δεν πρέπει να υπερβαίνει δύο φορές το ύψος.  

 

 
 

Εικόνα 99. Απεικόνιση των συνιστώµενων αναλογιών των µπαλκονιών-προεξοχών. 
 

∆υστυχώς η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή. Είναι κάτι περισσότερο από την αναλογία βάθους και ύψους 
που επηρεάζει τη συµπεριφορά του ήχου κάτω από την προεξοχή. Ο βαθµός στον οποίο ο ήχος ανακλάται 
από το κύριο αµφιθέατρο χώρο της προεξοχής επηρεάζεται. Ο ήχος που φτάνει κάτω από την προεξοχή είναι 
χειρότερος σε αίθουσες όπερας εξαιτίας της παρουσίας του ανοίγµατος του προσκηνίου.  
 

 
 

Εικόνα 100. Παρουσίαση µιας αίθουσας για όπερα, που δείχνει τη µικρή γωνία από την οποία ο ήχος φτάνει στις θέσεις κάτω από 
την προεξοχή. 

 
Τα σκηνικά της σκηνής είναι ακουστικά πιο απορροφητικά και όχι τόσο ανακλαστικά, αλλά ο ανακλώµενος 
ήχος µπορεί να φτάσει τα µέλη του κοινού από αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό µπορεί να αφήσει µία µικρή 
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γωνία από την οποία ο µετέπειτα ήχος µπορεί να γίνει αντιληπτός κάτω από την προεξοχή. Για τη ρύθµιση 
όλων αυτών υπάρχει µία αξιόπιστη λύση που είναι η χρήση ακουστικών µοντέλων. Με σκοπό τη βελτίωση 
των επιπέδων του ήχου κάτω από τα µπαλκόνια/προεξοχή , οι ανακλάσεις από έναν πίσω τοίχο ή από τη 
σοφίτα του µπαλκονιού µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Αυτό βοηθάει στην αύξηση της ηχηρότητας του ήχου 
στις θέσεις της προεξοχής, αλλά δεν βοηθάει πολύ στην επίλυση του προβλήµατος του ανεπαρκούς 
ανακλώµενου ήχου. Η πιο αξιόλογη τεχνική είναι να διατηρήσουν ένα µεγάλο άνοιγµα στην προεξοχή, αλλά 
αυτό είναι αντίθετο µε τη στέγαση όλο και περισσότερων ατόµων. Στα παραδοσιακά θέατρα Μπαρόκ, τα 
µπαλκόνια ήταν περίπου οριζόντια κατά µήκος των πλαγίων τοίχων. Αυτό έχει ευδιάκριτα πλεονεκτήµατα για 
αυτούς στα καθίσµατα, που µπορούν να λαµβάνουν διεσπαρµένες ανακλάσεις από τη σοφίτα και τους 
πλάγιους τοίχους. 

 
 

Εικόνα 101. Το σχήµα δείχνει τις ανακλάσεις που µπορεί να προκύψουν από τις επιφάνειες των προεξοχών σε µία αίθουσα για 
όπερα. 

 
Υπάρχουν, ωστόσο, οπτικά και ακουστικά µειονεκτήµατα για το κοινό στα οριζόντια πλάγια µπαλκόνια, 
ιδιαιτέρως για εκείνους που είναι ψηλά και κοντά στη σκηνή. Η φυσιολογική θεραπεία, που είναι συνήθως 
αποτελεσµατική όσον αφορά την οπτική πλευρά, είναι να συγκεντρώνουν τα µπαλκόνια πάνω από το τέλος 
της σκηνής, αλλά αυτό προκαλεί µία απώλεια του ήχου των ανακλάσεων τόσο προς τα καθίσµατα και για 
αυτούς στα µπροστινά µπαλκόνια που βρίσκονται µπροστά στη σκηνή. Η µόνη λογική επίλυση φαίνεται να 
είναι η χρήση µιας σειράς ‘τµηµάτων’ µπαλκονιών που κατεβαίνουν στους πλάγιους τοίχους.  
 

5.5.3 Σχεδιασµός µακρών τµηµάτων 
Οι θέσεις στις προεξοχές/ µπαλκόνια είναι αναπόφευκτες και ειδικά στις αίθουσες όπερας. Από οπτικής 
πλευράς η εγγύτητα στη σκηνή είναι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα, καθώς είναι η πιο σηµαντική θέση για 
οπτική εικόνα της σκηνής πίσω από το προσκήνιο. Βαθιές προεξοχές είναι ανεπιθύµητες από οπτικής 
πλευράς , αλλά όπως πρότεινε και ο Reichardt (1979), η αίσθηση της αποµόνωσης είναι λιγότερο σοβαρή 
κάτω από την προεξοχή στο επίπεδο των καθισµάτων. Με βάση τα ακουστικά κριτήρια οι καλύτερες θέσεις 
των καθισµάτων σε πολλές αίθουσες βρίσκονται ‘στο θεό’, όπου υπάρχει συνήθως καλή ισορροπία και ένα 
δυνατός ήχος εξαιτίας των ανακλάσεων από την οροφή. Έτσι φαίνεται να µην υπάρχει υπεροχή των θέσεων 
σε βαθιά τµήµατα προεξοχών, και οι θέσεις στα τµήµατα των µπαλκονιών που προσεγγίζουν τους πλάγιους 
τοίχους να είναι περισσότερο µειονεκτικές όσον αφορά την οπτική πλευρά.  
 

 
 
5.5.4 Ο σχεδιασµός του χρόνου αντήχησης 

Η διαµάχη όσον αφορά τα κριτήρια και τις απαιτήσεις για οµιλία και µουσικές εκτελέσεις είναι η ρύθµιση 
του χρόνου αντήχησης για τις αίθουσες όπερας. Ο σχεδιασµός του όγκου των αµφιθεάτρων εν αντιθέσει µε το 
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χρόνο αντήχησης µεσαίων συχνοτήτων για δέκα αίθουσες όπερας φαίνεται στο σχήµα 102 που δείχνει µία 
ποικιλία µεταξύ 0.9 και 1.8 δευτερολέπτων. 
 

 
 

Σχήµα 102. Το σχήµα απεικονίζει τους όγκους σε σχέση µε το χρόνο αντήχησης σε µεσαίες συχνότητες 10 αιθουσών όπερας: B, 
Deutsche Oper, Berlin ,C, London Coliseum, D, Semper Oper, Dresden, F, Festspielhaus, Bayreuth, L, Covent Garden, London, M, 
La Scala Milan, N, Metropolitan Opera House, New York, S, Sydney Opera House, Opera Theatre ,V, Staatsoper, Vienna, X, 
Buxton Opera House. 
 
Ο µικρός χρόνος αντήχησης είναι οικείος σε αίθουσες όπερας σχεδιασµένες για δράµα, όπως και στην 
περίπτωση του Buxton Opera House. Αλλά ο χρόνος αντήχησης µόνο 1 δευτερολέπτου είναι σίγουρα 
µικρότερος από αυτόν που θεωρείται κατάλληλος για µουσική. Αντιθέτως, χρόνος 1.8 δευτερόλεπτα είναι 
ιδανικός για ορχηστρική µουσική, αλλά είναι απίθανο να γίνει κατανοητή η οµιλία. Αν για παράδειγµα ήταν 
µόνο οι όπερες του Μότσαρτ που ήταν να παρουσιαστούν στο συγκεκριµένο χώρο, η κατάσταση θα ήταν 
απλή. ( ο χρόνος για τις παραστάσεις για όπερες του Mozart ήταν κοντά στο 1 δευτερόλεπτο, Meyer, 1986). 
Αλλά ειδικά για τον Wagner µεγαλύτεροι χρόνοι απαιτούνται, όπως και για πολλές µεταροµαντικές όπερες. 
Χρόνος αντήχησης για όπερες µεταξύ 1.3 και 1.8 δευτερόλεπτα φαίνεται να είναι κατάλληλος, µε την τελική 
επιλογή να γίνεται ανάλογα µε το γούστο των ακουστικών συντελεστών. Μία λύση για αυτή τη διαφορά που 
απαιτείται µεταξύ οµιλίας και µουσικής είναι να βελτιώσουµε τις πρώιµες ανακλάσεις σε σηµείο όπου η 
οµιλία να είναι κατανοητή παρά το µεγάλο χρόνο αντήχησης. Αυτό συµβαίνει αυτόµατα για θέσεις κάτω από 
τις προεξοχές µπαλκονιών. 
      Τα κατάλληλα χαρακτηριστικά της ρύθµισης των συχνοτήτων για τον χρόνο αντήχησης βρίσκονται 
επίσης στο ενδιάµεσο µεταξύ οµιλίας και ακουστικής. Ένας µεγαλύτερος χρόνος αντήχησης του  µπάσου 
είναι ανεπιθύµητος για οµιλία. Το ίδιο ισχύει και για ορχηστρική µουσική , εφόσον οι ήχοι υψηλών 
συχνοτήτων καταστέλλονται εξαιτίας της απουσίας οπτικής επαφής µε τη σκηνή. Μία µέγιστη αύξηση 20 % 
στα 125Hz σχετική µε το χρόνο αντήχησης των µεσαίων συχνοτήτων είναι πιθανό να είναι αποδεκτή. Στο 
άλλο άκρο η παρουσία της φωνής στη σκηνή επιβάλλει τη διατήρηση στα 2 και 4 Hz του χρόνου αντήχησης 
όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο. Το περιθώριο για να γίνει αυτό είναι περιορισµένο εφόσον οι ακροατές 
είναι ο κύριος απορροφητής. Υπερβολικοί πορώδης απορροφητές, όπως είναι οι κουρτίνες κα. πρέπει να 
αποφεύγονται. Στους περισσότερους χώρους η επιλογή του κατάλληλου χρόνου αντήχησης απαιτεί την 
κατάλληλη επιλογή του ύψους της οροφής. Αλλά για την όπερα υπάρχουν άλλοι ισχυρισµοί για την 
τοποθεσία της οροφής , τόσο για τον κατάλληλο φωτισµό όσο και για την παραγωγή των κατάλληλων 
ακουστικών ανακλάσεων στα καθίσµατα που είναι πολύ µπροστά. Στο σχεδιασµό των παραδοσιακών χώρων 
όπερας, το κύριο στοιχείο της ευελιξίας είναι το µέγεθος του εκάστοτε χώρου που καταλαµβάνουν τα 
µπαλκόνια. Αν η οροφή είναι ήδη πολύ ψηλή, αυξάνοντας το βασικό όγκο ο χρόνος αντήχησης αυξάνεται. Η 
ανάγκη για περιορισµό της αύξησης του χρόνου αντήχησης χαµηλών συχνοτήτων υπονοεί την επιπλέον 
απορρόφηση χαµηλών συχνοτήτων  στις επιφάνειες των ακροατών. Επίπεδοι απορροφητές είναι µία πιθανή 
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λύση. Αλλά µε τις περισσότερες επιφάνειες ήδη να παρουσιάζουν ένα ειδικό ρόλο, η εξυπνάδα του χειρισµού 
της κατάστασης αυτής είναι απαραίτητη.  

 
5.5.5 Σχεδιασµός της σκηνής 

Για την παρουσίαση έργων όπερας, οι ακουστικές συνθήκες της σκηνής είναι πολύ σηµαντικές, ειδικά για 
τους τραγουδιστές. Οι µόνες επιφάνειες πίσω από το άνοιγµα του προσκηνίου για την υποστήριξη των 
πρώιµων ανακλάσεων των τραγουδιστών είναι χαρακτηριστικά της τοποθέτησης των σκηνικών. Υπάρχουν 
πολλά να ειπωθούν για τα σκηνικά της σκηνής που είναι ιδιαιτέρως ανακλαστικά, κατασκευασµένα από ξύλο 
αντί για µουσαµά. Φυσικά δεν χρησιµοποιούν όλες οι σκηνές στις όπερες τέτοια σκηνικά. Στην 
πραγµατικότητα οι ανοιχτές σκηνές γενικά ακούγονται ως αντηχητικές εξαιτίας της παρουσίας του σκηνικού 
τοποθέτησης στη σκηνή. Στους υπερβολικά αντηχητικούς χώρους πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση 
απορροφητικών επιφανειών στη σκηνή και η τοποθέτηση κουρτινών πάνω από τη σκηνή. Οι ακουστικές 
απαιτήσεις για τους τραγουδιστές στη σκηνή µέχρι σήµερα ήταν το αντικείµενο µίας µόνο µελέτης, των 
Marshall και Meyer (1985). Με βάση πειράµατα σε τεχνητούς χώρους, βρήκαν ότι οι τραγουδιστές ήταν 
περισσότερο ευαίσθητοι σε αντήχηση, καθώς και αντίθετοι σε ορισµένες πρώιµες ανακλάσεις. Προκειµένου 
οι πρώιµες ανακλάσεις να διευκόλυναν, έπρεπε να φτάνουν µε µία µικρή καθυστέρηση λιγότερο από 35ms, 
που υπονοεί µία µέγιστη απόσταση για τις ανακλαστικές επιφάνειες µόνο 6 µέτρων από τον τραγουδιστή. 
      Όσον αφορά το σχεδιασµό για αίθουσες όπερας, ορισµένη αντήχηση πάντα θα υπάρχει σε τέτοιους 
χώρους. Για να ακούνε οι τραγουδιστές απαιτούνται επιφάνειες ορατές από τη σκηνή από τις οποίες ο 
αντηχητικός ήχος µπορεί να ανακλαστεί. Αν αυτές οι υποθέσεις και τα συµπεράσµατα των πειραµάτων είναι 
σωστά, λίγες επιφάνειες µπορούν να είναι αρκετά κοντά ώστε να βοηθήσουν τον τραγουδιστή µε τις πρώιµες 
ανακλάσεις. Τέτοια υποστήριξη για τους τραγουδιστές µπορεί πάντα να βοηθηθεί από ηλεκτρονικά 
συστήµατα. Ωστόσο αυτή η λύση δεν µπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά το 
σχεδιασµό αιθουσών όπερας. Με βάση µία έρευνα που έγινε σε 5000 θεατές όπερας διαπιστώθηκε ότι η 
ορχήστρα ήταν πολύ δυνατά σε σχέση µε τους τραγουδιστές (Mackenzie,1985). Η βελτίωση της ισορροπίας 
µεταξύ αυτής της σχέσης µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση του µερικώς καλυπτόµενου pit αλλά πρέπει να 
σταθµιστεί µε την απροθυµία των µουσικών να παίξουν σε αυτήν. Το µερικώς καλυµµένο pit απαιτείται για 
οικονοµικούς λόγους, αφού το pit που προβάλει σε χώρους µε πάγκους καθισµάτων µειώνει τα έσοδα από 
θέσεις που διαφορετικά θα ήταν καθίσµατα µε κύρος. 
 

 
 

Εικόνα 103. Τυπικό σχέδιο του µερικώς καλυπτόµενου πιτ της ορχήστρας (G.M. Naylor) 

 
Υπάρχουν πολλά προβλήµατα και παράπονα ειδικά από τους µουσικούς. Υπάρχουν συχνά πολλά εργονοµικά 
προβλήµατα, ειδικά έλλειψη χώρου. Η ανάγκη να συντηρηθεί η οπτική επαφή των σειρών µε τον µαέστρο 
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συχνά έχει σαν αποτέλεσµα ένα pit σε σειρές µε επιπρόσθετες αυξανόµενες πλατφόρµες που να παρέχουν 
περισσότερες αλλαγές στα επίπεδα του δαπέδου. Αυτό ουσιαστικά µειώνει το διαθέσιµο χώρο για τους 
µουσικούς. Για αυτούς τους λόγους ένα µεγαλύτερος χώρος από ότι στις αίθουσες συναυλιών είναι 
απαραίτητος. Η κατάλληλη οπτική επαφή µεταξύ των εκτελεστών είναι συνήθως δύσκολη να επιτευχθεί µε 
τις σειρές των pit. Γυρνώντας στις ακουστικές συνθήκες, τα υπερβολικά επίπεδα ήχου σε καλυµµένα  pit 
συνεισφέρουν όχι µόνο σε ένα ενοχλητικό περιβάλλον, αλλά και σε ένα επικίνδυνο. Ο Naylor αναφέρει τις 
µετρήσεις σε ένα τµήµα ξύλινων πνευστών. Έκπληξη προκαλεί ότι οι µουσικοί που παίζουν σε pit υποφέρουν 
µόνιµα από απώλεια ακοής. Τέτοια υψηλά επίπεδα ηχητικού επιπέδου κάνουν το παίξιµο σε σύνολα πολύ 
δύσκολο. 
      Ωστόσο προβληµατική είναι και η επικοινωνία από τη σκηνή. Η ικανότητα ενός εκτελεστή οργάνου να 
παίζει µαζί µε έναν τραγουδιστή  είναι προφανώς πολύ σηµαντική, αν και οι περισσότεροι εκτελεστές έχουν 
σχολιάσει ότι δεν µπορούν να ακούσουν τους τραγουδιστές, αν και θα το ήθελαν και θα τους βοηθούσε. Για 
τον εκτελεστή οργάνου καθεαυτό µία µερική αίσθηση του ήχου που παράγει ο ίδιος που επιστρέφει από το 
κοινό είναι χαρακτηριστικό των περισσότερων περιπτώσεων εκτέλεσης. Το ποσό του ήχου που επιστρέφει 
πίσω από το pit είναι γενικά πολύ µικρό. Με βάση τις ακουστικές προϋποθέσεις τα τµήµατα των προεξοχών 
των pit συµπεριφέρονται σαν ένας διπλός χώρος στο αµφιθέατρο µε διπλή αντηχητική φθορά. Η αρχική κλίση 
της φθοράς καθορίζεται από τις τοπικές συνθήκες ακουστικής στο pit µε τις φθίνουσες σειρές να 
ανταποκρίνονται σε αντηχητικούς χρόνους µόλις 0.35-0.7 δευτερολέπτων. Το αποτέλεσµα είναι ότι ο 
εκτελεστής στην προεκβολή-προεξοχή του pit είναι πιθανό να ακούει έναν ήχο του αµφιθεάτρου όταν όλοι 
δίπλα έχουν σταµατήσει να παίζουν. 
      Μία λύση σε αυτά τα ποικίλα προβλήµατα δεν είναι εύκολο να βρεθεί. Οι µη-ακουστικές µεταβλητές 
είναι οι φυσικές διαστάσεις του pit , ο βαθµός της κάλυψής του και το ύψος του ανοίγµατος. Οι επιφάνειες 
του pit είναι σηµαντικό να χρησιµοποιηθούν µε απορρόφηση ή διάχυση ,αλλά ενώ για παράδειγµα η 
απορρόφηση θα µειώσει τα επίπεδα του ήχου επίσης θα µειώσει την επικοινωνία. Για να βοηθήσουµε την 
επικοινωνία, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί ηλεκτρονική βοήθεια, αλλά υπάρχει η απορία αν αυτό 
θα ήταν αποδεκτό από τους µουσικούς. Στο παρακάτω σχήµα (σχ 104) φαίνονται οι τυπικές διαστάσεις ενός 
πιτ µιας ορχήστρας.  
 

 
 
Εικόνα 104. Τυπικές διαστάσεις του πιτ της ορχήστρας για αίθουσες όπερας: προεξοχή της σκηνής V ,1-2m , βάθος του πιτ D, 2.5-

3.5m , ύψος ορχήστρας, H, 1m. 
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Εικόνα 105. Απεικόνιση του πιτ της ορχήστρας σε αίθουσα συναυλιών. 
 

Η κορυφή της ορχήστρας είναι συνήθως σε σειρά µε τη σκηνή. Ο βαθµός στον οποίο εκτείνεται η προεξοχή 
σε µερικούς χώρους είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από 2 µέτρα όπως αναφέρεται στο σχήµα. Τα 4 µέτρα είναι 
το όριο που δεν θα έπρεπε να ξεπεραστεί και στο σχεδιασµό µεγάλων αιθουσών. Το βάθος της προεξοχής 
πρέπει να είναι το ελάχιστο των 2 µέτρων. Πρέπει να είναι, όµως, ψηλότερο για pit µε µεγαλύτερες προεξοχές 
για να επιτρέπουν σε όλους τους µουσικούς να διατηρούν την οπτική επαφή µε το κοινό. Η ιδανική λύση 
είναι να έχουµε όλη την επιφάνεια του δαπέδου σε υψώµατα. Εάν το κόστος είναι πολύ ακριβό, κάτι που 
είναι πολύ πιθανό, τότε ο σχεδιασµός πρέπει να είναι έτσι ώστε να επιτρέπει µεγάλη ευελιξία η οποία να 
επιτρέπει αλλαγές. Το µέγεθος του pit πρέπει κανονικά να υπολογίζεται µε βάση των αριθµό των µουσικών 
που θα στεγαστούν. Ο Naylor και οι φοιτητές του συνιστούν µία κατανοµή του 1,5m2 για κάθε εκτελεστή στα 
pit (ιδιαίτερα ψηλότερο από το 1,1 m2 για κάθε παίχτη αιθουσών συναυλιών. Αυτή η µέτρηση από µόνη της 
µας δίνει ένα σηµαντικό στοιχείο ευελιξίας. Οι αναλογίες δεν πρέπει να είναι υπερβολικές. Το πλάτος πρέπει 
να είναι µικρότερο από 4 φορές του µήκους. Μερική απορρόφηση σε ένα µερικώς καλυµµένο pit είναι 
επιθυµητή σε ορισµένες περιπτώσεις. Η απορρόφηση έχει ως στόχο να επιτύχει 2 πράγµατα: να µειώσει το 
ηχητικό επίπεδο στο pit και να µειώσει το ηχητικό επίπεδο της ορχήστρας βελτιώνοντας την ισορροπία. Από 
έρευνες, ωστόσο, φάνηκε ότι αυτή η ισορροπία υπήρχε σε βάρος των τραγουδιστών. Αν και θεωρητικά αυτό 
µπορεί να ρυθµιστεί από µαέστρο, υπάρχει ένας περιορισµός του πόσο πιανίσιµο µπορούν ατοµικά να 
παίξουν τα όργανα, ειδικά τα ξύλινα πνευστά. Το πρόβληµα µε την απορρόφηση είναι η µείωση της 
ενίσχυσης που λαµβάνουν οι µουσικοί από το χώρο της σκηνής. Αυτό µπορεί να αναπληρωθεί µε την 
τροφοδοσία/ενίσχυση του ήχου και τη βελτίωσή του από µικρόφωνα κοντά στη σκηνή και στα από το 
αµφιθέατρο προς το καλυµµένο µέρος του pit.  
     Ο Mackenzie (1985) αναφέρεται σε πρότυπα πειράµατα σε ένα συγκεκριµένο pit όπου επιτεύχθηκε µία 
µείωση των 3 dB στο επίπεδο του αµφιθεάτρου κάνοντας την οροφή του pit πιο απορροφητική. Μία 
αντίστοιχη µείωση θα συµβεί και στο ανακλώµενο επίπεδο ήχου στο pit .Τέτοιες αλλαγές είναι σηµαντικές, 
αλλά ορισµένες φορές απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων. Η εµπειρία προτείνει ότι τέτοια 
ηλεκτρονικά συστήµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα λεπτοµερώς µε υψηλή τεχνική και µε ένα µεγάλο 
αριθµό µεγαφώνων τοποθετηµένων στην οροφή του pit , καθώς και προσεχτική τοποθέτηση των µικροφώνων 
,φίλτρων κα. Αυτή η λύση απαιτεί περισσότερα πειράµατα, αλλά όσο τα ηλεκτρονικά συστήµατα γίνονται πιο 
κοινά στα αµφιθέατρα τόσο γίνονται πιο απαραίτητα. Λιγότερο αµφιλεγόµενες είναι οι ερωτήσεις για 
διάδοση στις επιφάνειες του pit. Μία αξιόλογη έρευνα έγινε από τον Harkness (1984) για την  Sydney Opera 
House. Όχι µόνο χρησιµοποιήθηκαν µπαλώµατα από απορροφητικές επιφάνειες και διαχυτές γύρω από τις 
επιφάνειες αυτού του  pit, αλλά επιπλέον εισήγαγε κάθετες οθόνες µεταξύ διαφορετικών γκρουπ οργάνων. Η 
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λογική αυτού ήταν ότι κάποια όργανα είναι πιο αδύναµα σε σχέση µε άλλα και µόνο διαχωρίζοντας τα 
αδύναµα από τα δυνατά όργανα µπορούν οι µπροστινοί να ακούσουν τον εαυτό τους. Αναφέρει 
χαρακτηριστικά ότι η απόκριση στους αποµακρυσµένους /χωριστούς τοίχους ήταν πολύ αρνητική. Ένας 
µπορούσε να συµπεράνει ότι το µέγεθος το µέγεθος του pit δεν είναι καθορισµένο, επιτρέποντας  έναν ευρύ 
χώρο για διαχωριστικούς τοίχους και πρόσθετους διαχυτές. Το βασικότερο στοιχείο για το σχεδιασµό είναι να 
γίνει έτσι ώστε να επιτρέπεται ευελιξία και πειράµατα και έρευνες κατά τη διάρκεια ‘ζωής’ του εκάστοτε 
κτιρίου και της χρήσης του. (Barron M., Beranek Leo) 

5.6  Σχεδιασµός των αιθουσών για οµιλία                                                                                  

 Όταν σχεδιάζεται µία αίθουσα για οµιλία πρέπει ο οµιλητής να ακούγεται καθαρά σε όλο το ακροατήριο. Οι 
ποσοτικές δοκιµές του βαθµού καθαρότητας της οµιλίας συνίστανται στην εκφώνηση του οµιλητή ενός 
αριθµού µονοσύλλαβων λέξεων. Οι ακροατές σηµειώνουν τι συλλαβές άκουσαν ακριβώς. Ακολουθεί µία 
ποσοστιαία ανάλυσης των συµφώνων και φωνηέντων που αναγνωρίστηκαν σωστά για να καθοριστεί ο 
δείκτης επί της εκατό (articulation index P.S.A). Κανονικά, οµιλία µπορεί να γίνει καταληπτή έστω και αν 
µερικές συλλαβές δεν είναι καταληπτές. Αυτό οφείλεται στο ότι ο ακροατής αντιλαµβάνεται το νόηµα όταν 
ακούσει την πλήρη πρόταση. Ακόµα και σε τέλεια κατάσταση ακροαµατικότητας, η µέγιστη τιµή P.S.A είναι 
περίπου 95% λόγω λαθών που δεν µπορούν να αποφευχθούν. Η τιµή 80% του P.S.A καθιστά ικανό το 
ακροατήριο να αντιληφθεί την οµιλία χωρίς προσπάθεια. Σε µία αίθουσα που η τιµή P.S.A είναι 75% ο 
ακροατής πρέπει να καταβάλει προσπάθεια για να καταλάβει τι λέει ο οµιλητής, ενώ όταν η τιµή γίνει 65%, η 
καταληπτότητα της οµιλίας είναι φτωχή. Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει σύστηµα ενίσχυσης της φωνής 
σε µία αίθουσα, την καθαρότητα της οµιλίας επηρεάζουν οι εξής τέσσερις παράγοντες:  
1)η στάθµη υπάρχοντος θορύβου στην αίθουσα µπορεί να επιπροστεθεί και να αλλοιώσει την οµιλία. Ο 
θόρυβος που υπάρχει πρέπει να διατηρηθεί κάτω από τη στάθµη των 30dB. 
2)Η στάθµη ηχητικής πίεσης που φτάνει στα αυτιά του ακροατή από την οµιλία. Η στάθµη αυτή εξαρτάται 
από την απόσταση του οµιλητή από τον ακροατή, τον όγκο της αίθουσας και τον χώρο γύρω από τον 
οµιλητή.  
3)Ο χρόνος αντήχησης της αίθουσας. Στην κανονική οµιλία, οι συλλαβές του οµιλητή ακολουθούν η µία την 
άλλη πολύ γρήγορα. Οι συλλαβές που ακολουθούν έχουν την τάση να καλύψουν τις προηγούµενες συλλαβές 
εκτός εάν οι προηγούµενες συλλαβές εξασθενούν γρήγορα. Έτσι, ο χρόνος αντήχησης δεν πρέπει να είναι 
µεγάλος. Αλλά , όταν ο χρόνος αντήχησης είναι πολύ µικρός και πλησιάζει µηδενική τιµή, δεν υπάρχουν 
ανακλάσεις και οι ακροατές µακριά από τον οµιλητή δεν τον ακούν καλά.  
4)Η µορφή της αίθουσας. Πρέπει να έχει σχεδιαστεί για να αποφεύγονται φαινόµενα ηχούς, νεκρά σηµεία και 
οι ακροατές πρέπει να είναι σε οπτική επαφή µε τον οµιλητή. Στην περίπτωση που τοποθετούνται 
απορροφητικά υλικά καλό είναι να µπούνε στις επιφάνειες απέναντι από τον οµιλητή για να καταργήσουν 
σκληρές ανακλάσεις. Απορροφητικά υλικά ελαστικής φύσης, ξύλινα παραπετάσµατα κλπ. µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στους τοίχους. Επίσης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ακουστικά πλακίδια από ινώδη υλικά. 
Αίθουσες για οµιλία και µουσική έχουν διαφορετικές και ασυµβίβαστες απαιτήσεις, όπως µικρούς χρόνους 
αντήχησης για την οµιλία και µεγάλους για τη µουσική. Πρέπει να υπάρξει ένας συµβιβασµός και αυτός 
επιτυγχάνεται πιο εύκολα εάν χρησιµοποιηθούν συστήµατα ενίσχυσης του ήχου. Αυτά µπορεί να είναι 
βασιζόµενα σε ηλεκτροακουστική τεχνολογία και να χρησιµοποιούνται για αυτή την εναλλαγή του χρόνου 
αντήχησης. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και ηλεκτροακουστικά συστήµατα που έχουν τεχνολογία 
συντονισµού. Αυτή αυξάνει τον χρόνο αντήχησης ελαττώνοντας την εξασθένιση σε µερικές συχνότητες. Στην 
περίπτωση της ρύθµισης του χρόνου αντήχησης χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η χρήση του συντονιστή 
Helmholtz. Ο συντονιστής αυτός συντονίζεται στη συχνότητα αυτή µε τη ρύθµιση του όγκου του. Υπάρχει 
ένα µικρόφωνο στον εσωτερικό χώρο του συντονιστή που ανιχνεύει το ηχητικό σήµα και το τροφοδοτεί σε 
ενισχυτή και µεγάφωνο. Το µεγάφωνο τοποθετείται στο κατάλληλο σηµείο του αµφιθεάτρου που θέλουµε να 
ενισχυθεί ο ήχος στη συχνότητα αυτή. Η ακουστική ενέργεια που εκπέµπει το µεγάφωνο ισοφαρίζει κατά 
ρυθµιζόµενο τρόπο την ακουστική ενέργεια που απορροφάται από τους ακροατές και τις επιφάνειες του 
αµφιθεάτρου. έτσι µε τον τρόπο αυτό, η εξασθένηση του ήχου ελαττώνεται και αυξάνεται ο χρόνος 
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αντήχησης. Για πολλές συχνότητες, πολλά συστήµατα Helmholtz, ενισχυτές και µεγάφωνα πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν σε ένα αµφιθέατρο. Για παράδειγµα το Royal Festival Hall του Λονδίνου χρησιµοποιεί 172 
τέτοια συστήµατα που καλύπτουν την περιοχή συχνοτήτων 60-700 Hz, που χρησιµοποιούνται από το 1962. 
Οι συντονιστές τοποθετούνται µακριά από την πηγή του ήχου στο αντηχητικό πεδίο, ενώ τα µεγάφωνα 
τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις στην οροφή του αµφιθεάτρου µακριά από τους ακροατές.  
      Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της καταληπτότητας της οµιλίας είναι υποκειµενικοί 
όπως αυτός που περιγράφηκε πιο πάνω και αντικειµενικοί. Ωστόσο η υποκειµενική αξιολόγηση δεν έχει τα 
επιθυµητά αποτελέσµατα. Έγιναν προσπάθειες για εύρεση αντικειµενικής µεθόδου. Η µέθοδος του δείκτου 
άρθρωσης (articulation index) , ΑΙ, βασίζεται στη µέτρηση του λόγου σήµατος προς θορύβου και εισάγονται 
συντελεστές διόρθωσης για το χρόνο αντήχησης. Μία µέθοδος που βασίζεται στην αντικειµενική µέτρηση της 
καταληπτότητας οµιλίας καλείται RASTI (RAPID SPEECH TRANSMISSION INDEX= γρήγορος δείκτης 
εκποµπής οµιλίας) και είναι σχεδόν όµοια µε το δείκτη STI(SPEECH TRANSMISSION INDEX=δείκτης 
εκποµπής οµιλίας). Η µέθοδος RASTI έχει γίνει πρότυπο µε τον κανονισµό IEC και έχει πολλές οµοιότητες 
µε την µέθοδο articulation index , αλλά έχει τα εξής πλεονεκτήµατα:  
1) η επίδραση του υπάρχοντος θορύβου και του χρόνου αντήχησης λαµβάνονται αυτοµάτως υπόψη και δεν 
απαιτούνται διορθώσεις στα λαµβανόµενα αποτελέσµατα  
2)Η µέτρηση γίνεται µε το σήµα ειδικής πηγής ενώ υπάρχει ο ενυπάρχων θόρυβος και δεν χρειάζεται να γίνει 
ξεχωριστή µέτρηση του λόγου σήµατος προς θορύβου και  
3)Η µέθοδος µέτρησης RASTI εκτελείται σε χρόνο µικρότερο από 10 δευτερόλεπτα. Η µέθοδος αυτή 
βασίζεται στη θεωρεία ότι η ικανότητα για την καταληπτότητα της οµιλίας καθορίζεται από τη σωστή λήψη 
των διαµορφώσεων χαµηλής συχνότητας που αφορούν το κύµα της οµιλίας που έχει σχέση µε τις 
διακυµάνσεις του ρυθµού που υπάρχουν στην οµιλία. Ο δείκτης εξάγεται από τη µετρούµενη ελάττωση του 
σήµατος διαµόρφωσης µεταξύ του οµιλητή και των θέσεων που κάθονται οι ακροατές. Το εργοστάσιο Bruel 
& Kjaer ανταποκρινόµενο στο πρότυπο IEC κατασκεύασε το φορητό σύστηµα τύπου 3361 Speech 
Transmission Meter για µετρήσεις του δείκτη RASTI και για την παροχή περισσότερων πληροφοριών 
διαγνωστικής αξίας. Το σύστηµα αποτελείται από τον εκποµπό τύπου 4225 που εκπέµπει το ειδικό σήµα 
RASTI και τον δείκτη τύπου 4419 που κάνει ανάλυση του λαµβανόµενου σήµατος και βάσει µεταβολών του 
σήµατος διαµόρφωσης υπολογίζει το δείκτη RASTI. Η τιµή εξάγεται από τη µετρηθείσα αλλοίωση του 
σήµατος και αυτοµάτως λαµβάνει υπόψη το χρόνο αντήχησης και του ενυπάρχοντα θορύβου στην αίθουσα 
και δεν απαιτούνται διορθώσεις στο αποτέλεσµα. Έτσι, τιµές RASTI που µετρούνται σε διάφορες αίθουσες 
µπορούν να συγκριθούν. Οι τιµές RASTI µπορούν να µετατραπούν σε αναµενόµενες τιµές PB Workscore %, 
βάσει µελετών που έχουν γίνει και να ερµηνευτούν κατά ποιοτικό τρόπο. Το σύστηµα 3361 µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για αντικειµενικές µετρήσεις καταληπτότητας της οµιλίας σε αµφιθέατρα, εκκλησίες, 
αίθουσες συνεδριάσεων, κλπ χωρίς σύστηµα ηλεκτροακουστικής. Μπορεί επίσης να µετρήσει την ποιότητα 
ενίσχυσης της οµιλίας από ενισχυτικά συστήµατα οµιλίας σε χώρους αεροδροµίων, αιθουσών τρένων κλπ. Το 
σύστηµα επίσης µπορεί να µετρήσει την αποτελεσµατικότητα συστηµάτων που σκοπό έχουν τη βελτίωση της 
καταληπτότητας οµιλίας σε διάφορους χώρους. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί σε υπνοδωµάτια 
ξενοδοχείων όπου οµιλίες από διπλανά δωµάτια δεν πρέπει να ακούγονται. Οι δύο συσκευές που αποτελούν 
το σύστηµα 3361 είναι φορητές και αποτελούνται από µπαταρίες που η καθεµία ζυγίζει 5 κιλά και δεν 
απαιτείται εσωτερική σύνδεση µεταξύ τους. Η χρήσης τους γίνεται ως εξής: Ο εκποµπός τοποθετείται στη 
θέση του οµιλητή και ο δείκτης µεταφέρεται στις θέσεις των ακροατών ή το µικρόφωνό του µπορεί να 
συνδεθεί µε καλώδιο επέκτασης. Στο δέκτη καθορίζεται ο χρόνος µέτρησης 8,16 ή 32 δευτερόλεπτα και µε 
την πίεση του πλήκτρου µετράται η τιµή RASTI.  
 

5.6.1 Περιγραφή της µεθόδου RASTI 
Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί την καταληπτότητα της οµιλίας και βασίζεται στη µέθοδο STI(speech 
transmission index) . Η άριστη διάδοση της οµιλίας θεωρεί ότι η διαµόρφωση πλάτους των λέξεων που 
φθάνει στον ακροατή είναι ακριβές αντίγραφο της διαµόρφωσης πλάτους των λέξεων που βγαίνουν από το 
στόµα του οµιλητή. Η καταληπτότητα της οµιλίας επηρεάζεται από αλλοιώσεις ή ελάττωση που υφίσταται η 
διαµόρφωση πλάτους των λέξεων από τον ενυπάρχοντα θόρυβο και το χρόνο αντήχησης της αίθουσας στη 
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θέση του κάθε ακροατή. Η ελάττωση της διαµόρφωσης µπορεί να περιγραφεί µε το δείκτη ελάττωσης της 
διαµόρφωσης. Ο δείκτης ελάττωσης της διαµόρφωσης που εκφράζεται συναρτήσει της συχνότητας 
διαµόρφωσης ονοµάζεται συνάρτηση µεταφοράς διαµόρφωσης MTF(Modulation Transfer function). Η 
συνάρτηση αυτή παρέχει ένα αντικειµενικό τρόπο κατανόησης της ποιότητας διάδοσης της οµιλίας και από 
αυτό εξάγεται η τιµή RASTI.  
 
Το σήµα της δοκιµής 
Η µέθοδος RASTI µετρά την αλλοίωση και ελάττωση της διαµόρφωσης του εκπεµπόµενου σήµατος δοκιµής. 
Το σήµα δοκιµής έχει ορισµένα χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν την ανθρώπινη φωνή.Το σήµα 
δοκιµής που χρησιµοποιείται αποτελείται από ένα φέρον σήµα θορύβου µε διαµόρφωση έντασης. Τα 
χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φωνής που χαρακτηρίζουν το σήµα RASTI είναι τα εξής: το φέρον σήµα και 
οι διαµορφώσεις έντασης χαµηλής συχνότητας. Το φέρον σήµα αποτελείται από 2 οκτάβες ζώνης 
συχνοτήτων ροζ θορύβου µε κεντρικές συχνότητες 500Hz και 2Khz. Οι στάθµες στις οκταβικές ζώνες 
επιλέγονται να είναι ίσες µε τις µέσες στάθµες που βρίσκονται στην ανθρώπινη οµιλία πχ. 59 dB στην οκτάβα 
500Hz και 50 dB στην οκτάβα των 2 Khz σε απόσταση ενός µέτρου. Οι διαµορφώσεις χαµηλής συχνότητας 
που υπάρχουν στην ανθρώπινη οµιλία, προσποιούνται στο σήµα δοκιµής RASTI µε 9 συγκεκριµένες 
συχνότητες διαµόρφωσης µεταξύ 1-11,2Hz. Οι συχνότητες αυτές βρίσκονται στην ανθρώπινη οµιλία. 
(Σκαρλάτος ∆.) 
 
5.7 Ακουστική θεάτρων                             
 
Μία από τις σηµαντικότερες θέσεις στο χώρο της κατασκευής από αρχιτεκτονικής πλευράς θεάτρων κατέχει 
η κατασκευή των ελληνικών θεάτρων. Με κυκλική µορφή και την ύπαρξη ενός βωµού στο κέντρο, έδιναν τη 
δυνατότητα σε όλους τους θεατές να έχουν καλή οπτική επαφή. Το Ελληνικό δράµα ήταν από τα πρώτα που 
εξελίχθηκε µε ένα χορωδό αρχικά και τρεις ηθοποιούς αργότερα. Αρχικά, η κατασκευή ήταν ξύλινη και 
αργότερα πέτρινη. Οι θέσεις ήταν οµοκεντρικά γύρω από τη σκηνή. Η σκηνή πίσω από την ορχήστρα 
εισήχθη όταν η σηµασία των ηθοποιών αυξήθηκε σε βάρος της χορωδίας. Η ανάπτυξη της ακουστικής στο 
Ελληνικό θέατρο εξελίχθηκε µε λογική σειρά. Εντοπίζονταν τα λάθη και αναζητούνταν τρόποι βελτίωσης. 
Μία δοκιµή αποτέλεσε την αφορµή για τη διόρθωση και τη βελτίωση των θεάτρων που χτίστηκαν τα πρώτα 
χρόνια. Τα αποτελέσµατα είναι σηµαντικό να αναφερθούν. Το κοινό , λοιπόν, λαµβάνει τον απευθείας ήχο. 
Αυτό ακολουθείται σύντοµα από µία ανάκλαση από το µπροστινό µέρος της ορχήστρας. Η ανάκλαση 
συµβαίνει και στο µισό πίσω µέρος  της ορχήστρας, καθώς και για τους ηθοποιούς της σκηνής. Κάποιες 
άλλες ανακλάσεις θα προκύψουν από τη σκηνή, αλλά επειδή αυτό συµβαίνει πίσω από τους οµιλητές , η 
ενέργεια των ανακλάσεων θα είναι µικρή. 
 
 

Το παρακάτω σχήµα δείχνει  το αποτέλεσµα της σειράς των ανακλάσεων.  
 

 
 
Eικόνα 106. Παραγωγή ήχου στο Ελληνικό θέατρο: α) διαδροµές του ήχου και β)  η απόκριση του ακροατή 
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Το αποτέλεσµα των ανακλάσεων της ορχήστρας ενισχύει κατά 40% την οµιλία. Χαρακτηριστικό των 
ελληνικών θεάτρων είναι ο υπερβολικός αριθµός σειρών καθισµάτων. Τα σύγχρονα θέατρα στεγάζουν µόνο 
το 1/10 των αρχαίων θεάτρων.  
 

   
 
 

Εικόνα 107. Το θέατρο της Επιδαύρου. 
  
Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου στην Πελοπόννησο, από το 350 Π.Χ θεωρήθηκε από τον Παυσανία το 2ο 
αιώνα το πιο σπουδαίο των Ελλήνων και παραµένει ακόµη και σήµερα σε άριστη κατάσταση. Η πιο µακρινή 
θέση βρίσκεται στα 70 m  από το µπροστινό µέρος της σκηνής ή το πίσω της ορχήστρας, αρκετά µακριά για 
να παρατηρηθούν οι εκφράσεις των  ηθοποιών. Για αυτό ακριβώς το λόγο χρησιµοποιήθηκαν και οι µάσκες 
που βοηθούσαν και λειτουργούσαν σαν µικρό µεγάφωνο στο στόµα των ηθοποιών. Το θέατρο του ∆ιονύσου 
στην Αθήνα είχε ύψος σκηνής 1-1.2 m , ενώ αργότερα αυξήθηκε στα 3-3.6m 

όπως στην Επίδαυρο και στο 
Prieme Theatre στην Τουρκία. Το πρόβληµα που αντιµετώπιζε η Επίδαυρος ήτανε η ακουστική των θέσεων 
στις πλευρές της ορχήστρας (για αυτό και αυτές οι θέσεις δίνονταν στους ξένους) λόγω κακής ακουστικής.  
 
 

 
 
Εικόνα  108.  Το σχήµα δείχνει τις γωνίες του πλάνου των θέσεων για τον απευθείας ήχο και για τις ανακλάσεις της ορχήστρας. 
Καθώς η γωνία αυξάνεται η κλίση µειώνεται. 
 
Η ακουστική συνέπεια της αλλαγής αυτής ήταν µία αυξανόµενη κλίση, α, σε καθίσµατα που λαµβάνουν τον 
απευθείας ήχο. Σηµαντικές είναι και οι ανακλάσεις από το επίπεδο της ορχήστρας, αλλά ο Canak επισήµανε 
ότι αυξάνοντας τη σκηνή δηµιουργείται µειονέκτηµα για τον ανακλώµενο ήχο , εφόσον η κλίση µε την οποία 
φτάνει στο κοινό µειώνεται.  Τέλος παρατήρησε ότι για να διατηρήσει τις ανακλάσεις της ορχήστρας είναι 
απαραίτητο να υπάρχει µία επιφανειακή σκηνή , κάτι που είναι χαρακτηριστικό των Ελληνικών θεάτρων. Ο 
Shankland µέτρησε ότι για ένα οµιλητή στο κέντρο της ορχήστρας στην Επίδαυρο η καθαρότητα του λόγου 
είναι 72 % στο πίσω µέρος του θεάτρου σε άξονα συµµετρίας.  
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     Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα θεάτρου είναι το Rome Theatre. Έχει µια ψηλή σκηνή συνδεδεµένη 
µε το ηµικυκλικό κοινό. Η ορχήστρα είναι και αυτή σε ηµικυκλική µορφή , αλλά σύντοµα κατέλαβαν τη θέση 
της γερουσιαστές και δεν λειτουργούσε πλέον ως ανακλαστήρας. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάγκη για 
χαµηλότερη σκηνή (1,5 µέτρο) για να µπορούν να βλέπουν αυτοί που κάθονται στην ορχήστρα. Η µεγάλη 
κλίση των σειρών των θέσεων (30-34ο ) και το µικρό µέγεθος σε σχέση µε τα Ελληνικά θέατρα εξηγεί γιατί οι 
ανακλάσεις της ορχήστρας µπορούσαν να παραλειφθούν. Το καλύτερο παράδειγµα είναι το at Aspendus 
όπως φαίνεται στο σχήµα που παρατίθεται  που είχε χωρητικότητα 7.000 άτοµα µε απόσταση 53  µέτρων της 
µπροστινής σκηνής µε της πιο αποµακρυσµένης θέσης.  
 

 
 
 

 
 

Εικόνα 109. Απεικόνιση του Aspendus theatre. 
 
Από την άλλη ένα χαρακτηριστικό κυκλικό θέατρο στο Λονδίνο που χτίστηκε το 1576 και είχε διάρκεια ζωής 
70 χρόνων ήταν το Elizabeth theatre in London. Ήταν ένα εµπορικό θέατρο σε αντίθεση µε άλλα. Η σκηνή 
καταλάµβανε µεγάλο µέρος της αυλής. Ο χώρος που έµενε καταλαµβάνονταν από όρθιο πλήθος. Περιµετρικά 
του κτιρίου υπήρχαν τρία επίπεδα µπαλκονιών για το κοινό. Ωστόσο η έλλειψη οροφής σήµαινε µικρή 
αντήχηση. Ενώ τέλος η εγγύτητα του κοινού στη σκηνή δηµιουργούσε καλές συνθήκες ακουστικής.  
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Τα µέρη τουτου αρχαίου ελληνικού θεάτρου

 
 

Τα κύρια µέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου ήταν η σκηνή, η ορχήστρα και το κοίλον, µε τα ακόλουθα 
επιµέρους µέρη:  
� Η σκηνή: ορθογώνιο, µακρόστενο κτήριο, που προστέθηκε κατά τον 5ο αι. π.Χ. στην περιφέρεια της 

ορχήστρας απέναντι από το κοίλον. Στην αρχή ήταν ισόγεια και χρησιµοποιούταν µόνο ως αποδυτήρια, 
όπως τα σηµερινά παρασκήνια και τα καµαρίνια. 

� Το προσκήνιο: µια στοά µε κίονες µπροστά από τη σκηνή. Ανάµεσα στα διαστήµατα των κιόνων 
βρίσκονταν θυρώµατα και ζωγραφικοί πίνακες (τα σκηνικά). Τα θυρώµατα του προσκηνίου απέδιδαν 
τρεις πύλες, από τις οποίες έβγαιναν οι υποκριτές. Το προσκήνιο ήταν αρχικά πτυσσόµενο, πιθανώς 
ξύλινο. 

� Τα παρασκήνια: τα δύο άκρα της σκηνής που προεξέχουν δίνοντάς της σχήµα Π στην κάτοψη. 
� Οι πάροδοι: οι διάδροµοι δεξιά και αριστερά από τη σκηνή που οδηγούν στην ορχήστρα. Συνήθως 

σκεπάζονταν µε αψίδες. 
� Η ορχήστρα: Η ηµικυκλική (ή κυκλική, π.χ. Επίδαυρος) πλατεία στο κέντρο του θεάτρου. Συνήθως 

πλακόστρωτη. Εκεί δρούσε ο χορός. 
� Η θυµέλη: ο βωµός του ∆ιονύσου στο κέντρο της ορχήστρας. 
� Ο εύριπος: αγωγός απορροής των υδάτων στην περιφέρεια της ορχήστρας από το µέρος του κοίλου. 
� Το κοίλον: όλος ο αµφιθεατρικός χώρος (µε τα εδώλια, τις σκάλες και τα διαζώµατα) γύρω από την 

ορχήστρα όπου κάθονταν οι θεατές. 
� Οι αναληµµατικοί τοίχοι: οι τοίχοι στήριξης του εδάφους στα άκρα του κοίλου. 
� Οι αντηρίδες: πυργοειδείς τοίχοι κάθετοι προς τους αναληµµατικούς που χρησιµεύουν στην καλύτερη 

στήριξή τους. 
� Τα διαζώµατα: οριζόντιοι διάδροµοι που χωρίζουν τις θέσεις των θεατών σε οριζόντιες ζώνες. 
� Οι σκάλες: κλιµακωτοί εγκάρσιοι διάδροµοι για την πρόσβαση των θεατών στις θέσεις τους. 
� Οι κερκίδες : οµάδες καθισµάτων σε σφηνοειδή τµήµατα που δηµιουργούνται από τον χωρισµό των 

ζωνών µε τις σκάλες. 
� Τα εδώλια: τα καθίσµατα, οι θέσεις των θεατών. 
� Η προεδρία : η πρώτη σειρά των καθισµάτων όπου κάθονταν οι επίσηµοι. 
(Λιάκου Ε., Μάρας Θ.,’ ‘Φως στο µυστήριο των αρχαίων θεάτρων’, ) 
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5.7.1 Θέατρο προσκηνίου-Proscenium Theatre 

Το παλαιότερο Αναγγενησιακό θέατρο που επιβιώνει είναι το Palladio’s Theatre Olimpico , Vicenzaτο 1584. 
 

 
 

Εικόνα 110. Θέατρο Olimpico 
 
 Ένα ρωµαϊκό θέατρο που µετατράπηκε σε ένα µεσαιωνικό κτίριο. Το Teatro Olimpico είναι το τελευταίο 
έργο του Palladio, και συγκαταλέγεται µεταξύ των καλύτερων αριστουργηµάτων του. Η αρχιτέκτονας 
Vicentine, είχε επιστρέψει στην γενέτειρά της το 1579, φέρνοντας µαζί της µια ολόκληρη ζωή λεπτοµερών 
µελετών όλων των πτυχών της ρωµαϊκής αρχιτεκτονικής, και µιας πιο λεπτοµερής κατανόησης της 
αρχιτεκτονικής του κλασικού θεάτρου από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ζει.  Τα αποτυπώµατα της 
έκδοσης αυτής περιλαµβάνουν κατόψεις για ρωµαϊκά θέατρα. Έγγραφα του Palladio περιλαµβάνουν τα 
σχέδια για την ανασυγκρότηση των ερειπωµένων ρωµαϊκών θέατρων στην Pola  και τη Βερόνα. 
Ο Palladio, ο ιδρυτής της Ολυµπιακής Ακαδηµίας (που δηµιουργήθηκε το 1555), είχε σχεδιάσει ήδη 
προσωρινές κατασκευές θεάτρου σε διάφορα σηµεία της πόλης. Η πιο σηµαντική από αυτές είχε ανεγερθεί 
περίπου δεκαεπτά χρόνια νωρίτερα στη µεγάλη αίθουσα της Βασιλικής Palladiana.  Το 1579 η Ακαδηµία 
απέκτησε τα δικαιώµατα για τη δηµιουργία ενός µόνιµου θεάτρου σε ένα παλιό φρούριο, το Castello del 
Territorio, η οποία είχε µετατραπεί σε φυλακή και πυριτιδαποθήκη πριν πέσει σε αχρηστία. Ο Palladio 
κλήθηκε να προσκοµίσει ένα σχέδιο, και παρά το δύσκολο σχήµα του παλιού φρουρίου, αποφάσισε να 
χρησιµοποιήσει το χώρο για να αναδηµιουργήσει µια ακαδηµαϊκή αναπαράσταση των θεάτρων Ρωµαϊκής 
που είχαν µελετηθεί τόσο στενά. Για να χωρέσει σε ένα στάδιο ήταν απαραίτητο να µετατρέψουν τις 
ηµικυκλικές θέσεις του ρωµαϊκού θεάτρου σε µια έλλειψη. Το πίσω µέρος της σκηνής έχει ανοίγµατα µε 
πόρτες. Πίσω από αυτές ο Scamozzi κατασκεύασε τρισδιάστατες σκηνές δρόµου. Έτσι γρήγορα 
δηµιουργήθηκαν θέατρα µε βαθιές σκηνές πίσω, αλλά µόνο το µπροστινό τους µέρος χρησιµοποιούνταν για 
τους ηθοποιούς.      Πολλά σχήµατα δοκιµάστηκαν όπως το ηµικυκλικό, η σκηνή σε µορφή U, η ελλειπτική, η 
ευθείας όψης , η µορφή καµπάνας αλλά αυτό που επικράτησε ήταν η µορφή του πετάλου.  Ο Palladio πέθανε 
τον Αύγουστο του 1580, έξι µόλις µήνες αφού είχε ξεκινήσει η κατασκευή του θεάτρου. Παρά αυτήν την 
οπισθοδρόµηση, η κατασκευή συνεχίστηκε, µε τα σκίτσα Palladio και σχέδια που χρησίµευαν ως οδηγός, και 
το γιο του Palladio, το Σύλλα, να αναλαµβάνει την αναδοχή του έργου. Σύντοµα, η άλλη εξέχουσα 
αρχιτέκτονας Vicentine κλήθηκε να ολοκληρώσει το έργο. Ο Scamozzi είχε ήδη παρέµβει για να 
συµπληρώσει το ηµιτελές έργο του Palladio, όπως για παράδειγµα τη βίλα, ακριβώς ανατολικά της 
Βιτσέντζα, που είναι σήµερα γνωστή ως La Rotonda. Είναι ένα σηµάδι της ιδιοφυΐας Scamozzi ότι τα δύο 
αυτά έργα σήµερα θεωρούνται µεταξύ των πλέον πιο επιτυχηµένων εκτελεσµένων έργων του Palladio. 
     Ο Scamozzi συνέβαλε στη δηµιουργία των δωµατίων Odeo και Antiodèo, καθώς και την είσοδο σε µορφή 
καµάρας που οδηγεί από το δρόµο, µέσα από ένα παλιό µεσαιωνικό τείχος στην αυλή του παλιού φρουρίου. 
Για να γίνει η αψίδα και να ταιριάζει µε τον περιβάλλοντα χώρο, και να προετοιµάσει τους επισκέπτες του 
θεάτρου για τη µετατροπή από ένα κλασικό σε ένα µεσαιωνικό περιβάλλον, χτίστηκε από το Scamozzi η 
καµάρα ώστε να έχει το ίδιο µέγεθος και σχήµα µε την πόρτα Reggia ή την αψίδα του θριάµβου στο κέντρο 
της scaenae frons ή το οπίσθιο τοίχωµα του σταδίου.  Ωστόσο, η πιο διάσηµη και πιο πρωτότυπη συµβολή 
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του Scamozzi στο θέατρο ήταν το περίτεχνο σκηνικό του, µε αξιόλογη θέα . ∆εν κατασκεύασε µόνο τα 
σκηνικά, αλλά επίσης κατέβαλε σηµαντικές προσπάθειες για το σχεδιασµό του φωτισµού στα σκηνικά ώστε 
να είναι αναµµένος από µέσα, συµπληρώνοντας την ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για πραγµατικούς δρόµους. 
Εκτός από ένα σκίτσο του frons scaenae, για το Palladio δεν δηµοσιεύτηκαν τα σχέδιά του ως προς το είδος 
του τοπίου που θα πρέπει να χρησιµοποιείται πάνω στη σκηνή. Η εικονογράφηση ενός εξιδανικευµένου frons 
scaenae ρωµαϊκής έκδοσης είχε δείξει προοπτικές δρόµου παρόµοιες µε εκείνες που θα µπορούσαν αργότερα 
να κατασκευαστούν στο Teatro Olimpico. Αλλά το σχέδιο των προτεινόµενων frons scaenae για το Teatro 
Olimpico δεν δείχνει τέτοιες σκηνές του δρόµου.   Ο χώρος πίσω από την κεντρική καµάρα και τις πόρτες σε 
κάθε πλευρά είναι κενός. Η απλούστερη εξήγηση για την απουσία σκηνών δρόµου σε αυτό το σχέδιο είναι ότι 
η Ακαδηµία δεν είχε ακόµη αποκτήσει το οικόπεδο στο οποίο το τοπίο αργότερα θα χτιζόταν. Αυτή η γη 
αποκτήθηκε το 1582, αφότου ο Scamozzi είχε αναλάβει το έργο του. Αυτό κατέστησε δυνατή την επέκταση 
του κτιρίου (συµπεριλαµβανοµένης µιας ειδικής αψίδας σε σχήµα προβολής για να φιλοξενήσει τη 
µεγαλύτερη θέα στο δρόµο). Αναφορά της Ακαδηµίας προς την κυβέρνηση της πόλης για την πρόσθετη γη 
προβλέπεται ότι, αν αποκτηθεί, ο χώρος θα χρησιµοποιηθεί για να δηµιουργήσει τοπία µε προοπτική. Εξηγεί 
ότι η επιπλέον γη θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή ενός θεάτρου "κατά µήκος των 
γραµµών που ορίζονται από τον Palladio , ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τις απόψεις µε προοπτική 
. Ως εκ τούτου, το Palladio ενέπνευσε τις αξιόλογες προοπτικές που είναι ορατές στο κοινό µέσα από την 
κεντρική αψίδα των frons scaenae (επίσης γνωστή ως η "Πόρτα Reggia") και επίσης µέσω των µικρότερων 
ανοιγµάτων των παρειών. Αλλά είναι επίσης σωστό να θεωρηθεί η τεχνική του Scamozzi ιδιοφυία έπειτα και 
από την εξαιρετικά επιτυχή εκτέλεση τους.  
 

 
 

Εικόνα 111. Απεικόνιση της κεντρικής αψίδας της  scaenae frons η αλλιώς porta reggia όπως λέγεται σχεδιασµένη από τον 
Vincenzo Scamozzi. 

 
Τα σκηνικά Scamozzi ήταν η πρώτη πρακτική εφαρµογή της προοπτικής σε θέατρο της Αναγέννησης. Το 
τοπίο αποτελείται από επτά διαδρόµους διακοσµηµένους έτσι ώστε να δηµιουργούν την ψευδαίσθηση 
κοιτάζοντας προς τα κάτω στους δρόµους µιας πόλης από την κλασική αρχαιότητα. 
 Ένα είδος θεάτρου είναι τα Proscenium Theatres. Το θέατρο προσκηνίου είναι ένας χώρος κύριο 
χαρακτηριστικό του οποίου είναι ένα µεγάλο πλαίσιο ή αψίδα (που ονοµάζεται καµάρα προσκήνιο, ακόµη και 
αν δεν είναι συχνά µία στρογγυλεµένη αψίδα ), το οποίο βρίσκεται στο ή κοντά στο µπροστινό µέρος της 
σκηνής.  
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Εικόνα 112.Το εσωτερικό του Αµφιθεατρικού κτιρίου στο Σικάγο χτίστηκε το 1887. Το ορθογώνιο πλαίσιο γύρω από το στάδιο 

είναι το προσκήνιο "αψίδα". 
 

Η χρήση του όρου «προσκήνιο τόξο» εξηγείται από το γεγονός ότι στα λατινικά, το στάδιο είναι γνωστό 
ως το "προσκήνιο", που σηµαίνει "µπροστά από το τοπίο." Σε ένα τέτοιο θέατρο, το κοινό αντιµετωπίζει 
άµεσα τη σκηνή, η οποία συνήθως τοποθετείται πολλά µέτρα πάνω από την µπροστινή σειρά επιπέδου του 
ακροατηρίου, και βλέπει την παράσταση µέσω της "αψίδας" του προσκηνίου. Ο χώρος που βρίσκεται το 
κοινό ονοµάζεται "σπίτι". Η κεντρική σκηνή είναι ο χώρος πίσω από την Αψίδα του προσκηνίου. Συχνά 
οριοθετείται από µια κουρτίνα µπροστά που µπορεί να χαµηλώσει ή να κλείσει. Ο χώρος µπροστά από την 
αυλαία ονοµάζεται «πρόσθια κάλυψη». ∆ιάφορα επίπεδα περιοχών σκιάζονται από το προσκήνιο καµάρα και 
οποιεσδήποτε κουρτίνες εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, ενώ ο χώρος πάνω από το στάδιο που δεν είναι ορατός 
από την κορυφή του προσκηνίου αψίδα ονοµάζεται η ‘flyspace’. Κάθε χώρος που δεν προβάλλεται στα 
ακροατήρια αναφέρεται συλλογικά ως παρασκηνιακός. Στην πράξη, για ένα διάστηµα το θέατρο αναφέρεται 
ως "προσκήνιο" κάθε φορά που το κοινό αντιµετωπίζει άµεσα τη σκηνή. Στην αρχαία Ρώµη, η περιοχή 
µπροστά από τις frons scaenae ήταν γνωστή ως «προσκήνιο», που σηµαίνει "µπροστά από το τοπίο". Στο 
ρωµαϊκό θέατρο, δεν υπήρχε αψίδα προσκήνιο, µε τη σύγχρονη έννοια. Ωστόσο, τα ρωµαϊκά θέατρα ήταν 
παρόµοια µε τα σύγχρονα θέατρα µε προσκήνιο, µε την έννοια ότι ολόκληρο το ακροατήριο είχε 
περιορισµένο φάσµα όψεων σχετικά µε το στάδιο - το σύνολο των οποίων ήταν από το µέτωπο, παρά τις 
πλευρές ή προς τα πίσω. Το παλαιότερο επιζών θέατρο της σύγχρονης εποχής, το Teatro Olimpico στη 
Βιτσέντζα (1585), µερικές φορές λανθασµένα προτείνεται ως το πρώτο παράδειγµα ενός θεάτρου 
προσκηνίου. Το Teatro Olimpico ήταν µια ακαδηµαϊκή αναπαράσταση ενός ρωµαϊκού υπαίθριου θέατρο. 
Κάποιοι συγγραφείς έχουν λανθασµένα αναφέρει τη scaenae frons του θεάτρου ως προσκήνιο, και έχουν 
µάλιστα πει ότι η κεντρική αψίδα στη µέση των frons scaenae ήταν η έµπνευση για την µετέπειτα ανάπτυξη 
του πλήρους µεγέθους της αψίδας προσκήνιου. ∆εν υπάρχουν στοιχεία για αυτή την υπόθεση (πράγµατι, 
σύγχρονη εικονογράφηση από παραστάσεις στο Teatro Olimpico δείχνουν σαφώς ότι η δράση έλαβε χώρα 
µπροστά στη frons scaenae , και ότι οι ηθοποιοί σπάνια πλαισιώνονται από την κεντρική αψίδα). 

     Η σύγχυση είναι πιθανώς το αποτέλεσµα του γεγονότος ότι η ιταλική λέξη για frons scaenae 
είναι’proscenio’. Ωστόσο, η ακριβής αντιγραφή του Teatro Olimpico στη ρωµαϊκή φάση ήταν µάλλον η 
εξαίρεση παρά ο κανόνας στο δέκατο έκτο αιώνα όσον αφορά το σχεδιασµό θεάτρων. Χαρακτικά δείχνουν 
ότι το προσκήνιο αψίδα ήταν ήδη σε χρήση ήδη από το 1560 σε παραγωγή στη Σιένα. Η πιο πιθανή υποψήφια 
για την πρώτη πραγµατική αψίδα προσκηνίου σε ένα µόνιµο θέατρο είναι το Teatro Farnese στην Πάρµα 
(1618). Ένα σαφώς καθορισµένο "Arco scenico" - περισσότερο σαν µια κορνίζα από µια αψίδα, αλλά 
εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό - περιγράφει τη σκηνή και χωρίζει το κοινό από τη δράση επί σκηνής. Η αψίδα 
προσκηνίου δηµιουργεί ένα "παράθυρο" γύρω από το τοπίο και τους εκτελεστές. Τα πλεονεκτήµατα είναι ότι 
ο καθένας δίνει στο κοινό µια καλή άποψη, διότι οι εκτελεστές θα πρέπει να επικεντρωθούν µόνο σε µία 
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κατεύθυνση και όχι συνεχώς να κινούνται γύρω από τη σκηνή για να δώσουν µια καλή θέα από όλες τις 
πλευρές. Ένα θέατρο προσκήνιου στη διάταξη απλοποιεί επίσης την απόκρυψη και την συσκότιση των 
αντικείµενων από την άποψη του κοινού (σύνολα, οι εκτελεστές δεν εκτελούν επί του παρόντος, το θέατρο 
και την τεχνολογία). Αυτά που δεν προοριζόταν να δει το κοινό απλά τοποθετούνται έξω από το "παράθυρο" 
που δηµιουργήθηκε από το προσκήνιο αψίδα, είτε στις πτέρυγες ή στα flyspace πάνω από τη σκηνή. 
     Η πλευρά του σκηνής, που αντιµετωπίζει το κοινό αναφέρεται ως το "τέταρτο τοίχος". Ο σχηµατισµός 
σκηνών στα θέατρα προσκήνιου σηµαίνει ότι συχνά οι χαρακτήρες στη σκηνή παίζουν σε τέσσερις τοίχους 
του περιβάλλοντος, µε το "τείχος" που αντιµετωπίζει το κοινό να είναι αόρατο. ( Barron M., Τσινίκας Ν.) 
 

 
 

Βασικά στοιχεία 6 Βρετανικών θεάτρων προσκηνίου 
 

Βασικά χαρακτηριστικά 6 Βρετανικών θεάτρων προσκηνίου 
Theatre Date Seat

s 
Volume 
(m3) 

Proscenium 
width 

Prosceniu
m Height 

Reverberatio
n time 

Acoustic 
consultant 

Theatre Royal, Bristol 1766 638 2170 7.4 6.0 0.8  
Wyndham’s Theatre, 
London 

1899 724 2490 8.4 7.6 0.7  

Royal shakespreare theatre, 
Stratford 

1932 1459 6310 9.0 7.6 1.0 H. 
Bagenal 

Arts theatre, Cambridge 1936 655 1576 8.0 5.0 0.7  
Lyttelton Theatre, London 1976 890 4292 14.4 8.8 1.1 H.R 

Humpton 
Towngate Theatre, Poole 1978 584 2433 9.9 5.5 0.9  
Volume is of auditorium only, excluding the flytower. Reverberation time is at mid-frequencies in unoccupied 
theatre. 

 
 
 
 

                            
 
Εικόνα 113. The theatre royal , Bristol                                                               Εικόνα 114.Wyndham’s theatre, London 
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Εικόνα 115. The arts theatre,  Cambridge                                                  Εικόνα 116 . The Lyttelton theatre, London  

 
 
 
 

 
 
Εικόνα 117. The towngate theatre, poole  

(http://www.flickr.com/photos) 
 
 

5.7. Θέατρο ανοιχτής σκηνής-The thrust-stage theatre 
 

 
 

Εικόνα  118. Σχηµατική απεικόνιση της µορφής του 
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 Έχει το πλεονέκτηµα της µεγαλύτερης οικειότητας µεταξύ των εκτελεστών και του κοινού από το θέατρο 
προσκηνίου, διατηρώντας τη χρησιµότητα των παρασκηνίων. Οι είσοδοι γίνονται πιο εύκολα από τα 
παρασκήνια, αν και ορισµένα θέατρα παρέχουν για τους εκτελεστές τη δυνατότητα να εισέλθουν µέσω του 
κοινού µε εισόδους . Μια αρένα, είναι εκτεθειµένη από όλες τις πλευρές στο κοινό, είναι χωρίς παρασκήνια 
και βασίζεται εξ ολοκλήρου σε εισόδους που βρίσκονται στην αίθουσα ή κάτω από τη σκηνή. Όπως και µε 
µια αρένα, το κοινό σε ένα θέατρο ‘ώθησης’ µπορεί να δει τη σκηνή από τρεις ή περισσότερες πλευρές. 
Επειδή το κοινό µπορεί να δει την απόδοση από ποικίλες οπτικές γωνίες, είναι απαραίτητο να ληφθούν 
υπόψιν τα σκηνικά και ότι δεν παρεµποδίζουν την οπτική αντίληψη. Μια υψηλή υποστηριγµένη καρέκλα, για 
παράδειγµα, όταν έλθει στο προσκήνιο , θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα σηµείο-εµπόδιο στη µεριά της 
αριστερής δράσης. 
 
Πολλά από τα έργα του Σαίξπηρ για πρώτη φορά πραγµατοποιήθηκαν στη σκηνή ώθησης του Globe Theatre 
και προσφέρονται σε ένα τέτοιο στάδιο σχεδιασµού στη σύγχρονη εποχή. Η έννοια στάδιο ώθησης ήταν 
γενικά σε χρήση για αιώνες, και αναγεννήθηκε το 1953 από το Stratford Shakespeare Festival του Καναδά. 
Το Φεστιβάλ Θεάτρου τους ήταν αρχικά κάτω από µια τέντα, έως ότου δόθηκε µόνιµη θεατρική σκηνή και η 
εγκατάσταση κατασκευάστηκε το 1957. Από τότε έχουν δεκάδες άλλους χώρους που έχουν κατασκευαστεί µε 
χρήση της έννοιας αυτής. 
Ανακαλύφθηκε από τον Tyrone Guthrie , το 1960. Ήταν γνωστό σαν thrust-stage theatre και στο οποίο το 
κοινό περικυκλώνει τη σκηνή από τρεις πλευρές. Επιπλέον, έκανε πειράµατα στο φεστιβάλ του 
Ενδιµβούργου το 1948. Ήταν αντίθετος µε την κατασκευή του Proscenium Theatre που προσπαθούσαν να 
είναι φυσικά ,αλλά µε τεχνητά µέσα. Ήθελα να εστιάσει όχι στο θέαµα, αλλά στο κείµενο. Έτσι η κατασκευή 
ήθελε να προσφέρει επαφή σε ηθοποιό και κοινό. Ταυτόχρονα προσφέρει τρισδιάστατη αίσθηση όπου ο 
ηθοποιός είναι στο κέντρο και δεν τον βλέπουν σε οθόνη. Ωστόσο δεν είναι κατάλληλο για όλα τα είδη 
δραµάτων.  
∆ύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτού του είδους θεάτρου είναι τα Festival theatre, Chishester and 
crucible Theatre, Sheffield. Χτίστηκε το 1962 και έχει αριθµό θέσεων 1395 και όγκο 6585 m3  

και χρόνο 
αντήχησης 1 δευτερόλεπτο. 
 
 

                
 

Εικόνα 119.Festival theatre, Chishester                               Εικόνα  120. Παρουσίαση των θέσεων για το Festival  theatre, 
Chishester 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chichester_Festival_Theatre) 
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Ενώ το crucible Theatre, Sheffield έχει όγκο 7120 m3 και εγκαινιάστηκε το 1971. Ο χρόνος αντήχησής του 
είναι 0.8 δευτερόλεπτα. Ο αριθµός των θέσεων που µπορεί να στεγάσει είναι 982. 

 
 

                            
 

Εικόνα 121. Crucible theatre, Sheffield                                          Εικόνα  122 . Πλάνο των θέσεων για το crucible Theatre, Sheffield 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Crucible_Theatre) 

 
 
Χαρακτηριστικό είναι η ευελιξία της σκηνής, η οποία έχει προσαρµοστεί από το χορό, τη µουσική 
παράσταση, καθώς και το κλασικό σύγχρονο θέατρο, και στην οποία λαµβάνουν µέρος περιοδεύουσες 
παραγωγές. 
Το ακροατήριο κάθεται στις τρεις πλευρές, αλλά κανένα µέλος δεν είναι µακρύτερα από 22 µέτρα (20 µέτρα) 
- από τον εκτελεστή. Κατά συνέπεια, αν και µπορεί να φιλοξενήσει 980 άτοµα, ο θεατής έχει µια στενή σχέση 
µε τη δραστηριότητα στη σκηνή.  
 
 

 
 

5.8 Κυκλικό θέατρο-Round Theatre 
 

 
 

Εικόνα  123. Σχηµατική απεικόνιση ενός κυκλικού θεάτρου. 
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      Είναι η πιο παλιά µορφή που χρησιµοποιήθηκε για δράµα. Στη Βρετανία αυτό το είδος δηµιουργήθηκε 
από τον Stephen Joseph. Η σκηνή περικλείεται από το κοινό. Το 1947, Μάργκο Jones ίδρυσε το πρώτο 
επαγγελµατικό θέατρο της Αµερικής.  
      Όπως αναπτύχθηκε από τη Margo Jones, η έννοια του κυκλικού θεάτρου δεν απαιτεί αυλαία, και 
επιτρέπει στο κοινό να καθίσει σε όλες τις πλευρές του σταδίου. Αυτή η σκηνογραφία ήταν χρησιµοποιείται 
από τους σκηνοθέτες κατά τα επόµενα χρόνια για τέτοιες γνωστές παραστάσεις όπως το αρχικό στάδιο της 
παραγωγής του Man of La Mancha και όλες τις θεατρικές παραστάσεις στο ΑΝΤΑ Washington Square 
Θέατρο (κατεδαφίστηκε στα τέλη του 1960), συµπεριλαµβανοµένων των αυτοβιογραφικών Άρθουρ Μίλερ. 
Τέτοια θέατρα υπήρχαν κατά το παρελθόν σε κολέγια, αλλά όχι σε επαγγελµατικούς χώρους για περίπου δύο 
χιλιετίες. Είναι επίσης ένα δηµοφιλές είδος σχεδιασµού που χρησιµοποιείται στη σύγχρονη ποπ σε συναυλίες 
ή σε γήπεδα. Είναι το θέατρο στο οποίο το κοινό περιβάλλει την περιοχή της σκηνής.  Το πρόβληµα είναι ότι 
πάντα υπάρχουν ακροατές πίσω από τους ηθοποιούς. Επίσης, δεν υπάρχει τοίχος πίσω από τη σκηνή για να 
δηµιουργεί ανακλάσεις. Μόνο οι τοίχοι που περιβάλλουν το κοινό δηµιουργούν ανακλάσεις, µε επιπλέον την 
οροφή που µπορεί να γίνει δυσδιάκριτη µε το φωτισµό και να εµποδίσει τις ανακλάσεις. Αν είναι κυκλικό 
πρέπει να γίνει προσπάθεια να αποφευχθεί η συγκέντρωση του ήχου από τους τοίχους. Πολλά σχέδια 
προτάθηκαν το 1920 από τον Norman Bell Geddes που απέτυχαν για αυτό το λόγο , όχι µόνο επειδή ήταν 
κυκλικά , αλλά ήταν κλειστά από τεράστιους κοίλους θόλους. Ωστόσο διορθώνοντας και λαµβάνοντας υπόψη 
τους ακουστικούς περιορισµούς στα κυκλικά θέατρα σηµαίνει ότι όλο και λιγότεροι άνθρωποι θα 
στεγαστούν. Η επιτυχία του σχεδίου εξαρτάται από το βέλτιστο σχηµατισµό κάθε επιφάνειας του χώρου σε 
µια συγκεκριµένη λειτουργία χωρίς να δηµιουργούνται συγκεντρώσεις του ήχου.  
      Η σκηνή είναι πάντα στο κέντρο µε το κοινό σε όλες τις πλευρές. Συνήθως χρησιµοποιούνται σχήµατα 
όπως ορθογώνια, κυκλικά, σε σχήµα διαµαντιού, ή τριγωνικό, µε ηθοποιούς που εισέρχονται και εξέρχονται 
στο το κοινό από διάφορες κατευθύνσεις ή από κάτω από το στάδιο. Η σκηνή είναι σε ένα επιπλέον επίπεδο 
µε το κοινό να βρίσκεται σε µορφή αρένας ή σε ’λάκκο’. Η διαµόρφωση αυτή προσφέρεται για υψηλής 
ενέργειας παραγωγές, και οτιδήποτε χρειάζεται συµµετοχή του κοινού. Ευνοείται από τους παραγωγούς του 
κλασικού θεάτρου. Τα κυκλικά θέατρα ήταν κοινά στο αρχαίο θέατρο, ιδιαίτερα εκείνα της Ελλάδας και τη 
Ρώµης, αλλά διερευνόνταν συνεχώς µέχρι το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα. Συνέχισε ως µια δηµιουργική 
εναλλακτική λύση για την πιο κοινή µορφή Προσκήνιου. Στην πραγµατικότητα το κυκλικό θέατρο αφαιρεί 
τον τέταρτο τοίχο και φέρνει τον ηθοποιό στον ίδιο χώρο µε το κοινό. Αυτό είναι συχνά προβληµατικό για 
τους ηθοποιούς, οι οποίοι διδάχθηκαν ότι δεν πρέπει ποτέ να γυρίσουν την πλάτη τους προς το κοινό. Κάτι 
που είναι αναπόφευκτο σε αυτή τη µορφή. Ωστόσο, επιτρέπει µια ισχυρή και άµεση εµπλοκή µε το κοινό. 
Χρησιµοποιείται επίσης όταν οι θεατρικές παραστάσεις παρουσιάζονται σε µη παραδοσιακούς χώρους, όπως 
εστιατόρια, κοινόχρηστους χώρους, όπως εκθέσεις ή φεστιβάλ, ή το θέατρο του δρόµου. Τα σκηνικά είναι 
συχνά ελάχιστα για να µην επισκιάζουν την άποψη του κοινού όσον αφορά την απόδοση. 

Royal Exchange Theatre, Manchester 

Το κτίριο παρέµεινε άδειο µέχρι το 1973, όταν χρησιµοποιήθηκε για να στεγάσει προσωρινά µια θεατρική 
εταιρεία. Το Royal Exchange Theatre ιδρύθηκε το 1976 µε καλλιτεχνικούς διευθυντές - Michael Elliott, 
Caspar Wrede, Ρίτσαρντ Νέγρη, Τζέιµς Μάξγουελ και Braham Murray - µια οµάδα το έργο των οποίων είχε 
αντίκτυπο πρώτα στο Λονδίνο και στη συνέχεια στο Μάντσεστερ. Εγκαινιάστηκε από τον Λόρδο Olivier στις 
15 Σεπτεµβρίου 1976. Το 1979, η καλλιτεχνική διεύθυνση ενισχύθηκε από το διορισµό του Γρηγορίου 
Hersov. Είχε 684 θέσεις και 2917m3, ενώ ο χρόνος αντήχησης είναι 0,8 δευτερόλεπτα.  
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Εικόνα 124.The royal exchange theatre , Manchester 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Exchange,_Manchester) 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα κυκλικού θεάτρου είναι το Roundhouse theatre in London. Χτίστηκε 
το 1979 µε 709 θέσεις και όγκο 4828 m3  

και χρόνο αντήχησης 1.2 δευτερόλεπτα.                        

 
5.9 Ανοιχτό θέατρο-Open Theatre 

 

              
 
Εικόνα 125 . Σχηµατική παρουσίαση ενός ανοιχτού θεάτρου, του θεάτρου της Επιδαύρου. 

 
∆εν είναι ευρέως αποδεκτά ως χωριστός τύπος, αλλά η χρήση του όρου από τον Ham το 1981 
χρησιµοποιείται για θέατρα χωρίς τα ανοίγµατα προσκηνίου (proscenium). Το µπροστινό µέρος δηµιουργεί 
σχέση οικειότητας µεταξύ καινού και ηθοποιών. Η ανάγκη για καλή οπτική επαφή του κοινού µε τους 
ηθοποιούς οδήγησε στην ύπαρξη διάφορων σχεδίων όσον αφορά την κατασκευή θεάτρων. Ωστόσο οι 
εναλλακτικές κατασκευής στο θέατρο µειώνονται όταν µπαίνει σε εφαρµογή το σχέδιο της κατασκευής της 
σκηνής. Προκειµένου να βλέπει ένας θεατής, η απόσταση από τη σκηνή πρέπει να περιοριστεί στα 20 µέτρα. 
Οι νέοι κατασκευαστές στράφηκαν σε αρχαίες κατασκευές. Τα µικρά θέατρα δουλεύουν καλύτερα. Η ανάγκη 
για εµπορευµατοποίηση, ωστόσο, και αύξηση του κοινού οδήγησε σε µία σειρά δοκιµών. Υπήρχε η αντίληψη 
ότι νέες τεχνικές µπορούν να αποτρέψουν αυτά τα λάθη. Οι παράµετροι της ακουστικής για την οµιλία είναι 
πιο εύκολοι στη ρύθµισή τους από ότι για το θέατρο για αυτό και δεν έχουµε πολλές εκδοµένες γραπτές 
πηγές. Για την καλή οµιλία δύο είναι τα αντικειµενικά κριτήρια για προσοχή: η ενέργεια που φτάνει στον 
ακροατή και το επίπεδο θορύβου. Υπερβολικοί θόρυβοι βάθους µπορούν να συµβούν παντού, αλλά ο 
θόρυβος αρχίζει να γίνεται ενοχλητικός από τότε που παρεµβαίνει στην οµιλία. Σε ανοιχτά θέατρα 
παρουσιάζεται πρόβληµα ενέργειας εξαιτίας ανεπαρκών ανακλάσεων. Όσον αφορά την οµιλία ο χρόνος 
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αντήχησης 1 δευτερόλεπτο θεωρείται καλός. Μικρός χρόνος συµβαίνει είτε έχοντας µικρό κοινό είτε 
τοποθετώντας απορροφητική οροφή. Άλλη σηµαντική παράµετρος είναι η αποφυγή κοίλων τοίχων ή 
επιφανειών. Τα θέατρα προσκηνίου µπορούν να στεγάσουν τους περισσότερους θεατές. 
 
 

 
5.8.1 Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 

 
Σήµερα οι νέες αίθουσες πολλαπλών χρήσεων ακροατηρίου χρησιµοποιούν πλέον απλούστερη τεχνολογία 
αποφεύγοντας πολύπλοκους µηχανισµούς σκηνής και γενικά όλους τους µηχανισµούς, που µετατρέπουν την 
αίθουσα ώστε να είναι κατάλληλη και για άλλες χρήσεις. Οι διαφορετικές χρήσεις µιας αίθουσας 
προϋποθέτουν και διαφορετική ακουστική συµπεριφορά του χώρου που οδηγεί σε διαφορετική µορφή του 
χώρου. Ωστόσο, στις αίθουσες αυτές υπάρχουν συγκρουόµενα κριτήρια σχεδιασµού που πρέπει να 
ιεραρχούνται. Τα βασικότερα από αυτά είναι : α) µεγάλη αίθουσα, οικονοµικά προτιµότερη, µικρή αίθουσα 
ακουστικά προτιµότερη β) Τα βελούδινα καθίσµατα προτιµούνται ως προς την άνεση µε αποτέλεσµα, η 
αίθουσα να έχει ακουστικά χαρακτηριστικά όπως όταν είναι γεµάτη µε κόσµο (κατάλληλη και για πρόβες) 
ενώ τα ξύλινα καθίσµατα προτιµούνται, ως προς την ακουστική έχουν ως αποτέλεσµα η αίθουσα να µην 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πρόβες. 
Οι παρακάτω παράµετροι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για το σχεδιασµό αιθουσών πολλαπλών χρήσεων: 1) 
Η ικανοποιητική αντιµετώπιση τουλάχιστον µίας από τις χρήσεις του χώρου κυρίως της πιο συνήθους όπως 
για παράδειγµα η ελαφριά µουσική αντί για οµιλίας 2) ο ‘µέσος όρος’ αποφάσεων , όπου οι χρήσεις 
µοιράζονται, όπως για παράδειγµα στην επιλογή του βέλτιστου χρόνου αντήχησης , πχ. Για οµιλία Τ=1 , 
µουσική Τ=1,4   3) Η πρόβλεψη µεταβλητών παραµέτρων όπως η δυνατότητα αλλαγής της διάταξης των 
ακροατών, η αυξοµείωση του όγκου, η αλλαγή της ηχοαπορρόφησης και η χρήση ηλεκτρονικών µέσων για 
τον έλεγχο της αντήχησης. 
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Εικόνα 126. ∆ιατάξεις για όπερα, χορό και αίθουσα συναυλιών. (Lord) 

 
5.8.1 Μεταβολή του όγκου και  της ηχοαπορρόφησης 

Εφόσον ο χρόνος αντήχησης εξαρτάται από τον όγκο και την ηχοαπορρόφηση (Τ=0.63 V/A),η 
µεταβλητότητα της ακουστικής µπορεί να επιτευχθεί είτε αυξοµειώνοντας τον όγκο είτε αυξοµειώνοντας την 
ηχοαπορρόφηση, έτσι ώστε να µεταβάλλεται και ο χρόνος αντήχησης και να προσαρµόζεται στις ανάγκες των 
διαφορετικών χρήσεων. Τα συµφωνικά έργα για παράδειγµα απαιτούν µεγάλους χρόνους αντήχησης, ενώ τα 
µικρά µουσικά σύνολα απαιτούν µικρούς. Ωστόσο, µε τη µεταβλητή ηχοαπορρόφηση πετυχαίνουµε 
µικρότερα αποτελέσµατα από ότι µε την αλλαγή του όγκου. Αυτό συµβαίνει γιατί οι διαθέσιµες επιφάνειες 
για µεταβλητή ηχοαπορρόφηση είναι περιορισµένες αφού η βασική ηχοαπορρόφηση του χώρου είναι οι 
ακροατές και η οροφή που συνήθως λειτουργεί ως ανακλαστική. Έτσι µένουν µόνο οι πλευρικοί τοίχοι ως 
επιφάνεια µεταβλητής ηχοαπορρόφησης. Για αυτό η συνολική ηχοαπορρόφηση αλλάζει τουλάχιστον κατά 
20%.  
      Ο όγκος σε µία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων µπορεί να αυξοµειώνεται µε πολλούς τρόπους, όπως: α) 
κινητά στοιχεία οροφής (ανακλαστήρες που ανεβοκατεβαίνουν, τµήµατα οροφής που αποµονώνουν τους 
εξώστες ή έναν εξώστη, τµήµατα της οροφής που ανοίγουν σαν πόρτες, τµήµα κουβούκλιου ορχήστρας κάτω 
από τη σκηνή του θεάτρου κα) β) κινητά στοιχεία τοίχων ( συρόµενοι τοίχοι που υποδιαιρούν το χώρο, τοίχοι 
σε ρολό, πλευρικά κινητά θεωρεία, πλευρικά τµήµατα σκηνής, κατακόρυφα στοιχεία κουβούκλιου ορχήστρας 
που µετακινούνται σε άλλο σηµείο της σκηνής κα) γ) κινητά στοιχεία δαπέδων(δάπεδο πλατείας πάνω σε 
ανελκυστήρες, πιτ ορχήστρας και δάπεδο σκηνής που ανεβοκατεβαίνει κα) δ) κινητά στοιχεία καθισµάτων 
(κερκίδες πάνω σε ρόδες, που αποθηκεύονται κάτω από εξώστες, που περιστρέφονται και ενσωµατώνονται 
µε άλλες δηµιουργώντας µεγαλύτερη ενιαία αίθουσα από πολλές µικρές κα). 
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Εικόνα 127. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Hachinohe, Ιαπωνία, 1975, αρχιτέκτονας, Ishimoto. Ο εξώστης 654 θέσεων κλείνει 
µε κινητά στοιχεία οροφής σε 20 λεπτά για συναυλίες µε τα 1060 άτοµα της πλατείας (Talaske). (Τσινίκας) 
 
Μεταβλητές ηχοαπορροφητικές διατάξεις της αίθουσας: α) κουρτίνες που ανοιγοκλείνουν (απορρόφηση-
ανάκλαση) β) κυλινδρικά πανώ που περιστρέφονται και έχουν διαφορετικά υλικά στις δύο πλευρές 
(απορρόφηση-διάχυση) γ) τυφλές πόρτες σε τοίχους που όταν ανοίγουν, εκθέτουν πορώδες ηχοαπορροφητικό 
υλικό (απορρόφηση-ανάκλαση) δ) συρόµενο µεταλλικό διάτρητο πανώ, πάνω σε ηχοαπορροφητικό υλικό για 
τον έλεγχο ποσοστού ηχοαπορρόφησης (απορρόφηση-ανάκλαση) ε) τριγωνικοί διαχυτές που περιστρέφονται 
και αποκαλύπτουν ηχοαπορροφητικές κοιλότητες (απορρόφηση-ανάκλαση-διάχυση) κα.                  ( 
Τσινίκας) 
 
6. Σύγχρονα Συστήµατα µεταβλητής ακουστικής -Βελτίωση ακουστικής 
αιθουσών µε ηλεκτρονικά µέσα 
 
Ηλεκτρονικά συστήµατα υψηλής τεχνολογίας διαρκώς κάνουν την εµφάνισή τους που βελτιώνουν τις 
ακουστικές ιδιότητες αιθουσών και δηµιουργούν επιθυµητές ακουστικές παραµέτρους. 
Τα πιο παλιά συστήµατα που εµφανίστηκαν στην περίοδο 1920-1930 βασίζονταν στις πρώτες ηλεκτρονικές 
λυχνίες που έκαναν την εµφάνισή τους και χρησιµοποίησαν ηλεκτρονικούς ενισχυτές, µικρόφωνα και 
µεγάφωνα για να ενισχύσουν την ηχητική στάθµη οµιλίας και µουσικής στις αίθουσες.  
 

 
 

Εικόνα 128. Χρόνοι Αντήχησης της αίθουσας συναυλιών Royal Festival Hall στο Λονδίνο µε ή χωρίς ακροατές, µε ή χωρίς τη 
χρήση του συστήµατος της βοηθούµενης αντήχησης. (Parkin) 
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 Αργότερα εµφανίστηκε το σύστηµα stereo reverberation που σχεδιάστηκε από τον Vermuelen της 
εταιρίας Philips και µετέπειτα ονοµάστηκε ambiophony system. Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιούσε ένα ή 
περισσότερα µικρόφωνα στη σκηνή του αµφιθεάτρου και τα σήµατα των µικροφώνων καθυστερούνταν µε τη 
χρήση ενός µαγνητικού δίσκου µε πολλαπλές κεφαλές αναπαραγωγής για δηµιουργία επιθυµητών χρόνων 
καθυστέρησης. Με ανατροφοδότηση του σήµατος αναπαραγωγής στην κεφαλή εγγραφής δηµιουργείται 
χρόνος αντήχησης ανάδρασης στο εγγεγραµµένο σήµα. Τα σήµατα χρόνου αντήχησης τροφοδοτούσαν 
µεγάφωνα που κατανέµονταν σε διάφορα σηµεία του αµφιθεάτρου.  
      Το 1959 ο Harry Olson που εργάζονταν στην εταιρία RCA πρότεινε ένα σύστηµα που ονοµάζονταν 
Acoustoelectronic Auditorium. Στο σύστηµα αυτό 6 µικρόφωνα κατευθυντικά τοποθετούνταν σε διάφορα 
σηµεία της σκηνής και 20 µεγάφωνα τοποθετούνταν σε διάφορα σηµεία στην οροφή της αίθουσας. Το 
σύστηµα χρησιµοποιούσε ενισχυτές, µαγνητόφωνο µε ηλεκτρονικές γραµµές ακουστικής καθυστέρησης και 
τα σήµατα έφταναν στα µεγάφωνα µε καθυστέρηση 10 msec µετά τον απευθείας ήχο από την πηγή 
βελτιώνοντας την καταληπτότητα οµιλίας στην αίθουσα. Πολλά συστήµατα εµφανίστηκαν µετέπειτα που 
χρησιµοποιούσαν την αρχή του συστήµατος Olson. 
      Το 1960 ο P. Perkin σχεδίασε το σύστηµα assisted resonance system για βελτίωση του χρόνου αντήχησης 
στις χαµηλές συχνότητες στο Royal Festival hall του Λονδίνου. Το σύστηµα χρησιµοποιούσε έναν αριθµό 
καναλιών στενής ζώνης συχνοτήτων που αποτελούνταν το καθένα από ένα µικρόφωνο µέσα σε ένα 
συντονιστή Helmholtz συντονισµένο σε µία χαµηλή συχνότητα ιδιοσυντονισµού της αίθουσας, έναν ενισχυτή 
και ένα µεγάφωνο. Χρησιµοποιούνταν επίσης ένας ηλεκτρονικός µετατοπιστής φράσεως ρυθµιζόµενος για να 
δηµιουργεί θετική ανασύζευξη (ανάδραση) στην ιδιοσυχνότητα συντονισµού της αίθουσας για ελάττωση της 
απόσβεσης του ήχου. Άνω από 100 κανάλια συντονισµένα σε διάφορες συχνότητες ιδιοσυντονισµού 
δηµιουργούσαν σηµαντική βελτίωση του χρόνου αντήχησης στις χαµηλές συχνότητες.  
 

 
 

Εικόνα 129. Βοηθούµενη αντήχηση «assisted resonance» , κατά µήκος της αίθουσας συναυλιών Royal Festival Hall στο Λονδίνο. 
Η θέση των µικροφώνων και των µεγαφώνων προσδιορίζεται από τους κόµβους των διάφορων συχνοτήτων. Η οροφή της αίθουσας 
έχει 900 µεγάφωνα. (Parkin) 

 
Ένα άλλο σύστηµα προτάθηκε από τον N.Franssen το 1988. Ο Franssen παρατήρησε ότι το ένα κανάλι µε 
µικρόφωνο και µεγάφωνο που  λειτουργούσε κάτω από τη στάθµη των  ηχηρών τόνων της αίθουσας 
δηµιουργούσε µία  µικρή αύξηση του χρόνου αντήχησης σε όλη την περιοχή συχνοτήτων λόγω ανασύζευξης 
του µεγαφώνου της αίθουσας µε το µικρόφωνο. Ο Franssen κατέδειξε ότι εάν ένα δεύτερο τέτοιο κανάλι 
προστίθονταν στην αίθουσα, θα αύξανε το χρόνο αντήχησης. Έτσι εγκαθιστώντας έναν αριθµό τέτοιων 
καναλιών ευρείας περιοχής συχνοτήτων, ο χρόνος αντήχησης της αίθουσας θα αυξανόταν σηµαντικά. Το 
σύστηµα που εµφανίστηκε αργότερα βασισµένο στη θεωρεία του Franssen ήταν το Multichannel 
Amplification (MCR) της Philips. 
Τα δύο τελευταία συστήµατα χρησιµοποιήθηκαν για τη βελτίωση του χρόνου αντήχησης. 
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Το Assisted Resonance system και το Multiple Channel Reverberation (MCR) και τα δύο περιλαµβάνουν 
πολλά κανάλια µικροφώνων και µεγαφώνων (Krokstad, 1988). Πολλά παραδείγµατα του καθενός έχουν 
εφαρµοστεί σε πολλές αίθουσες παγκοσµίως. Και στις 2 περιπτώσεις τα µικρόφωνα τοποθετούνται σε ή 
κοντά σε σύνορα δωµατίων και συχνά αυτά τα δύο συστήµατα µπορούν να τοποθετηθούν µε αυτό τον τρόπο 
που δεν είναι φανερά ορατός στο µέσο όρο του ακροατηρίου. Οι αλλαγές στο χρόνο αντήχησης που µπορούν 
να επιτευχθούν µπορούν να είναι τόσο µεγάλες µέχρι και 100% αύξηση. Με αρκετά κανάλια σε ένα  MCR 
σύστηµα, µεγάλο ποσοστό αλλαγών µπορεί να επιτευχθεί σε όλο το εύρος συχνοτήτων από 63Hz σε 8KHz. 
Το Assisted Resonance system είναι πιο αποτελεσµατικό σε χαµηλές συχνότητες για λόγους που θα 
αναφερθούν παρακάτω. Σε ένα δωµάτιο µε φυσικό χρόνο αντήχησης, ο χρόνος αυτός συνδέεται µε αρκετά 
άλλα θέµατα που χαρακτηρίζουν τον ήχο. Για παράδειγµα η τιµή στην οποία ο αρχικός ήχος αρχίζει να φθίνει 
είναι συνήθως πιο σηµαντική από ότι συµβαίνει στους µετέπειτα ήχους όπως περιγράφονται από το χρόνο 
αντήχησης. ( Αναφέρονται στην αρχική ελάττωση 10 dB της αναλογίας της µείωσης ). Σε έναν συνεχόµενο 
ήχο µόνο η πρώιµη άφιξη του ήχου γίνεται αντιληπτή. Έτσι ένα σύστηµα βελτίωσης της αντήχησης θα πρέπει 
να επηρεάζει αυτή την αρχική ελάττωση. Σηµαντική είναι και η αλλαγή του επιπέδου του ήχου. Ένα 
ηλεκτρονικό σύστηµα πρέπει να προσθέτει ακουστική ενέργεια στο χώρο. Μόνο έτσι θα µπορεί να είναι 
ακουστό και αντιληπτό. Ωστόσο σε µικρές αίθουσες το επίπεδο του ήχου που αλλάζει ίσως να παράγει 
αφύσικο ήχο. Το MCR σύστηµα σχεδιάστηκε κατά κύριο λόγο για αλλαγή των επιπέδων ήχου παρά του 
χρόνου αντήχησης. Από τεχνικής πλευράς οι λεπτοµέρειες των δύο συστηµάτων είναι ενδιαφέρουσες. Η βάση 
στην οποία στηρίζονται και τα δύο συστήµατα µπορεί να εξηγηθεί λαµβάνοντας υπόψη την απλή αλυσίδα 
µικροφώνων-µεγαφώνων. Αν οι ενισχυτές µιας τέτοιας αλυσίδας είναι αναµµένοι, θα υπάρξει ένα σηµείο στο 
οποίο το σύστηµα ταλαντεύεται, µια κατάσταση γνωστή ως ‘ουρλιαχτό’ -howl-round’. Αν είναι κατεβασµένο 
ελαφρώς τότε η αντήχηση στην συχνότητα howl αυξάνεται από την ηλεκτρονική αλυσίδα. Και τα δύο 
συστήµατα χρησιµοποιούν αυτή την επίδραση µε έναν ελεγχόµενο τρόπο προκειµένου να βελτιώσουν την 
αντήχηση γύρω από ένα ευρύ φάσµα συχνοτήτων. Η βασική διαφορά µεταξύ των δύο συστηµάτων είναι ότι 
στο Assisted Resonance τα κανάλια λειτουργούν σε διαφορετικές συχνότητες, ενώ στο  MCR είναι 
ευρυζωνικά. Το σχήµα δείχνει την τυπική απόκριση συχνοτήτων σε ένα δωµάτιο µεταξύ δύο σηµείων. 
Περιέχει τυχαίες κορυφές. 

 

 
 

Εικόνα 130. Απόκριση συχνοτήτων µεταξύ ενός σταθερού µεγαφώνου και µικροφώνου σε ένα δωµάτιο µεταξύ των συχνοτήτων 
1800-2200 Hz. 

 
Σε δύο οποιαδήποτε άλλα σηµεία του δωµατίου το σχεδιάγραµµα θα ήταν διαφορετικό. Ρυθµίζοντας τα 
κανάλια µε µικρόφωνα και µεγάφωνα σε πολλές διαφορετικές θέσεις στο δωµάτιο, µερικές τυχαίες 
αξιοσηµείωτες αλλαγές και τιµές παρατηρούνται. 
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Η επιτυχία του οδήγησε στην εγκατάστασή του σε αρκετές αίθουσες πολλαπλών χρήσεων για να παρέχει 
ευµετάβλητη ακουστική. Το φιλτράρισµα να για περιορίσει τη συχνότητα του κάθε καναλιού γίνεται κατά 
κύριο λόγο µε την τοποθέτηση του µικροφώνου σε ένα συντονισµένο αντηχείο. 
 

 
 

Εικόνα 131. Κυλινδρικοί συνηχητές κοιλότητας που περιέχουν µικρόφωνα για το σύστηµα βοηθούµενης αντήχησης ( Assisted 
Resonance System ) στο Central Hall,  York University. 

 
Για µεγαλύτερη σταθερότητα η τοποθέτηση των µικροφώνων επιλέχτηκε έτσι ώστε να εµφανίζεται σε µια 
µεγάλη συχνότητα. Η τυπική συχνότητα είναι 3 %. Το gain (κέρδος) των καναλιών καθορίζει τον χρόνο 
αντήχησης. Πρέπει, ωστόσο να είναι ρυθµισµένος. Υπερβολικό gain οδηγεί σε ηχητικούς χρωµατισµούς που 
είναι αντιληπτοί και ακουστοί.  
 

 
 

Εικόνα 132. Μετρηµένοι χρόνοι αντήχησης στο άδειο Central Hall, York University: µε το Assisted Resonance System, και 
µέτρηση των φυσικών χρόνων. 

 
Το σχήµα  132  δείχνει τους χρόνους αντήχησης µε και χωρίς το σύστηµα χρησιµοποιώντας 72 κανάλια, µε το 
υψηλότερο στα 922 Hz. Η αλλαγή είναι σίγουρα µεγαλύτερη σε χαµηλότερες συχνότητες. Αυτό γίνεται λόγω 
του σχεδιασµού των οµαλών χαρακτηριστικών της συχνότητας. Το να επεκταθεί το σύστηµα σε υψηλότερες 
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συχνότητες δεν έχει αποδειχθεί να είναι δυνατόν. Ο περιορισµός στις ψηλότερες συχνότητες συµβαίνει επειδή 
το σύστηµα εξαρτάται από τις ψηλές αποκρίσεις του δωµατίου που είναι σταθερές στο χώρο, ενώ µε αλλαγή 
της θερµοκρασίας θα µετακινηθούν. Η µεταβολή των κορυφών(peak) είναι περισσότερο σηµαντική στις 
υψηλότερες συχνότητες. Αυτό υπονοµεύει τη σταθερότητα του συστήµατος και επιτρέπει µόνο µικρές 
αλλαγές στο χρόνο αντήχησης σε αυτές τις συχνότητες. Εάν κάποιος χρησιµοποιήσει όµως ευρυζωνικά 
κανάλια θα αυξήσει το χρόνο αντήχησης στις αποκρίσεις των συχνοτήτων στις κορυφές (peak), αλλά το gain 
θα πρέπει να διατηρηθεί χαµηλό για την ενίσχυση των χρωµατισµών. 
Το Multiple channel reverberation είναι το όνοµα του συστήµατος ευρυζωνικών καναλιών που 
χρησιµοποιείται από την εταιρεία Philips. Το σύστηµα αρχικά προτάθηκε από τον Franssen (1968) ,αλλά η 
πρώτη αναφορά για πλήρη εγκατάσταση έγινε από τον Dahlstedt (1974). Για να παράγει µε αυτό το σύστηµα 
µία αύξηση του ηχητικού επιπέδου σε ένα δωµάτιο κατά 3dB, απαιτούνται περίπου 100 κανάλια. Για να 
βελτιώσει το σύστηµα είναι απαραίτητο να εισάγει ηλεκτρονικά φίλτρα σε µεµονωµένα κανάλια για να 
εξισωθεί το αισθητήριο της ακοής µε τις ακουστικές αποκρίσεις. Τυπικά τέσσερα φίλτρα για κάθε κανάλι 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Η επιλογή αυτών των φίλτρων είναι ένας λόγος για τον οποίο η εγκατάσταση 
ενός πολλαπλών καναλιών συστήµατος χρόνου αντήχησης είναι µία περίπλοκη διεργασία. 
Το 1970 ο P. Veneklasen πρότεινε ένα σύστηµα που χρησιµοποιούσε ηλεκτρονικές γραµµές καθυστέρησης 
και θαλάµους αντήχησης για να βελτιώσει τον απευθείας ήχο της πηγής, τις πρώτες ανακλάσεις και τον 
αντηχητικό ήχο. 
Ένα άλλο σύστηµα που εµφανίστηκε ονοµάστηκε Early Reflected Energy System (ERES) και χρησιµοποίησε 
ένα ψηφιακό επεξεργαστή µε γραµµές καθυστέρησης για να δηµιουργεί επιπλέον πρώιµες ανακλάσεις ήχου. 
Ένα άλλο σύστηµα που εµφανίστηκε ήταν το Reverberation on demand system (RODS), που περιλάµβανε 
έναν αντηχητή µεταξύ των µικροφώνων και των µεγαφώνων µε εξασθενητές που τοποθετούνταν προ και 
µετά του αντηχητή. Όταν η ηχητική στάθµη αυξανόταν ή ήταν σταθερή, ο εξασθενητής εξόδου ήταν εκτός 
λειτουργίας και ο εξασθενητής εισόδου εντός λειτουργίας και ο αντηχητής λαµβάνει το σήµα του 
µικροφώνου, αλλά δεν µεταδίδει το αντηχητικό σήµα στην αίθουσα. Όταν η ηχητική στάθµη ελαττώνονταν, ο 
εξασθενητής εισόδου τίθονταν εκτός λειτουργίας και ο εξασθενητής εξόδου τα τίθονταν εντός λειτουργίας, 
παρέχοντας αντηχητική ενέργεια στην αίθουσα. Λόγω του ότι ο εξασθενητής εισόδου κατά τη διάρκεια 
ελάττωσης της ηχητικής στάθµης ήταν εκτός λειτουργίας δηµιουργούνταν µικρή ηλεκτροακουστική 
ανασύζευξη στην αίθουσα µε αποτέλεσµα να αποφεύγονται δυσµενείς επιπτώσεις. 
Το σύστηµα Delta Stereophony είναι όµοιο µε το ERES και δηµιουργεί σήµατα µε καθυστέρηση από 
µικρόφωνο στην σκηνή για αύξηση της ηχητικής στάθµης στην αίθουσα χωρίς δυσµενείς επιπτώσεις. Είναι 
ένα σύστηµα που αξίζει να αναφέρουµε για κατανεµηµένα ακροατήρια . Το Delta Stereophony System(DSS), 
δίνει προτεραιότητα στην παροχή των σωστών µετώπων κυµάτων µε στόχο τον ακριβή εντοπισµό της πηγής 
και µπορεί να εξασφαλίζει πραγµατική προοπτική και βάθος. Το DSS βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην 
εξασφάλιση της προτεραιότητας και εξασφαλίζει ότι κάθε ακροατής σε µια αίθουσα συνεδριάσεων λαµβάνει 
το άµεσο ήχο από την αρχική ηχητική πηγή πρώτα, πριν από την ενίσχυση των οµιλητών που τοποθετούνται 
στην περιοχή αυτή. Σε ότι επρόκειτο για την ορθή χρήση του συστήµατος ενίσχυσης σε µεγάλες αίθουσες 
θεαµάτων, χρησιµοποιεί ένα κατανεµηµένο δίκτυο µεγαφώνων, µε ηχεία τοποθετηµένα συνήθως σε όλη την 
αίθουσα. Ο κύριος στόχος του συστήµατος αυτού είναι να διατηρήσει τον πρωτότυπο ήχο, ή αλλιώς στοχεύει 
στη διατήρηση ενός σχεδόν ακριβούς ήχου της πηγής ήχου που έχει εντοπίσει. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί αν 
ο ακροατής σε οποιαδήποτε θέση στην αίθουσα λαµβάνει το πρώτο µέτωπο κύµατος από την κατεύθυνση του 
ηχητικής πηγής , και όχι από οποιαδήποτε από τις άλλες θέσεις ηχείων. Η ανάπτυξη του DSS το 1975, έχει 
εγκατασταθεί σε αίθουσες συναυλιών στο Βερολίνο, Πράγα, Μόναχο, Στουτγάρδη, Τόκιο, και το Παλατιού 
του Κρεµλίνου της Μόσχας. Επίσης, έχει εφαρµοστεί µε µεγάλη επιτυχία σε ανοιχτά θέατρα , όπως η Lake 
FestivalBregenz (Αυστρία), Trachselwald (Ελβετία), και Waldbühne, Βερολίνο. Ο Ahnert δίνει µια 
εξαιρετική κριτική του συστήµατος σχεδιασµού, αλλά η πραγµατική υποκειµενική απόδοση του συστήµατος 
σε σχέση µε την ακρίβειά του σε ένα περιβάλλον αντήχησης για ένα κατανεµηµένο κοινό, και για 
διαφορετικές πρώτες ύλες, δεν έχει ακόµη προσδιοριστεί.  
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Είναι αισθητή από τους συντάκτες ότι, εφόσον η DSS έχει σχεδιαστεί για την ακριβή εντοπισµό των πηγών, 
αξίζει να συµπεριληφθούν στην αξιολόγηση των συστηµάτων που εφαρµόζονται στις χωρικές παρουσιάσεις 
µουσικής.( Bates Ε., Kearney G.,  Boland F., and Furlong D.) 
 
Το σύστηµα αυτό όχι µόνο προσφέρει ένα σύστηµα για το κοινό χωρίς να χάνει τον απευθείας ήχο, αλλά 
επιπλέον βελτιώνει την ακουστική του χώρου. Το όνοµα προέρχεται από το Ελληνικό γράµµα «∆έλτα» που 
είναι ένα µαθηµατικό σύµβολο που χρησιµοποιείται για την καθυστέρηση( Steinke,1985). Το σύστηµα 
βασίζεται στο φαινόµενο Haas: αν ο πρώτος απευθείας ήχος φτάνει από την ίδια κατεύθυνση όπως η πηγή 
,αλλά ακολουθείτε από άλλες ανακλάσεις που µπορεί να είναι και 10dB ισχυρότερες, τότε ο ακροατής 
λαµβάνει τον ήχο σαν να έρχεται από την πηγή. Τα µικρόφωνα στο DSS τοποθετούνται κοντά στους 
εκτελεστές. Πιο αποµακρυσµένες αποστάσεις χρησιµοποιούνται στα άλλα 3 συστήµατα που θα αναφερθούν 
παρακάτω. Τα σήµατα τροφοδοτούνται µε τυπικά µε 10 ηχεία µε καθυστερήσεις που ρυθµίζονται ώστε να 
παρέχουν όχι µόνο το επιπρόσθετο επίπεδο ενίσχυσης αλλά και αν απαιτείται µία καλύτερη αίσθηση της 
χωρικής διάταξης από τις πλευρικές ανακλάσεις. Οι ακροατές αντιλαµβάνονται ίσως 8 ανακλάσεις από 
διαφορετικά ηχεία.  Το αποτέλεσµα είναι ένας ήχος προσοµοίωσης πολύ πιο εξελιγµένος και ζωντανός από 
τον απλό απευθείας ήχο. Αρχικά χρησιµοποιήθηκε στο Ανατολικό Βερολίνο για το «Palast der Republik» µε 
5000 θέσεις, αλλά δεν µπορούσε να παρέχει τον κατάλληλο φυσικό ήχο. Από τότε εφαρµόστηκε σε αίθουσες 
συναυλιών, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων καθώς και σε ανοιχτούς χώρους. Για παροχές µεταβλητών 
ακουστικών αποτελεσµάτων, τα µικρόφωνα πρέπει να είναι αποµακρυσµένα από τους εκτελεστές. Υπάρχει 
µία πιθανότητα που είναι ιδιαίτερα ελκυστική για το σχεδιασµό αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, και η οποία 
είναι να αυξήσουµε το χρόνο αντήχησης ηλεκτρονικά. Αν επιστρέψουµε ξανά στο παράδειγµα του να 
θέλουµε να στεγάσουµε στο χώρο οµιλία και ορχηστρική µουσική, τότε θα µπορούσαµε να χτίσουµε µία 
αίθουσα µε χαµηλή οροφή µε χρόνο αντήχησης ενός δευτερολέπτου κατάλληλου για οµιλία και να 
αυξήσουµε το χρόνο αντήχησης ηλεκτρονικά σε περίπτωση της µουσικής.  
Το σύστηµα SIAP (System for improved acoustic performance), σχεδιάστηκε για βελτίωση της ακουστικής 
απόδοσης ενός αµφιθεάτρου χωρίς να χρησιµοποιεί ανασύζευξη (ανάδραση) µεταξύ µικροφώνων και 
µεγαφώνων. Χρησιµοποιεί κατευθυντικά µικρόφωνα µε καρδιοειδή απόκριση που τοποθετούνται κοντά στη 
σκηνή για ενίσχυση του απευθείας ήχου από την πηγή και των πρώτων ανακλάσεων του ήχου. Το σύστηµα 
ενισχύει τον ήχο και προσθέτει τµήµα της αντήχησης στον απευθείας ήχο της πηγής. Χρησιµοποιεί 
µεταβλητή τεχνική για να ελέγχει την ανασύζευξη µεταξύ µικροφώνων-µεγαφώνων. 
Ένα τρίτο σύστηµα βελτίωσης της αντήχησης αναπτύχθηκε στο Delft, το Acoustical control system  (ACS) . 
Βασίζεται στη θεωρεία της ακουστικής ολογραφίας κατά την οποία τα µέτωπα ηχητικών κυµάτων των πηγών 
της σκηνής υφίσταντο δειγµατοληψία από κατευθυντικά µικρόφωνα. Τα µέτωπα των ηχητικών κυµάτων µετά 
τη δειγµατοληψία επεξεργάζονταν ένα µεγάλο αριθµό γραµµών καθυστέρησης και διοχετεύονταν στα 
µεγάφωνα του αµφιθεάτρου. Τα πιο πρόσφατα από αυτά τα συστήµατα χρησιµοποιούν µία µικρή σειρά 
κατευθυντικών µικροφώνων και µεγάφωνα που κατανέµονται στο 1/3 του χώρου µπροστά από τη σκηνή. Το 
σύστηµα προσθέτει παράταση στο χρόνο αντήχησης χρησιµοποιώντας µεταβλητή χρονικώς ανασύζευξη. 
Εξαιτίας του ότι το σύστηµα είναι καινούριο, οι παρακάτω λεπτοµέρειες βασίζονται σε µία µόνο δηµοσίευση 
των Bries and Berkhout (1988), ενώ το Assisted Resonance και το MCR βασίζονται σε ελεγχόµενη 
ανατροφοδότηση , το νέο Delft system επεξεργάζεται τα σήµατα του µικροφώνου και τροφοδοτεί τα 
µεγάφωνα που διανέµονται σε όλο το δωµάτιο. To πρόβληµα που παρουσιάζεται είναι η ανατροφοδότηση και 
η εµφάνιση ενός ‘τσιριχτού’ του ήχου. Ωστόσο το ACS επιτρέπει την ανατροφοδότηση ηλεκτρονικά αν και ο 
τρόπος δεν έχει αποκαλυφθεί αναλυτικά. Για να αυξήσουµε την αντήχηση τυπικά απαιτούνται 12 µικρόφωνα 
και 12 µεγάφωνα. Τα περισσότερα µικρόφωνα είναι κατευθυντικά, και τοποθετούνται κοντά στη σκηνή. Τα 
µεγάφωνα είναι, επίσης κατευθυντικά και τοποθετούνται µακριά από τα µικρόφωνα. Αυτή η τοποθέτηση 
ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της ανατροφοδότησης. Το σύστηµα αυτό συνδέει τα περισσότερα µικρόφωνα µε 
τα περισσότερα µεγάφωνα , εξοµοιώνοντας ένα σχέδιο ανάκλασης που µπορεί να προσαρµοστεί σε ένα 
επιθυµητό σχέδιο όπως για παράδειγµα µία αίθουσα µε την προτιµώµενη ακουστική. Σε µία δοκιµή που έγινε 
η µεταβολή ενός χρόνου αντήχησης από 1.2 δευτερόλεπτα σε 3 δευτερόλεπτα επιτεύχθηκε. Ο ισχυρισµός των 
ειδικών ήταν ότι διαφορετικά στοιχεία ακουστικής όπως ο χρόνος αντήχησης και το ηχητικό επίπεδο της 
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αντήχησης µπορούν να ρυθµιστούν ανεξάρτητα. Και τα τέσσερα συστήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 
αµφιθέατρα. Είναι περίπλοκα και µπορούν να εγκατασταθούν µόνο από ειδικούς.  
 

 
 

Εικόνα 133. Το σχήµα απεικονίζει τη διάταξη των µικροφώνων και των µεγαφώνων της οροφής στο Multiple Channel 
Reverberation σύστηµα. 

 
Στα επόµενα χρόνια υπάρχει αισιοδοξία ότι τα ηλεκτροακουστικά συστήµατα θα αυξηθούν. Ωστόσο αυτά τα 
συστήµατα δεν είναι η πλήρη πανάκεια για την επίλυση όλων  των προβληµάτων. Λειτουργούν καλύτερα σε 
αίθουσες που έχουν σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη τα ακουστικά κριτήρια. Τα συστήµατα αυτά αποτελούν 
σταθερή συντήρηση, καθώς και έλεγχο από ειδικούς.  
Το σύστηµα LARES χρησιµοποιεί ένα µικρό αριθµό κατευθυντικών µικροφώνων, ένα µεγάλο αριθµό 
µεγαφώνων που κατανέµονται στην αίθουσα και έναν αριθµό χρονικώς µεταβλητών συντονιστών µεταξύ του 
απευθείας ήχου σχετικά µε τη στάθµη αντήχησης και επιτρέπει τα µικρόφωνα να τοποθετούνται σε απόσταση 
από την ηχητική πηγή. Σε µερικές περιπτώσεις, µερικά µικρόφωνα κατευθύνονται προς το ακροατήριο για τη 
δηµιουργία µιας απόκρισης από αυτό.  
Προφανώς δηµιουργήθηκε το σύστηµα CARMEN που βασίζεται στο σκεπτικό του ενεργού τοίχου, όπου ο 
συντελεστής απορρόφησης ελέγχεται ηλεκτρονικώς. Το σύστηµα χρησιµοποιεί έναν αριθµό ενεργών 
στοιχείων που το κάθε ένα αποτελείται από µικρόφωνο και µεγάφωνο που τοποθετούνται στην πρόσοψη των 
τοίχων. Ένας αριθµός τέτοιων στοιχείων δηµιουργεί έναν εικονικό τοίχο. Κάθε στοιχείο παράγει έναν αριθµό 
ανακλάσεων για κάθε προσπίπτοντα ήχο και η ενισχυτική του απολαβή δεν προκαλεί ανασύζευξη. Εάν 
καταργηθεί η ανασύζευξη µεταξύ µικροφώνου-µεγαφώνου του στοιχείου, τότε το στοιχείο παράγει µία µόνο 
ανάκλαση το πλάτος της οποίας είναι µεταβλητό. Επιπλέον, το σήµα του µικροφώνου µπορεί να 
καθυστερήσει ηλεκτρονικώς που επιτρέπει το στοιχείο να τοποθετηθεί έξω από την επιφάνεια του τοίχου για 
αύξηση του ενεργού όγκου της αίθουσας. (Αµερικανικαί τεχνικαί επιχειρήσεις) 
 

6.1 Τα µέσα βελτίωσης της ακουστικής συµπεριφοράς των αιθουσών 
Τα ηλεκτρονικά συστήµατα που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν µέσα βελτίωσης της ακουστικής 
συµπεριφοράς των αιθουσών και µπορούν να διαιρεθούν στις εξής κατηγορίες: 
Α)Είναι τα συστήµατα που χρησιµοποιούν µικρόφωνα κοντά στην σκηνή που ανιχνεύουν τους απευθείας 
ήχους των ηθοποιών και µερικές από τις πρώιµες ηχητικές ανακλάσεις 
Β)Είναι τα συστήµατα που χρησιµοποιούν µικρόφωνα µακριά από τη σκηνή για να ανιχνεύουν το αντηχητικό 
πεδίο από την αίθουσα. Τα συστήµατα µε κατευθυντικά µικρόφωνα κοντά στη σκηνή µπορούν να 
µεταβάλλουν τις ακουστικές ιδιότητες της αίθουσας για τις πηγές της σκηνής, όπως καθαρότητα οµιλίας, 
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φαινοµενικό εύρος πηγής και πρώτες πτώσεις ανάκλασης. Τα συστήµατα αυτά καλούνται in line λόγω του ότι 
σκοπός τους είναι να επηρεάζουν την επικοινωνία µεταξύ των ηθοποιών και των ακροατών και να 
ελαχιστοποιούν κάθε ανασύζευξη µεταξύ των µικροφώνων και µεγαφώνων. Σαν αποτέλεσµα, τέτοια 
συστήµατα δεν επηρεάζουν την επικοινωνία µεταξύ του ακροατηρίου και των ηθοποιών ή και την 
ανασύζευξη µεταξύ αυτών.  Τα συστήµατα in line είναι κατάλληλα για αλλαγές των ιδιοτήτων της αίθουσας. 
Εάν στο σύστηµα αυτό περιληφθεί ένας αντηχητής, βελτιώνεται ο χρόνος αντήχησης και η ηχηρότητα στην 
αίθουσα µόνο για τις πηγές της σκηνής. Για πηγές σε άλλες θέσεις ο αντηχητής δεν θα δηµιουργήσει την ίδια 
βελτίωση στον χρόνο αντήχησης και την ηχηρότητα. Το αποτέλεσµα είναι ότι δεν µεταβάλλεται ο ήχος στο 
ακροατήριο και ο ήχος των χειροκροτηµάτων των ακροατών δεν βελτιώνεται. 
 Τα συστήµατα που καλούνται non on-line έχουν µικρόφωνα τα οποία δεν ανιχνεύουν τον απευθείας ήχο της 
πηγής. Λόγω του ότι είναι σε αντηχητικό πεδίο ανταποκρίνονται εξίσου καλά σε όλες τις ηχητικές πηγές. 
Χρησιµοποιούν τις αντηχητικές ιδιότητες για να κατανείµουν τον ήχο σε όλα τα µικρόφωνα. Τα συστήµατα 
αυτά δεν είναι κατάλληλα για τη ρύθµιση των ιδιοτήτων της αίθουσας διότι τα µικρόφωνα δεν ανιχνεύουν 
µεγάλες στάθµες του απευθείας ήχου. Τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε το σύστηµα να προσθέτει τις 
πρώτες ανακλάσεις στον ήχο.  
Τα συστήµατα in line και non-in-line παίζουν συµπληρωµατικούς ρόλους στην ακουστική αιθουσών. Για 
πλήρη και φυσιολογικό έλεγχο της ακουστικής αιθουσών, ένα ηλεκτροακουστικό σύστηµα πρέπει να διαθέτει 
αµφότερες τις ικανότητες in line και non-in-line. Το in line σύστηµα πρέπει να χρησιµοποιείται για έλεγχο 
των ιδιοτήτων της αίθουσας όπως πλευρικές ανακλάσεις και φαινοµενικό εύρος πηγής. Το non-in-line 
σύστηµα πρέπει να ρυθµίζει τις ακουστικές ιδιότητες της αίθουσας όπως χρόνο αντήχησης. Τα περισσότερα 
εµπορικά συστήµατα είναι in line και δεν διαθέτουν ιδιότητες non-in-line για ρύθµιση των ακουστικών 
ιδιοτήτων της αίθουσας. Τα τελευταία χρόνια non-in-line συστήµατα δεν χρησιµοποιούνταν ευρέως γιατί 
είναι πολύ δαπανηρά. Για παράδειγµα ένα assisted resonance system απαιτεί πάνω από 100 κανάλια και το 
κάθε κανάλι πρέπει να βαθµονοµηθεί προσεχτικά, απαιτεί µεγάλο χρόνο για να τοποθετηθεί και χρειάζεται 
συχνά βαθµονόµηση λόγω αλλαγών θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας στην αίθουσα. Και ένα σύστηµα 
MCR κάνει την ηχηρότητα να αυξάνει την αντήχηση. Επίσης, για µεγάλες απολαβές αντήχησης, το σύστηµα 
πρέπει να εργάζεται µε µεγάλες απολαβές ανασύζευξης µε κίνδυνο να δηµιουργήσει σφυρίγµατα τόνων 
ανασύζευξης και πτώσεις ήχου. 
Το νέο VRAS(Variable Room Acoustics System) είναι σύστηµα non-in-line που παραγκωνίζει όλα τα 
προβλήµατα προηγούµενων συστηµάτων του τύπου αυτού. Το σύστηµα προσοµοιάζει την µορφή της 
ακουστικά συζευµένης αίθουσας και παράγει απολαβή αντήχησης ανεξάρτητα από την απολαβή ηχηρότητας. 
Απαιτεί µικρότερο αριθµό καναλιών από προηγούµενα συστήµατα και έτσι δεν είναι δαπανηρό. Επίσης, 
χρησιµοποιεί ανωτέρας τάξης ψηφιακά συστήµατα επεξεργασίας του σήµατος για τη δηµιουργία υψηλής 
ποιότητας αναπαραγωγή ήχου. Μπορούν, ακόµη, να προστεθούν in-line υποσυστήµατα για τον έλεγχο των 
πρώιµων ανακλάσεων. Έτσι, το σύστηµα αυτό ελέγχει τις ιδιότητες της αίθουσας κατά φυσιολογικό τρόπο 
και αυξάνει την ποιότητα του ήχου µε µικρή δαπάνη. Το σύστηµα χρησιµοποιεί έναν αριθµό ανεξάρτητων 
καναλιών µικροφώνων/µεγαφώνων, όπως το σύστηµα MCR. Τα µικρόφωνα είναι πανκατευθυντικά και 
κατανέµονται στην αίθουσα για να ανιχνεύουν τον ήχο αντήχησης. Τα µεγάφωνα είναι επίσης 
πανκατευθυντικά. Τα σήµατα των µικροφώνων τροφοδοτούν ένα πολυκάναλο σύστηµα αντήχησης που 
διασταυρώνει και αντηχεί τα σήµατα προτού πάνε στα µεγάφωνα για διάδοση στην αίθουσα. 
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8.5 Wenger: Virtual Acoustic Enviroments 
VAE® STATE-OF-THE-ART MUSIC PRACTICE TECHNOLOGY 
 

     
 
Η VAE είναι η τελευταία πιο σύγχρονη τεχνολογία που προσφέρει τώρα την πιο ρεαλιστική ακουστική 
προσοµοίωσης, δηµιουργώντας την αίσθηση ότι κάποιος που βρίσκεται σε ένα δωµάτιο µπορεί να µεταβάλλει 
την ακουστική και να δηµιουργεί συνθήκες ακουστικής ενός άλλου χώρου. Ένα SoundLok ® δωµάτιο 
πρακτικής είναι εξοπλισµένο µε ψηφιακή επεξεργασία σήµατος που επιτρέπει τους µουσικούς να ακούν σε 
µια ποικιλία από ακουστικά περιβάλλοντα. Μας βάζει ένα πλήκτρο µακριά από εννέα διαφορετικά 
περιβάλλοντα απόδοσης και πρακτικής, όλα σε ένα ενιαίο, ελκυστικό, πρόγραµµα σχεδίασης που θα 
προσαρµόζονται στο σχέδιό επιλογής του καθενός. Η ανεξάρτητη και αυτόνοµη, VAE Τεχνολογία σας 
απαλλάσσει από τα όρια των ηχητικά περιορισµένων χώρων και δίνει σε πραγµατικό χρόνο, άµεση 
ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια των εκτελέσεων. 
 
∆ωµάτιο Πρακτικής 
Το βιοµηχανικό πρότυπο 
Α) Το πλήρους µήκους παράθυρο-πόρτα βελτιώνει την ασφάλεια και την εποπτεία. 
Β) πάνελ αλληλοσυνδέονται και επισφραγίζονται στο πάτωµα και την οροφή, χωρίς κόλλες, ή άλλα 
εξαρτήµατα. 
Γ) το µοντέλο σχεδίασης του Βένγκερ µπορεί να εγκατασταθεί, µετεγκατασταθεί ή αναδιαρθρώνεται µέσα σε 
ώρες. Ο Φωτισµός, οι καλωδιώσεις και συστήµατα εξαερισµού είναι ενσωµατωµένα µέσα στο δωµάτιο. 
 

 
 
Παρέχει τα 9 ηχητικά περιβάλλοντα που αναφέρονται παρακάτω 
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Εικόνα 134. Χειριστήριο αλλαγής ακουστικού περιβάλλοντος 

 
Το σύστηµα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
-Το Σύστηµα έρχεται µε 10 προκαθορισµένα ηχητικά περιβάλλοντα: δωµάτιο Πρακτικής, µπαρόκ δωµάτιο, 
Μεσαίες Αίθουσες για ρεσιτάλ, Μεγάλη Αίθουσα για ρεσιτάλ, Μικρό Αµφιθέατρο, Αµφιθέατρο Μεσαίο, 
Μεγάλο Αµφιθέατρο, καθεδρικός ναός, Χώρος αθληµάτων και χωρίς τη λειτουργία του συστήµατος. 
-Επιταχύνει την ανάπτυξη της άρθρωσης, των τονισµών και ελέγχου σε διάφορα περιβάλλοντα από πολύ 
"στεγνό" σε πολύ "ζωντανό". 
- Η δυνατότητα εγγραφής / αναπαραγωγής παρέχει µια αποτελεσµατική διδασκαλία στο στούντιο και 
εκπαίδευση για τους φοιτητές όσο αφορά τη σχέση µεταξύ του ακουστικού περιβάλλοντος και της οργανικής 
ή χορωδιακής τεχνικής. 
-Είναι µια ριζοσπαστική νέα έκδοση του "greenroom" που επιτρέπει την προθέρµανση σε ένα πιο ρεαλιστικό 
περιβάλλον. 
- ∆εν απαιτείται καµία τεχνική εµπειρογνωµοσύνη για να λειτουργήσει το δωµάτιο. Η χρήση του είναι 
ευκολότερη από ένα τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. 
- Επιτρέπει τις πρόβες εκτέλεσης χωρίς να χρειάζεται να προγραµµατιστεί ο χώρος της παράστασης για την 
πρόβα. 
- ∆ιεγείρει τη δηµιουργικότητα και ενθαρρύνει την πρακτική, ανακουφίζοντας από την ανία του να παίζει 
κανείς σε ένα ακουστικά "στεγνό" περιβάλλον-αίθουσα της πρόβας. 
- Η VAE είναι διαθέσιµη σε διάφορα ευρύχωρα δωµάτια που κυµαίνονται από 5'8 "x 5'8" ως 18'2 "x 19'5" 
(173 x 173 cm έως 554 x 592εκατοστά). 
-  Το ανώτατο όριο εσωτερικής υψοµετρικής κυµαίνεται από 7'6 "(229 cm) σε 10 '(305 cm) και 6" (15 cm) 
προσαυξήσεις. 
- Βάρος: 2200 κιλά και µέχρι (990 κιλά), ανάλογα µε το µέγεθος. 
- Περιλαµβάνει ένα µικρό σύστηµα  καλωδίωσης δωµατίου. 
 

 
 
Εικόνα 135. ∆ωµάτιο πρακτικής 
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Επιλογή δωµατίου 
Κάποιος έχει τον άµεσο έλεγχο για τον τύπο του δωµατίου που δοκιµάζει. Καθένα από τα εννέα είδη 
εικονικών χώρων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δει κάποιος το πώς ακούγεται η απόδοσή τους. Είναι 
τοποθετηµένα στη σειρά ανάλογα µε το µέγεθος του δωµατίου, αλλά ο τύπος του δωµατίου κάνει τη διαφορά 
στην ακουστική. Μόλις ένας τύπος δωµατίου έχει επιλεγεί, η επιλογή θα παραµείνει µέχρι την επόµενη φορά 
που ένας άλλος θα επιλεγεί. Μία πλήρη περιγραφή του κάθε τύπου δωµατίου δίνεται παρακάτω. 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
∆ιαµορφώθηκε µετά την ακουστική µιας τυπικής 8 'x 10' αίθουσας πρακτικής µουσικής µε ελάχιστη 
ακουστική επεξεργασία στους τοίχους. 
ΜΠΑΡΟΚ ∆ΩΜΑΤΙΟ 
Ένα δωµάτιο µε καθίσµατα µέχρι 125, παρόµοιο µε τους χώρους στους οποίους εκτελούνταν µουσική της 
περιόδου µπαρόκ . Το δωµάτιο αυτό διαµορφώνεται µετά από ένα τυπικό στόλισµα ενός δωµατίου της εποχής 
εκείνης µε πατώµατα, σκληρού τοίχους, και υψηλή οροφή, που του δίνει µια χαρακτηριστική φωτεινότητα. 
∆εδοµένου ότι αυτά τα δωµάτια ήταν πολύ ανακλαστικά, ήταν επίσης αρκετά "δυνατά" σε σύγκριση µε 
µεγαλύτερους χώρους που προορίζονταν για µεγαλύτερους αριθµούς εκτελεστών. Η ζωντανή αίσθηση του 
χώρου αυτού είναι ιδανική για τις µικρότερες εκτελέσεις, όπως ορατόρια και κοντσέρτα. 
ΜΕΣΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΡΕΣΙΤΑΛ 
Μία µέτριου µεγέθους αίθουσα για ρεσιτάλ , µε αριθµό θέσεων από 100 έως 200, παρείχε έναν οικείο χώρο 
παράστασης. Αυτοί οι τύποι των δωµατίων κατά κανόνα βρίσκονται στα µουσικά σχολεία, στις  
πανεπιστηµιουπόλεις µε ενεργά προγράµµατα µουσικής. Το δωµάτιο αυτό διαµορφώνεται µετά επεξεργασία 
τυπικών αιθουσών συναυλιών κατασκευασµένων µε σκληρούς τοίχους και οροφές µε ξύλινες γωνίες κατά 
µήκος των πλευρικών τοιχωµάτων και στο πίσω µέρος της αίθουσας την δηµιουργία διάχυσης στο χώρο. 
Χαρακτηριστικά από αυτά τα δωµάτια είναι η διαύγεια και η ζεστασιά. 
ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΡΕΣΙΤΑΛ 
Μια µεγαλύτερη αίθουσα για ρεσιτάλ, κυµαίνεται από 350 έως 500 θέσεις. Σκηνές όπως αυτές βρίσκουµε 
συνήθως στις πανεπιστηµιουπόλεις κολλεγίων και προορίζονται για παραστάσεις µεγαλύτερων οµάδων. Η 
αίθουσα διαµορφώνεται µε προσθήκη χώρων µε σκληρούς τοίχους και ψηλά ταβάνια, καθώς και µε την 
προσθήκη ξύλινων πάνελ κατά µήκος των πλευρικών τοιχωµάτων και πίσω. Η περιοχή της οροφής παρέχει 
βελτιωµένες πρώιµες ανακλάσεις. Χαρακτηριστικά αυτού του χώρου είναι ο φωτεινός ήχος.  
ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
Ένας µικρός χώρος αµφιθεάτρου µε καθίσµατα για 500 θέσεις. Οι χώροι, όπως αυτός συναντώνται συχνά σε 
πανεπιστηµιουπόλεις, εκκλησίες, και κάποιες αστικές εγκαταστάσεις. Επειδή πολλές οµάδες µοιράζονται 
τους χώρους αυτούς, αυτά τα αµφιθέατρα δεν σχεδιάζονται απαραίτητα για µουσική εκτέλεση. Ο χώρος 
διαµορφώνεται µετά από τυπική κατασκευή σκληρών τοίχων και οροφών µε κάποια απορρόφηση στο πίσω 
µέρος της αίθουσας για να αποφύγουν τη δηµιουργία ισχυρών ανακλάσεων ξανά στην σκηνή. Το δωµάτιο 
διαθέτει µία µικρή σκηνή χωρίς προσκήνιο. Χαρακτηριστικά αυτών των χώρων 
είναι οι ισχυρές πρώιµες ανακλάσεις λόγω του µικρότερου µεγέθους, ένας φωτεινός ήχος και µια σχετικά 
σύντοµη εξασθένηση του ήχου. 
ΜΕΣΑΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
Ένα µέτριου µεγέθους αµφιθέατρο έχει από 750 έως 900 θέσεις. Αυτοί οι τύποι είναι αµφιθέατρα που 
βρίσκονται σε µεγαλύτερα Λύκεια σχολεία, πανεπιστήµια, εκκλησίες, όπως και σε πολλές τοπικές 
εγκαταστάσεις. Μία τέτοια αίθουσα διαµορφώνεται µε σκληρά τοιχώµατα και οροφές µε απορρόφηση στον 
πίσω τοίχο για να αποφεύγονται ισχυρές ανακλάσεις πίσω στη σκηνή. Το δωµάτιο διαθέτει ένα µικρό 
προσκήνιο µε επιπλέον αντανακλαστικές επιφάνειες που βρίσκονται στα τοιχώµατα της οροφής κοντά στη 
σκηνή. Ο ήχος του χώρου αυτού, είναι ένας φωτεινός καθαρός ήχος. 
ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
Είναι ένας µεγάλος χώρος µε 1.200 έως 1.500 θέσεις. Αυτοί οι τύποι είναι κοινά αµφιθέατρα σε µεγαλύτερα 
γυµνάσια, σχολεία Μουσικά Κολλέγια, µεγαλύτερες εκκλησίες, αίθουσες τεχνών και θεάµατος, 
εγκαταστάσεις των πόλεων. ∆ηµιουργούνται µε προσθήκη σκληρών τοίχων και οροφές, µοκέτες στους 
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διαδρόµους και διάφορους τρόπους επένδυσης καθισµάτων, και η απορρόφηση στον πίσω τοίχο 
χρησιµοποιείται για να αποφεύγονται ισχυρές ανακλάσεις πίσω στην σκηνή. Το δωµάτιο διαθέτει ένα µεγάλο 
προσκήνιο µε τοιχώµατα που έχουν επιφάνειες ξύλου και επιπλέον ανακλαστικές επιφάνειες στην περιοχή 
της οροφής κοντά στη σκηνή. Χαρακτηριστικά αυτού του χώρου είναι ένας ζεστός ήχος.  
ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
Αντιπροσωπεύει ένα µεγάλο, ορθογώνιο ναό µε πέτρα που δηµιουργεί πολύ ανακλαστικούς πέτρινους 
τοίχους κατά µήκος της πλευρών και παρέχουν πρώιµες ανακλάσεις. Τα ψηλά ταβάνια συµβάλλουν στην 
γρήγορη συσσώρευση του ήχου. Χορωδίες, σολίστες και όργανα παίζουν µε οµαλό τρόπο σε αυτό το 
δωµάτιο. 
ΑΡΕΝΑ 
Αντιστοιχεί σε ένα πολύ µεγάλο χώρο µε 10.000 θέσεις. Ο χώρος αυτός διαµορφώθηκε αφού βρέθηκε η 
χρήση τυπικών εσωτερικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε µεγαλύτερες πανεπιστηµιουπόλεις και στις 
µεγαλύτερες πόλεις. Ο χαρακτηριστικός ήχος των χώρων αυτών κυριαρχείται από τις σκληρές επιφάνειες που 
δηµιουργούν ανακλάσεις και µικρή απορρόφηση. Τα πλευρικά τοιχώµατα βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση, 
δηµιουργώντας πρώιµες ανακλάσεις που φτάνουν µε µία αισθητή καθυστέρηση. Ο ήχος διασπάται πολύ αργά 
σε αυτούς τους τύπους των χώρων λόγω του µεγέθους και των µεγάλων περιοχών των σκληρών επιφανειών 
που δηµιουργούν ανακλάσεις. 
(http://www.wengercorp.com/Lit/216H010%20Users%20Guide-VAE.pdf, 
http://www.wengercorp.com/Lit/Wenger%20VAE%20Brochure.pdf) 
 
 
7. Σχεδιασµός και αξιολόγηση ακουστικών µοντέλων µε τη χρήση 
λογισµικών. 

 
7.1 Λογισµικό odeon που διατίθεται στους τύπους 7835,7836 και 7837 

Το λογισµικό odeon δηµιουργήθηκε από το Πανεπιστήµιο της ∆ανίας. Το λογισµικό αυτό βασίζεται στη 
χρήση υπολογιστή για να προσοµοιώνει ακουστικά µία αίθουσα τόσο όσο αφορά τη γεωµετρία, αλλά και τις 
ιδιότητες των επιφανειών της και να προσδιορίζει τις ακουστικές παραµέτρους της. Το odeon διαθέτει 
αλγόριθµους πρόβλεψης για υπολογισµό των ακουστικών παραµέτρων των αιθουσών σε γρήγορο χρονικό 
διάστηµα. Χρησιµοποιεί ακόµη και τη µέθοδο ιχνηλάτησης ακτίνων. Το ODEON είναι ιδανικό για πρόβλεψη 
των ακουστικών παραµέτρων µεγάλων αιθουσών , αιθουσών συναυλιών, αιθουσών όπερας, αµφιθεάτρων, 
υπόγειους χώρους σιδηροδροµικών σταθµών, αιθουσών αναµονής, αεροδροµίων και βιοµηχανικών χώρων 
εργασίας. Για την πρόβλεψη του θορύβου που θα εκπέµπουν µηχανές όταν εγκατασταθούν σε µία 
βιοµηχανική αίθουσα για παράδειγµα, χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο ιχνηλάτησης ακτίνων. 
Το ODEON έχει αποδειχθεί χρήσιµο εργαλείο για πρόβλεψη των ακουστικών παραµέτρων αιθουσών σε υπό 
κατασκευή κτίρια ή για σύσταση βελτιώσεων σε ήδη κατασκευασµένες αίθουσες. Η ιδέα δηµιουργίας του 
ODEON προέκυψε από τις κλειστές αίθουσες ωδείων που κατασκεύαζαν οι Αρχαίοι Έλληνες µε τέλεια 
ακουστική. Το πρώτο λογισµικό ODEON που δηµιουργήθηκε το 1991 είχε σκοπό την πρόβλεψη ηχητικών 
παραµέτρων αµφιθεάτρων. Μετέπειτα, το ODEON αναπτύχθηκε και βελτιώθηκε και σήµερα διατίθεται σε 
τρεις εκδόσεις: Για βιοµηχανικές εφαρµογές, εφαρµογές σε αµφιθέατρα και συνδυασµό των δύο εκδόσεων. 
Όλες οι εκδόσεις ODEON απαιτούν υπολογιστή Microsoft Windows 95/98NT /2000 ή νεότερο. 
Το λογισµικό προσοµοιώνει την ακουστική του εσωτερικού κτιρίων και ηµιυπαίθριων χώρων 
χρησιµοποιώντας ένα συνδυασµό εικόνας και τεχνικές ακτίνων- ανίχνευσης. Η ακουστική προβλέπεται από 
τη γεωµετρία του δωµατίου και τις επιφανειακές ιδιότητές της. Η Ηχοληψία ενσωµατώνεται εύκολα σε αυτά 
τα µοντέλα.  
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αριθµητικά και µε γραφήµατα. Υπάρχουν εργαλεία που απεικονίζουν την 
αλληλεπίδραση µεταξύ ήχου και των επιφανειών των δωµατίων. ∆ιαφορετικές πηγές-δέκτη µπορούν να 
προσοµοιωθούν, διερευνώνται και ακούγονται. Χρησιµοποιείται η ακουστική προσοµοίωση σε αµφιθέατρα, 
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µουσικά στούντιο, γραφειακούς χώρους, αεροδρόµια, σιδηροδροµικούς σταθµούς, γήπεδα, χώρους 
συναυλιών, εργοστάσια, κλπ. Όπως είπαµε ο ρόλος του είναι να συµβάλλει στην πρόβλεψη και τη 
βελτιστοποίηση της ακουστικής του χώρου για το σχεδιασµό ή την ανακαίνισή του, στην πρόβλεψη και τη 
µείωση της έκθεσης στο θόρυβο, την ακουστική αποµίµηση του ακουστικού περιβάλλοντος και την έρευνα 
ακουστικής αιθουσών για µουσική και εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά του είναι η ακριβής µοντελοποίηση της 
πηγής µε σηµείο, γραµµές και επιφανειακές πηγές. Χρησιµοποιούνται,ακόµη δέκτες µονών σηµείων και 
περιοχές δέκτη / δίκτυα. Άλλο χαρακτηριστικό του είναι η περίθλαση, µετάδοση και µοντελοποίηση 
φαινοµένων σκέδασης. Τέλος χαρακτηριστικό αποτελεί η πλήρης συλλογή στοιχείων υλικού και 
αντιηχητικών ηχογραφήσεων περιλαµβανοµένων Reflectograms, 3D διαδροµές ανάκλασης, 3D χάρτες, 
γραφικές παραστάσεις και διάφορα για την απεικόνιση των αποτελεσµάτων. 
Επιγραµµατικά ισχύουν τα ακόλουθα: 
Γενικές εφαρµογές του ODEON 

     1) Πρόβλεψη ακουστικών παραµέτρων αιθουσών υπό σχεδίαση 
     2) Βελτίωση της σχεδιασµένης ακουστικής αιθουσών 
     3) Πρόβλεψη ακουστικών παραµέτρων όταν πρόκειται να γίνουν µετατροπές στις αίθουσες 
     4) Βελτίωση της ακουστικής αιθουσών που ήδη υπάρχουν σε κτίρια 

Κύρια χαρακτηριστικά του λογισµικού ODEON 
1)Γραφική κατασκευή µοντέλων αιθουσών χρησιµοποιώντας την τεχνική Parametric Room Editor ή 
εισαγωγή στοιχείων από συστήµατα CAD 
2)Επιλογή πηγών σε αίθουσες εκποµπής και µετρητικών διατάξεων σε αίθουσες λήψης 
3)Οι υπολογισµοί γίνονται σε µικρό χρονικό διάστηµα 
4)Στην οθόνη υπολογισµού εµφανίζονται αποτελέσµατα σε µορφή γραφικών παραστάσεων 
ανακλάσεων(Reflectograms), διαδροµές ηχητικής ανάκλασης σε τρισδιάστατο διάγραµµα, και άλλα 
τρισδιάστατα διαγράµµατα 
5)Εξασφαλίζει ακουστική υψηλής ποιότητας στις αίθουσες 
6)Το πρόγραµµα µετρήσεων εκτελείται αποτελεσµατικά 
7)Εκτυπώνει γραφικές παραστάσεις και διαγράµµατα αποτελεσµάτων για αναφορές ή παρουσιάσεις 
 
Μέθοδος υπολογισµού-Αλγόριθµοι-Εφαρµογές 
Το λογισµικό βασίζεται σε αλγόριθµους µεθόδου image-source και ιχνηλάτησης ακτίνων, για πρόβλεψη 
ηχητικών παραµέτρων µε µικρό χρονικό διάστηµα. 
 
Γραφική κατασκευή µοντέλων αιθουσών κτιρίων 
Οι γεωµετρικές διαστάσεις των αιθουσών µπορούν να εισαχθούν σε Format DXF . Εναλλακτικά, οι 
γεωµετρικές διαστάσεις των αιθουσών µπορούν να αποτελέσουν ένα µοντέλο µε την παραµετρική γλώσσα 
Modeling Για γρήγορη εργασία  
 

 
 
Εικόνα 136. Το µοντέλο ODEON απαιτεί λεπτοµέρειες που είναι απαραίτητες για τον υπολογισµό των ακουστικών παραµέτρων. 
Στο υπό σχεδίαση µοντέλο τοποθετούνται πηγές εκποµπής και διατάξεις λήψης. 
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Εικόνα 137. Παράδειγµα µιας ηχητικής πηγής µε κατευθυντικό διάγραµµα που αντιστοιχεί σε µία κολόνα µεγαφώνων για βελτίωση 
της καταληπτότητας οµιλίας σε µία εκκλησία. 

 
Ορισµοί πηγών 
Σηµειακές πηγές µπορούν να ορισθούν ως κατευθυντικό υπόδειγµα, ως απολαβή, ως εξίσωση και 
καθυστέρηση για να αντιπροσωπεύουν φυσιολογικές ηχητικές πηγές και µεγάφωνα. Οι τύποι του ODEON 
7836 και 7837 επιτρέπουν επίσης ορισµό γραµµικών και επιφανειακών πηγών για χρήσιµους υπολογισµούς 
σε βιοµηχανικούς χώρους. Οι θέσεις, οι κατευθύνσεις, κλπ, αυτόµατα εµφανίζονται σε τρισδιάστατες εικόνες. 
 
Υλικά κατασκευής 
Τα υλικά κατασκευής καθορίζονται µε τους συντελεστές απορρόφησής τους στην περιοχή συχνοτήτων 63-
8000Hz και µε ένα  συντελεστή διάχυσης. Επιπλέον ένας συντελεστής διαφάνειας µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 
Τα υλικά επιλέγονται από ένα µεγάλο κατάλογο. 
 
Έλεγχος του σχεδιασµένου µοντέλου 
Για να βεβαιωθούµε ότι τα αποτελέσµατα υπολογισµού είναι αξιόπιστα, πρέπει να ελέγξουµε την γεωµετρία 
της κατασκευής. Το ODEON διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για επαλήθευση της γεωµετρίας των αιθουσών. 
Επίσης, για επαλήθευση της γεωµετρίας των αιθουσών µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία εικόνα ιχνηλάτησης 
ακτίνων.  
 
Τρισδιάστατη έγχρωµη απεικόνιση 
Η τρισδιάστατη απεικόνιση εµφανίζει τη γεωµετρία των επιφανειών της αίθουσας, τα υλικά επικάλυψης και 
τις θέσεις των πηγών. Η απεικόνιση αυτή είναι χρήσιµη για τον έλεγχο της γεωµετρίας της αίθουσας και τις 
θέσεις των πηγών και δεκτών µέτρησης.  

 

 
 

Εικόνα 138. Η τρισδιάστατη απεικόνιση είναι χρήσιµη για έλεγχο της ορθότητας του µοντέλου. Το µοντέλο µπορεί να εικονισθεί 
εσωτερικά και εξωτερικά, µε τη χρήση δεικτών περιστροφής, κίνησης και µεγέθυνσης. 
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∆ιαχείριση του έργου 
Το ODEON εκτελεί πλήρη διαχείριση της κατασκευής του µοντέλου. Το λογισµικό πάντα εξασφαλίζει ότι τα 
αποτελέσµατα που αποθηκεύονται είναι συµβατά µε τη σχεδιασµένη γεωµετρία της αίθουσας, των υλικών 
που χρησιµοποιήθηκαν, τις θέσεις των πηγών κλπ. Ένα έργο που αποθηκεύτηκε στο πρόγραµµα περιέχει όλες 
τις πληροφορίες που απαιτούνται. Ένα έργο µε όλα τα στοιχεία του αποθηκεύονται σε ένα συνεπτυγµένο 
αρχείο. 
 
Αποτελέσµατα 
Υπολογισµοί: Πολλές παράµετροι υπολογισµού ενεργούνται αυτοµάτως, αλλά σε µερικές περιπτώσεις ο 
χρήστης µπορεί να αλλάξει ορισµένες από αυτές, όπως πχ. Θερµοκρασία και σχετική υγρασία. 
Καµπύλες εξασθένησης του χρόνου αντήχησης 
Οι δυο µέθοδοι που υπάρχουν για το σκοπό αυτό είναι οι εξής: Η µέθοδος γρήγορου υπολογισµού (Quick 
Estimate) που βασίζεται σε εξισώσεις στατιστικής και η πιο ακριβής µέθοδος Global Estimate που βασίζεται 
στην απεικόνιση των διαδροµών των πρώτων ανακλάσεων και έτσι λαµβάνει υπόψη την µορφή της αίθουσας 
και τις θέσεις των απορροφητικών υλικών. Η µέθοδος Global Estimate χρησιµοποιείται για τον έλεγχο του 
υλικού, του χρόνου φθίσης της αντήχησης και της ηχητικής απορρόφησης του µοντέλου. Ο µέσος όρος της 
φθίσης του χρόνου αντήχησης λαµβάνεται για ένα µεγάλο αριθµό θέσεων στο µοντέλο και δίνει καλύτερα 
αποτελέσµατα από άλλες µεθόδους. Για κάθε σηµείο του µοντέλου υπολογίζεται και δείχνεται η απόκριση 
του παλµού κορυφής ως φθίνουσα καµπύλη και ως ολοκληρωµένη φθίνουσα καµπύλη. Τα αποτελέσµατα 
αυτά µπορούν να συγκριθούν απευθείας µε µετρήσεις σε κάθε σηµείο στην πραγµατική αίθουσα. 
 
  

 
 

Εικόνα 139 . Καµπύλη εξασθένησης της αντήχησης σε µία θέση θεατού σε θεατρική αίθουσα. 
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Εικόνα  140. Οι υπολογισµοί του χρόνου εξασθένησης βάσει της µεθόδου  Global Estimate δίνουν γρήγορα αποτελέσµατα ελέγχου 
όλου του µοντέλου.  
 
Η µέθοδος απεικόνισης των διαδροµών τω πρώτων ανακλάσεων (ιχνηλάτηση ακτίνων) δηµιουργεί δύο 
απεικονίσεις απεικόνισης. Η πρώτη δείχνει ιχνηλάτηση ενός σηµείου πχ. Ακτίνες που εκπέµπονται από την 
πηγή κατά τον υπολογισµό της απόκρισης µιας θέσης που είναι χρήσιµη για την εξακρίβωση της γεωµετρίας 
της αίθουσας και των θέσεων των πηγών. Η δεύτερη δείχνει ιχνηλάτηση δύο σηµείων πχ. Τις διαδροµές των 
πρώτων ανακλάσεων µιας πηγής προς το σηµείο λήψης και οδηγεί στη λήψη ενός διαγράµµατος 
ανακλάσεων-Reflectogram του σχήµατος   για εντόπιση των διαδροµών ορισµένων ανακλάσεων.  
 

 
 
Εικόνα 141. Η απεικόνιση των διαδροµών των πρώτων ανακλάσεων δείχνει τη διαδροµή της κάθε ακτίνας και είναι χρήσιµη για 
τον έλεγχο της γεωµετρίας της αίθουσας. Η απεικόνιση δείχνει την ιχνηλάτηση της αίθουσας και φαίνεται το φαινόµενο της 
εστίασης που δηµιουργείται από την κυκλική θολωτή οροφή. 

 
Για κάθε σηµείο λήψης της αίθουσας, ένας αριθµός ακουστικών παραµέτρων µπορεί να υπολογισθεί από την 
ολοκληρωµένη καµπύλη φθίσης. 
 
∆ιάγραµµα ανακλάσεων-Reflectogram 
Το διάγραµµα ανακλάσεων δείχνει τον χρόνο άφιξης και τη στάθµη όλων των ανακλάσεων µε αναφορά το 
προσπίπτον ηχητικό σήµα. Το διάγραµµα βοηθά στον εντοπισµό χρήσιµων και µη επιθυµητών ανακλάσεων.  
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Εικόνα 142. Ηχόγραµµα καταγραφής ανακλάσεων, Reflectogram. Από την εφαρµογή odeon σε Η/Υ που χρησιµοποιεί 
την τεχνική της διερεύνησης των ηχητικών ακτίνων. 

 
Χαρτογράφηση παραµέτρων      

 Χαρτογράφηση υπολογισθέντων παραµέτρων µπορούν να ληφθούν για οποιοδήποτε αριθµό επιφανειών. 
Τέτοιες παράµετροι περιλαµβάνουν στάθµη ηχητικής πίεσης, ενεργειακές παραµέτρους, συντελεστές 
καταληπτότητας οµιλίας και δείκτες ηχητικής διάδοσης. Η µέθοδος της χαρτογράφησης επιλέγεται για να 
δώσει αρκετή λεπτοµέρεια για συγκεκριµένο χρόνο υπολογισµού.  

 
Χρήση ηχητικών ανακλαστήρων                                                                    

Συχνά χρησιµοποιούνται ηχητικοί ανακλαστήρες σε αίθουσες για να κατευθύνουν ηχητικές ανακλάσεις σε 
περιοχές όπου απαιτείται ενίσχυση του ήχου. 
 

 
 
Εικόνα 143. Σχηµατική απεικόνιση του Royal Festival Hall του Λονδίνου: Χρησιµοποιούνται πολλοί ηχητικοί ανακλαστήρες για να 

κατευθύνουν τον ήχο στις θέσεις των θεατών. 
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Εικόνα 144. Το µοντέλο της αίθουσας Queen’s Hall που σχεδιάστηκε µε το ODEON. Φαίνονται οι διαδροµές των ηχητικών 
ανακλάσεων. 

 
Για τον έλεγχο της  ακουστικής ποιότητας των αιθουσών χρησιµοποιείται ένα ψηφιακό σήµα που έχει 
εγγραφεί σε έναν ανηχοϊκό θάλαµο. Στο λογισµικό ODEON, το σήµα αυτό επεξεργάζεται µε την τεχνική 
BRIR=(Binaural Room Impulse Response). Ο έλεγχος της ακουστικής ποιότητας της αίθουσας βασίζεται 
στην τεχνική αυτή και παρουσιάζει τρισδιάστατη απεικόνιση για την πρόβλεψη της ποιότητας της αίθουσας. 
Το λογισµικό αυτό υπολογίζει ταυτόχρονα την ιχνηλάτηση ακτίνων, τις λαµβανόµενες ανακλάσεις από κάθε 
σηµείο λήψης και άλλες παραµέτρους. Η τεχνική BRIR περιλαµβάνει πλήρες φιλτράρισµα της κάθε 
ανάκλασης σε εννέα οκταβικές ζώνες και εφαρµόζει ένα σετ συναρτήσεων HRTF=(Head Related Transfer 
Functions) για την κάθε ανάκλαση. 
Υπάρχουν λογισµικά ODEON τύπου 7835,7836,7837 
     Το λογισµικό τύπου 7835 χρησιµοποιείται για βιοµηχανική χρήση, για προσδιορισµό των παραµέτρων 
ακουστικής χώρων όπως SPL, SPL(A),T30 & STI. Το λογισµικό αυτό επιτρέπει εισαγωγή στο µοντέλο 
σηµειακών πηγών, γραµµικών πηγών, πηγών επιφανειών και σύνθετων ηχητικών πηγών. ∆εν περιλαµβάνει 
απόκριση ενός σηµείου, ανάλυση ανακλάσεων και µερικές παραµέτρους αµφιθεάτρων.  
     Το λογισµικό τύπου 7836  
Είναι για τον υπολογισµό πολλών ακουστικών παραµέτρων αιθουσών. ∆ιαθέτει εργαλεία για γραφικές 
αναπαραστάσεις διαγραµµάτων ανάκλασης, τρισδιάστατες διαδροµές ανάκλασης και καµπύλες χρόνου 
αντήχησης. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προβλέψει παραµέτρους ποιοτικής ακουστικής 
αιθουσών. ∆εν περιλαµβάνει εισαγωγή στο µοντέλο γραµµικών και επιφανειακών πηγών. 

Το λογισµικό τύπου 7837                                                                  
Παρέχει τις δυνατότητες των 2 προηγούµενων λογισµικών.  
(http://www.bksv.com/products/roomacousticssoftware/odeon.aspx) 
Οι προβλέψεις ακουστικής µε το λογισµικό ODEON βοηθάνε να πετύχετε τη βέλτιστη ακουστική σχεδίαση 
πριν από την τοποθέτηση του πρώτου κιόλας τούβλου, εξασφαλίζοντας µια οµαλότερη και πιο αποδοτική 
διαδικασία κατασκευής. Όλοι µπορούν να απολαύσουν τον ήχο σε πρώιµο στάδιο. 
Παραδείγµατα: 
∆είχνουν πως απορροφητικά πλαίσια βελτιώνουν την ευκρίνεια των ανακοινώσεων µέσω του συστήµατος σε 
ένα σταθµό του µετρό στο Ντουµπάι . 
http://www.bksv.com/products/roomacousticssoftware/~/media/Product%20Pictures/RoomAcoustic/ODEON
11/BeforeCeiling.ashx 
Στην παραπάνω σελίδα υπάρχουν δύο παραδείγµατα που δείχνουν το άκουσµα χωρίς την ύπαρξη 
απορρόφησης από την οροφή και µε την ύπαρξη απορρόφησης. 
Το ‘Auralisation’ είναι η τεχνική της δηµιουργίας και αναπαραγωγής του ήχου µε βάση τα δεδοµένα του 
υπολογιστή και είναι ο πιο έξυπνος τρόπος για να µεταφέρει κανείς την  ακουστική του χώρου, όπως θα είναι 
µετά την κατασκευή. Το ODEON δίνει ακόµη και τη δυνατότητα να τοποθετήσουµε µια ορχήστρα µε κάθε 
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όργανο στην ακριβή θέση του χώρου, µε αποτέλεσµα µια απαράµιλλη και αυθεντική εµπειρία προσοµοίωσης. 
Αντίστοιχα παραδείγµατα της φωνής µίας σοπράνο, µίας σοπράνο µε έγχορδα και µπάσο και µίας σοπράνο µε 
έγχορδα και πνευστά βρίσκονται στη σελίδα:  
http://www.bksv.com/products/roomacousticssoftware/~/media/Product%20Pictures/RoomAcoustic/ODEON
11/BeforeCeiling.ashx 
 
Το ODEON παρουσιάζει τα αποτελέσµατα σε πίνακες αριθµών και γραφικές παραστάσεις που µπορούν 
εύκολα να εξαχθούν µε την έκθεση και την τεκµηρίωση τους. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει 
κανείς έγχρωµους χάρτες, για να δείξει την κάλυψη ανακλαστήρων ή την ύπαρξη του θορύβου µε σαφήνεια 
σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Η αλληλεπίδραση του ήχου µε το δωµάτιο µπορεί επίσης να καταδειχθεί µε 
κινούµενα σχέδια, ως ένα παράδειγµα για να µεταφερθεί η σηµασία των ειδικών ανακλαστήρων και 
διαχυτών.  
Οι διαστάσεις του δωµατίου µπορούν να εισαχθούν από τα περισσότερα συστήµατα CAD-Computer-aided 
design (συστήµατα που µε τη χρήση των υπολογιστών και της τεχνολογίας µπορούν να βοηθήσουν στο 
σχεδιασµό αιθουσών). Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής, επιφάνειες στο ίδιο επίπεδο αυτόµατα συνδυάζονται 
σε µεγαλύτερα πολύγωνα για να βελτιστοποιήσουν τα µοντέλα προσοµοίωσης για την ακουστική του 
δωµατίου. Αποτελέσµατα και γραφικές απεικονίσεις µπορούν να τυπώνονται σε υψηλής ποιότητας µέσα µε 
τη χρήση του λογισµικού odeon. Γραφικά µπορούν να ανταλλάσσονται µέσω του προχείρου των Windows ή 
µέσω αρχείων εικόνας σε διάφορες µορφές. Τα αποτελέσµατα υπολογίζονται και µπορούν να εξαχθούν σε 
ένα αρχείο κειµένου. Τα υλικά ορίζονται από συντελεστή απορρόφησης 63 έως 8000 Hz και η συχνότητα 
εξαρτάται από το συντελεστή. Μια επιφάνεια ή ένας τοίχος διπλής όψης µπορούν να έχουν συντελεστές ή 
δείκτες µείωσης που επιτρέπουν στη µετάδοση µεταξύ των δωµατίων να είναι υπολογίσιµη. Η απορρόφηση 
προκύπτει από µια ‘βιβλιοθήκη’ υλικών. Ο κατάλογος επιφανειών συνδέεται µε µια 3D οθόνη που δείχνει την 
επιλεγµένη επιφάνεια. Σε µεγαλύτερα µοντέλα δωµατίου η χρήση των στρωµάτων µπορεί να διευκολύνει την 
αντιστοίχιση υλικών. 

 
 

Εικόνα  145 . Κατάλογος πρώτων υλών για την αντιστοίχιση υλικών(δεξιά) µε επιφάνειες (αριστερά). 
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Φιλικός προς το χρήστη είναι ο κατάλογος πρώτων υλών για την ανάθεση των υλικών (δεξιά) µε τις 
επιφάνειες (αριστερά). Προκειµένου να υπολογίσει την επίδραση του διασκορπίσµατος από την τραχύτητα 
της επιφάνειας, της περίθλασης και της αντανάκλασης αναπτύχθηκε η µέθοδος αυτή. Η περίθλαση εξαρτάται 
από το εµβαδόν της επιφάνειας και την απόσταση από την πηγή. Η αυτόµατη ανίχνευση και ο υπολογισµός 
της περίθλασης γύρω από µία ή δύο άκρες προβλέπει την εξασθένιση πίσω από οθόνες και εµπόδια. Η 
κάλυψη από ανακλαστήρες επιτρέπει τη γρήγορη αξιολόγηση της περιοχής του δέκτη που καλύπτεται από 
µια σειρά ανακλαστήρων για µια επιλεγµένη θέση της πηγής.  

Η 3D billiard οθόνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διερεύνηση ή επίδειξη αποτελεσµάτων, όπως η 
σκέδαση από τις επιφάνειες, επαναλαµβανόµενη ηχώ, ή αποτελέσµατα συγκέντρωσης. Μια έκρηξη από 
µπάλες εκπέµπονται από την πηγή και ανακλώνται από τις επιφάνειες σε ένα δωµάτιο. Η εκποµπή µπορεί να 
είναι είτε 2D είτε 3D. Η OpenGL καθορίζει τη γεωµετρία, τα υλικά, και την πηγή /  θέσεις του δέκτη. Είναι 
σηµαντικό να ελέγχουµε την εγκυρότητα της γεωµετρίας σε ένα δωµάτιο ή τις θέσεις των πηγών και των 
δεκτών. 

 
 

Εικόνα 146 . Απεικόνιση σε 3D billiard οθόνη των χαρακτηριστικών µιας αίθουσας 

 
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Odeon είναι η χρήση ακουστικών χρωµάτων σε OpenGL για να 
προσδιορίσει τον εξαρτώµενο από τη συχνότητα συντελεστή απορρόφησης του κάθε υλικού. 
Η εξαρτώµενη από τη συχνότητα ανάκλαση που βασίζεται στο λογισµικό Odeon είναι ένας από τους λόγους 
για την εξαιρετική συµφωνία µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων. Τα παραδείγµατα δείχνουν την 
προσοµοίωση της σαφήνειας C80 στα 500 Hz, στο Elmia concert hall. Αριστερά: παραλλαγή µε τη θέση, 
δεξιά: παραλλαγή µε τη συχνότητα. 

 
 

Εικόνα 147. Προσοµοίωση της σαφήνειας C80 σε σχέση µε τη θέση αριστερά και τη συχνότητα δεξιά στο Elmia concert Hall. 
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Εικόνα 148. a) απλοποιηµένο µοντέλο µε τη χρήση του λογισµικού Odeon στο Elmia Concert hall και b) λεπτοµερής απεικόνιση 
.Υπάρχουν 94 επιφάνειες στο απλό µοντέλο και η συνολική επιφάνεια είναι 4409 m2. Για το λεπτοµερές µοντέλο, υπάρχουν 470 
επιφάνειες και η συνολική επιφάνεια είναι 4932 m2. Στο απλό µοντέλο οι µικροί διαχυτές στα πλαϊνά έχουν απλοποιηθεί. 

 

 
 

Εικόνα 149. Η εικόνα που εµφανίζεται είναι µε τη χρήση του λογισµικού Odeon, που αναπτύχθηκε από το Technical University, 
∆ανία. Εικόνα από το µοντέλο του υπολογιστή. 
(http://www.acoustics.salford.ac.uk/acoustics_info/concert_hall_acoustics/?content=testing,http://www.odeon
.dk/pdf/Brochure_10.pdf) 
 

7.2 Ένα άλλο Λογισµικό Ακουστικής δωµατίου είναι το DIRAC - Τύπος 7841 
 

Οι Brüel & Kjær είναι ο αποκλειστικός παγκόσµιος διανοµέας του Dirac, ένα εργαλείο µέτρησης ακουστικής, 
που αναπτύχθηκε µε βάση την ακουστική Τεχνολογία. Ο τύπος DIRAC 7841 χρησιµοποιείται για τη µέτρηση 
ενός ευρέος φάσµατος των ακουστικών παραµέτρων του δωµατίου. Με βάση τη µέτρηση και ανάλυση των 
απαντήσεων, το Dirac υποστηρίζει µια ποικιλία των διαµορφώσεων µέτρησης. Για ακριβείς µετρήσεις, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 3382 , µπορεί να χρησιµοποιηθούν εσωτερικά ή εξωτερικά σήµατα που 
παράγονται µέσω ενός ερεθίσµατος µιας πηγής ήχου µεγαφώνου. Οι µετρήσεις και οι έρευνες 
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πραγµατοποιούνται εύκολα µε µια µικρή πηγή ήχου προσοµοίωσης, όπως ένα κενό πιστόλι ή ακόµα και ένα 
µπαλόνι. 

Η οµιλία µετρήσεων µπορούν να διεξάγονται σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60268-16 πρότυπο, για 
ανδρικές και γυναικείες φωνές, µέσω ενός τεχνητού στόµατος-κατευθυντικής πηγή ήχου ή µέσω άµεσου 
ψεκασµού σε ένα σύστηµα ήχου, λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του θορύβου του περιβάλλοντος. Το 
DIRAC δεν είναι µόνο ένα πολύτιµο εργαλείο για  επιτόπια έρευνα, αλλά και για τους ερευνητές και 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
Χρησιµοποιείται:1)Για µετρήσεις της ακουστικής οποιουδήποτε δωµατίου, αίθουσας ή χώρος 2)για τη 
µέτρηση της οµιλίας 3)για έλεγχο της ακουστικής πριν και µετά την τροποποίηση 4)για σύγκριση της 
ακουστικής διαφορετικών δωµατίων 5) ως µοντέλο κλίµακας µετρήσεων 6)για τη δοκιµή του συστήµατος 
ήχου και την επικύρωσή του και 7)για αντιµετώπιση προβληµάτων ακουστικής του χώρου 
Χαρακτηριστικά:     Συµµορφώνεται µε τα πρότυπα ISO3382 (ακουστική του χώρου), ISO 18233 (µέθοδοι 
ανάλυσης) και το πρότυπο IEC 60268-16 (οµιλία) . Κάνει αντίστροφο φιλτράρισµα χρόνου για τη µέτρηση 
σύντοµων χρόνων αντήχησης. Έχει τη δυνατότητα αυτόµατης ώθησης-απάντησης µε απεριόριστες 
αναιρέσεις. Χρησιµοποιεί αυτόµατη µέτρηση για µεγάλους χώρους, καθώς και προκαθορισµένες και 
καθορισµένες από το χρήστη παραµέτρους. Γίνεται auralization κάθε ήχου που θα ακούγεται σε ένα δωµάτιο 
(δηµιουργία και αναπαραγωγή του ήχου µε τη βοήθεια δεδοµένων υπολογιστή), µε αυτόµατη απόκριση του 
δωµατίου. Σηµαντική είναι η δυνατότητα σύγκρισης των στατιστικών και των αποτελεσµάτων, καθώς και η 
δυνατότητα εξαγωγής επιλεγµένων παραµέτρων σε υπολογιστικό φύλλο. 
 

 
7.3 Λογισµικό ηλεκτρακουστικής προσοµοίωσης E.A.S.E 
 

Από τη δεκαετία του 1990, η ΕΑSΕ (Electro-Acoustical Simulation for Engineers) είναι υπεύθυνη για τον 
καθορισµό του παγκόσµιου προτύπου για την ακουστική προσοµοίωση δωµατίων σε εσωτερικούς και σε 
ανοιχτούς χώρους. Τα δωµάτια µπορούν να ορισθούν µε µια µονάδα CAD, οι συντελεστές απορρόφησης 
µπορεί να αντιστοιχηθούν σε επιφάνειες και πηγές ήχου, καθώς και οι θέσεις των ακροατών µπορεί εύκολα 
να προστεθούν στο µοντέλο. Τα δεδοµένα µπορούν στη συνέχεια να χρησιµοποιηθούν για να δηµιουργήσουν 
µια ακριβή προσοµοίωση των χρόνων αντήχησης, της οµιλίας και άλλων ακουστικών παραµέτρων, ακόµη 
και πριν το χτίσιµο του δωµατίου. Αυτό είναι επίσης προτείνεται και είναι πολύ χρήσιµο ειδικά για την 
πρόβλεψη της απόδοσης σε ένα ακουστικό περιβάλλον. Η EASE το υποστηρίζει αυτό παρέχοντας την πιο 
εκτεταµένη βάση δεδοµένων µε µεγάφωνα που διατίθενται στην αγορά. Οι κατασκευαστές ηχείων της EASE 
βοηθούν στην συνεχή παροχή νέων δεδοµένων στην GLL µορφή. Η κατασκευή ηχείων και µεγαφώνων συχνά 
υλοποιείται από όλο και περισσότερους κατασκευαστές, καθώς και η µορφή GLL παρέχει δυνατότητες για 
τον καθορισµό τον έλεγχο όλων των παραµέτρων τους. Η EASE εξακολουθεί να είναι απαράµιλλη στην 
ευκολία χρήσης, ευελιξία και ακρίβεια στην προσοµοίωση της ηλεκτροακουστικής αιθουσών. 
Η EASE EVAC παρέχει ένα έξυπνο εργαλείο για το σχεδιασµό εννοιών ακουστικής σε ένα πολύπλοκο κτίριο 
ή αίθουσα. Το 3D λογισµικό προσοµοίωσης υπολογίζει την κατανοµή των άµεσων επιπέδων θορύβου καθώς 
και τα συνολικά επίπεδα ήχου, την αναλογία σήµατος-θορύβου (SNR) και την ευκρίνεια του λόγου (STI, 
ALCons, CIS).  
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Εικόνα 150. Μοντέλο προσοµοίωσης µε τη χρήση τoυ λογισµικού της EASE. 

 
Η EASE EVAC είναι ένα προϊόν του οµίλου µέσων µαζικής ενηµέρωσης Ahnert Feistel. Βρίσκεται στο 
Βερολίνο, στη Γερµανία και είναι ένας παγκόσµιος ηγέτης στα λογισµικά για την βιοµηχανία ήχου και 
δηµιούργησε τα πρότυπα λογισµικά για τη βιοµηχανία EASE και για την EASERA και τα µοντέλα 
ακουστικής προσοµοίωσης και µετρήσεων καθώς και των σχετικών προϊόντων τους EASE Focus, AFMG 
SysTune, AFMG SoundFlow, AFMG Reflex. Το επιστηµονικό υπόβαθρο της EASE EVAC προέρχεται από 
τη µακροπρόθεσµη έρευνα και ανάπτυξη, σε συνδυασµό µε τον προγραµµατισµό της EASE και τη 
δηµιουργία του λογισµικού προσοµοίωσης που αναπτύχθηκε από την Ahnert Feistel Media Group (AFMG). 
Το λογισµικό EASE είναι ένα λογισµικό που επιτρέπει τη µοντελοποίηση συστηµάτων ηχείων σε δύο 
διαστάσεις και το λογισµικό EASE Speakerlab είναι ένα λογισµικό που χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσει 
αρχεία συστήµατος της µορφής GLL και να περιγράψει τις γεωµετρικές και ακουστικές ιδιότητες ενός 
µεγαφώνου οροφής.  
H E.A.S.E παρέχει ένα πλήρες φάσµα υπηρεσιών ανάπτυξης λογισµικού, που καλύπτουν ολόκληρο τον 
κύκλο ζωής του προϊόντος από την ανάλυση των αναγκών από αρχιτεκτονικής πλευράς του συστήµατος, 
µέσω του σχεδιασµού, της ανάπτυξης, έως και τη διασφάλιση της ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης και της 
µακροχρόνιας συντήρησης. Η E.A.S.E µπορεί  να παρέχει µία έτοιµη πλακέτα σχεδιασµού του υλικού. Όλοι 
οι µηχανικοί της έχουν δεσµευθεί να δοµούν µεθοδολογίες σχεδιασµού. Έχουν αποδείξει την ικανότητά τους 
να παράγουν γρήγορα πρωτότυπα. Μπορούν να γράψουν λειτουργικές προδιαγραφές, σχέδια ανάπτυξης, 
προδιαγραφές σχεδιασµού, και να διασφαλίσουν την ποιότητα των προδιαγραφών, µία σειρά δοκιµών, 
σηµειώσεις και εκθέσεις εφαρµογής για το χαρακτηρισµό του σχεδιασµού. Έχουν εµπειρία στο σχεδιασµό µε 
τη χρήση βελτιστοποιηµένου λογισµικού, υλικού για βιοµηχανικές και καταναλωτικές εφαρµογές υψηλού 
όγκου. Έχουν τους µηχανικούς λογισµικού που έχουν εµπειρία µε τα Windows, DOS, UNIX, και VxWorks. 
Έχουν µηχανικούς, οι οποίοι µπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν σε πραγµατικό χρόνο πυρήνες των 
συναφών προγραµµάτων συσκευών και έχουν εµπειρία στην ανάπτυξη του BIOS.  Η E.A.S.E έχει εµπειρία 
σε αναλογική και ψηφιακή σχεδίαση του υλικού καθώς και σε  ενσωµατωµένα συστήµατα προσαρµογής 
χρόνου. Έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόζουν οικονοµικώς αποδοτικά υλικά και ενσωµατωµένο λογισµικό σε 
σχέδια των βιοµηχανικών περιβαλλόντων. Μπορούν να συνεργαστούν µε µια ποικιλία επεξεργαστών για 
εφαρµογές σε φορητές συσκευές, βιοµηχανικού ελέγχου και αυτοµατισµού, την απόκτηση δεδοµένων και την 
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ανάλυση για ασύρµατα προϊόντα. Έχουν εµπειρία σε πολλούς τοµείς της ανάπτυξης λογισµικού και µπορεί να 
λειτουργήσουν σε οποιοδήποτε περιβάλλον. ( Παπανικοάλου Γ. ). 
 

 
 

Εικόνα 151. Τοποθέτηση ηχείων σε διάφορες θέσεις σε µία αίθουσα. 

 
7.4 Λογισµικό προσοµοίωσης CATT Acoustic 

 
Για να πετύχουµε την ακριβή προσοµοίωση των χαρακτηριστικών κλειστών χώρων χρησιµοποιούµε 
λογισµικά που περιλαµβάνουν τη χρήση υπολογιστικών µεθόδων. Ένα από αυτά τα λογισµικά είναι το CATT 
Acoustic και είναι ένα πρόγραµµα ακουστικής προσοµοίωσης σε περιβάλλον PC Windows και όπως 
περιγράφει το ακρωνύµιό του CATT(computer aided theatre technique) αρχικά αναπτύχθηκε σαν λογισµικό 
για τη διαχείριση του φωτισµού και το σχεδιασµό του εσωτερικού διακόσµου της σκηνής των θεάτρων ενώ 
στη συνέχεια προστέθηκε η δυνατότητα της ακουστικής προσοµοίωσης και εικονικής ακρόασης ενός 
κλειστού η ανοιχτού χώρου. Η ακριβής ακουστική προσοµοίωση απόκρισης κλειστών χώρων επιτυγχάνεται 
µε τη µέθοδο των ακουστικών ειδώλων η οποία προϋποθέτει την τρισδιάστατη περιγραφή του χώρου µέσω 
των επιφανειών του. Αυτός είναι ο γεωµετρικός ορισµός του χώρου. 
Το λογισµικό CATT Acoustic δοµείται στις 7 εξής υποµονάδες (modules): 
Α) Πρόβλεψη (Prediction module). 
Β) Παρατήρηση γραφηµάτων (Plot-file viewer) 
Γ) Κατευθυντικότητα (Directivity module) 
∆) Ιδιότητες επιφάνειας (Surface properties modules) 
Ε) πρόσθεση πολλαπλής πηγής (Multiple source addition module) 
Στ) Αµφιωτική µετεπεξεργασία (Binaural post processing module) 
Ζ) Ακολουθιακή επεξεργασία (Sequence Processing module)  

(http://www.dynacoustics.gr/catt.pdf  ) 
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Εικόνα 152. Μοντέλο Ακουστικής Προσοµοίωσης Θεάτρου µε τη χρήση του λογισµικού Catt Acoustic. Τα χρώµατα δείχνουν 
ακουστικές ιδιότητες της επιφάνειας.  
 

 
 

Εικόνα 153. Μοντέλο ακουστικής προσοµοίωσης µε τη χρήση του λογισµικού Catt Acoustic. 
(http://www.wsdg.com/dynamic.asp?id=resources/resolution/4) 

 

8. Αρχιτεκτονική: Σύγχρονα κτίρια Μουσικής 

Αν η δουλειά ενός κτιρίου είναι να φιλοξενήσει κόσµο και να παρουσιάσει παραστάσεις τέχνης, η ίδια η δοµή 
του είναι αυτή που πρέπει να αντικατοπτρίζει το σχεδιασµό του. Ενώ τα περισσότερα από τα θέατρα του 
κόσµου είναι ‘στάνταρ’ κάποιοι αρχιτέκτονες έχουν βγει µπροστά για να δηµιουργήσουν πραγµατικά 
υπέροχα, µοναδικά έργα της αρχιτεκτονικής τέχνης. Για τον εορτασµό των διαρθρωτικών αλλαγών και της 
ευρηµατικότητά τους, εδώ είναι ορισµένα από τα πιο καταπληκτικά θέατρα του κόσµου, αίθουσες συναυλιών 
και δηµοτικά κέντρα. Όλα είναι ένα ζωντανό τµήµα της πολιτιστικής κληρονοµιάς του κόσµου. 
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Η αίθουσα συναυλιών του Walt Disney (Walt Disney Concert Hall) από τον Frank Gehry 
 

 
 

Εικόνα 154. Η αίθουσα συναυλιών του Walt Disney 
 

Το Walt Disney Concert Hall στο Λος Άντζελες είναι έργο του αρχιτέκτονα Frank Gehry. Είναι ένα από 
τα πιο αναγνωρίσιµά του και πλέον ένα σηµαντικό µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς της πόλης. Η 
αίθουσα µπορούσε να στεγάσει 2.265 επισκέπτες, µε µια ακουστική ποιότητα που επαινείται τόσο από 
επισκέπτες όσο και κριτικούς. Το έργο ξεκίνησε το 1992 και κατάφερε να ολοκληρωθεί το 2003.  
     Στο εσωτερικό υπάρχει µια µικρή περιοχή και χώρος διαλέξεων που δηµιουργήθηκε από τον Gehry απλά 
τραβώντας προς τα έξω µία στρογγυλή γωνιά της τεράστιας αίθουσας αναµονής έως ότου ήταν αρκετά 
µεγάλη για να λειτουργεί σαν ένας χωριστός χώρος-δωµάτιο. Είναι µια ρύθµιση για τη µουσική δωµατίου και 
προ-συναυλιακές διαλέξεις που δεν απαιτούν την ύπαρξη νέων τοίχων ή δαπέδων ή ακόµα και σκηνής. 
∆ηµιούργησε δηλαδή κάτι αξιόλογο από το τίποτα. Υπάρχει ακόµα περισσότερη ένταση µέσα στην αίθουσα, 
η οποία κατά τη διάρκεια παραστάσεων της ηµέρας φωτίζεται φυσικά κυρίως από κρυφούς φεγγίτες και ένα 
ψηλό παράθυρο. Οι ελεύθερης ροής, οργανικές µορφές που ο Gehry αγαπά να χρησιµοποιεί αντισταθµίζουν 
τις αυστηρές απαιτήσεις ακουστικής που κάθε αρχιτέκτονας µιας αίθουσας συναυλιών έχει να αντιµετωπίσει. 
Σε µια αίθουσα αυτού του είδους, κάθε εκτεθειµένη επιφάνεια, από τα κάγκελα στα µπαλκόνια µέχρι και τα 
καλύµµατα των καθισµάτων, µπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο του ήχου της ορχήστρας. Ακουστικολόγοι 
έχουν συνειδητοποιήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ότι κυρτές προς τα έξω-ή διογκωµένες 
καµπύλες µπορεί να αποδειχθούν πολύ αποτελεσµατικές στην κατασκευή διασκορπίζοντας τα ηχητικά 
κύµατα που παράγονται από µια ορχήστρα. Κοίλες επιφάνειες από την άλλη πλευρά µπορεί να παγιδεύσουν 
τον ήχο.  
     Όσον αφορά το εξωτερικό οι καµπύλες και οι αιχµηρές γωνίες στους εξωτερικούς τοίχους των 
ανακλαστικών µετάλλων δίνουν στη δοµή του Gehry γοητεία. Ενώ ο δηµιουργός µπορεί να έχει 
δηµιουργήσει αµφιλεγόµενες απόψεις, το έργο αυτό είναι µια αδιαµφισβήτητη επιτυχία στον κόσµο της 
αρχιτεκτονικής.  
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Εικόνα 155. Απεικόνιση του εσωτερικού της αίθουσας του Walt Disney. 

 
 
 
Η αίθουσα συναυλιών της Κοπεγχάγης-The Copenhagen Concert Hall από τον Ateliers 
Jean Nouvel 
 

   
 

    
 

Εικόνα 156. Εικόνες από την αίθουσα συναυλιών της Κοπεγχάγης. 
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Άνοιξε στις 17 Ιανουαρίου του 2009. Αποτελείται από 4 αίθουσες µε το αµφιθέατρο να µπορεί να 
στεγάσει 1809 άτοµα. Όσον αφορά την κατασκευή του έχει ένα εξαιρετικά περίτεχνο εσωτερικό. Ο 
Nouvel θέλησε να σχεδιάσει ένα χώρο που θα µπορούσε να προβλεφθεί ο σωστός συνδυασµός του 
απευθείας ήχου και του ήχου που ανακλάται µε την επιλογή του κατάλληλου χρόνου αντήχησης, και να 
εξασφαλίσει έτσι µια αίσθηση της σαφήνειας χωρίς ξηρότητα. Μόλις µπει κανείς µέσα διακρίνει ένα 
κοίλο αµφιθέατρο µε διάφορα επίπεδα θέσεων. Κοιτάζοντας ψηλά, βλέπει την καµπυλωτή οροφή, µε 
ανοίγµατα, µέσω των οποίων διαπερνάει το φως. Οι διάφορες επιφάνειες της οροφής δηµιουργούν τις 
ανακλάσεις. Καθώς και οι διάφορες επιφάνειες που περικλείουν τις θέσεις των καθισµάτων. 
  
 
Αίθουσα συναυλιών στη Ρώµη-Auditorium parco della musica in Rome 
 

                 
 

 

                        
 

Εικόνα 157. Απεικόνιση της αίθουσας συναυλιών Auditorium parco della musica in Roma 
 
     Το Auditorium Parco della Musica, είναι η µόνιµη έδρα της συµφωνικής µουσικής και αίθουσα της 
Εθνικής Ακαδηµίας της Σάντα Σεσίλια, η οποία περιλαµβάνει εκδηλώσεις, µουσικές συναυλίες, ροκ, ποπ, 
τζαζ, σύγχρονες, όπερες, εκθέσεις θεάτρων, χορούς, λογοτεχνία και ποίηση, εκθέσεις, συναντήσεις 
συγγραφέων. Εγκαινιάστηκε στις 21 Απριλίου του 2002. 
Ωστόσο αυτή η αίθουσα, έχει σχεδιαστεί ειδικά για κλασική µουσική, αλλά χρησιµοποιούνται επίσης για να 
φιλοξενήσει άλλες εκδηλώσεις όπως αναφέρθηκε, έχοντας µοναδικά  χαρακτηριστικά αντήχησης , µε χρόνο 
2,2 δευτερολέπτων για το µέγεθος της οποίας είναι κάτι το εξαιρετικό, και η επίδραση των υλικών από ξύλο 
όπου κυριαρχεί στην κατασκευή ενεργεί ως ένας ακουστικός καθρέφτης. Μπορούσε να στεγάσει περίπου 
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3000 θεατές. Το παραγόµενο αποτέλεσµα είναι η έντονη εντύπωση ότι η ένταση του ήχου µειώνεται µόνο 
µέχρι τη δέκατη σειρά, πέρα από την οποία φαίνεται να παραµένει σταθερή. Το σκεπτικό πίσω από µια τέτοια 
επιλογή του σχεδιασµού είναι συνυφασµένο µε την προβλεπόµενη χρήση της αίθουσας για κλασική µουσική. 
(http://www.thecoolist.com/theater-architecture-10-modern-music-hall-masterpieces/) 
 

ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το οποίο ολοκληρώθηκε ύστερα από προσπάθειες 37 ετών, αποτελεί 
κορυφαίο γεγονός της µουσικής ιστορίας του τόπου. Οι σπουδαίες µουσικές και καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες διοργανώθηκαν ή φιλοξενήθηκαν στους χώρους του από το 1991. 

 Αίθουσες του Μεγάρου Μουσικής 

Αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη»  
Το 2004 άνοιξε στο Μέγαρο το ∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο, µε προσθήκη της αίθουσας "Αλεξάνδρα 
Τριάντη" που έχει χωρητικότητα 1.750 θέσεων. ∆ιαθέτει µεγάλες σκηνικές ευκολίες και υπερσύγχρονο 
εξοπλισµό που της επιτρέπουν να φιλοξενεί µε άνεση ποικίλες, υψηλών απαιτήσεων εκδηλώσεις. Τέτοιες 
εκδηλώσεις είναι: διεθνή επιστηµονικά συνέδρια, µουσικές, χορευτικές, λυρικές και θεατρικές παραστάσεις 
σε παραγωγές µεγάλης κλίµακας. Η αίθουσα διαθέτει τέσσερις εναλλακτικές σκηνές και όλους τους 
απαιτούµενους υποστηρικτικούς χώρους, ενώ φουαγιέ, µπαρ, καµαρίνια, αποθήκες και κοινόχρηστοι χώροι 
την καθιστούν ένα από τα µεγαλύτερα Συνεδριακά Κέντρα διεθνώς. Η χωροθέτησή της είναι τέτοια, ώστε να 
υπάρχει άµεση, απευθείας επικοινωνία µε το αίθριο. 
 

 
 

Εικόνα 158.Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη 

 
Αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας»  
Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Νίκος Σκαλκώτας» είναι χωρητικότητας 400 θέσεων και φιλοξενεί 
επιστηµονικά συνέδρια, διαλέξεις, µουσικές, χορευτικές, λυρικές και θεατρικές παραγωγές. ∆ιαθέτει σκηνή 
που προσαρµόζεται στις πολλαπλές χρήσεις της αίθουσας, καθώς και πολλούς υποστηρικτικούς χώρους. Η 
χωροθέτησή της επιτρέπει την απευθείας σύνδεση µε το Κεντρικό Φουαγιέ και, κατ' επέκταση, µε το Αίθριο 
των Μουσών του ∆ιεθνούς Συνεδριακού Κέντρου. 
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Εικόνα  159 .Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας. 
 
 
Αίθουσα «Χρήστος Λαµπράκης»  
 

 
 

Εικόνα 160. Αίθουσα «Χρήστος Λαµπράκης» 

 
Η Αίθουσα «Χρήστος Λαµπράκης», 1960 θέσεων, αποτελεί ιδανικό χώρο για συναυλίες συµφωνικής 
µουσικής, µουσικής δωµατίου, παραστάσεις όπερας, µπαλέτου, θεάτρου, χάρη στον τρόπο κατασκευής της, 
την τέλεια ακουστική της και τον σύγχρονο τεχνικό εξοπλισµό της. Στη σκηνή της έχουν εµφανιστεί 
κορυφαίοι ερµηνευτές της κλασικής µουσικής, µεγάλες ορχήστρες υπό τη διεύθυνση διάσηµων αρχιµουσικών 
και έλληνες δηµιουργοί. 
 

         
 

Εικόνα 161. Εσωτερικό της αίθουσας Χρήστος Λαµπράκης 
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Είναι µια όχι απλώς εντυπωσιακή αίθουσα ως προς την αισθητική της αλλά και ένας χώρος µε εντυπωσιακές 
δυνατότητες. Έχει προσεχθεί κάθε λεπτοµέρεια στη χρήση των υλικών όσον αφορά την κατασκευή της έτσι 
ώστε το αισθητικό αποτέλεσµα να είναι πραγµατικά άψογο και η ακουστική άριστη. 
Έχει χωρητικότητα 1961 θεατών, αριθµός που αλλάζει σύµφωνα µε το είδος της εκδήλωσης κάθε φορά. Η 
λειτουργικότητα της αίθουσας είναι πραγµατικά πολλαπλή, αφού οι πρωτοποριακές επιλογές των σχεδιαστών 
επιτρέπουν να µεταµορφώνεται µε όλη τη σηµασία της λέξεως. Έτσι έχει τη δυνατότητα να στεγάσει, µε 
άρτιες πάντα τεχνικές προδιαγραφές, εκδηλώσεις κάθε είδους, όπως συναυλίες συµφωνικής µουσικής, 
µουσική δωµατίου, ρεσιτάλ, όπερα, θέατρο ή µπαλέτο συναυλίες µε ενίσχυση ήχου, ηχογραφήσεις (αρχειακές 
και επαγγελµατικές) καθώς επίσης και συνέδρια. 
 Τα µετακινούµενα στοιχεία της οροφής, της σκηνής και των θεωρείων τροποποιούν όχι µόνο τη µορφή του 
χώρου αλλά µεταβάλλουν και την ακουστική. Η αίθουσα διαθέτει επίσης συστήµατα ενίσχυσης του ήχου, 
εννέα µεταφραστικούς θαλάµους, ενώ στο χώρο της σκηνής υπάρχει οθόνη µεγάλων διαστάσεων για 
προβολές.  

Αίθουσα ∆ηµήτρης Μητρόπουλος 

     Η αίθουσα ∆ηµήτρη Μητρόπουλου έχει το όνοµα του διάσηµου έλληνα αρχιµουσικού. Μπορεί να 
φιλοξενήσει 450 άτοµα (αν και αυτό µεταβάλλεται ανάλογα µε το είδος της παράστασης). Ο σχεδιασµός και 
ο τεχνολογικός της εξοπλισµός επιτρέπουν να µην περιορίζεται µονάχα σε εκδηλώσεις "µουσικής δωµατίου", 
όπως συµβαίνει συχνά σε χώρους ανάλογου µεγέθους. Μπορεί να φιλοξενήσει ατοµικά ρεσιτάλ, παραστάσεις 
χορού αλλά και όπερας. 
     Κατασκευάστηκε µε τεχνικές προδιαγραφές ενός υπερσύγχρονου στούντιο ηχογραφήσεων. ∆ιαθέτει τον 
απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό ώστε να µπορεί να έχει και συνεδριακή χρήση. ∆ιαθέτει τρεις µεταφραστικούς 
θαλάµους, σε συνδυασµό µε ηλεκτροακουστικό σύστηµα και οθόνη προβολών. 

 

                                           Εικόνα 162. Αίθουσα ∆ηµήτρης Μητρόπουλος 

 
 
9. Ακουστικές µετρήσεις στο αµφιθέατρο 14 του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
στα πλαίσια του µαθήµατος. 
 
Στα πλαίσια του µαθήµατος πραγµατοποιήθηκαν ακουστικές µετρήσεις στο αµφιθέατρο 14 του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η αίθουσα χρησιµοποιείται σαν αίθουσα διδασκαλίας, διαλέξεων, συνεδρίων 
και εκδηλώσεων. 
Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 5 µετρήσεις σε διάφορες θέσεις του χώρου οι οποίες φαίνονται στο σχήµα 163.  
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Φωτογραφίες της αίθουσας και όργανα µετρήσεων 
 

             
 

             
 

            
 

Οι µετρήσεις έγιναν στις θέσεις 1 έως 5 που δείχνει το ακόλουθο σχήµα µε τον αναλυτή 593 της 
Cel Instruments. 

 
 

Εικόνα 163. Θέσεις που πραγµατοποιήθηκαν οι µετρήσεις. 
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Μετρήσεις στη θέση 1: 

                    
 
Μετρήσεις στη θέση 2: 

                       
 
Μετρήσεις στη θέση 3: 
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Μετρήσεις στη θέση 4: 
 

                 
 

Μετρήσεις στη θέση 5: 
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Επίλογος 
 
Μέσα, λοιπόν, από την παρούσα εργασία καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η µουσική και η αρχιτεκτονική 
όταν ‘συνδυάζονται’ προκύπτει ένα άριστο αποτέλεσµα ακουστικό αποτέλεσµα.  
Ελπίζω αυτή η εργασία να φανεί χρήσιµη τόσο σε φοιτητές µουσικών τµηµάτων όσο και σε όσα άτοµα 
ενδιαφέρονται να κατανοήσουν το πώς η κατασκευή αιθουσών και τα χαρακτηριστικά τους µπορούν να 
επηρεάσουν την ακουστική µιας αίθουσας. Πως η ποιότητα του ήχου και το ακουστικό αποτέλεσµα 
εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά αυτά και ποιες παράµετροι είναι άµεσα εξαρτώµενοι και πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη.  
Η ολοκλήρωση της πτυχιακής µου αποτελεί σηµαντικό εφόδιο και είναι µία απόδειξη όλων όσων αποκόµισα 
κατά τη διάρκεια των σπουδών µου, καθώς και µία ανταµοιβή των προσπαθειών µου. Η ενασχόλησή µου µε 
την πτυχιακή εργασία µου έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθώ µε ένα θέµα που µε ενδιέφερε πάρα πολύ και 
οι γνώσεις και η εµπειρία που απέκτησα θεωρώ ότι θα είναι πολύ χρήσιµες για τη µετέπειτα πορεία µου. Η 
παρούσα εργασία µου έδωσε τη δυνατότητα να εµβαθύνω στον κλάδο της ακουστικής και να κατανοήσω 
φαινόµενα και έννοιες άγνωστες έως τώρα. Να κατανοήσω πως µία απλή παράµετρος κατασκευής της 
αίθουσας µπορεί να αποδειχθεί καίρια για το ακουστικό αποτέλεσµα.  
Στόχος της εργασίας ήταν η ανακάλυψη της αλληλεξάρτησης µουσικής και αρχιτεκτονικής µε στόχο πάντα το 
καλύτερο ακουστικό αποτέλεσµα. Ελπίζω όπως εγώ µέσα από την παρούσα εργασία επέκτεινα τις γνώσεις 
µου πάνω στην ακουστική αιθουσών , έτσι και ο εκάστοτε αναγνώστης να µπορέσει να κατανοήσει το πώς 
αλληλοεξαρτώνται οι δύο αυτοί κλάδοι.  
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