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1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 

ΧΩΡΩΝ 

Τα ηχητικά κύματα σπανίως κινούνται σε εντελώς ελεύθερα πεδία. 

Είναι πιθανό κατά την διάδοση τους να συναντήσουν πολλών ειδών 

φυσικά ή τεχνητά εμπόδια. Όταν ένα κύμα φύγει από την ηχητική 

πηγή διαδίδεται μέσα στον χώρο προς εκατοντάδες κατευθύνσεις. 

Κάθε μια από τις κατευθύνσεις αυτές μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

αποτελούν διαφορετικό κύμα ή αντίγραφο του αρχικού που 

διαδίδεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Κάθε φορά που ένα από 

αυτά τα κύματα προσπέσει σε οποιοδήποτε εμπόδιο θα ανακλάται 

και θα συνεχίσει έχοντας υποστεί κάποιες αλλαγές όπως απώλεια 

ενέργειας, αλλαγή της κατεύθυνσης του και μεταβολή της χροιάς 

του.
[1][2]

  

 

1.1 Αντήχηση 

Αντήχηση (reverbaration) είναι το συνολικό ηχητικό αποτέλεσμα 

των ανακλάσεων του ήχου σε κάποιο δωμάτιο. Η αντήχηση δεν 

σβήνει αμέσως αλλά σταδικά μετά την παύση του πρωτογενούς 

ήχου, αυξάνοντας το συνολικό επίπεδο θορύβου και δημιουργώντας 

προβλήματα στην ακουστική του χώρου.
[1][2]

  

 

Σχ.1.1 Άμμεσος ήχος πηγής , κατανομή ανακλώμενου ήχου στον χώρο, αντήχηση. 

(Eargle, J.(2006).Handbook of Recording Engineering, 4
th

 Edition. Springer) 
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1.2 Χρόνος Αντήχησης 

 

Χρόνος αντήχησης αποτελεί το χρονικό διάστημα στο οποίο ο 

πρωτογενής ήχος μειώνεται κατά 60dB από την αρχική του τιμή. 

Τον χρόνο αντήχησης επηρεάζει ο όγκος του χώρου, η ύπαρξη ή όχι 

ανακλαστικών επιφανειών και οι ηχοαπορροφητικές ιδιότητες όλων 

των επιφανειών και των διάφορων αντικειμένων στον χώρο. Μικρός 

χρόνος αντήχησης σημαίνει γρήγορη εξασθένιση του ανακλώμενου 

πεδίου και επομένως μη ισχυρό πεδίο αντήχησης και αντίθετα 

μεγάλος χρόνος αντήχησης συνεπάγεται παρουσία έντονου πεδίου 

αντήχησης.  

Σύμφωνα με την θεωρία του Sabine, ο χρόνος αντήχησης ενός 

χώρου προσδιορίζεται από την σχέση: 

 

 

     
      

 
 
      

      
 

 

όπου: 

RT60- χρόνος αντήχησης σε (s) 

A- ολική απορρόφηση του χώρου σε (Sab) που ισούται με το 

αλγεβρικό άρθροισμα όλων των απορροφήσεων σε (m2) 

αi – συντελεστές απορρόφησης των επιμέρους επιφανειών 

Si- το εμβαδόν των επιμέρους επιφανειών σε (m2) 
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V- όγκος χώρου σε (m2) 

 

Σχ.1.2 Χρόνοι αντήχησης διαφόρων εσωτερικών χώρων 

(McGraw,T.(2010).Vibration and Acoustics, Measurement and Signal Analysis.C. 

Sujatha) 

 

H χρήση ηχοαπορροφητικών πάνελ, σχεδιασμένων να απορροφούν 

διάφορες συχνότητες, μπορεί να επιφέρει ικανοποιητική μείωση του 

χρόνου αντήχησης. Ένας πολύ μεγάλος χρόνος αντήχησης κάνει την 

ομιλία λιγότερο καταληπτή και παραμορφώνει την μουσική, 

αντίστοιχα ένας μικρός χρόνος αντήχησης ελαττώνει την στάθμη 

θορύβου του χώρου, αλλά εξασθενεί την ομιλία και κάνει την 

μουσική να ακούγεται άνευ χροιάς. Ιδανικός χρόνος αντήχησης ενός 

χώρου για μια συγκεκριμένη χρήση ονομάζεται ο χρόνος που πρέπει 

να έχει ο χώρος ώστε να αποδίδεται σε αυτόν η καλύτερη ακουστική 

ιδιότητα. Ο ιδανικός χρόνος αντήχησης εξαρτάται επίσης από τον 

όγκο του χώρου, το μέγεθος του ακροατηρίου, την επίπλωση ,το 

είδος της ηχητικής πηγής ή μουσικής και ειδικότερα από το είδος 

της χρήσης του χώρου. 

Μετά από μελέτη δημιουργήθηκαν διαγράμματα όπου δίνονται 

οδηγίες για τον βέλτιστο χρόνο αντήχησης ανάλογα με την χρήση 

κάθε χώρου.
[1][2][3][4][5] 

 

1.3 Στάσιμα κύματα 

Όταν ένα ηχητικό κύμα εκπέμπεται ανάμεσα σε δύο παράλληλες και 

ανακλαστικές επιφάνειες, τότε θα δημιουργηθούν δύο κύματα που 

θα κινούνται μόνιμα στην ίδια διαδρομή αλλά θα έχουν αντίθετες 
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κατευθύνσεις. Η συμβολή των κυμάτων αυτών θα δημιουργήσει ένα 

τρίτο κύμα με μεταβαλλόμενο πλάτος. Όταν το μήκος κύματος της 

συχνότητας του ηχητικού κύματος γίνει ίσο με το μισό της 

απόστασης ανάμεσα στις δύο ανακλαστικές επιφάνειες, τότε θα 

παρατηρήσουμε ότι υπάρχει ένα σημείο ανάμεσα σε αυτές στο οποίο 

ο ήχος δεν θα ακούγεται καθόλου. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 

στάσιμο κύμα. Στον 'κόμβο' (στο σημείο δηλαδή που δεν ακούγεται 

τίποτα) το κύμα εξακολουθεί να διαδίδεται απλά η αναλογία του 

μήκους κύματος του και της απόστασης από τις παράλληλες 

επιφάνειες είναι τέτοια ώστε στην συμβολή των δύο κυμάτων 

ακυρώνονται. Τα στάσιμα κύματα δεν δημιουργούνται μόνο σε μια 

συχνότητα αλλά και στις ακέραιες πολλαπλάσιες συχνότητες από 

αυτήν. Τα στάσιμα κύματα επίσης δεν μπορούν να εξαφανιστούν 

αλλά μπορούν να ελαχιστοποιηθούν. Το φαινόμενο των στάσιμων 

κυμάτων εμφανίζεται κυρίως σε μικρούς χώρους και όσο πιο μεγάλο 

είναι το δωμάτιο τόσο πιο θετικά είναι τα ακουστικά του 

δεδομένα.
[2][5][6]

  

 

 

Σχ.1.3 Στάσιμο κύμα μεταξύ παράλληλων και ανακλαστικών επιφανειών. 

(Rossing,D.T.(2007). Springer Handbook of Acoustics.Springer Science+Business Media.) 
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1.4 Μετρήσεις χρόνου αντήχησης 

 

Για την μέτρηση του χρόνου αντήχησης, απαιτείται μια ηχητική 

πηγή και ένα μετρητικό όργανο που διαθέτει μικρόφωνο για την 

μέτρηση του χρόνου ελάττωσης της στάθμης της ηχητικής πίεσης 

μετά την στάση λειτουργίας της πηγής.
[2] 

  

  1.4.1 Ηχητικές πηγές 

 Στις ακουστικές μετρήσεις σαν ηχητική πηγή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ένα παλμικό σήμα (ένας πυροβολισμός ή ένα 

μπαλόνι που σπάει). 

 Ένας καλύτερος τρόπος διέγερσης είναι η χρήση ενός ηχείου 

το οποίο παράγει δυνατό θόρυβο σε ζώνες συχνοτήτων όπως 

λευκό ή ροζ θόρυβο. 

 Λευκός θόρυβος είναι αντίστοιχος με το λευκό φώς στο ότι η 

ενέργεια και των δύο είναι κατανεμημένη ομοιόμορφα σε όλο 

το φάσμα. Με άλλα λόγια, η ενέργεια του λευκού θορύβου 

παρουσιάζει επίπεδη κατανομή ενέργειας με την συχνότητα.  

 Ροζ θόρυβος είναι ο θόρυβος που έχει μεγαλύτερη ενέργεια 

στις χαμηλές συχνότητες, περιέχει όλες τις ακουστικές 

συχνότητες από 20 έως 20.000Ηz με τυχαία κατανομή 

μεγεθών και με ένταση που μειώνεται κατά 3dB ανά οκτάβα. 

Με άλλα λόγια, η ένταση του ροζ θορύβου στα 2kHz είναι 

3dB κάτω από αυτή στο 1kHz, ενώ στα 4kHz είναι 6dB κάτω. 

Στις ακουστικές μας μετρήσεις χρησιμοποιούμε κυρίως το ροζ 

θόρυβο, διότι η ενέργεια είναι κατανεμημένη σε οκτάβες όπως 

περίπου στη μουσική, που όσο ανεβαίνουν οι συχνότητες τόσο 

λιγότερο είναι το ενεργειακό περιεχόμενο, οπότε 

προσομοιάζει καλύτερα τον τρόπο που ακούμε.
[2][6][7][8]
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1.4.2 Σύστημα καταγραφής 

Το σύστημα καταγραφής απαιτεί συνήθως ένα μικρόφωνο, ένα 

μετρητικό ενισχυτή και έναν καταγραφέα. Ένα φίλτρο συντονισμένο 

στην ίδια συχνότητα με το φίλτρο της πηγής μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ελάττωση της επίπτωσης του θορύβου της 

αίθουσας. Όταν απαιτείται στο τμήμα λήψης ένα φορητό σύστημα 

μέτρησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ηχόμετρο εξοπλισμένο με 

φίλτρο οκτάβας ή 1/3ου οκτάβας που οδηγεί σε ένα καταγραφέα ή 

σε laptop. 

 Ηχόμετρα (Sound Level Meters). H χρήση ηχομέτρων 

(σχήμα 1.4) επιτρέπει στους χρήστες να μετρήσουν μια σειρά 

από πολύ σημαντικές ακουστικές παραμέτρους όπως το 

επίπεδο του ήχου, το ηχητικό φάσμα που παράγεται από μια 

πηγή λευκού ή ροζ θορύβου, χρόνους αντήχησης σε διάφορες 

ζώνες συχνοτήτων, και όλα αυτά αξιολογούνται σε 

διαφορετικά σημεία του χώρου. Συνήθως δεν είναι δυνατόν να 

γίνει υπολογισμός της σαφήνειας του ήχου, αν δεν υπάρχει μια 

σύνδεση με έναν υπολογιστή-αναλυτή ο οποίος οδηγείται από 

προγράμματα φτιαγμένα για τον σκοπό αυτό. Το βασικό του 

εξάρτημα είναι το μικρόφωνο, που πρέπει να είναι καλής 

ποιότητας και πυκνωτικό, με ευρεία καμπύλη απόκρισης και 

μεγάλης ευαισθησίας. Εάν το μικρόφωνο και ο προενισχυτής 

του δεν έχει καλες προδιαγραφές τότε το ηχόμετρο δεν θα έχει 

καλές επιδόσεις μέτρησης. Η βιομηχανία διαθέτει σήμερα 

εξελιγμένα όργανα νέου τύπου υψηλής τεχνολογίας με 

δυνατότητα μέτρησης πολλών παραμέτρων. Τα όργανα αυτά 

έχουν ενσωματωμένους υπολογιστές, software και μεγάλη 

χωρητικότητα μνήμης για την αποθήκευση των 

αποτελεσμάτων της μέτρησης. Έχουν ψηφιακή οθόνη ένδειξης 

των μετρήσεων και μπορούν να εκτυπώνουν τις 

αποθηκευμένες μετρήσεις.
[2][6][7][9]
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Σχ.1.4  Ηχόμετρο 
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2. MONITORING 

 

2.1  Monitor System  

 

Το σύστημα παρακολούθησης (monitor system) σε ένα studio είναι 

το σύστημα αυτό που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή του 

σήματος εξόδου της κονσόλας ή των μαγνητοφώνων. Στο σύστημα 

αυτό περιλαμβάνονται ο μίκτης monitor της κονσόλας, οι ενισχυτές, 

τα μεγάφωνα και το δωμάτιο ακρόασης. Αποτελεί βασικό στοιχείο 

στην διαδικασία της μίξης καθώς επηρεάζει τις ρυθμίσεις στην 

κονσόλα, γι'αυτό τα monitors που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να 

έχουν ευρεία και επίπεδη απόκριση συχνότητας, υψηλή ευαισθησία, 

ελεγχόμενη διασπορά και δυνατότητα υψηλής ηχητικής στάθμης.
[10]

  

 

 

2.2  Χαρακτηριστικά και απαιτήσεις των monitors 

 Ευρεία και επίπεδη απόκριση συχνοτήτων 

Για να εξασφαλίσουμε μια ακριβή τονικά αναπαραγωγή, η 

εντός άξονα απόκριση του άμεσου ήχου θα πρέπει να είναι +/-

4dB ή λιγότερο από 40Hz έως 20kHz. Η χαμηλή απόκριση 

συχνοτήτων ενός μικρού monitor πρέπει να εκτείνεται έως 

70Hz τουλάχιστον. 
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Σχ.2.1  Τυπικά διαγράμματα απόκρισης συχνότητας ηχείων. α) Σε υψηλής 

ποιότητας ηχείο β) σε χαμηλής ποιότητας ηχείο (Rumsey, F., 

McCormick,Τ.(2009).Sound and recording, 6th edition. Focal Press. 

 

 Ομοιόμορφη εκτός άξονα (off-axis) απόκριση 

Η έξοδος υψηλών συχνοτήτων ενός monitor τείνει να 

μειώνεται εκτός άξονα. Ιδανικά, η απόκριση σε 30º εκτός 

άξονα θα πρέπει να είναι μόνο λίγα dB κάτω από την 

απόκριση εντός άξονα (on-axis). Έτσι η τονική ισορροπία δεν 

θα αλλάξει καθώς ο ηχολήπτης θα κινείται στην κονσόλα.
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 Καλή χρονική απόκριση 

Πρόκειται για δυνατότητα του ηχείου να αναπαράγει ακριβώς 

το attack και το decay των μουσικών ήχων. Αν ένα ηχείο, για 

παράδειγμα, έχει καλή χρονική απόκριση, το μπάσο ακούγεται 

‘σφιχτό’ και όχι απλωμένο και τα χτυπήματα στα drums έχουν 

ακριβή ήχο. Κάποια ηχεία είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε τα 

σήματα του woofer και του tweeter να είναι ευθυγραμμισμένα 

χρονικά, αυτό προσδίδει καλή χρονική απόκριση.
 

 

 Διαύγεια και λεπτομέρεια 

Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ακούσουμε από τα monitors 

τις μικρές ηχητικές διαφορές των οργάνων, και να τις 

ξεχωρίζουμε στο μουσικό σύνολο. 

 

 Χαμηλή παραμόρφωση (low distortion)  

Συνήθως έχουμε δεύτερη-αρμονική(second-harmonic) 

παραμόρφωση στην οποία το μεγάφωνο θα προσθέσει 

συχνότητες μια οκτάβα πάνω από το σήμα εισόδου. Αυτό 

γίνεται φανερό περισσότερο στις χαμηλές συχνότητες όπου το 

διάφραγμα του μεγαφώνου μετακινείται σε μεγάλη διαδρομή 

για να τις αναπαράγει. Η χαμηλή παραμόρφωση ενός ηχείου 

είναι απαραίτητη εκτός από το γεγονός ότι μας επιτρέπει να 

ακούμε από το ηχείο για αρκετή ώρα χωρίς να κουράσουμε 

την ακοή μας καθώς και γιατί είναι σημαντικό για την μίξη το 

σήμα που παράγεται από τα ηχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο 

πιστό στο σήμα που του στέλνουμε. 

 

 Ελεγχόμενη διασπορά 

Λέγοντας ότι ένα monitor έχει ελεγχόμενη διασπορά εννοούμε 

ότι ο ήχος δεν ανακλάται ανεξέλεγκτα από τις επιφάνειες του 

δωματίου. Η διασπορά μετριέται με τη γωνία κάλυψης, η 
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γωνία δηλαδή όπου ομοιόμορφα ακτινοβολείται ο ήχος  

μπροστά από το ηχείο. Η οριζόντια γωνία κάλυψης του 

monitor πρέπει να είναι περίπου 60°-90° τόσο μεγάλη ώστε να 

καλύπτει την περιοχή της ακρόασης ομοιόμορφα. Στη γωνία 

αυτή επίσης θα πρέπει η απόκριση συχνοτήτων να είναι 

σταθερή σε όλο το εύρος κάλυψης.
 

 

 Ευαισθησία 

Η ευαισθησία ενός monitor είναι η στάθμη ηχητικής πίεσης 

όπου παράγεται στο 1 μέτρο όταν οδηγείται με 1 watt ροζ 

θορύβου (pink noise).  Η ευαισθησία μετριέται σε dB/W/m( 

στάθμη ηχητικής πίεσης ανά 1watt σε 1 μέτρο). Όσο πιο 

μεγάλη είναι η ευαισθησία, τόσο μικρότερη είναι η ισχύς του 

ενισχυτή που χρειαζόμαστε για να πάρουμε την κατάλληλη 

ένταση. 

 

 Υψηλή έξοδος 

Yψηλή έξοδος ενός ηχείου είναι η ιδιότητα του να παίζει σε 

μεγάλες εντάσεις χωρίς να καταστραφεί. Ο παρακάτω τύπος 

μας βοηθάει να υπολογίσουμε το μέγιστο ποσό εξόδου ενός 

ηχείου (πόσο δυνατά δηλαδή μπορεί να παίξει):  

dB SPL= log (P)+ S 

όπου dB SPL- η στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 m 

P- η ισχύς των ηχείων σε (Watt) 

S- η ευαισθησία  σε(dB/W/m)    
[10][11][12] 
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2.3 Near filed Monitors (Monitors Κοντινού πεδίου) 

Ο όρος ‘near field monitor’ άρχισε να χρησιμοποιείται από την 

δεκαετία του ’80. Ένα near-field monitor (σχήμα 2.2) είναι ένα 

μικρό ευρείας περιοχής ηχείο το οποίο χρησιμοποιεί ένα woofer 

κώνου και ένα tweeter θόλου. Έχουν καλή στερεοφωνική εικόνα, 

αναπαράγουν καθαρά και χρειάζονται μικρή ισοστάθμιση. Τα near-

field monitors είναι σχεδιασμένα για κοντινή ακρόαση και έχουν 

αρκετά μπάσα ώστε να έχουμε ένα πλήρες αποτέλεσμα όταν 

τοποθετούνται μακριά από τοίχους. Αν τα near-field monitors 

στερούνται από βαθιά μπάσα τότε μπορούμε να τοποθετήσουμε και 

ένα subwoofer ώστε να αναπαράγεται ολοκληρωμένα το ηχητικό 

φάσμα.
[10][11][12][13][14] 

 

 

 

Σχ.2.2 Παράδειγμα Nearfield monitor- Dynaudio DABM5A MKII. (at: 

http://dynaudioprofessional.com/bm-series/monitors/bm5a-mkii/) 

 

Near-field monitoring (εγγύς πεδίου) (σχήμα 2.3) είναι η τεχνική 

τοποθέτησης η οποία αναπτύχθηκε από τον Ed Long και σύμφωνα 

με αυτήν τοποθετούμε ένα ζευγάρι near-field monitors σε απόσταση 

περίπου 90cm το ένα από το άλλο πάνω στην κονσόλα στα meter 

bridge ή σε βάσεις 90cm μακριά από τον ηχολήπτη. Λόγω του ότι τα 
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ηχεία είναι κοντά στα αυτιά του ηχολήπτη ακούει κυρίως τον 

απευθείας ήχο από τα ηχεία και σχεδόν αγνοεί την ακουστική του 

δωματίου. Με τον τρόπο αυτό τα ηχεία ακούγονται το ίδιο σε κάθε 

περιβάλλον.
[10][14]

  

 

Σχ.2.3 a) Οι πρώτες ανακλάσεις ανακλώνται από την κονσόλα υποβαθμίζοντας 

έτσι τον συνολικό ήχο που φτάνει στα αυτιά του ηχολήπτη b) Ένας τρόπος 

μείωσης του  προβλήματος είναι η τοποθέτηση των ηχείων λίγα εκατοστά πίσω 

από την κονσόλα. (Alten, R. S.(2012). Audio Basics.Wandsworth Cangage 

Learning.) 

 

 

 

2.4 Mid field Μonitors  

Τα mid-field monitors (σχήμα 2.4) είναι σχεδιασμένα για να 

τοποθετούνται σε μεγαλύτερη απόσταση, από ότι είναι σχεδιασμένα 

τα near-field, όπου ο ήχος που ανακλάται και ο απευθείας ήχος είναι 

περίπου ίσοι. Είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα nearfield 

monitors. Τα περισσότερα είναι τριών δρόμων δηλαδή έχουν ένα 

woofer, mid-range και tweeter. Συνήθως απαιτούν μεγαλύτερους 

χώρους από τους συνηθισμένους μέσους χώρους.
[10][14] 
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Σχ.2.4 Παράδειγμα Midfield monitor- Genelec 1030A. (at: 

http://www.genelec.com/products/previous-models/1030a/) 

 

2.5 Farfield Monitors  

Τα farfield monitors (σχήμα 2.5) περιέχουν μεγάλης διαμέτρου 

μεγάφωνα, πολλαπλών δρόμων τα οποία είναι ικανά να παράγουν 

αρκετά ακριβή ήχο σε μέτρια έως υψηλά επίπεδα έντασης. Είναι 

επίσης κατάλληλα για μίξη. Λόγω του μεγάλου τους μεγέθους και 

του σχεδιασμού τους είναι τοποθετημένα συνήθως μέσα στους 

τοίχους του control room ώστε να ελαττώνονται οι ανακλάσεις γύρω 

και πίσω από το σημείο τοποθέτησης και να αυξήσουν την 

αποδοτικότητά τους. Τα περισσότερα far-field monitors είναι 

σχεδιασμένα για υψηλές επιδόσεις, χρησιμοποιώντας συνήθως ένα 

15 ιντσών woofer για τις χαμηλές συχνότητες και ένα tweeter για τις 

υψηλές.
[10][11][14]
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Σχ.2.5 Παράδειγμα Far field monitor- Tannoy System 215 DMTII. (at: 

http://www.audioasylum.com/audio/speakers/messages/31/310036.html) 

 

 

2.6 Αυτοενισχυόμενα Monitors (Powered Monitors) 

Κάποια monitors περιέχουν ενισχυτή ισχύος(power amplifier). 

Κάποια αυτοενισχυόμενα έχουν διενίσχυση δηλαδή έχουν έναν 

ενισχυτή για το woofer και έναν για το tweeter. Τα πλεονεκτήματα 

των διενισχυόμένων monitors είναι: 

 Η ενδοδιαμόρφωση και η παραμόρφωση μειώνονται. 

 Η μέγιστη ισχύς εξόδου είναι μεγαλύτερη από αυτή ενός 

μονής ενίσχυσης monitor 

 Η απευθείας σύζευξη (direct coupling) των ενισχυτών στα 

ηχεία βελτιώνει την χρονική τους απόκριση, κυρίως στις 

χαμηλές συχνότητες. 



21 

 

 Η χρήση δύο ενισχυτών μειώνει την επαγωγική φόρτιση του 

ενισχυτή ισχύος.
[10][12][13]

 

 

2.7  Ενισχυτής Ισχύος(Power Amplifier) 

Αν τα ηχεία δεν είναι αυτοενισχυόμενα, τότε χρειαζόμαστε έναν 

ενισχυτή ισχύος (σχήμα 2.6). Το manual κάθε monitor αναφέρει την 

προτεινόμενη τιμή του ενισχυτή ισχύος που θα χρησιμοποιήσουμε. 

Μεγάλη ισχύς είναι καλύτερη από μικρή γιατί ένα μικρής ισχύος 

σύστημα εύκολα παραμορφώνει το αποτέλεσμα. Ένας καλός 

ενισχυτής ισχύος έχει παραμόρφωση μικρότερη των 0.05 % σε 

πλήρη ισχύ.
[10][12][13]

 
 

 

Σχ.2.6 Παράδειγμα ενισχυτή ισχύος- Crown D-75A. (at: 

http://www.crownaudio.com/amp_htm/d.htm) 

 

2.8  Μετρήσεις ηχείων  

 Ανηχοϊκές μετρήσεις: Είναι ο συνήθης τρόπος δοκιμής 

μεγαφώνων. Η μέτρηση αυτή απαιτεί έναν ανηχοϊκό θάλαμο 

με ηχοδιαπερατό πάτωμα-πλέγμα (σχήμα 2.7). Το μικρόφωνο 

της μέτρησης τοποθετείται κανονικά σε μια μη εμφανή θέση 

(ώστε να αποφευχθούν οι ανακλάσεις) και σε απόσταση 1 

μέτρου από το μεγάφωνο. Το είδος αυτό μέτρησης δεν έχει 

έγκυρα αποτελέσματα απόκρισης σε ένα δωμάτιο. Για 

έγκυρα αποτελέσματα στις χαμηλές συχνότητες απαιτείται 

πολύ μεγάλος ανηχοϊκός θάλαμος. Οι περισσότεροι 
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ανηχοϊκοί θαλάμοι δεν έχουν σχεδιαστεί για την ακριβή 

μέτρηση συχνοτήτων μικρότερων των 20Hz. 

 

Σχ.2.7 Μετρήση Free-Field ηχείου σε  ανηχοϊκό θάλαμο (at:  

http://www.kar.fi/KARAudio/Services/Loudspk_meas.html) 

  

 Εξωτερικές μετρήσεις: Οι μετρήσεις που 

πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους δείχνουν 

συνήθως διακυμάνσεις στις μεσαίες περιοχές του φάσματος 

συχνοτήτων οι οποίες προκαλούνται από τις ανακλάσεις του 

εδάφους. Η ανύψωση των ηχείων και των μικροφώνων 

συμβάλλει στη μείωση της έντασης του ανακλώμενου ήχου. 

Η τοποθέτηση του μικροφώνου πιο κοντά στο ηχείο μπορεί 

να βοηθήσει περαιτέρω, αλλά αυτό απαιτεί επίσης και την 

μετακίνηση του εκτός του άξονα του tweeter. Αυτό μειώνει 

συνήθως την υψηλή απόκριση συχνότητας, δεδομένου ότι τα 

περισσότερα tweeter είναι πολύ κατευθυντικά στα 15-20kHz. 

Εάν το μικρόφωνο παραμείνει στον άξονα του tweeter η 

μείωση θα συμβεί στις μεσαίες συχνότητες. Μια εναλλακτική 

λύση είναι να τοποθετηθεί το ηχείο με την πλάτη στραμμένη 

προς το έδαφος σε ανοιχτό χώρο. Σε αυτήν την περίπτωση η 

αντανάκλαση του εδάφους θα εξακολουθεί να υπάρχει αλλά 
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θα μειωθεί σημαντικά στην μεσαία περιοχή επειδή τα 

περισσότερα μεγάφωνα είναι κατευθυντικά και εκπέμπουν 

μόνο πολύ χαμηλές συχνότητες προς τα πίσω. Τοποθετώντας 

απορροφητικό υλικό γύρω από το ηχείο μπορούν να 

μειωθούν οι διακυμάνσεις στην μεσαία περιοχή. 

 

 Μετρήσεις δωματίου: Η ανάκλαση, η διάχυση, η 

απορρόφηση είναι παράμετροι που επηρεάζουν σημαντικά 

τον αντιληπτό ήχο σε ένα δωμάτιο. Αυτές εξαρτώνται από 

την τοποθέτηση του ηχείου με προσοχή προς τις 

ανακλαστικές, διαχυτικές και απορροφητικές επιφάνειες 

(συμπεριλαμβανομένων και των μεταβολών της θέσης 

προσανατολισμού του ηχείου) και την θέση ακρόασης. Σε 

πολλές περιπτώσεις μια μικρή αλλαγή θέσης όλων αυτών 

μπορεί να προκαλέσει σημαντικές διαφορές. 

 

 Τοποθέτηση μικροφώνου μετρήσεων: Όλα τα ηχεία (εκτός 

αν είναι ομοαξονικά) είναι δύσκολο να μετρηθούν σωστά, 

εάν το μικρόφωνο είναι τοποθετημένο σε κοντινή απόσταση. 

Οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται από απόσταση 2-3m 

από την θέση ακρόασης μεταξύ δύο ηχείων μπορούν να 

δείξουν τι πραγματικά συμβαίνει στο δωμάτιο ακρόασης 

ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα φίλτρου τύπου χτένας 

(comb-filtering:μεγάλες κορυφώσεις και βυθίσεις στις 

μετρήσεις απόκρισης συχνότητων στο συγκεκριμμένο  

σημείου). Το μικρόφωνο πρέπει να ισαπέχει και από τα δύο 

ηχεία. Καλύτερη τοποθέτηση μπορούμε να πετύχουμε με την 

μετακίνηση του μικροφώνου από την μια πλευρά στην άλλη 

για μέγιστη απόκριση σε έναν ήχο 1kHz, κατόπιν έναν ήχο 

3kHz και έναν 10kHz. Ενώ τα καλύτερα σύγχρονα ηχεία 

μπορούν να παράγουν μια επίπεδη απόκριση συχνότητας έως 

και ±1dB από 40Hz έως 20kHz σε ανηχοϊκες συνθήκες, οι 

μετρήσεις σε αποστάσεις 2m σε πραγματικό χώρο ακρόασης 

θεωρούνται γενικά καλές αν είναι μεταξύ ±12dB και 

παράγουν επίπεδη απόκριση κάτω των 100Hz. 
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 Nearfield Μετρήσεις: Η ακουστική ενός χώρου επιδρά πολύ 

λιγότερο σε μετρήσεις nearfield έτσι ώστε να είναι  

κατάλληλες σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να γίνουν 

ανηχοϊκες μετρήσεις. Οι μετρήσεις αυτές γίνονται σε πολύ 

μικρότερη απόσταση μεταξύ της συνολικής διαμέτρου των 

δύο ηχείων όπου το μισό μήκος κύματος είναι μικρότερο από 

την συνολική διάμετρο των ηχείων. Οι μετρήσεις αυτές 

μπορούν να δώσουν αποτελέσματα που αφορούν τον μέσο 

όρο της ευαισθησίας ενός ηχείου χωρίς πληροφορίες 

κατεύθυνσης. Για συστήματα με χρήση πολλαπλών ηχείων 

πρέπει να γίνεται μια  μέτρηση για κάθε πηγή ήχου (ηχεία, 

subwoofer κτλ).
[15]
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3. SURROUND 

 

3.1  Mονοφωνικός ήχος 

Ενώ ορισμένα πειράματα έγιναν στην στερεοφωνική αναπαραγωγή 

και εγγραφή από τις πρώτες ημέρες εμφάνισης του φωνογράφου στα 

τέλη του 19ου αιώνα, μέχρι και το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα ο 

μονοφωνικός ήχος ήταν ο κανόνας για σχεδόν όλες τις καταγραφές 

ήχου.  

Μονοφωνικό κανάλι είναι ένα κανάλι μονής κατεύθυνσης ηχητικής 

αναπαραγωγής. Στο αυτί όλα τα στοιχεία του ήχου (φωνή, όργανα, 

εφφέ κλπ) φαίνεται να προέρχονται από το ίδιο σημείο στον χώρο. 

Συνήθως υπάρχει ένα μόνο μικρόφωνο και ένα μεγάφωνο. Στην 

περίπτωση που χρησιμοποιηθούν περισσότερα μικρόφωνα όλα τα 

ηχητικά σήματα μιξάρονται μαζί και κατευθύνονται σε ένα μόνο 

κανάλι. Ο μονοφωνικός ήχος έχει αντικατασταθεί από τον 

στερεοφωνικό ήχο στις περισσότερες εφαρμογές ψυχαγωγίας. 

Ωστόσο παραμένει το πρότυπο στις ραδιοτηλεπικοινωνίες και στα 

τηλεφωνικά δίκτυα. Κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί επίσης έχουν 

επιλέξει να μεταδίδουν μονοφωνικό ήχο καθώς ένα μονοφωνικό 

σήμα έχει ένα μικρό πλεονέκτημα στη δύναμη του σήματος σε 

σχέση με το στερεοφωνικό.
[16][17][18] 

 

Σχ.3.1 Τοποθέτηση ηχείου για αναπαραγωγή μονοφωνικού ήχου (at:< 

http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/audio/advice/basic-audio-mixing) 
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3.2   Στερεοφωνικός ήχος 

Ο στερεοφωνικός ήχος είναι πιο ρεαλιστικός από τον μονοφωνικό 

ήχο. Το βασικό στοιχείο του είναι η κατανομή των ήχων σε δύο 

κανάλια. Οι ήχοι καταγράφονται μικτά με τέτοιο τρόπο ώστε 

ορισμένα στοιχεία να διοχετεύονται στο αριστερό μέρος του 

soundstage και άλλα πρός δεξιά. Τον στερεοφωνικό ήχο τον 

συναντάμε σε συστήματα ψυχαγωγίας, όπως ραδιόφωνο, 

τηλεόραση, ραδιοφωνική μετάδοση, ηχογραφημένη μουσική και 

κινηματογράφου.
[17][18][19]

  

 

 

Σχ 3.2 Τοποθέτηση ηχείων για αναπαραγωγή στερεοφωνικού ήχου (at:< 

http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/audio/advice/basic-audio-mixing) 

 

3.3  Τετραφωνικό σύστημα (Quadraphonic)  

Στις αρχές της δεκαετίας του '70 αναπτύχθηκε το τετραφωνικό 

σύστημα (quadraphonic) σαν μετεξέλιξη του στερεοφωνικού. Στο 

σύστημα αυτό χρησιμοποιείται ένα ζευγάρι ηχείων μπροστά από τον 

ακροατή και ένα πίσω, δηλαδή τέσσερα ηχεία συνολικά (σχήμα 3.3). 

Το τετραφωνικό αυτό σύστημα δεν συσχετίστηκε με τον 

πολυκαναλικό ήχο των ταινιών και αφορούσε μόνο την οικιακή 

ακρόαση μουσικής. Δεν βρήκε ανταπόκριση στην αγορά λόγω 

διάφορων ασυμβατοτήτων στους κωδικοποιητές/αποκωδικοποιητές 
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και λόγω της μη ουσιαστικής διαφοράς του από την 

στερεοφωνία.
[18][20] 

 

 

            Σχ. 3.3 Τοποθέτηση ηχείων σε Τετραφωνικό Σύστημα. (Leider,G.     

(2004).Digital Audio Workstation. McGraw-Hill.) 

 

 

 

3.4  Surround 

3.4.1 Ορισμός 

Ο surround ήχος αναφέρεται στην χρήση πολλαπλών καναλιών με 

ακουστικά σήματα τα οποία αναπαράγονται από διαφορετικά ηχεία 

και παράγουν αντίστοιχα πολλαπλά ακουστικά πεδία. Αυτά τα πεδία 

δίνουν την αίσθηση στον ακροατή ότι βρίσκεται στον χώρο της 

δράσης ή της συναυλίας λαμβάνοντας ακουστική πληροφορία 

απ'όλες τις πλευρές.
[22] 
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3.4.2 Ιστορία του surround 

Από την δεκαετία του '50 που ξεκίνησε ο στερεοφωνικός ήχος να 

γίνεται δημοφιλής ξεκίνησε και ο αγώνας για την δημιουργία της 

απόλυτης εμπειρίας ακρόασης. 

 Η πρώτη προσπάθεια έγινε το 1940 στον κινηματογράφο 

για την ταινία Fantasia από τα στούντιο της Disney χωρίς 

επιτυχία.  

 Στην δεκαετία του 1950 αναπτύχθηκε για 

κινηματογραφική χρήση ένα σύστημα ήχου με όνομα 

Todd-AO που έκανε χρήση 6 καναλιών αναλογικού ήχου 

με χρήση μαγνητικών ταινιών. Το σύστημα αυτό 

χρησιμοποιούσε 5 διαφορετικά κανάλια για εμπρός και 

μόνο 1 περιφερειακού ήχου (6.0). 

 Στην ίδια δεκαετία ο γερμανός συνθέτης Karlheinz 

Stockhausen πειραματίστηκε χρησιμοποιώντας 

ηλεκτρονικές συνθέσεις με βιομηχανικό ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό στην έκθεση Westdeutscher Rundfunk. 

 Το 1958 ο Γιάννης Ξενάκης στην παγκόσμια έκθεση 

Brussel's World's Fair παρουσίασε περιβαλλοντικό ήχο 

χρησιμοποιώντας 425 μεγάφωνα, μεταδίδοντας ήχο σε 

όλο τον χώρο του περιπτέρου της Philips (σχήμα 3.4). 

 

Σχ.3.4 Περίπτερο της Philips στην παγκόσμια έκθεση Brussel’s 

World’s Fair.(at: http://www.medienkunstnetz.de/works/poeme-

electronique/images/4/) 
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 Το 1967 το ροκ συγκρότημα Pink Floyd πραγματοποίησε 

στο Queen Elizabeth Hall του Λονδίνου για πρώτη φορά 

μια συναυλία σε ήχο surround  με χρήση ηχείων 

quadraphonic.  

 Ο ήχος surround 5.1 πρωτοεμφανίστηκε σαν ψηφιακός το 

1987 στο καμπαρέ Moulin Rouge από τον Γάλλο 

μηχανικό Dominique Bertrand. Για την υλοποίηση αυτή 

σχεδιάστηκε το 1985 μια ειδική κονσόλα σε συνεργασία 

με την Solid State Logic και ειδικά ηχεία σε συνεργασία 

με την APG. Η κονσόλα περιελάμβανε τα 6 κανάλια 

ABCDEF με θέση: Α αριστερά, Β δεξιά, C κέντρο, D 

πίσω αριστερά, Ε πίσω δεξιά και F μπάσο.  

 Το 1992 παρουσιάστηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες 

η ταινία 'Batman returns' με ήχο surround Dolby Digital 

AC-3  

 Το 1995 η ταινία 'Clear and present danger' ήταν η πρώτη 

που παρουσιάστηκε με ήχο surround για προβολή στο 

σπίτι σε laserdisc.
[22][23]

 

 

3.4.3 Ήχος surround 5.1 σε οικιακό περιβάλλον(Home 

Theater) 

 

Το τυπικό home theater είναι εγκατεστημένο σε χώρους στους 

οποίους δεν προϋπάρχει ακουστική επεξεργασία. Παρά το γεγονός 

ότι τα ύψη της οροφής έχουν μέσο όρο περίπου την ίδια τιμή, τα 

μήκη και τα πλάτη κάθε δωματίου ποικίλουν, οπότε το ποσό και η 

φύση των ανακλάσεων που μπορεί να δημιουργηθούν είναι 

απρόβλεπτες. Το δωμάτιο μπορεί συχνά να είναι πολύ 

απορροφητικό λόγω της ύπαρξης χαλιών και μαλακών επίπλων 

ωστόσο τα έπιπλα αυτά μπορεί να μην είναι αρκετά μαλακά ώστε να 

'νεκρώνουν' την αντήχηση του δωματίου στις πιο ενοχλητικές 

συχνότητες. Σε άλλες περιπτώσεις το δωμάτιο μπορεί να προκαλεί 

πολλές ανακλάσεις λόγω, για παράδειγμα, ξύλινου πατώματος. Είναι 

σπάνιο να βρεθεί ένα δωμάτιο το οποίο να είναι πολύ καλά ηχητικά 

συντονισμένο. 
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Τα Home Theaters συχνά είναι εξοπλισμένα με πλήρους φάσματος 

μεγάφωνα. Μερικές φορές για τα πίσω ηχεία χρησιμοποιούνται 

δίπολα μεγάφωνα αν και τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια τάση για 

χρήση μεγαφώνων απευθείας ακτινοβολίας. Υπάρχουν συστήματα 

'home theater in a box' τα οποία χρησιμοποιούν εξαιρετικά μικρά 

μεγάφωνα(σαν ηχεία υπολογιστή).Το κεντρικό ηχείο έχει οριζόντιο 

προσανατολισμό και τα πίσω surround ηχεία κατακόρυφο 

προσανατολισμό. Μερικές φορές το κεντρικό και τα πίσω surround 

ηχεία είναι σημαντικά μικρότερα από τα μπροστά δεξιά και 

αριστερά ηχεία και έχουν διαφορετική συχνοτική απόκριση. Μερικά 

συστήματα home theater έχουν δύο κεντρικά ηχεία (ένα μπροστά 

και ένα πίσω) ώστε να καταστεί δυνατή η αναπαραγωγή 6.1 

κωδικοποιημένων DVD και άλλα δεν έχουν καν κεντρικό ηχείο. Το 

μέγεθος του subwoofer μπορεί να κυμαίνεται από έξι έως 12 ίντσες. 

Κανένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου δεν θεωρείται 

ολοκληρωμένο εάν δεν παρουσιάζει ικανοποιητική απόδοση στις 

χαμηλές συχνότητες. Η χρήση subwoofer στα οικιακά συστήματα 

surround μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, αφού οι συνήθεις 

οικιακοί χώροι παρουσιάζουν στάσιμα κύματα και ακυρώσεις και η 

αναπαραγωγή στο κάτω τμήμα του φάσματος ενδέχεται να είναι 

προβληματική. Πειραματισμοί στην θέση και τις ρυθμίσεις του 

subwoofer μπορούν να επιφέρουν σημαντική βελτίωση στην 

συμπεριφορά του. 

Η τοποθέτηση των ηχείων συστήματος 5.1 γίνεται ως εξής: εμπρός 

αριστερά (L), εμπρός δεξιά (R), κέντρο (C), μπάσα (subwoofer) και 

δύο κανάλια surround . Το κανάλι διαλόγων είναι το κεντρικό σε 

γωνία 0º από τον ακροατή, το δεξί και αριστερό μπροστά στις ±22º-

30º από τον ακροατή και τα ηχεία surround τοποθετούνται πίσω στις 

±90º-110º από τον ακροατή (σχήμα 3.5).   

Οι ήχοι που φτάνουν στην θέση ακρόασης από τα πίσω surround 

ηχεία προέρχονται από πολυάριθμες ανακλάσεις. Ανάλογα με κάθε 

χώρο μπορούν να είναι τοποθετημένα να με την εμπρόσθια όψη τους 

ευθεία μπροστά (όπως αναφέραμε πιο πάνω), να είναι στραμμένα 

προς τους πλαϊνούς τοίχους του χώρου ή να είναι τοποθετημένα 

αντικριστά. Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.6. Οι περιπτώσεις Α και Γ 

είναι οι πιο χαρακτηριστικές ενώ οι Β και Δ είναι λιγότερο 
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συνηθισμένες και προκύπτουν με πειραματισμό της θέσης των 

ηχείων.
[24][25][26][27][28][29] 

 

Σχ.3.5  Θέση ηχείων στον χώρο, οικιακού  surround 5.1 συστήματος (at:< 

http://www.dolby.com/uploadedFiles/Assets/US/Doc/Consumer/Dolby-Home-

Theatre-Speaker-Guide-5.1-6-8.pdf)  
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Σχ.3.6  Πιθανές θέσεις τοποθέτησης των surround ηχείων (at:< 

http://www.4pi.gr/hitech/data/pdf/0503.pdf) 

 

 

 

Σχ.3.7  Τα έξι κανάλια και η διάταξη των ηχείων σε σύστημα αναπαραγωγής 

surround 5.1 (Χαδέλλης, Λ. (2010). Τεχνολογία Ήχου. Αθήνα: Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Αράκυνθος) 
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3.4.4 Ήχος surround 7.1 σε οικιακό περιβάλλον(Home 

Theater) 

Το 7.1 είναι η ονομασία περιβαλλοντικού ήχου οχτώ καναλιών. 

Προσθέτει δύο επιπλέον κανάλια ήχου στα έξι κανάλια του ήχου 

5.1. Τα κανάλια στο σύστημα 7.1 είναι: δεξιά εμπρός, αριστερά 

εμπρός, κέντρο, μπάσα, δεξιά, αριστερά, πίσω δεξιά και πίσω 

αριστερά. Με την συγκεκριμένη διαμόρφωση καλύπτεται σχεδόν 

κάθε γωνιά ήχου στον χώρο. Το κανάλι διαλόγων είναι στο κεντρικό 

ηχείο σε γωνία 0º από τον ακροατή, το δεξί και το αριστερό ηχείο 

τοποθετούνται στις ±30º με 22º από τον ακροατή, τα πλάγια ηχεία 

surround τοποθετούνται ±90º με 110º από τον ακροατή και τα πίσω 

ηχεία surround τοποθετούνται στις ±135º με 150º από τον ακροατή 

(σχήμα 3.8). 
[30] 

 

Σχ.3.8  Θέση ηχείων στον χώρο, οικιακού  surround 7.1 συστήματος (at:< 

http://www.dolby.com/uploadedFiles/Assets/US/Doc/Consumer/Dolby-Home-

Theatre-Speaker-Guide-5.1-6-8.pdf) 
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3.4.5 Διακριτό (discrete) και Matrix 

 

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να γίνει παραγωγή ήχου 

surround: διακριτά και σε matrix. Στον διάκριτο ήχο surround 

υπάρχουν ορισμένα κανάλια που το καθένα τους περιέχει μια 

μοναδική audio πληροφορία και προορίζεται για ένα συγκεκριμένο 

ηχείο του συστήματος. Για παράδειγμα ένα διακριτό σύστημα 5.1 

περιέχει έξι κανάλια, ένα για καθένα από τα πέντε ηχεία και ένα 

έκτο για το subwoofer. Tα συστήματα Dolby Digital και DTS είναι 

όλα διακριτά. 

Αντίθετα ένα σύστημα matrix κωδικοποιεί περισσότερες 

πληροφορίες ήχου σε ένα στερεοφωνικό σήμα και στην συνέχεια 

ανακτά τα κανάλια μέσα από μια εξομοιωτική αποκωδικοποιητική 

διαδικασία. Κοινοί αποκωδικοποιητές matrix είναι οι Dolby 

Surround Pro Logic II και DTS Neo:6. Αν και ένα στερεοφωνικό 

σήμα που περιέχει matrix surround πληροφορία μπορεί να 

αναπαραχθεί μέσω ενός συμβατικού στερεοφωνικού εξοπλισμού, αν 

αντ’αυτού δρομολογηθεί σε έναν αποκωδικοποιητή το πλάτος και η 

φάση του αριστερού και του δεξιού καναλιού χρησιμοποιούνται για 

να αναδημιουργήσουν το πρωτότυπο κεντρικό και τις surround 

πληροφορίες του καναλιού. Το matrix surround χρησιμοποιείται στις 

αναλογικές τηλεοπτικές εκπομπές, σε ταινίες VHS, σε laser discs 

και σε υπολογιστές. 

Υπάρχουν δύο περιορισμοί στα συστήματα matrix, ο πρώτος είναι ο 

περιορισμένος διαχωρισμός μεταξύ των καναλιών και ο δεύτερος 

στο ότι πολλές φορές ένα σήμα μετατοπίζεται ανεξέλεγκτα μεταξύ 

των καναλιών. Επειδή ο διακριτός surround ήχος είναι ελεύθερος 

από τέτοιους περιορισμούς χρησιμοποιείται  περισσότερο.
[24] 
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3.4.6 Low Frequency Effects (LFE) και Subwoofer 

 

Στα συστήματα surround τo κανάλι LFE είναι αυτό που παράγει τις 

χαμηλές συχνότητες από περίπου 20Hz έως 120Hz. Το LFE αφορά 

ένα ακουστικό σήμα που μεταφέρει τις χαμηλές συχνότητες του 

ηχητικού σήματος και τα εφφέ χαμηλών συχνοτήτων. Η 

αναπαραγωγή του σήματος αυτού γίνεται από ένα ηχείο τύπου 

subwoofer. Αυτό είναι το κανάλι που δίνει στο σύστημα surround 

τον χαρακτηρισμό '.1'. Το κανάλι LFE δεν ταυτίζεται με τον όρο 

subwoofer. Θα μπορούσαμε σε ένα σύστημα να έχουμε κανάλι LFE 

το οποίο αναπαράγεται από τα δύο εμπρός ηχεία και όχι από 

subwoofer, όπως είναι δυνατό σε ένα ακουστικό περιεχόμενο χωρίς 

κανάλι LFE, το χαμηλών συχνοτήτων τμήμα του να οδηγείται σε 

subwoofer για την καλύτερη αναπαραγωγή των συχνοτήτων 

αυτών.
[21][24] 

 

3.4.7 Ο surround ήχος σε κινηματογραφικές και θεατρικές 

αίθουσες 

 

Ο διακριτός ήχος surround σε αντίθεση με τον matrix 

χρησιμοποιείται ευρέως στις κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες 

είναι συχνά εξοπλισμένες με 5.1, 6.1 και 7.1 συστήματα ήχου.  

Οι κινηματογραφικές αίθουσες χαρακτηρίζονται από την χρήση 

surround συστοιχιών. Οι συστοιχίες αυτές αποτελούνται από πολλά 

ηχεία τοποθετημένα στα πλάγια και στο πίσω μέρος του χώρου 

συνήθως ομοιόμορφα κατανεμημένες σε μια περιοχή περίπου 60°-

150°. Τα ηχεία άμεσης ακτινοβολίας, που περιλαμβάνονται στις 

surround συστοιχίες στον κινηματογράφο, είναι συνήθως μικρότερα 

από τα μπροστινά που βρίσκονται κοντά στην οθόνη. Οι συστοιχίες 

surround μπορούν να έχουν σχετικά περιορισμένη απόκριση 

συχνοτήτων εξαιτίας του ότι υπάρχουν πολλά κανάλια χαμηλών 

συχνοτήτων (low frequency), οι συχνότητες κάτω των 125Hz θα 

κορυφώνονται ακόμα και αν κάθε ηχείο χωριστά διαθέτει 

περιορισμένη απόκριση στις χαμηλές συχνότητες. Οι υψηλές 
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συχνότητες που εκπέμπονται από τις surround συστοιχίες 

φιλτράρονται και διαχέονται διαφορετικά από αυτές που 

εκπέμπονται από τα μπροστινά ηχεία. 

Τα μπροστινά ηχεία στις κινηματογραφικές αίθουσες βρίσκονται 

πίσω από την οθόνη και εμφανίζουν κάποια εξασθένηση στις 

υψηλές συχνότητες σύμφωνα με τις προτεινόμενες καμπύλες .  

Τα subwoofer για κινηματογράφο έχουν συνήθως μια απόκριση 

συχνότητας περίπου στα 35Hz-120Hz. Το Bass management δεν 

χρησιμοποιείται ποτέ στα τυπικά κινηματογραφικά/θεατρικά 

συστήματα ήχου. 

Η χρήση time delay (χρονική καθυστέρηση) στα συστήματα αυτά 

δεν συνίσταται. Τα ηχεία L και R είναι τοποθετημένα και γυρισμένα 

σε γωνία 21° ή λιγότερο. Ως εκ τούτου, για τους περισσότερους 

ακροατές, ο ήχος του κεντρικού καναλιού (C) φτάνει 1ms πριν 

φτάσει ο ήχος των L και R. Επίσης τα surround κανάλια έχουν ένα 

πρόσθετο delay της τάξης των 10ms, συν τη φυσική καθυστέρηση 

από τα μπροστινά κανάλια έως την θέση ακρόασης.
[24] 

 

Σχ.3.9 Διεθνής αναγνωρισμένη καμπύλη απόκρισης συχνοτήτων για 

κινηματογραφικά συστήματα. (Peter Mapp. The Audio System Designer, Technical 

Reference. Klark Teknik.) 
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Σχ.3.10  Θέση ηχείων surround συστήματος σε κινητογραφική αίθουσα (at:< 

http://www2.grammy.com/PDFs/Recording_Academy/Producers_And_Engineers/5_

1_Rec.pdf) 
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3.4.8 Ο surround ήχος 5.1 σε επαγγελματικό περιβάλλον 

μίξης. 

3.4.8.1 Γενικά 

Ένα επαγγελματικό περιβάλλον μίξης είναι εξ'ορισμού ακουστικά 

ρυθμισμένο ώστε να παρέχει την βέλτιστη επίπεδη απόδοση 

συχνοτήτων σε όλο το ηχητικό εύρος. Φυσικά κανένας χώρος δεν 

είναι τέλειος και μπορεί να γίνουν συμβιβασμοί αλλά ο στόχος είναι 

να παρέχει στον ηχολήπτη μια ακριβή εικόνα του ήχου που έχει 

καταγραφεί. Για το σκοπό αυτό, το σύστημα παρακολούθησης 

πρέπει να δίνει το πλήρες φάσμα των ακουστικών συχνοτήτων, και 

να είναι σωστά τοποθετημένο.
[24]

  

 

3.4.8.2 Ηχεία και τοποθέτηση στο studio 

Όλα τα κύρια ηχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι 

πανομοιότυπα, ίδιας μάρκας και μοντέλου. Θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο ηχεία κάλυψης πλήρους φάσματος 

συχνοτήτων. Τα κύρια ηχεία θα ήταν προτιμότερο να τοποθετηθούν 

σε βάση ώστε να μπορούν να μετατοπιστούν σε ειδικές περιπτώσεις. 

Ένα subwoofer είναι απαραίτητο, ιδανικά τοποθετημένο κατά μήκος 

του τοίχου μπροστά από την θέση στην οποία γίνεται η μίξη. Η 

τοποθέτηση των ηχείων στο περιβάλλον της μίξης μπορεί να είναι 

ίδια με την τοποθέτηση ενός οικιακού συστήματος surround όπως 

δείξαμε πιο πάνω. Είναι σημαντικό ο ήχος από τα ηχεία να φτάνει 

στον ηχολήπτη την ίδια στιγμή, αν το δωμάτιο της μίξης λόγω 

κατασκευής δεν βοηθάει τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί delay στα 

ηχεία που χρειάζεται. 

Σε ένα σύστημα 5.1 τα μπροστινά ηχεία αποτελούνται από το 

αριστερό (L), το δεξί (R) και το κεντρικό ηχείο (C). Το κεντρικό 

ηχείο θα πρέπει να είναι τοποθετημένο ακριβώς απέναντι από τον 

ηχολήπτη με το αριστερό και το δεξί ηχείο στραμμένα προς τα μέσα 

και να είναι τοποθετημένα σε γωνία ±22-30° δεξιά και αριστερά 

αντίστοιχα. Αυτή η διαμόρφωση εκτός από το γεγονός ότι είναι 

κατάλληλη για surround μίξη, προσφέρει και συμβατότητα με 

στερεοφωνική παρακολούθηση. Μερικοί ηχολήπτες προτιμούν να 
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τα τοποθετούν σε μεγαλύτερη γωνία (έως και 45°). Και τα τρία 

μπροστινά ηχεία θα πρέπει να είναι τοποθετημένα στο ίδιο ύψος, 

συνήθως στο ύψος του αυτιού του ηχολήπτη. Τα πίσω surround 

ηχεία πρέπει να είναι τοποθετημένα στο ίδιο ύψος που είναι 

τοποθετημένα τα μπροστινά. Βέβαια, μερικοί ηχολήπτες προτιμούν 

να τοποθετούν τα πίσω surround ηχεία λίγο ψηλότερα από τα 

μπροστινά και με μια κλίση προς τα κάτω, στραμμένα προς τον 

ηχολήπτη. Το αποδεκτό εύρος γωνίας τοποθέτησης των πίσω 

surround  ηχείων είναι 110-115° σε σχέση με τον ηχολήπτη (σχήμα 

3.11).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ITU(International Telecommunications 

Union) συνιστά η τοποθέτηση των πίσω ηχείων να γίνει σε γωνία 

100-120° από τον ακροατή.
[24]

 
 

 

 

Σχ.3.11 Προτεινόμενη καμπύλη απόκρισης συχνοτήτων για το monitoring 

σύστημα ενός control room. (Peter Mapp. The Audio System Designer, Technical 

Reference. Klark Teknik.) 
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Σχ.3.11  Τοποθέτηση ηχείων σε επαγγελματικό περιβάλλον μίξης για ήχο 

surround 5.1 σύμφωνα με την International Telecommunications Union. (Alten, 

R. S.(2012). Audio Basics.Wandsworth Cangage Learning.) 

 

 

3.4.8.3 Τοποθέτηση του subwoofer 

Η βέλτιστη θέση του subwoofer σε ένα σύστημα surround ήχου 

εξαρτάται σχεδόν εξ'ολοκλήρου από τις διαστάσεις και τον 

σχεδιασμό του δωματίου, καθώς και από την διάταξη του υπόλοιπου 

εξοπλισμού στον χώρο. Το κλειδί για την επιτυχή τοποθέτηση του 

είναι η θέση του να μην είναι εμφανής, δηλαδή αν ο ακροατής είναι 

σε θέση να αντιληφθεί την κατεύθυνση των χαμηλών συχνοτήτων 

που εκπέμπονται τότε αυτό αποτελεί σίγουρο σημάδι ότι δεν έχει 

τοποθετηθεί το subwoofer σωστά. 
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 Μια καλή θέση τοποθέτησης του subwoofer είναι να τοποθετηθεί 

ανάμεσα από το μπροστά δεξί και αριστερό ηχείο. Υπάρχουν δύο 

βασικές τεχνικές προσδιορισμού της βέλτιστης θέσης του subwoofer 

στον χώρο.  

 Στη μια τεχνική κάποιος θα είναι στην θέση του ηχολήπτη και 

ένα άλλος θα μετακινεί το subwoofer γύρω στο δωμάτιο ενώ 

θα αναπαράγεται ένα σήμα πολύ χαμηλών συχνοτήτων (εάν 

δεν υπάρχει διαθέσιμο σήμα με πολύ χαμηλές συχνότητες 

μπορεί να αντικατασταθεί από ένα σήμα ροζ θορύβου στα 

80ή100Hz).  

 Η δεύτερη τεχνική περιλαμβάνει την προσωρινή τοποθέτηση 

του subwoofer σε μια θέση ενώ ο ακροατής μετακινείται στον 

χώρο. 

 Στην τοποθέτηση του subwoofer πρέπει να προσέξουμε να μην 

δημιουργηθούν στάσιμα κύματα. Αυτό είναι πιθανό να προκύψει 

εάν είναι τοποθετημένο σε συμμετρική θέση, όπως ακριβώς κάτω 

από το κεντρικό ηχείο. Μια μικρή μετατόπιση του θα βοηθούσε στη 

αποφυγή στάσιμων κυμάτων.  

Σε κάποια δωμάτια, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερα, μια πιο ομοιόμορφη 

κατανομή του μπάσου και καλύτερης απεικόνισής του μπορεί να 

επιτευχθεί με την χρήση δεύτερου subwoofer. Σε αυτήν την 

περίπτωση δεν θα πρέπει τα δύο subwoofer να τοποθετηθούν 

απέναντι το ένα από το άλλο.  

Λόγω σχεδίασης, το subwoofer έχει περιορισμένο φάσμα 

συχνοτήτων και μεταφέρει μόνο χαμηλές συχνότητες. Καθώς 

επιλέγεται μεγαλύτερη συχνότητα αποκοπής στο crossover  

δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του αυξάνεται. Επομένως, 

συνίσταται ότι οποιοδήποτε βαθυπερατό (low-pass) φίλτρο στο 

subwoofer πρέπει να οριστεί μικρότερο από 120 Hz.
[24]
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3.4.8.4  Χρήση Delay 

Το delay μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντισταθμίσει τους 

χρόνους άφιξης του ήχου από τα διαφορετικά ηχεία. Αυτό συμβαίνει 

όταν δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν τα ηχεία σε ίση απόσταση 

από την θέση του ηχολήπτη ή όταν δεν είναι δυνατόν να τα 

στρέψουμε σωστά. Ο παρακάτω τύπος θα πρέπει να εφαρμόζεται: 

για κάθε 0.305 μέτρα(1 πόδι) της διαφοράς απόστασης προσθέτουμε 

0,88 χιλιοστά του δευτερολέπτου της καθυστέρησης. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι η χρήση delay δεν συνίσταται εκτός και 

αν είναι απολύτως απαραίτητο. Παρέχει μια πολύ λιγότερη 

ικανοποιητική λύση από την σωστή τοποθέτηση των ηχείων.
[24] 

 

3.4.9 Dolby Surround 

H τεχνολογία Dolby Surround αναπτύχθηκε από την εταιρεία Dolby 

Laboratories Inc η οποία ιδρύθηκε από τον Ray Dolby το 1956 στο 

Λονδίνο. Το 1976 η εταιρεία μεταφέρθηκε στο Σαν Φρανσίσκο.  

 Το πρώτο σύστημα που δημιούργησε το 1966 ήταν το A301 

Dolby A-type Noise Reduction(NR) και αφορούσε την 

μείωση θορύβου τύπου Hiss (φύσημα στην ταινία 

ηχογράφησης) με τον χωρισμό του φάσματος συχνοτήτων σε 

ζώνες, στα συστήματα εγγραφής και αναπαραγωγής 

ακουστικών σημάτων. Το σύστημα Dolby-A παρείχε μια 

βελτίωση της τάξης των 10dΒ στον θόρυβο που εισήγαγαν οι 

αναλογικές τεχνικές ηχογράφησης και μετάδοσης των 

μουσικών σημάτων.  

 Το 1968 δημιούργησαν το σύστημα Dolby B-type NR που 

εφαρμόστηκε κυρίως στα κασετόφωνα, το οποίο αφορούσε τα 

χαμηλής έντασης σήματα στην περιοχή των υψηλών 

συχνοτήτων όπου εκτείνεται ο θόρυβος hiss. H μείωση του 

θορύβου hiss στις υψηλές συχνότητες ήταν της τάξης των 

10dB. Τα συστήματα Dolby-A και Dolby-B άρχισαν να 

ενσωματώνονται σε οικιακές συσκευές αλλά και στον 

επαγγελματικό και κινηματογραφικό ήχο.  
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 Ακολούθησαν το σύστημα Dolby-C το οποίο μείωνε έως και 

20dB του θορύβου της κασέτας και της βιντεοκασέτας και το 

σύστημα Dolby-S για μεγαλύτερη μείωση θορύβων έως και 

24dB στις υψηλές συχνότητες και έως και 10dB στις χαμηλές 

συχνότητες.  

 Το 1975 με το σύστημα Dolby Stereo εισήγαγε στερεοφωνικό 

ήχο στην κινηματογραφική βιομηχανία. Αυτό έγινε 

ενσωματώνοντας δύο κανάλια ένα με αριστερή (L) και ένα με 

δεξιά (R) πληροφορία και πρόσθεσε την δυνατότητα 

αποθήκευσης πληροφορίας για ένα κεντρικό (C) κανάλι 

διαλόγων και ένα τέταρτο surround (S) για τα εφέ. Η 

αναπαραγωγή του surround γινόταν από πολλά surround 

ηχεία. Η τεχνολογία αυτή ονομάστηκε Dolby Analog Cinema 

System (σχήμα 3.12) ήταν πλήρως αναλογική και υπήρξε η 

πρώτη μορφή surround ήχου στον κινηματογράφο.  

 

 

Σχ.3.12  Το σύστημα Dolby Analog Cinema System (Χαδέλλης, Λ. (2010). 

Τεχνολογία Ήχου. Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αράκυνθος.) 
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 Το 1982 εισήγαγε το σύστημα Dolby Surround για τον 

οικιακό κινηματογράφο. To Dolby Surround αποτελεί ένα 

αναλογικό παθητικό σύστημα matrix τριών καναλιών δηλαδή 

γίνεται αποκωδικοποίηση μόνο τριών καναλιών του 

συστήματος (δεν αποκωδικοποιείται το κεντρικό). Τα κανάλια 

που χρησιμοποιεί είναι δύο μπροστινά L/R stereo αριστερά 

και δεξιά της οθόνης και ένα surround mono μέσα στον χώρο 

με δύο ηχεία. Το μονοφωνικό πίσω κανάλι surround 

αναπαράγεται από δύο ηχεία για μεγαλύτερη διασπορά των 

ηχητικών εφέ του surround ήχου.Το αποτέλεσμα της μίξης του 

Dolby Surround είναι η δημιουργία ενός ισορροπημένου 

ακουστικού περιβάλλοντος στο οποίο οι κύριοι ήχοι 

προέρχονται από το αριστερό και το δεξί κανάλι, οι διάλογοι 

από το κεντρικό κανάλι και οι περιβαλλοντικοί ήχοι από το 

surround κανάλι. Στο Dolby Surround βέβαια μειονέκτημα 

αποτελεί το γεγονός ότι το πίσω κανάλι περιβαλλοντικού ήχου 

λειτουργεί παθητικά και στερείται ακριβούς 

κατευθυντικότητας. 

 Το1987 παρουσιάστηκε το Dolby Surround Pro-Logic 

(σχήμα 3.13) το οποίο αποτελεί το πιο διαδεδομένο σύστημα 

active matrix οικιακού κινηματογράφου τεσσάρων καναλιών. 

Τα κανάλια που χρησιμοποιεί είναι δύο μπροστινά L/R stereo 

αριστερά και δεξιά της οθόνης, ένα κεντρικό (C) πάνω ή κάτω 

από την οθόνη και ένα surround mono πίσω. To σύστημα αυτό 

έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει δυναμικά την 

κατευθυντικότητα του ήχου που λαμβάνει ο ακροατής ώστε να 

μην γίνεται διαρροή του περιβάλλοντος ήχου στα δύο 

μπροστινά ηχεία και για να δημιουργήσει το αίσθημα της 

τρισδιάστατης τοποθέτησης των ηχητικών πηγών στον χώρο. 

Διαθέτει επίσης τρείς διαφορετικές ρυθμίσεις για το κεντρικό 

κανάλι, κανονική (αν το ηχείο είναι μικρό και δεν έχει την 

δυνατότητα να αναπαράγει συχνότητες <100Hz τότε 

αναπαράγονται από τα δύο μπροστινά), εικονικό (αν δεν 

υπάρχει καθόλου κεντρικό ηχείο τότε οι πληροφορίες του 

καναλιού μοιράζονται ισόποσα και γίνεται προσομοίωση από 

τα δύο μπροστά) και ευρέως φάσματος (επιλέγεται όταν το 

κεντρικό ηχείο έχει δυνατότητα αναπαραγωγής συχνοτήτων 

<100Hz και εκτελεί διεύρυνση της φασματικής έκτασης προς 
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τα κάτω). Το Dolby Pro-Logic έχει τη δυνατότητα επίσης να 

εισάγει ρυθμιζόμενες χρονικές καθυστερήσεις στο ακουστικό 

σήμα του surround καναλιού από 15-45msec 

εκμεταλλευόμενο την επίδραση του φαινομένου Haas και 

προκειμένου να προεκτείνει ακουστικά τις διαστάσεις του 

χώρου. 

 

 

Σχ.3.13  Το σύστημα Dolby Surround Pro-Logic ( Χαδέλλης, Λ. (2010). 

Τεχνολογία Ήχου. Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αράκυνθος.) 

 

 Ένα άλλο σύστημα που δημιούργησε η Dolby είναι το Dolby 

3 channel Stereo. To σύστημα αυτό είναι μια έκδοση του 

συστήματος Dolby Pro-Logic απλούστερη, χαμηλότερου 

κόστους αλλά και απόδοσης. Δεν χρησιμοποιεί καθόλου 

ανεξάρτητο κανάλι surround και το προσομοιώνει από τα δύο 

μπροστινά ηχεία. Ο ήχος που παράγει το σύστημα αυτό είναι 

τρικαναλικός και χρησιμοποιεί τα κανάλια L/R stereo 

μπροστά αριστερά και δεξιά της οθόνης και ένα κεντρικό C 

πάνω ή κάτω από την οθόνη. 
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 Η Dolby εισάγει στην αγορά το νέο σύστημα Dolby SR-D για 

την ψηφιακή πλέον κωδικοποίηση συμπιεσμένου 

πολυκαναλικού ήχου. Το σύστημα αυτό λόγω των πολύ καλών 

χαρακτηριστικών της ηχητικής ποιότητας του είχε επιτυχία και 

εφαρμόστηκε στον επαγγελματικό και στον οικιακό 

κινηματογράφο. Θεωρείται ο αντικαταστάτης του 

επαγγελματικού αναλογικού συστήματος Dolby Stereo. Οι 

κωδικοποιημένες Dolby SR-D 35mm κινηματογραφικές 

ταινίες εκτός από τις ψηφιακές οπτικές ίνες διαθέτουν και τα 

Dolby Stereo SR ίχνη έτσι ώστε να είναι συμβατές και με το 

παλιό αναλογικό σύστημα. Το 'SR' αναφέρεται στα δύο 

αναλογικά ίχνη της ταινίας και το D στα ψηφιακά ίχνη. Το 

Dolby SR-D είναι ένα σύστημα 5.1, περιλαμβάνει δηλαδή 

πέντε ηχητικά κανάλια πλήρους φάσματος και ένα κανάλι 

subwoofer μειωμένου φάσματος, όλα εντελώς ανεξάρτητα 

μεταξύ τους. Το σύστημα αυτό εκτός από το ότι βελτιώνει την 

δυναμική περιοχή των αναλογικών ηχογραφήσεων κατά 

περίπου 25 dB αυξάνοντας το περιθώριο αιχμής, επιτυγχάνει 

υψηλότερο διαχωρισμό καναλιών από τα αντίστοιχα 

αναλογικά συστήματα, αλλά λόγω της χρήσης της τεχνικής 

ψηφιακής συμπίεσης δεδομένων Dolby AC-3 μειώνεται η 

υψηλή πιστότητα αναπαραγωγής του ήχου σε ορισμένα 

μεταβατικά σήματα.  

 Το 1992 το Dolby Surround Digital ή Dolby Digital 

αποτέλεσε ένα νέο σύστημα ψηφιακής κωδικοποίησης ήχου 

οικιακού κινηματογράφου αντίστοιχο με το Dolby SR-D. Το 

Dolby Digital είναι ένα σύστημα 5.1 δηλαδή περιλαμβάνει 

δύο μπροστινά stereo ηχεία L/R, ένα κεντρικό C, δύο κανάλια 

surround πλήρους φάσματος και ένα subwoofer. Tα πρώτα 

πέντε κανάλια είναι πλήρους φάσματος (20Hz-20kHz) ενώ το 

κανάλι subwoofer ανταποκρίνεται στις χαμηλές συχνότητες 

(20Hz-120Hz). Tα οφέλη του συστήματος αυτού είναι ότι 

προσθέτει ακρίβεια και ευελιξία με την προσθήκη των 

στερεοφωνικών πίσω surround καναλιών τα οποία επιτρέπουν 

στους ήχους να αναπαράγονται από περισσότερες 

κατευθύνσεις. Σε αντίθεση με το Dolby Pro-Logic το οποίο 

απαιτεί ένα μικρό πίσω κανάλι με περιορισμένη απόκριση 

συχνοτήτων το Dolby Digital απαιτεί τα κανάλια του surround 
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να έχουν την ίδια απόδοση ισχύος και να καλύπτουν το ίδιο 

φάσμα συχνοτήτων όπως τα κύρια κανάλια. Τέλος το Dolby 

Digital 5.1 θεωρείται μια μέθοδος επίσης αποθήκευσης και 

μετάδοσης πολυκαναλικών ακουστικών σημάτων 

κινηματογραφικών ταινιών σε σύγχρονα μέσα όπως σε DVD, 

ψηφιακή τηλεόραση και δορυφορικές επικοινωνίες.  

 

 

 

 

Σχ.3.14  Τα δεδομένα Dolby Digital είναι αποθηκευμένα μεταξύ των οπών 

35mm ταινίας. (Rumsey, F., McCormick,Τ.(2009).Sound and recording, 6th 

edition. Focal Press.) 

 

 Το σύστημα Dolby Digital Surround EX αφορά ένα σύστημα 

6.1 με επτά κανάλια το οποίο σε σχέση με το Dolby Digital 

Surround διαθέτει ένα τρίτο επιπλέον κανάλι surround το 

οποίο ονομάζεται Rear Surround και αναπαράγεται από τα 

πίσω ηχεία τα οποία μπορούν να είναι περισσότερα του ενός. 

Το σύστημα αυτό είναι συμβατό με το Dolby Digital Surround 

και όταν αναπαραχθεί σε αυτό τότε το κανάλι Rear Surround 

αποδίδεται από τα πλευρικά surround ηχεία. Με το σύστημα 

Dolby Digital Surround ο ήχος χάνει κάποια 

κατευθυντικότητα καθώς κινείται, κάνοντας μια ακριβή 

αίσθηση κατεύθυνσης των ήχων δύσκολη. Με την τοποθέτηση 
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όμως ενός νέου καναλιού, στην περίπτωση του Dolby Digital 

Surround EX, ακριβώς πίσω από τον ακροατή, το panning και 

η τοποθέτηση των ήχων είναι πολύ πιο ακριβής.  

 Ανέπτυξε επίσης ένα ακόμα σύστημα, το Dolby E (σχήμα 

3.15) για επαγγελματικές εφαρμογές με σκοπό την μετατροπή 

του ήχου των τηλεοπτικών προγραμμάτων από στερεοφωνικά 

σήματα σε πολυκαναλικά σήματα. Το σύστημα αυτό 

κωδικοποιεί και συμπιέζει έως και οκτώ ακουστικά κανάλια 

σε ένα στερεοφωνικό.  

 

 

Σχ.3.15  Η κωδικοποίηση και η αποκωδικοποίηση Dolby E σε ένα 

σύστημα διανομής πολυκαναλικού ήχου μέσω επίγειας τηλεοπτικής ή 

δορυφορικής μετάδοσης. ( (Χαδέλλης, Λ. (2010). Τεχνολογία Ήχου. Αθήνα: 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αράκυνθος.) 

 

 Μια άλλη τεχνολογία που ανέπτυξε είναι η τεχνολογία Dolby 

Virtual Speaker, η οποία δίνει την δυνατότητα 

αναπαραγωγής ήχου surround τύπου 5.1, από πολυκαναλικό 

πρόγραμμα ή στερεοφωνικό πρόγραμμα με την χρήση δύο 

μόνο ηχείων. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να εξομοιώσει και να 

αναπαράγει πολλαπλές και σύνθετες ηχητικές αποκρίσεις 

νοητών ηχείων μέσω μόνο δύο φυσικών ηχείων που είναι 

τοποθετημένα σε συγκεκριμένες θέσεις εμπρός από τον 

ακροατή. Τα φυσικά ηχεία είναι τα αριστερό (L) και δεξί (R) 

κανάλια, ενώ τα νοητά αντιστοιχούν στο κεντρικό(C) και στα 

δύο surround (LS,RS). Το σύστημα Dolby Virtual Speaker 

έχει δύο τρόπους λειτουργίας: Reference Mode (με τρία νοητά 
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ηχεία) και Wide Mode (με πέντε νοητά ηχεία τα οποία 

εντοπίζονται εμπρός και πλευρικά). Tο σύστημα αυτό 

χρησιμοποιείται στην αναπαραγωγή μουσικής από πηγές που 

έχουν συνήθως δύο ηχεία όπως ο υπολογιστής, το DVD player 

και η τηλεόραση.  

 

 Η τεχνολογία Dolby Headphone αφορά μια ειδική 

επεξεργασία που εφαρμόζεται σε ένα πολυκαναλικό σήμα και 

με την οποία εξομοιώνεται το ακουστικό πεδίο που παράγεται 

από ένα σύστημα 5.1 κατά την ακρόαση μέσω ενός 

συμβατικού ζευγαριού ακουστικών. Η τεχνολογία αυτή όπως 

και η Dolby Virtual Speaker, εξομοιώνει και αναπαράγει 

πολλαπλές και σύνθετες αποκρίσεις νοητών ηχείων μέσω των 

ακουστικών. Η τεχνολογία Dolby Headphone διαθέτει τρία 

ακουστικά περιβάλλοντα: το περιβάλλον DH1(το οποίο 

αντιστοιχεί σε ένα Reference Room- δωμάτιο αναφοράς με 

ουδέτερη συμπεριφορά χωρίς ιδιαίτερη αντήχηση και είναι 

κατάλληλο για ταινίες και μουσική), το περιβάλλον DH2(έχει 

πιο έντονη ακουστική συμπεριφορά και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί επίσης για ταινίες και μουσική) και το 

περιβάλλον DH3(έχει ακουστική συμπεριφορά συναυλιακού 

χώρου ή κινηματογραφικής αίθουσας).
[21][31][32]

 

 

    3.4.10 Digital Theater system(DTS) 

Η τεχνολογία DTS αναπτύχθηκε την δεκαετία του '90 με σκοπό την 

εξέλιξη του κινηματογραφικού πολυκαναλικού surround ήχου και 

αποτέλεσε το επικρατέστερο αντίπαλο σύστημα του Dolby SR-D. 

Xχρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ταινία 'Jurassic Park' το 

1993.  

 Βασικό σύστημα DTS είναι ένα 5.1 ακριβώς όπως το Dolby 

Digital 5.1, αλλα επειδή το DTS χρησιμοποιεί λιγότερη 

συμπίεση στην διαδικασία της κωδικοποίησης, δίνει την 

αίσθηση ότι έχει καλύτερο αποτέλεσμα από το αντίστοιχο 

σύστημα της Dolby.  
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 H τεχνολογία DTS ξεκίνησε με δύο κανάλια σαν DTS-S και 

εξελίχθηκε στο σύστημα DTS-ES Phantom 5.1 με έξι 

κανάλια(L, R, C, LST, RST και LFE). Στο σύστημα αυτό 

μέσω των καναλιών surround LST (Left Surround Total) και 

RST (Right Surround Total) μεταφέρεται και ένα τρίτο κανάλι 

surround, που ονομάζεται Center Surround(CS) και το οποίο 

αντιστοιχεί σε μια νοητή πηγή μεταξύ των δύο surround 

καναλιών. Επειδή αυτός ο ήχος δεν αναπαράγεται από κάποιο 

ξεχωριστό ηχείο αλλά από τα δύο πλευρικά surround 

ονομάστηκε το σύστημα phantom που αφορά την νοητή και 

όχι την πραγματική πηγή ήχου για το CS.  

 Άλλο σύστημα της DTS είναι το σύστημα DTS-ES Matrix 

(σχήμα 3.16)το οποίο είναι τύπου 6.1 και περιλαμβάνει έναν 

ακόμη αποκωδικοποιητή ο οποίος δέχεται τα σήματα των 

καναλιών LST και RST και παράγει τρία σήματα που 

αντιστοιχούν στα κανάλια RS, LS και CS.  

 

Σχ.3.16 Το σύστημα DTS- ES Matrix. (Χαδέλλης, Λ. (2010). Τεχνολογία 

Ήχου. Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αράκυνθος.) 

 

 Η τεχνολογία DTS ανέπτυξε επίσης το DTS Neo:6 (σχήμα 

3.17) το οποίο μετατρέπει τον στερεοφωνικό ήχο σε 
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πολυκάναλο 5.1 ή 6.1 και χρησιμοποιείται για την 

αναπαραγωγή του στερεοφωνικού ήχου παλαιότερων ταινιών 

σε σύγχρονα συστήματα 5.1 ή 6.1. Το DTS Neo:6 φιλτράρει 

το στερεοφωνικό σήμα(LT και RT) και το διαχωρίζει σε 

πολλές ζώνες οι οποίες αποτελούν μεμονωμένα ένα 

διαφορετικό νέο σήμα το οποίο είναι όμως τμήμα του αρχικού. 

Το κάθε νέο σήμα χρησιμοποιείται για να εξομοιώσει ένα 

διαφορετικό ακουστικό πεδίο του ήχου surround. Από τα 

σήματα αυτά φτιάχνονται τα πέντε διαφορετικά σήματα των 

καναλιών (R, C, L, LS, RS) του surround ήχου. Το DTS Neo:6 

λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με τα συστήματα Dolby Pro 

logic II και IIx.
[21][31][32]

 

 

Σχ.3.17 Το σύστημα DTS NEO:6.  (Χαδέλλης, Λ. (2010). Τεχνολογία Ήχου. 

Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αράκυνθος.) 
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3.4.11 Sony SDDS Digital 

Το SDDS αποτελεί και αυτό ένα αντίπαλο σύστημα του Dolby 

Digital (Dolby SR-D) στον επαγγελματικό κινηματογράφο, 

υψηλότερου όμως κόστους ακόμα και από το DTS. Πρόκειται για 

ένα ψηφιακό σύστημα κωδικοποίησης/συμπίεσης του ήχου οκτώ 

ανεξάρτητων μεταξύ τους καναλιών: δύο μπροστινά L/R stereo 

αριστερά και δεξιά της οθόνης, δύο μπροστινά L/R stereo αριστερά 

και δεξιά της οθόνης τοποθετημένα ενδιάμεσα μεταξύ των δύο 

προηγουμένων και του κεντρικού, ένα κεντρικό (C), δύο ανεξάρτητα 

μεταξύ τους και πλήρους φάσματος κανάλια surround μέσα στην 

αίθουσα και ένα subwoofer κοινό για όλα τα κανάλια. Η συμπίεση 

των ψηφιακών δεδομένων είναι μικρότερη από αυτή του Dolby SR-

D. Όπως και το σύστημα Dolby SR-D, έτσι και σε αυτό, οι 

κωδικοποιημένες SDDS 35mm κινηματογραφικές ταινίες, εκτός των 

ψηφιακών ιχνών, διαθέτουν και τα Dolby Stereo (A ή SR) ίχνη, για 

λόγους προς τα πίσω συμβατότητας με το παλιό αναλογικό 

σύστημα. Τα ψηφιακά οπτικά δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα 

στις άκρες, ανάμεσα από τις οπές της ταινίας 35mm, έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η συνύπαρξη του με τα υπόλοιπα συστήματα.
[31] 

 

 

3.4.12 Ambisonic 

Το Αmbisonic αποτελεί ένα πολυκαναλικό ηχητικό σύστημα 

μεγάλων χώρων, πλήρους φάσματος, το οποίο αναπτύχθηκε κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του ‘70, από τον Βρετανό μηχανικό Michael 

Gerzon της Nimbus Records. Αναπαράγει το πλήρες ολοσφαιρικό 

ηχητικό πεδίο, όχι όμως μέσω ψευδαισθήσεων όπως στην 

στερεοφωνία και στα quadraphonic αλλά κυριολεκτικά μέσω 

τεράστιου αριθμού ηχείων που αναπαράγουν όλες τις ηχητικές 

συνιστώσες του πεδίου. Λόγω του αριθμού ηχείων πλήρους 

φάσματος και των ισάριθμων ενισχυτών που χρειάζονται, το 

σύστημα αυτό έχει πολύ μεγάλο κόστος. Για το σύστημα αυτό 

χρησιμοποιείται ένα μικρόφωνο λήψης με πολυσύνθετη κατασκευή. 

Περιλαμβάνει ένα πανκατευθυντικό μικρόφωνο πίεσης για λήψη του 

σήματος W (απόλυτη ηχητική πίεση), και τρία διπλού λοβού 
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μικρόφωνα ταχύτητας κάθετα μεταξύ τους, για την λήψη των 

κατευθυντικών σημάτων Χ (εμπρός-πίσω), Υ (αριστερά-δεξια) και Ζ 

(πάνω-κάτω). Θεωρητικά όλα αυτά τα μικρόφωνα είναι συμπτωτικά 

μεταξύ τους. Το σύστημα Ambisonic παρουσιάζει συμβατότητα με 

τα υπάρχοντα συστήματα κινηματογραφικού ήχου της Dolby.
[31]

  

 

 

3.4.13 THX 

THX είναι η εμπορική ονομασία ενός προτύπου αναπαραγωγής 

υψηλής ηχητικής/οπτικής πιστότητας για τους κινηματογράφους, για 

home theaters, για ηχεία του υπολογιστή, για κονσόλες παιχνιδιών 

και για συστήματα ήχου αυτοκινήτου. Η THX δημιουργήθηκε το 

2001 όταν αποσχίσθηκε από την Lucasfilm Ltd. Αναπτύχθηκε από 

τους Tomlinson Holman στην εταιρεία του George Lucas, Lucafilm, 

το 1983 για να διασφαλίσει ότι το soundtrack για την τρίτη ταινία 

Star Wars, το Star Wars Episode VI: Return of the Jedi, θα 

αναπαραχθεί με ακρίβεια στους καλύτερους χώρους. Το σύστημα 

THX δεν είναι μια τεχνολογία εγγραφής και δεν ορίζει μια μορφή 

εγγραφής ήχου, δηλαδή όλα τα sound formats είτε ψηφιακά (Dolby 

Digital, SDDS) είτε αναλογικά (Dolby Stereo) μπορούν να είναι 

THX. Το ΤΗΧ είναι κυρίως ένα σύστημα διασφάλισης της 

ποιότητας. Η πιστοποίηση THX παρέχει υψηλής ποιότητας 

καθορισμένο περιβάλλον αναπαραγωγής ώστε κάθε 

κινηματογραφικό soundtrack μιξαρισμένο σε THX να ακουστεί όσο 

το δυνατόν πλησιέστερα στις προθέσεις του ηχολήπτη που έκανε 

την μίξη. Το THX επίσης παρέχει σε πιστοποιημένες 

κινηματογραφικές αίθουσες ένα ειδικό κύκλωμα crossover. Η 

πιστοποίηση THX προϋποθέτει συγκεκριμένη ακουστική και 

συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Οι αρχιτεκτονικές 

προδιαγραφές περιλαμβάνουν πλωτό δάπεδο, ακουστική 

επεξεργασία στους τοίχους, όχι παράλληλους τοίχους (για την 

μείωση των στάσιμων κυμάτων) καθώς και NC30 για τον θόρυβο 

στο backround. H ΤHX έχει επίσης δημιουργήσει μια αυστηρή 

διαδικασία πιστοποίησης για πρόσθετα προϊόντα 

συμπεριλαμβανομένων των home theaters, βίντεο και ήχου σε 
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αυτοκίνητα. Επίσης η πιστοποίηση εκτείνεται σε οικιακούς 

ηχητικούς δέκτες, ηχεία, μικρόφωνα και καλώδια HDMI.
[31][33] 
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4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SURROUND 5.1 ΣΤΟ 

STUDIO 

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε τα βασικότερα στοιχεία του 

surround, ιστορικά και τεχνικά. Με βάση την έρευνα που διεξήχθη 

θα περιγράψουμε στο κεφάλαιο αυτό όλη την διαδικασία μέχρι την 

πραγματοποίηση της εγκατάστασης ενός συστήματος surround 5.1 

στο control room του studio του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

4.1 Απαραίτητα στοιχεία  για την ιδανική τοποθέτηση 

των  ηχείων 

 Μετρήσεις διαστάσεων του χώρου: Αρχικά,  μετρήσαμε τις 

διαστάσεις του control room (τις διαστάσεις κάθε τοίχου και 

των διαγωνίων) του studio στο οποίο θα εγκαταστήσουμε το 

σύστημα surround 5.1. Οι μετρήσεις αυτές είναι απαραίτητες 

ώστε να έχουμε την πλήρη εικόνα του χώρου και να βρούμε 

την ιδανική θέση των ηχείων σε αυτόν. Μετρήσαμε επίσης 

εκτός από τις διαστάσεις, την θέση του ηχολήπτη στον χώρο 

καθώς και το ύψος του αυτιού του ηχολήπτη, ενώ είναι 

καθισμένος, από το πάτωμα.  

 

 Εύρεση θέσης των ηχείων: Σύμφωνα με την βιβλιογραφική 

έρευνα που έχει προηγηθεί γνωρίζουμε τις ιδανικές θέσεις των 

ηχείων ενός συστήματος 5.1 σε έναν επαγγελματικό χώρο 

μίξης (Κεφ.3.4.8).  

 

 Δημιουργία Σχεδίου: Στη συνέχεια, σχεδιάσαμε ,με την 

βοήθεια του προγράμματος ηλεκτρονικής σχεδίασης AutoCad, 

μια δισδιάστατη κάτοψη του χώρου. Για να βρούμε την σωστή 

θέση των ηχείων στον χώρο (Κεφ.3.4) σχεδιάσαμε έναν κύκλο  
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ο οποίος πρέπει να έχει ακτίνα 2 m. Ο ακροατής βρίσκεται στο 

κέντρο του κύκλου και η ακτίνα ορίζει την ιδανική 

απόσταση(από 2-3 m) των ηχείων από τον ακροατή. Τα ηχεία 

τοποθετούνται κατά μήκος της περιφέρειας του κύκλου. Τα 

δύο μπροστινά R και L σε  ±30º , το C και το Sub απέναντι 

από τον ακροατή και τα δύο πίσω RS και LS σε ±115º από τον 

ακροατή. Η αρχική θέση του ακροατή στο studio ήταν στα 

2,45 m από τον τοίχο στα δεξιά του αλλά για να γίνει η σωστή 

τοποθέτηση μετακινήθηκε στο σχέδιο στα 1,95m. Όλα τα 

ηχεία στο σχέδιο θα είναι τοποθετημένα σε ύψος 1,50m στο 

ύψος δηλαδή του αυτιού του ακροατή από το πάτωμα. 
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Σχ.4.1  Σχέδιο ιδανικής τοποθέτησης ηχείων. 

 

 Στο σχήμα 4.1 βλέπουμε που θα ήταν ιδανικό να 

τοποθετηθούν τα ηχεία του συστήματος surround. Το σχέδιο 

αυτό είναι αδύνατον να υλοποιηθεί καθώς οι διαστάσεις των 

ηχείων που θα χρησιμοποιηθούν είναι 0,25x0,20cm και η 

απόσταση από τον τοίχο και το ηχείο LS είναι μικρότερη από 

0,25cm. Λόγω του προβλήματος αυτού τροποποιήσαμε το 

αρχικό σχέδιο ως προς την ακτίνα του νοητού κύκλου. Η 

ακτίνα του κύκλου από 2m έγινε 1,80m και έτσι υπάρχει 

μεγαλύτερη απόσταση από τον τοίχο και το LS και μπορεί να 

τοποθετηθεί μεγάφωνο όπως φαίνεται στο σχέδιο 4.2. 
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Σχ.4.2  Προσαρμοσμένο σχέδιο τοποθέτησης ηχείων. 

 

 

 Σύμφωνα με το τελικό και προσαρμοσμένο σχέδιο 4.2 

δημιουργήσαμε  με την χρήση του προγράμματος Google- 

Sketchup απλά τρισδιάστατα μοντέλα (4.3, 4.4, 4.5) τα οποία 

παρουσιάζουν την θέση των ηχείων στον χώρο. 
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Σχ.4.3  Τρισδιάστατο μοντέλο 1 
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Σχ.4.4  Τρισδιάστατο μοντέλο 2 

 

 

 

 

Σχ.4.5  Τρισδιάστατο μοντέλο 3 
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4.2 Αναγκαίος Εξοπλισμός και Υλικά για την 

Εγκατάσταση  

 

4.2.1 Ηχεία 

 Για τα πίσω surround RS και LS καθώς και για το κεντρικό C 

χρησιμοποιήσαμε ηχεία τύπου Dynaudio Audience 50 (σχήμα 

4.6). Πρόκειται για ηχεία με υψηλή ηχητική απόδοση και με 

καθαρό ήχο σε όλο το ηχητικό φάσμα .Τα τοποθετήσαμε σε 

ειδικές βάσεις ηχείων, τις δύο πίσω προσαρμοσμένες στο ύψος 

του αυτιού του ακροατή και το κεντρικό, για λειτουργικούς 

λόγους του studio, ψηλότερα. 

 

     Dynaudio Audience 50-Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Ευαισθησία (2.83 V/1m):  86dB 

 IEC long-term Διαχείριση Ενέργειας: 150W 

 Αντίσταση: 4Ohms 

 Απόκριση Συχνοτήτων: 46Hz – 27kHz 

 Βάρος: 6,9 kg 

 Διαστάσεις: 204 x330 x 256mm 
[34]
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Σχ.4.6  Εμπρόσθια όψη ηχείου Dynaudio Audience 50. (at:< 

http://www.dynaudio.com/int/home_loudspeaker_systems/archive/audience/audience

50.php) 

 

 Για τα μπροστά R και L χρησιμοποιήσαμε αυτοενισχυόμενα 

ηχεία τύπου Dynaudio-DABM6A (σχήμα 4.7, 4.8, 4.9). 

Dynaudio DABM6A-Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Τύπος: 2way active nearfield monitor 

 Απόκριση συχνοτήτων: 42Hz-21kHz(+/- 2.5dB) 

 SPL(Peak/Cont): 116dB/101dB 

 Drive Units: 170mm Bass Driver, 26mm υψηλών 

συχνοτήτων driver 

 Εσωτερικός Ενισχυτής: Dual 100W discrete MOSFET 

power amps. 2.2 kHz electronic crossover. 

 Διαστάσεις: 338 x216 x285 
[35]
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Σχ.4.7  Εμπρόσθια όψη ηχείου Dynaudio DABM6A. 

(at:<http://dynaudioprofessional.com/bm-series/monitors/bm6a/) 

  

Σχ.4.8  Εμπρόσθια, οπίσθια και διαστάσεις ηχείου Dynaudio DABM6A 

(at:<http://dynaudioprofessional.com/bm-series/monitors/bm6a/) 
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Σχ.4.9 Διάγραμμα λειτουργίας Dynaudio DABM6A 

(at:<http://dynaudioprofessional.com/bm-series/monitors/bm6a/) 

 

 Για τα μπροστά R και L χρησιμοποιήσαμε επίσης, σαν 

εναλλακτική λύση, αυτοενισχυόμενα ηχεία τύπου Tannoy 

System 215 DMT ΙΙ (σχήμα 2.5)  

Tannoy System 215 DMT ΙΙ- Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Απόκριση Συχνοτήτων (1) 35Hz – 25kHz 

 Recommended amplifier power 150 to 500 w rms into 8 Ω 

 Power handling Average: (2) 250  

 Nominal Impedance 4 or 8 Ω 

 Ευαισθησία (3) 104 dB SPL /2.83V @ 1 m 

 Παραμόρφωση < 0.5% 

 Crossover frequency 250Hz  &  1.5 kHz 
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 Drive units 15" full range, Point Source, Dual Concentric™ 

 15" bass unit 

 Cabinet construction MDF (36mm - front and back; 

20.6mm - top, bottom and sides) with energy absorbing 

bracing matrix and TF-2 acoustic wadding. 

 Διαστάσεις καμπίνας (HxWxD) 786 mm x 906 mm x 555 

mm (30.9” x 35.7” x 21.8mm) 

 Βάρος καμπίνας 85kg (187 lbs) 

 Shipping dimensions (HxWxD) 1020mm x 860mm x 

660mm (40.2” x 33.9” x 26”) 

 Shipping weight 96kg (221.2 lbs) 
[36]
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4.2.2 Subwoofer 

Για Subwoofer χρησιμοποιήσαμε ένα τύπου Velodyne HGS-15 

(σχήμα 4.10). 

 

Velodyne HGS-15 -Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Απόκριση Συχνοτήτων: 18Hz- 120Hz (+/- 3dB) 

 Harmonic Distortion: λιγότερο από 5% 

 Subsonic Filter: 15Hz ή 35Hz 

 High Pass Crossover: 80Hz ή 100Hz(6dB/οκτάβα) 

 Low Pass Crossover: 40Hz-120Hz (12dB/intitial οκτάβα, 

48dB/βασική οκτάβα) 

 Φάση: 0º/180º 

 Ενισχυτής: Class D, 1250 watts RMS 

 Woofer-forward firing: 15” 

 Μαγνήτης: 220oz.(13,7lbs.) 

 Structure Μαγνήτη: 380oz. 

 Πηνίο φωνής: Tandem 3”push-pull 

 Inputs: Line-level, Balanced and speaker level 

 Outputs: Line-level and speaker level 
[37]
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Σχ.4.10 Εμπρόσθια όψη του subwoofer Velodyne HGS-15. (at:< 

http://velodyne.com/pdf/hgs/hgs_15-18_manual.pdf) 

 

 

 

4.2.3 Ενισχυτής 

Ο ενισχυτής που χρησιμοποιήσαμε είναι ο Yamaha RX-V1700 

receiver (σχήμα 4.11, 4.12). Αποτελεί έναν ενισχυτή με υψηλή 

πιστότητα ήχου 7 καναλιών 910W ισχυρού ήχου surround 

(130Wx7). Ο ενισχυτής αυτός έχει ,εκτός των άλλων, την 

δυνατότητα σύνδεσης δικού του optimizer μικροφώνου (μικρόφωνο 

μετρήσεων) το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί στην θέση του ακροατή 

σε τρίποδο (ώστε να είναι στο ύψος του αυτιού του) και να ρυθμίσει 

αυτόματα τις στάθμες έντασης των ηχείων καθώς και οποιοδήποτε 

delay χρειάζεται. 
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Σχ.4.11 Εμπρόσθια όψη Ενισχυτή Yamaha RX-V1700 (at: 

http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/av-receivers-amps/rx/rx-

v1700_black__u/?mode=model) 

 

Yamaha RX-V1700 receiver-Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Ενσωματωμένος 7κάναλος ενισχυτής 

 Ισχύς Εξόδου (20Hz - 20kHz)-130Wx7 

 RMS Ολική Ισχύς (20Hz - 20kHz)-910W 

 Dolby Digital EX/ Dolby Pro Logic-IIx 

 DTS-ES Discrete 6.1 

 DTS 96/24 / DTS Neo:6 

 Pure Direct 

 Συμβατότητα με iPod  

 Compressed Music Enhancer 

 Neural Surround 
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 XM HD Surround 

 XM Satellite Radio Ready 

 HDMI (In/Out)- (2 / 1) V1.2a 

 Component Video (In/Out)- (3 / 1) 

 A/V Inputs (S-Video)- 6 (All S-Video) 

 Digital Inputs/Outputs [O: Optical, C: Coaxial]- (O: 5, C: 3 / O: 

2) 

 Front A/V with Digital Input- S-Video / Optical 

 D/A Conversion-192 kHz / 24 bit 

 23 Προγράμματα Surround  

 Night Listening Enhancer 

 Analog Video to HDMI Upconversion 

 Component Video Upconversion 

 S-Video Upconversion 

 Dialogue Lift 

 On-Screen Display (OSD) 

 YPAO (w/Optimizer Microphone) 

 Assignable Power Amp 

 RS-232C Interface 

 +12V Trigger Output 

 IR Inputs/Outputs 

 Receiver Manager Software 
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 Selectable Subwoofer Crossover 

 Multi-Channel Decoder Inputs-8-Channel 

 Pre-Out All Channels 

 Learning Remote Capability 

 Macro Command Capability 

 Product Dimensions (W x H x D)- 17-1/8" x 6-3/4" x 17-1/4" 

 Product Weight (lbs.)- 37.5 

 Shipping Dimensions (W x H x D)- 20-3/4" x 10-3/4" x 21" 

 Shipping Weight (lbs.)- 44 
[38]
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Σχ.4.12  Οπίσθια όψη Ενισχυτή Yamaha RX-V1700 (at: 

http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1024&t=29830764) 
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4.2.4 Άλλα Υλικά 

Η λίστα με τα υλικά που είναι αναγκαία για την εγκατάσταση εκτός 

από τον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνει: 

 Τρία απλά καλώδια δύο αγωγών [θετικό (+) και αρνητικο(-)] 

σύνδεσης ηχείων για την σύνδεση των Dynaudio Audience 

50(SR,SL,C) 

  Δύο καλώδια RCA (σχήμα 4.13) με XLR για την σύνδεση 

των αυτοενισχυόμενων ηχείων Dynaudio DABM6A(R,L) 

 Ένα καλώδιο jack για την σύνδεση του Subwoofer Velodyne 

HGS-13 

 Ένα καλώδιο οπτικών ινών-Toshlink (σχήμα 4.13) για την 

σύνδεση του ενισχυτή με την κάρτα ήχου ProTools του 

υπολογιστή ή τρία καλώδια RCA σε καρφί 

 Τρείς βάσεις ηχείων για την σωστή τοποθέτηση των ηχείων 

RS, LS και C 

 

Σχ.4.13  Στερεοφωνικό καλώδιο RCA      -     Ψηφιακό καλώδιο Toshlink 

(at: http://www.4pi.gr/hitech/data/pdf/0603.pdf) 

 

 

 

 



73 

 

              4.3  Συνδεσμολογίες  

 Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε τον τρόπο σύνδεσης των 

ηχείων με τον ενισχυτή, του subwoofer με τον ενισχυτή καθώς και 

του ενισχυτή με την κάρτα ήχου του υπολογιστή. 

 Σύνδεση των ηχείων Dynaudio Audience 50 (SR,SL,C) και 

του Subwoofer με τον ενισχυτή: Όπως φαίνεται στο σχήμα 

4.14 (με κόκκινο χρώμα) τα ηχεία Dynaudio Audience 50 (LS, 

RS και C) τα συνδέσαμε με καλώδια δύο αγωγών στον 

ενισχυτή στις υποδοχές που αντιστοιχούν. Το subwoofer 

Velodyne HGS-15 το συνδέσαμε όπως φαίνεται στο σχήμα 

4.14 (πράσινο χρώμα). 

Σχ.4.14  Συνδέσεις ενισχυτή 
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 Σύνδεση των αυτοενισχυόμενων ηχείων Dynaudio 

DABM6A: Τα μπροστινά ηχεία R και L συνδέθηκαν όπως 

φαίνεται στο σχήμα 4.15 με καλώδια RCA σε XLR . Τα ηχεία 

αυτά δεν συνδέθηκαν όπως τα surround και το κεντρικό γιατί 

είναι αυτοενισχυόμενα οπότε δεν χρειάζονται ενίσχυση. 

 

 

 

Σχ.4.15  Σύνδεση αυτοενισχυόμενων Dynaudio DABM6A στον ενισχυτή. 

 

 Σύνδεση ηχείων Tannoy : Εναλλακτικά συνδέσαμε με τον 

ίδιο τρόπο όπως τα Dyanudio DABM6A τα Tannoy ως 

μπροστινά ηχεία R και L. Ο τελικός ενισχυτής ισχύος που 

οδηγούσε τα Tannoy ήταν ο Yamaha H5000.  

 

 Σύνδεση κάρτας ήχου σε ενισχυτή με οπτική ίνα: Αρχικά 

συνδέσαμε την κάρτα ήχου με οπτική ίνα στον ενισχυτή στην 

θέση DVD/optical input. Επίσης συνδέσαμε ένα αναλογικό 

monitor Samsung με τον ενισχυτή για καλύτερη προβολή των 
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μενού ρυθμίσεων. Κάναμε τις παρακάτω απαραίτητες 

ρυθμίσεις σύμφωνα με το manual: 

 

1) Διαλέξαμε από το τηλεκοντρόλ την επιλογή ‘DVD’ όπως 

φαίνεται στο σχήμα 4.16. 

 

Σχ.4.16  Input 

 

2) Στη συνέχεια στο μενού ‘AUDIO SELECT’ (σχήμα 4.17) 

στο μπροστινό τμήμα του ενισχυτή επιλέξαμε το επιθυμητό 

Audio input δηλαδή ‘COAX/OPT’. 

 

Σχ.4.17  Audio Select 

 

Αφού πραγματοποιήσαμε τις απαραίτητες αυτές ρυθμίσεις και 

το σύστημα δεν παρήγαγε κανέναν ήχο από τον υπολογιστή, 

συμπεράναμε ότι η οπτική ίνα δεν θα λειτουργήσει καθώς ο 

ενισχυτής από την ψηφιακή είσοδο ζητάει κωδικοποιημένο 
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σήμα surround σε μορφή DTS ή Dolby Digital, ενώ το 

ProTools στέλνει έξι παράλληλα κανάλια τα οποία δεν είναι 

κωδικοποιημένα σε αυτά τα formats. Το ότι συνδέσαμε ένα 

DVD player με οπτική ίνα (σύνδεση που στέλνει 

κωδικοποιημένο σήμα Dolby Digital) και αυτομάτως ο 

ενισχυτής αναγνώρισε το σήμα και το παρήγαγε μας έκανε 

ξεκάθαρο το γεγονός ότι η σύνδεση της κάρτας ήχου στον 

ενισχυτή με οπτική ίνα είναι αδύνατο να δουλέψει. 

 

 Σύνδεση κάρτας ήχου σε ενισχυτή με αναλογικές 

συνδέσεις: η ψηφιακή σύνδεση με οπτική ίνα δεν πέτυχε 

οπότε δοκιμάσαμε να συνδέσουμε αναλογικά την κάρτα ήχου 

με τον ενισχυτή. Για την σύνδεση αυτή χρειαστήκαμε τρία 

καλώδια unbalanced RCA σε καρφί. Κάθε καλώδιο από την 

μια πλευρά συνδέθηκε με καρφί σε ένα κανάλι της κάρτας 

ήχου και από την άλλη στον ενισχυτή όπως φαίνεται στο 

σχήμα 4.18 και στο σχήμα 4.19.  

 

 

Σχ.4.18  Θέση αναλογικών συνδέσεων στον ενισχυτή 



77 

 

 

 

 

Σχ.4.19  Αναλογική σύνδεση κάρτας ήχου με ενισχυτή. 

 

Πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω ρυθμίσεις στον ενισχυτή: 

1) Επιλέξαμε το input από το τηλεκοντρόλ πατώντας 

‘MULTI CH IN’ 

2) Στο ‘INPUT MENU’ αλλάξαμε τις ρυθμίσεις στο 

υπομενού ‘E)MULTI CH SET’ όπως φαίνεται στο 

σχήμα 4.20 

 

Σχ.4.20  MULTI CH SET 
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Στην επιλογή ‘INPUT CH’ βάλαμε ‘6CH’ γιατί 

θέλουμε να έχουμε ήχο surround 5.1 άρα 6 συνολικά 

κανάλια. 

 

Πραγματοποιώντας τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις 

αυτές καταφέραμε να παράγουμε ήχο από το σύστημα 

5.1 που εγκαταστήσαμε. 

 

4.4 Ρυθμίσεις ηχείων 

Το επόμενο στάδιο της εγκατάστασης του συστήματος 

surround περιλάμβανε τις ρυθμίσεις της έντασης και του 

equalizer των ηχείων με βάση τον συγκεκριμένο χώρο και την 

θέση τους σε αυτόν. 

4.4.1 Αυτόματες ρυθμίσεις με μπροστινά R και L τα 

Dynaudio DABM6A 

Ο ενισχυτής Yamaha RX-V1700 όπως αναφέραμε στο 

κεφάλαιο 4.2.3 χρησιμοποιώντας την ‘Yamaha 

Parametric Room Acoustic Optimizer’ τεχνολογία μας 

παρέχει την δυνατότητα αυτόματων ρυθμίσεων των 

ηχείων. Το optimizer μικρόφωνο συλλέγει πληροφορίες 

και ο ενισχυτής αναλύει τον ήχο που παράγουν τα ηχεία. 

 

 Συνδέσαμε το optimizer μικρόφωνο στο κατάλληλο βύσμα 

στην μπροστινή πλευρά του ενισχυτή όπως φαίνεται στο 

σχήμα 4.21. 
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Σχ.4.21 Σύνδεση optimizer μικρόφωνο στον ενισχυτή 

 Τοποθετήσαμε το μικρόφωνο, σε τρίποδο, στην θέση και στο 

ύψος του αυτιού του ηχολήπτη (σχήμα 4.22, 4.23) 

 

 

 

Σχ. 4.22 Τοποθέτηση optimizer μικροφώνου στον χώρο. 
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Σχ. 4.23 Τοποθέτηση optimizer μικροφώνου στον χώρο 2. 

 

 Διαλέξαμε στο ‘SET MENOU’ του ενισχυτή την πρώτη 

επιλογή ‘AUTO SETUP’ όπως φαίνεται στο σχήμα 4.24. 

 

Σχ.4.24 SET MENU 

 Το υπομενού ‘AUTO MENU’ (σχήμα 4.25) μας δίνει 

τις εξής επιλογές: 

1) ‘WIRING’: Ελέγχει ποιά ηχεία είναι συνδεδεμένα 

με τον ενισχυτή και την πολικότητα του κάθε ηχείου. 

2) ‘DISTANCE’: Ελέγχει την απόσταση του κάθε 

ηχείου από την θέση ακρόασης και ρυθμίζει το 

συγχρονισμό τους.  
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3) ‘SIZE’: Ελέγχει την απόκριση συχνότητας του 

κάθε ηχείου και καθορίζει το κατάλληλο low-

frequency crossover για κάθε κανάλι. 

4) ‘EQ’: Ρυθμίζει την συχνότητα και την στάθμη του 

παραμετρικού equalizer για κάθε κανάλι ώστε να 

ελαττώσει τον χρωματισμό μεταξύ των καναλιών και 

δημιουργεί ένα συνεκτικό πεδίο ήχου. 

5) ‘LEVEL’: Ελέγχει και ρυθμίζει την στάθμη 

έντασης κάθε ηχείου. 

     6) ‘START’: Η ενότητα αυτή ξεκινά την διαδικασία     

αυτόματης ρύθμισης. Επιλέξαμε το ‘START’ .Το στάδιο 

αυτό απαιτεί να επικρατεί απόλυτη ησυχία μέσα στο 

studio. 

 

 

                    Σχ.4.25 AUTO MENU 

 Ο ενισχυτής αρχίζει να παράγει ήχους σε κάθε ηχείο 

με την σειρά και να ρυθμίζει τις εντάσεις, το 

equalizer καθώς και το delay.  

 

 Κατά την διάρκεια των μετρήσεων η οθόνη αλλάζει 

όπως φαίνεται παρακάτω (σχήμα 4.26): 
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                Σχ.4.26 Οθόνες μενού 

 

 Τα αποτελέσματα εμφανίζονται κάτω από το  

‘RESULT’ ως εξής: 

1) Αριθμός ηχείων ‘SP’: Εμφανίζει τον αριθμό των 

ηχείων που είναι συνδεδεμένα, με την εξής σειρα Front-

Back-Subwoofer.  

2) Απόσταση των ηχείων ‘DIST’: Εμφανίζει την 

απόσταση των ηχείων από την θέση ακρόασης, με την 

εξής σειρά Μικρότερη απόσταση-Μεγαλύτερη 

απόσταση. 
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3) Στάθμη ηχείων ‘LVL’: Εμφανίζει την εξωτερική 

στάθμη του ηχείου, με την εξής σειρά Χαμηλότερη 

εξωτερική στάθμη ηχείου/Ψηλότερη εξωτερική στάθμη 

ηχείου. 

 Οι ρυθμίσεις που έκανε ο ενισχυτής στο equalizer του 

κάθε ηχείου φαίνονται στις επόμενες σελίδες σε 

μορφή γραφικής παράστασης και πίνακα δεδομένων 

. 
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 Ρυθμίσεις EQ στο μπροστά αριστερό ηχείο (Front Left) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hz dB 

125  -6,5 

200 -3,0 

500 +2,0 

1000 -2,5 

1600 +1,0 

13000 -3,0 
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 Ρυθμίσεις EQ στο μπροστά δεξί ηχείο (Front Right) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hz  dB 

125 -5,0 

200 -3,5 

320 -1,5 

630 +2,5 

1000 -3,5 

5000 -1,0 

10000 -1,5 
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 Ρυθμίσεις  EQ στο κεντρικό ηχείο (Center) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hz dB 

63 -5,0 

125 -8,5 

250 -2,5 

1000 -0,5 

2000 +1,5 

10000 -7,5 

16000 -1,0 



87 

 

 Ρυθμίσεις EQ στο πίσω αριστερό surround (Surround Left) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hz dB 

63 -3,5 

1300 +1,0 

3200 -0,5 

10000 -1,0 
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 Ρυθμίσεις  EQ στο πίσω δεξί surround (Surround Right) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hz dB 

63 -4,0 

125 -2,5 

250 +2,5 

1000 -2,0 

1600 +1,0 

13000 -2,5 
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 Ρυθμίσεις EQ στο subwoofer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hz dB 

63 -0,5 
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4.4.2 Αυτόματες ρυθμίσεις με μπροστινά ηχεία R και L τα 

Tannoy 215 DMTII 

 Ακολουθώντας ακριβώς την ίδια διαδικασία με προηγουμένως ώστε 

να επιτύχουμε τις σωστές αυτόματες ρυθμίσεις του ενισχυτή με 

μπροστινά ηχεία αυτή τη φορά τα Tannoy πήραμε τα ακόλουθα 

αποτελέσματα.  

 Ρυθμίσεις EQ στο μπροστά αριστερό ηχείο (Front Left) 

 

 

Hz dB 

79 +5 

160 -6,5 

1300 -1,5 

4000 +3 

6300 -0,5 
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 Ρυθμίσεις EQ στο μπροστά δεξί ηχείο (Front Right) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front Right 

Hz dB 

160 -3,5 

250 -2,5 

630 -2 

1600 -0,5 

2500 +2 

5000 -1,5 

10000 +2,5 
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 Ρυθμίσεις  EQ στο κεντρικό ηχείο (Center) 

 

 

ter 

        

           

 

 

Hz dB 

125 -3,5 

200 -3 

400 -1 

800 -0,5 

2000 +1,5 

5000 -2,5 

10000 -5 
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 Ρυθμίσεις EQ στο πίσω αριστερό surround (Surround Left) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hz dB 

63  -5,5 

500 -1,5 

630 +2,5 

1000 -2,5 

8000 +1,5 

10000 -1,5 
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 Ρυθμίσεις  EQ στο πίσω δεξί surround (Surround Right) 

                                                                  

Surround Right 

Hz dB 

63 -2,5 

160 -1 

320 +5 

630 -3 

3200 -1 

10000 -0,5 

16000 +0,5 
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 Ρυθμίσεις EQ στο subwoofer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Subwoofer 

Hz dB 

50 -2,5 
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4.4.3 Αυτόματες ρυθμίσεις με το αριστερό Tannoy ως 

subwoofer. 

Επαναλάβαμε για τρίτη φορά την ίδια διαδικασία 

χρησιμοποιώντας το αριστερό ηχείο Tannoy ως subwoofer. Ο 

ενισχυτής ρύθμισε το equalizer ως εξής: 

 Ρυθμίσεις EQ στο μπροστά αριστερό ηχείο (Front Left) 

 

  

Hz dB 

125 -5 

200 -2,5 

1300 -1 

2000 1,5 

6300 -2 

13000 -0,5 
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 Ρυθμίσεις EQ στο μπροστά δεξί ηχείο (Front Right) 

 

 

 

  

Hz dB 

160 -3 

200 -3,5 

630 1,5 

1000 -3 

2000 1,5 

6300 -3,5 

16000 -0,5 
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 Ρυθμίσεις  EQ στο κεντρικό ηχείο (Center) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hz dB 

125 -4 

200 -3,5 

1000 -1 

2000 2 

5000 -5,5 

10000 -4,5 

13000 -2 
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 Ρυθμίσεις EQ στο πίσω αριστερό surround (Surround Left) 

 

Hz dB 

63 -5,5 

1000 -1,5 

2000 1,5 

5000 -1,5 

8000 1,5 

10000 -0,5 
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 Ρυθμίσεις  EQ στο πίσω δεξί surround (Surround Right) 

 

 

  

Hz dB 

63 -2,5 

100 -2,5 

250 4,5 

500 -1,5 

3200 -1 

13000 -1,5 

16000 1 
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 Ρυθμίσεις EQ στο subwoofer  

 

 

  

Hz dB 

40 -2,5 

200 -9 
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4.5  Μετρήσεις 

 

4.5.1 REW V.5.0(Room EQ Wizard) 

Για την δημιουργία μετρήσεων το πρόγραμμα που 

χρησιμοποιήσαμε ήταν το REW V5.0. Πρόκειται για μια Java 

εφαρμογή για την μέτρηση όλων των αντιδράσεων σε ένα 

δωμάτιο και την αντιμετώπιση των αντηχήσεων. 

Περιλαμβάνει εργαλεία για παραγωγή σημάτων, μέτρηση SPL 

και μέτρηση συχνότητας, δημιουργία σχεδίου real-time 

analyser (RTA) και εργαλεία για τον υπολογισμό του  χρόνου 

αντήχησης.  

Συνδέσαμε μια κάρτα ήχου στον υπολογιστή και στον 

ενισχυτή  και ένα μετρητικό μικρόφωνο στην κάρτα ήχου. Το 

μετρητικό μικρόφωνο τοποθετήθηκε στην θέση και στο ύψος 

του αυτιού του ηχολήπτη (σχήμα 4.27, 4.28). 

 

Σχ.4.27 Τοποθέτηση μετρητικού μικροφώνου στον χώρο. 
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Σχ.4.28 Τοποθέτηση μετρητικού μικροφώνου στον χώρο 2. 

 

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τις απεικονίσεις των μετρήσεων 

για κάθε ρύθμιση που εκτελέσαμε. 
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4.5.2  Μετρήσεις ηχείων χωρίς καμία ρύθμιση 

   4.5.2.1 Μέτρησεις στάθμης ηχητικής πίεσης (SPL) 

Μετρά την πίεση του ηχητικού πεδίου σε μια καθορισμένη 

απόσταση από την ηχητική πηγή.  

 

 
Σχ.4.29  Μέτρηση SPL κεντρικού ηχείου 

  

 

 
Σχ.4.30  Μέτρηση SPL του μπροστά αριστερού ηχείου 
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Σχ.4.31 Μέτρηση SPL του μπροστά δεξιού ηχείου 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Σχ.4.32  Μέτρηση SPL πίσω αριστερού surround ηχείου 
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Σχ.4.33 Μέτρηση SPL πίσω δεξιού surround ηχείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχ.4.34 Μέτρηση SPL subwoofer  
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Σχ.4.35 Μέτρηση SPL όλων των ηχείων εκτός του subwoofer 

 

 

4.5.2.2 Waterfall Plot 

Το διάγραμμα αυτό δείχνει ένα waterfall ξεκινώντας από τα 10Hz 

έως και το τέλος της σάρωσης. Χρησιμοποιεί λογαριθμικά 

κατανεμημένα στοιχεία σε 96 σημεία ανά οκτάβα. Ουσιαστικά μας 

δείχνει την μεταβολή της έντασης (άξονας Υ) ανά συχνότητα 

(άξονας Χ) στο χρόνο (άξονας Ζ). 

Σχ.4.36 Waterfall Plot κεντρικού ηχείου  
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Σχ.4.37 Waterfall Plot μπροστινού ηχείου  
 

 

 

 

 

 

 

Σχ.4.38 Waterfall Plot μπροστινού αριστερού ηχείου   
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Σχ.4.39 Waterfall Plot πίσω αριστερού surround ηχείου  
 

 

 

 

 

 

 
Σχ.4.40 Waterfall Plot πίσω αριστερού surround ηχείου 
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Σχ.4.41 Waterfall Plot subwoofer 

 

 

 

 

 

 

Σχ.4.42 Waterfall Plot όλων των ηχείων εκτός του subwoofer  
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4.5.2.3 Impulse 

To διάγραμμα impulse  δείχνει την κρουστική απόκριση για κάθε 

μέτρηση.  

 

. Σχ.4.43 Κρουστική απόκριση κεντρικού ηχείου 

 

 

 

 

.Σχ.4.44 Κρουστική απόκριση μπροστινού αριστερού ηχείου 
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Σχ.4.45 Κρουστική απόκριση μπροστινού δεξιού ηχείου 

 

 

 

 

Σχ.4.46 Κρουστική απόκριση πίσω αριστερού surround ηχείου 
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Σχ.4.47 Κρουστική απόκριση πίσω δεξιού surround ηχείου 

 

 

 

 

 

Σχ.4.48 Κρουστική απόκριση subwoofer 
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Σχ.4.49 Κρουστική απόκριση όλων των ηχείων εκτός του subwoofer 

 

4.5.2.4 Spectrogram 

Αυτό το διάγραμμα δείχνει ένα spectrogram (φασματογράφημα) από 

τα 10Ηz έως και το τέλος της σάρωσης. Το spectrogram είναι σαν 

να βλέπουμε ένα waterfall plot από πάνω, με την στάθμη να 

προσδιορίζεται από το χρώμα. Ο άξονας Υ δείχνει τον χρόνο και το 

άξονας Χ την συχνότητα.  

 

Σχ.4.50 Spectrogram κεντρικού ηχείου 
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Σχ.4.51 Spectrogram του μπροστά αριστερού ηχείου 

 

 

 

 

 

 

Σχ.4.52 Spectrogramm του μπροστά δεξιού ηχείου 
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Σχ.4.53 Spectrogram του πίσω αριστερού surround ηχείου 

 

 

 

 

 

Σχ.4.54 Spectrogram του πίσω δεξιού surround ηχείου 
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Σχ.4.55 Spectrogram του subwoofer 

 

 

 

 

 

Σχ.4.56 Spectrogram όλων των ηχείων εκτός του subwoofer 
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4.5.2.5 Χρόνος Αντήχησης (RT60) 

Το διάγραμμα RT60 μας δείχνει τις μετρήσεις του χρόνου 

αντήχησης. Στα παρακάτω διαγράμματα βλέπουμε πολύ μικρούς 

χρόνους αντήχησης λόγω των ηχοαποαρροφητικών πάνελς τα οποία 

συνεισφέρουν στην βελτίωση της ακουστικής του χώρου.

 

 

 
Σχ.4.57 Χρόνος αντήχησης όλων των ηχείων εκτός του subwoofer 
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4.5.3 Μετρήσεις ηχείων μετά την αυτόματη ρύθμιση του 

ενισχυτή Yamaha RX-V1700 

 

  4.5.3.1 Μετρήσεις στάθμης ηχητικής πίεσης (SPL) 

 

 

 Σχ.4.58  Μέτρηση SPL κεντρικού ηχείου 

 

Σχ.4.59 Μέτρηση SPL μπροστινού αριστερά ηχείου 
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Σχ.4.60 Μέτρηση SPL μπροστινού δεξιού ηχείου 

 

 

 

 

 

Σχ.4.61  Μέτρηση SPL πίσω αριστερού surround ηχείου 
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Σχ.4.62 Μέτρηση SPL πίσω δεξιού surround ηχείου 

 

 

 

 

 

Σχ.4.63 Μέτρηση SPL subwoofer 
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Σχ.4.64 Μέτρηση SPL όλων των ηχείων εκτός του subwoofer 

 

4.5.3.2 Watefall Plot 

 

Σχ.4.65 Waterfall Plot κεντρικού ηχείου 
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Σχ.4.66 Waterfall Plot μπροστινού αριστερού ηχείου 

 

 

 

 

 

 

Σχ.4.67 Waterfall Plot μπροστινού δεξιού ηχείου 
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Σχ.4.68 Waterfall Plot πίχω αριστερού surround ηχείου 

 

 

 

 

 

 

Σχ.4.69 Waterfall Plot πίσω δεξιού surround ηχείου 
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Σχ.4.70 Waterfall Plot subwoofer  

 

 

 

 

 

 

 

Σχ.4.71 Waterfall Plot όλων των ηχείων εκτός του subwoofer 



126 

 

4.5.3.3 Impulse 

 

 

Σχ.4.72 Κρουστική απόκριση κεντρικού ηχείου 

 

 

 

Σχ.4.73 Κρουστική απόκριση μπροστινού αριστερού ηχείου 
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Σχ.4.74 Κρουστική απόκριση μπροστινού δεξιού ηχείου 

 

 

 

 

 

Σχ.4.75 Κρουστική απόκριση πίχω αριστερού surround ηχείου 
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Σχ.4.76 Κρουστική απόκριση πίσω δεξιού surround ηχείου 

 

 

 

 

 

Σχ.4.77 Κρουστική απόκριση subwoofer  
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Σχ.4.78 Κρουστική απόκριση όλων των ηχείων εκτός του subwoofer 

 

 

4.5.3.4 Spectrogram 

 

Σχ.4.79 Spectrogram κεντρικού ηχείου 
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Σχ.4.80 Spectrogram μπροστινού αριστερού ηχείου 

 

 

 

 

 

  

Σχ.4.81 Spectrogram μπροστινού δεξιού ηχείου 
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Σχ.4.82 Spectrogram πίσω αριστερού surround ηχείου 

 

 

 

 

 

Σχ.4.83 Spectrogram πίσω δεξιού surround ηχείου 
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Σχ.4.84 Spectrogram subwoofer 

 

 

 

 

 

 

Σχ.4.85 Spectrogram όλων των ηχείων εκτός του subwoofer 
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4.5.3.5 Χρόνος Αντήχησης (RT60) 

 

 

Σχ.4.86 Χρόνος αντήχησης όλων των ηχείων εκτός των subwoofer 
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 4.5.4 Mετρήσεις ηχείων μετά τις αυτόματες ρυθμίσεις του 

Yamaha RX-V1700 με τα Tannoy 215 DMTII ως Front Left-

Front Right και το αριστερό Tannoy ως subwoofer 

 

   4.5.4.1 Μέτρησεις στάθμης ηχητικής πίεσης (SPL) 

 

Σχ.4.87 Μέτρηση SPL του αριστερού ηχείου Tannoy ως Front Left 

 

 Σχ.4.88 Μέτρηση SPL του δεξιού ηχείου Tannoy ως Front Right 
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Σχ.4.89 Μέτρηση SPL όλων των ηχείων με τα Tannoy ως Front Left και Front 

Right εκτός του subwoofer 

 

 

 

 

Σχ.4.90 Μέτρηση SPL του αριστερού Tannoy ως subwoofer 
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4.5.4.2 Watefall Plot 

 

 

Σχ.4.91 Waterfall Plot του αριστερού ηχείου Tannoy ως Front Left 

 

 

 

Σχ.4.92 Waterfall Plot του αριστερού ηχείου Tannoy ως Front Right 
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Σχ.4.93 Waterfall Plot όλων των ηχείων με τα Tannoy ως Front Left και Front 

Right εκτός του subwoofer 

 

 

 

 

 

Σχ.4.94 Waterfall Plot του αριστερού Tannoy ως subwoofer 
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4.5.4.3 Impulse 

 

Σχ.4.95 Κρουστική απόκριση του αριστερού ηχείου Tannoy ως Front Left 

 

 

 

 

Σχ.4.96 Κρουστική απόκριση του δεξιού ηχείου Tannoy ως Front Right 
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Σχ.4.97 Κρουστική απόκριση όλων των ηχείων με τα Tannoy ως Front Left και 

Front Right εκτός του subwoofer 

 

 

 

 

Σχ.4.98 Κρουστική απόκριση του αριστερού Tannoy ως subwoofer 
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4.5.4.4 Spectrogramm 

 

4.99 Spectrogram του αριστερού ηχείου Tannoy ως Front Left 

 

 

 

 

4.100 Spectrogram του αριστερού ηχείου Tannoy ως Front Right 
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Σχ.4.101  Spectrogram όλων των ηχείων με τα Tannoy ως Front Left και Front 

Right εκτός του subwoofer 

 

 

 

 

 

Σχ.4.102 Spectrogram του αριστερού Tannoy ως subwoofer 
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4.5.4.5 Χρόνος Αντήχησης (RT60) 

 

 

Σχ.4.103 Χρόνος Αντήχησης του αριστερού Tannoy ως subwoofer 
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 ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

Κατα την διάρκεια της πραγματοποίησης αυτής της διπλωματικής, 

εκτός από την βιβλιογραφική έρευνα η οποία έγινε ώστε να μάθουμε 

ιστορικά καθώς και τεχνικά στοιχεία για τον surround ήχο και για τα 

συστήματα surround, καταφέραμε να εγκαταστήσουμε ένα σύστημα 

surround 5.1 στο control room του studio του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αναπαραγωγή surround ηχογραφήσεων αλλά και για την 

επεξεργασία και την παραγωγή πολυκάναλων ηχογραφήσεων σε 

μορφή surround.     
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