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Περίληψη  
 

Η εργασία αποσκοπεί στην κατανόηση της λειτουργίας των ηχείων και περιλαμβάνει 

την κατασκευή ενός φορητού ενεργού ηχητικού συστήματος ειδικά για μουσικούς.  

Αρχικά γίνεται μια συνοπτική ιστορική αναδρομή για να επισημανθεί πόσο νέα είναι 

η τεχνολογία του ήχου έτσι όπως την ξέρουμε. 

Ακολουθεί η επεξήγηση του ήχου και των ιδιοτήτων του. 

Κατόπιν αναφέρονται τα ξεχωριστά εξαρτήματα ενός ηχητικού συστήματος και η 

ανάλυση των επιμέρους χαρακτηριστικών τους (μεγάφωνα, ενισχυτές, καμπίνες 

ηχείων) όπως και τα χαρακτηρίστηκα των μπαταριών 12Volt. Στην συνέχεια γίνεται 

αναφορά στην μέτρηση ενός ηχείου, στα μετρητικά εργαλεία και στους αναλυτές 

αποτελεσμάτων. Αναλύονται οι στόχοι του συστήματος και ξεκινάει η περιγραφή του 

κατασκευαστικού μέρους. Υπολογίζονται οι διαστάσεις του συστήματος και 

επιλέγονται τα εξαρτήματα που το απαρτίζουν. Οι ακουστικές μετρήσεις, το 

φωτογραφικό υλικό και η περιγραφή της κατασκευής είναι ο κύριος κορμός του 

κατασκευαστικού μέρους.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και τα επίπεδα βελτίωσης. 

Τέλος παρατίθεται η βιβλιογραφία και οι αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν . 
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Χαρακτηριστικά του ήχου 

 

Ο ήχος μεταδίδεται με την μορφή κυμάτων. Τα κύματα αυτά μεταβάλλουν την πίεση 

του αέρα με αποτέλεσμα αυτή η αλλαγή να γίνεται αντιληπτή στον άνθρωπο μέσω 

του αυτιού. Τα ηχητικά κύματα παράγονται από σώματα που προκαλούν μηχανικές 

ταλαντώσεις, από σώματα δηλαδή που δονούνται και επομένως χαρακτηρίζονται ως 

μηχανικά κύματα που μεταφέρουν ενέργεια. Επομένως ο ήχος είναι μια αίσθηση που 

προκαλείται λόγω της διέγερσης των αισθητηρίων οργάνων της ακοής από τις 

μεταβολές της πίεσης του ατμοσφαιρικού αέρα. 

Το ηχητικό κύμα μεταδίδεται μέσω κάποιου υλικού από τον πομπό στο δέκτη. Το 

υλικό μπορεί να είναι οτιδήποτε εκτός από το απόλυτο κενό , για παράδειγμα ο ήχος 

μεταδίδεται στον αέρα, στο νερό, στο ξύλο κλπ. Το μέσο αυτό μπορεί να βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε κατάσταση ύλης, να είναι δηλαδή στερεό, υγρό ή αέριο. Όταν μια 

πηγή (πομπός) διαταράσσει το μέσο, τα μόρια του μέσου μετατοπίζονται με 

αποτέλεσμα να μεταφέρουν ενέργεια στα γειτονικά μόρια και έτσι ο ήχος διαδίδεται. 

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται διάδοση του ήχου.    

Ένα κύμα έχει κάποιες ιδιότητες όπως συχνότητα, μήκος κύματος, πλάτος, περίοδος, 

κυματομορφή. 

Η συχνότητα μετριέται σε Hertz και εκφράζει την ταχύτητα ταλάντωσης σε ένα 

δευτερόλεπτο. Όσο περισσότερες είναι οι ολοκληρωμένες ταλαντώσεις σε ένα 

δευτερόλεπτο, τόσο πιο μεγάλος θα είναι ο αριθμός των Hertz είναι το ηχητικό κύμα. 

Το 1 Hertz σημαίνει ότι σε ένα δευτερόλεπτο το ηχητικό κύμα ολοκληρώθηκε μία 

φορά.  

 

 

 

 

Μήκος κύματος είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών ενός κύματος. 

Καθώς διαδίδεται ένα κύμα στο χώρο δημιουργούνται κορυφές και βυθίσεις. Η 

απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών του κύματος, παραμένει σταθερή. Αυτή η 

σταθερή απόσταση ονομάζεται μήκος κύματος. 
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Πλάτος κύματος χαρακτηρίζεται η καθ΄ ύψος μέγιστη μετατόπιση ενός σημείου, από 

το σημείο ισορροπίας του κατά τη διέλευση ενός κύματος. 
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Περίοδος κύματος είναι ο απαιτούμενος χρόνος για να περάσουν από ένα (σταθερό) 

σημείο δύο διαδοχικά σημεία ίδιων φάσεων (δύο κορυφές, ή δύο κοίλα). 
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Ιστορική Αναδρομή   
 

Η ιστορία του μεγαφώνου ξεκινά στα τέλη του 19ου αιώνα παράλληλα µε τις μεγάλες 

εφευρέσεις και επιστημονικές ανακαλύψεις της εποχής. Παρακάτω ακολουθεί  ένα 

σύντομο ιστορικό.  

1874: Ο γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Ernst Werner von Siemens είναι ο 

πρώτος που περιγράφει τη “δυναµική” της συσκευή µε κινούμενο πηνίο χωρίς όμως 

να περιγράψει καμία χρήση του για ήχο. Η κατασκευή του Siemens ήταν ένα κυκλικό 

πηνίο τυλιγμένο µε ένα κομμάτι σύρμα μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο στηριγμένο 

ώστε να μπορεί να κινηθεί αξονικά.  

1876: Ο Alexander Graham Bell εφηύρε την πατέντα του πρώτου ηλεκτρικού 

μεγαφώνου για την ηχητική μετάδοση (δυνατότητα αναπαραγωγής κατανοητής 

(intelligible) ομιλίας ως μέρος του τηλεφώνου του και το κατοχύρωσε µε δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας το 1876 .  

1877: Μετά τον Bell δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ηχείο χορηγήθηκε στον Siemens 

(Αρ. ευρεσιτεχνίας 2355) και καταχωρήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 1877 για ένα 

µη-μαγνητικό διάφραγμα το οποίο προκαλεί απευθείας μετάδοση ήχου από ένα 

μετατροπέα κινητού πηνίου. Αυτό είναι το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το 

μεγάφωνο-χοάνης που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί στους περισσότερους 

φωνογράφους εκείνης της εποχής. Το Γερμανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του 

χορηγήθηκε στις 30 Ιουλίου 1878 και το Βρετανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του µε 

Αρ.4685 χορηγήθηκε την 1 Φεβρουαρίου του1878. Πιστεύεται ότι και ο Nikola Tesla 

είχε δημιουργήσει µια παρόμοια συσκευή το 1881.  

1877:Thomas Edison ο Αμερικανός εφευρέτης και επιχειρηματίας κάνει το ντεμπούτο 

του µε το φωνογράφο του το 1878.  

1898:Ο Άγγλος Sir Oliver Lodge, έκανε αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις 27 

Απριλίου 1898 µε αριθμό 9712, για ένα βελτιωμένο μεγάφωνο µε µη-μαγνητικούς 

αποστάτες για να κρατήσει το διάκενο μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών 

πόλων ενός μετατροπέα κινούμενου πηνίου. Την ίδια χρονιά έκανε αίτηση για 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον περίφημο δέκτη ραδιοφώνου του. Ένα μοντέλο του 

ηχείου του είναι στο Βρετανικό μουσείο επιστήμης στο South Kensington, και µια 

φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο «wireless word» στις 21 Δεκεμβρίου του 1927.  

1901: O John Stroh περιέγραψε πρώτος το χάρτινο κωνικό διάφραγμα μεγαφώνου και 

κατέθεσε για το βρετανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας µε αριθ. 3393 στις 16 Φλεβάρη 

του 1901,το οποίο και του χορηγήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 1901.  

1908: Ο Anton Pollak βελτίωσε το μεγάφωνο κινούμενου πηνίου χρησιμοποιώντας τη 

λεγόμενη «αράχνη (spider)» για να κεντράρει το πηνίο φωνής και κατέθεσε για 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ µε αριθ. 939.625 στις 7 Αυγούστου 1908 και του 

χορηγήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1909.  
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1911: Ο Edwin S.Pridham και ο Peter L.Jensen στην Νάπα της Καλιφόρνιας εφεύραν 

ένα μεγάφωνο κινητού πηνίου το οποίο ονόμασαν Magnavox και το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Woodrow Wilson στο Σαν Ντιέγκο το 

1919 

1915: Ο Harold Arnold άρχισε ένα πρόγραμμα στα εργαστήρια Bell για να βελτιώσει 

τη φωνογραφική ηχογράφηση. Η πρώτη προτεραιότητα του ήταν ο ηλεκτρονικός 

ενισχυτής µε τη νέα, για την εποχή, λυχνία κενού, δεύτερο ήταν το μικρόφωνο, και το 

τρίτο ήταν το μεγάφωνο. Σκοπός ήταν η βελτίωση των μονάδων Ρ.Α. που ανέπτυσσε 

η εταιρία. Μετά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο J.P. Maxfield ηγήθηκε αυτού του 

προγράμματος, το οποίο έφερε στην παραγωγή το 1925 το μεγάφωνο κινητού πηνίου 

από τον Ε.C Wente, καθώς και τον φωνόγραφο Orthophonic.  

1916:Ο «Θεός του Σιδήρου», όπως ονομαζόταν ο Ιάπωνας φυσικός Kotaro Honda, 

κατασκευάζει τον πρώτο υψηλής αντοχής μόνιμο μαγνήτη.  

1921: Το Phonetron µε αριθ. ευρεσιτεχνίας 1.847.935 που κατατεθεί στις 23 

Απριλίου του1921, από την Clair Loring Farrand, ήταν το πρώτο μεγάφωνο πηνίου µε 

απευθείας μετάδοση ηχείου (σε σχέση µε τις μεγάφωνα τύπου χοάνης) που 

πουλήθηκε στις ΗΠΑ 

1923: Το Thorophone, ένα διάσημο μεγάφωνο της εποχής, µε πηνίο φωνής .  

1924: Η έρευνα των αμερικανών φυσικών Edward W.Kellogg και του συναδέλφου 

του Chester W.Rice παράγει ένα νέο ευρέως φάσματος μεγάφωνο άμεσης 

ακτινοβολίας. Δύο σημαντικές διαφορές σε σχέση µε προηγούμενες υλοποιήσεις 

είναι ότι το μεγάφωνο των Rice -Kellogg έχει µια πιο ευέλικτη ανάρτηση και 

δεύτερον έχει µια «αράχνη» για κεντράρισμα. Προβλήματα µε το μαγνητικό πεδίο 

εμπόδισαν ώστε να είναι εμπορικά βιώσιμο. Παρ' όλα αυτά, θα λάβουν Αμερικανικό 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας µε αριθμό 1.795.214 το 1931.  

1925: Οι Kellogg και Rice δημοσιεύουν την ερευνητική εργασία τους για την 

ανάπτυξη ενός νέου τύπου μεγαφώνου, το οποίο είναι ο πρόδρομος των σημερινών 

υλοποιήσεων . Ο νέος σχεδιασμός τους, που επιλύει σχεδόν όλα τα προηγούμενα 

προβλήματα, είναι ένα μεγάφωνο άμεσης ακτινοβολίας µε ένα διάφραγμα 

ελεγχόμενης μάζας το οποίο οδηγείται από ένα μικρό πηνίο και το οποίο στηρίζεται 

πάνω σε µια μπάφλα (baffle). Ο σχεδιασμός αυτός επιτυγχάνει ομοιόμορφη κατανομή 

και απόδοση ενός ευρέως φάσματος μεσαίων συχνοτήτων. Το 1926 η Radio 

Corporation of America (RCA) χρησιμοποιεί την εργασία των Kellogg και Rice στην 

κατασκευή της Radiola. Η Radiola Μοντέλο 104 ήταν το πρώτο ραδιόφωνο µε ηχείο 

ευρέως φάσματος που εμφανίζεται στην αγορά και περιλάμβανε δικό της ενισχυτή 

στο ένα watt και τροφοδοτείται από εναλλασσόμενο ρεύμα οικιακής χρήσης αντί των 

µπαταριών.  

1925:O Wente και Albert L. Thuras σχεδιάζουν το σύστημα μεγάφωνου Western 

Electric 555-W, µε φασματική απόκριση 100 – 5000 Hz και συντελεστή απόδοσης 

25%.  
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1926 : Ήταν η πρώτη φορά που στην κινηματογραφική εταιρεία Warner Bros το 

σύστημα Vitaphone χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό του ήχου στον 

κινηματογράφου. Αυτή η νέα τεχνολογία ήταν ένα σημαντικό βήμα για τον 

κινηματογράφο καθώς επέτρεψε τη χρήση της φωνής για να ακουστεί επί της οθόνης. 

Ο ήχος πιεζότανε πάνω σε τόρνους δίσκου που θα αναπαρήγαγαν τον ήχο μόλις το 

βίντεο άρχισε. Αυτό επέτρεψε τη χρήση του ηχογραφημένου ήχου.  

1928: Ο Herman Ι. Fanger εφεύρει αυτό που έγινε γνωστό ως το ομοαξονικό 

μεγάφωνο, που αποτελείται από µια μικρή κόρνα για τις υψηλές συχνότητες µε το 

δικό της διάφραγμα, ενσωματωμένη εντός ή μπροστά από ένα μεγάφωνο μεγάλου 

κώνου. Το σύστημα βασίζεται στην αρχή της «μεταβλητής περιοχής» που θεωρεί τον 

κεντρικό κώνο ελαφρύ και άκαμπτο για τις υψηλές συχνότητες και τον εξωτερικό 

κώνο εύκαμπτο και μεγάλης αποσβεστικής ικανότητας για τις χαμηλότερες 

συχνότητες.  

1929: Ο E.W. Kellogg καταθέτει ευρεσιτεχνία µε αριθμό 1.983.377 στις 17 

Σεπτεμβρίου του 1929 που του χορηγήθηκε στις 4 του Δεκέμβρη 1934, η οποία 

περιγράφει ένα ηλεκτροστατικό μεγάφωνο που αποτελείται από πολλά μικρά 

τμήματα που εκπέμπουν ήχο χωρίς μαγνήτες ή κώνους ή διαφράγματα. Αυτό το 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καθώς και οι Βρετανικές πατέντες του 1932 του Hans Vogt, 

επηρέασαν τον Peter Walker για την κατασκευή του Quad ESL του πρώτου επίπεδου 

ηλεκτροστατικού μεγάφωνο το 1957. 1929: Ο JD Seabert της Westinghouse ανέπτυξε 

ένα ηχείο τύπου κόρνας, το οποίο κατεύθυνε τους ήχους της ανθρώπινης ομιλίας προς 

το κοινό καλύτερα από τα μεγάφωνα κώνου. Αυτές οι κατευθυντικές κόρνες είχαν 

άνοιγμα 3 επί 4 πόδια σε σχέση µε τις μικρές κόρνες που υπήρχαν τότε.  

1930:Ο Albert L.Thuras καταθέτει ευρεσιτεχνία µε αριθμό 1869178 στις 15 

Αυγούστου του 1930 που του χορηγήθηκε στις 26 Ιούλιου του 1932, για την αρχή 

λειτουργίας της ανάκλασης χαμηλών συχνοτήτων (bass-reflex), ενώ εργάζεται στα 

Bell Labs. Με το bass-reflex περίβλημα οι χαμηλές συχνότητες του ήχου δεν 

χάνονται πλέον στο πίσω μέρος του διαφράγματος.  

1931: Τα Bell Labs ανέπτυξαν το πρώτο ηχείο δύο δρόμων χρησιμοποιώντας ένα 12 

ιντσών μεγάφωνο κώνου και ένα μεγάφωνο κόρνας. Οι υψηλές συχνότητες 

αναπαράγονται από ένα μικρό μεγάφωνο κόρνας µε απόκριση συχνότητας 3000- 

13000 Hz, και οι χαμηλές συχνότητες από ένα 12 ιντσών δυναμικό μεγάφωνο κώνου 

επιτυγχάνοντας µια απόκριση συχνότητας 50-10000 Hz µε διακύμανση 5dB.  

1931: Η Western Electric , ο κατασκευαστικός κλάδος της Bell Labs, εισάγει ένα 

τριών δρόμων σύστημα. 1932: Η RCA εισήγαγε ένα δικό της σύστημα δύο δρόμων 

για θέατρα, χρησιμοποιώντας τρία 6 ιντσών διαφράγματα-κώνους µε πηνία φωνής 

αλουμινίου µε προσανατολισμό σε διαφορετικές κατευθύνσεις, µε απόκριση 

συχνότητας 125 - 8000 Hz και κόρνες 10 ft µε απόκριση συχνότητας 40 έως 125 Hz.  

1933: «Η πρόοδος ήταν τέτοια ώστε µια επίδειξη του νέου συστήματος - που 

αποκαλείτο στερεοφωνικό λόγω της ικανότητάς της να δώσει µια αίσθηση του χώρου 

αντίστοιχη µε την στερεοσκοπική όραση - δόθηκε από την Εθνική Ακαδημία 
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Επιστημών Ουάσιγκτον την άνοιξη του 1933. Η μετάδοση έγινε µε συρμάτινες 

γραμμές από την Ακαδημία Μουσικής στη Φιλαδέλφεια και χρησιμοποιήθηκαν τρία 

κανάλια µε μικρόφωνα αντίστοιχα στα αριστερά, κέντρο και δεξιά της σκηνής της 

ορχήστρας και αντίστοιχα ηχεία σε αντίστοιχες θέσεις. Τα ηχεία αυτά αναπτύχθηκαν 

ειδικά για το σκοπό αυτό από τον Dr. Wente και τον Α. L. Thuras. Οι στόχοι κατά το 

σχεδιασμό αυτών των ηχείων ήταν η ομοιόμορφη κατανομή σε όλο το συχνοτικό 

φάσμα της ορχήστρας, αυξημένη ηχητική ισχύς εξόδου χωρίς παραμόρφωση και 

ομοιόμορφη κατανομή του εκπεμπόμενου ήχου σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γωνία 

εκπομπής για όλες τις συχνότητες.» (Bell Labs, 1953) 

 

1935: Ο Daglas Shearer και ο John Hilliard της MGM ανέπτυξαν ένα τυποποιημένο 

σύστημα ηχείων για το θέατρο, ξεκινώντας από το 5000-θέσεων θέατρο Capitol στο 

Broadway. Ο James Lansing και ο Dr.John F. Blackburn της Cal Tech σχεδίασαν ένα 

δύο δρόμων ηχείο: το μεγάφωνο υψηλών συχνότητων είχε ένα 3 ιντσών διάφραγμα 

αλουμινίου µε «λαιμό» μεγέθους 1,4 ίντσες ενώ για τις χαμηλές συχνότητες 

χρησιμοποιήθηκε ένα μεγάφωνο κώνου 15 ιντσών. Το σύστημα εγκαταστάθηκε σε 12 

θέατρα για την πρεμιέρα της παράστασης «Ρωμαίος κ Ιουλιέτα» µε την Norma 

Shearer.  

1936: Ο Hilliard δηµοσιεύει έγγραφα για ένα σχέδια πίσω από το σύστημα Shearer 

Horn. Είναι η πρώτη φορά που το πρόβλημα της χρονικής καθυστέρησης μεταξύ των 

οδηγών χαμηλής και υψηλής συχνότητας γίνεται αντικείμενο σχολιασμού.  

1941:Ο John Hilliard περιέγραψε το μαθηματικό σχεδιασμό των κυκλωμάτων 

crossover τα οποία περιγράφονται στο άρθρο, "Loudspeaker Networks and Frequency 

Division," στο τεύχος Ιανουαρίου του Electronics . Οι υπολογισμοί αυτοί δείχνουν το 

αναμενόμενο φορτίο σε ένα ενισχυτή από κάθε κύκλωμα και το ποσό της 

μετατόπισης φάσης (χρόνος καθυστέρησης) κάθε κυκλώματος που επιβάλλει σε 

διαφορετικές συχνότητες. Σημειώνει ότι µόνο ένα κύκλωμα πρώτης τάξης δεν 

παράγει σχετική μετατόπιση φάσης (καθυστερήσεις), ανάμεσα σε ένα γούφερ και 

τουίτερ.  

1945: Έχοντας τεκμηριώσει και αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του συστήματος Shearer 

Horn, οι Hilliard και Lansing εισάγουν ένα σύστημα για το θέατρο (ονομάζεται 

επίσης "VOTT") µε τα μεγάφωνα Α-4 και A-2. Το σύστημα αυτό αργότερα θα 

εκδοθεί ως βιομηχανικό πρότυπο για την αναπαραγωγή ταινιών από την Αμερικανική 

Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Προσφέρει βελτιωμένα 

μεγάφωνα κόρνες και μαγνητικούς οδηγούς.  

1948: Ο C.A. Ewaskio, της Research Laboratory, Πανεπιστήμιου Harvard , αναλύει 

τις αιτίες της ηλεκτροακουστικής μετατόπιση φάσης στα ηχεία και εισάγει την πρώτη 

ακριβή μέθοδο για τη μέτρηση της μετατόπισης φάσης. 

1950: Ο Bozak εισάγει το μοντέλο B-201, ένα 12ιντσο ηχείο δύο δρόμων µε την 

ελάχιστη φάση-στροφή.  
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1952: Ο Bartholomew N. Locanthi II εφαρμόζει το ηλεκτρικό κύκλωμα για την 

επίλυση μηχανικών προβλημάτων του μεγάφωνου.  

1954: Ο Αμερικανός εκπαιδευτικός Edgar Villchur, της Acoustis Research 

παρουσιάζει το μικρό AR-1, το πρώτο μεγάφωνο bookshelf , το οποίο στηρίζεται 

στην αρχή της ακουστικής ανάρτησης (που αργότερα τελειοποιήθηκε από τον 

Richard H) . Αυτό ακολουθήθηκε σύντομα από το AR-2 και το AR-3 µε βελτιωμένο 

θολωτό τουίτερ το 1958.  

1954: Ο Αμερικανός ηλεκτρολόγος μηχανικός και επιστήμονας Leo L.Beranek 

δηµοσιεύει την Ακουστική, στην οποία παρουσιάζει τα μαθηματικά που περιγράφουν 

την ακουστική του χώρου καθώς και την ακουστική του μέσα σε ένα ηχείο.  

1956: Ο Murlan S.Corrington παρουσιάζει µια μέθοδο συσχετισμού παροδικών 

μετρήσεων για ηχεία µε ακουστικές δοκιμές. 1956: Ο EJ (Ted) Jordan δηµοσιεύει στο 

Wireless World τα μαθηματικά για το σχεδιασμό woofer µε περίβλημα για τη 

βέλτιστη απόδοση των μπάσων.  

1957: Οι Peter J. Walker και D.Williamson, κατασκευάζουν το Quad ESL το πρώτο 

ευρέως φάσματος ηλεκτροστατικό ηχείο. Την ίδια χρονιά ο Villchur σχεδιάζει το 

πρώτο θόλο του tweeter.  

1974: Η Universal Pictures κυκλοφορεί το surround ήχο για τον κινηματογράφο. Στο 

σύστημα αυτό ενισχύονται πολύ οι χαμηλές συχνότητες γεγονός που κατά τη 

διάρκεια της ταινίας το κοινό ένιωθε πολύ ζωντανά τις έντονες σκηνές. Αυτό γίνεται 

µε τέσσερα μεγάλα μεγάφωνα κόρνας χαμηλών συχνοτήτων που βρίσκονταν πίσω 

από την οθόνη, δύο σε κάθε γωνία. Τα μεγάφωνα σε κάθε γωνία ήταν 2,4 μέτρα 

μήκος, 1,2 μέτρα πλάτος και 1,2µέτρα ύψος.  

1975: Η Dolby labs κυκλοφορεί ένα τετρακάναλο noise reduction για ταινία 35mm 

που ονομάζεται "Dolby Stereo". 

1981: Γίνεται το ντεμπούτο του MTV music ,του πρώτου μουσικού τηλεοπτικού 

καναλιού . 

1981: Κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής IBM από την Microsoft του 

Bill Gates . 

1982: Το πρώτο CD κυκλοφορεί από την Sony στην Ιαπωνία. Ο δίσκος ήταν του  

Billy Joel "52nd Street" . 

1990: Κυκλοφορεί η Phillips τον πρώτο ψηφιακό εγγραφέα σε κασέτα (DAT). 

1991:Εμφανίζεται για πρώτη φορά ο συμπιεσμένος ήχος αρχικά σε ταινίες 

κινηματογραφικές . η συμπίεση αυτή ονομάζεται MPEG-1 Audio Layer III (MP3) 

οπού θα γίνει το πιο διαδεδομένο format. 
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Μεγάφωνο 

 

Μεγάφωνο είναι η συσκευή που μετατρέπει ηλεκτρικές ταλαντώσεις σε ήχο. 

Τα περισσότερα μεγάφωνα διαθέτουν ένα χάρτινο ή πλαστικό κώνο συνδεδεμένο με 

ένα κινητό πηνίο. Τα ρεύματα που διαρρέουν το πηνίο δημιουργούν μαγνητικά πεδία. 

Αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση μιας δύναμης που έλκει και απωθεί διαδοχικά τον 

κώνο καθώς αντιστρέφεται η φορά των πεδίων. Ο κώνος απωθεί και έλκει τον αέρα 

δημιουργώντας τα ηχητικά κύματα που φτάνουν στα αυτιά μας. 

Το μεγάφωνο που συναντάται πιο συχνά είναι το μεγάφωνο χοάνης. 

Η παρακάτω τομή μας δείχνει τα μέρη που αποτελείται ένα μεγάφωνο.  
 

 

Το υλικό της μεμβράνης των μεγαφώνων χαμηλών συχνοτήτων (Woofer) συνήθως 

είναι από ειδικά επεξεργασμένο χαρτί για την καλύτερη δυνατή απόδοση. Το 

μεγάφωνο χαμηλών συχνοτήτων έχει κάποια χαρακτηριστικά, τα λεγόμενα Thiele & 

Small Parameters, για να μπορέσει να ταιριάξει με την καμπίνα.  
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Τα μεγάφωνα υψηλών συχνοτήτων έχουν διαφορετική δομή και υλικό λόγω του 

μικρότερου μήκους κύματος (υψηλές συχνότητες). Το υλικό του διαφράγματος 

συνήθως είναι από μετάξι, τιτάνιο, mylar, πολυπροπυλένιο κ.α. για την καλύτερη 

δυνατή ποιότητα. Η μεμβράνη βρίσκεται σε συμπιεσμένο θόλο απομονωμένο και 

μπροστά στο στόμιο τοποθετείται ανάλογη χοάνη για την κατευθυντικότητα του 

ήχου. 

 

Υπάρχουν πολλά ήδη χοάνης. Οι πιο διαδεδομένες είναι χοάνες σταθερής 

κατευθυντικότητας constant directivity, asymmetric ασύμμετρης διασποράς, radial 

horns, biradial horns, twin bessel horns, folded horns.  
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Είδη Μεγαφώνων  
 

Μεγάφωνο κινητού πηνίου. Είναι εκείνο του οποίου η λειτουργία στηρίζεται στην 

κίνηση ενός πηνίου συγκολλημένου προς ένα διάφραγμα και διαρεομμένου υπό 

μεταβλητού ρεύματος εντός σταθερού μαγνητικού πεδίου. 

 

Μεγάφωνο κινητού πυρήνα. Είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό μεγάφωνο του οποίου η 

λειτουργία στηρίζεται στην κίνηση ενός πυρήνα.  

 

Μεγάφωνο κώνου. Είναι εκείνο στο οποίο το ακτινοβολούμενο στοιχείο έχει τη 

μορφή κώνου.  

 

Μεγάφωνο πυκνωτή. Είναι εκείνο του οποίου η λειτουργία του βασίζεται στις 

ηλεκτροστατικές δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των οπλισμών ενός πυκνωτή. 

Αυτό λέγεται και ηλεκτροστατικό.  

 

Μεγάφωνο μόνιμου μαγνήτη. Είναι το μεγάφωνο κινητού πηνίου του οποίου το 

μαγνητικό σταθερό πεδίο παράγεται από μόνιμο μαγνήτη.  

 

Μεγάφωνο χοάνης. Είναι εκείνο εις το οποίο το ακτινοβολούν στοιχείο είναι μια 

χοάνη η οποία συντελεί στην προσαρμογή του χώρου παραγωγής ακουστικών 

κυμάτων και του ελευθέρου χώρου.  

 

Μεγάφωνο μαγνητοσυστολής. Είναι το μεγάφωνο του οποίου η λειτουργία 

στηρίζεται στις μαγνητοσυστολικές ιδιότητες του υλικού.  

 

Πιεζοηλεκτρικό μεγάφωνο. Η λειτουργία αυτού του μεγαφώνου βασίζεται στην 

παραμόρφωση ενός σώματος συνήθως κρυσταλλικού το οποίο παρουσιάζει 

πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες.  

 

Κρυσταλλικό μεγάφωνο. Είναι το μεγάφωνα στο οποίο οι μηχανικές μετατοπίσεις του 

κώνου παράγονται δια πιεζοηλεκτρικής δράσεως ενός κρυστάλλου.  

 

Δυναμικό μεγάφωνο. Στο μεγάφωνο αυτό το διάφραγμα ή κώνος είναι 

προσκολλημένος επί μικρού πηνίου που έχει τη δυνατότητα να κινείται μέσα σε ένα 

σταθερό μαγνητικό πεδίο. Κατά τη διέλευση δια του πηνίου, ακουστικών ρευμάτων 

αναπτύσσονται μέσα σ’ αυτό δυνάμεις La place που αναγκάζουν τον κώνο να 

δονείται και να παράγει ακουστικά κύματα.  

 

Ηλεκτροδυναμικό μεγάφωνο. Είναι το μεγάφωνο κινητού πηνίου του οποίου το 

μαγνητικό πεδίο δημιουργείται από ηλεκτρομαγνήτη. 

 

 Ηλεκτρομαγνητικό μεγάφωνο. Του μεγαφώνου αυτού η λειτουργία στηρίζεται στις 

μεταβολές της μαγνητικής αντιστάσεως ενός μαγνητικού κυκλώματος. Ένα καλό 

σχεδιασμένο και επιμελώς κατασκευασμένο μεγάφωνο πρέπει να παρουσιάζει 

πιστότητα αναπαραγωγής, να δύναται δηλαδή να ακολουθεί πιστά τις μεταβολές του 

ηλεκτρικού σήματος με όλες τις λεπτομέρειες του. Η απόδοση αυτού να είναι 

ανεξάρτητη της συχνότητας, και για μεγάλες περιοχές συχνοτήτων να είναι 

ομοιόμορφα κατευθυντικό. 
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Ενισχυτής  
 

Ο σκοπός ενός καλού ενισχυτή είναι να προξενεί όσο το δυνατόν μικρότερη 

παραμόρφωση. Δηλαδή το τελικό σήμα που οδηγεί τα μεγάφωνα να μιμείται το 

αρχικό.σήμα εισόδου του ενισχυτή όσο το δυνατόν πιστότερα. 

 

Αυτή η βασική φιλοσοφία χρησιμοποιείται για την ενίσχυση σημάτων όλων των 

ειδών και όχι μόνον ακουστικών , όπως για παράδειγμα : Ραδιοκύματα και σήματα 

video. 

Ο ενισχυτής ισχύος μαζί με τα ηχεία είναι οι μόνες συσκευές ισχύος σε μια ηχητική 

εγκατάσταση. Η τάση εξόδου ενός ενισχυτή μπορεί να ξεπεράσει τα 100V και το 

ρεύμα 20Α. Ένας ενισχυτής προδιαγράφεται για την μέση ισχύ που αποδίδει σε 

συγκεκριμένο φορτίο με συνηθέστερες τιμές τα 4 και τα 8Ω. Η μέση ισχύς για 

ημίτονο σήμα υπολογίζεται από τις σχέσεις :  

 

Η ενεργός  τιμή του μεγέθους συμβολίζεται από τον δείκτη rms. Από τις παραπάνω 

σχέσεις προκύπτει ότι, αν το φορτίο ελαττωθεί από τα 8Ω στα 4Ω, η ισχύς του 

ενισχυτή υποθετικά διπλασιάζεται. Πρακτικά όμως, για να επιτευχθεί αυτός ο 

διπλασιασμός πρέπει να τροφοδοτήσουμε τον ενισχυτή με το απαιτούμενο ρεύμα. 

Ο ενισχυτής λειτουργεί ως πηγή τάσης και ελέγχει την κίνηση του διαφράγματος του 

μεγαφώνου. Για να συμβεί αυτό η αντίσταση εξόδου του ενισχυτή χρειάζεται να είναι 

πολύ χαμηλότερη από την ονομαστική αντίσταση του μεγαφώνου. Ο συντελεστής 

απόσβεσης DF ορίζεται ως ο λόγος ενός ονομαστικού φορτίου 8Ω προς την έξοδο 

του ενισχυτή. 
 

 

 

Μια τιμή DF πάνω από 50 θεωρείται απόλυτα επαρκής. 

Η απόκριση συχνότητας ορίζεται ως η περιοχή όπου το κέρδος βρίσκεται πάνω από -

3dB. Ένας ενισχυτής έχει τυπική απόκριση από 1Hz έως 50kHz. Η ευαισθησία ενός 

ενισχυτή ισούται με την τιμή της εισόδου που οδηγεί σε πλήρη έξοδο. Τυπική τιμή 

είναι το 1Vrms . 

Ο λόγος σήματος προς θόρυβο S/N εκφράζει τον λόγο σε dB του μέγιστου σήματος 

εξόδου προς την τάση ηλεκτρονικού θορύβου του ενισχυτή. Η μέτρηση γίνεται με την 

είσοδο του ενισχυτή βραχυκυκλωμένη. 
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Ενισχυτές ως προς την τάξη (Class) 

CLASS A 

 

Είναι η πιο απλή μορφή ενίσχυσης. Το σήμα εξόδου παράγεται από μία λυχνία 

δηλαδή όλη η ενίσχυση επιτυγχάνεται από μια μόνο λυχνία. Για να λειτουργήσει η 

λυχνία έχει ρυθμιστεί ηλεκτρονικά ώστε να παράγει την θετική και την αρνητική 

πλευρά του σήματος εξόδου. 

 

 

 

Πλεονεκτήματα: 

Η καθαρότερη μορφή ενίσχυσης από όλες τις τάξεις ενίσχυσης . Έχει την λιγότερη 

δυνατή παραμόρφωση και τον πιο πιστό ήχο με πρωτοφανή αμεσότητα και  

απαράμιλλη διαύγεια.  

 

Μειονεκτήματα: 

Η Λυχνία λειτουργεί διαρκώς σε πλήρη ισχύ, ανεξαρτήτως αν στέλνουμε σήμα στον 

ενισχυτή και ανεξάρτητα από το που είναι ο δείκτης της έντασης του ενισχυτή. Έτσι  

καταπονείται η λυχνία και φθείρεται, ο ενισχυτής  θερμαίνεται  και συνήθως 

απαιτούνται ανεμιστήρες για την ψύξη του. Τέλος καταναλώνουν πολύ ρεύμα. 

CLASS Β 

 

Η ενίσχυση αυτή χρησιμοποιεί δύο λυχνίες που εναλλάσσουν φορτία. Αυτές έχουν 

ρυθμιστεί ηλεκτρονικά ώστε να παράγουν η μία την θετική και η άλλη την αρνητική 

πλευρά του σήματος εξόδου. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει να ανταλλάσσουν φορτία 

η μία με την άλλη κάθε φορά που το σήμα περνάει από το θετικό στο αρνητικό και 

ανάποδα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται χιλιάδες φορές το δευτερόλεπτο. 
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Πλεονεκτήματα: 

Η πιο οικολογική μορφή ενίσχυσης εκ των τριών τάξεων. Χωρίς σήμα, το στάδιο 

ενίσχυσης δεν καταναλώνει σχεδόν καθόλου ρεύμα. Οι δύο λυχνίες παράγουν την 

διπλάσια ενίσχυση από ότι θα παρήγαγε μία μόνη της.  Με λιγότερο ρεύμα και 

κατανάλωση, παράγουμε το μέγιστο της ενίσχυσης. Οι λυχνίες διαρκούν πολύ και δεν 

ζεσταίνονται παρά μόνο αν ανοίξουμε την ένταση.  

 

 

Μειονεκτήματα: 

Η αλλαγή που γίνεται μεταξύ των δύο λυχνιών δημιουργεί μία ειδική παραμόρφωση 

που λέγεται Crossover Distortion. Στην β’ τάξη ενίσχυσης η παραμόρφωση αυτή 

είναι ιδιαίτερα φανερή και γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο ως μία δυσάρεστη 

αλλοίωση του ήχου.  
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CLASS ΑΒ 

 
Είναι ένας συνδυασμός της τάξης Α και τάξης Β. Η ενίσχυση, δηλαδή το σήμα 

εξόδου παράγεται από δύο Λυχνίες σε συνεργασία, εκ των οποίων όμως, η μία 

λειτουργεί λίγο περισσότερο από την άλλη. Οι λυχνίες χρειάζεται πάλι να 

ανταλλάσσουν φορτία κάθε φορά που το σήμα περνάει από το θετικό στο αρνητικό 

και ανάποδα. 

 Όμως σε χαμηλές εντάσεις, μπορεί να λειτουργεί μόνο η μία λυχνία, και τότε 

λειτουργεί σαν τάξη Α ενίσχυσης, με όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τάξη 

αυτή. 
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Πλεονεκτήματα: 

Είναι η βέλτιστη μορφή ενίσχυσης εκ των τριών. Χωρίς σήμα, το στάδιο ενίσχυσης 

καταναλώνει ελάχιστο  ρεύμα. Οι δύο Λυχνίες μπορούν να παράγουν σχεδόν 30% 

περισσότερη ενίσχυση από ότι θα παρήγαγε μία μόνη της.  Σε χαμηλές εντάσεις έχει 

πολύ καλή πιστότητα και διαύγεια.  Επίσης το Crossover Distortion σε μεγαλύτερες 

εντάσεις είναι λιγότερο αντιληπτό. 

 

Μειονεκτήματα: 

Οι Λυχνίες που δουλεύουν περισσότερο, φθείρονται γρηγορότερα από τις άλλες. 
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CLASS  D 

 

Οι ενισχυτές Class D είναι οι ψηφιακοί ενισχυτές . Αν και είχαν σχεδιαστεί από την 

δεκαετία του 1950, μόνο στα τέλη της δεκαετίας του 1990 εισήχθησαν στην αγορά 

για μαζική παραγωγή. Μετατρέπουν το σήμα σε ψηφιακό χρησιμοποιώντας την 

τεχνολογία Pulse Width Modulation. Προσφέρουν την απόδοση των Class AB 

ενισχυτών σε πολύ μικρότερο μέγεθος (βάρος και όγκο) καθιστώντας τους ιδανικούς 

για συναυλίες. Η απόδοση τους φτάνει στο 90% με 95% και η ισχύς τους μερικές 

χιλιάδες watt. Έχουν όμως αυξημένη αρμονική παραμόρφωση. 
 

CLASS G 

 

Η τάξη G χρησιμοποιεί στις εξόδους δύο ή περισσότερα σύνολα τρανζίστορ, 

συνδεδεμένα σε διαφορετικές παροχές τροφοδοσίας. Έτσι οι ενισχυτές κλάσης G με 

αυτό τον τρόπο μειώνουν την θερμική απώλεια που παρατηρείται στους Α και Β 

τάξης ενισχυτές. 
 

CLASS H  

 

Η τάξη Η λειτουργεί με ένα μόνο σύνολο τρανζίστορ εξόδου που συνδέεται με 

τροφοδοτικό χαμηλής τάσης σε συνδυασμό με κάποιο μέσο μεταγωγής που όταν 

χρειαστεί θα τους παρέχει υψηλότερη τάση. Η μέθοδος αυτή έχει τα ίδια θερμικά 

πλεονεκτήματα με την τάξη  G , αλλά δεν χρησιμοποιεί δεύτερη σειρά τρανζίστορ 

εξόδου με αποτέλεσμα την μείωση του μεγέθους και κόστους παραγωγής.  
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Καμπίνες ηχείων  
 

Η καμπίνα του είναι το περίβλημα του ηχείου και η κατασκευή που τοποθετούνται τα 

μεγάφωνα και όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματα του ηχείου (ενισχυτής, crossover, 

βύσματα εισόδου και εξόδου, πλακέτα ψύξης κ.α.). Επίσης είναι το κουτί που 

προστατεύει όλα τα μέρη του ηχείου. Οι τρεις κύριοι και πιο διαδεδομένοι τύποι 

καμπινών είναι οι εξής: 

 

 Κλειστού τύπου  

 Ανάκλασης χαμηλών συχνοτήτων (bass reflex) 

 Ανοικτού τύπου 

 

Η καμπίνα κλειστού τύπου ή ακουστικής ανάρτησης διαθέτει στο εσωτερικό της 

εγκλωβισμένη μάζα αέρα η οποία δέχεται μεταβολές πίεσης λόγω της κίνησης του 

μεγάφωνου. Το κουτί είναι αεροστεγώς κλειστό. 

Η καμπίνα ανάκλασης  χαμηλών συχνοτήτων ή αλλιώς bass reflex διαφοροποιείται 

από τις άλλες καμπινές λόγω της οπής ή ενός σωλήνα που διαθέτει . Έτσι ο αέρας στο 

εσωτερικό του ηχείου επικοινωνεί με τον εξωτερικό αέρα. Ο συγκεκριμένος  τύπος 

καμπίνας λειτουργεί ως ένας συνηχητής  Helmholtz με αποτέλεσμα  την καλύτερη 

απόδοση των χαμηλών συχνοτήτων.  

Ο συνηχητής  Helmholtz είναι μια διάταξη στην οποία υπάρχει ένα δοχείο με αέρα , 

το οποίο έχει μια οπή. Ουσιαστικά, κατά το φαινόμενο Helmholtz ο αέρας 

διαχωρίζεται σε 2 μέρη, τον όγκο του αέρα που καταλαμβάνει την οπή «α», και τον 

όγκο του αέρα που καταλαμβάνει όλο το δοχείο «β». Κατά το φαινόμενο αυτό ο 

όγκος α λειτούργει ως μια μεμβράνη, ενώ ο όγκος β εκτελεί ταλάντωση, δηλαδή 

αυξομειώνει τον όγκο του περιοδικά. Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως ο αέρας 

μέσα στο δοχείο, εκτελεί ταλάντωση με συγκεκριμένη συχνότητα, η οποία είναι 

ιδιαίτερα χαμηλή. 

 

Η καμπίνα ανοικτού τύπου διαθέτει ένα στοιχειώδες περίβλημα με αποτέλεσμα να 

μην συσσωρεύεται συμπιεσμένος αέρας ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάσει την 

λειτουργία των μεγαφώνων. 

Οι καμπίνες αν δεν έχουν βελτιωθεί ακουστικά είναι πιθανό να επηρεάσουν αρνητικά 

την απόδοση ενός ηχείου. Οι συντονισμοί των επιφανειών της καμπίνας , η διάθλαση 

των ηχητικών κυμάτων στις γωνιές και τα στάσιμα κύματα που δημιουργούνται στο 

εσωτερικό της λόγω ανάκλασης- ενίσχυσης της ακτινοβολίας συγκεκριμένων 

συχνοτήτων, είναι μερικά από την πληθώρα προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. 
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Επιπλέον, η καμπίνα συμβάλλει στη διατήρηση των δονήσεων που δημιουργούνται 

από το μεγάφωνο, την εναλλαγή πίεσης του αέρα μέσα σε αυτήν όπως και στην 

προστασία υπερθέρμανσης των υποσυστημάτων του ηχείου. Για την αποφυγή 

απορρόφησης των δονήσεων του ηχείου από την επαφή με μεγαλύτερες επιφάνειες 

(π.χ. δάπεδο), η καμπίνα υπερυψώνεται σε αντικραδασμικές ακίδες (πόδια στήριξης). 

Τα ηχεία που κατασκευάζονται για συναυλίες (PA system) διαθέτουν κάποια 

επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως χερούλια μεταφοράς, μεταλλική ενίσχυση καμπίνας, 

προστατευτικές σήτες  για τα μεγάφωνα και οπή  για βάση στήριξης.  

 

Infinite baffle: Μία μέθοδος σε θεωρητικό επίπεδο ακόμα, που ίσως αποτελεί την 

ιδανική τοποθέτηση μεγαφώνου. Το μεγάφωνο τοποθετείται σε μια άκαμπτη, απείρως 

εκτεινόμενη, ανακλαστική επιφάνεια και στο πίσω μέρος του υπάρχει ελεύθερο πεδίο. 

Με αυτή την τεχνική δεν θα δημιουργούνταν στάσιμα κύματα και δεν θα υπήρχε 

κυματική ακύρωση.  
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Τροφοδοσία ηχητικού συστήματος  
 

Πολλές φορές ένας μουσικός χρειάζεται να ανταπεξέλθει σε συνθήκες που 

δυσκολεύουν την απόδοση του. Ένα από αυτά τα σενάρια είναι η έλλειψη ηλεκτρικού 

ρεύματος. Το συγκεκριμένο ηχητικό σύστημα είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να 

λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας 12Volt, δηλαδή και με μπαταρία. 

Μπαταρία 12v 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Το Ελληνικό όνομα είναι Συσσωρευτής ηλεκτρικής ενέργειας , (το όνομα μπαταρία 

είναι από το Ιταλικό Batteria που σημαίνει συστοιχία, και αυτό προέρχεται από 

το Batteria di accumulatori = Συστοιχία συσσωρευτών), Η μπαταρία είναι ένα 

ηλεκτρικό εξάρτημα ικανό να αποθηκεύει ηλεκτρισμό υπό μορφή χημικής ενέργειας. 

Η απόδοση της εξαρτάται από τον τύπο κατασκευής της (απόδοση είναι το ποσόν επί 

της εκατό της χημικής ενέργειας που μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Το ιδανικό είναι 

όταν 100% της χημικής ενέργειας μετατρέπεται σε ηλεκτρική, αλλά αυτό δεν 

συμβαίνει.) 

Μια κλασική μπαταρία μολύβδου με ηλεκτρολύτη διάλυμα θειικού οξέος έχει 

απόδοση 75%, ενώ μια μπαταρία κλειστού τύπου τζέλ μπορεί να φθάσει απόδοση 

95%. 

Μια μπαταρία μόλυβδου αποτελείται από μια σειρά στοιχείων όπου το κάθε ένα από 

αυτά έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη (Τάση χωρίς φορτίο) όταν είναι τελείως 

φορτισμένο 2,2 Volt, έτσι λοιπόν για μια μπαταρία 12 Volt ονομαστική τάση θα 

χρειαστούμε 6 τέτοια στοιχεία 

 

6Χ2,2=13,2 Volt. 

 

Το κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία αποτελείται από μια πλάκα ενεργού μολύβδου Pb 

για τον θετικό πόλο, και μια πλάκα διοξειδίου του μολύβδου PbO2 για τον αρνητικό 

πόλο. Τα στοιχεία αυτά είναι βυθισμένα σε ένα ηλεκτρολύτη διάλυμα θειικού 

οξέος H2SO4 και αποσταγμένου νερού H2O και λαμβάνει χώρα η παρακάτω 

αμφίδρομη αντίδραση 

 

PbO2 + 2H2SO4+Pb 2PbSO4 + 2H2O + 2(96.500) Cοulomb  

 

Μια μπαταρία μολύβδου απαρτίζεται από: 
 

 

 Το κέλυφος 

 Τις πλάκες εσωτερικά θετικές και αρνητικές από μόλυβδο και οξείδιο του 

Μολύβδου 

 Διαχωριστικές πλάκες από συνθετικό υλικό 

 Τον ηλεκτρολύτη, διάλυμα θειικού οξέος σε νερό 

 Τους πόλους από μόλυβδο, Οι πόλοι είναι τα σημεία σύνδεσης της μπαταρίας 

με τα φορτία. 
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Κατά την κανονική λειτουργία από χημική αντίδραση του θειικού οξέος με τα 

μολύβδινα στοιχεία παράγεται μικρή ποσότητα υδρογόνου και οξυγόνου. Αυτά τα 

δύο αέρια που παράγονται στον ένα πόλο της μπαταρίας απορροφούνται από τις 

χημικές αντιδράσεις του αντιθέτου πόλου. Εάν όμως κακομεταχειριζόμαστε την 

μπαταρία η ισορροπία αυτή χαλάει δημιουργούνται μεγάλες ποσότητες αερίων η 

μπαταρία υποφέρει και λέμε τότε ότι η μπαταρία βράζει 

Amps 

Τα αμπέρ ( amperes ) αποτελούν το μέσο μέτρησης της ροής ηλεκτρονίων σε ένα 

καλώδιο. Σε αναλογία μπορεί να πει κάποιος πως είναι σαν την ροή νερού σε έναν 

σωλήνα που μπορεί να μετρηθεί σε λίτρα/λεπτό. Συνοπτικά τα αμπέρ 

αντιπροσωπεύουν την ένταση της ροής του ρεύματος. Δεν είναι πολύ σύνηθες οι 

συσκευές να αναγράφουν ως κύρια ένδειξη την ένταση σε αμπέρ, αλλά την 

κατανάλωση σε watt που είναι πιο ευκολονόητη ένδειξη. 

 

Amps = Watts / Volts  

Volts 

Η τάση ( voltage ) αντιπροσωπεύει την διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε δύο σημεία. 

Η τάση είναι κατά αναλογία η πίεση που υπάρχει σε ένα σωλήνα νερού. Η αύξηση 

της τάσης– πίεσης αυξάνει και την ένταση του ρεύματος. Στις μπαταρίες που μας 

ενδιαφέρουν, η διαφορά τάσης εμφανίζεται ανάμεσα στους δύο πόλους ( + / – ). 

Ανάμεσα λοιπόν στους δύο πόλους παρεμβάλλεται το δίκτυό μας το οποίο έχει 

πίεση– τάση όσο δημιουργεί η μπαταρία μας. Συνήθως είναι 12V. Η τάση σαν 

χαρακτηριστικό μας ενδιαφέρει καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό των συσκευών και 

αναγράφεται πάνω τους. Η πηγή ενέργειας και οι συσκευές πρέπει να είναι της ίδιας 

τάσης. 

 

Volts = Watts / Amps 

Watts 

Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη τιμή που όλοι μπορούν και αναγνωρίζουν στις ετικέτες 

των ηλεκτρικών συσκευών, ως κατανάλωση. Αν για παράδειγμα μια συσκευή έχει 

αναγραφόμενη τιμή 500w , αυτό σημαίνει πως θα καταναλώσει αυτά τα 500w σε μια 

ώρα. Αν για παράδειγμα μείνει σε λειτουργία 3 ώρες θα καταναλώσει 1500w.  Στην 

πραγματικότητα τα watt είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των amper επί 

των Volt. 

 

Watts = Volts * Ampers 
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Παράδειγμα : μια συσκευή που λειτουργεί σε τάση 12V και απαιτεί ένταση 1Amp θα 

έχει κατανάλωση 12 Χ 1 = 12w. Για λόγους πρακτικούς η αναγραφή απευθείας της 

κατανάλωσης σε watt είναι αυτό που βλέπουμε συνήθως. Αν όμως κάποια συσκευή 

δεν γράφει κατανάλωση σε watt, αλλά έχει την τάση και την ένταση τότε το γινόμενο 

τους είναι τα γνωστά μας watt. 

Watt/hours 

Η έννοια αυτή δεν είναι κάτι καινούριο, απλά μπαίνει μέσα και ο παράγοντας του 

χρόνου που μετριέται σε ώρες. Οι βατώρες λοιπόν είναι απλά το πόσα watt ανά ώρα 

που περνά. Με αυτή την μονάδα μπορεί να μετρηθεί για παράδειγμα η απαίτηση ενός 

συστήματος σε ενέργεια. Αν έχουμε παραδείγματος χάριν 3 συσκευές ( 2 λάμπες–

10w, 1 ανεμιστήρα 35w ) και θέλουμε να λειτουργούν για 5 ώρες την ημέρα, τότε οι 

απαιτήσεις του συστήματος είναι (10+10+35) * 5 = 275watt/hours. Οι συσκευές 

αυτές λοιπόν θα καταναλώσουν συνολικά μέσα στην μέρα 275 βατώρες και εμείς 

πρέπει να σχεδιάσουμε ένα σύστημα που θα μπορεί να καλύψει αυτή την ανάγκη. Αν 

το νούμερο αυτό είναι πάνω από 1000 βατώρες , τότε πρόκειται για τις γνωστές σε 

όλους μας κιλοβατώρες. 

Amp/hours 

Από την άλλη πλευρά τα αμπερώρια, επίσης δεν αποτελούν κάποια καινούρια έννοια 

αλλά είναι  τα αμπέρ σε συνάρτηση με τον χρόνο και χρησιμεύει για να μετράμε την 

χωρητικότητα μιας μπαταρίας. Η ερμηνεία της τιμής Ah που συνήθως γράφει το 

καρτελάκι μιας μπαταρίας είναι απλή. Αν για παράδειγμα μια μπαταρία 12v γράφει 

33Ah τότε σημαίνει πως μπορεί να μας παρέχει ρεύμα τάσης 12v και έντασης 1 

ampere για 33 ώρες. Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω μια τέτοια συσκευή θα είχε 

κατανάλωση 12w. Για να καταλάβει κάποιος στην πράξη τι σημαίνει αυτό ένας 

δυνατός προβολέας ασφαλείας LED στα 12v συνήθως έχει κατανάλωση 10w. Ένας 

τέτοιος λοιπόν προβολέας θα μπορούσε να λειτουργήσει πάνω από 33 ώρες 

συνεχόμενα από την εν λόγω μπαταρία. Ένα ακόμη παράδειγμα : Αν το σύστημα που 

υπολογίσαμε πριν με τις απαιτήσεις των 275 βατόρων την ημέρα θέλουμε να έχει και 

αυτονομία 5 ημερών ( δηλαδή αν έχει κακοκαιρία και δεν φορτίζονται οι μπαταρίες 

να αντέξει τουλάχιστον 5 μέρες ) τότε πρέπει να φροντίσουμε για μπαταρία με 

ανάλογη χωρητικότητα: 

 

Απαιτήσεις : 275 * 5 = 1375 watt/hour 

Εφόσον ισχύει πως Watts = Volts * Amperes 

Τότε η διαίρεση των W/hours με την τάση θα μας δώσει την απαιτούμενη 

χωρητικότητα 

Ah = Watt-hours / V 

1375 / 12 = 114,5 Ah 

Αν μας ενδιέφερε μόνο μια ημέρα αυτονομία τότε διαιρούμε απευθείας τις βατώρες 

που υπολογίσαμε με το 12. 

275/12 = 22.9Ah 

Με αυτό τον τρόπο υπολογίζουμε την απαιτούμενη μπαταρία στην πράξη. 

Εφαρμογή στην σύνδεση μπαταριών 

 

Αν συνδέσουμε μπαταρίες παράλληλα, προστίθενται τα αμπερώριά τους. 

Αν συνδέσουμε μπαταρίες σε σειρά, προστίθενται οι τάσεις τους. 
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Τύποι Μπαταριών  

Οι μπαταρίες διαφέρουν ανάλογα για ποιο σκοπό είναι κατασκευασμένες. Έχουμε 

λοιπόν της μπαταρίες αυτοκινήτου, τις Marine (θαλάσσης), κυκλικές κλπ  

Μπαταρίες αυτοκινήτου 

Είναι κατασκευασμένες για να έχουν κύκλους φόρτισης εκφόρτισης κατά μέσο όρο 

5% της ολικής φόρτισης. Υποφέρουν εάν αδειάσουν πολύ και για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, αλλά έχουν την δυνατότητα να παρέχουν υψηλά στιγμιαία ρεύματα για την 

εκκίνηση των κινητήρων και είναι αρκετά ελαφριές. Συνήθως αντέχουν μερικές 

δεκάδες (τυπικά 50) κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης σε 80%.  
Marine 

Είναι μια μέση οδός μεταξύ των μπαταριών αυτοκινήτου και των Κυκλικών, έχουν 

σχεδιαστεί για κύκλους εκφόρτισης έως 50% και μπορούν να δώσουν υψηλά 

ρεύματα. Το κέλυφος είναι κατασκευασμένο ώστε να αντέχει την ταλαιπωρία της 

θάλασσας και ο ηλεκτρολύτης να μη διαφεύγει όταν η μπαταρία παίρνει μεγάλες 

κλίσεις.  

Κυκλικές 

Είναι κατασκευασμένες για να παρέχουν ενέργεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα Ο 

μέσος ορός εκφόρτισης είναι 80% και αντέχουν από μερικές εκατοντάδες έως και 

1000 κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης  

Μπαταρίες μόλυβδου κλασικές  

Είναι εκείνες με τις τάπες που ξεβιδώνουν για να προσθέσουμε αποσταγμένο νερό. Οι 

τάπες έχουν μια μικρή τρύπα για τα αέρια που δημιουργούνται.  

Μπαταρίες χωρίς συντήρηση ή με μικρή συντήρηση  

Είναι οι περισσότερο διαδεδομένες σήμερα. Δεν υπάρχουν οι τάπες με την τρύπα αν 

και με λίγη προσπάθεια μπορείς να ανοίξεις το στοιχείο  να προσθέσεις νερό και να 

μετρήσεις την πυκνότητα του ηλεκτρολύτη. Χάρις στο σύστημα σφράγισης των 

στοιχείων αν αναποδογυρίσουν για μικρό χρονικό διάστημα δεν χάνουν τα υγρά.  

Μπαταρίες Στεγανές  

Ο ηλεκτρολύτης είναι σε μορφή τζελ και το κιβώτιο είναι τελείως στεγανό υπάρχει 

όμως μια βαλβίδα ασφαλείας για την περίπτωση που θα δημιουργηθούν πολλά αέρια. 

Αυτές οι μπαταρίες δεν πρέπει να ανοιχθούν ποτέ, δεν αντέχουν μεγάλες 

υπερφορτίσεις γιατί οι φυσαλίδες που δημιουργούνται παραμένουν μέσα και 

εμποδίζουν την επαφή του ηλεκτρολύτη με τις πλάκες με συνέπεια την μείωση της 

χωρητικότητας της μπαταρίας. 

Συχνά προστίθενται διάφορες χημικές ουσίες οι οποίες μετατρέπουν τις φυσαλίδες σε 

υγρό ώστε να αντέχουν σχετικά τις υπερφορτίσεις. 
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Ανάλυση, παρακολούθηση και ρύθμιση ηχείου 

 

Υπάρχουν πολλά μετρητικά συστήματα που βοηθούν στην τροποποίηση και ρύθμιση 

των ηχείων. Ο αρχικός διαχωρισμός γίνεται σε hardware δηλαδή σε εξαρτήματα όπως 

εξωτερικό σύστημα καταγραφής, μικρόφωνο μετρήσεων, γεννήτρια θορύβου 

(λευκού, ροζ, sweep) και σε software, προγράμματα σε συσκευές όπως Η/Υ, κινητό, 

tablet κ.α.  

 

Ο συνδυασμός των δύο (software και hardware) κάνουν εφικτή την μελέτη και 

ρύθμιση του ηχείου. Στην αγορά διατίθενται διάφορα συστήματα εξοπλισμού 

μετρήσεων(hardware), αλλά και σχετικού λογισμικού (software). 

Μικρόφωνα μετρήσεων 

 

Τα μικρόφωνα μετρήσεων συνηθίζεται να έχουν μικρό διάφραγμα έτσι ώστε να είναι 

γραμμικά στις υψηλές συχνότητες. Όταν το διάφραγμα είναι μικρό η συχνότητα 

συντονισμού του μικροφώνου είναι πάνω από τα 20kHz με αποτέλεσμα την μέτρηση 

ακριβείας. 

 

Υπάρχει μεγάλο εύρος μικροφώνων για μετρήσεις από πολλές εταιρίες. Μεγάλο 

εύρος υπάρχει φυσικά και στο κόστος αγοράς ανάλογα με την επιθυμητή ακρίβεια 

μέτρησης. 

 

Ενδεικτικά μερικά μικρόφωνα μετρήσεων : 

 Mitey-Mike 

 Nady CM 100  

 Behringer ECM8000 

 Radio Shack Analog SPL Meter 

 Radio Shack Digital SPL Meter 

 dbx RTA-M 

 Neutrik 3382 

 DPA 4090 

 AKG C 451 EB with CK 22 capsule 

 Earthworks QTC-1 

 Josephson C617 Set    
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Συνθήκες μέτρησης και Προγράμματα Ανάλυσης και μετρήσεων 

 

Οι μετρήσεις των εταιριών κατασκευής ηχείων πραγματοποιούνται σε πολύ 

ελεγχόμενο περιβάλλον. Οι μετρήσεις λαμβάνουν χώρα σε έναν ανηχοϊκό  θάλαμο, 

ένα χώρο όπου δεν υπάρχουν ανακλάσεις, αντηχήσεις και εξωτερικές παρεμβολές. 

Ένας τέτοιος θάλαμος βρίσκεται στα εργαστήρια Ortfield όπου κατέχει τον τίτλο του 

πιο ήσυχου μέρους στον κόσμο . Ο δημιουργός του χώρου Steven Ortfield αναφέρει :  

 

«Όταν έχει ησυχία, τα αφτιά μας προσαρμόζονται. Όσο πιο ήσυχος ο χώρος, τόσα 

περισσότερα πράγματα αντιλαμβανόμαστε με την ακοή μας. Ακούμε τους χτύπους 

της καρδιάς μας, ακόμη και τα πνευμόνια μας! Σε αυτό το δωμάτιο, εμείς γινόμαστε 

ήχος.» 
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REW (Room EQ Wizard) 

 

 

To REW είναι το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις του ηχητικού 

συστήματος της εργασίας. Το συγκεκριμένο είναι ένα πρόγραμμα ανάλυσης 

ελεύθερου πεδίου με δύο λειτουργίες 

 

 Μέτρησης και ανάλυσης χώρων  

 Μέτρηση απόκρισης ηχείων 

Το REW μέσω της ηχητικής ανάλυσης που προσφέρει βοηθά στο να τροποποιηθεί 

όσο το δυνατόν καλύτερα η ακουστική ενός δωματίου όπως για παράδειγμα που 

πρέπει να τοποθετηθούν τα ηχεία για την βέλτιστη ακρόαση κ.α. Εμπεριέχει 

γεννήτριες για την δημιουργία ηχητικών τεστ όπως λευκό και ροζ θόρυβο. Ακόμη 

έχει την δυνατότητα μέτρησης του SPL(στάθμης ηχητικής πίεσης), της αντίστασης 

των ηχείων, της συχνοτικής απόκρισης, την μέτρηση της παραμόρφωσης του ήχου. 

Επιπλέον προσφέρει την δυνατότητα RTA διαγραμμάτων, του υπολογισμού του 

χρόνου αντήχησης, του υπολογισμού των παραμέτρων των Thiele-Small. Τέλος 

υπολογίζει τους συντονισμούς και τον χρόνο ανακλάσεων και έχει πολλά εργαλεία 

equalizer. 
  



31 
 

MLSSA (Maximum-Length Sequence System Analyzer) 

 

Άλλος ένας αναλυτής ελεύθερου πεδίου είναι ο MLSSA (προφέρεται Μελίσσα). Το 

περιβάλλον εργασίας είναι δύσχρηστο αλλά προσφέρει πλήθος αναλυτικών 

εργαλείων όπως : 

 

 Industry Standard  

 Εξόδους Pink-MLS και White-MLS  

 Ρυθμιζόμενο εύρος ζώνης: 1 kHz έως 40 kHz  

 Μετρήσεις μεγαφώνων  

 Ενσωματωμένες λειτουργίες QC PASS / FAIL  

 Thiele-Small παράμετροι με δυνατότητα SPO 

 Speech Intelligibility per IEC 60268-16  

 Ακουστική χώρων σύμφωνα με το ISO 3382 

 EQ για ρύθμιση χώρων   

   

ARTA Audio Measurement and Analysis Software 

 

 

Το πρόγραμμα ARTA διαθέτει τις εξής λειτουργίες μέτρησης: 

 γεννήτρια λευκού και ροζ θορύβου 

 σύστημα μέτρησης απόκρισης παλμών 

 αναλυτή Fourier 

 Φασματογράφο και αναλυτή THD 

 μετρητή της στάθμης της τάσης 
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Το πρόγραμμα ARTA είναι επίσης ένας ισχυρός αναλυτής: 

 

 απόκρισης συχνότητας 

 καμπύλης ETC 

 καμπύλης απόκρισης παλμού  

 ακουστικών παραμέτρων χώρου 

 κατευθυντικότητας σήματος 
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Στόχοι σχεδιασμού του συστήματος 
 

Το ηχητικό αυτό σύστημα στοχεύει σε τέσσερις τομείς. 

 Στον οικονομικό: Το ηχείο να είναι οικονομικότερο από αντίστοιχα προϊόντα 

 Στον τομέα της απόδοσης: Η ηχητική ένταση και η ακουστική ποιότητα  του 

συστήματος να πληροί τις προδιαγραφές μικρού PA.  

 Στον τομέα της ποιότητας κατασκευής: Το σύστημα χρειάζεται να είναι 

ανθεκτικό στην χρήση και στο χρόνο.  

 Στον τομέα της ενέργειας : Πόση αυτονομία θα έχει το σύστημα με την 

μπαταρία των 12Volt. 

 

 

Κατασκευή του ηχείου  
 

Λειτουργία με χρήση παραμέτρων Thiele-Small  

 

Ο όρος «Thiele-Small» συνήθως αναφέρεται σε ένα σύνολο ηλεκτρομηχανικών 

παραμέτρων που καθορίζουν την επίδοση σε χαμηλές συχνότητες ενός μεγαφώνου. 

Αυτές οι παράμετροι δημοσιεύονται στα χαρακτηριστικά των μεγαφώνων ώστε ο 

σχεδιαστής να έχει την απαραίτητη πληροφορία για την επιλογή των εκάστοτε 

μεγαφώνων. Πολλές από αυτές τις παραμέτρους ορίζονται αυστηρά για τη συχνότητα 

μηχανικού συντονισμού του μεγαφώνου, η προσέγγιση όμως είναι εφαρμόσιμη σε 

ένα συχνοτικό φάσμα όπου η κίνηση του διαφράγματος είναι καθαρά «πιστονική», 

όταν δηλαδή ο κώνος ταλαντώνει ομοιογενώς χωρίς να εισάγονται παραμορφώσεις 

(cone break up). Με χρήση αυτών των παραμέτρων, βρισκόμενος στη θέση του 

σχεδιαστή ηχείων, κάποιος μπορεί να προσομοιώσει ευέλικτα και άμεσα τη 

μετατόπιση, την ταχύτητα και την επιτάχυνση του κώνου, την εμπέδηση εισόδου 

(συνολική ηλεκτρομηχανοακουστική εμπέδηση) και την ακουστική έξοδο ενός 

συστήματος που απαρτίζεται από μεγάφωνο και καμπίνα. Συχνά, το αντικείμενο ενός 

μηχανικού σχεδίασης ηχείων αφορά τον καθορισμό της επιθυμητής επίδοσης σε 

πρώτη φάση και στη συνέχεια την επιλογή των θεμελιωδών παραμέτρων και την 

κατασκευή ή παραγγελία ενός μεγαφώνου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

(backwards). Αυτή η διαδικασία του καθορισμού παραμέτρων απευθείας από την 

επιθυμητή απόκριση είναι γνωστή ως σύνθεση.  

 

Οι παράμετροι Thiele/Small πήραν το όνομά τους από τους A. Neville Thiele 

(Australian Broadcasting Commission) Richard H. Small (University of Sydney), οι 

οποίοι παρουσίασαν αυτού του είδους την ανάλυση για μεγάφωνα. 

 Για την εξαγωγή και υπολογισμό των παραμέτρων Thiele/Small χρειάζονται οι τιμές 

των θεμελιωδών ηλεκτρομηχανικών παραμέτρων του μεγαφώνου :  

 

o Sd: ενεργός επιφάνεια του διαφράγματος (m2 )  

o Mms: μάζα του συστήματος διάφραγμα-πηνίο συμπεριλαμβανομένου του 

ακουστικού φορτίου (μάζα αέρα που παγιδεύει και «σπρώχνει» ο κώνος) (kg)  
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o Cms : ενδοτικότητα της ανάρτησης του κώνου (αντίστροφο της σκληρότητας) 

(m/N) Rms : μηχανική αντίσταση της ανάρτησης, εκφράζει τις απώλειες από 

τριβή (N∙s/m)  

o Le : αυτεπαγωγή πηνίου (mH) Re : DC ωμική αντίσταση του πηνίου (ohm)  

o Bl : γινόμενο μαγνητικής επαγωγής x μήκος πηνίου, ενδεικτικό του μεγέθους 

του μαγνήτη (T∙m)  

Αυτές οι παράμετροι κάποιες φορές είναι δύσκολο να μετρηθούν ενώ οι Thiele/Small 

προκύπτουν απλά από τη μέτρηση της συνολικής εμπέδησης. Έτσι λόγω 

πρακτικότητας αλλά και επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις ο οδηγός του 

μεγαφώνου είναι έτοιμος και οι κατασκευαστές ασχολούνται με τον περαιτέρω 

σχεδιασμό, είναι πιο βολικό να καταφύγουμε σε Thiele/Small.  

 

Περιγραφή των παραμέτρων Thiele/Small  

 

Συχνότητα μηχανικού συντονισμού  

 

 

Η συχνότητα για την οποία μεγιστοποιείται η ενέργεια που αποθηκεύεται στο 

συνδυασμό κινούμενης μάζας και ελατηρίου, και καταλήγει σε μέγιστη ταχύτητα του 

κώνου. Συνήθως είναι λιγότερο αποδοτικό να αναπαράγονται σήματα συχνότητας 

μικρότερης της Fs και σήματα εισόδου σημαντικά μικρότερης συχνότητας μπορούν 

να προκαλέσουν μεγάλες μετατοπίσεις διακινδυνεύοντας τη μηχανική αντοχή του 

μεγαφώνου.  

Ηλεκτρικός συντελεστής ποιότητας μεγαφώνου 

 

 

Ένα αδιάστατο μέγεθος που περιγράφει την ηλεκτρική απόσβεση του μεγαφώνου. 

Όσο το πηνίο κινείται μέσα στο μαγνητικό πεδίο, παράγει ένα ρεύμα που αντιτίθεται 

στην κίνηση αυτή. Η ανάστροφη ηλεκτρεγερτική δύναμη (Back EMF) μειώνει το 

συνολικό ρεύμα που διαρρέει το πηνίο μειώνοντας την ταλάντωση του κώνου και 

αυξάνοντας την εμπέδηση. Ο συντελεστής αυτός επηρεάζεται σημαντικά από την 

αντίσταση εξόδου του ενισχυτή και για σωστότερους υπολογισμούς η αντίσταση 

αυτή πρέπει να προστεθεί στην ωμική αντίσταση του πηνίου.  
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Μηχανικός συντελεστής ποιότητας  

 

 

Ένα αδιάστατο μέγεθος που περιγράφει τη μηχανική απόσβεση του οδηγού, δηλαδή 

τις απώλειες λόγω ανάρτησης. Υψηλό Qm σημαίνει λιγότερες μηχανικές απώλειες. Ο 

συντελεστής αυτός κυρίως επηρεάζει την εμπέδηση του μεγαφώνου καθώς υψηλή 

τιμή του σηματοδοτεί υψηλό μέγιστο της εμπέδησης. 

Συνολικός συντελεστής ποιότητας  

 

 

Ένα αδιάστατο μέγεθος που εκφράζει το συνδυασμό ηλεκτρικής και μηχανικής 

απόσβεσης. Η τιμή του Qt είναι ανάλογη της αποθηκευμένης ενέργειας προς την 

ενέργεια που χάνεται και ορίζεται στη μηχανική συχνότητα συντονισμού.  

 

Όγκος ισοδύναμης ενδοτικότητας  

 

  

Είναι ένα μέτρο της σκληρότητας του ελατηρίου με τον οδηγό να εκπέμπει σε 

ελεύθερο χώρο. Αντιπροσωπεύει τον θεωρητικό όγκο αέρα που έχει την ίδια 

σκληρότητα με την ανάρτηση του μεγαφώνου όταν αυτό υλοποιείται με πιστόνι της 

ίδιας ενεργού επιφάνειας με τον κώνο. 
 

Οι επιστήμονες Thiele και Small καθόρισαν τις πλείστες των σχέσεων και όρων που 

σήμερα χρησιμοποιείται για την περιγραφή του τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα 

μεγάφωνο και μεταξύ μεγαφώνου και μιας προκαθορισμένων διαστάσεων καμπίνας. 

Η εργασία τους θεωρείται βασική για τα κριτήρια μετρήσεων των μεγαφώνων και 

είναι γνωστή ως “παράμετροι Thiele-Small”. 

Όλοι οι κατασκευαστές μεγαφώνων χρησιμοποιούν τις “παραμέτρους Thiele-Small 

ώστε να επιτρέπουν στον σχεδιαστή να κάνει σύγκριση μεταξύ 

μεγαφώνων διαφορετικών εταιρειών αλλά και να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τον σχεδιασμό των διαστάσεων της καμπίνας και του crossover 
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Ο συντελεστής ποιότητας (Q) και η απόκριση του κουτιού 

 

 Ο κύριος λόγος τοποθέτησης ενός μεγαφώνου σε ένα κουτί συγκεκριμένων 

διαστάσεων είναι για να ελεγχθούν τα χαρακτηριστικά απόκρισης του συνδυασμού 

των δύο. Η κύρια μέθοδος ελέγχου είναι η μέτρηση και η ρύθμιση του συντελεστή 

ποιότητας (Q), ο οποίος είναι ένας όρος που περιγράφει το μέγεθος του συντονισμού 

του ηχείου. Το πόσο έντονος είναι ο συντονισμός του συστήματος είναι ανάλογος με 

την τιμή του συντελεστή ποιότητας. Συγκεκριμένες τιμές του συντελεστή ποιότητας 

αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην απόκριση συχνότητας . 

Υψηλές τιμές του Q που βρίσκονται στη στενή περιοχή του ένα, τείνουν να έχουν 

«ζεστό» και «γεμάτο» ήχο τον οποίο οι άνθρωποι της βιομηχανίας ηχητικών 

συστημάτων, χαρακτηρίζουν ως πιο πιθανό για αυξημένες πωλήσεις. 

 

 Χαμηλότερες τιμές κοντά στο 0,8 ακούγονται πιο λεπτομερώς λόγω βελτιωμένης 

μεταβατικής συμπεριφοράς και σε σύγκριση με την προηγούμενη τιμή κάπως ρηχά. 

 Στην περιοχή όπου Q=0,5 ο ήχος παρομοιάζεται ως υπερβολικά «τεντωμένος» και με 

μεγάλη απόσβεση, αν και ορισμένοι πιστεύουν ότι η περιοχή από 0,5 έως 0,6 είναι η 

ιδανική.  

Γενικότερα τιμές του συντελεστή ποιότητας μεγαλύτερες από 1,2 θεωρούνται 

ανεπιθύμητες 
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Ιδανικό μέγεθος καμπίνας ηχείου με βάση το μεγάφωνο 

 

Τοποθετήθηκαν τα μεγάφωνα σε δυο διαφορετικά μεγέθη καμπίνας το ένα 1.96lt με 

διαστάσεις 14x14x10cm, και το δεύτερο 4.86lt με διαστάσεις 18x18x15cm.  
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Μετά το τεστ παρατηρείται πως δεν υπάρχει αισθητή διαφορά με το μεγαλύτερο 

κουτί από την πλευρά της απόδοσης (SPL) όπως φαίνεται στα παρακάτω 

διαγράμματα. 

Εφόσον στόχος της εργασίας είναι η φορητότητα, το κουτί δημιουργήθηκε όσο το 

δυνατόν μικρότερο με την μεγαλύτερη απόδοση.  

 

Τα μεγάφωνα μετρήθηκαν με μικρόφωνο μετρήσεων στις εξής αποστάσεις: 

30cm, 50cm και 100cm. 

 
 

Στο κουτί των 1.96 λίτρων: 

 

SPL μέτρηση στα 30 εκατοστά 

 

Το διάγραμμα της έντασης με την συχνότητα είναι μια ευθεία στα 30cm, αν εξαιρεθεί 

μια ελαφριά ενίσχυση στα 50Hz και μια βύθιση που ξεκινά στα 18kHz.  
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SPL μέτρηση στα 50 εκατοστά  

Εδώ παρατηρείται μια βύθιση στα 70Hz που δεν υπήρχε στα 30cm.   

 

 

 

 

 

SPL μέτρηση στο ένα μέτρο  

 

Όσο μεγαλώνει η απόσταση οι χαμηλές συχνότητες γίνονται όλο και πιο αδύναμες. 

Ακόμη πιο απότομη βύθιση της έντασης στα 70Hz . 
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Στο κουτί των 4.86 λίτρων: 

 

SPL μέτρηση στα 30 εκατοστά 
 

 

 

 

 

 

 

SPL μέτρηση στα 50 εκατοστά 
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SPL μέτρηση στα 1 μέτρο 

 

Εδώ παρατηρείται μια πιο έντονη βύθιση στα 80Hz .Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό 

λόγο απόστασης (στο ένα μέτρο) αλλά και μεγέθους μεγαφώνων (τα 3.5 ίντσες 

μεγάφωνα δεν μπορούν να αναπαράγουν τις χαμηλές συχνότητες σε ίδια ένταση με 

τις υψηλές. 

 

 

Οι μετρήσεις δείχνουν μια σχεδόν ευθεία γραμμή από τα 90Hz έως τα 12kHz . 

O κάθετος άξονας απεικονίζει την ένταση σε decibel (SPL) ενώ ο οριζόντιος την 

συχνότητα σε hertz. 

Στο μεγαλύτερο κουτί (σχεδόν διπλάσιος όγκος)  τα αποτελέσματα στις χαμηλές 

συχνότητες θα έπρεπε να είναι καλύτερα (λιγότερη βύθιση). Όμως μελετώντας τα 

διαγράμματα παρατηρούμε ότι δεν παρουσιάζουν έντονες διαφορές. Έτσι επιλέχθηκε 

λόγω φορητότητας να κατασκευσθεί όσο το δυνατόν μικρότερη καμπίνα. 
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Μεγάφωνο ΑΝ3510 της Celestion 

 

To μεγάφωνο της Celestion, AN3510 είναι ένα μεγάφωνο 3,5 ιντσών (8,89 εκατοστά) 

διάμετρο με μαγνήτη νεοδυμίου. Παρά το μέγεθος του είναι ευρέως φάσματος (full 

range speaker) με τις υψηλές συχνότητες να διαχέονται καλύτερα λόγω τις 

κατασκευής του.  

Το μεγάφωνο έχει ελάχιστο βάρος και το τετράγωνο σασί του βοηθάει στην 

τοποθέτηση πολλαπλών μεγαφώνων χωρίς απώλεια χώρου. 

Η κύρια εφαρμογή του μεγαφώνου είναι οι συστοιχίες(line arrays) ηχείων καθώς 

προσφέρει κατευθυντικότητα και ένταση.  

 

Μετά από πολλές δοκιμές και μετρήσεις μεγαφώνων ίδιου αλλά και μεγαλύτερου 

μεγέθους, το AN3510 ξεχώρισε. Η καθαρότητα του ήχου, η συχνοτική απόκριση, η 

ένταση και η κατευθυντικότητα του συγκεκριμένου μεγαφώνου είναι αξιοσημείωτη 

για την κατηγορία τιμής του. 
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Ο ενισχυτής WINGONEER TDA7498E 

  
Ο συγκεκριμένος ενισχυτής χρησιμοποιεί την πλακέτα TDA7498E, σε συνδυασμό με 

dual-core τεχνολογία με αποτέλεσμα την καθαρότητα του ήχου. Ο ενισχυτής είναι 

τεχνολογίας class D και παρέχει ισχύ πολλών watt και χαμηλά επίπεδα θερμότητας σε 

συνδυασμό με το πολύ μικρό του μέγεθος. Επίσης για την αποφυγή της 

υπερθέρμανσης διαθέτει ανεμιστήρα με θερμοστάτη.  

Οι έξοδοι left&right θεωρητικά φτάνουν έως 160watt αλλά μετά από μετρήσεις το 

τελικό αποτέλεσμα είναι 114watt RMS. Ο ενισχυτής διαθέτει τέσσερις ρυθμίσεις 

ευαισθησίας(gain)  29.6 dB, 33.1 dB, 35.6 dB και 35.6dB  για πιο δυνατό σήμα.  

 Η είσοδος ακουστικού σήματος της πλακέτας ενίσχυσης διαθέτει βύσμα RCA.  

 

Χαρακτηριστικά : 

• Τύπος πλακέτας : TDA7498E 

• Ισχύς εισόδου: DC12-36V 

• Ισχύς εξόδου: 2x160W 

• Αντίσταση εισόδου: 2x51K 

• Αντίσταση εισόδου: 4-6-8ohm 

• Εύρος συχνοτήτων: 14-100Kz 

• THD: 10% 

• Κανάλια εξόδου: 2 (left-right) 

• Διαστάσεις: 109x79x23mm. 
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Ενισχυτής τάσης DEOK DC 12V Buck Boost Converter 

 

Η συγκεκριμένη πλακέτα μετατρέπει την τάση του ρεύματος από μία πηγή DC. Για 

παράδειγμα αν η τάση εισόδου από την πηγή είναι 12v αλλά η συσκευή που 

τροφοδοτείται χρειάζεται είτε παραπάνω είτε λιγότερα volt για να λειτουργήσει, μέσω 

αυτής της πλακέτας διαμορφώνεται ακριβώς η τάση που χρειάζεται η συσκευή.  

Επίσης διαθέτει βολτόμετρο και μια οθόνη LED έτσι ώστε να παρακολουθείται η 

τάση εισόδου και η τάση εξόδου. Ακόμη διαθέτει διακόπτη τροφοδοσίας ρεύματος. 

 

Χαρακτηριστικά :  
 

 Τάση εισόδου: DC 5.0-25V 

 Τάση εξόδου: DC 0.5V-30V (ρυθμιζόμενο) 

 Συνεχές ρεύμα εξόδου: 2Α (μέγιστο) 

 Συνεχές ρεύμα εισόδου: 2Α (μέγιστο) 

 Ισχύς εισόδου / εξόδου: 25W (μέγιστο) 

 Χρώμα οθόνης: Κόκκινο 

 Διαστάσεις: 47x41x16 mm 
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Μπαταρία 12v 
 

 

Η NP7-12L Yuasa είναι επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου VRLA βαθιάς 

εκφόρτισης 12Volt 7Ah με μεγάλη διάρκεια ζωής για συστήματα ασφαλείας 

συναγερμούς, UPS. Είναι αρίστης ποιότητας  και τα στοιχεία της είναι 

κατασκευασμένα με πρωτογενή υλικά που της εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής 

και άριστη συμπεριφορά λειτουργίας. Έτσι ο μέσος χρόνος ζωής της 

είναι μεγάλος για αυτό και αποτελεί άριστη επιλογή αγοράς. Είναι σχεδιασμένη να 

λειτουργεί σε κατάσταση αναμονής. Μία συνήθης χρήση της είναι στους πίνακες των 

συστημάτων ασφαλείας, στα ασανσέρ (ανελκυστήρες ) και γενικώς όπου απαιτείται 

υψηλή ποιότητα στην μπαταρία. 
 
 

 Διαστάσεις : 150x94x65 mm. 

 Βάρος : 2,330 kg 

 Διαστάσεις ακροδεκτών : 6,5x7,8x1 mm.  
 
 

Η συγκεκριμένη μπαταρία επιλέχτηκε για την κατασκευή λόγω του μικρού βάρους 

και των διαστάσεων της. Η χωρητικότητα των 7Ah είναι ιδανική αυτοδυναμία για να 

τροφοδοτήσει ολόκληρο το σύστημα πάνω από τρεις ώρες. Ακόμη είναι ανθεκτική σε 

κραδασμούς και δεν έχει απώλειες υγρών. 
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Υλικό κατασκευής καμπίνας  
 

 

Για την κατασκευή ηχείων ένα από τα πλέον αξιόπιστα και ποιοτικά ( υλικά 

είναι και το κόντρα πλακέ θαλάσσης.  

Το κόντρα πλακέ κατασκευάζεται από λεπτά φύλλα ξύλου τα οποία συγκολλούνται 

μαζί, με αντίθετη φορά για περισσότερη αντοχή. Ο αριθμός των φύλλων αυτών 

συνήθως είναι μονός έτσι ώστε τα εξωτερικά φύλλα να έχουν την ίδια κατεύθυνση. Η 

συγκόλληση μεταξύ των φύλλων αυτών γίνεται κάτω από υψηλή πίεση και 

θερμοκρασία. Χρησιμοποιούνται ισχυρές κόλλες (φαινολικές ρητίνες) με αποτέλεσμα 

το κόντρα πλακέ που παράγεται να δείχνει σαν ένα ενιαίο υλικό ξυλείας. 

Κατασκευές υψηλών προτύπων μπορούν να βελτιστοποιηθούν περαιτέρω 

χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο υλικό. Λόγω του ελαφριάς, ομαλής και επίπεδης 

επιφάνειας προσφέρει την βέλτιστη βάση για οποιαδήποτε υπερκείμενη κατασκευή. 

 

Το κόντρα πλακέ Ρωσικής σημύδας (birch plywood) είναι ένα υψηλής ποιότητας 

πολλαπλών χρήσεων προϊόν για διάφορες εφαρμογές όπου απαιτείται άριστη 

αντίσταση στην αναλογία βάρους. 

 

Ιδιότητες: 

 εξαιρετική αναλόγια αντοχών/βάρους 

 λεία ομαλή και σκληρή επιφάνεια 

 ευρύ φάσμα διαστάσεων με αυστηρές ανοχές 

 υψηλή αντοχή στην υγρασία 

 ομοιόμορφοι ηχητικοί συντονισμοί    
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Χρήση: 

 κατασκευή καμπίνας ηχείων 

 υποστρώματα δαπέδων 

 επιπλοποιία 

 πατώματα οχημάτων 

 κουφώματα εξωτερικού χώρου 
 

Η Ρωσική σημύδα είναι ίσως η καλύτερη επιλογή για την κατασκευή του 

συγκεκριμένου συστήματος διότι είναι ελαφρύ ξύλο με πολλά στρώματα από λεπτές 

φέτες ξύλου με αποτέλεσμα να δονείται αποτελεσματικότερα από άλλα είδη ξύλου. 

Επίσης είναι φθηνότερο από άλλα είδη ξύλου κατάλληλα για κατασκευή καμπίνας 

ηχείων, χωρίς να προσφέρει λιγότερα από άποψη ποιότητας.  
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Κατασκευή της καμπίνας   
 

Αφού υπολογίστηκαν τα λίτρα και οι διαστάσεις της καμπίνας του συστήματος, 

σχεδιάστηκε στο Autocad (πρόγραμμα γραμμικού σχεδίου) και δημιουργήθηκε ένα 

3d μοντέλο του ηχείου. Οι τελικές διαστάσεις του συστήματος είναι 

43cm*23cm*15cm με πάχος ξύλου 12mm.   

 

 

 

Ύστερα έγινε η αγορά και η κοπή των ξύλων και ξεκίνησε η συναρμολόγηση.  

Κόπηκαν τα ξύλα σε διαστάσεις :  

 

 2 τεμάχια 15cm x 20cm 

 2 τεμάχια 15cm x 23cm 

 2 τεμάχια 43cm x 23cm 

 2 τεμάχια 40.6cm x 15cm 
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Χρησιμοποιήθηκαν καβίλιες , ξυλόκολλα  και βίδες για την ένωση των πλευρών του 

συστήματος. 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία δημιουργήθηκαν δύο καμπίνες για τα 

μεγάφωνα και ένας χώρος για τον ενισχυτή, την μπαταρία και τον μετατροπέα τάσης.  
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Οι δύο καμπίνες των μεγαφώνων αφού ενισχύθηκαν με ηχοαπορροφητικό υλικό 

σφραγίστηκαν μόνιμα με βίδες ενώ ο χώρος του ενισχυτή και της μπαταρίας είναι 

εύκολα προσβάσιμος έτσι ώστε η αλλαγή της μπαταρίας να είναι εφικτή. 

 

 

 

 

 

Τοποθετούνται η μπαταρία, ο ενισχυτής, ο μετατροπέας τάσης και τα μεγάφωνα και 

τοποθετείται ένας διακόπτης εναλλαγής του κυκλώματος τροφοδοσίας συνδεδεμένος 

με το βύσμα τροφοδοσίας και την μπαταρία. 
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Τοποθετήθηκαν οι σχάρες προστασίας των μεγαφώνων. 
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Τέλος τοποθετήθηκε ένας ακροδέκτης διασύνδεσης ηχείων τύπου Speakon για την 

τροφοδοσία και άλλων ηχείων από τον ενισχυτή. 
 

   

Συνδεσμολογία  
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Από πλευράς τροφοδοσίας το σύστημα χωρίζεται σε δύο σκέλη μέσω του διακόπτη 

στο πίσω μέρος του ηχείου.  

 

 Το πρώτο σκέλος ενεργοποιείται όταν το σύστημα δουλεύει με την μπαταρία. 

Το κύκλωμα αποτελείται από την μπαταρία, τον μετατροπέα τάσης, τον 

ενισχυτή και τα μεγάφωνα. Τα 12V μέσω των πόλων της μπαταρίας 

μεταφέρονται στον μετατροπέα τάσης. Εκεί το ρεύμα ενισχύεται και 

σταθεροποιείται στα 30V. Από την έξοδο του μετατροπέα το ρεύμα περνά 

στον ενισχυτή και τον τροφοδοτεί με τάση 30V και ένταση 2A. Στην συνέχεια 

ο ενισχυτής συνδέεται με τα μεγάφωνα από τις δύο εξόδους (left και right). 

 Το δεύτερος σκέλος ενεργοποιείται όταν τροφοδοτούμε το σύστημα με 

τροφοδοτικό. Τότε ταυτόχρονα τροφοδοτείται το σύστημα και φορτίζει η 

μπαταρία. Αρχικά το τροφοδοτικό συνδέεται στην υποδοχή στο πίσω μέρος 

του συστήματος. Εκεί το ρεύμα τροφοδοτεί δυο κυκλώματα, την φόρτιση της 

μπαταρίας μέσω ενός εξωτερικού φορτιστή και την τροφοδοσία του 

συστήματος μέσω του μετατροπέα τάσης και από εκεί στον ενισχυτή. 
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Συμπεράσματα  
 

 

Τα εξαρτήματα που απαρτίζουν το σύστημα επιλέχθηκαν με γνώμονα το κόστος, την 

απόδοση, την φορητότητα, την ποιότητα κατασκευής και την αντοχή. Μετά από 

πολλές δοκιμές και έρευνα αγοράς, βρέθηκαν τα παρελκόμενα του συστήματος με 

συνολικό κόστος 150€ Στην ίδια κατηγορία ισχύος και δυνατοτήτων τα προϊόντα που 

κυκλοφορούν στο εμπόριο έχουν εναρκτήρια τιμή διπλάσια από το σύστημα που 

κατασκευάστηκε. Επομένως στον οικονομικό τομέα, ο στόχος της προσιτής τιμής 

έχει επιτευχθεί. 

  

Επίσης στον τομέα της απόδοσης επιτεύχθηκε ο αρχικός στόχος, να καλύπτει τις 

προδιαγραφές PA(Public Address), καθώς το συνολικό SPL του συστήματος είναι 

90dB και σε συνδυασμό με την ισχύ του ενισχυτή (114 watt), το σύστημα μπορεί να 

ανταπεξέλθει ως monitor σε συνθήκες συναυλίας. Το σύστημα είναι 

υπερκατευθυντικό με αποτέλεσμα να στέλνει το ηχητικό σήμα χωρίς συχνοτικές 

απώλειες προς τον μουσικό. 

 

Από την πλευρά της ποιότητας της κατασκευής, το κόντρα πλακέ από Ρωσική 

σημύδα είναι ανθεκτικό και τα πολλά στρώματα λεπτού ξύλου δημιουργούν μια 

ελαστικότητα στο κουτί με αποτέλεσμα την απορρόφηση κραδασμών και αποφυγή 

συντονισμών.  

 

Το σύστημα λειτουργεί με μπαταρία αλλά και με ρεύμα. Η επιλογή της μπαταρίας 

ήταν σημαντική απόφαση που καθόριζε όχι μόνο την αυτονομία του συστήματος 

αλλά και τις διαστάσεις. Η μπαταρία που επιλέχθηκε έχει τάση 12V και 

χωρητικότητα 7Ah. Συνδυάζοντας την συγκεκριμένη μπαταρία με τον ενισχυτή 

κλάσης D, η αυτοδυναμία του συστήματος φτάνει τις τέσσερις ώρες. 

 

Τέλος κύριος στόχος του συστήματος αποτέλεσε η φορητότητα και το μικρό μέγεθος. 

Το βάρος δεν ξεπερνά τα 3,5 κιλά και οι διαστάσεις είναι 43cmX23cmX15cm με 

αποτέλεσμα την πραγματοποίηση ενός φορητού συστήματος για μουσικούς. 
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Επίπεδα βελτίωσης  
 

Το συγκεκριμένο σύστημα δημιουργήθηκε με γνώμονα κάποιους στόχους, οι οποίοι 

επιτεύχθηκαν. Όμως υπάρχουν πολλές πιθανές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις ανάλογα 

με την χρήση του συστήματος τις απιτήσεις και το περιβάλλον που θα 

χρησιμοποιηθεί. 

Τα επίπεδα βελτίωσης αφορούν: την κατασκευή, την απόδοση, την ισχύ και την 

αυτονομία. 

Για την βελτίωση της κατασκευής μπορούν να επιλεγούν καλύτερης ποιότητας ξύλα 

διαφορετικής σχεδίασης καμπίνα  και φόρτιση τύπου bass reflex. 

Για τη βελτίωση της απόδοσης μπορούν να επιλεγούν ακόμα πιο ποιοτικά μεγάφωνα 

καθώς και να προστεθούν μεγάφωνα υψηλών συχνοτήτων (tweeter). 

Όσο για τα επίπεδα βελτίωσης ισχύος μπορούν να γίνουν πειραματισμοί με 

διαφορετικό ενισχυτή διαφορετικής κλάσης και διαφορετικής ισχύος. 

Μία ολοκληρωμένη πρόταση βελτίωσης είναι να δημιουργηθεί μία καμπίνα με 

επιπλέον ενισχυτή και ένα μεγάφωνο χαμηλών συχνοτήτων ώστε με την βοήθεια ενός 

κυκλώματος διαχωρισμού συχνοτήτων (Crossover) να λειτουργεί σαν subwoofer και 

να έχουμε έτσι πολύ πιο πλήρες συχνοτικό αποτέλεσμα. 

Μία άλλη ολοκληρωμένη πρόταση βελτίωσης είναι η προσθήκη ενός παρόμοιου 

ηχητικού συστήματος χωρίς τον ενισχυτή και την μπαταρία που θα λειτουργεί σαν 

ένα παθητικό ηχείο, διπλασιάζοντας την ισχύ και την ένταση του συστήματος. 

Τέλος, όσον αφορά την ενέργεια και την τροφοδοσία, υπάρχουν επίπεδα βελτίωσης 

και εδώ καθώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μία μεγαλύτερη ή διαφορετικής 

τεχνολογίας μπαταρία όπως για παράδειγμα ιόντων λιθίου. 
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