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Ειςαγωγι 

 Το κζμα τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ «Ακουςτικι βελτίωςθ ςκθνισ με χριςθ 

μεταωερόμενου ακουςτικοφ κελφωουσ ορχιςτρασ». Ρρόκειται για μία εργαςία θ οποία 

ςυγκεντρϊνει μελζτεσ και ςτοιχεία πάνω ςτο κζμα καταςκευισ ακουςτικοφ κελφωουσ 

ορχιςτρασ. Κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ςαν ζνασ προςεγγιςτικόσ οδθγόσ για τθ 

διαδικαςία ςχεδιαςμοφ μιασ τζτοιασ καταςκευισ  για ζναν μουςικό, ο οποίοσ δεν ζχει 

γνϊςεισ πάνω ςτθν ακουςτικι χϊρων. Θ μελζτθ είναι προςανατολιςμζνθ για να ικανοποιεί 

τισ ανάγκεσ κυρίωσ μικρϊν μουςικϊν ςυνόλων, ι μουςικισ δωματίου. Το ακουςτικό 

κζλυωοσ είναι ζνα πολφ ςθμαντικό εργαλείο για το ςυντονιςμό τθσ ορχιςτρασ  με το 

ςυναυλιακό χϊρο και επίςθσ εμπλουτίςει τθ μουςικι εκτζλεςθ από ζνα μθ ικανοποιθτικό 

ακουςτικά περιβάλλον. Αυτι θ μεταωερόμενθ καταςκευι είναι απαραίτθτθ για χϊρουσ 

πολλαπλϊν χριςεων  ϊςτε να γίνεται εφκολα και γριγορα θ αλλαγι τθσ ακουςτικισ 

ςυμπεριωοράσ κυρίωσ ςτθν περιοχι τθσ ςκθνισ αλλά και ςτισ κζςεισ ακροατθρίου. Μετά το 

πζρασ τθσ ςυναυλίασ το μεταωερόμενο ακουςτικό κζλυωοσ μπορεί να αωαιρεκεί από τθ 

ςκθνι και να αποκθκευτεί ςε κάποιον παραςκθνιακό χϊρο. 

 Στθν διαδικαςία ςχεδιαςμοφ του ακουςτικοφ κελφωουσ χρθςιμοποιικθκε το 

Αμωικζατρο Τελετϊν του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ ϊςτε πρϊτον να αποτελζςει ζνα 

παράδειγμα πάνω ςτον τρόπο χειριςμοφ των πραγματικϊν δεδομζνων που κα διακζτει ζνασ 

μουςικόσ για ζνα ςυναυλιακό χϊρο, δεφτερον για να ανταποκρίνεται θ εργαςία ςε 

πραγματικζσ καταςτάςεισ και τρίτον να αποτελζςει πικανόν και μια ακουςτικι πρόταςθ για 

τθ βελτίωςθ τθσ ακουςτικισ του ςυγκεκριμζνου χϊρου. 

 Στα πρϊτα κεωάλαια παρουςιάηονται κάποια βαςικά ςτοιχεία για τον ιχο, για τον 

τρόπο ςυμπεριωοράσ του ςε κλειςτοφσ χϊρουσ και ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι 

ακουςτικζσ απαιτιςεισ χϊρων για τθν παραγωγι ενόσ υποκειμενικά «καλοφ» ιχου. Στο 

τζταρτο κεωάλαιο αναωζρονται κάποια βαςικά κεωρθτικά ςτοιχεία και επιςτθμονικζσ 

μελζτεσ πάνω ςτθν καταςκευι ακουςτικϊν κουβοφκλιων ορχιςτρασ. Στο πζμπτο κεωάλαιο 

αναλφεται όλθ θ διαδικαςία για τθν ςχεδίαςθ του κελφωουσ και το ζκτο περιλαμβάνει μία 

ςυνολικι προςζγγιςθ πάνω ςτα πικανά υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν και ςτθ ςυνζχεια 

παρατίκεται μία ςειρά προτεινόμενων υλικϊν για τθν καταςκευι. Στο ζβδομο κεωάλαιο 

παρουςιάηονται μερικοί τρόποι για να μπορεί να εξεταςτεί ποςοτικά και ποιοτικά θ 

ακουςτικι πρόταςθ και να προβλεωκοφν ανεπικφμθτα αποτελζςματα πριν καταςκευαςτεί. 

  



- 5 - 
 

1. Βαςικζσ ζννοιεσ 

1.1. Ηχθτικό κφμα:  Ρροκαλείται από μια διαταραχι των ςωματιδίων του αζρα ι  

οποιουδιποτε άλλου ελαςτικοφ μζςου θ οποία διαδίδεται ςτο χϊρο υπό μορωι κφματοσ. 

Το θχθτικό κφμα, ι αλλιϊσ ιχοσ, γίνεται αντιλθπτό μζςω του μθχανιςμοφ ακοισ ωσ 

ερζκιςμα και αποτελεί μία από τισ βαςικζσ αιςκιςεισ του ανκρϊπου. Το θχθτικό κφμα για 

να διαδοκεί, απαιτείται ζνα μζςο διάδοςθσ, όπωσ ο αζρασ. *9,17] 

Ο ιχοσ χαρακτθρίηεται από τα εξισ ςτοιχεία: Το μικοσ κφματοσ, τθ ςυχνότθτα και τθν 

ταχφτθτα. Το μικοσ κφματοσ (λ)  είναι θ 

απόςταςθ που διανφει το κφμα ςε 

διάρκεια μιασ περιόδου. Μπορεί να 

μετρθκεί μεταξφ δφο ςθμείων που 

απζχουν το ίδιο από τθ κζςθ ιςορροπίασ 

και ζχουν τθν ίδια κατεφκυνςθ. Συχνότθτα 

(f) εκωράηει το πλικοσ των ταλαντϊςεων 

που πραγματοποιοφνται ςτθ μονάδα του 

χρόνου. Τα δυο αυτά μεγζκθ ςυνδζονται 

με τθν εξισ ςχζςθ:    

         (  )  
              (      )

              ( )
  ι     

 

 
  [9,17] 

Ππου c είναι θ ταχφτθτα του ιχου ςτον αζρα και ιςοφται με 344 m/sec υπό 

κανονικζσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ. Κάκε ελαςτικό μζςο ζχει μια οριςμζνθ 

ταχφτθτα διάδοςθσ του ιχου. *9, 17] 

Φάςθ:  Πταν το πρϊτο ςθμείο (αωετθρία) του θχθτικοφ  κφματοσ ξεκινά από τθ κζςθ 

ιςορροπίασ και κινείται προσ τα κετικά τότε κεωρείται ότι θ ωάςθ του είναι 0. Οποιοδιποτε 

άλλο ςθμείο του θχθτικοφ κφματοσ κεωρείται ότι ζχει ωάςθ, γιατί ζχει περάςει κάποιοσ 

χρόνοσ t μζχρι τθν άωιξθ τθσ διαταραχισ ςτο ςθμείο αυτό. Επίςθσ, ζςτω ότι τθ χρονικι 

ςτιγμι t=0 το πρϊτο ςθμείο του θχθτικοφ κφματοσ  δε βρίςκεται ςε κζςθ ιςορροπίασ ι δεν 

κινείται προσ τα κετικά κεωρείται ότι είναι ςε ωάςθ. Θ διαωορά ωάςθσ εκωράηεται ςε 

μοίρεσ ι ακτίνια και κυμαίνεται μεταξφ 0 και 360ο ι 0 και 2π rad. [17] 

1.2. Ηχθτικό πεδίο: Σε ελεφκερο πεδίο,( ςε χϊρο όπου ο ιχοσ δεν ανακλάται, δεν 

απορροωάται, δεν περικλάται δεν διακλάται, δεν διαχζεται και δεν εμωανίηει 

ςυντονιςμοφσ, δθλαδι διαδίδεται ςε ευκείεσ γραμμζσ ανεπθρζαςτο από το περιβάλλον) 

είναι ο χϊροσ όπου μεταδίδονται τα θχθτικά  κφματα.  [9] 

1.3. Σε κάκε θχθτικό πεδίο μποροφμε να ζχουμε δυο περιπτϊςεισ ιχων, τον απλό ι τον 

ςφνκετο. Ο απλόσ ιχοσ ι απλόσ τόνοσ είναι αυτόσ που παράγεται από μια θμιτονοειδι 

μθχανικι διαταραχι, όπωσ είναι μια νότα από το χτφπθμα ενόσ διαπαςϊν. Σφνκετοσ ιχοσ 

Κυματομορφι θχθτικοφ κφματοσ  Ρθγι: [17] 
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είναι κάκε ιχοσ που δεν είναι απλόσ και αποτελείται από δφο ι περιςςότερουσ απλοφσ 

ιχουσ. *9] 

1.4. Ηχθτικι πίεςθ, decibel: Στισ κακθμερινζσ μασ πρακτικζσ δθμιουργικθκε θ ανάγκθ 

μζτρθςθσ τθσ ζνταςθσ του ιχου, δθλαδι το πόςο δυνατόσ είναι ζνασ ιχοσ. Ο αζρασ ζχει μια 

ςυγκεκριμζνθ τιμι για τθν ατμοςωαιρικι πίεςθ. Θ παραγωγι ενόσ ιχου ςτο χϊρο προκαλεί 

μεταβολι τθσ ατμοςωαιρικισ πίεςθσ (αραιϊματα και πυκνϊματα).  Κάκε τζτοια μεταβολι 

ονομάηεται θχθτικι πίεςθ και μονάδα μζτρθςισ τθσ είναι το  pascal (Pa).  Λόγω του ότι ςτον 

ιχο ζχουμε μεγάλεσ διακυμάνςεισ τθσ μονάδασ μζτρθςθσ και το ανκρϊπινο αυτί  εκτιμά τον 

ιχο με λογαρικμικζσ ςχζςεισ εδραιϊκθκε ζνασ νζοσ όροσ , αυτόσ του decibel (dB). Tα 0 

decibel αντιςτοιχοφν ςε πίεςθ με 20 μPa ςτον αζρα και ιςχφει θ εξισ ςχζςθ:  

          
 

  
          

Ππου p είναι θ ενεργόσ  τιμι τθσ θχθτικισ πίεςθσ και p0  είναι θ θχθτικι πίεςθ αναωοράσ. Τα 

0 dB ςυμπίπτουν με το κάτω όριο του αντιλθπτοφ ιχου ςτον αζρα, το κόρυβο των μορίων 

του αζρα ςτο τφμπανο του αυτιοφ και ονομάηεται κατϊωλι ακουςτότθτασ. Ενϊ το ανϊτερο 

όριο που μπορεί να δεχτεί το ανκρϊπινο αυτί είναι  μεταξφ 120dB με 140dB ςτο οποίο 

δθμιουργείται δυςωορία ι και πόνοσ. *5, 17, 9] 

Άκροιςμα πθγϊν θχθτικισ πίεςθσ. Θ θχθτικι πίεςθ δυο ι περιςςότερων πθγϊν που 

βρίςκονται ςτο ίδιο θχθτικό πεδίο δεν υπολογίηεται με μια απλι αρικμιτικι πρόςκεςθ των 

τιμϊν των decibel τθσ κάκε πθγισ  κακϊσ το decibel είναι λογαρικμικό μζγεκοσ. Για 

παράδειγμα, ζςτω ότι 1 θχείο παράγει L1= 30 dB  και ζνα άλλο παράγει L2 = 35 dB  τότε θ 

ςυνολικι ςτάκμθ πίεςθσ LT  μπορεί να υπολογιςτεί από τθ ςχζςθ:   

 LT =    (  
  

   +  
  

  )   [5] 

Για τθν αποωυγι δφςκολων υπολογιςμϊν ζχει κακιερωκεί μια απλοφςτερθ μζκοδοσ όπου:  

α) υπολογίηουμε τθ διαωορά (ΔL) τθσ ςτάκμθσ τθσ θχθτικισ πίεςθσ των δυο  θχείων και ςτθ 

ςυνζχεια β) ανάλογα με τθ τιμι τθσ διαωοράσ προςκζτουμε τον αντίςτοιχο αρικμό, που 

υπάρχει ςτο διάγραμμα 1.1, ςτθν πθγι  με τθν μεγαλφτερθ τιμι. *4] 

 Αν ΔL> 10 τότε μποροφμε να αγνοιςουμε τθ δεφτερθ αςκενζςτερθ πθγι. 

Δθλαδι ςτθν περίπτωςι μασ:  ΔL= 35 -30= 5  Τότε: LT= 35+ 1,2= 36,2 dB 
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Διάγραμμα 1.1 Ρρόςκεςθσ ςτάκμεων ιχου (dB)     Ρθγι: [1] 

 

1.5. Ηχθτικό Φάςμα: Με τον όρο θχθτικό ωάςμα αναωερόμαςτε ςε μια περιοχι 

ςυχνοτιτων ενόσ θχθτικοφ πεδίου ι ςε ζνα ςφνολο ςυχνοτιτων που μπορεί να περιζχει ζνα 

θχθτικό πεδίο. Το εφροσ του θχθτικοφ ωάςματοσ που γίνεται αντιλθπτό από τον άνκρωπο 

κυμαίνεται από 20Hz  ζωσ 20.000Hz. Ενϊ τισ ςυχνότθτεσ κάτω από 20Hz (υπόθχοι) και πάνω 

από 20.000Hz (υπζρθχοι) δεν τισ αντιλαμβάνεται o άνκρωποσ. [9, 17] 

1.6. Ρεριοχι ακουςτότθτασ μουςικισ:  H  μουςικι περιοχι,  που μάσ ενδιαωζρει, δεν 

χρθςιμοποιεί όλο το εφροσ του θχθτικοφ ωάςματοσ  του ανκρϊπου αλλά τμιμα του. 

Συγκεκριμζνα, θ περιοχι ςυχνοτιτων κυμαίνεται κατά μζςο όρο από  50 ζωσ 8.500Hz και 

ζχει δυναμικι περιοχι περίπου 75dB, όπωσ δείχνει το ςχιμα 1.1. [17] Βζβαια, λαμβάνοντασ 

υπόψιν και τουσ αρμονικοφσ, το ωάςμα τθσ μουςικισ περιοχισ είναι πολφ μεγαλφτερο. 

1.7. Σθμειακι, γραμμικι πθγι: Στο ελεφκερο πεδίο ο ιχοσ μιασ πθγισ όταν διαδίδεται 

ςωαιρικά και ομοιόμορωα λζμε ότι θ πθγι είναι ςθμειακι, ενϊ όταν διαδίδεται κυλινδρικά 

και ομοιόμορωα λζγεται γραμμικι (πολλζσ ςθμειακζσ πθγζσ ςε ευκεία). Και ςτισ δυο 

περιπτϊςεισ,όςο θ απόςταςθ από τθν πθγι αυξάνεται τόςο μειϊνεται θ πίεςθ  ιχου. 

Συγκεκριμζνα ιςχφει:   
 

 
  [17] 

όπου P= πίεςθ ιχου, k= μια ςτακερά και r= απόςταςθ από τθν πθγι.  
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 Για μεγαλφτερθ διευκόλυνςθ ςτθν μελζτθ μασ παρατίκεται το παραπάνω διάγραμμα  1.2 

απόςταςθσ- πτϊςθσ ιχου: *1] 

Διάγραμμα 1.2 Ρτϊςθσ ιχου (dB) ςε ςχζςθ με τθν απόςταςθ   Ρθγι: *1] 

Σχιμα 1.1 Τμιμα τθσ ακουςτικισ περιοχισ που αντιςτοιχεί ςτθ μουςικι  Ρθγι: *17] 
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1.8. Κατευκυντικότθτα θχθτικϊν πθγϊν: Ππωσ αναωζρκθκε, οι ςθμειακζσ πθγζσ, όπωσ 

είναι τα μουςικά όργανα, εκπζμπουν τον ιχο 

ςωαιρικά. Πμωσ,  ζχει μελετθκεί ότι ανάλογα 

με τθ ςυχνότθτα, θ θχθτικι ζνταςθ  

προςανατολίηεται προσ κάποια κατεφκυνςθ.  

Δθλαδι, ςτισ χαμθλζσ ςυχνότθτεσ θ διάδοςθ 

πλθςιάηει το ςωαιρικό ςχιμα και όςο γίνονται 

υψθλότερεσ τόςο μικραίνει θ γωνία εκπομπισ 

τουσ. Για τθ μελζτθ τθσ κατευκυντικότθτασ 

των πθγϊν χρθςιμοποιοφνται τα πολικά 

διαγράμματα. Στα  πολικά διαγράμματα υπάρχουν ομόκεντροι κφκλοι που δείχνουν τθν 

αφξθςθ τθσ θχθτικισ πίεςθσ (κάκε κφκλοσ είναι και μια διαωορετικι ςτάκμθ dB ). Οι κφκλοι 

είναι χωριςμζνοι ανά κάποιεσ μοίρεσ, οι οποίεσ παρουςιάηουν τισ διάωορεσ κζςεισ γφρω 

από τθν πθγι. Θ καμπφλθ που ςχθματίηεται από κάποια πθγι ονομάηεται πολικό 

διάγραμμα. 

 

 

 

 

Ζτςι, γνωρίηοντασ τα χαρακτθριςτικά κατευκυντικότθτασ των οργάνων ςε μια 

ορχιςτρα, ο ακουςτικόσ κακοδθγείται μζςω αυτϊν για τον ςχεδιαςμό ενόσ καλοφ 

ακουςτικά περιβάλλοντοσ γφρω από αυτά(ακουςτικό κζλυωοσ ορχιςτρασ). Κάποια κφρια 

ςτοιχεία που ζχουν καταγραωεί ,από τθν παρατιρθςθ από τα διαγράμματα, είναι ότι: Α) τα 

όργανα βιολί, κοντραμπάςο, κλαρινζτο, ωαγκότο, ωλάουτο εκπζμπουν ςε διάωορεσ 

ςυχνότθτεσ ςε περιςςότερεσ από μια κατευκφνςεισ. Β) τα όργανα βιολί, τςζλο, 

κοντραμπάςο, κλαρινζτο, τοφμπα, κόρνο και ωλάουτο εκπζμπουν ανάλογα με τθ ςυχνότθτα 

εμπρόσ ι και πλάι. Γ) τα όργανα τςζλο, κοντραμπάςο, ωαγκότο, κόρνο και ωλάουτο ςε άλλεσ 

ςυχνότθτεσ εκπζμπουν εμπρόσ και ςε άλλεσ πίςω.  *8] 

Ρολικό διάγραμμα θχθτικισ πθγισ. Ρθγι: [8] 

Ρθγι: *8] 

Διάγραμματα κατευκυντικότθτασ βιολιοφ και 
τρομπζτασ ςε διάφορεσ ςυχνότθτεσ 
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2. Ο ιχοσ ςε κλειςτοφσ χϊρουσ 

2.1. Γεωμετρικι ακουςτικι 

 Ρροκειμζνου να μελετθκεί θ ςυμπεριωορά του ιχου ςε κλειςτοφσ χϊρουσ,  

χρθςιμοποιείται θ γεωμετρικι ακουςτικι. Σε αυτόν τον τρόπο μελζτθσ τθσ θχθτικισ 

ςυμπεριωοράσ, το θχθτικό κφμα αναπαρίςταται ςχθματικά ωσ ακτίνα, κάκετεσ ςτο μζτωπο 

κφματοσ, οι οποίεσ μεταδίδονται μζςα ςτο χϊρο ςε ευκείεσ γραμμζσ ανάλογεσ με τισ ακτίνεσ 

του ωωτόσ. Χρθςιμοποιείται είτε για τθν χάραξθ των ανακλαςτικϊν επιωανειϊν που κα 

τοποκετθκοφν ςε μία αίκουςα, είτε από προγράμματα ακουςτικισ χϊρου του Θ/Υ για τθν 

αποτφπωςθ των καμπφλων ςτάκμθσ ςτον χϊρο. *9] 

Θ γεωμετρικι ακουςτικι προςωζρει απλζσ γεωμετρικζσ μεκόδουσ για τθν 

απεικόνιςθ των διαδρομϊν του ιχου και βοθκά ςτθν εφκολθ και απλι διατφπωςθ 

ποςοτικϊν εκτιμιςεων. Πμωσ, πρόκειται για μια μζκοδο που παρουςιάηει κάποιουσ 

περιοριςμοφσ όπωσ: α) ο ιχοσ ανακλάται ακριβϊσ όπωσ υποδεικνφουν οι απεικονίςεισ μόνο 

όταν οι διαςτάςεισ τθσ επιωάνειασ ςτθν οποία προςπίπτει ο ιχοσ είναι αρκετά μεγαλφτερεσ 

από το μικοσ κφματοσ  (>4λ), β) θ θχθτικι πθγι παρουςιάηεται ωσ ςθμειακι πθγι ακριβϊσ 

όπωσ ςτθν περίπτωςθ του ωωτόσ, όμωσ θ πθγι ομιλίασ ι μουςικισ δεν εκπζμπει από μία 

ςυγκεκριμζνθ κζςθ και γ) παρουςιάηει ζνα υπεραπλουςτευμζνο μοντζλο ςυμπεριωοράσ 

μιασ επιωάνειασ, ακόμθ και διαχυτικισ, οπότε μια λεπτομερισ εκτίμθςθ τθσ διάχυςθσ του 

ιχου δεν είναι εωικτι. [ 9,15] 

2.2. Ακουςτικά ωαινόμενα 

 Ηχοανάκλαςθ:  Είναι το ωαινόμενο ςτο οποίο  ο ιχοσ, ενϊ διαδίδεται ςτο χϊρο 

ακτινικά, ςυναντάει ζνα εμπόδιο και αλλάηει κατεφκυνςθ. Ο ιχοσ ανακλάται μόνο όταν το 

μικοσ κφματοσ του είναι μικρότερο από τθν επιωάνεια του εμποδίου και ςυμπεριωζρεται 

όπωσ το ωωσ. Δθλαδι, θ γωνία πρόςπτωςθσ κi ιςοφται με τθ γωνία ανάκλαςθσ κr. Επίςθσ, 

όπωσ υπάρχει το είδωλο ενόσ αντικειμζνου 

ςε ζνα κακρζπτθ και βρίςκεται κεωρθτικά 

ςτθν ίδια απόςταςθ πίςω από αυτόν με 

τθν απόςταςθ του υποτικζμενου 

αντικειμζνου από τον κακρζπτθ, το ίδιο 

ιςχφει και ςτον ιχο. Ο  ανακλϊμενοσ ιχοσ 

μπορεί να κεωρθκεί  ότι πθγάηει από μια 

εικονικι θχθτικι πθγι που βρίςκεται πίςω 

από τθν επιωάνεια ανάκλαςθσ. Πμωσ, ο 

ανακλϊμενοσ ιχοσ ζχει λιγότερθ ενζργεια 

ςε ςχζςθ με τον προςπίπτοντα. 

Ανακλαςτιρασ: Είναι θ επίπεδθ επιωάνεια 

Ανάκλαςθ ιχου από εμπόδιο: θ γωνία κi ιςοφται με 
τθ γωνία κr. Ρθγι: [17] 
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που ζχει τθν ιδιότθτα να ανακλά τον ιχο. Πςο μεγαλφτεροσ ςε διαςτάςεισ είναι ο 

ανακλαςτιρασ και όςο πιο μεγάλθ πυκνότθτα ζχει, τόςο περιςςότερο ανακλά τισ χαμθλζσ 

ςυχνότθτεσ. [17, 8, 6, 19] 

Ηχοαπορρόφθςθ: Σφμωωνα με τθν αρχι διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ , θ ενζργεια δε 

δθμιουργείται οφτε εξαωανίηεται, αλλά μετατρζπεται από μια μορωι ςε μια άλλθ. Οπότε, 

όταν ζνα θχθτικό κφμα ςυναντιςει μια επιωάνεια ζνα μζροσ τθσ θχθτικισ ενζργειασ 

ανακλάται και το υπόλοιπο απορροωάται από τθν επιωάνεια. Θχοαπορρόωθςθ είναι θ 

ιδιότθτα κάποιων υλικϊν να απορροωοφν τθν θχθτικι ενζργεια και να τθ μετατρζπουν ςε 

άλλθ μορωι, κυρίωσ ςε κερμότθτα. Για να ορίςουμε το πόςο μια επιωάνεια είναι 

απορροωθτικι, χρθςιμοποιοφμε τον ςυντελεςτι θχοαπορρόφθςθσ. Ο ςυντελεςτισ 

θχοαπορρόωθςθσ (α) είναι αδιάςτατο μζγεκοσ και κυμαίνεται από 0 ζωσ 1. *6, 8, 17] 

Ηχοδιάχυςθ: Θ θχοδιάχυςθ χρθςιμοποιείται για τθν αποτελεςματικότερθ κατανομι 

τθσ θχθτικισ ενζργειασ ςε ζναν κλειςτό χϊρο ζτςι ϊςτε να υπάρχει μια πιο ομοιόμορωθ 

απόκριςθ του χϊρου. Με άλλα λόγια, ςε κάκε ςθμείο 

ενόσ διαχυτικοφ πεδίου θ πυκνότθτα τθσ θχθτικισ 

ενζργειασ ζχει τθν ίδια τιμι και θ θχθτικι ζνταςθ είναι 

ίδια προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ για όλο το ακουςτό 

ωάςμα ςυχνοτιτων. Αν και πρακτικά είναι ανζωικτο να 

ςυμβεί,  θ αξιοποίθςθ τθσ προςωζρει ακουςτικι 

βελτίωςθ του χϊρου και είναι ζνα ωαινόμενο που 

απαιτείται ςε αίκουςεσ ςυναυλιϊν. Επιωάνειεσ που 

προςωζρουν διάχυςθ ζχουν ςυνικωσ κυρτό ςχιμα 

που εξζχουν από τουσ τοίχουσ. Χρθςιμοποιοφνται 

κφβοι, πυραμίδεσ , θμιςωαίρια, ορκογϊνια ι και 

ςυνδυαςμοί αυτϊν. Οι επιωάνειεσ με τα διαχυτικά 

υλικά επικαλφπτονται με πολλά ςτρϊματα από 

βερνίκι ϊςτε να είναι όςο το δυνατόν πιο ανακλαςτικά. Επίςθσ, εξετάηεται το βάροσ τουσ 

ϊςτε να μθν δονοφνται και δθμιουργοφν προβλιματα.[6, 8, 17] 

Αντιχθςθ: Πταν μια θχθτικι πθγι παράξει ζνα θχθτικό κφμα ςε ζναν ολικά ι μερικά 

κλειςτό χϊρο, τότε κάποιο ποςοςτό τθσ θχθτικισ ενζργειασ  ανακλάται από τισ επιωάνειεσ 

του δωματίου και κάποιο ποςοςτό 

απορροωάται είτε από αυτζσ είτε από 

τα μόρια του αζρα. Ζτςι, μετά τθν 

παφςθ τθσ πθγισ, λόγω των 

ανακλάςεων, ςυνεχίηει να διατθρείται 

για κάποιο χρονικό διάςτθμα το 

θχθτικό πεδίο ςτο χϊρο και , λόγω τθσ 

θχοαπορρόωθςθσ, μειϊνεται ςυνεχϊσ θ ςτάκμθ τθσ θχθτικισ πίεςθσ. Αυτό το ωαινόμενο 

ονομάηεται αντιχθςθ. Ζτςι, ςυχνά για ζνα χϊρο χρθςιμοποιοφνται ανακλαςτικζσ επιωάνειεσ 

Οι κυρτζσ επιφάνειεσ προκαλοφν 
διάχυςθ του ιχου. Ρθγι: *17] 

«Γζμιςμα» χρόνου με αντιχθςθ. Ρθγι: *9] 
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προκειμζνου να ελαττωκεί ο ρυκμόσ εξαςκζνιςθσ τθσ θχοςτάκμθσ με το κλείςιμο τθσ πθγισ 

και να «γεμίςει» ο χρόνοσ με αντιχθςθ. Θ αντιχθςθ ςυνικωσ απεικονίηεται με μια ευκεία 

γραμμι αλλά εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ οι οποίοι επθρεάηουν το ςχιμα τθσ. [8] 

Ηχοπερίκλαςθ: Οι θχθτικζσ ακτίνεσ ςε ζνα ελεφκερο πεδίο διαδίδονται 

ευκφγραμμα. Πμωσ ςτθν περίπτωςθ που κάτι παρεμβαίνει ςτθ διαδρομι τουσ τότε 

αλλάηουν κατεφκυνςθ. Αυτι θ αλλαγι τθσ διάδοςθσ τουσ προσ διαωορετικζσ κατευκφνςεισ 

ονομάηεται περίκλαςθ. Κάκε αςυνζχεια του μζςου διάδοςθσ δθμιουργεί θχοπερίκλαςθ και 

μάλιςτα, οι ιχοι χαμθλισ ςυχνότθτασ περικλϊνται περιςςότερο από τουσ ιχουσ υψθλισ 

ςυχνότθτασ. Επίςθσ, παρατθρείται ότι ςε μια ανακλαςτικι επιωάνεια, μια μικρι οπι, ςε 

ςχζςθ με το μεγάλο μικοσ κφματοσ, δθμιουργεί μια νζα θχθτικι πθγι. Ενϊ μια μεγάλθ οπι, 

ςε ςχζςθ με το μεγάλο μικοσ κφματοσ, δεν επθρεάηει τθ διάδοςθ του ιχου. *8, 17] 

 

 

 

2.3. Ακουςτικά λάκθ 

Ηχϊ: Ρρόκειται για ζνα εφκολα αντιλθπτό ωαινόμενο, το οποίο χαρακτθρίηεται από 

τθν κακαρι επανάλθψθ του ιχου ςε ζναν κλειςτό χϊρο.  Θ θχϊ για τθ μουςικι προκφπτει 

ςε ζναν ακροατι όταν υπάρχει χρονικι κακυςτζρθςθ, μεγαλφτερθ από 1/10 sec, μεταξφ του 

απευκείασ ιχου και τθσ πρϊτθσ ανάκλαςθσ του. Άρα, αωοφ ο ιχοσ διαδίδεται με ταχφτθτα 

344m/sec τότε θ θχϊ κα παρουςιαςτεί ςτα 34m διάδοςθσ του ιχου. *8] 

Κακυςτερθμζνθ ανάκλαςθ: Κεωρείται κάτι ανάλογο με τθν θχϊ αλλά ζχει μικρότερθ 

χρονικι κακυςτζρθςθ. Γενικά, για ζναν χϊρο, οι χριςιμεσ ανακλάςεισ που μάσ αωοροφν 

είναι αυτζσ που επιςτρζωουν ςτον ακροατι τα πρϊτα 0,035 sec. Οι κακυςτερθμζνεσ 

ανακλάςεισ χαρακτθρίηονται από τθ μικρι γωνία πρόςπτωςθσ και ανάκλαςθσ του ιχου. *8] 

Ηχοπερίκλαςθ. Το μικρό εμπόδιο επθρεάηει ελάχιςτα τθ διάδοςθ του ιχου ςε 
ςχζςθ με το μεγάλο. Ρθγι: *8] 
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Ρολλαπλι θχϊ (flutter echo): Ρρόκειται για 

πολλζσ μικρζσ επαναλαμβανόμενεσ  ανακλάςεισ που 

δθμιουργοφνται από μια πθγι, που βρίςκεται 

ανάμεςα ςε δυο παράλλθλεσ επιωάνειεσ και θ 

απορρόωθςθ τθσ θχθτικισ ενζργειασ είναι μικρι. *8,  

6] 

 

Φαινόμενο τφπου χτζνασ (comb filtering):  

Ρρόκειται για ζνα ωαινόμενο ςτο οποίο παρατθρείται 

ενίςχυςθ κάποιων ςυχνοτιτων και εξαωάνιςθ κάποιων 

άλλων ταυτόχρονα. Ραρατθρείται ςε περιπτϊςεισ όπου 

αναμειγνφονται ο απευκείασ με τον πρϊιμο 

ανακλϊμενο ιχο όπου και οι δφο είναι εξίςου δυνατοί. 

Οπότε ςτθ ςυμβολι τουσ κάποιεσ ςυχνότθτεσ 

εξουδετερϊνουν θ μία τθν άλλθ εμωανίηοντασ μεγάλεσ 

βυκίςεισ ςτθν θχθτικι πίεςθ και κάποιεσ ενιςχφονται 

παραπάνω δθμιουργϊντασ «peaks» (κορυωϊςεισ). Στο 

διάγραμμα ςυχνοτιτων- θχθτικισ πίεςθσ θ καμπφλθ 

μοιάηει με χτζνα, απ’ όπου πιρε το ωαινόμενο και το 

όνομά του.      [ 13] 

 

Εςτίαςθ ιχου: Είναι ζνα ωαινόμενο που 

παρουςιάηεται ςε κοίλεσ επιωάνειεσ, όπωσ ςε 

κφκλουσ και ςε ελλείψεισ. Πταν το θχθτικό κφμα 

προςπίπτει ςε μια τζτοια επιωάνεια, οι 

ανακλάςεισ του τείνουν να ςυγκεντρϊνονται ςε 

ζνα ςθμείο. Θ θχθτικι ζνταςθ ςε αυτό το 

ςθμείο πολλαπλαςιάηεται, με αποτζλεςμα να 

δθμιουργείται ανομοιομορωία ςτθν κατανομι 

του ιχου ςτο χϊρο. Εντοπίηεται ςυνικωσ ςτουσ 

τροφλουσ των εκκλθςιϊν ι και ςε ςυναυλιακοφσ 

χϊρουσ και αποτελεί ςοβαρό πρόβλθμα για μια 

αίκουςα. *8] 

Ηχθτικι ςκιά: Ραρατθρείται ςτισ περιπτϊςεισ που ζχουμε θχοπερίκλαςθ. Είναι θ 

μείωςθ τθσ ςτάκμθσ του ιχου ςε ζνα ςθμείο λόγω τθσ φπαρξθσ κάποιου εμποδίου μπροςτά 

από αυτό. *8] 

Ρολλαπλι θχϊ ανάμεςα ςε 
παράλλθλουσ τοίχουσ. Ρθγι: *8] 

Διάγραμμα ςυχνοτιτων θχθτικισ 
πίεςθσ ςτο φαινόμενο comb 
filtering. Ρθγι *13] 

Οι κοίλεσ επιφάνειεσ προκαλοφν εςτίαςθ 
ιχου. Ρθγι: *17] 
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Ακουςτικά λάκθ: 1.θχϊ, 2.κακυςτερθμζνθ ανάκλαςθ, 3. Ηχθτικι ςκιά, 4. Εςτίαςθ ιχου.  Ρθγι: *8] 

Συνιχθςθ: Ρολλζσ ωορζσ όταν μια θχθτικι πθγι παράξει ζνα θχθτικό κφμα ςε ζνα 

δωμάτιο κάποια υλικά ι επιωάνειεσ δονοφνται ςτθν ίδια ςυχνότθτα  με αυτιν τθσ πθγισ ι 

ςε ςυχνότθτα που ζχει αρικμθτικι ςχζςθ με το μικοσ κφματόσ του. Αυτό το ωαινόμενο το 

ονομάηουμε ςυνιχθςθ. Κάκε αντικείμενο ζχει τθν ιδιοςυχνότθτά του,  και αυτι εξαρτάται 

από τισ διαςτάςεισ και τον όγκο του αντικειμζνου. Συνιχθςθ μπορεί να παρατθρθκεί και ςε 

μικροφσ χϊρουσ, όπου κάποιεσ ςυχνότθτεσ ακοφγονται πιο δυνατά από άλλεσ λόγω του 

ςχιματοσ του δωματίου των αναλογιϊν του και των παράλλθλων επιωανειϊν του. Στθν 

καταςκευι επιωανειϊν για ακουςτικι χριςθ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ από πριν θ 

κατάλλθλθ ιδιοςυχνότθτα που κα ζχουν οι επιωάνειεσ ϊςτε να μθν δθμιουργοφν πρόβλθμα. 

[8] 

Στάςιμα κφματα: Τα ςτάςιμα κφματα δθμιουργοφνται λόγω του ότι θ θχθτικι πθγι 

βρίςκεται ανάμεςα ςε δφο παράλλθλεσ επιωάνειεσ. Ρρόκειται για τθ ςυμβολι δυο ίδιων 

κυμάτων με αντίκετθ κατεφκυνςθ διάδοςθσ. Αναλυτικά,  θ θχθτικι πθγι εκπζμπει ζνα 

θχθτικό κφμα με ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα. Το κφμα ανακλάται από τθν δεξιά επιωάνεια και 

γυρίηει πίςω προσ τθν πθγι. Στθ ςυνζχεια ανακλάται από τθν αριςτερι επιωάνεια 

επιςτρζωει ςτθν πθγι και ξανά ανακλάται από τθν δεξιά κ.λ.π. Ζτςι, ζχουμε δυο ίδια κφματα 

πάντα που το ζνα κατευκφνεται προσ τα δεξιά και το άλλο προσ τα αριςτερά (ι αντίςτοιχα 

Κυματομορφι ςτάςιμου κφματοσ ςε τρεισ χρονικζσ ςτιγμζσ. Ρθγι: 
http://physiclessons.blogspot.com/2013/11/blog-post_9836.html 
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πάνω και κάτω). Το αποτζλεςμα τθσ ςυμβολισ αυτϊν των δυο μαηί είναι το ςτάςιμο κφμα, 

κατά το οποίο παρατθροφνται ςτο δωμάτιο ςθμεία όπου το θχθτικό κφμα δεν ακοφγεται και 

ςε άλλα ςθμεία που είναι πολφ δυνατό ςε ζνταςθ. *8, 17] 
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3. Ακουςτικζσ απαιτιςεισ χϊρων 

3.1. Αντικειμενικζσ αρχζσ καλισ ακουςτικισ  

 Κατά τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ ενόσ χϊρου, πρζπει να λθωκοφν υπόψιν κάποιεσ 

βαςικζσ αρχζσ.  

Ο όγκοσ του χϊρου. Κάκε χϊροσ ζχει  κάποιον όγκο που πρζπει να  κακορίηεται πριν 

ςχεδιαςτεί ο χϊροσ ανάλογα με τθν χριςθ του. Σε κάκε ακροατι αντιςτοιχεί κεωρθτικά και 

ζνα μζροσ του ςυνολικοφ όγκου τθσ αίκουςασ. Αν αυτι θ αντιςτοιχία δεν είναι κοντά ςτθ 

βζλτιςτθ τότε το αποτζλεςμα δεν είναι τόςο ευχάριςτο. Για παράδειγμα, ςε ζνα χϊρο με 4 

m3/ άτομο θ επίδραςθ των ακροατϊν είναι ςθμαντικι. Ενϊ ςε ζνα χϊρο με 10 m3/ άτομο θ 

επίδραςι τουσ είναι ςχεδόν αμελθτζα. Επίςθσ, ο προκακοριςμόσ του όγκου μιασ αίκουςασ 

εξαςωαλίηει  ςτον ακουςτικό ζναν οδθγό για το πόςεσ θχοαπορροωθτικζσ και πόςεσ 

θχοανακλαςτικζσ επιωάνειεσ κα χρθςιμοποιιςει. *6, 9] 

Οι διαςτάςεισ του χϊρου. Για μικροφσ χϊρουσ προκειμζνου να κατανζμεται 

ομοιόμορωα ο ιχοσ (αποωυγι ςτάςιμων κυμάτων και  πολλαπλισ θχοφσ) ο λόγοσ των 

διαςτάςεων δεν προτείνεται να είναι μια ςχζςθ απλϊν αρικμϊν. Θ βζλτιςτθ αναλογία δυο 

διαςτάςεων α,β που προτείνεται είναι θ εξισ:  α/β =β/ (α+β), με α<β. *6, 9] 

Η θχομόνωςθ. Σφμωωνα με τον Beranek θ τιμι των εξωτερικϊν ιχων που 

ειςζρχονται ςε ζνα χϊρο πρζπει να είναι μικρότερθ από 18dB. [6 ] 

Είδοσ επιφανειϊν. Είναι ςωςτό να κακοριςτεί θ λειτουργία τθσ κάκε επιωάνειασ που 

περικλείει ζνα χϊρο,ϊςτε να ζχουμε ομοιόμορωθ κατανομι του ιχου. Δθλαδι, οι 

επιωάνειεσ να προορίηονται ςυνειδθτά κάποιεσ για ανάκλαςθ, κάποιεσ για απορρόωθςθ και 

κάποιεσ για διάχυςθ, ϊςτε να ελεγχκεί όςο το δυνατόν περιςςότερο θ τιμι του χρόνου 

αντιχθςθσ, θ οποία είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που ςχετίηεται με τθν «καλι» 

ακουςτικι του χϊρου. Επίςθσ, είναι ςθμαντικό να δοκεί προςοχι ιδιαίτερα ςτο ςχιμα των  

ανακλαςτικϊν επιωανειϊν. Μια επίπεδθ ι κυρτι επιωάνεια  κατευκφνει τον ανακλϊμενο 

ιχο ςε μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Γι’αυτό και  πρζπει να χρθςιμοποιείται κατάλλθλα ϊςτε θ 

περιοχι τροωοδοςίασ τθσ  να καλφπτει όςο το δυνατόν περιςςότερουσ ακροατζσ. Αντίκετα,  

κοίλεσ επιωάνειεσ κα δθμιουργοφςαν  αρκετά προβλιματα εςτίαςθσ ιχου ςτο χϊρο. *6 ] 

Ηχϊ. Σε κάκε χϊρο θ θχϊ είναι ζνα ακουςτικό λάκοσ που κα ζπρεπε να 

αποωεφγεται. Για να μθν εμωανιςτεί κα ιταν καλό να μθν επιλζγονται παραλλθλεπίπεδα 

ςχιματα και ςε ορκζσ γωνίεσ να τοποκετοφνται θχοαπορροωθτικά υλικά. Γενικά, κα ιταν 

ςωςτό να αποωεφγονται όλα τα ακουςτικά λάκθ που ζχουν αναωερκεί παραπάνω. *6 ]  

«Καλόσ» απευκείασ ιχοσ. Καταρχιν, μία βαςικι αρχι ςτο ακουςτικό ςχεδιαςμό μιασ 

αίκουςασ είναι ο ιχοσ να ωτάνει ομοιόμορωα ςε όλα τα ςθμεία του ακροατθρίου. Κατόπιν, 

ςε ζνα χϊρο που πραγματοποιοφνται ςυναυλίεσ, ο «καλόσ» απευκείασ ιχοσ μπορεί να 

επιτευχκεί με  τθν τοποκζτθςθ των μουςικϊν ςε υπερυψωμζνο δάπεδο ι και με τθν 
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κλιμακωτι ανφψωςθ του κοινοφ. Ζτςι όλοι οι ακροατζσ ζχουν καλι οπτικι επαωι με τθ 

ςκθνι και δζχονται μεγαλφτερθ αναλογία άμεςου ιχου ςε ςχζςθ με τθν περίπτωςθ του 

επίπεδου δαπζδου. Ζνασ άλλοσ τρόποσ, είναι να αυξθκεί θ απόςταςθ μεταξφ των ακροατϊν 

και τθσ ςκθνισ. Ζτςι, μεγαλϊνει θ γωνία εκπομπισ ιχου και κατανζμεται πιο ομαλά ο ιχοσ 

ςε όλο το κοινό. *6,  9] 

 

 

 

3.2. Υποκειμενικά κριτιρια καλισ ακουςτικισ 

Κάκε μουςικόσ ζχει τον δικό του ιχο ι θχόχρωμα το οποίο δεν μπορεί κανείσ να τον 

αλλάξει παρά μόνο ο ίδιοσ. Θ πρόκλθςθ για τον ακουςτικό είναι το πϊσ κα διαμορωϊςει 

κατάλλθλα τον χϊρο ϊςτε να διαχειριςτεί με μαεςτρία τθν κατανομι  των ανακλάςεων του 

ιχου των μουςικϊν, ϊςτε να βελτιςτοποιιςει το επικυμθτό αποτζλεςμα. Υπιρξαν αρκετοί 

ερευνθτζσ οι οποίοι αςχολικθκαν με τθν ποιότθτα του ιχου, όπωσ οι Beranek, Hawks, 

Barron και άλλοι. Μζςα από τισ μελζτεσ τουσ, διατυπϊκθκαν οι εξισ κφριεσ, υποκειμενικζσ 

παράμετροι:  

Ο χρόνοσ αντιχθςθσ. Ο χρόνοσ αντιχθςθσ,RT60, ςε ζνα κλειςτό  (ι μερικά κλειςτό) 

χϊρο ορίηεται ωσ ο χρόνοσ που  χρειάηεται για να μειωκεί ζνασ παραγόμενοσ ιχοσ κατά 

60dB μετά το ςταμάτθμα τθσ θχθτικισ πθγισ. Μονάδα μζτρθςισ του είναι το second  και 

δίνεται από τον τφπο του Sabine:         

     RT60= 0,163 V/A  (s)    

 όπου V είναι ο όγκοσ του χϊρου ςε m3 και Α είναι θ ςυνολικι απορρόωθςθ ςε sab 

(m2). H ςυνολικι απορρόωθςθ του χϊρου είναι το ςφνολο των γινομζνων τθσ κάκε 

επιωάνειασ του χϊρου , επί τον ςυντελεςτι απορρόωθςθσ τθσ κάκε επιωάνειασ. Δθλαδι, 

δίνεται από τον τφπο:          

    A= S1α1 + S2α2 + ... + Sναν (m
2 sab)     

όπου S θ επιωάνεια των υλικϊν ςε m2 και α ο ςυντελεςτισ θχοαπορρόωθςθσ του 

κάκε υλικοφ, πρόκειται για αδιάςτατο μζγεκοσ και κυμαίνεται από 0 ζωσ 1. Στθν περίπτωςθ 

που ο χϊροσ είναι μεγάλοσ πρζπει να λαμβάνεται υπόψιν και θ θχοαπορρόωθςθ του αζρα 

(x)  ο οποίοσ εξαρτάται από τθ κερμοκραςία, τθ ςχετικι υγραςία και τθ ςυχνότθτα. Ζτςι ο 

τφποσ του Sabine διαμορωϊνεται ωσ εξισ:         

    RT60= 0,163 V/ (A + xV) (s) 
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O χρόνοσ αντιχθςθσ αποτελεί το βαςικότερο, αντικειμενικό μζγεκοσ το οποίο 

ςχετίηεται με υποκειμενικι μουςικι εμπειρία. Οπότε, ανάλογα με το τρόπο χριςθσ τθσ 

αίκουςασ υπάρχει και διαωορετικόσ βζλτιςτοσ χρόνοσ αντιχθςθσ. Για παράδειγμα, μια 

ςυναυλία Μπαρόκ μουςικισ  ι μουςικισ δωματίου χρειάηεται μικρότερο χρόνο αντιχθςθσ 

ςε ςχζςθ με μια ςυναυλία με ζργα για ορχιςτρα ρομαντικισ περιόδου. Μζςα από  μελζτεσ 

πολλϊν ερευνθτϊν για τον κακοριςμό του ιδανικοφ χρόνου αντιχθςθσ ανάλογα με τθν 

αίκουςα και τον τρόπο χριςθσ τθσ ζχουν δθμιουργθκεί πρότυπα διαγράμματα ϊςτε να 

βοθκθκοφν οι ακουςτικοί. Ζνα  αντιπροςωπευτικό διάγραμμα είναι το παρόν ςχιμα. *3, 9] 

Διαφγεια (clarity). Θ διαφγεια C80, δείχνει ςε ποιο βακμό γίνονται αντιλθπτζσ οι 

λεπτομζρειεσ μιασ μουςικισ παράςταςθσ. Χαρακτθρίηεται από λαςπωμζνθ ζωσ κακαρι. Ζχει 

παρατθρθκεί ότι για να γίνει  ζνασ ιχοσ αντιλθπτόσ ςε βζλτιςτο βακμό, από άποψθ 

ποιότθτασ ι χροιάσ, απαιτείται να ωτάςει ςτο αυτί μασ όχι μόνο το απευκείασ μζτωπο 

κφματοσ αλλά και οι ανακλάςεισ εκείνεσ που ωτάνουν με κακυςτζρθςθ από 50-80 ms από 

τον απευκείασ. Θ ανάμειξθ αυτϊν των πρϊτων ανακλάςεων με τον απευκείασ ιχο αυξάνει 

τθν καταλθπτότθτα. Ζτςι, όςο μεγαλφτερθ ενζργεια ζρχεται νωρίσ ςτον ακροατι τόςο  

αυξάνει θ αίςκθςθ τθσ διαφγειασ. Επίςθσ οι πρϊιμεσ ανακλάςεισ πρζπει να δθμιουργθκοφν 

από κατοπτρικζσ επιωάνειεσ και όχι από διαχυτικζσ για να ςυμβάλουν ςτο κριτιριο τθσ 

διαφγειασ, και δεν χρειάηεται να προζρχονται από όλο το χριςιμο εφροσ ςυχνοτιτων αλλά 

μόνο από τισ μεςαίεσ και υψθλεσ ςυχνότθτεσ. Ζτςι, ανακλαςτιρεσ ωτιαγμζνοι από ελαωρά 

Ρροτινόμενοσ χρόνοσ αντιχθςθσ για κάκε είδοσ χριςθσ αικουςϊν ςε ςχζςθ με τον όγκο 
τουσ. Ρθγι: Ραπανικολάου Γ. (2005). Ηλεκτροακουςτικι (2θ ζκδοςθ). Θεςςαλονίκθ: 
University Studio Press 
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υλικά κακϊσ δεν ανακλοφν χαμθλζσ ςυχνότθτεσ, ςυνειςωζρουν ςτθ διαφγεια του ιχου 

[18].Θ διαφγεια ορίηεται μακθματικά από τον εξισ τφπο:  

C80        
∫   ( )  
    

 

∫   ( )  
 

    

=      
   

     
 

Δθλαδι είναι ο λόγοσ τθσ πρϊιμθσ προσ τθν κακυςτερθμζνθ ενζργεια. Βζβαια, θ 

διαφγεια υπολογίηεται με τθ βοικεια Θ/Υ και αναπαρίςταται μζςα από τριςδιάςτατα 

ακουςτικά μοντζλα.*3, 6, 9] 

Ρρϊιμθ αντιχθςθ (reverberance).  Θ μουςικι πολλζσ ωορζσ κάνει κάποιεσ διακοπζσ. 

Θ εντφπωςθ που δθμιουργείται ςτον ακροατι από το χϊρο από τα πρϊτα dB τθσ πτϊςθσ τθσ 

ζνταςθσ ςε αυτζσ τισ χρονικζσ ςτιγμζσ, πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε να αιςκάνεται ότι 

«περιβάλλεται» από ιχο. Για αυτό το κριτιριο μετράται ο χρόνοσ μείωςθσ ςτα πρϊτα dB τθσ 

πτϊςθσ και ονομάηεται EDT (Early Decay Time).[3,  9] 

Ρεριβάλλουςα θχθτικι ενζργεια (envelopment). Αωορά τθν εντφπωςθ του ακροατι 

ότι περικλείεται από ιχο. Κυμαίνεται από τθν επεκταςιμότθτα ζωσ τθ ςφςωιξθ. Στο 

ςυγκεκριμζνο κριτιριο παίηουν μεγάλο ρόλο οι πλευρικζσ και από τθν οροωι ανακλάςεισ 

και αωορά τθν κατανόθςθ του ακροατι τθσ  αίςκθςθσ του χϊρου. [3, 9] 

Οικειότθτα (intimacy). Σχετίηεται με τθν εντφπωςθ που δίνει ζνασ χϊροσ ςτον 

ακροατι ότι ςυμμετζχει ι απζχει ακουςτικά από τθ παράςταςθ. Οι μικρζσ αίκουςεσ 

βοθκοφν ςτθν οπτικι οικειότθτα. Για τθν ακουςτικι οικειότθτα απαιτείται το να ακοφγεται θ 

μουςικι ςαν να παίηεται ςε μικρι αίκουςα. Εξαρτάται από τθν απόςταςθ των ανακλαςτικϊν 

επιωανειϊν, κυρίωσ των πλευρικϊν, αλλά και τθσ οροωισ. Για να μετριςουμε τθν 

οικειότθτα χρθςιμοποιοφμε τον δείκτθ ITDG (Initial Time Delay Gap), ο οποίοσ εκωράηει το 

«χρονικό» κενό μεταξφ του απευκείασ ιχου και των ανακλάςεων. Οι καλφτερεσ τιμζσ  του 

δείκτθ ΛTDG κακυςτζρθςθσ, ςφμωωνα με τον Beranek, είναι μικρότερεσ από 21ms. Ροιοτικά, 

θ οικειότθτα χαρακτθρίηεται από οικεία ζωσ απόμακρθ. *6, 9] 

Ρλθρότθτα του τόνου (fullness of tone). Ζχει να κάνει με το αποτζλεςμα τθσ μίξθσ 

τθσ μουςικισ και τθσ αντιχθςθσ του χϊρου. Οπότε, εξαρτάται από τον χρόνο αντιχθςθσ τθσ 

αίκουςασ και όςο πιο πλοφςιο είναι το αντθχθτικό πεδίο τόςο αυξάνεται θ πλθρότθτα του 

τόνου. Βζβαια, οι μεγάλεσ τιμζσ ςτθν πλθρότθτα ζχουν αρνθτικά αποτελζςματα ςτθν 

διαφγεια του ιχου. Γι’αυτό και κα ιταν καλό να αντιςτακμίηονται μεταξφ τουσ οι δυο αυτοί 

παράγοντεσ. *9] 

Ρλουςιότθτα (richness). Είναι το χαρακτθριςτικό που αποκτά ο ιχοσ όταν ο χϊροσ 

ζχει τθ δυνατότθτα  να παρζχει ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα  πολλζσ ανακλάςεισ και 

πολλζσ επαναλιψεισ. *9] 

Ξθρότθτα (dryness). Το αντίκετο τθσ πλουςιότθτασ. Ραρουςιάηεται ςε χϊρουσ με 

μικρότερθ αντιχθςθ από τθ βζλτιςτθ. *9] 
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Ζεςταςιά (warmth). Ζχει ςχζςθ με το πόςο γεμίηουν οι χαμθλζσ ςυχνότθτεσ το χϊρο. 

Για τθ μουςικι ο χρόνοσ αντιχθςθσ των χαμθλϊν ςυχνοτιτων χρειάηεται να είναι 

μεγαλφτεροσ ςε ςχζςθ με τισ μεςαίεσ και υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Αν θ ηεςταςιά δεν είναι 

επαρκισ ο ιχοσ ακοφγεται «εφκραυςτοσ» δθμιουργϊντασ αναςωάλεια ςτον ακροατι. *6, 9] 

Ζωντάνια (liveness). Είναι θ πλθρότθτα του τόνου ςτισ μεςαίεσ και υψθλζσ 

ςυχνότθτεσ. Συνικωσ παρουςιάηονται ςε μεγάλεσ αίκουςεσ ςε ςχζςθ με τουσ ακροατζσ. 

Εδϊ, πρζπει να δοκεί προςοχι από τον ακουςτικό ϊςτε να μθν επικαλυωκεί θ ηεςταςιά. *9] 

Λαμπρότθτα (brilliance). Είναι θ δυνατότθτα να ζχουμε κακαρό ιχο με αρμονικζσ 

ςτισ υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Για να επιτευχκεί απαιτείται μεγαλφτεροσ  χρόνοσ  αντιχθςθσ ςτισ 

υψθλζσ ςε ςχζςθ με τισ μεςαίεσ ςυχνότθτεσ, και να υπάρχει μικρι απόςταςθ μεταξφ του 

ακροατι και του μουςικοφ. *9] 

Χρωματιςμόσ (colouration). Αωορά  το πόςο επθρεάηει ο χϊροσ τθν ιςορροπία των 

υψθλϊν, μεςαίων και χαμθλϊν ςυχνοτιτων, όταν θ κακυςτζρθςθ των ανακλάςεων είναι 

μικρότερθ από 10ms. Στθν περίπτωςθ αυτι, ζχει τθ δυνατότθτα να αλλάξει τθ χροιά του 

ιχου. *6, 9]  

Ηχθρότθτα (loudness). Θ μουςικι ςε μια αίκουςα πρζπει να ζχει θχθρότθτα (G80). Θ 

θχθτικι ενζργεια που παρζχεται από τα μουςικά όργανα είναι περιοριςμζνθ. Γι’αυτό και το 

μζγεκοσ τθσ αίκουςασ πρζπει να ορίηεται ςφμωωνα με αυτό το μζτρο.  Ρροκειμζνου να 

ζχουμε θχθρότθτα κα μποροφςαμε είτε να αυξιςουμε τθν ιςχφ τθσ θχθτικισ πθγισ με 

θλεκτροακουςτικά ςυςτιματα είτε να μειϊςουμε τα θχοαπορροωθτικά υλικά. Τθν 

θχθρότθτα τθν μετράμε με τθ χριςθ του δείκτθ ιςχφοσ G80, o οποίοσ εκωράηει τθ ςχζςθ 

μεταξφ τθσ θχθτικισ ιςχφοσ τθσ πθγισ και τθσ ςτάκμθσ τθσ θχθτικισ ιςχφοσ ςε μία κζςθ 10m 

μακριά από τθν θχθτικι πθγι. *3,  9]  Θ θχθρότθτα ορίηεται μακθματικά από τον εξισ τφπο: 

[18] 

         
∫        
 

 

∫   
  

   
  ,όπου pA θ θχθτικι πίεςθ ςτα 10m [Pa] 

Διάχυςθ (diffusion). Ζνασ καλόσ χϊροσ μουςικισ χρειάηεται να είναι αρκετά 

διαχυτικόσ. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι τα αμωικζατρα με επιωάνειεσ που είχαν πτυχϊςεισ και 

ζδιναν ςτον ιχο πολλϊν ειδϊν κατευκφνςεισ κεωροφνται πιο επιτυχθμζνεσ ακουςτικά. *3 ] 

Ηχθτικι ευρυχωρία (spaciousness).  Είναι θ αίςκθςθ  ότι ο ιχοσ ωτάνει ςτον 

ακροατι από πολλζσ διαωορετικζσ κατευκφνςεισ. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι οι πλευρικζσ 

ανακλάςεισ που ζρχονται νωρίσ ςτον ακροατι είναι αυτζσ που δίνουν τθν εντφπωςθ ότι 

αυξάνεται το εφροσ τθσ πθγισ. Δθλαδι ότι θ θχθτικι εντφπωςθ είναι ευρφτερθ από τθν 

οπτικι. Πςο ενιςχφεται ο ιχοσ από τισ πλευρικζσ ανακλάςεισ τόςο αυξάνεται θ θχθτικι 

ευρυχωρία. Θ θχθτικι ενζργεια των  χαμθλϊν και μεςαίων ςυχνοτιτων είναι επίςθσ ζνασ 

άλλοσ παράγοντασ βελτίωςθσ τθσ αίςκθςθσ τθσ θχθτικισ ευρυχωρίασ. Δφο ςυνικεισ δείκτεσ 

που χρθςιμοποιοφνται  για τθν θχθτικι ευρυχωρία είναι ο δείκτθσ πλευρικϊν ανακλάςεων 
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LEF ( Lateral Energy Fraction) και ο δείκτθσ IACC (Interaural Cross –correlation Coefficient).  

[3, 6, 9] 

O δείκτθσ LEF είναι ο λόγοσ τθσ θχθτικισ ενζργειασ των πλευρικϊν ανακλάςεων προσ 

τθ ςυνολικι ενζργεια πρϊιμων ανακλάςεων και ορίηεται μακθματικά από τον εξισ τφπο:  

  LF=
∫   

   
    
     

∫     
    
 

 

Ππου p8: θ θχθτικι πίεςθ από μικρόωωνο figure of eight ςτραμμζνο με τθν μθδενικι 

του πλευρά να ςτοχεφει προσ τθν θχθτικι πθγι, και p: θ θχθτικι πίεςθ από ζνα 

πανκατευκυντικό μικρόωωνο ςτθν ίδια τοποκεςία. Στο μικρόωωνο figure of eight θ μζτρθςθ 

ξεκινά από τα 5ms για να μθν ςυμπεριλθωκεί ο απευκείασ ιχοσ [18]. 

 Ο δείκτθσ IACC μελετά τθν ςτιγμιαία ανομοιομορωία ςτθν θχθτικι πίεςθ μεταξφ των 

δφο αυτιϊν λόγω των πλευρικϊν ανακλάςεων. Οι τιμζσ του κυμαίνονται από 0 ζωσ 1, όπου 

θ τιμι 1 ςθμαίνει ότι  και τα δυο αυτιά δζχονται τθν ίδια θχθτικι πίεςθ. Θ βζλτιςτθ τιμι για 

ςυμωωνικι μουςικι είναι 0,7 [3, 6, 9] Ο δείκτθσ IACC ορίηεται μακθματικά από τον εξισ 

τφπο: 

 IACC=max|
∫   ( )  (   )  
  
  

(∫   
    ∫   

   )
  
  

  
  

   |   με -1ms< τ < +1ms 

Ππου pL: θ θχθτικι πίεςθ ςτο αριςτερό αυτί *Pa],  pR: θ θχθτικι πίεςθ ςτο δεξί αυτί 

[Pa],  t1 ωσ t2: οι χρονικζσ περίοδοι μζτρθςθσ (s) (ςυνικωσ 0-1000ms, 0-80ms, 80ms-1000 

ms, όπου t=0 ο  χρόνοσ που ωτάνει ο απευκείασ ιχοσ) και τ: το χρονικό εφροσ (s). [18] 

Καταλθπτότθτα (definition). Θ καταλθπτότθτα βοθκάει ϊςτε να μπορεί ο ακροατισ 

να ξεχωρίςει τισ διαωορζσ μεταξφ των μουςικϊν οργάνων και τισ διαωορζσ ςτο θχόχρωμα 

του κάκε μουςικοφ. Τα πρϊτα 50 ms μετά τον απευκείασ ιχο είναι πολφ ςθμαντικά για 

αυτιν τθν παράμετρο. Για να επιτευχκεί θ καταλθπτότθτα χρειάηεται να ςταλκεί ςτον 

ακροατι όςο το δυνατόν περιςςότερθ θχθτικι ενζργεια ςε όςο το δυνατόν μικρότερο 

χρονικό διάςτθμα. Θ καταλθπτότθτα εκωράηεται ωσ  το κλάςμα τθσ ενζργειασ που ωτάνει 

ςτον ακροατι τα πρϊτα 50 ms προσ τθ ςυνολικι ενζργεια του παραγόμενου ιχου που 

ωτάνει ςτον ακροατι και όλο επί τοισ εκατό. Δθλαδι:   

    
                               

                         
 ( ) 

Θ καταλθπτότθτα είναι μία παράμετροσ που είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τουσ χϊρουσ 

ομιλίασ ι πολλαπλϊν χριςεων. Γι’αυτό και χρθςιμοποιοφμε τον αντικειμενικό δείκτθ 

μετάδοςθσ ομιλίασ, RASTI (Rapid Speech Transmission Index)  ο οποίοσ εκωράηει το 



- 22 - 
 

ποςοςτό των ςωςτϊν ςυλλαβϊν που ακοφει ο ακροατισ λαμβάνοντασ υπόψιν το κόρυβο 

βάκουσ και τθν αντιχθςθ του δωματίου.  Συγκεκριμζνα:  

RASTI= (Χ+15)/ 30 (%) 

Ππου  Χ  είναι θ «προωανισ» ςχζςθ ςιματοσ προσ κόρυβο. Το ποςοςτό των 50% και άνω 

κεωρείται αρκετό για τθν καταλθπτότθτα. [3, 6, 9] 

 

 

 

 

3.3.  Υποκειμενικά κριτιρια καλισ ακουςτικισ για τουσ μουςικοφσ 

 Τα παραπάνω κριτιρια αωοροφν κυρίωσ το πϊσ αντιλαμβάνονται οι ακροατζσ τθ 

μουςικι. Πμωσ, οι εκτελεςτζσ ςτθν ορχιςτρα ζχουν και αυτοί με τθ ςειρά τουσ τα δικά τουσ 

κριτιρια ϊςτε να παραχκεί το επικυμθτό αποτζλεςμα. Τζτοια κριτιρια είναι τα εξισ: 

Χρόνοσ αντιχθςθσ. Μία αίκουςα με κατάλλθλο χρόνο αντιχθςθσ ευχαριςτεί τουσ 

μουςικοφσ. Θ ζλλειψθ αντιχθςθσ αποκαρρφνει τουσ μουςικοφσ, κακϊσ και, από τθν 

αντίκετθ πλευρά ,θ φπαρξθ θχοφσ κα δθμιουργοφςε ςφγχυςθ. * 3] 

 Ανάμειξθ (blend). Ρεριγράωει το πϊσ τα όργανα αναμειγνφονται μεταξφ τουσ. 

Εξαρτάται από τθ κζςθ  και τθν πυκνότθτα διάταξθσ των οργάνων, αλλά και από το 

ςχεδιαςμό του ακουςτικοφ κελφωουσ γφρω από τουσ μουςικοφσ. *3, 9] 

Ακουςτικό ιςοηφγιο (balance). Σχετίηεται με το πϊσ γίνονται εξίςου καλά αντιλθπτοί 

οι μουςικοί από το κοινό. Αωορά τισ ιςορροπίεσ μεταξφ των χαμθλϊν, μεςαίων και υψθλϊν 

ςυχνοτιτων. Εξαρτάται κυρίωσ από τουσ μουςικοφσ, τον μαζςτρο και το πϊσ 

αντιλαμβάνεται ο ζνασ τον άλλον. [3, 6, 9] 

Σφνολo (ensemble). Αναωζρεται ςτθν ικανότθτα των μουςικϊν να μποροφν να 

επικοινωνιςουν μουςικά μεταξφ τουσ. Σε αυτό το κριτιριο παίηει ςθμαντικό ρόλο το 

ακουςτικό κζλυωοσ γφρω από τθν ορχιςτρα ϊςτε να ςτζλνει πίςω ςτουσ μουςικοφσ τον ιχο 

τουσ. * 3 ] 

Attack. Το κριτιριο αυτό αωορά το πόςο άμεςα αποκρίνεται θ αίκουςα, δθλαδι ζχει 

να κάνει με το πόςο γριγορα επιςτρζωουν οι πρϊτεσ ανακλάςεισ από το χϊρο ςτουσ 

μουςικοφσ. * 3] 
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4. Ακουςτικά Κελφφθ Ορχιςτρασ 

4.1. Τρόποι αλλαγισ τθσ ακουςτικισ ςυμπεριωοράσ μιασ αίκουςασ 

Ο ςχεδιαςμόσ αικουςϊν ακροατθρίου ( όπωσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ, αίκουςεσ 

κεάτρου, εκκλθςίεσ, αίκουςεσ ςυναυλιϊν, κινθματογράωου) αποτελεί μια πολφπλοκθ 

διεργαςία, κακϊσ προςπακεί να ςυνδυάςει τα ακουςτικά κριτιρια με τα αιςκθτικά, 

οικονομικά, λειτουργικά κριτιρια και όχι μόνο.  Ππωσ για παράδειγμα, το μζγεκοσ μιασ 

αίκουςασ μπορεί να διαωοροποιείται ανάλογα με τον ωορζα που χρθματοδοτεί τθν 

καταςκευι τθσ ( ςυνικωσ τείνει να αυξάνει ςε εμβαδόν ϊςτε να δζχεται περιςςότερο 

κόςμο) και όχι ςφμωωνα με το αν είναι κατάλλθλο το μζγεκοσ για τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ. 

Άλλεσ ωορζσ, όταν μία αίκουςα προορίηεται ωσ χϊροσ πολλαπλϊν χριςεων, ο ςχεδιαςμόσ 

του γίνεται δφςκολα καταλιγοντασ ςε ςυμβιβαςτικζσ λφςεισ, ζτςι ϊςτε το τελικό 

αποτζλεςμα μπορεί να είναι για κάκε χριςθ μια ακατάλλθλθ αίκουςα. Επίςθσ, οι ακροατζσ 

κζτουν και τουσ δικοφσ τουσ περιοριςμοφσ. Είναι απαραίτθτο να βρίςκονται ςε ζνα χϊρο με 

ςυνκικεσ αςωάλειασ, άνεςθσ, ςωςτοφ ωωτιςμοφ, άνεςθ κζασ και καλοφ ιχου. Ακόμθ, 

υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου ο χϊροσ ζχει ιδθ χτιςτεί και αποωαςίηεται εκ των υςτζρων θ 

χριςθ του. Υπάρχουν ωορζσ όπου θ αίκουςα ζχει ςχεδιαςτεί με τισ καλφτερεσ 

προδιαγραωζσ για ςυμωωνικι μουςικι αλλά δεν αναδεικνφει τα  μικρά ςφνολα. Άρα, δεν 

είναι λίγεσ οι ωορζσ που λόγω διαωόρων παραγόντων προκφπτουν αίκουςεσ που δεν 

ανταποκρίνονται ακουςτικά ςτισ προδιαγραωζσ χριςθσ τουσ. Τίκεται, λοιπόν, θ ανάγκθ να 

ζχουμε τθ δυνατότθτα να αλλάηουμε τον τρόπο ςυμπεριωοράσ εφκολα και γριγορα μιασ 

ιδθ διαμορωωμζνθσ αίκουςασ ακροατθρίου. [9] 

Οι πιο χαρακτθριςτικζσ παρεμβάςεισ ςτο χϊρο ϊςτε να μποροφμε να 

μεταβάλλουμε τθν θχθτικι ςυμπεριωορά του είναι οι παρακάτω: [3,  9] 

 Χριςθ κινθτϊν ςτοιχείων οροωισ. Ανακλαςτικζσ ψευδοροωζσ που 

ανεβοκατεβαίνουν κοντά ςτθ ςκθνι αλλάηοντασ τον όγκο τθσ αίκουςασ. Επίςθσ 

μποροφν να δθμιουργθκοφν και οπζσ ανάμεςα ςτα κινθτά ςτοιχεία ϊςτε να 

μεταβάλλουν τον χρόνο αντιχθςθσ ι τθν θχοαπορρόωθςθ τθσ αίκουςασ. 

 Τμιματα οροωισ που απομονϊνουν τουσ εξϊςτεσ όταν δεν χρθςιμοποιοφνται. 

 Κουρτίνεσ που αναπτφςςονται μπροςτά από τοίχουσ μεταβάλλοντασ τθν 

θχοαπορρόωθςθ.  

 Ρεριςτρεωόμενεσ περςίδεσ ι πόρτεσ που ανοιγοκλείνουν από ανάκλαςθ ςε 

απορρόωθςθ και το αντίκετο. 

 Κολϊνεσ ι θμικφλινδροι με διαωορετικά υλικά τοποκετθμζνα ςτθν επιωάνειά τουσ. 

 Μεταωερόμενο ακουςτικό κζλυωοσ ορχιςτρασ ςτθ ςκθνι. 

Θ παροφςα εργαςία αςχολείται με τθ βελτίωςθ τθσ θχθτικισ ςυμπεριωοράσ μιασ 

αίκουςασ με τθ  χριςθ ακουςτικοφ κελφωουσ ορχιςτρασ. 
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4.2. Ρροτεριματα και μειονεκτιματα χριςθσ μεταωερόμενου ακουςτικοφ κελφωουσ 

ορχιςτρασ 

 Το ακουςτικό κζλυφοσ ορχιςτρασ είναι μία καταςκευι που αποτελείται από ζνα 

ςφνολο από κάκετα ςτο ζδαωοσ πάνελ ςυνδυαςμζνα με μια ςειρά από πάνελ οροωισ (είτε 

κρζμονται από τθν οροωι τθσ αίκουςασ είτε ςτθρίηονται ςτα κάκετα πάνελ)  με 

ςυγκεκριμζνο ςυντελεςτι ανάκλαςθσ, διάχυςθσ και απορρόωθςθσ το κακζνα, ςυγκεκριμζνο 

μζγεκοσ και ςυγκεκριμζνεσ κλίςεισ. Θ καταςκευι τοποκετείται πάνω ςτθ ςκθνι και 

περιβάλλει περιμετρικά το πίςω μζροσ τθσ ορχιςτρασ. Τα κφρια μζρθ του είναι ο 

μπροςτινόσ τοίχοσ, οι πλευρικοί τοίχοι και θ οροωι. Υπάρχουν δυο ειδϊν ακουςτικά 

κελφωθ. Είναι αυτά που αναπτφςςονται ςτθ ςκθνι μόνο, και αυτά που εκτείνονται ςε όλο το 

αμωικζατρο. Πταν δεν περιβάλλουν όλθ τθν αίκουςα μποροφν να  καταςκευαςτοφν ζτςι, 

ϊςτε να μεταωζρονται και να αωαιροφνται από τθ ςκθνι ςε περίπτωςθ που δε 

χρθςιμοποιοφνται. Κάτι τζτοιο όμωσ δε ςθμαίνει ότι είναι εφκολθ θ αποκικευςι τουσ και θ 

μεταωορά τουσ από μζροσ ςε μζροσ, κακϊσ απαιτοφν μεγάλο αποκθκευτικό χϊρο. Ωσ 

καταςκευι ζχει αρκετά οωζλθ όμωσ δθμιουργεί και κάποια προβλιματα. [ 15, 23] 

 Το ακουςτικό κζλυωοσ ορχιςτρασ ζχει τα εξισ κετικά χαρακτθριςτικά: [ 19] 

 Ραρζχει πρϊιμεσ ανακλάςεισ ςτουσ μουςικοφσ. Λόγω αυτοφ του κελφωουσ οι 

μουςικοί ακοφνε καλφτερα τον εαυτό τουσ  και βελτιϊνεται θ επικοινωνία μεταξφ 

τουσ. 

 Θ καταςκευι χωρίηει τθν ορχιςτρα από το υπόλοιπο μζροσ τθσ ςκθνισ. Θ ςκθνι 

όπου πραγματοποιοφνται ςυναυλίεσ ορχθςτρικισ μουςικισ κάποιεσ ωορζσ ςτεγάηει 

ελεφκερο πφργο για ςκθνικά ι και παραςκθνιακό χϊρο. Θ ορχιςτρα ακουςτικά 

«χάνεται» ςε μια τόςο μεγάλθ ςκθνι χωρίσ τθ βοικεια ενόσ ακουςτικοφ κελφωουσ. 

 Ανακλά περιςςότερθ θχθτικι ενζργεια ςτο κοινό. 

 Δθμιουργεί ζνα διαχυτικό, τοπικό και ωιλόξενο περιβάλλον για τουσ μουςικοφσ.  

 Είναι αιςκθτικά ελκυςτικό για το κοινό και τθν ορχιςτρα. 

 Μπορεί να αωαιρεκεί και να αποκθκευτεί εφκολα όταν δεν χρθςιμοποιείται. 

Ζχει επιχειρθκεί πολλζσ ωορζσ, διεκνϊσ,  με επιτυχία θ καταςκευι ενόσ τζτοιου 

κουβουκλίου. Πμωσ, καλό είναι να ςθμειωκοφν και τα μειονεκτιματά του: 

 Τα  μεταωερόμενα ακουςτικά κελφωθ ςυνικωσ ωτιάχνονται από ελαωριά υλικά με 

αποτζλεςμα να μθν ανακλϊνται οι χαμθλζσ ςυχνότθτεσ. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ 

οροωι του κελφωουσ βοθκάει ςτθν ανάκλαςθ των χαμθλϊν ςυχνοτιτων. Επίςθσ, οι 

χαμθλζσ ςυχνότθτεσ ζχουν μεγάλο μικοσ κφματοσ και ανακλϊνται μόνο από 

επιωάνειεσ που οι διαςτάςεισ τουσ είναι μεγαλφτερεσ από το μικοσ κφματόσ τουσ. 

Οπότε, για να μειωκεί το πρόβλθμα κα μποροφςαν να αποωευχκοφν ανοίγματα ςτθν 

οροωι ι να αυξθκεί το βάροσ των ανακλαςτιρων. Σφμωωνα με ζρευνεσ, θ 

καταςκευι λιγότερων και μεγαλφτερων ςε διαςτάςεισ πάνελ δε κα ιταν καλι 
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επιλογι κακϊσ μειϊνεται το ωάςμα των ςυχνοτιτων που μπορεί να ανακλάςει το 

κζλυωοσ. [ 12, 19, 30] 

 Ζνα δυςάρεςτο ωαινόμενο που εντοπίηεται ςτο ακουςτικό κζλυωοσ είναι ότι τα 

όργανα που βρίςκονται ςτο βάκοσ τθσ ςκθνισ ακοφγονται υπερβολικά δυνατά ςε 

ςχζςθ με τα μπροςτινά. Βζβαια, αυτό ςυμβαίνει διότι οι μπροςτινζσ ςειρζσ των 

μουςικϊν ζχουν ζλλειψθ από πάνελ  και αναλογικά  τοφσ αντιςτοιχεί μικρότερο 

ποςοςτό των ανακλαςτιρων ςε ςχζςθ με τισ πίςω κζςεισ.  Αυτό το χαρακτθριςτικό, 

μπορεί να ελεγχκεί με τον κατάλλθλο προςανατολιςμό των πάνελ οροωισ ι με τθν 

επζκταςθ κάποιων ανακλαςτιρων ϊςτε να αντιςτοιχεί μεγαλφτερο μζροσ των 

ανακλαςτιρων ςτα όργανα που μειονεκτοφν ακουςτικά ι ,ακόμθ, και με επιλεκτικι 

απόςβεςθ των πίςω ςειρϊν. Θ ποςότθτα χριςθσ τθσ επιλεκτικισ απόςβεςθσ πρζπει 

να γίνει με ιδιαίτερθ προςοχι. Συνιςτάται να γίνει ζρευνα για μια τζτοια απόωαςθ,  

με τθ ςυνεργαςία τθσ ορχιςτρασ, θ οποία κα παίηει πάνω ςτθ ςκθνι κατά τθ 

διάρκεια τθσ μελζτθσ. [  12] Μία δεφτερθ λφςθ είναι να αωεκεί ςτισ πίςω κζςεισ τθσ 

ορχιςτρασ κενόσ χϊροσ ϊςτε να εξιςορροπεί τθν θχθτικι ενζργεια των πίςω ςε 

ςχζςθ με των μπροςτινϊν οργάνων [18]. 

 Ρολλζσ ωορζσ προκειμζνου να ωτιαχτεί ζνα διαχυτικό  κζλυωοσ για τισ 

απομακρυςμζνεσ κζςεισ ακροατθρίου, ςχεδιάηονται οι τοίχοι του  με μεγάλεσ 

αυλακϊςεισ ( δθλαδι μοιάηουν με τεράςτιουσ διαχυτζσ ςε μεγζκυνςθ) 

δθμιουργϊντασ ανομοιομορωία του ιχου μζςα ςτο κζλυωοσ (ςτθν κοντινι περιοχι). 

Κάτι τζτοιο δυςχεραίνει τθν επικοινωνία μεταξφ των μουςικϊν. [ 14 ] 

 Θ χριςθ του ακουςτικοφ κελφωουσ μπορεί να μειϊςει τθν θχθτικι πίεςθ ςτο κοινό 

κακϊσ οι μουςικοί ακοφν τουσ εαυτοφσ τουσ και δεν προςπακοφν να γίνουν 

ακουςτοί ςε όλθ τθν αίκουςα [16]. 

 Το ακουςτικό κζλυωοσ ανακλά τα διαωορετικά όργανα προσ διαωορετικι 

κατεφκυνςθ. Ρρόκειται για ζνα χαρακτθριςτικό που αποπροςανατολίηει τον 

ακροατι. [ 14] 

 Ρροβάλλει ανεςτραμμζνθ εικόνα τθσ μουςικισ ςτο μαζςτρο και ςτο κοινό λόγω των 

πλευρικϊν ανακλαςτιρων, κακϊσ ο δεξιά κατευκφνει προσ τα αριςτερά τον ιχο και ο 

αριςτερά το αντίςτροωο [ 14]. Βζβαια, ςτα δφο τελευταία προβλιματα που 

αναωζρκθκαν, θ θχθτικι πίεςθ του απευκείασ ιχου (θ οποία ορίηει ςτο μεγαλφτερο 

βακμό τθ κζςθ τθσ πθγισ) κακϊσ είναι ιςχυρότερθ από αυτιν  του ανακλϊμενου, κα 

μασ υποδείξει τθν ςωςτι κζςθ των οργάνων ςτο χϊρο. Εκτόσ αυτοφ, ςε μία ηωντανι 

ςυναυλία πάντα υπάρχει και ο οπτικόσ παράγοντασ που διαμορωϊνει ςε μεγάλο 

βακμό τθν πραγματικι εικόνα τθσ ορχιςτρασ.  
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4.3.  Επιδράςεισ του ακουςτικοφ κελφωουσ  ορχιςτρασ  

Ρροκειμζνου να καταγραωοφν τα αποτελζςματα που ζχει το ακουςτικό κζλυωοσ 

ςτθν μουςικι εκτζλεςθ, ςφμωωνα με τον Bradley, πραγματοποιικθκαν μετριςεισ τριϊν 

αικουςϊν πολλαπλϊν χριςεων. Οι μελζτεσ ζγιναν ςτισ κζςεισ του κοινοφ και ςτθ ςκθνι των 

αικουςϊν: Salle Wilfrid Pelletier, Alberta Jubilee Auditorium και National Arts Center Opera. [ 

30]  

Aποδείχτθκε ότι θ προςκικθ ακουςτικοφ κελφωουσ αυξάνει τθν θχθτικι πίεςθ των 

ανακλάςεων μετά τα 80msec. Αυτό ςυμβαίνει διότι ο χϊροσ του ακουςτικοφ κελφωουσ 

λειτουργεί ςαν ανεξάρτθτοσ, ςτον οποίο ζχουμε πολλαπλζσ ανακλάςεισ οι οποίεσ 

αναπτφςςονται ςε αυτόν το χϊρο, και αργότερα ωτάνουν ςτο κοινό. [ 30] 

Opera of the National Arts Center,  Ottawa Ρθγι: https://clubzone.ca/places/national-
arts-centrecentre-national-des-arts-ottawa/ 

Alberta Jubilee Auditorium, Edmonton   Ρθγι: 
http://www.jubileeauditorium.com/Performances/SeatingPlans 
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Ο χρόνοσ αντιχθςθσ RT60 και οι πρϊιμεσ ανακλάςεισ EDT των ψθλϊν ςυχνοτιτων 

αυξικθκαν κατά μζςο όρο κατά  0,15sec  κακϊσ και οι ίδιοι δείκτεσ των μεςαίων και 

χαμθλϊν ςυχνοτιτων αυξικθκαν κατά 0,4sec. [ 30] 

 Ο δείκτθσ διαφγειασ C80, κακϊσ αυξάνονται οι μεταγενζςτερεσ ανακλάςεισ, μειϊνεται 

μζχρι και 3dB ι μπορεί και να επθρεαςτεί  ελάχιςτα, ανάλογα με τθν καταςκευι του 

κελφωουσ.  [ 30] 

Ο δείκτθσ LF που αωορά τθν ευρυχωρία από τισ πλευρικζσ ανακλάςεισ δεν μεταβάλλεται 

κακόλου. [ 30] 

Οι χαμθλζσ ςυχνότθτεσ κατά μζςο όρο αυξάνονται αλλά το ςχιμα του κελφωουσ μπορεί 

και να επθρεάςει αρνθτικά αυτό το ωάςμα. Θ οροωι αποδείχτθκε ότι ανακλά χαμθλζσ 

ςυχνότθτεσ γι’ αυτό και οροωζσ με ανοίγματα δε  κα ανταποκρίνονταν εντελϊσ ςε αυτι τθ 

διαδικαςία. Από τθν άλλθ, ςφμωωνα με τον D’ Antonio οι οροωζσ με ανοίγματα αποωεφγουν 

τθν πικανότθτα να εμωανιςτεί το ωαινόμενο τφπου χτζνασ. [ 13, 30] 

 Επίςθσ, το ακουςτικό κζλυωοσ βελτιϊνει τθν ακρόαςθ και ςτουσ εξϊςτεσ. [ 30] 

Θ θχθτικι ιςχφσ G80 (θχθρότθτα) αυξάνεται περιςςότερο ςτισ πίςω κζςεισ παρά ςτισ 

μπροςτινζσ. [ 30] 

 Πςον αωορά τθν φπαρξθ απορροωθτικϊν υλικϊν ςτο κζλυωοσ, θ οποιαδιποτε μικρι 

πρόςκεςθ τουσ, προκαλεί μεγάλθ τροποποίθςθ τθσ ακουςτικισ ςτθ ςκθνι. [ 30] 

 Γενικά, ςφμωωνα με τισ ζρευνεσ του Bradley, οι μεγαλφτερεσ αλλαγζσ που ζγιναν με τθν 

προςκικθ ακουςτικοφ κελφωουσ ςτθ ςκθνι, εντοπίςτθκαν κυρίωσ ςτθ ςκθνι παρά ςτο 

κοινό. Οπότε θ χριςθ του ζχει μεγαλφτερθ ςθμαςία για τουσ μουςικοφσ[ 30 ]. 

 

 

 

Salle Wilfrid Pelletier, Montreal Ρθγι: https://musiccanada.wordpress.com/tag/felix-awards/ 
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4.4. Ραραδείγματα ακουςτικϊν κελυωϊν 

Ραρακάτω παρουςιάηονται κάποιεσ ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ ακουςτικϊν κελυωϊν. 

Στο αρχαίο κζατρο ςτθ πόλθ Ceasarea του Λςραιλ υπάρχει θ καταςκευι τθσ 

παρακάτω εικόνασ.  Ρρόκειται για ζνα ςφνολο από μεγάλεσ επιωάνειεσ, οι οποίεσ 

διπλϊνουν ϊςτε να παρζχουν κατάλλθλθ διάχυςθ ςτθ ςκθνι με αποτζλεςμα τθν καλφτερθ 

επικοινωνία μεταξφ των εκτελεςτϊν. Αυτι θ υπαίκρια καταςκευι όταν δεν χρθςιμοποιείται 

μπορεί να αωαιρεκεί ϊςτε να ςυνεχίςει να παραμζνει για τουσ επιςκζπτεσ ζνα άκικτο, 

αρχαιολογικό  ζκκεμα. Το πρόβλθμα είναι ότι είναι απαραίτθτθ θ παρουςία υπεφκυνου για 

το ςτιςιμο του κελφωουσ όταν  χρειάηεται, αλλιϊσ κα μζνει αχρθςιμοποίθτο. Ρρόκειται για 

μία δθμιουργία του G. Izenour. [ 14] 

Ζνα άλλο παράδειγμα ακουςτικοφ κελφωουσ είναι αυτό που χρθςιμοποιικθκε ςτο 

Congress Center ςτο Αμβοφργο. Θ διαμόρωωςι του μοιάηει με ζνα τεράςτιο κουτί με 

ςυρτάρια όπου τα ψθλότερα είναι, κλιμακωτά, λίγο πιο ζξω  από τα κατϊτερά τουσ. Τα 

ςυρτάρια αυτά ςτζλνουν δυνατζσ πρϊιμεσ ανακλάςεισ ςτουσ μουςικοφσ.[ 14] 

 

 

 

 

 

 

Αρχαίο Θζατρο ςτθ Ceasarea      Ρθγι: *14] 
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Το Hercules Hall ςτο Munich Residenz είναι ζνασ χϊροσ διαμορωωμζνοσ με κλαςςικό 

φωοσ, όπου το πάτωμα ιταν οριηόντιο και θ οροωι πολφ υψθλι. Υπιρχαν αρκετά ακουςτικά 

προβλιματα ςτθν αίκουςα όπωσ πολφ κακυςτερθμζνεσ ανακλάςεισ, γι’ αυτό και 

αποωαςίςτθκε να εωαρμοςτοφν  ανακλαςτιρεσ οροωισ. Πμωσ, θ υλοποίθςθ αυτισ τθσ 

ιδζασ κα δθμιουργοφςε πολλζσ αντιδράςεισ, κακϊσ τα πάνελ κα ζκρυβαν τθν αρχιτεκτονικι 

τθσ αίκουςασ. Θ χριςθ ανακλαςτιρων από  plexiglass ιταν θ καταλλθλότερθ λφςθ. Οι 

ανακλαςτιρεσ τοποκετικθκαν με κενά ανάμεςά τουσ που αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα τθν 

περίκλαςθ των χαμθλϊν ςυχνοτιτων. Κακϊσ δεν ιταν ικανοί να ανακλοφν τισ χαμθλζσ 

ςυχνότθτεσ,  ωτιάχτθκαν όςο το δυνατόν πιο ελαωροί. Οι ανακλαςτιρεσ αωαιροφνται όταν 

πρόκειται να γίνει θχογράωθςθ ι να χρθςιμοποιθκεί θλεκτρικι ενίςχυςθ. [ 14 ] 

 

 

 

 

 

 

 

Hercules  Hall,  Munich Residenz      Ρθγι: [14] 
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 Σε ζνα ςυναυλιακό χϊρο, του αρχιτζκτονα Max Schlup, ςτθν πόλθ Biel τθσ Ελβετίασ 

χρειαηόταν να μειωκοφν οι ψθλζσ ςυχνότθτεσ. Ζτςι, κρεμάςτθκαν μπροςτά από τουσ 

ανακλαςτιρεσ λινά υωάςματα. Με τον ωωτιςμό των λινϊν υωαςμάτων θ αίκουςα απζκτθςε 

ζναν ξεχωριςτό αρχιτεκτονικό χαρακτιρα. [ 14 ] 

Το Beethoven Hall ςτθ Βόννθ αποτελεί μια αίκουςα όπου θ οροωι είναι ωτιαγμζνθ 

από μια διάχυτθ επιωάνεια που απλϊνεται ςε όλο το χϊρο. Ιταν μια αίκουςα θ οποία είχε 

κολωτι οροωι. Θ οροωι καλφωτθκε με διαχυτικά υλικά βάκουσ 30cm. Θ επιωάνεια είναι 

ζνασ ςυνδυαςμόσ  από ςωαιρικά τμιματα, κυλίνδρουσ και πυραμίδεσ. Σε μακρόςτενα 

δωμάτια μια τζτοια καταςκευι  κα εμπόδιηε τθν θχθτικι διάδοςθ και τα αποτελζςματα δεν 

κα ιταν τόςο επικυμθτά. *14 ] 

 

Congress House, Biel  Ρθγι: *14] 

Beethoven Hall, Bohn. Ρθγι: *14] 
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 Το Aird Center είναι μια εκπαιδευτικι  εγκατάςταςθ ςτο Wilfrid Laurier University το 

οποίο ςτεγάηει ζνα αμωικζατρο πολλαπλϊν χριςεων.  Στο αμωικζατρο αυτό 

πραγματοποιοφνται ςυναυλίεσ μικρϊν γκρουπ, ρεςιτάλ, διαλζξεισ, προβολζσ ταινιϊν και 

ανεβαίνουν κεατρικζσ παραςτάςεισ. Το ακουςτικό κζλυωοσ  ωτιάχτθκε για να 

χρθςιμοποιείται ικανοποιθτικά θ αίκουςα για όλεσ τισ λειτουργίεσ τθσ. Οι τοίχοι είναι 

ωορθτοί ϊςτε να αλλάηει το βάκοσ του κελφωουσ. Λόγω τθσ ικανότθτασ μεταωοράσ των 

τοίχων, το κζλυωοσ μπορεί να ζχει δφο ειδϊν μεγζκθ ι και να αωαιρεκεί εντελϊσ. Τα πάνελ 

των τοίχων είναι θχοαπορροωθτικά ςτο πίςω μζροσ τουσ, ϊςτε να μθν επιςτρζωουν πολφ 

κακυςτερθμζνεσ ανακλάςεισ ςτο κοινό από το κομμάτι τθσ ςκθνισ που δεν χρθςιμοποιείται. 

Το φψοσ τθσ οροωισ μπορεί να μεταβλθκεί ϊςτε να ζχουν όλοι οι ακροατζσ πρόςβαςθ ςτθν 

οκόνθ κατά τθν προβολι ταινίασ. Οι μετριςεισ που ζγιναν ςτθν αίκουςα ζδειξαν μια αφξθςθ 

τθσ θχθτικισ πίεςθσ ςε όλεσ τισ κζςεισ του κοινοφ κατά 3dB περίπου. [ 10 ] 

Aird Center, Wilfrid Laurier University    Ρθγι: [10] 
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Τζλοσ, κα μποροφςε να παρουςιαςτεί και το παρακάτω ακουςτικό κζλυωοσ, το οποίο 

αποτελεί ζνα από τα εκκζματα που βρίςκονται ςτο Tippet Art Center ςτθν Αμερικι. Ο 

αρχιτζκτονασ και ακουςτικόσ Willem Boning  ςε ςυνεργαςία με τον Curt Gambette 

πραγματοποιεί διάωορα μουςικά πειράματα ςε ςχζςθ με τα τοπία και το πϊσ 

αντιλαμβάνονται το χϊρο οι μουςικοί. Το ςυγκεκριμζνο κζλυωοσ από πζτρα δεν είναι προσ 

χριςθ, απλά πρόκειται για μία ενδιαωζρουςα, αρχιτεκτονικι πρόταςθ. [29 ] 

 

Tippet Art Center, America     Ρθγι: [29] 

 

 

 

4.5. Βαςικά χαρακτθριςτικά ιδανικισ καταςκευισ ακουςτικοφ κελφωουσ 

Καταρχιν, είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια ςυνταγι για 

τθ καταςκευι ενόσ ιδανικοφ ακουςτικοφ κελφωουσ, θ οποία κα ακολουκείται τυωλά ςε 

οποιαδιποτε περίςταςθ. Αυτό ςυμβαίνει διότι κάκε χϊροσ ζχει τισ δικζσ του ακουςτικζσ 

ανάγκεσ και περιοριςμοφσ. Επομζνωσ, κα μποροφςε να λεχκεί ότι κάκε χϊροσ ζχει και τθ 

δικι του κατάλλθλθ καταςκευι. Αυτό δε ςθμαίνει όμωσ ότι κάκε χϊροσ ζχει μια μοναδικι 

κατάλλθλθ καταςκευι κακϊσ ο ςχεδιαςμόσ τθσ ςτθρίηεται ςε υποκειμενικά ςτοιχεία του 

ακουςτικοφ, (όπωσ θ εμπειρία του). Ραρ’ όλα αυτά, μζςα από τισ διάωορεσ μελζτεσ των 

ακουςτικϊν  ζχουν καταγραωεί κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ. Αρχικά, το ακουςτικό κζλυωοσ δε 

χρειάηεται να είναι οφτε πολφ βακφ, οφτε πολφ ψθλό, οφτε πολφ πλατφ, παρά μόνο τόςο 

όςο χρειάηεται. Ριο ςυγκεκριμζνα: 
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 Το βάκοσ του να μθν είναι παραπάνω από  9 με 12m από τθν αρχι τθσ ςκθνισ μζχρι 

τον μπροςτινό τοίχο του κελφωουσ.  Το ρθχό κζλυωοσ ενιςχφει το μπάςο, κακϊσ ο 

μπροςτινόσ του τοίχοσ ςυμβάλλει  ςτθν προϊκθςι του. Επίςθσ, τα όργανα ςε ζνα 

ρθχό κζλυωοσ ςυμπεριωζρονται  ςαν μια γραμμικι πθγι. [ 19] 

 Οι πλευρικοί τοίχοι του είναι καλό να ενςωματϊνονται ομαλά με τον υπόλοιπο 

ςυναυλιακό χϊρο και να είναι με τζτοιο τρόπο προςανατολιςμζνοι ϊςτε να 

τροωοδοτοφν τθν πλειονότθτα του κοινοφ. [ 19 ] 

 Το πλάτοσ του δεν πρζπει να είναι παραπάνω από 15 με 17m από το κζντρο του.  [ 

19 ] 

 Ωςτόςο, το καλφτερο μζγεκοσ ςκθνισ είναι ςτο ςθμείο όπου μειϊνεται ο ιχοσ κατά 

14dB. Εκτόσ αυτοφ, πρζπει να λθωκεί υπόψθ ότι το μζςο εμβαδόν για τουσ 

μουςικοφσ είναι 1,5m2/άτομο και 0,5m2/ άτομο για τουσ χορωδοφσ. [ 11, 2] 

 Σφμωωνα με τον Barron το φψοσ του δεν χρειάηεται να είναι πάνω από 10 με 13m 

ενϊ ςτα μικρά αμωικζατρα το φψοσ των 6m  είναι το μζγιςτο.  Βζβαια, θ οροωι δεν 

κα πρζπει να είναι πολφ χαμθλι αλλιϊσ ζχουμε υπερβολικά δυνατό θχθτικό πεδίο 

ςτο εςωτερικό του κελφωουσ και επιπλζον, δθμιουργοφνται διαωορετικά, τοπικά, 

αντθχθτικά χαρακτθριςτικά και ςυνεπϊσ δεν υπάρχει ομαλι κατανομι του ιχου. [ 19 

] Πμωσ, για ζνα μεταωερόμενο ακουςτικό κζλυωοσ το φψοσ ςυνικωσ κυμαίνεται 

μεταξφ 2,7-3,6m [18]. 

 Οι πρϊιμεσ ανακλάςεισ ςφμωωνα με τον Marshall, προτιμϊνται από τουσ μουςικοφσ 

να είναι μεταξφ 17-35ms  μετά τον απευκείασ ιχο. Επίςθσ, είναι επικυμθτό να 

ενιςχφεται το ωάςμα των ςυχνοτιτων 500-2000Hz για να βοθκιςει τουσ μουςικοφσ 

ςτο “attack”. Οι πρϊιμεσ ανακλάςεισ να είναι ιςορροπθμζνεσ ςτο εςωτερικό του 

κελφωουσ  ϊςτε να επιτυγχάνεται το «ensemble». [ 13, 19] 

 Σφμωωνα με τθ ζρευνα του D’Antonio, προτιμϊμενθ απόςταςθ για τθν παροχι 

ηεςταςιάσ και οικειότθτασ ςτουσ μουςικοφσ είναι  0,9- 1,8m. [ 13] 

 Σφμωωνα με τθν ζρευνα του D’Antonio,  οι μουςικοί προτιμοφν επίπεδεσ, λείεσ  

επιωάνειεσ ςτο φψοσ των ποδιϊν, οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ του μπάςου. 

[ 13] 
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4.6.  Φωτιςμόσ ςκθνισ  

 Θ προςκικθ του ακουςτικοφ κελφωουσ  ςτθ ςκθνι μπορεί να εμποδίςει τον ωωτιςμό 

τθσ ανάλογα με το ποφ ζχουν τοποκετθκεί τα ωϊτα τθσ ςκθνισ. Αν τα ωϊτα βρίςκονται 

ςτουσ τοίχουσ, ςίγουρα κα καλυωτοφν. Αν βρίςκονται ςτθν οροωι, τότε εξαρτάται από το 

μζγεκοσ τθσ οροωισ του κελφωουσ μασ και από το ποφ κα τοποκετθκεί θ οροωι. Οπότε, 

καλό είναι να ςθμειωκοφν κάποια βαςικά ςτοιχεία τα οποία πρζπει να ζχει υπόψθ ο 

ακουςτικόσ.  

Γενικά, ο κατάλλθλοσ ωωτιςμόσ είναι εκείνοσ, που βοθκά και το κοινό και τουσ 

εκτελεςτζσ. Ρρϊτον, θ γωνία του ωωτόσ αλλάηει τθν «εικόνα» του εκτελεςτι. Πταν το ωωσ 

ζχει τοποκετθκεί ακριβϊσ από πάνω του, δθμιουργοφνται ςκιζσ και ο εκτελεςτισ ωαίνεται 

ςυνζχεια δραματικόσ και άγριοσ, ενϊ οι εκωράςεισ του προςϊπου του δεν ωαίνονται λόγω 

των ςκιϊν . Θ πιο αποδεκτι γωνία είναι 45ο από τθν κατακόρυωθ ευκεία του εκτελεςτι, θ 

οποία του δίνει τθ ωυςικι του εικόνα. Θ τροωοδοςία ωωτόσ πίςω από τουσ εκτελεςτζσ 

δθμιουργεί ςκιζσ ςτισ παρτιτοφρεσ και τυωλϊνει το κοινό. Επίςθσ, το ωωσ δεν πρζπει να 

είναι αμυδρό και οφτε να τοποκετείται ςε ςθμείο όπου τυωλϊνει τουσ εκτελεςτζσ (όπωσ 

από τθν κατεφκυνςθ του μαζςτρου). Ο ωωτιςμόσ τθσ ςκθνισ δεν πρζπει να κάνει 

αντανάκλαςθ ςτο κοινό. Σφμωωνα με ζρευνεσ ςε αμωικζατρα εκπαιδευτικϊν 

εγκαταςτάςεων θ ςκθνι χρειάηεται περίπου 3Watt/ m2 . Τελικά, ο ςωςτόσ ωωτιςμόσ 

κεωρείται αυτόσ που ζρχεται από μπροςτά, από πίςω και πλευρικά ταυτόχρονα (δθλαδι 

περιμετρικά τθσ ςκθνισ).  [ 10 ] 

Αν πρόκειται να ωτιαχτεί μια μικρι καταςκευι ακουςτικοφ κελφωουσ, καλφτερα να 

χρθςιμοποιθκοφν τα προχπάρχοντα ωϊτα τθσ ςκθνισ, αλλιϊσ κα χρειαςτεί να βρεκεί 

τροωοδοςία για τα ωϊτα. Αυτό,  δεν είναι πάντα εωικτό, ειδικά όταν αναωερόμαςτε για ζνα 

μεταωερόμενο κζλυωοσ, όπωσ ςτθν περίπτωςι μασ. 

 

 

 

4.7. Ρροτάςεισ ακουςτικϊν κελυωϊν των Trevor J. Cox και Peter D’Antonio και τθσ εταιρείασ 

Wenger 

 Ο Trevor J. Cox με τον Peter D’ Antonio μελζτθςαν τον τρόπο με τον οποίο 

ςυμπεριωζρονται μικρά μουςικά ςφνολα εγχόρδων και χάλκινων ςυγκεντρϊνοντασ ζνα 

ςφνολο από μετριςεισ και ερωτθματολόγια που είχαν δοκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

μουςικοφσ. Ζτςι, ςε ςυνεργαςία με τθν ςυμωωνικι ορχιςτρα τθσ Βαλτιμόρθσ ζωτιαξαν ζνα 

ιδανικό ακουςτικό κζλυωοσ για ςυμωωνικι ορχιςτρα για τθ ςκθνι του Meyerhoff 

Symphony Hall τθσ Βαλτιμόρθσ, όμοιο με αυτό τθσ παροφςασ ωωτογραωίασ του Corning 

Glass Center τθσ Νζασ Υόρκθσ.  
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Το κζλυωοσ, ζχει ζνα άνοιγμα χαμθλά ςτα πόδια των μουςικϊν το οποίο βοθκά ςτο να 

ζρχεται ο ςκλθρόσ τοίχοσ, που υπάρχει πίςω από το κζλυωοσ, ςε επαωι με τθ ςκθνι και να 

ανακλά χαμθλζσ ςυχνότθτεσ.  Ράνω από το άνοιγμα υπάρχουν ξφλινοι διαχυτζσ Schroeder 

φψουσ 0,6 m τοποκετθμζνοι ζτςι, ϊςτε το αυτί του μουςικοφ (όταν κάκεται) να βρίςκεται 

ςτο μζςον των διαχυτϊν. Οι ςυγκεκριμζνοι διαχυτζσ είναι με κατακόρυωεσ αυλακϊςεισ και 

παρζχουν οριηόντια διάχυςθ, προςωζροντασ ανάμειξθ των εγχόρδων με τα ξφλινα πνευςτά. 

Ράνω από αυτι τθ ςειρά διαχυτϊν ςυνεχίηεται μια ίδια ςειρά φψουσ 0,6m αλλά με 

οριηόντιεσ αυλακϊςεισ παρζχοντασ κάκετθ διάχυςθ ϊςτε να κατευκφνονται οι ανακλάςεισ 

είτε πίςω ςτουσ μουςικοφσ είτε ςτθν οροωι, θ οποία τροωοδοτεί το κοινό. Στα επόμενα 

0,6m απλϊνεται αρκρωτι οροωι με κλίςθ 45ο . Ρρόκειται για μία μθ μεταωερόμενθ 

καταςκευι. Το ςυγκεκριμζνο κζλυωοσ  μειϊνει τθν τραχφτθτα των χάλκινων πνευςτϊν 

κακϊσ οι ςυγκεκριμζνοι διαχυτζσ χωρίηουν το μζτωπο κφματοσ ςε μικρότερα μζτωπα ίδιων 

χαρακτθριςτικϊν αλλά  με διαωορετικι ωάςθ. Επίςθσ, προςωζρει ηεςταςιά και αφξθςθ τθσ 

ζνταςθσ ςτα ζγχορδα. Οι αυλακϊςεισ ςυμβάλλουν ςτον ζλεγχο των πολφ δυνατϊν 

ανακλάςεων ενιςχφοντασ ζτςι το «ensemble». [ 13 ] 

Θ εταιρεία Wenger ζχει αναπτφξει μια ςειρά από προτάςεισ μεταωερόμενων 

ακουςτικϊν κελυωϊν. Ραρακάτω παρουςιάηεται μια ςφντομθ περιγραωι τθσ κάκε 

καταςκευισ ξεχωριςτά. 

 

Η ςκθνι του Corning Glass Center, New York. Ρθγι: [13] 
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Θ καταςκευι Basic Acoustical Shell αποτελείται από τρία πάνελ, τθσ οροωισ, το 

μεςαίο και το χαμθλότερο, όπου θ οροωι ςυνδζεται αρκρωτά και διπλϊνει πάνω ςτο 

μεςαίο πάνελ κατά τθν αποκικευςθ. Το μεςαίο πάνελ με τθ ςειρά του ανοίγει και κλείνει 

ςυρταρωτά με το χαμθλότερο πάνελ. Τα πάνελ είναι ωτιαγμζνα εςωτερικά ςαν κθρικρα 

(honeycomb) πάχουσ 19mm και εξωτερικά επενδυμζνα με λεία laminate πάχουσ 2,5mm. 

Στθρίηονται πάνω ςε ςκελετό αλουμινίου ο οποίοσ ςτζκεται πάνω ςε τζςςερισ ρόδεσ (δφο 

μπροςτά από τα πάνελ και δφο πίςω από αυτά)  ϊςτε να μεταωζρεται εφκολα. Θ οροωι ζχει 

τθ δυνατότθτα να πάρει τισ κλίςεισ των 45, 60 , 75 και 90 μοιρϊν και ζτςι θ ςυνολικι 

καταςκευι διαωοροποιεί το φψοσ τθσ από περίπου 2,5m ζωσ 4m. Το πλάτοσ τθσ καταςκευισ 

είναι περίπου 183cm οπότε για το ςτιςιμο ενόσ κελφωουσ μιασ μικρισ ορχιςτρασ 60-75 

ατόμων χρειάηονται δϊδεκα τεμάχια (ζξι για τουσ πλαϊνοφσ τοίχουσ και ζξι για τον 

μπροςτινό τοίχο). Κατά τθν αποκικευςι των τεμαχίων, αρχικά, διπλϊνονται μεταξφ τουσ τα 

τρία πάνελ αποκτϊντασ ζτςι ζνα ςυνολικό φψοσ περίπου 1,9m, και ςτθ ςυνζχεια το ζνα 

τεμάχιο ςυμπτφςςεται μζςα ςτο άλλο ζτςι ϊςτε, για παράδειγμα, τρία  τεμάχια να ζχουν 

βάκοσ 80cm. Υπάρχουν τεμάχια με οροωι ςε ςχιμα τραπεηίου και άλλα ςε ςχιμα 

ορκογωνίου παραλλθλογράμμου, ϊςτε να μποροφν να ενϊνονται μεταξφ τουσ. Το βάροσ 

των τεμαχίων είναι αντίςτοιχα 134kg και 138kg. [ 36 ] 

Θ καταςκευι Classic Acoustical Shell είναι 

παρόμοια με τθν Basic, μόνο που ο ςκελετόσ τθσ 

ςτθρίηεται ςε τζςςερισ ρόδεσ πίςω από τα πάνελ οι οποίεσ 

ςθκϊνουν και ζνα αντίβαρο. Θ βάςθ ζχει αυτι τθ μορωι 

προκειμζνου να εξαςωαλιςτεί μια πιο ςτακερι, 

υψθλότερθ καταςκευι από τθν προθγοφμενθ. Το μζγιςτο 

φψοσ που μπορεί να πάρει είναι περίπου 4,6m και ηυγίηει 

περίπου 200kg. Αποκθκεφεται με τον ίδιο τρόπο. [ 37] 

Θ καταςκευι Select Acoustical Shell αποτελείται 

από δφο πάνελ με τα ίδια χαρακτθριςτικά των 

προθγοφμενων καταςκευϊν, μόνο που τα πάνελ ζχουν 

κυρτό ςχιμα. Το πάνελ οροωισ δεν είναι ενςωματωμζνο 
Τεμάχιο του Select Acoustical 
Shel Ρθγι: [38]  

 

Basic 
Acoustical
Shell 
Ρθγι: *36] 
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ςτθν καταςκευι αλλά κρεμιζται από τθν οροωι τθσ αίκουςασ. Το φψοσ τθσ Select είναι 

περίπου 3,5m και  ηυγίηει περίπου 230kg. Αποκθκεφεται διπλϊνοντασ το ζνα πάνελ πάνω 

ςτο άλλο και απαιτεί ςχεδόν το διπλάςιο χϊρο. [38] 

Select Acoustical Shell, Wenger        Ρθγι: [38] 

 Τζλοσ, θ καταςκευι Travelmaster Shell ωτιαγμζνθ από πλαςτικό ABS αποτελείται 

από ζνα κφριο πάνελ και ζνα πάνελ, αρκρωτά ςυνδεδεμζνο, οροωισ. Στθν καταςκευι 

εντάςςεται και ζνα δεφτερο ςυμπλθρωματικό  πάνελ με μεγαλφτερθ διάχυςθ το οποίο 

τοποκετείται ανάμεςα ςτα τεμάχια. Το πάνελ οροωισ ζχει τθ δυνατότθτα να  πάρει τρεισ 

κλίςεισ και το φψοσ τθσ καταςκευισ μπορεί να κυμαίνεται από περίπου 2,8m ζωσ 3,7m. 

Επίςθσ, τα πόδια τθσ βάςθσ μποροφν να πάρουν διάωορα φψθ. Είναι μια καταςκευι θ οποία 

προςωζρει θχοαπορρόωθςθ ςτα πόδια των μουςικϊν κακϊσ δεν υπάρχει χαμθλά κάποια 

ανακλαςτικι επιωάνεια. Ρρόκειται για ζνα πολφ ελαωρφ μοντζλο βάρουσ 39kg και 9kg το 

ςυμπλθρωματικό, το οποίο αποκθκεφεται είτε ανοιχτό, είτε αποςυναρμολογθμζνο από τθ 

βάςθ του πάνω ςε καρότςι. Το καρότςι δζχεται πζντε τεμάχια με τα τζςςερα 

ςυμπλθρωματικά τουσ. Οι διαςτάςεισ του καροτςιοφ 

είναι περίπου 2,7m (μικοσ) x 0,7m (πλάτοσ) x 1,5m 

(φψοσ). Γενικά, για μια ορχιςτρα 60-76 ατόμων 

απαιτοφνται δϊδεκα τεμάχια ( ζξι ςτουσ πλαϊνοφσ 

τοίχουσ και ζξι ςτον μπροςτινό) και εννιά 

ςυμπλθρωματικά. [ 39 ] 

 

Travelmaster Acoustic Shell. Ρθγι: *39] 
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Travelmaster Shell, Wenger       Ρθγι: *39] 

Οι προτάςεισ τθσ εταιρείασ Wenger ουςιαςτικά, είναι μεταωερόμενα πάνελ, τα 

οποία χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςαν ανακλαςτιρεσ ιδιαίτερα για το ωάςμα των μεςαίων και 

υψθλϊν ςυχνοτιτων. Ρικανόν να μθν επιτυγχάνεται ςτο μζγιςτο βακμό θ ανάκλαςθ των 

χαμθλϊν ςυχνοτιτων λόγω τθσ χριςθσ ελαωρϊν υλικϊν, αλλά οι καταςκευζσ αυτζσ, ζχουν 

τθ δυνατότθτα μεταωοράσ, κυρίωσ τθσ τελευταίασ θ οποία μπορεί και να μεταωερκεί ςε 

διαωορετικό μζροσ με ζνα αυτοκίνθτο. Υπάρχει περίπτωςθ, οι προτάςεισ τθσ Wenger να 

ωωελοφν, ακουςτικά, περιςςότερο τουσ ακροατζσ παρά τουσ μουςικοφσ κακϊσ δεν 

προςωζρουν ιδιαίτερθ διάχυςθ ςτο εςωτερικό του κελφωουσ, θ οποία κα βοθκοφςε τουσ 

εκτελεςτζσ ςτο να ακοφν ο ζνασ τον άλλον καλφτερα. Ππωσ ζχει  αναωερκεί [ 30 ], το 

ακουςτικό κζλυωοσ επθρεάηει περιςςότερο τον ιχο ςτθ ςκθνι, οπότε καλό είναι να 

εςτιάηεται περιςςότερο ο τρόποσ τθσ ακουςτικισ ςυμπεριωοράσ του ςτουσ μουςικοφσ και 

λιγότερο ςτουσ ακροατζσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 40 - 
 

5. Καταςκευι μεταφερόμενου ακουςτικοφ κελφφουσ ορχιςτρασ 

5.1. Σκελετόσ 

 Είδθ ςκελετϊν 

  Για τθν καταςκευι ενόσ ακουςτικοφ κελφωουσ κα χρειαςτεί ζνασ ςκελετόσ για 

να  διατθρείται το ςφνολο των πάνελ που κα χρθςιμοποιθκοφν και θ διάταξι τουσ ςτθν 

επικυμθτι κζςθ. Ο ςκελετόσ ςυνδζει όλα τα πάνελ ϊςτε να ςυγκροτείται μία ενιαία 

καταςκευι που ςτθρίηεται αυτόνομα, και μεταωζρεται εφκολα. Ραρακάτω παρατίκεται μια 

περιγραωι διαωόρων ειδϊν ςκελετϊν.  

 Α) Multi-facet portable acoustic structure (Ρολφπλευρθ μεταωερόμενθ ακουςτικι 

καταςκευι) του Christopher Jaffe [ 23 + : Θ εωεφρεςθ αναωζρεται ςε ζνα μοντζλο 

μεταωερόμενου ακουςτικοφ κελφωουσ που περιλαμβάνει ζνα ςυνδυαςμό από πάνελ με 

πολλαπλζσ όψεισ. Το ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό τθσ καταςκευισ είναι θ ςυνφπαρξθ τθσ 

ωορθτότθτασ με το πλικοσ των άκαμπτων αλλά και με πολλαπλζσ όψεισ πάνελ. Κάκε πάνελ 

ζχει δφο τμιματα, τοποκετθμζνα το ζνα κάτω από το άλλο. Κάκε τμιμα ζχει ζνα ηεφγοσ 

όμοιων επιωανειϊν ςχιματοσ τραπεηίου, τα οποία ςυνδζονται μεταξφ τουσ αρκρωτά. 

Υπάρχει ζνα τεντωμζνο καλϊδιο πίςω από τα ηευγάρια, το οποίο ςυνδζει τισ δφο εξωτερικζσ 

τουσ άκρεσ ϊςτε να κρατάει τα τμιματα μεταξφ τουσ ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Τα επάνω 

ηεφγθ του πάνελ ςυνδζονται μόνο αρκρωτά. Τα πάνω με τα κάτω πάνελ ςυνδζονται και 

αυτά αρκρωτά, μόνο που δζχονται ςτθν άρκρωςθ πείρο αςωαλείασ που αωαιρείται, για να 

μποροφν να αποςυναρμολογθκοφν και να είναι μεταωερόμενα. Τα πάνελ προτείνεται από 

τον καταςκευαςτι να είναι από πολυεςτερικι ρθτίνθ με ενίςχυςθ υαλοχωάςματοσ.  

Ο ςκελετόσ είναι ςωλθνοειδισ αλουμινζνιοσ ϊςτε να είναι όςο το δυνατόν πιο 

ελαωρφσ. Οι ςωλινεσ που κρατάνε τα πάνελ, από τθν κάτω πλευρά τουσ είναι ανοιχτοί ϊςτε 

Σκελετόσ 
«Α». 
Ρθγι: *23] 
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να δζχονται τισ βάςεισ (με ρόδεσ) τθσ καταςκευισ. Τα πόδια ζχουν τθ δυνατότθτα να 

αλλάηουν το φψοσ τουσ, κακϊσ διακζτουν εγκοπζσ  για να μπορεί να μπει πείρο αςωαλείασ, 

το οποίο κρατάει τισ βάςεισ ςτο επικυμθτό μζγεκοσ.  

Επομζνωσ, ςτθν περίπτωςθ που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταςκευι, ζχουμε τζςςερισ 

επιωάνειεσ με διαωορετικό προςανατολιςμό θ κάκε μία, όπου τα πάνω τμιματα ζχουν μια 

κλίςθ προσ τα κάτω. Λόγω του βάρουσ των πάνελ με τθν ςυναρμολόγθςθ προκαλείται μια 

ωυςικι δίπλωςθ των τμθμάτων. Για το ςτιςιμο ενόσ κελφωουσ απαιτείται χριςθ πολλϊν 

τζτοιων μοντζλων παραταγμζνα το ζνα δίπλα ςτο άλλο. Πταν αποςυναρμολογθκεί παίρνει 

το ¼ του μεγζκουσ του ςτθμζνου, κακϊσ το ζνα τμιμα διπλϊνει πάνω ςτο άλλο και τα 

πόδια αωαιροφνται.  

Ρρόκειται για μία καταςκευι θ οποία ζχει θχοαπορρόωθςθ ςτο φψοσ τθσ βάςθσ 

λόγω ζλλειψθσ ανακλαςτικϊν πάνελ. Επίςθσ, πικανόν να δθμιουργεί επικυμθτι διάχυςθ 

ςτθν περιοχι του κοινοφ λειτουργϊντασ ςαν ζνασ διαχυτισ ςε μεγζκυνςθ, αλλά 

ανεπικφμθτθ ανομοιομορωία του ιχου ςτθν περιοχι των μουςικϊν κακϊσ οι ανακλάςεισ 

δεν προλαβαίνουν να αναμειχκοφν μεταξφ τουσ. 

 Β) Ρατζντα No. US3316999 των Christopher Jaffe και Paul Kleinman [ 24 +: Ρρόκειται 

για μια εωεφρεςθ θ οποία περιλαμβάνει ζνα ςφνολο από άκαμπτα πάνελ, τοποκετθμζνα 

εωαπτομενικά το ζνα δίπλα ςτο άλλο. Κάκε πάνελ περιλαμβάνει ζνα επιμθκυμζνο, 

ευκφγραμμο τμιμα ςυγχωνεφοντασ ομαλά ςτο πάνω μζροσ του μια αψίδα. Το κάτω όρκιο 

τμιμα αποτελείται από δφο κυρτζσ, θμικυλινδρικζσ επιωάνειεσ οι οποίεσ κακϊσ πλθςιάηουν 

το μζροσ τθσ οροωισ μειϊνουν βακμιαία το βάκοσ τουσ μζχρι τθν πάνω άκρθ τθσ οροωισ. 

Υπάρχει ζνα ωφλλο κόντρα πλακζ πίςω από τα κυρτά μζρθ ϊςτε να προςωζρει ςτακερότθτα 

ςτθν καταςκευι. Τα πάνελ, πλευρικά, διακζτουν ωλάντηεσ με ανοίγματα για να δζχονται 

βίδεσ και να αςωαλίηονται μεταξφ τουσ. Μποροφν να 

δθμιουργιςουν δφο ειδϊν ακουςτικά κελφωθ. Θ πρϊτθ 

μορωι είναι με τισ άκρεσ παράλλθλα ςυνδεδεμζνεσ και οι 

Σκελετόσ «Β». 
Ρθγι: *24] 



- 42 - 
 

κορυωζσ των αψίδων να ςυγκλίνουν προσ ζνα ςθμείο. Αυτι θ ρφκμιςθ ςχθματίηει ζνα 

κζλυωοσ που απλϊνεται ακτινικά ςτο χϊρο και αποτελεί μια καταςκευι που ςτθρίηεται από 

μόνθ τθσ. Θ δεφτερθ μορωι δθμιουργεί ζνα ευκφγραμμο κζλυωοσ όπου οι κορυωζσ των 

αψίδων ςχθματίηουν μια νοθτι ευκεία. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ κα χρειαςτεί να 

τοποκετθκοφν τριγωνικά πρόςκετα τμιματα ςτο πάνω μζροσ, ανάμεςα ςτισ αψίδεσ, για να 

γεμίςουν το κενό ανάμεςά τουσ. Τα πάνελ προτείνεται να είναι ωτιαγμζνα από ςκλθρό 

υαλοψωαςμα ενιςχυμζνα με πλαςτικό. 

 Θ καταςκευι για να ςτθριχκεί  διακζτει τριγωνικό ςωλθνοειδζσ κομμάτι από ςίδερο 

πίςω από τα πάνελ. Ζχει τθ δυνατότθτα να περιςτρζωεται, με άξονα περιςτροωισ το όρκιο 

τμιμα των πάνελ, για να αποκθκεφεται πιο εφκολα. Για εξωτερικι χριςθ, το ςτιριγμα ζχει 

τθ δυνατότθτα να καρωϊνεται ςτο ζδαωοσ για να αντιςτζκεται περιςςότερο ςτον αζρα. Θ 

καταςκευι μπορεί να αλλάξει κλίςθ με τθν τοποκζτθςθ ςάκων άμμου κάτω από το 

ςτιριγμα. Τζλοσ, τα πάνελ αποκθκεφονται βάηοντασ τα, το ζνα πίςω από το άλλο.  

 Γ) Ρατζντα No. US3630309 των Jerry Wenger, Daryl Douglas και Erich Harfmann [ 26 

+: Θ εωεφρεςθ αυτι, είναι κυρίωσ ζνα ςφνολο από ακουςτικοφσ ανακλαςτιρεσ. Είναι ζνα 

μοντζλο το οποίο ζχει παρουςιαςτεί προθγουμζνωσ ςτισ προτάςεισ τθσ εταιρείασ Wenger 

και ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο κα αναλυκεί θ δομι του. Αποτελείται από ζνα τραπζηιο πάνελ 

οροωισ, ζνα (ορκογϊνιο) μεςαίο και ζνα χαμθλό  πάνελ και ζνα χαμθλότερο, μικρό, 

ςυμπλθρωματικό πάνελ το οποίο καλφπτει το κενό ανάμεςα ςτο κφριο χαμθλό πάνελ και το 

ζδαωοσ και μπορεί να αωαιρεκεί. Είναι μια καταςκευι όπου ουςιαςτικά το μεςαίο πάνελ 

και το πάνελ οροωισ διπλϊνουν ςτο πίςω μζροσ του 

χαμθλοφ. Ζτςι, θ ςυμπαγισ μορωι τθσ και οι 

αναπόςπαςτοι τροχοί που διακζτει ςτθ βάςθ, τθσ 

επιτρζπουν να περνάει εφκολα από πόρτεσ ϊςτε να 

αποκθκεφεται ςε κάποιο άλλο χϊρο ι να τοποκετείται 

εφκολα με αςωάλεια ςτο ςθμείο που κα ςτθκεί. 

Το χαμθλό πάνελ με το μεςαίο και το μεςαίο 

Σκελετόσ «Γ» 
ςε κλειςτι 
κζςθ  
(αριςτερά) 
και 
αναπτυςςό-
μενοσ(δεξιά). 
Ρθγι: *26] 
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με το πάνελ οροωισ είναι ςυνδεδεμζνα αρκρωτά. Ανάμεςα ςτο χαμθλό και μεςαίο πάνελ 

ειςζρχονται πείροι αςωαλείασ για να ςτακεροποιοφνται όταν είναι ςε ανοιχτι κζςθ.  

Θ οροωι για να παίρνει οποιαδιποτε κλίςθ και να διατθρείται ςε αυτιν, διακζτει 

δφο ράβδουσ, αρκρωτά ςυνδεδεμζνεσ ςτθν κάκε εξωτερικι πλευρά τθσ καταςκευισ. Το 

πάνω μζροσ τθσ υψθλισ ράβδου ςυνδζεται με μια ςωλθνοειδι ράβδο, (μζςα ςτθν οποία 

κινείται θ υψθλι ράβδοσ) θ οποία είναι ςτερεωμζνθ πάνω ςτο πάνελ οροωισ. Το κάτω 

μζροσ τθσ χαμθλισ ράβδου είναι ςτερεωμζνθ με μία βίδα πεταλοφδα θ οποία βοθκάει ςτθν 

προςαρμογι τθσ κλίςθσ του πάνελ οροωισ. Ξεβιδϊνοντασ τθ πεταλοφδα προςαρμόηεται θ 

κλίςθ και ςτθ ςυνζχεια ςτακεροποιείται θ κζςθ βιδϊνοντασ και πάλι τθν πεταλοφδα. 

 Δ) Ρατζντα No. US3908787 των Jerry Wenger, David Paine, Harvey Urch, Ronald 

Dobrunz και Ronald Probst [ 27 +: Ρρόκειται για ζνα 

κζλυωοσ με ανακλαςτιρεσ (ζνασ κφριοσ και ζνασ οροωισ) 

και ςκαλιά, τα οποία είναι αρκρωτά ςυνδεδεμζνα με τουσ 

ανακλαςτιρεσ. Είναι μία ςχεδιαςτικι πρόταςθ κατάλλθλθ 

για χορωδιακά ςφνολα. Τα ςκαλιά ςτθρίηονται ςε μία 

βάςθ θ οποία επιδζχεται αωαιροφμενεσ ρόδεσ ϊςτε να 

μεταωζρεται εφκολα. Τα πάνελ δζχονται και αυτά ρόδεσ.  

Διακζτει μθχανιςμό ρφκμιςθσ επικυμθτισ γωνίασ για το 

πάνελ οροωισ και περιλαμβάνει ςυμπλθρωματικά πάνελ.  

Ραλιότερα, οι ανακλαςτιρεσ και οι βακμίδεσ 

αποτελοφςαν δφο ανεξάρτθτεσ καταςκευζσ εμπλζκοντασ 

διπλζσ καταςκευαςτικζσ λειτουργίεσ για τθν παροχι 

ςτιριξθσ και μεταωοράσ, τα οποία ςτοίχιηαν ςε χρόνο και 

χϊρο ςτθςίματοσ. Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο 

περιλαμβάνει μόνο ςτιριγμα για τισ βακμίδεσ. Το ςτιριγμα  

περιλαμβάνει δφο περιςτρεωόμενα πλαίςια, τοποκετθμζνα το 

ζνα απζναντι από το άλλο (πόδια). Πταν πρόκειται να 

αποκθκευτεί θ καταςκευι, το υποςτθρικτικά πλαίςια γυρίηουν 

παράλλθλα με τα πάνελ και το μοντζλο αποκτάει μία πιο 

ςυμπαγι μορωι. Επίςθσ υπάρχει ζνασ δεςμόσ που ενϊνει τα 

δφο υποςτθρικτικά πλαίςια για να μζνουν ςτακερά όταν 

βρίςκονται ςε κζςθ λειτουργίασ.  

 

 

 

 

Σκελετόσ «Δ» ςε ανοιχτι 
και κλειςτι κζςθ. Ρθγι: 
[27] 
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Θ καταςκευι διακζτει δφο κλειδαριζσ. Θ μία κλειδαριά ουςιαςτικά, είναι ζνα 

μάνταλο ϊςτε να μζνει θ καταςκευι κλειςτι, όπου όλεσ οι επιωάνειεσ των πάνελ και των 

ςκαλιϊν κα είναι παράλλθλεσ μεταξφ τουσ. Θ δεφτερθ κλειδαριά χρθςιμοποιείται για να 

διατθρείται θ γωνία του πάνελ οροωισ ςτακερι. 

Το πάνελ οροωισ με το κφριο πάνελ ςυνδζονται αρκρωτά. 

Ρεριλαμβάνουν πλατείσ, περιςτρεωόμενουσ μεντεςζδεσ όπου ο ζνασ 

εωάπτεται με τον άλλον και ςτερεϊνονται μεταξφ τουσ με ζνα πείρο 

αςωαλείασ (άξονασ περιςτροωισ). Θ οροωι μπορεί να πάρει τρείσ 

οριςμζνεσ κλίςεισ  με τθ βοικεια ενόσ δεφτερου πείρου αςωαλείασ που 

τοποκετείται ςε ςυγκεκριμζνεσ οπζσ, οι οποίεσ ζχουν τοποκετθκεί 

ακτινικά από τον άξονα περιςτροωισ.  

Ακόμθ, τα ςυμπλθρωματικά πάνελ είναι ςυνδεδεμζνα με 

μεντεςζδεσ, πλευρικά των κφριων πάνελ και κατά τθν αποκικευςθ 

διπλϊνουν πάνω ςε αυτά. Είναι μικρότερα ςε μζγεκοσ και 

χρθςιμοποιοφνται ϊςτε να μποροφν να αναπτυχκοφν κατά πλάτοσ 

περιςςότερο οι εκτελεςτζσ, για να ωαίνεται αλλά και να ακοφγεται 

καλφτερα το ςφνολο. Επίςθσ, χρθςιμοποιοφνται για να κλείνουν τα κενά 

ςε μία θμικυκλικι διάταξθ των τεμαχίων.  

Ε) Ρατζντα No. US5403979A των Orley 

Rogers και James Jenne [ 25 +: Θ εωεφρεςθ 

περιλαμβάνει κάποια χαμθλά πάνελ και μία 

δεφτερθ ςειρά πιο διαχυτικϊν πάνελ οροωισ για 

να προςωζρουν ανάμειξθ του ιχου. Θ 

καταςκευι περιλαμβάνει ζνα παράλλθλο ςτο 

ζδαωοσ δοκάρι ςυνδεδεμζνο με αντίβαρο που 

κρατάει ιςορροπθμζνθ τθν καταςκευι. Λόγω 

του ότι το αντίβαρο αντιςτακμίηει το βάροσ του 

με το πάνελ οροωισ, δίνεται θ δυνατότθτα ςτο 

πάνω πάνελ να μείνει αυτόματα ςε 

οποιοδιποτε φψοσ. Ζτςι, το δοκάρι μπορεί να 

πιεςτεί  με λίγθ δφναμθ και να ωζρει το 

ψθλότερο πάνελ ςτο επικυμθτό φψοσ. Οπότε, 

για τθν αποκικευςθ τθσ καταςκευισ το υψθλό 

πάνελ μπαίνει ςυρταρωτά πάνω ςτο χαμθλό. 

  

 

 

Εφαπτομενικοί, 
περιςτρεφόμενοι 
μεντεςζδεσ. Ρθγι: 
[27] 

Μζλθ Σκελετοφ 
«Ε». Ρθγι: *25] 
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Στθ ςτάςθ αποκικευςθσ το χαμθλό πάνελ γίνεται κοίλο και ςχθματίηει μία ρφκμιςθ 

ςχιματοσ “V”.  

 

Στθ βάςθ ςτθρίηεται μία ςωλθνοειδισ ράβδοσ θ οποία είναι ανοιχτι ςτο πάνω μζροσ 

τθσ ϊςτε να ειςζρχεται ζνασ δεφτεροσ ςωλινασ. Στον πάτο τθσ ςωλθνοειδοφσ ράβδου 

υπάρχουν εςωτερικά υλικά απόςβεςθσ ϊςτε να αποςβζονται οι κραδαςμοί όταν  ο 

δεφτεροσ ςωλινασ ωτάνει ςτο κάτω άκρο τθσ. Ο ςωλινασ ςυνδζεται ςτο πάνω μζροσ του με 

ζναν άλλο μικρό ςωλινα ο οποίοσ κρατάει ζνα γεωυροειδζσ ςτιριγμα, το οποίο ςτθρίηει το 

πάνελ οροωισ. Και οι δφο ςωλινεσ για να κινοφνται ομαλά εςωτερικά, περιλαμβάνουν 

ζμβολα (μεταλλικοφσ άξονεσ ελαςτικά επενδυμζνουσ) ςτο κάτω μζροσ τουσ. 

 Το πάνελ οροωισ είναι ρυκμιςμζνο ςε μία 

τριγωνικά κυρτι ςτάςθ, με τθν κορυωι του τριγϊνου να 

ωτάνει το χαμθλό πάνελ και τθν βάςθ του τριγϊνου να 

είναι θ πάνω πλευρά του πάνελ οροωισ. Τα υλικά που 

προτείνονται για τθν οροωι και το χαμθλό πάνελ είναι 

αωρϊδεσ πολυςτυρζνιο (ωελιηόλ) ι πλαςτικό ABS. 

Τα πάνελ οροωισ υψϊνονται με τθ βοικεια ενόσ 

καλωδίου και ενόσ ςυςτιματοσ από τροχαλίεσ. Ζνα 

ηεφγοσ από καλϊδια, το οποίο περνά πάνω από ζνα ςετ 

από τροχαλίεσ, ςτακεροποιείται ςτο κάτω άκρο του 

πάνελ οροωισ. Από τθν άλλθ πλευρά, τα καλϊδια 

αςωαλίηονται ςε αντίβαρα, Τα αντίβαρα ζχουν δφο 

κοίλεσ εςοχζσ. Στθ μία εςοχι περνοφν τα καλϊδια τα 

οποία ζχουν ςπειροειδι απόλθξθ ϊςτε να βιδϊνει 

περικόχλιο (παξιμάδι) και να αςωαλίηονται ςτα 

αντίβαρα. Θ άλλθ κυκλικι εςοχι χρθςιμοποιείται για να 

πιάνει τθν ςωλθνοειδι, υποςτθρικτικι ράβδο. Επίςθσ, 

Ο ςκελετόσ «Ε» ςε 
αναπτυςςόμενθ κεςθ 
(αριςτερά) και ο 
τρόποσ ανφψωςθσ του 
υψθλοφ πάνελ (δεξιά). 
Ρθγι: *25] 

Το ςφςτθμα τροχαλίασ του 
ςκελετοφ «Ε» Ρθγι: *25] 
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ςτθν δεφτερθ κοίλθ εςοχι υπάρχουν μικρότερεσ υποδοχζσ ακτινικά τθσ εςοχισ ϊςτε να 

ειςζρχονται τριβείσ (ρουλμάν) για καλφτερθ ολίςκθςθ πάνω ςτθ ράβδο. 

Πςον αωορά το ςφςτθμα των τροχαλίων, υπάρχει ζνα υποςτιριγμα που κρατά τισ 

τροχαλίεσ, βιδωμζνο ςτο πάνω άκρο του χαμθλοφ πάνελ. Οι τροχαλίεσ ςτθρίηονται με βίδεσ 

πάνω ςε δφο πλακίδια του υποςτθρίγματοσ. Γφρω από τισ βίδεσ υπάρχουν οξονικοί τριβείσ 

ϊςτε να επιτρζπουν τθν περιςτροωι των τροχαλιϊν. Το ςφςτθμα των τροχαλιϊν, 

αςωαλίηεται με ζνα περικάλυμμα. 

ΣΤ) Ρατζντα No. US5525766A των Richard Atcheson, Paul Butterfield και Wilbert 

Rimper [ 22 +: Ρρόκειται για ζνα ςφνολο από ανακλαςτικά,  πάνελ ςχιματοσ τραπεηίου τα 

οποία ςυναρμολογοφνται το ζνα γειτονικά με το άλλο ςχθματίηοντασ ζνα κόλο. Ο ςκελετόσ 

που ςτθρίηει τα πάνελ περιλαμβάνει ζνα ςφνολο από πυραμίδεσ ενωμζνεσ ςτισ κορυωζσ 

τουσ με υποςτθρικτικζσ διαγϊνιεσ ράβδουσ. Το μζγεκοσ του κόλου μπορεί να μεταβάλλεται 

είτε αωαιρϊντασ κάποια πάνελ είτε χρθςιμοποιϊντασ διαγϊνιεσ ράβδουσ με μθχανιςμό που 

αυξάνεται και μειϊνεται το μικοσ τουσ. Οι διαγϊνιοι ςε ςυνδυαςμό με τισ πυραμίδεσ 

ενιςχφουν τθν ακαμψία τθσ καταςκευισ. Οι άκρεσ των ςωλθνοειδϊν ράβδων των διαγωνίων 

και των πυραμίδων είναι πεπλατυςμζνεσ και ζχουν τρφπεσ ϊςτε να μποροφν να δζχονται 

πείρουσ αςωαλείασ και να δζνονται εφκολα μεταξφ τουσ. 

Θ βάςθ των πυραμίδων ζχει τρείσ ράβδουσ. Οι δφο παράλλθλεσ ράβδοι ίςου μικουσ 

τζμνουν τθν τρίτθ μακρφτερθ κάκετα και μποροφν να ςυνδεκοφν με τθν επόμενθ μακριά, 

κάκετθ ράβδο τθσ επόμενθσ πυραμίδασ. Θ τρίτθ ράβδοσ είναι επιμθκυμζνθ ϊςτε να ςτθρίηει 

όλο το μικοσ τθσ επιωάνειασ του πάνελ. Στθ βάςθ των πυραμίδων υπάρχει και μία 

διαγϊνιοσ ράβδοσ  για μεγαλφτερθ ςτακερότθτα. 

Σκελετόσ «ΣΤ» ςε 
ανοιχτι κζςθ. 
Ρθγι: *22] 
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Ρροτείνονται από τουσ καταςκευαςτζσ θ χριςθ διαωόρων ειδϊν πλαςτικοφ για τα 

πάνελ και θ χριςθ πλαςτικϊν ι αλουμινζνιων ράβδων. Επίςθσ για εξωτερικι χριςθ κα ιταν 

αναγκαίο να εωαρμοςτοφν βαριά υλικά όπωσ ςάκοι άμμου για μεγαλφτερθ αντίςταςθ ςτον 

αζρα. 

Για τθν αποκικευςθ τθσ καταςκευισ αωαιροφνται πρϊτα τα πάνελ εφκολα από το 

ςκελετό, κακϊσ ςτθρίηονται ςε αυτόν με γάντηουσ, και μετά οι διαγϊνιεσ ράβδοι των 

κορυωϊν και τθσ βάςθσ. Στθ ςυνζχεια, οι πυραμίδεσ τοποκετοφνται θ μία μζςα ςτθν άλλθ 

και τα πάνελ το ζνα πάνω ςτο άλλο. 

Ρροτιμϊμενοσ ςκελετόσ  

Για τθν καταςκευι του προτεινόμενου  

ακουςτικοφ κελφωουσ ορχιςτρασ που κα εωαρμοςτεί 

ςτο Αμωικζατρο Τελετϊν το Ρανεπιςτθμίου 

Μακεδονίασ ( παρατίκεται ςχζδιο παρακάτω) 

επιλζχκθκε ζνασ ςκελετόσ ο οποίοσ διαμορωϊκθκε από 

τουσ προθγοφμενουσ κρατϊντασ κάποια από τα 

χαρακτθριςτικά τουσ που κα ςυνζβαλαν ςε ζνα 

καλφτερο αποτζλεςμα. Τα κφρια ςτοιχεία που 

αποτζλεςαν οδθγό για το ςχεδιαςμό του ςκελετοφ είναι 

τα εξισ: Επιλζχκθκε ζνασ ςκελετόσ ο οποίοσ ςτα βαςικά 

του πάνελ προςωζρει ανάκλαςθ και διάχυςθ, όπου θ 

διάχυςθ κα προςωζρεται με όχι υπερβολικζσ 

αυλακϊςεισ για να μθν δθμιουργεί τοπικά, θχθτικά 

περιβάλλοντα πάνω ςτθ ςκθνι. Ακόμθ, επιλζχκθκαν 

πλατιζσ επιωάνειεσ ςτθν οροωι και ςτο φψοσ των 

ποδιϊν για τθν ανάκλαςθ του μπάςου ςτο κοινό και 

ςτουσ μουςικοφσ αντίςτοιχα. Επίςθσ, ςτθν καταςκευι 

επιχειρικθκε θ παροχι εφκολου και όχι χρονοβόρου 

ςτθςίματοσ, να μπορεί να διπλϊνει και ταυτόχρονα να 

προςωζρει διάχυςθ. 

Σχζδιο 1. Ρροτιμϊμενοσ ςκελετόσ 
από μπροςτά. Οι διαγϊνιεσ γραμμζσ 
ςτα πάνελ αναπαριςτοφν τθν 
περιοχι τοποκζτθςθσ των 
διαχυτικϊν υλικϊν. 

Σκελετόσ «ΣΤ» 
αποςυναρμολογθμζνοσ. Ξεχωρίηουν 
οι πυραμίδεσ, οι διαγϊνιοι  με τισ 
οποίεσ ςυνδζονται οι κορυφζσ των 
πυραμίδων και τα ανακλαςτικά 
πάνελ. Ρθγι: *22] 
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Συνολικά, θ καταςκευι αποτελείται από ζνα κφριο πάνελ, ζνα ςυμπλθρωματικό 

μικρότερου μεγζκουσ πάνελ το οποίο μπαίνει ςυρταρωτά πάνω από το κφριο, μία ςειρά από 

τζςςερα μικρά πάνελ οροωισ και ζνα πλατφ ανακλαςτικό πάνελ, που βρίςκεται χαμθλότερα 

από το κφριο πάνελ. 

Το κφριο πάνελ αποτελείται από τρείσ κάκετεσ ςτο ζδαωοσ επιωάνειεσ. Υπάρχουν 

δφο ανακλαςτικζσ και μία διαχυτικι, μεταξφ των άλλων δφο.  Οι ανακλαςτικζσ επιωάνειεσ 

ζχουν το ίδιο μζγεκοσ. Το μζγεκοσ τθσ διαχυτικισ επιωάνειασ κα οριςτεί ςτο 6ο κεωάλαιο. 

Το ςυμπλθρωματικό πάνελ, που μπαίνει ςυρταρωτά πάνω 

ςτο κφριο, χρθςιμοποιείται για να μπορεί να αποκτιςει 

μεγαλφτερο φψοσ το κζλυωοσ και να δζχεται μεγαλφτερο αρικμό 

εκτελεςτϊν ςτο εςωτερικό του. Το ςυμπλθρωματικό πάνελ για τθν 

ανφψωςι του, χρθςιμοποιεί το μθχανιςμό με τισ τροχαλίεσ τθσ 

«Ε» πατζντασ. Διακζτει τθν ίδια διάταξθ επιωανειϊν με το κφριο 

πάνελ. Στισ περιοχζσ που υπάρχουν οι ανακλαςτικζσ επιωάνειεσ  

του ςυμπλθρωματικοφ πάνελ υπάρχει ςτο πάνω μζροσ τουσ 

αρκρωτι ςφνδεςθ με ζνα πάνελ οροωισ ςτθν κάκε ανακλαςτικι 

επιωάνεια. 

 Θ ςειρά των πάνελ οροφισ μπορεί να πάρει τισ κλίςεισ των 

30ο, 45ο και 60ο  με τθ βοικεια του μθχανιςμοφ τθσ «Δ» πατζντασ 

(θ επιλογι των μοιρϊν κα εξθγθκοφν παρακάτω). Θ ςειρά 

περιλαμβάνει δφο κφρια πάνελ οροωισ που ςυνδζονται με το 

χαμθλότερο ςυμπλθρωματικό και δφο πρόςκετα πάνελ τα οποία 

καλφπτουν το κενό πάνω από τθ διαχυτικι λωρίδα του 

ςυμπλθρωματικοφ πάνελ. Τα πρόςκετα πάνελ είναι πλευρικά 

ςυνδεδεμζνα με μεντεςζδεσ με τα πάνελ οροωισ και  διακζτουν 

τρείσ κλειδαριζσ. Θ πρϊτθ κλειδαριά βρίςκεται ανάμεςα ςτα 

πρόςκετα πάνελ. Κα μπορεί να ανοίγει για να αποςυνδζονται 

μεταξφ τουσ τα δφο πάνελ και να διπλϊνει το κακζνα  πίςω από το 

κφριο, γειτονικό του πάνελ οροωισ. Θ δεφτερθ και θ τρίτθ 

κλειδαριά ζχουν τθν ίδια λειτουργία. Βρίςκεται θ κάκε μία ςτο 

κάτω μζροσ  των πρόςκετων πάνελ. Χρθςιμοποιοφνται κατά τθν 

αποκικευςθ για να ςτακεροποιοφν τθ κζςθ των πρόςκετων πάνελ 

ςτο πίςω μζροσ των κφριων πάνελ οροωισ. Το μζγεκοσ των πάνελ 

κα κακοριςτεί από το μζγεκοσ τθσ διαχυτικισ επιωάνειασ (6ο 

κεωάλαιο). 

 Το πλατφ ανακλαςτικό πάνελ που βρίςκεται χαμθλότερα από όλα τα άλλα, ζχει 

μεγαλφτερο βάροσ άρα και μεγαλφτερθ πυκνότθτα για να ανακλά τισ χαμθλζσ ςυχνότθτεσ 

και ταυτόχρονα να ιςορροπεί περιςςότερο τθν καταςκευι. Σφμωωνα με τον D’ Antonio θ 

ανάκλαςθ του μπάςου ςτα πόδια των μουςικϊν εκτιμάται κετικά  από αυτοφσ.  

Σχζδιο 2. Ρροτιμϊμενοσ 
ςκελετόσ ςτο πλάι. 
Ξεχωρίηει ο τρόποσ 
δίπλωςθσ τθσ οροφισ, το 
ςφςτθμα ρφκμιςθσ κλίςθσ 
οροφισ με τουσ 
εφαπτομενικοφσ 
μεντεςζδεσ και το 
ςφςτθμα εξφψωςθσ του 
ςυμπλθρωματικοφ πάνελ. 
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Τζλοσ, διακζτει ρόδεσ ςτα πόδια για εφκολθ μεταωορά. Θ καταςκευι για να 

αποκθκευτεί χρειάηεται μόνο θ δίπλωςθ τθσ οροωισ, όπου τα πρόςκετα πάνελ οροωισ 

διπλϊνουν ςτο πίςω μζροσ των κφριων πάνελ οροωισ και ςτθ ςυνζχεια τα κφρια πάνελ 

οροωισ διπλϊνουν πάνω ςτισ ανακλαςτικζσ επιωάνειεσ του κάτω ςυμπλθρωματικοφ. Το 

ςυμπλθρωματικό πάνελ προβλζπεται να είναι κλειςτό για ςυναυλίεσ μικροφ μεγζκουσ 

ορχιςτρασ. Στθν κζςθ τθσ «διπλωμζνθσ οροωισ» και  του κλειςτοφ ςυμπλθρωματικοφ θ 

καταςκευι μπορεί να περάςει από πόρτα και να μετακινθκεί ςε οποιονδιποτε χϊρο. Ωσ 

μεταωερόμενθ καταςκευι μπορεί να τοποκετθκεί οπουδιποτε, ακόμθ και ςε ζναν υπαίκριο 

χϊρο, αρκεί να ωυλάςςεται από υπερβολικά δυνατό άνεμο. Τα ςχζδια 1 και 2 αποτελοφν 

μια προςεγγιςτικι εικόνα τθσ καταςκευισ. 

 Ραρακάτω αναλφεται ζνασ τρόποσ προςζγγιςθσ των διαςτάςεων του ςκελετοφ. Οι 

διαςτάςεισ είναι αυτζσ που κα κακορίςουν το ποιζσ ςυχνότθτεσ κα ανακλϊνται, και το πόςο 

εφχρθςτθ κα είναι θ καταςκευι. Για να κακοριςτοφν οι διαςτάςεισ κα οριςτεί πρϊτα το 

φψοσ του μπροςτινοφ τοίχου, ςτθ ςυνζχεια θ περιοχι ςτθν οποία κα πρζπει να τοποκετθκεί 

θ οροωι ϊςτε να αποωευχκοφν προβλιματα θχοφσ και ταυτόχρονα να τροωοδοτεί όλο το 

κοινό και τζλοσ θ κλίςθ που κα πρζπει να ζχουν οι πλευρικοί ανακλαςτιρεσ για να 

παρζχεται θ θχθτικι ενζργεια ςε όλθ τθν αίκουςα. 

 

 

5.2. Μπροςτινόσ τοίχοσ 

Δεδομζνα: Καταρχιν, ςτο ςθμείο αυτό πρζπει να αναωερκεί ότι για το ςχεδιαςμό 

του ακουςτικοφ κελφωουσ κα χρθςιμοποιθκοφν κάποια ςτοιχεία από το Αμωικζατρο 

Τελετϊν του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ ϊςτε θ καταςκευι μασ να μπορεί να 

ανταποκρίνεται ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ. Κακϊσ τα αρχιτεκτονικά ςχζδια του 

Αμωικεάτρου δεν ιταν δυνατό να μάσ διατεκοφν, χρθςιμοποιικθκαν τα ςχζδια από τθν 

πτυχιακι εργαςία τθσ Τετερίνασ Κ. [7] γι’αυτό και γίνεται χριςθ μθ ςυνθκιςμζνθσ κλίμακασ 

(1:134), και  τα αποτελζςματα είναι προςεγγιςτικά. Επίςθσ, κεωροφμε ωσ δεδομζνα ότι το 

μζςο φψοσ ενόσ ανκρϊπου είναι 1,70m και το μζςο φψοσ των ποδιϊν μιασ καρζκλασ για 

μουςικοφσ είναι 0,50m. Ακόμθ, θ θχθτικι πθγι κα κεωρθκεί ςθμειακι και κα τοποκετθκεί 

ςτο φψοσ του κζντρου τθσ διαχυτικισ κφριασ επιωάνειασ. Κα τοποκετθκεί  ςτο ςθμείο όπου 

βρίςκονται τα ωϊτα τθσ ςκθνισ, ϊςτε να είναι ςίγουρθ θ παροχι ωωτιςμοφ ςτον μουςικό 

όταν προςτεκεί θ καταςκευι, και ςτο μζςον του μικουσ του μπροςτινοφ τοίχου τθσ ςκθνισ 

του αμωικεάτρου. Επίςθσ, θ θχθτικι πθγι κεωρείται και ακροατισ. Τζλοσ, κεωρείται ότι ο 

τελευταίοσ και ο πρϊτοσ ακροατισ βρίςκονται ςτο ίδιο φψοσ, λόγω ζλλειψθσ ςτοιχείων. 
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Φψοσ: Το φψοσ του μπροςτινοφ τοίχου του κελφωουσ κα οριςτεί ςτο μζςο φψοσ του 

ανκρϊπου ϊςτε να μπορεί εφκολα ο χριςτθσ να ρυκμίςει τθν κλίςθ τθσ οροωισ. Επίςθσ, 

ςτθν καταςκευι μασ θ πιο χαμθλι, βαριά επιωάνεια προορίηεται για να ανακλά ςτα πόδια, 

οπότε και το φψοσ τθσ κα είναι 0,50m. Άρα, το κφριο πάνελ κα ζχει το υπολειπόμενο φψοσ 

1,20m. Άρα, θ θχθτικι πθγι ζχει φψοσ 0,50+ 0,60= 1,10m. Ακόμθ, το ςυμπλθρωματικό πάνελ 

κα ζχει φψοσ 0,50m ϊςτε όταν βρίςκεται ςε ανοιχτι κζςθ, το αυτί του μουςικοφ (το οποίο 

ζχει οριςτεί ςτο φψοσ τθσ πθγισ) να βρίςκεται ςτο κζντρο του ςυνολικοφ φψουσ του 

μπροςτινοφ τοίχου του κελφωουσ.  

 

 

 

 

Αμφικζατρο Τελετϊν 
Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, 
Θεςςαλονίκθ Ρθγζσ: 
https://rodi.uom.gr/rooms.php και 
https://cityportal.gr/h-danah-
papamatthaioy-kai-o-oybe-matske-
sto-amfitheatro-teletwn-toy-
pamak,67102,12,3,0?date-
option=next-15-days 
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5.3. Οροωι 

Ρροςδιοριςμόσ οριακϊν κζςεων οροφισ ϊςτε να μθ δθμιουργείται θχϊ 

 Ο ακροατισ γενικά, ςε ζναν κλειςτό χϊρο δζχεται τον απευκείασ ιχο και τον 

ανακλϊμενο. Πταν ο ανακλϊμενοσ ζρχεται πολφ αργότερα δθμιουργεί το ωαινόμενο τθσ 

θχοφσ όπωσ ζχει προαναωερκεί. Ζςτω Α: απόςταςθ πθγισ-ακροατι Β: απόςταςθ πθγισ-

ανακλαςτιρα και Γ: απόςταςθ ανακλαςτιρα-ακροατι. Για να μθ δθμιουργείται θχϊ πρζπει 

να ιςχφει Α> Β+Γ-12 (m). Ο γεωμετρικόσ τόποσ των ςθμείων που δεν παρουςιάηουν θχϊ 

είναι ζλλειψθ με εςτίεσ  τθν θχθτικι πθγι και τον ακροατι. Κάκε ακροατισ ζχει τθ δικι του 

ζλλειψθ. Ο ανακλαςτιρασ δεν μπορεί να τοποκετθκεί ζξω από τθν ζλλειψθ αλλιϊσ 

δθμιουργείται θχϊ *1+. Ραρατθρείται από το ςχζδιο 3 ότι ο τελευταίοσ ακροατισ από τθ 

ςκθνι ζχει τθ μεγαλφτερθ ζλλειψθ και ο πρϊτοσ ακροατισ τθ μικρότερθ. Άρα κα χρειαςτεί 

να ςχθματιςτεί μόνο θ ζλλειψθ του πρϊτου ακροατι γιατί οι υπόλοιπεσ είναι μεγαλφτερεσ 

και θ τοποκζτθςθ του ανακλαςτιρα ζξω από τθν ζλλειψθ του πρϊτου κα εμωάνιηε 

πρόβλθμα ςε αυτόν τον ακροατι. 

 Τρόποσ καταςκευισ ζλλειψθσ: Ζςτω ευκφγραμμο τμιμα ΡΑ1 , όπου Ρ: πθγι Α1: 

Ρρϊτοσ ακροατισ, και τυχαίο ςθμείο Σ πάνω ςτθν ευκεία του ΡΑ1. Σχεδιάηονται ζνασ κφκλοσ 

με κζντρο Ρ και ακτίνα ΡΣ και δεφτεροσ κφκλοσ με κζντρο Ρ και ακτίνα ΡΑ1 . Τα ςθμεία 

τομισ τουσ ανικουν ςτθν ζλλειψθ. Οπότε με τθ βοικεια ενόσ νιματοσ μικουσ ΣΑ1 

ςτερεωμζνο ςτισ εςτίεσ ςχεδιάηεται θ ζλλειψθ.  

 

Σχζδιο 3. Απεικόνιςθ του ςυνόλου των ελλείψεων του κάκε ακροατι 
με τθν πθγι. Ρθγι: *1] 
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Σχζδιο 4. Απεικόνιςθ τθσ ζλλειψθσ του πρϊτου ακροατι, και το ςθμείο Ζ (ςθμείο τομισ ευκείασ ε με 
ζλλειψθ) ωσ θ αρχι του πάνελ οροφισ 

 Το ςχζδιο 4 είναι υπό κλίμακα 1:110. Από τα ςχζδια του αμωικεάτρου παίρνουμε ωσ 

δεδομζνα ότι  ΡΑ1 = 7cm και ΡΑτ =19,5cm, όπου Ρ: θ πθγι, Α1: πρϊτοσ ακροατισ και Ατ: ο 

τελευταίοσ ακροατισ. Σφμωωνα με τθν ζρευνα του D’ Antonio θ προτιμϊμενθ απόςταςθ του 

μπροςτινοφ τοίχου για τθν παροχι του θχθτικοφ κριτθρίου τθσ ηεςταςιάσ είναι 0,9- 1,8m, 

δθλαδι υπό κλίμακα 0,8- 1,6cm. Ο μπροςτινόσ τοίχοσ προωανϊσ βρίςκεται πίςω από τθν 

πθγι άρα ςφμωωνα με το ςχιμα θ επικυμθτι απόςταςθ βρίςκεται εκτόσ ζλλειψθσ. Πποτε 

κα χρθςιμοποιθκεί θ οριακι κζςθ για τθν τοποκζτθςθ του ανακλαςτιρα που είναι θ 

καμπφλθ τθσ ζλλειψθσ. Επίςθσ ο μπροςτινόσ τοίχοσ υπό κλίμακα είναι 1,5cm (1,70m) από το 

δάπεδο τθσ ςκθνισ. Άρα το ςθμείο τθσ αρχισ του πάνελ οροωισ κινείται ςτθν ευκεία ε, 

παράλλθλθ με το δάπεδο ςε απόςταςθ 1,5cm από αυτό.  Άρα ςτο ςθμείο τομισ Η τθσ 

ζλλειψθσ και τθσ ευκείασ ε βρίςκεται θ αρχι του πάνελ οροωισ, δθλαδι 0,5cm υπό κλίμακα 

πίςω από τθν πθγι.  

 Εφρεςθ του τμιματοσ τθσ επιφάνειασ τθσ οροφισ, χριςιμο για τθν ακουςτικι. 

Μζκοδοσ ειδϊλου.  

Για τθν χάραξθ γενικά των ανακλαςτιρων ορίηεται μια πθγι ιχου, μια ανακλαςτικι 

επιωάνεια, ζνασ ακροατισ τθσ τελευταίασ ςειράσ και ζνασ τθσ πρϊτθσ. Αρχικά, χαράςςεται θ 

μεςοκάκετθ από τθν πθγι ςτθν ευκεία τθσ επιωάνειασ του ανακλαςτιρα, ίςθσ απόςταςθσ 

διάςτθμα και ςτο ςθμείο αυτό τοποκετείται το είδωλο. Στθ ςυνζχεια, χαράςςονται τα 

ευκφγραμμα τμιματα είδωλο-πρϊτοσ ακροατισ και είδωλο-δεφτεροσ ακροατισ.  Τα 

ευκφγραμμα τμιματα ορίηουν και τθν περιοχι τροωοδοςίασ του ανακλαςτιρα. Τα ςθμεία 
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τομισ αυτϊν των ευκφγραμμων τμθμάτων με τθν ευκεία τθσ επιωάνειασ ορίηουν τισ άκρεσ 

του ανακλαςτιρα. Θ υπόλοιπθ ευκεία είναι άχρθςτθ ακουςτικά *9]. 

Στθν περίπτωςι μασ, δεν διακζτουμε τθν κλίςθ τθσ ευκείασ του ανακλαςτιρα ϊςτε  

να εωαρμοςτεί θ μζκοδοσ, όμωσ μπορεί να εωαρμοςτεί αντίςτροωα. Λόγω του ότι όπωσ ζχει 

ειπωκεί, θ χριςθ του ακουςτικοφ κελφωουσ ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τουσ μουςικοφσ,  κα 

προτιμθκεί οι ανακλάςεισ του ανακλαςτιρα οροωισ να επιςτρζωουν  ςτον εκτελεςτι. 

Οπότε κεωρϊντασ πρϊτο ακροατι τθν πθγι ορίηεται το είδωλο και θ μεςοκάκετθ κα 

αποτελεί πλζον τθν κλίςθ του ανακλαςτιρα οροωισ, θ οποία δθμιουργεί γωνία 45ο με το 

δάπεδο. Στθν καταςκευι μασ χρθςιμοποιοφνται και εναλλακτικζσ ενδιάμεςεσ κλίςεισ 30ο και 

60ο  ϊςτε να είναι πιο ευζλικτθ ςτισ ανάγκεσ μασ. Στθ ςυνζχεια θ ζνωςθ του ειδϊλου με τον 

τελευταίο ακροατι Ατ δίνει το μζγεκοσ του φψουσ  του ανακλαςτιρα 0,6cm υπό κλίμακα 

1:110. Στο ςχζδιο 5 θ περιοχι μεταξφ των ςθμείων Ρ και Ατ είναι θ περιοχι τροωοδοςίασ του 

ανακλαςτιρα *1, 9]. 

Διάγραμμα πτϊςθσ ιχου- απόςταςθσ 

Με τθ χριςθ των διαγραμμάτων 1.1 και 1.2 ςχεδιάηεται το διάγραμμα 5.1 πτϊςθσ 

ιχου-απόςταςθσ  χωρίσ το πάνελ οροωισ (καμπφλθ α) και με τθν προςκικθ του πάνελ 

οροωισ (καμπφλθ β). Για παράδειγμα, ζςτω θ απόςταςθ από πθγι είναι 3,6cm υπό κλίμακα 

1:110 (δθλαδι 4m) τότε από το παραπάνω ςχιμα θ διαδρομι του ανακλϊμενου ιχου είναι 

4,85cm (δθλαδι  5,33m). Με τθ χριςθ του διαγράμματοσ 1.2 ςτα 4m θ θχθτικι πίεςθ  ζχει 

μειωκεί κατά 12dB και ςτα 5,33m κατά 14dB. Θ διαωορά τθσ θχθτικισ πίεςθσ τουσ είναι 2dB. 

Άρα ςφμωωνα με το διάγραμμα 1.1 ο ανακλϊμενοσ ςτο ςθμείο αυτό, προςκζτει +2,1dB ςτον 

απευκείασ ιχο. Ακολουκϊντασ τθν ίδια διαδικαςία για πολλά ςθμεία, ςχεδιάηεται θ 

καμπφλθ. 

Μζκοδοσ ειδϊλου με 
δεδομζνθ κλίςθ 
οροφισ. Ρθγι: *9] 
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Ρλάτοσ των πάνελ 

Σφμωωνα με τον Rindel για μία ςειρά ανακλαςτιρων υπάρχει μία κρίςιμθ ςυχνότθτα 

fg που εκωράηει το χαμθλότερο όριο του χριςιμου ωάςματοσ ςυχνοτιτων που κα ανακλά 

αυτι θ ςειρά. Κάτω από αυτι τθ ςυχνότθτα οι ανακλάςεισ εξαςκενοφν λόγω του μεγζκουσ 

των ανακλαςτιρων. [ 31 ] Θ ςυχνότθτα αυτι είναι θ εξισ:    

     fg 
 

 
 

 

      
  

όπου c= ταχφτθτα του ιχου, S= ςυνολικι επιωάνεια ανακλαςτιρων και α= 

χαρακτθριςτικι απόςταςθ για τθν οποία ιςχφει: Αν α2= απόςταςθ ανακλαςτιρα από τον 

ακροατι α1= απόςταςθ ανακλαςτιρα από τθν πθγι τότε: [ 31 ]   

       
       

     
   

Για τθν εφρεςθ των διαςτάςεων του ενόσ πάνελ κα χρθςιμοποιθκεί θ εξίςωςθ του 

Skalevik  θ οποία είναι θ εξισ: fc      όπου   
 

 
  με L= περίμετροσ πάνελ, S= επιωάνεια 

πάνελ. * 28 ] 

Σχιμα 5. Απεικόνιςθ κλίςθσ ανακλαςτιρα οροφισ. Ρεριοχι τροφοδοςίασ: από τθ κζςθ τθσ  πθγισ (Ρ) ωσ τθ 
κζςθ του τελευταίου ακροατι (Ατ). 

Διάγραμμα 5.1. Η πτϊςθ τθσ θχθτικισ 
πίεςθσ ςε ςχζςθ με τθν απόςταςθ 
μόνο με τθ χριςθ του μπροςτινοφ 
τοίχου του κελφφουσ (καμπφλθ α) και 
με τθ χριςθ του μπροςτινοφ και του 
ανακλαςτιρα οροφισ (καμπφλθ β). 



- 55 - 
 

Ζχει ειπωκεί ότι είναι ςθμαντικό να ενιςχφεται από το κζλυωοσ το ωάςμα των 500-

2000Hz (λ: 0,172- 0,688m) [ 13 + και μία επιωάνεια για να ανακλάςει αυτό το ωάςμα 

χρειάηεται να είναι μεγαλφτερθ από 4λ του υψθλότερου ορίου του ωάςματόσ μασ *9], 

δθλαδι 2,752m. Οπότε χρθςιμοποιϊντασ τον τφπο   
 

 
  θ  ςυχνότθτα που κα 

χρθςιμοποιθκεί για τον τφπο του Skalecick είναι 125Hz. (Επίςθσ για φψοσ κα χρθςιμοποιθκεί 

το ςυνολικό φψοσ του μπροςτινοφ τοίχου του πάνελ)  

Άρα ζχουμε: fc= 64ε δθλαδι          
             

           
⇔     

      
              

          
⇔ 125= 

   

    
 

   

      
 ⇔ 125=58,18+

   

      
 ⇔πλάτοσ= 1,92m 

Τελικζσ Διαςτάςεισ: Ο μπροςτινόσ τοίχοσ του πάνελ ζχει φψοσ 2,20m (όπου 1,20m είναι το 

κφριο διαχυτικό-ανακλαςτικό πάνελ,  0,50m είναι το ςυμπλθρωματικό, διαχυτικό-

ανακλαςτικό πάνελ και 0,50m το βαρφ, χαμθλό, ανακλαςτικό  πάνελ) και πλάτοσ 1,92m. H 

ςειρά τθσ οροωισ ζχει το ίδιο πλάτοσ με φψοσ 0,66m. Μζνει πλζον να βρεκεί θ κλίςθ των 

πλευρικϊν ανακλαςτιρων. 

5.4. Ρλευρικοί ανακλαςτιρεσ 

 Οι πλευρικοί ανακλαςτιρεσ κα χρθςιμοποιθκοφν για να ενιςχφςουν κυρίωσ τισ πίςω 

κζςεισ. Ζχουν τισ ίδιεσ διαςτάςεισ με τα πάνελ του μπροςτινοφ τοίχου του κελφωουσ ϊςτε 

να αποκθκεφονται εφκολα μαηί με τουσ υπόλοιπουσ. Για να οριςτοφν οι κλίςεισ των 

πλευρικϊν κα γίνει θ χριςθ τθσ μεκόδου ειδϊλου *9+, όμωσ προσ το παρόν χρειάηονται 

περιςςότερα ςτοιχεία για να εωαρμοςτεί. Καταρχιν, κα χρειαςτεί να χωριςτεί το 

αμωικζατρο ςε δφο τμιματα (δεξί - αριςτερό) ϊςτε να αντιςτοιχεί το κάκε τμιμα ςτον ζναν 

από τουσ δφο. Επιλζγονται οι ακροατζσ Α: ο 1οσ (από δεξιά-προσ αριςτερά) ακροατισ 

τελευταίασ  οριηόντιασ ςειράσ και Β: ο τελευταίοσ ακροατισ τθσ τελευταίασ οριηόντιασ 

ςειράσ από τθ δεξιά πλευρά του αμωικεάτρου. Σχεδιάηεται ευκεία θ οποία περνά από το 

μζςον του ΑΒ και τθν πθγι.  Επιλζγεται Γ: ακροατισ όπου βρίςκεται ςτθν τελευταία 

οριηόντια ςειρά και ταυτόχρονα πάνω ςτθν ευκεία αυτι. 
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Από τα ςχζδια του αμωικεάτρου με κλίμακα 1:134, παρατθρείται ότι ο μπροςτινόσ 

τοίχοσ τθσ ςκθνισ είναι 6,2cm. Εωόςον το πλάτοσ του πάνελ είναι 1,43cm υπό κλίμακα, τότε 

χωράνε το πολφ 4 πάνελ για το ςτιςιμο του μπροςτινοφ τοίχου του κελφωουσ. Κα 

επιχειρθκεί να χρθςιμοποιθκεί όςο το δυνατόν  περιςςότεροσ χϊροσ τθσ ςκθνισ ϊςτε να 

περικλείει όςο το δυνατόν μεγαλφτερο αρικμό μουςικϊν.  

Δεξιόσ ανακλαςτιρασ 

 Ζςτω ότι χρθςιμοποιοφνται τζςςερα πάνελ  για τον μπροςτινό τοίχο. 

Χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο ειδϊλου με διαωορετικι ςειρά: Συνδζεται ο Α με το δεξί άκρο 

Δ του μπροςτινοφ τοίχου του κελφωουσ (αρχι δεξιοφ πλευρικοφ ανακλαςτιρα). Στθν ευκεία 

ΑΔ βρίςκεται το είδωλο τθσ πθγισ Ρ. Στθν ευκεία ΑΔ χαράςςεται ευκφγραμμο τμιμα ΔΕ ίςο 

με το ΡΔ. Θ άκρθ του ευκφγραμμου τμιματοσ Ε είναι το είδωλο. Οπότε, θ μεςοκάκετθ  ςτο 

ευκφγραμμο τμιμα ΡΕ αποτελεί τθν κλίςθ του ανακλαςτιρα.  

Από το ςχιμα 2 παρατθρείται ότι θ περιοχι τροωοδοςίασ είναι αρκετά μικρι και δεν 

ικανοποιεί κάποιο κομμάτι τθσ τελευταίασ ςειράσ. Ραρατθρείται ότι αν το είδωλο βριςκόταν 

πιο κοντά ςτον πλευρικό ανακλαςτιρα τότε θ γωνία τροωοδοςίασ κα ιταν μεγαλφτερθ. Άρα 

πρζπει  να πλθςιάςει ο πλευρικόσ ανακλαςτιρασ πιο κοντά ςτθν πθγι. 
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Ζςτω ότι χρθςιμοποιοφνται τρία πάνελ για τον μπροςτινό τοίχο. Ακολουκϊντασ ξανά 

τθ διαδικαςία τθσ προθγοφμενθσ παραγράωου παρατθρείται από το ςχιμα 3 ότι 

τροωοδοτείται ςχεδόν όλθ θ ςειρά ΑΓ. Άρα, ο δεξιόσ πλευρικόσ ανακλαςτιρασ ςφμωωνα με 

το ςχιμα 3 κα είναι ςε γωνία 114ο  με τον μπροςτινό τοίχο του κελφωουσ.  
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Αριςτερόσ ανακλαςτιρασ 

Ο αριςτερόσ ανακλαςτιρασ πρζπει να τροωοδοτεί τθν περιοχι που βρίςκεται 

ανάμεςα ςτουσ ακροατζσ ΓΒ. Ραρατθρϊντασ από το ςχιμα 4 θ περιοχι τροωοδοςίασ είναι 

αρκετά μικρι και δεν μπορεί να ικανοποιιςει μεγάλο μζροσ τθσ τελευταίασ οριηόντιασ 

ςειράσ τθσ περιοχισ αυτισ. Κα προτιμθκεί λοιπόν, θ τροωοδοςία μικρότερου τμιματοσ 

κεατϊν δίνοντασ προτεραιότθτα ςτισ κζςεισ που ζχουν τισ πιο μεγάλεσ αποςτάςεισ από τθν 

πθγι. Οπότε επιλζγεται θ περιοχι ανάμεςα ςτο τμιμα ΓΘ. Εωαρμόηοντασ τθν ίδια 

διαδικαςία όπωσ ςτον δεξιό ανακλαςτιρα καταλιγουμε ςε ζνα πιο ικανοποιθτικό 

αποτζλεςμα, όμωσ  ςυνεχίηει ζνα αρκετά μεγάλο μζροσ των πιο απομακρυςμζνων κζςεων 

να μθν ζχει τροωοδοςία. Τα ενδεχόμενα που προκφπτουν είναι: α) Να μειωκεί ο μπροςτινόσ 

τοίχοσ ςτα δφο πάνελ, το οποίο δε κα ιταν προτιμθτζο κακϊσ μειϊνεται περιςςότερο ο 

χϊροσ για τουσ μουςικοφσ β) να μετακινθκεί όλθ θ καταςκευι πιο δεξιά ϊςτε ο αριςτερόσ 

ανακλαςτιρασ να είναι πιο κοντά ςτθν πθγι και ζτςι θ γωνία τροωοδοςίασ να μεγαλϊςει, 

αλλά με τον τρόπο αυτό επιδεινϊνεται θ γωνία τροωοδοςίασ του δεξιοφ ανακλαςτιρα γ) να 

αυξθκεί το πλάτοσ του ανακλαςτιρα τοποκετϊντασ από πίςω του ζνα ακόμθ πάνελ το 

οποίο κα ςυμπλθρϊνει  το κενό των 0,7cm (υπό κλίμακα 1:134) που υπάρχει μζχρι το τζλοσ 

τθσ ςκθνισ. (Στο δεξιό ανακλαςτιρα δε κα μποροφςε να εωαρμοςτεί κάτι παρόμοιο κακϊσ 

αποτελεί τθν πλευρά από όπου ειςζρχονται και εξζρχονται οι εκτελεςτζσ ςτθ ςκθνι). Το 

τρίτο ενδεχόμενο είναι το πιο κατάλλθλο για τθν περίπτωςι μασ. Σφμωωνα με το ςχιμα 5, θ 

τροωοδοςία ωαίνεται πολφ ικανοποιθτικι κακϊσ καλφπτει ςχεδόν όλθ τθν περιοχι του ΓΘ. 

Οπότε, κατά το ςχιμα 5, θ κλίςθ του αριςτεροφ ανακλαςτιρα με τον μπροςτινό τοίχο του 

κελφωουσ είναι κατάλλθλθ ςτισ 119ο .  
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Στο ςχιμα 6 παρουςιάηεται θ τροωοδοςία ολόκλθρου του κελφωουσ ςε κλίμακα 1:  

134. Το κοινό μπορεί να χωριςτεί ςε τρείσ περιοχζσ τροωοδοςίασ ανάλογα με το πόςοι 

ανακλαςτιρεσ τροωοδοτοφν τθν κάκε περιοχι. Θ περιοχι α (με κόκκινο) τροωοδοτείται από 

τον μπροςτινό, τθσ οροωισ και από  ζναν από τουσ δφο πλευρικοφσ, θ περιοχι β (με κίτρινο) 

τροωοδοτείται από τον μπροςτινό, τθσ οροωισ και τουσ δφο πλευρικοφσ και θ περιοχι γ (με 

μπλε) τροωοδοτείται από τον μπροςτινό και από τον ανακλαςτιρα οροωισ. 

Ζτςι, το ακουςτικό κζλυωοσ διαμορωϊνει τθ νζα ςκθνι με εμβαδόν περίπου 16,6 m2. 

Ππωσ ζχει αναωερκεί (4ο κεωάλαιο) το μζςο εμβαδόν ενόσ μουςικοφ κεωρείται  1,5m2  [2] 

οπότε μπορεί να υπολογιςτεί ότι το ακουςτικό κζλυωοσ μπορεί να δεχτεί περίπου 11 άτομα. 
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6. Διαχυτικά υλικά 

6.1. Είδθ διαχυτικϊν υλικϊν 

Καταρχιν, κα μποροφςε να λεχκεί ότι οποιαδιποτε επιωάνεια με ακανόνιςτο ςχιμα 

μπορεί να προςωζρει διάχυςθ. Μπορεί να είναι τα ζπιπλα που υπάρχουν ςε ζνα χϊρο ι 

ακόμθ και ζνα μικρό διακοςμθτικό αντικείμενο. Ππωσ ζχει λεχκεί, μία επιωάνεια ζχει τθν 

ικανότθτα να διαχζει ζνα περιοριςμζνο ωάςμα ςυχνοτιτων όπου το κατϊτερό του όριο 

μπορεί να βρεκεί από τον τφπο του Rindel [28+. Ρροκειμζνου να προςωζρεται διάχυςθ ςε 

μεγαλφτερο εφροσ ςυχνοτιτων χρειάηεται οι διαςτάςεισ των αυλακϊςεων και των 

εξογκωμάτων μίασ διαχυτικισ επιωάνειασ να ποικίλουν ϊςτε να διαχζουν και διαωορετικό 

εφροσ θ κάκε μία *17+. Γενικά, ςτο εμπόριο διατίκενται οι ακόλουκεσ διατάξεισ διαχυτικϊν 

υλικϊν, όπου θ κάκε μία διακζτει τα δικά τθσ διαωορετικά χαρακτθριςτικά. 

Ημικυλινδρικοί διαχυτζσ: Γενικά κάκε διαχυτισ που ςτθρίηεται ςτο ςχιμα αψίδασ, 

δθλαδι ενόσ τμιματοσ κφκλου ζχει μεγάλθ διάχυςθ. Ζνασ θμικυλινδρικόσ διαχυτισ 

κεωρείται ζνασ ιδανικόσ διαχυτισ, όμωσ λόγω τθσ κυρτότθτασ του, καταλαμβάνει 

υπερβολικά πολφ χϊρο. Γι’αυτό επιλζγεται ο ςχεδιαςμόσ ενόσ διαχυτι με πολλοφσ μικροφσ 

θμικφλινδρουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι όμωσ υπάρχει κίνδυνοσ για τθν εμωάνιςθ του 

ωαινομζνου τφπου χτζνασ, λόγω τθσ επανάλθψθσ του ίδιου ςχιματοσ ςε ςτακερι απόςταςθ 

[13+ . Ο θμικυλινδρικόσ διαχυτισ περικλά τισ πολφ χαμθλζσ ςυχνότθτεσ. Γενικά ιςχφει ότι 

όταν λ>D (D=διάμετροσ θμικφλινδρου, λ= μικοσ κφματοσ θχθτικοφ κφματοσ) ι ακόμα 

περιςςότερο όταν λ>2D δθμιουργείται περίκλαςθ.  Θ αποτελεςματικότερθ χριςθ αυτοφ του 

διαχυτι κα μποροφςε να είναι πολλοί μικροί θμικφλινδροι διαωορετικϊν διαμζτρων. Με τον 

τρόπο αυτό επιτελείται διπλι λειτουργία. Ρρϊτον, ανάκλαςθ μεγάλου εφρουσ ςυχνοτιτων 

και δεφτερον ςυνφπαρξθ θχθτικϊν κυμάτων με ποικιλία ςτθ διαωορά ωάςθσ τουσ. *5, 17] 

Διαχυτζσ τετραγωνικοφ υπολοίπου: Αυτι θ κατθγορία αλλοιϊνει τθ ωάςθ των 

κυμάτων προκαλϊντασ χρονικι διαςπορά. Αυτόσ ο τφποσ διαχυτι περιλαμβάνει αυλακϊςεισ 

όπου το βάκοσ τουσ προκφπτει από τθν ακολουκία τετραγωνικϊν υπολοίπων. Ο διαχυτισ 

που χρθςιμοποιείται ςυνικωσ από αυτι τθν κατθγορία ςτο εμπόριο ονομάηεται QRD ( 

quadratic residue diffuser). Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ τζτοιου διαχυτι γίνεται με τθν επιλογι ενόσ 

Ημικυλινδρικοί 
διαχυτζσ Ρθγι: 
[5] 
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πρϊτου αρικμοφ (δθλαδι ενόσ αρικμοφ που διαιρείται 

μόνο με το 1 και τον εαυτό του όπωσ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 

17, 19, 23) και ςτθ ςυνζχεια θ ακολουκία προκφπτει 

από τον τφπο:     

  sn= n2 mod N ,    

  με n=0, 1, 2, 3,...,Ν-1      

          

 και ο τελεςτισ mod είναι το ακζραιο υπόλοιπο 

τθσ διαίρεςθσ του n2 με το μικοσ τθσ ακολουκίασ Ν ( 

Ν=ςφνολο των αυλακϊςεων) *5, 13+.  Για παράδειγμα, 

ζςτω Ν=7 και επιλζγοντασ ωσ πρϊτο το n=0 τότε θ 

ακολουκία των βάκεων των αυλακϊςεων κα είναι: sn={ 0, 1, 4 , 2, 2, 4, 1}. Γενικά, θ 

ακολουκία παρατθρείται ότι είναι ςυμμετρικι. Για τθν καταςκευι του διαχυτι απαιτείται να 

κακοριςτοφν τρία αρχικά ςτοιχεία: θ τιμι του N, το μζγιςτο βάκοσ dmax ( το οποίο 

αντιςτοιχίηεται ςτο smax), και θ ανϊτερθ ςυχνότθτα λειτουργίασ του διαχυτι fmax. Θ ανϊτερθ 

ςυχνότθτα λειτουργίασ κακορίηει το πλάτοσ (w) τθσ αυλάκωςθσ με τον τφπο: [5, 13]   

    w= 
 

     
 ,                            

με  c= ταχφτθτα του ιχου              

Θ κατϊτερθ ςυχνότθτα κακορίηεται από το dmax με 

τον τφπο:  

       
 

    
 
    

  
  

Τα βάκθ των αυλακϊςεων αντιςτοιχίηονται ςτθν ακολουκία των τετραγωνικϊν υπολοίπων. 

Επίςθσ, θ κάκετθ διάταξθ των αυλακϊςεων δθμιουργεί διάχυςθ ςτο οριηόντιο επίπεδο, ενϊ 

θ οριηόντια διάταξθ των αυλακϊςεων διαχζει κάκετα *5, 13+. Τα χωρίςματα μεταξφ των 

αυλακϊςεων προτείνεται να είναι όςο το δυνατόν πιο λεπτά. Γφρω ςτα 5mm, ςφμωωνα με 

τον Λουτρίδθ, είναι μία αποδεκτι τιμι *5+. Αυτοφ του είδουσ οι διαχυτζσ χρειάηεται να 

Διαχυτισ QRD  με Ν=7. Ρθγι: *5] 

Αυλακϊςεισ διαχυτι τετραγωνικοφ 
υπολοίπου. Ρθγι: *5] 

Ακολουκία βάκεων για Ν=7 
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βρίςκονται τουλάχιςτον 3m απόςταςθ από τον ακροατι για να είναι ακουςτι θ επίδραςι 

τουσ *13]. 

 Διαχυτζσ πρωτεφουςασ ρίηασ: [17] Είναι όμοιοι με τουσ διαχυτζσ τετραγωνικοφ 

υπολοίπου. Θ διαωορά τουσ βρίςκεται ςτο ότι χρθςιμοποιοφν διαωορετικι ακολουκία τθσ 

κεωρίασ αρικμϊν όπου ιςχφει το εξισ:  

 Συντελεςτισ αναλογίασ βάκουσ αυλάκωςθσ= g2 modulo p                

όπου g= ελάχιςτθ πρωτεφουςα ρίηα του p και p=πρϊτοσ αρικμόσ. 

Αυτοί οι διαχυτζσ δεν παρουςιάηουν ςυμμετρία. 

 Ρυραμίδεσ  και τρίγωνα: [13] Για ζναν διαχυτι με πυραμίδεσ (3D) ι τρίγωνα (2D) θ 

διαχυτικι ςυμπεριωορά του κακορίηεται από τισ κλίςεισ των κατθωορικϊν πλευρϊν. Πςο 

πιο μικρι είναι θ γωνία τόςο λιγότερο κατευκυντικό είναι. Ζςτω χ θ γωνία τθσ βάςθσ με τθν 

μία κατθωορικι πλευρά τότε: Αν χ=45ο ο ιχοσ επιςτρζωει πίςω ςτθν πθγι. Είναι μία διάταξθ 

που βοθκάει τουσ μουςικοφσ ςτθ ςκθνι για να ακοφν τουσ εαυτοφσ τουσ και τουσ 

υπόλοιπουσ. Αν 45ο<χ<54ο τότε το θχθτικό κφμα κα υποςτεί διπλι ανάκλαςθ. Αν χ>54ο κα 

υποςτεί παραπάνω ανακλάςεισ και αν χ>85ο γίνεται πολφ κατευκυντικό ςτισ υψθλζσ 

ςυχνότθτεσ. Ππωσ και ςτουσ κυλινδρικοφσ διαχυτζσ λόγω τθσ επανάλθψθσ του ςχεδίου ςε 

ςτακερι απόςταςθ καλό είναι να εναλλάςςονται οι κλίςεισ με τθ βοικεια μιασ αρικμθτικισ 

ακολουκίασ. 

 

 

 

Ειδικζσ περιπτϊςεισ: *17+ Εκτόσ από τισ παραπάνω διατάξεισ υπάρχουν και κάποιεσ 

πιο ςφνκετεσ που βαςίηονται ςτισ παραπάνω. Τζτοιεσ είναι: 

 Το Flutterfree: είναι ζνα μθ απορροωθτικό καλοφπι για τον ζλεγχο τθσ πολλαπλισ 

θχοφσ. 

Απεικόνιςθ διαδρομισ 
του ανακλϊμενου ιχου 
από το κζντρο ενόσ 
ηεφγουσ τριγϊνων. Ρθγι: 
[13] 
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 Το Diffractal: [13, 17] Ρρόκειται για ζναν διαχυτι εντόσ ενόσ διαχυτι, εντόσ ενόσ 

επόμενου διαχυτι. Για τθν καταςκευι του απαιτοφνται τρία μεγζκθ διαχυτϊν 

τετραγωνικοφ υπολοίπου. 

 

 Το Omnidiffusor: Ραρζχει θμιςωαιρικι διάχυςθ και αποτελείται ςυνικωσ ςτο 

εμπόριο από 64 τετραγωνικά ςτοιχεία, όπου το βάκοσ αυτϊν των ςτοιχείων 

βαςίηεται ςτθν ακολουκία τετραγωνικοφ υπολοίπου. [17] 

 

 

 

 

6.2. Ρροτιμϊμενα διαχυτικά υλικά για τθν καταςκευι 

 Στθ ςυγκεκριμζνθ καταςκευι ακουςτικοφ κελφωουσ κάποιεσ περιοχζσ κα ζχουν 

ανακλαςτικζσ επιωάνειεσ και κάποιεσ διαχυτικζσ. Ππωσ ζχει ειπωκεί, κακϊσ το ακουςτικό 

κζλυωοσ ςυνικωσ δεν ανακλά τισ χαμθλζσ ςυχνότθτεσ και θ οροωι βοθκάει ςτθν μεταωορά 

των χαμθλϊν ςυχνοτιτων ςτο κοινό *12, 19, 30+, επιλζγεται θ χριςθ ανακλαςτικϊν 

  Σχιμα διαχυτι Diffractal . Ρθγι: *17] 

Σχιμα διαχυτι omnidiffusor με θμιςφαιρικι 
διάχυςθ. Ρθγι: *17] 

Διαχυτισ Flutterfree. Ρθγι: * 17] 
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επιωανειϊν ςτο χαμθλότερο, μικρό πάνελ και ςτο πάνελ οροωισ. Επίςθσ, θ προςκικθ 

ανάκλαςθσ τμθματικά ςτο κφριο πάνελ και ςτο ςυμπλθρωματικό λειτουργεί ωσ περαιτζρω 

ενίςχυςθ των χαμθλϊν ςυχνοτιτων και ωσ επιωάνεια όπου κα διπλϊνει το πάνελ οροωισ. 

Για τισ ανακλαςτικζσ περιοχζσ ενόσ ακουςτικοφ κελφωουσ ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται υλικά 

όπωσ πολυεςτερικι ρθτίνθ ενιςχυμζνθ με ίνεσ υαλοχωάςματοσ ι διάωορα είδθ ςκλθρϊν 

πλαςτικϊν που διακρίνονται για τθ μακροηωία τουσ όπωσ το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) και 

τα πολυανκρακικά ωφλλα *23, 22+.  Για τθ καταςκευι μασ προτείνεται πάνελ honeycomb με 

επικάλυψθ ωφλλων ξφλλου ι laminate. Ρρόκειται για μία από τισ πιο ελαωριζσ προτάςεισ με 

τθν ελάχιςτθ θχοαπορρόωθςθ ςτισ χαμθλζσ ςυχνότθτεσ. Το υπερβολικό βάροσ των τοίχων 

πάνω ςτισ ρόδεσ μπορεί να χαράξει ι να παραμορωϊςει τθν τελικι επιωάνεια του δαπζδου, 

γι’αυτό και προτιμϊνται υλικά με επιωανειακό βάροσ 9,8-24,4kg/m2 [18]. 

 Οι περιοχζσ που κα είναι διαχυτικζσ είναι αυτζσ που απομζνουν, δθλαδι κάποια 

τμιματα του κφριου και του ςυμπλθρωματικοφ πάνελ. Θ κάκε μία διαχυτικι επιωάνεια ςτο 

εμπόριο ζχει κυρίωσ, διαςτάςεισ 60cm x 60cm. Το φψοσ του κφριου πάνελ είναι 1,20m και το 

πλάτοσ του 1,92m. Άρα κα τοποκετθκοφν τζςςερισ διαχυτικζσ επιωάνειεσ, όπου το ζνα 

ηευγάρι κα βρίςκεται πάνω από το άλλο και οι εςωτερικζσ τουσ γωνιζσ κα εωάπτονται ςτο 

μζςον του πάνελ. Οπότε, εωόςον θ ςυνολικι διαχυτικι επιωάνεια του κφριου πάνελ είναι 

1,20m x 1,20m τότε οι ανακλαςτικζσ επιωάνειεσ του κφριου πάνελ είναι 0,36m x 1,20m και 

τα πάνελ οροωισ ζχουν μζγεκοσ: κφρια: 0,36m x 0,66m, πρόςκετα: 0,60m x 0,66m. 

Στο υψθλότερο ηευγάρι κα χρθςιμοποιθκοφν πανκατευκυντικοί διαχυτζσ ϊςτε να 

ςτζλνουν ενζργεια ςτο πάνελ οροωισ και ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ ςκθνισ. Ο διαχυτισ 

Coralreef τθσ εταιρείασ Jocavi αποτελεί μία ικανοποιθτικι λφςθ για τθν περίπτωςθ [33]. 

Ρρόκειται για ζναν πανκατευκυντικό διαχυτι 

ωτιαγμζνο από μεγάλθσ πυκνότθτασ πολυςτυρζνιο. Επιλζχκθκε λόγω του μικροφ βάρουσ 

του (1,9kg/ τεμάχιο) και ταυτόχρονα τθσ αρκετά υψθλισ διάχυςθσ (0,68/m2 μεταξφ 100-

5000Hz). Το ςχζδιό του ςτθρίηεται ςε αρικμθτικι ακολουκία πρωτεφουςασ ρίηασ πράγμα 

που τον κακιςτά αρκετά διαχυτικό προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Το βάκοσ του είναι 12cm. Ο 

ίδιοσ διαχυτισ κα τοποκετθκεί και ςτο τμιμα του ςυμπλθρωματικοφ πάνελ. Κάποια 

χαρακτθριςτικά του ςε ςχζςθ με τουσ ςυντελεςτζσ διάχυςθσ και απορρόωθςθσ ωαίνονται 

Διαχυτισ Coralreef τθσ εταιρείασ Jocavi.Ρθγι: *33] 
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ςτο παρακάτω διάγραμμα. 

 

Διάγραμμα διάχυςθσ και απορρόφθςθσ του διαχυτι Coralreef. Ρθγι: *33] 

 Στο χαμθλότερο ηευγάρι κα χρθςιμοποιθκοφν πιο κατευκυντικοί διαχυτζσ ϊςτε να 

επιςτρζωει θ θχθτικι ενζργεια ςτουσ ίδιουσ τουσ μουςικοφσ. Για το λόγο αυτό επιλζχκθκε ο 

διαχυτισ Tuneflector τθσ εταιρείασ Jocavi [34].  Ρρόκειται για ζναν διαχυτι, 

καταςκευαςμζνοσ από ABS, του οποίου το ςχζδιο ςτθρίηεται ςε αλγόρικμουσ. Γι’αυτό και ςε 

ςχζςθ με άλλουσ διαχυτζσ ζχει τθν λιγότερθ απόςβεςθ και τθν μεγαλφτερθ διάχυςθ. Θ μζςθ 

διάχυςι του είναι 0,68/m2 [>100Hz;<5KHz], 

το βάκοσ του ζιναι 12cm και είναι 4,1kg/ 

τεμάχιο.  

 

 

 

 

Διαχυτισ Tuneflector τθσ εταιρείασ Jocavi. Ρθγι: *34] 
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Ραρακάτω παρουςιάηονται κάποια χαρακτθριςτικά του ςε ςχζςθ με τουσ ςυντελεςτζσ 

διάχυςθσ και απορρόωθςθσ. 

  

Διάγραμμα διάχυςθσ και απορρόφθςθσ του διαχυτι Tuneflector. Ρθγι: *34] 
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 Τα παραπάνω διαχυτικά υλικά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ςτα πάνελ του 

μπροςτινοφ τοίχου του κελφωουσ και ςτα πλευρικά (Τα χρϊματα των διαχυτϊν δεν είναι 

αναγκαςτικά αυτά που παρουςιάηονται ςτισ ωωτογραωίεσ). Για τα πλευρικά πάνελ μία 

εναλλακτικι επιλογι ςτο χαμθλό ηευγάρι διαχυτϊν κα μποροφςε να είναι ο διαχυτισ Plura 

τθσ εταιρείασ Jocavi [35].  Ο Plura είναι καταςκευαςμζνοσ από υλικό ABS μζςα ςε ζνα 

θχοαπορροωθτικό κουτί. Το ςχιμα του 

περιλαμβάνει ζνα ςυνδυαςμό από δφο καμπυλωτζσ κυρτζσ επιωάνειεσ τοποκετθμζνεσ 

διαγϊνια οι οποίεσ  τείνουν να προςαρμόηονται ςταδιακά προσ τθ βάςθ του διαχυτι. 

Αποτελεί ζνα κατάλλθλο διαχυτι για τουσ πλευρικοφσ τοίχουσ του κελφωουσ κακϊσ 

επιδροφν ςε μακρινό πεδίο, όπωσ είναι το κοινό, και διαχζουν κυρίωσ τισ μεςαίεσ και 

μεςαίεσ-υψθλζσ ςυχνότθτεσ οι οποίεσ βοθκοφν το κοινό να αντιλαμβάνεται τισ ακουςτικζσ  

λεπτομζρειεσ. Ζχει 12cm βάκοσ και 4,3kg. Θ διαχυτικι του ικανότθτα είναι κατά μζςο όρο 

0,67/m2  και παρακάτω παρουςιάηεται  αναλυτικά θ ςυμπεριωορά του ςτον ιχο. 

  

Διάγραμμα διάχυςθσ και απορρόφθςθσ του διαχυτι Plura. Ρθγι: [35] 

 

 

 

Διαχυτισ Plura τθσ εταιρείασ Jocavi. 
Ρθγι: *35] 
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7. Είδθ ακουςτικϊν μοντζλων 

 Ρροκειμζνου να εξεταςτεί θ αποτελεςματικότθτα μιασ ακουςτικισ-ςχεδιαςτικισ 

πρόταςθσ για μία αίκουςα πριν να εωαρμοςτεί πρακτικά ςε αυτιν, χρθςιμοποιοφνται τα 

ακουςτικά μοντζλα. Τα μοντζλα βοθκοφν για ποιοτικζσ και ποςοτικζσ μετριςεισ που 

αωοροφν τον ιχο. Είναι πολφ μικρότερα ςε ςχζςθ με τθν καταςκευι και ωτιάχνονται υπό 

κλίμακα. Οι επιωάνειεσ των μοντζλων πρζπει να είναι όμοιεσ ακουςτικά με τισ πραγματικζσ, 

αλλά θ οπττικι ομοιότθτα είναι κάτι που δεν λαμβάνεται υπόψιν. Για παράδειγμα οι κζςεισ 

των ακροατϊν αντικακιςτϊνται από θχοαπορροωθτικά υλικά (για παράδειγμα 

υαλοβάμβακα). Πταν πρόκειται να πραγματοποιθκοφν μετριςεισ για τθν αξιολόγθςθ ενόσ 

ακουςτικοφ κελφωουσ είναι ςθμαντικό να ςυμπεριλθωκεί και θ θχοαπορρόωθςθ των 

μουςικϊν. Ο ςυντελεςτισ θχοαπορρόωθςθσ των μουςικϊν αν λθωκεί υπόψιν ςτισ μελζτεσ, 

ςτθν πρακτικι εωαρμογι κα αποτελζςει παράγοντα ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν 

αποτελεςματικότθτα του κελφωουσ όμωσ, δεν χρειάηεται να είναι απόλυτα ακριβισ ςτθν 

διαδικαςία των μετριςεων  [18]. Υπάρχουν μοντζλα δφο ι τριϊν διαςτάςεων. Στισ δφο 

διαςτάςεισ θ πρόταςθ εξετάηεται ςε τομι, ενϊ ςτισ τρεισ εξετάηεται ςε όλο το χϊρο. 

Υπάρχουν τα εξισ είδθ ακουςτικϊν μοντζλων: μοντζλα φδατοσ, μοντζλα  ςπινκιρα, θχθτικά 

μοντζλα, μοντζλα ακτίνων ωωτόσ, και μοντζλα με χριςθ Θ/Υ. *1, 6] 

 Μοντζλα φδατοσ: Ιταν μία ιδζα του Russel το 1843. Θ ακουςτικι πρόταςθ 

εξετάηεται ςε τομι. Το μοντζλο είναι μία λεκάνθ νεροφ ςτο οποίο δθμιουργοφνται κφματα 

ςτθ κζςθ τθσ πθγισ  από ζναν δονθτι με δυνατότθτα ελζγχου τθσ ςυχνότθτασ δόνθςθσ ι 

από ζναν ορό που ςτάηει ρυκμικά. Θ ταχφτθτα 

διάδοςθσ του κφματοσ ςτο νερό είναι 20-30 cm/sec 

οπότε δθμιουργείται μια αναπαράςταςθ του ιχου 

ςε αργι κίνθςθ. Είναι ζνα μοντζλο που 

χρθςιμοποιείται για τθν παρακολοφκθςθ του 

θχθτικοφ κφματοσ ςτο χρόνο και για τθν 

αναπαράςταςθ των περικλάςεων. Πμωσ, διακζτει 

αρκετά μειονεκτιματα όπωσ το ότι μπορεί να 

προςωζρει μόνο διςδιάςτατθ απεικόνιςθ, ότι το 

κφμα δεν είναι μία απλι γραμμι και ότι 

δθμιουργείται ζντονο το ωαινόμενο τθσ διαςποράσ 

και τθσ περίκλαςθσ *1, 9]. 

 Μοντζλα ςπινκιρα: Ο Toepler το 1864 ςτθν 

προςπάκειά του να κάνει ορατά τα θχθτικά κφματα 

εωθφρε τθ μζκοδο με τον ςπινκιρα. Στθ μζκοδο 

αυτι δθμιουργείται μία εκκζνωςθ ανάμεςα ςε 

θλεκτρόδια και παράγεται ζνα θχθτικό κφμα το οποίο είναι ορατό. Οι  παροφςεσ 

ωωτογραωίεσ δίνουν μία ςφγκριςθ μεταξφ ενόσ μοντζλου φδατοσ και ενόσ μοντζλου 

ςπινκιρα *1]. 

Εικόνα 1: μοντζλο ςπινκιρα, εικόνα 2: 
μοντζλο φδατοσ. Ρθγι: *1] 



- 72 - 
 

 Ηχθτικά μοντζλα: Αυτά τα μοντζλα χρθςιμοποιοφν τον ιχο ωσ πθγι ο οποίοσ αλλάηει 

ςυχνοτικά, κακϊσ το μοντζλο είναι υπό κλίμακα, ϊςτε να ςυμπεριωζρεται παρόμοια με το 

ωάςμα ςυχνοτιτων που χρθςιμοποιείται ςτθν πραγματικότθτα. Λόγω του ότι θ 

απορρόωθςθ του αζρα ςτισ ςυχνότθτεσ υπό κλίμακα είναι πολφ μεγάλθ και προκειμζνου τα 

μικρόωωνα να μποροφν να ανταποκρικοφν, επιλζγεται θ χριςθ μεγάλου μεγζκουσ 

κλίμακασ. Ο πρϊτοσ που χρθςιμοποίθςε τθν ιδζα αυτι ιταν ο Zenneck τo 1929 αλλά χωρίσ 

επιτυχία λόγω περιοριςμζνων τεχνικϊν μζςων *1, 9]. 

  

 

Μοντζλα ακτίνων φωτόσ:  Θ 

θχθτικι πθγι αντικακιςτάται με μία 

ωωτεινι πθγι, θ οποία είναι μία δζςμθ 

ωωτόσ (ι laser) που μπορεί να ςτραωεί ςε 

διάωορεσ κατευκφνςεισ. Επειδι ο ιχοσ και 

το ωωσ είναι και τα δφο κφματα, 

λειτουργοφν με κοινοφσ νόμουσ. Οπότε 

χρθςιμοποιοφνται οι νόμοι τθσ οπτικισ 

ςτθν γεωμετρικι ακουςτικι, κυρίωσ όμωσ 

για τισ μεςαίεσ και υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Θ 

διαωορά του ιχου από το ωωσ είναι θ ταχφτθτα διάδοςθσ και το μικοσ κφματοσ. Το μικοσ 

κφματοσ του ωωτόσ είναι πολφ πιο μικρό ςε ςχζςθ με του ιχου και δεν μπορεί το 

ςυςχετιςτεί με τθν κλίμακα του μοντζλου. Το κετικό ςτοιχείο με αυτό το είδοσ μοντζλου 

είναι ότι μποροφν να προςδιοριςτοφν τα ωαινόμενα που μπορεί να υποςτεί ο ιχοσ ςε 

κλειςτοφσ χϊρουσ. 

Ηχθτικό μοντζλο τθσ αίκουςασ ςυναυλιϊν Basingstoke, Αγγλία με τον 
Orlowski. Ρθγι: *9] 

1940: Ρολλαπλζσ ακτίνεσ φωτόσ τθσ αίκουςασ των 
Ηνωμζνων Εκνϊν. Ρθγι: *1] 
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Μοντζλα με χριςθ Η/Υ: Είναι μοντζλα που ςχεδιάηονται με τθ μζκοδο CAD. Αυτι θ 

μζκοδοσ διακζτει δφο τρόπουσ ψθωιακισ αναπαράςταςθσ: α) με τθ μζκοδο ςχεδιαςμοφ τθσ 

πορείασ των ακτίνων (ray tracing method) και β) με τθ μζκοδο των εικόνων (Image method). 

 α) Θ ςθμειακι πθγι εικονικά εκπζμπει θχθτικζσ ακτίνεσ ιςότροπα ςτον ψθωιακό 

χϊρο. Θ μζκοδοσ υπολογίηει τθν πορεία των ακτίνων  κακϊσ αυτι διαμορωϊνεται από τισ 

διάωορεσ, διαδοχικζσ ανακλάςεισ που ζχουν υποςτεί οι ακτίνεσ. 

 β) Υπάρχουν πολλζσ ωανταςτικζσ θχθτικζσ πθγζσ ςε διάωορεσ κζςεισ. Οι δζκτεσ 

ςυνδζονται με τισ πθγζσ αυτζσ με μία ακτίνα. Μζςω του μικουσ τθσ ακτίνασ υπολογίηεται θ 

κρουςτικι απόκριςθ του δζκτθ. Θ μζκοδοσ αυτι απαιτεί πολφπλοκουσ υπολογιςμοφσ λόγω 

του μεγάλου αρικμοφ των πθγϊν. *6] 

 Ραρακάτω παρουςιάηονται ψθωιακά μοντζλα αικουςϊν ςτα λογιςμικά ακουςτικισ 

προςομοίωςθσ ODEON, CATT και EASE. 

ODEON software: απεικόνιςθ τθσ θχθτικισ ενζργειασ ςτισ κζςεισ του κοινοφ. Πςο πιο ηεςτά είναι τα 
χρϊματα τόςο περιςςότερθ θ θχθτικι ενζργεια. Ρθγι:: https://www.researchgate.net/figure/STI-map-calculated-
by-ODEON-occupied-room_fig4_257736797 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/STI-map-calculated-by-ODEON-occupied-room_fig4_257736797
https://www.researchgate.net/figure/STI-map-calculated-by-ODEON-occupied-room_fig4_257736797
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 Απεικόνιςθ ακουςτικισ παραμζτρου μζςω κλίμακασ χρωμμάτων ςε μία αίκουςα με 

το λογιςμικό ODEON. Ρθγι:  https://odeon.dk/product/whats-new/ 

ODEON software: Απεικόνιςθ των διαδρομϊν των πρϊτων ανακλάςεων. 
Ρθγι:  https://www.researchgate.net/figure/Example-of-ray-tracing-acoustic-
simulation-Source-odeondk_fig9_319876519 

Απεικόνιςθ των διαδρομϊν πρϊτων ανακλάςεων με 
τθ χριςθ του λογιςμικοφ CATT. Ρθγι: 
https://www.catt.se/TUCT/TUCToverview.html 
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Απεικόνιςθ διαδρομϊν πρϊτων ανακλάςεων (πάνω) και μοντζλα ακουςτικισ προςομοίωςθσ αικουςϊν με 

τθ χριςθ λογιςμικοφ EASE. Ρθγζσ: https://metro-acoustics.com/sound-modeling-and-studies/ και 

http://ease.afmg.eu/index.php/largest-database-of-sound-sources.html 

Απεικόνιςθ τθσ θχθτικισ πίεςθσ (αριςτερά) και απεικόνιςθ τθσ θχοαπορροφθτικότθτασ των 
επιφανειϊν μιασ αίκουςασ (δεξιά)  μζςω του λογιςμικοφ CATT. Ρθγι: 
https://www.catt.se/TUCT/TUCToverview.html 
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Επίλογοσ 

Θ καταςκευι ενόσ ακουςτικοφ κελφωουσ είναι μια διαδικαςία θ οποία απαιτεί 

μελζτθ και ακρίβεια. Θ υλοποίθςθ ακουςτικοφ κελφωουσ περιλαμβάνει ζνα μεγάλο 

δθμιουργικό κομμάτι με πολλζσ εναλλακτικζσ λφςεισ, που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο 

καταςκευαςτισ και να δθμιουργιςει τθ δικι του πρόταςθ θ οποία ταυτόχρονα, να βαςίηεται 

ςε ζγκυρεσ κεωρθτικζσ μελζτεσ.  

Επίςθσ, κα μποροφςε να ειπωκεί ότι θ δυνατότθτα μεταωοράσ ενόσ ακουςτικοφ 

κελφωουσ, με τα ςθμερινά δεδομζνα είναι αρκετά μικρι λόγω του ότι πρόκειται για μία 

βαριά και ογκϊδθ καταςκευι θ οποία απαιτεί τθ χριςθ ευρφχωρου αυτοκινιτου ι μικροφ 

ωορτθγοφ. Για τθν αποκικευςι του χρειάηεται να προβλεωκεί θ διάκεςθ ενόσ επίςθσ 

ευρφχωρου δωμάτιου. 

  Τζλοσ, λόγω του ότι ςτθ διαδικαςία μελζτθσ και καταςκευισ ακουςτικοφ κελφωουσ 

απαιτείται θ ςφμπραξθ πολλϊν διαωορετικϊν επιςτθμονικϊν τομζων,όπωσ τθ ωυςικι, τθν 

ακουςτικι και τθν αρχιτεκτονικι, καλό κα ιταν να γίνει και  μελζτθ από μθχανολόγο 

μθχανικό για να τεκμθριωκεί θ ςτατικι του επάρκεια ωσ  μθχανικι καταςκευι. 
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