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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η όσο το δυνατόν απλούστερη και
πληρέστερη ανάλυση του φαινομένου του ήχου και των ιδιοτήτων του, της
λειτουργίας του μέσου με το οποίο αντιλαμβανόμαστε τον ήχο, δηλαδή του αυτιού,
καθώς και της λειτουργίας των οργάνων με τα οποία γίνεται η καταγραφή
(ηχογράφηση) αλλά και η αναπαραγωγή του ήχου.
Απώτερος στόχος της παρουσίασης είναι να μπορέσει κάποιος χωρίς
ιδιαίτερες επιστημονικές γνώσεις και απαιτήσεις, να κατανοήσει τις βασικές αρχές
που διέπουν την παραγωγή και τη διάδοση του ήχου, όπως και τις έννοιες της
ηχογράφησης και της αναπαραγωγής.
Δεν θα γίνει αναλυτική παρουσίαση μαθηματικών τύπων και εξειδικευμένων
όρων και εννοιών. Αλλά η Ακουστική, η επιστήμη του ήχου, είναι κατά κύριο λόγω
Φυσική. Έτσι είναι αδύνατο να γίνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της ακουστικής,
χωρίς την έστω και επιφανειακή επιστημονική αντιμετώπιση των φαινομένων του
ήχου. Φυσική, είναι ο ήχος σαν διατάραξη του αέρα. Το πώς αντιλαμβανόμαστέ όμως
τον ήχο, δεν έχει να κάνει μόνο με τη φυσική αλλά και την ψυχοακουστική. Αν και το
μεγαλύτερο βάρος της εργασίας θα δοθεί για την παρουσίαση της φυσικής ιδιότητας
του ήχου, θα γίνει και μια αναφορά στην ψυχοακουστική φύση του ήχου.
Κύριο μέρος της εργασίας αποτελεί και το οπτικοακουστικό υλικό, που
φυσικά είναι πιο εύληπτο και κατανοητό για τον καθένα.
Τέλος, σε όλη την έκταση του κειμένου ακολουθήθηκαν κατά το δυνατό οι
αρχές συγγραφικού στυλ του American Psychological Association (A.P.A), 5th
edition.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
Ο ήχος θα μπορούσε να οριστεί ως η μεταβολή της πίεσης των μορίων του
αέρα ή άλλων ελαστικών μέσων, (φυσική θεώρηση του ήχου - ερέθισμα) ή ως
διέγερση του μηχανισμού ακοής που έχει σαν αποτέλεσμα την αντίληψη του ήχου
(ψυχοακουστική θεώρηση του ήχου - αίσθηση). Φυσικά ως ήχος ορίζεται όχι κάθε
μεταβολή της πίεσης αλλά μόνο η μεταβολή αυτή που είναι τόσο γρήγορη
(τουλάχιστον 20 φορές το δευτερόλεπτο), ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί από το
μηχανισμό της ακοής.
Αυτές οι δυο όψεις του ήχου παρουσιάζονται με όρους οικείους σε όσους
ασχολούνται με την ακουστική αλλά και τη μουσική. Η συχνότητα είναι μια ιδιότητα
των περιοδικών κυμάτων, με μονάδα μέτρησης το Hertz (Hz). Τη συχνότητα την
αντιλαμβανόμαστε ως ύψος του ήχου, αλλά η αντίληψη αυτή εξαρτάται και από την
ένταση του ήχου. Καθώς η ένταση αυξάνεται, το ύψος ενός τόνου χαμηλής
συχνότητας κατεβαίνει ενώ το ύψος ενός τόνου υψηλής συχνότητας ανεβαίνει. Έτσι
καταλαβαίνουμε πως συχνότητα και ύνμος δεν είναι έννοιες ταυτόσημες, αλλά
σίγουρα είναι έννοιες ανάλογες.
Το παράδειγμα της συχνότητας μας δείχνει την πολυπλοκότητα των εννοιών
της ακουστικής. Ας αρχίσουμε όμως από τα βασικά δηλαδή τον τρόπο παραγωγής
του ήχου. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια ταλαντούμενη επιφάνεια, όπως το σκέλος
ενός διαπασών. Καθώς η επιφάνεια κινείται δεξιά, ωθεί τα μόρια του αέρα που
βρίσκονται σε επαφή με αυτό στην ίδια κατεύθυνση, τα οποία με τη σειρά τους
ωθούν στην ίδια κατεύθυνση τα αμέσως γειτονικά τους κ.ο.κ. αποτέλεσμα αυτής της
ταλάντωσης είναι η μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης κατά τη φορά κίνησης του
σκέλους. Η διαταραχή αυτή διαδίδεται με πεπερασμένη ταχύτητα στον αέρα. Η
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διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται περιοδικά και έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή
και τη διάδοση ενός μηχανικού κύματος το οποίο όταν θα φτάσει στο αυτί μας θα
διεγείρει το αισθητήριο , δημιουργώντας το αίσθημα του ήχου.
Στην ανάλυση που ακολουθεί για την περιγραφή των ηχητικών κυμάτων
χρησιμοποιείται ο όρος ακουστική πίεση (ρ). Αυτή η πίεση είναι αυτή που μετρούν τα
μικρόφωνα. Αλλες ποσότητες που χρησιμοποιούνται είναι: το μήκος κύματος (λ) που
είναι η απόσταση κατά την οποία μετακινείται το κύμα σε χρονικό διάστημα μιας
περιόδου, η περίοδος , που είναι ο χρόνος που χρειάζεται για μια πλήρη ανάπτυξη
ενός περιοδικού κύματος, η συχνότητα, που είναι το πλήθος των περιόδων ανά
δευτερόλεπτο, η ταχύτητα του ήχου (c) που είναι η ταχύτητα διάδοσης της
διαταραχής (του κύματος) στο υλικό μέσο.

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Ο ήχος διαδίδεται εύκολα σε αέρια, υγρά και στερεά σώματα όπως ο αέρας,
το νερό, το ατσάλι κλπ, που όλα τους είναι ελαστικά μέσα. Χωρίς μέσο διάδοσης, ο
ήχος δεν μπορεί να διαδοθεί. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το ηχητικό ερέθισμα
που παράγεται από οτιδήποτε, διαδίδεται μέσω της παλινδρομικής κίνησης των
μορίων του αέρα που έχουν δεχθεί το ερέθισμα. Αυτά, όπίος κινούνται γύρω από τη
θέση ισορροπίας τους δημιουργούν περιοχές συμπίεσης, όπου η πίεση του αέρα είναι
λίγο μεγαλύτερη από την επικρατούσα ατμοσφαιρική πίεση και περιοχές αραίο)σης,
όπου η πίεση είναι λίγο μικρότερη από την επικρατούσα ατμοσφαιρική πίεση.
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ΤΟ ΚΥΜΑ

Τα κύματα διακρίνονται σε εγκάρσια και διαμήκη κύματα. Διαμήκη κύματα
είναι τα κύματα αυτά στα οποία η ταχύτητα διάδοσης με την ταχύτητα ταλάντωσης
των σωματιδίων είναι παράλληλες. Εγκάρσια κύματα είναι τα κύματα στα οποία η
ταχύτητα διάδοσης με την ταχύτητα ταλάντωσης είναι κάθετες. Στον αέρα ο ήχος
διαδίδεται με διαμήκη ηχητικά κύματα, τα οποία όταν φθάσουν στο αισθητήριο της
ακοής δημιουργούν την αίσθηση της ακοής. Εγκάρσια κύματα δεν μπορούν να
διαδοθούν εξαιτίας της φύσης του αέρα. 'Οπως είδαμε παραπάνω, τα κύματα
αποτελούνται από τοπικές μεταβολές της πίεσης του αέρα, οι οποίες οφείλονται στις
ταλαντώσεις των μορίων του αέρα κατά τη διεύθυνση της διάδοσης. Έτσι το κύμα
μεταδίδεται στον αέρα μέσω της κίνησης των σωματιδίων του αέρα.

ΕΙΚ.1: ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΚΥΜΑ

ΔΙΑΜΗΚΕΣ ΚΥΜΑ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΥΜΑ

'Οπως αναφέρθηκε, οι έννοιες που χαρακτηρίζουν ένα κύμα είναι η
συχνότητα(Ηζ), η ταχύτητα(ηι/5), και το μήκος κύματος(ιη). Η σχέση μεταξύ των
τριών αυτών μεγεθών είναι η εξής:
ταχύτητα του ήχου( c ) =μήκος κύματος(λ) x συχνότητα(/).
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Υπάρχουν και άλλες έννοιες σχετικά με τα κύματα όπως η φάση και οι αρμονικές,
που όμως δεν προσδιορίζουν το

Harmonics in Strings & Springs

κύμα αυτό καθεαυτό αλλά τη
σχέση κάποιου κύματος με ένα

(A) fundamental moCe

η περισσότερα κύματα. Όταν
<8) Secondhj/mcmc
(O Third harmonic

(0) Fourth hjrroocjc

λέμε για παράδειγμα ότι δυο
κύματα έχουν διαφορετική
φάση, εννοούμε ότι τα δυο

Nodes are places of no vibration
Antinodes are places of maximum vibration.

αυτά κύματα έχουν

EIK.2 : ΑΡΜΟΝΙΚΟΙ ΣΕ ΧΟΡΔΕΣ

διαφορετική χρονική αφετηρία. Επίσης όταν λέμε ότι ένα κύμα είναι η αρμονική ενός
βασικού κύματος, εννοούμε ότι αυτό το κύμα έχει συχνότητα που είναι ακέραιο
πολλαπλάσιο της συχνότητας του βασικού κύματος.

ΦΑΣΗ

Η καμπύλη που περιγράφει τη μεταβολή της πίεσης ενός μέσου κατά τη
διάδοση ενός ηχητικού κύματος είναι ίδια με αυτήν που αποδίδει τις τιμές που
παίρνει το ημίτονο της ακτίνας ενός κύκλου, καθώς κάνει μια περιστροφή. Ένας
πλήρης κύκλος έχει 360° ή 2π και το σημείο 0 δίνεται συνήθως στο σημείο της
μηδενικής πίεσης από το οποίο ξεκινά το κύμα την πορεία του προς μια κατάσταση
πίεσης. Επομένως, το σημείο μέγιστης πίεσης έχει 90° ή π/2, το μέσο του κύκλου
180° ή π, και το σημείο μέγιστης υποπίεσης (ίδια πίεσης με τη μέγιστη αλλά αντίθετη
φορά) 270° ή 3π/2. αν δύο ή περισσότερα σήματα ξεκινούν την πορεία τους την ίδια
στιγμή, από το ίδιο σημείο και προς την ίδια κατάσταση πίεσης, τότε λέμε ότι είναι σε
φάση. Αν όμως το ένα σήμα έχει μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με τα άλλα ή
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αρχίζει την πορεία του προς αντίθετη κατάσταση πίεσης, τότε λέμε ότι το σήμα αυτό
είναι εκτός φάσης σε σχέση με τα υπόλοιπα. Η έκταση της διαφοράς σε μοίρες ή
ακτίνια (π/2, π, κλπ), και αξία έχουν οι τιμές από 0° έως 360° (2π) γιατί τα φαινόμενα
είναι κυκλικά. Οι διαφορές φάσης οδηγούν σε πολύπλοκα σήματα, αλλά ενδέχεται να
προκαλέσουν και την ακύρωση ενός σήματος αν η διαφορά φάσης είναι 180° (π), ή
την ανάπτυξη προβληματικών φαινομένων όπως τα φίλτρα τύπου χτένας στα οποία
θα αναφερθούμε παρακάτω. Γενικά οι διαφορές φάσης δίνονται από τους παρακάτω
τύπους:
Δφ = Δί * f * 360° ή Δφ = Δχ * ( 1/λ) * 2π
όπου Δί = η χρονική καθυστέρηση (sec), Δχ = η επιπλέον απόσταση που διανύει το
ένα σήμα σε σχέση με το άλλο σε m, f η συχνότητα σε Hz και λ το μήκος κύματος σε
m.

ΟΚΤΑΒΑ - ΤΡΙΤΟ ΟΚΤΑΒΑΣ

Η οκτάβα, είναι το διάστημα μεταξύ δυο συχνοτήτων με αναλογία 2:1. Για
όσους ασχολούνται με τη μουσική, η οκτάβα είναι το διάστημα μεταξύ δυο
διαδοχικών φθόγγων με το ίδιο όνομα (ντο - ντο, ρε - ρε, κ.ο.κ.). Αυτό αποδεικνύεται
καθώς η συχνότητα του ενός λα είναι 440 Ηζ, και του αμέσως επόμενου λα είναι 880
Ηζ.
Η κάθε οκτάβα μπορεί να χωριστεί σε τρία μικρότερα διαστήματα, το καθένα
από τα οποία ονομάζεται τρίτο οκτάβας. Για παράδειγμα η οκτάβα με κεντρική
συχνότητα τα 125Ηζ χωρίζεται σε τρία τρίτα οκτάβας με κεντρικές συχνότητες τα
62Ηζ και τα 187Ηζ.
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Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ TO DECIBEL

To decibel(dB) είναι η μονάδα μέτρησης της στάθμης διάφορων μεγεθών.
Εξαιτίας της λογαριθμικής φύσης του decibel, η κατανόηση του είναι λίγο δύσκολη.
Αλλά η χρησιμότητα του είναι τέτοια ώστε οι οποίες δυσκολίες που αφορούν την
κατανόηση του θεοορούνται αμελητέες.
Το κατώφλι της ακοής είναι το κατώτερο όριο πίεσης που ασκείται στο
τύμπανο του αυτιού από τα μόρια του αέρα που μεταφέρουν ένα ηχητικό κύμα. Από
αυτή την τιμή της πίεσης (σε Pascal) που ασκείται στο αυτί, μέχρι τις τεράστιες τιμές
πίεσης που ασκούνται σε δυνατούς ήχους, η πίεση αυξομειώνεται δισεκατομμύρια
φορές. Έτσι θα ήταν πρακτικά αδύνατο να γίνει μελέτη και παρουσίαση των σταθμών
ήχου χωρίς τη βοήθεια των λογάριθμων. Για παράδειγμα, όταν λέμε ότι έχουμε μια
στάθμη πίεσης 82dB αυτό σημαίνει ότι η πίεση του ήχου (σε σχέση με την πίεση
αναφοράς αφού μιλάμε για στάθμη) είναι 252000μΡ31. Είναι ευνόητο ότι το 82 είναι
πολύ πιο εύχρηστο από το 252000. Ας προσπαθήσουμε όμως να αναλύσουμε λίγο την
έννοια του decibel και των λογάριθμων.

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ

Το να παρουσιάσουμε το 100 ως 102 σημαίνει απλά ότι 10x10=100 και το 10-1
σημαίνει ότι 10Χ1Οχ 10=1000. όταν όμως έχουμε έναν αριθμό όπως το 267 πρέπει
ναι επιστρατεύσουμε τους λογάριθμους. Ορίζουμε έτσι ότι ο λογάριθμος του 100 με
βάση το 10 είναι 2, αφού το 100 είναι ίσο με ΙΟ2. Αυτό το γράφουμε ως εξής: logio
100 = 2 η απλά log 100 = 2, επειδή οι συνηθισμένοι λογάριθμοι υπολογίζονται με
1 Τα πολλαπλάσια και τα υποπολλαπλάσια των διάφορων μονάδων μέτρησης έχουν ως εξής:
kilo(k) -> χ 103, mega(M) * 106, giga(G) -> χ10;, terra(T)
χΙΟ 12

milli(m) -> χ10'3,ηΊΪαΌ(μ) -> * 10"f’ nano(n)

χ10'9, pico(p) -> χΙΟ'12
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βάση το 10. Αρα για να βρούμε πως εκφράζεται το 267 ως δύναμη του 10 πρέπει να
βρούμε πόσο κάνει ο log267. Από τους λογαριθμικούς πίνακες βρίσκουμε ότι ο
λογάριθμος του 267 ισούται με 2.4265. Αρα 267 = io 2-42r° αφού log267 = 2.4265. Οι
λογάριθμοι βοηθούν πολύ στην απλοποίηση των μεγάλων αριθμών επειδή ανάγουν
την πρόσθεση σε πολλαπλασιασμό και την αφαίρεση σε διαίρεση. Επανερχόμενοι
στις ηχητικές στάθμες, θα δούμε ότι αυτές, είναι οι λογάριθμοι ενός λόγου.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΩΝ

Στους λογάριθμους ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες:
Logg (a) = b Ο δ6 = a
log (a) + log (b) = log (axb)
log (a) - log (b) = log (a/b)
log (a )2 = 21og (a)

DECIBEL

Η στάθμη μιας ισχύος (σε Watt) W ι μπορεί να γράφει σε σχέση με μια άλλη
στάθμη W 2 ως εξής:
L = 1OlogioWi/W2 decibels (1)
Η σχέση αυτή ισχύει εξ ίσου για ακουστική ισχύ και για οποίο δήποτε άλλο είδος
ισχύος. Όμο^ς όταν πρέπει να εκφράσουμε σε decibel άλλες στάθμες εκτός από ισχύ,
μετατρέπουμε την ισχύ στα αλλά μεγέθη, των οποίων τις στάθμες θέλουμε να
εκφράσουμε σε decibel. Για παράδειγμα, η ακουστική ένταση (σε Watt/m2) είναι

ανάλογη με την ακουστική ισχύ και έτσι η (1) είναι κατάλληλη. Όμως η ακουστική
ισχύς είναι ανάλογη με το τετράγωνο της ακουστικής πίεσης άρα:
L = 101ogiopi2/p22= lOlogio (ρι/ρ2)2 = 20 logiopi/p2 (2)

Άρα αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το ότι για να υπολογίσουμε τη στάθμη της
ηχητικής έντασης και ηχητικής ισχύος θα χρησιμοποιούμε τη σχέση (1), ενώ για τον
υπολογισμό της στάθμης ηχητικής πίεσης (SPL -> Sound Pressure Level), θα
χρησιμοποιούμε τη σχέση (2).
Για να μετρήσουμε τη στάθμη μιας τιμής πίεσης σε decibel, πρέπει να έχουμε
μια στάθμη αναφοράς ώστε να δείχνουμε πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η στάθμη που
θέλουμε να μετρήσουμε, από τη στάθμη αναφοράς. Αυτή είναι και η ουσία των
ηχητικών μετρήσεων. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή η εκάστοτε ηχητική πίεση, ένταση
κ.ο.κ. μεμονο)μένα αλλά σε σχέση με την πίεση αναφοράς, την ένταση αναφοράς κ.ο.κ.
Για τον ήχο στον αέρα η πρότυπη πίεση αναφοράς είναι τα 20 μΡ3 (2x10° μΡα).
Η πρότυπη ένταση αναφοράς είναι ΙΟ'12 W/m2, και η πρότυπη ισχύς αναφοράς είναι
ΙΟ'12 W.

ΠΡΟΣΘΕΣΗ DECIBEL

Για την πρόσθεση δυο σταθμών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε
απόλυτη ακρίβεια έναν περίπλοκο μαθηματικό τύπο. Η αναφορά αυτού του τύπου δεν
εξυπηρετεί την αναγκαιότητα συγγραφής της παρούσας εργασίας. Ούτως ή άλλως ο
τύπος αυτός είναι και δύσκολος στην επίλυση του με το χέρι, και έτσι χρησιμοποιείται
μια άλλη απλουστευμένη μέθοδος για την πρόσθεση των σταθμών ήχου. Αυτή είναι η
εξής:
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Όταν έχουμε δυο ή περισσότερες στάθμες ήχου και θέλουμε να βρούμε τη
συνολική στάθμη, παίρνουμε τη μεγαλύτερη στάθμη και προσθέτουμε σε αυτή έναν
αριθμό ανάλογα με τη διαφορά της μεγαλύτερης στάθμης με τις υπόλοιπες. Αυτή η
διαδικασία συνοψίζεται ως εξής:

Εάν AL = 0 - 1 προσθέτουμε στη μεγαλύτερη στάθμη 3dB
» AL = 2 - 3

»»

»»

» »

» »

2dB

» AL = 4 - 9

»»

»»

» »

» »

1dB

» AL > 1 0

»»

»»

» »

» »

OdB

Εάν έχουμε δυο ήχους ακριβώς της ίδιας συχνότητας και έντασης όπως για
παράδειγμα δυο ίδια όργανα που παίζουν την ίδια νότα με ίδια ένταση, η συνολική
στάθμη έντασης θα είναι κατά 3dB μεγαλύτερη από την στάθμη έντασης κάθε
οργάνου2. Αντίστοιχα αν έχουμε στάθμες πίεσης η συνολική στάθμη πίεσης θα είναι
κατά 6dB μεγαλύτερη από τη στάθμη πίεσης του κάθε οργάνου. Όταν έχουμε Ν όμοιες
πήγες, η συνολική στάθμη δίνεται από τον τύπο:

Lid = L + 1OlogN

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ ΑΥΤΙ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ

Όπως καταλαβαίνουμε, όλη μας η ενασχόληση με την ακουστική, τη μουσική
τεχνολογία, τη μουσική αυτή καθεαυτή, γίνεται εξαιτίας του ότι ακούμε. Έτσι είναι
2 ΑΠΟΔΕΙΞΗ: Έστω δύο ίδιες ακουστικές πηγές. Η συνολική στάθμη έντασης θα δίνεται από την εξής
σχέση: L = 101og2P2/Po2 . Εφαρμόζοντας τις ιδιότητες των λογαρίθμων έχουμε: L = 101og2 +

101ogP2/Po= 3 + L1, όπου L1 η ένταση των δύο όμοιων πηγών
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αναγκαίο να αναλύσουμε και να αντιληφθούμε τη διαδικασία της ακοής, την
επίδραση του θορύβου στον άνθρωπο και τη λειτουργία του αισθητήριου οργάνου της
ακοής: του αυτιού.
Η μελέτη της κατασκευής του αυτιού είναι μελέτη φυσιολογίας. Η μελέτη της
ανθρώπινης αντίληψης του ήχου βρίσκεται στο γενικό πεδίο της ψυχολογίας. Ένας
ειδικός όρος που περιλαμβάνει τη φυσιολογία του αυτιού αλλά και την αντίληψη του
ήχου, είναι η ψυχοακουστική.

Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΟΥ

Το ανθρώπινο αυτί είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο όργανο, και με την έννοια
ότι μπορεί να αντιληφθεί ήχους πολύ μικρής έντασης, αλλά και με την έννοια ότι
μπορεί εύκολα να πάθει βλάβες εξαιτίας των μεγάλων εντάσεων.

II

Για να καταλάβουμε την
ευαισθησία του αυτιού με την πρώτη
έννοια αρκεί να κάνουμε ένα πείραμα.
Μπαίνουμε σε έναν ανηχοϊκό θάλαμο3.
Μετά τα πρώτα 10 λεπτά αρχίζουμε να
Prolonged
Exposure 110 do
Dangerous
100 do

συνηθίζουμε την απόλυτη ησυχία.
Μετά το πρώτο μισάωρο
Heavy traffic
Average automobile

ανακαλύπτουμε νέους ήχους που

Normal conversation
Ouiet automobile

προέρχονται από το ίδιο μας το σώμα.

Quiet office

Αρχικά ακούμε το χτύπο της καρδιάς

Whisper at 5 feet
Tree leaves blowing
in a slight breeze

μας και με το πέρασμα της ώρας θα
ακούσουμε το αίμα που κυλά στις

«©2000 John Wiley & Sons. Inc,

EIK.3 : ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ DECIBEL ME ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

φλέβες μας. Αν η ακοή μας δεν έχει πρόβλημα μετά από λίγη ώρα θα μπορέσουμε να
ακούσουμε έναν ανεπαίσθητο σφυριχτό ήχο ο οποίος προέρχεται από τα σωματίδια
του αέρα που χτυπούν στο τύμπανο. Αυτός ο ήχος είναι και ο απαλότερος ήχος που
μπορεί να ακούσει το ανθρώπινο αυτί. Είναι δηλαδή το κατώφλι της ακοής (threshold
of hearing).

3 θάλαμος στον οποίο η ηχομείωση από τους εξωτερικούς θορύβους αγγίζει το τέλειο, με αποτέλεσμα
να μην υπάρχει καμία ηχητική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης μέσα στο θάλαμο, εξαιτίας
των απορροφητικών υλικών έχουν εξαλειφθεί τελείως οι ανακλάσεις, άρα και η αντήχηση.
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Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΟΥ

ΕΙΚ.4 : ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΥΤΙ

Το ανθρώπινο αυτί αποτελείται από τρία τμήματα: το εξωτερικό, το μέσο και
το εσωτερικό αυτί. Το εξωτερικό αυτί αποτελείται από το πτερύγιο και τον ακουστικό
πόρο. Το εξωτερικό αυτί χωρίζεται από το μέσο με το τύμπανο. Το μέσο αυτί
αποτελείται από τρία οστάρια: τη σφύρα, τον άκμονα και τον αναβολέα. Ο αναβολέας
είναι κολλημένος στο ελλειψοειδές παράθυρο του κοχλία, ο οποίος αποτελεί και το
εσωτερικό αυτί. Αυτό το μέρος του αυτιού τελειώνει στις νευρικές απολήξεις που
καταλήγουν στον εγκέφαλο όπου και μεταφέρουν το ακουστικό σήμα.
Το πτερύγιο συγκεντρώνει το ηχητικό κύμα και το μεταφέρει στον ακουστικό
πόρο. Επίσης διαφοροποιεί τους ήχους που έρχονται από εμπρός σε σχέση με αυτούς
που έρχονται από πίσω. Δηλαδή το πτερύγιο προσθέτει στον ήχο κάποιες
«πληροφορίες» σχετικές με τη πηγή του, έτσι ώστε το τελικό σήμα να δίνει τη
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δυνατότητα στον εγκέφαλο να ερμηνεύει και την κατεύθυνση του ήχου μαζί με το
περιεχόμενο.
ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ο ακουστικός πόρος
αυξάνει την ηχητική πίεση των
ήχων που τον διαπερνούν. Έχει
διάμετρο περίπου 0.7cm και μήκος
περίπου 3.5cm. η ακουστική του

ΚΟΧΛΙΑΣ
ΤΟ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ

λειτουργία μοιάζει πολύ με αυτή
των σωλήνων των μουσικών

ΕΙΚ.5 : Ο ΚΟΧΛΙΑΣ

οργάνων. Όπως αυτοί οι σωλήνες συντονίζουν σε κάποια συχνότητα έτσι και ο
ακουστικός πόρος εμφανίζει το φαινόμενο του συντονισμού σε συχνότητα που
σχετίζεται με το μήκος του. Δεδομένης της μικρής διακύμανσης του μήκους του
πόρου από αυτί σε αυτί, η συχνότητα συντονισμού του ακουστικού πόρου είναι γύρω
στα 3000Hz.
Η μετάδοση του ήχου από ένα αραιό μέσο, όπως είναι ο αέρας, σε ένα πυκνό
μέσο, όπως είναι το νερό που βρίσκεται μέσα στον κοχλία, είναι ένα πρόβλημα γιατί
αν δεν υπάρχει ειδικός εξοπλισμός, ο ήχος ανακλάται στο νερό όπως το φως στον
καθρέφτη. Αυτό το πρόβλημα λύνεται με τη χρήση μιας μηχανικής σύνδεσης
ανάμεσα στο τύμπανο και τον κοχλία. Αυτή τη σύνδεση τη φτιάχνουν τα τρία
οστάρια. Η σφύρα είναι συνδεδεμένη με το τύμπανο και μέσω του άκμονα συνδέεται
με τον αναβολέα, ο οποίος στην ουσία αποτελεί μέρος του ελλειψοειδούς παραθύρου
του κοχλία. Όλος αυτός ο μηχανισμός καταφέρνει να μεταδώσει το ηχητικό κύμα,
μετατρέποντας την ηχητική ενέργεια σε μηχανική, από τον αέρα στο νερό του κοχλία.
Από το εσωτερικό αυτί ξεκινά ένα κανάλι το οποίο καταλήγει στη ρινική κοιλότητα
και ονομάζεται ευσταχιανή σάλπιγγα. Ο ρόλος της είναι να εξισώνει την πίεση του

αέρα στο μέσο αυτί με την εξωτερική ατμοσφαιρική πίεση, έτσι ώστε να λειτουργεί
σωστά το τύμπανο. Επίσης ρόλος της είναι η απαγωγή των υγρών σε περίπτωση
μόλυνσης του αυτιού.
Έτσι μέσω των τριών οσταρίων το ηχητικό σήμα περνά στο εσωτερικό αυτί.
Εκεί, και πιο συγκεκριμένα στον κοχλία γίνεται η ανάλυση του ήχου. Συνδεδεμένοι
με τον κοχλία είναι οι τρεις ημικυκλικοί σωλήνες οι οποίοι είναι κάθετοι μεταξύ τους
και ο ρόλος τους είναι βασικότατος. Είναι τα όργανα που ευθύνονται για την αίσθηση
ισορροπίας του οργανισμού.
Ο κοχλίας έχει το μέγεθος ενός μπιζελιού και βρίσκεται προστατευμένος σε ένα
στέρεο κόκαλο. Έχει
το σχήμα

2^

σαλιγκαριού, εξ ου

στροφές,

περίπου 3.0cm μήκος.

και το όνομα του.
αναλύει περίπου 1500
Εάν
διαφορετικά ύψη
«ξετυλίξουμε» τον
Με23,000-24,000
κοχλία θα έχει μήκος
τριχιδια.
γύρω στα 3.0cm.
Κατά μήκος του κοχλία υπάρχει η βασική μεμβράνη, που έχει 23000 - 24000
νευρικές απολήξεις (τις λεγόμενες στερεοβλεφαρίδες), με τη μορφή τριχιδίων
(όργανο του Corti). Ο ήχος ταλαντώνει το τύμπανο και αυτή η ταλάντωση μέσω των
τριών μικρών οστών περνά στον κοχλία. Το ελλειψοειδές παράθυρο ταλαντώνει και
αυτό δημιουργώντας στάσιμα κύματα4 στο εσωτερικό του κοχλία. Το κάθε τριχίδιο
της μεμβράνης συντονίζει σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, δηλαδή ενεργοποιείται

4 Ο όρος «στάσιμα κύματα» θα αναλυθεί διεξοδικά παρακάτω
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από μια συγκεκριμένη συχνότητα. Επίσης ολόκληρη η μεμβράνη ταλαντώνεται. Έτσι
αυτές οι ταλαντώσεις δημιουργούν ηλεκτρικά σήματα που μεταφέρονται στον
εγκέφαλο, όπου και προκαλείται το αίσθημα του ήχου. Οπως φαίνεται από διάφορες
έρευνες, η αναγνώριση της συχνότητας γίνεται από το συντονισμό των τριχιδίων, ενώ
η αναγνώριση της έντασης, από το πλάτος ταλάντωσης της βασικής μεμβράνης.

ΥΨΟΣ (PITCH)

Το ύψος είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των ήχων που μας επιτρέπει να
τους κατατάξουμε σε οξείς, μέσους, βαρείς κλπ. Για το ύψος μπορούμε να δώσουμε
τον εξής ορισμό: Ύψος είναι η υποκειμενική απόκριση του αυτιού στη συχνότητα
Αν και το ύψος σχετίζεται άμεσα με τη συχνότητα, οι σχέσεις που συνδέουν αυτά τα
δυο μεγέθη δεν είναι γραμμικές. Δηλαδή ίσες μεταβολές στη συχνότητα, δε
συνεπάγονται ίσες μεταβολές στην αίσθηση του ύψους. Επίσης σημαντικό ρόλο στον
καθορισμό του ύψους παίζει τόσο η στάθμη όσο και η κυματομορφή του ήχου. Έτσι
βλέπουμε ότι το ύψος είναι μια υποκειμενική έννοια στον καθορισμό της οποίας
πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο.
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ΧΡΟΙΑ (TIMBRE)

Τ ο δεύτερο υποκειμενικό στοιχείο σχετικά με το είδος της πηγής είναι η
χροιά. Ένας ορισμός για τη χροιά είναι ο εξής: Χροιά ονομάζουμε τα υποκειμενικά
χαρακτηριστικά του ήχου, τα οποία κάνουν δυνατό το διαχωρισμό δυο τόνων της ίδιας
ένταση και θεμελιώδους συχνότητας αλλά διαφορετικών κυματομορφών.
Συνήθως χρησιμοποιούμε τον όρο χροιά για το χαρακτηρισμό των ήχων των
διάφορων μουσικών οργάνων. Όπως αναφέρθηκε, η χροιά είναι υποκειμενικός όρος.
Η διαφοροποίηση της χροιάς οφείλεται στη διαφορά της στάθμης των αρμονικών ως
προς τη στάθμη του θεμελιώδους. Στα όργανα τη χροιά την καθορίζουν οι
κατασκευαστικές λεπτομέρειες και έτσι διαφοροποιείται και η ποιότητα το:>ν
διάφορων οργάνων.

ΑΚΟΥΣΤΟΤΗΤΑ (LOUDNESS)

Το τρίτο υποκειμενικό μέγεθος σχετικά με την αντίληψη του ήχου, είναι η
ακουστότητα, που έχει σχέση με το πόσο δυνατά ακούγεται ένας ήχος. Ένας ορισμός
που θα μπορούσε να δοθεί στην ακουστότητα είναι ο εξής: Ακουστότητα είναι η
υποκειμενική απόκριση του αυτιού στη στάθμη του ήχου.
Η ακουστότητα των ήχων εξαρτάται από δυο παράγοντες: τη συχνότητα και τη
στάθμη του ήχου. Σχετικά με τη στάθμη είναι ευνόητο, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η
στάθμη ενός ήχου, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ακουστότητα αυτού του ήχου. Όσον
αφορά όμως τη συχνότητα τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Για παράδειγμα μια
στάθμη πίεσης ενός ήχου 100 Hz είναι 80 dB. Αυτός ο ήχος δεν θα ακούγεται τόσο
δυνατά όσο ένας ήχος 1000 Ηζ και της ίδιας έντασης.
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Η μονάδα στάθμης της ακουστότητας είναι το Phon. To Phon ορίζεται ως
εξής: Ένας τόνος με συχνότητα 1000Hz έχει στάθμη ακουστότητας τόσα Phon, όση
είναι και η στάθμη πίεσης του σε dB. Ένας άλλος τόνος οποιασδήποτε συχνότητας
έχει στάθμη ακουστότητας τόσα Phon, όση είναι η στάθμη πίεσης του τόνου που
είναι το ίδιο ακουστή. Εύκολα μπορούμε να βρούμε τις διάφορες στάθμες
ακουστότητας σε διάφορες συχνότητες, από τις καμπύλες ίσης ακουστότητας
(καμπύλες Fletcher and Munson)

120
100

40
CD

EIK.6 : ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΙΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΙΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Οι καμπύλες αυτές δείχνουν ότι για παράδειγμα εάν θέλουμε να έχουμε
στάθμη ακουστότητας 40 Phon στα 100 Ηζ ο ήχος θα πρέπει να έχει στάθμες πίεσης
50 dB και αντίστοιχα εάν θέλουμε στάθμη ακουστότητας 30 Phon στα 3,5 kHz, ο
ήχος θα πρέπει να έχει στάθμη 20 dB
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ΕΝΟΧΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ

Η ενόχληση που προκαλεί κατά κύριο λόγο ο θόρυβος εξαρτάται από τη
στάθμη πίεσης και από τη συχνότητα. Όπως είναι προφανές, η ενόχληση αυξάνει όσο
αυξάνει η στάθμη πίεσης. Επίσης αυξάνει και με τη συχνότητα του ήχου. Όμως εκτός
από αυτούς τους δυο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την
ενόχληση από τον θόρυβο. Αυτοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Α) Φυσικά χαρακτηριστικά του θορύβου

•

Η στάθμη του ήχου

•

Η συχνότητα του ήχου

•

Η διάρκεια του ήχου

•

Η πολυπλοκότητα του φάσματος και η παρουσία τόνων μεγάλης

•

Ο χρόνος ανύψωσης της στάθμης και η παρουσία κρουστικο)νθορύβων

•

Η πληροφορία που μεταφέρει ο ήχος

•

Το πόσο αναπάντεχος είναι

Β) Κοινωνικοί παράγοντες

•

Θόρυβος βάθους περιοχής

•

Η προϊστορία έκθεσης σε παρόμοιους θορύβους

•

Η ώρα της ημέρας

•

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των κατοίκων της περιοχής
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στάθμης

•

Η στάση των κατοίκων απέναντι σ’ αυτούς που παράγουν θορύβους

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ

Παρόλο που οι ακριβείς επιπτώσεις του θορύβου στην ανθρώπινη ακοή δεν
έχουν εξακριβωθεί πλήρως, η έκθεση σε υψηλές στάθμες θορύβου επιδρά δυσμενώς
στην ευαισθησία του αυτιού, προκαλώντας βλάβες. Οι κυριότερες βλάβες που μπορεί
να προκαλέσει δυνατός θόρυβος στο αισθητήριο της ακοής είναι η κώφωση και το
ακουστικό τραύμα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

Το ακουστικό τραύμα είναι η σοβαρότερη βλάβη στο όργανο της ακοής.
Μπορεί να προκληθεί από ήχους εξαιρετικά υψηλής στάθμης, όπως είναι ο ήχος που
παράγεται από μια έκρηξη, από ένα υπερηχητικό αεροσκάφος κλπ. Ως ακουστικό
τραύμα μπορούν να οριστούν οι παρακάτω βλάβες:
•

Ρήξη του τύμπανου

•

Εξάρθρωση ή κάταγμα των οσταρίων

•

Ρήξη της βασικής μεμβράνης

•

Αιμορραγία του τύμπανου ή του κοχλία

'Οταν η βλάβη εκδηλωθεί στον κοχλία είναι συνήθως μη
ιάσιμη. Το όριο του ήχου που μπορεί να προκαλέσει μια
τέτοια βλάβη είναι γύρω στα 150dB.
EIK.7 : ΥΠΗΣ ΚΟΧΛΙΑΣ (ΕΠΑΝΩ) ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΑΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΒΛΑΒΗ
ΣΤΑ ΤΡΙΧΙΔΙΑ
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ

Η απώλεια ακοής διακρίνεται σε δυο κατηγορίες. Η πρώτη είναι αυτή η οποία
οφείλεται σε βλάβες του μηχανισμού της ακοής, δηλαδή στα όργανα που είναι
υπεύθυνα για τη μεταφορά του ερεθίσματος από το εξωτερικό αυτί στο εσωτερικό. Η
δεύτερη, που είναι συνήθως η σοβαρότερη και σπανίως ιάσιμη, είναι αυτή που
οφείλεται σε βλάβη του περιφερειακού νευρικού συστήματος που σχετίζεται με την
ακοή.
Η απώλεια της ακοής μπορεί να μετρηθεί με την ολίσθηση του κατωφλιού
ακουστότητας σε υψηλότερες στάθμες, πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή της ελάχιστης
στάθμης ήχου που μπορούμε να ακούσουμε, αυξάνεται. Αυτή η ολίσθηση μπορεί να
είναι προσ(ορινή και να συμβαίνει μετά από έκθεση σε θόρυβο με υψηλές στάθμες, ‘η
μόνιμη που συμβαίνει συνήθως σε εργαζόμενους σε χώρους με υψηλές στάθμες για
μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ

Όταν εκτιθέμεθα σε θόρυβο σχετικά υψηλής στάθμης, αμέσους μετά την
έκθεση και για σύντομο χρονικό διάστημα χάνουμε ένα μέρος της ακουστικής μας
ικανότητας. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα το αυτί ανακτά την προηγούμενη
ακουστική του ικανότητα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται προσωρινή απώλεια ακοής.
Ορισμένοι παράγοντες που προκαλούν αυτή την προσωρινή ανύψωση του κατωφλιού
είναι:
•

Η στάθμη του θορύβου
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•

Η συχνότητα του ήχου

•

Η διάρκεια της έκθεσης

ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ

Όταν η έκθεση σε θόρυβο διαρκεί αρκετά χρόνια,
| Επιτρεπτή έκθεση σε
!θόρυβο

μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην ακοή
καταστρέφοντας τα τριχιδια της βασικής μεμβράνης.

ίΗμερήσια

Στάθμη

Συνήθως ο άνθρωπος χάνει την ακουστική του ικανότητα

| έκθεση

θορύβου

στις συχνότητες που καταπονεί το ακουστικό του σύστημα.

ϊ(σε ώρες)

(dBA)

|8

90

|4

95

Η ενόχληση από τη δυνατή μουσική εξαρτάται
όπως έχει ήδη αναφερθεί από την πληροφορία που
μεταφέρει. Αλλά οι βλάβες που προκαλούνται είναι το ίδιο
?ί σοβαρές άσχετα με το αν η μουσική είναι ευχάριστη ‘η

|2

100
δυσάρεστη. Οι βλάβες είναι ιδιαίτερα αισθητές σε

ΓΓ

105

επαγγελματίες μουσικούς εξαιτίας της μακροχρόνιας

11/2

110

έκθεσής τους σε υψηλές στάθμες μουσικής.
Εκτός από τις βλάβες που προκαλούνται στο

11/4 ή
115
ίλιγότερο
....................... 1

αισθητήριο της ακοής, έχουν αναφερθεί και πολλές άλλες
δυσλειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού που

προέρχονται από παρατεταμένη παραμονή σε χώρους με υψηλή στάθμη θορύβου.
Γενικά εκτός από τις ποικίλες ψυχολογικές επιδράσεις, ο ήχος επιδρά και
παθολογικά, προκαλώντας υπέρταση, πονοκέφαλο, κόπωση, ανορεξία, εκνευρισμό,
δυσπεψία, μειώνει την απόδοση των εργαζόμενων ενώ μπορεί να συνδεθεί και με το
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αυξημένο ποσοστό εργατικών ατυχημάτων που συμβαίνουν σε χώρους με υψηλές
στάθμες θορύβου.
Μετά αυτή την ανάλυση της πολύ σημαντικής και πολύπλοκης λειτουργίας
του ανθρώπινου αυτιού, θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση των διάφοροί
ακουστικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάδοση του ήχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΗΧΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΕΗΠ)

Τα προβλήματα που προκύπτουν στην ακουστική, έχουν σχεδόν πάντα να
κάνουν με τους ανθρώπους, τα κτίρια, τα αυτοκίνητα και γενικότερα με όλα αυτά που
εμποδίζουν την ελεύθερη μετάδοση του ήχου. Όταν τα προβλήματα αυτά είναι
«φυσικής» και όχι «ψυχοακουστικής» φύσεως, είναι αντιμετωπίσιμα αλλά είναι
δύσκολη και πολύπλοκη η σωστή αντιμετώπιση τους. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει
ήχος σε κλειστό χώρο, ο αριθμός των ανακλώμενων συνιστοοσών που πρέπει να
λάβομε υπόψη μας είναι αμέτρητες, όπως και αμέτρητοι είναι οι υπόλοιποι
παράγοντες που επηρεάζουν την ακουστική ενός χώρου. Γι’ αυτό η μελέτη της
διάδοσης του ήχου θα αρχίσει από την διάδοση του σε ελεύθερο ηχητικό πεδίο.
Από τη φύση του ο ήχος είναι ένα φαινόμενο που δεν υφίσταται στατικά. Η
γέννησή του αλλά και όλη του η ύπαρξη είναι απόλυτα συνυφασμένες με τη διάδοσή
του μέσα σε ένα υλικό μέσο. Κατά την πορεία του όμως, το ηχητικό κύμα αφενός
καταναλώνει την αρχική ενέργεια που του έχει δοθεί και αφετέρου συναντά πολλών
ειδών εμπόδια, τα οποία μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά του.
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Ως ελεύθερο ηχητικό πεδίο εννοούμε έναν χώρο όπου ο ήχος μπορεί να
διαδοθεί ανεμπόδιστος, αποφεύγοντας έτσι τις ανακλάσεις, την απορρόφηση, τη
διάθλαση, την περίθλαση, τη διάχυση και τα υπόλοιπα φαινόμενα που εμφανίζονται
όταν ο ήχος έρχεται σε επαφή με διάφορα εμπόδια. Φυσικά το ΕΗΠ δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να συγχέεται με το κενό, αφού όπως έχουμε αναφέρει, ο ήχος δεν
μπορεί να διαδοθεί στο κενό.
Όταν παράγεται ήχος από μια σημειακή πηγή σε ελεύθερο ηχητικό πεδίο,
διαδίδεται ομοιόμορφα προς όλες τις κατευθύνσεις με τη μορφή ομόκεντρων
σφαιρών. Η ηχητική ισχύς απλώνεται σε διαρκώς μεγαλύτερες επιφάνειες, καθώς
μεγαλώνει η σφαίρα του ήχου, δηλαδή η ακτίνα της σφαίρας. 'Οπως είναι λογικό, η
ένταση μειώνεται με την αύξηση της απόσταση από την πηγή. Ξέρουμε ότι η
επιφάνεια της σφαίρας έχει εμβαδόν 4πτ2. Ξέροντας επίσης ότι η ένταση είναι η ισχύς
ανά μονάδα επιφάνειας καταλήγουμε στο ότι η ένταση δίνεται από τον εξής τύπο:
I = W/43TT2

Βλέπουμε δηλαδή ότι η ένταση είναι αντίστροφος ανάλογη με το τετράγωνο της
απόστασης από την πηγή. Αυτή η σχέση ονομάζεται νόμος του αντίστροφου
τετραγώνου.
Επειδή η ένταση
είναι δύσκολα μετρήσιμο
μέγεθος, προτιμούμε να
μετράμε την ηχητική πίεση.
Η ένταση είναι ανάλογη του
τετραγώνου της πίεσης, άρα
ΕΙΚ.8 : ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ
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η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη με την απόσταση και όχι με το τετράγωνό της.
Μπορούμε να πούμε ότι σε ελεύθερο ηχητικό πεδίο η στάθμη πίεσης ελαττώνεται
κατά 6dB ανά διπλασιασμό απόστασης.
Όταν είναι γνωστή η στάθμη πίεσης Li σε απόσταση d ι, τότε μπορεί να
υπολογισθεί η στάθμη πίεσης L2 σε απόσταση d2 με τον εξής τύπο:
L? = Li - 201ogd2/di

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Τα ηχητικά κύματα σπανίως διαδίδονται σε εντελώς ελεύθερα πεδία. Τα
πιθανότερο είναι ότι στη διαδρομή τους θα συναντούν πολλών ειδών εμπόδια, τα
οποία μπορούν να είναι φυσικά ή τεχνητά, ορατά ή αόρατα. Για ένα ηχητικό κύμα,
εμπόδιο θεοορείται οποιαδήποτε μεταβολή της φύσης του μέσου διάδοσης, αν και για
την ακουστική εσωτερικών χώρων μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα τεχνητά και
ορατά εμπόδια, όπως είναι όλες οι επιφάνειες και τα έπιπλα ενός δωματίου. Το
μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στην ακουστική είναι, πρώτον, ότι
τα ηχητικά κύματα είναι αόρατα, δεύτερον, ότι συμπεριφέρονται τελείως διαφορετικά
ανάλογα με τη συχνότητά τους και, τρίτον, ότι τα αποτελέσματα της συμβολής τους
με διάφορα εμπόδια που συναντούν στην πορεία τους δεν μετριούνται εύκολα και
άμεσα. Αυτά μας υποχρεώνουν να είμαστε πιο προσεκτικοί στην εξαγωγή
συμπερασμάτο)ν.
Σε κλειστούς χώρους, ο νόμος του αντίστροφου τετραγώνου ισχύει μόνο σε
πολύ ειδικές περιπτώσεις και για πολύ λίγο χρονικό διάστημα από την στιγμή
έναρξης διάδοση του ήχου. Αυτό συμβαίνει γιατί οι και ανακλάσεις παίζουν ρόλο
στη διαμόρφωση της συνολικής έντασης σε κάθε σημείο του χώρου. Το σημείο στο
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οποίο ο ανακλώμενος ήχος γίνεται ίσος με τον απευθείας, ονομάζεται κρίσιμη
απόσταση. Η κρίσιμη απόσταση μπορεί να εκληφθεί ως μια χονδρική περιγραφή της
ακουστικής του χίόρου.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (REFLECTION)
Όταν ενεργοποιηθεί μια ηχητική πηγή σε ένα χώρο με εμπόδια (π.χ. δωμάτιο),
ο ήχος κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις. Καθώς τα ηχητικά κύματα συναντούν
εμπόδια, όπως τοίχους, αλλάζουν κατεύθυνση κίνησης, δηλαδή ανακλώνται.
Όπως συμβαίνει με το φως και τα κάτοπτρα, έτσι και ο ήχος που ανακλάται
λειτουργεί σαν να προέρχεται από ένα
φανταστικό είδωλο που βρίσκεται σε ίση
απόσταση πίσω από τον τοίχο όση και η
πραγματική πηγή εμπρός του τοίχου. Σε
ένα δωμάτιο οι τοίχοι είναι 6. Έτσι και τα
φανταστικά είδωλα της πηγής είναι 6,
αλλά επειδή οι ανακλάσεις συνεχίζονται,
έχουμε και είδωλα το>ν ειδώλων κ.ο.κ. έτσι
ωστε η κατασταση με τις
ΕΙΚ.9 : ΑΝΑΚΛ ΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

ανακλάσεις σε ένα δωμάτιο να γίνεται αρκετά πολύπλοκη. Φυσικά όταν
υπολογίζουμε τη συνολική ένταση του ήχου σε κάποιο σημείο του δωματίου, πρέπει
να λάβουμε υπόψη και τις ανακλάσεις.
Για να ανακλαστεί ένας ήχος από ένα αντικείμενο, πρέπει το μήκος κύματος
του ήχου να είναι αρκετά μικρότερο από το μέγεθος του αντικειμένου. Αν το μήκος
κύματος είναι μεγαλύτερο από το αντικείμενο, τότε ο ήχος προσπερνά το εμπόδιο σαν
να μην υπήρχε. Για συχνότητες μεγαλύτερες των 400 - 500 Hz, ο ήχος θεωρείται ότι
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κινείται σαν ακτίνα, ενώ για συχνότητες μικρότερες των 400Ηζ θεωρείται ότι κινείται
σαν κύμα. Φυσικά η έννοια της ακτίνας εισάγεται για διευκόλυνση δική μας, και είναι
πολύ απλουστευμένη και όχι τόσο ακριβής. Και εδώ ισχύει ότι κατά την ανάκλαση
του ήχου η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης.
Εάν το εμπόδιο είναι συμπαγές, ακλόνητο και 100% ανελαστικό, το κύμα θα
προσκρούσει ελαστικά και θα έχουμε την ολική ανάκλασή του. Στην ακραία αυτή
περίπτωση δεν θα έχουμε καθόλου απορρόφηση και όλος ο ήχος θα επιστρέψει πίσω,
μειωμένος φυσικά σε ένταση λόγω της κρούσης στο εμπόδιο.
Όταν η πηγή μας βρίσκεται κοντά σε μια κάθετη επιφάνεια, ο ήχος ανακλάται
από την επιφάνεια. Έτσι εκτός από τον ήχο που παράγεται από την πηγή έχουμε και
τον ήχο που έρχεται από την ανάκλαση. Αν υποθέσουμε ότι η πηγή είναι κοντά στην
επιφάνεια, άρα δεν προλαβαίνει να εξασθενήσει σημαντικά και ότι η κάθετη
επιφάνεια είναι ένας τέλειος ανακλαστήρας, τότε η πίεση που έρχεται από την πηγή
είναι διπλασιασμένη εξαιτίας της ανάκλασης. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με όσα
έχουμε αναφέρει σχετικά με την πρόσθεση σταθμών πίεσης, η συνολική στάθμη
πίεσης θα είναι κατά 6dB μεγαλύτερη από τη στάθμη πίεσης που παράγεται από την
πηγή.

ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Εάν δεν ισχύουν οι ιδανικές συνθήκες, τότε ένα ποσοστό της ενέργειας
εισχωρεί στο εμπόδιο. Όταν αποκτά αυτή την ενέργεια , το εμπόδιο τίθεται σε
ταλάντωση δημιουργώντας ένα νέο ηχητικό κύμα που εκπέμπεται από την άλλη
πλευρά. Η αποτροπή της διέλευσης του ήχου από την πίσω πλευρά του εμποδίου
5 Τέλειος ανακλαστήρας θεωρείται μια επιφάνεια που ανακλά όλη την ενέργεια, κάθε μορφής, που
πέφτει πάνω της, δηλαδή μια επιφάνεια με μηδενική τριβή. Αυτό βέβαια είναι πρακτικά αδύνατον και
έτσι θεωρούμε τέλειο ανακλαστήρα μια επιφάνεια με όσο το δυνατόν μικρότερη τριβή.
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είναι το κυριότερο ζητούμενο στην ηχομόνωση χώρων και επιτυγχάνεται μόνο αν
καταφέρουμε να μη δονηθεί το εμπόδιο. Αυτό εξαρτάται από την ελαστικότητά του,
άρα την πυκνότητά του, δηλαδή το αντίδοτο στη διέλευση και το βασικότερο όπλο
στην ηχομόνωση είναι η αύξηση της μάζας.

ΑΝΤΗΧΗΣΗ (REVERBERATION)

Όταν ενεργοποιήσουμε ένα μεγάφωνο που εκπέμπει τυχαίο ήχο σε δωμάτιο,
παράγει έναν ήχο που αυξάνει μέχρι μια ορισμένη στάθμη. Αυτό το σημείο
ονομάζεται σημείο ισορροπίας. Δηλαδή έχει «χαθεί» κάποια ποσότητα ηχητικής
ενέργειας από τις τριβές με τον αέρα και τις επιφάνειες
και έχει σταθεροποιηθεί η ενέργεια μέσα στο δωμάτιο. Δηλαδή η προσφερόμενη
ενέργεια δεν φτάνει για να αυξήσει τη στάθμη στο δοψάτιο αλλά φτάνει μόνο για να
Direct
sound

διατηρεί τη συνολική ενέργεια

Early
reflections

σταθερή. Όταν απενεργοποιηθεί το
μεγάφωνο η στάθμη του ήχου δεν
μηδενίζεται αμέσοος, αλλά μετά από
ΕΙΚ.10 : ΑΝΤΗΧΗΣΗ

ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ο ήχος που παραμένει στο δωμάτιο μετά το κλείσιμο
του μεγαφώνου ονομάζεται αντήχηση και έχει μεγάλη σημασία στην ακουστική
ποιότητα του χώρου. Το ότι παραμένει ο ήχος στο δωμάτιο, οφείλεται στο ότι μετά
την απενεργοποίηση του ηχείου, υπάρχει ακόμη ηχητική ενέργεια στο δωμάτιο η
οποία εξασθενεί με τις συνεχείς ανακλάσεις και στο τέλος μετατρέπεται πλήρως σε
θερμότητα.
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ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ

Ο χρόνος που απαιτείται από τη στιγμή διακοπής της ηχητικής «τροφοδοσίας»
ώστε ο ήχος να εξασθενήσει κατά 60dB, ονομάζεται χρόνος αντήχησης (RT6o). Αυτό
σημαίνει μια μεταβολή της έντασης του ήχου κατά 1.000.000 φορές, αφού
1Olog 1000000/1 = 60dB. Επίσης σημαίνει μια μεταβολή της στάθμης πίεσης κατά
1.000 φορές, αφού 201ogl 000/1 = 60dB. Με πιο κατανοητούς όρους, είναι ο χρόνος
που χρειάζεται ώστε ένας πολύ δυνατός ήχος να εξασθενήσει τόσο ώστε να μην
ακούγεται.
Ο χρόνος αυτός μπορεί εύκολα να καταμετρηθεί με ειδικά όργανα μέτρησης. Αυτό
που είναι δύσκολο να βρούμε ώστε να μετρήσουμε χρόνο αντήχησης, είναι το
περιθώριο των 60dB. Αυτό
γιατί ο θόρυβος
περιβάλλοντος είναι τέτοιο,
που για να βρούμε το
περιθώριο των 60dB πρέπει
να έχουμε στάθμη
ισορροπίας στο χώρο, της
τάξης των 120dB
ΕΚ . 11 : ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ (RT60)

τουλάχιστον, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο να γίνει, από τη στιγμή που ένας
ενισχυτής των 100Watt οδηγώντας ένα μεγάφωνο δίνει στάθμη πίεσης ας
πούμε 100dB, ο διπλασιασμός της ισχύος θα δώσει μόλις 3dB περισσότερα. Έτσι για
να φθάσουμε στα 120+dB, πρέπει να έχουμε ισχύ από τον ενισχυτή μας της τάξης
των 10000Watt, πράγμα πρακτικά αδύνατο. Φυσικά μπορούμε να πετύχουμε στάθμες
120dB αλλά είναι πολύ ενεργοβόρος και ακριβή μια τέτοια μέτρηση.
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Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή
περιοχή εξασθένησης του ήχου. Έχει όμως αποδειχθεί ότι στην αξιολόγηση της
ποιότητας ομιλίας και μουσικής, τα πρώτα 20 ή 30dB εξασθένησης είναι τα
σημαντικότερα για το ανθρώπινο αυτί. Έτσι μπορούμε να μιλάμε για RT3o ή RT2o,
διευκολύνοντας έτσι τις μετρήσεις του χρόνου αντήχησης.
Με τη σύγχρονη τεχνολογία έχουμε πολύ ακριβής μετρήσεις του χρόνου
αντήχησης. Παλιότερα όλα αυτά γινόταν με μαθηματικό υπολογισμό, πράγμα που
ήταν λίγο επισφαλές λόγω της δυσκολίας υπολογισμού διάφορων παραγόντων που
ήταν αναγκαίοι.

Η ΕΞΙΣΩΣΗ SABINE

Η εξίσωση μέτρησης του χρόνου αντήχησης του Sabine, αναπτύχθηκε στην
αρχή του 20ου αιώνα με εμπειρικό τρόπο. Μετά από πολλά πειράματα ο Sabine
κατέληξε στην εξής σχέση:
RT60 = 0,161V/A i
Ό που: V = ο όγκος του δωματίου σε κυβικά μέτρα
Ας = η συνολική απορρόφηση6 του δωματίου σε sabin

Η ΕΞΙΣΩΣΗ EYRING

Μια πιο ακριβής προσέγγιση του χρόνου αντήχησης δίνεται από την εξίσωση
του Norris Eyring που είναι εφαρμόσιμη με καλύτερα αποτελέσματα σε μεγάλους
χώρους. Η εξίσο^ση είναι η εξής:

6 η απορρόφηση και ο συντελεστής απορρόφησης θα εξεταστούν διεξοδικά παρακάτω
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RT60=0,161V/Sln(l-a)·1
Όπου:: V = ο όγκος του δωματίου σε κυβικά μέτρα
S = το συνολικό εμβαδόν των επιφανειών του χώρου,
a = ο μέσος συντελεστής απορροφησης

ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Η διάχυση του ήχου είναι μια ιδιότητά του που είναι δύσκολο να περιγράφει και
να οριστεί χωρίς τη χρήση πολύπλοκων εννοιών. Στην ουσία, η διάχυση είναι το να
μην έχουμε συγκέντρωση ηχητικής ενέργειας σε ένα σημείο, αλλά σε οποιοδήποτε
σημείο του χώρου να έχουμε την ίδια ποσότητα ενέργειας,
δηλαδή το μέσο τετράγωνο της πίεσης να έχει την ίδια μέση
τιμή, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση. Γενικότερα, σύμφωνα
με τον Randal, μπορούμε να πούμε ότι ένα ηχητικό πεδίο είναι
εικ.12 :διαχυςη του ηχου διάχυτο όταν ισχύουν τα παρακάτω:
•

Ο ρυθμός μείωσης της ηχητικής ενέργειας όταν μηδενιστεί η πηγή, είναι
ομαλός.

•

Ο ρυθμός μείωσης είναι καθαρά εκθετικός ή ευθεία γραμμή σε λογαριθμική
κλίμακα.

•

Ο χρόνος αντήχησης είναι ο ίδιος σε όλες τις θέσεις του χώρου.

•

Ο ρυθμός μείωσης δεν εξαρτάται από την κατευθυντικότητα του
χρησιμοποιούμενου μικροφώνου.

•

Ο ρυθμός μείωσης του ήχου είναι ο ίδιος ανεξάρτητα από τη συχνότητα.

Ένα ηχητικό πεδίο 100% διάχυτο είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί,
ωστόσο μπορεί να προσεγγιστεί με ικανοποιητική ακρίβεια αν στον χώρο
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τοποθετήσουμε ειδικές επιφάνειες που διαχέουν τον ήχο. Οι επιφάνειες αυτές έχουν
διάφορα σχήματα (πυραμίδας, σφαίρας, πρίσματος κλπ.) με καθορισμένο βάθος που
εξαρτάται από το μήκος κύματος του ήχου που θέλουμε να διαχυθεί από τον
συγκεκριμένο διαχυτή.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Όταν ένα ηχητικό κύμα έρχεται σε επαφή με μια επιφάνεια, ένα μέρος της
ενέργειάς του ανακλάται, ένα άλλο μέρος της μεταφέρεται στην άλλη πλευρά της
επιφάνειας και το υπόλοιπο μέρος της προσπίπτουσας ενέργειας απορροφάται από
την επιφάνεια. Η απορρόφηση αυτή οφείλεται, σε δύο φαινόμενα:
Καθώς το ηχητικό κύμα εισχωρεί στο υλικό, το μέσω διάδοσης που συνήθως
είναι ο αέρας κατά την εκτέλεση των ταλαντώσεων λόγω τριβών με το υλικό χάνει
ενέργεια. Έχουμε δηλαδή μετατροπή της ηχητικής ενέργειας σε θερμική.
Το ηχητικό κύμα διεγείρει προς ταλάντο^ση (και συνεπώς προσφέρει ενέργεια)
τα μόρια της επιφάνειας, οπότε η ενέργεια του ηχητικού κύματος μειώνεται.
Τα διάφορα υλικά έχουν διαφορετική ικανότητα απορρόφησης του ήχου.
Αυτή η ικανότητα μετράται με τον συντελεστή απορρόφησης (α). Για παράδειγμα αν
απορροφάται το 60% της προσπίπτουσας ενέργειας, ο συντελεστής απορρόφησης
είναι 0.6. Δηλαδή Ιτ.μ.υλικού με τον συγκεκριμένο συντελεστή απορρόφησης
προσφέρει απορρόφηση 0.6 Sabin7. Τέλειος απορροφητής θεωρείται ένα ανοιχτό
παράθυρο, αφού όση ηχητική ενέργεια πέσει πάνω του δεν επιστρέφει ποτέ.
Επειδή η απορρόφηση εξαρτάται από τη συχνότητα, οι μετρήσεις του
συντελεστή απορρόφησης γίνονται για κάποιες συγκεκριμένες τιμές συχνοτήτων που

7 Μονάδα μέτρησης της απορρόφησης
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θεωρούνται αντιπροσωπευτικές. Λυτές είναι τα 125Ηζ, τα 250Ηζ, τα 500Ηζ, το 1
kHz, τα 2kHz και τα 4kHz.
Η απορρόφηση παίζει σημαντικό ρόλο στην ακουστική ποιότητα των χώρων,
βοηθώντας στη μείωση των ανακλάσεων, άρα και στη μείωση της αντήχησης, η
οποία όταν περάσει κάποιο όριο αναδεικνύεται σε πολύ στην σημαντικότερη αιτία
των ακουστικών προβλημάτων ενός χώρου.
Η επιθυμητή απορρόφηση επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση διάφορων
απορροφητικών υλικών. Τα υλικά αυτά μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις
κατηγορίες, ανάλογα με το ποιες συχνότητες απορροφούν καλύτερα.
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα πορώδη απορροφητικά υλικά, στα οποία η
απορρόφηση επιτυγχάνεται μέσω της τριβής
μετατρέποντας έτσι την ηχητική ενέργεια σε θερμική.
Για να υπάρξει αποτελεσματική απορρόφηση θα
πρέπει η πυκνότητα του υλικού να μην είναι πολύ
μεγάλη, για να μη μετατραπεί ο απορροφητής σε
ΕΙΚ.13 : ΠΟΡΩΔΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ

ανακλαστήρα. Επίσης θα πρέπει η διάμετρος των πόρων του υλικού να είναι
μεγαλύτερη από το μήκος κύματος του ήχου. Έτσι τα πορώδη απορροφητικά υλικά
προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση σε υψηλές συχνότητες όπου τα μήκη κύματος είναι
μικρά. Σε αυτή την κατηγορία απορροφητών ανήκουν και απλά, καθημερινά υλικά
όπως ή κουρτίνες, τα χαλιά κλπ.
Η δεύτερη κατηγορία απορροφητών αποτελείται από τους απορροφητές
μεμβράνης. Τα υλικά αυτά αποτελούνται από μια λεπτή μεμβράνη που βρίσκεται σε
μικρή απόσταση από κάποιο σκληρό υλικό (π.χ. τοίχος). Όταν ο ήχος πέφτει στη
μεμβράνη, τη διεγείρει σε ταλαντώσεις, οδηγώντας έτσι σε απώλεια της ηχητικής
ενέργειας λόγω των εσωτερικών τριβών του υλικού. Ο συντελεστής απορρόφησης
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αυτών των υλικών είναι μεγάλος σε χαμηλές συχνότητες, οι οποίες μπορούν να
προσφέρουν την απαραίτητη ενέργεια στη μεμβράνη ώστε να ταλαντωθεί. Μάλιστα ο
συντελεστής απορρόφησης παρουσιάζει το μέγιστο του στη συχνότητα συντονισμού
της μεμβράνης.
Οι συντονιστές αποτελούν την τρίτη κατηγορία απορροφητών. Ο συντονιστής
ή συνηχητής είναι στην πραγματικότητα μια κοιλότητα στο υλικό. Όταν ο ήχος πέσει
στο στόμιο της κοιλότητας, διεγείρει τον αέρα που βρίσκεται στο συντονιστή και η
απώλεια της ενέργειας οφείλεται και πάλι στην απόσβεση λόγω τριβών. Ο
συντελεστής απορρόφησης αυτών των υλικών παρουσιάζει το μέγιστο του γύρω από
τη συχνότητα συντονισμού της κοιλότητας, ενώ στις άλλες συχνότητες είναι
μηδενικός. Οι συντονιστές ενδείκνυνται για χώρους όπου υπάρχουν τόνοι χαμηλής
συχνότητας προς απορρόφηση.
Η τέταρτη και τελευταία κατηγορία απορροφητών είναι οι διάτρητες
επιφάνειες. Αυτοί οι απορροφητές είναι ένας συνδυασμός των συνηχητών με τα
απορροφητικά τύπου μεμβράνης. Οι διάτρητες
επιφάνειες χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση του
ήχου τόσο σε κλειστούς όσο και σε ανοιχτούς χώρους.
Κατασκευάζονται από διάφορα υλικά όπως το κόντρα
πλακέ, το hardboard, η λαμαρίνα κλπ. Οι διατρήσεις
μπορεί να είναι κυκλικές, τετράγωνες ή να έχουν το
σχήμα σχισμών. Η συχνότητα συντονισμού των
επιφανειών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως
το εμβαδόν των οπών, το πάχος του υλικού των
ΕΙΚ.14: ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

επιφανειών και των όγκο των κοιλοτήτων. Έτσι αν θέλουμε να έχουμε περισσότερα
από ένα μέγιστα του συντελεστή απορρόφησης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
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διαφορετικά είδη διατρήσεων στην ίδια ή σε διαφορετικές επιφάνειες. Εάν κάτω από
τη διάτρητη επιφάνεια προσθέσουμε πορώδες απορροφητικό υλικό πλαταίνει η
καμπύλη συντονισμού, και έτσι έχουμε πιο ήπια απορρόφηση, αλλά μεγαλώνουμε το
φάσμα των συχνοτήτων που μπορεί να απορροφήσει η διάτρητη επιφάνεια. Σε κάθε
περίπτωση η διάτρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της συνολικής επιφάνειας,
γιατί τότε η επιφάνεια είναι διαφανής για τον ήχο.
Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν εμφανιστεί και οι λεγόμενοι
ηλεκτρονικοί απορροφητές, οι οποίοι έχουν σαν αρχή λειτουργίας τους την ακύρωση
του ήχου με εκπομπή άλλου ήχου με αντίθετη φάση ως προς τον αρχικό.
Στην μελέτη της απορρόφησης σε ένα χώρο πρέπει να ληφθεί υπόψη και η
απορρόφηση του ήχου από τον αέρα λόγω των τριβίόν, αλλά και από τους ανθρώπους
που θα χρησιμοποιούν το χώρο για να γίνει σωστή μελέτη και να μη έχουμε τελικά
υπερβολική ή ανεπαρκή απορρόφηση.

ΑΝΤΗΧΕΙΑ HELMHOLTZ

Τα αντηχεία παρότι εμπίπτουν στη γενικότερη κατηγορία των συντονιστών,
χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς εξαιτίας της ευκολίας χρήσης και κατασκευής τους και
κάποιων ιδιαίτερων ιδιοτήτων που παρουσιάζουν. Εμφανίζονται ευρέως σε διάφορες
χρήσης της καθημερινής μας ζωής. Για παράδειγμα ένα μπουκάλι. Όλοι μας έχουμε

ΕΙΚ.15 : ΑΝΤΗΧΕΙΟ HELMHOLTZ
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φυσήξει στο στόμιο κάποιου μπουκαλιού με αποτέλεσμα την παραγωγή ήχου
συγκεκριμένης συχνότητας η οποία είναι και η συχνότητα συντονισμού του
μπουκαλιού. Αν αλλάξουμε τον όγκο της κοιλότητας, ή το μήκος ή τη διάμετρο του
λαιμού, αλλάζει και η συχνότητα συντονισμού του δοχείου.
Τα αντηχεία Helmholtz έχουν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Για
παράδειγμα ο ήχος που προσπίπτει σε ένα τέτοιο αντηχείο και δεν απορροφάται,
εκπέμπεται και πάλι πίσω αλλά με τη μορφή ημισφαιρίου. Αυτό σημαίνει ότι η
ενέργεια που δεν απορροφάται διαχέεται και όπως έχει αναφερΟεί, η διάχυση είναι
κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε ένα χώρο με σωστή ακουστική.
Η λειτουργικότητα αυτών των αντηχείων ήταν γνωστή και στην αρχαιότητα,
αφού σε πολλά αρχαία θέατρα έχουν βρεθεί στάμνες διαφόρων μεγεθών που κατά
πάσα πιθανότητα χρησιμοποιούνταν για να προσφέρουν λίγη αντήχηση στο ύπαιθρο,
όπου δεν υπάρχουν ανακλάσεις και η αντήχηση είναι μηδενική.
Γίνεται φανερή η ευχρηστΐα και η χρησιμότητα των αντηχείων Helmholtz, τα
οποία αν χρησιμοποιηθούν σωστά μπορούν να δώσουν καλές και φθηνές λύσεις σε
διάφορα προβλήματα που παρουσιάζουν οι χώροι.

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (DIFFRACTION)

Όπως γνωρίζουμε από την εμπειρία μας, ο ήχος κινείται γύρω από γωνίες και
εμπόδια. Τα ηχητικά κύματα κινούνται σε ευθεία γραμμή. Εάν συναντήσουν ένα
εμπόδιο μπορεί να αναγκαστούν να αλλάξουν κατεύθυνση από την αρχική διαδρομή
τους. Η διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται αυτή η μεταβολή ονομάζεται
περίθλαση.
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Η περίθλαση είναι ένα φαινόμενο που εξαρτάται άμεσα από το μήκος κύματος
του ήχου. Όσο μικρότερο το μήκος κύματος, δηλαδή όσο μεγαλύτερη η συχνότητα,
τόσο μικρότερο είναι
και το φαινόμενο της
περίθλασης. 'Οταν ο
ήχος πέίρτει σε μία
/

επιφάνεια στην οποία
ΕΙΚ.16 : ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΠΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ

υπάρχει ένα άνοιγμα το οποίο είναι μικρό σε σχέση με το μήκος κύματος του ήχου
που πέίρτει σε αυτό, τότε αυτό το άνοιγμα θα μετατραπεί σε μια σημειακή πηγή που
θα ακτινοβολεί ήχο σε ημικυκλική μορφή. Αν το
άνοιγμα είναι μεγάλο σε σχέση με το μήκος κύματος ο
□11rac1ion

\

1^=λ/2

-

ήχος που πέφτει στο άνοιγμα θα περάσει ανενόχλητος.
Οταν ο ήχος συναντά εμπόδια, η συμπεριφορά
του εξαρτάται και πάλι από το μήκος κύματος. Εάν το
εμπόδιο είναι πολύ μικρό σε σχέση με το μήκος κύματος

λ=waveiengih του ήχου που προσπίπτει σε αυτό, τότε ο ήχος θα
περάσει από το εμπόδιο χωρίς καμία μεταβολή. Δηλαδή
ΕΚ. 17 : ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

το εμπόδιο είναι σαν να μην υπάρχει. Αν όμως το εμπόδιο έχει μέγεθος πολλαπλάσιο
του μήκους κύματος του ήχου, τότε πίσω από το εμπόδιο θα δημιουργηθεί ηχητική
σκιά. Επιφάνειες όπως πόρτες και παράθυρα παρουσιάζουν έντονο το φαινόμενο της
περίθλασης. Η περίθλαση περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των
ηχοφραγμάτων, όπως επίσης δυσκολεύει την ηχομόνωση ενός χώρου.
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ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
Όταν ο ήχος περνά από ένα μέσο στο οποίο έχει ταχύτητα Ci σε ένα άλλο
μέσο με ταχύτητα c2, παρουσιάζει το φαινόμενο της
διάθλασης, αλλάζει δηλαδή πορεία. Η διαφορά της
διάθλασης με την περίθλαση είναι το ότι η
περίθλαση συμβαίνει στο ίδιο μέσο διάδοσης, ενώ η
διάθλαση κατά τη μετάβαση του ήχου από ένα
μέσω διάδοσης σε άλλο στο οποίο κινείται με
διαφορετική ταχύτητα.
Ε1Κ. 18 : ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάθλαση του ήχου στον ατμοσφαιρικό αέρα. Οι
θερμοκρασία στον αέρα διαφέρει ανάλογα με την απόστασή του από την επιφάνεια
της γης και το αν είναι μέρα ή νύχτα. Όταν ο αέρας είναι ψυχρός είναι και
πυκνότερος μεαποτέλεσμα η ταχύτητα του ήχου σε ψυχρό αέρα να είναι μεγαλύτερη.
Έτσι περνώντας ο ήχος από θερμό αέρα σε ψυχρό αλλάζει πορεία προς τον ψυχρό
αέρα. Έτσι μπορούν να δημιουργηθούν ηχητικές σκιές, με αποτέλεσμα να μπορούμε
να ακουστούμε καλύτερα σε μακρινές αποστάσεις την ημέρα, αφού ο αέρας κοντά
στην επιφάνεια της γης είναι ψυχρότερος (β). Έτσι ο ήχος διαθλάται προς την
επιφάνεια της γης, ενώ τη νύχτα που έχουμε θερμοκρασιακή αναστροφή, ο ήχος
διαθλάται προς τα πάνω (α), αφού στην επιφάνεια της γης η θερμοκρασία του αέρα
είναι μεγαλύτερη.
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«)

β)

ΕΙΚ.19 : ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ α) ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ Β) ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

Β) ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER

Το φαινόμενο Doppler είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μεταβάλλεται η
συχνότητα του εκπεμπόμενου
γΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ

ΜΗΚΟΓ ΚΥΜΑΤΟΣ:
ΑΚΟΥΕΙ ->
'ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΥΤΟΕ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΜΕΝΗ ΠΗΓΗ

λ = ( ν ' + 1·ν ) / Jsource

ΣΤΑΤΙΚΗ
ΠΗΓΗ

Α

Hi
ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΥ Η I ΑΙΑ
ΓΥΧΝΟΤΗΤΑ

ήχου, όταν η πηγή κινείται σε

ΠΗΓΗ ΠΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ

Κ3ΝΟΥΜΕΗΗ
ΠΗΓΗ

f Jsource

σχέση με το δέκτη. Η στάθμη

ΑΚΟΥΕΙ:

a
V

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΜΗΚΟΣ
ΚΥΜΑΤΟΣ,
ΧΜΕΓΑΑΥΤΕΡΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ,
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΥΥΟΣ

του ήχου δεν επηρεάζεται από
την κίνηση της πηγής, αλλά

ΕΙΚ.20 : ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER

από άλλες παραμέτρους όπως η απόσταση, η απορρόφηση κλπ. Γενικά κατά την
εξέλιξη του φαινομένου Doppler, όταν η απόσταση πηγής - παρατηρητή αυξάνει, η
συχνότητα που ακούει ο παρατηρητής μειώνεται, ενώ όταν η προαναφερθείσα
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απόσταση μειώνεται, η παρατηρούμενη συχνότητα αυξάνει. Όταν η ταχύτητα της
πηγής φτάσει την ταχύτητα του ήχου, σπάει το φράγμα του ήχου παράγοντας ένα
κρότο. Από την παρακάτω εικόνα γίνεται ορατό το σπάσιμο του φράγματος.

ΕΙΚ.21 : ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ HAAS

Το φαινόμενο Haas, έχει σχέση με το φαινόμενα της ανάκλασης και της
ηχούς. 'Οταν η ανάκλαση έρχεται με καθυστέρηση 5 - 35ms από τον απευθείας ήχο,
για να γίνει ακουστή ως ηχώ, πρέπει να έχει στάθμη περίπου 10dB μεγαλύτερη από
τον ήχο από τον οποίο προέρχεται. Αν η στάθμη της καθυστερημένης ηχητικής
ενέργειας δεν είναι τόσο μεγάλη, η ανάκλαση απλώς ενισχύει τον ήχο.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΗΧΩ

'Οταν σε ένα χώρο υπάρχουν παράλληλες επιφάνειες με μεγάλο συντελεστή
ανάκλασης, τότε ήχοι μικρής διάρκειας όπως χειροκροτήματα, βηματισμοί κλπ.
προκαλούν επαναλαμβανόμενη ηχώ (flutter echo). Οπως είναι φυσικό το φαινόμενο
της πολλαπλής ηχούς, μπορεί να αποβεί καταστροφικό όταν παρουσιάζεται για
παράδειγμα σε αίθουσες μουσικής, αλλά και γενικότερα είναι ένα φαινόμενο που
όταν εμφανίζεται χρήζει διόρθωσης. Σε νέους χώρους, όπου μπορεί να προβλεφθεί η
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δημιουργία του φαινομένου αυτού, ο σχεδιασμός τους είναι τέτοιος, ώστε να μην
είναι δυνατή η παρουσία της πολλαπλής ηχούς.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΑΗΠΤΟΤΗΤΑΣ

Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η καταληπτότητα των συνομιλούντων
μικραίνει, όταν σε ένα χώρο μαζεύονται πολύ άνθρωποι και μιλούν σε παρέες. Επειδή
δεν καταλαβαίνουν εύκολα τι λέγεται, ανεβάζουν τη στάθμη της φωνής τους
επιδεινώνοντας έτσι το πρόβλημα.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΧΤΕΝΑΣ (Comb filtering)

Εάν ηχογραφήσουμε με ένα μικρόφωνο και έχουμε απόσταση από αυτό, τότε
στο μικρόφωνο θα φτάσουν δυο ηχητικές αφίξεις, μία απευθείας και μία από την
ανάκλαση του πατώματος. Έτσι οι δύο αφίξεις θα έχουν διαφορά φάσης. Αν αυτή η
διαφορά κυμαίνεται στα 30ms περίπου, το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Αυτό ισχύει
αρκεί η χρονική καθυστέρηση να μην είναι υπερβολικά μικρή. Σε αυτή την
περίπτωση η συμβολή των δύο κυμάτων μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία του
φαινομένου το)ν φίλτρων τύπου χτένας ή των κτενωτών φίλτρων. Οι χρονικές
διαφορές που δημιουργούν τα κτενο>τά φίλτρα, κυμαίνονται από 0,025ms έως 4ms,
πράγμα που σημαίνει ότι είναι καλό τα ηχεία και οι θέσεις ακρόασης να μην
βρίσκονται σε αποστάσεις μικρότερες του 1,4m από τους πλαϊνούς τοίχους, ώστε να
μην δημιουργείται το φαινόμενο αυτό που έχει ως αποτέλεσμα σημαντική αλλοίωση
στη χροιά του ήχου.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ

Ο συντονισμός είναι το φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο, τα υλικά όταν
δέχονται ήχο μιας καθορισμένης συχνότητας, αρχίζουν να ταλαντώνονται στη
συχνότητα αυτή. Η συχνότητα συντονισμού του κάθε υλικού εξαρτάται από το
μέγεθος, το βάρος, το σχήμα και το υλικό κατασκευής των σωμάτων. Εάν κάποιο
σώμα αρχίζει να ταλαντώνεται στην ιδιοσυχνότητά του και το πλάτος ταλάντωσης
γίνει μέγιστο, το σώμα μπορεί να καταστραφεί. Ένα παράδειγμα συντονισμού είναι
και το σύστημα μπουκάλι - αέρας. Καθώς η μάζα του αέρα στο λαιμό του
μπουκαλιού οδηγείται μέσω της ενέργειας που παίρνει από το φύσημα σε
συντονισμό, παράγεται ήχος στη συχνότητα συντονισμού του δοχείου.
'Οταν ανάμεσα σε δύο επίπεδες,
συμπαγείς και παράλληλες επιφάνειες
παραχθεί ένας ήχος δεδομένης
συχνότητας, συμβαίνει το εξής
φαινόμενο: το μέτωπο του κύματος που
πέφτει στη μια επιφάνεια ανακλάται και
ΕΙΚ.22 : ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΥΜΑ

πηγαίνει στη άλλη επιφάνεια από την οποία ανακλάται και πάλι κ.ο.κ. Αυτό
συμβαίνει και με το μέτωπο του ήχου που συναντά την άλλη επιφάνεια. Τα δύο αυτά
κύματα αλληλεπιδρόμενα, δημιουργούν ένα τρίτο κύμα. Το κύμα αυτό είναι μια
σταθερή κατάσταση στο συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή σε οποιοδήποτε σημείο του
χώρου οι μέσες τιμές του κύματος - πλάτος, ένταση, κλπ - είναι ίδιες. Οπως είναι
φανερό, το φαινόμενο των στάσιμων κυμάτων εξαρτάται από τις ανακλάσεις στις
παράλληλες επιφάνειες. Αν αυξάνουμε διαρκώς τη συχνότητα του ήχου, θα φτάσουμε
42

κάποια στιγμή σε ένα πολύ ενδιαφέρον αλλά εξαιρετικά προβληματικό φαινόμενο.
Οταν το μήκος κύματος του εκπεμπόμενου ήχου γίνει ίσο με το μισό της απόστασης
ανάμεσα στις δύο επιφάνειες, τότε θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει ένα σημείο
ανάμεσα στις επιφάνειες στο οποί ο ήχος δεν ακούγεται καθόλου. Το σημείο αυτό
αναφέρεται με τον όρο κόμβος και βρίσκεται στο μέσο της απόστασης των δύο
επιφανειών, ενώ το φαινόμενο που «ακούμε» ονομάζεται στάσιμο κύμα. Στην
πραγματικότητα το κύμα δεν σταματά, απλώς είναι τέτοια η αναλογία του μήκους
κύματος του ήχου και της απόστασης ανάμεσα στους δύο τοίχους, που οι
κυματομορφές των δύο κυμάτων βρίσκονται σε μια τέτοια σχέση που η συμβολή τους
έχει ως αποτέλεσμα τη μόνιμη ακύρωσή τους στο μέσο της απόστασης, σημείο στο
οποίο το κύμα μοιάζει να σταματά. Αντίθετα αν πάμε πολύ κοντά στις δύο
επιφάνειες, θα διαπιστώσουμε ότι εκεί η ένταση είναι υπερβολικά αυξημένη, αφού σε
εκείνα τα σημεία τα δύο κύματα είναι σε φάση και τα πλάτη τους προστίθενται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εισαγωγή στην Ηγοιιόνωση

Η ηχομόνωση μπορεί να έχει
εφαρμογή είτε για λόγους καθαρά
χρηστικούς, δηλαδή να εφαρμοστεί σε
σπίτια για την αποφυγή ενοχλήσεων
από τους καθημερινούς θορύβους των
πόλεων, είτε για λόγους
επαγγελματικούς όπου η
αποτελεσματική μείωση των θορύβων
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είναι απαραίτητη σε χο')ρους όπου γίνεται παραγωγή ή εκτέλεση μουσικής (αίθουσες
συναυλιών, studio ηχογραφήσεων).
Οι θόρυβοι που μπορούν να μεταδοθούν σε ένα χώρο μπορεί να
είναι είτε αερόφερτοι, είτε στερεόφερτοι, είτε κτυπογενείς. Αερόφερτοι είναι οι ήχοι
που μεταδίδονται μέσω του αέρα, στερεόφερτοι είναι αυτοί που μεταδίδονται μέσω
στερεών, δηλαδή μέσω της κατασκευής και κτυπογενείς είναι οι ήχοι που παράγονται
από πρόσκρουση στερεών σωμάτων και είναι κατά κανόνα στερεόφερτοι. Η μόνωση
μιας κατασκευής, για να είναι αποδοτική, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τον τρόπο
παραγωγής και διάδοσης του ήχου.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΗΧΟΜΕΙΩΣΗΣ

Γ ία τον υπολογισμό της διάδοσης του αερόφερτου θορύβου χρησιμοποιείται ο
όρος δείκτης ηχομείωσης R ή η απώλεια διάδοσης TL(transmission loss), που
εκφράζει σε dB το ποσοστό της ηχητικής ενέργειας που διέρχεται (περνά) μέσα από
τα τοιχώματα σε σχέση μ’ αυτήν που προσπίπτει. Ο δείκτης ηχομείωσης ορίζεται για
την κεντρική συχνότητα κάθε 1/1 ή 1/3 οκτάβας για την περιοχή των συχνοτήτων από
125 ως 8000Hz. Σύμφωνα με τον ορισμό δίνεται από τη σχέση:
R = lOlogWi/Wt
όπου Wj. Wt η ηχητική ενέργεια που προσπίπτει και που διαδίδεται αντίστοιχα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΟΡΥΒΩΝ

Οι δυσκολότερα αντιμετωπίσιμοι θόρυβοι είναι οι στερεόφερτοι γιατί
ουσιαστικά πρέπει να γίνει πλήρης απομόνωση του χώρου που θέλουμε να
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ηχομονώσουμε από το υπόλοιπο κτίσμα, δηλαδή οι τοίχοι του δωματίου αυτού να
μην έρχονται σε επαφή με την υπόλοιπη κατασκευή. Αυτό μπορεί να
πραγματοποιηθεί με την κατασκευή «πλωτών»
δωματίων. Οι τοίχοι τέτοιων δωματίων είναι
διαφορετικοί από τους τοίχους της κατασκευής
και συγκρατούνται από αυτούς με
κατάλληλους συνδέσμους (ελατήρια κλπ.),
ώστε να αποφεύγεται έτσι η μετάδοση του
ήχου από την κατασκευή στο δωμάτιο.
ΕΙΚ.24 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ

Ανάμεσα στους τοίχους του δωματίου και αυτούς της κατασκευής μπαίνει και
απορροφητικό υλικό που εφάπτεται συνήθως μόνο στην επιφάνεια της εξωτερικής
κατασκευής, για να βοηθήσει στην όσο το δυνατόν μικρότερη μεταφορά θορύβου
προς το πλωτό δωμάτιο.
Πιο απλές κατασκευές και με σαφώς μικρότερο κόστος, για την μείωση του
κτυπογενούς θορύβου, είναι η τοποθέτηση στο δάπεδο συνθετικών υλικών με μεγάλη
ελαστικότητα πριν την τοποθέτηση του κανονικού πατώματος. Τα ελαστικά υλικά
αποσβένουν μεγάλο μέρος των θορύβων εμποδίζοντας έτσι τη διάδοσή τους μέσω της
κατασκευής.
Ο αερόφερτος θόρυβος αντιμετωπίζεται ευκολότερα απ’ ότι ο στερεόφερτος,
γιατί η παραγωγή του θορύβου γίνεται από μια πηγή μακριά από την επιφάνεια στην
οποία προσπίπτει τελικά ο ήχος. Έτσι για μια ικανοποιητική ηχομόνωση από
αερόφερτο θόρυβο αρκεί μια κατασκευή διπλού τοιχώματος με κενό ενδιάμεσα. Αυτό
εμποδίζει, τη μετατροπή του θορύβου σε στερεόφερτο, αφού με την ενέργεια που
δέχεται ο τοίχος οδηγείται σε ταλάντωση και μεταδίδει το θόρυβο στο εσωτερικό του
κτίσματος. Η τοποθέτηση ηχομονωτικού υλικού με μεγάλη σχετικά πυκνότητα
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ανάμεσα στα δυο τοιχώματα, βοηθά στη μεγαλύτερη απορρόφηση θορύβου και στην
μικρότερη μετάδοσή του στο εσωτερικό τοίχωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Εισαγωγή στην Αργιτεκτονικη Ακουστική

Η αρχιτεκτονική ακουστική ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη ήδη από την εποχή
της αρχαίας Ελλάδας. Έχει να επιδείξει εξαιρετικά δείγματα όπως το αρχαίο θέατρο
της Επιδαύρου και το Ηρώδειο. Το πέρασμα από τα ανοικτά θέατρα στους κλειστούς
χώρους έγινε κατά την περίοδο της Αναγέννησης. Όμως η ακουστική συμπεριφορά
των αιθουσών δεν λαμβάνονταν υπόψη στο σχεδίασμά τους μέχρι τον 19° αιώνα.
Έτσι άρχισαν να γίνονται έρευνες και πειράματα σχετικά με την ακουστική των
αιθουσών, τα οποία οδήγησαν στη διατύπωση πολλών σημαντικών αρχών και
φαινομένων όπως για παράδειγμα του φαινομένου Haas.
Η ακουστική μεγάλων χώρων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους
μηχανικούς διότι παίζει το σημαντικότερο ρόλο στην ποιότητα του ήχου που φθάνει
στη θέση του δέκτη, όταν αυτός βρίσκεται σε ένα κλειστό χώρο, αλλά και στην
παρατηρούμενη στάθμη, η οποία λόγω των διαδοχικών ανακλάσεων είναι
μεγαλύτερη από αυτή που θα παρατηρούνταν αν η πηγή βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο.
Παρακάτω θα αναφερθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ακουστική ποιότητα
των κλειστών χώρων.
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ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

Για να έχει καλή ακουστική ένας χώρος, πρέπει να πληροί τις παρακάτω
προϋποθέσεις:

1. Ο ήχος φθάνει σε όλα τα σημεία του χώρου χωρίς αισθητή μείωση, και
κυρίως έχει την ίδια κατανομή παντού.
2. Δεν εμφανίζεται το φαινόμενο της επικάλυψης, ή τουλάχιστον είναι
περιορισμένο
3. Για να εξασφαλιστεί η καθαρότητα της συνομιλίας και της μουσικής, πρέπει
ο ρυθμός μείωσης του ήχου να είναι ο βέλτιστος.
4. Δεν υπάρχουν δυσάρεστες καταστάσεις όπα)ς:
•

Ηχώ

•

Ηχητικές σκιές

•

Ηχητικές παραμορφώσεις

•

Ηχητικές συγκεντρώσεις

5. Ο χώρος να διαθέτει επαρκή απομόνωση.
Εκτός από τον χρόνο αντήχησης οι κυριότερες παράμετροι που σχετίζονται με
την ακουστική ποιότητα των χώρων είναι:
I.

Η ηχώ, η οποία ορίζεται ως το ανακλο')μενο ηχητικό σήμα που γίνεται
αντιληπτό από τον ακροατή ως ξεχωριστός ήχος. Για να γίνει αντιληπτή μια
ανάκλαση ως ηχώ, πρέπει να απέχει χρονικά από τον απευθείας ήχο
τουλάχιστον κατά 100ms. Αν λάβουμε υπόψη ότι η ταχύτητα του ήχου σε
συνήθεις συνθήκες είναι 340m/s, σημαίνει ότι για να υπάρξει αυτό το
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φαινόμενο σε ένα κλειστό χώρο, θα πρέπει μια διάσταση του χώρου να είναι
τουλάχιστον 17 μέτρα.
2. Ο χρωματισμός. Όταν η καθυστέρηση των ανακλώμενων ήχων είναι μικρή
(της τάξης των 1Oms), η χροιά των ήχο)ν αλλάζει στη συμβολή των φράσεων.
Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται χρωματισμός.
3. Η ζεστασιά. Η ηχητική ζεστασιά ενός χώρου εξαρτάται από τη σχετική τιμή
του χρόνου αντήχησης των χαμηλο)ν και μέσων συχνοτήτων. Όταν ο χώρος
προορίζεται για μουσική, στις χαμηλές συχνότητες ο χρόνος αντήχησης θα
πρέπει να είναι μεγάλος και στις ψηλότερες μικρός.
4. Το σύνολο. Ο όρος αυτός περιγράφει τη δυνατότητα των μουσικών να ακούν
τους εαυτούς τους και να ακούγονται μεταξύ τους ώστε να παίζουν σαν
σύνολο. Το σύνολο καθορίζεται από το σχήμα του χώρου που βρίσκεται η
ορχήστρα, τους ανακλαστήρες που βρίσκονται στην οροφή ή τις πλευρικές
επιφάνειες της σκηνής.
5. Η ηχητική συγκέντρωση. Όπως συμβαίνει με το φως, όταν ο ήχος πέσει σε μια
κοίλη επιφάνεια που η καμπυλότητά της είναι μεγάλη σε σύγκριση με το
μήκος κύματος τότε ο ήχος εστιάζεται σε ορισμένα σημεία, με αποτέλεσμα
στα σημεία αυτά η στάθμη πίεσης να παίρνει μεγάλες τιμές και σε ορισμένα
σημεία η στάθμη να παίρνει εξαιρετικά μικρές τιμές που είναι δυνατόν να μην
ακούγονται καθόλου.
6. Η καταληπτότητα των συλλαβών. Η ποσότητα αυτή εκφράζει την ποιότητα
της ομιλίας, και ορίζεται ως το ποσοστό του αριθμού των συλλαβών που
γίνονται αντιληπτές από ένα μέσο ακροατή, προς το σύνολο το^ν συλλαβών
που εκφωνούνται κατά τη διάρκεια μιας συνήθους συνομιλίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Εισαγωγή στη Μουσική Τεγνολογία

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η αρχή για την ηχογράφηση μουσικής και τη μετεξέλιξή της σε μια τεράστια
βιομηχανία με μεγάλα κέρδη που άλλαξε άρδην τον τρόπο ψυχαγωγίας των
ανθρώπίυν στον 20° αιώνα, έγινε το 1870 από τον Τ. Edison. Μέχρι το 1926 όπου
έγινε η εισαγωγή στην ηλεκτρική εγγραφή, η τέχνη και η επιστήμη της εγγραφής και
της αναπαραγωγής παρέμεινε α)θύνη της ακουστικής μηχανικής.
Η ηλεκτρική εγγραφή προσέφερε μεγαλύτερη ελευθερία στους μουσικούς,
στους τεχνικούς και στους παραγωγούς. Οι μουσικοί πλέον δεν χρειαζόταν να
παράγουν μεγάλες ακουστικές στάθμες για να διαμορφώσουν άμεσα το ακουστικό
ίχνος, αφού ήταν σίγουροι ότι το μικρόφωνο θα έπιανε όλη την ένταση των
καλλιτεχνών, και ο ενισχυτής θα έδινε την απαραίτητη στάθμη ώστε να γίνει η
χάραξη του δίσκου.
Σήμερα έχουμε περάσει πια στην ψηφιακή εποχή με τους δίσκους ακτίνας
(CD), τα DVD και τις συμπιεσμένες μορφές αρχείων μουσικής MP3, η μαζικοποίηση
της οικιακής μουσικής ψυχαγωγίας έχει πραγματοποιηθεί εδώ και χρόνια και πλέον
το μέλλον στη διακίνηση της μουσικής είναι το διαδίκτυο.
Όταν γίνεται μια ηχογράφηση ο ήχος από τα μικρόφωνα, αφού περάσει από
την κονσόλα και γίνει η επεξεργασία, προχωρά στις συσκευές ηχογράφησης και
γράφεται στο εκάστοτε μέσο.
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ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ

Το μικρόφωνο είναι το πρώτο μέσο στη σύνθετη ηλεκτροακουστική αλυσίδα
που συνδέει το studio με το δωμάτιο ακρόασης. Στην παρούσα εργασία θα
εξεταστούν οι αρχές λειτουργίας, τα πολικά δια/ράμματα και οι ιδιαιτερότητες των
μικροφώνων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα σύγχρονα επαγγελματικά μικρόφωνα λειτουργούν με μία από τις δύο
ακόλουθες αρχές τις φυσικής: τη μαγνητική επαγωγή ή τη μεταβλητή χωρητικότητα.
Τα μικρόφωνα που λειτουργούν βάσει της μαγνητικής επαγωγής,
χρησιμοποιούν έναν μαγνήτη που είναι σταθερός και μέσα στο μαγνητικό του πεδίο
τοποθετείται ένα ελαφρύ πηνίο που είναι συνδεδεμένο με ένα διάφραγμα πάνω στο
οποίο προσπίπτει ο ήχος
που θα ηχογραφηθεί.
ΠΗΝΙΟ

ΛΐΑΦΡΛΓΜΑ

ί

.

ΜΑΓΝΗΤΗΪ

g ? — 1— ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

*9 ΤΛ-Η

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ

Οταν ο ήχος προσπεσει
στο διάφραγμα, αυτό
κινείται ελαφρά

κινώντας έτσι και το πηνίο. Η κίνηση του
ΕΙΚ.25 : ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

πηνίου μέσα στο μαγνητικό πεδίο δημιουργεί μια τάση στα άκρα του (μαγνητική
επαγωγή), η οποία δίνει το ακουστικό σήμα για την περαιτέρω επεξεργασία του.
Αυτού του τύπου τα μικρόφωνα ονομάζονται μικρόφωνα κινητού πηνίου ή δυναμικά
μικρόφωνα.
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Τα μικρόφωνα που λειτουργούν βάσει της μεταβλητής χωρητικότητας των
πυκνωτών, ονομάζονται μικρόφωνα χωρητικότητας ή πυκνωτικά μικρόφωνα.
Υπάρχει ένας πυκνωτής, του οποίου ο ένας

AIR S P A C E

οπλισμός είναι σταθερός και ο άλλος είναι ένα
+
Positively*
charged +
plate
+

Negatively
charged
plate

κινητό διάφραγμα πάνω στο οποίο πέφτει ο ήχος.
Ανάμεσα στους οπλισμούς αναπτύσσεται

+

ηλεκτρικό φορτίο είτε από εξωτερική φόρτιση,
είτε με τη χρήση ήδη ηλεκτρικά φορτισμένου
+
© SAE Institute

ελάσματος. Όπως είναι γνωστό από τους
πυκνωτές, για ένα συγκεκριμένο φορτίο Q, η τάση

Phantom
Power in

Signal

στους πόλους του πυκνωτή είναι αντιστρόφως

ΕΙΚ.26: ΠΥΚΝΩΉΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

ανάλογη προς τη χωρητικότητα του πυκνωτή. Έτσι όταν προσπίπτει ήχος πάνω στο
διάφραγμα του πυκνωτή, το θέτει σε παλινδρομική κίνηση μειώνοντας και
αυξάνοντας την απόσταση των οπλισμών του πυκνωτή. Αυτή η αυξομείωση της
απόστασης των οπλισμών, συνεπάγεται και αυξομείωση στη χωρητικότητα του
πυκνωτή, αφού αυτή εξαρτάται από την απόσταση των δύο οπλισμών. Έτσι από αυτή
τη μεταβολή της χωρητικότητας, και έχοντας σταθερό φορτίο, παράγεται μια
μεταβαλλόμενη τάση εξόδου στα άκρα του πυκνωτή. Το σήμα αυτό συνήθως
ενισχύεται από κύκλωμα που είναι ενσωματωμένο στο ίδιο το μικρόφωνο, ώστε να
αποφευχθούν οι απώλειες σήματος και η πρόσληψη θορύβου.
Το μικρόφωνο ταινίας (Ribbon) λειτουργεί και αυτό βάσει της μαγνητικής
επαγωγής και αποτελείται από μια λεπτή, αγώγιμη ταινία που είναι τοποθετημένη
κάθετα στη ροή ενός μαγνητικού πεδίου. Σ’ αυτή την περίπτωση η ταινία παίζει το
ρόλο του κινητού πηνίου των δυναμικών μικροφώνων. Λόγω όμως του πολύ μικρού
μεγέθους και βάρους της ταινίας, τα μικρόφωνα αυτά είναι πιο ευαίσθητα από τα
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δυναμικά στην πρόσληψη των ήχων. Επίσης η τάση που παράγεται στα άκρα της
ταινίας είναι πολύ μικρή και ενισχύεται και αυτή από κύκλωμα που βρίσκεται μέσα
στο μικρόφωνο. Τα μικρόφωνα ταινίας
© SAE Institute (w ww.s^e. edu)

αποδίδουν συνήθως άριστη ποιότητα
αλλά είναι πολύ ευαίσθητα τόσο σε φυσικά
χτυπήματα, όσο και σε ισχυρά ηχητικά κύματα.
Εξαιτίας της ευαισθησίας τους, τόσο τα
πυκνωτικά μικρόφωνα όσο και τα μικρόφωνα
ταινίας, χρησιμοποιούνται προσεκτικά και όχι

Ribbon

σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολύ μεγάλες
εντάσεις. ΓΓ αυτές τις περιπτώσεις
Electrical Output

ΕΙΚ.27: ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΤΑΙΝΙΑΣ (RIBBON)

χρησιμοποιούνται τα δυναμικά μικρόφωνα, που αντέχουν σε εμφανώς μεγαλύτερες
εντάσεις από τα άλλα δύο μικρόφωνα, και έχουν - και αυτά - πολύ καλή απόκριση
συχνοτήτων.
ΠΟΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Π Α Ν Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Τ ΙΚ Ο

Δ ΙΚ Α Τ Ε Υ Θ Υ Κ Τ Ί Κ Ο

Κ Α Ρ Δ ΙΟ Ε ΙΔ Ε Σ

Υ Π Ε Ρ Κ Α Ρ Λ ΙΟ Ε ΙΛ Ε Σ

EQC.28 : ΠΟΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν τρία βασικά
πολικά διαγράμματα: 1)το παντοκατευθυντικό, 2)το μονοκατευθυντικό και 3)το
δικατευθυντικό. Στα παντοκατευθυντικά (omni-directional) μικρόφοονα, ο ήχος
συλλέγεται ομοιόμορφα από όλες τις κατευθύνσεις. Στα μονοκατευθυντικά
(unidirectional) μικρόφωνα ο ήχος συλλέγεται από τη μία πλευρά (την μπροστινή)
του μικροφώνου, ενώ στα δικατευθυντικά (bi-directional) μικρόφωνα ο ήχος
συλλέγεται κυρίως από τη μπροστινή και την πίσω πλευρά του μικροφώνου. Αυτά τα
μικρόφωνα ονομάζονται και figure of 8, αφού το πολικό τους διάγραμμα μοιάζει με
το σχήμα του 8. Τα μονοκατευθυντικά μικρόφωνα ονομάζονται και καρδιοειδή
εξαιτίας του σχήματος του πολικού διαγράμματος τους. Αυτά διακρίνονται
λεπτομερέστερα σε υπέρ-καρδιοειδή και σούπερ-καρδιοειδή εξαιτίας κάποιων μικρών
διαφορών που παρουσιάζουν στην κατευθυντικότητά τους.

PROXIMITY EFFECT (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ)

Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται στα μονοκατευθυντικά και στα
δικατευθυντικά δυναμικά μικρόφωνα, και έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της
έντασης των χαμηλών συχνοτήτων συγκριτικά με τις υψηλές συχνότητες, όταν το
μικρόφωνο πλησιάζει στην πηγή. Το φαινόμενο εγγύτητας μπορεί να είναι είτε θετικό
είτε αρνητικό ανάλογα με το αν αυτός που το χρησιμοποιεί ξέρει να το χειριστεί
σωστά. Μπορεί να δώσει σημαντική αύξηση στα «μπάσα» χωρίς να επέμβει η
ισοστάθμιση και για όσο αυτή η αύξηση είναι απαραίτητη, αλλά στα χέρια κάποιου
που δεν ξέρει να το χειριστεί, αυτή η αύξηση μπορεί να αποβεί μοιραία για το
αποτέλεσμα.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Οι παρακάτω τεχνικές ηχογράφησης είναι αρκετά διαδεδομένες και
αναδεικνύουν τη διαφορετική χρησιμότητα των διαφόρων τύπων μικροφώνων.
Η πρώτη τεχνική, είναι η τεχνική “Mid-side” (Μ-S). Ένα δικατευθυντικό
μικρόφωνο τοποθετείται έτσι ώστε να λαμβάνει

C ARDI OID

Λ

ήχο από τα πλάγια, ενώ ένα άλλο μικρόφωνο,
συνήθως καρδιοειδές, τοποθετείται έτσι ώστε να
λαμβάνει ήχο από το νοητό κέντρο της ηχητικής
πηγής. Αυτά τα δύο σήματα συνδυάζονται
μεταξύ τους και καταλήγουν σε ένα δεξί και ένα

ΕΙΚ.29 : ΤΕΧΝΙΚΗ Μ - S

αριστερό σήμα εξόδου. Αυτή η τεχνική είναι πρακτική γιατί προσφέρει τη
δυνατότητα της διεύρυνσης ή σμίκρυνσης της στερεοφωνικής εικόνας.
Μια άλλη ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική ηχογράφησης είναι τεχνική
X - Υ. Αποτελείται από δύο καρδιοειδή μικρόφωνα τοποθετημένα σε γοονία μεταξύ
τους. Αυτή η γωνία είναι μεταξύ 90 και
Biumiein

120 μοιρών. Και αυτή η τεχνική
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μικρόφωνα διασταυρούμενα μεταξύ τους και είναι εξίσου ευαίσθητη προς όλες τις
κατευθύνσεις, ονομάζεται διάταξη (ή τεχνική) Blumlein. Η ίδια τεχνική ονομάζεται
και τεχνική stereosonic. Μ’ αυτή την τεχνική μπορούμε να συλλάβουμε ένα πολύ
ικανοποιητικό ποσοστό αντήχησης από έναν «ζωντανό» ακουστικά χώρο.

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ 3:1

Ο κανόνας αυτός δηλώνει ότι για να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της
φάσης (να μην υπάρχουν ακυρώσεις φάσης), πρέπει η απόσταση μεταξύ των
μικροφώνων8 να είναι η τριπλάσια τουλάχιστον από την απόσταση των μικροφώνων
από την πηγή. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να ηχογραφήσουμε ένα πιάνο με δύο
μικρόφωνα και η απόσταση των μικροφώνων από το πιάνο είναι 20cm, η απόσταση
των μικροφώνο)ν μεταξύ τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60cm.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΚΟΝΣΟΛΕΣ)

Μετά την λήψη του, το ηχητικό σήμα περνά στη φάση της επεξεργασίας του
σήματος. Αυτή η επεξεργασία γίνεται στις κονσόλες. Η κονσόλα είναι ένας
συνδυασμός δικτύου γραμμών, όπου διάφορες είσοδοι μικροφώνων μιξάρονται, και
επεξεργάζονται δίνοντας μία ή δύο εξόδους σε ένα μαγνητόφωνο. Επίσης μπορεί να
συνδυάσει μεταξύ τους έναν πολύ μεγάλο αριθμό μικροφώνων και να στείλει το
επεξεργασμένο σήμα σε έναν μεγάλο αριθμό εξόδων.
Στο πίσω μέρος της κονσόλας υπάρχουν οι είσοδοι για τα βύσματα των
καλωδίων που θα οδηγήσουν τα σήματα στην κονσόλα. Αυτές οι είσοδοι είναι

8 Στις περιπτώσεις που ηχογραφούμε με δυο μικρόφωνα με τις αναφερθείσες τεχνικές ηχογράφησης
(τα μικρόφωνα είναι πολύ κοντά μεταξύ τους), τα μικρόφωνα θεωρούνται ως ένα μικρόφωνο.
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αριθμημένες, όπως και οι αντίστοιχες είσοδοι των μικροφώνων στο studio, ούτως
ώστε να μην υπάρχουν δυσκολίες στη σύνδεση των μικροφώνων με την κονσόλα.
Η κονσόλες αποτελούνται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι το τμήμα
εισόδου, όπου γίνεται η είσοδος του σήματος στην κονσόλα. Αποτελείται από έναν
αριθμό καναλιών τα οποία δέχονται τα σήματα από τα μικρόφωνα. Εκεί το σήμα
μπορεί να δεχθεί κάποια επεξεργασία μόνο του πριν σχετιστεί με σήματα άλλων
καναλιών. Μπορεί να ελεγχθεί καινα ρυθμιστεί η στάθμη εισόδου (input gain) του
σήματος και η ισοστάθμισή του (equalizer). Επίσης μπορεί να συνδεθεί κάποιο
εξωτερικό μηχάνημα επεξεργασίας σήματος.
Στο τμήμα εξόδου γίνεται η μίξη των σημάτων μεταξύ τους. Τα σήματα αφού
συνδυαστούν και δρομολογηθούν όπο)ς επιθυμείται μπορούν να ελεγχθούν ιδιαίτερα
στο τμήμα αυτό. Φυσικά αυτός ο έλεγχος συνήθως περιορίζεται σε μια απλή ρύθμιση
της στάθμης των σημάτων, αφού λεπτομερέστερος έλεγχος έχει γίνει στο τμήμα
εισόδου για κάθε σήμα ξεχο)ριστά. Σ’ αυτό το τμήμα γίνεται επίσης ο έλεγχος το)ν
βοηθητικοί γραμμών (auxiliaries) από και προς τα βοηθητικά μηχανήματα, όπως
delay, compressors, enhancers κλπ, που μπορούν να συνδυαστούν με τα σήματα στα
κανάλια τους, ή να δρομολογηθούν σε ξεχωριστά κανάλια.
Στο τμήμα παρακολούθησης γίνεται η παρακολούθηση της ροής του σήματος
χωρίς να επηρεάζεται η διαδικασία της ηχογράφησης. Μπορεί για παράδειγμα ο
τεχνικός να ακούει το ήδη ηχογραφημένο υλικό ή το τι ακούει ο κάθε μουσικός
ξεχοοριστά και έπειτα να προχωρά σε ρυθμίσεις που θα κρίνει απαραίτητες.
Τα εξωτερικά μηχανήματα που συνδέονται με την κονσόλα, συνδέονται μαζί
της σε μια περιοχή σύνδεσης που ονομάζεται patch bay. Αυτή η περιοχή αποτελείται
από ένα σύνολο συνδέσεων, που δέχονται στη μια πλευρά τις ενώσεις των
μηχανημάτων και από την άλλη καλώδια με δύο όμοιες άκρες, που ενώνουν μεταξύ
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τους δύο συνδέσεις, «στέλνοντας» έτσι κάποιο μηχάνημα σε κάποιο κανάλι ή ένα
κανάλι σήματος σε κάποιο που αντιστοιχεί σε ένα auxiliary' κ.ο.κ.
Ένα κανάλι εισόδου περιέχει συνήθως τα παρακάτω μέρη:
•

Τα mic και line trims που ρυθμίζουν την εισερχόμενη ένταση των σημάτων
από τα μικρόφοτνα ή από τις γραμμές εισαγωγής ήδη ηχογραφημένου
σήματος αντίστοιχα.

•

Phantom power. Αυτός ο διακόπτης τροφοδοτεί με 48V τα πυκνωτικά
μικρόφωνα.

•

PAD. Με αυτό το διακόπτη ελαττώνεται η στάθμη του εισερχόμενου
σήματος κατά 20dB, και επιτρέπει έτσι την είσοδο εξαιρετικά υψηλών
σταθμών σήματος χο)ρίς να κινδυνεύει να υπερτροφοδοτηθεί το τμήμα
εισόδου.

•

Το τμήμα equalizer, το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο των διαφορετικοί
περιοχών συχνοτήτων του ακουστικού φάσματος. Μια απλή κονσόλα έχει
τρεις περιοχές συχνοτήτων, οι οποίες ελέγχονται ως προς την ένταση, το
εύρος της περιοχής των συχνοτήτων που χρειάζονται ρύθμιση και την
κεντρική συχνότητα των περιοχών αυτών.

•

Το τμήμα auxiliary. Σ ’ αυτό το τμήμα γίνεται ο έλεγχος των βοηθητικών
εξόδων προς τα εξωτερικά μηχανήματα επεξεργασίας του σήματος

•

Τον διακόπτη PAN. Αυτός ο διακόπτης ρυθμίζει τη στερεοφωνία του τελικού
αποτελέσματος, στέλνοντας το κάθε σήμα σε διαφορετική περιοχή της
στερεοφωνικής εικόνας.

•

Το διακόπτη PFL (pre-fade listen): επιλέγοντας αυτό το διακόπτη μπορούμε
να ακούσουμε το σήμα πριν περάσει από το Fader.
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•

Την ένδειξη Peak. Αυτή η ένδειξη μας δείχνει την υπερτροφοδοσία του
σήματος εισόδου με ένα κόκκινο λαμπάκι.

•

Τα Faders. Με τα faders μπορούμε να ρυθμίσουμε την ένταση του σήματος
αφότου έχει περάσει από την επεξεργασία στο τμήμα εισόδου.

Αφού το σήμα έχει περάσει από την επεξεργασία και τη μίξη του με τα υπόλοιπα
σήματα οδηγείται στο τμήμα master. Εκεί γίνεται η τελική επεξεργασία της
συνολικής στάθμης, και το τελικό αποτέλεσμα οδηγείται είτε στα ηχεία είτε στα
μαγνητόφωνα για εγγραφή. Τα σύγχρονα πολυκάναλα μαγνητόφοονα μπορούν να
ηχογραφήσουν μέχρι και σε 24 κανάλια, εφόσον έχουμε 24 σήματα που πρέπει να
ηχογραφηθούν.
Η κονσόλα μας επιτρέπει να ηχογραφήσουμε σε ήδη ηχογραφημένα κανάλια της
μαγνητοταινίας, με τη διαδικασία του overdubbing. Μπορεί κανείς να ηχογραφεί
ακούγοντας συγχρόνως, είτε πάνω σε ήδη υπάρχον κανάλι, είτε - εφόσον υπάρχει
διαθέσιμο κανάλι στη μαγνητοταινία - σε καινούργιο.

ΜΑΓΝΗΤΟΤΑΙΝΙΕΣ
Οι μαγνητοταινίες αποτελούνται από ένα υλικό σαν βάση στο οποίο έχει
τοποθετηθεί ένα μαγνητικό επίστρωμα. Αυτό το επίστρωμα αποτελείται από
σωματίδια σιδηρούχου οξειδίου που αιωρούνται σε διάλυμα.
Κατά την ηχογράφηση πάνω σε μαγνητοταινία τα σωματίδια αυτά
μαγνητίζονται από την κεφαλή ηχογράφησης με ένα συγκεκριμένο τρόπο κάθε φορά.
Όταν γίνεται αναπαραγωγή του ηχογραφημένου περιεχομένου, η ταινία περνά από
την κεφαλή αναπαραγωγής και «διαβάζει» το μαγνητικά κωδικοποιημένο
περιεχόμενο της ταινίας. Η κεφαλή αναπαραγωγής ανταποκρίνεται στη μαγνητισμένη
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ταινία παράγοντας μια τάση εξόδου που οδηγούμενη στον ενισχυτή και τα ηχεία θα
μας δώσει το αρχικό ηχογραφημένο μήνυμα.

ΔΙΣΚΟΙ ΒΙΝΥΑΙΟΥ

Οι δίσκοι βινυλίου πρωτοπαρουσιάστηκαν το 1948 και μέχρι την εμφάνιση
του CD το 1980, αποτελούσε το κυρίαρχο μέσο ηχογράφησης μουσικής υψηλής
πιστότητας (Hi - Fi). Παρόλο που η ψηφιακή τεχνολογία έχει πλέον κατακτήσει την
αγορά, το βινύλιο επιβιώνει ακόμα εξαιτίας ενός ένθερμου και αφοσιωμένου κοινού
που εκτιμά την αναλογική τεχνολογία, αλλά και την ποιότητα και τη ζεστασιά που
προσφέρει η ηχογράφηση σε δίσκους βινυλίου. Τα βασικά χαρακτηριστικά του
βινυλίου είναι τα εξής:
1. Χρόνος εκτέλεσης ανά πλευρά μέχρι 30 λεπτά
2. Απόκριση συχνοτήτων: 20Hz - 20kHz
3. Αόγος σήματος προς θόρυβο -> 60dB
Κατά την ηχογράφηση σε δίσκο βινυλίου, το σήμα μετά την σύλληψή του από το
μικρόφωνο και την επεξεργασία του, περνά σε μια κεφαλή η οποία χαράσσει το
δίσκο. Κατά την αναπαραγωγή γίνεται η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή το σήμα
διαβάζεται από μια κεφαλή και μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα οδηγούμενο στα
ηχεία.

ΔΙΣΚΟΙ ΑΚΤΙΝΑΣ (CD)

Οι ψηφιακοί οπτικοί δίσκοι ακτίνας, παρουσιάστηκαν στις αρχές της
δεκαετίας του ’80 με τη συνεργασία των εταιριών Philips και Sony. Η λειτουργία του
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βασίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία: το ηχητικό σήμα κόβεται σε πολύ μικρά
κομμάτια (κβαντοποιείται) με μεγάλες συχνότητες δειγματοληψίας και αποθηκεύεται
σε ψηφιακή μορφή. Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα δειγματοληψίας, τόσο
καλύτερη ποιότητα έχει και το αποτέλεσμα της ηχογράφησης. Τα χαρακτηριστικά
απόδοσης του CD είναι τα εξής:
1. Κβαντοποίηση του σήματος στα 16 bit
2. Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz
3. Απόκριση συχνοτήτων 16Hz - >20kHz
4. Αναλογία σήματος προς θόρυβο -> >90dB

ΜΕΓΑΦΩΝΑ

Το ηχητικό σήμα, μετά την ηχογράφηση και την επεξεργασία του οδηγείται
στα μηχανήματα αναπαραγωγής και από εκεί στα μεγάφοονα απ’ όπου γίνεται η
ακρόαση του ηχητικού αποτελέσματος.
Η αρχή λειτουργίας των μεγαφώνων είναι η αντίστροφη από αυτή των
μικροφώνων. Ενώ στα μικρόφο^να το ηχητικό σήμα μέσω των διαδικασιών που
περιγράφηκαν μετατρέπεται σε ηλεκτρική τάση, κατά την αναπαραγωγή το ηλεκτρικό
σήμα οδηγείται στα μεγάφωνα και αναγκάζει σε ταλάντωση τους κώνους των
μεγαφώνίον παράγοντας έτσι το ηχητικό σήμα.
Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τύπος μεγαφώνων είναι το δυναμικό
μεγάφωνο, που παράγει ήχο μέσω της κίνησης ενός πηνίου τοποθετημένου μέσα σε
μαγνητικό πεδίο. Σπανιότερα είναι τα μεγάφωνα ταινίας και τα ηλεκτροστατικά
μεγάφωνα.
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Μέσω ενός κυκλώματος (CROSSOVER) διαχωρίζονται οι συχνότητες που
θα παραχθούν από το μεγάφωνο στα τρία μέρη του ηχητικού φάσματος: τις χαμηλές,
τις μεσαίες και τις υψηλές. Για τις χαμηλές συχνότητες χρησιμοποιούνται είτε
μεγαλύτεροι κώνοι είτε ειδικά ηχεία για χαμηλές συχνότητες (sub woofers), ενώ για
τις μεσαίες οι συνηθισμένοι κώνοι. Γία τις υψηλές συχνότητες χρησιμοποιούνται τα
λεγόμενα tweeters, ενώ με την πρόοδο της τεχνολογίας χρησιμοποιούνται καινούργια
ελαφρύτερα για γρηγορότερη απόκριση στο ηλεκτρικό σήμα, για μείωση του
θορύβου που μπορεί να εισέλθει στο σήμα αλλά από τις επιταγές τις μόδας και τις
αισθητικής.
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