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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Ο ήχος είναι ένας θόρυβος µε νόηµα»,  είχε πει ο Martin Colloms.∆εν 
είχε ιδέα όµως πως µετά από πολλά χρόνια αυτός ο «θόρυβος µε νόηµα» 
θα προκαλούσε στις µεγαλουπόλεις ένα πρόβληµα που είναι αρκετά 
υποτιµηµένο στις µέρες µας, και αυτό δεν είναι άλλο από την 
ηχορύπανση. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η ύπαρξη υπερβολικού ποσού 
θορύβου στο τριγύρω περιβάλλον µας µπορεί να οδηγήσει σε συνέπειες 
από πονοκεφάλους, διαταραχές στον ύπνο και ελάττωση της προσοχής 
και της παραγωγικότητας µέχρι αύξηση του άγχους και µερική απώλεια 
ακοής.Ως αποτέλεσµα της εξέλιξης της τεχνολογίας επακολούθησαν η 
αστικοποίηση, η ανάπτυξη της βιοµηχανίας, ο πολλαπλασιασµός των 
µεταφορικών µέσων αλλά και οι συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες και 
συνήθειες των ανθρώπων στην καθηµερινή τους ζωή.Αυτοί είναι οι πιο 
σηµαντικοί παράγοντες της αύξησης των επιπέδων του θορύβου. Ο 
ανθρώπινος οργανισµός και το αυτί δεν έχουν φτιαχτεί για να είναι 
εξοικιωµένα σε τύπους κ σε επίπεδα θορύβου  µε τα σηµερινά 
δεδοµένα.Αναλογιστείτε πως ο ανθρώπινος οργανισµός φτιάχτηκε για να 
αντέχει θορύβους όπως οι κεραυνοί, τα περιστασιακά ουρλιαχτά των 
ζώων και σήµερα ακούµε θορύβους από τα αυτοκίνητα, τρυπάνια και 
µηχανές. 

Υπάρχει φυσικά και άλλος ένας παράγοντας που εµφανίζεται καθηµερινά 
και ανελλειπώς στη ζωή µας που δεν είναι άλλος από την οµιλία. Ο ήχος 
και η οµιλία είναι σηµαντικό µέρη της ανθρώπινης ζωής και του 
πολιτισµού. Από αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες κινηµατογράφους, 
µέχρι θέατρα και αίθουσες συναυλιών.ο σχεδιασµός πρέπει να είναι 
τέτοιος ώστε να είναι εύκολο να µιλήσει κάποιος και  να ακουστεί µε ένα 
υψηλό βαθµό καταληπτότητας. 

Στην πτυχιακή εργασία εξετάζουµε αρχικά τον ήχο και τον θόρυβο, 
κάνοντας αναφορά πάνω σε βασικές έννοιες και στα µεγέθη που 
µπορούµε να περιγράψουµε έναν θόρυβο και έναν ήχο.Στη συνέχεια θα 
κάνουµε ανάλυση θορύβου µέσα από ένα πρόγραµµα ανάλυσης ήχου µε 
µετρήσεις σε διαφόρους χώρους µέσα στο εκπαιδευτικό ίδρυµα, αλλά και 
σε χώρους εργασίας και επιπλέον θα εξετάσουµε την καταληπτότητα 
οµιλίας σε χώρους διδασκαλίας µέσω του ίδιου προγράµµατος 
επεξεργασίας ήχου.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο ήχος είναι ένα τόσο συνηθισµένο κοµµάτι της ζωής µας που σπάνια 
αντιλαµβανόµαστε τις λειτουργίες του. Προσφέρει ευχάριστες 
στιγµές,όπως είναι το άκουσµα ενός µουσικού κοµµατιού ή το 
κελάηδηµα ενός πουλιού. Υπάρχει στην καθηµερινότητά µας µε την 
µορφή οµιλίας. Άλλες φορές µπορεί να µας προειδοποιεί για έναν 
κίνδυνο, όπως είναι ένας συναγερµός. Κάποιες άλλες φορές ο ήχος µας 
βοηθάει ώστε να µπορούµε να διαγνώσουµε κάποια πράγµατα που δεν 
µας αρέσουν, όπως είναι ο θόρυβος που προκαλείται από τις βαλβίδες 
ενός αυτοκινήτου ή ένα καρδιακό φύσηµα. Άραγε ο ήχος υφίσταται ως 
µορφή ως κάτι χρήσιµο και ευάκουστο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
µας;  Όπως όλα τα πράγµατα έχουν και θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, 
έτσι και ο ήχος συναντάται πολλές φορές κάθε µέρα να προκαλεί 
προβλήµατα εδώ και αρκετά χρόνια στην κοινωνία µας. Πολλοί ήχοι 
χαρακτηρίζονται ως δυσάρεστοι κ ανεπιθύµητοι, από το να βάλει ένας 
γείτονας δυνατά τη µουσική εν ώρα ησυχίας, µέχρι από το πέρασµα µιας 
µοτοσυκλέτας από κοντά µας. Αυτοί οι ήχοι είναι λίγο ως πολύ ο 
θόρυβος που φτάνει στο ακουστικό ερέθισµά µας καθηµερινά. 

Οι σκοποί της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 

 

� Καταγραφή και µελέτη των στάθµεων ηχητικών πιέσεων σε 
αίθουσες,αµφιθέατρα και σε χώρους εργασιακού περιβάλλοντος 

� Ανάλυση των καταγραφθέντων µετρήσεων  
� Μέτρα που µπορούν να παρθούν για τη λύση του προβλήµατος του 
θορύβου 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ 

Ο ήχος είναι σε όλους µας αναπόσπαστο και καθηµερινό κοµµάτι.Από 
την οµιλία µας ή την επικοινωνία γενικότερα, τα µουσικά όργανα µέχρι 
τα αυτοκίνητα της µηχανές και οτιδήποτε κινείται στον κόσµο µας.Για να 
το θέσουµε πιο κατανοητά. Ο ήχος είναι µια µηχανική διαταραχή που 
διαδίδεται µέσα από ένα ελαστικό µέσο µε κάποια ταχύτητα και έχει ως 
αποτέλεσµα την διέγερση του αισθητηρίου της ακοής προκαλώντας ένα 
ακουστικό αίσθηµα. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΗΧΟΥ 

Ένας ήχος, όταν γίνεται αντιληπτός από το αισθητήριο της ακοής άλλες 
φορές µπορεί να είναι δυνατός σε ένταση, να είναι ευχάριστος στο αυτί 
του ακροατή,µπορεί όµως να έχει κάποια µεγάλη διάρκεια προκαλώντας 
ενόχληση. Για να µπορέσει να γίνει πιο αντιληπτό ένα ηχητικό κύµα ή 
ένας ήχος, υπάρχουνε κάποια χαρακτηριστικά που περιγράφουνε ένα 
ηχητικό κύµα και είναι τα εξής: 

 

I. Συχνότητα 
II. Ύψος 

III.  Ένταση 
IV. Χροιά 
V. Ακουστότητα 

 

Ας ξεκινήσουµε να αναλύουµε αυτά τα χαρακτηριστικά: 

 

I. Συχνότητα 

Η συχνότητα είναι ο αριθµός των επαναλήψεων ενός γεγονότος στο 
χρόνο.Ένα ηχητικό κύµα, όπως και κάθε άλλο κύµα, εισάγεται µέσα σε 
ένα µέσο µε ένα δονούµενο µέσο. Το δονούµενο µέσο είναι η πηγή της 
διαταραχής που κινείται διαµέσου του µέσου. Τέτοια δονούµενα µέσα θα 
µπορούσαν να είναι οι φωνητικές χορδές ενός ατόµου, η παλλόµενη 
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χορδή µιας κιθάρα ή ενός βιολιού, τα δονούµενα «δόντια» ενός 
διαπασών, ή ένα διάφραγµα ενός ραδιοφωνικού ηχείου. Ανεξάρτητα από 
το δονούµενο αντικείµενο που δηµιουργεί το ηχητικό κύµα, τα σωµατίδια 
του µέσου, µέσω του οποίου ο ήχος αναπαράγεται , δηµιουργούν κατά 
κάποιο τρόπο µια εµπρόσθια κίνηση σε µία δεδοµένη συχνότητα.Με 
άλλα λόγια η συχνότητα έχει να κάνει µε το πόσο γρήγορα ή αργά 
πάλλεται το σώµα που δηµιουργεί τον ήχο.  

 Η συχνότητα υπολογίζεται από τον τύπο: 

f = 1 / T  

όπου: 

 f: η συχνότητα 

 T: η περίοδος του ηχητικού σήµατος  

 

Μονάδα µέτρησης της συχνότητας στο S.I είναι το hertz (Hz). Το 
ανθρώπινο αυτί ακούει ήχους από 20 Hz µέχρι περίπου 22.000 Hz. Ηχοι 
κάτω από τα 20 Hz δεν ακούγονται από το ανθρώπινο αυτί και λέγονται 
Υπόηχοι, ενώ ήχοι πάνω από τα 22.000 Hz επίσης δεν ακούγονται από το 
αυτί και λέγονται Υπέρηχοι. 

 

II.  Ύψος 

Ένα άλλο υποκειµενικό χαρακτηριστικό του ήχου είναι το ύψος το οποίο 
συνδέεται άµεσα µε τη συχνότητα το ήχου. Η σχέση αυτή διακρίνει τους 
ήχους σε δύο µορφές: 

1) Σε οξείς µε µεγάλη συχνότητα, όπως τους ήχους ενός βιολιού  
2) Σε βαρείς µε µικρή συχνότητα, όπως τους ήχους που παράγει το 
µπάσο τύµπανο. 
 

‘Οµως και στις δύο περιπτώσεις η συχνότητα εξαρτάται (στα 
συγκεκριµένα παραδείγµατα) από το πάχος και το µήκος της χορδής, µε 
αποτέλεσµα όσο πιο µεγάλη σε µήκος και διάµετρο είναι η χορδή ,τόσο 
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µικρότερη συχνότητα παράγεται, ενώ όσο πιο πολύ µειώνεται το πάχος 
και το µήκος περισσότερο αυξάνεται η συχνότητα. 

III.  Ένταση 

΄Ενα άλλο χαρακτηριστικό του ήχου είναι η ένταση. Η ένταση είναι µια 
έννοια συνδεδεµένη µε την ισχύ του ηχητικού σήµατος που διεγείρει το 
αυτί µας. Σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ (κανονισµός 556.1), η ηχητική ένταση 
σε ένα σηµείο του ηχητικού πεδίου και προς µια καθορισµένη διεύθυνση, 
ορίζεται ως το πηλίκο της µέσης ηχητικής ισχύος που διαπερνά κάθετα 
µια στοιχειώδη επιφάνεια προς το εµβαδό της επιφάνειας. Βασική αιτία 
που οι ήχοι έχουνε διαφορετικές εντάσεις είναι ότι ο κάθε ήχος «πιέζει» 
µε διαφορετική δύναµη το τύµπανο του αυτιού µας.   

Μονάδα µέτρησης της έντασης ενός ήχου στο S.I είναι W/m2.  Η 
ελάχιστη ένταση που γίνεται αντιληπτή στο ανθρώπινο αυτί αντιστοιχεί 
σε 10-11 W/m2. 

 

Χαρακτηριστικοί ήχοι 

στάθµη 

Έντασης 

 

(dB) 

Ένταση 

(W/m2) 

Αεριωθούµενο 140 100 

Πολυβόλο 130 10 

Όριο πόνου ανθρώπινου αυτιού 120 1 

Ροκ συναυλία 120 1 

Κυκλοφοριακή κίνηση 80 10-4 

Μέσος θόρυβος σπιτιού 50 10-7 

Ψίθυρος 30 10-9 

Θρόισµα φύλλων 10 10-11 

 

Εικόνα:Πίνακας µε τις αντιληπτές εντάσεις ήχων στο ανθρώπινο 
αυτί.(πηγή: Wikipedia.com) 
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IV.  Χροιά 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του ήχου είναι  η χροιά.Η χροιά έχει το 
χαρακτηριστικό ότι ένας ήχος µπορεί ξεχωρίζει ακόµη και αν τα 
υπόλοιπα χαρακτηριστικά του είναι τα ίδια. Με άλλα λόγια η χροιά ενός 
ήχου είναι η «ταυτότητά» του ως προς το αρµονικό του περιεχόµενό του. 

Όταν µιλάµε για χροιά, αναφερόµαστε σε σύνθετους ήχους. Το πλήθος 
και το πλάτος των αρµονικών συχνοτήτων, δίνουν την υποκειµενική 
αντίληψη της χροιάς. Όπως και η φωνή του κάθε ανθρώπου, έτσι και τα 
µουσικά όργανα έχουν διαφορετικές χροιές το ένα από το άλλο. Σε 
µουσικά όργανα παίζουν ρόλο διάφοροι παράγοντες όπως το υλικό 
κατασκευής, το σχήµα του οργάνου, το υλικό και το πάχος της χορδής, 
ακόµα και ο τρόπος παιξίµατος. 

 

Εικόνα: Η χροιά 2 ήχων ανάµεσα σε ένα διαπασών κ σε ένα σφυρί 
(πηγή: el.science.wikia.com) 
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V. Ακουστότητα 

Η ακουστότητα αποτελεί ένα απο τα πιό βασικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα ενός ήχου.Και αυτό διότι η ακουστότητα είναι το 
υποκειµενικό αποτέλεσµα (εντύπωση) σε σχέση µε την ένταση ενός ήχου 
που δηµιουργείται στον ακροατή.Έτσι µε αυτόν τον τρόπο ένας ακροατής 
µπορεί να ξεχωρίσει αν ένας ήχος είναι ισχυρός ή ασθενής. 

Μονάδα µέτρησης της ακουστότητας είναι το phon. Για να βρεθεί η 
ακουστότητα ενός ήχου σε phons, συγκρίνουµε τον προς µέτρηση ήχο µε 
έναν ηµιτονοειδή ήχο 1 ΚΗz. Έτσι µε αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται 
πως το ανθρώπινο αυτί δεν έχει την ίδια ευαισθησία σε όλες τις 
συχνότητες.∆ηλαδή ήχοι ίσης ηχητικής στάθµης παράγουν διαφορετικές 
τιµές ακουστότητας για τις διάφορες περιοχές του ακουστικού φάσµατος. 
Με την προηγούµενη διαπίστωση οι καµπύλες της Εικ.5 οι οποίες είναι 
γνωστές ως καµπύλες ίσης ακουστότητας ή αλλιώς καµπύλες Robinson 
& Dadson. 

Εικόνα: Καµπύλες ίσης ακουστότητας (Robinson & Dadson) (πηγή: 
B&K)  
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Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε από τις καµπύλες αυτές το αυτί 
παρουσιάζει µια αυξηµένη ευαισθησία γύρω στα 3 KHz, το οποίο 
αποδίδεται σε φαινόµενα συντονισµού κοιλότητας του εξωτερικού 
µέρους του αυτιού και στον ιδιοσυντονισµού της µεµβράνης του 
τυµπάνου γύρω στα 1,8 KHz.Στις υψηλές και στις χαµηλές συχνότητες η 
ευαισθησία του αυτιού ελαττώνεται σε σχέση µε τις µεσαίες.Αυτή η 
ελάττωση ευαισθησίας γίνεται πιο έντονη σε χαµηλές ηχητικές στάθµες 
που ωρίσκονται κάτω από το κατώφλι της ακοής δεν προκαλούν 
ακουστικό ερέθισµα και κατά συνέπεια είναι µη ακουστές. 

 

ΘΟΡΥΒΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 

Στο σπίτι και στην εργασία, συχνά ακούµε θόρυβο από τα συστήµατα 
εξαερισµού ή θέρµανσης που είναι ελάχιστα αισθητή, επειδή δεν έχει 
εµφανή χαρακτηριστικά. Ο θόρυβος δεν σταµατά ποτέ και δεν έχει 
κάποιο τόνο, αλλά αν ο ανεµιστήρας ξαφνικά σταµατά ή αρχίζει να 
γυρίζει, η αλλαγή µπορεί να µας ηρεµήσει ή να µας ενοχλήσει 
αντίστοιχα.  Η ακοή µας αναγνωρίζει «πληροφορίες» στους ήχους που 
ακούµε. Οι πληροφορίες που δεν χρειάζονται, είναι ο θόρυβος.Με άλλα 
λόγια σαν θόρυβος θεωρείται ο οποιοσδήποτε ήχος (ασχέτως από την 
ένταση, την διάρκεια ή την συχνότητα που τον χαρακτηρίζουν) που 
µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητα φυσιολογικά η ψυχολογικά 
αποτελέσµατα στον άνθρωπο ή τα ζώα ή ακοµά να παρεµποδίζει τις 
κοινωνικές λειτουργίες ενός ατόµου ή κάποια οµάδας. Οι λειτουργίες 
αυτές περιλαµβάνουν όλες τις βασικές δραστηριότητες του ανθρώπου. 
Από την επικοινωνία, την εργασία µέχρι την ανάπαυση, την αναψυχή και 
την ανάγκη του ύπνου.Συµπληρωµατικά θα πρέπει να αναφέρουµε πως 
σαν θόρυβος θα πρέπει να θεωρηθεί και κάθε ήχος που έχει δυσµενή 
αποτελέσµατα πάνω σε ακίνητα υλικά όπως οικοδοµές, εγκαταστάσεις 
κλπ. 

 



15 

 

 

Εικόνα:Πηγές θορύβου στο περιβάλλον (πηγή: www.amds.gr) 

 

 

Στον θόρυβο σηµαντικό ρόλο παίζει ο υποκειµενικός παράγοντας για τον 
εάν ένας ήχος µπορεί να θεωρειθεί ως θόρυβος ή όχι. Για παράδειγµα η 
δυαντή µουσική µπορεί για κάποιον να είναι µια πηγή απόλαυσης, ενώ 
για κάποιον άλλο µπορεί να είναι µια εκνευριστική ενόχληση. Επιπλέον 
οι άνθρωποι ανάλογα µε τη διάθεση τους και την ασχολία της στιγµής 
και την διάθεσή τους βρίσκουν τον ίδιο θόρυβο άλλοτε ενοχλητικό και 
άλλοτε όχι. Εποµένως γίνεται φανερό ότι ο καθορισµός αντικειµενικών 
κριτηρίων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου 
δυσχεραίνεται σηµαντικά. 

 

 ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΝΤΕΣΙΜΠΕΛ 

 

Σε περίπτωση που το ελαστικό µέσο διάδοσης είναι ο αέρας, αυτό που 
χαρακτηρίζει τον ήχο είναι η ηχητική πίεση που ορίζεται σαν τη 
στιγµιαία µεταβολή της πίεσης σε ένα σηµείο γύρω από την 
ατµοσφαιρική τιµή. 

Σε θεωριτικές έρευνες των ακουστικών φαινοµένων είναι βολικό, η 
ηχητική πίεση  και η ένταση του ήχου να κεφράζονται σε Pa και σε W/m2  
αντίστοιχα.Για πρακτικές µετρήσεις, ωστόσο, είναι σύνηθες να 
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εκφράσουµε αυτές τις ποσότητες χρησιµοποιώντας λογαριθµική 
κλίµακα.Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την χρήση τέτοιων κλιµάκων.Ένας 
από αυτούς είναι το ευρύ φάσµα της ηχητικής πίεσης και των εντάσεων 
που επρόκειτο να µετρηθούν.Η χρήση της λογαριθµικής κλίµακας 
συµπιέζει το εύρος των αριθµών που απαιτούνται για να περιγράψει αυτό 
το ευρύ φάσµα των εντάσεων.Άλλος λόγος είναι ότι το ανθρώπινο αυτί 
«κρίνει» υποκειµενικά τη σχετική ένταση δύο ήχων από το λόγο των 
εντάσεων τους, η οποία είναι µια λογαριθµική συµπεριφορά.Για τους 
παραπάνω λόγους έχει επικρατήσει να παριστάνεται η ηχητική πίεση σε 
λογαριθµική κλίµακα, οπότε προκύπτει ένα νέο µέγεθος που ονοµάζεται 
στάθµη ηχητικής πίεσης (sound pressure level ή SPL) ή απλά ηχητική 
στάθµη και µονάδα µέτρησης είναι το ντεσιµπέλ (db).Η ηχητική στάθµη 
ορίζεται από την σχέση: 

 

Lp=20log*(p/po)  (db) 

Όπου:   

p:είναι η ηχητική στάθµη που αντιστοιχίζεται σε µια ηχητική πίεση 

po:είναι κατα προσέγγιση η ασθενέστερη πίεση που διεγείρει το 
αισθητήριο της ακοής.Είναι ίση µε 0,0002 µbar ακι είναι γνωστή σαν 
πίεση αναφοράς. 
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Εικόνα: Κάποιες τυπικές στάθµες ηχητικής πίεσης 
(πηγή:hlektronika.gr)  

 

 

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

Όταν πραγµατοποιούµε µετρήσεις θορύβου, αυτό που µας ενδιαφέρει 
είναι τα αποτελέσµατα που έχει πάνω στο αισθητήριο της 
ακοής.Βασιζόµενοι πάνω σε αυτό το σκεπτικό, στα ηχόµετρα που 
χρησιµοποιούνται για µέτρηση της ηχητικής στάθµης, παρεµβάλλεται 
ένα ή περισσότερα κυκλώµατα στάθµισης που έχουν ως σκοπό να 
διαµορφώσουν την καµπύλη απόκρισης του ηχοµέτρου, έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται στην διαφορετική ευαισθησία του αυτιού στις διάφορες 
συχνότητες. 

 

Αυτές οι καµπύλες απόκρισης που προκύπτουν ονοµάζονται καµπύλες 
στάθµισης (weightlifting curves).Μέχρι σήµερα έχουν τυποποιηθεί 
τέσσερις τύποι κυκλωµάτων στάθµισης:Είναι οι τύποι A,B,C και D. Οι 



 

καµπύλες απεικονίζονται
προοριζόταν αρχικά για µέτρηση
85 db, ενώ οι τύποι B και
στάθµιση επικράτησε έναντι
οποιαδήποτε στάθµη, αφού
σύµφωνα µε τις αντιδράσεις
προταθεί για µέτρηση θορύβων

 

 

Εικόνα

ΟΚΤΑΒΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Είναι δυνατόν να γίνει µια
πίεσης σε όλη την ακουστή
µέτρηση αυτού του τύπου

απεικονίζονται στην εικόνα 8. Ο τύπος A-στάθµισης
αρχικά για µέτρηση ηχητικών σταθµών από 55db

και C για υψηλότερες στάθµες. Τελικά όµως
επικράτησε έναντι των άλλων τύπων, για µετρήσεις σε

αφού έχει αποδειχθεί ότι η καµπύλη Α αποκρίνεται
τις αντιδράσεις του αυτιού. Ο τύπος D-στάθµισης έχει
µέτρηση θορύβων από αεροσκάφη jet. 

 

Εικόνα:Οι τέσσερις καµπύλες στάθµισης
(πηγή:en.wikipedia.org) 

 

ΟΚΤΑΒΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

δυνατόν να γίνει µια κ µόνο µέτρηση της συνολικής ηχητικής
όλη την ακουστή περιοχή του ηχητικού φάσµατος, αλλά
αυτού του τύπου, εφόσον εξετάζουµε τις επιπτώσεις του

18 

στάθµισης 
db έως και 

στάθµες Τελικά όµως η Α-
µετρήσεις σε 

καµπύλη Α αποκρίνεται 
στάθµισης έχει 

 

στάθµισης 

συνολικής ηχητικής 
φάσµατος, αλλά η 
επιπτώσεις του 
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θορύβου στο ανθρώπινο αυτί, έχει περιορισµένη χρήση διότι το αυτί είναι 
περισσότερο σε ορισµένες συχνότητες (µεσαία περιοχή). Κατά συνέπεια, 
είναι επιθυµητό να γνωρίζουµε τον τρόπο κατανοµής της ηχητικής 
ενέργειας σε όλο το ακουστό ηχητικό φάσµα. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 
υποδιαίρεση του θορύβου σε οκτάβες και µετρώντας την στάθµη 
ηχητικής πίεσης σε κάθε οκταβική ζώνη συχνοτήτων. 

Οκτάβα είναι κάθε ζώνη συχνοτήτων της οποίας η τελική συχνότητα 
είναι διπλάσια της αρχικής. Έτσι η ζώνη συχνοτήτων µεταξύ 90-180Hz 
είναι µια οκτάβα, όπως το ίδιο ισχύει και για τη ζώνη 1400Hz-2800Hz. 
Κάθε οκτάβα προσδιορίζεται από την κεντρική συχνότητα fo που είναι η 
γρεωµετρική µέση τιµή των άκρων f1 και f2 και ορίζεται από την εξής 
σχέση: 

 

Οι κεντρικές συχνότητες των οκταβικών ζωνών κατά αύξουσα σειρά 
είναι οι: 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz,8KHz. 
Ορισµένες φορές απαιτείται λεπτοµερέστερη πληροφόρηση για το 
ηχητικό φάσµα και σε αυτή την περίπτωση ο θόρυβος αναλύεται σε 
µικρότερες ζώνες συχνοτήτων που ονοµάζονται κλασµατοοκτάβες. Τις 
περισσότερες φορές για την µέτρηση θορύβου χρησιµοποιείται η 
τριτοοκταβική ανάλυση. Τριτοοκτάβα είναι κάθε ζώνη συχνοτήτων µε 
αρχική συχνότητα f1 και f2 που ικανοποιούν τη σχέση  f1/f2=21/3. 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΟΡΥΒΩΝ 

 

Στο σπίτι µας ή στο χώρο εργασίας µας, συχνά ακούµε θόρυβο είτε από 
κάποιο σύστηµα εξαερισµού είτε από κάποιο σύστηµα θέρµανσης που 
είναι ελάχιστα αντιληπτός επειδή δεν έχει εξέχοντα χαρακτηριστικά. Ο 
θόρυβος δεν σταµατά ποτέ και δεν έχει τόνο. Όµως εάν για παράδειγµα 
ένας ανεµιστήρας σταµατήσει να αρχίσει να «γκρινιάζει» τότε αυτή η 
αλλαγή µπορεί να µας διαταράξει ή ακόµα και να µας ενοχλήσει. Η ακοή 
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µας από τη φύση της αναγνωρίζει κάποιες πληροφορίες στους ήχους και 
τις πληροφορίες που δεν αναγνωρίζει τις θεωρεί θόρυβο. Στο τριγύρω 
περιβάλλον θα αναφέρουµε 3 σηµαντικούς τύπους θορύβων, εκείνους 
που θα συναντήσουµε στις µετρήσεις µας. Ταξινοµηµένοι µε βάση την 
κυµατοµορφή τους, οι 3 θόρυβοι είναι: 

 

1) ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΘΟΡΥΒΟΣ 

 

 

Εικόνα: Συνεχής θόρυβος (πηγή: B&K)  

 

Ο συνεχής θόρυβος παράγεται από τα µηχανήµατα που λειτουργούν 
αδιάλειπτα µε τον ίδιο τρόπο όπως είναι για παράδειγµα αντλίες, 
φυσητήρες ή µηχανές DC κινητήρες. Μια µέτρηση για λίγα λεπτά είναι 
ικανή για να καθορίσει το κατά πόσο είναι βλαβερά τα επίπεδα ηχητικής 
στάθµης, ενώ το ακουστικό φάσµα ενδείκνυται για περαιτέρω ανάλυση. 

 

2) ∆ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ 

Όταν ένα µηχάνηµα λειτουργεί µε κύκλους, ή όταν τα οχήµατα ή τα 
αεροπλάνα περνούν από κάποιο σηµείο, τότε τα επίπεδα θορύβου στο 
σηµείο αυτό αυξάνουν και µειώνουν απότοµα. Για κάθε κύκλο του 
µηχανήµατος, η πηγή θορύβου και τα επίπεδα ηχητικής πίεσης µπορούν 
να µετρηθούν όπως µετριέται ένας συνεχής θόρυβος. Ωστόσο πρέπει να 
ληφθεί υπόψη και η διάρκεια του κύκλου που κάνει η µηχανή. Όταν ένα 
όχηµα ή ένα αεροσκάφος περνάει από ένα σηµείο, αυτό ονοµάζεται ένα 
γεγονός.  Για να µετρήσουµε το θόρυβο ενός γεγονότος, µετρώνται τα 
επίπεδα έκθεσης στο θόρυβο, συνδιασµένα µε τα επίπεδα ηχητικής 
πίεσης αλλά και τη διάρκεια του θορύβου. 
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Εικόνα: Γραφική απεικόνιση πηγών διακοπτόµενων θορύβων 
(πηγή:B&K)  

 

3) ΠΑΛΜΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ 

Ο θόρυβος που προέρχεται από προσκρούσεις ή εκρήξεις (π.χ 
τρακάρισµα ενός αυτοκινήτου ή ένας πυροβολισµός ) ονοµάζεται 
πλαµικός θόρυβος. Αυτό το είδος του θορύβου χαρακτηρίζεται από µικρή 
διάρκεια, µεγάλος πλάτος (ανάλογα µε τον θόρυβο που θα προκληθεί), 
προκαλώντας µεγαλύτερη ενόχληση από ότι θα αναµενόταν από µια 
απλή µέτρηση ηχητικής πίεσης. Για να είναι δυνατή η ποσοτικοποίηση 
του θορύβου, η διαφορά µεταξύ µιας γρήγορης και µιας αργής 
ανταπόκρισης, γίνεται µε τη χρήση ειδικών παραµέτρων. Επίσης, ο 
αριθµός επαναλήψεων (αριθµός παλµών ανά δευτερόλεπτο) θα πρέπει να 
τεκµηριώνεται. 

 

Εικόνα: Παραδείγµατα παλµικού θορύβου (πηγή:B&K)  
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4) ΘΟΡΥΒΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 

Ο θόρυβος χαµηλής συχνότητας έχει σηµαντική ακουστική ενέργεια σε 
ένα εύρος συχνοτήτων από 8 µέχρι 100Hz. Αυτός ο τύπος θορύβου 
παρατηρείται συνήθως να παράγεται από κινητήρες ντίζελ, σε τρένα, σε 
πλοία, ακόµα και σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο 
συγκεκριµένος τύπος θορύβου είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξαλειφθεί, 
ακριβώς επειδή έχει µεγάλη ενέργεια και εξαπλώνεται εύκολα σε όλες τις 
κατευθύνσεις. Για να υπολογισθεί η ακουστότητα των συνιστωσών του 
θορύβου χαµηλής συχνότητας, γίνεται σύγκριση του φάσµατος του 
θορύβου που µετρήθηκε µε το όριο της ακοής. 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 

Ο θόρυβος όπως και κάθε ήχος είναι µια µορφή ενέργειας, και τα 
αποτελέσµατα της ενέργειας πάνω στον ανθρώπινο οργανισµό 
καθορίζονται από τη δόση ή τη διάρκεια επίδρασης, ανεξάρτητα από το 
αν η ενέργεια αυτή είναι ηλιακή, πυρηνική ή ακουστική. Για παράδειγµα, 
µια στάθµη θορύβου 110 db διάρκειας ενός δευτερολέπτου είναι σίγουρα 
αβλαβής. Αν όµως η ίδια στάθµη διατηρηθεί για 5 συνεχείς ώρες τα 
πράγµατα αλλάζουν δραστικά. 

Έτσι µε αυτό τον τρόπο η ανάγκη για ένα µέγεθος που περιγράφει όχι 
µόνο τη στάθµη ηχητικής πίεσης ενός θορύβου, αλλά και τη συνολική 
χρονική διάρκεια. Με άλλα λόγια τη «δόση» του θορύβου. Στην 
πλειοψηφία τους οι θόρυβοι δεν παρουσιάζουν όµως σταθερή ηχητική 
στάθµη και γι αυτό πολλοί υπολογισµοί της «δόσης» του θορύβου 
γίνονται µε βάση µια µέση τιµή της ηχητικής στάθµης. Επειδή υπάρχει 
µια ποικιλία από κυµατοµορφές θορύβων, ο τρόπος που εξάγεται αυτή η 
µέση τιµή δεν είναι ο ίδιος πάντα. 

∆ιάφοροι δείκτες θορύβου έχουν επινοηθεί σε µια προσπάθεια µέτρησης 
των ενοχλητικών αποτελεσµάτων που έχει ένας θόρυβος πάνω στον 
άνθρωπο. Όλοι αυτοί οι δείκτες συνδιάζουν θόρυβο και διάρκεια 
θορύβου για να καθορίσουν µαι ένδειξη ενόχλησης. Ο πιο διαδεδοµένος 
δείκτης θορύβου είναι ο Leq γνωστός και ως ισοδύναµη συνεχής στάθµη 
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θορύβου (equivalent continuous noise level) και µετριέται σε db (Α). Ο 
Leq µαθηµατικώς περιγράφεται από τον παρακάτω τύπο: 

 

Όπου:  t1, χρόνος έναρξης µέτρησης 

  t2, χρόνος λήξης µέτρησης 

  po, σηµείο αναφοράς της πίεσης (20µPa) 

  pA, η ηχητική πίεση που λαµβάνεται 

 

Η επινόηση του Leq στηρίζεται στην αρχή της ίσης ενέργειας, σύµφωνα 
µε την οποία ο κίνδυνος βλάβης της ακοής από το θόρυβο καθορίζεται 
από τη συνολική ακουστική ενέργεια, στην οποία βρίσκεται εκτεθειµένο 
το αυτί σε ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Έτσι σαν ισοδύναµη στάθµη 
Leq ορίζεται η στάθµη συνεχούς θορύβου σε ορισµένο χρονικό διάστηµα 
που έχει την ίδια ακουστική ενέργεια µε αυτήν του πραγµατικού θορύβου 
µέσα στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Ο Leq έχει καλή συσχέτιση µε την 
επίδραση και την ενόχληση του θορύβου στον άνθρωπο και η χρήση του 
για θορύβους που έχουν ευρεία µεταβολή στη στάθµη τους τον έχει κάνει 
ευρύτατα δεκτό. 

Ένας άλλος δείκτης θορύβου που έχει εκτεταµένη χρήση σε µετρήσεις 
θορύβου, οχηµάτων και κυκλοφορίας είναι ο L10. Αυτός ο δείκτης 
ορίζεται σαν ηχητική στάθµη σε db(A) την οποία υπερβαίνει ο θόρυβος 
κατά τη διάρκεια του 10% του χρόνου µετρήσεως.Για παράδειγµα, εάν ο 
L10 είναι 70db(A), αυτό σηµαίνει ότι ο θόρυβος υπερβαίνει τα 70db(A) 
κατά το 1/10 του χρόνου µετρήσεων. 
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ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΗ 

Όπως έχει προαναφερθεί ο κύριος «πρωταγωνιστής» σε θέµατα θορύβου 
και κατ’ επέκταση σε θέµατα ήχου και οµιλίας είναι το ανθρώπινο 
αυτί.Και αυτό διότι η πιο σοβαρή πιθανή επίδραση του θορύβου είναι η 
ζηµία που µπορεί να προκαλέσει στο αυτί. Όταν η έκθεση σε ένα 
περιβάλλον µε θόρυβο είναι σε ένα επικύνδινο επίπεδο, το αποτέλεσµα 
είναι µια σταδιακή και µη αναστρέψιµη επιδείνωση της ακοής κατά την 
διάρκεια µιας περιόδου που µπορεί να διαρκέσει ακόµα και πολλά 
χρόνια. 

 

 

Εικόνα: Θόρυβος και ακοή (πηγή:www.healthyliving.gr)  

 

ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ 

Σε πιο πάνω ενότητα αναφέραµε πως ο άνθρωπος είναι σε θέση να 
αντιλαµβάνεται ήχους µεταξύ 20-20000 Hz.Παρόλο που οι υπόηχοι και 
οι υπέρηχοι δεν γίνονται αντιληπτοί από τον άνθρωπο, µπορεί να έχουν 
αµφότεροι βλαπτική επίδραση στη υγεία του ανθρώπου. 
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Εικόνα: Ανατοµία της εικόνας του αυτιού 

 

Το αισθητήριο όργανο της ακοής αποτελείται από 3 µέρη: το εξωτερικό 
αυτί, το οποίο αποτελείται από το ακουστικό πτερύγιο και τον έξω 
ακουστικό πόρο, το µέσον αυτί που περιλαµβάνει το τυµπανοσταριώδες 
σύστηµα και την ευσταχιανή ακουστική σάλπιγγα και το εσωτερικό αυτί 
που αποτελείται από τον κοχλία και τους ηµικύκλιους σωλήνες. 

Τα ηχητικά κύµατα συγκεντρώνονται από το ακουστικό πτερύγιο, όπου 
ενισχύονται ορισµένες συχνότητες (κυρίως γύρω από τη συχνότητα των 
4000 Hz), διέρχονται τον έξω ακουστικό πόρο και προσπίπτουν στην 
τυµπανική µεµβράνη, την οποία θέτουν σε παλµική κίνηση. Η αλυσίδα 
των ακουστικών οσταρίων (σφύρα, άκµονας , αναβολέας) , έχει σα 
βασική αποστολή τη µετάδοση των παλµικών κινήσεων στην έξω λέµφο, 
στη συνέχεια η δόνηση µεταδίδεται στην έσω λέµφο και στο βασικό 
υµένα, στον οποίο στηρίζεται το όργανο του Corti. 

Ο κοχλίας αποτελεί το όργανο αντίληψης της ακοής και µέσω του 
οργάνου του Corti, µετατρέπει την µηχανική ενέργεια των παλµικών 
κινήσεων σε ηλεκτρικό δυναµικό και µε αυτό τον τρόπο τα ηχητική 
ερεθίσµατα µεταβιβάζονται µέσω των ινών του κοχλιακού νεύρου στον 
εγκέφαλο, όπου φτάνοντας στον ακουστικό φλοιό γίνονται αντιληπτά. 

Το όργανο του Corti αποτελείται από περίπου 30000 τριχωτά κύτταρα 
διανεµηµένα σε περιοχές «ευαίσθητες» στις διάφορες συχνότητες που 
συνθέτουν το ακοθστό ηχητικό φάσµα.Η βλάβη που εµφανίζεται κυρίως 
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στα έξω ακουστικά κύτταρα. Η βαρύτητα της είναι ανάλογη της 
ποσότητας της ηχητικής ενέργειας πυο απορροφήθηκε και εξαρτάται 
επίσης από τον τύπο θορύβου.Έχει µάλιστα διαπιστωθεί ότι οι παλµικοί 
θόρυβοι προκαλούν µεγαλύτερη σε έκταση βλάβη, από τους θορύβους 
σταθερής στάθµης. 

 

 

Εικόνα:Το όργανο του Corti.  

 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 

I. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΟΗ 

Γενικότερα πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι: 

 

1) Οι βλάβες της ακοής που µπορεί να προκληθούν από έκθεση σε 
περιβάλλον µε υπερβολικό θόρυβο είναι µια σωρευτική διαδικασία 
στην οποία τόσο το επίπεδο του θορύβου όσο και ο χρόνος 
έκθεσης είναι εξίσου σηµαντικοί παράγοντες. 

2) Σε ένα δεδοµένο επίπεδο, οι θόρυβοι χαµηλών συχνοτήτων τείνουν 
να είναι λιγότερο βλαβεροί από θορύβους σε µεσαίες 
συχνότητες.Μάλιστα, αυτό το αποτέλεσµα έχει οδηγήσει σε µια 
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γενική χρήση των Α στάθµων θορύβου για την αξιολόγηση του 
θορύβου. 

 

3) Τα άτοµα δεν έχουν όλα την ίδια ευαισθησία σε περιβάλλοντα 
θορύβου που µπορούν να προκαλέσουν ζηµία στην ακοή. 
 

4) Η απώλεια ακοής που προκαλείται από τον θόρυβο τείνει να είναι 
πιο έντονες κοντά στις συχνότητες των 4000 Hz, αλλά επίσης 
«απλώνεται» πάνω από το φάσµα συχνοτήτων µε αυξηµένα 
επίπεδα θορύβου και χρόνο έκθεσης. 

∆υο είναι οι τύποι της απώλειας της ακοής από έκθεση σε θόρυβο, η 
προσωρινή και η µόνιµη.Αµέσως µετά την έκθεση ενός ατόµου σε ένα 
περιβάλλον µε θόρυβο κοντά στα 100 db, παρατηρείται κάποια 
σηµαντική αύξηση στο ελάχιστο επίπεδο που µπορεί κάποιος να ακούσει 
σε σύγκριση πάντα µε αυτό που παρατηρήθηκε πριν από την έκθεση. Αν 
δεν υπάρχει περαιτέρω έκθεση σε υψηλότερα επίπεδα θορύβου, τότε 
υπάρχει µια σταδιακή ανάκαµψη της ακουστικής ικανότητας. Όµως η 
επαναλµβανόµενη έκθεση για παρατεταµένες περιόδους µπορεί να 
οδηγήσει σε µόνιµη απώλεια ακοής. Αυτή η µόνιµη απώλεια ακοής 
εξαρτάται πάντα από το επίπεδο του θορύβου, το χρόνο της έκθεσης 
αλλά και τον χρόνο αποκατάστασης. Φανταστείτε πως κατά την διάρκεια 
µιας µέρας στην δουλειά, τα διαλείµµατα για καφέ ή ένα διάλειµµα για 
το µεσηµεριανό είναι σηµαντικά για την αποκατάσταση της ακοής για 
όσους εργάζονται σε περιβάλλοντα µε υψηλά ποσοστά θορύβου. Τα 
συχνά διαλείµµατα θεωρούνται ως χρήσιµα για την µείωση µιας πιθανής 
µόνιµης βλάβης στην ακοή. 

Σχεδόν κάθε έρευνα θα µπορύσε να συµφωνεί στο γεγονός ότι η έκθεση 
σε περιβάλλον θορύβου , κατηγορίας Α ηχοστάθµης της τάξης των 70 db 
ή λιγότερο δεν είναι πιθανό να προκαλέσει σηµαντική ζηµιά στο αυτί 
ενός ανθρώπου. Οι περισσότερες έρευνες µάλιστα συµφωνούν σε ένα 
επίπεδο 85 db µιας Α ηχοστάθµης είναι αποδεκτό. 
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Εικόνα:Αντιστοιχία db και ωρών έκθεσης στα εκάστοτε επίπεδα 
(πηγή:B&K)  

 

II.  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Ο θόρυβος µπορεί να προκαλέσει περιφερειακή αγγειοσύσπαση, 
σύσπαση δηλαδή των µικρών αγγείων, µε αποτέλεσµα την ελάττωση της 
ροής του αίµατος σε ορισµένα όργανα και ιστούς. Μπορεί να προκαλέσει 
επίσης µεταβολές στην αρτηριακή πίεση και στις καρδιακές σφύξεις. 
Επιπλέον έχει διαπιστωθεί αύξηση της διαστολικής πίεσης και του 
αριθµού των καρδιακών σφίξεων σε εργαζόµενους που εκτίθεινται σε 
περιβάλλοντα µε ηψηλά επίπεδα θορύβου. 

 

III.  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Υψηλά επίπεδα θορύβου επηρεάζουν αρνητικά τα διάφορα στάδια του 
ύπνου, προκαλώντας έτσι διαταραχές στη σωµατική και νοητική 
ανάπαυση του ατόµου. Ο θόρυβος επιδρά στην ψυχική διάθεση 
επηρεάζοντας ταυτόχρονα την κοινωνικότητα και την ευαισθησία. 
Προκαλεί επίσης ψυχοκινητικές διαταραχές, όπως επιβράδυνση του 
χρόνου αντίδρασης, περιορίζοντας σηµαντικά την ικανότητα του 
εργαζόµενου να αντιδρά σωστά στα εξωτερικά ερεθίσµατα ή να 
παρακολουθεί σύνθετες διαδικασίες, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται 
εκείνες οι προύποθεσεις που οδηγούν σε ενδεχόµενα εργαστικά 
ατυχήµατα. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ 

Σύµφωνα µε το νόµο 1568/85, άρθρο 26, παράγραφος 1, ο εργοδότης έχει 
την υποχρέωση να παίρνει κατάλληλα µέτρα, ώστε να περιορίζεται η 
έκθεση των εργαζοµένων σε θόρυβο, όσο πρακτικά είναι δυνατό.Επίσης 
σύµφωνα µε τις γενικές αρχές πρόληψης (Π.∆ 17/1996,  άρθρο 7, 
παράγραφος 7ζ και οδηγία του συµβουλίου 89/391/ΕΟΚ, άρθρο 6, 
παράγραφος 2η), ο εργοδότης δίδει προτεραιότητα στη λήψη µέτρων 
οµαδικής προστασίας σε σχέση µε τα µέτρα ατοµικής προστασίας. 

 

ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 

Υπάρχουν αρκετές κατευθυντικές γραµµές για την µείωση του θορύβου 
σε ένα οποιοδήποτε περιβάλλον, από ένα βιοµηχανικό περιβάλλον µέχρι 
ένα γραφείο εργασίας. 

 

1) Περιορισµός του θορύβου στην πηγή του 

 

Όταν δεν τίθεται δυνατή η αντικατάσταση µιας παλαιάς και θορυβώδους 
µηχανής µε νέα που φυσικά παράγει λιγότερο θόρυβο, τότε θα πρέπει να 
εντοπιστούν και να αλλαχθούν ή να βελτιωθούν εκείνα τα εξαρτήµατα 
που προκαλούν υψηλές στάθµες θορύβου.Η χρήση σιλανσιέ σε κινητήρες 
που κινούνται σε αέρα ή η χρήση εργαλείων µε ενσωµατωµένο το 
σιλανσιέ στην έξοδο του αέρα είναι επίσης µια ενδεδειγµένη λύση. 
Ωστόσο πρέπει να δίνεται µεγάλη σηµασία και στην τακτική προληπτική 
συντήρηση µιας µηχανής γιατί µπορεί να βοηθήσει στον περιορισµό 
θορύβου υψηλής στάθµης. 
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Εικόνα: Παράδειγµα χρήσης ενός σιλανσιέ (πηγή: “Ο θόρυβος στην 
εργασία φύση,κίνδυνοι και προστασία”Εβελύν Βαφείδου,Σπύρος 

∆ρίβας, Τρυφών Γκινάλας) 

 

 

 

2) Επέµβαση στη διαδροµή του θορύβου από την πηγή προς το 
αυτί του εργαζοµένου 

 

Αυτό πετυχαίνεται µε την τοποθέτηση κατάλληλων πετασµάτων κατά τη 
διαδροµή του ήχου από την µηχανή που παράγει θόρυβο µέχρι τον 
εργαζόµενο. Στα ίδια πλαίσια εντάσσεται και εγλεισµός της µηχανής σε 
πλήρως αεριζόµενο ή κλιµατιζόµενο κάλυµµα που κατασκευάζεται απο 
ηχοαπορροφητικά και ηχοµονωτικά υλικά. 

 

3) ∆ιαφορετικό ωράριο 

Κι’ όµως η εναλλαγή των χειρστών της µηχανής περιορίζει την συνολική 
«δόση» θορύβου των εργαζοµένων. Απαραίτητη προυπόθεση για την 
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εφαρµογή της είναι η άριστη γνώση της µηχανής και των συνθηκών 
εργασίας προκειµένου να αποφευχθεί κάποιο ενδεχόµενο ατύχηµα. 

 

4) Ατοµικά µέσα προστασίας της ακοής 

 

Πρέπει να επισηµανθεί πως αυτή η κατηγορία πρόκειται για ένα καθαρά 
προσωρινό µέτρο, µέχρις ότου λυθεί το πρόβληµα του θορύβου. Επίσης 
χρησιµοποιούνται όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα δυνατά µέτρα οµαδικής 
προστασίας για τη µείωση της έκθεσης στο θόρυβο. Μερικά από αυτά τα 
παραδείγµατα είναι η χρήση ωτοασπίδων, ωτοβυσµάτων ή ωτοπωµάτων, 
τα οποία µπορούν να µειώσουν το στρες του έντονου θορύβου που 
εισέρχεται στα αυτία των εργαζοµένων. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, 
παρέχονται από τον εργοδότη, χωρις καµία οικονοµική επιβάρυνση των 
εργαζοµένων. 

 

5) Συνδιασµός µέτρων 

 

 Σε αρκετές περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνει συνδιασµός πολλών 
µέτρων για την αντιµετώπιση του θορύβου. Αυτό θα µπορούσε να 
περιλαµβάνει συνδυασµό όλων των παραπάνω µέτρων (ωτοασπίδες, 
περιορισµός της πηγής του θορύβου, επιλογή διαφορετικών ωραρίων 
εργασίας ανάµεσα στους εργαζόµενους) ή ακόµα και τη χρήση 
επιπρόσθετων µέτρων όπως η µείωση τον δονήσεων της µηχανής ή 
ακόµα και ο τηλεχειρισµός της µηχανής από µακρινή απόσταση. 
Εργασίες που απαιτούν ένα σχετικά ήσυχο περιβάλλον, να είναι όσο το 
δυνατόν πιο αποµακρυσµένους χώρους από θορυβώδη περιβάλλοντα. 
Εφόσον κάποια θορυβώδη εργασία γίνεται σε περιβάλλον 
περιτριγυρισµένο από τοίχους, η εφαρµογή ηχοαπορροφητικών υλικών 
στους τοίχους θεωρείται απαραίτητη. 
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Εικόνα: Μέτρα προστασίας από τον θόρυβο(πηγή: “Ο θόρυβος στην 
εργασία φύση,κίνδυνοι και προστασία”Εβελύν Βαφείδου,Σπύρος 

∆ρίβας, Τρυφών Γκινάλας) 

 

 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

Κάποτε, κοντά στο 1827, ο wheatstone χρησιµοποίησε για πρώτη φορά 
τη λέξη µικρόφωνο ως µια ακουστική συσκευή που έκανε ενίσχυση των 
αδύναµων ήχων. Ήταν όµως ο καθηγητής Hughes στο Λονδίνο όπου 
σχεδόν µισό αιώνα αργότερα που έδωσε συνέχεια στον όρο µικρόφωνο 
χρησιµοποιώντας τρία µεταλλικά καρφιά που το ένα ήταν σε ελαφριά 
επαφή κάθετα στα άλλα 2 συνδεδεµένα όλα αυτα σε ένα ηλεκτρικό 
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κύκλωµα.Στη συνέχεια τα καρφιά αντικαταστάθηκαν µε µολύβια 
άνθρακα µονταρισµένα σε ένα διπλό ελαστικό υπόστρωµα. 

Μικρόφωνα ,λοιπόν,είναι ηλεκτρικές συσκευές που έχουν τη δυνατότητα 
να µετατρέπουν ηχητικά κύµατα σε ηλεκτρικά σήµατα. 

 

Εικόνα: Μικρόφωνο (πηγή www.tralala.gr) 

 

Η γενική αρχή λειτουργίας των µικροφώνων έχει ως εξής: στην «καρδιά» 
κάθε µικροφώνου υπάρχει ένα διάφραγµα, η οποία τίθεται σε κίνηση από 
την ενέργεια που µεταφέρουν τα ακουστικά κύµατα. Η µηχανική 
ενέργεια µεταβάλλεται στη συνέχεια σε εναλλασόµενο ηλεκτρικό ρεύµα, 
µε τη βοήθεια µιας µικρής γεννήτριας. Έτσι µε αυτό το τρόπο 
λαµβάνουµε το ηχητικό σήµα, το οποίο µε τη συνέχεια µετατρέπεται σε 
ηλεκτρικό σήµα κ οδηγείται µέσω καλωδίων σε διάφορες συσκευές 
επεξεργασίας εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου. 

 

Εικόνα: Αναπαράσταση του εσωτερικού ενός µικροφώνου 
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Έχει γίνει αντιληπτό πως η ποιότητα του αναπαραγόµενου ήχου έχει 
άµεση σχέση µε την ποιότητα του µικροφώνου που χρησιµοποιείται στην 
ηχογράφηση.Οι κατα καιρούς έρευνες που αναπτύχτηκαν πάνω στην 
κατασκευή µικροφώνων, είχε σαν αποτέλεσµα να κυκλοφορούν σήµερα 
στην αγορά µικρόφωνα σε ευρέα περιοχή τιµών ανάλογα την ποιότητα 
του µικροφώνου.Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά µε βάση τα οποία 
καθορίζεται η ποιότητα των µικροφώνων.Αυτα τα χαρακτηριστικά είναι 
τα εξής: 

 

• Ευαισθησία 

 

• Απόκριση συχνότητας 

 

• Κατευθυντικότητα 

 

• Σύνθετη αντίσταση 

 

 
 

• ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

 

Η ευαισθησία του µικροφώνου είναι η ηλεκτρική απόκριση στην έξοδό 
για µια δεδοµένη ακουστική είσοδο.Αυτό εκφράζεται ως ο λόγος της 
πίεσης (είσοδος) προς την ηλεκτρική έξοδο (σε V). Το σήµα εισόδου 
αναφοράς για τη µέτρηση της ευαισθησίας ενός µικροφώνου είναι ένα 
ηµιτονοειδές κύµα 1 KHz στα 94 db (SPL) ή 1Pa. Ένα µικρόφωνο µε µια 
υψηλή τιµή ευαισθησίας έχει υψηλότερη στάθµη εξόδου για ένα σταθερή 
ακουστική είσοδο από ένα µικρόφωνο µε µικρή τιµή ευαισθησίας. Η 
ευαισθησία ενός µικροφώνου σε db είναι συνήθως ένας αρνητικός 
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αριθµός και ως εκ τούτου µια τιµή υψηλότερης ευαισθησίας είναι 
µικροτέρη κατά απόλυτη τιµή. 

 

Είναι σηµαντικό να τονίσουµε τις µονάδες που παρουσιάζονται για τις 
προδιαγραφές της ευαισθησίας ενός µικροφώνου. Είναι λάθος να 
συγκριθούν οι ευαισθησίες 2 µικροφώνων, εφόσον η ευαισθησία δεν έχει 
καθοριστεί µε την ίδια µονάδα.Για παράδειγµα στα αναλογικά 
µικρόφωνα, η ευαισθησία καθορίζεται σε µονάδες dbV, δηλαδή decibel 
µε αναφορά σε 1V rms. Στα ψηφιακά µικρόφωνα η ευαισθησία 
καθορίζεται συνήθως σε dbFS,δηλαδή decibel µε αναφορά σε µια 
πλήρους κλίµακας ψηφιακή έξοδος (0dbFS).Σε αυτή τη κατηγορία των 
µικροφώνων ένα σήµα πλήρους κλίµακας ορίζεται ως το υψηλότερο 
επίπεδο σήµατος που µπορεί να είναι έξοδος από ένα µικρόφωνο. 

 

Η ευαισθησία στα αναλογικά µικρόφωνα µετριέται σε µονάδες mV/Pa. 
Αυτή η µέτρηση µετατρέπεται σε db βάσει της ακόλουθης εξίσωσης: 

 

 

Όπου: Output REF  είναι το 1V/Pa. 

 

Αντίθετα, στα ψηφιακά µικρόφωνα η ευαισθησία µετριέται ως το 
ποσοστό µιας πλήρους κλίµακας εξόδου µε είσοδο 94db.Για να 
µετατραπεί σε db ισχύει η ακόλουθη εξίσωση: 

 

 

Όπου Output REF  είναι η πλήρη κλίµακα ψηφιακής εξόδου (1.0). 
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• ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Η απόκριση συχνότητας αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 
των µικροφώνων και περιγράφει την έξοδο ενός µικροφώνου σε όλο το 
φάσµα συχνοτήτων. Τα υψηλά και χαµηλά όρια συχνοτήτων, 
περιγράφονται σαν σηµεία στα οποία η απόκριση του µικροφώνου είναι 
3db κάτω από τα επίπεδα εξόδου αναφοράς στο 1KHz. Το επίπεδο 
αναφοράς στο 1KHz είναι συνήθως κανονικοποιηµένα σε 0db. 

Η προδιαγραφή της απόκρισης συχνότητας ενός µικροφώνου 
περιλαµβάνει επίσης τα όρια απόκλισης από µια επίπεδη απόκριση εντός 
της ζώνης διέλευσης. Αυτές οι τιµές, που εκφράζονται πάντα σε  ± db 
δείχνουν τη µέγιστη απόκλιση του σήµατος εξόδου µεταξύ των -3db 
σηµείων. 

 

 

 

Εικόνα: Η απόκριση συχνότητας του µικροφώνου dbX 
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• ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η κατευθυντικότητα ενός µικροφώνου περιγράφει τη µεταβολή της 
ευαισθησίας ενός µικροφώνου, όταν η πηγή του αλλάζει θέση στο χώρο. 
Για να περιγράψουµε καλύτερα την κατευθυντικότητα ενός µικροφώνου 
χρησιµοποιούµε πολικά διαγράµµατα. Τα συγκεκριµένα διαγράµµατα 
απεικονίζουν την απώλεια της στάθµης db για όλες τις γωνίες 
πρόσπτωσης του ηχητικού σήµατος σε σχέση µε τον κύριο άξονα τον 0ο 
του µικροφώνου. Ανάλογα µε την κατευθυντικότητα των µικροφώνων, 
τα διακρίνουµε σε: 

• Πανκατευθυντικά 
• Κατευθυντικά 
• ∆ι-κατευθυντικά 

 

ΠΑΝΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 

 

Τα πανκατευθυντικά µικρόφωνα καλύπτει όλες τις κατευθύνσεις και 
«µαζεύει» όλους τους ήχους σε ακτίνα 360ο. Είναι ιδανικά για 
ηχογραφήσεις και συναντάµε σε αυτή τη κατηγορία τα µικρόφωνα εν 
ονόµατι tie clip.Στα tie clip µικρόφωνα ακόµα και να κουνήσει κάποιος 
το κεφάλι του προς µια πλευρά η ένταση του ήχου δεν θα έχει καµία 
µεταβολή. Τα πανκατευθυντικά µικρόφωνα είναι ευαίσθητα στην πίεση, 
ούτως ώστε να µην επηρεάζονται από το θόρυβο ενός ανέµου ή να από 
τα στιγµιαία σύµφωνα που ενδεχοµένως να υπάρξουν (π.χ στα γράµµατα 
‘π’ ή ‘β’). Επίσης περιλαµβάνουν κάψουλες για να αλλάζουν το πολικό 
διάγραµµα, µε αποτέλεσµα να κάνει ουδέτερο τον ήχο από το µικρόφωνο 
µε έναν µικρό χρωµατισµό. Το φυσικό «σώµα» του µικροφώνου 
µπλοκάρει τις υψηλές συχνότητες κάνοντας τον ήχο πιο «θαµπό» από το 
πίσω µέρος. 

 

 



38 

 

 

Εικόνα: Απόκριση συχνότητας, πολικό διάγραµµα και απεικόνιση 
ενός πακατευθυντικού µικροφώνου 

(πηγή:http://education.lenardaudio.com) 

 

 

 

Εικόνα: πολικό διάγραµµα ενός πανκατευθυντικού 
µικροφώνου(πηγή:www.invensense.com) 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 

 

Στα κατευθυντικά µικρόφωνα συναντάµε κατά κόρον τα καρδιοειδή 
µικρόφωνα και µια µικρότερη κατηγορία που είναι υπερκαρδιοειδή.Τα 
καρδιοειδή µικρόφωνα έχουν τη δυνατότητα να δέχονται ήχους µέσα σε 
120ο της κατεύθυνσης µε την οποία «βλέπει» το µικρόφωνο προς την 
πηγή.Το όνοµα τους είναι έτσι εξαιτίας του σχήµατος της καρδίας που 
σχηµατίζεται στο πολικό τους διάγραµµα.Είναι εξαιρετικά χρήσιµα στη 
µείωση της ανατροφοδότησης του ήχου και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Ωστόσο, µπορούν να 
επηρεάζονται από το θόρυβο του ανέµου, από την εγγύτητα της πηγής 
και απο στιγµιαία σύµφωνα (π.χ στα γράµµατα ‘π’ ή ‘β’). Ένας 
σχεδιασµός ενός καρδιοιειδούς µικροφώνου χρησιµοποιεί έναν 
συνδιασµό στοιχείων ενός πανκατευθυντικού µικροφώνου και ενός 
δικατευθυντικού µικροφώνου (figure-8). Όταν ο ήχος έρχεται σε ευθεία 
αθροίζεται ταυτοχρόνως από τα στοιχεία και των πανκατευθυντικών και 
των δικατευθυντικών στοιχείων. Όταν ο ήχος έρχεται από τις πλευρές, 
τότε θα εισηχθεί αυτός στο µικρόφωνο µόνο µέσω των 
πανκατευθυντικών στοιχείων που διαθέτει. Όταν ο ήχος έρχεται από το 
πίσω µέρος του µικροφώνου θα έχει ένα θετικό σήµα από τα 
πανκατευθυντικά στοιχεία και ένα αρνητικό σήµα από τα δικατευθυντικά 
στοιχεία, µε αποτέλεσµα να το «ακυρώνει» και κατά συνέπεια ο ήχος 
γίνεται µη ακουστός. Τα υπερκαρδιοειδή µικρόφωνα είναι παρόµοια µε 
τα καρδιοιειδή, απλώς έχουν ένα επίπεδο 100ο επιπλέον για να 
λαµβάνουν ήχους. Οι πλευρές ενός υπερκαρδιοειδούς µικροφώνου 
µπορούν να «αποµονώνουν» ήχους από τις πλευρές, είναι καλύτερα σε 
σχέση µε τα καρδιοειδή σε ό,τι αφορά την ανατροφοδότηση του ήχου και 
συνιστά ως µια πολύ καλή επιλογή για έναν ήσυχο τραγουδιστή ή για την 
ηχογράφηση ήχων σε θορυβώδη περιβάλλοντα. 

 

 

 



40 

 

 

 

 

Εικόνα: Απόκριση συχνότητας, πολικό διάγραµµα και απεικόνιση 
ενός κατευθυντικού (καρδιοειδούς) µικροφώνου 

(πηγή:http://education.lenardaudio.com) 

 

 

 

Εικόνα: πολικό διάγραµµα ενός κατευθυντικού (καρδιοειδούς) 
µικροφώνου(πηγή:www.invensense.com) 
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Εικόνα: πολικό διάγραµµα ενός υπερκαρδιοειδούς 
µικροφώνου(πηγή:www.invensense.com) 

 

 

∆ΙΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 

 

Τα δικατευθυντικά µικρόφωνα ή αλλιώς figure-8, έχουν τη δυνατότητα 
να λαµβάνουν ήχους από εµπρός και πίσω και ταυτόχρονα να 
«ακυρώνει» τους ήχους από τα πλευρά. Από το παρακάτω πολικό 
διάγραµµα παρατηρούµε πως για τις διάφορες συχνότητες το διάγραµµα 
δεν αλλάζει και αυτό οφείλεται στην κάψουλα που υπάρχει µέσα στο 
µικρόφωνο (παρόµοια µε τα πανκατευθυντικά), δίνοντας έναν ουδέτερο 
ήχο. Τα συναντάµε κυρίως στα ακουστικά (headset) και σε studio. 
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Εικόνα: Απόκριση συχνότητας, πολικό διάγραµµα και απεικόνιση 
ενός δικατευθυντικού µικροφώνου 

(πηγή:http://education.lenardaudio.com) 

 

 

 

 

Εικόνα: πολικό διάγραµµα ενός δικατευθυντικού 
µικροφώνου(πηγή:www.invensense.com) 
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• ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

 

Όταν ασχολούµαστε µε µικρόφωνα, ένας παράγοντας που συχνά 
παρερµηνεύεται ή παραβλέπεται είναι η σύνθετη αντίσταση του 
µικροφώνου. Ίσως γιατί δεν αποτελεί ένας απο τούς σηµαντικούς 
παράγοντες. Ωστόσο, προκειµένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα 
του ήχου θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε αυτό τον παράγοντα. 

Η σύνθετη αντίσταση είναι η ηλεκτρική σύνθετη αντίσταση εξόδου και 
είναι συνδιασµός της ωµικής αντίστασης και της αντίδρασης που 
εισάγουν η χωρητικότητα και η αυτεπαγωγή του. Όλα τα µικρόφωνα 
έχουν µια προδιαγραφή που αναφέρεται στην σύνθετη αντίστασή τους, 
το οποίο είτε γράφεται πάνω στο µικρόφωνο είτε γράφεται στο εγχειρίδιο 
του κατασκευαστή.Υπάρχουν 3 κατηγορίες για την σύνθετη αντίσταση 
µικροφώνου. 

 

� Χαµηλή αντίσταση (λιγότερο από 600Ω) 
� Μεσαία αντίσταση (600Ω – 10000Ω) 
� Υψηλή αντίσταση (µεγαλύτερη από 10000Ω) 

 

Η υψηλή αντίσταση στα µικρόφωνα είναι συνήθως αρκετά φθηνή.Το 
κύριο µειονέκτηµά τους είναι ότι δεν αποδίδουν καλά όταν το καλώδιο 
έχει µεγάλη απόσταση (συνήθως περίπου 5-10 µέτρα). Τα µικρόφωνα µε 
χαµηλή αντίσταση δεν συνιστούν µια καλή επιλογή, αφού οι 
µικροφωνικές τους γραµµές δεν παραµένουν ανεπηρέαστες στην 
παρεµβολή ηλεκτροστατικών θορύβων. 
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Εικόνα: Απεικόνιση της σύνθετης αντίστασης µεταξύ πηγής και 
κυκλώµατος 

 

ΤΥΠΟΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ 

Όπως, λοιπόν, προαναφέραµε τα µικρόφωνα µετατρέπουν την ηχητική 
ενέργεια σε ηλεκτρική.  Ανάλογα µε τη χρήση που θέλει να κάνει ο 
καθένας υπάρχουν µικρόφωνα που χρησιµοποιούνται για την καταγραφή 
µουσικής, µιας ζςντανής παράστασης ή ακοµά και καταγραφής ηχητικών 
µετρήσεων για µια έρευνα. Η συντριπτική πλειοψηφία των µικροφώνων 
που χρησιµοποιούνται σε αυτές τις εφαρµογές είναι είτε µε κάποιο 
πυκνωτή (ηλεκτροστατικά) είτε δυναµικά (ηλεκτροµαγνητικά) µοντέλα. 
Αµφότεροι και οι 2 τύποι χρησιµοποιούν ένα κινούµενο διάφραγµα για 
να συλλάβουν τον ήχο, αλλά χρησιµοποιούν άλλη αρχή για την 
µετατροπή της µηχανικής ενέργειας σε ένα ηχητικό σήµα. Έτσι 
διακρίνουµε της εξής κατηγορίες µικροφώνων: 

• ∆υναµικά µικρόφωνα 
• Πυκνωτικά µικρόφωνα 
• Ελεκτρέτ µικρόφωνα 
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• Πιεζοηλεκτρικά ή κρυσταλικού τύπου 

 

 

• ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

 

Οι περισσότεροι από εµάς έχουµε χρησιµοποιήσει στη ζωή µας ένα 
δυναµικό µικρόφωνο. Χρησιµοποιούνται κατ΄εξοχήν σε ζωντανούς 
ήχους, σε συναυλίες και σε στούντιο. Έχουν το πλεονέκτηµα ότι είναι 
σχετικά φθηνά και ανθεκτικά και για να µπορέσουν να λειτουργήσουν 
δεν χρειάζονται τροφοδοτικό ή µπαταρίες. Τα µικρόφωνα αυτά 
αποτελούνται από ένα πηνίο στερεωµένο πάνω σε µια εύκαµπτη 
µεµβράνη. Ένα ελαφρύ διάφραγµα συνήθως κατασκευασµένο από 
πλαστικό φίλµ, προσαρµοσµένο πάνω σε ένα µικρό πηνίο απο σύρµα και 
αιωρείται σε ένα µόνιµο πεδίο µαγνήτη. Όταν ένας ήχος «αναγκάζει» το 
διάφραγµα να δονειθεί, η όλη διάταξη λειτουργεί σαν µια «µινιατούρα» 
γεννήτριας ηλεκτρικής ενέργειας παράγοντας ηλεκτρικό ρεύµα. Επειδή η 
ηλεκτρική έξοδος είναι πολυ µικρή, ενισχύεται µε τη βοήθεια ενός 
προενισχυτή. 

 

 
Εικόνα:Απεικόνιση του εσωτερικού ενός δυναµικού 
µικροφώνου(πηγή:mircrophones.audiolinks.com) 



46 

 

Βασικό πλεονέκτηµα των δυναµικών µικροφώνων είναι ότι είναι σχετικά 
φθηνά σε σύγκριση µε άλλα µικρόφωνα. Η κύρια αδυναµία των 
δυναµικών µικροφώνων έγκειται στο γεγονός ότι η ηχητική ενέργεια 
κινείται στο µικρόφωνο τόσο στο διάφραγµα του µικροφώνου όσο και 
στο πηνίο που είναι τυλιγµένο πάνω σε αυτό. Η µάζα του πηνίου, αυξάνει 
την αδράνεια του διαγράγµατος, µε αποτέλεσµα να περιορίζει την 
απόκριση συχνότητας του µικροφώνου.Στην πράξη αυτό µεταγράζεται 
ως αποτυχία του µικροφώνου να αναπαράγει πολυ υψηλές συχνότητες µε 
ακρίβεια.Ένα άλλο σηµαντικό µειονέκτηµα, έχει να κάνει µε το 
διάφραγµα και το πηνίο που είναι προσαρµοσµένο πάνω του. Απαιτείται 
ενίσχυση αρκετή για να κάνει το πλάτος του σήµατος µεγάλο. Αυτό 
αποτελεί µειονέκτηµα, διότι η περισσότερη ενίσχυση, προσθέτει 
περισσότερο θόρυβο στο σήµα. Επιπλέον, ένα άλλο µειονέκτηµα είναι 
ότι µικρόφωνα τέτοιου τύπου είναι η χαµηλή σύνθετη αντίσταση 50-
200Ω και κατ’ επέκταση επηρεάζονται από ισχυρά πεδία που µπορεί 
ενδεχοµένως να δηµιουργούνται από µετασχηµατιστές ισχύος ή 
ηλεκτροµαγνήτες. 

 

 

• ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

 

Τα πυκνωτικά µικρόφωνα στηρίζουν τη λειτουργία τους στη µεταβολή 
της χωρητικότητας ενός πυκνωτή καθώς προσπίπτουν τα ηχητικά κύµατα 
σε αυτόν. Η «καρδιά» του κάθε πυκνωτικού µικροφώνου είναι ένα 
ζεύγος από αγώγιµες πλάκες µε σταθερή απόσταση µεταξύ τους, µε τη 
µορφή ενός κινούµενου διαγράγµατος. Όταν η απόσταση µεταξύ των 
αγώγιµων πλακών µεταβληθεί, η χωρητικότητα µεταβάλλεται, και αν ένα 
σταθερό ηλεκτρικό φορτίο εφαρµόζεται στον πυκνωτή, ένα ηλεκτρικό 
σήµα παράγεται που αντιπροσωπεύει πιστά τη δόνηση του διαγράγµατος. 
Και αυτό γιατί η χωρητικότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη µε την 
απόσταση των οπλισµών του πυκνωτή, η πρόσκρουση του ήχου σε ένα 
µικρόφωνο πυκνωτού έχει σαν συνέπεια την µεταβολή της 
χωρητικότητας του πυκνωτή που βρίσκεται στο εσωτερικό του 
αναλογικά µε το ηχητικό κύµα που φτάνει σ' αυτόν. 
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Εικόνα: Το εσωτερικό ενός πυκνωτικού 
µικροφώνου(πηγή:www.mediacollege.com) 

 

Η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι πολύ µικρή, γύρω στα 30-40pF, ενώ 
µικρή είναι και η µεταβολή της χωρητικότητας και όχι µεγαλύτερη από 
10%. Σε αυτό οφείλεται και το ασθενές σήµα στην έξοδο του πυκνωτή. 
Γι αυτό στο εσωτερικό του µικροφώνου υπάρχει και ένα τρανζίστορ 
τύπου FET, το οποίο έχει µεγάλη αντίσταση εισόδου για την ενίσχυση 
του σήµατος του πυκνωτή. Κατ’ επέκταση απαιτείται ένας ειδικός τύπος 
προενισχυτή µικροφώνου και αυτός είναι ένας παράγοντας που συµβάλει 
στην αύξηση του κόστους σε σύγκριση µε τα δυναµικά µικρόφωνα. 
Επίσης, όλα τα πυκνωτικά µικρόφωνα χρειάζονται κάποια τάση 
προκειµένου να λειτουργήσουν. Η πιο συχνή τάση εισόδου είναι µια 
τάση «phantom power 48V» .Σε γενικές γραµµές τα πυκνωτικά 
µικρόφωνα είναι πιο ακριβά από τα δυναµικά µικρόφωνα, είναι πιο 
ευαίσθητα συγκριτικά µε τα δυναµικά µικρόφωνα (περίπου κατά 15 db) 
και η αναλογία σήµατος/θορύβου είναι καλή. 
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• ΕΛΕΚΤΡΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

Υπάρχει ένας άλλος τύπος µικροφώνου, που είναι υποκατηγορία των 
πυκνωτικών µικροφώνων γνωστή ως µικρόφωνα ελεκτρέτ. Η διαφορά µε 
τα πυκνωτικά µικρόφωνα έγειται στο γεγονός ότι αντί να εφαρµόζεται 
µια σταθερή τάση στην κάψουλα του µκροφώνου µέσω µιας εξωτερικής 
τάσης, χρησιµοποιούν ένα διάφραγµα κατασκευασµένο από ένα 
µονωτικό υλικό το οποίο έχει ένα µόνιµο ηλεκτρικό φορτίο. Στην 
πραγµατικότητα τα µικρόφωνα ελεκτρέτ δεν προσφέρουν κάποιο 
πραγµατικό πλεονέκτηµα έναντι των δυναµικών µικροφώνων, διότι το 
διάφραγµα είναι αρκετά βαρύ εξαιτίας του µόνιµου φορτίου που έχει. Τι 
γίνεται όµως αν το µόνιµα φορτισµένο υλικό δεν ήταν στερεωµένο στο 
διάφραγµα, αλλά αντ’ αυτού µε το σταθερό πίσω µέρος της πλάκας. Με 
αυτό τον τρόπο πολύ λεπτότερα διαφράγµατα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν κατασκευασµένο από το ίδιο υλικό ως ένα πραγµατικό 
µοντέλο πυκνωτή. 

 

Εικόνα: Το εσωτερικό ενός ελεκτρέτ µικροφώνου(πηγή:www.electro-
tech-online.com) 



49 

 

 

• ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Η ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

 

Ορισµένοι κρύσταλλοι (π.χ χαλαζίας) φορτίζονται και παράγουν τάσεις 
όταν συµπιεστούν, ταρακουνηθούν ή παραµορφωθούν. Τέτοιου είδους 
κρύσταλλοι ονοµάζονται πιεζοηλεκτρικοί. Αυτοί µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως µετατροπείς µηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική, άρα 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την κατασκευή µικροφώνων. Τα 
πιεζοηλεκτρικά µικρόφωνα χρησιµοποιούν µια λεπτή λουρίδα 
πιεζοηλεκτρικού υλικού, το οποίο είναι συνεδεµένο µε ένα διάφραγµα. 
Οι δυο πλευρές του κρυστάλλου αποκτούν αντίθετη φόρτιση όταν ο 
κρύσταλλος πάλλεται από το διάφραγµα. Οι φορτίσεις είναι ανάλογες 
προς το ποσό παραµόρφωσης και εξαφανίζονται όταν πάψει να ασκείται 
πίεση στο κρύσταλλο. Το σήµα που παράγουν στην έξοδο είναι αρκετά 
ισχυρό, ωστόσο η απόκριση συχνότητας του µικροφώνου δεν είναι 
συγκρίσιµη µε αυτή ενός δυναµικού µικροφώνου. 

 

Εικόνα: Απεικόνιση του εσωτερικού ενός πιεζοηλεκτρικού 
µικροφώνου (πηγή:electriciantraining.tpub.com)  
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ΗΧΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΘΟΡΥΒΟΥ 

 

Το πρώτο σηµαντικό βήµα για τον έλεγχο του θορύβου είναι η ακριβής 
µέτρηση της ηχητικής του στάθµης. Επειδή ο θόρυβος παρουσιάζει µια 
µεγάλη ποικιλία στα χαρακτηριστικά του, οι µέθοδοι µέτρησης και 
εκτίµησης είναι πολλές και χρειάζεται προσοχή στην επιλογή τους και 
στον τρόπο που ερµηνεύονται τα τελικά αποτελέσµατα. Το δεσπόζον 
όργανο στις µετρήσεις του ήχου είναι το ηχόµετρο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Εξωτερική σύνδεση 

                                                                                                       Ενδ.όργανο                          

 

Εικόνα: ∆ιαγραµµατική διάταξη τυπικού ηχόµετρου (πηγή: ΗΧΟΣ 
& Hi Fi, Οκτώβριος 1983) 

Το ηχητικό κύµα του θορύβου µετατρέπεται σε ηλεκτρικό, το οποίο 
αρχικά ενισχύεται από τον πρώτο ενισχυτή και µετα οδηγείται από 
επιλεγµένο κύκλωµα στάθµισης. Ο πρώτος εξασθενητής χρησιµοποιείται 
για να εµποδίζει τυχόν υπερφόρτωση του πρώτου ενισχυτή (συνήθως) 
υψηλού κέρδους από υψηλές στάθµες θορύβου. Ο δεύτερος εξασθενητής 
ρυθµίζεται κατάλληλα ώστε το ενδεικτικό όργανο να δίνει σωστές 

mic εξασθενητής ενισχυτής εξασθενητής 

Α 

B 

C 

D 

ενισχυτής ανορθωτής 
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ενδείξεις για ηχητικές πιέσεις γνωστές εκ των προτέρων (βαθµονόµηση). 
Στη συνέχεια, το σταθµισµένο σήµα ενισχύεται πάλι και οδηγείται στην 
εξωτερική σύνδεση  ή στον ανορθωτή και από ‘κει στο ενδεικτικό 
όργανο. 

 Ανεξάρτητα από τον αν πρόκειται για συµβατή βελόνα ή ψηφιακό 
display, ο µηχανισµός ενδείξεων του ηχόµετρου, πάντα παρουσιάζει µια 
αδράνεια, ένα µικρό χρόνο, µια σταθερά χρόνου στις γρήγορες µεταβολές 
της κυµατοµορφής του θορύβου. Επιπλέον το ανθρώπινο µάτι δεν µπορεί 
να παρακολουθεί τις πολυ γρήγορες µεταβολές των ενδείξεων. Συνήθως 
σε ένα ηχόµετρο υπάρχει η επιλογή µεταξύ τριών σταθερών χρόνου ή 
βαθµών απόσβεσης. Ανάλογα το ηχόµετρο, χαρακτηρίζεται σαν (αργό ή 
γρήγορο) «µέσης τιµής», «παλµικό»  και «κορυφής». 

Το ηχόµετρο συνήθως χρησιµοποιείται σε συνδιασµό µε κάποιο 
µηχάνηµα καταγραφής, π.χ µε κάποιο ειδικό παλµογράφο που έχει τη 
δυνατότητα να αναπαράγει µια µόνιµη εγγραφή της κυµατοµορφής του 
θορύβου ή µε αναλυτή φάσµατος (spectrum analyser) για την φασµατική 
ανάλυση του θορύβου. Για µετρήσεις εκτός του εργαστηρίου, συνήθως 
χρησιµοποιείται ένα ειδικό µαγνητόφωνο, που παρουσιάζουν υψηλη 
γραµµικότητα, εκτεταµένη απόκριση συχνότητας, πολυ χαµηλές στάθµες 
εσωτερικού θορύβου και δεν απαιτούν βαθµονόµηση. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα: Γενικευµένο σύστηµα για µετρήσεις θορύβου (πηγή: ΗΧΟΣ 
& Hi Fi )  

Στην πτυχιακή εργασία που πραγµατοποίησα, επειδή δεν είχαµε την 
δυνατότητα να έχω όλα τα απαραίτητα όργανα, οι µετρήσεις που 
πάρθηκαν έγιναν µε τη βοήθεια ενός πυκνωτικού µικροφώνου DBx, ενός 
ηχόµετρου αναλογικού (µε ένδειξη βελόνας), µιας κάρτας ήχου Focusrite 

mic 

Ηχόμετρο 

Μαγνητόφωνο 

Καταγραφέας η.σ 

Παλμογράφος 

Αναλυτής φάσματος 
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scarlet 2i2 και ενός software πακέτου της εταιρείας YMEC που 
ονοµάζεται DSSF3, το οποίο πακέτο περιλαµβάνει ένα real-time 
analyser, ένα environmental noise measurement και ένα sound analyser. 

Στα παρακάτω γραφήµατα τα SPL meter έχουν αρνητική κλίµακα. Όταν 
γίνεται η βαθµονόµηση του µικροφώνου (calibration) αναγνωρίζει ως 0 
db, τη µέγιστη τιµή που µπορεί να λάβει το µικρόφωνο (από τα datasheet 
110db ). Το µικρόφωνο επιπλέον είναι πυκνωτικό, πανκατευθυντικό και 
µε σύνθετη αντίσταση 250 Ω. ( πηγή:  https://www.audiomarket.com.ve )  

Σκοπός των µετρήσεων είναι: 

� Καταγραφή ηχητικής στάθµης 
� Εξαγωγή συµπερασµάτων για το πόσο ένα περιβάλλον είναι 
θορυβώδες  

� Μέτρα που µπορούν να παρθούν εφόσον ένα περιβάλλον είναι 
θορυβώδες. 

Η διαδικασία που ακολούθησα για να πάρω τις µετρήσεις ήταν η εξής: 

� Σύνδεση της κάρτας ήχου Focusrite στον υπολογιστή 
� Σύνδεση του πυκνωτικού µικροφώνου στην κάρτα ήχου 
� Βαθµονόµηση (calibration) του πυκνωτικού µικροφώνου 

Υπάρχουνε 2 τρόποι για να βαθµονοµήσει κανείς ένα µικρόφωνο. Ο 
ένας τρόπος είναι µε τη βοήθεια ενός ηχοµέτρου και µιας ηχητικής 
πηγής. Η ηχητική πηγή παράγει έναν ήχο στα 80db στο 1KHz. Το 
ηχόµετρο είναι ακριβώς δίπλα από το πυκνωτικό µικρόφωνο, 
ρυθµίζουµε το ηχόµετρο να µετράει στα 80db και από δίπλα µε το 
µικρόφωνο και µε τη βοήθεια του πακέτου YMEC ρυθµίζουµε το 
µικρόφωνο έτσι ώστε να µετράει ταυτόχρονα 80db όπως και το 
ηχόµετρο.Έτσι µε αυτό τον τρόπο το µικρόφωνο βαθµονοµείται και 
µετράει κανονικά τις ηχητικές πιέσεις όπως θα µετρούσε ένα 
ηχόµετρο. Ο δεύτερος τρόπος για να βαθµονοµηθεί ένα µικρόφωνο 
είναι µε τη βοήθεια ενός πιστοφώνου (επιταχυνσιόµετρο). Αυτό 
τοποθετείται στο µικρόφωνο και παράγει έναν ήχο 124db στα 250Ηz. 
Ο όποιος εξωτερικός θόρυβος δεν επηρεάζει την διαδικασία της 
βαθµονόµησης και το µόνο που απαιτείται είναι να ταιριάζει η 
υποδοχή του πιστοφώνου µε το µικρόφωνο. Το µικρόφωνο 
τοποθετείται πάνω σε ένα τρίποδο και περίπου στο ύψος του αυτιού. 
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Εικόνες: Βαθµονόµηση µικροφώνου 
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Επέλεξα τον 1ο τρόπο για να βαθµονοµήσω το µικρόφωνό µου. Στο 
πρόγραµµα του real-time analyser, την ώρα της βαθµονόµησης πέρασα 
και την απόκριση συχνότητας του µικροφώνου, όπως ήταν από το 
datasheet του µικροφώνου. 

 

Εικόνα: Απόκριση συχνότητας του µικροφώνου (πηγή: 
http://www.audiorail.com/dbx_RTA-M.gif  ) 

 

Εικόνα: Εφαρµογή της απόκρισης συχνότητας του µικροφώνου στο 
πρόγραµµα 

 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 
INTRACOM  
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Ένα τυπικό σχεδιάγραµµα του χώρου του εργαστηρίου της intracom 
όπου πήρα τις µετρήσεις: 

 

 

 

 

                σφυρί 

                          τηλέφωνο                    µικρόφωνο                                  τρυπάνι (dremel) 

 

 

 

 

Εικόνα: Μετρήσεις στο εργαστήριο της intracom 
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Παίρνοντας µετρήσεις στο εργαστήριο της intracom πήρα µετρήσεις όταν 
ένας συνάδελφος χτυπούσε µε ένα σφυρί στο πάγκο εν ώρα εργασίας. 

 

Με τη βοήθεια του Environmental Noise Measurement, έχουµε max 
SPL= -35,5db (74,5 db) και min SPL= -65.5db (44.5db) 

 

Το παρακάτω γράφηµα απεικονίζει το ακουστικό φάσµα συχνοτήτων την 
ώρα που χτύπαγε το σφυρί. 
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Από αυτό το γράφηµα παρατηρού ότι η µεγαλύτερη ποσότητα θορύβου 
ηχητικής πίεσης σε db συγκεντρώνεται περισσότερο στη µεσαία περιοχή. 

 

Το παρακάτω γράφηµα απεικονίζει µια µέτρηση που πάρθηκε την ώρα 
που χτύπαγε το τηλέφωνο. 

 

 

Με τη βοήθεια του Environmental Noise Measurement, έχουµε max 
SPL= -25,7db (84,3db) και min SPL= -56,2db (53,8db) 

 

Παρουσιάζουµε και ένα γράφηµα µε το φάσµα συχνοτήτων την ώρα που 
χτύπαγε το τηλέφωνο. 
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Ο λόγος που πήρα το παρακάτω γράφηµα είναι για να παρατηρήσουµε σε 
ποια συχνότητα εµφανίζεται η µεγαλύτερη στάθµη ηχητικής πίεσης, που 
είναι λίγο πιο πάνω από τα 2,4ΚHz. 

 

Το παρακάτω γράφηµα απεικονίζει τη στάθµη ηχητικής πίεσης την ώρα 
που δούλευε ένα τρυπάνι (dremel). 
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Με τη βοήθεια του προγράµµατος παρατηρούµε ότι έχουµε µια µέγιστη 
τιµή max db= -39.2 db (70,7db) και χαµηλότερη τιµή min db= -62.2 db 
(47.8 db). 

 

 

Το παραπάνω γράφηµα απεικονίζει το φάσµα συχνοτήτων την ώρα που 
λειτουργούσε το τρυπάνι. Από το γράφηµα παρατηρούµε ότι ο θόρυβος 
κατανέµεται σε όλο το ακουστικό φάσµα των συχνοτήτων από το 20Hz 
µέχρι τα 20KHz. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η καταγραφή των στάθµεων ηχητικής πίεσης είναι εξαιρετικές, αν 
αναλογιστεί κανείς,όπως προαναφέραµε, ότι για 8 ώρες εργασίας το 
µέγιστο που µπορεί να δέχεται ένα ανθρώπινο αυτί είναι 90db. Άλλωστε 
είχα ενηµερωθεί από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου ότι το εργαστήριο 
και γενικά όλο το κτηριακό συγκρότηµα είναι κατασκευασµένα βάσει 
ευρωπαϊκών προτύπων. 
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

Έγιναν µετρήσεις και στο γραφείο του  κυρίου δροσινόπουλου κάνοντας 
µια σύγκριση των επιπέδων ηχητικής πίεσης µε οµιλία και χωρίς οµιλία 
µόνο µε τον ήχο που παρήγαγαν οι όποιες ηλεκτρικές συσκευές υπήρχαν 
στο γραφείο. 

 

Το παραπάνω γράφηµα απεικονίζει τις στάθµες ηχητικών πιέσεων στο 
γραφείο του καθηγητή µε οµιλία. Από το γράφηµα παρατηρούµε ότι η 
µέγιστη τιµή που µετρήθηκε είναι max db=-41.8 db (68.2 db) και 
µικρότερη τιµή min db=-70.1db (39.9db). 
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Το παραπάνω γράφηµα είναι οι µετρήσεις που πήρα στο γραφείο του 
καθηγητή χωρίς οµιλία. Ο µόνος θόρυβος που υπήρχει ήταν µόνο από 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που ήταν ανοιχτός και όποια άλλη 
ηλεκτρική συσκευή ήταν εκείνη την ώρα σε λειτουργία. Η µέγιστη τιµή 
που πήραµε ήταν max db=-62.5db (47,5db) και η µικρότερη ήταν min 
db=-72.2db (37.8db). 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε15 

Στη συνέχεια πάρθηκαν µετρήσεις στο εργαστήριο Ε15 την ώρα που 
γινόταν µάθηµα και έγινε µια σύγκριση των στάθµεων ηχητικών πιέσεων 
όταν το εργαστήριο ήταν εντελώς άδειο. Πήρα αρχικά µετρήσεις εν ώρα 
µαθήµατος. 
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Τοποθέτησα πρώτα κοντά στο σηµείο όπου η καθηγήτρια έκανε µάθηµα. 
Πήρα συνολικά 12 µετρήσεις. 
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Από τις µετρήσεις που πήρα στο εργαστήριο από τη θέση της 
καθηγήτριας είχαµε µέγιστη τιµή max db=-34.6db (75.4 db) και 
µικρότερη τιµή min db=-65,5 db (44,5db). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Από τα γραφήµατα βγαίνει ένα συµπέρασµα ότι τα επίπεδα ηχητικής 
πίεσης κινούνται σε φυσιολογικά επίπεδα και δεν υπάρχει κάποιος 
κίνδυνος για βλάβη της ακοής. 

 

Στη συνέχεια τοποθέτησα το µικρόφωνο ανάµεσα στους φοιτητές που 
παρακολουθούσαν το µάθηµα, και οι µετρήσεις που πήρα ήταν οι εξής: 
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66 

 

 

 

Από τις µετρήσεις που πήρα στο εργαστήριο από τη θέση της 
καθηγήτριας είχαµε µέγιστη τιµή max db=-32.1db (77.9 db) και 
µικρότερη τιµή min db=-64.2 db (45.8db). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Από τα γραφήµατα βγαίνει ένα συµπέρασµα ότι τα επίπεδα ηχητικής 
πίεσης κινούνται σε φυσιολογικά επίπεδα και δεν υπάρχει κάποιος 
κίνδυνος για βλάβη της ακοής. 

 

Θα κάνουµε µια σύγκριση της ηχητικής πίεσης στο εργαστήριο όταν 
γινόταν µάθηµα και όταν ήταν άδεια η αίθουσα κ ο µόνος θόρυβος που 
υπήρχε µέσα στην αίθουσα ήταν µόνο από τα µηχανήµατα. Οι παρακάτω 
2 µετρήσεις πάρθηκαν µέσα στο εργαστήριο χωρίς να είναι κανείς µέσα. 
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Η µέγιστη τιµή που πήραµε ήταν max db =-61.2db (48.8db) και min db= 
-68.6 (41.4db). 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ Ε 

Μετρήσεις πάρθηκαν, επίσης, και στον διάδροµο των εργαστηρίων του 
κτηρίου και πιο συγκεκριµένα οι µετρήσεις πάρθηκαν την ώρα που 
υπήρχαν άτοµα στο διάδροµο κ όταν ο διάδροµος ήταν εντελώς άδειος. 
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Από τις µετρήσεις όταν υπήρχαν άτοµα στο διάδροµο, η µέγιστη µέτρηση 
που πήραµε ήταν max db=-34,3db (75,7db) και µικρότερη τιµή ήταν min 
db=-52.8db (57,2db). Παρακάτω οι µετρήσεις πάρθηκαν την ώρα που ο 
διάδροος ήταν άδειος. 

 

 

Από αυτές τις µετρήσεις πήραµε ότι η µέγιστη τιµή είναι max db=-
53.1db(56.9db) και µικρότερη τιµή min db=-74.3db (35.7db). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Από τα γραφήµατα βγαίνει ένα συµπέρασµα ότι τα επίπεδα ηχητικής 
πίεσης κινούνται σε φυσιολογικά επίπεδα και δεν υπάρχει κάποιος 
κίνδυνος για βλάβη της ακοής, ακόµα και όταν ο διάδροµος είναι 
γεµάτος µε άτοµα. 

 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ  

 

Οι παρακάτω µετρήσεις πάρθηκαν την ώρα που το κυλικείο ήταν γεµάτο 
µε άτοµα σε ώρα αιχµής. 
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Από τα παραπάνω γραφήµατα παρατηρούµε ότι µέγιστη τιµή είναι max 
db=-25,6db (84.4db) και µικρότερη τιµή min db=-34.4db (75.6db). 

 

 

Το παραπάνω γράφηµα απεικονίζει σε µπάντες συχνοτήτων, σε ποια 
συχνότητα έχουµε τη µεγαλύτερη στάθµη ηχητικής πίεσης και αυτή είναι 
στα 800Hz. 
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Το παραπάνω γράφηµα απεικονίζει ένα spectrogram, µια χρωµατική 
κλίµακα των στάθµεων ηχητικών πιέσεων σε όλο το ακουστικό φάσµα. 

 

Επιπλέον, πάρθηκαν µετρήσεις και ανάµεσα σε άτοµα µέσα στο 
κυλικείο, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω. 
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Από τις παραπάνω µετρήσεις, παρατηρούµε ότι µέγιστη τιµή είναι max 
db=-21.2db (88.8db) και µικρότερη τιµή min db=-32.1db(77.9db). 

 

 

 

Το παραπάνω γράφηµα απεικονίζει τις µπάντες συχνοτήτων σε µια 
δεδοµένη χρονική στιγµή και από αυτό βλέπουµε ότι η υψηλότερη 
ηχητική στάθµη αντιστοιχεί την δεδοµένη χρονική στιγµή στα 200Hz. 
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Το παραπάνω διάγραµµα είναι ένα spectrogram που απεικονίζει σε 
χρωµατική κλίµακα τις ηχητικές πιέσεις σε όλο το ακουστικό φάσµα 
συχνοτήτων. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Από τις παραπάνω µετρήσεις που πήραµε, προκύπτει ότι τα επίπεδα της 
ηχητικής πίεσης κυµαίνονται κοντά στα επιτρεπόµενα όρια. Καλό θα 
ήταν, πέρα από την ενδεχόµενη ατοµική λήψη προστασίας του θορύβου 
από τον κάθε εργαζόµενο, η εφαρµογή ηχοαπορροφητικών υλικών στους 
τοίχους ενδείκνυται ως µια καλή λύση στο πρόβληµα του θορύβου.  

 

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ (SPEECH INTELLIGIBITY)  

 

Η οµιλία και γενικά ο 
ήχος που µετατίδεται σε 
ένα δωµάτιο µέσω ενός 
προσώπου ή ενός 
ηχείου, δεν ακούγεται ή 
δεν γίνεται αντιληπτό 
ως ένα ακριβές 
«αντίγραφο» του 
σήµατος που 

Εικόνα:Environmental Noise Measurement (Πηγή: B&K)  

 αναπαράγεται από την πηγή από κάποια θέση µέσα στο χώρο. ∆εν είναι 
µόνο o ενδεχόµενος θόρυβος που προστίθεται στο σήµα, αλλά και η 
«στρέβλωση» που υφίσταται το σήµα από τις ανακλάσεις και την 
αντήχηση του δωµατίου. Αυτές οι «στρεβλώσεις» που υφίσταται έχουν 
ως αποτέλεσµα της µείωσης της καταληπτότητας της οµιλίας. 

Για τη βελτίωση της ευκρίνειας της οµιλίας, οι οµιλητές προσαρµόζονται 
έτσι ώστε να ταιριάζουν µε το δωµάτιο, π.χ βγάζοντας ήχο πολύ αργά σε 
ένα δωµάτιο µε πολύ αντήχηση ή µιλώντας δυνατά σε δωµάτιο που έχει 
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µεγάλη απορρόφηση του ήχου. Ωστόσο, σε ορισµένες καταστάσεις όπως 
όταν κάνει κάποιος µια ανακοίνωση µπροστά σε ένα ακροατήριο, ο 
οµιλητής δύσκολα µπορεί να προσαρµόσει την οµιλία του και συνεπώς 
το αποτέλεσµα τα λεγόµενα του οµιλητή να µην είναι κατανοητά. 
Τυπικές µέθοδοι για την βελτίωση της καταληπτότητας της οµιλίας είναι 
η ενίσχυση του ήχου σε αµφιθέατρα, η µείωση του χρόνου αντίχησης σε 
αίθουσες συνεδριάσεων ή σε αµφιθέατρα, πρόληψη της ηχούς σε χώρους 
κεκλεισµένους και εξασθένηση του υπόβαθρου θορύβου ( background 
noise). 
 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ (REVERBARATION TIME)  

 

Σε ένα κλειστό περιβάλλον, ένας ήχος συνεχίζει να ανακλάται για ένα 
χρονικό διάστηµα ακόµα και όταν η πηγή του ήχου έχει σταµατήσει να 
εκπέµπει. Αυτή η «παράταση» του ήχου ονοµάζεται αντήχηση. Στην 
αρχή του προηγούµενου αιώνα ο W.C Sabine έκανε µια σηµαντική 
έρευνα σχετικά µε την ακουστική σε αµφιθέατρα και κατέληξε σε µια 
εµπειρική σχέση γνωστή και ως τύπος του Sabine, η οποία είναι η εξής: 

 

 

Όπου:  RT: ο χρόνος αντήχησης ορίζεται ως ο χρόνος που 
απαιτείται για την ένταση ενός ήχου να χαµηλώσει 60 db από τη στιγµή 
που η πηγή του ήχου θα απενεργοποιηθεί απότοµα 

  V: Ο όγκος του αµφιθεάτρου σε m3 

  A: Η συνολική απορρόφηση του αµφιθεάτρου σε m2 sabins. 

Η µονάδα απορρόφησης 1m2sabin αντιπρoσωπεύει µια επιφάνεια ικανή 
να απορροφά ήχο µε τον ίδιο ρυθµό όπως 1 m2 

µιας απόλυτα 
απορροφητικής επιφάνειας π.χ ένα ανοιχτό παράθυρο. 
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Ο παρακάτω πίνακας  παραθέτει κάποιους συντελεστές απορρόφησης 
ανάλογα µε τα υλικά που είναι σε ένα αµφιθέατρο: 

 

ΥΛΙΚΟ 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz 
Αέρας - - - 0,003 0,007 0,02 
Πάνελ 0,15 0,3 0,75 0,85 0,75 0,4 
Γύψος 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 
∆άπεδο 
(µπετόν) 

0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,05 

∆άπεδο 
(ξύλο) 

0,15 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

∆άπεδο 
(χαλί) 

0,1 0,15 0,25 0,3 0,3 0,3 

Κουρτίνες 0,05 0,12 0,15 0,27 0,37 0,5 
 

Ο χρόνος αντήχησης είναι ο κύριος περιγραφέας ενός ακουστικού 
περιβάλλοντος. Ένας χώρος µε ένα µεγάλο χρόνο αντήχησης αναφέρεται 
ως ένα «ζωντανό» περιβάλλον. Όταν ένας ήχος «εξαφανίζεται» γρήγορα 
µέσα σε έναν χώρο αναφέρεται  ο χώρος ως «νεκρός». Έτσι κατά 
συνέπεια ένας λόγος από έναν οµιλητή είναι καλύτερα κατανοητός µέσα 
σε ένα «νεκρό» περιβάλλον απ’ ότι σε ένα «ζωντανό».  Αντίθετα µια 
µουσική µπορεί να ενισχυθεί καλύτερα σε ένα «ζωντανό» περιβάλλον. 
Όµως διαφορετικά στυλ µουσικής απαιτούν και διαφορετικούς χρόνους 
αντήχησης. 

 

Για να µετρήσουµε τον χρόνο αντήχησης πρακτικά σε ένα αµφιθέατρο, 
προσπαθούµε να εφαρµόσουµε ένα κρουστικό σήµα δ(t). Και αυτό γιατί 
το κρουστικό σήµα είναι ένας απλός τρόπος να εφαρµόσουµε µια 
ηχητική πηγή που «κλείνει» απότοµα έτσι ώστε να µετρήσουµε τον 
χρόνο αντήχησης. Έκανα µια µέτρηση στον αµφιθέατρο χατζηνικολάου 
και χρησιµοποίησα ένα µπαλόνι για να το σκάσω, προσοµοιώνοντας µε 
αυτό τον τρόπο ένα κρουστικό σήµα δ(t). Ο λόγος που χρησιµοποιήθηκε 
το µπαλόνι σαν κρουστικό σήµα είναι διότι προσφέρει µεγάλο ύψος, 
καλή ενέργεια σαν σήµα για να υφίσταται ως κρουστικός παλµός και 
µικρή διάρκεια. Ο συνδιασµός των 3 παραπάνω µας δίνει ένα 
αποτέλεσµα πολύ κοντινό στο κρουστικό παλµό. 
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Αξίζει όµως να προσθέσουµε πριν παραθέσω τα αποτελέσµατα να 
αναφέρω τα αποτελέσµατα που µπορούν να παρθούν από τη µέτρηση 
ενός χρόνου αντίχησης σε ένα αµφιθέατρο. 

 

Χρόνοι 
αντήχησης 

0,8s-1.3s 1.4s-2s 2.1s-3s Βέλτιστο 
αποτέλεσµα 

Οµιλία Καλή Μέτρια Κακή-Μη 
αποδεκτή 

0,8s-1.1s 

Σύγχρονη 
µουσική 

Μέτρια Καλή Κακή 1.2s-1.4s 

Χορωδιακή 
µουσική 

Κακή Καλή Μέτρια 1.8s-2s 

  

Κάνοντας τη µέθοδο µε το µπαλόνι για την παραγωγή ενός κρουστικού 
σήµατος, και µε τη βοήθεια του πυκνωτικού µικροφώνου, της κάρτας 
ήχου και του πραγµατικού  χρόνου αναλυτή πήρα το παρακάτω γράφηµα: 

 

 

 

Από το γράφηµα παρατηρούµε ότι µετρώντας 60 db κάτω από την ώρα 
που σκάσαµε το µπαλόνι, ο χρόνος αντήχησης είναι περίπου 1.53s, οπότε 
σύµφωνα µε το πίνακα που παραθέσαµε παραπάνω η αίθουσα 
χατζηνικολάου θεωρείται µέτρια για οµιλία και καλή για να παίζει µια 
µουσική χορωδίας. 
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Την ίδια ακριβώς µέτρηση έκανα και στην αίθουσα B218 για να πάρω 
τον χρόνο αντήχησης. Το αποτέλεσµα που πήρα από τον αναλυτή ήταν 
αυτό: 

 

 

Από το γράφηµα, µετρώντας 60 db κάτω, από την ώρα που σκάσαµε το 
µπαλόνι στην αίθουσα B218, ο χρόνος αντήχησης είναι περίπου 2,1s , 
τιµή που θεωρείται κακή και µη αποδεκτή για οµιλία και για να ακούει 
κανείς µουσική και µέτρια για να παίξει µια χορωδία. 

Ο χρόνος αντήχησης επηρεάζεται από το µέγεθος του χώρου και το ποσό 
των ανακλαστικών ή απορροφητικών επιφανειών. Ένας χώρος µε 
ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες θα απορροφήσουν τον ήχο και θα 
αποτρέψουν τυχόν ανακλάσεις µέσα στο χώρο. Ανακλαστικές επιφάνειες 
θα ανακλούν τον ήχο και θα αυξήσει τον χρόνο αντήχησης. Ως εκ τούτου 
ένας µεγάλος χώρος θα χρειαστεί περισσότερα ηχοαπορροφητικά υλικά 
για την επίτευξη του ίδιου χρόνου αντήχησης σε ένα µικρότερο χώρο. 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (SOUND DISTRIBUTION)  
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Υπάρχει ένα πλήθος εξειδικευµένων µέσων για την απόσβεση του 
χρόνου αντήχησης από χώρους συναυλιών και χώρους εστίασης µέχρι 
και χώρους συνάντησης. Πολλές από αυτές τις τεχνικές βασίζονται στα 
υλικά µε τα οποία κατασκευάζονται οι εσωτερικοί χώροι που 
χρησιµοποιούνται για οµιλίες ή συναυλίες. Γι αυτό τον λόγο οι µετρήσεις 
που έχουν να κάνουν µε την κατανοµή του ήχου είναι σηµαντικές και 
έχουν άµεση ανταπόκριση σε αµφιθέατρα, θέατρα, αίθουσες 
κινηµατογράφων και γενικά όπου µπορεί ένα ήχος να αναπαραχθεί πάνω 
από ένα µεγάλο χώρο. Τέτοιες µετρήσεις γίνονται µε τη χρήση ενός 
µεγαφώνου για την «διέγερση» του χώρου, και στη συνέχεια να 
µετρήσουµε την στάθµη του ήχου, η οποία θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο οµοιόµορφη σε διάφορες συχνότητες και σε διάφορα σηµεία 
εντός του χώρου. 

 

 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ (SOUND INSULATION)  

 

Η ηχητική ενέργεια δεν παραµένει µέσα στο χώρο στον οποίο παράγεται, 
αλλά διαδίδεται σε όλο το χώρο σε διαφορετικές διευθύνσεις, µε 
αποτέλεσµα να κατευθύνεται και σε άλλα δωµάτια ως θόρυβος. Κάθε 
χώρα παγκοσµίως έχει τα δικά της πρότυπα ηχοµόνωσης σε κτήρια, 
ωστόσο µετριέται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Τα κτήρια 
κατασκευάζονται µε τη χρήση πολλών στοιχείων και η ηχοµόνωση 
µπορεί να τεθεί σε «κίνδυνο» από ελαττώµατα που υπάρχουν στα υλικά 
κατασκευής ή ακόµα και την ίδια την κατασκευή. Αρκετά συχνά οι 
παραδοσιακές µετρήσεις θα δείξουν ότι η ηχοµόνωση δεν είναι τόσο 
καλή όσο θα αναµενόταν ή ανάλογα µε τα πρότυπα που καθορίζονται 
από το νόµο. Σε αυτή την περίπτωση µια µέτρηση για την στάθµη 
ηχητικής πίεσης, θα µπορέσει να µας διαγνώσει τη «συνεισφορά» του 
κάθε στοιχείου έτσι ώστε να µπορέσουµε να πετύχουµε την απαραίτητη  
µείωση του ήχου. Άλλος τρόπος είναι να «χωριστεί» το δωµάτιο σε 
τµήµατα και να ελέγχεται µε τον ίδιο τρόπο κάθε τµήµα µέχρι να 
εντοπιστεί το σφάλµα. Στο τοµέα της ηχοµόνωσης συναντάµε 2 
κατηγορίες: 
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� Αεροµεταφερόµενη ηχοµόνωση  
� Συγκρουόµενη µετάδοση ήχου 

 

 

Αεροµεταφερόµενη ηχοµόνωση  

 

Όπως υποδηλώνει και το όνοµα, η αεροµεταφερόµενη ηχοµόνωση είναι 
η διαδικασία κατά την οποία ο ήχος που υπάρχει στον αέρα µειώνεται 
από την παρουσία κάποιου τοίχου ή πατώµατος. Πιο απλοϊκά ο ήχος που 
υπάρχει στον αέρα προσπίπτει σε ένα τµήµα τοίχου ή πατώµατος 
προκαλώντας δονήσεις στο εσωτερικού του τοίχου, οι οποίες στην 
συνέχεια θα µεταφερθούν από την άλλη πλευρά κ να επανακτινοβολείται 
στο διπλανό χώρο. 

 

Εικόνα: Εικονική αναπαράσταση της αεροµεταφερόµενης 
ηχοµόνωσης (πηγή: http://www.pdaltd.com ) 

 



 

Συγκρουόµενη µετάδοση

Η συγκρουόµενη µετάδοση
στοιχεία που προκαλούν κρούση
πόρτα,βηµατισµοί) είναι σε
προκαλώντας δονήσεις που
χώρο και κατ’ επέκταση σε

Εικόνα: Εικονική αναπαράσταση
ήχου (πηγή

 

Συγκρουόµενη µετάδοση ήχου 

συγκρουόµενη µετάδοση ήχου είναι η διαδικασία κατά την οποία
προκαλούν κρούση µέσα στο δωµάτιο (π.χ 

βηµατισµοί είναι σε άµεση επαφή µε την δοµή του χώρου
προκαλώντας δονήσεις που µε τη συνέχεια τους µεταδίδονται σε

κατ επέκταση σε όλο το κτήριο. 

Εικονική αναπαράσταση της συγκρουόµενης µετάδοσης
ήχου (πηγή: uk.rwrockfonvia.inforce.dk )  

79 

διαδικασία κατά την οποία 

δοµή του χώρου 
µεταδίδονται σε όλο το 

 

συγκρουόµενης µετάδοσης 
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∆ΕΊΚΤΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΠΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 

 

1) ∆είκτης ΑΙ (Articulation Index)  

Η καταληπτότητα της οµιλίας είναι µια υποκειµενική απόκριση, οπότε 
µπορεί να µετρηθεί εξετάζοντας τον αριθµό των λέξεων που δεν γίνονται 
αντιληπτές από µια οµάδα εκπαιδευµένων ακροατών. Τα αποτελέσµατα 
εκφράζονται είτε ως ποσοστό, πόσες λέξεις ακούστηκαν ή µε έναν δείκτη 
µε κλίµακα από το 0 ως το 1. Ο δείκτης άρθρωσης λέξεων (AI – 
Articulation Index) µικρότερος από 0,3 δείχνει γενικά ακατανόητη οµιλία 
και ένα δείκτης πάνω από 0,7 δείχνει πως η οµιλία έχει υψηλή ευκρίνεια. 
Μεταβλητότητες µεταξύ διαφορετικών ακροατών, αναπόφευκτα θα 
παράγουν µια µεγάλη διασπορά στα αποτελέσµατα. 

 

Εικόνα: Πίνακας µε τις χαµηλότερες και τις υψηλότερες τιµές 
ηχητικής στάθµης σε db µε τον εµπειρικό συντελεστή 

(Πηγή:www.diracdelta.co.uk) 

 

 

Η συγκεκριµένη πηγή διέθετε και µια απλέτα για τον υπολογισµό του εν 
λόγω δείκτη. Με βάση τη µέτρηση που πήρα στο αµφιθέατρο 
χατζηνικολάου µε τη προσωµοίωση του κρουστικού παλµού µε τη 
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βοήθεια ενός µπαλονιού, το πρόγραµµα κατέγραψε τις εξής ηχητικές 
πιέσεις: 

 

 

 

Το αποτέλεσµα που µας δίνει είναι σε ποσοστό % και είναι 6,5%, 
αποτέλεσµα που σύµφωνα µε το δείκτη AI δείχνει µια κακή 
καταληπτότητα οµιλίας. 

 

2) ∆είκτης PSIL (Preffered Speech Interference Level) 

Μια άλλη προσέγγιση είναι ο δείκτης PSIL (Preffered Speech 
Interference Level), ο οποίος καθορίζεται από ένα σύνολο σταθµών 
ηχητικών πιέσεων. Αυτό συνεπάγεται µέτρηση σήµατος και θορύβου 
πάνω από το φάσµα της οµιλίας ( οι 3 µπάντες οκτάβων µε επίκεντρο τις 
συχνότητες 500Hz, 1KHz και 2KHz). Ο τύπος για να υπολογίσουµε 
αυτόν τον δείκτη είναι ο εξής: 
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PSIL = (Lp500 + Lp1000 + Lp2000)/ 3  db 

 

 

Όπου:  Lp500: το επίπεδο ηχητικής πίεσης για την οκτάβα µπαντών 
στα 500 Hz. 

  Lp1000: το επίπεδο ηχητικής πίεσης για την οκτάβα µπαντών 
στα 1000 Hz. 

  Lp2000: το επίπεδο ηχητικής πίεσης για την οκτάβα µπαντών 
στα 2000 Hz. 

 

3) ∆είκτης STI (Speech Transmission Index) 

Ένας άλλος δείκτης είναι ο STI  (Speech Transmission Index). Είναι ένας 
δείκτης µεταξύ του 0 και του 1 που ποσοτικοποιεί την καταληπτότητα 
οµιλίας, που αναπτύχθηκε στην ολλανδία από τους Tammo Houtgast και 
Herman Steeneken. Η βάση για τον δείκτη STI είναι ότι η 
καταληπτότητα της οµιλίας βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην αργή 
διαµόρφωση του πλάτους ενός ήχου που δρα ως φορέας. Περιγράφει την 
έκταση στην οποία οι αρχικές διαµορφώσεις σε ένα σήµα αλλάζουν από 
ένα σύστηµα µετάδοσης σε επτά οκτάβες από τα 125Hz µέχρι τα 8KHz. 
Επιπλέον ο συγκεκριµένος δείκτης µπορεί να υπολογισθεί χωρίς οµιλητές 
και ακροατές, παρέχοντας ταυτόχρονα πληροφορίες για ον τρόπο µε τον 
οποίο ένα δωµάτιο προκαλεί παραµόρφωση στο σήµα. Ο πίνακας 
παρακάτω µας δείχνει τον δείκτη STI πως υπολογίζεται και πως βγαίνει 
ένα τελικό συµπέρασµα. 

 

Αποτέλεσµα 
καταληπτότητας 

Φράσεις 
κατανοητές 

% 

Φωνητική 
ισορροπία 

% * 

Φράσεις µε 
διάταξη 
σύµφωνο-
φωνήεν-
σύµφωνο % 

STI 
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Εξαιρετικό 100 > 98 > 81 > 0,75 

Καλό 100 93-98 70-81 0,6-0,75 

Μέτριο 100 80-93 53-70 0,45-0,6 

Κακό 70-100 60-80 31-53 0,3-0,45 

Πολύ κακό < 70 < 60 < 31 < 0,3 

 

Εικόνα: Γραφική αναπαράσταση των 3 παραγόντων που καθορίζουν 
τον δείκτη STI (πηγή: http://www.gold-line.com ) 

* : είναι η ιδιότητα µε την οποία µια οµάδα λέξεων που 
χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της ακοής έχει τα διάφορα φωνήµατα   

4) Μέθοδος RASTI 
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Μια ακόµη πιο σύντοµη µέθοδος από την προηγούµενη µέθοδο, είναι η 
µέθοδος RASTI (Rapid Speech Transmission Index). Είναι πιο γρήγορη 
µέθοδος από τη µέθοδο STI µε τη χρήση RASTI ποµπών και RASTI 
δέκτεων. 

Ποµπός RASTI 

Ένας ποµπός RASTI παράγει ροζ θόρυβο (pink noise) στα επίπεδα 59db 
και 50db σε 500Hz και 2KHz οκτάβες ,αντίστοιχα. Με αυτό τον τρόπο 
επιτυγχάνεται η µίµηση του φάσµατος µια µακροπρόθεσµης οµιλίας. Ο 
θόρυβος διαµορφώνεται ηµιτονοειδώς από διάφορες συχνότητες 
ταυτόχρονα, που αντιπροσωπεύουν τις διαµορφώσεις που υπάρχουν σε 
µια κανονική οµιλία. Ο ποµπός εκπέµπει µε κατευθυντικές ιδιότητες που 
θα µπορούσαν να µετρηθούν σε απόσταση ενός µέτρου από το στόµα 
ενός οµιλιτή. 

 

Εικόνα: Ένας RASTI ποµπός (πηγή:  http://www.bruel-ac.com ) 
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∆έκτης RASTI  

Ένα πανκατευθυντικό µικρόφωνο λαµβάνει το µεταδιδόµενο σήµα, το 
οποίο αναλύεται από το δέκτη RASTI για την ανίχνευση των αλλαγών 
που προκαλούνται από το µέσο µετάδοσης. Ο δέκτης και ο ποµπός δεν 
είναι συγχρονισµένοι λόγω του ότι το σήµα είναι επαναλαµβανόµενο. Η 
απόκλιση του λαµβανόµενου σήµατος από το µεταδιδόµενο σήµα 
καταγράφονται για κάθε διαµορφωµένη συχνότητα. Επιπλέον ο δείκτης 
RASTI υπολογίζεται από τη διαµόρφωση παραγόντων µείωσης και 
εµφανίζεται ως ένας αριθµός µεταξύ του 0 και του 1. 

 

Εικόνα: Ένας RASTI δέκτης (πηγή: http://www.bruel-ac.com ) 

 

 

 

 

 

 



86 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

� INVENSENSE - MICROPHONE SPECIFICATIONS EXPLAINED-
APPLICATION NOTE,2013 

� BRUEL & KJAER - SMARTER MINE NOISE MANAGEMENT, 
DENMARK, 2009 

� BRUEL & KJAER – ENVIRONMENTAL NOISE MEASUREMENT, 
DENMARK, 2009 

� BRUEL & KJAER – ENVIRONMENTAL NOISE,DENMARK,2000-2001 
� ΜΗΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ, 2007-2008 

� GERHART BORE/STEPHAN PEUS – MICROPHONES, METHODS OF 
OPERATION AND TYPE EXAMPLES,GERMANY,1999 

� ROB JONES- MICROPHONES,PREAMPS AND 
IMPEDANCE,MICROPHONE DATA LTD,USA, 2010 

� RON TIPTON-MICROPHONE CALIBRATION,AUDIO EXPRESS,2009 
� EUROPEAN COMMISION-POSITION PAPER ON EU NOISE 

INDICATORS,EUROPEAN COMMUNITIES (ISBN 92-828-8953-
X),BELGIUM,2000 

� AUDIO TECHNICA-POLAR PATTERNS,USA/CANADA,2008 
� BRUEL & KJAER-TELETECHNICAL,ACOUSTICAL AND 

VIBRATIONAL RESEARCH-TECHNICAL 
REVIEW,DENMARK,JANUARY 1954 

� JERAD LEWIS-UNDERSTANDING MICROPHONE 
SENSITIVITY,ANALOG DIALOGUE,MAY 2012 

� BRUEL & KJAER-ARCHITECTURAL ACOUSTICS,DENMARK,2010 
� BRUEL & KJAER(K.B. GINN) - ARCHITECTURAL ACOUSTICS (ISBN 

87 87355 24 8),DENMARK,NOVEMBER 1978 
� BRUEL & KJAER- MEASUREMENTS IN BULDING 

ACOUSTICS,DENMARK,JANUARY 1988 
� ARNOLD P.G PETERSON (GENRAD) – HANDBOOK OF NOISE 

MEASUREMENT,MASSACHUSETTS USA,1980 
� ΕΒΕΛΥΝ ΒΑΦΕΙ∆ΟΥ,ΣΠΥΡΟΣ ∆ΡΙΒΑΣ,ΤΡΥΦΩΝ ΓΚΙΝΑΛΑΣ – Ο 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ISBN 960-7678-52-4),2004 
� BRUEL & KJAER – NOISE CONTROL (ISBN 

8787355094),DENMARK,1986 
� BRUEL & KJAER – MEASURING SOUND,DENMARK, SEPTEMBER 

1984 
� ΗΧΟΣ & HI-FI(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΡΟΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ) – 

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ,ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1983 
� SOUND AND VIBRATION MAGAZINE (OLE-HERMAN BJOR)  -  

MEASURE SPEECH INTELLIGIBILITY WITH A SOUND LEVEL 
METER, NORWAY, 2004 

 
 
 



87 

 

 
 
  

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

� http://www.reverberationtime.com 
� UNIVERSITY OF CALIFORNIA - http://ceenve3.civeng.calpoly.edu 
� DIRAC DELTA – SCIENCE AND ENGINEERING ENCYCLOPEDIA - 

http://www.diracdelta.co.uk 
� http://www.embeddedacoustics.com/index.php/speech-transmission-index 
� ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - http://eureka.lib.teithe.gr 
� ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - http://www.ionio.gr 
� ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15135/2/Sapouna_Pe2012.pdf 
� http://electronicslab.eu/el/theoria-ilektronikon/223-eksartima-mikrofono.html 
� SOUND ON SOUND MAGAZINE - 

http://www.soundonsound.com/sos/1995_articles/jun95/microphones.html 
� http://www.zainea.com/micro.htm 
� INVENSENSE – www.invensense.com 
� AUDIO TECHNICA – www.audio-technica.com 
� BRUEL & KJAER – www.bksv.com 
� http://www.mediacollege.com/audio/microphones/impedance.html 
� http://education.lenardaudio.com/en/10_mics_5.html 
� NATIONAL INSTRUMENTS - 

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/FCE0EC0A6B193A028625722E006DE2
98 

 

 

 

 

 


