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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Ειςαγωγικά θέματοσ 

2. Πορεία εκπόνηςησ αρχιτεκτονικήσ μελέτησ 

– κτιριολογικό πρόγραμμα. 

3. Παρουςίαςη ςχεδίων – διαμόρφωςη χώρων 

4. Ειςαγωγικά : Ήχοσ - Ακουςτική 

5. Εφαρμογέσ – Λύςεισ Ακουςτικήσ 

6. Ειδικό θέμα – θόρυβοσ - ηχομόνωςη  

7. Συμπεράςματα 

8. Βιβλιογραφία  

9. Παράρτημα ςχεδίων 
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1. Ειςαγωγικά θζματοσ 

Ανάλυςη θζματοσ 

Το κζμα τθσ πτυχιακισ εργαςίασ είναι ζνα “Ρολυδφναμο 

πολιτιςτικό κζντρο ςτο διμο περιςτερίου”. Η γενικι ιδζα του 

κζντρου αυτοφ είναι ζνασ ςυναυλιακόσ χϊροσ ςε ςυνδιαςμό με ζνα 

ςφγχρονο ωδείο και μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ πολυδφναμο κακϊσ 

οι χϊροι του είναι διαμορφωμζνοι ζτςι ϊςτε να υποςτθρίηουν 

μεγάλο πλικοσ δραςτθριοτιτων. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν μελζτθ ενόσ τζτοιου χϊρου 

κρίνεται θ αρμονικι ςυνφπαρξθ τθσ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ με τθν 

φυςικι επιςτιμθ και ειδικότερα με τα φαινόμενα που παρουςιάηει ο 

ιχοσ. Η αρχιτεκτονικι μελζτθ ζγινε κάτω από τισ ιςχφουςεσ 

νομοκεςίεσ περί χϊρων ςυνάκροιςθσ κοινοφ, με ευελιξία και 

λειτουργικότθτα για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του κοινοφ αλλά με 

βαςικι παράμετρο τθν καλι ακουςτικι των επιμζρουσ τμθμάτων και 

του ςυναυλιακοφ χϊρου. 

Οι ανάγκεσ που κα καλφπτονται με τθ δθμιουργία του κζντρου 

κρίνονται απαραίτθτεσ για τον διμο Ρεριςτερίου κακϊσ το ιδθ 

υπάρχων δθμοτικό ωδείο δεν μπορεί ςε μεγάλο βακμό να 

εξαςφαλίςει τα μουςικά δρϊμενα και τθν αναγκαία μουςικι παιδεία 

προσ το κοινό. Κατόπιν ςυνάντθςθσ με τθν υπεφκυνθ του δθμοτικοφ 

ωδείου Κα. Χείλαρθ καταγράφθκαν όλεσ οι ανάγκεσ περί τάξεων 

μουςικισ παιδείασ αλλά και γενικότερα των χϊρων που πρζπει να 

παρζχει ζνα ςφχγρονο ωδείο με τισ ςθμερινζσ ανάγκεσ του διμου. 

Η αρχικι ιδζα του κζματοσ ιταν ζνασ υπαίκριοσ ςυναυλιακόσ 

χϊροσ, μετά από τθν ζρευνα που διεξάχκθκε για τισ ανάγκεσ του 
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διμου Ρεριςτερίου ςε μουςικό επίπεδο προζκυψε ο κλειςτόσ 

ςυναυλιακόσ χϊροσ ςε ςυνδιαςμό με ωδείο, γεγονόσ που απαιτεί 

ιδιαίτερθ εμβάκυνςθ ςτθν ακουςτικι και ςτα φαινόμενα του ιχου. 

Η παρουςίαςθ τθσ αρχιτεκτονικισ πρόταςθσ του κζντρου και 

όλου του υλικοφ και των πλθροφοριϊν που ζχει ςυλεχκεί κα γίνει με 

αρχιτεκτονικά ςχζδια, επεξθγθματικά διαγράμματα για τθν 

διάρκρωςθ των χϊρων, οπτικό υλικό και ςχζδια ακουςτικϊν 

επεμβάςεων και λφςεων. 

Δήμοσ Περιςτερίου 

  «Στισ 18.1.1934 το Ρεριςτζρι αποςπάςκθκε από το Διμο 

Ακθναίων, ςτον οποίο ανικε και αναγνωρίςκθκε ωσ Διμοσ λόγω του 

μεγάλου πλθκυςμοφ του, ενϊ ςτισ 11.2.1934 διεξάγονται οι πρϊτεσ 

δθμοτικζσ εκλογζσ. Στο Διμο εκείνθσ τθσ εποχισ προςαρτικθκαν οι 

οικιςμοί Ρεριςτζρι, Χρυςαλλίδα, Άνω και Κάτω Γερμανικά, Κτιςτά και 

ο ςυνοικιςμόσ Ροντίων, Αρμενίων. Η μεγάλθ ςυγκομιδι αρχαίων 

ευρθμάτων, ςαρκοφάγοι, αγγεία, μαρμάρινεσ επιτφμβιεσ πλάκεσ, 

αρχαία νομίςματα, κτερίςματα, πιςτοποιοφν τθν ανκρϊπινθ 

παρουςία πριν από 25 αιϊνεσ». 

                          Πθγι : Επίςθμθ Ιςτοςελίδα διμου Περιςτερίου,  http://www.peristeri.gr 

 

«Το Ρεριςτζρι είναι ο 4οσ Διμοσ τθσ χϊρασ και ο μθτροπολιτικόσ 

Διμοσ τθσ Δυτικισ Ακινασ, ςυνορεφει με τουσ Διμουσ Ιλίου (βόρεια), 

Ακθναίων (ανατολικά), Αιγάλεω (νότια), Χαϊδαρίου (δυτικά) και 

Ρετροφπολθσ (βορειοδυτικά). Η επίςθμθ απογραφι τθσ Στατιςτικισ 

Υπθρεςίασ το 2001 εκτιμά τον πλθκυςμό ςε 146.743 δθμότεσ με 

ςφνολο κατοικιϊν 60.519, ενϊ τα Στατιςτικά Δελτία καταναλωτϊν τθσ 

http://www.peristeri.gr/
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ΔΕΗ εκτιμοφν πλθκυςμό πλζον των 350.000 κατοίκων. Διακζτει 

ςυνολικι ζκταςθ 1.100 Ηα από τα οποία θ νομοκετθμζνθ ζκταςθ 

καλφπτει τα 977 Ηα. Η ζκταςθ αυτι παρουςιάηει εικόνα αδιάκοπθσ 

πυκνοδόμθςθσ με μόνθ εξαίρεςθ το ςθμερινό Δθμοτικό Αλςοσ (κοντά 

ςτο Εκκεςιακό Κζντρο) ζκταςθσ 8,5 Ηα. Με τθν ανακεϊρθςθ του 

Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου, προβλζπεται θ επζκταςθ των ορίων 

του Διμου κατά 2.000 ςτρζμματα, θ χωροκζτθςθ δθμοτικϊν 

διαμεριςμάτων, θ επζκταςθ προςταςίασ Ροικίλου Προυσ, θ κακιζρωςθ 

τουριςτικισ και εμπορικισ ηϊνθσ». 

                          Πθγι : Επίςθμθ Ιςτοςελίδα διμου Περιςτερίου,  http://www.peristeri.gr 

 

Εικόνα 1,   ‘Διάρθρωςη ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ςτα δυτικά προάςτια’ 

                                                                                                                                                   Πθγι : Google Earth  

 

http://www.peristeri.gr/
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Επιλογή χώρου  

Η εκρθκτικι ανάπτυξθ του πλθκυςμοφ τα τελευταία χρόνια ςε 

ςυνδιαςμό με τθν ιδιαιτζρωσ μεγάλθ πυκνοκατοίκθςθ καταςτά τθν 

εφρεςθ χϊρου για νζα πολτιςτικά κζντρα αδφνατθ. Μετά από δίμθνθ 

ζρευνα για τθν εφρεςθ κατάλλθλου οικοπζδου θ οποία δεν απζδωςε, 

απευκφνκθκα ςτθν αντιδιμαρχο Ρεριςτερίου και υπεφκυνθ των 

πολιτιςτικϊν Κα. Τςιϊτα θ οποία και με ενθμζρωςε για τον χϊρο τθσ 

ξυλοτεχνίασ. Ο χϊροσ τθσ ξυλοτεχνίασ ζχει κρικεί κατεδαφιςτζοσ 

κακϊσ δεν πλθροφνται πλζον,  οι κανόνεσ αςφαλισ λειτουργίασ. Στθν 

εικόνα που ακολουκεί  με πράςινο χρϊμα είναι θ ξυλοτεχνία, με 

κόκκινο το οικζπεδο ςτο οποίο ανικει θ ξυλοτεχνία και με μπλζ χρϊμα 

θ οδόσ Ραραςκευοποφλου. 

 

Εικόνα 2,  ‘Σο οικόπεδο και η περιοχή κατεδάφηςησ’  

                           Πθγι : Google Earth 
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Ανάγκεσ δημοτικοφ ωδείου 

Για τθν ποιοτικι εξαςφάλιςθ των αναγκϊν του ιδθ υπάρχωντοσ 

ωδείου από το νζο πολιτιςτικό κζντρο, πραγματοποιικθκαν κάποιεσ 

ςυναντιςεισ - ςυηθτιςεισ με τθν υπεφκθνθ του ωδείου Κα. Χείλαρθ. 

Οι ανάγκεσ που καταγράφθκαν είναι : 

 1 studio θχογράφθςθσ 

 1 ςυναυλιακόσ χϊροσ τουλάχιςτον 300 ατόμων  

 10 αίκουςεσ μουςικισ εκπαίδευςθσ 

 1 αίκουςα χορωδίασ 

 1 βιβλιοκικθ μουςικϊν κεμάτων 

Η δυνατότθτα ενόσ πολιτιςτικοφ κζντρου να αλλάηει προφίλ 

δραςτθριοτιτων μζςα από τθν πολυμορφικότθτα των χϊρων του το 

καταςτά πολφ δυναμικό και αποδοτικό για τθ ςφγχρονθ εποχι μασ.     

Ζτςι προτάκθκε ζνα κζντρο το οποίο κα είναι: α) απόλυτα 

λειτουργικό για μουςικι εκπαίδευςθ, μουςικο-τεχνικζσ 

δραςτθριότθτεσ και παρακολοφκθςθ, γενικότερα, μουςικϊν 

κεμάτων και β) ςυνδετικόσ κρίκοσ επαφισ ενόσ καλαίςκθτου 

μουςικοφ περιβάλλοντοσ και ανκρϊπων που χρθςιμοποιοφν το 

κζντρο για άλλεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ ςυνζδρια, ςεμινάρια, 

κινθματογράφο, εκκζςεισ ακόμα και για χαλάρωςθ και διαςκζδαςθ.  

Ο ‘ςυνδετικόσ κρίκοσ’ αυτόσ κρίνεται πολφ ςθμαντικόσ κακϊσ ο 

τρόποσ που επθρεάηει θ μουςικι τον άνκρωπο κακθμερινά είναι 

μοναδικόσ, χαρακτθριςτικά ο Ρλάτων είχε πει: «Η μουςικι είναι θ 

ψυχι του ςφμπαντοσ και δίνει φτερά ςτο νου». 
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Οι ανάγκεσ του ωδείου εξετάςτθκαν με προςοχι και μετά από 

προςωπικι πρόταςθ οι ςτόχοι διαμορδϊκθκαν ωσ εξισ : 

 ςυναυλιακόσ χϊροσ τουλάχιςτον 300 ατόμων με χριςεισ: 

o κινθματογράφοσ 

o ςυναυλίεσ 

o μπαλζτο με ορχιςτρα 

o ακρωατιριο 

o ςεμινάρια 

o ςυνζδρια 

 πολυ-λειτουργικι τάξθ (ςεμινάρια κ.λ.π.) 

 αίκουςα εκμάκθςθσ drums 

 studio θχογράφθςθσ (με χριςθ και για πρόβεσ) 

 δωμάτιο πιάνου  

 αίκουςεσ μουςικισ εκμάκθςθσ 

 piano bar  

 μουςικι βιβλιοκικθ  

 εκκεςιακόσ χϊροσ  

 εργαςτιριο μουςικισ τζχνθσ 

 εργαςτιριο χειροποίθτων μουςικϊν οργάνων 

 

2. Πορεία εκπόνηςησ αρχιτεκτονικήσ μελζτησ – κτιριολογικό 

πρόγραμμα. 
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Φωτογραφική αποτφπωςη  

 

Εικόνα 3, ‘Φωτογραφική αποτφπωςη υφιςτάμενου κτιρίου’ 



                                           
 

     ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ – ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 
 

 

ΑΡΛΑΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ                                                                 Σελ. 10 από 89 
 

 

Εικόνα 4, ‘Φωτογραφική αποτφπωςη υφιςτάμενου κτιρίου’ 
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Εικόνα 5, ‘Φωτογραφική αποτφπωςη υφιςτάμενου κτιρίου’ 
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Εικόνα 6, ‘Φωτογραφική αποτφπωςη υφιςτάμενου κτιρίου’ 
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Εικόνα 7, ‘Φωτογραφική αποτφπωςη υφιςτάμενου κτιρίου’ 
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Σοποθεςία οικοπζδου 

 

Το γεγονόσ ότι θ επιλογι τοποκεςίασ του κζντρου ζγινε με κφριο 

γνϊμονα τθν ζλλειψθ διακζςιμων χϊρων, δεν ςθμαίνει ότι ο χϊροσ 

αυτόσ δεν ενδείκνυται για το πολιτιςτικό κζντρο – ωδείο. Αντίκετα, 

μάλιςτα, αποδεικνφεται ιδανικόσ αφοφ ζχει πολφ ςθμαντικά 

πλεονεκτιματα: 

 Ρολφ μικρότερα επίπεδα κορφβου ςε ςχζςθ με το 

υπάρχων ωδείο που βρίςκεται ςε παράπλευρο δρόμο τθσ 

οδοφ Θθβϊν. 

 Μεγάλθ ροι πεηϊν πολιτϊν, λόγω φπαρξθσ πολφ κοντινοφ 

πεηόδρομου, γεγονόσ που δεν κα επιβαρφνει τθν περιοχι 

με πρόςκετθ προςζλευςθ οχθμάτων. 

 Ρολφ κοντινι τοποκεςία ςε νζα ςτάςθ μετρό. 

 Λόγω επικείμενθσ ανάπτυξθσ με καταςτιματα, κζντρα 

διαςκζδαςθσ κ.α. από τθν επζκταςθ του μετρό, θ ευρφτερθ 

περιοχι κα ζχει μεγαλφτερθ ανάγκθ για πολιτιςτικοφσ 

χϊρουσ. 

 

Στθν επόμενθ εικόνα γίνεται εφκολα αντιλθπτι θ απόςταςθ 

μεταξφ του ςτακμοφ του μετρό και του οικοπζδου του πολιτιςτικοφ 

κζντρου. Ζχουν μαρκαριςτεί με πράςινο χρϊμα θ ευτφτερθ περιοχι 

του μετρό, με κόκκινο το οικόπεδο και με κίτρινο θ ςυντομότερθ 

διαδρομι μεταξφ των δφο. 
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Εικόνα 8,  ‘Απόςταςη οικοπζδου - μετρό’                   

Πθγι : Google Earth, με επεξεργαςία 

 

 Μετά τθν αναγνϊριςθ του οικοπζδου και τθν ακριβι κζςθ για το 

προσ κατεδάφιςθ τμιμα ςυγκεντρϊκθκε όλο το διακζςιμο υλικό από 

τθν πολεοδομία Ρεριςτερίου, όπωσ το τοπογραφικό διάγραμμα και θ 

υφιςτάμενθ δόμθςθ του οικοπζδου και οι όροι δόμθςθσ. 

Όροι δόμηςησ 

Θζςθ Ρεριςτζρι 

Διάταγμα ρυμμοτομίασ 24/1/36 

Ππου πραςιά 
Ρ=15 Ε=200 
Ρρο 9/6/73 
Ρ=10 Ε=180 
Σφςτθμα Ρ.Ε. 
Κάλυψθ 40%  

Χωρίσ πραςιά  
Ρ=10 Ε=200 
Ρρο 9/6/73 
Ρ=6 Ε=112,50 
Σφςτθμα Συνεχζσ 
Κάλυψθ 2/3 

Φψοσ ωσ Γ.Ο.Κ. (Τροπ. 2000) 
Σ.Δ.=1.20 επί Δθμοςκζνουσ 

Σ.Δ.=1.80 επί Ραραςκευοποφλου & Κ. Ραλαμά 
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Εικόνα 9, ‘Σοπογραφικό διάγραμμα του οικοδομικοφ τετραγώνου 419, κτίρια 1 & 6 προσ κατεδάφιςη’ 

Πθγι : Πολεοδομία Περιςτερίου 
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Τφιςτάμενη Δόμηςη 

 

 

Εικόνα 10                                                                                       

Πθγι  : Πολεοδομία Περιςτερίου 
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Εικόνα 11 

                         Πθγι  : Πολεοδομία Περιςτερίου 
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Εικόνα 12 

Πθγι  : Πολεοδομία Περιςτερίου 
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Εικόνα 13 

Πθγι  : Πολεοδομία Περιςτερίου 

Σθμείωςθ: Οι  εικόνεσ 5-8 αποτελοφν τμιμα του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ, εικόνασ 4 και 

διαχωρίςτθκαν για να είναι πιο ευδιάκριτα.  
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Τπολογιςμόσ Προςθήκησ 

Α. ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΑ  

ΚΑΛΥΨΗ  

ΕΡΙΤΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ : 2244,77 Μ2  

ΥΡΑΧΟΥΣΑ ΚΑΛΥΨΗ : 1337,46 Μ2 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ : 907,31 Μ2 

ΔΟΜΗΣΗ 

ΕΡΙΤΕΡΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ : 6900,51 Μ2 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ : 3482,1 Μ2 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΔΟΜΗΣΗΣ : 3418,3 Μ2  

ΠΓΚΟΣ 

ΕΡΙΤΕΡΟΜΕΝΟΣ ΠΓΚΟΣ : 31052,31 Μ3 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΓΚΟΣ : 14478,06 Μ3 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΠΓΚΟΥ : 16574,25 Μ3  

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ : 35 Μ2 ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ 

 

 

Μετά από τθν πλιρθ ανάλυςθ των χϊρων, τα ςτοιχεία από τθν 

πολεοδομία και τθν ςχετικι νομοκεςία, το εμβαδόν τθσ 

πραγματοποιθμζνθσ κάλυψθσ είναι Εκαλ. = 899,00 Μ2 < 907,31 Μ2 

Ακολοφκωσ τα υπόλοιπα πραγματοποιθμζνα ςτοιχεία δόμθςθσ 

τθσ προςκικθσ: 

 

Β. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΠΡΟΘΗΚΗ) 

ΙΣΟΓΕΙΟ : 411,091 Μ2 

Αϋ ΠΟΦΟΣ : 411,091 Μ2 
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Α’ ΠΟΦΟΣ (MAIN STAGE) : 488,00 Μ2 

Β’ ΠΟΦΟΣ : 331,256 Μ2 

Γ’ ΠΟΦΟΣ : 331,256 Μ2 

Γ’ ΠΟΦΟΣ (balconies) : 150,673 Μ2 

Δ’ ΠΟΦΟΣ : 396,186 Μ2 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ : 2519,553 Μ < 3418,3 Μ2 

ΠΓΚΟΣ : 15907,7 Μ3 < 16574,25 Μ3 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ : 2519,5/35 = 72* 

Ηπραγμ. : 18,7 < 21 Μ 

Δ = 3,00 + 0,1*Ηπραγμ. = 3 + 1,87 = 4,87 Μ 

 

*Ο μεγάλοσ αρικμόσ κζςεων δθμιουργεί τθν ανάγκθ 

καταςκευισ 2 υπογείων για λόγουσ ςτάκμευςθσ. 

 

3. Παρουςίαςη ςχεδίων – διαμόρφωςη χώρων 

 

Θα ακολουκιςει θ παρουςίαςθ όλων των ςχεδίων κακϊσ και 

λεπτομερι ανάλυςθ των επιμζρουσ τμθμάτων για τθν καλφτερθ 

δυνατι κατανόθςθ των χϊρων και τθ λειτουργία των επιμζρουσ 

τμθμάτων. 
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Εικόνα 14, ‘3d απεικόνιςη του κτιρίου χωρίσ τοίχουσ’ 
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Εικόνα 15, ‘3d απεικόνιςη του κτιρίου χωρίσ τοίχουσ’ 
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Εικόνα 16, ‘3d (x-ray effect) απεικόνιςη του κτιρίου’ 
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Εικόνα 17. ‘Φωτορεαλιςτική απεικόνιςη του κτιρίου’ 
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Εικόνα 18, ‘Φωτορεαλιςτική απεικόνιςη του κτιρίου’ 
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Εικόνα 19, ‘Φωτορεαλιςτική απεικόνιςη του κτιρίου’ 
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4. Ειςαγωγικά : Ήχοσ - Ακουςτική 

 

Ήχοσ 

«Ο ιχοσ είναι ζνα είδοσ ερεκίςματοσ που φκάνει ςτα αυτιά μασ 

υπό τθν μορφι περιοδικϊν μεταβολϊν ςτθν ατμοςφαιρικι πίεςθ - 

θχθτικά κφματα. Η μονάδα μζτρθςθσ του ιχου (ακουςτικισ ιςχφοσ) 

είναι το γνωςτό ςε όλουσ μασ decibel με ςθμείο αναφοράσ τα 0dB. H 

κλίμακα του decibel είναι λογαρικμικι». 

Πθγι : www.djshop.gr 

Ιδιότθτεσ                                                                              

 Ανάκλαςθ 

 Ρερίκλαςθ  

 Διάκλαςθ  

 Ραρεμβολι 

Χαρακτθριςτικά 

 Συχνότθτα 

 Ρερίοδοσ 

 Μικοσ κφματοσ 

 Ρλάτοσ ταλάντωςθσ 

 Χρόνοσ 

 Κυματομορφι 

 

 

 

http://www.djshop.gr/
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Αρχιτεκτονική ακουςτική 

Η ανάγκθ για τθ ςωςτι παρακολοφκθςθ - ζλεγχο του ιχου και 

κατ’ επζκταςθ, ςτα αςτικά κζντρα, του κορφβου οδιγθςε ςτθν 

ανάπτυξθ μιασ επιςτιμθσ, τθν αρχιτεκτονικι ακουςτικι. Το 

αντικείμενό τθσ είναι θ μελζτθ και θ ςυμπεριφορά του ιχου, ςε 

διάφορουσ κλειςτοφσ χϊρουσ και τθν αλλθλεπίδραςθ που ζχει με τα 

διάφορα αντικείμενα ςτο εςωτερικό των χϊρων αυτϊν (αίκουςεσ 

ςυναυλιϊν,  αμφικζατρα, κζατρα, κινθματογράφοι, όπερεσ, studios, 

ναοί, χϊροι εργαςίασ, ακόμθ και απλζσ κατοικίεσ), με ςκοπό τον 

ζλεγχο του παραγόμενου θχθτικοφ αποτελζςματοσ, του επιπζδου 

κορφβου και αντθχιςεων. Εφαρμόηοντασ ορκά γεωμετρία χϊρων, 

ιδιότθτεσ - τεχνοτροπίεσ υλικϊν και χαρακτθριςτικά ιχου κακίςταται 

δυνατι οποιαδιποτε λφςθ ςε κζματα ακουςτικισ.  

Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα ακουςτικισ. 

 Ελλθνικά – ωμαϊκά χρόνια, (6οσ – 1οσ αι. π.Χ.) Μουςικι, 

εμφάνιςθ ωσ τρόποσ ζκφραςθσ και τζχνθσ, χωρίσ ςτοιχεία 

μελζτθσ κατά επιςτθμονικό τρόπο. 

 Ρυκαγόρασ, (580-500 π.Χ.), αςχολείται με τα πρϊτα 

μουςικά διαςτιματα, επινοεί το μονόχορδο. 

 Vitruvius, (20 π.Χ.), ζγραψε για ακουςτικζσ ιδιότθτεσ 

κεάτρων κακϊσ και παρεμβάςεισ. Αναφζρονται ζννοιεσ 

θχοφσ και αντιχθςθσ. 

 Γαλιλαίοσ, Marsenne, Newton,  (16οσ - 17οσ αι.), 

ολοκλιρωςθ του ζργου του Ρυκαγόρα και διατφπωςθ 

νόμων και εννοιϊν περί ιχου, κυματικισ και ακουςτικισ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%87%CE%BF%CF%82
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 Helmoltz, Γερμανία, αςχολικθκε με τθν   τονικότθτα που 

αποτζλεςε βάςθ για τθν κεωρία τθσ μουςικισ, και 

Reyleigh, Αγγλία, «κεωρία του ιχου», (18οσ - 19οσ  αι.). 

 Sabine, 1895, επιχειρεί τθν πρϊτθ εφαρμογι τθσ ζννοιασ 

«αρχιτεκτονικι ακουςτικι» για κλειςτοφσ χϊρουσ, όταν 

καλείται ςε θλικία 27 ετϊν να βελτιϊςει τθν ακουςτικι ςτο 

Fog Art Museum ςτθν Αγγλία. Το πρόβλθμα με τον κλειςτό 

αυτό χϊρο ιταν ότι ο ιχοσ παρζμενε ςε διάρκεια για 5 ½ 

sec. και επειδι ωσ γνωςτόν οι Άγγλοι ριτορεσ μποροφν να 

ολοκλθρϊςουν 15 ςυλλαβζσ ςε λιγότερο από 5 ½ sec. ιταν 

αδφνατον να είναι κατανοθτζσ ςχεδόν όλεσ οι φράςεισ 

ςτον ευρφ χϊρο. Για να λφςει το πρόβλθμα ςυμπεριζλαβε 

ςτουσ υπολογιςμοφσ το μζγεκοσ του χϊρου, τα κακίςματα, 

ακόμα και τουσ ακροατζσ ςτισ διαλζξεισ. Τα αποτελζςματα 

τθσ μελζτθσ του κατζλθξαν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ 

εμπειρικοφ τφπου:  

Τ = 0.05V/a , T ο χρόνοσ αντιχθςθσ ι reverberation time 

(reverb), V ο όγκοσ του προσ μελζτθ χϊρου ςε κυβικά 

πόδια ,  

a ο ςυνολικόσ ςε τετραγωνικά πόδια  θχοαπορροφθτικά  

καλυπτόμενοσ χϊροσ (sabins). 

Ο τφποσ χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςε απλά αρχιτεκτονικά ηθτιματα 

για απλζσ διαςτάςεισ (γεωμετρικά) χωρίσ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ. 

Δεν ενδείκνυται  για χϊρουσ με τθν μία διάςταςθ πολφ μεγαλφτερθ 

από τθν δεφτερθ και για studios θχογράφθςθσ. 
 

Πθγι : ‘Architectural Acoustics’/ M. David Egan/ επεξεργαςία & μετάφραςθ, wikipedia 
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Ακουςτικά φαινόμενα 

 

Ηχοανάκλαςθ   

Η επιςτροφι του θχθτικοφ κφματοσ κατά τθν πρόςκρουςθ ςε 

λεία επιφάνεια. 

 

Ηχοδιάχυςθ 

Η τυχαία κατανομι του ανακλϊμενου θχθτικοφ κφματοσ κατά 

τθν πρόςκρουςθ ςε επιφάνεια. 

 

Ηχοπερίκλαςθ  

Η αλλαγι τθσ διεφκυνςθσ τθσ θχοδιάδοςθσ, που οφείλεται ςε 

αςυνζχειεσ του μζςου διάδοςθσ. 

 

Ηχοαπορρόφθςθ  

Η ιδιότθτα των υλικϊν να απορροφοφν θχθτικι ενζργεια. 

 

Αντιχθςθ 

Το φαινόμενο κατά το οποίο το θχθτικό πεδίο, μζςα ςε ζνα 

ολικά ι μερικά κλειςτό χϊρο, διατθρείται και μετά τθν παφςθ τθσ 

θχθτικισ πθγισ. Είναι αποτζλεςμα πολλαπλϊν θχοανακλάςεων. 

Αποτελεί πολλζσ φορζσ επικυμθτό αποτζλεςμα εν αντικζςει με τθν 

θχϊ. 
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Ηχϊ 

Συνζπεια των θχθτικϊν ανακλάςεων. Ειδικότερα ςθμειϊνεται 

ότι το αιςκθτιριο όργανο ακοισ του ανκρϊπου μπορεί να διακρίνει 

ςε χρόνο ενόσ δευτερολζπτου 10 διαδοχικοφσ επάλλθλουσ ιχουσ. 

Ζχοντασ υπόψθ ότι θ ταχφτθτα του ιχου ςτο 1/10 του 

δευτερολζπτου είναι 34 μζτρα, ςυνάγεται ότι, όταν το εμπόδιο 

βρίςκεται ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 17 μ. τότε το αυτί 

αντιλαμβάνεται τόςο τον απευκείασ ιχο όςο και τον εξ ανακλάςεωσ 

ο οποίοσ και λζγεται θχϊ. Πταν αυτι θ απόςταςθ (των 17 μ.) είναι 

διπλάςια (34 μ), ι τριπλάςια (51 μ) τότε ςυλλαμβάνεται διςφλλαβοσ 

ι τριςφλλαβοσ θχϊ αντίςτοιχα. 

 

         Αντίκετα όταν θ απόςταςθ είναι μικρότερθ των 17 μ. τότε ο 

απευκείασ ιχοσ ςυγχζεται με τον εξ ανακλάςεωσ με ςυνζπεια να 

λαμβάνεται αυτόσ ενιςχυμζνοσ οπότε και γίνεται λόγοσ για 

αντιχθςθ όπωσ προαναφζρεται. 

 

Συνιχθςθ 

Αποτζλεςμα δφο και περιςςότερων θχθτικϊν πθγϊν 

 

 Στάςιμα θχθτικά κφματα 

Αποτζλεςμα επαλλθλίασ δφο ομοειδϊν θχθτικϊν κυμάτων με 

ίδια ςυχνότθτα και διεφκυνςθ με αντίκετθ φορά. 

 Μζτωπο κφματοσ 

Η διαχωριςτικι επιφάνεια ανάμεςα ςτο μζροσ του μζςου 

διάδοςθσ που είναι ςε ιςορροπία και του διαταραγμζνου 

μζρουσ από το κφμα. Είναι μία ςυνεχισ επιφάνεια ενόσ 
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περιοδικοφ θχθτικοφ κφματοσ που για δεδομζνθ χρονικι 

ςτιγμι ςε όλα τα ςθμεία τθσ, θ διαταραχι ζχει τθν ίδια φάςθ. 

 Επίπεδο θχθτικό κφμα 

Είναι το θχθτικό κφμα ςτο οποίο τα διαδοχικά μζτωπα 

κφματοσ είναι παράλλθλα, επίπεδα και κάκετα ςτθ 

διεφκυνςθ διάδοςθσ. 

 

Ηχοεξαςκζνιςθ 

Είναι θ μείωςθ τθσ ζνταςθσ του θχθτικοφ κφματοσ κατά τθν 

απομάκρυνςθ από τθν θχθτικι πθγι.  

Πθγι : ‘Ακουςτικόσ ςχεδιαςμόσ χϊρων’/Νίκοσ Σςινίκασ, Wikipedia, 

http://www.multilingualarchive.com 

 

Ακουςτικόσ ςχεδιαςμόσ  

Κφριο κζμα κρίνεται, για τα πρϊτα βιματα ενόσ τζτοιου 

ςχεδιαςμοφ θ χριςθ του κλειςτοφ χϊρου. Οι χριςεισ ποικίλουν τόςο 

πολφ όςο και οι παράμετροι που πρζπει να ςυνυπολογίηονται κάκε 

φορά. Τζτοιεσ χριςεισ μπορεί να είναι μία απλι αίκουςα 

διδαςκαλίασ, αίκουςα διαλζξεων, κζατρα, ναοί, αίκουςα 

ςυναυλιϊν, όπερα κ.τ.λ.. 

Οι ακουςτικζσ ςυνκικεσ ςε ζνα ακροατιριο εξαρτϊνται από τθ 

γεωμετρία του χϊρου (ςχιμα, διαςταςεισ κάτοψθσ, όγκοσ ), τισ 

περατωτικζσ επιφάνειεσ, το αρικμό των ακροατϊν κακϊσ και το 

ςχιμα διάταξισ τουσ ςτον χϊρο, εςωτερικι διακόςμθςθ, εξοπλιςμό 

http://www.multilingualarchive.com/
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φωτιςμοφ,   αρχιτεκτονικι ευελιξία και άνετο – ευχάριςτο 

περιβάλλον. 

Μια ικανοποιθτικι ακουςτικι επίλυςθ ενόσ κλειςτοφ χϊρου δεν 

πρζπει να κεωρείται αςυμβίβαςτθ (ι εμπόδιο) με τθ αρχιτεκτονικι 

προοπτικι του χϊρου κακϊσ από μόνεσ τουσ ακουςτικζσ λφςεισ και 

τεχνοτροπίεσ μποροφν να κεωρθκοφν ωσ αρχιτεκτονικόσ 

ςχεδιαςμόσ. 

Βζλτιςτεσ ακουςτικζσ ςυνκικεσ 

 

 Επαρκισ ακουςτότθτα ςε όλα τα ςθμεία 

 Εφρεςθ ςχιματοσ για τθν ελάχιςτθ δυνατι απόςταςθ και 

από το πιο απομακρυςμζνο ςθμείο 

 Καλόσ απευκείασ ιχοσ  

  Οπτικζσ χαράξεισ για τθν εξαςφάλιςθ ικανοποιθτικισ κζασ 

 Κατευκφνςεισ ιχου για τθν εξαςφάλιςθ καλοφ απευκείασ 

ιχου αλλά και ανακλϊμενου 

 Βζλτιςτθ ςχζςθ όγκου ανά ακροατι 

 Ομοιόμορφθ κατανομι διάχυτου ιχου ςτο χϊρο 

 Βζλτιςτοσ χρόνοσ αντιχθςθσ 

 Αποφυγι ακουςτικϊν λακϊν (θχϊ, ςτάςιμα κφματα, 

εςτιάςεισ, ςκιζσ, ςυνθχιςεισ) 

 Επίτευξθ ιςυχου περιβάλλοντοσ από εξωτερικοφσ κορφβουσ 

 
Πθγι : ‘Ακουςτικόσ ςχεδιαςμόσ χϊρων’/Νίκοσ Σςινίκασ 
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5. Εφαρμογζσ – Λφςεισ Ακουςτικήσ 

 

Οπτική χάραξη 

 

 

 

Εικόνα 20 

 

 

Εικόνα 21 

 



                                           
 

     ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ – ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 
 

 

ΑΡΛΑΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ                                                                 Σελ. 47 από 89 
 

 Η ελάχιςτθ απόςταςθ του επιπζδου όραςθσ δφο διαδοχικϊν 

κεατϊν είναι ςτα 12,5 cm, εδϊ υπερβαίνεται ςτα 26 cm. 

Η οριηόντια απόςταςθ μεταξφ των κζςεων κρίνεται επαρκϊσ 

άνετθ ςτο 1 m, εδϊ ικανοποιείται κακϊσ ζχουμε 1,19 m. 

 

Ηχοανακλάςεισ – Χρθςιμότθτα ανακλαςτιρων 

 

 

Εικόνα 22 

τθν εικόνα 22 ζχουν χαραχκεί γεωμετρικά οι θχθτικζσ 

κατεκφνςεισ, κακϊσ και οι ανακλάςεισ από τουσ ανακλαςτιρεσ 

οροφισ. 

Η θχϊ κεωρείται ζνα ακουςτικό λάκοσ το οποίο είναι 

απαγορευτικό ςε όλεσ τισ εφαρμογζσ. Όπωσ προαναφζραμε 

προκαλείται από τθν «κακυςτζρθςθ» του ιχου και αρχίηει να 

εμφανίηεται από τα 34 μζτρα. 
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Η χρονικι αυτι κακυςτζρθςθ (delay) πρζπει να πλθρεί 

κάποιεσ προχποκζςεισ. 

 

Time Delay (ms) 
 

Ακουςτικζσ 
δυνατότθτεσ 

<20  Εξαιρετικό για 
μουςικι και ομιλία 

20-30 Καλό για ομιλία, 
μζτριο για μουςικι 

30-45 Οριακό για ομιλία 

45-60 Μθ επικυμθτό 
>60  Πολφ κακό, ςε μεγάλεσ 

εντάςεισ και τιμζσ 
ζχουμε θχϊ 

 

Πθγι : ‘Architectural Acoustics’/ M. David Egan, μετάφραςθ 

Παρατθροφμε ςτθν εικόνα 23, ότι θ γωνία πρόςπτωςθσ είναι ίςθ 

με τθ γωνία ανάκλαςθσ. 

 

Εικόνα 23 
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Delay (ms)  = (ΠΑ+ΑΒ-ΠΒ)/0.34  

Σο 0.34 οφείλεται ςτθν ταχφτθτα του ιχου: 340m/s 

 Επί τθσ εφαρμογισ, ζχουμε ΠΑ= 2,74 ΑΒ= 8,84 ΠΒ= 8,95 

Άρα delay = 2.63/0.34 = 7.74 ms < 20, ικανοποιείται κακϊσ θ 

χριςθ του χϊρου μασ κα είναι και για ακροάςεισ-διαλζξεισ και 

για μουςικι. 

 

Εικόνα 24 

Μια απομακρυςμζνθ περίπτωςθ:  

ΠΑ =16,6 ΑΒ =4 ΠΒ =19,5 

Delay time =1.1/0.34 = 3.2 

Αναμενόμενα αποτελζςματα κακϊσ ζχει επιλεχκεί ςχιμα του 

χϊρου, ςε ςχζςθ με το πλικοσ των ακροατϊν,  τζτοιο ϊςτε να 

μθν παρουςιάηονται ιδιαίτερα προβλιματα και ακουςτικά λάκθ. 
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Ζνα ςφνθκεσ λάκοσ που προκφπτει ςε ςυναυλιακοφσ χϊρουσ 

είναι θ δθμιουργία θχοφσ από τον πίςω τοίχο του χϊρου.

 

Εικόνα 25 

 

Εικόνα 26 

Σο ακουςτικό λάκοσ μπορεί να αποφευχκεί τοποκετϊντασ ςτθν 

επιφάνεια του πίςω τοίχου θχοαπορροφθτικό υλικό. 
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Εικόνα 27 

τθν εικόνα 27 παρατθροφμε τθν χρθςιμότθτα των θχοανακλάςεων 

απο τουσ πλευρικοφσ ανακλαςτιρεσ. 
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Εικόνα 28, Η εικ. 27 ςε μεγζθυνςη 

Ηχοαπορροφθτικά υλικά 

Είναι τα υλικά εκείνα τα οποία ζχουν ςχετικά μεγάλθ ικανότθτα 

θχοαπορρόφθςθσ. Στθν αρχιτεκτονικι ακουςτικι θχοαπορροφθτικά 

υλικά κεωροφνται:  

 Επενδφςεισ δαπζδων, επιφανειϊν τοίχων και οροφι 

 Άτομα, κουρτίνεσ, χαλιά 

 Αζρασ  

Κατθγορίεσ θχοαπορροφθτικϊν υλικϊν 

 Ρορϊδθ θχοαπορροφθτικά υλικά, ςτο φάςμα υψθλϊν μζχρι 

μεςαίων ςυχνοτιτων (πλάκεσ ξυλόμαλου, παπλϊματα και 

πλάκεσ υαλοβάμβακα, πετροβάμβακασ, ορυκτοβάμβακασ, 

πλάκεσ αφρϊδθσ πολυουρεκάνθσ, μοκζτεσ, χαλιά, κουρτίνεσ, 

ινόπλακεσ ψευδοροφϊν). Στα πορϊδθ θχοαπορροφθτικά 

αναλογικι παράμετροσ απόδοςθσ είναι το πάχοσ τουσ. 
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 Συνθχθτζσ : απορροφθτικζσ διατάξεισ κυρίωσ χαμθλϊν 

ςυχνοτιτων με παλλόμενεσ επιφάνειεσ κατά τθν ανάκλαςθ του 

ιχου. Σθμαντικζσ παράμετροι για τθν απόδοςθ πζραν του 

πάχουσ και του είδουσ του υλικοφ ζιναι και οι διαςτάςεισ τουσ. 

Τα υλικά καταςκευισ των ςυνθχθτϊν μποροφν να είναι : 

νοβοπάν, κόντρα πλακζ, γυψοςανίδεσ, ινοςανίδεσ, πλαςτικά 

φφλλα, τηάμια, κοφφια δάπεδα κ.α. Οι ςυνθχθτζσ διακρίνονται 

ςε δυο κατθγορίεσ: 

o Συνθχθτζσ μεβράνθσ χαμθλϊν ςυχνοτιτων  

o Συνθχθτζσ κοιλότθτασ μεςαίων ςυχνοτιτων 

 

Κοινά απορροφθτικά υλικά 

 

Κεντρική ςυχότητητα f 
οκτάβασ ςε Hz 

 
125 

 
250 

 
500 

 
1000 

 
2000 

 
4000 

Τοίχοσ αςοβάτιςτοσ 0,02 003 0,04 0,05 0,05 0,07 

Τοίχοσ βαμμζνοσ 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

Τοίχοσ, ςυμπαγι τοφβλα 0,16 0,13 0,15 0,11 0,13 0,14 

Μπετόν λείο άβαφο 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 

Γυψοςοβάσ λείοσ κοφφιοσ 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 

Γυψοςοβάσ λείοσ ςε τοίχο 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 

Σοβάσ πεταχτόσ 15mm 0,08 0,15 0,31 0,5 0,61 0,71 

Μάρμαρο, επζνδυςθ 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

αμποτζ, 16mm κενό 4mm 0,18 0,12 0,1 0,09 0,08 0,07 

αμποτζ 20mm, αραιό 0,15 0,11 0,12 0,08 0,08 0,11 

Ραρκζ ςε πάτωμα 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,1 

Ραρκζ ςε ψευτοπάτωμα 0,2 0,15 0,1 0,1 0,05 0,05 

Μοκζτα 5mm ςε δάπεδο 0,04 0,04 0,15 0,3 0,5 0,6 

Μοκζτα 8mm ελεφκερθ  0,04 0,12 0,26 0,5 0,28 0,29 

Χαλί δαπζδου 0,09 0,08 0,21 0,26 0,27 0,4 

Ραρκζ φελλοφ 0,04 0,03 0,05 0,11 0,07 0,02 

PVC 2.5mm ςε δάπεδο 0,01 0,01 0,01 0,03 0,05 0,05 
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Απλό τηάμι 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 

Διπλο παράκυρο 0,1 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 

Ξφλινθ πόρτα πλακάη 0,14 0,1 0,06 0,03 0,01 0,01 
 υντελεςτζσ θχοαπορρόφθςθσ (α)  για διάφορα υλικά ςε αντίςτοιχεσ ςυχνότθτεσ. 

Πθγι : ‘Ακουςτικόσ ςχεδιαςμόσ χϊρων’/Νίκοσ Σςινίκασ 

Άλλεσ εφαρμογζσ που ζχουν τα θχοαπορροφθτικά, εκτόσ του 

ελζγχου των θχϊν (echoes), είναι για τον ζλεγχο αντιχθςθσ 

(reverberation time) και τθν μείωςθ κορφβου. 

Η χρθςιμότθτα των θχοαπορροφθτικϊν κρίνεται πολφ 

ςθμαντικι κακϊσ για κάκε διπλαςιαςμό του ςυνολικοφ ποςοφ ςε 

τετραγωνικά επιφανειϊν ςυνεπάγεται μείωςθ του χρόνου 

αντιχθςθσ ςτο μιςό. Στον ζλεγχο κορφβου, όμωσ οι διακζςιμεσ 

λφςεισ είναι πιο περιοριςμζνεσ και ςφνκετεσ κακϊσ για κάκε 

διπλαςιαςμό των θχοαπορροφθτικϊν ζχουμε μείωςθ του ςυνολικοφ 

κορφβου κατά 3 μόνο dB. Σε κλειςτοφσ χϊρουσ που υποφζρουν από 

υπερβολικά μεγάλεσ εντάςεισ κορφβου διαμορφϊνονται διατάξεισ 

παραγωγισ ιχου τζτοιεσ ϊςτε να δθμιουργοφν ςτάςιμα κφματα και 

να αλλθλοαναιροφνται. 

Πθγι : ‘Architectural Acoustics’/ M. David Egan 

 

Στθν παρακάτω εικόνα δίνονται κάποιεσ τιμζσ για το 

“reverberation time” ςε ςχζςθ με το είδοσ του χϊρου που κζλουμε 

να διαμορφϊςουμε, ςτισ μεςαίεσ ςυχνοτθτεσ 500-1000 Ηz. Ασ 

κυμθκοφμε τον προαναφερκζντα τφπο για τθν αντιχθςθ : Τ = 

0,05V/A 
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Εικόνα 29, ‘Βζλτιςτοσ χρόνοσ αντήχηςησ για διάφορεσ  χρήςεισ κλειςτών χώρων’ 

Πθγι : ‘Architectural Acoustics’/ M. David Egan, ςκαναριςμζνθ ςελίδα 

 

Ο τφποσ του sabine μετατρζπεται ςε : Τ=0,163*V(A+xV) για τα 

μζτρα (από μονάδα μζτρθςθσ ft). O x είναι ο ςυντελεςτισ 

θχοαπορροφθτικότθτασ του αζρα και V ο όγκοσ και μπορεί να 

αμελθκεί, Ο V και A κατά τα γνωςτά. 
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Εικόνα 30 

Στθ εικόνα 30 παρατθροφμε τθν ενεργι διάςταςθ κακ’ φψοσ 

που κα υπολογιςτεί για τον ςυνολικό όγκο, 

ςτθν εικόνα 31 τθν οριηόντια. 

Εικόνα 31 
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Επιλογι θχοαπορροφθτικϊν 

1. Τοίχοι – κάκετα ςτοιχεία: πολτόσ ξφλου, με πεπιεςμζνεσ ίνεσ 

2 inch = 0.025 m, a= 0,62 ςτα 500 Hz και a=0,94 ςτα 1000 Ηz. 

2. Ράτωμα: πολφ βαρφ χαλί ςε μπετό με 0,14 και 0,37 

αντίςτοιχα. 

3. Ανακλαςτιρεσ οροφισ από κόντρα πλακζ 1cm τα οποία 

λειτουργοφν και ωσ θχοαπορροφθτικά (ελάχιςτα), με 0,17 

και 0,09. 

4. Κοινό και κακίςματα από ταπετςαρία απλι με 0,80 και 0,94. 

5. Ρλευρικοί ανακλαςτιρεσ από γφψο πάνω ςε μπετόν με 0,07 

και 0,05. 

 

Εικόνα 32 

τισ παραπάνω εικόνεσ δίνονται τα ςθμεία τοποκζτθςθσ 

θχοαπορρόφθςθσ. 
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Ο όγκοσ υπολογίηεται ςε V = 163,4*15,2 =2483,7 m3 

1) Eτοιχ.=  16,4*8,74=143,34 m2 

2) Eπατ. = 19,5*15,2=296,4μ2 + 121,6m2= 418m2 

3) Εανακλ. Ορ.= 19,8*15,2=300,96m2 

4) Ε κακ.= 58+34=92m2 

5) Εανακλ.πλευρ. = 82 + 82 =164 m2 

500Hz 

Τοίχοι : 0,62*143,34=88,8 sabs 

Ράτωμα : 0,14*418=58,52 sabs 

Ανακλ. Ορο. : 0,17*390,6=51,16 sabs 

Κακ. Κοινό : 92*0,80=73,6 sabs 

Ανακλ.πλευρ. : 164*0,07=11,48 sabs 

     

Οπότε Τ = 0,163*2483,7/282,96= 1,43 sec και ζιναι μικρότερο 

του φάςματοσ που ψάχνουμε 1.6-1.8. Η λφςθ που κα 

ακολουκιςουμε κα είναι να αντικαταςτιςουμε το υλικό των 

ανακλαςτιρων οροφισ κακϊσ κζλουμε να ζχουν τθν ανακλαςτικι 

ιδιότθτά τουσ και κα χρθςιμοποιιςουμε ζνα υλικό λιγότερο 

θχοαπορροφθτικό από κόντρα πλακζ και κα τοποκετιςουμε γφψινα 

φατνϊματα με λεία επιφάνεια ςτθριηϊμενα ςε λατάκια με ςυν/ςτζσ 

ςτα 500 Hz 0,06 και ςτα 1000 Hz  0,05. Ζτςι θ ςυνολικι θχο/τα των 

ανακλαςτιρων οροφισ κα είναι: 0,06*390,6=23,4 sabs.  

Το νζο Τ = 0,163*2483,7/255 = 1,6 sec 

1000Ηz 

Τ=0,163*2483,7/(143,34*0,94+418*0,37+300*0,05+92*0,94+164*0,

05)= 1,01 sec. 
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Για να μειϊςουμε τθν θχοαπορροφθτικότθτα κα προςκζςουμε 

ςτου πίςω τοίχουσ διάτρθτεσ επικαλφψεισ τφπου κυψζλθσ με 

ςυνολικό άνοιγμα 40 % οπότε θ αποδοτικότθτα το υλικοφ μειϊνεται 

ςτο 60 %, γεγονόσ που προκαλεί αφξθςθ του χρόνου αντιχθςθσ ςτο 

1,6 sec αλλά κα προςτατεφει και το θχοαπορροφθτικό υλικό μασ από 

τισ υψθλζσ ςυχνότθτεσ. 

 

 

 

Εικόνα 33 
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Εικόνα 34, ε μεγζνθυςη η εικ. 33 

 

 

Στθ ςυνζχεια, παρατίκεται πίνακασ ςε 3 μζρθ με ςυ/ςτζσ 

θχοαπορρόφθςθσ από διάφορα υλικά και καταςκευαςτικζσ 

τεχνοτροπίεσ. 
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Εικόνα 35 
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Εικόνα 37 

Πθγι : ‘Architectural Acoustics’/ M. David Egan, ςκαναριςμζνεσ ςελίδεσ  
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Σχζςθ όγκου ανά ακροατι 

Ζνα κριτιριο πολφ ςθμαντικό, χοντρικοφ ελζγχου όμωσ, είναι  

ςχζςθ όγκου ανά ακροατι και παρατίκεται πιο κάτω: 

 

Χρήςη χώρου Ελάχιςτοσ Βζλτιςτοσ Μζγιςτοσ 

Χϊροι ομιλίασ 2,30 3,10 4,30 

Αίκουςεσ 
ςυναυλιϊν 

6,20 7,80 10,80 

Ππερεσ 4,50 5,70 7,40 
Κινθματογράφοι 2,80 3,50 5,10 

Εκκλθςίεσ 5,40 7,80 10,50 
Αίκουςα 
πολλαπλϊν 
χριςεων 

5,10 7,10 8,50 

Πθγι : Ακουςτικόσ ςχεδιαςμόσ χϊρων/Νίκοσ Σςινίκασ 

 

Επί του κζματοσ ζχουμε: V/n = 2483,7/220= 11,2 

Πταν θ ςχζςθ όγκου ανά ακροατι είναι αρκετά μικρότερθ από τθν 

βζλτιςτθ τότε ςθμαίνει οτι δεν πρζπει να τοποκετθκοφν 

θχοαπορροφθτικά, γεγονόσ που οδθγεί ςε πικανά ακουςτικά λάκθ 

κακϊσ οι επιφάνειεσ ςτο χϊρο κα είναι μόνο ανακλαςτικζσ. Στθν 

αντίςτροφθ περίπτωςθ πράγμα που ςυμβαίνει τϊρα κα πρζπει να 

τοποκετθκοφν θχοαπορροφθτικά, αφοφ ζχουν τοποκετθκεί ιδθ και 

ζχει ελεχκεί θ ποςότθτα και θ κζςθ τουσ μία λφςθ είναι να 

προςτεκοφν κακίςματα ακροατϊν τα οποία κα λειτουργοφν και ωσ 

θχοαπορροφθτικά, εφ’ όςον το επιτρζπει θ κάτοψι μασ. 
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Εικόνα 38 

Αριςτερά οι κατόψεισ του main stage και δεξιά οι κατόψεισ των 

εξωςτϊν (balconies). Κάτω οι κατόψεισ μετά τθν διαμόρφωςθ, 

νζοσ αρικμόσ κζςεων 290, ζτςι θ ςχζςθ όγκου ανά ακροατι κα 
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είναι ςτο 8,5 ςτθ μζγιςτθ μεν αλλά θ καλφτερθ δυνατι 

δεδομζνου του περιοριςμζνου χϊρου τετραγωνικϊν.  

 

Ρερίπτωςθ ακροατθρίου 

  Για ζνα πολυχρθςτικό κλειςτό χϊρο κα πρζπει να μελετθκεί και 

θ περίπτωςθ των διαλζξεων κατά τθν οποία απαιτείται μικρότερθ 

ςχζςθ όγκου ανά ακροατι και μικρότερο χρόνο αντιχθςθσ κακϊσ 

για τθν ομιλία θ αντιχθςθ δεν είναι πολφ επικυμθτό αποτζλεςμα. 

Ζνασ χϊροσ ακρωατθρίου απαιτεί διαδραςτικότθτα και επειδι 

πολλζσ φορζσ ο εξϊςτθσ δεν ενδείκνυται για αυτό, προςαρμόςτθκαν 

ειδικά οι ανακλαςτιρεσ οροφισ να κλείνουν τον εξϊςτθ με 

αποτζλεμα να μειϊνεται ο ενεργόσ όγκοσ και να δθμιουργεί ςτο 

κοινό ζνα αίςκθμα οικειότθτασ. 

Ο νζοσ όγκοσ, όπωσ φαίνεται και ςτθν παρακάτω εικόνα κα ζιναι 

V=71,15*15,2=1086,8m2. Σχζςθ όγκου ανά ακροατι κα είναι : 

1086,8/180=6, οπότε κα χρειαςτεί επιπλζον θχοαπορροφθτικι 

επιφάνεια. 

Ιδανικι λφςθ για χϊρουσ οι οποίοι προορίηονται για 

περιςςότερεσ από μία χριςεισ είναι να τοποκετοφνται μεταβλθτζσ 

θχοαπορροφθτικζσ διατάξεισ και υλικά. 

Για το πρόβλθμα όγκου ανά ακροατι κα χρθςιμοποιιςουμε το 

βοθκθτικό panel που κα προςτεκεί για τθν αποφυγι θχθτικισ ςκιάσ, 

για τθν επιπλζον θχοαπορροφθτικι επιφάνεια, όπωσ φαίνεται 

παρακάτω. 
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Εικόνα 39 

Ρερίπτωςθ ςυναυλιϊν 

Σε περίπτωςθ που ςτον χϊρο πραγματοποιείται αποκλειςτικά 

ςυναυλία ι ρεςιτάλ πιάνου κ.τ.λ., χωρίσ ςυνοδεία χορευτικοφ ι 

μπαλζτου τότε υπάρχει θ δυνατότθτα επζκταςθσ του αρικμοφ 

κζςεων με τον μθχανιςμό αυτόματθσ βφκιςθσ, όπωσ φαίνεται από 

τα τόξα ςτθν εικόνα 20. Για τθν κλιμακωτι διαμόρφωςθ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν είτε πτυςςόμενα επιπλζον κακίςματα είτε 

βακμιαία αφξθςθ με γυψοςανίδα (με κατάλλθλθ επίςτρωςθ) των 

επιπζδων των αρχικϊν κακιςμάτων. Μζτα τθν διαμόρφωςθ 

προκφπτουν εϊσ και 62 δυνατζσ κζςεισ, με τελικό ςφνολο τισ 352. Η 



                                           
 

     ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ – ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 
 

 

ΑΡΛΑΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ                                                                 Σελ. 68 από 89 
 

προςκικθ των επιπλζων κακιςμάτων παρουςιάηεται ςτθν επόμενθ 

εικόνα.  

 

Εικόνα 40 
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Κινθματογράφοσ – προβολζσ 

Με διάφορα τεχνικά μζςα, θχεία, projectors και γενικότερα 

εξοπλιςμό για κινθματογράφο και διάφορεσ προβολζσ, μετά από 

ειδικι μελζτθ για τεχνολογικά υποςτθριγμζνο ιχο, κακίςταται 

δυνατι και αυτι θ χριςθ. Αξίηει να ςθμειωκεί, βζβαια, ότι μια 

τζτοια μελζτθ μπορεί  να διαφζρει πολφ ςε ςχζςθ με μία μελζτθ για 

τον φυςικό ιχο ενόσ χϊρου και μπορεί να φζρει αντικρουόμενα 

αποτελζςματα, πολλζσ φορζσ όμωσ θ μεγάλθ ανάπτυξθ τθσ 

τεχνολογίασ ςτο χϊρο του ιχου δίνει μεγαλο φάςμα εναλλακτικϊν 

επιλογϊν. 

Ο χϊροσ του Studio 

 

Εικόνα 41 
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Ο χϊροσ του studio αποτελείται από δφο βαςικοφσ χϊρουσ τα 

καλϊσ μονωμζνα δωμάτια για τθν ηωντανι παραγωγι μουςικισ των 

δθμιουργϊν τα λεγόμενα play rooms ι live rooms και τον χϊρο του 

control room ςτον οποίο εμπεριζχονται θ κονςόλα ιχου, τα 

μαγνθτόφωνα ι οι ψθφιακζσ πια ςυςκευζσ θχογράφθςθσ, ειδικά 

θχεία studio – παραγωγισ, μθχανιματα επεξεργαςίασ ιχου για 

φίλτρα και εφζ ςτισ μίξεισ ιχου και γενικότερα άλλεσ ςυςκευζσ 

αναπαραγωγισ ι και παραγωγισ όπωσ synthesizers κ.τ.λ. Η επιλογι 

τοποκζτθςθσ του studio ςτον υπόγειο χϊρο του κζντρου ζγινε με 

κριτιρια καλισ απομόνωςθσ από εξωτερικοφσ κορφβουσ όπωσ από 

προςζλευςθ του κοινοφ λόγω ςυναυλιακοφ χϊρου και από 

παράγοντεσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ. Αξίηει να ςθμειωκοφν ότι, 

α) το μζγεκοσ του control room εξαρτάται από τι απαιτιςεισ που 

πρζπει να εξαςφαλιςκοφν π.χ. αν το studio προδιαγράφεται για 

θχογραφιςεισ, πζραν του τφπου stereo mix, ςε 5.1 ι 7.1 κ.τ.λ. 

χρειάηεται αναλογικά μεγαλφτεροσ χϊροσ, β) ο χϊροσ ςτο πίςω 

μζροσ του control room είναι και για τθν αποκικευςθ των βαρζων 

μθχανθμάτων (machine room)  τουλάχιςτον παλιά, ωσ επί των 

πλιςτων ςτθν αναλογικι εποχι του ιχου, αλλά και για τθν μόνωςθ 

από το εξωτερικό περιβάλλον του studio . 

Πθγι : www.noiz.gr, www.vicoustic.com, www.musicinfo.gr  

 

http://www.noiz.gr/
http://www.vicoustic.com/
http://www.musicinfo.gr/
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Εικόνα 42 

Σχιμα κάτοψθσ του studio 

 

Εικόνα 43 
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Το flutter echo (κυμματϊδθσ θχϊ), ςυνικωσ προκαλείται από 

τθν επαναλαμβανόμενθ εςω-ανάκλαςθ τθσ θχθτικισ ενζργειασ 

μεταξφ παράλλθλων τοίχων και πρζπει να αποφεφγεται γιατί 

δθμιουργεί ζνα ευδιάκριτο βοφιςμα υψθλϊν ςυχνοτιτων. Είναι 

ευνόθτο ότι κατά τθν μελζτθ – καταςκευι τζτοιων χϊρων πρζπει να 

αποφεφγονται οι ςυμμετρίεσ και οι παράλλθλοι τοίχοι. 

Αριςτερά παρατθροφμε το ςχιμα του studio που ζχει επιλεγεί 

ςε ςχζςθ με ζνα τετραγωνικό και δεξιά κάποιεσ πικανζσ διευκφνςεισ 

των flutter echoes για τετραγωνικό ςχιμα.  

Αριςτερά ζχει επιςθμανκεί και μία διάςταςθ τοίχου θ οποία 

πικανόν να χρειαςτεί θχοαπορροφθτικό υλικό, αυτό όμωσ εξαρτάται 

από τθν περατωτικι επιφάνεια του τοίχου δθλαδι εάν οι επιφάνειεσ 

δεν είναι πολφ λείεσ τότε δεν είναι αναγκαίο. Στισ επόμενεσ δφο 

εικόνεσ παριςτάνονται οι οι δυνατζσ διαμορφϊςεισ του play room. 
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Εικόνα 44 
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Εικόνα 45 

Σθμειϊνεται ότι το vocal booth είναι ο ξεχωριςτόσ, καλά 

μονωμζνοσ χϊροσ από τον ευρφτερο για τθν θχογράφθςθ τθσ φωνισ 

και αντίςτοιχα για τθν θχογράφθςθ των drums το drummer booth. 

Σφμφωνα με τθν εικόνα 29 για ζνα studio το reverberation time 

πρζπει να βρίςκεται ςτο φάςμα 0,3-0,6.  
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Από τισ εικόνεσ 35-37 μποροφμε να επιλζξουμε 

θχοαπορροφθτικά υλικά, κακϊσ αναφζρονται και οι αντίςτοιχοι 

ςυντελεςτζσ θχο/τασ, για τθ μελζτθ του επικυμθτοφ χρόνου 

αντιχθςθσ του studio. 

 

Επιλογι θχοαπορροφθτικϊν για το studio 

 5 τοίχοι (περιμετρικά) με εμβαδόν 51,72 m2 : γφψοσ ςε 

τοφβλο με ςυντε/ςτι θχοαπορρόφθςθσ ςτα 500 Hz 0,02 και 

ςτα 1000 0,03 

 Ράτωμα με εμβαδό 34,7 m2 : βαρφ χαλί ςε μπετόν με 0,14 

και 0,37 

 Ταβάνι με εμβαδόν 34,7 ,m2 : ψεκαςμζνεσ ίνεσ με 

κυτταρίνθ 2,54 cm ςε μπετόν με 0,75 και 0,98 

 2 κουφϊματα με ςυνολικό εμβαδόν 12 m2 : μεγάλο βαρφ 

τηάμι με 0,04 και 0,03 

Ο χρόνοσ αντιχθςθσ Τ για τα 500 Hz κα είναι : Τ = 

0.163*102,365/32,95= 0,51. Και για τα 1000 Hz κα είναι : 

Τ=0,163*102,365/48,76= 0,34, όπου 102,365 ο ςυνολικόσ όγκοσ V 

του studio. Ο χρόνοσ αντιχθςθσ που βρζκθκε για τα δεδομζνα υλικά 

είναι μζςα ςτο φάςμα 0,3-0,6 οπότε και αποδζχεται. 

Για τα δφο δωμάτια των drums, το booth του studio και τθν τάξθ 

εκμάκθςθσ, λόγω των μικρϊν διαςτάςεων δεν χρειάηεται 

τοποκζτθςθ ανακλαςτιρων, όπωσ κα περίμενε βζβαια κανείσ, αλλά 

θχοαπορροφθτικϊν υλικϊν. Τα δωμάτια των drums χρειάηονται 

ιδιαίτερθ προςοχι κακϊσ καλφπτουν ευρφ φάςμα ςυχνοτιτων. Ζνα 

υλικό θχοαπορρόφθςθσ το οποίο ςυχνα προτιμάται είναι ο 

πετροβάμβακασ και ςυνικωσ επιλζγεται ςε ζνα μεγάλο τοίχο 

αναλογικά των διαςτάςεων του δωματίου. Η υπερβολικι ενίςχυςθ 
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με θχοαπορροφθτικά φζρνει πολλζσ φορζσ εντελϊσ αρνθτικά 

αποτελζςματα κακϊσ ο χϊροσ κα είναι “νεκρόσ” ακουςτικά.  

«Ο πετροβάμβακασ ανικει ςτθν κατθγορία των ινωδϊν 

μονωτικϊν υλικϊν. Οι ίνεσ διαμζτρου μικρότερθσ από 4 ι 5μm, 

προζρχονται από ορυκτά, όπωσ ο βαςάλτθσ, ο αςβεςτόλικοσ, ο 

δολομίτθσ και ο βωξίτθσ». 

 

 

 

                                Εικόνα 46            

Πθγι:   http://www.alto.gr 

Μια από τισ πιο αποδοτικζσ αλλά και πολφ δαπανθρζσ διαμορφϊςεισ 

για χϊρουσ drums είναι το γνωςτό ‘room in a room’, δθλαδι ζνα δωμάτιο 

μζςα ςε ζνα δωμάτιο με ψευδοδάπεδο. 

http://www.alto.gr/
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To control room του ςυναυλιακοφ χϊρου και θ διπλι τάξθ. 

 

Εικόνα 47 

Control room 

 

Το control room ενόσ ςυναυλιακοφ χϊρου δεν διαφζρει από τα 

ςθμεία μελζτθσ ενόσ studio θχογράφθςθσ για το οποίο 

προαναφζρκθκε. Σθμαντικό πρόβλθμα όμωσ προκφπτει κατά τθ 

δθμιουργία του χϊρου κακϊσ τα περικϊρια για να τθρθκεί θ 

ακουςτικι γεωμετρία γφρω από τθ ςυγεκριμζνθ κζςθ είναι 

περιοριςμζνα. Ζτςι θ μελζτθ κα επικεντρωκεί μζςω 
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θχοαπορροφθτικϊν. Η επόμενθ εικόνα ςυγεντρϊνει τα βαςικά 

ποροβλιματα. 

 
      

 

Εικόνα 48 

 

Μια καλι προτεινόμενθ λφςθ είναι να τοποκετθκοφν 
περιμετρικά ανομοιόμρφεσ ανακλαςτικζσ επιφάνειεσ για τθν 
θχοδιάχυςθ και θχοαπορροφθτικά ςε δάπεδο και οροφι.  
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Εικόνα 49 

Επιλζγονται τα εξισ υλικά : για τουσ τοίχουσ περιμετρικά, 

τοποκετοφμε γφψινθ επιφάνεια ςε λατάκια 2,5 cm ςε μπετόν με 

ςυ/ςτθ θχοαπορροφθτικότθτασ ςτα 500 Hz, 0,07 και ςτα 1000 Hz, 

0,05, για το ταβάνι ψεκαςμζνεσ ίνεσ κυτταρίνθσ 0,305 m ςε μπετόν, 

με 0,75 ςτα 500 και 0,98 αντίςτοιχα ςτα 1000 και ςτο πάτωμα ξφλινο 

παρκζ ςε μπετόν με 0,07 και 0,06. Συμπεριλαμβάνοντασ τον όγκο V = 

52.295 m3 υπολογίςτθκε ο χρόνοσ αντιχθςθσ για τα 500 Hz με Τ = 

0,48 sec και ςτα 1000 Hz με Τ = 0,41 sec, αποτζλεςμα το οποίο 
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αποδζχεται κακϊσ βρίςκονται ςτο επικυμθτό φάςμα χρόνου 

αντιχθςθσ για control rooms. 

Η διπλή τάξη 

Η διπλι τάξθ ζχει τθ δυνατότθτα επζκταςθσ ςε δφο επιμζρουσ 

τάξεισ, γεγονόσ πολφ κετικό κακϊσ επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ 

λειτουργία δφο διαφορετικϊν μακθμάτων ςε μία τάξθ. Από τθν 

άλλθ, ςε φάςθ ενοποίθςθσ, αυξάνεται ςθμαντικά ο χϊροσ και ζτςι 

μπορεί να φιλοξενιςει όχι μόνο μία μεγάλθ τάξθ διδαςκαλίασ αλλά 

και αίκουςα ακρωατθρίου ςε ςεμινάρια και ςυνζδρια. 

Για τθ ςωςτι μελζτθ του χϊρου πρζπει να μελετθκοφν και 

ξεχωριςτά και ςαν ςφνολο οι δφο τάξεισ. 

 

Εικόνα 50 
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Από τθν εικόνα 29, για τάξεισ ο βζλτιςτοσ χρόνοσ αντιχθςθσ 

κυμαίνεται ςτο 0,6-0,8 ενϊ για διαλζξεισ 0,7-1,1, ζτςι για να 

καλφψουμε και τισ δφο περιπτϊςεισ κα πρζπει ο χρόνοσ αντιχθςθσ 

να κυμαίνεται ςτο 0,7-0,9. 

Α’ τάξθ : Εμβαδόν = 18,201m2, όγκοσ V = 18,201*2,95 = 53,693m3, 

περίμετροσ = 16,987m – 2,256m(τοίχοσ αυξθμζνθσ μόνωςθσ) = 

14,731m. Υλικά : για το ταβάνι κόντρα πλακζ 1cm με ςυ/ςτθ 

θχοαπορρόφθςθσ ςτα 500 Hz 0,17 και ςτα 1000 Hz 0,09,  για το 

πάτωμα βαρφ χαλί ςε αδιάβροχο λατζξ ςτθριηόμενο ςε αφρϊδεσ 

ελαςτικό με 0,39 και 0,34 αντίςτοιχα, για τουσ τοίχουσ ελαφριά 

κουρτίνα 341gr/m2 επίπεδθ ςτον τοίχο με 0,11 και 0,17, για τον τοίχο 

αυξθμζνθσ θχο/τασ βαριά κουρτίνα 608gr/m2 ντραπζ (με πτυχϊςεισ) 

ςτον μιςό τοίχο με 0,55 και 0,72. Υπολογίηοντασ προκφπτουν 

Τ500=0,67 sec. και Τ1000=0,73 sec. 

Β’ τάξθ : Εμβαδόν = 37,86m2 και V = 111,687m3. Χρθςιμοποιϊντασ τα 

ίδια θχοαπορροφθτικά υλικά με εκείνα τθσ Α’ τάξθσ εκτόσ του τοίχου 

αυξθμζνθσ θχοαπορροφθτικότθτασ προκφπτουν Τ500 = 0,75sec. και 

Τ1000 = 0,88sec. 

Το γεγονόσ ότι θ θχοαπορροφθτικότθτα επιτεφχκθκε με ίδια 

υλικά και οι επιμζρουσ χρόνοι αντιχθςθσ είναι ςχετικά πολφ κοντά 

τότε επαλλθλικά ο ενιαίοσ χϊροσ κα ζχει τα ίδια χαρακτθριςτικά. 

 

Οι ατομικζσ τάξεισ του Β’ ορόφου  

Για τισ ατομικζσ τάξεισ του Β’ ορόφου δεν χρειάηεται ειδικι 

μεταχείρθςθ ςε θχοαπορροφθτικά υλικά και ακουςτικι γεωμετρία 
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λόγω μικροφ μεγζκουσ το ίδιο ιςχφει και για τισ δυο αίκουςεσ ςτον Γ’ 

όροφο, οι απλζσ ελαφριζσ κουρτίνεσ παρακφρων είναι αρκετζσ. 

Αίθουςα πιάνου  

Για τθν αίκουςα πιάνου κα εφαρμοςτεί θχοαπορροφθτικι 

μεταχείρθςθ ίδια με εκείνθ τθσ διπλισ τάξθσ, κακϊσ θ χριςθ κα 

είναι ίδια. Με ίδια θχοαπορροφθτικά υλικά ο χρονόσ αντιχθςθσ 

είναι Τ500 = 0,76 sec. και Τ1000 = 0,90 sec. για εμβαδόν ίςο με 

40,491m2 και όγκο 119,45m3, και είναι αποδεκτά κακϊσ το 

επικυμθτό φάςμα είναι 0,7-0,9 sec. 

 

6. Ειδικό θζμα – θόρυβοσ - ηχομόνωςη 

Ήχοσ είναι κάκε μεταβολι τθσ πίεςθσ του αζρα ι άλλου μζςου, 

που είναι ικανι να ερεκίςει τθν αίςκθςθ τθσ ακοισ και να γίνει 

αντιλθπτι από τον άνκρωπο. Ο ανεπικφμθτοσ, ενοχλθτικόσ ι και 

απλά δυςάρεςτοσ για τον άνκρωπο ιχοσ λζγεται κόρυβοσ. Από 

φυςικι άποψθ κόρυβοσ είναι ζνα ςφμπλεγμα θχθτικϊν κυμάτων με 

ελάχιςτθ ι καμιά περιοδικότθτα.  

   «Ο άνκρωποσ ακοφει το απλό κουδοφνιςμα ςτα 20 dB, τθ 

ςυνθκιςμζνθ ομιλία και τθν ελαφρά κυκλοφορία του δρόμου ςτα 60 

dB και τθν κόρνα του αυτοκινιτου ςε 100 dB. Το όριο πόνου 

ευρίςκεται ςτα 140 dB». 

                                             Πθγι: ‘Μονϊςεισ Δομ. Ζργων’/Νίκοσ  Παπαχαραλάμπουσ 
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STC 

       «Η STC (Sound Transmission Class)  είναι θ αρικμθτικι 

κατάταξθ που δείχνουν πόςο καλά ζνασ διαχωριςτικόσ τοίχοσ 

αδυνατίηει ιχο που βρίςκεται ςτον αζρα. Πςο πιο μεγάλθ είναι θ 

τιμι τόςο πιο πολφ αδυνατίηει τον ιχο το ςφςτθμα τοιχοποιίασ που 

χρθςιμοποιείται και τόςο καλφτερα θχομονϊνει το χϊρο. Δθλαδι 

όςο μεγαλφτερθ είναι θ τιμι τόςο καλφτερα απομονϊνει το 

περιβάλλον από εξωτερικοφσ παράγοντεσ».     

Τιμι 
STC 

Τι ακοφγεται: 

25 
Φυςιολογικι ςυνομιλία μπορεί να ακουςτεί και να κατανοθκεί 
πολφ εφκολα και ευκρινϊσ ανάμεςα μζςω τοίχου. 

30 
Υψθλζσ ομιλίεσ μποροφν να κατανοθκοφν αρκετά εφκολα. Μια 
κανονικι ςυνομιλία μπορεί να ακοφγεται αλλά δεν μπορεί να 
κατανοθκεί. 

35 
Υψθλόφωνεσ ςυνομιλίεσ μποροφν ακουςτοφν αλλά όχι να 
κατανοθκοφν. 

40 Αρχικό ςτάδιο για θςυχία 

42 Υψθλόφωνεσςυνομιλίεσακοφγονταιςανμουρμουρθτά 

45 
Υψθλόφωνεσ ςυνομιλίεσ δεν ακοφγονται, το 90% του πλθκυςμοφ 
ςτατιςτικά δεν ενοχλείται από αυτζσ. 

50 
Ρολφ δυνατοί ιχοι όπωσ από μουςικά όργανα ι ςτερεοφωνικά, 
μποροφν οριακά να ακουςτοφν. 99% του πλθκυςμοφ δεν 
ενοχλείται. 

60+ 
Αδιαπζραςτθ μόνωςθ, οι περιςςότεροι ιχοι δεν μποροφν να 
ακοφγονται. 
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Τφποσ Τοίχου Βακμόσ STC 

Ζνα φφλλο γυψοςανίδασ ςε κάκε μεριά με 
51mmυαλοβάμβακα 

44 

Ζνα φφλλο γυψοςανίδασ ςε κάκε μεριά με 
76mmυαλοβάμβακα 

46 

Δφο φφλλα γυψοςανίδασ ςε κάκε μεριά με 
51mmυαλοβάμβακα 

51 

Δφο φφλλα γυψοςανίδασ ςε κάκε μεριά με 
76mmυαλοβάμβακα 

56 

Τοφβλο 100mm πάχουσ 45 

Τςιμεντότουβλο 102 x 203 x 406 mm 40 
 Ρθγι : http://www.alphaturn.gr , Architectural Acoustics’/ M. David Egan 

Σθμείωςθ : STC είναι βακμονόμθςθ θχομόνωςθσ ςτισ ΗΡΑ, το Rw αντίςτοιχα για Ευρϊπθ 

Επί του κζματοσ κα χρθςιμοποιθκεί μεταξφ των χωριςμάτων 

που χρειάηονται μεταχείρθςθ μόνωςθσ, όπωσ φαίνεται ςτισ 

κατόψεισ, διπλόσ τοίχοσ από τοφβλα, μεταχείρθςθ θ οποία αποδίδει 

με Rw = 53 dB  (Μονϊςεισ Δομ. Ζργων’/Νίκοσ Ραπαχαραλάμπουσ) ι 

ςε STC = 55(Michele Gaggia – Music Production SS 2007 RECORDING 

STUDIO DESIGN) για να ενιςχφςουμε περιςςότερο τθν μόνωςθ, για 

τθν ανεμπόδιςτθ διεξαγωγι όλων των δραςτθριοτιτων, μεταξφ των 

χωριςμάτων κα προςκζςουμε μάηα βινυλίου. Η μάηα βινυλίου όταν 

ςυνδυάηεται με ςτάνταρ υαλοβάμβακα και ζνα ςτρϊμα του ξθροφ 

τοίχου μπορεί να προκζςει 10 + πόντουσ STC για τθν θχομόνωςθ του 

τοίχου(http://www.soundisolationcompany.com). Για STC = 65 κα 

επιτευχκεί ανεμπόδιςτθ από ενοχλιςεισ και κορφβουσ διεξαγωγι 

των δραςτθριοτιτων των επιμζρουσ τμθμάτων. Για STC = 65 κα 

επιτευχκεί ανεμπόδιςτθ από ενοχλιςεισ και κορφβουσ διεξαγωγι 

των δραςτθριοτιτων των επιμζρουσ τμθμάτων.  

http://www.alphaturn.gr/
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7. υμπεράςματα 

Η μελζτθ του κζματοσ πραγματοποιικθκε με ςχεδιαςτικά 

προγράμματα όπωσ autocad, cadware, autocad-arch., 3ds.max και με 

εφαρμογι βαςικϊν νόμων ακουςτικισ. 

Ο ςυνδιαςμόσ αρχιτεκτονικισ και ακουςτικισ αποτελεί δφςκολο 

εκχείρθμα, κακϊσ πολλζσ φορζσ τα αποτελζςματα είναι 

αντικρουόμενα. Με το κζμα αυτό όμωσ μου δόκθκε θ ευκαιρία να 

αποκτιςω μεγάλθ εξοικείωςθ με αρχζσ ακουςτικισ αρχιτεκτονικισ 

και να κατανοιςω τθν αρμονικι ςυνφπαρξθ τθσ αρχιτεκτονικισ και 

τθσ μουςικισ. 

 

 

 

 

«Με παρακινεί αδιάκοπα να φλυαρϊ για τισ τζχνεσ. Σισ ςμίγω, 

τισ ξεχωρίηω˙ κζλω να ακοφςω το τραγοφδι των κιόνων, και να 

ιςτοριςω ςτον αγνό ουρανό το μνθμείο μιασ μελωδίασ. Και θ 

φανταςία τοφτθ με φζρνει με μεγάλθ ευκολία ςτο ςθμείο να 

βάλω τθ αρχιτεκτονικι και τθ μουςικι από τθ μια μεριά και όλεσ 

τισ άλλεσ τζχνεσ από τθν άλλθ»                                     

                                                                                          ωκράτθσ. 
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http://www.djshop.gr 

Google Earth 

http://www.acoustics101.com 

http://www.avsite.gr 

http://www.michanikos.gr 
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http://www.acoustics101.com/
http://www.avsite.gr/
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9. Παράρτημα ςχεδίων 
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