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1. TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 Tο πρόγραµµα "Aνάπτυξη Eργαστηριακής 
Yποδοµής για τη Mέτρηση της Hχητικής Iσχύος Πηγών 
Θορύβου σε Θάλαµο Aντήχησης" εντάσσεται στην ενέργεια 
4, "Hσυχα Προϊόντα", Mέτρο 14, Yποπρόγραµµα YΠEXΩ∆E 
του Eπιχειρησιακού Προγράµµατος για το Περιβάλλον, µε 
φορέα χρηµατοδότησης το YΠEXΩ∆E και φορέα εφαρµογής 
το Eργαστήριο Aρχιτεκτονικής Tεχνολογίας του A.Π.Θ. 
 Aντικείµενο του προγράµµατος αποτελούν: 
 - Tεχνικά έργα για τις µετατροπές, βελτιώσεις και 
την γενικότερη προετοιµασία του Θαλάµου Aντήχησης για 
την πραγµατοποίηση µετρήσεων ηχητικής ισχύος πηγών 
θορύβου µικρών σχετικά διαστάσεων (οικιακές και άλλες 
ανάλογες συσκευές) µε την µέθοδο του Θαλάµου 
Aντήχησης. 
 - Προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού για την 
συµπλή-ρωση, βελτίωση και αυτοµατοποίηση του 
εξοπλισµού του Eργαστηρίου για την πραγµατοποίηση 
µετρήσεων ηχητικής ισχύος σύµφωνα µε τα σχετικά 
Πρότυπα EΛOT. 
 - Προµήθεια εξαρτηµάτων, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και εξειδικευµένου λογισµικού για την σύνδεση 
του συστήµατος µετρήσεων σε δίκτυο υπολογιστών και τον 
αυτόµατο έλεγχο της µετρητικής διάταξης. 
 - Aσκηση του επιστηµονικού και τεχνικού 
δυναµικού του Eργαστηρίου στις σχετικές µετρήσεις 
ηχητικής ισχύος και πραγµατοποίηση µετρήσεων για τον 
ολοκληρωµένο έλεγχο των συστηµάτων µετρήσεων, 
ελέγχου και υπολογισµού των αποτελεσµάτων. 
 Tο πρόγραµµα εφαρµόζεται στον Θάλαµο 
Aντήχησης του Eργαστηρίου Aρχιτεκτονικής Tεχνολογίας 
του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του 
A.Π.Θ.  

 
Γενική αξονοµετρική άποψη του Θαλάµου Aντήχησης µε τα 
συστήµατα µετρήσεων. 
 
 
 
2. O ΘΑΛΑΜΟΣ AΝΤΗΧΗΣΗΣ 
 
 Για τις µετρήσεις στάθµης ηχητικής ισχύος πηγών 
στον Θάλαµο Aντήχησης του Eργαστηρίου χρησιµοποιείται 
σύστηµα περιστρεφόµενου µικροφώνου, ώστε να µην 
απαιτείται διακοπή της µέτρησης για την αλλαγή των 
θέσεων του µικροφώνου. 



 

 
 
O Θάλαµος Aντήχησης του Eργαστηρίου Aρχιτεκτονικής 
Tεχνολογίας, µε τους διαχυτές του.  
 
 
 

 
 
Tο σύστηµα περιστρεφοµενου µικροφώνου µετρήσεων του 
Θαλάµου Aντήχησης. 
 
 
 
 O Θάλαµος είναι συνδεδεµένος µόνιµα µε καλώδια 
σηµάτων και ελέγχου, µε τον χώρο ελέγχου µετρήσεων του 
Eργαστηρίου, στον οποίο βρίσκονται εγκατεστηµένα τα 
συστήµατα µετρήσεων. 
 Tο Eργαστήριο χρησιµοποιεί δύο συστήµατα 
µετρήσεων. Tο ένα, παλαιότερο, είναι το σύστηµα 4418 της 
εταιρείας Brüel & Kjaer. Πρόκειται για ένα ειδικό, 
αυτοποιηµένο σύστηµα µετρήσεων ακουστικών 
παραµέτρων, µε ενσωµατωµένα τριτοοκταβικά φίλτρα 
ανάλυσης και µικροϋπολογιστή για την διαχείριση των 
αποτελεσµάτων µετρήσεων. 
 Tο άλλο, νεώτερο, είναι το σύστηµα µετρήσεων της 
εταιρείας 01dB, που προµηθεύτηκε το Eργαστήριο στα 
πλαίσια του προγράµµατος.  

Πρόκειται για ένα σύστηµα που συντίθεται από µία 
ειδική κάρτα επέκτασης µικροϋπολογιστή µε δύο αναλογικές 
εισόδους για µικρόφωνα µετρήσεων και το απαραίτητο 
λογισµικό διαχείρισης. H κάρτα αποτελεί ένα υψηλών 
απαιτήσεων σύστηµα A/D converter δύο καναλιών που 
συνεργάζεται µε έναν µικροϋπολογιστή συµβατό PC, στον 
οποίο µεταβιβάζει για καταγραφή και παραιτέρω ανάλυση 
και επεξεργασία τα ψηφιοποιηµένα ηχητικά σήµατα των 
µετρήσεων. Στον υπολογιστή (έγχρωµος φορητός Compaq 
486 στα 66MHz) είναι φορτωµένο το σχετικό λογισµικό 
ελέγχου, το οποίο µετατρέπει τον υπολογιστή σε ένα 
ολοκληρωµένο σύστηµα µετρήσεων µε τα πρόσθετα 
πλεονεκτήµατα του µικρού µεγέθους και των ψηφιακά 
αποθηκευµένων σηµάτων που µπορούν να διατηρηθούν, να 
αναπαραχθούν κλπ. για οποιοδήποτε λόγο.  

 Στον Θάλαµο δηµιουργήθηκε όλη η εγκατάσταση 
για την µέτρηση πηγών θορύβου υπό πραγµατικές 
συνθήκες, µεταξύ των οποίων και µία υδραυλική 
εγκατάσταση για συσκευές που έχουν ανάγκη παροχής 
νερού και αποχέτευσης.  
 
 
 
3. H MΕΤΡΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
 Σύµφωνα µε το Πρότυπο EΛOT 636.1 "Aναλυτικές 
µέθοδοι για την µέτρηση ευρυζωνικών πηγών σε αίθουσες 
αντήχησης", που εφαρµόζεται στην περίπτωση των 
µετρήσεων της ηχητικής ισχύος πηγών σε Θάλαµο 
Aντήχησης, ο Θάλαµος του Eργαστηρίου, µε όγκο 119m³ 
είναι κατάλληλος για µετρήσεις σε συχνότητες >145Hz ή σε 
όλες τις τριτοοκτάβες πάνω από την τριτοοκτάβα των 
125Hz, για πηγές µε όγκο έως 1,2m³. 
 
 Στον θάλαµο είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν 
µετρήσεις πηγών µε σταθερό ευρυζωνικό φάσµα, τόσο µε 
την συγκριτική όσο και µε την απόλυτη µέθοδο που 
προβλέπει το Πρότυπο. 
 O χρόνος αντήχησης του Θαλάµου παρουσιάζεται 
σε σχετικό διάγραµµα. H µέση ηχοαπορρόφηση των 
επιφανειών του θαλάµου είναι <0,06. 
 H διάχυση του Θαλάµου, εξασφαλίζεται τόσο από 
τις µη παράλληλες περατωτικές του επιφάνειες όσο και από 
την παρουσία διαχυτών, όπως φαίνεται και από τις σχετικές 
φωτογραφίες. 
  

Σύµφωνα µε το Πρότυπο, η στάθµη ηχητικής 
ισχύος των πηγών προκύπτει από τον τύπο: 
 
LP = Lp - 10lgT/T0 + 10lgV/V0 + 10lg(1+Sλ/8V) + 10lgB/1000 - 14 dB  
 
όπου: 

LP είναι η στάθµη ηχητικής ισχύος, σε dB ως προς 1pW, 
Lp είναι η ισοδύναµη στάθµη χωρικής µέσης ηχητικής 
πίεσης σε dB ως προς 20µPa , 
T είναι ο χρόνος αντήχησης (T0=1sec), 
V0 είναι ο όγκος του Θαλάµου (V0=1m³) 
S είναι η συνολική επιφάνεια του θαλάµου 
λ το µήκος κύµατος σε µέτρα στην κεντρική συχνότητα 
της τριτοοκτάβας και 
B η ατµοσφαιρική πίεση σε mbar 

 
 
 

 
 
Σχηµατική παράσταση σύνδεσης του δοκιµίου µε ηλεκτρικό 
ρέυµα, παροχή νερού, αποχέτευση κ.λ.π. 
 
 



 

 
 
Tο παλαιό σύστηµα µετρήσεων του Eργαστηρίου 
Aρχιτεκτονικής Tεχνολογίας 4418 της Bruel & Kjaer. 
 
 
 

 
 
To νέο ψηφιακό σύστηµα µετρήσεων στάθµης ηχητικής 
ισχύος πηγών θορύβου, µε τον µικροϋπολογιστή. 
 
 
 

 
 
H ηχητική πηγή του συστήµατος µετρήσεων του 
Eργαστηρίου Aρχιτεκτονικής Tεχνολογίας. 
 
 
 Για την µέτρηση χρησιµοποιείται σύστηµα 
περιστρεφοµένου µικροφώνου που τοποθετείται µαζί µε την 
πηγή σε ειδικά περιγεγραµµένο πλαίσιο στο δάπεδο του 
Θαλάµου κατά τρόπον ώστε η απόσταση µικροφώνου-
πηγής να είναι µεγαλύτερη από την ελάχιστη επιτρεπόµενη. 

 

 
∆ιάγραµµα του χρόνου αντήχησης ανά συχνότητα σε 
δευτερόλεπτα, του (άδειου) θαλάµου αντήχησης. 
 
 
4. TΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
 
 Tο Eργαστήριο Aρχιτεκτονικής Tεχνολογίας 
δηµιουργήθηκε ουσιαστικά το 1970, µε κύριο αντικείµενο την 
Aρχιτεκτονική Aκουστική. Bασικός άξονας της οργάνωσης 
του Eργαστηρίου ήταν η συγκέντρωση του τεχνολογικού 
εξοπλισµού που απαιτείται για την µέτρηση, ανάλυση και 
καταγραφή ήχων και θορύβων. Tο 1984 ιδρύθηκε και τυπικά 
το σηµερινό Eργαστήριο Aρχιτεκτονικής Tεχνολογίας, του 
οποίου το Eργαστήριο Aκουστικής  αποτελεί πάντοτε τον 
βασικό πυρήνα. Στην πολυετή πορεία του, το Eργαστήριο 
ανέπτυξε σηµαντική δραστηριότητα σε πολλούς τοµείς. 
 Tο Eργαστήριο διαθέτει ολοκληρωµένη συλλογή 
εξειδικευµένων συστηµάτων και οργάνων για την 
πραγµατοποίηση µετρήσεων σε όλα τα θέµατα της 
Aρχιτεκτονικής Aκουστικής, όπως : 

•  Mετρήσεις A-ηχοστάθµης και φασµατικές 
αναλύσεις 

• Στατιστικές αναλύσεις θορύβων ( Ln, Leq ) 
• Mετρήσεις δυναµικής ακαµψίας ελαστικών 

στρωµάτων s' 
• Mετρήσεις αντηχητικού συντελεστή 

ηχοαπορρόφησης as 
• Mετρήσεις Σταθµισµένου ∆είκτη Hχοµείωσης 

χωρισµάτων Rw 
• Mετρήσεις Σταθµισµένης Kανονικοποιηµένης 

Στάθµης Kτυπογενούς Hχου  Ln' 
• Mετρήσεις Xρόνου Aντήχησης 

 Παράλληλα το Eργαστήριο διαθέτει ειδικούς 
θαλάµους για την µέτρηση και πιστοποίηση των ακουστικών 
χαρακτηριστικών δοµικών υλικών και συγκεκριµµένα : 

• ένα ζεύγος θαλάµων για την µέτρηση του 
∆είκτη Hχοµείωσης χωρισµάτων R, χωρίς 
πλευρικές µεταδόσεις 

• ένα ζεύγος θαλάµων για την µέτρηση του 
∆είκτη Hχοµείωσης R' και της Στάθµης 
Kτυπογενή Hχου L' οροφών και δαπέδων 

• έναν θάλαµο αντήχησης για την µέτρηση της 
ηχητικής ισχύος πηγών και του αντηχητικού 
συντελεστή ηχοαπορρόφησης υλικών, as 

 Oι µετρήσεις του Eργαστηρίου πραγµατοποιούνται 
στα πλαίσια ερευνητικών προγραµµάτων για την 
πιστοποίηση ιδιοτήτων δοµικών υλικών, µε τις διαδικασίες 
του Π.∆. 432/81 για την έρευνα στα Πανεπιστήµια. Στα 



 

πλαίσια αυτά το Eργαστήριο πραγµατοποίησε σηµαντικές 
σειρές µετρήσεων και πιστοποιήσεων ηχοµονωτικών 
ικανοτήτων δοµικών υλικών για λογαριασµό βιοµηχανιών, 
βιοτεχνιών και κρατικών φορέων. 
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Σχηµατική κάτοψη των θαλάµων µετρήσεων του Eργαστηρίου 
Aρχιτεκτονικής Tεχνολογίας του A.Π.Θ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

H σύνταξη του παρόντος φυλλαδίου έγινε στα πλαίσια του έργου 
“AΝΑΠΤΥΞΗ EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ YΠΟ∆ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ MΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ HΧΗΤΙΚΗΣ IΣΧΥΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟ AΝΤΗΧΗΣΗΣ” 

µε Eπιστηµονικό Yπεύθυνο τον Kαθηγητή του A.Π.Θ. Eµµ. Tζεκάκη που χρηµατοδοτήθηκε από το Eπιχειρησιακο Πρόγραµµα για το Περιβάλλον. 


