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Πνευματικά Δικαιώματα. 

Το παρόν έγγραφο προστατεύεται κατά τις διατάξεις 
του Ν. 2121/1993 και των διεθνών συμβάσεων για την 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται 
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική διάδοση του 
περιεχομένου του, αναπαραγωγή, δημοσίευση, 
μετάδοση, διανομή και παρουσίασή του, με φυσικά, 
μηχανικά ή/και ψηφιακά μέσα χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή άδεια της Θεόδωρος Τιμαγένης Σύμβουλοι 
Ακουστικής-Αρχιτέκτονες ΙΚΕ και επιφυλάσσεται παντός 
δικαιώματος σε περίπτωση που διαπιστώσει ή 
ενημερωθεί ότι γίνεται χρήση του περιεχομένου 
οποιασδήποτε μορφής χωρίς προηγούμενη άδεια της. 

 

 

Περιορισμός Ευθύνης 

Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε αποκλειστικά για το 
Έργο  Πολυχώρος Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου 
Τρικκαιών. H Θεόδωρος Τιμαγένης Σύμβουλοι 
Ακουστικής-Αρχιτέκτονες ΙΚΕ δεν φέρει καμία ευθύνη 
για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει από 
την μη εξουσιοδοτημένη χρήση, συσχέτιση ή άνευ 
δικαιώματος αναπαραγωγή αυτού, των πληροφοριών 
και των επιστημονικών μεθόδων που περιέχονται σε 
αυτό. Ειδικότερα δε, αποποιείται πλήρως οποιαδήποτε 
ευθύνη σε περίπτωση που τρίτος χρησιμοποιήσει ή/και 
υποβάλλει μερικώς ή εξ’ ολοκλήρου το περιεχόμενο της 
μελέτης σε οποιοδήποτε άλλο Έργο. 
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1] Εισαγωγή 

1.1] Αντικείμενο της μελέτης 

Η παρούσα ακουστική μελέτη, που αφορά στην Επανάχρηση Συγκροτήματος Αποθηκών του Δ. 

Τρικκαιών και την μετατροπή του σε Πολυχώρο Τέχνης και Πολιτισμού, αποτελεί το θεωρητικό 

τμήμα της ακουστικής μελέτης, της οποίας τα πορίσματα έχουν ενσωματωθεί στα σχέδια των 

υπολοίπων μελετών (αρχιτεκτονικής, στατικής, μηχανολογικής), ώστε να υπάρχει πλήρης 

συντονισμός μεταξύ αυτών. 

Τα σχέδια των ανωτέρω μελετών, θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της ακουστικής μελέτης, 

δεδομένου ότι έχουν συνταχθεί κατά μεγάλο ποσοστό και σύμφωνα με τις προτάσεις αυτής, με 

στόχο να ικανοποιηθούν οι προδιαγραφές ακουστικής, ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας που 

τίθενται από τον κύριο του έργου και την παρούσα μελέτη. 

 

1.2] Σκοπός της μελέτης 

Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να εξασφαλίσει ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας ακουστικό περιβάλλον 

στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου ιδιαίτερα δε στην κεντρική αίθουσα. 

Ο σκοπός της μελέτης θα έχει επιτευχθεί: 

1. Όταν οι δραστηριότητες, που λαμβάνουν χώρα σε ένα χώρο (π.χ. στην κεντρική 

αίθουσα) δεν παρενοχλούνται από δραστηριότητες σε άλλους χώρους (π.χ. 

διαδρόμους, μηχανοστάσια κλπ.) 

2. Όταν λόγω της ποιότητας της ακουστικής των ειδικών χώρων ο ήχος των οργάνων και 

των φωνών δεν παραμορφώνεται. 

3. Και όταν ικανοποιούνται οι ακουστικές προδιαγραφές της Ελληνικής Νομοθεσίας  

 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις αίθουσες συναυλιών στόχος της μελέτης είναι να εξασφαλισθεί ότι: 

α - Κατά τις μουσικές εκδηλώσεις (κλασικής μουσικής) η ακουστική θα είναι άριστη. Αυτό 

σημαίνει ότι ορισμένα κριτήρια, που σχετίζονται με την ακουστική αντίληψη των 

ακροατών, θα πρέπει να ικανοποιούνται στον υψηλότερο βαθμό. Οι ακροατές θα 

πρέπει να απολαμβάνουν υψηλό βαθμό «πληρότητας ήχου» (fullness of tone). Ο 

«χρόνος αντήχησης» πρέπει να έχει την απαιτούμενη διάρκεια για εκδηλώσεις μουσικής, 

συνδυάζοντας ταυτόχρονα υψηλή «διαύγεια» (clarity). Ο ήχος πρέπει να εκφράζει το 

μέγεθος του χώρου (spaciousness). Η «ηχητική στάθμη» (sound pressure level) πρέπει να 

είναι επαρκής, να εξασφαλίζεται δε μεγάλο «δυναμικό εύρος» του ήχου (dynamic 
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range). Ο ήχος πρέπει να είναι θερμός (πλούσιος σε μπάσα) χωρίς να είναι μουντός. Ο 

ήχος πρέπει να είναι λαμπρός (πλούσιος σε πρίμα) χωρίς να γίνεται τραχύς. 

Επιπρόσθετα οι μουσικοί (και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες) πρέπει να μπορούν να ακούν ο 

ένας τον άλλο, ώστε να παίζουν ως ενιαίο σύνολο και ταυτόχρονα να έχουν την 

απαιτούμενη απόκριση της αίθουσας ώστε να αισθάνονται ότι είναι εύκολο να 

«γεμίσουν» την αίθουσα με ήχο, παρά ότι πρέπει να πιέσουν τα όργανα για να 

αντιμετωπίσουν μια προβληματική αίθουσα. Τέλος, θα πρέπει να αποκλείονται 

ακουστικά λάθη (π.χ. ηχώ, συντονισμός του χώρου, αδυναμία ακριβούς ακουστικού 

προσδιορισμού της θέσης της ηχητικής πηγής) όπως και θόρυβοι από το ύπαιθρο, 

τους άλλους χώρους του κτιρίου ή την λειτουργία των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

 

β - Σχετικά με τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις η μελέτη έχει σκοπό: 

 Να εντοπίσει τις πιθανές πηγές θορύβου από τις εγκαταστάσεις του κτιρίου 

 Να προσδιορίσει τις επιτρεπτές στάθμες θορύβου που θα δημιουργηθούν 

 Να προτείνει μέτρα, με την εφαρμογή των οποίων, οι στάθμες των θορύβων 

που δημιουργούνται από τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου, 

δεν θα είναι υψηλότερες από τις στάθμες των προδιαγραφών της μελέτης 

 

1.3] Δεδομένα της μελέτης 

Ως δεδομένα της μελέτης θεωρούνται: 

α- Η υπάρχουσα κατάσταση του κτιρίου με σημαντικούς αρχιτεκτονικούς και στατικούς 

περιορισμούς 

β- Οι λειτουργικές απαιτήσεις του Εργοδότη 

γ- Ο διατιθέμενος χρόνος για την σύνταξη της μελέτης 

δ- Ο προϋπολογισμός του έργου 

ε- Τα πορίσματα συνεργασίας με τους υπόλοιπους μελετητές και την τεχνική υπηρεσία του 

Εργοδότη 

 

1.4] Περιορισμοί στη μελέτη του έργου  

α – Για λόγους αρχιτεκτονικούς δεν είναι επιτρεπτή η χρήση εξωτερικών χώρων προς 

εξυπηρέτηση των αναγκών του κτιρίου. 

Πιο συγκεκριμένα δεν είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση μηχανημάτων κλιματισμού έξω από 

το κτίριο, έστω και αν αυτά θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε υπόγειους χώρους ή 

ορύγματα. 

Η τοποθέτηση των μηχανημάτων αναγκαστικά εντός του κτιρίου, έχει ως αποτέλεσμα 
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την κατάληψη των εσωτερικών χώρων, χρήσιμων για την λειτουργία του Πολιτισιτκού 

Κέντρου (πχ. εγκαταστάσεων καμαρινιών με μεγαλύτερη χωριτηκότητα). 

β - Δεν είναι επιθυμητή η εκβάθυνση του χώρου όπου χωροθετείται η αίθουσα. Εξ αυτού, ο 

όγκος της αίθουσας πρκύπτει μικρότερος από αυτόν που είναι κατάλληλος για να 

φιλοξενηθούν μεγάλες ορχήστρες και μεγαλύτερο ακροατήριο. 

γ – Αντίστοιχα υπάρχει αδυναμία εκσκαφών (τουλάχιστον κατά την παρούσα φάση) έστω 

και για δημιουργία μικρών χώρων κάτω από την αίθουσα για την εγκατάσταση των 

κλιματιστικών μονάδων αυτής και την δημιουργία κατάλληλης αποθήκης οργάνων. Η 

αναγκαστική χωροθέτηση των μονάδων κάτω από το δωμάτιο ελέγχου της αίθουσας 

σε μικρό χώρο, πράγμα που είναι εφικτό τώρα, με τα υφιστάμενα δεδομένα θα 

δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στην συντήρηση των μηχανημάτων και απαιτεί 

ιδιαίτερα εξειδικευμένες λύσεις για την πλήρη ηχοπροστασία της αίθουσας από τον 

θόρυβο του μηχανοστασίου, πράγμα που είναι εντελώς απαραίτητο. 

Το ανωτέρω θέμα θα πρέπει να επανεξετασθεί κατά την φάση της μελέτης εφαρμογής / 

κατασκευής, δεδομένου, ότι – όπως πιστεύουμε – υπάρχει ρεαλιστική λύση.  
 

2] Προδιαγραφές 

Α- ηχοστάθμη θορύβου από οποιεσδήποτε πηγές 

 

Χώρος Max Lp dB(A) 

Αίθουσα 25 

Φουαγιέ 40 

Studio  25 

Μουσική βιβλιοθήκη 40 

Γραφεία 40 

Εργαστήριο 40 

Cafe 40 

Μηχανοστάσιο ΚΚΜ 70 

Μηχανοστάσια ψύκτη 90 

 

Ηχοαπομόνωση dB 

 Αίθουσα Studio Κοινόχρηστοι χώροι Βιβλιοθήκη 

Μηχανοστάσιο ΚΚΜ 70 70 60 60 

Μηχανοστάσιο ψύκτη 80 80 65  

Λεβητοστάσιο 70 70 55  

Αίθουσα – 70 55  

Studio  – – 55 55 
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3] Κεντρική αίθουσα  

3.1] Χρήση της αίθουσας  

Η κεντρική αίθουσα προορίζεται κυρίως να φιλοξενεί εκδηλώσεις κλασικής μουσικής.  

Η ακουστική της αίθουσας, θα είναι άριστη, για μουσικά σύνολα μέχρι περίπου 30-35 ατόμων, 

ανάλογα με την σύνθεση της ορχήστρας. 

Επίσης, θα  μπορεί να φιλοξενεί παραστάσεις κλασσικού ή μοντέρνου μπαλέτου, ανάλογες με 

την χωρητικότητα της σκηνής. 

Ευνόητο είναι, ότι αυτές οι εκδηλώσεις δεν θα εκτελούνται με βοήθεια ηλετροακουστικού 

συστήματος, εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο για τις παραστάσεις μπαλέτου (δηλ. αν δεν υπάρχει 

ορχήστρα). 

Πέραν των ανωτέρω εκδηλώσεων, που αναφέρονται στην κύρια λειτουργία της αίθουσας, εντός 

αυτής θα μπορούν να εκτελούνται εκδηλώσεις, χορωδιακές, θεατρικές παραστάσεις με χρήση 

σκηνικών και κατάλληλη διαμόρφωση των πανελλων του ακουστικού κελύφους της σκηνής 

(acoustic shell), εκδηλώσεις λόγου καθώς και εκδηλώσεις μουσικές, για τις οποίες απαιτείται 

χρήση ηλεκτροακουστικής μουσικής όπως πχ εκδηλώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται 

ηλεκτρικά όργανα (όχι φυσικά) ή λαμβάνουν μέρος καλλιτέχνες οι οποίοι – οι ίδιοι – δεν δύνονται 

να αποδώσουν χωρίς την βοήθεια μεγαφωνικού συστήματος.  

Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, όπου απαιτείται η χρήση ηλεκτροακουστικού συστήματος η 

ένταση αυτού θα πρέπει να ρυθμίζεται σε πολύ χαμηλή στάθμη, λόγω του μικρού μεγέθους της 

αίθουσας και της υψηλής ευαισθησίας της.  

 

3.2] Ο όγκος 

 Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα ο μέγιστος «ακουστικός» όγκος που μπορεί να αποκτήσει η 

αίθουσα είναι 1380  m³.  

 Η χωρητικότητα της αίθουσας, είναι 200 άτομα. Επομένως, αντιστοιχούν 6,9  m³/άτομο. Η 

αναλογία αυτή είναι κατάλληλη για τις εκδηλώσεις που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο «χρήση της αίθουσας» καθώς επίσης και για εκδηλώσεις όπερας «concertate», με 

μικρή ορχήστρα (της τάξεως των 30-35 ατόμων). 

 

3.3] Το σχήμα 

3.3.1] Το σχήμα της αίθουσας 

Το σχήμα της αίθουσας, διαμορφώνεται ως ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, δηλ. σχήμα το οποίο 

είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τις χρήσεις της αίθουσας. Θα ήταν επιθυμητή η αύξηση τους 
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ύψους της αίθουσας πχ. με εκβάθυνση αυτής.  

 

3.3.2] Η σκηνή 

Η σκηνή της αίθουσας, έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να αποτελεί ενιαίο όγκο τον χώρου του 

ακροατηρίου.  

Αυτό ισχύει και για την οροφή, η οποία είναι ενιαία και επάνω από την σκηνή και επάνω από το 

ακροατήριο.  

 

3.3.3] Η σκεπή 

Η σκεπή είναι δικλινής. Το σχήμα αυτό υιοθετείται ως έχει στην παρούσα πρόταση, διότι με αυτόν 

τον τρόπο, εξασφαλίζεται ο μέγιστος δυνατός όγκος και δημιουργείται διάχυση του ήχου. 

 

3.3.4] Η κλίση του δαπέδου 

Η κλίση του δαπέδου του ακροατηρίου προτείνεται να είναι ήπια. Αυτό έχει ως στόχο την αύξηση 

του όγκου της αίθουσας και την εξασφάλιση στους πλάγιους τοίχους μεγάλων ελεύθερων 

τμημάτων προκειμένου το ακροατήριο να δέχεται ισχυρές πλάγιες ανακλάσεις, που είναι η κύρια 

παράμετρος για την δημιουργία της χωροαίσθησης στον ακροατή (envelopment) δηλ. της 

αίσθησης ότι είναι βυθισμένος μέσα στην μουσική.  

 

3.3.5] Ο πίσω τοίχος 

Ο πίσω τοίχος της αίθουσας πρέπει να κατασκευαστεί διαχυτικός (όχι ηχοαπορροφητικός). 

Τα τοιχώματα της σκηνής (acoustic shell) πρέπει να κατασκευασθούν επίσης διαχυτικά. 

 

3.4] Η υφή των επιφανειών 

Η κύρια  ηχοαπορροφητική επιφάνεια του χώρου θα είναι το ακροατήριο.  

 

3.4.1] Η σκεπή  

Η σκεπή κατά το μέγιστο τμήμα της πρέπει να είναι ανακλαστική. Ως εκ τούτου θα πρέπει να 

συντηρηθεί απλώς, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και στατική μελέτης. 

Η σκεπή δεν πρέπει να καλυφθεί με οπουδήποτε πρόσθετη επιφάνεια, εκτός από το πίσω τμήμα 

αυτής, το οποίο θα καλυφθεί με πλάκες πετροβάμβακα, 80 – 100 Kg/m³, 100 mm. Η κάτω 

επιφάνεια του πετροβάμβακα, θα πρέπει να καλυφθεί με υαλούφασμα 40 – 80 gr/m². 
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Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η κάλυψη των τριών πίσω φατνωμάτων, αλλά η ακριβής έκταση που 

καλυφθεί, θα προκύψει από τη οριστικοποίηση των δεδομένων κατά την φάση της μελέτης 

εφαρμογής.  

 

3.4.2] Πλάγιοι τοίχοι 

Οι πλάγιοι τοίχοι θα παραμείνουν με επίχρισμα ή ανάλογο (π.χ. ακόμη και εμφανή τοιχοποιία). 

Δεν επιτρέπεται η κάλυψη αυτών με ξυλεπενδύσεις ή γυψοσανίδες, εκτός εάν οι επενδύσεις είναι 

«κολλητές» στους τοίχους χωρίς διάκενο. 

 

3.4.3] Δάπεδα 

Τα δάπεδα της αίθουσας και της σκηνής θα είναι ξύλινα, πάχους 60 mm, βλ. σχ. 1& 2. To πάχος 

αυτό είναι απαραίτητο όχι μόνο για λόγους στιβαρότητας αλλά κυρίως για να μην 

απορροφούνται οι χαμηλές συχνότητες (μπάσα) της μουσικής.  

 

3.4.4] Τοίχος πίσω από την σκηνή 

Ο τοίχος πίσω από από την σκηνή, θα κατασκευασθεί διαχυτικός, από τρεις (3) επάλληλες 

γυψοσανίδες, πάχους κάθε μία 12,5 mm.  

 

3.4.5] Πλάγια τοιχώματα  

Τα πλάγια τοιχώματα της σκηνής θα κατασκευασθούν από ξύλινα πανέλα επιφανειακής μάζας 

~ 30 kg/m² (δεν συμπεριλαμβάνεται η μάζα του μεταλλικού σκελετού). Τα πλάγια τοιχώματα – 

πανέλα του ακουστικού κελύφους, εφ’ όσον ο προϋπολογισμός το επιτρέπει, μπορούν να 

στερεωθούν σε κατακόρυφους άξονες, ώστε να είναι δυνατόν να περιστρέφονται και να 

λειτουργούν ως κουίντες, όποτε αυτό απαιτείται. Σε αυτή τη περίπτωση, η πίσω πλευρά αυτών, 

πρέπει να επενδυθεί με ηχοαπορροφητική επένδυση.  

 

3.4.6] Πίσω τοίχος 

Ο πίσω τοίχος της αίθουσας που διαχωρίζει τους βοηθητικούς χώρους και το Control Room 

από την αίθουσα θα κατασκευασθεί όπως ο πίσω τοίχος της σκηνής (δηλ. από την πλευρά της 

αίθουσας θα έχει γυψοσανίδες 3 x 12.5 mm).  

 

3.4.7] Μεταλλικός σκελετός 

O μεταλλικός σκελετός της σκεπής, πρέπει να επενδυθεί με την κατασκευή του σχ. 3 Αυτή η 
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επένδυση απαιτείται ώστε να αποφεύγεται ο συντονισμός, η διέγερση και η εκπομπή ήχου 

(κουδουνίσματος) από αυτόν, όταν κάποιες φασματικές ζώνες μουσικής ισχυρής έντασης, 

συμπίπτουν με την ιδιοσυχνότητα των μεταλλικών στοιχείων του σκελετού.  

 

3.4.8] Καθίσματα 

Η ακουστική σημασία των καθισμάτων είναι πολύ σημαντική διότι συμβάλλουν ώστε οι 

ακουστικές συνθήκες  να μην εξαρτώνται από τον αριθμό των ακροατών.  Καθώ η αίθουσα 

εξυπηρετεί πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας. 

Για την αίθουσα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθίσματα με παχιά αφρώδη επένδυση. Από 

ακουστική άποψη, δεν υπάρχουν προτάσεις ως προς το σχήμα ή το βάρος του καθίσματος. 

Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό το ύφασμα καθώς και το υλικό επένδυσης του να διαθέτει 

επαρκείς ακουστικές ιδιότητες.  

 

Για να επιτευχθεί η απαιτούμενη ακουστική ποιότητα πρέπει κατά την κατασκευή των καθισμάτων 

να εξεταστούν οι παρακάτω ακουστικές ιδιότητες: 

 Η επιφάνεια που δεν καλύπτεται από έναν καθισμένο άνθρωπο (εξαιρείται το 

κάτω μέρος της επιφάνειας των ανακλινομένων σταθερών  καθισμάτων) θα 

πρέπει να ανακλά τον ήχο. Αυτό ισχύει για το πίσω μέρος του ερεισίνωτου (της 

πλάτης) και το πάνω μέρος του μπράτσου του καθίσματος. Το υλικό που θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι ξύλο ή πλαστικό, επιφανειακής μάζας  όχι 

μικρότερης από 8 kg/m². 

 Η επιφάνεια του καθίσματος και το μπροστινό μέρος του ερεισίνωτου θα πρέπει 

να απορροφούν τον ήχο. 

 Το κάτω μέρος των ανακλινόμενων σταθερών καθισμάτων θα πρέπει και αυτό 

να απορροφά τον ήχο (π.χ. με διάτρητο ξύλο με ηχοαπορροφητικό υλικό στο 

εσωτερικό). 

Οι συντελεστές ηχοαπορρόφησης των καθισμάτων ανά μονάδα επιφάνειας (m²) θα είναι 

σύμφωνοι με τις τιμές του ακολούθου πίνακα (± 5%). 

Οι συντελεστές θα αποδεικνύονται με πιστοποιητικό ηχομέτρησης από εργαστήριο που θα έχει 

την έγκριση του μελετητού. 

Η ηχομέτρηση θα έχει γίνει εντός της τελευταίας 3τίας από την υποβολή του πιστοποιητικού και 

θα αφορά σε καθίσματα κενά (με αναδιπλωμένη την έδρα). 

Η ηχομέτρηση θα γίνει σε δοκίμιο 24 καθισμάτων σύμφωνα με το ISO, ΕΛΟΤ 354 και τα 

αποτελέσματα θα πρέπει να δοθούν ανά μονάδα επιφάνειας (m²). 
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αs m² καθισμάτων 

Κατάσταση 125 250 500 1000 2000 4000 

Κενά 0,56 0,64 0,70 0,72 0,68 0,62 

πλήρη 0,68 0,75 0,82 0,85 0,86 0,86 

 

 

3.5] Χρόνος αντήχησης 

Ο χρόνος αντήχησης RΤ (sec) υπολογίζεται με βάση την σχέση Sabine  

 

όπου: V, ο όγκος της αίθουσας (m³)  

Α, η συνολική ηχοαπορρόφηση του χώρου (Sab ή m²) με βάση τα υλικά που 

περιγράφονται στην παραγρ. 3.4 

 

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών έχουν ως εξής: 
 

 Χρόνος αντήχησης RΤsec 1/1 οκτάβας 

Πληρότητα αίθουσας (%) 125 250 500 1000 2000 4000 

0%  1,84 1,73 1,86 1,68 1,69 1,56 

70% 1,69 1,61 1,71 1,55 1,51 1,36 

100% 1,63 1,56 1,65 1,49 1,44 1,29 

 

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών ικανοποιούν τις απαιτήσεις ανάλογων χώρων και χρήσεων. 

Οι υπολογισμοί θα επαναληφθούν κατά την φάση της μελέτης εφαρμογής, οπότε θα έχουν 

οριστικοποιηθεί τα γεωμετρικά στοιχεία της αίθουσας και οι ακριβείς υφές των επιφανειών και 

επίσης θα έχουν γίνει γνωστοί οι συντελεστές ηχοαπορρόφησης των καθισμάτων (βλ. 3.4.8). 

 

3.6] Χωροθέτηση μεγαφωνικής εγκατάστασης 

Προτείνεται η τοποθέτηση μεγαφώνων επάνω από το «προσκήνιο». Το ηλεκτροακουστικό 

σύστημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τις εκδηλώσεις κλασσικής μουσικής. 

Η τοποθέτηση των μεγαφώνων επάνω από την σκηνή, είναι προτιμητέα σε σχέση με άλλες 

θέσεις (π.χ. εκατέρωθεν της σκηνής ή διασκορπισμένα μέσα στο χώρο) για τους ακόλουθους 

λόγους: 

 Η διαφορά απόστασης των μεγαφώνων προς τις διάφορες θέσεις των 
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ακροατών είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που θα ήταν, αν τα μεγάφωνα 

ετοποθετούντο σε οποιοδήποτε άλλο σημείο. Επομένως, η διαφορά στάθμης 

μεταξύ των θέσεων των θεατών είναι μικρή. Έχουμε δηλ. ομοιόμορφη κατανομή 

του  ήχου. 

 Ο στερεοφωνικός ήχος ακούγεται σωστά γιατί δεν υπάρχει πρακτικά διαφορά  

απόστασης των μεγαφώνων από τα πλαϊνά ή κεντρικά καθίσματα. 

 Επειδή ο ήχος προσπίπτει υπό γωνία, κατά την διαδρομή του δεν απορροφάται 

από τα καθίσματα και τους ακροατές και έτσι οι πίσω σειρές δεν 

αποστερούνται τις υψηλές συχνότητες και κατά συνέπεια ο ήχος είναι διαυγής 

σε όλο το αμφιθέατρο. 

 Επάνω από τη σκηνή, τα ηχεία δεν παρεμποδίζουν κανενός είδους κίνηση και 

έτσι παραμένουν μόνιμα και λειτουργικά πάντοτε. 

 Επειδή η απόσταση των μεγαφώνων από οποιοδήποτε σημείο μπορεί να 

βρίσκεται το μικρόφωνο, είναι πάντοτε μεγάλη και  επειδή ο κώνος (εκπομπής) 

των μεγαφώνων είναι μόνιμα στραμμένος έξω από το πεδίο των μικροφώνων 

και προς την μεγαλύτερη ηχοαπορροφητική επιφάνεια της αίθουσας 

(ακροατές, καθίσματα), αποκλείονται οι μικροφωνισμοί, ανεξάρτητα από την 

ένταση του συστήματος και τη θέση των μικροφώνων.  

 Λόγω της γωνίας εκπομπής η περισσότερη ενέργεια των μεγαφώνων 

κατευθύνεται προς τους θεατές και όχι στις πίσω επιφάνειες της αίθουσας.  

 Λόγω του φαινομένου Hass (Hass effect) ο ήχος είναι φυσικός και η ομιλία πιο 

ζωντανή. Το φαινόμενο Hass δεν μπορεί να εμφανισθεί εάν τα μεγάφωνα  

τοποθετηθούν σε άλλες θέσεις, είναι δε ένα από τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα της θέσης που επιλέχθηκε. 

 Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι με την τοποθέτηση των μεγαφώνων επάνω 

από την σκηνή, καλύπτεται ομοιόμορφα και σωστά ολόκληρος ο χώρος. 

 Επίσης χρήσιμη είναι και η τοποθέτηση χωνευτών μικρών ηχείων «διόρθωσης 

ειδώλου» (image shift) στο μέτωπο του βάθρου ομιλητών. 

 

4] Άλλοι χώροι 

4.1] Κοινόχρηστοι χώροι 

Εφ’ όσον το ύψος των κοινόχρηστων χώρων το επιτρέπει, θα πρέπει σε αυτούς να 

τοποθετηθούν ηχοαπορροφητικές Ψ/Ο (NRC > 0.7). Το είδος των Ψ/Ο θα καθορισθεί και 

σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. 

Οι ηχοαπορροφητικές Ψ/Ο χρησιμεύουν για να μειώνουν τον θόρυβο που δημιουργείται από 

την παρουσία του κοινού. 
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4.2] Studio 

Βλ. σχ. 4 

Η εξειδίκευση των ηχοαπορροφητικών επενδύσεων θα γίνει κατά την φάσης της μελέτης 

εφαρμογής  

 

4.3] Δωμάτιο ελέγχου αίθουσας 

Η ηχοαπομόνωση μεταξύ αίθουσας και δωματίου ελέγχου (control room) πρέπει να είναι ≥ 50 

dB. 

Το παράθυρο, πρέπει να έχει την δυνατότητα να ανοίγει ώστε να εξασφαλίζεται (όποτε απαιτείται) 

άμεση επαφή μεταξύ χειριστή και σκηνής. 

Η οροφή του δωματίου ελέγχου πρέπει να είναι ηχοαπορροφητική (NRC ≈ 0.6 – 0.7). Ο πίσω και 

οι πλάγιοι τοίχοι (συμπεριλαμβανομένων και των θυρών) πρέπει να καλυφθούν από την 

εσωτερική πλευρά του δωματίου με πορώδες ηχοαπορροφητικό υλικό, πάχους 50 mm 

κατάλληλα προστατευμένου (φάση μελέτη εφαρμογής). 

 

4.4] Φύλαξη πιάνου 

 

Βλ. σχ. 5 

Το πιάνο φυλάσσεται δίπλα στην σκηνή, ώστε η μεταφορά του στην σκηνή να είναι άμεση και να 

αποφεύγεται κατά τον δυνατόν το ξεκούρδισμα (πράγμα το οποίο συμβαίνει πάντα όταν τα πιάν 

μεταφέρονται από μεγάλες διαδρομές). 

Επίσης προτείνεται το κλείσιμο του χώρου με πτυσσόμενο χώρισμα ώστε να είναι εφικτή η 

διατήρηση των συνθηκών που απαιτούνται για τους χώρους φύλαξης των πιάνων (υγρασία, 

θερμοκρασία, αερισμός). 

 

4.5] Μηχανοστάσια 

Τα μηχανήματα, θα πρέπει να τοποθετηθούν επάνω σε ειδικές αντικραδασμικές βάσεις 

αδρανείας. 

Οι εσωτερικές επιφάνειες των μηχανοστασίων (τοίχοι, οροφές) θα καλυφθούν με 

ηχοαπορροφητικές πλάκες Tektalan ή ανάλογες πάχους 100 mm. 

Οι απαιτούμενες κατασκευαστικές λεπτομέρειες θα πρέπει να μελετηθούν κατά την φάση της 

μελέτης εφαρμογής. 
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5] Μουσική βιβλιοθήκη 

Αποτελεί εξαιρετική ιδέα η συμπερίληψη μουσικής βιβλιοθήκης στο κτίριο.  

Η διαμόρφωση της θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο της μελέτης εφαρμογής. 

 

6] Βοηθητικοί χώροι εργαστηρίων 

Απαιτείται η διευκρίνιση της χρήσης τους χώρου. 

 

7]  Θύρες 

Βλ. Κατόψεις της παρούσας μελέτης. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στα παράθυρα της αίθουσας προτείνεται η κατάργηση τους, διότι δεν 

χρησιμεύουν στις εκδηλώσεις για τις οποίες προορίζεται η αίθουσα ενώ η ανάγκη για συσκότιση 

θα οδηγήσει (ενδεχομένως) σε χρήση κουρτινών πράγμα το οποίο δεν είναι επιθυμητό για 

λόγους ακουστικής. 
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σχ. 1 



16 

 

 

 

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

σχ. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

σχ. 3 
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Κατόψεις – Τομές  








