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Πρόλογος
Κάθε αρχιτεκτονικός χώρος έχει τη δική του ακουστική ταυτότητα, η οποία
επιδρά στην καθημερινότητα των ατόμων που βρίσκονται μέσα ή γύρω από
αυτόν. Μάλιστα, η ακουστική «συμπεριφορά» ενός χώρου είναι σε πολλές
περιπτώσεις το ίδιο ή και περισσότερο σημαντική από τα οπτικά χαρακτηριστικά του. Παρ’ όλ’ αυτά, οι περισσότεροι θεωρούν καλό αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό αυτόν που έχει απλώς άρτιο οπτικό αποτέλεσμα. Μέχρι να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, είμαστε υποχρεωμένοι να περνάμε αρκετές ώρες σε
αίθουσες διαλέξεων/διδασκαλίας στις οποίες βλέπουμε αλλά δεν κατανοούμε τον ομιλητή, σε καφέ-μπαρ με εντυπωσιακή διακόσμηση στα οποία όμως
δεν μπορούμε να ακούσουμε το συνομιλητή μας, σε οπτικά άρτιες αίθουσες
συναυλιών χωρίς την κατάλληλη ακουστική υποδομή κ.ο.κ. Το βιβλίο αυτό,
όπως άλλωστε και όλα τα βιβλία τα οποία γράφτηκαν για το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Ακουστικός Σχεδιασμός – Πολυμέσα», προσπαθεί
ακριβώς να προβάλει και να εξηγήσει τη σημασία του ήχου και της ακουστικής στη ζωή και ειδικότερα στην καθημερινότητά μας.
Στη διάρκεια του 20ού αιώνα, η εξάπλωση των συστημάτων ηλεκτροακουστικής ηχογράφησης και αναπαραγωγής άλλαξε τη σχέση ακουστικής και
αρχιτεκτονικής. Πλέον στους περισσότερους χώρους δε μιλάμε απλώς για
την επίδραση του χώρου σε μια φυσική ηχητική πηγή, αλλά για την αλληλεπίδραση των ηχείων (και όλων των συστημάτων της ηλεκτροακουστικής αλυσίδας) με τον αρχιτεκτονικό χώρο. Στις περισσότερες περιπτώσεις σήμερα ο
αρχιτεκτονικός ακουστικός σχεδιασμός δεν έχει νόημα από μόνος του˙ πρέπει να λάβει υπόψη του την ηλεκτροακουστική εγκατάσταση: Πού και πόσα
ηχεία θα τοποθετηθούν; Ποια θα είναι η στάθμη της αναπαραγωγής; Ποια
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών της εγκατάστασης; Τα ερωτήματα
αυτά πρέπει να απαντηθούν πριν κατασκευαστεί ο χώρος, μια και τα ακουστικά χαρακτηριστικά του χώρου και των συσκευών της ηλεκτροακουστικής
αλυσίδας αλληλεπιδρούν και δημιουργούν ενιαίο ακουστικό αποτέλεσμα.
Τις τελευταίες δεκαετίες ένας νέος κλάδος της ακουστικής, η εικονική ακουστική, άλλαξε για μία ακόμα φορά τα δεδομένα. Η ραγδαία αύξηση της υπολογιστικής ισχύος και οι ανακαλύψεις που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας
της ανθρώπινης αντίληψης επέτρεψαν την κατασκευή συστημάτων τα οποία
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προσομοιώνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματικούς ακουστικούς χώρους ή δημιουργούν τεχνητά, ακουστικά περιβάλλοντα. Απλές υλοποιήσεις
αυτών των τεχνολογιών έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται εμπορικά διαθέσιμες,
σε κονσόλες παιχνιδιών, σε συστήματα τηλεδιασκέψεων, σε ακουστικές προσομοιώσεις κ.α.
Στα κεφάλαια αυτού του βιβλίου εξετάζονται οι ιστορικές αλλαγές στη σχέση αρχιτεκτονικής και ακουστικής. Στο πρώτο κεφάλαιο εξηγείται η αμφίδρομη σχέση ακουστικής και αρχιτεκτονικής από αντιληπτική και ιστορική
σκοπιά (δε γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε ειδικά θέματα ακουστικής κλειστών
χώρων και ακουστικού σχεδιασμού, αφού αυτά θα καλυφθούν λεπτομερώς
σε επόμενες Θεματικές Ενότητες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΑΣΠ και ιδιαίτερα στον τόμο ΑΣΠ 60 Βασικές αρχές και σύγχρονες
εξελίξεις στην κτιριακή ακουστική και στον τόμο ΑΣΠ 61/Α Λογισμικό και
μέθοδοι για τον ακουστικό σχεδιασμό). Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις ηλεκτροακουστικές εγκαταστάσεις. Εξηγούνται ορισμένες βασικές
αρχές των συστημάτων μιας ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης, με ιδιαίτερη
βαρύτητα στους ηλεκτροακουστικούς μετατροπείς (μικρόφωνα, μεγάφωνα)
και στα συστήματα ηχείων, ενώ παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού για διάφορες περιπτώσεις εγκαταστάσεων. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο
επικεντρώνεται στην εικονική ακουστική. Αφού παρουσιαστούν βασικές αρχές της αμφιωτικής ακοής, περιγράφεται η αρχή λειτουργίας των βασικότερων συστημάτων εικονικής ακουστικής.
Τα ζητήματα τα οποία πραγματεύεται ο τόμος αποτελούν αντικείμενο πολλών και διαφορετικών επιστημών. Εδώ θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε
την έρευνά μας σε ένα βασικό περίγραμμα προβληματισμού. Επίσης, το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί όσο το δυνατόν πιο απλά, με βάση τις αρχές της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και με σκοπό να μελετηθεί από αναγνώστες που
προέρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις σπουδών. Θα ήθελα λοιπόν να
ενθαρρύνω το φοιτητή που ενδιαφέρεται να προχωρήσει περισσότερο, να
συνεχίσει με τη μελέτη της προαιρετικής βιβλιογραφίας που προτείνεται στο
τέλος κάθε κεφαλαίου.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους φίλους και συνεργάτες.
Καθένας τους συνέβαλε, με το δικό του τρόπο, στην επιτυχή συγγραφή
αυτού του τόμου. Αρχικά, ευχαριστώ τον αγαπημένο μου δάσκαλο Γιάννη
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Μουρτζόπουλο για τις επιστημονικές συμβουλές και την υποστήριξή του.
Εκτός των άλλων, μου έδωσε την αρχική ιδέα για τη δομή της ύλης, ώστε να
αποφευχθούν (κατά το δυνατόν) οι επικαλύψεις από άλλες ΘΕ και ειδικά
από την ΑΣΠ 60. Επίσης, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαίτερα
τον κριτικό αναγνώστη Στέλιο Ποτηράκη. Η συνεργασία μας ήταν αβίαστη,
οι επιστημονικές του παρατηρήσεις ήταν πάντα καίριες και συνέβαλαν
αποφασιστικά στη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος. Επιπλέον ευχαριστώ
την ειδική στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Μαντώ Σπανακά,
η οποία με βοήθησε να ακολουθήσω τον κατάλληλο τρόπο συγγραφής για
την περίσταση. Τόσο ως προς την ύλη και το επιστημονικό περιεχόμενο όσο
και ως προς την εκπαιδευτική προσέγγιση οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη
οφείλεται αποκλειστικά σε εμένα. Επίσης, ευχαριστώ τη Συντονίστρια Ειρήνη
Μαυρομμάτη, η οποία ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει σε οτιδήποτε (μικρό
ή μεγάλο) προέκυπτε σε κάθε βήμα του έργου. Ακόμα θέλω να ευχαριστήσω
όλους τους συγγραφείς των βιβλίων του ΜΠΣ ΑΣΠ για την εποικοδομητική
συνεργασία. Τέλος, ευχαριστώ τη Ρένια Γασπαράτου, η οποία ήταν κάθε
μέρα δίπλα μου. Χάρη σε αυτήν, η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν τελικά
για μένα μια ευχάριστη και ξεκούραστη εμπειρία.
Καλή μελέτη!
Αλ. Τσιλφίδης

