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Εισαγωγή



Η έρευνα που παρουσιάζουµε αποτελεί το 
αποτέλεσµα της διεπιστηµονικής 

συνεργασίας δύο Οµίλων Δηµιουργικότητας 
του Πειραµατικού Γυµνασίου του 

Πανεπιστηµίου Πατρών, κατά το σχολικό 
έτος 2016 – 2017.



v Όµιλος «Λόγου Τέχνη» ο οποίος 
µελετά το πανανθρώπινο φαινόµενο 
του Λόγου σε σχέση µε την σύγχρονη 
γλωσσική τεχνολογία στο πεδίο της 
Πληροφορικής.

v Όµιλος Φυσικών Επιστηµών ο 
οποίος αποτελεί διεπιστηµονικό Όµιλο 
µε συνεργαζόµενα γνωστικά 
αντικείµενα, τη Φυσική και τη 
Βιολογία.



Τι αναδεικνύει η έρευνα; 
Ι.  Τη σχέση που συνδέει τα γνωστικά 
αντικείµενα: της Γλώσσας, της Ψηφιακής 
Τεχνολογίας Ήχου (επιστηµονικό πεδίο της 
Πληροφορικής), της Φυσικής και της 
Βιολογίας και το σηµείο συνάντησης τους στο 
γνωστικό πεδίο της Ακουστικής.

ΙΙ.  Τις δυσκολίες που µπορεί να 
αντιµετωπίσει η διεξαγωγή µίας έρευνας, όταν 
το θέµα της είναι διεπιστηµονικό.



Δοµή παρουσίασης

Για αρχή θα παρουσιάσουµε στοιχειώδες 
θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά µε το φαινόµενο 
του ήχου από την πλευρά της Φυσικής και της 
Βιολογίας, καθώς και από τον κλάδο της 
Ακουστικής. Στη συνέχεια θα δούµε την 
µέθοδο που ακολουθήσαµε για το σχεδιασµό 
και την υλοποίηση της έρευνας µας. Τέλος, θα 
παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα που 
προέκυψαν και έπειτα θα τα σχολιάσουµε.



Θεωρητικό πλαίσιο



Τι είναι ήχος;

Ο ήχος είναι ένα διαµήκες κύµα.



Ιδιότητες του ήχου:
• Ανάκλαση
• Αντήχηση
• Ηχώ

• Απορρόφηση
• Διάθλαση
• περίθλαση

Οι ήχοι διακρίνονται σε:
• Απλούς 
• Σύνθετους     
• θορύβους                                             
• Κρότους

Χαρακτηριστικά του ήχου:
Αντικειµενικά
• Συχνότητα
• Ένταση
Υποκειµενικά
• Ακουστότητα
• Ύψος (οξύς και βαρύς)
• Χροιά



Το αυτί 

Τύµπανο Κοχλίας



Αναγκαιότητα ήχου:

• Αναγνώριση Περιβάλλοντος
• Ανίχνευση Κινδύνου
• Προσδιορισµός Κατεύθυνσης Ήχου
• Απόλαυση Ηχητικών Ερεθισµάτων 
• Επικοινωνία



Ένταση και συχνότητα ήχου

        Ήχοι µε διαφορετική ένταση                Ήχοι µε διαφορετική συχνότητα.

Μέτρηση συχνότητας- 1 Hz
Μέτρηση έντασης- 1 dB (Ηχητική στάθµη)



Το ανθρώπινο αυτί ακούει ήχους µεταξύ:
• 20 Ηz - 20.000 Hz (καλύτερα ακούει 500 -

4000Ηz)
• 0 dB - 140 dB

Παραδείγµατα : 
•Ψίθυρος : 30 dB
• Συνοµιλία : 50 dB
• Διάλεξη-Διδασκαλία : 55-65 dB
• Ροκ συναυλία : 120 dB

Ανεκτά όρια ήχου



Επιπτώσεις θορύβου στην υγεία

Η έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου 
επηρεάζει την σωµατική αλλά και την ψυχική 
υγεία του ανθρώπου. 
• Σωµατικές επιπτώσεις : Απώλεια ακοής -
Αυξηµένη πίεση αίµατος 

•Ψυχικές επιπτώσεις :  Αίσθηµα άγχους και  
κούρασης - Δυσκολία συγκέντρωσης.



Μεθοδολογία



• Ποια είναι η ηχητική στάθµη στους χώρους 
δραστηριοποίησης των µαθητών και 
µαθητριών του Σχολείου µας;

• Η ηχητική αυτή στάθµη είναι στα πλαίσια των 
ανεκτών για τον άνθρωπο ορίων ήχου;

• Σε ποια συµπεράσµατα µας οδηγούν τα 
αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνά 
µας σχετικά µε το ακουστικό περιβάλλον των 
µαθητών του Σχολείου µας.

Τα ερευνητικά µας ερωτήµατα:



Πώς εργαστήκαµε;
- Χώροι για µέτρηση:
• Τόπος διαµονής Μαθητή/ Μαθήτριας (εντός και 
εκτός του σπιτιού)

• Αίθουσα Διδασκαλίας (χώρος σχολείου)
• Αίθουσα Εκδηλώσεων (χώρος ξενοδοχείου)

- Συγκεκριµένα:
• Ηχητική δραστηριότητα εντός του σπιτιού και εκτός 
αυτού. 

• Ηχητική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια 
διδασκαλίας.

• Αποκριάτικο πάρτι.



Εργαλεία-Διενέργεια ελέγχου 

• Συσκευές κινητής τηλεφωνίας µε 
κατάλληλες εφαρµογές. 

• Στις συσκευές αυτές έγινε λήψη της 
κατάλληλης εφαρµογής προσοµοίωσης  του 
οργάνου µέτρησης που ονοµάζεται 
Ηχόµετρο (ή ντεσιµπελόµετρο) από τις 
αντίστοιχες ψηφιακές εφαρµογές διανοµής 
κάθε λογισµικού.



Αποτελέσµατα



Μέση ηχητική στάθµη ακουστικής έντασης στο σχολικό 
περιβάλλον κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας µαθηµάτων.
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Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων για το γενικό µέσο όρο 
µετρήσεων 7 ηµερών σε 5 περιοχές της πόλης των Πατρών 
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Συµπεράσµατα – Συζήτηση



H ηχητική δραστηριότητα σε όλες τις 
αίθουσες διδασκαλίας έχει ηχητική στάθµη 
κατά µέσο όρο πάνω από 60 dBA. Ο µέσος 
όρος είναι 65 dBA.



Η τιµή αυτή θεωρείται ότι κινείται πολύ 
κοντά στο ανώτατο τυπικό όριο για ηχητικές 

δραστηριότητες διδασκαλίας.

• Σύµφωνα µε έρευνα σε: 
▫ Σκαρλάτος, Δ. (2008). Εφαρµοσµένη Ακουστική (Γ΄ έκδοση), Gotsis, 2008, 
Πάτρα

▫ http://netacoustics.sch.gr/



Η ηχητική δραστηριότητα που υφίστανται 
καθηµερινά οι µαθητές που συµµετείχαν στην 
έρευνά µας (κατά µέσο όρο σε σπίτι και 
σχολείο) είναι µέσα σε ανεκτά για την ακοή 
όρια.



Όµως υπάρχουν ηχητικές δραστηριότητες  
όπου η ηχητική στάθµη είναι ιδιαίτερα ισχυρή 
και επιβλαβής για την υγεία (όπως η στάθµη 
105 dBA που μετρήσαμε σε μουσική 
εκδήλωση σε αίθουσα ξενοδοχείου)



Φτάσαµε στα συµπεράσµατα µας µέσω 
συγκεκριµένης µεθοδολογίας. 

I. Θεωρητική µελέτη του πεδίου σύγκλισης 
διαφορετικών επιστηµών.

II. Συνεργασία και συντονισµό ατόµων µε 
διαφορετικά αντικείµενα εργασίας.

III. Ανάπτυξη στρατηγικής και µεθοδολογίας 
µε επιστηµονικά κριτήρια.
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Ευχαριστούμε 
για την προσοχή σας

Ιστολόγιο οµίλου «Λόγου Τέχνη» 
http://omiloslogoytexni.blogspot.gr


