
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Το βιβλίο αυτό με τίτλο «Λυμένες Ασκήσεις Μουσικής Ακου-
στικής» απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές μου στο Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, στους φοιτητές των άλλων αδελφών 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, αλλά και 
σε όλους, όσους σπουδάζουν επιστήμες σχετικές με τον ήχο, 
όπως είναι Μουσικοί Ωδείων, Ακουστικοί Μηχανικοί, Ηχο-
λήπτες, Μουσικοί Τεχνολόγοι  κ.λπ.  
Σε όλους τους προαναφερθέντες τομείς σπουδάζουν φοιτητές 
και σπουδαστές, προερχόμενοι τόσο από τη θετική, όσο και 
από τη θεωρητική κατεύθυνση των Λυκείων, με αποτέλεσμα 
στο μάθημα της Μουσικής Ακουστικής να αντιμετωπίζει ο 
διδάσκων ένα ανομοιογενές ακροατήριο, όσον αφορά στις 
φυσικο-μαθηματικές τους γνώσεις. Και δεν είναι μόνον 
αυτό. 
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Δυστυχώς, κάποτε, κάποιοι «αρμόδιοι» απεφάσισαν να μη 
διδάσκονται στο Λύκειο όλα τα πεδία της Φυσικής! Μεταξύ 
αυτών καταλέγεται και το πεδίο της Ακουστικής, της επι-
στήμης των ήχων. Τα πεδία του επιστητού, στα οποία βρί-
σκει εφαρμογή η Ακουστική, είναι πάρα πολλά και παρου-
σιάζονται με κάποια δόση ειρωνείας και πικρίας από την 
πλευρά του συγγραφέα στο παρακάτω διάγραμμα. 
Τραγική συνέπεια της μη διδασκαλίας της Ακουστικής στο 
Λύκειο είναι  οι πρωτοετείς φοιτητές των Τμημάτων Μουσι-
κών Σπουδών στα Πανεπιστήμια, αλλά και οι σπουδαστές 
των Σχολών Ηχοληψίας, Ήχου, Ωδείων κ.λπ. να μη γνω-
ρίζουν τα στοιχειώδη περί του ήχου, το υλικό δηλαδή, που 
καλούνται να δαμάσουν ή να επεξεργασθούν, προκειμένου να 
δημιουργήσουν.  Ορισμένοι, μάλιστα, μη συναισθανόμενοι 
την άγνοιά τους σχετικά με τα φαινόμενα του ήχου και έχο-
ντας υπερεκτιμήσει τη σύγχρονη Τεχνολογία, έχουν τη νοο-
τροπία ότι, για να γίνει κανείς π.χ. ένας καλός ηχολήπτης, 
πρέπει και αρκεί να είναι απλώς και μόνον ένας καλός 
χειριστής της κονσόλας! 
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Διάγραμμα: Τα πεδία του επιστητού, στα οποία βρίσκει εφαρμογή η Ακουστική 

 

 
 
 
 
Αυτό, λοιπόν, το ανισότροπο υλικό, όσον αφορά στις γνώσεις 
και στο συντελεστή επιδεκτικότητας γνώσεων από το χώρο 
των θετικών επιστημών, καλείται να ομογενοποιήσει ο κα-
θηγητής του μαθήματος της Μουσικής Ακουστικής.  
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Η εμπειρία μου από τα τόσα χρόνια διδασκαλίας του μαθή-
ματος της Μουσικής Ακουστικής στα Πανεπιστήμια της 
Θεσσαλονίκης και των Αθηνών με εδίδαξε ότι ο διδάσκων, 
λόγω της πραγματικής στενότητας χρόνου –ένα ακαδημαϊκό 
εξάμηνο είναι 13 το πολύ διδακτικές εβδομάδες- δεν πρέπει 
να περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία της θεωρίας, αλλά πρέ-
πει να διδάσκει και ασκήσεις, ή να διδάσκει -ορισμένες 
φορές- τη θεωρία μέσα από καλά επιλεγμένες ασκήσεις.  
Καλό θα ήταν να υπήρχε ένα δίωρο Φροντιστηριακό μάθημα, 
συνοδό του μαθήματος της Μουσικής Ακουστικής, ώστε να 
καλύπτονται οι  ανάγκες, όσον αφορά στη διδασκαλία ασκή-
σεων Μουσικής Ακουστικής. Έως ότου αυτή μου η επιθυ-
μία λάβει σάρκα και οστά, απεφάσισα να υλοποιήσω ένα από 
πολλών ετών όνειρό μου, να συγγράψω δηλαδή ένα βιβλίο μό-
νο με λυμένες ασκήσεις Μουσικής Ακουστικής, προκει-
μένου να καλύψω ένα τεράστιο κενό στο χώρο του γνωστικού 
μου αντικειμένου.  
Επέλεξα, λοιπόν, με μεγάλη προσοχή 239 ασκήσεις σχετικές 
με τα παρακάτω αναφερόμενα 20 θέματα, που διδάσκονται 
στο μάθημα της Μουσικής Ακουστικής: 

1. 
2. 
3. 
4. 

Εκκρεμή 
Στρομβοσκοπία 
Κυματική 
Ταχύτητα του ήχου 
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5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Ανάκλαση του ήχου και Ηχώ 
Συμβολή κυμάτων 
Φαινόμενο Doppler-Fizeau 
Αρμονική ανάλυση και σύνθεση 
Διακροτήματα 
Στάσιμα κύματα 
Άλγεβρα Μουσικών διαστημάτων 
Χορδές 
Ηχητικοί σωλήνες 
Ράβδοι 
Οδοντωτός τροχός του Hooke και σειρήνα με οπές 
Όργανα «Μεταφοράς» 
Ενέργεια, ισχύς και ένταση ηχητικών κυμάτων 
Στάθμη Έντασης 
Στάθμη Ακουστότητας 
Ακουστότητα 
 

Τις ταξινόμησα πλήρως σε κατηγορίες και ομάδες, που είναι 
στο πνεύμα της ύλης του μαθήματος της Μουσικής Ακου-
στικής. 
Τις έλυσα αναλυτικότατα με συγκεκριμένα μεθοδολογικά βή-
ματα, τεχνικές και ολοκληρωμένες παρατηρήσεις στη σωστή 
εφαρμογή όλων των αρχών και των νόμων της Φυσικής και 
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Μουσικής Ακουστικής, ώστε να εξασφαλίζεται η κατανόηση 
σε βάθος της θεωρίας μέσα από τις ασκήσεις. 
Προκειμένου να έχει το βιβλίο αυτοδύναμη επιστημονική 
παρουσία, συμπεριέλαβα στην αρχή κάθε κεφαλαίου πλήρη 
στοιχεία της θεωρίας, ώστε ο αναγνώστης να μην είναι υπο-
χρεωμένος να την αναζητεί ανατρέχοντας σε άλλα βοηθητικά 
βιβλία, κατά τη μελέτη αυτού του βιβλίου. 
Συμπεριέλαβα, μάλιστα, λεπτομερειακή ανάπτυξη της μεθο-
δολογίας, των τεχνικών και των παρατηρήσεων για την 
αντιμετώπιση της κάθε κατηγορίας ασκήσεων. 
Εξασφαλίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, πιστεύω, η κατανόηση 
σε βάθος της θεωρίας μέσα από τις ασκήσεις. 
Η έλλειψη σχετικής βιβλιογραφίας, που να διδάσκει τη θε-
ωρία μέσα από ασκήσεις, πιστεύω ότι θα κάνει χρήσιμο το 
βιβλίο αυτό και θα βοηθήσει σημαντικά τους φοιτητές μου –
και όχι μόνο- στην κατανόηση των θεμάτων της Μουσικής 
Ακουστικής και στο να ανακαλύψουν πως τόσο η Φυσική, 
όσο και η Μουσική Ακουστική είναι γοητευτικές και συμ-
βάλλουν στην ευμουσία των επαγγελματικών τους δραστη-
ριοτήτων. 
Αν αυτή μου η πίστη επιβεβαιωθεί στην πράξη, θα αποτε-
λέσει για μένα τη μεγαλύτερη ικανοποίηση. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη θυγατέρα μου Ελένη, BSc 
(Hons.) της ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνας και μέσων 
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επικοινωνίας  του Πανεπιστημίου Bradford της Αγγλίας,  
για την επιμέλεια του εξωφύλλου και των σχημάτων, καθώς 
επίσης τον συνεργάτη μου, μουσικοπαιδαγωγό, κ. Ιωάννη 
Μαλαφή για την επιμέλεια ορισμένων γραμμικών σχεδίων. 
Ως συγγραφέας ελπίζω ότι το ανά χείρας βιβλίο θα γίνει 
αντικείμενο κριτικής μελέτης από τους φοιτητές και τους 
σπουδαστές, ώστε να υπάρξει δυνατότητα περαιτέρω βελτι-
ώσεώς του. 
 
Αθήνα 2001               
                                              Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης 

Καθηγητής Μουσικής Ακουστικής, Πληροφορικής 
Τμήματος Μουσικών Σπουδών 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
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