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Σύντομη Περίληψη: Στα πλαίσια του παρόντος παραδοτέου πραγματοποιήθηκαν μονοφωνικές και
αμφιωτικές καταγραφές των κρουστικών αποκρίσεων των παραδοσιακών κτιρίων, τα οποία
προσδιορίστηκαν στο ΠΕ1.1. Οι μετρήσεις έγιναν σε πολλαπλά σημεία των κλειστών χώρων, ενώ στο
επόμενο στάδιο της εργασίας, διενεργήθηκε επεξεργασία και βελτιστοποίηση των αρχείων κρουστικών
αποκρίσεων και ενσωμάτωσή τους σε κατάλληλη βάση δεδομένων. Για την πραγματοποίηση των
αμφιωτικών ηχογραφήσεων χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός υψηλής πιστότητας που διατίθεται στο
Φορέα Υλοποίησης.
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1. Εισαγωγή
Η καταγραφή και ο προσδιορισμός των πολιτιστικών χαρακτηριστικών μιας κοινότητας έχει άμεση σχέση
με τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της πόλης στην οποία δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση του
παρόντος Έργου, το οποίο μελετά τις προφορικές παραδόσεις των γλωσσικών κοινοτήτων της Θράκης,
οι οποίες συλλέγονται σε μορφή ηχητικών δεδομένων, μελετάται επιπλέον η επίδραση της
αρχιτεκτονικής των κλειστών χώρων στην αισθητική και τον πολιτισμό. Είναι επομένως απαραίτητος ο
προσδιορισμός των ακουστικών χαρακτηριστικών σημαντικών παραδοσιακών κτισμάτων στην περιοχή
ενδιαφέροντος, εντός των οποίων δραστηριοποιούνται οι κοινότητες μέσω της διεξαγωγής σημαντικών
πολιτιστικών γεγονότων που προσδιορίζουν την καθημερινή τους δραστηριότητα και κουλτούρα. Η
μελέτη της ακουστικής έχει συνδυαστεί στη βιβλιογραφία κατά κύριο λόγο με τις μελέτες των
χαρακτηριστικών των αρχαίων θεάτρων και των χώρων γενικότερα στους οποίους διεξάγονται θεατρικά
και μουσικά δρώμενα, όμως αποτελεί σημαντικό στοιχείο της καθημερινότητας ως χαρακτηριστικό όλων
ανεξαιρέτως των κλειστών χώρων και επομένως μια πολιτιστική συνιστώσα. Υπό αυτή την οπτική γωνία
το παρόν παραδοτέο ασχολήθηκε με τη διαδικασία μέτρησης των ακουστικών χαρακτηριστικών των
σημαντικότερων παραδοσιακών κτιρίων στην πόλη της Κομοτηνής και Ξάνθης, όπως αυτά καθορίστηκαν
από την ομάδα του ΔΠΘ στα πλαίσια του ΠΕ1.2, έτσι ώστε να αντιπροσωπευθούν οι συνήθειες όλων των
κοινοτήτων.
Ο απώτερος στόχος του ΠΕ 3 είναι αφενός η συγκέντρωση του προφορικού πολιτισμικού υλικού των
γλωσσικών κοινοτήτων που διαμένουν στην περιοχή της Θράκης (ΠΕ 3.1) και αφετέρου η παραγωγή
ρεαλιστικών εικονικών αμφιωτικών ακροάσεων σε πληθώρα σημείων εντός των παραδοσιακών κτιρίων
(ΠΕ 3.5). Η υλοποίηση των εικονικών ακροάσεων προϋποθέτει την αποτύπωση με ακρίβεια της
κρουστικής απόκρισης των κλειστών χώρων που μελετούνται, με ειδικό εξοπλισμό (ανδρείκελο)
αμφιωτικής καταγραφής και μετρήσεις πολλαπλών σημείων. Η περιγραφή της μεθοδολογίας και της
υλοποίησης των καταγραφών αυτών είναι το αντικείμενο του παρόντος παραδοτέου. Οι εικονικές
ακροάσεις θα προκύψουν ύστερα από τη συνέλιξη του ηχογραφημένου πολιτισμικού υλικού με τις
αμφιωτικές κρουστικές αποκρίσεις.
Οι μονοφωνικές ακουστικές καταγραφές των χώρων, πραγματοποιήθηκαν με παντοκατευθυντικό
μικρόφωνο ακριβείας στις ίδιες θέσεις στις οποίες υλοποιήθηκαν και οι αμφιωτικές καταγραφές. Η
χρησιμότητα των μονοφωνικών αρχείων έγκειται κυρίως στον υπολογισμό των ακουστικών παραμέτρων
των χώρων που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του ΠΕ 3.3, αλλά και για την ταυτοποίηση των
χαρακτηριστικών των αμφιωτικών καταγραφών. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται μέσω καθιερωμένου
εξειδικευμένου λογισμικού και εξοπλισμού υψηλής πιστότητας, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

2. Περιγραφή Χώρων
Στα πλαίσια του παρόντος παραδοτέου, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις κρουστικών αποκρίσεων (1) στο
Ιμαρέτ Κομοτηνής, (2) στο Γενί Τζαμί Κομοτηνής, (3) στο Αρχοντικό Ταβανιώτη, (4) στο Αρχοντικό
Κουγιουμτζόγλου και (5) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομοτηνής. Οι
συγκεκριμένοι χώροι αποτελούν σημαντικά παραδοσιακά κτίρια στην περιοχή της Θράκης και
επιλέχθηκαν στα πλαίσια του ΠΕ 1.1 προκειμένου να αποτυπωθεί η καθημερινότητα και τα πολιτιστικά
χαρακτηριστικά των γλωσσικών κοινοτήτων που συμβιώνουν εκεί.
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Το Ιμαρέτ Κομοτηνής βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της πόλης της Κομοτηνής, χρονολογείται μεταξύ του
1360 και του 1380 και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα οθωμανικά μνημεία της περιοχής της Θράκης
και της Ευρώπης γενικότερα [1]. Πρόκειται για ένα οικοδόμημα με τρεις χώρους που διαμορφώνουν στην
κάτοψη το σχήμα Τ (τύπου zaviye). Ο μεσαίος χώρος είναι τετράγωνος στην κάτοψη και αποτελεί το
κέντρο του κτιρίου. Καλύπτεται με ημισφαιρικό θόλο με χαμηλό οκταγωνικό τύμπανο μέσω τεσσάρων
λοφίων κατασκευασμένων με την τεχνική των πρισματικών τριγώνων. Είναι ανοιχτός στη βόρεια πλευρά
με δυο πλατιές παραστάδες που στηρίζουν ψηλό ημικυκλικό τόξο που ορίζουν το άνοιγμα. Στο μέσον
του νοτίου τοίχου του ανοίγεται ορθογώνια σε κάτοψη κόγχη που επιστέφεται με οξυκόρυφο τόξο
διπλής καμπυλότητας. Δυο θύρες με πέτρινα θυρώματα και μεγάλα ανακουφιστικά τόξα πάνω από αυτές
στα βόρεια άκρα του ανατολικού και δυτικού τοίχου του οδηγούν στους δυο πλευρικούς χώρους που
φέρουν παρόμοια κάλυψη και είναι εξοπλισμένοι με τζάκια [2]. Εκεί στεγάζεται σήμερα το Εκκλησιαστικό
Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής, ενώ συχνά ο ίδιος χώρος χρησιμοποιείται
για μουσικές εκδηλώσεις και διαλέξεις.

Εικ. 1. Αίθριο στο Ιμαρέτ Κομοτηνής.

Το Γενί Τζαμί Κομοτηνής (μεταφράζεται ως το Νέο Τέμενος) βρίσκεται στο κέντρο της ομώνυμης πόλης
και σύμφωνα με τη Μουφτεία Κομοτηνής χρονολογείται από το 1585 [3]. Το Τέμενος έχει τετράγωνη
αίθουσα προσευχής και αρχιτεκτονικά έχει επηρεαστεί από την αισθητική του νεοκλασικισμού [4]. Είναι
σκεπασμένο από ένα κεντρικό τρούλο και πέντε μικρότερους που βρίσκονται στο χώρο της προσευχής.
Αποτελεί ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα δείγματα οθωμανικής αρχιτεκτονικής στα Βαλκάνια. Η
σημερινή του μορφή διαμορφώθηκε ύστερα από την κατασκευή προέκτασης το 1902 και ύστερα από
επισκευές και ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν το 1946, το 1960 και το 2000-2002. Λειτουργεί
μέχρι σήμερα ως θρησκευτικός χώρος για τους μουσουλμάνους.
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Εικ. 2. Το Γενί Τζαμί Κομοτηνής.
Το Αρχοντικό Ταβανιώτη βρίσκεται στη Μαρώνεια Ροδόπης και κτίστηκε ανάμεσα στα 1880 και 1885 από
τον Μαρωνίτη έμπορο Παρράσιο Ταβανιώτη. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο και
αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της οικιστικής αρχιτεκτονικής στη Δυτική Θράκη. Στο ισόγειο το
χαμώι χρησιμοποιούνταν για μαγείρεμα και άλλες καλοκαιρινές εργασίες. Το κατώι είχε πατητήρι στη
ΝΔ του γωνία, χτιστά αμπάρια για ελιές και πιθάρια για κρασί και λάδι. Στον όροφο η δυτική και η νότια
πλευρές του χαγιατιού και της σάλας προβάλλουν σε σαχνισιά (κλειστοί εξώστες). Η ξύλινη στέγη είναι
τετράρριχτη στον κύριο οικοδομικό πυρήνα και τρίρριχτη στις προεξοχές του χαγιατιού δυτικά και νότια
[5]. Σήμερα, έχει αποκατασταθεί και φιλοξενεί τη μόνιμη έκθεση αρχαιοτήτων με θέμα «Η Μαρώνεια
και ο Ίσμαρος από τα Προϊστορικά μέχρι τα Νεότερα Χρόνια».

Εικ. 3. Το Αρχοντικό Ταβανιώτη στη Μαρώνεια.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 20092014 (EEA Grants 2009-2014) - Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς
Προτεραιότητας /GR07
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σελ. 6/22

Παραδοτέο 3.2

Το Αρχοντικό Κουγιουμτζόγλου βρίσκεται στην παλιά πόλη της Ξάνθης και κτίσθηκε το 1877 από τους
καπνέμπορους Αθανάσιο και Παντελή Κουγιουμτζόγλου. Πρόκειται για δύο όμοιες μεταξύ τους κατοικίες
οι οποίες κατασκευάστηκαν σε επαφή, με ενιαία στέγη που διαμορφώνεται με αέτωμα. Αναπτύσσονται
σε τρία επίπεδα και φέρουν εσωτερικά αξιόλογο τοιχογραφικό διάκοσμο. Η οργάνωση των όψεων και η
χρήση των υλικών δημιούργησαν ένα ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό στυλ με νεοκλασικές επιρροές [6].
Σήμερα, στεγάζει το λαογραφικό μουσείο Ξάνθης και επίσης χρησιμοποιείται για καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις.

Εικ. 4. Το Αρχοντικό Κουγιουμτζόγλου στην Ξάνθη.
Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής είναι ορθόδοξη εκκλησία που
βρίσκεται στο εσωτερικό του φρουρίου της ομώνυμης πόλης και ανεγέρθηκε το 1800. Ο ναός είναι
τετράκλητος με νάρθηκα, ξυλόστεγος και το δάπεδο του βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του
γύρω χώρου. Στη σημερινή του μορφή, είναι αναστηλωμένος και έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο
μνημείο [7].
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Εικ. 5. Ο Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κομοτηνή.

3. Μετρήσεις Κρουστικών Αποκρίσεων
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας διεξήχθησαν μετρήσεις κρουστικής απόκρισης των χώρων με δύο
διαφορετικές μεθόδους: (1) μετρήσεις με παντοκατευθυντικό μικρόφωνο και (2) με αμφιωτική διάταξη
μικροφώνων με τη χρήση του ανδρείκελου (KEMAR).
 Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση παντοκατευθυντικού μικροφώνου,
προορίζονται κυρίως για ανάλυση και υπολογισμό αντικειμενικών ακουστικών παραμέτρων για
τους υπό μελέτη χώρους.
 Οι μετρήσεις που προέκυψαν χρησιμοποιώντας την αμφιωτική διάταξη έχουν σκοπό τη μελέτη
της ακουστικής συμπεριφοράς των χώρων μέσω του υπολογισμού παραμέτρων που αξιολογούν
τους χώρους αυτούς σύμφωνα με την αντιληπτική ικανότητα του ανθρώπου. Επίσης, πρόκειται
να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία εικονικών ακροάσεων.
Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ακουστικές μετρήσεις στους χώρους που καθόρισε η ομάδα του
ΔΠΘ στο ΠΕ 1.2, στη μελέτη και τη διεκπεραίωση των καταγραφών συνεργάστηκαν οι ομάδες του
Πανεπιστημίου Πατρών και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

3.1 Λίστα εξοπλισμού
Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω εξοπλισμός, οποίος ανήκει στην
ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Πίνακας 1. Εξοπλισμός ακουστικών μετρήσεων.
Τύπος εξοπλισμού
Μοντέλο
Ηχητική πηγή
Ενεργό ηχείο τύπου EV SX300 (12”)
Κάρτα ήχου
MOTU 828x
Μικρόφωνο Μετρήσεων
DPA 4061
Κούκλα αμφιωτικής καταγραφής
GRAS – KEMAR
Λογισμικό ακουστικών μετρήσεων
WinMLS2000
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Επιπλέον των παραπάνω, χρησιμοποιήθηκαν τα αντίστοιχα καλώδια και βάσεις μικροφώνων.

3.2 Περιγραφή μετρήσεων
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η διαδικασία υπολογισμού της κρουστικής απόκρισης ενός κλειστού
χώρου έπειτα από μέτρηση που πραγματοποιείται σε αυτόν με κατάλληλο σήμα διέγερσης. Η
προεπισκόπηση της συνολικής διαδικασίας της μέτρησης και του υπολογισμού φαίνεται στο Σχ. 1.
Τα σήματα διέγερσης τύπου Sweep αναπαράγονται από την ηχητική πηγή, η οποία είναι τοποθετημένη
σε αντιπροσωπευτικό σημείο ανάλογα με το χώρο που εξετάζεται. Ένα κατάλληλα τοποθετημένο
μικρόφωνο, ηχογραφεί τη διέγερση στο σημείο ακρόασης. Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ως
αποτέλεσμα τον προσδιορισμό της κρουστικής απόκρισης του χώρου. Με δεδομένο ότι τα σήματα
διέγερσης είναι γνωστά, είναι δυνατό να εξαχθεί το σήμα της κρουστικής απόκρισης μέσω της συνέλιξης
του ηχογραφημένου αρχείου με το αντίστροφο σήμα διέγερσης, διαδικασία που υλοποιείται απευθείας
από το εξειδικευμένο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε.
Στα πλαίσια του παραδοτέου 3.3, η κρουστική απόκριση πρόκειται να αναλυθεί μέσω κατάλληλων
υπολογισμών που έχουν να κάνουν με τη στατιστική και ενεργειακή επεξεργασία της κρουστικής
απόκρισης του χώρου μέσω κατάλληλου λογισμικού. Η διαδικασία των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε
σε ικανό πλήθος σημείων ακρόασης προκειμένου να παραχθούν στατιστικά δεδομένα για την ακουστική
των χώρων, αλλά και για να πραγματοποιηθούν με ρεαλισμό οι εικονικές ακροάσεις, επιτρέποντας έτσι
την εικονική «περιήγηση» του ακροατή.

Sweep input
ﬁle

R

Inverse
Sweep

Convolution

L

Recorded
signal

Recorded Signal Analysis
Monaural + Binaural Room
Impulse Response

Σχ. 1. Διαδικασία μέτρησης, υπολογισμού κρουστικής απόκρισης και υπολογισμού ακουστικών
παραμέτρων.
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Για τις ανάγκες του παρόντος παραδοτέου, το σήμα διέγερσης που χρησιμοποιήθηκε ήταν Σήμα Σάρωσης
Ημιτόνου (Sine Sweep), η περίοδος του οποίου φθίνει καθώς εξελίσσεται ο χρόνος. Η συνολική του
διάρκεια είναι ίση με 10 sec, ώστε να καλύπτει τυπικά τη μέτρηση κρουστικής απόκρισης σε μικρούς,
μεσαίους και μεγάλους κλειστούς χώρους. Επίσης, η συχνότητα δειγματοληψίας του σήματος που
χρησιμοποιήθηκε ήταν 48 KHz, ενώ ο κβαντισμός ίσος με 16 bit. Αντίστοιχα ήταν και τα χαρακτηριστικά
των κρουστικών αποκρίσεων που παράχθηκαν. Το Σχ. 2 παρουσιάζει ενδεικτικά ένα σήμα σάρωσης
ημιτόνου από 30 Hz έως 20 kHz (SPL = 90 – 95 dB στο 1 m).
Κατά τη διαδικασία της μέτρησης σε κλειστό χώρο, αναπαράγεται το σήμα διέγερσης και ηχογραφείται
ταυτόχρονα. Ο συγχρονισμός εισόδου και εξόδου πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο πρόγραμμα
ακουστικών μετρήσεων τόσο για την περίπτωση της μονοφωνικής καταγραφής μέσω του
παντοκατευθυντικού μικροφώνου, όσο και κατά την αμφιωτική καταγραφή μέσω του ανδρείκελου.

Σχ. 2 Σήμα Σάρωσης Ημιτόνου, η περίοδος του οποίου φθίνει στην πάροδο του χρόνου.

3.3 Σημεία μετρήσεων εντός των χώρων
Προκειμένου η μελέτη των χώρων να είναι αντικειμενική, αλλά επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, για να
παραχθούν εικονικές ακροάσεις σε πληθώρα σημείων στους επιλεγμένους χώρους, πραγματοποιήθηκαν
μετρήσεις σε πολλά σημεία. Τα διαγράμματα που ακολουθούν, καταγράφουν τις θέσεις πηγής και δέκτη
σε κάθε χώρο.

3.3.1 Ιμαρέτ Κομοτηνής
Στο κτίριο Ιμαρέτ μετρήθηκαν 2 χώροι. Ο ένας είναι ημιανοιχτός (αίθριο) και στεγάζεται μεταξύ δύο
κλειστών κτισμάτων όπως φαίνεται στην Εικ. 1 και στο Σχ. 3 (α). Στο συγκεκριμένο χώρο τελούνται
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εκδηλώσεις μουσικής και διαλέξεων και η πηγή επιλέχθηκε να τοποθετηθεί στο χώρο της αυλής, όπου
τυπικά τοποθετείται η σκηνή του ομιλητή, λίγο έξω από το στεγασμένο χώρο στον οποίο είναι
τοποθετημένα τα καθίσματα των ακροατών. Το ύψος τοποθέτησης των μικροφώνων συμπίπτει με το
ύψος ενός καθιστού ακροατή στο στεγασμένο χώρο. Επιπλέον, καταγράφηκε μία από τις δύο όμοιες
κλειστές αίθουσες, η οποία φαίνεται στην Εικ. 6 και στο Σχ. 3 (β). Η αίθουσα αυτή είχε σχετικά μικρό όγκο
και η πηγή τοποθετήθηκε σε μια τυπική θέση ομιλητή/ξεναγού, ενώ το ύψος των μικροφώνων σε αυτή
την περίπτωση συμπίπτει με έναν όρθιο ακροατή.

Εικ. 6. Μετρήσεις στην κλειστή αίθουσα του Ιμαρέτ Κομοτηνής.
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(α)
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(β)
Σχ. 3 Θέσεις ακουστικών καταγραφών στο Ιμαρέτ Κομοτηνής: (α) Αίθριο και (β) Κλειστή αίθουσα.

3.3.2 Γενί Τζαμί Κομοτηνής
Στο Γενί Τζαμί Κομοτηνής πραγματοποιήθηκαν καταγραφές στην κύρια αίθουσα του χώρου λατρείας,
στις θέσεις ακρόασης των πιστών (Σχ. 4). Η ηχητική πηγή τοποθετήθηκε στα σημεία απ’ όπου ο Ιμάμης
τελεί τη λειτουργία και πιο συγκεκριμένα στο σημείο Α κοιτώντας προς τη Μέκκα και με πλάτη στους
πιστούς και στο σημείο Β, από υπερυψωμένο σημείο (πατάρι) με φορά προς τους πιστούς. Οι θέσεις
καταγραφής είναι διασπαρμένες στο συμμετρικό χώρο. Το ύψος των μικροφώνων ήταν αντίστοιχο με το
ύψος ενός όρθιου ακροατή.
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Σχ. 4. Θέσεις πηγών και δεκτών στο Γενί Τζαμί Κομοτηνής.

Εικ. 7. Διάταξη ακουστικών μετρήσεων στο Γενί Τζαμί Κομοτηνής.

3.3.3 Αρχοντικό Ταβανιώτη
Το αρχοντικό Ταβανιώτη αντιμετωπίστηκε ως μια περίπτωση οικιακής συνεύρεσης σε μια ευρύχωρη
κλειστή αίθουσα. Η πηγή τοποθετήθηκε στο κέντρο της μίας πλευράς, ενώ οι θέσεις των μικροφώνων,
που συμπίπτουν με το ύψος ενός καθιστού ακροατή, καλύπτουν ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι του
χώρου της αίθουσας.
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Σχ. 5. Θέσεις πηγής και μικροφώνων στο αρχοντικό Ταβανιώτη.

Εικ. 8. Ακουστική μέτρηση στο Αρχοντικό Ταβανιώτη με τους δέκτες τοποθετημένους στη θέση 1.
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3.3.4 Αρχοντικό Κουγιουμτζόγλου
Ένα αντίστοιχο σενάριο καταγραφών ακολουθήθηκε και στο Αρχοντικό Κουγιουμτζόγλου. Ο ευρύχωρος
χώρος εκδηλώσεων χρησιμοποιείται ακόμη για διαλέξεις και μουσικές συναυλίες. Η πηγή τοποθετήθηκε
στο σημείο των ομιλητών/μουσικών, ενώ τα μικρόφωνα τοποθετήθηκαν σε θέσεις των καθιστών
ακροατών όπως φαίνεται στο Σχ. 6 (α) και την Εικ. 9(α), ώστε να καταγραφεί και η απόσταση από την
πηγή και ο προσανατολισμός σε σχέση με τον ομιλητή. Επίσης, πραγματοποιήθηκε μέτρηση σε ένα χώρο
στον οποίο πραγματοποιούνται εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης παιδιών Σχ. 6 (β). Η πηγή
τοποθετήθηκε στη θέση του εκπαιδευτικού, ενώ η θέση του δέκτη αντιπροσωπεύει έναν ακροατή
ακριβώς απέναντι από την πηγή, όπως φαίνεται στην Εικ. 9 (β).

(α)

(β)

Εικ. 9 Διάταξη ακουστικών μετρήσεων: (α) στην αίθουσα εκδηλώσεων, (β) στο χώρο απασχόλησης
παιδιών
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(α)

(β)

Σχ. 6. Θέσεις πηγής και μικροφώνων στο Αρχοντικό Κουγιουμτζόγλου: (α) Χώρος εκδηλώσεων, (β)
χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

3.3.5 Ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής
Στην περίπτωση του Ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής, η πηγή τοποθετήθηκε στο σημείο
που στέκεται συνήθως ο ιερέας όταν τελείται λειτουργία σε χριστιανικούς ναούς, δηλαδή μπροστά από
την κεντρική είσοδο του ιερού. Οι θέσεις των μικροφώνων τοποθετήθηκαν σε 4 διαφορετικά σημεία του
συμμετρικού ναού σε διαφορετικές αποστάσεις και προσανατολισμό σε σχέση με την πηγή (Σχ. 7). Το
ύψος τοποθέτησης των μικροφώνων αντιστοιχεί στο ύψος καθιστών ακροατών, όπως φαίνεται στην Εικ.
10.
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Εικ. 10. Διάταξη μονοφωνικής και αμφιωτικής καταγραφής στο ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής.

Σχ. 7. Θέσεις πηγής και μικροφώνων στο ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής.

4. Επεξεργασία των μετρήσεων
Ύστερα από τη διεξαγωγή των μετρήσεων, είναι απαραίτητη η επεξεργασία των αρχείων που
προέκυψαν, προκειμένου να είναι κατάλληλα για τον υπολογισμό των ακουστικών παραμέτρων, αλλά
και για την παραγωγή των αντίστοιχων αρχείων για τις εικονικές ακροάσεις. Η συγκεκριμένη επεξεργασία
δεν αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά της ακουστικής του χώρου, ούτε έχει επίδραση στα αποτελέσματα των
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υπολογισμών. Ως σκοπό έχει τη δημιουργία ομοιόμορφων αρχείων, τα οποία όταν αναλυθούν, θα
παράγουν αξιόπιστα αποτελέσματα που θα επιτρέψουν την αξιόπιστη μεταξύ τους σύγκριση. Η βασική
επεξεργασία που εφαρμόζεται στα αρχεία των ακουστικών μετρήσεων πραγματοποιήθηκε από την
ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών και φαίνεται στο μπλοκ διάγραμμα του Σχ. 8. Με βάση αυτό το σχήμα,
η αρχική καθυστέρηση εμφάνισης του απευθείας σήματος αποκόπτεται και υιοθετείται σταθερή αρχική
καθυστέρηση για όλα τα αρχεία κρουστικών αποκρίσεων. Ακολούθως, οι κρουστικές αποκρίσεις
κανονικοποιούνται και τέλος εφαρμόζεται παράθυρο για τον περιορισμό της χρονικής τους διάρκειας
υιοθετώντας ίδια διάρκεια για όλα τα αρχεία κρουστικών αποκρίσεων.

Σχ. 8. Μπλοκ διάγραμμα βασικής επεξεργασίας ακουστικών μετρήσεων.

Στο Σχ. 9 (α) παρουσιάζονται 3 μετρήσεις, στην αρχική τους μορφή, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στον
ίδιο χώρο. Σε αυτό το σχήμα, είναι εμφανής τόσο η διαφορετική χρονική καθυστέρηση καθεμίας από
αυτές όσο και το διαφορετικό τους πλάτος. Στο Σχ. 9 (β) παρουσιάζονται οι ίδιες κρουστικές αποκρίσεις,
έπειτα από την επεξεργασία τους σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω. Στο Σχ. 10 παρουσιάζεται η
απόκριση συχνότητας που αντιστοιχεί σε μία κρουστική απόκριση, όπου είναι εμφανής η μη αλλοίωσή
της πριν και μετά την επεξεργασία της.
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(α)

(β)
Σχ. 9. Μετρημένες κρουστικές αποκρίσεις (α) πριν και (β) μετά την επεξεργασία τους.
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Σχ. 10. Απόκριση συχνότητας μετρημένης κρουστικής απόκρισης πριν (μπλε) και μετά (κόκκινη) την
επεξεργασία.

4.1 Οργάνωση αρχείων
Ύστερα από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αρχείων, η ομάδα του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ δημιούργησε
κατάλληλη μεθοδολογία ονοματοδοσίας σε κάθε αρχείο μέτρησης. Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος κάθε
αρχείου απέκτησε την εξής μορφή:
yyy_xS_xR_z.wav
όπου οι δύο πρώτοι χαρακτήρες αντιστοιχούν στο κωδικό όνομα που δόθηκε σε κάθε χώρο, ο τρίτος
χαρακτήρας μπορεί να αντιστοιχεί στους χαρακτήρες Α ή Β και χρησιμοποιείται στα κτίρια, στα οποία
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 2 κλειστούς χώρους. Ο χαρακτήρας αριστερά του S είναι αριθμητικός
και αντιστοιχεί στον αριθμό θέσης της πηγής, ενώ αντίστοιχα ο χαρακτήρας πριν από το R
αντιπροσωπεύει τον αριθμό της θέσης του δέκτη κατ’ αντιστοιχία με τα διαγράμματα που έχουν δοθεί
για τις μετρήσεις στους χώρους στην Ενότητα 3. Ο τελευταίος χαρακτήρας (z) αντιστοιχεί στους
χαρακτήρες Μ ή Β και δηλώνει μονοφωνική καταγραφή με το παντοκατευθυντικό μικρόφωνο (Monaural)
ή αμφιωτική καταγραφή με το ανδρείκελο (Binaural).
Σύμφωνα με τα παραπάνω παράχθηκε μία λίστα αναφοράς (lookup table) κρουστικών αποκρίσεων που
περιέχει αναλυτικές περιγραφές για τις θέσεις και τους χώρους των μετρήσεων, ώστε να είναι εύκολη η
αναζήτηση και ο εντοπισμός της μέτρησης που θα απαιτηθεί στα επόμενα παραδοτέα. Στον Πίνακα 2
φαίνεται η λίστα αναφοράς που δημιουργήθηκε για τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν για τις
ανάγκες των εργασιών του παρόντος παραδοτέου. Στις στήλες «Δέκτης» και «Πηγή» αναφέρεται το
πλήθος των διαφορετικών θέσεων στις οποίες τοποθετήθηκαν το ηχείο και τα μικρόφωνα σε κάθε χώρο.
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Πίνακας 2. Λίστα αναφοράς αρχείων ακουστικών μετρήσεων.
A/A

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1

Γενί Τζαμί

Κομοτηνή

2Α

Ιμαρέτ Κομοτηνής

Κομοτηνή

2Β

Ιμαρέτ Κομοτηνής

Κομοτηνή

3Α

Αρχοντικό
Κουγιουμτζόγλου

Ξάνθη

3Β

Αρχοντικό
Κουγιουμτζόγλου

Ξάνθη

4

Αρχαιολογικό
Μουσείο
Μαρώνειας
Ναός Κοιμήσεως
Θεοτόκου

Μαρώνεια

5

Κομοτηνή

Χώρος
Λατρείας
Μουσείο
Στρατόπεδο
Μουσείο
Στρατόπεδο
Λαογραφικό
Μουσείο
Ξάνθης
Λαογραφικό
Μουσείο
Ξάνθης
Αρχαιολογικο
Μουσείο Μαρ.

947,7

3

3

Κωδικός
Ονομασίας
Αρχείου
GJ_xS_xR.wav

338,25

2

1

IMA_xS_xR.wav

-

2

1

IMB_xS_xR.wav

131,58

3

1

AKA_xS_xR.wav

245,87

1

1

AKB_xS_xR.wav

124,95

3

1

AM_xS_xR.wav

Χώρος
Λατρείας

1520,75

4

1

EP_xS_xR.wav

ΟΓΚΟΣ
(m³)

ΕΙΔΟΣ

ΔΕΚΤΗΣ

ΠΗΓΗ

Παρατηρήσεις

εξωτερικός
χώρος
Χώρος
εκδηλώσεων
Χώρος
δραστηριοτή
των
Χώρος
εκδηλώσεων

5. Συμπεράσματα
Στο παρόν παραδοτέο πραγματοποιήθηκαν ακουστικές μετρήσεις στα παραδοσιακά κτίρια που
καθορίστηκαν στο παραδοτέο 1.2. Οι ακουστικές μετρήσεις πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε επόμενα
βήματα της έρευνας και να διαφωτίσουν τις πολιτιστικές συνήθειες των γλωσσικών κοινοτήτων στη
Θράκη.
Για τις ανάγκες του παραδοτέου, οι ομάδες του Πανεπιστημίου Πατρών και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
συνεργάστηκαν στη μελέτη και διεξαγωγή των μετρήσεων. Στο επόμενο στάδιο, η ομάδα του
Πανεπιστημίου Πατρών επεξεργάστηκε κατάλληλα τα αρχεία των κρουστικών αποκρίσεων που
προέκυψαν, προκειμένου να γίνει αξιόπιστη σύγκριση των αποτελεσμάτων στα πλαίσια του παραδοτέου
3.3. Η ομάδα του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ ανέλαβε την καταλογογράφηση του υλικού για τη μελλοντική ένταξη
του σε κατάλληλη βάση δεδομένων.
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