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Ο  Ήχος 
Έχει σχέση ο ήχος µε τη Φυσική; Και βέβαια έχει, αφού ο ήχος είναι δόνηση. Η 

δόνηση µιας ηχητικής πηγής, όπως είναι µία κιθάρα που δονούνται οι χορδές της 

όταν τις αγγίξουµε µε τα δάχτυλά µας. Αυτή η δόνηση µεταδίδεται µε τη µορφή 

κυµάτων και φτάνει στ’ αφτιά µας. Η µορφή του κύµατος µε το οποίο µεταδίδεται η 

δόνηση από διάφορες πηγές όπως είναι ένα µουσικό όργανο ή ένα εργαλείο που 

κάνει θόρυβο ή ακόµη οι φωνητικές χορδές ενός ανθρώπου, διαφέρουν µεταξύ τους 

και γι’ αυτό έχουν και διαφορετική ποιότητα ήχου. Έτσι, εµείς χάρη στον εγκέφαλο 

µας που κάνει την απαραίτητη µετάφραση, αντιλαµβανόµαστε έναν ήχο, και µάλιστα 

µπορούµε ακόµη να διακρίνουµε από τι όργανο προέρχεται µια µουσική ή από ποιον 

αγαπηµένο µας  φίλο είναι η φωνή που ακούµε.  

 

Τα Χαρακτηριστικά του Ήχου 

 

Η Συχνότητα του Ήχου 

Αν θέλουµε να περιγράψουµε τον ήχο που παράγουν δυο πνευστά µουσικά 

όργανα όπως η τροµπέτα και η τούµπα, θα παρατηρήσουµε ότι παρόλο που και τα 

δύο είναι παρόµοια όργανα, η τροµπέτα παράγει πιο υψηλό ήχο από την τούµπα. Το 

ύψος του ήχου είναι ένα υποκειµενικό γνώρισµα που σχετίζεται αµοιβαία µε ένα 

αντικειµενικό χαρακτηριστικό, τη συχνότητα. Η συχνότητα έχει να κάνει µε το πόσο 

γρήγορα ή αργά πάλλετε το σώµα που δηµιουργεί τον ήχο, για παράδειγµα, όταν η 

χορδή µιας κιθάρας πάλλετε 100 φορές το δευτερόλεπτο, τότε προκαλείται ο 

αντίστοιχος αριθµός πυκνωµάτων ούτως ώστε, να γίνεται αντιληπτός ο συγκριµένος 

ήχος. Συµπερασµατικά, η  συχνότητα ορίζει τον αριθµό τον κύκλων που εκτελεί η 

συνάρτηση ανά δευτερόλεπτο και µετριέται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο ή Hertz 

(Hz). 

Κάθε ήχος για να γίνει αντιληπτός από το ανθρώπινο αυτί, θα πρέπει να έχει 

συχνότητα µεταξύ 20 και 20000 Hz. Η πιο χρήσιµες  συχνότητες βρίσκονται κάτω 

από 10 kHz, (π.χ. οµιλία, µουσική, διάφοροι θόρυβοι). Εντούτοις, υπάρχουν ήχοι µε 

συχνότητα µεγαλύτερη των 20 kHz οι οποίοι ονοµάζονται και υπέρηχοι, ενώ αυτοί 

µε µικρότερη συχνότητα των 20 Hz λέγονται απόηχοι. Αν και οι δύο αυτές 

κατηγορίες δεν έχουν επίδραση στο ανθρώπινο αυτί, µπορεί να έχουν επίδραση στη 

υγειά του.  

 

Η Ένταση του Ήχου 
Το δεύτερο βασικό γνώρισµα του ήχου είναι η ένταση, στενά συνδεδεµένη µε την 

ισχύ του ηχητικού σήµατος που διεγείρει το αυτί µας. Η κύρια αιτία που ο ήχοι έχουν 

διαφορετικές εντάσεις είναι ότι πιέζουν µε διαφορετική δύναµη το τύµπανο του αυτιού 

µας, δηλαδή το πόσο έντονες είναι οι αναταράξεις που προκαλεί το σώµα που παράγει 

τον ήχο. Όσο πιο µεγάλη ισχύ διαµορφώνουν τα ηχητικά κύµατα ολοένα και 

περισσότερη δύναµη εξασκούν στο µηχανισµό του αυτιού µας. Για παράδειγµα, 

χτυπώντας απλά την χορδή µιας κιθάρας τότε αυτή πάλλετε µε µια συχνότητα, 

δηµιουργώντας αναταράξεις που όµως δεν είναι έντονες. Αντίθετα αν χτυπήσουµε την 

ίδια χορδή µε δύναµη παρατηρείται πως πάλλετε µε την ίδια συχνότητα αλλά µε πολύ 

εντονότερες διαταραχές. Άρα, ένταση ορίζετε από το πλάτος της δόνησης µε 

αποτέλεσµα όσο µεγαλύτερο είναι το πλάτος τόσο ισχυρότερος είναι ο ήχος.  



Στην φυσική, ως έντασης ορίζεται το ποσό της ενεργείας στην µονάδα του χρόνου 

και εκφράζεται σε Watt/m². 

 

 
    

Η Ακουστικότητα του Ήχου   

Η ακουστικότητα αποτελεί ένα από τα πιο υποκειµενικά γνωρίσµατα του ήχου τα 

οποία κάθε ακροατής αντιλαµβάνεται µε διαφορετικό τρόπο. Ήχος µε ίδια ένταση θα 

έχει µικρότερη ακουστικότητα για ένα άτοµο µε προβληµατική ακοή. Με 

επακόλουθο η ακουστικότητα να έχει σχέση µε την ένταση του ήχου. Σε σχέση µε 

την ακουστικότητα οι ήχοι διακρίνονται σε ασθενείς  µε ισχυρούς, ενώ µονάδα 

µέτρησης της είναι το Phon, δηλαδή ήχος µόλις ακούγεται έχει ακουστικότητα 1 

Phon ενώ µε ακουστικότητα 130 Phon προκαλεί πόνο στο αυτί. 

 

Το Ύψος του Ήχου  

Ένα άλλο υποκειµενικό χαρακτηριστικό αποτελεί το ύψος το οποίο συνδέεται άµεσα 

µε τη συχνότητα του ήχου. Η σχέση αυτή διακρίνει τους ήχους σε δύο µορφές, πρώτον 

σε οξείς µε µεγάλη συχνότητα, όπως τους ήχους ενός βιολιού και κατά δεύτερον σε 

βαρείς µε µικρή συχνότητα, όπως τους ήχους που παράγει το µπάσο τύµπανο. Και στις  

δύο περιπτώσεις η συχνότητα εξαρτάται από το πάχος και το µήκος της χορδής, µε 

αποτέλεσµα όσο πιο µεγάλη σε µήκος και διάµετρο είναι η χορδή, τόσο µικρότερη 

συχνότητα παράγεται, ενώ όσο πιο πολύ µειώνεται το πάχος και το µήκος περισσότερο 

αυξάνεται η συχνότητα. 

 

Η Χροιά του Ήχου 

Ως τρίτο βασικό υποκειµενικό γνώρισµα είναι η χροιά, χάρη στην οποία ο ήχος 

ξεχωρίζει ακόµη και αν τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του είναι τα ίδια. Η χροιά 

αναφέρεται στους σύνθετους ήχους και εξαρτάται από τους απλούς ήχους που 



αποτελούν το σύνθετο. Κάθε περιοδικός ήχος µπορεί να αναλυθεί σε ένα άθροισµα 

ηµιτονοειδών συναρτήσεων µε διάφορα πλάτη και φάσεις και µε συχνότητες ακέραια 

πολλαπλάσιες µιας θεµελιώδους συχνότητας  (fundamental frequency). Οι συχνότητες 

αυτές αποκαλούνται αρµονικές (harmonic frequency) και το πλήθος και το σχετικό τους 

πλάτος είναι σε µεγάλο βαθµό υπεύθυνες για το υποκειµενικό αίσθηµα της χροιάς ενός 

ήχου. Σε αρκετές περιπτώσεις η αρµονική συχνότητα µε το µεγαλύτερο πλάτος 

καθορίζει και το ύψος του ήχου. 

 

 

 

 

Πώς να κατασκευάσετε το δικό σας µουσικό όργανο 

 

 

 
 
 
 
Υλικά & Εργαλεία                                       

                                                                            

• 10 καλαµάκια 

• 1 Ψαλίδι  

• Κολλητική ταινία   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφαρµογή 

 
 
 

 

Κόψτε τα καλαµάκια στο σηµείο 

που µπορούν να λυγίσουν. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Κόψτε τα καλαµάκια ανά δύο 

σε διαφορετικά µεγέθη.   
 

 

 

 

Κολλήστε τα άκρα από τα 

καλαµάκια µε την κολλητική 

ταινία. 

 

 

 

 

 

 

Έπειτα κολλήστε µε κολλητική ταινία όλα τα καλαµάκια από τα µεγάλα προς τα 

µικρά. 

 

 
                                     

Το µουσικό όργανο είναι έτοιµο. 

 

Ερώτηση:  

Ο ήχος σε ποια καλαµάκια είναι πιο οξύς; Σε αυτά που έχουν µεγάλο µήκος ή σε 

αυτά που έχουν µικρό µήκος; 

 

 



 

Απάντηση:  

Ο ήχος είναι πιο οξύς στα καλαµάκια µε το µικρό µήκος. Αυτό οφείλεται στο ότι ο 

αέρας που φυσάµε (στο καλαµάκι) διανύει µικρότερη απόσταση µέσα στον σωλήνα.  

Παρόµοιο µηχανισµό έχουν και σε άλλα όργανα όπως στο Φλάουτο.                   
 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 


