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1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούςα διπλωματικό εργαςύα επικεντρώνεται ςτη μελϋτη ηχητικών 

ςτατιςτικών παραμϋτρων και τησ ςυμπεριφορϊσ τουσ ςε ςυνθόκεσ αντόχηςησ . 

Την τελευταύα δεκαετύα, η αυτόματη ανϊλυςη ηχητικών δεδομϋνων αποτελεύ 

ϋνα από τα πιο ςημαντικϊ πεδύα ϋρευνασ ςτην επιςτόμη τησ ϊντληςησ 

πληροφορύασ από μουςικό (Music Information Retrieval). Μύα από τισ εφαρμογϋσ 

τησ επιςτόμησ αυτόσ εύναι η αυτόματη ταξινόμηςη μουςικόσ ανϊ εύδοσ 

(automatic musical genre classification). Τα μουςικϊ εύδη εύναι ετικϋτεσ 

κατηγοριοπούηςησ οι οπούεσ ϋχουν δημιουργηθεύ από τον ϊνθρωπο, με ςτόχο το 

χαρακτηριςμό, την περιγραφό και τη διϊκριςη των μουςικών ϋργων [1].  

Μϋχρι πρότινοσ, η ταξινόμηςη μουςικόσ όταν μια ϊχαρη και χρονοβόρα 

διαδικαςύα, η οπούα εύχε ςαν βαςικό προώπόθεςη, την ανθρώπινη παρϋμβαςη. Οι 

ϊνθρωποι εύναι ιδιαύτερα ικανού ςτην κατηγοριοπούηςη μουςικόσ και ϋχει 

υπολογιςθεύ ότι μπορούν επιτυχώσ να προβλϋψουν το εύδοσ μουςικόσ  ςτο οπούο 

εμπύπτει ϋνα μουςικό κομμϊτι, ακούγοντασ ϋνα απόςπαςμα από αυτό διϊρκειασ 

250 msec. Αυτό υποδηλώνει, ότι τα ανθρώπινα όντα ϋχουν τη δυνατότητα να 

διακρύνουν τα εύδη μουςικόσ, κρύνοντασ μόνο από το μουςικό περιεχόμενο, και 

δύχωσ να εύναι απαραύτητη η καταςκευό κϊποιασ θεωρητικόσ περιγραφόσ 

ανωτϋρου επιπϋδου [2]. Ο τερϊςτιοσ όγκοσ, ωςτόςο, των ηχητικών δεδομϋνων, 

κυρύωσ ςτο διαδύκτυο, καθιςτϊ επιτακτικό την ανϊγκη αυτοματοπούηςησ τησ 

ςυγκεκριμϋνησ διαδικαςύασ, κϊτι το οπούο ϋχει επιτευχθεύ τα τελευταύα  χρόνια , 

με πολύ ικανοποιητικϊ αποτελϋςματα. 

 Η κύρια εφαρμογό τησ αυτόματησ ταξινόμηςησ μουςικόσ ανϊ εύδοσ  εύναι η 

κατηγοριοπούηςη και οργϊνωςη μουςικόσ ςτο διαδύκτυο (π.χ. iTunes Music 

Store), η ςύςταςη ςτο χρόςτη παρόμοιων τραγουδιών και καλλιτεχνών, καθώσ 

και η παραγωγό αυτόματων λιςτών αναπαραγωγόσ μουςικόσ ςε διαδικτυακούσ 

ραδιοφωνικούσ ςταθμούσ (π.χ. last.fm) [22]. Καθώσ θεωρεύται βϋβαιο ότι, ςτο 

κοντινό μϋλλον, το ςύνολο τησ ηχογραφημϋνησ μουςικόσ ςτην ιςτορύα του 

ανθρώπου θα εύναι διαθϋςιμο για ακρόαςη ςτο διαδύκτυο [1] , η αυτόματη 

ταξινόμηςη μουςικόσ μπορεύ να βοηθόςει ςε μεγϊλο βαθμό την ανακϊλυψη από 

το χρόςτη μουςικών κομματιών και καλλιτεχνών τησ αρεςκεύασ του [22]. 
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Καθώσ ϋνα μεγϊλο τμόμα ϋρευνασ ϋχει επικεντρωθεύ τα τελευταύα χρόνια ςτην 

αυτόματη ταξινόμηςη μουςικόσ ανϊ εύδοσ, υπϊρχουν πολλϋσ διαφορετικϋσ 

προςεγγύςεισ του ςυγκεκριμϋνου αντικειμϋνου. Το γενικό πλαύςιο, ωςτόςο, εύναι 

παρόμοιο και αποτελεύται από τα ακόλουθα βόματα: αρχικϊ, ϋνασ αριθμόσ 

ςτατιςτικών ηχητικών παραμϋτρων (audio features) εξϊγεται από ςόματα 

μουςικόσ διαφορετικών κατηγοριών, και ςτη ςυνϋχεια τα δεδομϋνα αυτϊ 

χρηςιμοποιούνται για την «εκμϊθηςη» αυτόματων ταξινομητών, δηλαδό 

ςυναρτόςεων απεικόνιςησ μιασ ομϊδασ ειςόδων ςε κλϊςεισ με κοινϊ 

χαρακτηριςτικϊ. Με ϊλλα λόγια, η ταξινόμηςη τησ μουςικόσ επιτυγχϊνεται με 

διαδικαςύεσ εκμϊθηςησ, οι οπούεσ ςτηρύζονται ςτην εξαγωγό ςυγκεκριμϋνων 

ςτατιςτικών παραμϋτρων. Η επιτυχύα μύασ τϋτοιασ μεθόδου εξαρτϊται από τουσ 

χρηςιμοποιούμενουσ αλγόριθμουσ εκμϊθηςησ, καθώσ και από τισ εξαγόμενεσ 

ηχητικϋσ παραμϋτρουσ.  

Ένα κατεξοχόν αντικεύμενο εναςχόληςησ των μηχανικών όχου , διαφορετικό 

ωςτόςο από το προηγούμενο, εύναι η ψηφιακό διόρθωςη χώρου (digital room 

correction), ό αλλιώσ, αφαύρεςη αντόχηςησ (dereverberation). Η διαδικαςύα αυτό 

ϋγκειται ςτη ςχεδύαςη ψηφιακών φύλτρων με ςτόχο την εξϊλειψη των 

ανεπιθύμητων παραμορφώςεων που ειςϊγονται ςε ϋνα ηχητικό ςόμα, λόγω τησ 

αναπαραγωγόσ του ςε κλειςτό χώρο. Τα ςύγχρονα ςυςτόματα διόρθωςησ 

επιφϋρουν ςημαντικϋσ βελτιώςεισ ςτην απόκριςη των ακουςτικών χώρων, τόςο 

ςτο πεδύο του χρόνου, όςο και τησ ςυχνότητασ.  

Οι θεωρητικϋσ αρχϋσ τησ αφαύρεςησ αντόχηςησ, η οπούα βαςύζεται ςτη χρόςη 

φύλτρων αντιςτροφόσ τησ κρουςτικόσ απόκριςησ ενόσ χώρου, εύναι γνωςτϋσ 

πϊνω από δύο δεκαετύεσ. Η χρόςη αναλογικών φύλτρων, όπωσ εύναι οι 

ιςοςταθμιςτϋσ (equalizers), με ςκοπό την εξομϊλυνςη τησ ςυχνοτικόσ 

απόκριςησ ακουςτικών χώρων (ό οποιουδόποτε ςυςτόματοσ αναπαραγωγόσ 

όχου), ϋχει πολύ περιοριςμϋνεσ δυνατότητεσ, όςον αφορϊ ςτισ παραμορφώςεισ 

που υφύςταται ϋνα ηχητικό ςόμα κατϊ τη μετϊδοςη του ςε ϋνα τϋτοιο χώρο. Η 

ψηφιακό διόρθωςη χώρου από την ϊλλη, ϋχει ςαν ςτόχο την αντιςτροφό τησ 

κρουςτικόσ απόκριςησ ενόσ χώρου, χρηςιμοποιώντασ ψηφιακϊ φύλτρα. Τα 

ψηφιακϊ ςυςτόματα που επιτελούν αυτό τη διαδικαςύα ϋχουν τη δυνατότητα 

χρόςησ μη – αιτιατών φύλτρων, καθώσ και τη δυνατότητα λειτουργύασ με 

βϋλτιςτη χρονικό ό ςυχνοτικό ανϊλυςη. Αυτό το ςύγχρονο , και πολλϊ 

υποςχόμενο επιςτημονικό πεδύο, οφεύλει τισ δυνατότητεσ του ςτην ταχύτατη 

ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ ςτον τομϋα τησ πληροφορικόσ και τησ Ψηφιακόσ 

Επεξεργαςύασ Σόματοσ (Digital Signal Processing). 

Οι τεχνικϋσ διόρθωςησ χώρου, ωςτόςο, παρουςιϊζουν αρκετϊ προβλόματα. Ένα 

από τα κυριότερα, εύναι το γεγονόσ ότι η χρόςη μη – αιτιατών φύλτρων μπορεύ 

να δημιουργόςει φαινόμενα «προ-ανϊκλαςησ» [3]. Αυτό ςυμβαύνει διότι, ϋνασ 

ακουςτικόσ χώροσ για διαφορετικό θϋςη πηγόσ – δϋκτη, ϋχει και διαφορετικό 

κρουςτικό απόκριςη. Έτςι, η αντιςτροφό τησ κρουςτικόσ απόκριςησ χώρου με 
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χρόςη μη αιτιατών – φύλτρων, μπορεύ να οδηγόςει ςε μετρόςιμεσ, αλλϊ και 

αντιλόψιμεσ παραμορφώςεισ [4]. 

Εύναι λοιπόν προφανϋσ, ότι κατϊ τη διαδικαςύα αφαύρεςησ αντόχηςησ από 

ςόματα τα οπούα ϋχουν υποςτεύ παραμόρφωςη λόγω τησ αναπαραγωγόσ τουσ 

ςε κλειςτό χώρο, εύναι ςημαντικό να υπϊρχει τρόποσ ελϋγχου τησ ανωτϋρω 

διαδικαςύασ και τησ επύδραςησ που αυτό ϋχει ςτο ηχητικό ςόμα. Στην παρούςα 

διπλωματικό εργαςύα προτεύνεται ο ϋλεγχοσ αυτόσ να γύνεται μϋςω των 

ςτατιςτικών ηχητικών παραμϋτρων. Ο κεντρικόσ ϊξονασ τησ ιδϋασ αυτόσ 

ϋγκειται ςτην εύρεςη τησ εξϊρτηςησ μεταξύ των ηχητικών παραμϋτρων ενόσ 

ανηχωικού ςόματοσ και των αντιςτούχων ενόσ ςόματοσ με αντόχηςη, που ϋχει 

προϋλθει από την αναπαραγωγό του πρώτου ςε κλειςτό ακουςτικό χώρο. Έτςι, 

μετϊ το πϋρασ τησ διαδικαςύασ αφαύρεςησ αντόχηςησ, θα εύναι δυνατό η 

αξιολόγηςη του αποτελϋςματοσ ελϋγχοντασ – ςυγκρύνοντασ τισ ηχητικϋσ 

παραμϋτρουσ του προκύπτοντοσ ςόματοσ, με αυτϋσ που θα εύχε το αντύςτοιχο 

ανηχωικό. 

Τϋλοσ, προτεύνεται η χρόςη ηχητικών παραμϋτρων για τον εντοπιςμό τησ θϋςησ 

ακουςτικόσ πηγόσ, καθώσ και την εκτύμηςη απόςταςησ πηγόσ – δϋκτη.  Ένα 

ευρύ φϊςμα εφαρμογών, όπωσ ςυςκευϋσ ακουςτικόσ υποβοόθηςησ [5], 

ςυςτόματα επικοινωνύασ “hands – free” [6, 7, 8], ςυςτόματα αναγνώριςησ 

ομιλύασ [9] και ηχητικϊ ςυςτόματα εικονικόσ πραγματικότητασ [10] , απαιτούν 

τη ςύλληψη ηχητικών ςημϊτων υψηλόσ ποιότητασ. Για αυτϋσ τισ εφαρμογϋσ, 

εύναι αναγκαύα η δυνατότητα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ ενόσ κινούμενου 

ομιλητό, καθώσ και ο υπολογιςμόσ τησ απόςταςησ του ομιλητό από το 

μικρόφωνο.  

Η κλαςικό προςϋγγιςη ενόσ προβλόματοσ εντοπιςμού πηγόσ (source 

localization) ϋγκειται ςτη χρόςη ςυςτοιχύασ μικροφώνων και ςτην 

πραγματοπούηςη εκτύμηςησ χρονικόσ καθυςτϋρηςησ (time delay estimation), 

χρηςιμοποιώντασ, για παρϊδειγμα, τον γενικευμϋνο αλγόριθμο ετεροςυςχϋτιςησ 

(generalized cross-correlation algorithm) [11].  Η γωνύα ϊφιξησ του ςόματοσ 

μπορεύ να υπολογιςτεύ από την εκτύμηςη χρονικόσ καθυςτϋρηςησ, και η 

εκτύμηςη τησ θϋςησ τησ ακουςτικόσ πηγόσ επιτυγχϊνεται χρηςιμοποιώντασ 

τριγωνομετρικϋσ εξιςώςεισ. Αυτό η διαδικαςύα αποτελεύ τη βαςικό αρχό  ςτισ 

περιςςότερεσ εφαρμογϋσ εντοπιςμού πηγόσ, αν και αρκετού αλγόριθμοι ϋχουν 

προταθεύ για την επύλυςη του ύδιου προβλόματοσ βαςιζόμενοι ςε διαφορετικό 

θεωρητικό προςϋγγιςη [12].  

Το μειονϋκτημα όλων των ανωτϋρω μεθόδων εύναι ότι απαιτούν περιςςότερα 

του ενόσ μικροφώνου. Πρόςφατα, ϋχουν προταθεύ τεχνικϋσ εντοπιςμού τησ 

πηγόσ κϊνοντασ χρόςη ενόσ μόνο μικροφώνου για την εκτύμηςη τησ απόςταςησ 

πηγόσ – δϋκτη [13]. Στα πλαύςια τησ παρούςασ εργαςύασ εξετϊζεται το κατϊ 
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πόςον εύναι δυνατό η εκτύμηςη τησ απόςταςησ μεταξύ ακουςτικόσ πηγόσ  – 

δϋκτη, εξετϊζοντασ τισ ηχητικϋσ παραμϋτρουσ των ηχητικών ςημϊτων. 

Συνοψύζοντασ, ςτόχοσ τησ παρούςασ διπλωματικόσ εργαςύασ υπόρξε, ςε πρώτο 

επύπεδο, η εξαγωγό και μελϋτη ηχητικών παραμϋτρων για τη χρόςη τουσ  ςε 

τεχνικϋσ αυτόματησ ταξινόμηςησ μουςικόσ ανϊ εύδοσ, και ςτη ςυνϋχεια, η 

ςυμπεριφορϊ των παραμϋτρων αυτών ςε ςυνθόκεσ αντόχηςησ, δηλαδό η 

μεταβολό που αυτϋσ παρουςιϊζουν κατϊ τη διϊδοςη του όχου ςε κλειςτούσ 

ακουςτικούσ χώρουσ. Το τελευταύο αποςκοπεύ ςτον ϋλεγχο  – αξιολόγηςη των 

αποτελεςμϊτων που προκύπτουν κατϊ τη διαδικαςύα αφαύρεςησ αντόχηςησ 

από ςόματα, καθώσ και ςε εφαρμογϋσ όπου εύναι απαραύτητοσ ο υπολογιςμόσ 

τησ απόςταςησ πηγόσ – δϋκτη.  

Συγκεκριμϋνα, επιλϋχθηκε η παρϊμετροσ φαςματικόσ αςυμμετρύασ ηχητικού 

ςόματοσ (ςτατιςτικό μϋγεθοσ 3ησ τϊξησ), και εξετϊςτηκε λεπτομερώσ η 

μεταβολό τησ για διαφορετικϋσ αποςτϊςεισ πηγόσ – δϋκτη, αλλϊ και ςε 

διαφορετικϋσ ςυνθόκεσ αντόχηςησ. Στη ςυνϋχεια, καταςκευϊςτηκε μοντϋλο 

πρόβλεψησ τησ παραμϋτρου αυτόσ ςε δεδομϋνεσ ςυνθόκεσ αντόχηςησ, 

γνωρύζοντασ την αντύςτοιχη παρϊμετρο του ανηχωικού ςόματοσ, καθώσ και το 

αντύςτροφο. 

Τϋλοσ, ϋγινε μια ςύντομη εξϋταςη τησ βϋλτιςτησ επιλογόσ του μόκουσ του 

χρονικού παραθύρου που χρηςιμοποιεύται για την εξαγωγό των παραμϋτρων, 

καθώσ και τησ επύδραςόσ τησ επιλογόσ αυτόσ, ςτισ διαφορετικϋσ εφαρμογϋσ που 

αναφϋρθηκαν. 

Η διπλωματικό εργαςύα χωρύζεται ςτα κϊτωθι κεφϊλαια: 

 

 Κεφάλαιο 2ο: Παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ όλεσ οι θεωρητικϋσ ϋννοιεσ και 

δύνονται οι μαθηματικού οριςμού των υπό εξϋταςη ηχητικών παραμϋτρων. 

Γύνεται ςύντομη ειςαγωγό ςτη θεωρύα διϊδοςησ του όχου ςε μη 

ελεύθερα πεδύα, καθώσ και ςτα χαρακτηριςτικϊ μεγϋθη των κλειςτών 

ακουςτικών χώρων. Ειςϊγονται βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ θεωρύασ 

αναγνώριςησ προτύπων και των μεθόδων μοντελοπούηςησ δεδομϋνων. 

 

 Κεφάλαιο 3ο: Παρουςιϊζεται αναλυτικϊ η μϋθοδοσ εξαγωγόσ των 

ηχητικών παραμϋτρων ςτο πεδύο του χρόνου και τησ ςυχνότητασ. Γύνεται 

εξϋταςη τησ διαφοροπούηςησ των παραμϋτρων αυτών ςε διαφορετικϊ 

εύδη μουςικόσ. Στη ςυνϋχεια, εξετϊζεται η μεταβολό τουσ ςε ςυνθόκεσ 

αντόχηςησ, και ςυγκεκριμϋνα η επύδραςη τησ απόςταςησ πηγόσ – δϋκτη. 

Τϋλοσ, περιγρϊφεται λεπτομερώσ η μεθοδολογύα καταςκευόσ του 

μοντϋλου φαςματικόσ αςυμμετρύασ ςόματοσ με αντόχηςη, και δύνονται οι 

αντύςτοιχεσ εξιςώςεισ που προκύπτουν. 
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 Κεφάλαιο 4ο: Παρατύθενται τα τελικϊ αποτελϋςματα, βϊςει των οπούων 

αξιολογούνται οι προτεινόμενεσ μϋθοδοι. 

 

 Κεφάλαιο 5ο: Εξϊγονται τα τελικϊ ςυμπερϊςματα και δύνονται 

προτϊςεισ για βελτύωςη. 
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2 

ΘΕΩΡΙΑ 

 

Σε αυτό το κεφϊλαιο παρουςιϊζεται ςυνοπτικϊ το απαραύτητο θεωρητικό 

υπόβαθρο για την κατανόηςη τησ παρούςασ διπλωματικόσ εργαςύασ.  

Αρχικϊ, γύνεται μια ειςαγωγό ςτισ ηχητικϋσ παραμϋτρουσ (audio features), η 

μελϋτη των οπούων αποτϋλεςε το μεγαλύτερο τμόμα τησ εργαςύασ. 

Παρατύθενται οι μαθηματικού οριςμού των παραμϋτρων που μελετόθηκαν, 

καθώσ και η φυςικό ςημαςύα τησ καθεμύασ από αυτϋσ. 

Στη ςυνϋχεια, γύνεται αναφορϊ ςτην ακουςτικό κλειςτών χώρων. 

Παρουςιϊζεται η θεωρύα ειδώλων και γύνεται μια ειςαγωγό ςτην επύδραςη των 

χώρων ςε ηχητικϊ ςόματα. 

Τϋλοσ, γύνεται ςυνοπτικό ειςαγωγό ςτη θεωρύα αναγνώριςησ προτύπων και ςτη 

μοντελοπούηςη δεδομϋνων. 

 

2.1 Ηχητικϋσ Παρϊμετροι (Audio Features) 

 

2.1.1 Ειςαγωγό 

 

Πολλϋσ διαφορετικϋσ «ηχητικϋσ παρϊμετροι» (audio features) ϋχουν προταθεύ 

για την περιγραφό όχων, καθώσ και την ταξινόμηςό αυτών  [17]. Τα 

χαρακτηριςτικϊ αυτϊ μπορούν να διακριθούν ςε κατηγορύεσ λαμβϊνοντασ 

υπόψη τα εξόσ: 

i. Τη ςταθερότητα (steadiness) ό δυναμικό (dynamicity) τησ παραμϋτρου, 

π.χ. το γεγονόσ ότι μύα παρϊμετροσ μπορεύ να αναφϋρεται ςε κϊποια 

εξαχθεύςα από το ςόμα τιμό για ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό, ό ςε 

κϊποιο μοντϋλο ςυμπεριφορϊσ του ςόματοσ ςτο χρόνο (μϋςη τιμό, 

τυπικό απόκλιςη, παρϊγωγο ό μοντϋλο Markov κϊποιασ παραμϋτρου). 

ii. Τη χρονικό διϊρκεια τησ περιγραφόσ που δύνεται από την παρϊμετρο: μια 

περιγραφό, μπορεύ να αναφϋρεται ςε κϊποιο ςυγκεκριμϋνο ςημεύο του 
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ςόματοσ (π.χ. τα μεταβατικϊ ςημεύα του ςόματοσ), ενώ ϊλλεσ ςε 

ολόκληρο το ςόμα (π.χ. η ηχηρότητα (loudness) μιασ νότασ).  

Έτςι μπορούμε να διακρύνουμε: 

 Καθολικούσ περιγραφεύσ (descriptors), οι οπούοι υπολογύζονται ςε 

ολόκληρο το ςόμα, όπωσ π.χ. του χρόνου ανόδου (attack duration) 

ενόσ ηχητικού δεύγματοσ.  

 Στιγμιαύουσ περιγραφεύσ, οι οπούοι υπολογύζονται ςε κϊθε χρονικό 

παρϊθυρο (time frame) ξεχωριςτϊ. Ένα τϋτοιο παρϊδειγμα εύναι το 

φαςματικό βαρύκεντρο (spectral centroid). Αυτού του εύδουσ οι 

παρϊμετροι μεταβϊλλονται με το χρόνο. 

iii. Τη γενικότητα τησ παραμϋτρου. 

iv. Τη μϋθοδο εξαγωγόσ τησ παραμϋτρου. Από αυτό την οπτικό γωνύα, 

μπορούμε να διακρύνουμε: 

 Παραμϋτρουσ οι οπούεσ υπολογύζονται απευθεύασ από την 

κυματομορφό του ςόματοσ, όπωσ π.χ. ο ρυθμόσ εναλλαγόσ 

προςόμου του ςόματοσ (zero – crossing rate), 

 Παραμϋτρουσ οι οπούεσ υπολογύζονται ςε κϊποιο μεταςχηματιςμό 

του ςόματοσ (π.χ. Ταχύσ Μεταςχηματιςμόσ Fourier (FFT) ), όπωσ 

για παρϊδειγμα η φαςματικό αςυμμετρύα (spectral skewness) ό 

κύρτωςη (spectral kurtosis), 

 Παραμϋτρουσ που ςχετύζονται με κϊποια μοντελοπούηςη του 

ςόματοσ, όπωσ π.χ. ημιτονοειδό μοντελοπούηςη (sinusoidal 

modeling) ό 

 Παραμϋτρουσ οι οπούεσ μιμούνται το ανθρώπινο ςύςτημα ακοόσ. 

Παρακϊτω ορύζονται και περιγρϊφονται οι ηχητικϋσ παρϊμετροι [17] οι οπούεσ 

μελετόθηκαν ςτα πλαύςια τησ παρούςασ διπλωματικόσ εργαςύασ. 

 

2.1.2 Ηχητικϋσ Παρϊμετροι ςτο Πεδύο του Χρόνου (Time – 

Domain Audio Features) 

 

2.1.2.1 Ρυθμόσ Εναλλαγόσ Προςόμου (Zero- Crossing Rate) 

 

Η ςυγκεκριμϋνη παρϊμετροσ εκφρϊζει το ρυθμό με τον οπούο ϋνα ςόμα περνϊει 

από τον μηδενικό ϊξονα, δηλαδό το ρυθμό εναλλαγόσ προςόμου των τιμών του 

ςόματοσ. Στουσ περιοδικούσ όχουσ ςυνόθωσ αντιςτοιχούν μικρότερεσ τιμϋσ 

αυτόσ τησ παραμϋτρου, ενώ ςε όχουσ με θόρυβο μεγαλύτερεσ. Μαθηματικϊ 

ορύζεται ωσ: 
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όπου s  εύναι ϋνα ςόμα διϊρκειασ T , και η ςυνϊρτηςη  If A  επιςτρϋφει 1 όταν 

το όριςμϊ τησ εύναι λογικϊ αληθϋσ, ενώ 0 όταν το όριςμϊ τησ εύναι ψευδϋσ. 

Προφανώσ, για ημιτονοειδό ςόματα η παρϊμετροσ αυτό ιςούται με τη 

ςυχνότητα του ςόματοσ.  

 

2.1.3 Ηχητικϋσ Παρϊμετροι ςτο Πεδύο τησ υχνότητασ 

(Frequency – Domain Audio Features) 

 

2.1.3.1 Φαςματικό Βαρύκεντρο (Spectral Centroid) 

 

Η ςυγκεκριμϋνη παρϊμετροσ εκφρϊζει το βαρύκεντρο του φϊςματοσ ενόσ 

ςόματοσ. Υπολογύζεται θεωρώντασ το φϊςμα του ςόματοσ ςαν κατανομό τησ 

οπούασ οι τιμϋσ εύναι οι ςυχνότητεσ, από τισ οπούεσ αποτελεύται το ςόμα, και οι 

πιθανότητεσ εμφϊνιςησ των τιμών αυτών εύναι το κανονικοποιημϋνο πλϊτοσ τησ 

κϊθε ςυχνότητασ. 

Ο μαθηματικόσ οριςμόσ τησ παραμϋτρου αυτόσ εύναι: 

  (2.2)x p x x  
 

όπου x  εύναι ο ϊξονασ των ςυχνοτότων: _ ( )x freq v x  

και  p x  εύναι το διϊνυςμα που περιϋχει τισ πιθανότητεσ εμφϊνιςησ των 

ςυχνοτότων:  
_ ( )

_ ( )
x

ampl v x
p x

ampl v x
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2.1.3.2 Φαςματικό Διαςπορϊ (Spectral Spread) 

 

Ακολουθώντασ την προηγούμενη περιγραφό ορύζουμε ςαν φαςματικό 

διαςπορϊ, τη διαςπορϊ του φϊςματοσ γύρω από τη μϋςη τιμό του, δηλαδό ςαν 

τη διαςπορϊ τησ κατανομόσ που ορύςτηκε παραπϊνω. 

Η παρϊμετροσ αυτό δύνεται από τη ςχϋςη: 

   
2

2 (2.3)x p x x    
 

2.1.3.3 Φαςματικό Αςυμμετρύα (Spectral Skewness) 

 

Το ςυγκεκριμϋνο μϋγεθοσ εκφρϊζει την αςυμμετρύα μιασ κατανομόσ γύρω από 

τη μϋςη τιμό τησ. Αποτελεύ ςτατιςτικό μϋγεθοσ 3ησ τϊξησ και ορύζεται ωσ: 

3
1 3

(2.4)
m






 

όπου:  

   
3

3 (2.5)m x p x x   
 

και η τυπικό απόκλιςη   δύνεται από τη ςχϋςη (2.3). 

Το ςυγκεκριμϋνο ςτατιςτικό μϋγεθοσ (skewness) εκφρϊζει το βαθμό 

αςυμμετρύασ μιασ κατανομόσ: 

 0SK   υποδεικνύει μια ςυμμετρικό κατανομό (π.χ. γκαουςιανό). 

 0SK   υποδεικνύει περιςςότερη ενϋργεια προσ τα δεξιϊ. 

 0SK   υποδεικνύει περιςςότερη ενϋργεια προσ τα αριςτερϊ. 

 

 

Σχήμα 2.1 Παραδείγματα Κατανομών Αρνθτικισ και Θετικισ Αςυμμετρίασ 



Κεφϊλαιο 2ο ΘΕΩΡΙΑ 

 

Κραςούλησ Αγαμϋμνων 13 

 

2.1.3.4 Φαςματικό Κύρτωςη (Spectral Kurtosis) 

 

Η κύρτωςη μιασ κατανομόσ εκφρϊζει την ομαλότητα (flatness) αυτόσ γύρω από 

τη μϋςη τιμό τησ. Αποτελεύ ςτατιςτικό μϋγεθοσ 4ησ τϊξησ και ορύζεται ωσ: 

4
2 4

(2.6)
m






 

όπου 

   
4

4 (2.7)m x p x x   
 

Αντύςτοιχα με την αςυμμετρύα, για την κύρτωςη (Κ) ιςχύει: 

 3K   για μια κανονικό (γκαουςιανό) κατανομό. 

 3K   για κατανομό πιο «μυτερό» ςε ςχϋςη με τη γκαουςιανό. 

 3K   για κατανομό πιο «ομαλό» ςε ςχϋςη με τη γκαουςιανό. 

 

 

Σχήμα 2.2 Γκαουςιανι Κατανομι με Κφρτωςθ = 3 (Κόκκινο) και Κατανομι με Κφρτωςθ = 6 (Μπλε) 

  



Κεφϊλαιο 2ο ΘΕΩΡΙΑ 

 

14 Κραςούλησ Αγαμϋμνων 

 

2.1.3.5 υχνότητα Εξαςθϋνιςησ 95% (Spectral Roll-Off 95%) 

 

Συχνότητα εξαςθϋνιςησ 95% εύναι η ςυχνότητα κϊτω από την οπούα περιϋχεται 

το 95% τησ ενϋργειασ του ςόματοσ. Η μαθηματικό περιγραφό τησ 

ςυγκεκριμϋνησ παραμϋτρου εύναι: 

   
/2

2 2

0 0

0.95 (2.8)
cf sr

a f a f 

 

όπου 
cf  εύναι η ςυχνότητα εξαςθϋνιςησ 95%, ενώ / 2sr  εύναι η ςυχνότητα 

Nyquist.  

Στο επόμενο ςχόμα φαύνεται η φαςματικό ενϋργεια ενόσ ςόματοσ καθώσ και η 

αθροιςτικό φαςματικό ενϋργεια και ςημειώνεται η ςυχνότητα εξαςθϋνιςησ 

95%, που ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη βρύςκεται ςτα 2.2 KHz. 

 

 

Σχήμα 2.3 *Πάνω+ Φαςματικι Ενζργεια (Μπλε Γραμμι) και Συχνότθτα Εξαςκζνιςθσ 95% (Κόκκινθ Γραμμι) 

*Κάτω+ Ακροιςτικι Φαςματικι Ενζργεια (Μπλε Γραμμι) και Συχνότθτα Εξαςκζνιςθσ 95% (Κόκκινθ Γραμμι) 
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2.2 Διϊδοςη του Ήχου ςε μη Ελεύθερα Πεδύα  

 

2.2.1 Ειςαγωγό 

 

Από την ύδια του τη φύςη, ο όχοσ εύναι ϋνα φαινόμενο που δεν υφύςταται 

ςτατικϊ. Η γϋννηςη του, αλλϊ και η όλη του ύπαρξη εύναι ρητϊ ςυνυφαςμϋνεσ με 

τη διϊδοςό του μϋςα ςε ϋνα υλικό, ελαςτικό και αδρανϋσ μϋςο. Κατϊ την πορεύα 

του, το ηχητικό κύμα αφενόσ καταναλώνει την αρχικό ενϋργεια που του ϋχει 

δοθεύ και αφετϋρου ςυναντϊ πολλών ειδών εμπόδια, τα οπούα μεταβϊλλουν τα 

χαρακτηριςτικϊ του.  

Τα ηχητικϊ κύματα ςπανύωσ διαδύδονται ςε εντελώσ ελεύθερα πεδύα. Το 

πιθανότερο εύναι ότι ςτη διαδρομό τουσ θα ςυναντόςουν πολλών ειδών 

εμπόδια: φυςικϊ ό τεχνητϊ, ορατϊ ό αόρατα. Για ϋνα ηχητικό κύμα, εμπόδιο 

θεωρεύται οποιαδόποτε μεταβολό τησ φύςησ του μϋςου διϊδοςησ, αν και για την 

ακουςτικό εςωτερικών χώρων, μεγαλύτερο ενδιαφϋρον παρουςιϊζουν τα 

τεχνητϊ και ορατϊ εμπόδια, όπωσ εύναι όλεσ οι επιφϊνειεσ και τα ϋπιπλα ενόσ 

δωματύου. Τα μεγϊλα προβλόματα που αντιμετωπύζει η ακουςτικό εύναι: 

πρώτον, ότι τα ηχητικϊ κύματα εύναι αόρατα, δεύτερον, ότι ςυμπεριφϋρονται 

εντελώσ διαφορετικϊ ανϊλογα με τη ςυχνότητα τουσ και, τρύτον , ότι τα 

αποτελϋςματα τησ ςυμβολόσ τουσ με τα διϊφορα εμπόδια που ςυναντούν ςτην 

πορεύα τουσ, δεν μετρούνται εύκολα και ϊμεςα. Όταν ϋνα κύμα προςκρούςει ςε 

μια επιφϊνεια όπωσ, για παρϊδειγμα, ςτον  τούχο ενόσ δωματύου, θα λϊβουν 

ταυτόχρονα χώρα τα τρύα γνωςτϊ φαινόμενα τησ ανϊκλαςησ, τησ απορρόφηςησ 

και τησ διϊθλαςησ. 

 
2.2.1.1 Ανϊκλαςη 

Η ανϊκλαςη (reflection) εύναι ϊμεςο αποτϋλεςμα τησ κρούςησ του κύματοσ 

πϊνω ςε μια επιφϊνεια. Αυτό ςημαύνει ότι, αν το εμπόδιο εύναι ςυμπαγϋσ, 

ακλόνητα ςτερεωμϋνο και 100% ανελαςτικό, το κύμα θα προςκρούςει ελαςτικϊ 

και θα ϋχουμε την ολικό ανϊκλαςη του. Στην ακραύα αυτό περύπτωςη δεν θα 

παρουςιαςτεύ καθόλου απορρόφηςη και όλοσ ο όχοσ θα επιςτρϋψει πϊλι πύςω, 

μειωμϋνοσ φυςικϊ ςε ϋνταςη, λόγω τησ κρούςησ. Μϊλιςτα, η γωνύα ανϊκλαςησ 

εύναι προβλϋψιμη, αφού εύναι ύδια με τη γωνύα πρόςπτωςησ και η διεύθυνςη του 

ανακλώμενου κύματοσ εύναι ςυμμετρικό ωσ προσ το νοητό ϊξονα, που περνϊ 

από το ςημεύο κρούςησ και εύναι κϊθετοσ ςτην επιφϊνεια.  
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Στο επόμενο ςχόμα, φαύνεται τι ακριβώσ ςυμβαύνει  όταν παρεμβληθεύ ϋνα 

εμπόδιο ςτην πορεύα ενόσ ηχητικού κύματοσ. Ένα μϋροσ τησ ενϋργειασ του 

ανακλϊται και το υπόλοιπο μεταβιβϊζεται ςτο εμπόδιο, όπου και 

καταναλώνεται με δύο τρόπουσ: το ϋνα ποςοςτό τησ απορροφϊται από το ύδιο 

το εμπόδιο, και το ϊλλο θϋτει ςε κύνηςη την επιφϊνεια του, δημιουργώντασ ϋνα 

νϋο κύμα που εκπϋμπεται από την ϊλλη του πλευρϊ (ςχόμα 2.4). Έτςι, εύναι 

πολύ εύκολο να ςχεδιαςτούν οι ανακλϊςεισ που θα πραγματοποιηθούν ςε ϋνα 

χώρο με δεδομϋνεσ επιφϊνειεσ, ό αντύθετα να διαμορφωθούν οι κλύςεισ των 

επιφανειών του χώρου, ϋτςι ώςτε να οδηγούνται οι ανακλϊςεισ ςτα επιθυμητϊ 

ςημεύα. Αυτό φυςικϊ ιςχύει κυρύωσ για τισ μεςαύεσ και υψηλϋσ ςυχνότητεσ, που 

ςυμπεριφϋρονται όπωσ ακριβώσ και οι ακτύνεσ φωτόσ, ενώ αντύθετα οι χαμηλϋσ 

λειτουργούν ςαν κύματα που διαχϋονται ςε όλο το χώρο και δεν ϋχουν ςαφό 

διεύθυνςη. 

 

Σχήμα 2.4. Πρόςπτωςθ θχθτικοφ κφματοσ ςε επίπεδθ ανακλαςτικι επιφάνεια. Η γωνία πρόςπτωςθσ (π) ιςοφται 

με τθν γωνία ανάκλαςθσ (α). 

 
2.2.1.2 Διϋλευςη 

Αν δεν ιςχύουν αυτϋσ οι ιδανικϋσ ςυνθόκεσ, τότε ϋνα ποςοςτό τησ ενϋργειασ του 

ηχητικού κύματοσ "ειςχωρεύ" ςτο εμπόδιο. Όταν αποκτϊ αυτό την ενϋργεια, το 

εμπόδιο τύθεται ςε ταλϊντωςη δημιουργώντασ ϋνα νϋο ηχητικό κύμα που 

εκπϋμπεται από την ϊλλη του πλευρϊ. Η αποτροπό τησ διϋλευςησ του όχου από 

την πύςω πλευρϊ του εμποδύου αποτελεύ το κυριότερο ζητούμενο ςτην 

ηχομόνωςη χώρων και επιτυγχϊνεται μόνο αν επιτευχθεύ να μη δονηθεύ το 

εμπόδιο. Αυτό εξαρτϊται από την ελαςτικότητα του, ϊρα την πυκνότητα του, 

ϋτςι μια λύςη ςτο πρόβλημα αυτό, θα αποτελούςε η αύξηςη τησ μϊζασ του 

υλικού.  
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2.2.1.3 Απορρόφηςη 

Για τη δημιουργύα όμωσ του νϋου κύματοσ δεν χρηςιμοποιεύται όλο το ποςό τησ 

ενϋργειασ που ειςχωρεύ ςτο εμπόδιο. Ένα μϋροσ τησ θα «καταναλωθεύ» από το 

ύδιο το εμπόδιο, λόγω των εςωτερικών τριβών και των ςυντονιςμών, που 

προκαλούνται μϋςα ςτουσ πόρουσ του υλικού του. Το φαινόμενο αυτό 

ονομϊζεται «απορρόφηςη» και ϋχει μεγαλύτερη ιςχύ ςτισ υψηλϋσ ςυχνότητεσ, οι 

οπούεσ απορροφώνται εύκολα (λόγω του μικρού τουσ μόκουσ κύματοσ) από 

πορώδη υλικϊ μικρού πλϊτουσ, όπωσ οι κουρτύνεσ και τα χαλιϊ. Η 

απορροφητικότητα ενόσ υλικού δύνεται μϋςω του ςυντελεςτό 

απορροφητικότητασ «α», που παύρνει τιμϋσ από 0 (100% ανϊκλαςη) ϋωσ 1 

(100% απορρόφηςη).  

 

2.2.1.4 Διϊχυςη 

Η διϊχυςη επιτυγχϊνεται μϋςω ειδικϊ διαμορφωμϋνων και πολύπλοκων 

καταςκευών, που καταφϋρνουν να «διαςπϊςουν» το ηχητικό κύμα ςτισ 

επιμϋρουσ ςυχνότητεσ, από τισ οπούεσ αποτελεύται, και να δημιουργόςουν ϋνα 

πεδύο ανϊκλαςησ που απλώνεται ομοιόμορφα ςε όλη την ϋκταςη του χώρου. Οι 

διαχυτϋσ, εύναι οι πιο διαδεδομϋνεσ διατϊξεισ νια την ακουςτικό βελτύωςη των 

χώρων ακρόαςησ και οι πλϋον ιδανικϋσ για μικρούσ χώρουσ και κυρύωσ για 

χώρουσ οι οπούοι προορύζονται για αναπαραγωγό πολυκϊναλησ μουςικόσ. 

 

2.2.2 Θεωρύα των ειδώλων 

 

2.2.2.1 Μοντϋλα Διϊδοςησ του Ήχου 

Αν και ο όχοσ διαδύδεται με κύματα, η βαςικό κυματικό θεωρύα αδυνατεύ να 

περιγρϊψει τη διϊδοςό του ςε κλειςτούσ χώρουσ, ειδικϊ για ςχετικϊ υψηλϋσ 

ςυχνότητεσ. Αυτό, ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι η λύςη των κυματικών 

εξιςώςεων εύναι εξαιρετικϊ πολύπλοκη, οδόγηςε ςτην ανϊπτυξη ϊλλων 

θεωριών, οι οπούεσ βαςύζονται ςε φυςικϊ μοντϋλα διϊδοςησ του όχου 

ςτηριγμϋνα ςε γεωμετρικϋσ αρχϋσ. Τα μοντϋλα αυτϊ θεωρούν ότι ο όχοσ 

ςυμπεριφϋρεται ςαν ακτύνα φωτόσ (κϊτι που ςυμβαύνει και ςτην πρϊξη για 

ςυχνότητεσ > 2000Hz) και αντανακλϊται με γωνύα ςταθερό και ύςη ωσ προσ την 

γωνύα πρόςπτωςησ, ενώ τα φαινόμενα διϊθλαςησ ό εξϊρτηςησ από την 

ςυχνότητα αγνοούνται.  
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Σχήμα 2.5 Μοντζλο Ανάκλαςθσ του Ήχου ςε επίπεδθ επιφάνεια  

 

Τϋτοια μοντϋλα, γενικευμϋνα και για πολύπλοκα ςχόματα, υλοποιούνται πλϋον 

με προγρϊμματα Η/Υ και επιτρϋπουν την μελϋτη τησ πορεύασ των ακτινών και, 

κατ’ επϋκταςη, την ακριβό πρόβλεψη του ακουςτικού πεδύου, που δημιουργεύ 

μια ακουςτικό πηγό, ςε οποιοδόποτε ςημεύο, ςε κϊποιον ςυγκεκριμϋνο 

γεωμετρικό χώρο. Τα προγρϊμματα αυτϊ αποτελούν και την ακριβϋςτερη 

μϋθοδο μελϋτησ και ςχεδύαςησ τησ ακουςτικόσ διϊφορων χώρων, και εύναι η 

βϊςη των μεθόδων τησ «εικονικόσ ακρόαςησ». Μια τϋτοια ανϊλυςη μπορεύ να 

αποτρϋψει τη ςυγκϋντρωςη πολλών ανακλϊςεων, ςτο ύδιο ςημεύο ό την 

δημιουργύα ϊλλων ακουςτικών προβλημϊτων, κατϊ την ακουςτικό λειτουργύα 

του χώρου. Παρακϊτω, θα γύνει μια ανϊλυςη του μοντϋλου ςε απλούσ, 

παραλληλεπύπεδουσ γεωμετρικούσ χώρουσ. 

 

2.2.2.2 Περιγραφό τησ θεωρύασ των ειδώλων 

Θεωρεύται πωσ ςε ϋναν ακουςτικό χώρο μια πηγό εκπϋμπει ςφαιρικό κύμα μιασ 

ςυχνότητασ. Στο Σχόμα 2.6 φαύνεται η πηγό, που βρύςκεται ςτην θϋςη ( , , )X x y z  

και ο δϋκτησ, που βρύςκεται ςτο ςημεύο '( ', ', ')X x y z . Το αποτϋλεςμα τησ 

ανϊκλαςησ εκφρϊζεται από μια νϋα πηγό  - εύδωλο, που ςχηματύζεται ςε 

ςυμμετρικό θϋςη, ωσ προσ την αρχικό πηγό και την ανακλώςα επιφϊνεια. Η 

ςυνολικό πύεςη που φτϊνει ςτον δϋκτη θα εύναι τησ μορφόσ: 

 ' , , ' (2.9)
4 4

j r j r
c ce e

p X X
r r
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Τα r  και r  εύναι τα μϋτρα τησ διανυςματικόσ απόςταςησ, μεταξύ τησ θϋςησ του 

δϋκτη και τησ θϋςησ τησ ακουςτικόσ πηγόσ, και τησ θϋςησ του δϋκτη και του 

ακουςτικού ειδώλου αντύςτοιχα. 

 

 

Σχήμα 2.6 Σχθματιςμόσ Ειδώλου Ακουςτικισ Πθγισ  

 

Για ϋναν παραλληλεπύπεδο χώρο και θεωρώντασ ότι μετϊ από κϊθε ανϊκλαςη 

ςτην αντύςτοιχη επιφϊνεια (που ϋχει ςυντελεςτό ανϊκλαςησ   ) η πύεςη του 

όχου θα ελαττώνεται ςτο πλϊτοσ τησ κατϊ  , η ςυνολικό πύεςη από όλεσ τισ 

ανακλϊςεισ, ςτην θϋςη του δϋκτη θα εύναι [19]: 

 
1 2 1 2 1 2

8

1

, , ', (2.10)
4

r pj t r r
c

x x y y z z

p r p r

e
p t X X

r r



      





 






 

Το 
pr  δύνει το διανυςματικό μϋτρο τησ απόςταςησ κϊθε ειδώλου από τον δϋκτη 

(Σχόμα 2.7) και το rr  δύνει την (ϊπειρη) πρόςθεςη νϋων δωματύων διϊςταςησ 

rr . Οι ςυντελεςτϋσ   εύναι οι ςυντελεςτϋσ ανϊκλαςησ κϊθε επιφϊνειασ του 

αρχικού δωματύου. Με την μϋθοδο αυτό, δηλαδό, δημιουργούνται εύδωλα από 

χώρουσ διατεταγμϋνουσ ςυμμετρικϊ προσ τισ πλευρϋσ του αρχικού δωματύου, 

όπωσ φαύνεται και ςτο παρακϊτω ςχόμα. Προφανώσ, αν το ςόμα ϋχει 

περιςςότερεσ από μύα ςυχνότητεσ, ιςχύει και πϊλι η ύδια ςχϋςη και η πύεςη 

υπολογύζεται εύκολα με τον κατϊλληλο αλγόριθμο. 



Κεφϊλαιο 2ο ΘΕΩΡΙΑ 

 

20 Κραςούλησ Αγαμϋμνων 

 

 

Σχήμα 2.7 Το ςφνολο των ειδώλων που προκφπτουν από τθν ανάκλαςθ του ιχου ςτισ επιφάνειεσ που 

περικλείουν το χώρο. 

 

 
2.2.2.3 ύνοψη 

Η θεωρύα ειδώλων παρϊγει τη ςυνϊρτηςη μεταφορϊσ μεταξύ δύο ςημεύων 

(πηγόσ και δϋκτη) που βρύςκονται ςτο εςωτερικό του υπό μελϋτη χώρου, 

θεωρώντασ ότι κϊθε ανϊκλαςη του αρχικού ηχητικού ςόματοσ, που παρϊγεται 

από την ηχητικό πηγό, μπορεύ να μοντελοποιηθεύ ωσ μια εικονικό πηγό – 

γεωμετρικό εύδωλο τησ αρχικόσ.  

Έτςι, η τελικϊ υπολογιζόμενη κρουςτικό απόκριςη αποτελεύ το ϊθροιςμα 

κρουςτικών με πλϊτοσ και χρονικό καθυςτϋρηςη που εξαρτώνται από την 

απορρόφηςη των τοιχωμϊτων του χώρου που εμπλϋκονται ςε κϊθε διαδο χό 

ανακλϊςεων και τη ςυνολικό απόςταςη ειδώλου – δϋκτη αντύςτοιχα. Βαςικό 

προώπόθεςη για τον παραπϊνω υπολογιςμό εύναι ότι όλα τα εύδωλα 

ενεργοποιούνται ςυγχρόνωσ με τη διϋγερςη τησ πηγόσ, δημιουργώντασ το 

καθϋνα ϋνα ςφαιρικό κύμα. Για λόγουσ απλοπούηςησ, φαινόμενα διϊθλαςησ των 

ηχητικών ακτινών αγνοούνται.  
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2.2.3 Κρουςτικό Απόκριςη ενόσ Χώρου 

 
Αν η πύεςη τησ ςφαιρικόσ πηγόσ τησ παραπϊνω ανϊλυςησ θεωρηθεύ ςαν ιδανικό 

ςυνϊρτηςη τησ μορφόσ ( )t , δηλαδό περιϋχει όλεσ τισ ςυχνότητεσ, όπου : 

( ) 1, 0

( ) 0, 0

t t

t t





 

 
 

τότε εύναι δυνατό η ανϊλυςη τησ διϊδοςησ του όχου ςτον χώρο με τεχνικϋσ τησ 

θεωρύασ ςημϊτων. Στην περύπτωςη αυτό, η πύεςη που θα παραχθεύ ςτην θϋςη 

του δϋκτη, θα εύναι η κρουςτικό απόκριςη του χώρου ( )h t , με τον τρόπο που 

φαύνεται ςτο παρακϊτω ςχόμα [19]. 

 

 

Σχήμα 2.8 Κρουςτικι διζγερςθ και απόκριςθ ςε ζνα χώρο  

 

Με τον τρόπο αυτό κϊθε κλειςτόσ ακουςτικόσ χώροσ περιγρϊφεται ςαν 

γραμμικό, χρονικϊ αμετϊβλητο ςύςτημα (φύλτρο), το οπούο χαρακτηρύζεται από 

την κρουςτικό του απόκριςη ( )h t  για κϊθε θϋςη πηγόσ και δϋκτη. Έτςι, η ( )h t

αποτελεύται από τισ διαφορετικϋσ ανακλϊςεισ του ςόματοσ ειςόδου ( )t , που 

φθϊνουν με διαφορετικό καθυςτϋρηςη και πλϊτοσ ςτον δϋκτη, οπότε γενικϊ:  

   
0

( ) 2.11n n

h

h t a t t




 

 

Γνωρύζοντασ ότι η ( )h t  εξαρτϊται από τισ ςυγκεκριμϋνεσ θϋςεισ πηγόσ και δϋκτη, 

και λαμβϊνοντασ υπ’ όψη την ςχϋςη (2.10) για την  , , ',p t X X  , για ϋνα απλό 

δωμϊτιο, μπορεύ να εξαχθεύ η παρακϊτω ςχϋςη: 

 
1 2 1 2 1 2

8

1

1

, , ' (2.12)
4

r p

x x y y z z

p r r p

t r r
c

h t X X
r r



     




 

 
  

 




 

Σύμφωνα με αυτό το μοντϋλο, μπορεύ να υπολογιςτεύ ακριβώσ το ςόμα που θα 

φθϊςει ςτο δϋκτη, για κϊθε ςόμα που παρϊγει η πηγό. Αν λοιπόν υπϊρχει μια 
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αναλυτικό ϋκφραςη για την ςυνϊρτηςη ( )s t  τησ ακουςτικόσ πύεςησ ςτην 

εύςοδο, τότε η ςυνϊρτηςη τησ ακουςτικόσ πύεςησ ςτο δϋκτη θα εύναι: 

 ( ) ( )* ( ) ( ) (2.13)r t h t s t h t T s t dt   
 

Εφόςον υπϊρχει μύα μϋτρηςη του ( )s t  και του ( )h t , εύναι προφανϋσ πωσ μπορεύ 

εύκολα να υλοποιηθεύ υπολογιςτικϊ η παραπϊνω ςχϋςη, με την βοόθεια ενόσ 

Η/Υ, χρηςιμοποιώντασ τισ εξιςώςεισ διακριτού χρόνου. 

 

2.2.4 Χαρακτηριςτικϊ Μεγϋθη Ακουςτικών Χώρων 

 

2.2.4.1 Χρόνοσ Αντόχηςησ (RT60) 

 

Ωσ χρόνοσ αντόχηςησ (Reverberation Time ή RT60) ορύζεται ο χρόνοσ που 

χρειϊζεται ώςτε η ενϋργεια του ανακλώμενου ςόματοσ να μειωθεύ κατϊ 60 dB ςε 

ςχϋςη με την ενϋργεια του απευθεύασ ςόματοσ. Ο χρόνοσ αντόχηςησ ενόσ 

κλειςτού χώρου υπολογύζεται (ςε sec) από τη ςχϋςη: 

 60

0.161
2.14

V
RT

A


 

όπου,  3V m  εύναι ο όγκοσ του χώρου, και  2A m  εύναι η ςυνολικό απορρόφηςη 

όλων των επιφανειών του χώρου. 

 

2.2.4.2 Κρύςιμη Απόςταςη (dcrit) 

 

Ωσ κρύςιμη απόςταςη, ορύζεται η απόςταςη από την ηχητικό πηγό ςτην οπούα η 

ενϋργεια του απευθεύασ ςόματοσ εύναι ύςη με την ενϋργεια του ανακλώμενου. Τη 

μεγαλύτερη επύδραςη ςτο ςυγκεκριμϋνο μϋγεθοσ ϋχουν ο χρόνοσ αντόχηςησ 

60RT , καθώσ και ο όγκοσ V  του χώρου. Η κρύςιμη απόςταςη δύνεται (ςε m) από 

την προςεγγιςτικό ςχϋςη: 

 
60

2.15
100

crit

V
d

RT
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2.3 Αναγνώριςη Προτύπων (Pattern Recognition) 

 

2.3.1 Ειςαγωγό 

 

Η Αναγνώριςη Προτύπων (Pattern Recognition)  εύναι ο επιςτημονικόσ κλϊδοσ 

που ϋχει ςαν αντικεύμενο την αυτόματη ταυτοπούηςη και ταξινόμηςη 

διαγραμμϊτων, χαρακτόρων, ςχημϊτων, μορφών και προτύπων δύχωσ ενεργό 

ανθρώπινη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων.  

Ένα ολοκληρωμϋνο ςύςτημα αναγνώριςησ προτύπων αποτελεύται από ϋναν 

αιςθητόρα (sensor), οπούοσ ςυλλϋγει τισ παρατηρόςεισ οι οπούεσ πρόκειται να 

περιγραφούν ό ταξινομηθούν, ϋνα μηχανιςμό εξαγωγόσ παραμϋτρων (feature 

extraction), ο οπούοσ υπολογύζει αριθμητικϋσ ό ςυμβολικϋσ πληροφορύεσ για τισ 

παρατηρόςεισ, και ϋνα ςύςτημα περιγραφόσ ό ταξινόμηςησ το οπούο περιγρϊφει 

ό ταξινομεύ αντύςτοιχα τισ παρατηρόςεισ, ανϊλογα με τα εξαχθϋντα 

χαρακτηριςτικϊ. 

Ο μηχανιςμόσ περιγραφόσ ό ταξινόμηςησ βαςύζεται ςε ομϊδα προτύπων τα 

οπούα ϋχουν εκ των προτϋρων περιγραφεύ ό ταξινομηθεύ. Αυτό η ομϊδα 

προτύπων ονομϊζεται «ομϊδα εκπαύδευςησ» (training set) και η όλη διαδικαςύα 

ονομϊζεται «επιτηρούμενη εκμϊθηςη» (supervised training). Η εκμϊθηςη μπορεύ, 

επύςησ, να εύναι «μη επιτηρούμενη» (unsupervised learning), υπό την ϋννοια ότι 

δεν ϋχουν δοθεύ εκ των προτϋρων ςτο ςύςτημα  «ταμπϋλεσ προτύπων» (patterns 

labeling), αλλϊ το ςύςτημα από μόνο του καθορύζει τισ κλϊςεισ, βαςιζόμενο ςτισ 

κανονικότητεσ των προτύπων. 

Η περιγραφό ό ταξινόμηςη ςυνόθωσ χρηςιμοποιεύ μύα από τισ παρακϊτω 

προςεγγύςεισ: ςτατιςτικό (statistical) ό ςυντακτικό (syntactic). Η ςτατιςτικό 

αναγνώριςη προτύπων βαςύζεται ςε ςτατιςτικϊ χαρακτηριςτικϊ προτύπων, 

θεωρώντασ ότι τα πρότυπα παρϊγονται από ϋνα πιθανοτικό ςύςτημα. Η 

ςυντακτικό αναγνώριςη προτύπων βαςύζεται ςε δομικούσ ςυςχετιςμούσ 

χαρακτηριςτικών παραμϋτρων.  

Ένα μεγϊλο εύροσ αλγορύθμων μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για την 

αναγνώριςη προτύπων. Οι πιο ευρϋωσ διαδεδομϋνοι από αυτούσ εύναι oι Naive 

Bayes ταξινομητϋσ, τα Νευρωνικϊ Δύκτυα (Neural Networks), και οι Gaussian 

Mixture Model ταξινομητϋσ. 

  



Κεφϊλαιο 2ο ΘΕΩΡΙΑ 

 

24 Κραςούλησ Αγαμϋμνων 

 

2.3.2 Μότρα ύγχυςησ (Confusion Matrix) 

 

Στον κλϊδο τησ Αναγνώριςησ Προτύπων και τησ Τεχνητόσ Νοημοςύνησ 

(Artificial Intelligence) , και ςυγκεκριμϋνα ςε προβλόματα αυτόματησ 

ταξινόμηςησ, η μότρα ςύγχυςησ εύναι ϋνα εργαλεύο απεικόνιςησ αποτελεςμϊτων.  

Οι γραμμϋσ μιασ τϋτοιασ μότρασ αναπαριςτούν τα ςτιγμιότυπα των 

προβλεπόμενων κλϊςεων, ενώ οι ςτόλεσ τα ςτιγμιότυπα των αντύςτοιχων 

πραγματικών. Ένα πλεονϋκτημα αυτόσ τησ αναπαρϊςταςησ εύναι το γεγονόσ ότι 

εύναι εύκολο κϊποιοσ να αντιληφθεύ εϊν το ςύςτημα ταξινόμηςησ ςυγχϋει δύο ό 

περιςςότερεσ κλϊςεισ. 

Στο παρακϊτω παρϊδειγμα, όπου γύνεται ταξινόμηςη μεταξύ 3 διαφορετικών 

ζώων,  το ςύςτημα προϋβλεψε, μεταξύ 8 γατών, ότι οι 3 όταν ςκύλοι, ενώ μεταξύ 

6 ςκύλων, προϋβλεψε ότι ο ϋνασ όταν κουνϋλι και οι 2 όταν γϊτεσ. Μπορούμε, 

λοιπόν, να ςυμπερϊνουμε ότι το ςυγκεκριμϋνο ςύςτημα ταξινόμηςησ ϋχει 

πρόβλημα διαχωριςμού μεταξύ ςκυλιών και γατών, αλλϊ μπορεύ να διακρύνει 

καλύτερα τα κουνϋλια. 

 

P/A Cat Dog Rabbit 

Cat 5 2 0 

Dog 3 3 2 

Rabbit 0 1 11 

 

Πίνακας 2.1 Παράδειγμα μιτρασ ςφγχυςθσ για ςφςτθμα ταξινόμθςθσ μεταξφ διαφορετικών ηώων  
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2.3.3 Σαξινόμηςη Δεδομϋνων με Κριτόριο Ελαχιςτοπούηςησ 

Μϋςου Σετραγωνικού φϊλματοσ (Mean Squared Error 

Minimization) 

 

Η ταξινόμηςη δεδομϋνων χρηςιμοποιώντασ το κριτόριο ελαχιςτοπούηςησ μϋςου 

τετραγωνικού ςφϊλματοσ αποτελεύ μύα από τισ πιο απλϋσ μορφϋσ ταξινόμηςησ. 

Για κϊποιο ςυγκεκριμϋνο χαρακτηριςτικό, τα προσ ταξινόμηςη δεδομϋνα  

ταξινομούνται ςτην κλϊςη για την οπούα ελαχιςτοποιεύται το μϋςο τετραγωνικό 

ςφϊλμα, δηλαδό για την οπούα ελαχιςτοποιεύται η παρϊςταςη: 

   
2

( ) 2.16i iMSE    
  

  

 

όπου   εύναι η τιμό του χαρακτηριςτικού του προσ ταξινόμηςη δεδομϋνου, ενώ 

i  εύναι η αντύςτοιχη τιμό τησ κλϊςησ 1,2,3...i   

 

2.4 Καμπύλεσ Προςαρμογόσ Δεδομϋνων (Curve 

Fitting) 

 

Οι καμπύλεσ προςαρμογόσ δεδομϋνων αποτελούν μια μϋθοδο καταςκευόσ 

μοντϋλου (ςυνϊρτηςησ) που προςαρμόζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ςε 

μια ςειρϊ δεδομϋνων. Η καταςκευό τϋτοιων καμπυλών μπορεύ να ϋγκειται εύτε 

ςε κϊποια παρεμβολό (interpolation), ςτην περύπτωςη που εύναι επιθυμητό η 

ακριβόσ προςαρμογό ςτα δεδομϋνα, ό ςε κϊποια εξομϊλυνςη (smoothing), όπου 

καταςκευϊζεται μια ςυνϊρτηςη εξομϊλυνςησ η οπούα προςεγγύζει τα δεδομϋνα 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Για τη ςύνδεςη δύο μόνο ςημεύων, μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ μύα πολυωνυμικό 

εξύςωςη 1ου βαθμού, δηλαδό τησ μορφόσ: 

y ax b   

Αυξϊνοντασ την τϊξη του πολυωνύμου, δηλαδό χρηςιμοποιώντασ μια 

πολυωνυμικό εξύςωςη 2ου βαθμού τησ μορφόσ: 

2y ax bx c    

μπορούμε να ςυνδϋςουμε ακριβώσ τρύα ςημεύα κ.ο.κ.  
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Στο παρακϊτω ςχόμα φαύνονται καμπύλεσ διαφορετικόσ τϊξησ που 

προςεγγύζουν τα ςημεύα μιασ ςυνϊρτηςησ ημιτόνου. Οι γραμμϋσ κόκκινου, 

πρϊςινου, πορτοκαλύ και μπλε χρώματοσ αντιςτοιχούν ςε καμπύλεσ 1ησ, 2ησ, 3ησ 

και 4ησ τϊξησ, αντύςτοιχα. 

 

 

Σχήμα 2.9 Καμπφλεσ διαφορετικισ τάξθσ για προςζγγιςθ ςθμείων ςυνάρτθςθσ θμιτόνου  
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3 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Στο ςυγκεκριμϋνο κεφϊλαιο παρουςιϊζονται τα τρύα κύρια τμόματα τησ 

παρούςασ διπλωματικόσ εργαςύασ:  

Αρχικϊ, υλοποιόθηκε βιβλιοθόκη ςυναρτόςεων υπολογιςμού διαφόρων 

ηχητικών παραμϋτρων για ςόματα μουςικόσ και ομιλύασ. 

Σε δεύτερο ςτϊδιο, μελετόθηκαν οι ηχητικϋσ παρϊμετροι (audio features) ςε 

ςόματα μουςικόσ διαφορετικού εύδουσ (κλαςικό, jazz, ambient και rock) και 

επιςημϊνθηκαν τυχών διαφορϋσ. Κϊτι τϋτοιο εύναι ιδιαύτερα χρόςιμο καθώσ, 

όπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ, χρηςιμοποιεύται ςτην αυτόματη ταξινόμηςη μουςικόσ 

ανϊ εύδοσ. 

Το τελευταύο ςτϊδιο τησ εργαςύασ περιελϊμβανε τη διερεύνηςη του αν, και κατϊ 

πόςον, οι ηχητικϋσ παρϊμετροι ςημϊτων ομιλύασ μεταβϊλλονται ςε ςυνθόκεσ 

αντόχηςησ. Έγινε προςπϊθεια εντοπιςμού των παραμϋτρων αυτών που 

εμφϊνιζαν κϊποια ςυςτηματικό τροποπούηςη , αναφορικϊ με το «βαθμό 

αντόχηςησ», ο οπούοσ εκφρϊςτηκε μϋςω τησ απόςταςησ ηχογρϊφηςησ μιασ 

πηγόσ από μικρόφωνο ςε δεδομϋνο, πϊντοτε,  χώρο. Τϋλοσ, επιλϋχθηκε μύα εξ’ 

αυτών (φαςματικό αςυμμετρύα) και υλοποιόθηκε μοντϋλο υπολογιςμού τησ 

παραμϋτρου αυτόσ  ςε ςυνθόκεσ αντόχηςησ. 
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3.1 Εξαγωγό Ηχητικών Παραμϋτρων (Audio Features 

Extraction) 

 

3.1.1 Ειςαγωγό 

 

Στην ενότητα αυτό υποδεικνύεται ο τρόποσ με τον οπούο ϋγινε η ςυςτηματικό 

εξαγωγό των ηχητικών παραμϋτρων για όλα τα υπό μελϋτη ηχητικϊ ςόματα 

(ςόματα μουςικόσ και ομιλύασ). Για υπολογιςτικούσ λόγουσ κατϊ την εξαγωγό 

των παραμϋτρων το ςόμα τεμαχύζεται ςε μικρότερα κομμϊτια (frames) και η 

κϊθε παρϊμετροσ υπολογύζεται ςτο ςυγκεκριμϋνο τμόμα του ςόματοσ. Έτςι, 

τελικϊ προκύπτει ϋνα διϊνυςμα το οπούο περιϋχει τισ τιμϋσ τησ εκϊςτοτε 

παραμϋτρου που υπολογύςτηκε ςε όλα τα τμόματα του ςόματοσ. Ο τεμαχιςμόσ 

του ςόματοσ μπορεύ να γύνεται ςε επικαλυπτόμενα ό μη τμόματα. Το μϋγεθοσ 

του κϊθε τμόματοσ, καθώσ και ο βαθμόσ τησ επικϊλυψησ επιλϋγονται από το 

χρόςτη. 

Αξύζει να ςημειωθεύ ότι όλεσ οι μετρόςεισ πραγματοποιόθηκαν ςε μονοφωνικϊ 

κανονικοποιημϋνα ωσ προσ το πλϊτοσ ςόματα, και όπου χρειϊςτηκε, ϋγινε 

μετατροπό από ςτερεοφωνικϊ ςόματα ςε μονοφωνικϊ. Η ςυχνότητα 

δειγματοληψύασ των ςημϊτων εύναι 44.1 KHz. 

Στο παρϊρτημα υπϊρχουν όλεσ οι ςυναρτόςεισ και ο πηγαύοσ κώδικασ που 

χρηςιμοποιόθηκαν ςε αυτό το μϋροσ. Σημειώνεται ότι υλοπούηςη όλων των 

ςυναρτόςεων, καθώσ και οι μετρόςεισ, πραγματοποιόθηκαν ςε περιβϊλλον 

MATLAB τησ εταιρεύασ Mathworks.  

 

3.1.2 Εξαγωγό Ηχητικών Παραμϋτρων ςτο Πεδύο του Χρόνου 

(Time – Domain Audio Features Extraction) 

 

Κατϊ την εξαγωγό των ηχητικών παραμϋτρων ςτο πεδύο του χρόνου, και 

ςυγκεκριμϋνα του ρυθμού εναλλαγόσ προςόμου (zero-crossing rate), καθώσ 

όταν η μόνη παρϊμετροσ ςτο πεδύο του χρόνου που μελετόθηκε, το ςόμα 

τεμαχύζεται ςε τμόματα και  ύςτερα με βϊςη ςυγκεκριμϋνο αλγόριθμο 

υπολογύζεται η τιμό τησ παραμϋτρου για κϊθε τμόμα του ςόματοσ. Η μϋθοδοσ 

αυτό απεικονύζεται ςτο παρακϊτω ςχόμα. 
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Signal
Signal Frame 

(40 - 50 msec)

Zero – Crossing 

Rate

 

Σχήμα 3.1 υνοπτική Μζθοδοσ Εξαγωγήσ Ρυθμοφ Εναλλαγήσ Προςήμου ήματοσ (Zero – Crossing Rate) 

 

Ο αναλυτικόσ αλγόριθμοσ που υπολογύζει την ςυγκεκριμϋνη παρϊμετρο 

φαύνεται ςτο επόμενο ςχόμα: 

 

Είναι το σήμα 

Στεπουωνικό;

Τέλορ

Έναπξη

Μετατποπή σε 

Μονουωνικό

ΝΑΙ

Κανονικοποίηση 

Πλάτοςρ

ΟΧΙ

Χπονικό 

Παπάθςπο Τ

1 0 ;t ts s  0tf  1tf 

 
1

1

1

1
0

1

T

I t t

t

zcr f s s
T







 



 

Σχήμα 3.2 Αλγόριθμοσ Υπολογιςμοφ Παραμζτρου Zero – Crossing Rate 
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3.1.3 Εξαγωγό Ηχητικών Παραμϋτρων ςτο Πεδύο τησ 

Συχνότητασ (Spectral Features Extraction)  

 

Κατϊ την εξαγωγό ηχητικών παραμϋτρων ςτο πεδύο τησ ςυχνότητασ 

ακολουθεύται παρόμοια διαδικαςύα με αυτό που περιγρϊφηκε παραπϊνω. 

Ωςτόςο, μετϊ τον τεμαχιςμό του ςόματοσ ςε τμόματα εφαρμόζεται χρονικό 

παρϊθυρο ςε κϊθε τμόμα για την αποφυγό παραςιτικών υψηλών ςυχνοτότων 

κατϊ τη φαςματικό ανϊλυςη του ςόματοσ. Στη ςυνϋχεια, υπολογύζεται ο Ταχύσ 

Μεταςχηματιςμόσ Fourier (Fast Fourier Transform – FFT) του κϊθε τμόματοσ 

και ςτη ςυνϋχεια υπολογύζεται, με βϊςη τη μαθηματικό ςχϋςη τησ εκϊςτοτε 

ηχητικόσ παραμϋτρου, η επιθυμητό παρϊμετροσ. Σημειώνεται ότι, κατϊ τ ην 

εξαγωγό τησ φαςματικόσ αςυμμετρύασ (spectral skewness) και φαςματικόσ 

κύρτωςησ (spectral kurtosis) χρηςιμοποιεύται λογαριθμικό κλύμακα. Η μϋθοδοσ 

εξαγωγόσ των παραμϋτρων αυτών φαύνεται ςτο παρακϊτω ςχόμα. 

 

Signal
Signal Frame (40 

msec – 2 sec)

Window 

(Blackman, 

Hanning etc)

FFT

Spectral 

Skewness / 

Spectral Kurtosis

Spectral 

Centroid / 

Spectral Spread / 

Spectral Roll-Off

1020*log

 

Σχήμα 3.3 Μζθοδοσ Εξαγωγήσ Φαςματικϊν Ηχητικϊν Παραμζτρων (Spectral Features Extraction) 

 

Στο επόμενο ςχόμα απεικονύζεται ενδεικτικϊ ο αναλυτικόσ αλγόριθμοσ 

υπολογιςμού του φαςματικού βαρυκϋντρου (spectral centroid). 

 



Κεφϊλαιο 3ο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 
 

 

Κραςούλησ Αγαμϋμνων  31 

 
 

 

Είναι το σήμα 

Στεπουωνικό;

Έναπξη

Μετατποπή σε 

Μονουωνικό

ΝΑΙ

Κανονικοποίηση 

Πλάτοςρ

ΟΧΙ

Χπονικό 

Παπάθςπο Τ

Παπάθςπο 

Blackman

FFT

 

 

1

1

1

1

_
T

T

frequency v FFT

FFT









Τέλορ

 

 

Σχήμα 3.4 Αλγόριθμοσ Υπολογιςμοφ Παραμζτρου Spectral  Centroid  
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3.2 Εξαγωγό Ηχητικών Παραμϋτρων για Διαφορετικϊ  

Εύδη Μουςικόσ 

 

Στο ςυγκεκριμϋνη ενότητα παρατύθενται διαγρϊμματα ςτα οπούα 

απεικονύζονται οι υπό μελϋτη ηχητικϋσ παρϊμετροι ςε κομμϊτια μουςικόσ 

διαφορετικού εύδουσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, επιλϋχθηκαν 4 εύδη μουςικόσ:  

 Κλαςςικό Μουςικό 

 Jazz 

 Rock 

 Ambient 

 

Στον παρακϊτω πύνακα παρουςιϊζονται τα ηχητικϊ χαρακτηριςτικϊ που 

μελετόθηκαν, καθώσ και το μϋγεθοσ παραθύρου (window size) και ο βαθμόσ 

επικϊλυψησ (overlap) που χρηςιμοποιόθηκαν ςε όλουσ τουσ  υπολογιςμούσ 

αυτόσ τησ ενότητασ. 

 

 Zero – 
Crossing 

Rate 

Spectral 
Centroid 

Spectral 
Spread 

Spectral 
Skewness 

Spectral 
Kurtosis 

Spectral 
Roll-Off 

Μϋγεθοσ 
Παραθύρου 

(ms) 

92.9 92.9 92.9 185.8 185.8 185.8 

Μϋγεθοσ 
Παραθύρου 
(samples) 

4096 4096 4096 8192 8192 8192 

Ποςοςτό 
Επικϊλυψησ 

(%) 

50 75 75 87.5 87.5 87.5 

 

Πίνακας 3.1 Μεγζθη Παραθφρων και Ποςοςτό Επικάλυψησ κατά τον υπολογιςμό των Ηχητικϊν Παραμζτρων  

 

Ακολουθούν τα ςχετικϊ διαγρϊμματα: 
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Zero – Crossing Rate 

 

Σχήμα 3.5 Παράμετροσ Zero – Crossing Rate για διάφορα είδη μουςικήσ  

Παρατηρούμε ότι τισ μεγαλύτερεσ τιμϋσ τησ παραμϋτρου ρυθμού εναλλαγόσ 

προςόμου παρουςιϊζει η jazz μουςικό, και ακολουθούν κατϊ ςειρϊ η rock, 

κλαςικό και ambient. 
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Spectral Centroid 

 

Σχήμα 3.6 Παράμετροσ Spectral  Centroid για διάφορα είδη μουςικήσ 

Τισ μεγαλύτερεσ τιμϋσ φαςματικού βαρυκϋντρου εμφανύζει και πϊλι η jazz 

μουςικό, και ακολουθούν η rock, κλαςικό και ambient. 
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Spectral Spread 

 

Σχήμα 3.7 Παράμετροσ Spectral  Spread για διάφορα είδη μουςικήσ  

Η παρϊμετροσ φαςματικόσ διαςπορϊσ εμφανύζεται μεγαλύτερη ςτη jazz 

μουςικό, ενώ ακολουθούν η rock με την κλαςικό μουςικό, και η ambient.   
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Spectral Skewness 

 

Σχήμα 3.8 Παράμετροσ Spectral  Skewness για διάφορα είδη μουςικήσ  

Η παρϊμετροσ φαςματικόσ αςυμμετρύασ εμφανύζεται μεγαλύτερη ςτην ambient 

μουςικό, και ακολουθούν η κλαςςικό, η rock και η jazz, ςτην οπούα εμφανύζονται 

οι μικρότερεσ τιμϋσ τησ παραμϋτρου αυτόσ. Σημειώνεται ότι για διαφορετικϊ 

εύδη μουςικόσ η φαςματικό αςυμμετρύα μπορεύ να παύρνει εύτε θετικϋσ ό 

αρνητικϋσ τιμϋσ, ενώ υπενθυμύζεται ότι κατανομό με θετικό αςυμμετρύα ϋχει 

περιςςότερη ενϋργεια προσ τα αριςτερϊ, ενώ κατανομό με αρνητικό αςυμμετρύα 

προσ τα δεξιϊ. (Σχ. 2.1)   
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Spectral Kurtosis 

 

Σχήμα 3.9 Παράμετροσ Spectral  Kurtosis για διάφορα είδη μουςικήσ 

Οι μεγαλύτερεσ τιμϋσ τησ φαςματικόσ κύρτωςησ φαύνεται να αντιςτοιχούν ςε 

μουςικό ambient, ενώ ακολουθούν η κλαςικό και jazz, ενώ οι μικρότερεσ τιμϋσ 

εμφανύζονται ςτη rock. Υπενθυμύζεται ότι μια γκαουςιανό κατανομό ϋχει τιμό 

φαςματικόσ κύρτωςησ 3K  , ενώ μεγαλύτερεσ τιμϋσ αντιςτοιχούν ςε πιο 

«μυτερϋσ» κατανομϋσ. (Σχ. 2.2) 
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Spectral Roll-Off 95% 

 

Σχήμα 3.10 Παράμετροσ Spectral  Roll -Off 95% για διάφορα είδη μουςικήσ  

Τη μεγαλύτερη ςυχνότητα εξαςθϋνιςησ 95% εμφανύζει η jazz μουςικό, και 

ακολουθούν η rock, κλαςικό και ambient. 
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3.3 Δημιουργύα αρχεύων όχου με Αντόχηςη  

(Reverberant Audio Files Creation) 

 

Όπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ, ςτα πλαύςια τησ παρούςασ διπλωματικόσ εργαςύασ 

ϋγινε μελϋτη τησ ςυμπεριφορϊσ οριςμϋνων ηχητικών παραμϋτρων ςε ςυνθόκεσ 

αντόχηςησ. Στο ςημεύο αυτό θα παρουςιαςτεύ ο τρόποσ με τον οπούο 

δημιουργόθηκαν τα αρχεύα όχου που χρηςιμοποιόθηκαν ςε αυτό τη μελϋτη. 

Αρχικϊ επιλϋχθηκε ϋνα ςύνολο ανηχωικών ςημϊτων ομιλύασ και μουςικόσ, 

ηχογραφημϋνα ςε ανηχωικό θϊλαμο. Στη ςυνϋχεια, χρηςιμοποιόθηκε 

βιβλιοθόκη κρουςτικών αποκρύςεων οι οπούεσ ϋχουν μετρηθεύ για τουσ χώρουσ 

του Συνεδριακού Κϋντρου Πανεπιςτημύου Πατρών ςε διαφορετικϋσ αποςτϊςεισ 

(0, 0.5, 1, 2 και 3 μϋτρα αντύςτοιχα). Για τη δημιουργύα των αρχεύων όχου με 

αντόχηςη χρηςιμοποιόθηκε ςυνϊρτηςη η οπούα πραγματοποιεύ 

πολλαπλαςιαςμό ςτη ςυχνότητα των αρχικών ανηχωικών ςημϊτων με τισ 

διϊφορεσ κρουςτικϋσ αποκρύςεισ τησ υπϊρχουςασ βιβλιοθόκησ. (Όπωσ εύναι 

γνωςτό πολλαπλαςιαςμόσ ςτη ςυχνότητα ιςοδυναμεύ με ςυνϋλιξη ςτο χρόνο). 

Τϋλοσ, λαμβϊνοντασ το πραγματικό μϋροσ του Αντιςτρόφου Μεταςχηματιςμού 

Fourier (Inverse Fourier Transform) προϋκυψαν τα επιθυμητϊ προσ μελϋτη 

ςόματα. Αυτό η διαδικαςύα απεικονύζεται γραφικϊ ςτο επόμενο ςχόμα. 

 

Anechoic 

Signal

x(t)

Room 

Impulse 

Response

h(t)

X(f)

H(f)

X(f) H(f)

Reverberant 

Signal

y(t)

FFT

FFT

IFFT

 

 

Σχήμα 3.11 Δημιουργία αρχείων με αντήχηςη από ανηχωικά αρχεία ήχου  
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Στο παρϊρτημα υπϊρχουν οι κρουςτικϋσ αποκρύςεισ των χώρων που 

μελετόθηκαν για διαφορετικϋσ αποςτϊςεισ πηγόσ – δϋκτη. 

 

3.4 Μεταβολό των Ηχητικών Παραμϋτρων ςε 

ςυνθόκεσ αντόχηςησ  

 

Στην ενότητα αυτό μελετόθηκε η μεταβολό των ηχητικών παραμϋτρων 

ςημϊτων μουςικόσ και ομιλύασ ςε ςυνθόκεσ αντόχηςησ. Προϋκυψαν χρόςιμα 

ςυμπερϊςματα τα οπούα ςυζητούνται ςε επόμενο κεφϊλαιο. Στην παρούςα 

ενότητα παρατύθενται διαγρϊμματα ςτα οπούα φαύνεται η μεταβολό των υπό 

μελϋτη παραμϋτρων για διαφορετικϋσ αποςτϊςεισ πηγόσ – δϋκτη, ςτην αύθουςα 

Ι1 του Συνεδριακού Κϋντρου Πανεπιςτημύου Πατρών.  

 

Zero – Crossing Rate 

 

Σχήμα 3.12 Παράμετροσ Zero – Crossing Rate ςε ςήμα ομιλίασ για διαφορετικζσ αποςτάςεισ πηγήσ – δζκτη   
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Spectral Centroid 

 

 

Σχήμα 3.13 Παράμετροσ Spectral  Centroid ςε ςήμα μουςικήσ (τςζλο) για διαφορετικζσ αποςτάςεισ πηγήσ – 

δζκτη    
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Spectral Spread 

 

 

Σχήμα 3.14 Παράμετροσ Spectral  Spread ςε ςήμα μουςικήσ (ξυλόφωνο) για διαφορετικζσ αποςτάςεισ πηγήσ – 

δζκτη 
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Spectral Skewness 

 

 

Σχήμα 3.15 Παράμετροσ Spectral  Skewness  ςε ςήμα μουςικήσ (ορχήςτρα) για διαφορετικζσ αποςτάςεισ πηγήσ – 

δζκτη 
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Spectral Kurtosis 

 

 

Σχήμα 3.16 Παράμετροσ Spectral  Kurtosis ςε ςήμα μουςικήσ (κλαρινζτο) για διαφορετικζσ αποςτάςεισ πηγήσ – 

δζκτη 
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Spectral Roll – Off 95% 

 

 

Σχήμα 3.17 Παράμετροσ Spectral  Roll  – Off 95% ςε ςήμα ομιλίασ για διαφορετικζσ αποςτάςεισ πηγήσ – δζκτη 
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3.5 Καταςκευό μοντϋλου Φαςματικόσ Αςυμμετρύασ 

(Spectral Skewness) ςε ςυνθόκεσ Αντόχηςησ 

 

Όπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ το δεύτερο τμόμα αυτόσ τησ διπλωματικόσ εργαςύασ 

ϋγκειται ςτην καταςκευό μοντϋλου που υπολογύζει την παρϊμετρο τησ 

φαςματικόσ αςυμμετρύασ ενόσ ςόματοσ ομιλύασ, δεδομϋνησ τησ απόςταςησ 

ηχογρϊφηςησ του από μικρόφωνο ,  του αντύςτοιχου  ανηχωικού ςόματοσ, 

καθώσ και του χώρου ςτον οπούο ηχογραφεύται. Οι χώροι οι οπούοι μελετόθηκαν 

εύναι οι αύθουςεσ Ι1, Ι4, Ι10 και Ι12 του Συνεδριακού Κϋντρου Πανεπιςτημύου 

Πατρών. Στον επόμενο πύνακα παρατύθενται τα κύρια χαρακτηριςτικϊ (όγκοσ, 

χρόνοσ αντόχηςησ και κρύςιμη απόςταςη) των ςυγκεκριμϋνων χώρων: 

 

Αύθουςα  Όγκοσ 
(m3) 

RT 
(sec) 

dcrit 
(m) 

Περιγραφό  

Ι1 9633 1.47 4.5 Μεγϊλοσ Συναυλιακόσ Χώροσ 

Ι4 1292 1 2 Μικρόσ Συναυλιακόσ Χώροσ 

Ι10 555 0.84 1.5 Αύθουςα Διδαςκαλύασ 

Ι12 336 0.7 1.2 Αύθουςα Διδαςκαλύασ 

 

Πίνακας 3.2 Γεωμετρικά και Ακουςτικά Χαρακτηριςτικά των υπό μελζτη χϊρων  

 

Στη ςυνϋχεια, παρουςιϊζεται η διαδικαςύα που ακολουθόθηκε για την 

καταςκευό αυτού του μοντϋλου ςε κϊθε δωμϊτιο που μελετόθηκε: 

Αρχικϊ, επιλϋχθηκε ϋνα ςύνολο από 18 ςόματα ομιλύασ ηχογραφημϋνα ςε πολύ 

μικρό απόςταςη (μικρότερη των 5 cm) από μικρόφωνο καθώσ και τα 

αντύςτοιχα ςόματα ηχογραφημϋνα ςε απόςταςη 0.5, 1, 2 και 3 μϋτρων. 

Σημειώνεται ότι, ϋνα ςόμα ηχογραφημϋνο ςε πολύ μικρό απόςταςη από το 

μικρόφωνο, αναμϋνεται να ϋχει παρόμοια χαρακτηριςτικϊ με αυτϊ του 

ανηχωικού ςόματοσ. Στη ςυνϋχεια, υπολογύςτηκε για καθϋνα από τα ςόματα 

αυτό η παρϊμετροσ τησ φαςματικόσ αςυμμετρύασ ςε όλεσ τισ αποςτϊςεισ, όπου 

και παρατηρόθηκε ότι η φαςματικό αςυμμετρύα ενόσ ςόματοσ με αντόχηςη 

φαύνεται να εύναι γραμμικό ςυνϊρτηςη τησ ύδιασ παραμϋτρου του αντύςτοιχου 

ανηχωικού ςόματοσ και τησ απόςταςησ ηχογρϊφηςησ από το μικρόφωνο  (βλ. 

Σχόμα 3.15). Έτςι, επιλϋχθηκε ϋνα γραμμικό μοντϋλο περιγραφόσ (βλ. παρ. 2.4) 

αυτόσ τησ παραμϋτρου τησ μορφόσ: 
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(3.1)y a x b  

 

όπου,  y  εύναι η φαςματικό αςυμμετρύα του ςόματοσ με αντόχηςη, x  εύναι η 

ύδια παρϊμετροσ του αντύςτοιχου ανηχωικού ςόματοσ και a , b  ςυντελεςτϋσ οι 

οπούοι προφανώσ εξαρτώνται από την απόςταςη ηχογρϊφηςησ από το 

μικρόφωνο και εύναι διαφορετικού ςε κϊθε χώρο. 

Σε δεύτερο επύπεδο, οι ςυντελεςτϋσ a  και b  εκφρϊςτηκαν ςυναρτόςει τησ 

απόςταςησ πηγόσ – δϋκτη και ϋτςι το μοντϋλο που τελικϊ προϋκυψε εύναι: 

     , (3.2)y d x a d x b d  

 

όπου d  εύναι η απόςταςη πηγόσ – δϋκτη. 

Στο ςχόμα 3.18 απεικονύζεται η διαδικαςύα μϊθηςησ: ςε κϊθε χώρο, 

υπολογύςτηκε η παρϊμετροσ αςυμμετρύασ των ανηχωικών ςημϊτων και των 

ςημϊτων με αντόχηςη. Για κϊθε απόςταςη ϋγινε προςαρμογό (fit) τησ 

παραμϋτρου των ςημϊτων με αντόχηςη ςτην αντύςτοιχη του ανηχωικού, κι ϋτςι 

προϋκυψαν τϋςςερα γραμμικϊ μοντϋλα τησ μορφόσ τησ εξύςωςησ (3.1), δηλαδό 

τϋςςερα ζεύγη ςυντελεςτών  ,i ia b . Στη ςυνϋχεια, ϋγινε μοντελοπούηςη τησ 

ςυμπεριφορϊσ των ςυντελεςτών αυτών, ςυναρτόςει τησ απόςταςησ, και τελικϊ, 

προϋκυψε το μοντϋλο τησ μορφόσ τησ εξύςωςησ (3.2). Φυςικϊ, τα εξαχθϋντα 

μοντϋλα εύναι τϋςςερα, ϋνα για κϊθε χώρο που μελετόθηκε. 

 

Η μϋθοδοσ αυτό ςτη ςυνϋχεια χρηςιμοποιόθηκε για την πρόβλεψη τησ 

απόςταςησ ηχογρϊφηςησ των ηχητικών ςημϊτων από το μικρόφωνο ςε 

ςυγκεκριμϋνη αύθουςα, με βϊςη το μοντϋλο υπολογιςμού τησ φαςματικόσ 

αςυμμετρύασ τουσ. Η πρόβλεψη τησ απόςταςησ ϋγινε με κριτόρια 

ελαχιςτοπούηςησ μϋςου τετραγωνικού ςφϊλματοσ. (βλ. παρ. 2.2.3) 

Στο ςχόμα 3.19 απεικονύζεται η ανωτϋρω διαδικαςύα: αρχικϊ, υπολογύζεται η 

παρϊμετροσ αςυμμετρύασ του ανηχωικού ςόματοσ, καθώσ και η αντύςτοιχη του 

ςόματοσ με αντόχηςη. Στη ςυνϋχεια, από τη φαςματικό αςυμμετρύα του 

ανηχωικού ςόματοσ και χρηςιμοποιώντασ τα εξαχθϋντα μοντϋλα, γύνεται 

εκτύμηςη τησ αντύςτοιχησ παραμϋτρου που θα εύχε το ύδιο ςόμα ηχογραφημϋνο 
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ςτισ τϋςςερισ, υπό εξϋταςη, διαφορετικϋσ αποςτϊςεισ. Συγκρύνοντασ τισ 

εκτιμόςεισ αυτϋσ με τη μορφό τησ φαςματικόσ αςυμμετρύασ του ςόματοσ με 

αντόχηςη, και χρηςιμοποιώντασ, όπωσ αναφϋρθηκε, κριτόριο ελαχιςτοπούηςησ 

μϋςου τετραγωνικού ςφϊλματοσ, γύνεται εκτύμηςη τησ απόςταςησ 

ηχογρϊφηςησ του ςόματοσ από το μικρόφωνο. 

Τϋλοσ, η μϋθοδοσ αυτό χρηςιμοποιόθηκε και αντύςτροφα: δεδομϋνου ενόσ 

ςόματοσ ομιλύασ με αντόχηςη, του χώρου ηχογρϊφηςησ του και τησ απόςταςησ 

πηγόσ - δϋκτη ϋγινε πρόβλεψη τησ φαςματικόσ αςυμμετρύασ του ανηχωικού 

ςόματοσ, βϊςει του εξαχθϋντοσ μοντϋλου υπολογιςμού τησ παραμϋτρου αυτόσ, 

για το ςόμα με αντόχηςη.  

Η διαδικαςύα αυτό, απεικονύζεται ςτο ςχόμα 3.20: ϋχοντασ ϋνα ςόμα με 

αντόχηςη, και γνωρύζοντασ την απόςταςη ηχογρϊφηςησ του από το μικρόφωνο, 

υπολογύζεται, αρχικϊ, η φαςματικό αςυμμετρύα του ςόματοσ. Στη ςυνϋχεια, 

χρηςιμοποιώντασ το εξαχθϋν μοντϋλο για τη ςυγκεκριμϋνη απόςταςη, γύνεται 

εκτύμηςη τησ μορφόσ τησ παραμϋτρου του ανηχωικού ςόματοσ. 

 

 

Anechoic Signal

Reverberant Signals 

(0.5, 1, 2, 3 m)

Learning

 2 2 2y x a x b  

 1 1 1y x a x b  

Model Estimation

 3 3 3y x a x b  

 4 4 4y x a x b  

     ,y d x a d x b d  

Final Model

Spectral Skewness

Spectral Skewness

Learning

 

Σχήμα 3.18 Μζθοδοσ υπολογιςμοφ μοντζλου πρόβλεψησ τησ φαςματικήσ αςυμμετρίασ ςήματοσ με αντήχηςη ςε 
ςυγκεκριμζνο χϊρο  
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Anechoic 

Signal

Reverberant 

Signal

Spectral 

Skewness

Spectral 

Skewness

Classes 

Models
Distance 

Estimation

Evaluation 1

 

Σχήμα 3.19 Εκτίμηςη απόςταςησ ηχογράφηςησ από το μικρόφωνο ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο   

 

Reverberant 

Signal

Spectral 

Skewness
Classes Models

Anechoic 

Signal Spectral 

Skewness 

Estimation

Distance

Evaluation 2

 

Σχήμα 3.20  Εκτίμηςη φαςματικήσ αςυμμετρίασ (spectral  skewness) ανηχωικοφ ςήματοσ από αντίςτοιχο ςήμα 
με αντήχηςη ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο  
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3.5.1 Μοντϋλο Πρόβλεψησ Φαςματικόσ Αςυμμετρύασ για 

ςόματα με Αντόχηςη 

 

3.5.1.1 Αύθουςα Ι1 Συνεδριακού Κϋντρου Πανεπιςτημύου Πατρών 

 

Τα μοντϋλα που προϋκυψαν για τη φαςματικό αςυμμετρύα ςτισ διϊφορεσ 

αποςτϊςεισ εύναι: 

a x+bi iy    

όπου οι ςυντελεςτϋσ a i
 και 

ib  για κϊθε απόςταςη φαύνονται ςτον παρακϊτω 

πύνακα: 

 

 0.5 m 1 m 2 m 3 m 

a i
 1.1558 1.1275 1.0835 1.0351 

ib  0.4881 0.5450 0.5749 0.6086 

 

Πίνακας 3.3 υντελεςτζσ a i
 και 

ib  για το μοντζλο πρόβλεψησ φαςματικήσ αςυμμετρίασ για διαφορετικζσ 

αποςτάςεισ για την αίθουςα Ι1 

 

Στη ςυνϋχεια, προςεγγύζουμε τουσ ςυντελεςτϋσ  a i  και ib  με ϋνα μοντϋλο που 

λαμβϊνει ςαν παρϊμετρο και την απόςταςη. Για τουσ ςυντελεςτϋσ a i  

χρηςιμοποιόθηκε μοντϋλο 1ησ τϊξησ (γραμμικό ςχϋςη), ενώ για τουσ 

ςυντελεςτϋσ ib  μοντϋλο 3ησ τϊξησ, δηλαδό: 

(3.3)ia c d g  

και 

3 2 (3.4)ib q d r d s d m      
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Σχήμα 3.21 υντελεςτζσ a i
 ςυναρτήςει τησ απόςταςησ για την αίθουςα Ι1 

 

Σχήμα 3.22 υντελεςτζσ 
ib  ςυναρτήςει τησ απόςταςησ για την αίθουςα Ι1 

 

Τελικϊ, το μοντϋλο τησ φαςματικόσ αςυμμετρύασ για την αύθουςα Ι1 εύναι: 

  3 2-0.0476 1.1778 0.0232 -0.1371 0.2791 0.3799 (3.5)y d x d d d        
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όπου y  εύναι η φαςματικό αςυμμετρύα ενόσ ςόματοσ με αντόχηςη 

ηχογραφημϋνο ςε απόςταςη d  από την πηγό, και x  η ύδια παρϊμετροσ του 

ανηχωικού ςόματοσ. 

 

3.5.1.2 Αύθουςα Ι4 Συνεδριακού Κϋντρου Πανεπιςτημύου Πατρών 

 

Ακολουθώντασ την ύδια πορεύα με προηγουμϋνωσ για την αύθουςα Ι4 ϋχουμε τον 

παρακϊτω πύνακα ςυντελεςτών: 

 

 0.5 m 1 m 2 m 3 m 

a i
 1.7005 1.6492 1.5770 1.4278 

ib  0.4881 0.5450 0.5749 0.6086 

 

Πίνακας 3.4 υντελεςτζσ a i
 και 

ib  για το μοντζλο πρόβλεψησ φαςματικήσ αςυμμετρίασ για διαφορετικζσ 

αποςτάςεισ για την αίθουςα Ι 4 

 

Λαμβϊνοντασ ωσ παρϊμετρο και την απόςταςη πηγόσ – δϋκτη, χρηςιμοποιόθηκε 

πϊλι  μοντϋλο 1ησ τϊξησ για τουσ ςυντελεςτϋσ a i  και μοντϋλο 3ησ τϊξησ για τουσ 

ςυντελεςτϋσ ib . 

Το μοντϋλο τησ φαςματικό αςυμμετρύασ ςημϊτων με αντόχηςη για την αύθουςα 

Ι4 εύναι: 

  3 2-0.1055 1.7601 0.0232 -0.2524 0.5047 -0.2539 (3.6)y d x d d d       
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Σχήμα 3.23 υντελεςτζσ a i
 ςυναρτήςει τησ απόςταςησ για την αίθουςα Ι4 

 

 

Σχήμα 3.24 υντελεςτζσ bi
 ςυναρτήςει τησ απόςταςησ για την αίθουςα Ι4 
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3.5.1.3 Αύθουςα Ι10 Συνεδριακού Κϋντρου Πανεπιςτημύου Πατρών 

 

Ο πύνακασ ςυντελεςτών για την αύθουςα Ι10 εύναι: 

 0.5 m 1 m 2 m 3 m 

a i
 1.4595 1.4363 1.3121 1.2096 

ib  -0.0059 0.0317 0.1709 0.2617 

 

Πίνακας 3.5 υντελεςτζσ a i
 και 

ib  για το μοντζλο πρόβλεψησ φαςματικήσ αςυμμετρίασ για διαφορετικζσ 

αποςτάςεισ για την αίθουςα Ι10 

 

Λαμβϊνοντασ ωσ παρϊμετρο και την απόςταςη πηγόσ – δϋκτη, ςε αυτό την 

περύπτωςη χρηςιμοποιόθηκε μοντϋλο 1ησ τϊξησ για τουσ ςυντελεςτϋσ a i
, καθώσ 

και για τουσ ςυντελεςτϋσ 
ib . 

Το μοντϋλο τησ φαςματικό αςυμμετρύασ ςημϊτων με αντόχηςη για την αύθουςα 

Ι4 εύναι: 

 -0.1042 1.5238 0.1114 -0.0664 (3.7)y d x d     

 

 

Σχήμα 3.25 υντελεςτζσ a i
 ςυναρτήςει τησ απόςταςησ για την αίθουςα Ι10 
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Σχήμα 3.26 υντελεςτζσ bi
 ςυναρτήςει τησ απόςταςησ για την αίθουςα Ι10 

 

3.5.1.4 Αύθουςα Ι12 Συνεδριακού Κϋντρου Πανεπιςτημύου Πατρών 

 

Ο πύνακασ ςυντελεςτών για την αύθουςα Ι12εύναι: 

 

 0.5 m 1 m 2 m 3 m 

a i  1.5687 1.5439 1.4109 1.3161 

ib  0.3104 0.3744 0.4714 0.4669 

 

Πίνακας 3.6 υντελεςτζσ a i
 και 

ib  για το μοντζλο πρόβλεψησ φαςματικήσ αςυμμετρίασ για διαφορετικζσ 

αποςτάςεισ για την αίθουςα Ι12 

 

Παραμετροποιώντασ ωσ προσ την απόςταςη πηγόσ – δϋκτη, χρηςιμοποιόθηκε 

μοντϋλο 1ησ τϊξησ για τουσ ςυντελεςτϋσ  a i  και μοντϋλο 2ησ τϊξησ για τουσ 

ςυντελεςτϋσ ib . Τελικϊ το μοντϋλο τησ φαςματικόσ αςυμμετρύασ εύναι: 
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  2-0.1060 1.6322 -0.0421 0.2120 +0.2113 (3+ .8)dy d x d    

 

 

Σχήμα 3.27 υντελεςτζσ a i
 ςυναρτήςει τησ απόςταςησ για την αίθουςα Ι12 

 

 

Σχήμα 3.28 υντελεςτζσ bi
 ςυναρτήςει τησ απόςταςησ για την αίθουςα Ι12 
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3.5.1.5 Μεταβολό ςυντελεςτών μοντϋλου φαςματικό αςυμμετρύασ 

ςυναρτόςει των χαρακτηριςτικών χώρων 

 

Στη ςυγκεκριμϋνη υποενότητα μελετϊται η μεταβολό των ςυντελεςτών του 

εξαχθϋντοσ μοντϋλου φαςματικόσ αςυμμετρύασ για τουσ ακουςτικούσ χώρουσ 

που μελετόθηκαν, ςυναρτόςει των χαρακτηριςτικών μεγεθών των χώρων 

αυτών, δηλαδό του όγκου, του χρόνου αντόχηςησ 
60RT  και τησ κρύςιμησ 

απόςταςησ 
critd . (βλ. παρ. 2.2.4) 

Θεωρώντασ μια γενικό μορφό για το μοντϋλο φαςματικόσ αςυμμετρύασ ςόματοσ 

με αντόχηςη τησ μορφόσ: 

   3 2 3.9y a d b x c d e d f d g         

 

θα εξεταςτεύ η μεταβολό των ςυντελεςτών , , , ,a b c e f  και g  ςυναρτόςει των 

ανωτϋρω χαρακτηριςτικών. 

 

 

Σχήμα 3.29 Μεταβολή ςυντελεςτϊν μοντζλου φαςματικήσ αςυμμετρίασ ςήματοσ με αντήχηςη ςυναρτήςει του 

όγκου ακουςτικοφ χϊρου 
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Σχήμα 3.30 Μεταβολή ςυντελεςτϊν μοντζλου φαςματικήσ αςυμμετρίασ ςήματοσ με αντήχηςη ςυναρτήςει του 

χρόνου αντήχηςησ RT60 ακουςτικοφ χϊρου 

 

 

Σχήμα 3.31 Μεταβολή ςυντελεςτϊν μοντζλου φαςματικήσ αςυμμετρίασ ςήματοσ με αντήχηςη ςυναρτήςει τησ 

κρίςιμησ απόςταςησ dcrit ακουςτικοφ χϊρου 

 

Από τα ανωτϋρω διαγρϊμματα παρατηρεύται ότι οι ςυντελεςτϋσ που φαύνεται 

να επηρεϊζονται περιςςότερο από τα χαρακτηριςτικϊ ενόσ ακουςτικού χώρου 

εύναι οι ,b g  και f , δηλαδό οι ςυντελεςτϋσ που αντιςτοιχούν ςτουσ όρουσ 1ησ 

τϊξησ, ενώ οι ςυντελεςτϋσ των όρων υψηλότερησ τϊξησ εύναι ςχεδόν ςταθερού. 
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3.5.2 Πρόβλεψη παραμϋτρου φαςματικόσ αςυμμετρύασ 

ανηχωικού ςόματοσ 

 

Στην περύπτωςη όπου ϋχουμε ϋνα ςόμα ηχογραφημϋνο ςε κϊποια γνωςτό 

απόςταςη από την πηγό, εύναι δυνατόν χρηςιμοποιώντασ τα παραπϊνω 

μοντϋλα να προβλεφθεύ η φαςματικό αςυμμετρύα του ανηχωικού ςόματοσ. 

Επιλύοντασ λοιπόν, τισ εξιςώςεισ που ϋχουν όδη υπολογιςθεύ ωσ προσ την 

αςυμμετρύα του ανηχωικού ςόματοσ ϋχουμε: 

 

Για την αύθουςα Ι1: 

3 20.0232 +0.1371 0.2791 0.3799
(3.10)

-0.0476 1.1778

y

d
x

d d d    

 


 

 

Για την αύθουςα Ι4: 

3 20.0232 +0.2524 0.5047 +0.2539
(3.11)

-0.1055 1.7601

y
x

d d d

d

   

 


 

Για την αύθουςα Ι10: 

0.1114 +0.0664
(3.12)

-0.1042 1.5238

y
x

d

d 

 


 

 

Για την αύθουςα Ι12: 

20.0421 0.2120 -0.2113
(3.13)

-0.1060 1.6322

-y
x

d

d

d
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όπου y  εύναι φαςματικό αςυμμετρύα ενόσ ςόματοσ με αντόχηςη, ηχογραφημϋνο 

ςε απόςταςη d  από την πηγό, και x  εύναι η ύδια παρϊμετροσ του ανηχωικού 

ςόματοσ. 
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4 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Στο ςυγκεκριμϋνο κεφϊλαιο παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα των πειραμϊτων 

και των μεθόδων που υλοποιόθηκαν ςτα πλαύςια τησ παρούςασ διπλωματικόσ 

εργαςύασ.  

Αρχικϊ, παρουςιϊζεται μια μελϋτη που ϋγινε ςε ςχϋςη με τα μόκη παραθύρων 

κατϊ την εξαγωγό των παραμϋτρων τα οπούα επιτρϋπουν την ταξινόμηςη 

μουςικόσ ανϊ εύδοσ, αλλϊ και την ταξινόμηςη ηχογραφημϋνων ςημϊτων ςε 

κλειςτό χώρο με βϊςη την απόςταςη πηγόσ - δϋκτη.  

Στη ςυνϋχεια, παρουςιϊζεται η αποτελεςματικότητα των δύο μεθόδων που 

βαςύζονται ςτο μοντϋλο πρόβλεψησ τησ φαςματικόσ αςυμμετρύασ ςημϊτων με 

αντόχηςη: 

a) τησ μεθόδου υπολογιςμού τησ απόςταςησ πηγόσ – δϋκτη δεδομϋνου του 

ανηχωικού ςόματοσ (του ηχογραφημϋνου δηλαδό  ςε πρακτικϊ μηδενικό 

απόςταςη από την πηγό),  και του ςόματοσ με αντόχηςη, και 

b) τησ μεθόδου πρόβλεψησ τησ φαςματικόσ αςυμμετρύασ ενόσ ανηχωικού 

ςόματοσ δεδομϋνου του αντύςτοιχου ςόματοσ με αντόχηςη και τησ 

απόςταςησ ηχογρϊφηςησ του τελευταύου από την πηγό. 

 

4.1 Επιλογό Διϊρκειασ Χρονικού Παραθύρου κατϊ την 

Εξαγωγό των Ηχητικών Παραμϋτρων 

 

4.1.1 Διϊρκεια Χρονικού Παραθύρου για Ταξινόμηςη Μουςικόσ 

ανϊ εύδοσ 

 

Όπωσ φαύνεται ςτην παρϊγραφο 3.2 οι ηχητικϋσ παρϊμετροι για διαφορετικϊ 

εύδη μουςικόσ εμφανύζουν αιςθητϋσ διαφορϋσ, και ςυνεπώσ η ταξινόμηςη 

μουςικών κομματιών ανϊ εύδοσ εύναι δυνατό επιλϋγοντασ μικρϊ μεγϋθη 

παραθύρων. Στον παρακϊτω πύνακα παρουςιϊζονται τα μεγϋθη των 
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παραθύρων με τα οπούα εύναι δυνατό  τϋτοιου εύδουσ ταξινόμηςη, με βϊςη τισ 

ηχητικϋσ παραμϋτρουσ που μελετόθηκαν ςτα πλαύςια τησ παρούςασ εργαςύασ. 

(Παρόμοιοσ πύνακασ μπορεύ να βρεθεύ και ςτην παρϊγραφο 3.2 όπου υπϊρχουν 

και τα αντύςτοιχα διαγρϊμματα) 

 

 Zero – 
Crossing 

Rate 

Spectral 
Centroid 

Spectral 
Spread 

Spectral 
Skewness 

Spectral 
Kurtosis 

Spectral 
Roll-Off 

Μϋγεθοσ 
Παραθύρου 

(ms) 

92.9 92.9 92.9 185.8 185.8 185.8 

Μϋγεθοσ 
Παραθύρου 
(samples) 

4096 4096 4096 8192 8192 8192 

 

Πίνακας 4.1 Προτεινόμενα Μεγζθη Παραθφρων για Ταξινόμηςη Μουςικήσ ανά είδοσ  

 

4.1.2 Διϊρκεια Χρονικού Παραθύρου για Ταξινόμηςη Μουςικόσ 

και Ομιλύασ αναφορικϊ με την απόςταςη πηγόσ – δϋκτη 

ςε κλειςτό χώρο. 

 

Σε ςχϋςη με την ταξινόμηςη μουςικόσ ανϊ εύδοσ, η ταξινόμηςη ςημϊτων 

μουςικόσ και ομιλύασ ςε ςχϋςη με τισ ςυνθόκεσ αντόχηςησ ςε κλειςτούσ  χώρουσ 

εύναι δυςκολότερη, καθώσ οι διαφορϋσ που παρουςιϊζονται ςτισ διϊφορεσ 

ηχητικϋσ παραμϋτρουσ των ςημϊτων, εύναι ςχετικϊ μικρϋσ. (βλ. παρϊγραφο 3.4) 

Συνεπώσ, χρειϊζεται μεγαλύτερη ακρύβεια ςτισ μετρόςεισ των παραμϋτρων 

αυτών και ϊρα, μεγαλύτερο χρονικό παρϊθυρο. 

Στον επόμενο πύνακα, παρουςιϊζονται προτεινόμενα μεγϋθη παραθύρων για 

εξαγωγό ηχητικών παραμϋτρων με ςτόχο την πρόβλεψη τησ απόςταςη πηγόσ – 

δϋκτη ςε κλειςτό χώρο. 
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 Zero – 
Crossing 

Rate 

Spectral 
Centroid 

Spectral 
Spread 

Spectral 
Skewness 

Spectral 
Kurtosis 

Spectral 
Roll-Off 

Μϋγεθοσ 
Παραθύρου 

(ms) 

743 2229 92.9 2229 2229 1115 

Μϋγεθοσ 
Παραθύρου 
(samples) 

32768 98304 4096 98304 98304 49152 

 

Πίνακας 4.2 Προτεινόμενα Μεγζθη Παραθφρων πρόβλεψη απόςταςησ πηγήσ – δζκτη ςε κλειςτό χϊρο  

 

4.2 Μοντϋλο Πρόβλεψησ Φαςματικόσ Αςυμμετρύασ ςε 

ςόματα με Αντόχηςη 

 

4.2.1 Υπολογιςμόσ απόςταςησ πηγόσ – δϋκτη ςε κλειςτό χώρο 

 

Σε αυτό την ενότητα παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα τησ μεθόδου 

υπολογιςμού τησ απόςταςησ ηχογρϊφηςησ ςημϊτων ομιλύασ ςε κλειςτούσ 

χώρουσ, με βϊςη το μοντϋλο πρόβλεψησ τησ φαςματικόσ αςυμμετρύασ ςημϊτων 

με αντόχηςη (βλ. παρϊγραφο 3.5.1).  

Για να ελεγχθεύ η αποτελεςματικότητα τησ μεθόδου χρηςιμοποιόθηκαν 16 

ςόματα ομιλύασ ηχογραφημϋνα ςε αποςτϊςεισ 0.5, 1, 2 και 3 μϋτρων. Για κϊθε 

ςόμα προβλϋφθηκε με βϊςη τα εξαχθϋντα μοντϋλα η απόςταςη πηγόσ – δϋκτη 

(επιλϋχθηκε μύα εκ των 0.5, 1, 2 ό 3 μϋτρων), ϋγινε αντύςτοιχη ταξινόμηςη και, 

τϋλοσ, ςυγκρύθηκε με την πραγματικό. Τα αποτελϋςματα παρουςιϊζονται ςε 

μότρεσ ςύγχυςησ (confusion matrices): οι ςτόλεσ αυτών των μητρών εύναι οι 

πραγματικϋσ κλϊςεισ (A), ενώ οι γραμμϋσ τησ οι προβλεπόμενεσ κλϊςεισ (P). 

  



Κεφϊλαιο 4ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

64 Κραςούλησ Αγαμϋμνων 

 

Αύθουςα Ι1 

 

P/A 0.5 m 1 m 2 m 3 m Επιτυχύα % 

0.5 m 14 6 1 0 66.7 

1 m 2 6 5 2 40 

2 m 0 3 6 3 50 

3 m 0 1 4 11 68.8 

Επιτυχύα % 87.5 37.5 37.5 68.8 57.8 

 

Πίνακας 4.3 Μήτρα ςφγχυςησ για τη μζθοδο προςδιοριςμοφ απόςταςησ πηγήσ – δζκτη για την αίθουςα Ι1 

 

Αύθουςα Ι4 

 

P/A 0.5 m 1 m 2 m 3 m Επιτυχύα % 

0.5 m 14 2 2 0 77.8 
1 m 2 8 2 1 61.5 

2 m 0 6 9 3 50 
3 m 0 0 3 12 80 

Επιτυχύα % 87.5 50 56.3 75 67.2 
 

Πίνακας 4.4 Μήτρα ςφγχυςησ για τη μζθοδο προςδιοριςμοφ απόςταςησ πηγήσ – δζκτη για την αίθουςα Ι4 

 

  Αύθουςα Ι10 

 

P/A 0.5 m 1 m 2 m 3 m Επιτυχύα % 

0.5 m 13 4 0 0 76.5 

1 m 3 12 1 0 75 
2 m 0 0 12 1 92.3 

3 m 0 0 3 15 83.3 
Επιτυχύα % 81.3 75 75 93.8 81.3 

 

Πίνακας 4.5 Μήτρα ςφγχυςησ για τη μζθοδο προςδιοριςμοφ απόςταςησ πηγήσ – δζκτη για την αίθουςα Ι10 
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Αύθουςα Ι12 

 

P/A 0.5 m 1 m 2 m 3 m  

0.5 m 13 8 1 0 59.1 

1 m 3 8 3 1 53.3 
2 m 0 0 9 8 52.9 

3 m 0 0 3 7 70 
Επιτυχύα % 81.3 50 56.3 43.8 57.8 

 

Πίνακας 4.6 Μήτρα ςφγχυςησ για τη μζθοδο προςδιοριςμοφ απόςταςησ πηγήσ – δζκτη για την αίθουςα Ι10 

 

Στο επόμενο διϊγραμμα φαύνεται η μϋςη επύ τισ % επιτυχύα τησ μεθόδου 

πρόβλεψησ για κϊθε απόςταςη. 

 

 

Σχήμα 4.1 Επί τοισ % μζςη επιτυχία πρόβλεψησ απόςταςησ ηχογράφηςησ από το μικρόφωνο για διαφορετικζσ 

αποςτάςεισ 

 

Παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη ποςοςτιαύα επιτυχύα πρόβλεψησ αντιςτοιχεύ 

ςτη μικρότερη απόςταςη, αυτό δηλαδό των 0.5 μϋτρων.  

Στη ςυνϋχεια, παρουςιϊζεται ενδεικτικϊ, ϋνα διϊγραμμα ςτο οπούο 

απεικονύζονται για ςυγκεκριμϋνο ςόμα οι προβλεπόμενεσ τιμϋσ τησ φαςματικόσ 

αςυμμετρύασ για διαφορετικϋσ αποςτϊςεισ (διακεκομμϋνεσ γραμμϋσ), καθώσ και 

οι αντύςτοιχεσ πραγματικϋσ. (για την αύθουςα Ι1) 
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Σχήμα 4.2 Εκτιμήςεισ τησ παραμζτρου φαςματικήσ αςυμμετρίασ ςε διαφορετικζσ αποςτάςεισ για ςήμα ομιλίασ 
ςτην αίθουςα Ι1  

 

4.2.2 Πρόβλεψη φαςματικόσ αςυμμετρύασ ανηχωικού ςόματοσ 

από ςόμα με αντόχηςη 

 

Σε αυτό την ενότητα παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα τησ μεθόδου  

πρόβλεψησ τησ παραμϋτρου φαςματικόσ αςυμμετρύασ ανηχωικού ςόματοσ, με 

βϊςη τισ εξιςώςεισ (3.7) ϋωσ (3.10), που εξόχθηςαν ςτην παρϊγραφο 3.5.2. 

Η αξιολόγηςη τησ μεθόδου γύνεται ωσ εξόσ: επιλϋγονται 16 διαφορετικϊ ςόματα 

ομιλύασ (ανδρικόσ και γυναικεύασ) διϊρκειασ 7 – 190 δευτερολϋπτων. Καθϋνα 

από αυτϊ τα ςόματα ηχογραφεύται ςτισ 4 υπό μελϋτη αύθουςεσ ςε απόςταςη 

0.5, 1, 2 και 3 μϋτρων από την πηγό. Με βϊςη καθϋνα από τα ςόματα με 

αντόχηςη, και χρηςιμοποιώντασ κϊθε φορϊ το αντύςτοιχο μοντϋλο προβλϋπεται 

η παρϊμετροσ αςυμμετρύασ του ανηχωικού ςόματοσ και υπολογύζεται η 

ευκλεύδεια  απόςταςη τησ από την πραγματικό τησ τιμό. 

Ο υπολογιςμόσ τησ ευκλεύδειασ απόςταςησ του πραγματικού και του 

εκτιμηθϋντοσ ςόματοσ γύνεται χρηςιμοποιώντασ νόρμα – 2, βϊςη τησ ςχϋςησ: 
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Προφανώσ, όςο πιο μικρό εύναι αυτό η τιμό  (μεγαλύτερη αρνητικϊ), τόςο 

καλύτερη εύναι η εκτύμηςη. 

Στον παρακϊτω πύνακα φαύνονται οι μϋςεσ τιμϋσ για τα ςφϊλματα εκτύμηςησ 

τησ παραμϋτρου αςυμμετρύασ ανηχωικού ςόματοσ, για κϊθε αύθουςα του 

ςυνεδριακού κϋντρου που μελετόθηκε, καθώσ και για κϊθε απόςταςη πηγόσ – 

δϋκτη από την οπούα προόλθε η πρόβλεψη. 

 

 Αύθουςα 
Ι1 

Αύθουςα 
Ι4 

Αύθουςα 
Ι10 

Αύθουςα 
Ι12 

0.5 m -14.5533 -16.3534 -12.8097 -14.1511 

1 m -13.6528 -15.8268 -11.7071 -13.2807 
2 m -13.4611 -15.1202 -11.2440 -12.9401 

3 m -13.3384 -15.4427 -10.5862 -12.7189 
 

Πίνακας 4.7 Μζςο ςφάλμα εκτίμηςησ (dB) παραμζτρου φαςματικήσ αςυμμετρίασ ανηχωικοφ ςήματοσ  

 

Στο διϊγραμμα που ακολουθεύ φαύνεται το μϋςο ςφϊλμα εκτύμηςησ ςε dB για τισ 

τϋςςερισ διαφορετικϋσ αποςτϊςεισ. 

 

Σχήμα 4.3 Μζςο ςφάλμα εκτίμηςησ ςε dB τησ παραμζτρου φαςματικήσ αςυμμετρίασ ανηχωικοφ ςήματοσ   
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Όπωσ φαύνεται από το διϊγραμμα, η εκτύμηςη εύναι καλύτερη όςο η απόςταςη 

ηχογρϊφηςησ του διατιθϋμενου ςόματοσ από το μικρόφωνο εύναι μικρότερη. 

Στη ςυνϋχεια, παρατύθεται ενδεικτικϊ ϋνα διϊγραμμα ςτο οπούο απεικονύζεται η 

εκτύμηςη και η πραγματικό τιμό τησ φαςματικόσ αςυμμετρύασ ανηχωικού 

ςόματοσ ομιλύασ, από ςόματα ηχογραφημϋνα ςτην αύθουςα Ι4. 

 

 

Σχήμα 4.4 Εκτιμήςεισ τησ παραμζτρου φαςματικήσ αςυμμετρίασ ανηχωικοφ ςήματοσ ομιλίασ από ςήματα 
ηχογραφημζνα ςτην αίθουςα Ι4 
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5 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

5.1 ύνοψη - Γενικϊ χόλια - Παρατηρόςεισ 

 

Τα ςυμπερϊςματα που προκύπτουν ύςτερα από την εκπόνηςη τησ παρούςασ 

διπλωματικόσ εργαςύασ φαύνονται να εύναι αρκετϊ χρόςιμα.  Σε αυτό την 

ενότητα παρουςιϊζονται τα πιο ςημαντικϊ από αυτϊ. 

 

5.1.1 Σαξινόμηςη Μουςικόσ ανϊ Εύδοσ 

 

Η αυτόματη ταξινόμηςη μουςικόσ ανϊ εύδοσ, που αποτϋλεςε το πρώτο 

αντικεύμενο μελϋτησ τησ εργαςύασ, εύναι δυνατόν να επιτευχθεύ πλϋον 

βαςιζόμενη αποκλειςτικϊ ςε ηχητικϋσ παραμϋτρουσ, και με πολύ καλό 

αποτελεςματικότητα. 

 

5.1.2 Μόκοσ Φρονικών Παραθύρων 

 

Όςον αφορϊ ςτην επιλογό του μόκουσ των χρονικών παραθύρων,  φαύνεται ότι 

επηρεϊζει ςε μεγϊλο βαθμό τισ ςτατιςτικϋσ παραμϋτρουσ των ςημϊτων 

μουςικόσ και ομιλύασ. Συνεπώσ εύναι πολύ ςημαντικό η επιλογό του ςωςτού 

μόκουσ, κατϊ την εξαγωγό των ηχητικών παραμϋτρων, ανϊλογα με το ςκοπό 

που η τελευταύα εξυπηρετεύ. 
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5.1.3 Μϋθοδοσ Προςδιοριςμού Απόςταςησ Πηγόσ – Δϋκτη ςε 

Κλειςτό Φώρο και Πρόβλεψη Παραμϋτρου Υαςματικόσ 

Αςυμμετρύασ Ανηχωικών ημϊτων 

 

Καθώσ οι ηχητικϋσ παρϊμετροι εξαρτώνται από τισ ςυνθόκεσ αντόχηςησ, η 

μϋθοδοσ που προτεύνεται μπορεύ να εύναι πολύ χρόςιμη για τον προςδιοριςμό 

τησ θϋςησ τησ πηγόσ για ςόματα ηχογραφημϋνα ςε κλειςτούσ χώρουσ. Το 

μεγαλύτερο μειονϋκτημα, βϋβαια, τησ ςυγκεκριμϋνησ μεθόδου εύναι το γεγονόσ 

ότι για τον υπολογιςμό τησ απόςταςησ χρειϊζεται τόςο το ηχογραφημϋνο (με 

αντόχηςη) ςόμα, όςο και το αντύςτοιχο ανηχωικό. Ένα ακόμα μειονϋκτημα εύναι 

το γεγονόσ ότι αυτό η μϋθοδοσ δεν εύναι καθολικό, αλλϊ εξαρτϊται από το χώρο 

ηχογρϊφηςησ και τα χαρακτηριςτικϊ του. 

Ακόμα πιο χρόςιμη φαύνεται να εύναι η πρόβλεψη των ηχητικών παραμϋτρων  

ανηχωικών ςημϊτων από τα αντύςτοιχα ςόματα με αντόχηςη. Καθώσ ϋχουν όδη 

προταθεύ τρόποι ακριβούσ υπολογιςμού τησ απόςταςησ πηγόσ – δϋκτη (χωρύσ 

να εύναι απαραύτητη η γνώςη του ανηχωικού ςόματοσ), η μϋθοδοσ αυτό θα 

μπορούςε κϊλλιςτα να χρηςιμοποιηθεύ ώςτε να προβλϋψει τα χαρακτηριςτικϊ 

που αναμϋνεται να ϋχει ϋνα ςόμα που προκύπτει ύςτερα από διαδικαςύα 

αφαύρεςησ δωματύου (dereverberation). Η αποτελεςματικότητα τησ μεθόδου για 

την παρϊμετρο φαςματικόσ αςυμμετρύασ, για την οπούα υλοποιόθηκε, κρύνεται 

αρκετϊ ικανοποιητικό, αφού πετυχαύνει καλό εκτύμηςη τησ αντύςτοιχησ 

παραμϋτρου του ανηχωικού ςόματοσ. (μϋςο ςφϊλμα -16 ϋωσ – 11 dB) 

 

5.2 Προτϊςεισ για Βελτύωςη  

 

Οι δύο μϋθοδοι οι οπούεσ προτϊθηκαν ϋχουν αρκετϊ περιθώρια βελτύωςησ. 

Αρχικϊ, η μϋθοδοσ υπολογιςμού απόςταςησ πηγόσ – δϋκτη μπορεύ να γενικευθεύ 

και να λαμβϊνει υπόψη περιςςότερεσ τησ μύασ παραμϋτρου, για τισ οπούεσ 

αντύςτοιχα θα πρϋπει να υπολογιςθεύ κϊποιο μοντϋλο ςυμπεριφορϊσ ςε 

ςυνθόκεσ αντόχηςησ. Επύςησ, χρόςιμη θα όταν η πιο ακριβόσ μοντελοπούηςη τησ 

ςυμπεριφορϊσ των παραμϋτρων, χρηςιμοποιώντασ μετρόςεισ ςε περιςςότερουσ 

χώρουσ ό/και περιςςότερεσ αποςτϊςεισ πηγόσ – δϋκτη. 

Μια επιπρόςθετη πρόταςη για βελτύωςη των ςυγκεκριμϋνων μεθόδων εύναι η 

καταςκευό ςθεναρών μοντϋλων τα οπούα λαμβϊνουν υπόψη κϊποια  γενικότερη 

παρϊμετρο αντόχηςησ, όπωσ χρόνοσ αντόχηςησ δωματύου (reverberation time) ό 

ο λόγοσ ενϋργειασ απευθεύασ ςόματοσ προσ ανακλώμενο (direct to reverberant 

ratio), ώςτε αυτϋσ οι μϋθοδοι να μην εξαρτώνται από ςυγκεκριμϋνο χώρο. 
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Τϋλοσ, θα όταν πολύ ςημαντικόσ ο προςδιοριςμόσ του μόκουσ του χρονικού 

παραθύρου, κατϊ την εξαγωγό των ηχητικών παραμϋτρων, ο οπούοσ θα 

επϋτρεπε τη χαμηλότερη υπολογιςτικό πολυπλοκότητα τησ μεθόδου ςε 

ςυνδυαςμό με την επιθυμητό απόδοςη. 
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Παράρτημα Α  

 

Κρουςτικέσ Αποκρίςεισ και Αποκρίςεισ Συχνότητασ 

των υπό μελέτη χώρων  

 

Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται οι κρουςτικέσ αποκρίςεισ, καθώσ και οι 

αποκρίςεισ ςυχνότητασ όλων των αιθουςών του Συνεδριακού Κέντρου 

Πανεπιςτημίου Πατρών, οι οποίεσ χρηςιμοποιήθηκαν κατά τη μελέτη τησ 

μεταβολήσ των ηχητικών παραμέτρων ςε ςυνθήκεσ αντήχηςησ. 

 

Αίθουςα Ι1 

 

Σχήμα Π.1 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι1 ςε 0 m 
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Σχήμα Π.2 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι1 ςε 0.5 m 

 

Σχήμα Π.3 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι1 ςε 1 m 
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Σχήμα Π.4 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι1 ςε 2 m 

 

Σχήμα Π.5 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι1 ςε 3 m 
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Αίθουςα Ι4: 

 

Σχήμα Π.6 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι 4 ςε 0 m 

 

Σχήμα Π.7 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι 4 ςε 0.5 m 



Παράρτημα Α   
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Σχήμα Π.8 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι 4 ςε 1 m 

 

Σχήμα Π.9 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι 4 ςε 2 m 
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Σχήμα Π.10 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι 4 ςε 3 m 

Αίθουςα Ι10: 

 

Σχήμα Π.11 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι 10 ςε 0 m 



Παράρτημα Α   
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Σχήμα Π.12 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι 10 ςε 0.5 m 

 

Σχήμα Π.13 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι 10 ςε 1 m 
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Σχήμα Π.14 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι 10 ςε 2 m 

 

Σχήμα Π.15 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι 10 ςε 2 m 

 



Παράρτημα Α   
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Αίθουςα Ι12: 

 

Σχήμα Π.16 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι 12 ςε 0 m 

 

Σχήμα Π.17 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι 12 ςε 0.5 m 



Παράρτημα Α   

 

84 Κραςούλησ Αγαμέμνων 

 

 

Σχήμα Π.18 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι 12 ςε 1 m 

 

Σχήμα Π.19 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι 12 ςε 2 m 

 



Παράρτημα Α   
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Σχήμα Π.20 Κρουςτική Απόκριςη και Απόκριςη Συχνότητασ τησ Αίθουςασ Ι 12 ςε 0 m 
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Παράρτημα B 

 

Βιβλιοθήκη Συναρτήσεων Εξαγωγής Ηχητικών 

Παραμέτρων  

 

Στη ςυγκεκριμένη ενότητα παρατίθενται οι ςυναρτήςεισ που υλοποιήθηκαν ςε 

περιβάλλον MATLAB για την εξαγωγή των ηχητικών παραμέτρων των ςημάτων 

μουςικήσ και ομιλίασ. Όλα τα τμήματα κώδικα τα οποία γράφηκαν για την 

εξαγωγή αποτελεςμάτων περιλαμβάνονται ςτο ςυνοδευτικό οπτικό δίςκο (cd). 

 

Zero – Crossing Rate 

 

function [zcr] = zcr(path,win,step) 
% Zero - Crossing Rate Estimation 
%   z = zcr(path,win,step)  
%   returns the vector z containing the zero - crossing rate of the 

audio  
%   signal stored in the specified path for each window of length win 

using  
%   the selected step. 

  
[x,fs]=wavread(path); 

  
if nargin < 3 

    step = 1024; 
end 

  
if nargin < 2 
    win = 2048; 
end 

  
% Convert to Mono (if Stereo) 

  

if size(x,2)==2 

  
x1=x(:,1); 
x2=x(:,2); 
x=(x1+x2)/2; 

  
end 

  
% Normalize 

  
x=x/max(abs(x)); 
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% Zero - Crossing Rate 

  
curPos=1; 
lx=length(x); 
nofm =floor((lx-win)/step)+1; 
zcr=zeros(nofm,1); 
for i=1:nofm 
    window=(x(curPos:curPos+win-1));     
    window2=zeros(size(window)); 
    window2(2:end)=window(1:end-1); 
    zcr(i)=(fs/(4*win))*sum(abs(sign(window)-sign(window2))); 
    curPos=curPos+step; 
end 

  
end 

 

 

Spectral Centroid 

 

function [sc] = spectralcentroid(path,win,step) 
% Spectral Centroid of Audio Signal 
% sc = spectralcentroid(path,win,step) calculates the Spectral  
% Centroid of the audio signal stored in the specified path using 

windows  
% of length win and the specified step.  

  
[x,fs]=wavread(path); 

  

  
if nargin < 3 
    step = 1024; 
end 

  
if nargin < 2 
    win = 2048; 
end 

  
% Convert to Mono (if Stereo) 

  
if size(x,2)==2 

  
x1=x(:,1); 
x2=x(:,2); 
x=(x1+x2)/2; 

  
end 

  
% Normalize 

  
x=x/max(abs(x)); 

  
curPos=1; 
lx=length(x); 
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nofm =floor((lx-win)/step)+1; 
sc=zeros(nofm,1); 
h=blackman(win); 
nfft=2*win; 
m = ((fs/(nfft))*(1:win))';                 % Frequency Vector 

for i=1:nofm 
    window = h.*(x(curPos:curPos+win-1));   % Windowing     
    FFT = (abs(fft(window,nfft)));          % Spectrum = abs(fft) 
    FFT = FFT(1:win);   
    sc(i) = sum(m.*FFT)/sum(FFT); % sum(x.*p(x))=sum(x.*FFT)/sum(FFT) 
    if (sum(window.^2)<0.010) 
        sc(i) = 0.0; 
    end 
    curPos = curPos + step; 
end 

  

 

 

Spectral Spread 

 

function [spspread] = spectralspread(path,win,step) 
% Spectral Spread of Audio Signal 
% sc = spectralspread(path,win,step) calculates the Spectral Spread 

of the  
% audio signal stored in the specified path using windows of length 

win and 
% the specified step.  

  
[x,fs]=wavread(path); 

  

  
if nargin < 3 
    step = 1024; 
end 

  
if nargin < 2 
    win = 2048; 
end 

  
% Convert to Mono (if Stereo) 

  
if size(x,2)==2 

  
x1=x(:,1); 
x2=x(:,2); 
x=(x1+x2)/2; 

  
end 

  
% Normalize 

  
x=x/max(abs(x)); 

  
curPos=1; 

lx=length(x); 
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nofm =floor((lx-win)/step)+1; 
h=blackman(win); 
nfft=2*win; 
m = ((fs/(nfft))*(1:win))';     % Frequency Vector 
spspread=zeros(nofm,1); 

for i=1:nofm 
    window = h.*(x(curPos:curPos+win-1));   %Windowing     
    FFT = (abs(fft(window,nfft)));  % Spectrum = abs(fft) 
    FFT = FFT(1:win);   
    sc = sum(m.*FFT)./sum(FFT);   % sum(x.*p(x))=sum(x.*FFT)/sum(FFT) 

  
    if (sum(window.^2)<0.010) 
        sc = 0.0; 
    end 
    spspread(i) = sqrt( sum((m-sc).^2.*FFT) ) ./ sum(FFT); 
    curPos = curPos + step; 
end 

  
end 

  

 

Spectral Skewness 

 

function [spskewness] = spectralskewness(path,win,step)  
% Spectral skewness of Audio Signal 
%   s = spectralskewness(path,win,step) estimates the Spectral 
%   skewness of the audio signal stored in the specified path using 

windows 
%   of length win and the specified step.  

  
if nargin < 3 
    step = 1024; 
end 

  
if nargin < 2 
    win = 2048; 
end 

  
x=wavread(path); 

  

  
% Convert to Mono (if Stereo) 

  
if size(x,2)==2 

  

x1=x(:,1); 
x2=x(:,2); 
x=(x1+x2)/2; 

  
end 

  
% Normalize 

  
x=x/max(abs(x)); 
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curPos=1; 
lx=length(x); 
nofm =floor((lx-win)/step)+1; 
h=blackman(win); 
nfft=2*win; 

spskewness=zeros(nofm,1); 
for i=1:nofm 
    window = h.*(x(curPos:curPos+win-1));   %Windowing     
    FFT = (abs(fft(window,nfft)));  % Spectrum = abs(fft) 
    FFT = 20*log10(FFT(1:win)); 
    spskewness(i)=skewness(FFT); 
    curPos = curPos + step; 
end 

  
end 

 

 

Spectral Kurtosis 

 

function [spskewness] = spectralkurtosis(path,win,step) 

% Spectral Kurtosis of Audio Signal 
%   s = spectralkurtosis(path,win,step) estimates the Spectral 
%   Kurtosis of the audio signal stored in the specified path using 

windows 
%   of length win and the specified step.  

  
if nargin < 3 
    step = 1024; 
end 

  

if nargin < 2 
    win = 2048; 
end 

  
x=wavread(path); 

  

  
% Convert to Mono (if Stereo) 

  
if size(x,2)==2 

  
x1=x(:,1); 
x2=x(:,2); 
x=(x1+x2)/2; 

  
end 

  
% Normalize 

  
x=x/max(abs(x)); 

  
curPos=1; 
lx=length(x); 
nofm =floor((lx-win)/step)+1; 
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h=blackman(win); 
nfft=2*win; 
spkurtosis=zeros(nofm,1); 
for i=1:nofm 
    window = h.*(x(curPos:curPos+win-1));   %Windowing     

    FFT = (abs(fft(window,nfft)));  % Spectrum = abs(fft) 
    FFT = 20*log10(FFT(1:win)); 
    spkurtosis(i)=kurtosis(FFT); 
    curPos = curPos + step; 
end 

  
end 

 

 

Spectral Roll-off 

 

function [sprolloff] = spectralrolloff(path,win,step,threshold) 
% Spectral Rolloff of Audio Signal 
%   sprolloff = spectralrolloff(path,winl,step,threshold) estimates 

the  

%   the frequency so that a certain percentage of the signal energy 

is 
%   contained below this frequency.  

  
[x,fs]=wavread(path); 

  
if nargin<4 
    threshold=0.95; 
end 

  
if nargin < 3 
    step = 1024; 
end 

  
if nargin < 2 
    win = 2048; 
end 

  
% Convert to Mono (if Stereo) 

  
if size(x,2)==2 

  
x1=x(:,1); 
x2=x(:,2); 
x=(x1+x2)/2; 

  
end 

  
% Normalize 

  
x=x/max(abs(x)); 
curPos=1; 
lx=length(x); 
nofm =floor((lx-win)/step)+1; 
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h=blackman(win); 
nfft=2*win; 
m = ((fs/(nfft))*(1:win))';     % Frequency Vector 
sprolloff=zeros(nofm,1); 
for i=1:nofm 

    clear pos_v; 
    clear pos; 
    window = h.*(x(curPos:curPos+win-1));   %Windowing     
    FFT = (abs(fft(window,nfft)));  % Spectrum = abs(fft) 
    FFT = FFT(1:win); 
    if FFT == zeros(win,1) 
        sprolloff(i)=0; 
    else 
    cumsum_v = cumsum(FFT);     % Cumulative Sum 
    somme = sum(FFT); 

    cumsumnorm_v = cumsum_v/somme; 
    pos_v = find(cumsumnorm_v > threshold); 
    pos = pos_v(1); 
    sprolloff(i) = m(pos); 
    curPos = curPos + step; 
    end 
end 

  
end 

  

  

 

 


