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ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ
Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδικότθτασ

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Κανζνα
Ελλθνικι
ΝΑΚ (αγγλικά)
http://audio.teipir.gr/sound_systems/

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
και Παράρτημα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

τα πλαίςια του μακιματοσ των υςτθμάτων Θχου διδάςκονται οι γνϊςεισ που αφοροφν
το ευρφ πεδίο των επιςτθμϊν του Ηχθτικοφ και του Ακουςτικοφ Μθχανικοφ, δθλαδι
παραγωγι (και αναπαραγωγι), διάδοςθ, απόκτθςθ θχθτικϊν ςθμάτων και γενικά
εφαρμογζσ του ιχου. υγκεκριμζνα διδάςκονται αντικείμενα που αφοροφν τισ επιςτιμεσ
Ακουςτικι Φυςικι, Εφαρμοςμζνθ Ακουςτικι, Ηλεκτρακουςτικι, και Αρχιτεκτονικι
Ακουςτικι. τόχοσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγικι κάλυψθ μιασ ευρείασ περιοχισ των
γνωςτικϊν αντικειμζνων με τα οποία μπορεί να αςχολθκεί ζνασ Ηχθτικόσ/Ακουςτικόσ
Μθχανικόσ, προςφζροντασ ςτουσ ςπουδαςτζσ τα βαςικά εφόδια ϊςτε να μποροφν να
εξελίξουν ςτο μζλλον μια επαγγελματικι εξειδίκευςθ ςτο αντικείμενο του
Ηχθτικοφ/Ακουςτικοφ Μθχανικοφ, το οποίο ςτθν Ελλάδα γενικά καλφπτουν Ηλεκτρονικοί ι
Μθχανολόγοι Μθχανικοί.
Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ αναμζνεται να είναι ικανοί:
 Να γνωρίηουν και κατανοοφν τι είναι ιχοσ και θχθτικά κφματα,







Να γνωρίηουν, διακρίνουν και κατθγοριοποιοφν τα φαινόμενα που διζπουν τθν
ακουςτικι ανοικτϊν και κλειςτϊν χϊρων, και να μποροφν να αναλφςουν και να
ςχεδιάςουν βαςικζσ παραμζτρουσ τθσ θχθτικισ ςυμπεριφοράσ των δεφτερων,
Να εκτελζςουν μετριςεισ ιχου / κορφβου, να αποτιμιςουν το αποτζλεςμα και να
χαρακτθρίςουν χϊρουσ και πθγζσ ανάλογα,
Να κατανοοφν τισ αρχζσ λειτουργίασ θλεκτρακουςτικϊν διατάξεων και ςυςτθμάτων,
και να τισ εφαρμόηουν ϊςτε να τα διακρίνουν και κατθγοριοποιοφν,
Να εκτελζςουν μετριςεισ θλεκτρακουςτικϊν ςυςτθμάτων, να ερμθνεφουν και
αποτιμοφν τα αποτελζςματα, και να χαρακτθρίηουν τα ςυςτιματα,
Να διακρίνουν τισ επιδράςεισ του κορφβου ςτον άνκρωπο, να γνωρίηουν τθ νομοκεςία
ςχετικά με το κόρυβο (Άνκρωποσ και Ιόρυβοσ), να αντιςτοιχοφν τθν ςχετικι
νομοκεςία ςε ρεαλιςτικά προβλιματα κορφβου και να εξάγουν ςυμπεράςματα που
οδθγοφν ςε λιψθ αποφάςεων / μζτρων προςταςίασ.

Λζξεισ κλειδιά: Θχοσ, Ιόρυβοσ, τάκμθ Θχου, Ηχεία, Μικρόφωνα, Ακουςτικι χϊρων,
Απορρόφθςθ Αντιχθςθ.
Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των

απαραίτθτων τεχνολογιϊν
- Αυτόνομθ Εργαςία
- Ομαδικι Εργαςία
- Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ι. Θεωρητικό Μζροσ
1.
Ειςαγωγή, Αντικείμενο του μαθήματοσ, ο Ήχοσ
Αντικείμενο του μακιματοσ, επιςτιμεσ που αςχολοφνται με τθν παραγωγι (και
αναπαραγωγι), διάδοςθ, απόκτθςθ, και γενικά εφαρμογζσ του ιχου, ιχοσ ςτθ
διάρκεια τθσ Κςτορίασ, τι είναι ιχοσ;
2.
Ειςαγωγή, Αντικείμενο του μαθήματοσ, ο Ήχοσ
Ελαςτικά κφματα, ιχοσ και κόρυβοσ, βαςικά χαρακτθριςτικά μεγζκθ των θχθτικϊν
κυμάτων, ςυςτθμικι προςζγγιςθ του ιχου, ταχφτθτα του ιχου, κυματικι φφςθ του
ιχου, κυματικι εξίςωςθ, επίπεδα και ςφαιρικά κφματα, ειδικι ακουςτικι εμπζδθςθ,
ςτάςιμα κφματα –εφαρμογι ςτουσ ακουςτικοφσ ςωλινεσ.
3.
Μζτρηςη του Ήχου 1
Ακουςτικι πίεςθ – επαλλθλία ακουςτικϊν κυμάτων, θ ςυχνότθτα του ιχου, ηϊνεσ

ςυχνοτιτων, προτυποποιθμζνεσ οκτάβεσ και υποδιαιρζςεισ, ενζργεια-πυκνοτθτα
ενζργειασ ακουςτικοφ κφματοσ, ζνταςθ του ιχου, ςχζςθ ζνταςθσ-θχθτικισ πίεςθσ,
ακουςτικι ιςχφσ πθγισ,
4.
Μζτρηςη του Ήχου 2
χζςθ ζνταςθσ ιχου- πυκνότθτασ θχθτικισ ενζργειασ, θχθτικζσ ςτάκμεσ (levels), μζτρθςθ
ςε Decibel, ιςοδφναμθ ςτάκμθ κορφβου, ςχζςθ ςτάκμθσ πίεςθσ-ζνταςθ-ιςχφοσ, θ
πρόςκεςθ των dB, φάςματα του ιχου, φαςματικζσ ςτάκμεσ κορφβου, φίλτρα A,B,C,
είδθ ιχων και κορφβων, λευκόσ και ροη κόρυβοσ.
5.
Ακουςτική Ανοικτών Χώρων 1
Ανάκλαςθ - διάδοςθ - απορρόφθςθ και διάχυςθ του ιχου / Κυματικι κεϊρθςθ /
Γεωμετρικι κεϊρθςθ. Κςοφαςικζσ επιφάνειεσ, διευκφνςεισ (ακτίνεσ) διάδοςθσ, αρχι
του Huygens, περίκλαςθ του ιχου, αλλθλεπίδραςθ, ςυμβολι και πόλωςθ θχθτικϊν
κυμάτων,
6.
Ακουςτική Ανοικτών Χώρων 2
Απορρόφθςθ του ιχου από υλικά, ςυντελεςτισ απορρόφθςθσ, ςτατιςτικόσ ςυντελεςτισ
απορρόφθςθσ, ςυντελεςτισ απορρόφθςθσ κατά Sabine, πορϊδθ θχοαπορροφθτικά
υλικά, απορροφθτικά τφπου μεμβράνθσ, ςυντονιςτισ (ι ςυνθχθτισ) Helmholtz,
διάτρθτεσ επιφάνειεσ, διαχυτζσ ιχου,
7.
Ακουςτική Ανοικτών Χώρων 3
Εξαςκζνθςθ του ιχου λόγω απορρόφθςθσ από το μζςο διάδοςθσ, λόγω μετεωρολογικϊν
ςυνκθκϊν, φαινόμενο Doppler-Fizzeau, εκπομπι από πθγζσ διαφορετικισ
γεωμετρίασ, επίδραςθ του εδάφουσ ςτθ διάδοςθ, θχομείωςθ από απορρόφθςθ από
τα φυτά, θχομείωςθ από φράγματα.
8.
Ακουςτική Κλειςτών Χώρων 1
Διάκριςθ χϊρων ςε μικροφσ και μεγάλουσ, Ακουςτικι μικρϊν χϊρων: παράλλθλοι τοίχοι,
ορκογϊνιοι χϊροι, ςτάςιμα κφματα, τρόποι ταλάντωςθσ, Ακουςτικι μεγάλων
χϊρων: κριτιρια «καλισ ακουςτικισ χϊρου», θχϊ, φαινόμενο Haas, πολλαπλι θχϊ,
χρωματιςμόσ, θχθτικι ςυγκζντρωςθ,
9.
Ακουςτική Κλειςτών Χώρων 2
Προςεγγιςτικοί ςτατιςτικοί τφποι ακουςτικισ κλειςτϊν χϊρων, απορρόφθςθ δωματίου,
μζςοσ ςυντελεςτισ απορρόφθςθσ, ςυντελεςτισ μείωςθσ κορφβου, ζνταςθ διάχυτου
ιχου, πυκνότθτα διάχυτθσ ενζργειασ, μζςθ ελεφκερθ διαδρομι, αντιχθςθ, διάχυτο
θχθτικό πεδίο, χρόνοσ αντιχθςθσ, υπολογιςμόσ τθσ αντιχθςθσ ςε μεγάλουσ χϊρουσ,
μοντζλα Sabine και Norris – Eyring,
10. Ακουςτική Κλειςτών Χώρων 3
Πολφ μεγάλοι χϊροι, χϊροι που ςυγκοινωνοφν, μθ-ομοιόμορφθ απορρόφθςθ, επίδραςθ
τθσ αντιχθςθσ ςτθν ομιλία, μζτρα καταλθπτότθτασ ομιλίασ, μουςικισ, ςυνιςτϊμενοι
χρόνοι αντιχθςθσ,
11. Ακουςτική Κλειςτών Χώρων 4
Διάδοςθ ςε μεγάλουσ χϊρουσ: διάδοςθ πάνω από ανακλϊςεσ επιφάνειεσ-μζκοδοσ των
εικόνων, κρίςιμθ απόςταςθ, ςτακερά χϊρου, ακουςτικό κζρδοσ του χϊρου, κοντινό
πεδίο, μακρινό πεδίο, αντθχθτικό πεδίο, Αρχζσ αρχιτεκτονικισ ακουςτικισ ςχεδίαςθσ
μεγάλων χϊρων.
12. Θόρυβοσ και Άνθρωποσ, Νομοθεςία χετικά με το Θόρυβο 1
Επιπτϊςεισ του κορφβου ςτθν ακοι και άλλεσ πακολογικζσ επιδράςεισ, επιτρεπτά όρια

κορφβου, Κςτορία τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ κόρυβοσ ςτθν κατοικία, κόρυβοσ ςτθν
εργαςία, δόςθ κορφβου,
13. Θόρυβοσ και Άνθρωποσ, Νομοθεςία χετικά με το Θόρυβο 1
Ηχοζκκεςθ, δείκτεσ κορφβου και θχοζκκεςθσ, θχθτικι ρφπανςθ, μονάδεσ μζτρθςθσ
κορφβου και θχορφπανςθσ, Ελλθνικι νομοκεςία, Κοινοτικι νομοκεςία, Κοινοτικι
Οδθγία 2003/10/EU.
ΙΙ. Εργαςτηριακό Μζροσ
Σο εργαςτιριο των υςτθμάτων Θχου αςχολείται κυρίωσ με τθ μελζτθ τθσ Εφαρμοςμζνθσ
Ακουςτικισ, τθσ Ψυχοακουςτικισ, τθσ Αρχιτεκτονικισ Ακουςτικισ και τθσ
Ηλεκτρακουςτικισ, μζςα από κατάλλθλεσ αςκιςεισ:
Άσκηση 1η : Κρουςτικζσ αποκρίςεισ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων
Άσκηση 2η : Κρουςτικζσ αποκρίςεισ θλεκτρακουςτικϊν ςυςτθμάτων
Άσκηση 3η : Προςδιοριςμόσ φαςικϊν χαρακτθριςτικϊν θχείων και ακουςτικοφ κζντρου
μεγαφϊνων ςε θχεία.
Άσκηση 4η : Ηλεκτρικά ιςοδφναμα & ανάλογα μεγαφϊνων, θχείων
Άσκηση 5η : Μετριςεισ παραμόρφωςθσ και κορφβου θλεκτρακουςτικϊν ςυςτθμάτων
Άσκηση 6η : Κρουςτικι απόκριςθ δωματίου
Άσκηση 7η : Αντιχθςθ και ακουςτικζσ παράμετροι δωματίου
Άσκηση 8η : Μζτρθςθ και ανάλυςθ κορφβου με βακμονομθμζνο μικρόφωνο
Άσκηση 9η : χεδίαςθ και χαρακτθριςμόσ ενεργοφ crossover 2 δρόμων με τθ βοικεια FPAA
Άσκηση 10η : Ακουομζτρθςθ, μζτρθςθ αντίλθψθ ςτάκμθσ ιχων, μετριςεισ με βάςθ το όριο
ακουςτότθτασ
Άσκηση 11η : Φαινόμενο θχθτικισ ςυγκάλυψθσ (masking effect), μζτρθςθ διαφοράσ
αμφιωτικισ θχθτικισ ςυγκάλυψθσ (binaural masking level difference).
Άσκηση 12η : Μελζτθ αντικειμενικϊν ψυχοακουςτικϊν μεγεκϊν.
3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Πρόςωπο με πρόςωπο, ςτθν τάξθ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ



Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ




ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Τποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με χριςθ
παρουςιάςεων power point
Ηλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
Τποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ του
Εργαςτθριακοφ μζρουσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ Μoodle

Η διδαςκαλία οργανϊνεται ςε διαλζξεισ,
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, παράδοςθ εργαςίασ και
μελζτθ.
Δραστηριότητα

Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

26
26

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
οι οποίεσ εςτιάηουν ςτθν
εφαρμογι των εννοιϊν
που παρουςιάηονται
ςτισ διαλζξεισ
Ατομικι εργαςία
Μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Σφνολο Μαθήματος

26

26
16

120

Ο τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει ςφμφωνα
με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του ιδρφματοσ ωσ
0.60 X βακμόσ κεωρθτικοφ μζρουσ + 0.40 Χ βακμόσ
εργαςτθριακοφ μζρουσ.
ΚΚ. Η βακμολογία του κεωρθτικοφ μζρουσ του
μακιματοσ προκφπτει κατά 80% από τθν τελικι
γραπτι εξζταςθ και κατά 20% από αςκιςεισ ι
εργαςίεσ ι πρόοδο που κα δίνονται / ηθτοφνται κατά
τθ διάρκεια του εξαμινου.
ΚΚΚ. Η βακμολογία του εργαςτθριακοφ μζρουσ του
μακιματοσ προκφπτει ωσ ο μζςοσ όροσ όλων των
επιμζρουσ βακμϊν των αςκιςεων που ζχουν
διεξαχκεί με επιτυχία.
Ο επιμζρουσ βακμόσ κάκε άςκθςθσ προκφπτει από το
βακμό τθσ επί τόπου εξζταςθσ ι το βακμό τθσ επί
τόπου εξζταςθσ και τθσ εργαςτθριακισ αναφοράσ,
όπου
ζχει
ηθτθκεί
τζτοια,
ωσ
0.6 Χ βακμόσ επί τόπου εξζταςθσ + 0.4 Χ βακμόσ
εργαςίασ.

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1. ΚΑΡΛΑΣΟ, Δ., Εφαρμοςμζνθ Ακουςτικι, Πάτρα 2008, Εκδ. Γκότςθσ, ISBN: 96087710-1-3 (διανζμεται ςτουσ φοιτθτζσ κατ' επιλογι)
2. ALTON EVEREST, F., Εγχειρίδιο Ακουςτικισ (μεταφραςμζνο), Εκδ. Σηιόλα. Ιες/νίκθ,
1999, ISBN: 960-7219-67-8. (διανζμεται ςτουσ φοιτθτζσ κατ' επιλογι)
3. ΜΟΤΡΣΖΟΠΟΤΛΟ, Κ., Ψθφιακι Σεχνολογία Θχου, Πάτρα, 1993, Εκδ. Παν. Πατρϊν
4. ΠΑΠΑΝΚΚΟΛΑΟΤ, Γ., Ηλεκτρακουςτικι, Ιες/νίκθ, 1985, Εκδ. UNIVERSITY STUDIO
PRESS
5. ΠΤΡΚΔΗ, Χ., τοιχεία Ηλεκτρακουςτικισ,, Ιες/νίκθ, 1989, Εκδ. Τπθρεςίασ
Δθμοςιευμάτων ΑΠΙ
6. ΚΟΤΛΟΤΡΗ, Κ., ΠΕΣΡΚΔΗ, Α, Ηχοτεχνία, Σόμοι Κ και ΚΚ, Ακινα 2003, Εκδ. ΚΩΝ.

7. θμειϊςεισ Μακιματοσ
8. Φυλλάδιο Εργαςτθρίου.
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

