
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Οικ. 56206/1613/86 
 
Προσδιορισµός της ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων και συσκευών 
εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 
85/405/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1978, της 7ης ∆εκεµβρίου 1981 
και της 11ης Ιουλίου 1985. 
(ΦΕΚ 570/Β/9-9-86) 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1ζ΄ του Ν. 1338/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού 
∆ικαίου» (ΦΕΚ 34Α/17.3.83) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 
του Ν. 1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και τις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 70/Α/21.5.84).  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 1) και 24 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137Α/26.7.85) και των άρθρων 9 και 13 του Π. ∆/τος 
437/1985 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 
157/Α/19.9.85). 
3. Την υπ’ αριθµ. ∆Κ 20862/2.8.85 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής 
Οικονοµίας», (ΦΕΚ 481/Β/2.8.1985), αποφασίζουµε:  
 

Άρθρο 1. 
 
Με αυτή την Υπουργική Απόφαση αποσκοπείται η συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 
υπ’ αριθ. 79/113/ΕΟΚ Οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 19 
∆εκεµβρίου 1978 «περί προσδιορισµού της ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων και 
συσκευών εργοταξίου» που δηµοσιεύθηκε στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΝ 33, σελίς 15 της 8 Φεβρουαρίου 1979), 
όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 81/1051/ΕΟΚ 
οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 7ης ∆εκεµβρίου 1981, «περί 
τροποποιήσεως της οδηγίας 79/113/ΕΟΚ, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των 
Κρατών µελών ως προς τον προσδιορισµό της ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων 
και συσκευών εργοταξίου», που δηµοσιεύθηκε στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΝ 376, σελίς 49 της 30 ∆εκεµβρίου 
1981), καθώς και µε την υπ’ αριθ. 85/405/ΕΟΚ οδηγία του Συµβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 11ης Ιουλίου 1985 «για την προσαρµογή στην 
τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 79/113/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν τον προσδιορισµό των 
ηχητικών εκποµπών των µηχανηµάτων και των συσκευών εργοταξίου που 
δηµοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρ. Κοινοτήτων 
(ΕΕΝ 233, σελ. 9 της 30.8.25).  
 

Άρθρο 2. 



 
1. Οι διατάξεις της Απόφασης αυτής εφαρµόζονται στα µηχανήµατα και τις συσκευές 
εργοταξίου που καθορίζονται στην παρακάτω παράγραφο 2 και για τα οποία θα 
προβλεφθούν λεπτοµερείς προδιαγραφές µε ειδικές διατάξεις.  
2. Μηχανήµατα και συσκευές εργοταξίου νοούνται οι υπαίθριοι εξοπλισµοί, 
εγκαταστάσεις και µηχανήµατα εργοταξίου ή τα επί µέρους στοιχεία τους, τα οποία 
ανάλογα µε τον τύπο κατασκευής τους χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών 
στα εργοτάξια δοµικών έργων και κτιρίων, χωρίς να προορίζονται κατά κύριο λόγο για 
την µεταφορά εµπορευµάτων ή προσώπων και για τα οποία πρέπει να προσδιορίζεται η 
ηχητική εκποµπή.  
3. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις της Απόφασης αυτής οι γεωργικοί και δασικοί 
ελκυστήρες και τα ανυψωτικά µηχανήµατα.  
 

Άρθρο 3. 
 
1. Κάθε ειδική διάταξη η οποία προσδιορίζει τις εκποµπές θορύβου των δοµικών 
µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, 
πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές του παραρτήµατος Ι το οποίο 
προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Απόφασης αυτής.  
2. Κάθε ειδική διάταξη η οποία προσδιορίζει τις εκποµπές θορύβου στη ή στις θέσεις 
των χειριστών του δοµικού µηχανήµατος και των συσκευών εργοταξίου όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές 
του παραρτήµατος ΙΙ το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
Απόφασης αυτής.  
 

Άρθρο 4 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥ 
ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η παρούσα µέθοδος αφορά το προσδιορισµό του θορύβου που εκπέµπεται από κάθε 
τύπο µηχανήµατος, τµήµατος µηχανήµατος ή εγκατάστασης που χρησιµοποιείται στο 
ύπαιθρο. Τα µηχανήµατα, τµήµατα µηχανηµάτων ή εγκαταστάσεις ονοµάζονται στην 
παρούσα µέθοδο «ηχητικές πηγές».  
Η µέθοδος αυτή ορίζει τα διάφορα ακουστικά κριτήρια, που χρησιµοποιούνται για το 
χαρακτηρισµό µιας ηχητικής πηγής και τον τρόπο προσδιορισµού των.  
Οι τιµές που λαµβάνονται µε τη µέθοδο αυτή, αποτελούν τα βασικά δεδοµένα για τον 
έλεγχο της συµφωνίας της εκποµπής θορύβου των µηχανηµάτων προς τις προδιαγραφές 
και για την οργάνωση των εργοταξίων µε σκοπό την προστασία από το θόρυβο. Εκτός 
εάν καθορίζεται διαφορετικά, οι τιµές αυτές νοούνται ότι περιέχουν όλες τις ανοχές.  
Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται όπως έχει, εκτός εάν ειδικές διατάξεις καθορίζουν 
διαφορετικές ή συµπληρωµατικές διαδικασίες που λαµβάνουν υπόψη τις ιδιοµορφίες 
ορισµένων τύπων µηχανηµάτων.  
 
2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  



2.1. Τύπος θορύβου  
Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται σε κάθε τύπο θορύβου που εκπέµπεται από µια ηχητική 
πηγή που χρησιµοποιείται στο ύπαιθρο.  
2.2. ∆ιαστάσεις της ηχητικής πηγής.  
Η µέθοδος αυτή αφορά ηχητικές πηγές όλων των διαστάσεων εκτός εάν ειδικές 
διατάξεις καθορίζουν διαφορετικές διαστάσεις.  
 
3. ΟΡΙΣΜΟΙ  
3.1. Στάθµη ηχητικής πίεσης LpA.  
Η στάθµη ηχητικής πίεσης LpA προσδιορίζεται µε τη χρήση σταθµιστικού κυκλώµατος 
Α στη στάθµη ηχητικής πίεσης Lp.  
Η στάθµη ηχητικής πίεσης Lp, σε dB ενός θορύβου ορίζεται από τη σχέση. 

Po
PLp 10log.20=  

όπου  
- p είναι η ενεργός τιµή της ηχητικής πίεσης µετρούµενη σε καθοριζόµενο σηµείο και 
εκφράζεται σε Pa,  
- Po είναι η ενεργός ηχητική πίεση αναφοράς, ίση προς 20µPa.  
Η τιµή LpA της σταθµισµένης στάθµης ηχητικής πίεσης Α σε dB µετράει µε τη 
χρησιµοποίηση του σταθµιστικού κυκλώµατος Α στο σύστηµα µέτρησης.  
3.2. Επιφάνεια µέτρησης  
Η επιφάνεια µέτρησης εµβαδού S είναι µία υποθετική επιφάνεια που περιβάλλει την 
ηχητική πηγή και πάνω στην οποία βρίσκονται τα σηµεία µέτρησης (βλ. παρ. 6.4).  
3.3. Στάθµη επιφανειακής ηχητικής πίεσης LpAm.  
Η στάθµη επιφανειακής ηχητικής πίεσης LpAm είναι η µέση τετραγωνική ρίζα των 
πιέσεων ήχου που καταγράφονται στην επιφάνεια µέτρησης σύµφωνα µε τη µέθοδο που 
περιγράφεται στην παράγραφο 8.4.  
3.4. Στάθµη ηχητικής ισχύος LwA.  
Η στάθµη ηχητικής ισχύος LwA λαµβάνεται µε τη χρησιµοποίηση του σταθµιστικού 
κυκλώµατος Α στη στάθµη ηχητικής ισχύος Lw.  
Η στάθµη ηχητικής ισχύος Lw, σε dB, µιας ηχητικής πηγής ορίζεται από τη σχέση:  

Wo
WLw 10log.10=  

όπου  
- W είναι η ολική ηχητική ισχύς που εκπέµπεται από την πηγή σε Watt.  
- Wo είναι η ηχητική ισχύς αναφοράς, ίση προς 10–12w.  
Η τιµή Lwa της σταθµισµένης στάθµης ηχητικής ισχύος Α, σε dB, λαµβάνεται µε τη 
χρησιµοποίηση του σταθµιστικού κυκλώµατος Α στο σύστηµα µέτρησης. 
3.5. Οριακή τιµή της στάθµης ηχητικής ισχύος LwA1. 
Η οριακή τιµή της στάθµης ηχητικής ισχύος, LwA1, σε dB (A), καθορίζεται από ειδικές 
διατάξεις.  
3.6. ∆είκτης κατευθυντικότητας (DI).  
Ο δείκτης κατευθυντικότητας (DI) εκφράζεται σε dB, χρησιµοποιείται για την 
εφαρµογή της παρούσας µεθόδου και ορίζεται από τον τύπο: 

DI = LpAmax – LpAm + 3. 
Όπου 
- LpAmax είναι η µεγαλύτερη από τις στάθµες ηχητικής πίεσης που καταγράφονται 
στα σηµεία µέτρησης (βλ. παρ. 6.4.2), υπολογίζονται σύµφωνα µε τις παρ. 8.1.1. και 



που διορθώνεται σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που καθορίζονται στις παραγράφους 
8.6.1., 8.6.3. και 8.6.4.  
- LpAm είναι η στάθµη επιφανειακής ηχητικής πίεσης που προσδιορίζεται σύµφωνα 
µε το σηµείο 8.4. 
- 3 είναι ένας συµβατικός προσθετικός όρος.  
Για τον προσδιορισµό των τιµών του LpAmax και του LpAm λαµβάνονται υπόψη µόνο 
τα προδιαγραφόµενα σηµεία µέτρησης.  
3.7. Ξένοι θόρυβοι  
Με την έκφραση «ξένος θόρυβος» νοείται ο θόρυβος που προκύπτει από το θόρυβο 
βάθους και από τον παρασιτικό θόρυβο.  
3.7.1. Θόρυβος βάθους.  
Με την έκφραση «θόρυβος βάθους» νοείται κάθε παρατηρούµενος στα σηµεία 
µέτρησης θόρυβος που δεν παράγεται από την ηχητική πηγή.  
3.7.2. Παρασιτικός θόρυβος.  
Με την έκφραση «παρασιτικός θόρυβος» νοείται κάθε παρατηρούµενος στα σηµεία 
µέτρησης θόρυβος, που παράγεται από την ηχητική πηγή αλλά που δεν εκπέµπεται 
κατευθείαν από αυτή.  
 
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.  
4.1. Ακουστικά κριτήρια για το περιβάλλον. 
Το ακουστικό κριτήριο για το περιβάλλον µιας ηχητικής πηγής εκφράζεται:  
- Είτε από τη στάθµη ηχητικής ισχύος της ηχητικής πηγής LwA.  
- Είτε από τη στάθµη ηχητικής ισχύος της ηχητικής πηγής LwA συµπληρουµένης από 
το δείκτη κατευθυντικότητας (DI). Εν τούτοις όταν η στάθµη της υπολογιζόµενης 
ισχύος LwA1 είναι κατώτερη από την οριακή τιµή της στάθµης ηχητικής ισχύος LwA1 
κατά µία τιµή καθοριζόµενη στην ειδική διάταξη, ο δείκτης κατευθυντικότητας (DI) 
παρέχεται µόνο για πληροφόρηση.  
4.2. Ακουστικό κριτήριο στη θέση εργασίας.  
Το ακουστικό κριτήριο στη θέση εργασίας εκφράζεται, καταρχήν, σε στάθµη 
ακουστικής πίεσης LpA.  
 
5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ  
5.1. Γενικά  
Ο εξοπλισµός σχεδιάζεται για τη µέτρηση της Α ηχοστάθµης της τετραγωνικής µέσης 
ηχητικής πίεσης. Η στάθµη της χρονικής µέσης τετραγωνικής τιµής για ένα σηµείο 
λαµβάνεται είτε µε απευθείας ανάγνωση επί του οργάνου ή µε υπολογισµό σύµφωνα µε 
την παράγραφο 11.  
5.2. Όργανα µέτρησης  
Χρησιµοποιούνται τα πιο κάτω αναφερόµενα όργανα, µε σκοπό τη συµµόρφωση προς 
τις απαιτήσεις της παραγ. 5.1.  
α) Ένα ηχόµετρο που πληροί τουλάχιστον τους όρους της ∆ηµοσίευσης της ∆ιεθνούς 
Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής CEI 651, πρώτη έκδοση 1979 για τον τύπο των οργάνων 
της κατηγορίας 1. Το όργανο πρέπει να χρησιµοποιείται στη θέση λειτουργίας «5».  
β) Ένας ολοκληρωτής που πραγµατοποιεί µία αναλογική ή ψηφιακή ολοκλήρωση του 
τετραγώνου του σήµατος µέσα σ’ ένα δεδοµένο χρονικό διάστηµα.  
 
Παρατήρηση 



Εάν στις µετρήσεις χρησιµοποιούνται άλλα όργανα εκτός του ηχοµέτρου ακριβείας ή 
συνδυασµός οργάνων, όπως οι ολοκληρωτές, οι προδιαγραφές αυτών πρέπει να 
πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις του CEI 651, 1η έκδοση 1979. 
5.3. Μικρόφωνο µε καλώδιο 
Χρησιµοποιείται ένα µικρόφωνο, που συνοδεύεται από το καλώδιό του, που συµφωνεί 
µε τις απαιτήσεις CEI 651, 1η έκδοση 1979 και έχει βαθµονοµηθεί για µετρήσεις σε 
ελεύθερο πεδίο. 
5.4. Σταθµιστικό κύκλωµα  
Χρησιµοποιείται ένα σταθµιστικό κύκλωµα Α που πληροί τις προδιαγραφές του CEI 
651, 1η έκδοση 1979. 
5.5. Έλεγχος των συσκευών µέτρησης  
5.5.1. Πριν από τις δοκιµές πραγµατοποιείται έλεγχος της ακουστικής ποιότητας όλου 
του εξοπλισµού (όργανα µέτρησης, στα οποία περιλαµβάνεται το µικρόφωνο και το 
καλώδιο) µε µια πρότυπη ηχητική πηγή της οποίας η ακρίβεια είναι τουλάχιστον 0,5 dB 
(παραδείγµατος χάρη ένα εµβολόφωνο). Η συσκευή πρέπει να ελέγχεται εκ νέου 
αµέσως µετά από κάθε σειρά µετρήσεων.  
5.5.2. Οι επιτόπιοι αυτοί έλεγχοι πρέπει να συµπληρώνονται τουλάχιστον κάθε χρόνο 
από µετρήσεις σχολαστικότερες σε ένα εργαστήριο ειδικά εξοπλισµένο για το σκοπό 
αυτό. 
 
6. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  
Όλες οι λεπτοµέρειες που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία και χρησιµοποίηση 
κάθε ηχητικής πηγής καθορίζονται µε ειδικές διατάξεις. 
Γενικές ενδείξεις αναφέρονται στις παραγράφους 6.1 έως 6.4. 
6.1. Αντικείµενο της µέτρησης.  
Η προς έλεγχο ηχητική πηγή πρέπει να ορίζεται επακριβώς µε τους εξοπλισµούς, όπως 
επί παραδείγµατι οι βοηθητικοί εξοπλισµοί, γεννήτρια ισχύος, κ.λπ. που αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα της. 
Οι ηχητικές πηγές που διαθέτουν εναλλάξιµα εξαρτήµατα, όπως οι διάφοροι εξοπλισµοί 
που εκπληρούν µια ειδική λειτουργία, πρέπει να µετρούνται τουλάχιστον µε το βασικό 
εξοπλισµό. Το αποτέλεσµα της µέτρησης δεν ισχύει παρά µόνο για τον συνδυασµό που 
ελέγχεται. 
Εάν είναι απαραίτητο, οι ειδικές διατάξεις καθορίζουν οµοίως, πώς να λαµβάνεται 
υπόψη, κατά τη διάρκεια της µέτρησης, η ενδεχόµενη ύπαρξη τµηµάτων που δεν είναι 
στην κυριολεξία συστατικά τµήµατα του µηχανήµατος (αποµονωµένα εργαλεία, κλπ.) 
αλλά τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. 
6.2. Λειτουργία της ηχητικής πηγής κατά τη διάρκεια των µετρήσεων.  
Για να δηµιουργηθούν αναπαραγώγιµες συνθήκες και για να είναι δυνατός ο 
υπολογισµός των χαρακτηριστικών τιµών ηχητικής εκποµπής της ηχητικής πηγής, 
καθορίζονται µε ακρίβεια, σε ειδικές διατάξεις, οι συνθήκες λειτουργίας της ηχητικής 
πηγής που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια της µέτρησης.  
Οι µετρήσεις περιλαµβάνουν κατ’ αρχήν:  
6.2.1. ∆οκιµή της ηχητικής πηγής άνευ φορτίου της οποίας ο κινητήρας λειτουργεί µε 
την ονοµαστική του ταχύτητα αλλά χωρίς να λειτουργούν τα εξαρτήµατα εργασίας ή 
µετακινήσεως.  
6.2.2. ∆οκιµές πραγµατοποιούµενες µε φορτίο.  
Στην περίπτωση αυτή, οι προδιαγραφόµενες συνθήκες λειτουργίας αντιστοιχούν είτε 
στον πραγµατικό τρόπο εργασίας του µηχανήµατος είτε στο συµβατικό τρόπο εργασίας 



που παράγει κατ’ αρχήν αποτελέσµατα και αντιδράσεις ανάλογα προς τα 
παρατηρούµενα κατά τη διάρκεια της πραγµατικής εργασίας. Κατά τη διάρκεια της 
µέτρησης πρέπει να εξασφαλίζεται η σταθερή λειτουργία της ηχητικής πηγής ή µια 
δεδοµένη κανονική σειρά λειτουργιών. Για κάθε ηχητική πηγή, οι συνθήκες λειτουργίας 
καθορίζονται µε αντίστοιχες ειδικές διατάξεις.  
6.3. Θέση µέτρησης.  
Η ηχητική πηγή εγκαθίσταται υπό συνθήκες ελεύθερου πεδίου και εκτός αντιθέτου 
προδιαγραφής, επί ανακλώντος επιπέδου που αντιστοιχεί στον πραγµατικό τρόπο 
λειτουργίας της και σε µια θέση στην οποία οι ξένοι θόρυβοι είναι αρκούντως ασθενείς 
(βλ. παραγρ. 8.6.).  
Όταν η προβλεπόµενη δοκιµή σε µια ειδική διάταξη απαιτεί την χρήση ενός µη 
ανακλώντος εδάφους (π.χ. ένα χορταριασµένο έδαφος) οι ακουστικές ιδιότητες του 
εδάφους καθορίζονται επακριβώς.  
Η θέση µέτρησης δεν περιέχει κανένα ανακλαστικό εµπόδιο ικανό να επηρεάσει τα 
αποτελέσµατα της µέτρησης.  
Εάν χρησιµοποιείται µια ηχητική πηγή αναφοράς, πρέπει να έχει τα ελάχιστα 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο πρότυπο ISO 3741, παράρτηµα Β έκδοση της 
15ης Ιουλίου 1975. 
6.4. Επιφάνεια µέτρησης, απόσταση µέτρησης, εντοπισµός και αριθµός σηµείων 
µέτρησης. 
6.4.1. Επιφάνεια µέτρησης, απόσταση µέτρησης.  
Η επιφάνεια µέτρησης είναι η υποθετική επιφάνεια που περιβάλλει την ηχητική πηγή 
και οριοθετείται από το εµβαδόν της περιοχής δοκιµής στην οποία είναι τοποθετηµένο 
το µηχάνηµα. Είναι δυνατόν επίσης να οριοθετείται από πολλά επίπεδα (σχέδιο 1). 
Πρέπει να είναι απλού γεωµετρικού σχήµατος κατά προτίµηση µια επιφάνεια 
οριοθετούσα ένα ηµισφαίριο ή ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Η ηχητική πηγή 
τοποθετείται στο κέντρο της περιοχής δοκιµής (σχέδια 2 και 3). 
Εν γένει εκλέγεται µια σηµαντική απόσταση µέτρησης. 
Στην περίπτωση του ηµισφαιρίου, ο όρος αυτός εκπληρώνεται όταν η απόσταση µεταξύ 
του ηµισφαιρίου και της εξωτερικής επιφάνειας του µηχανήµατος δεν είναι µικρότερη 
του διπλασίου της µεγαλυτέρας διάστασης (µήκους, πλάτους, ύψους) της ηχητικής 
πηγής. 
Αν ουδεµία διάσταση της προς έλεγχο ηχητικής πηγής δεν υπερβαίνει τα 4m, η 
επιφάνεια µέτρησης ορίζεται κατά προτίµηση από ένα ηµισφαίριο ακτίνας 10m. Αν 
καµιά διάσταση δεν υπερβαίνει το 1,5m η επιφάνεια µέτρησης ορίζεται κατά προτίµηση 
από ένα ηµισφαίριο ακτίνας 4m. Στην περίπτωση πολύ µεγάλων ηχητικών πηγών που 
αντιµετωπίζονται δυσκολίες πρακτικής φύσης για την εκτέλεση των δοκιµών, 
επιλέγεται τότε παραλληλεπίπεδη επιφάνεια.  
Όταν σε ειδικές διατάξεις ορίζονται ειδικές επιφάνειες µέτρησης, λαµβάνονται µόνον 
αυτές. 
Σηµειώσεις  
α) Τα προεξέχοντα τµήµατα της ηχητικής πηγής που δεν συµβάλλουν αισθητά στην 
ακουστική εκποµπή, δεν λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό των διαστάσεων 
της ηχητικής πηγής.  
β) Για τις ηχητικές πηγές των οποίων η µεγαλύτερη των τριών διαστάσεων (µήκος, 
πλάτος, ύψος) είναι ανώτερη της µισής απόστασης µέτρησης, υπάρχει αυξηµένη 
αβεβαιότητα για τα αποτελέσµατα της µέτρησης. Η αβεβαιότητα αυτή είναι δυνατόν να 
µειωθεί µε την αύξηση του αριθµού των σηµείων µέτρησης. Αν η απόσταση µεταξύ 2 



γειτονικών σηµείων µέτρησης είναι µικρότερη της απόστασης µέτρησης, η ακρίβεια της 
µέτρησης είναι συγκρίσιµη προς αυτή που λαµβάνεται µε το ηµισφαίριο όπως αυτό 
ορίζεται πιο πάνω.  
6.4.2. Εντοπισµός και αριθµός σηµείων µέτρησης.  
6.4.1.1. Γενικά,  
Αν λόγω του γεωµετρικού της σχήµατος ή του τρόπου λειτουργίας της, (παραδείγµατος 
χάρη µετατόπιση), η ηχητική πηγή χρειάζεται ειδικό προσανατολισµό, τα σηµεία 
µέτρησης κατανέµονται µε βάση ένα σύστηµα συντεταγµένων που καθορίζεται 
ανάλογα µε την περίσταση. Η αρχή του συστήµατος συντεταγµένων πρέπει, εάν είναι 
δυνατόν να συµπίπτει µε την προβολή του γεωµετρικού κέντρου της ηχητικής πηγής 
στην περιοχή δοκιµών.  
6.4.2.2. Θέση των σηµείων µέτρησης στην περίπτωση ενός ηµισφαιρίου ακτίνας r.  
Στην περίπτωση ενός ηµισφαιρίου τα σηµεία µέτρησης είναι κατ’ αρχήν δώδεκα µε τις 
ακόλουθες συντεταγµένες (βλ. σχέδιο 2). 
 x = (x/r)r,  
 y = (y/r)r,  
 z = (z/r)r.  
Σαν x/r, y/r, z/r και z λαµβάνονται οι τιµές που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα Ι:  
 

Πίνακας Ι 
 x/r y/r z/r z 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 

 1 
 0,7 
 0 
-0,7 
-1 
-0,7 
 0 
 0,7 
 0,65 
-0,27 
-0,65 
 0,27 

 0 
 0,7 
 1 
 0,7 
 0 
-0,7 
-1 
-0,7 
 0,27 
 0,65 
-0,27 
-0,65 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,71 
0,71 
0,71 
0,71 

1,5m 
1,5m 
1,5m 
1,5m 
1,5m 
1,5m 
1,5m 
1,5m 

- 
- 
- 
- 

  
6.4.2.3. Θέση των σηµείων µέτρησης µε παραλληλεπίπεδο.  
Εάν η επιφάνεια µέτρησης είναι σε παραλληλεπίπεδο, τα σηµεία µέτρησης είναι, 
παραδείγµατος χάρη, τοποθετηµένα όπως στο σχέδιο 3. Ο αριθµός των σηµείων 
µέτρησης και η διάταξή τους εξαρτώνται από το µέγεθος της πηγής. Πρέπει πάντως να 
προβλέπεται ένα τουλάχιστον σηµείο µέτρησης στο κέντρο κάθε πλευράς (κατά γενικό 
κανόνα οι 4 πλευρικές έδρες και η επάνω έδρα) και στις 4 γωνίες της επάνω έδρας του 
παραλληλεπιπέδου. Επί πλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρατήρηση β) της 
παραγράφου 6.4.1.  
Παρατήρηση που αφορά τις παραγράφους 6.4.2.2. και 6.4.2.3.  
Οι ειδικές διατάξεις είναι δυνατόν να καθορίζουν διαφορετική διάταξη και αριθµό για 
τα σηµεία µέτρησης.  
6.5. Μετρήσεις στη θέση εργασίας. 
Αν η λειτουργία του µηχανήµατος απαιτεί την παρουσία προσωπικού (π.χ. χειριστής) 
πρέπει να γίνονται συµπληρωµατικές µετρήσεις στη θέση εργασίας.  



Λεπτοµερείς καθοριστικοί όροι θα αναγράφονται σε ειδικές διατάξεις. 
 
7. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  
7.1. Μέτρηση της ακουστικής ποιότητας της θέσης µέτρησης.  
Πρέπει να ελέγχονται οι συνθήκες περιβάλλοντος της θέσης των µετρήσεων πριν από 
την πραγµατοποίηση της µέτρησης. Οι συντελεστές επίδρασης που πρέπει να 
ελέγχονται είναι οι ακόλουθοι:  
 α) Ξένοι θόρυβοι.  
 β) Επίδραση του ανέµου.  
 γ) Συνθήκες λειτουργίας: παραδείγµατος χάρη κραδασµοί, θερµοκρασία, 
υγροµετρικός βαθµός, βαροµετρική πίεση.  
 δ) Ακουστική ποιότητα της περιοχής δοκιµής.  
 ε) Ακουστικές ανακλάσεις πάνω σε εµπόδια που υπάρχουν στην θέση µέτρησης 
και που είναι ικανές να τροποποιήσουν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων.  
7.1.1. Μέτρηση των ξένων θορύβων.  
Οι ξένοι θόρυβοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη προσδιορίζονται σύµφωνα µε ειδικές 
διατάξεις.  
α) Μέτρηση του θορύβου βάθους.  
Ο θόρυβος βάθους καταγράφεται στα σηµεία µέτρησης (βλ. παρ. 6.4.2.) όταν η ηχητική 
πηγή δεν ευρίσκεται σε λειτουργία (χωρίς ηχητική εκποµπή) (βλ. µέθοδο που εκτίθεται 
στην παρ. 7.2.). 
β) Μέτρηση του παρασιτικού θορύβου. 
Ο παρασιτικός θόρυβος καταγράφεται στα σηµεία µέτρησης (βλ. παρ. 6.4.2.), 
ενδεχοµένως µετά από µόνωση µε παραπετάσµατα της προς εξέταση ηχητικής πηγής 
(βλ. µέθοδο που εκτίθεται στην παρ. 7.2.).  
Σηµείωση:  
Για αυτά τα παραπετάσµατα µία επιφανειακή µάζα 25kg/m2 είναι εν γένει αρκετή. Η 
προς την ηχητική πηγή πλευρά του παραπετάσµατος κατά προτίµηση είναι 
απορροφητική.  
7.1.2. Ταχύτητα και διεύθυνση του ανέµου.  
Η ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέµου προσδιορίζονται σε ένα σηµείο πάνω από την 
επιφάνεια των δοκιµών. Λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις της παραγράφου 8.6.4.  
7.1.3. Μέτρηση θερµοκρασίας της υγρασίας της βαροµετρικής πιέσεως και των άλλων 
µεγεθών επίδρασης.  
Πραγµατοποιούνται µόνον οι µετρήσεις των µεγεθών επίδρασης που είναι ικανά να 
µεταβάλλουν τις ακουστικές µετρήσεις (βλ. παρ. 8.6.3.).  
7.1.4. Μέτρηση ακουστικής ποιότητας της επιφάνειας δοκιµών.  
Η ακουστική ποιότητα της περιοχής χαρακτηρίζεται από τη σταθερά περιβάλλοντος C 
σύµφωνα µε τη παρ. 8.6.2. Θα δίδεται επίσης η ακολουθητέα διαδικασία, για το 
προσδιορισµό της τιµής C που ορίζεται στο σηµείο 8.6.2. Η σταθερά αυτή επιτρέπεται 
επίσης να προσδιορίζεται εάν το µερικώς ανακλόν έδαφος δύναται να χρησιµοποιείται 
εγκύρως σαν επιφάνεια δοκιµών.  
7.1.5. Παρουσία εµποδίων.  
Ένας οπτικός έλεγχος είναι εν γένει επαρκής για να εξασφαλισθεί η τήρηση των 
διατάξεων της παραγρ. 6.3. τρίτο εδάφιο. Η προς έλεγχο ζώνη καθορίζεται από άλλες 
ειδικές διατάξεις. 
7.2. Μέτρηση στάθµης της ηχητικής πιέσεως LpA.  



Για τη µέτρηση της στάθµης ηχητικής πίεσης LpA χρησιµοποιείται ένα όργανο 
οριζόµενο στην παραγρ. 5.2. Η στάθµη ηχητικής πίεσης LpA, σε ένα δεδοµένο σηµείο 
µέτρησης, αντιστοιχεί στην χρονική µέση τετραγωνική τιµή των ηχητικών πιέσεων. Αν 
χρησιµοποιείται ένα ηχόµετρο, πραγµατοποιείται, στο σηµείο αυτό, ένας ορισµένος 
αριθµός αναγνώσεων των οποίων λαµβάνεται η χρονική µέση τιµή που υπολογίζεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 11.  
Η διάρκεια µέτρησης είναι κατ’ αρχήν 15 δευτ. σε κάθε σηµείο µέτρησης. Στην 
περίπτωση κύκλων εργασίας µε περιοδικές µεταβολές στάθµης, η διάρκεια µέτρησης 
είναι κατ’ αρχήν τουλάχιστον τρεις πλήρεις κύκλοι εργασίας. Εάν χρησιµοποιείται ένα 
ηχόµετρο ολοκληρωτής, ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι ίσος προς τον χρόνο µέτρησης.  
7.3. Επισήµανση της φύσης του θορύβου που παράγεται από την ηχητική πηγή.  
Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, πρέπει να είναι γνωστή η φύση του 
εκπεµποµένου θορύβου για να εκτιµάται η ενόχληση. Κατά συνέπεια, ενδείκνυται να 
προσδιορισθεί µια µέθοδος για τη διάκριση ενός θορύβου µε παλµικό χαρακτήρα και 
ενός θορύβου µε διακεκριµένους τόνους.  
7.3.1. Επισήµανση ενός θορύβου µε παλµικό χαρακτήρα.  
Η σύγκριση των ενδείξεων ενός ηχοµέτρου ακριβείας «βραδείας» απόκρισης και ενός 
ηχοµέτρου ακριβείας σε θέσει λειτουργίας «παλµοί» (δηµοσίευση CEI 651 A/1979) 
επιτρέπεται να προσδιορισθεί αν ο θόρυβος είναι παλµικού χαρακτήρα. Ως ένδειξη του 
παλµικού χαρακτήρα του θορύβου, λαµβάνεται κατά την παρούσα µέθοδο η χρονική 
τετραγωνική µέση τιµή της διαφοράς µεταξύ της στάθµης ηχητικών πιέσεων που 
µετρήθηκαν µε το ηχόµετρο, αφ’ ενός, στην «βραδεία» θέση λειτουργίας και αφ’ 
ετέρου, στην θέση λειτουργίας «παλµοί». Η στάθµη ηχητικής πίεσης που µετράται στη 
θέση λειτουργίας «παλµοί» ονοµάζεται «παλµική στάθµη ηχητικής πίεσης».  
Οι προσδιορισµοί αυτοί πραγµατοποιούνται σε ένα εκ των προδιαγραφοµένων σηµείων 
µέτρησης.  
Ένας θόρυβος χαρακτηρίζεται σαν παλµικού χαρακτήρα αν η διαφορά µεταξύ των δύο 
ανωτέρω κατονοµαζοµένων σταθµών είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 4 dB.  
7.3.2. Επισήµανση ενός θορύβου µε διακεκριµένους τόνους.  
Για να ληφθεί υπόψη η τεχνολογική εξέλιξη, το κείµενο της παραγράφου αυτής θα 
καθορισθεί µελλοντικά.  
 
8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
8.1. Υπολογισµός των επιπέδων της µέσης στάθµης.  
8.1.1. Επίπεδο µέσης στάθµης σε ένα σηµείο µέτρησης.  
Οι τιµές που προκύπτουν από τις µετρήσεις που προβλέπονται στο σηµείο 7.2., είναι 
χρονικές τετραγωνικές µέσες τιµές.  
8.1.2. Επίπεδο µέσης στάθµης στην επιφάνεια µέτρησης. 
Από τις τιµές που λαµβάνονται σύµφωνα µε την περιγραφοµένη στην παραγρ. 8.1.1. 
µέθοδο υπολογίζεται η στάθµη που αντιστοιχεί στην χωρική τετραγωνική µέση στάθµη 
των ηχητικών πιέσεων του συνόλου των σηµείων µέτρησης.  
8.2. Υπολογισµός της µέσης στάθµης των ξένων θορύβων.  
Η µέση στάθµη των ξένων θορύβων στην επιφάνεια µέτρησης λαµβάνεται µε την 
εφαρµογή της µεθόδου που περιγράφεται στην 8.1.2. στις προσδιοριζόµενες στα 
διάφορα σηµεία µέτρησης στάθµης των ξένων θορύβων. 
Η στάθµη των ξένων θορύβων σ’ ένα σηµείο µέτρησης είναι ίση προς τη θέση του 
τετραγωνικού αθροίσµατος των ηχητικών πιέσεων που οφείλονται αντιστοίχως στο 
θόρυβο βάθους και στους παρασιτικούς θορύβους στo σηµείο αυτό.  



8.3. Υπολογισµός του S της επιφανείας µέτρησης. 
Στην περίπτωση ενός ηµισφαιρίου το εµβαδόν S εκφραζόµενο σε m2 της επιφάνειας 
µέτρησης είναι ίσο µε S – 2π r2 όπου r – ακτίνα του ηµισφαιρίου µέτρησης σε m.  
Στην περίπτωση ενός παραλληλεπιπέδου, το εµβαδόν S εκφραζόµενο σε m2 της 
επιφανείας µέτρησης είναι ίσο προς:  

S = 4 (ad + bc + ca) 
όπου 
2a = 2d + 1 µήκος της επιφάνειας µέτρησης σε m  
2b = 2d + e πλάτος της επιφάνειας µέτρησης σε m  
e = d + h ύψος της επιφάνειας µέτρησης σε m.  
d απόσταση µεταξύ της επιφανείας µέτρησης και της ηχητικής πηγής σε m  
l µήκος της ηχητικής πηγής σε m  
e πλάτος της ηχητικής πηγής σε m  
h ύψος της ηχητικής πηγής σε m  
Το εµβαδόν της επιφανείας µέτρησης δύναται να υπολογισθεί κατά προσέγγιση. Πρέπει 
να σηµειωθεί ότι σφάλµα ±20% στον υπολογισµό του εµβαδού αυτού οδηγεί σε µια 
απόκλιση ±1 dB υπό του όρου.  
10 log10 S/So (επιφανειακή στάθµη)  
8.4. Υπολογισµός της στάθµης επιφανειακής ακουστικής πίεσης.  
Η στάθµη επιφανειακής ηχητικής πίεσης είναι αυτό που υπολογίζεται σύµφωνα µε την 
περιγραφόµενη στην παραγρ. 8.1.2. µέθοδο και που διορθώνεται στη συνέχεια όπως 
υποδεικνύεται στις παραγράφους 8.6.1., 8.6.3. και 8.6.4. 
8.5. Υπολογισµός της στάθµης ηχητικής ισχύος LwA.  
Η στάθµη ηχητικής ισχύος LwA της ηχητικής πηγής υπολογίζεται µε τη βοήθεια της 
ακόλουθης σχέσεως: 
 

LwA=LpAm + log10 - So
S  + K2 

 
Όπου  
LwA = στάθµη ηχητικής ισχύος της δοκιµαζόµενης ηχητικής πηγής εκφραζοµένης 

σε dB (βλ. παρ. 3.4.) 
LpAm = στάθµη επιφανειακής ηχητικής πίεσης, εκφραζόµενης σε dB, όπως ορίζεται 

στην παραγρ. 3.3. 
S = εµβαδόν της επιφάνειας µέτρησης εις m2 υπολογιζόµενο µε την 

περιγραφοµένη στην παραγρ. 8.3. µέθοδο. 
So = εµβαδόν αναφοράς 1m2. 
K2 = διορθωτικός όρος σχετικός προς το εµβαδόν δοκιµών σε dB. Είναι ίσος 

προς µηδέν εκτός εάν, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων της παραγρ. 
8.6.2. σε συνδυασµό µε τις ειδικές διατάξεις πρέπει να είναι ίσος προς C.  

Παρατήρηση (βλ. παράγρ. 6.4.1.). 
Για dB20

So
Slog10m4r 10 =↔=  

Για dB28
So
Slog10m10r 10 =↔=  

8.6. Πραγµατοποιούµενες διορθώσεις στις µετρήσεις.  
8.6.1. Ξένοι θόρυβοι. 



Η µέση στάθµη ηχητικής πίεσης στην παράγραφο επιφάνειας µέτρησης, υπολογιζόµενη 
σύµφωνα µε την περιγραφόµενη στην παραγρ. 8.1 µέθοδο, ενδεχοµένως πρέπει να 
διορθώνεταιγια να ληφθούν υπόψη οι ξένοι θόρυβοι που προσδιορίζονται σύµφωνα µε 
την περιγραφόµενη µέθοδο στην παραγρ. 8.2. Η διόρθωση Κ1 σε dB που αφαιρείται 
από τη µέση στάθµη ηχητικής πίεσης στην επιφάνεια µέτρησης, δείχνεται στον πίνακα 
ΙΙ.  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
∆ιάφορα (σε dB) µεταξύ της στάθµης 
ηχητικής πίεσης ως υπολογιζόµενη όταν η 
ηχητική πηγή λειτουργεί και η στάθµη 
ηχητικής πίεσης που οφείλεται µόνον 
στους ξένους θορύβους 

 
 

∆ιόρθωση Κ1 σε dB 

Κατώτερη του 6 
6 
7 
8 
9 
10 

ανώτερη του 10 

Μη αποδεκτή µέτρηση 
1,0 
1,0 
1,0 
0,5 
0,5 

∆εν υπάρχει διόρθωση 
 
8.6.2. Ακουστική ποιότητα της περιοχής δοκιµής.  
Η σταθερά C που δίδει την ακουστική ποιότητα της περιοχής δοκιµής δίδεται από τη 
σχέση 

C = LwAr – LwAs 
Όπου 
LwAr = ονοµαστική στάθµη ηχητικής ισχύος της πηγής αναφοράς, εκφραζόµενη σε dB.  
LwAs = στάθµη ηχητικής ισχύος της πηγής αναφοράς, υπολογιζόµενη βάσει των 
πραγµατοποιηθεισών επί της επιφάνειας δοκιµών µετρήσεων, λαµβανοµένης υπόψη της 
παραγρ. 7.1.α., β.γ.) 
∆εν υπάρχει λόγος να προσδιορισθεί µια σταθερά περιβάλλοντος C αν το έδαφος του 
εµβαδού δοκιµών είναι άκαµπτο, κατασκευασµένο από σκυρόδεµα ή από µη πορώδη 
άσφαλτο και εάν η θέση δεν έχει ανακλώντα αντικείµενα. 
Εάν το έδαφος είναι µερικώς ανακλόν η τιµή της C περιέχεται µεταξύ των οριακών 
τιµών που ορίζονται στις ειδικές διατάξεις. Η πραγµατική τιµή της C που περιγράφει 
την ακουστική ποιότητα της χρησιµοποιούµενης θέσης, προσδιορίζεται µε την πιο πάνω 
σχέση.  
Η τιµή αυτή χρησιµοποιείται σαν Κ2 για τον καθορισµό της στάθµης ηχητικής ισχύος 
της πηγής, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά µε ειδικές διατάξεις.  
Πρέπει εξάλλου, να επέλθουν και άλλες διορθώσεις σχετικά µε την λειτουργία της 
ηχητικής πηγής (παραδείγµατος χάρη το υψόµετρο της θέσης µέτρησης).  
8.6.3. Μεγέθη επιρροής: θερµοκρασία, υγρασία, υψόµετρο της θέσης και άλλα. 
- Συσκευή µέτρησης  
Πρέπει να ακολουθούνται οι υποδείξεις που δίνονται από τον κατασκευαστή του υλικού 
µέτρησης για να ληφθούν υπόψη τα τυχόν υπάρχοντα αποτελέσµατα όλων των 
επιδρώντων µεγεθών που επισηµαίνονται από αυτόν και ιδίως: θερµοκρασία, 
βαροµετρική πίεση, υγρασία.  



- Ηχητική πηγή 
Οι ειδικές διατάξεις υποδεικνύουν ενδεχοµένως τα επιδρώντα µεγέθη που δύνανται να 
αλλοιώσουν τις µετρήσεις και τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται υπόψη.  
8.6.4. Επίδραση ανέµου 
Η αποδεκτή µεγίστη ταχύτητα για τον άνεµο είναι 8m/s.  
Για ταχύτητα µεγαλύτερη από αυτή που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή του 
µικροφώνου εφοδιάζεται αυτό µε µια προστατευτική διάταξη κατά του ανέµου. Οι 
ενδεχόµενες διορθώσεις στους αναφερόµενους στην παρ. 8.4. υπολογισµούς δίνονται 
από τον κατασκευαστή της διάταξης προστασίας κατά του ανέµου. 
 
9. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  
Κατ’ αρχήν οι κατωτέρω πληροφορίες συλλέγονται και καταγράφονται σε µια αναφορά 
για όλες τις πραγµατοποιηθείσες µετρήσεις σύµφωνα µε τα ειδικώς καθοριζόµενα στην 
παρούσα µέθοδο µέτρησης. 
9.1. Ηχητική πηγή υπό δοκιµή:  
α) Περιγραφή της ηχητικής πηγής που υπόκειται στη δοκιµή (στην οποία 
περιλαµβάνονται οι διαστάσεις της).  
β) συνθήκες λειτουργίας της πηγής κατά τη διάρκεια των δοκιµών.  
γ) συνθήκες συναρµολόγησης επί του εµβαδού δοκιµών.  
δ) Τοποθέτηση της ηχητικής πηγής στη θέση µέτρησης. 
ε) Εάν το δοκιµαζόµενο υλικό περιέχει περισσότερες ηχητικές πηγές, περιγραφή των 
πηγών που λειτουργούν κατά τη διάρκεια των µετρήσεων.  
9.2. Ακουστικό περιβάλλον.  
α) Περιγραφή της θέσης µέτρησης και των φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής 
δοκιµών. Σχέδιο που δεικνύει την τοποθέτηση της ηχητικής πηγής και των τυχόν 
ανακλώντων αντικειµένων επί της θέσης µέτρησης.  
β) Μετεωρολογικές συνθήκες: καιρός, (ηλιοφανής, νεφοσκεπής, βροχερός, οµιχλώδης 
κ.λπ.), θερµοκρασία του αέρα, βαροµετρική πίεση, ταχύτης και διεύθυνση του ανέµου, 
υγρασία. 
γ) ∆ιορθωτικός όρος που δίδει την ακουστική ποιότητα του εµβαδού δοκιµών.  
9.3. Όργανα:  
α) Εξοπλισµός χρησιµοποιούµενος για τις µετρήσεις, στις οποίες περιλαµβάνεται ο 
χαρακτηρισµός των συσκευών, ο τύπος τους, ο αριθµός σειράς τους και τα 
ονοµατεπώνυµα των κατασκευαστών.  
β) Μέθοδος που χρησιµοποιείται για τη βαθµονόµηση των συσκευών µέτρησης όπως 
προβλέπεται στην παρ. 5.5.1.  
γ) Όνοµα του εργαστηρίου που προέβη στην απαιτούµενη στην παραγρ. 5.5.2., 
βαθµονόµηση και ηµεροµηνία της τελευταίας βαθµονόµησης.  
9.4. Ακουστικά δεδοµένα.  
α) Σχήµα και διαστάσεις της επιφάνειας µέτρησης, θέση των µικροφώνων. Οι αριθµοί 
των σηµείων µέτρησης και η διεύθυνση του ανέµου αναφέρονται στο προδιαγραφόµενο 
στην παραγρ. 9.2. υπό α. σχέδιο.  
β) Εµβαδόν S της επιφανείας µέτρησης σε m2 (βλ. παρ. 8.3.) και τιµή του.  

So
Slog10 10  (βλ. παρ. 8.5.) 

γ) Καταγραφείσες στάθµες ηχητικής πίεσης στα σηµεία µέτρησης (βλ. παραγρ. 8.1.1.). 
δ) Μέση στάθµη ηχητικής πίεσης επί της επιφάνειας µέτρησης (βλ. παραγρ. 8.1.2.).  



ε) Τυχόν υπάρχουσες διορθώσεις σε ντεσιµπέλ (βλ. παράγραφος 8.6.1., 8.6.3. και 
8.6.4.). 
ζ) Στάθµη επιφανειακής ηχητικής πίεσης LpAm (βλ. παραγ. 8.4.). 
η) Σταθερά περιβάλλοντος C (βλ. παραγρ. 8.6.2.). 
θ) Στάθµη ηχητικής ισχύος (βλ. παραγρ. 8.5.). 
ι) ∆είκτης κατευθυντικότητας και αριθµός του σηµείου µέτρησης στο οποίο 
καταγράφεται το LpAmax (βλ. παραγρ. 3.6.). 
κ) Φύση του θορύβου (βλ. παραγρ. 7.3.). 
λ) Στάθµη ηχητικής πίεσης στις ενδεχόµενες θέσεις εργασίας (βλ. παραγρ. 6.5.). 
µ) Ηµεροµηνία και ώρα των µετρήσεων.  
 
10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 9. 
Στην αναφορά αναφέρονται µόνο τα δεδοµένα που είναι καταγραµµένα, σύµφωνα µε 
την παραγρ. 9, και που είναι αναγκαία για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων. Η 
αναφορά καθορίζει ότι οι στάθµες ηχητικής ισχύος έχουν επιτευχθεί µε πλήρη 
συµφωνία µε την παρούσα µέθοδο µέτρησης.  
Η αναφορά καθορίζει ότι οι στάθµες αυτές ηχητικής ισχύος δίνονται σε dB (A), 
αναφορά 1pw.  
 
11. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ. 
Για να επιτευχθεί η µέση στάθµη που αντιστοιχεί στη µέση τετραγωνική τιµή των 
διαφόρων ηχητικών πιέσεων που προκύπτει, είτε από µια σειρά µετρήσεων που 
πραγµατοποιούνται σε ένα µόνο σηµείο (χρονική µέση τιµή) είτε από µια σειρά 
µετρήσεων που πραγµατοποιούνται σε διάφορα σηµεία που κείνται σε µια επιφάνεια 
µέτρησης (χωρική µέση τιµή), είναι δυνατό να εφαρµοσθεί η ακόλουθη σχέση. 
 

gmLpAogi
n

LpAoLpAm
ni

i 10110 log101log10 +=⊂−+=
=

=
 

Όπου  
LpAl είναι η στάθµη ηχητικής ακουστικής πίεσης της υπ’ αριθµό 1 µέτρησης 
LpAo είναι η στάθµη βοηθητικής ηχητικής πίεσης για την απλοποίηση του 

υπολογισµού (παραδείγµατος χάρη η µικρότερη τιµή από τις LpAl).  
Gm µέση τιµή των gi

n
1:gi

ni

ii

=

=
⊂−  

gi είναι η βοηθητική ποσότητα για την υπ’ αριθµ. 1 µέτρηση  
gi=100,1(LpA1 – LpAo), 

Ονοµάζεται ∆L η ποσότητα  
∆L = LpAl – LpAo 

Ο πίνακας ΙΙΙ δίνει τις τιµές του g για διάφορες τιµές του ∆L.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
 

Τιµή του g σε συνάρτηση µε το ∆L. 
Ο πίνακας επεκτείνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις: 

∆L 
dB 

k ∆L 
dB 

k ∆L 
dB 

k ∆L 
dB 

k ∆L 
dB 

k 



-20.0 
-19.5 
-19.0 
-18.5 

0.010 
0.011 
0.013 
0.014 

-10.0 
-9.5 
-9.0 
-8.5 

0.100 
0.112 
0.126 
0.141 

0.0
0.5
1.0
1.5

1
1.12
1.26
1.41

10.0
10.5
11.0
11.5

10.0
11.2
12.6
14.1

20.0 
20.5 
21.0 
21.5 

100.0
112.0
125.9
141.3

-18.0 
-17.5 
-17.0 
-16.5 

0.016 
0.018 
0.020 
0.022 

-8.0 
-7.5 
-7.0 
-6.5 

0.158 
0.178 

0.2 
0.224 

2.0
2.5
3.0
3.5

1.58
1.78
2.00
2.24

12.0
12.5
13.0
13.5

15.8
17.8
20.0
22.4

22.0 
22.5 
23.0 
23.5 

158.5
177.8
199.5
223.9

-16.0 
-15.5 
-15.0 
-14.5 

0.025 
0.028 
0.032 
0.035 

-6.0 
-5.5 
-5.0 
-4.5 

0.251 
0.282 
0.316 
0.355 

4.0
4.5
5.0
5.5

2.51
2.82
3.16
3.55

14.0
14.5
15.0
15.5

25.1
28.2
31.6
35.5

24.0 
24.5 
25.0 
25.5 

251.2
281.8
316.2
354.8

-14.0 
-13.5 
-13.0 
-12.5 

0.040 
0.045 
0.050 
0.056 

-4.0 
-3.5 
-3.0 
-2.5 

0.398 
0.447 
0.501 
0.562 

6.0
6.5
7.0
7.5

3.98
4.47
5.01
5.62

16.0
16.5
17.0
17.5

39.8
44.7
50.1
56.2

26.0 
26.5 
27.0 
27.5 

398.1
446.7
501.2
562.3

-12.0 
-11.5 
-11.0 
-12.5 
-10.0 

0.063 
0.071 
0.079 
0.089 
0.100 

-2.0 
-1.5 
-1.0 
-0.5 
-0.0 

0.631 
0.708 
0.794 
0.891 

1 

8.0
8.5
9.0
9.5

10.0

6.31
7.08
7.94
8.91

10

18.0
18.5
19.0
19.5
20.0

63.1
70.8
79.4
89.1
100

28.0 
28.5 
29.0 
29.5 
30.0 

631.0
707.9
794.3
891.3

1000.0
 



 
 



 
 

Παραλληλεπίπεδη επιφάνεια µέτρησης 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ (ΣΤΙΣ) ΘΕΣΗ (ΘΕΣΕΙΣ) ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.  
1. Θέµα  
Η παρούσα µέθοδος έχει ως σκοπό να προσδιορίσει το θόρυβο που εκπέµπεται προς τη 
(τις) θέση (θέσεις) χειρισµού κάθε τύπου µηχανήµατος ή εγκατάστασης που 
χρησιµοποιείται στο ύπαιθρο και καθορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης και στη 
συνέχεια αποκαλείται «µηχάνηµα».  
∆εν εφαρµόζεται για µετρήσεις που έχουν σκοπό να προσδιορίσουν άµεσα τη στάθµη 
θορύβου στο οποίο εκτίθεται ένας χειριστής στη θέση εργασίας του.  
Οι τιµές που προκύπτουν σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή αποτελούν τα δεδοµένα που 
επιτρέπουν να προσδιοριστεί η στάθµη της ηχητικής πιέσεως στη (στις) θέση (θέσεις) 
του χειριστή µηχανηµάτων. Εκτός αντιθέτου ενδείξεως οι τιµές αυτές νοείται ότι 
περιλαµβάνουν όλες τις ανοχές.  



Η (οι) θέση (θέσεις) χειρισµού των διαφόρων µηχανηµάτων καθορίζεται (καθορίζονται) 
µε ειδικές διατάξεις. 
Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται εφ’ όσον δεν υπάρχουν σε ειδικές διατάξεις διαφορετικές 
ή συµπληρωµατικές ρυθµίσεις που λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
ορισµένων τύπων µηχανηµάτων. 
 
2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
2.1. Τύπος θορύβου  
Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται για κάθε τύπο θορύβου που εκπέµπεται προς τη (τις) 
θέση (θέσεις) χειρισµού των µηχανηµάτων. 
2.2. Τύπος µηχανήµατος  
Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται σε όλα τα µηχανήµατα µε µια ή περισσότερες θέσεις 
χειριστή.  
 
3. ΟΡΙΣΜΟΙ  
3.1. Στάθµη ηχητικής πιέσεως LpA. 
Βλέπε κεφάλαιο 3.1. του παραρτήµατος Ι.  
3.2. Ισοδύναµη συνεχής στάθµη ηχητικής πίεσης LAeq(t1,t2), λαµβάνεται εφαρµόζοντας 
τη στάθµιση Α, που ορίζεται στο πρότυπο CEI 651 Α΄ έκδοση 1979, στην ισοδύναµη 
συνεχή στάθµη ηχητικής πιέσεως Leq(t1,t2)που ορίζεται κατωτέρω. Η στάθµιση αυτή 
λαµβάνεται χρησιµοποιώντας ιδίως το σταθµιστικό κύκλωµα Α στην αλυσίδα 
µετρήσεως.  
Η ισοδύναµη συνεχής στάθµη ηχητικής πιέσεως για µια διάρκεια που περιλαµβάνεται 
ανάµεσα στις χρονικές στιγµές t1 και t2 Leq(t1,t2) σε dB, για ένα θόρυβο σε ένα σηµείο, 
ορίζεται από τον τύπο:  
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όπου:  
p(t) είναι η στιγµιαία ενεργός τιµή της ηχητικής πιέσεως στο σηµείο αυτό, 

εκφρασµένη σε Pa. 
Po είναι η ηχητική πίεση αναφοράς ίση προς 20 µPa 
Lp(t) είναι η στάθµη της στιγµιαίας ηχητικής πιέσεως στο σηµείο αυτό, εκφρασµένη 

σε dB.  
t1 & t2 είναι οι χρονικές στιγµές που καθορίζουν αντίστοιχα την αρχή και το τέλος της 

διάρκειας αναφοράς για τον προσδιορισµό του Leq.  
t1 – t2  είναι η διάρκεια µετρήσεως. 
 
4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 
Το ακουστικό κριτήριο στη (στις) θέση (θέσεις) του χειριστή εκφράζεται από την Α-
σταθµισµένη ισοδύναµη συνεχή στάθµη ηχητικής πιέσεως LAeq(t1,t2). 
 
5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ  
Πρέπει να εφαρµόζονται οι οδηγίες του κεφαλαίου 5 του παραρτήµατος Ι, µε τον 
συµπληρωµατικό όρο στην παράγραφο 5.3, ότι η εξωτερική διάµετρος του µικροφώνου 
δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από 13mm.  
 



6. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  
Οι ειδικές διατάξεις διευκρινίζουν εάν ο χειριστής οφείλει να είναι παρών ή όχι κατά τη 
διάρκεια των δοκιµών.  
6.1. Προδιαγραφές ενδύσεως. 
Όταν ο χειριστής είναι παρών κατά τις µετρήσεις πρέπει να φέρει τη συνηθισµένη 
ενδυµασία εργασίας και τον εξοπλισµό που προβλέπεται γι’ αυτή τη θέση εργασίας 
(παραδείγµατος χάρη το κράνος).  
6.2. Προδιαγραφές ύψους.  
6.2.1. Όρθιοι χειριστές  
Το ύψος των χειριστών (µε υποδήµατα) πρέπει να είναι 1,75±0,05 m.  
6.2.2. Καθιστοί χειριστές  
Το ύψος (h) του χειριστή σε καθιστή θέση πρέπει να είναι 0,93±0,05 m, όπως φαίνεται 
στο σχήµα 1. 
 

 
 
7. ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
7.1. Γενικά  
Οι θέσεις του µικροφώνου καθορίζονται µε ειδικές διατάξεις. Γενικές προδιαγραφές για 
την τοποθέτησή τους δίνονται στις παραγράφους 7.2 και 7.3. 
7.2. Θέσεις του µικροφώνου απουσία του χειριστή.  
7.2.1. Στη θέση χειρισµού όπου ο χειριστής κανονικά είναι όρθιος.  
Το µικρόφωνο τοποθετείται στη θέση που καταλαµβάνει κανονικά ο χειριστής σε ύψος 
1,60m±0,25m πάνω από το επίπεδο όπου στέκεται ο χειριστής.  
7.2.2. Στη θέση όπου ο χειριστής κανονικά είναι καθιστός. 
Το µικρόφωνο τοποθετείται στο σηµείο Α όπως φαίνεται στο σχήµα 2. 
 



 
 
Α: θέση του µικροφώνου.  
SIP: «Σηµείο αναφοράς» του καθίσµατος που ορίζει στο ISO 5353, 1978. Το σηµείο 
αυτό πρέπει να προσδιοριστεί όταν το κάθισµα βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 
µέσον της οριζόντιας και κάθετης διαδροµής του. Όλες οι αναρτήσεις του καθίσµατος 
χαλαρώνονται µέχρις ότου το κάθισµα να φτάσει στο µέσο της διαδροµής του.  
7.3. Θέσεις του µικροφώνου παρουσία του χειριστή.  
Το µικρόφωνο τοποθετείται σε απόσταση 200±22mm από το µέσο επίπεδο της κεφαλής 
στο ύψος των µατιών και στην πλευρά της κεφαλής όπου το LAeq(t1,t2) είναι το 
υψηλότερο.  
 
Παρατήρηση:  
Για να διευκολυνθεί η τοποθέτησή του το µικρόφωνο µπορεί να προσαρµόζεται σε ένα 
πλαίσιο ή στο κράνος ή να τοποθετηθεί σε µια εξάρτηση που προσαρµόζεται στους 
ώµους του χειριστή.  
Για τις µετρήσεις µε καθιστό χειριστή το κάθισµα πρέπει να ρυθµίζεται κατά τρόπο που 
να του επιτρέπει να φθάνει εύκολα τους ποδοµοχλούς (πεντάλ) και τους µοχλούς 
χειρισµού. 
 
8. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
8.1. Χώρος µετρήσεων  
Το µηχάνηµα εγκαθίσταται στο µέτρο του δυνατού, σε συνθήκες όµοιες προς τις 
καθοριζόµενες στην παράγραφο 6.3. του παραρτήµατος Ι.  
8.2. Θόρυβος βάθους  
Σε κάθε σηµείο µέτρησης η στάθµη του θορύβου βάθους πρέπει να είναι κατώτερη 
τουλάχιστον κατά 10dB (A) από τη στάθµη του θορύβου που εκπέµπει το µηχάνηµα.  
 
9. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
9.1. Γενικά  
Οι λεπτοµέρειες ως προς τις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας των µηχανηµάτων 
δίδονται µε αντίστοιχες ειδικές διατάξεις. 



Οι συνθήκες αυτές πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να είναι όµοιες µε αυτές που 
καθορίζονται µε ειδικές διατάξεις, που προορίζονται για τον προσδιορισµό της στάθµης 
ηχητικής ισχύος των µηχανηµάτων αυτών. 
9.2. Λειτουργία µηχανήµατος εφοδιασµένου µε ρυθµιζόµενους µηχανισµούς (π.χ. 
παράθυρα που µπορούν να ανοίγουν).  
9.2.1. Εάν το µηχάνηµα είναι εφοδιασµένο µε ρυθµιζόµενους µηχανισµούς που, χωρίς 
να συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία του, µπορούν να επηρεάσουν την τιµή του 
ΙAeq(t1,t2), πρέπει να γίνουν χωριστές ηχητικές δοκιµές και να µνηµονευθούν στην 
έκθεση που αναφέρεται στο κεφάλαιο 12. 
Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τους ρυθµιζόµενους µηχανισµούς που πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη δίδονται µε ειδικές διατάξεις.  
9.2.2. Προκειµένου για µηχάνηµα το οποίο διαθέτει θάλαµο χειρισµού, τηρούνται κατ’ 
αρχήν οι εξής κανόνες:  
α) Εάν ο θάλαµος διαθέτει σύστηµα κλιµατισµού ή και εξαερισµού, οι µετρήσεις 
γίνονται µε κλειστές πόρτες και παράθυρα και ενώ τα συστήµατα κλιµατισµού ή και 
εξαερισµού λειτουργούν µε τη µέγιστη ταχύτητά τους.  
β) Εάν ο θάλαµος είναι σχεδιασµένος για να λειτουργεί µε ανοικτά παράθυρα και 
πόρτες και στερείται συστήµατος κλιµατισµού ή και εξαερισµού, οι µετρήσεις γίνονται 
αφ’ ενός µε κλειστές πόρτες και παράθυρα και αφ’ ετέρου µε ανοικτές πόρτες και 
παράθυρα και λαµβάνεται υπόψη η υψηλότερη από τις δύο τιµές.  
 
10. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.  
10.1. ∆ιάρκεια µετρήσεως T=(t1-t2). 
Η διάρκεια µετρήσεως σε κάθε σηµείο µετρήσεως πρέπει να καθορίζεται µε ειδικές 
διατάξεις. Θα είναι κατ’ αρχήν τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση κύκλου 
εργασίας, η διάρκεια αυτή πρέπει να είναι ίση προς τη διάρκεια ενός ακέραιου αριθµού 
κύκλων.  
10.2. Προσδιορισµός της Α-σταθµισµένης ισοδύναµης συνεχούς στάθµης ηχητικής 
πιέσεως LAeq(t1,t2). 
Η στάθµη αυτή LAeq(t1,t2) λαµβάνεται είτε άµεσα µε ολοκλήρωση του p2(t) είτε µε 
δειγµατοληψία της στάθµης πιέσεως Lpa. 
10.2.1. Με ολοκλήρωση του p(t)2. 
Το LAeq(t1,t2) µπορεί να ληφθεί άµεσα µε ολοκλήρωση του τετραγώνου της Α-
σταθµισµένης ηχητικής πιέσεως για χρόνο ίσο προ (t2-t1), σύµφωνα µε τη σχέση που 
δίδεται στο σηµείο 3.3. Η ολοκλήρωση αυτή µπορεί να γίνει µε αριθµητικά ή 
αναλογικά µέσα π.χ. µε ηχόµετρο ολοκλήρωσης.  
10.2.2. Χρησιµοποιώντας την Α-σταθµισµένη στάθµη πιέσεως LpA.  
Για τη µέτρηση της στάθµης ηχητικής πιέσεως LpA χρησιµοποιείται όργανο 
καθοριζόµενο στο σηµείο 5.2. του Παραρτήµατος Ι.  
Ο αριθµός και η διάρκεια των µετρήσεων θα καθοριστούν για κάθε κατηγορία 
µηχανηµάτων µε ειδικές διατάξεις. 
10.3. Μέτρηση των µεγεθών επιρροής. 
Οι προδιαγραφές δίδονται στο σηµείο 7.1.3. του Παραρτήµατος I. 
10.4. ∆ιορθώσεις των µετρήσεων. 
10.4.1. Μεγέθη επιρροής: θερµοκρασία, υγρασία, υψόµετρο κ.λπ.  
Οι προδιαγραφές δίδονται στο σηµείο 8.6.3. του Παραρτήµατος Ι.  
10.4.2. Θόρυβος βάθους.  



Καµιά διόρθωση δεν λαµβάνεται υπόψη για το θόρυβο βάθους.  
 
11. ΘΟΡΥΒΟΙ ΜΕ ΠΑΛΜΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  
Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της τεχνικής το σηµείο αυτό υφίσταται επί του 
παρόντος µελέτη και αναθεώρηση και το οριστικό του κείµενο θα διατυπωθεί 
αργότερα. 
 
12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  
Η έκθεση πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τη µέτρηση 
του θορύβου που εκπέµπεται στις θέσεις χειρισµού, σύµφωνα µε το σηµείο 10 του 
παραρτήµατος Ι.  
Πρέπει να παρέχονται συµπληρωµατικά πληροφορίες σχετικά µε τη διαρρύθµιση της 
θέσεως χειρισµού, κατά τη διάρκεια των µετρήσεων. 
Ακόµη, η έκθεση προσδιορίζει ότι οι Α-σταθµισµένες ισοδύναµες συνεχείς στάθµες 
ηχητικής πιέσεως LAeq(t1,t2), ελήφθησαν σε απόλυτη συµφωνία µε την παρούσα µέθοδο 
µετρήσεως και µε τις ειδικές διατάξεις.  
 
Παρατήρηση:  
Αν οι µετρήσεις στη θέση εργασίας πραγµατοποιήθηκαν κατά τον προσδιορισµό της 
ηχητικής ισχύος του µηχανήµατος τα στοιχεία καταγράφονται σε µια µόνο έκθεση.  
 

Άρθρο 5 
 
Κάθε διάταξη που αντίκειται στην παρούσα απόφαση καταργείται.  
 

Άρθρο 6 
 
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 1986 
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