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1) ΦΛΑΟΥΤΟ ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Φλάουτο από το λατινικό flatus, το ιταλικό  flauto και το ελληνικό  

πλαγίαυλος, ονομάζεται κάθε πνευστό, του οποίου ο ήχος προκύπτει από την 

πρόσκρουση ρεύματος αέρα σε μία λεπτή ακμή. Με την πρόσκρουση 

δημιουργούνται στρόβιλοι, οι οποίοι προκαλούν την ταλάντωση του αέρα στον 

σωλήνα του οργάνου. Οι μεταβολές στο ύψος του παραγώμενου ήχου 

δημιουργούνται με κλείσιμο και άνοιγμα των οπών που βρίσκονται κατά μήκος 

του σωλήνα. Το φλαάουτο ή πλαγίαυλος (φλάουτο traverso) παρουσιάζεται με 

πολλές παραλλαγές σε διάφορους πολιτισμούς.[1] 

 

1.1) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι είδη αυλού χρησιμοποιούσαν ως μουσικό 

όργανο ήδη οι ανθρωποι του Νεάτερταλ, πριν από περίπου δηλαδή 50.000 

χρόνια. Αυτό επιβεβαιώθηκε βάση μιας πρόσφατης ανακάλυψης του 

αρχαιολόγου Νίκoλας Κόναρντ του πανεπιστημίου του Τίμπενγκεν και 

δημοσιέυτηκε στο περιοδικό Nature στις 25 Ιουνίου 2009. 

 Στα σπήλαια Χόλε Φέλς και Φόγκελχαρντ της Νότιας Γερμανίας  

ανακάλυφθηκαν φλάουτα από κόκαλα πουλιού και ελεφαντόδοντο, που είναι 

ηλικίας τουλάχιστον 35.000 ετών και πιθανότατα αποτελούν τα παλαιότερα 

μουσικά όργανα στον κόσμο.  

Ο σχεδιασμός των φλάουτων και η μελέτη των άλλων αντικειμένων που 

βρέθηκαν στην ίδια τοποθεσία, μαρτυρούν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, 

ότι η μουσική συνιστούσε οργανικό τμήμα της καθημερινής ζωής των 

ανθρώπων, πολύ νωρίτερα από ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα. Η χρονολόγηση 

των οργάνων έγινε με τη μέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα. 

Μέχρι τώρα τα παλαιότερα γνωστά μουσικά όργανα είχαν βρεθεί στην 

Αυστρία και τη Γαλλία και ήταν ηλικίας κάτω των 30.000 ετών. Η νέα 

ανακάλυψη δείχνει ότι η μουσική παράδοση υπήρχε την ίδια εποχή που οι 

σύγχρονοι άνθρωποι (homo sapiens), με προέλευση την Αφρική, αποίκισαν 

μόνιμα την Ευρώπη, διώχνοντας τους Νεάντερταλ. [2]  

 

1) http://www.thefreedictionairy.com 

2) Wildford, John N, http://www.nytimes.com 

http://www.thefreedictionairy.com/
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Εικ.1.1) Προϊστορικό φλάουτο, http://www.nytimes.com 

  

Ο Nicholas J. Conard του Πανεπιστημίου του Tübingen στην Γερμανία 

παρουσιάζει ένα λεπτό φλάουτο φτιαγμένο από οστό πουλιού. Ηλικίας 35.000 

ετών.  

Το καλύτερα διατηρημένο φλάουτο έχει δημιουργηθεί από τα οστά της 

φτερούγας ενός γύπα. Έχει μήκος 22 εκατοστά, διάμετρο ένα εκατοστό και 

διαθέτει πέντε τρύπες για τα δάχτυλα, καθώς επίσης εγκοπές σε σχήμα "V" 

στο ένα άκρο του, που πιθανώς λειτουργούσαν ως επιστόμιο του οργάνου.  

Οι ερευνητές επίσης βρήκαν θραύσματα από ένα δεύτερο φλάουτο, φτιαγμένο 

από οστά της φτερούγας κύκνου, το οποίο είναι μικρότερο και έχει τρεις 

τρύπες για τα δάχτυλα. Οι επιστήμονες κατασκεύασαν ένα αντίγραφο αυτού 

του οργάνου και, όταν το έπαιξαν, έβγαλε ήχους παρόμοιους με πολλά από 

τα σύγχρονα φλάουτα. Στην τοποθεσία βρέθηκαν ακόμα απομεινάρια και από 

άλλα φλάουτα, κατασκευασμένα από δόντια μαμούθ, που θεωρούνται πιο 

δύσκολα στην κατασκευή τους. Εκτιμάται ότι φτιάχνονταν αρχικά σε δύο 

ξεχωριστά τμήματα και μετά κάπως συγκολλούνταν.[2] 
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Στην Αρχαία Ελλαδα αντίστοιχο όργανο ήταν η σύριγξ (μονοκάλαμος). 

Περιγραφές σώζονται μετά την Ελληνιστική εποχή. Η λέξη σύριγξ υπάρχει στα 

λεξικά ως ύιγξ,  και συνιστά το νόημα της λέξης ίυγξ η οποία θα πρέπει να 

ήταν ένα είδος φλάουτου. Η λέξη ίυγξ επίσης είναι η ονομασία ενός πουλιού, 

του στραβολαίμη, του οποίου τη φωνή λέγεται πως μιμείται ο πλαγίαυλος. 

Επιδή η λέξη σύριγξ σημαίνει σωλήνας θα περιμέναμε ο πληθυντικός 

σύριγγες να υποδήλωνε την ονομασία για τον πολυκάλαμο αυλό του Πανός 

και αυτό πράγματι διαπιστώθηκε στα τέλη του 5ου αιώνα. 

 Ένας άλλος όρος που πιθανός που πιθανώς προσδιορίζει το φλάουτο είναι ο 

όρος φώτιγξ που ο Ησύχιος, μάλλον σε παροξυσμό, ορίζει ως σύριγγα, 

λώτινο αυλό, είδος σάλπιγγας (γιατί φυσάτε χωρίς γλωσσίδα). Ο φώτιγξ 

χρησιμοποιούταν στην Αλεξάνδρεια και η λέξη πιθανός εμπεριέχει μια 

αιγυπτιακή ρίζα με το Ελληνικό πρόσφυγμα –ιγξ, κατ αναλογία προς το 

συριγξ. Αναπαραστάσεις στην τέχνη μαρτυρούν ότι υπήρχε φλάουτο όπου το 

εμφύσημα γινόταν στην άκρη του οργάνου και  φλάουτο όπου το εμφύσημα 

γινόταν πλευρικός. Ενα δείγμα του τελευταίου τύπου που βρέθηκε στην 

Αλικαρνασσό φυλάσσεται στο Βρετανικό μουσείο. Διαθέτει κοίλο επιστόμιο 

που υψώνεται ανεπαίσθητα πλευρικώς του σωλήνα. Επίσης η σύριγξ 

συναντάται σε μια ευρύτατη σειρά κοινωνικών πλαισίων όπως τους θρήνους, 

τις θυσίες, τα πολεμικά εμβατήρια, τους εορταστικούς χορούς και τον παιάνα. 
[3] 

 Η εφεύρεση του πολυκάλαμου αυλού αποδόθηκε στο θεό Πάνα. 

Σύμφωνα με το μύθο η νύμφη Σύριγξ για να αποφύγει τον θεό Πάνα που την 

κυνηγούσε μεταμορφώθηκε σε καλαμιά. Από αυτήν φτιάχτηκε ο πρώτος 

πολυκάλαμος αυλός. Τό όργανο αυτό πάντως στην Αρχαία Ελλάδα είχε 

ταπεινή θέση παρουσιαζόμενο συχνά ως χαρακτηριστικό όργανο των 

ποιημένων, ταυτόχρονα όμως και λίγο υποβαθμισμένη γιατί συνδέονταν με 

την λατρεία του Θεού Διονύσου. [3] 

Τα αρχαία φλάουτα ήταν ήδη γνωστά στην Κίνα, την ιαπωνία, την Ινδία και 

την Αίγυπτο πολύ παλιότερα από την δημιουργία του Αρχαιοελληνικού 

πολιτισμού. Πρωτόγονα φλάουτα είχαν βρεθεί σε αιγυπτιακούς τάφους, 

αιώνες πρίν την χριστιανική περίοδο. Περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο 

μουσικό όργανο το φλάουτο πρόβαλε στις αιγυπτιακές ζωγραφιές. Το αρχαίο 

φλάουτο ήταν λεπτό, μακρόστενο με ίσιο σωλήνα. [4]   .  

 

 

3) M.L.WEST, Αρχαία Ελληνική Μουσική 

4) Leonardo de Lorenzo, My complete story of the flute 
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Στη Δυτική Ευρώπη κυριαρχούσε από το μεσαίωνα μέχρι τα μέσα του 

18ου αιώνα η φλογέρα. Από αυτή την εποχή και μετά διαδόθηκε ο 

πλαγίαυλος, ο οποίος και χρησιμοποιείται σήμερα τελειοποιημένος ως όργανο 

της ορχήστρας. Μέχρι περίπου τα μέσα του 17ου  αιώνα ο σωλήνας του 

πλαγίαυλου ήταν ενιαίος με κυλινδρική διάτρηση. Στη συνέχεια 

παρουσιάστηκε, αρχικά στη Γαλλία, ένας τύπος που "σπάει" σε τρία τμήματα 

(σπαστός πλαγίαυλος 1780). Την κεφαλή, το μεσαίο τμήμα και τη βάση. Από 

αυτά, η κεφαλή είχε κυλινδρική διάτρηση, ενώ τα άλλα μέρη μία αντίστροφη 

κωνική. Ο λυώμενος τύπος πλαγίαυλου εξυπηρετεί την ακρίβεια στη διάτρηση 

και τη διόρθωση του ήχου με παρεμβολή μεσαίων τμημάτων διαφορετικού 

μήκους. [4] 

 

1.2) ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ  

 Ο σωλήνας του πλαγίαυλου είχε μέχρι το 170 αιώνα συνήθως 6 οπές. 

Τάπες και κλειδιά τοποθετήθηκαν αρχικά από Γάλλους κατασκευαστές με τη 

δημιουργία του λυόμενου τύπου. Στη διάρκεια του 18ου  αιώνα αυξήθηκε ο 

αριθμός των οπών σε 8 και μετά το 1800 σε ακόμη περισσότερες. Το 1832 

κατασκεύασε ο Th. Boehm ένα πλαγίαυλο με κωνική διάτρηση, στον οποίο οι 

οπές ήταν διαταγμένες αποκλειστικά με κριτήρια ακουστικά και όχι χειρισμού. 

Το 1847 ακολούθησε ο κυλινδρικός πλαγίαυλος με κεφαλή παραβολικής 

διάτρησης και βελτιωμένες τάπες, ο οποίος χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Το 

αρχικά ξύλινο αυτό όργανο κατασκευαζόταν κάποια εποχή από 

ελεφαντόδοντο, το 190  αιώνα και από γυαλί. Από τις αρχές του 20ου αιώνα 

κατασκευάζονται οι πλαγίαυλοι για χρήση στην ορχήστρα σχεδόν 

αποκλειστικά από μέταλλο (σύγχρονο σπαστό φλάουτο). [5] Κάποια από αυτά 

τα μοντέλα είναι δε ασημένια ή χρυσά. Κάποια από αυτά φαίνονται στην 

εικόνα 1.2 και 1.3 

 

 

 

 

 

 

5) Theobald Bohm, The Flute and the Flute playing, in Acoustical, Technical and 

Artistic Aspects 
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Εικ.1.2 Φλάουτo powel, http://powelflutes.com/ 

 

 

 

 

Εικ.1.2, 1.3, Φλάουτα από κράμα χρυσού, http://www.sankyoflute.com 

 

Πάρα πολλοί κατασκευαστες και φλαουτίστες συνέβαλαν στο να πάρει 

το φλάουτο η μορφή που έχει σημερα. (Lenglet, Libau, Linder Pfluger, Provet, 

Sculer, Schultze, Simpson, Lot Gilles, Gedney Caleb, Mason John, Krause, 

Reinecke John Santiago, και φυσικά ο Quantz. 
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2) ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΛΑΟΥΤΟΥ - ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΝΗΣ                                                               

ΣΤΗΛΗΣ : ΑΡΧΗ ΤΟΥ BERNOULLI. 

H αρχή του Bernoulli αναφέρει ότι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

σύστημα κάθε αύξηση της ταχύτητας θα συνοδεύεται από μείωση της 

πίεσης. Ένα απλό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση ενός μπουκαλιού με 

στενό στόμιο. Όταν φυσήξουμε πάνω από το στόμιο, η ταχύτητα του αέρα 

κατά μήκος του ανοίγματος δημιουργεί πτώση της πίεσης μέσα στο στόμιο και 

τραβά τον αέρα προς τα έξω. Αυτό το «αέριο ελατήριο» αρχίζει να ταλαντώνει 

και λογω μάζας του αέρα μέσα στο στόμιο παράγει συνεχώς ταλαντώσεις. 

 Στην ίδια αρχή βασίζεται και η αρχή λειτουργίας του φλάουτου. 

Ο μουσικός σχηματίζει με τα χείλη του μια κατάλληλα διαμορφωμένη στήλη 

αέρα την οποία κατευθύνει στο άνοιγμα τοποθετημένο κοντά στο ένα άκρο 

του οργάνου. Την ακριβή θέση των χειλιών του εκτελεστή σε σχέση με το 

επιστόμιο του οργάνου την ονομάζουμε «μάσκα» [6] 

 

2.1) ΑΕΡΟΦΩΝΑ- ΑΠΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΤΗΛΗ ΑΕΡΑ 

Μία στήλη αέρα και μια χορδή συμπεριφέρονται με παρεμφερή τρόπο. 

Ένας σωλήνας ανοιχτός από τα δύο άκρα θα παρουσιάσει συντονισμό με 

«κοιλιές» στο κάθε άκρο και ένα «δεσμό» στο κέντρο. Εδώ ο δεσμός 

αντιπροσωπέυει το μέγιστο της αέριας ταχύτητας και το ελάχιστο της πίεσης 

των αέριων σωματιδίων του αέρα. Η κοιλιά αντίθετα αντιπροσωπεύει το 

ελάχιστο της ταχύτητας και το μέγιστο της πίεσης. 

 Μέσα στο σωλήνα δημιουργείται ένα στάσιμο κύμα, με σημεία 

μέγιστης ταλάντωσης στο κάθε ανοιχτό άκρο. Όπως βλέπουμε ο θεμέλιος ή 

πρώτος αρμονικός σχηματίζεται στη μέση της κυματομορφής. Η συχνότητα 

στον πρώτο αρμονικό είναι :  

                                     

                                             

       

 Όπου c = η ταχύτητα του ήχου, σε (μ/sec)  και L = το μήκος του σωλήνα. 

                                                       

6)  John M. Eargle, Moυσική Ακουστική Τεχνολογία
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  Ο ανοιχτός σωλήνας συντηρεί όλα τα ακέραια  πολλαπλάσια  της θεμέλιας 

αρμονικής συχνότητας  (1ης  αρμονικής). Την περιγραφή, που δίνεται εδώ 

ακολουθεί το φλάουτο, καθώς είναι ακουστικά ανοιχτό και στα δύο άκρα του. 
[6] 

 

2.2) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

Σ ένα κλειστό σωλήνα από το ένα άκρο του, το μοντέλο ταλάντωσης 

που αναπτύσσεται είναι το παρακάτω. Ο θεμέλιος τρόπος δόνησης 

υποστηρίζει μόνο το ¼ λ και έτσι, η θεμέλια αρμονική στον κλειστό σωλήνα 

βρίσκεται μια οκτάβα χαμηλότερα απ’ ότι στον ανοιχτό σωλήνα του ίδιου 

μήκους.  Ακόμη οι αρμονικές που παρουσιάζονται στον κλειστό σωλήνα, είναι 

όλες περιττοί αριθμοί, εφόσον δεν μπορεί να δημιουργηθεί «κοιλιά» στο 

κλειστό άκρο που απαιτείται για τις άρτιες αρμονικές.  

Προφανώς ένας κλειστός σωλήνας δεν μπορεί να έχει κλειδιά γιατί τα 

ανοίγματα θα τον μετέτρεπαν σε ανοιχτό σωλήνα. Ο μοναδικός εκπρόσωπος 

αυτής της κατηγορίας στη σύγχρονη μουσική είναι ένα είδος αυλού που 

χρησιμοποιείται για ειδικά εφέ (slide flute).  Άλλη χρήση του κλειστού σωλήνα 

συναντάμε στον αυλό του Πάνα, ο οποίος αποτελείται από μια διατονική 

διάταξη κλειστών σωληνών, που διεγείρονται, καθώς ο εκτελεστής φυσά στην 

κορυφή του κάθε σωλήνα. [6] 

 

2.3) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 

Το ακουστικό μήκος του κλειστού σωλήνα είναι ελαφρώς μεγαλύτερο 

από το φυσικό μήκος του σωλήνα γιατί το μέγιστο της ταλάντωσης στο τέλος 

της μετάδοσης συνεχίζει να υπάρχει για κάποια μικρή απόσταση μετά από το 

φυσικό τελείωμα του σωλήνα. Για αυτό το λόγο, η τονικότητα ενός ηχητικού 

σωλήνα θα είναι ελάφρά χαμηλότερη, απο ότι υπολογίστηκε, με βάση το 

φυσικό του μήκος. Για κλειστό σωλήνα με ένα μόνο άκρο διάδοσης, ο 

διορθωτικός παράγοντας δίνεται στην παρακάτω εξίσωση. 

               

                                 Lεν. = L + 0.58 R 
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Όπου Lενεργό είναι το ενεργό μήκος του σωλήνα και όπου L φυσικό είναι 

είναι το φυσικό μήκος του και R είναι η ακτίνα της διατομής του σωλήνα. Για 

ανοιχτούς και από τα δύο άκρα σωλήνες, ο διορθωτικός παράγοντας της 

διπλασιάζεται.[6]                                   

 

2.4) ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

 Το ηχητικό φάσμα που παράγει το κανονικό σύστημα κλειδιών στο 

φλάουτο, μειώνοντας προοδευτικά το ακουστικό μήκος του σωλήνα είναι 

μόλις μεγαλύτερο από μια oκτάβα. Αν ο εκτελεστής φυσήξει δυνατότερα και 

διαμορφώσει κατάλληλα την αέρινη στήλη, το όργανο θα συντονίστει στη 

δεύτερη αρμονική με αποτέλεσμα το μουσικό φάσμα (έκταση του οργάνου) να 

αυξηθεί. Για να αναίβει σε ακόμη υψηλότερες εκτάσεις ο μουσικός πρέπει να 

χρησιμοποιήσει ένα συνδιασμό από (overblowing), αναμόρφωση της αέρινης 

στήλης και άνοιγμα των συγκεκριμένων οπών (κλειδιών) . Το αρμονικό 

φλάουτο είναι ένα όργανο που καταλήγει σε σωλήνες με μήκος διπλάσιο απο 

αυτό του ακουστικού του μήκους. Μια μικτή οπή (άνοιγμα) στο μέσo του 

σωλήνα αναιβάζει τον ήχο μια οκτάβα ψηλότερα από την τονικότητα του 

φυσικού του μήκους. Το άνοιγμα αυτό προκαλεί την αύξηση του ύψους, διότι 

δημιουργεί ένα μέγιστο ταλάντωσης στο μέσο της αέρινης στήλης. [6]  

 

2.5) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΤΟΥ ΦΛΑΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ FOURIER 

 Το πρώτο στάδιο είναι να πάρουμε ένα μέρος από ένα solo κομμάτι για 

φλάουτο και να το αναλύσουμε σύμφωνα με το Fast Fourier Analysis νότα 

νότα. Το FFΤ είναι μια απλή μαθηματική διαδικασία για την ανάλυση 

πολύπλοκων κυματομορφών, όπως είναι οι ήχοι των μουσικών οργάνων, με 

βάση το διαφορετικό εύρος των αρμονικών που τις αποτελούν. Στην εικόνα 

φαίνεται πώς μοιάζει ένα FFΤ. Στην εικόνα 2.1 βλέπουμε την αναπαράσταση 

της νότας Α στην χαμηλή οκτάβα. Στη μέση της οθόνης μπορούμε να 

παρατηρήσουμε μια στενή κορυφή που αναπαριστά την βασική θεμελιώδη 

αρμονική της νότας στα 440Hz, ανερχόμενη στο επίπεδο των 180dΒ. Στα 

δεξιά από αυτό είναι η δεύτερη αρμονική στα 440 Χ  2 = 880Hz, κάπου λίγο 

ψηλότερα επίπεδα στα -12dB. Λίγο πιο μακρυά και στα δεξιά είναι οι κορυφές 

που αναπαριστούν την 3η ,4η ,5η , 6η και 7η αρμονική μειώνοντας το επίπεδο 

μεταξύ -36 και -59dB. Στον κάτω μέρος της οθόνης μπορούμε να δούμε τον 

θόρυβο που κυμαίνεται από τα -64dB έως -77dB. [7]   

7) http://www.mcgee-flutes.com, Flute tune-Analyzing an existing tune-htm. 
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 Όσο ο θόρυβος παραμένει αρκετά χαμηλότερα από τις κορυφές δεν μας 

ανησυχεί. 

 

 

Εικόνα 2.1) Ανάλυση συχνοτήτων κατά τον Fourier, http://www.mcgee-

flutes.com/Flutetone-Analysing_an_existing_tune.htm 

 

Μια πρόκληση για εμάς είναι ότι αυτή η παραδοσιακή εμφάνιση της 

αναπαράστασης δεν είναι ικανή για μια σύγκριση. Αν απεικόνιζε κάποιο άλλο 

όργανο αντί για αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο να τα ξεχωρίσουμε.  
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Εικόνα 2.2)  Σχέση συχνοτήτων και αρμονικών, http://www.mcgee-

flutes.com/Flutetone-Analysing_an_existing_tune.htm 

 

 Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε την απεικόνιση των διαφόρων 

αρμονικών έναντι των συχνοτήτων τους. Η μέθοδος είναι ίδια με την FFΤ. 

Ενώνοντας τις κορυφές μπορούμε να διευκρινίσουμε όλες τις νότες και τις 

αρμονικές τους σαν γραφική παράσταση. 

Μπορούμε να κάνουμε κάποιες βασικές παρατηρήσεις βάση του γραφήματος. 

Η πρώτη είναι ότι όλες οι αρμονικές αρχίζουν να χάνουν ενέργεια  γύρω από 

το Α5, εκτός από το D5, οπότε έχουμε απώλεια συχνοτήτων στην 

συγκεκριμένη ηχογράφηση γύρω στα 880Hz. Η απώλεια συχνοτήτων είναι 

ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να μας ανησυχεί. Είναι η 

συχνότητα αυτή από την οποία και πάνω το φλάουτο δεν υποστηρίζει την 

αντήχηση. Η δεύτερη παρατήρηση έγκειται στο ότι έχουμε ακόμη μεγάλη 

απώλεια χαμηλών συχνοτήτων συχνοτήτων στην χαμηλή περιοχή του 

οργάνου (D4, H4 και H5), ενώ το D5 έχει μια ακόμη μεγαλύτερη απώλεια. Η 

τρίτη παρατήρηση είναι ότι η κλίση της καμπύλης της απώλειας συχνοτήτων 

μοιάζει λογική για 15dB ανά οκτάβα. [7]  
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Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε αντί να κάνουμε την αναπαράσταση των 

ποικίλων αρμονικών έναντι των συχνοτήτων τους, να τα οργανώσουμε με 

έναν αρμονικό αριθμό. Οπότε όλοι οι θεμελιώδεις αρμονικοί είναι στην στήλη 

ένα και όλοι οι δευτερεύοντες αρμονικοί είναι στη στήλη 2 κλπ. 

 

 

Εικόνα 2.3) http://www.mcgee-flutes.com/Flutetone-Analysing_an_existing_tune.htm 

 

Από αυτήν την αναπαράσταση προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία νότα αρκετά 

βολική να αναπαραστήσει γραφικά τον τόνο όλων των νοτών στο σύστημα 

του φλάουτου. Επομένως σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα αν 

πάρουμε μία νότα πχ. Β από ένα φλάουτο και προσπαθήσουμε να την 

συγκρίνουμε με μια νότα πχ F# από ένα άλλο.   
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  Εικόνα 2.4), Γραφική παράσταση φλάουτων διαφορετικού υλικού κατασκευής, 

http://www.mcgee-flutes.com/Flutetone-Analysing_an_existing_tune.htm 

 

Στην παραπάνω γραφική παράσταση βλέπουμε το κατά πόσο το υλικό 

κατασκευής επηρρεάζει την απόκριση συχνοτήτων. Εξετάστηκαν τα μεταλλικά 

φλάουτα του Boehm και των Muramatsu τα οποία διέφεραν μεταξύ τους μόνο 

για το λόγο του ότι ήταν φτιαγμένα από 7 διαφορετικά κράματα υλικών, 

κυμαινώμενα από ασήμι και πλατίνα έως σπάνια μίγματα χρυσού. Όλα τα 

φλάουτα που εξετάστηκαν είχαν Β πόδι, αλλά κανένα από αυτά δεν έδειξε να 

επηρρεάζει το αποτέλεσμα. [7] 
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Επίσης μελετήθηκαν 7 διαφορετικοί επαγγελματίες φλαουτίστες, όλοι παίκτες 

ορχήστρας. Όλοι είχαν το δικό τους τόνο και όπως αποδείχτηκε έδωσαν όλοι 

ακριβώς την ίδια απόκριση. [7] 

 

3) BΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΛΑΟΥΤΟΥ 

Το όργανο έχει μήκος περίπου 66cm και διαθέτει ένα ευέλικτο σύστημα 

κλειδιών που επινόησε το 1847 ο Γερμανός οργανοποιός Theobald Βohehm 

(1794-1881). Η διάμετρος της εσωτερικής διατομής του οργάνου είναι 

περίπου 19 mm και τα πλευρικά ανοίγματα είναι μεγάλα και καλύπτονται με 

τάπες. Κανονικά η χαμηλότερη νότα του φλάουτου είναι η C, (1η βοηθητική 

κάτω από το πεντάγραμο) αλλά διατίθεται μία προέκταση Β  (1
η βοηθητική 

κάτω από το πεντάγραμμο) η οποία αυξάνει το μήκος του ηχητικού σωλήνα 

κατά 5 cm. 

Το φλάουτο παράγει όλη την οικογένεια των αρμονικών, καθώς με 

κατάλληλα δυνατότερο φύσημα (οverblowing), παράγει διαστηματικές 

εκτάσεις οκτάβας (2ος  αρμονικός 2ος υπερτόνιος), δωδεκάτης (3ος αρμονικός), 

δεκάτης πέμπτης (4ος αρμονικός) και δεκάτης εβδόμης (5ος αρμονικός). Στο 

φλάουτο δεν υπάρχει κλειδί οκτάβας οπου υποβοηθάει το μουσικό να παράγει 

τις ανώτερες εκτάσεις, αλλά ο μουσικός προσαρμόζει με χειλικό μυικό έλεγχο 

τη «μάσκα» (embouchure), στενεύοντας την αέρια στήλη. Η ακριβής 

προσαρμογή της μάσκας του παρέχει επαρκή δυναμική περιοχή σε όλες τις 

εκτάσεις. Σημειώστε ότι η συνολική δυναμική περιοχή, που μπορεί να παράγει 

το φλάουτο είναι 3 οκτάβες, με ανώτατο πρακτικό όριο το D7 (6
η βοηθητική 

πάνω από το πεντάγραμμο). 

 Τo ύψος στο πίκολο είναι μία οκτάβα υψηλότερα από το 

φλάουτο και το συνολικό του μήκος είναι περίπου 30.5cm. Το ακούστικό 

φάσμα εκτείνεται από D5 μέχρι D8. Τo άλτο φλάουτο έχει μήκος μόλις 

μεγαλύτερο από 86cm και φάσμα που σπάνια εκτείνεται απο G3 μέχρι D6. Τo 

μπάσο φλάουτο, που χρησιμοποιείται πιο σπάνια έχει μια οκτάβα χαμηλότερα 

από το φλάουτο, μήκος 132cm και ακουστικό φάσμα από D3 μέχρι G5. 
[6] 
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3.1) ΕΙΔΗ ΦΛΑΟΥΤΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ. 

 Το σύγχρονο φλάουτο προήλθε από εφευρέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν κατα το 1832 και το 1847 από το βαυαρό χρυσοχόο και 

δεξιοτέχνη του φλάουτου Τheobald Boehm, και στη συνέχεια τροποποιήθηκε 

από πολλούς άλλους άλλους κατασκευαστές. Από τις αρχές του 20ου αιώνα 

γίνεται το πιο διαδεδομένο είδος στην ευρώπη και την Αμερική.  

Τα είδη του φλάουτου που χρησιμοποιούνται σήμερα στην ευρωπαική 

μουσική είναι, ξεκινώντας από κάτω στην εικόνα το piccolo φλάουτο σε ντο, 

Εb φλάουτο, φλάουτο σε ντο με κλειστές τρύπες, φλαόυτο σε ντο με ανοιχτές 

τρύπες, και σιb πόδι (στο τελευταίο σπαστό κομμάτι υπάρχει και το σιb, 

πρόσθετο κομμάτι που επεκτείνει την οκτάβα κατά ένα ημιτόνιο), άλτο 

φλάουτο σε σολ, και μπάσο φλαόυτο σε ντο. (εικόνα) 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1) Η οικογένεια του φλάουτου, 

http://www.markshep.com/flute/Finding.htm 
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Με δύο εξαιρέσεις το εύρος του φλάουτου κυμαίνεται από ντο πρώτη 

βοηθητική κάτω από το πεντάγραμμο έως και σι 5η βοηθητική πάνω από το 

πεντάγραμμο. Οι εξαιρέσεις είναι το πίκολο που η χαμηλότερη τους νότα 

φτάνει έως και ρε κάτω από την πρώτη γραμμή του πενταγράμμου και το 

φλάουτο ορχήστρας το οποίο περιλαμβάνει χαμηλό σι κάτω από την πρώτη 

βοηθητική του πενταγράμμου. Αυτό το σι δεν μπορεί να θεωρηθεί ώς στάνταρ 

χαρακτηριστικό για αυτό και οι συνθέτες πάντα γράφουν μία εναλλακτική 

σελίδα για τους εκτελεστές που το όργανό τους δεν περιλαμβάνει αυτό το  

χαμηλό σι. 

Τα φλάουτα  έχουν το παρακάτω φυσικό δυναμικό εύρος. Η χαμηλή 

οκτάβα χαρακτηρίζεται από ζεστό και σκοτεινό ήχο αλλά με μικρή ικανότητα 

να είναι διαπεραστικός. Το μεσαίο επίπεδο έχει έναν φωτεινότερο ήχο που 

ξεχωρίζει. Η ψηλή οκτάβα έχει λαμπερό διαπεραστικό ήχο και όταν χρειάζεται 

οξύ. Η ικανότητα του εκτελεστή να υπερνικήσει αυτά τα φυσικά 

χαρακτηριστικά εξαρτάται από τις ικανότητες του ως εκτελεστής αλλά και από 

τα προσόντα και τις δυνατότητες του φλάουτου. 

 Τα φλάουτα είναι πολύ ευκίνητα όργανα ικανά για πολύ γρήγορες 

ατάκες (τεχνική άρθρωσης, συνδιασμός γλώσσα και αέρα) και εκτελέσεις 

(γρήγορα περάσματα κλιμακών και φράσεων σε έργα). Το διπλό και τριπλό 

στακάτο (τεχνική χτυπήματος της γλώσσας πίσω από τα δόντια για τη 

δημιουργία μικρής ατάκας, ή πιο δυνατής) είναι οι στάνταρ τεχνικές για όλους 

τους δεξιοτέχνες του οργάνου όπως και τα γρήγορα περάσματα κλιμάκων ή 

και η τεχνική των πλατιών χειλιών το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να 

χαμηλώνει το κούρδισμα του οργάνου. 

 Όλα τα φλάουτα απαιτούν μεγάλη ποσότητα αέρα και ευκαιρίες για 

αναπνοή πρέπει να παρέχονται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης. Όσο 

μεγαλύτερο είναι το όργανο τόσο περισσότερος αέρας απαιτείται και είναι 

δυσκολότερο να ακούγεται δυνατά στην χαμηλή περιοχή. Το άλτο και το 

μπάσο φλάουτο παρουσιάζουν τα πιο σοβαρά προβλήματα στις αναπνοές και 

για αυτό το λόγω τα σόλο σε αυτά τα όργανα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη 

συνοδεία. Για τον ίδιο λόγω τα μπάσο φλάουτα συχνά ακούγονται με 

ηλεκρονική ενίσχυση να παίζουν κατα κύριο λόγω μικρές φράσεις. Μεγάλα 

περάσματα χωρίς παύσεις μπορούν να εκτελεστούν από δύο ή και 

παραπάνω φλάουτα εναλασσόμενα και αλληλοσυμπληρούμενα το ένα με το 

άλλο. Τρίλιες και βιμπράτο είναι τεχνικές που απαιτούνται για το ακουστικό 

ρεπερτόριο του φλάουτου. [8] 

 

8)Σημειώσεις για το μάθημα Οργανογνωσία, Διδάσκων Αθανάσιος Ζέρβας 
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4) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ –ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

4.1) ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Γενικά σε όλους τους τύπους μικροφώνων το ηχητικό κύμα προσπίπτει 

σε μια επιφάνεια (τη μεμβράνη ή το διάφραγμα) η οποία μετατοπίζεται 

συνεχώς μπρος και πίσω ανάλογα με τις χρονικές μεταβολές της πίεσης του 

ηχητικού κύματος. Η διαφοροποίηση στην αρχή λειτουργίας των μικροφώνων 

προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο η κίνηση της μεμβράνης μετατρέπεται 

σε ηλεκτρικό σήμα. Έτσι τα μικρόφωνα διακρίνονται σε δυναμικά, πυκνωτικά, 

ταινίας και κρυσταλλικά. Τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα μικρόφωνα είναι 

τα δυναμικά και τα πυκνωτικά.   

Από άποψη κατασκευής και λειτουργίας, σε κάθε μικρόφωνο 

διακρίνουμε τα εξής τρία μέρη : 

1.  Η κάψα (capsule). Πρόκειται για το βασικό μηχανισμό της μετατροπής 

και τοποθετείται στο μπροστινό μέρος του μικροφώνου. Συνήθως είναι 

κάποια μορφή αναρτημένης μεβράνης, ευαίσθητη στις ταλαντώσεις του 

ήχου,που είναι συνδεδεμένη με ένα μηχανισμό που μετατρέπει τις 

κινήσεις της σε ηλεκτρικό σήμα. Κατά βάση  αυτή είναι το μικρόφωνο 

και όλα τα άλλα υπάρχουν, για να υποστηρίξουν τη λειτουργία της. 

Υπάρχουν μικρόφωνα με περισσότερες από μια κάψες. 

2. Τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρομαγνητικά κυκλώματα. Πρόκειται για τα 

ενεργά ή παθητικά κυκλώματα μετασχηματισμού, τροφοδοσίας, 

ενίσχυσης κ.λ.π, που συνοδεύονται από καλώδια συνδέσεων, την 

παροχή σύνδεσης με το εξωτερικό καλώδιο και τις μηχανικές διατάξεις 

(αναρτήσεις απόσβεσης κραδασμών κ.λ.π) 

3. Το κέλυφος ή το σώμα. Παρέχει το μέσο, στο οποίο τοποθετούνται 

συνδέονται και προστατεύονται εσωτερικά όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήματά του, αλλά και μέσω του οποίου το κρατάμε και το 

τοποθετούμε. Παίζει όμως και πολύ σημαντικό ρόλο στην ίδια την 

ηχητική συμπεριφορά του μικροφώνου. Πρώτον, αρνητικά 

εμποδίζοντας την διάδοση του ήχου προς το διάφραγμα και 

δημιουργώντας διάφορους συντονισμούς και δεύτερον θετικά, 

αποτελώντας μέρος του ακουστικού κυκλώματος (με τους διάφορα 

ανοίγματα που διαθέτει) που κατευθύνει, αλλά και καθορίζει το είδος 

της ακουστικής λειτουργίας του. [9] 

 

 

9) Σημειώσεις για το μάθημα Εργαστήρι Μουσικής Τεχνολογίας, Διδάσκων Μιχάλης 

Νηστικάκης  
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Δεν έχει βρεθεί ακόμη κάποιος άμεσος τρόπος μετατροπής των 

ταλαντώσεων του αέρα απευθείας σε ηλεκτρισμό. Έτσι, όλοι οι 

κατασκευαστές μικροφώνων καταφεύγουν στη χρήση μιας πολύ ελαφριάς 

και λεπτής επιφάνειας-μεμβράνης που στηριζόμενη στα άκρα της, έχει τη 

δυνατότητα να κινείται μπρός και πίσω δονούμενη υπό την επίδραση της 

ακουστικής ενέργειας, του ηχητικού κύματος που προκείπτει σε αυτή και 

ονομάζεται διάφραγμα (diaphragm) και είναι το βασικότερο στοιχείο της 

κάψας. Για να επιτευχθεί η πιο πιστή μετατροπή πρέπει : 

1. Nα φτάσει στο διάφραγμα ένα πιστό αντίγραφο του ήχου. 

2. Το διάφραγμα να ταλαντωθεί με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά 

που έχει η κυματομορφή του προσπίπτοντος ήχου. 

3. Οι κινήσεις του διαφράγματος (μηχανική ενέργεια) να 

μεταφραστούν σ ένα ακριβές αντίγραφο μεταβολών τάσης ή 

ρεύματος (ηλεκτρική ενέργεια). Στη συνέχεια θα δούμε τους 

διάφορους τύπους μικροφώνων, αναλόγως της αρχής 

λειτουργίας τους. Υπάρχουν πολλά κριτήρια διαχωρισμού των 

μικροφώνων και θα τα εξετάσουμε κατά ομάδες. [9] 

 

4.2) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ. 

α) Μικρόφωνα Πίεσης (pressure Traducers). Το διάφραγμα είναι τεντωμένο 

στην μπροστινή άκρη ενός σφραγισμένου, κλειστού θαλάμου. Πρακτικά 

υπάρχει μία πολύ μικρή τρύπα, που επιτρέπει τη δημιουργία των μεταβολών 

της πίεσης χωρίς να προκαλείται φθορά, γιατί αλλιώς θα μιλούσαμε για 

βαρόμετρο. Έτσι έχουν εκτεθειμένο μόνο το μπροστινό μέρος τους και το 

αποτέλεσμα που παράγεται, εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη πίεση 

μπροστά από το μικρόφωνο. Αντίθετα από την ανθρώπινη ακοή που είναι 

επιλεκτική, τα μικρόφωνα αποκρίνονται σε κάθε ήχο, σε καθετί που θα τους 

μεταβάλλει την πίεση στο διάφραγμα. Ταυτόχρονα τα ηχητικά κύματα, λόγω 

της περίθλασης, απλώνονται σε όλο το χώρο και προσπερνάνε τα φυσικά 

εμπόδια (ιδιαίτερα αν είναι μικρά). Έτσι ένα τέτοιο μικρόφωνο πιάνει όλους 

τους ήχους, ανεξάρτητα της διέυθυνσης από τη οποία έρχονται. Στην 

πραγματικότητα, αυτό έχει σχέση και με τη συχνότητα (λόγω περίθλασης και 

κατευθυντικότητας), με συνέπεια να είναι περισσότερο επιλεκτικά όσο 

ανεβαίνει η συχνότητα σε σχέση με το μέγεθος του διαφράγματος. [9] 
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β) Μικρόφωνα ταχύτητας ή διαφορών πίεσης (pressure Gradient 

Transducers). Σ΄αυτά το διάφραγμα αιωρείται στον αέρα στηριζόμενο στα 

άκρα σ΄ενα συμμετρικό περιμετρικό πλαίσιο. Έχει εκτεθειμένες και τις δύο 

πλευρές του στα ηχητικά κύματα. Αν το διάφραγμα ήταν πρακτικά χωρίς 

βάρος, τότε θα ακολουθούσε τέλεια τις μεταβολές της ταχύτητας των μορίων 

του αέρα. Προφανώς δεν είναι αβαρές, με συνέπεια να απαιτείται μια διαφορά 

πίεσης μεταξύ των αντίστοιχων μπροστινών και πίσω σημείων του 

διαφράγματος. Όταν λοιπόν η διεύθυνση του ήχου είναι ακριβώς κάθετη στο 

διάφραγμα (0° ή 270°), η κίνηση και η τάση μηδενίζονται. Δεν έχουμε καθόλου 

σήμα εξόδου. Αυτο γιατί σε κάθε σημείο κατα μήκος του διαφράγματος 

φτάνουν κάθε στιγμή στη μπροστινή και την πίσω πλευρά του δύο εντελώς 

ίδια, αλλά αντίθετης φάσης, αντίγραφα του ήχου. Το άθροισμά τους μας δίνει 

μηδέν διαφορά πίεσης, άρα και κίνησης και τάσης. Έτσι τα μικρόφωνα 

ταχύτητας ή διαφοράς πίεσης αποκρίνονται εξίσου καλά στους ήχους που 

έρχονται από μπροστά και από πίσω, αλλά καθόλου σε αυτούς που φτάνουν 

από τα πλάγια. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ατυχώς τα μικρόφωνα ταχύτητας 

δεν μπορούν να ξεχωρίσουν αν οι διαφορές ταχύτητας οφείλονται στον ήχο ή 

στον άνεμο, με συνέπεια να είναι πιο ευαίσθητα στον θόρυβο του αέρα, απο 

ότι τα πίεσης (παντοκατευθυντικά) [9]  

4.3) ΤΥΠΟΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ 

4.3.1) ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ (Dynamic microphones)  

 Τα δυναμικά μικρόφωνα αποτελούνται από το κυρίως σώμα και την 

κάψα. Πίσω και πάνω στο διάφραγμα, το οποίο βρίσκεται μέσα στην κάψα, 

είναι ένα πηνίο το οποίο αιωρείται σε ένα μόνιμο μαγνητικό πεδίο. 

Όταν τα ηχητικά κύματα πέσουν πάνω στο διάφραγμα, τότε το 

διάφραγμα εκτελεί ταλάντωση που δικόπτει τις σταθερές γραμμές της 

μαγνητικής ροής η οποία παρέχεται από τον μαγνήτη. Κάθε φορά που το 

πηνίο εκτελεί κινήσεις μέσα στo μαγνητικό πεδίο προκαλείται μια ηλεκτρική 

εναλλασόμενη τάση μέσα στο σύρμα την οποία παίρνουμε από την έξοδο του 

μικροφώνου. Το μέγεθος της ηλεκτρικής τάσης που προκαλείται από το πηνίο 

είναι ανάλογο του αριθμού των γραμμών της ροής του πηνίου και της 

ταχύτητας με την οποία αυτό κινείται μέσα στο μαγνητικό πεδίο. Οι 

εναλλασόμενες ταλαντώσεις του διαφράγματος προσδιορίζονται από τη 

συχνότητα του σήματος. Αυτή η ηλεκτρική τάση ονομάζεται μικροφωνικό 

ρεύμα . Λόγω των κινήσεων που εκτελεί το πηνίο μέσα στο μαγνητικό πεδίο 

του δυναμικού μικροφώνου, τα μικρόφωνα αυτά αναφέρονται και σαν 

μικρόφωνα κινητού πηνίου.[10]  

10) Ηχοληψία, Η Δημιουργία με την Σύγχρονη Τεχνολογία, Δημήτρης Δώδης. 
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Στις φωτογραφίες 4., 4.2 και 4.3 βλέπουμε την εσωτερική δομή ενός 

δυναμικού μικρόφωνου. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.1) Αρχή λειτουργίας Δυναμικού μικροφώνου, Σημειώσεις για το μάθημα της 

Ηλεκτρακουστικής, Διδάσκων  Μιχάλης Νηστικάκης, Θεσσαλονίκη 2007. 

 

 

 

Εικόνα 4.2) Εσωτερική δομή δυναμικού 

μικροφώνου,www.encyclopediaofmoderrnmusic.com 
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Εικόνα 4.3) Εσωτερική δομή δυναμικού μικροφώνου, Σημειώσεις για το μάθημα της 

Ηλεκτρακουστικής, Διδάσκων Μιχάλης Νηστικάκης, Θεσσαλονίκη 2007. 
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4.3.2) ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (Ribbon microphones)  

 Τα μικρόφωνα ταινίας είναι ένας τύπος δυναμικού μικροφώνου τα 

οποία χρησιμοποιούν μια ευαίσθητη ταινία αλουμινίου κατάλληλα διπλωμένη 

ανάμεσα στους πόλους ενός μαγνήτη η οποία παίζει το ρόλο του 

διαφράγματος που πάλλεται από τα ηχητικά κύματα. Όταν η ταινία κινείται 

υπό την πίεση των ηχητικών μεταβολών διαπερνά τις γραμές που παράγονται 

από την διαρκή μαγνητική ροή και έτσι προκαλείται τάση στην ταινία. Αυτή η 

ηλεκτρική τάση γίνεται σήμα εξόδου του μικροφώνου. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

λόγω της χαμηλής αντίστασης εξόδου (0,1 Ω), τα μικρόφωνα ταινίας 

περιέχουν ένα ενσωματωμένο μετασχηματιστή προσαρμογής ο οποίος 

κρίνεται απαραίτητος για να αυξήσει την σύνθετη αντίσταση εξόδου του 

μικροφώνου. [10]  

Το πλεονέκτημα του μικροφώνου ταινίας είναι ότι λόγω της χαμηλής 

μάζας της ταινίας παρουσιάζει βελτιωμένη απόκριση στις υψηλές συχνότητες 

και στα γρήγορα μεταβαλλόμενα σήματα (transients) όπως αυτά που 

συναντώνται στη μουσική. Τα μικρόφωνα ταινίας παρουσιάζουν ευαισθησία 

στις μηχανικές δονήσεις και στα απότομα χτυπήματα και στα «φυσήματα». [9] 

Αρχή λειτουργίας μικροφώνου ταινίας. Στις φωτογραφίες 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 και 

4.8 βλέπουμε την αρχή λειτουργίας του μικροφώνου ταινίας 

 

  

 

Εικόνα 4.4) Αρχή λειτουργίας μικροφώνου ταινίας, Σημειώσεις για το μάθημα 

της Ηλεκτρακουστικής, Διδάσκων Μιχάλης Νηστικάκης, Θεσσαλονίκη 2007 
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Εικόνα 4.5) Σημειώσεις για το μάθημα της Ηλεκτρακουστικής, Διδάσκων  

Μιχάλης Νηστικάκης, Θεσσαλονίκη 2007  

 

Εικόνα 4.6) Σημειώσεις για το μάθημα της Ηλεκτρακουστικής, Διδάσκων Μιχάλης 

Νηστικάκης, Θεσσαλονίκη 2007 
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Εικόνα 4.7) Εσωτερική δομή μικροφώνου ταινίας-Ribbon, Σημειώσεις για το μάθημα 

της Ηλεκτρακουστικής, Διδάσκων Μιχάλης Νηστικάκης,Θεσσαλονίκη 2007 

 

                                                  

Εικόνα 4.8) Εσωτερική δομή μικροφώνου ταινίας-Ribbon, 

www.encyclopediaofmodernmusic.com 

 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε ένα μικρόφωνο ταινίας που 

χρησιμοποιούσαν το 1930 στο BBC για την αναμετάδοση των ειδήσεων. 
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Εικόνα 4.9) Μικρόφωνο ταινίας Marconi, Science and society 

http://www.superstock.com/stock-photos-images. 

 

  

Εικόνα 4.10) Στην παραπάνω φωτογραφία βλέπουμε ένα Reslo RB μικρόφωνο 

ταινίας, www.flikr ,the Beatles. 

 

 

 

http://www.superstock.com/stock-photos-images
http://www.flikr/
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4.3.3) ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ (Condenser microphones) 

 Λειτουργούν με βάση τις αρχές ηλεκτροστατικής αντί της 

ηλεκτρομαγνητικής που λειτουργούν τα δυναμικά μικρόφωνα 

 Αποτελούνται από το κυρίως σώμα και την κάψα. Μέσα στην κάψα 

υπάρχουν δύο διαφράγματα, ένα κινητό και ένα σταθερό. [10] 

 Το κινητό διάφραγμα είναι ουσιαστικά ο ένας από τους δύο οπλισμούς 

ενός φορτισμένου πυκνωτή, ενω ο άλλος οπλισμός είναι σταθερός. Οι 

μετακινήσεις του ενός οπλισμού προκαλούν αλλαγές στη χωρητικότητα του 

πυκνωτή και αφού το φορτίο διατηρείται σταθερό, προκαλούνται μεταβολές 

τάσης στα άκρα του ανάλογα της πίεσης του ηχητικού κύματος. Η 

χωρητικότητα του πυκνωτή προσδιορίζεται από την έκθεση και την επιφάνεια 

των διαφραγμάτων (τα οποία είναι σταθερής αξίας), από το υλικό που 

υπάρχει μεταξύ των διαφραγμάτων, (το οποίο είναι αέρας ), και από τη 

απόσταση που έχουν μεταξύ τους τα διαφράγματα (η οποία μεταβάλλεται από 

την ηχητική πίεση). Το φορτίο του πυκνωτή διατηρείται σταθερό με 

τροφοδοσία του μικροφώνου από μια εξωτερική πηγή συνεχούς τάσης (9-52V 

DC phantom power). Ηλεκτρόνια προσελκυώμενα από την πλάκα που είναι 

συνδεδεμένη με την θετική πλευρά του τροφοδοτικου μετακινούνται δια μέσω 

μιας υψηλής αντίστασης στην πλάκα με την αρνητική πλευρά του 

τροφοδοτικού. Η αντίσταση καθορίζει την ένταση του ρεύματος. Αν πέσει ένα 

ηχητικό κύμα πάνω στο μικρόφωνο η χωρητικότητα της κεφαλής αλλάζει. 

Όταν η απόσταση μεταξύ των πλακών ελλατωθεί η χωρητικότητα αυξάνεται 

και όταν η απόσταση αυξηθεί η χωρητικότητα ελαττώνεται. 

 Σύμφωνα με τον τύπο το Q, C, V, είναι αλληλένδετα έτσι αν το φορτίο 

είναι σταθερό και αλλάξουμε τη χωρητικότητα με την πίεση ενός ηχητικού 

κύματος η τάση πρέπει να αλλάξει ανάλογα, επαληθεύοντας την εξίσωση. Η 

υψηλή αντίσταση συνδιαζόμενη με τη χωρητικότητα των πλακών του 

πυκνωτή παράγει ένα κύκλωμα σταθερού χρόνου το οποίο είναι μεγαλύτερο 

σε διάρκεια από έναν κύκλο (1 Hz) ακουστικής συχνότητας.  
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Ο σταθερός χρόνος του κυκλώματος είναι η μέτρηση του χρόνου που 

χρειάζεται ο πυκνωτής να φορτιστεί και να εκφορτιστεί. Από τη στιγμή που η 

αντίσταση εμποδίζει το φορτίο του πυκνωτή να μεταβάλλεται με τις γρήγορες 

αλλαγές στη χωρητικότητα, που προέρχονται από τις ηχητικές πιέσεις, η τάση 

διαμέσω του πυκνωτή πρέπει να αλλάξει σύμφωνα με τον τύπο:  

 

                                                 

                                                  ΔV: Q/ΔV 

 

Όπου Q= το φορτίο του πυκνωτή, C = η χωρητικότητα του πυκνωτή, V= η 

τάση σε Volts 

 Η αντίσταση και ο πυκνωτής είναι στη σειρά με το τροφοδοτικό, έτσι 

ώστε το σύνολο της πτώσης τάσης να είναι ίσο με την τάση τροφοδοσίας του 

μικροφώνου. Όταν η τάση του πυκνωτή αλλάζει, η τάση της αντίστασης 

αλλάζει εξίσου αλλα προς στην αντίθετη κατέυθυνση. Η τάση της αντίστασης 

τότε γίνεται σήμα εξόδου. Από τη στιγμή που το σήμα εξόδου είναι χαμηλού 

επιπέδου και υψηλής αντίστασης ενισχύεται, από τον ενσωματωμένο 

προενισχυτή που βρίσκεται στο σώμα του μικροφώνου, για να εμποδίσει το 

βόμβο και την απώλεια σήματος που θα μπορούσε να εμφανιστεί. Η απώλεια 

σήματος και ο βόμβος μπορεί να οφείλονται στην αντίσταση των καλωδίων 

και σε άλλους παράγοντες (πχ αν ο προενισχυτής είναι σε απόσταση από την 

κάψα). Αυτή η προενίσχυση του μικροφώνου είναι ένας άλλος λόγος που 

πολλά πυκνωτικά μικρόφωνα χρειάζονται τροφοδοτικό. [9][10] 
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Εικόνα 4.11) Σημειώσεις για το μαθημα Ηλεκτρακουστική, Διδάσκων Μιχάλης 

Νηστικάκης, Θεσσαλονίκη 2007 

 

                                      

 

Εικόνα 4.12) Eσωτερική δομή πυκνωτικού μικροφώνου, 

https://microphones.audiolinks.com/microphones.shtml 

 

https://microphones.audiolinks.com/microphones.shtml
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Εικόνα 4.13) Σημειώσεις για το μαθημα Ηλεκτρακουστική, Διδάσκων Μιχάλης 

Νηστικάκης, Θεσσαλονίκη 2007 

 

Στις εικόνες 4.14 και 4.15  βλέπουμε ένα πυκνωτικό μικρόφωνο MXLV88 και 

ένα MXL704. 



35 
 

          

Εικόνα 4.14) http://www.americanmusical.com/Item--i-MAS-V88, 

 

 

 

Εικόνα 4.15) πυκνωτικό μικρόφωνο MXL704, http://www.theacademyofsound.co.uk 
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 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΚΝΩΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 Κάθε προενισχυτής που βρίσκεται μέσα σε κάποιο μικρόφωνο, σαν 

ενεργός βαθμίδα χρειάζεται κάποια τροφοδότηση. Εδώ θα εξετάσουμε την 

περίπτωση εξωτερικού τροφοδοτικού για πυκνωτικά μικρόφωνα. Το 

τροφοδοτικό αυτό θα πρέπει να παρέχει τάση όχι μόνο στον ενσωματωμένο 

προενισχυτή του πυκνωτικού μικροφώνου, αλλά και μια πολική τάση στο 

διάφραγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται ξεχωριστός αγωγός για κάθε μια 

από αυτές τις τάσεις. Οι κατασκευαστές  των σύγχρονων πυκνωτικών 

μικροφώνων σχεδιάζουν τα μικρόφωνα τους έτσι ώστε να απαιτείται μια μόνο 

τιμή τάσης για την τροφοδοσία τους. Ξεχωριστή πολική τάση τροφοδότησης, 

χρησιμοποιείται όταν απαιτείται μεταβολή του πολικού διαφράγματος σε 

απόσταση από το μικρόφωνο. Αυτό συμβαίνει σε συγκεκριμένους τύπους 

μικροφώνων και το αναφέρει ο κατασκευαστής τους. [10] 

 

4.3.4) ΕΛΕΚΤΡΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ (Electret microphones) 

 Τα ελεκτρέτ μικρόφωνα λειτουργούν με βάση τις ίδιες αρχές που 

λειτουργούν και τα πυκνωτικά. Εκτός του ότι η πολική τάση είναι διαρκώς 

αποθηκευμένη στις πλάκες της κάψας με τη μορφή ενός ηλεκτροστατικού 

φορτίου έτσι ώστε δεν χρειάζεται ηλεκτρικό τροφοδοτικό. Η υψηλή αντίσταση 

της εξόδου απαιτεί επιπλέον ένα προενισχυτή για να αυξήσει το επίπεδο και 

να χαμηλώσει την αντίσταση εν τούτοις όμως μια εσωτερική μπαταρία 

τροφοδοτικού συχνά απαιτείται. [10] 
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Εικόνα 4.16) Αρχή λειτουργίας ελεκτρέτ μικροφώνου, http://www.electro-tech-

online.com 

 

 

 

Εικόνα 4.17) Ελεκτρέτ μκρόφωνο, Σημειώσεις για το μαθημα Ηλεκτρακουστική, 

Διδάσκων Μιχάλης Νηστικάκης, Θεσσαλονίκη 2007 

 



38 
 

 

4.3.5) ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΑΝΘΡΑΚΑ  

Είναι από τους παλαιότερους τύπους μικροφώνων. Στα μικρόφωνα 

αυτά οι μικροσκοπικοί κόκκοι άνθρακα βρίσκονται μεταξύ δύο πλακών μιας 

σταθερής και μιας κινητής. Οι δονήσεις της κινητής πλάκας προκαλούν 

σχεδόν γραμμικές μεταβολές στην ωμική αντίσταση Rc που εμφανίζεται  

μεταξύ των πλακών. Για την λειτουργία τους απαιτείται κάποια εσωτερική 

αντίσταση DC τάση πόλωσης Vo. 

Τα μικρόφωνα αυτά είναι μέτριας ευαισθησίας με σχετικά υψηλή στάθμη 

θορύβου και μειωμένο εύρος απόκρισης συχνοτήτων. Πολλές φορές 

χρησιμοποιούν κάποιο μετασχηματιστή προσαρμογής αντίστασης (step up 

transformer). Είναι μικρόφωνα χαμηλού κόστους, μεγάλης αντοχής στην 

κακομεταχείριση ενώ η εφαρμογή τους περιορίζεται μόνο σε τηλεπικοινωνιακά 

συστήματα στα οποία δεν είναι πρωτεύουσας σημασίας η απόκριση 

συχνοτήτων (πχ στα τηλέφωνα ή σε διάφορες στρατιωτικές εφαρμογές). [9] 

 

  

 

Εικόνα 4.18) Μικροφωνο άνθρακα, εσωτερική δομή, Σημειώσεις για το μαθημα 

Ηλεκτρακουστική, Διδάσκων  Μιχάλης Νηστικάκης, Θεσσαλονίκη 2007. 
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Στις εικόνες 4.19 και 4.20 φαίνονται μερικά μικρόφωνα άνθρακα. 

  

 

Εικόνα 4.19) Σημειώσεις για το μαθημα Ηλεκτρακουστική, Διδάσκων Μιχάλης 

Νηστικάκης, Θεσσαλονίκη 2007 

 

 

Εικόνα 4.20) Σημειώσεις για το μαθημα Ηλεκτρακουστική, Διδάσκων  Μιχάλης 

Νηστικάκης, Θεσσαλονίκη 2007 
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4.3.6) ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 

(Crystal microphone) 

 Είναι μικρόφωνα πολύ μικρού μεγέθους, πολύ μεγάλης ευαισθησίας 

και παρέχουν υψηλή τάση εξόδου. Χρησιμοποιούν μία ή πολλές κατάλληλα 

κομμένες λεπτές φέτες κρυσταλλικών ή κεραμικών υλικών (quarτz). Η κοπή 

του κρυστάλλου γίνεται έτσι ώστε να παρουσιάζει έντονο το πιεζοηλεκτρικό 

φαινόμενο ή το φαινόμενο της ηλεκτροσυστολής. Αυτό σημαίνει ότι όταν 

ασκηθεί πάνω στον κρύσταλλο κάποια μηχανική πίεση κατά μία διεύθυνση, 

τότε αναπτύσσεται κατά κάποια άλλη διεύθυνση μια ηλεκτρική διαφορά 

δυναμικού (EMF) η οποία είναι ανάλογη της ασκούμενης πίεσης ή του 

τετραγώνου της. Για την λειτουργία τους τα μικρόφωνα αυτά δεν απαιτούν 

εξωτερική DC τάση πόλωσης. Παρουσιάζουν μειωμένη απόκριση υψηλών 

συχνοτήτων και χρησιμοποιούνται σε ακουστικά βαρύκοων ή σε μετρήσεις 

δονήσεων. Τα μικρόφωνα αυτά είναι ευαίσθητα σε μεταβολές υγρασίας και σε 

θερμοκρασίες περιβάλλοντος. [9] 

Στην εικόνα 4.21 και 4.22 φαίνεται η αρχή λειτουργίας του κρυσταλλικού 

μικροφώνου 

 

 

 

Εικόνα 4.21) Σημειώσεις για το μαθημα Ηλεκτρακουστική, Διδάσκων Μιχάλης 

Νηστικάκης, Θεσσαλονίκη 2007 
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Eικόνα 4.22) Eσωτερική κατασκευή πιεζοηλεκτρικού μικροφώνου, 

http://www.britannica.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.britannica.com/
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5) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ 

 Τα  χαρακτηριστικά των μικροφώνων είναι φυσικά μεγέθη με τον 

προσδιορισμό των οποίων δίνεται μια περιγραφή του τρόπου συμπεριφοράς 

τους. Οι μετρήσεις των μεγεθών αυτών, που συνοδεύουν κάθε συγκεκριμένο 

τύπο μικροφώνου γίνονται εργαστηριακά μέσα σε αντηχοΪκούς θαλάμους.[11] 

 Ευαισθησία 

 Απόκριση συχνοτήτων 

 Κατευθυντικότητα 

 Σύνθετη αντίσταση 

 

 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

 

Ευαισθησία είναι η τάση εξόδου ενός μικροφώνου όταν η πίεση που 

ασκείται στο διάφραγμά του είναι της τάξης 1pa και εκφράζεται σε mV/Pa. Ο 

βαθμός ευαισθησίας μικροφώνου λέει στον χρήστη για την σχετική ικανότητα 

του στο να μετατρέπει την ακουστική ενέργεια σε ηλεκτρική. Μία τυπική τιμή 

ευαισθησίας είναι πχ 50 mV/Pa που σημαίνει ότι η ενεργός τιμή της τάσης 

εξόδου του μικροφώνου για 1Pa ακουστικής πίεσης είναι 50 mV. Συνήθως η 

ευαισθησία του μικροφώνου αναφέρεται σε μια ευρεία περιοχή του ακουστού 

φάσματος. Η υπερβολικά μεγάλη ή μικρή ευαισθησία του μικροφώνου μπορεί 

να προκαλέσει προβλήματα κατά τη σύνδεσή του σε επεξεργαστές σήματος. 

Τα πυκνωτικά μικρόφωνα έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία από τα δυναμικά. 

[9][10] 

 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

Η απόκριση συχνοτήτων αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 

των μικροφώνων και εκφράζει τη ευαισθησία τους μέσα σε ολόκληρο το 

ακουστικό φάσμα. Συνήθως κυμαίνεται από 8-150 έως 10.000-20.000 Hz 

(±3dB), πάνω από τον ακουστικό άξονα για όλα τα είδη των μικροφώνων. Σε 

μεγάλες γωνίες εκτός του ακουστικού άξονα η απόκριση των περισσότερων 

μικροφώνων μεταβάλλεται σημαντικά και δίνεται από τα πολικά τους 

διαγράμματα. Την καλύτερη απόκριση συχνοτήτων (ευρεία και επίπεδη) την 

παρουσιάζουν τα πυκνωτικά μικρόφωνα τα οποία μπορούν να υπερβούν 

κατά πολύ τα 20kHz. Η καμπύλη πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ομαλή και 

επίπεδη ενώ ορισμένοι τύποι εμφανίζουν εσκεμμένα υψηλότερη ευαισθησία 

στην απόκριση των υψηλών συχνοτήτων έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν τις 

απώλειες, όταν τοποθετούνται μακριά από την ηχητική πηγή. [9] 

11) Τεχνολογία ηχογραφήσεων, Γιώργος Παπανικολάου
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Η συχνοτική απόκριση προσδιορίζεται μέσω γραφικών παραστάσεων που 

συσχετίζουν την ευαισθησία του και τη συχνότητα του ηχητικού κύματος. 

Έντονες ανομοιομορφίες στην απόκριση συχνότητας ενός μικροφώνου έχουν 

σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή της χροιάς των ήχων. [9] 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε την απόκριση συχνότητας ενός μικροφώνου 

Shure SM58 από τα -10 έως τα 0dB.  

 

 

 

 

Εικόνα 5.1) http://www.shure.co.uk 

 

 

 

  

http://www.shure.co.uk/
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ 

 Η κατευθυντικότητα ενός μικροφώνου εκφράζει τη μεταβολή της 

ευαισθησίας του μικροφώνου ανάλογα με τη διεύθυνση πρόσπτωσης του 

ηχητικού κύματος. Περιγράφεται με τη βοήθεια των πολικών διαγραμάτων. 

Αυτά απεικονίζουν την απώλεια της στάθμης dB για όλες τις γωνίες 

πρόσπτωσης του ηχητικού κύματος σε σχέση με τον κύριο άξονα των 0 

μοιρών του μικροφώνου. Τα κατευθυντικά χαρακτηριστικά των μικροφώνων 

αλλάζουν  με τη συχνότητα. Για το λόγω αυτό τα πολικά διαγράμματα 

παρέχονται για διάφορες περιοχές συχνοτήτων. Ανάλογα με τα κατευθυντικά 

χαρακτηριστικά τους τα μικρόφωνα διακρίνονται σε πανκατευθυντικά 

(σταθερή ευαισθησία σε κάθε γωνία προσπτωσης του ηχητικού κύματος 

πολικό διάγραμμα που μοιάζει με κύλο), και κατευθυντικά (διαφορετική 

ευαισθησία ανα γωνία πρόσπτωσης του ηχητικού κύματος). Από τα 

κατευθυντικά πολικά διαγράμματα εκείνα που συνήθως συναντώνται είναι τα 

καρδιοειδή (πολικό διάγραμμα με μορφή καρδιάς), τα υπερκαρδιοειδή που 

είναι περισσότερο κατευθυντικά από τα καρδιοειδή με ένα δευτερεύοντα λοβό 

στο πίσω μέρος και τα δι-κατευθυντικά (bi-directional) με πολικό διάγραμμα 

σχήματος 8 (figure of eight). [9]  

Στην παραγματικότητα οι παραγώμενοι ήχοι που έρχονται κατευθείαν 

σε εμάς μπορεί συχνά να είναι καθαρά ακουστοί παρά την παρουσία δυνατών 

ήχων του περιβάλλοντος (αλλά εκτός άξονα =off-axis περιοχής που μας 

ενδιαφέρει). Φαίνεται ότι το μυαλό μας επιτρέπει κάποια επιλεκτικότητα στο να 

συγκεντρωθούμε σε οτι επιθυμούμε να ακούσουμε. Είμαστε ικανοί να 

εστιάσουμε σε έναν συγκεκριμένο ήχο. Αλλά αυτή η ικανότητα είναι κατά πολύ 

επηρεασμένη από την κατεύθυνση με την οποία φτάνει ο ήχος. Πάντα 

επιδιώκουμε να είμαστε στραμμένοι προς την κατεύθυνση του ήχου που 

θέλουμε να ακούσουμε. Για παράδειγμα θεωρείστε μια παράσταση κονσέρτου 

από μια μεγάλη ορχήστρα. Ένας ακροατής μπορεί να έχει πρόβλημα στο να 

αντιληφθεί ένα συγκεκριμένο όργανο μέσα στην ορχήστρα εξαιτίας των 

ανεπιθύμητων ήχων (π.χ η κυκλοφοριακή κίνηση, θόρυβοι περιβάλλοντος 

κλπ), οι οποίοι όμως είναι μη ακουστοί εξαιτίας της ικανότητας του ακροατή να 

συγκεντρώνεται στη μουσική. Από την άλλη πλευρά ένα μικρόφωνο λαμβάνει 

όλους τους ήχους και αυτούς του ακροατηρίου χωρίς να μπορεί να διαχωρίσει 

τη μουσική από έναν άλλο ήχο. Δεν έχει την ικανότητα να συγκεντρώνεται 

μόνο στη μουσική. Αν μια ηχογράφηση γινόταν κατά αυτόν τον τρόπο το 

μικρόφωνο θα κατέγραφε τη  μουσική και τους ήχους με τον ίδιο τρόπο.  
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Σε αυτή την περίπτωση ελλείψει οπτικών εικονών, οι οποίες θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν τον εγκέφαλο να συγκεντρωθεί σε έναν ήχο, ο 

ακροατής μπορεί δύσκολα ή και καθόλου να ξεχωρίσει την μουσική από τον 

θόρυβο ή να συγκεντρωθεί σε κάποιο όργανο κατά την διάρκεια ζωντανής 

παράστασης.  Είναι περιττό να πούμε ότι ο ηχολήπτης δεν θα έχει έλεγχο για 

το κάθε όργανο αλλά μόνο τον έλεγχο του ηχογραφημένου συνόλου. 

 Για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός του κάθε οργάνου πρέπει να 

τοποθετήσουμε το μικρόφωνο πολύ κοντά στην πηγή του ήχου που μας 

ενδιαφέρει. Έτσι οι άλλοι ήχοι που βρίσκονται γύρω από το μικρόφωνο θα 

καλύπτονται από την ένταση του ήχου του οργάνου ή της φωνής. Επίσης ένα 

μικρόφωνο τοποθετημένο αρκετά κοντά σε ένα μουσικό όργανο δεν θα 

καταγράψει τίποτε άλλο, είτε αυτό είναι επιθυμητό είτε όχι. Αυτό σημαίνει ότι 

απαιτούνται πολλά μικρόφωνα για να καλύψουν ένα μεγάλο ή μικρό σύνολο, 

αν κάθε μικρόφωνο είναι τοποθετημένο κοντά σε ένα όργανο ή σε σύνολο 

οργάνων. Στην περίπτωση που υπάρχουν αρκετά προβλήματα θορύβου (και 

εδώ σαν θόρυβος μπορεί να θεωρηθεί και ο ήχος ενός άλλου μουσικού 

οργάνου) μπορούμε να τοποθετήσουμε τα κύρια όργανα σε απομονωμένα 

δωμάτια για να τα προστατεύσουμε ακουστικά από το να καλυφθούν από 

άλλες περισσότερο δυνατές πηγές. 

 Ένας άλλος παράγοντας στο θέμα που εξετάζουμε είναι και ο 

σχεδιασμός του μικροφώνου. Σε κάθε ηχογράφηση το μικρόφωνο 

αναμφίβολα τοποθετείται έτσι ώστε οι επιθυμητοί ήχοι να φτάνουν (on axis) 

δηλαδή κατευθείαν  μπροστά στο ακουστικό πεδίο του μικροφώνου.  

Συμπερασματικά ανεπιθύμητοι ήχοι είναι αυτοί που φτάνουν από τα 

πλάγια η από πίσω (off-axis). Ένας μεγάλος βαθμός αναισθησίας σε αυτούς 

τους ανεπιθύμητους ήχους μπορεί να επιτευχθεί με τον κατάλληλο σχεδιασμό 

των μικροφώνων. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αναισθησία των 

μικροφώνων δεν έχει καμία σχέση με το αν ένας ήχος είναι επιθυμητός ή όχι 

αλλά είναι αυστηρά μια λειτουργία της γωνίας υπο την οποία φτάνει ο ήχος 

στο μικρόφωνο. [10]      
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ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

 Η σύνθετη αντίσταση ενός μικροφώνου είναι η ηλεκτρική σύνθετη 

αντίσταση εξόδου του μικροφώνου και είναι συνδιασμός της ωμικής 

αντίστασης και της αντίδρασης που εισάγουν η χωρητικότητα και η 

αυτεπαγωγή του. Τα μικρόφωνα μπορούν να είναι χαμηλής σύνθετης 

αντίστασης (50-250Ω) ή υψηλής συνθετης αντίστασης (>20kΩ). [9] 

  Η σύνθετη αντίσταση μετριέται σε Ohm(Ω), και συμβολίζεται με Ζ. 

Συνήθως χρησιμοποιούνται μικρόφωνα με αντιστάσεις εξόδου 50Ω. 

 150-250Ω είναι χαμηλή και 20-50kΩ είναι υψηλή. Κάθε περιοχή αντίστασης 

έχει και τα πλεονεκτήματά της. Στο παρελθόν οι υψηλές αντιστάσεις 

μικροφώνων ήταν λιγότερο ακριβές έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν. Για να 

χρησιμοποιήσουν μικρόφωνα με χαμηλή αντίσταση χρειαζόντουσαν ακριβούς 

μετασχηματιστές εισόδου. Όλα τα δυναμικά μικρόφωνα όμως είναι χαμηλής 

αντίστασης και εκείνα με την υψηλή αντίσταση λειτουργούν με την 

χρησιμοποίηση ενός ενσωματωμένου μετασχηματιστή αντίστασης. 

 Ένα μειονέκτημα της υψηλής αντίστασης των μικροφώνων είναι η 

επιδεκτικότητα της υψηλής αντίστασης της μικροφωνικής γραμμής τους σε 

ηλεκτροστατικούς θορύβους, αυτό προκαλείται από τα φθορίζοντα φώτα και 

τα μοτέρ. Αυτό κάνει αναγκαία την χρήση θωρακισμένου καλωδίου. 

 Πολύ χαμηλής αντίστασης μικρόφωνα (50Ω) έχουν το πλεονέκτημα ότι 

οι μικροφωνικές τους γραμμές παραμένουν ανηπηρέαστες στη παρεμβολή 

ηλεκτροστατικών θορύβων. Όμως είναι ευαίσθητα στον προκαλούμενο βόμβο 

ο οποίος παρεμβάλλεται από ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς εκείνα 

παράγονται από γραμμές συνεχούς ρεύματος. [10] 

 

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΤΟΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 Η απόκριση του μικροφώνου στις απότομες μεταβολές (μεταβατική 

απόκριση) χαρακτηρίζεται από την ευαισθησία του μικροφώνου στο να 

παρακολουθεί τις απότομες μεταβολές της πίεσης του αέρα. Αυτή μεταξύ 

άλλων χαρακτηρίζεται και από τη μάζα του διαφράγματος, που στα πυκνωτικά 

περίπου είναι ίση με 1,5mg ενω στα δυναμικά 75mg περίπου, και από τον 

συντελεστή απόσβεσης του μετατροπέα. Η διαφορετική απόκριση στις 

απότομες μεταβολές είναι η κύρια αιτία της διαφοράς στην ποιότητα του ήχου 

μεταξύ των κύριων τριών τύπων μκροφώνων (πυκνωτικά-δυναμικά-ταινίας) 

[11]   
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5.1)ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PHANTOM POWER  

 Σχεδόν όλα τα σύγχρονα πυκνωτικά μικρόφωνα, τροφοδοτούνται με 

τάση από την κονσόλα κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η τάση τροφοδότησης 

του μικροφώνου να συνηπάρχει με το σήμα στους αγωγούς μεταφοράς του 

ακουστικού σήματος. Το σύστημα αυτό τροφοδότησης του μικροφώνου στην 

κονσόλα ονομάζεται Phantom power και δεν επηρρεάζει την λειτουργία των 

δυναμικών μικροφώνων. Έτσι η χρησιμοποίηση των πυκνωτικών 

μικροφώνων μπορεί να γίνει χωρίς να απαιτούνται εσωτερικές η εξωτερικές 

μπαταρίες ή ατομικά τροφοδοτικά με πολύπλοκες συνδέσεις και επιπλέον 

αγωγούς. Το καλώδιο σύνδεσης μικροφώνου κονσόλας περιέχει δύο αγωγούς 

και μια θωράκιση που είναι η γείωση.[10] 

 

5.2) ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

Σύμφωνα με το σχεδιασμο του ένα μικρόφωνο μπορεί να ταξινομηθεί 

σαν παντοκατευθυντικό, δι-κατευθυντικό, μονοκατευθυντικό. Με αυτούς 

λοιπόν τους όρους αναφερόμαστε στον τύπο ευαισθησίας κατευθυντικότητας 

των μικροφώνων. Ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση αυτών. [10] 
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5.2.1) ΠΑΝΤΟΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΑ: Οmni-directional (pressure) microphones 

 Τo μικρόφωνο το οποίο είναι εξίσου ευαίσθητο σε όλες τις πηγές ήχου 

ανεξάρτητα από την σχετική τους κατεύθυνση, είναι γνωστό σαν 

παντοκατευθυντικό. Αποτελείται από ένα διάφραγμα και ένα σφραγισμένο 

περίβλημα.  

 

 

 

Εικόνα 5.2) Παντοκατευθυντικό μικρόφωνο dpa, http://www.dpa.com 

  

Συχνά αναφέρεται και σαν (Pressure microphone) διότι ανταποκρίνεται 

και σε στιγμιαίες μεταβολές της πίεσης του αέρα, οι οποίες προκαλούνται από 

τα κύματα του ήχου στην περιοχή του διαφράγματος. Αφού το μικρόφωνο δεν 

έχει δρόμο να προσδιορίσει την θέση των πηγών του ήχου που 

δημιουργούνται απο τις μεταβολές της πίεσης, αντιδρά με ίση ευαισθησία 

στους ήχους που έρχονται από όλες τις κατευθύνσεις. Το μικρόφωνο 

προσεγγίζει τα κατευθυντικά χαρακτηριστικά του αυτιού, το οποίο είναι επίσης 

ένας παντοκατευθυντικός μετατροπέας. Στην περίπτωση αυτή του αυτιού, το 

κεφάλι κάποιου είναι σαν ακουστικό φράγμα στους ήχους που φτάνουν από 

το κέντρο της θέσης του άξονα. Υψηλές συχνότητες, είναι ιδιαίτερα καλύτερα 

ακουστές από το αυτί κοντά στην πηγή που παράγονται. [10] 
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5.2.2) ΔΙΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΑ : Bidirectional (Pressure Gradient) 

Microphones. 

Tα δι-κατευθυντικά είναι εξίσου ευαίσθητα σε παραγόμενους ήχους 

που φτάνουν κατευθείαν μπροστά (0°) ή κατευθείαν πίσω (180°). Είναι 

ελάχιστα ευαίσθητα σε ήχους που φτάνουν από τα πλάγια  (90° και 270°). Το 

χαρακτηριστικό του δι-κατευθυντικού είναι ότι αφήνει και τις δύο πλευρές του 

διαφράγματος ξεσκέπαστες. Έτσι ο ήχος μπορεί να προσκρούσει επάνω είτε 

από μπροστά είτε από πίσω από το διάφραγμα. Αυτός ο τύπος του 

μικροφώνου συχνά αναφέρεται σαν Pressure Gradient Microphone, διότι η 

κίνηση του διαφράγματος είναι ανάλογη με την ηχητική πίεση. Αυτό 

μεταφράζεται σαν την διαφορά στην ακουστική πίεση μεταξύ του μπροστινού 

και του πίσω μέρος του διαφράγματος. Οι ήχοι που παράγονται στα πλάγια 

φτάνουν και εμπρός και πίσω την ίδια στιγμή έντονα, δημιουργώντας μια 

ακύρωση φάσης, και έτσι εξηγείται γιατί αυτός ο τύπος μικροφώνου είναι τόσο 

ψηλά αναίσθητος στις 90° και 270°. Μια σπουδαία παρατήρηση είναι η 

αντιστροφή ηλεκτρικής φάσης μεταξύ του μπροστινού και πίσω μέρους. Για 

να γίνει κατανοητή η σπουδαιότητα αυτού, θεωρείστε μια στιγμιαία θετική 

πίεση κύματος να χτυπά το διάφραγμα. Άν το κύμα φτάσει από μπροστά από 

το μικρόφωνο, το διάφραγμα κινείται εμπρος και πίσω και  παράγεται μια 

θετική τάση. Αν η ίδια στιγμιαία θετική πίεση ήταν να χτυπήσει ταυτόχρονα 

στο πίσω μέρος ενός άλλου δικατευθυντικού μικρόφωνου, το διάφραγμα του 

θα εκκινείτο στην ίδια σχετική κατεύθυνση αλλά αυτή θα ήταν προς την 

μπροστινή μεριά αυτού του μικροφώνου. Κατά συνέπεια, θα παραγόταν μια 

αρνητική τάση. Αν η μία εκ των δύο τάσεων σχημάτιζε ένα χρήσιμο ακουστικό 

σήμα, οι ίσες και αντίθετες πολικότητες τους θα δημιουργούσαν μια 

ολοκληρωμένη διαγραφή αν συνδυάζονταν οι δυο έξοδοι.  Με αυτόν τον 

τρόπο, ένα ολόκληρο ακουστικό σήμα δυο δικατευθυντικών μικροφώνων το 

οποίο ταυτόχρονα φτάνει μπροστά και πίσω θα μειωνόταν ιδιαίτερα όταν οι 

έξοδοι των δύο μικροφώνων συνδυάζονταν, κατά την ηχογράφηση και το 

μιξάρισμα. 

 Εν τούτοις όταν δύο δι-κατευθυντικά μικρόφωνα χρησιμοποιούνται, 

είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψιν αυτή η αντίστροφη φάση και να 

βεβαιωθούμε ότι δεν είναι τοποθετημένο το σήμα της πηγής, μεταξύ ενός 

δικατευθυντικού και μπροστά από ένα άλλο μικρόφωνο είτε δικατευθυντικό 

είτε όχι. Στην πράξη είναι σπάνια η  ολική λέπτυνση ειδικά αν οι ατομικές 

αποκρίσεις συχνοτήτων των μικροφώνων είναι ανόμοιες. Χαρακτηριστικά, ο 

συνδυασμός εξόδων σήματος οδηγεί σε μια λέπτυνση του ήχου και 

διαστρεβλώνει την συχνοτική απόκριση. Είναι σαν δύο αποκρίσεις 

συχνοτήτων να συνδυάζονται αφαιρετικά.  [10] 

 



50 
 

 

 

 

 

Εικόνα 5.3) Δικατευθυντικό μικρόφωνο Audio Technica ΑΤ4080, 

http://www.dv247.com/microphones/audio-technica 

 

5.2.3) ΜΟΝΟΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΑ: Unidirectional (phase shift) Microphones. 

Tα μονοκατευθυντικά μικρόφωνα είναι περισσότερο ευαίσθητα σε 

ήχους παραγόμενους κατευθυείαν μπροστά σε αυτά, στις 0°, ή on axis 180°. 

 Αν το μικρόφωνο περιστρέφεται σιγά-σιγά κατά 360°, ενώ το 

διάφραγμα του παραμένει σε μία σταθερή απόσταση από την πηγή ήχου, η 

σταθμη εξοδου (Level output) θα μειώνεται βαθμιαία, έως ότου το μικρόφωνο 

έχει κλίση 180° σε σχέση με την πηγή του ήχου. Καθώς το μικρόφωνο 

εξακολουθεί να περιστρέφεται από 180°  σε 360° ή 0° το output level θα 

αυξηθεί βαθμιαία ξανά. Η ελάττωση της ευαισθησίας στο πίσω μέρος του 

μικροφώνου είναι το γενικό αποτέλεσμα όλων των παραπάνω και αυτό γίνεται 

λόγω των πλευρικών ανοιγμάτων.  
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Τα ανοίγματα είναι έτσι διατεταγμένα ώστε οι πίσω παραγόμενοι ήχοι να 

μπορούν να φτάσουν στο διάφραγμα από δύο μονοπάτια : 

1) Γύρω από το μικρόφωνο και μπροστά  

2) Μέσω ενός ανοίγματος και στο πίσω μέρος του διαφράγματος. Αν τα 

δύο μονοπάτια είναι του ίδιου μήκους (επομένως χωρίς αλλαγή φάσης) 

η πίεση στίς δύο πλευρές του διαφράγματος θα έιναι η ίδια 

προκαλώντας πίεση χωρίς κλίση και δεν θα έχουμε τάση εξόδου. Από 

την άλλη πλευρά οι ήχοι που φτάνουν από μπροστά πρέπει να κάνουν 

μια επιπλέον διαδρομή να φτάσουν από πίσω από το διάφραγμα. Η 

αλλαγή φάσης δημιουργείται από τη διαφορά στα μήκη των 

μονοπατιών και δημιουργεί μια ενίσχυση στο on-axis σήμα. [10] 

 

 

 

Εικόνα 5.4) Μονοκατευθυντικό μικρόφωνο Shure SM53, http://www.flickriver.com 

 

 

http://www.flickriver.com/
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6) ΠΟΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ 

 Το πολικό διάγραμμα είναι μια απλή παράσταση που αναφέρεται στην 

ευαισθησία του μικροφώνου σε παραγόμενους ήχους σε διάφορες θέσεις 

γύρω από αυτό. Αν παρατηρήσουμε ένα πολικό διάγραμμα βλέπουμε ότι 

υπάρχουν ομόκεντροι κύκλοι βαθμολογημένοι σε dΒ που δείχνουν την 

ευαισθησία της κάψας ή την αύξηση ευαισθησίας κατά 5dB. [10] 

 

6.1) ΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΤΟΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 Το πολικό διάγραμμα του παντοκατευθυντικού μικροφώνου είναι απλά 

ένας κύκλος δείχνοντας ότι το μικρόφωνο είναι εξίσου ευαίσθητο σε ήχους 

ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που φθάνουν. Στην πράξη όμως το 

μικρόφωνο αυτό είναι ικανό να είναι ελαφρώς λιγότερο ευαίσθητο στους πίσω 

παραγόμενους ήχους. Το αποτέλεσμα είναι σημειωμένο από την ελαφριά 

ισοπέδωση του διαφράγματος στην περιοχή των 180°, όπως δείχνει το 

κάτωθι σχήμα. Σημειωτέον δε εδώ το διάφραγμα σχεδόν αγγίζει τον 

ομόκεντρο κύκλο που είναι σημειωμένο με 5dB. Αυτό σημαίνει ότι το 

μικρόφωνο είναι κατά 5dB λιγότερο ευαίσθητο στους πίσω παραγόμενους 

ήχους. Το παντοκατευθυντικό μικρόφωνο παράγει γενικότερα έναν πολύ 

φυσικό ήχο. [10] 

  

Εικόνα 6.1) Πολικό διάγραμμα παντοκατευθυντικού μικροφώνου, 

http://www.thesoundmanifesto.co.uk 
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Εικόνα 6.2) Πολικά διαγράμματα παντοκατευθυντικού μικροφώνου, 

www.Dpamicrophones.com 

 

 

 

Εικόνα 6.3) http://www.shure.co.uk 
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6.2) ΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

 Είναι εξίσου ευαίσθητο στους μπροστά ήχους και στους πίσω τόσο 

καλά όσο είναι σχετικά αναίσθητο στους πλάγιους 90° και 270° παραγόμενους 

ήχους. Το μικρόφωνο αυτό είναι γνωστό και σαν figure of 8 λόγω του 

σχήματος της καμπύλης απόκρισης του πολικού διαγράμματός του. Αυτά τα 

μικρόφωνα χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις ηχοληψίας, όπου είναι 

απαραίτητη η εξάλειψη τω ηχητικών σημάτων που οι διευθύνσεις 

πρόσπτωσής τους σχηματίζουν γωνία 90° με τη διεύθυνση του κύριου άξονα 

του μικροφώνου. [10][11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.4) Πολικό διάγραμμα δικατευθυντικού μικροφώνου, Shure-

microphones.com. 
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Εικόνα 6.5) Πολικό διάγραμμα δι-κατευθυντικού μικροφώνου, shuremicrophones.com 

 

6.3) ΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ (CARDIOID) 

To πολικό διάγραμμά του μονοκατευθυντικού μικροφώνου 

διασταυρώνεται με τον ομόκεντρο κύκλο ο οποίος είναι μαρκαρισμένος στα 

5dΒ γύρω στους 100° και πίσω στις 180° μόλις ακουμπάει τον κύκλο των 

20dΒ. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγόμενοι ήχοι σε αυτές τις θέσεις θα είναι 

ελαττωμένοι κατά 5dΒ και 20dΒ ανάλογα με τον ίδιο συγκρινόμενο ήχο που 

παράγεται μπροστά On-axis(0°). [10] 
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Εικόνα 6.6) Πολικό διάγραμμα μονοκατευθυντικού καρδιοειδούς μικροφώνου, 

http://soundinfo.wikidot.com 

 

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι το πρακτικό μονοκατευθυντικό 

μικρόφωνο δεν είναι εντελώς κουφό στους 180° of axis ήχους. Αυτοί οι ήχοι 

είναι απλά ελαττωμένοι από έναν ορισμένο αριθμό dΒ, όπως δείχνει το 

πολικό διάγραμμα. Με το σχήμα καρδιάς που μοιάζει το πολικό διάγραμμα το 

μονοκατευθυντικό μικρόφωνο είναι γνωστό σαν καρδιοειδές. Είναι ο ποιό 

συνηθισμένος τύπος μικροφώνου τόσο μέσα στο studio ηχογράφησης όσο και 

σε ζωντανές παραστάσεις επειδή η πολική απόκριση περιορίζει τον θόρυβο 

του περιβάλλοντος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στέρεο διάταξη σε μακρινή 

απόσταση από την πηγή διότι δίνει την ακριβή αίσθηση της τοποθεσίας της 

πηγής. Τα καρδιοειδή μικρόφωνα αποδεικνύονται ιδανικά γιατί μειώνουν την 

υπερβολική αντίχηση του χώρου, μπορούν να δώσουν έμφαση σε ένα 

συγκεκριμένο όργανο ή φωνή και μειώνουν το φαινόμενο της ανάδρασης κατά 

τη χρησιμοποίηση δυο ηχείων στον ίδιο χώρο [11] 
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Εικόνα 6.7) Πολικό διάγραμμα καρδιοειδούς μικροφώνου, http://www.shure.co.uk 

 

6.4) ΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ SUPER  ΚΑΡΔΙΟΕΙΔΟΥΣ ΜΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 Κάπου μεταξύ του διπλού λοβού του διαγράμματος του figure-8 και του 

απλού λοβού του καρδιοειδούς, μπορεί να ζωγραφιστεί. η σειρά ενός 

διαμέσου σχεδίου  Στο οποίο ο πίσω λοβός του figure-8 γίνεται προοδευτικά 

μικρότερος, ενώ ο μπροστινός λοβός παίρνει καρδιοειδές σχήμα. Αν και 

πολλά από αυτά τα μικρόφωνα είναι απλώς μαθηματικά μοντέλα πολλά από 

αυτά τα συναντάμε σε studio.[10] 

Το σχήμα μας δείχνει ότι το super καρδιοειδές βρίσκεται συχνά σε 

υψηλής πιστότητας κατευθυντικά μικρόφωνα. Στο σχήμα το διάγραμμα του 

super cardioid είναι πάνω σε φυσικό διάγραμμα καρδιοειδές. Για την 

επεξήγηση, φαίνεται ότι το super cardioid είναι περισσότερο ευαίσθητο από 

πίσω αλλά κάπου λιγότερο ευαίσθητο στα πλάγια από ότι το καρδιοειδές. Έχει 

περιοχές ελάχιστης ευαισθησίας 150° και 210°. [10] 
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Εικόν

α 6.9) Super καρδιοειδούς μικροφώνου, www.shuremicrophones.com 

 

 

 

Εικόνα 6.8) Πολικό διάγραμμα super καρδιοειδούς μικροφώνου, 

www.shuremicrophones.com/ 

http://www.shuremicrophones.com/
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6.5) ΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ HYPER-CARDIOID MICROPHONE 

Στο hyper καρδιοειδές μικρόφωνο ο πίσω λοβός είναι περισσότερο 

διογκωμένος. Είναι πολύ λίγο ευαίσθητο στα πλάγια με αποτέλεσμα να είναι 

πιο κατευθυντικό από το καρδιοειδές. Είναι πολύ χρήσιμο σε ηχογραφήσεις 

όπου είναι αναγκαία η απομόνωση κάποιων οργάνων.[12] 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.9) Πολικό διάγραμμα ύπερ-καρδιοειδούς μικροφώνου. 

http://www.themusicespionage.co.uk 

 

 

   12) http://www.themusicespionage.co.uk 
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6.6) ULTRA DIRECTIONAL MICROPHONE (SHOT-GUN) 

 Το shotgun μικρόφωνο είναι ένα εξαιρετικά κατευθυντικό μικρόφωνο. 

Έχει ένα πολύ στενό εύρος ευαισθησίας ακριβώς μπροστά από αυτό, ένα 

μικρό ποσοστό ευαισθησίας στα πλάγια και ένα μικρό ποσοστό ευαισθησίας 

πίσω. Ο υψηλός βαθμός κατευθυντικότητας που έχει σημαίνει ότι πρέπει να 

τοποθετείτε προσεκτικά και με ακρίβεια προς την πηγή ήχου που μας 

ενδιαφέρει να ηχογραφήσουμε. Μια μικρή αλλαγή στην κατευθυνσή του 

μπορεί να γίνει αιτία να χαθεί ένα μεγάλο μέρος του ήχου που μας ενδιαφέρει 

να ηχογραφήσουμε.[13]  

Χρησιμοποιείται περισσότερο στην τηλεόραση και σε γύρισματα 

σκηνών σε ταινίες αφού επιτρέπει την ακριβή συλλογή του ήχου σ ένα 

θορυβώδες περιβάλλον υπό συνθήκες που δεν μπορούν να ελεγχθούν. Αυτό 

το μικρόφωνο δεν χρησιμοποιείται συχνά σε studio ηχογραφήσεων, αλλά 

μπορεί να γίνει χρήσιμο όργανο για απομακρυσμένες αποστάσεις όταν είναι 

αδύνατο να τοποθετήσεις καρδιοειδή ή άλλα μικρόφωνα (π.χ κοντά στον 

παρουσιαστή). Είναι επίσης ευρέως γνωστά στην ΤV όταν τα μικρόφωνα 

πρέπει να φυλάγονται μακριά από την περιοχή της κάμερας. Τα μικρόφωνα 

ονομάστηκαν shot gun microphones εξ’αιτίας της εμφάνισής τους. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) http://www.lennonbus.org 

http://www.lennonbus.org/
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Εικόνα 6.10) Πολικό διάγραμμα μικροφώνου ultra directional http://www.lennonbus.or 

http://www.lennonbus.or/
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Εικόνα 6.11) Shot-gun μικρόφωνα, Σημειώσεις για το μάθημα της ηλεκτρακουστικής, 

Διδάσκων Μιχάλης Νηστικάκης 
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6.7) ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΟΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

      Μικρόφωνα με δύο πολικά διαγράμματα. 

 Κάποια από τα πυκνωτικά μικρόφωνα είναι σχεδιασμένα με δύο 

διαφράγματα έτσι ώστε να μπορεί ο ηχολήπτης να επιλέγει όποιο από αυτά 

τον βολεύει. Τα δύο καρδιειδή διαγράμματα μπορούν να συνδιαστούν ώστε να 

παράγουν είτε ένα δι-κατευθυντικό, είτε ένα παντοκατευθυντικό διάγραμμα. 

Τα διαφράγματα D1 και D2 είναι στις δύο πλευρές μιας κοινής πλάκας. Κάθε 

διάφραγμα χρησιμοποιούμενο μόνο του δίνει ένα καρδιοειδές πολικό 

διάγραμμα. Με το διακόπτη επιλογής διαγράμματος στην θέση 1, μόνο ένα 

διάφραγμα D1, είναι σε χρήση και η λειτουργία του μικροφώνου είναι σαν ένα 

απλό καρδιοειδές μικρόφωνο. Στη θέση 2, το δεύτερο διάφραγμα D2 

ενεργοποιείται, και τα δύο καρδιοειδή διαγράμματα, συνδυάζονται και 

παράγουν το παντοκατευθυντικό διάγραμμα. Στη θέση 3 η πολικότητα του 

διαφράγματος D2 είναι ανεστραμένη. Οι αντικρουώμενες πολικότητες 

δημιουργούν μια αναίρεση στις περιοχές όπου τα καρδιοειδή διαγράμματα 

συμπίπτουν. 

Το αποτέλεσμα είναι ένα δι-κατευθυντικό διάγραμμα. Όταν ο διακόπτης 

επιλογής είναι στη θέση 4 το δεύτερο διάφραγμα είναι ακόμη αρνητικά πολικό, 

και η αντίσταση R, ρίχνει την πολικότητα της τάσης. Κατά συνέπεια αν και το 

D2 παράγει ένα καρδιοειδές διάγραμμα είναι κάπως μικρότερο από το D1 

διάγραμμα και ο συνδιασμός τους παράγει ένα μέσο διάγραμμα. 

 Το μέγεθος του πίσω λοβού εξαρτάται από την πραγματική τιμή της R 

(R= αντίσταση). Παρατηρώντας, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι αν R=0 τo 

διάγραμμα θα γινόταν ένα πλήρες δι-κατευθυντικό, και ο διακόπτης θα ήταν 

στη θέση 3. Αν R=(ανοιχτό κύκλωμα), το πολικό διάγραμμα είναι καρδιοειδές. 

 Σε μερικά μικρόφωνα με πολικά διαγράματα ο διακόπτης για τα 

διαγράμματα έχει αντικατασταθεί από ένα ποτενσιόμετρο, επιτρέποντας έτσι 

μια μεταβλητή πολική τάση να εφοδιάζει το πίσω διάφραγμα. Με αυτόν τον 

τρόπο το πολικό διάγραμμα του μικροφώνου είναι συνεχώς μεταβλητό από 

δικατευθυντικό σε παντοκατευθυντικό με πολλά ενδιάμεσα διαγράμματα. 

Συχνά το συνεχές μεταβλητό ποτενσιόμετρο είναι τοποθετημένο στο 

τροφοδοτικό του μικροφώνου επιτρέποντας στο πολικό διάγραμμα να αλάζει 

χωρίς να είναι αναγκαίο να το κάνει το μικρόφωνο. Αυτό προσφέρει μεγάλη 

ευκολία όταν το μικρόφωνο είναι τοποθετημένο ψηλά στον αέρα στο τέλος 

ενός μακρόστενου δωματίου.[10] 
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Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε ένα πυκνωτικό μικρόφωνο AKG C414 XLS9 

με τρία διαφράγματα τα οποία μπορούν να συνδυαστούν και να δώσουν ένα 

παντοκατευθυντικό μικρόφωνο.  

 

 

 

 

Εικόνα 6.12) Μικρόφωνο με 5 πολικά διαγράμματα, http://akg-microphones.com/ 
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6.8) ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΜΟΝΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 Σε άλλη εκδοχή του πολυδιαγράμματος μικροφώνου, μεταβολές στο 

πολικό διάγραμμα πραγματοποιούνται μεταβάλλοντας το περίβλημα γύρω 

από το διάφραγμα. Ένα παντοκατευθυντικό μικρόφωνο χρησιμοποιεί ένα 

σφραγισμένο περίβλημα για να θέσει σε λειτουργία ένα μηχάνημα πίεσης 

όπως το περιγράψαμε . 

Στο πολυδιάγραμμα μια μηχανική σύνδεση ανοίγει στο πίσω μέρος του 

περιβλήματος του μικροφώνου για να εκθέσει το πίσω μέρος αυτού όταν 

ζητηθεί ένα δι-κατευθυντικό. Για μονοκατευθυντικό η ίδια μηχανική σύνδεση 

ανοίγει πλευρικές εισόδους, ίδιες με εκείνες που είδαμε στο σχήμα του 

μονοκατευθυντικού. [10] 

 

6.9) ΔΥΑΔΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΠΙΕΣΗΣ (Dual pattern 

pressure gradient microphones) 

 Καθώς δυο καρδιοειδή διαγράμματα μπορούν να συνδιαστούν για να 

παράγουν άλλα διαγράμματα, ένα δι-κατευθυντικό και ένα παντοκατευθυντικό 

διάγραμμα, μπορούν να συνδυαστούν για να παράγουν ένα καρδιοειδές 

διάγραμμα. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι ένα μικρόφωνο ταινίας στο οποίο 

ένα πρόσθετο διάφραγμα πίεσης κινητού πηνίου έχει εγκατασταθεί. Η ταινία 

προσφέρει ένα διάγραμμα figure-8. Εντούτοις όταν η έξοδος του κινητού 

πηνίου είναι ανοιχτή το παντοκατευθυντικό διάγραμμα του διακόπτη 

συνδυαζόμενο με το figure-8 παράγουν ένα καρδιοειδές διάγραμμα. [10] 

 

6.10) ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΔΥΟ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΛΟΥ ΠΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Σε μερικά μικρόφωνα χρησιμοποιούνται δύο διαφράγματα το ένα για τις 

χαμηλές συχνότητες και το άλλο για υψηλές συχνότητες, όπως και πολλά 

ηχεία χρησιμοποιούν δύο οδηγούς, ένα γούφερ και ένα τουϊτερ για να 

καλύψουν όλο το ακουστικό φάσμα. Το σύστημα υψηλών συχνοτήτων είναι 

φυσιολογικά στενό, με ένα άνοιγμα εισόδου πίσω κοντά στο διάφραγμα. Ο 

σχεδιασμός αυτός παρέχει ένα καλό καρδιοειδές διάγραμμα για τις ψηλές 

συχνότητες.  [10]       
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7) ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (SPL) 

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό των μικροφώνων είναι η Μέγιστη Στάθμη 

Πίεσης (SPL), μέτρηση της έντασης του ήχου. Ο πιο χαμηλός ήχος που 

μπορούμε να ακούσουμε, το όριο ακουστότητας είναι 0 dB. Μία κανονική 

συζήτηση σε απόσταση περίπου 30cm  είναι 70 dΒ. Αυτό που 

αντιλαμβανόμαστε σαν δυνατό ήχο είναι πάνω από 120 dB.  

 Η μέγιστη ηχητική πίεση είναι η στάθμη ηχητικής πίεσης (SPL) κατά την 

οποία το μικρόφωνο αρχίζει να παραμορφώνει, συνήθως εκεί που το 

μικρόφωνο παράγει 3% Ολική Αρμονική Παραμόρφωση (Total Harmonic 

Distortion). Μερικοί κατασκευαστές χρησιμοποιούν 1% THD. Το  μέγιστο SPL 

των 120 dΒ είναι καλό, των 135dΒ πολύ καλό, και των 150 dΒ εξαιρετικό. 

 Ένα καλά σχεδιασμένο μικρόφωνο μπορεί να δεχτεί πολύ δυνατούς 

ήχους χωρίς να υπερφορτώνεται. Ακόμη και οι πιό δυνατές ηχητικές πιέσεις 

κινούν το διάφραγμα ανεπαίσθητα. 

 Το πυκνωτικό μικρόφωνο έχει ηλεκτρονικά μέρη τα οποία μπορούν να 

υπερφορτωθούν από το δυνατό σημα. Αν τοποθετηθεί διακόπτης μείωσης 

στάθμης  μεταξύ του μετατροπέα και των ηλεκτρονικών μερών του 

μικροφώνου τότε ελαττώνεται η στάθμη και αποφεύγεται η παραμόρφωση. 

 Εξαιτίας του ότι τα δυναμικά μικρόφωνα δεν έχουν ενεργά ηλεκτρονικά 

μέρη για να δημιουργούν θόρυβο, έχουν πολύ χαμηλό εγγενή θόρυβο σε 

σχέση με τα πυκνωτικά. Για αυτό λοιπόν, ο εγγενής θόρυβος για τα δυναμικά 

μικρόφωνα δεν καθορίζεται. [10] 
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8) ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 Από πρακτικής άποψης είναι σχεδόν αδύνατο να παράγεται ένα 

επίπεδο ηχητικής πίεσης που θα υπερφορτώσει ένα επαγγελματικής 

ποιότητας κινητού πηνίου μικρόφωνο. Παλαιότερα τα μικρόφωνα ταινίας 

μπορούσαν να υπερφορτωθούν (και λογικά να καταστραφούν) από ένα 

υψηλό επίπεδο ηχητικής πίεσης. Τα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα είναι 

ικανά να αντέχουν περισσότερα επίπεδα ηχητικής πίεσης. Εν τούτοις ένα 

μικροφώνο με πολύ ηψηλή τάση εξόδου μπορεί να υπερφορτώσει τον 

προενισχυτή του μικροφώνου στην κονσόλα. Πολλές κονσόλες 

περιλαμβάνουν έναν διακόπτη ευαισθησίας ο οποίος επιτρέπει στον 

ηχολήπτη να ελλατώνει κατά 10 ή και περισσότερα dΒ την μικροφωνική 

γραμμή για να την προστατέψει από αυτόν τον τύπο υπερφόρτωσης. Σε 

περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ενσωματωμένος διακόπτης όταν απαιτείται 

ένα attenuation Pad (ελαττώνει  την στάθμη ενός ακουστικού σήματος 

ηλεκτρονικά) μπορεί να εισαχθεί στη μικροφωνική γραμμή. [10] 

  

8.1) ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΠΥΚΝΩΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 Σε ένα πυκνωτικό μικρόφωνο η τάση που παράγεται στον πυκνωτή-

διάφραγμα στην περίπτωση ενός υψηλού επίπεδου ηχητικής πίεσης μπορεί 

να υπερφορτώσει αρκετά τον ενσωματωμένο προενισχυτή του μικροφώνου. 

Για να προστατευθεί το μικρόφωνο από την υπερφόρτωση υπάρχει ένα 

ενσωματωμένο pad στα περισσότερα πυκνωτικά μικρόφωνα το οποίο μπορεί 

να ελαττώσει 10 με 20dΒ την τάση μεταξύ του διαφράγματος και του 

προενισχυτή. [10] 

 

8.2) ΘΟΡΥΒΟΙ ΑΝΕΜΟΥ (Wind noises)  

Αν και το διάφραγμα ενός μικροφώνου πρέπει οπωσδήποτε να δονηθεί 

για να παράγει μια τάση εξόδου, μερικές προφυλάξεις πρέπει να παρθούν για 

να προλαβουν τις βασικές ανεπιθύμητες δονήσεις που παραμορφώνουν το 

σήμα εξόδου. Π.χ ένα ρεύμα αέρα το οποίο φυσάει κατά μήκος του 

μικροφώνου θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν άλλο θόρυβο καθώς το 

διάφραγμα δονήθηκε από τον αέρα. 

 Αν και αυτό είναι δύσκολο να γίνει μέσα στο studio η ανθρώπινη φωνή 

συχνά παράγει ένα στιγμιαίο ισχυρό ακουστικό κύμα το οποίο παραμορφώνει 

την έξοδο του μικροφώνου. Ιδιαίτερα οι λέξεις που περιλαμβάνουν “p’’, “t’’ και 

‘’ b’’ μπορεί να δημιουργήσουν ένα ανεπιθύμητο κρότο που αποδίδεται στην 

μετακίνηση του αέρα δια μέσω του διαφράγματος. 
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Τα pressure gradient microphones (καρδιοειδή) είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητα σε αυτές τις δονήσεις διότι η διαφορά πίεσης μεταξύ μπροστά και 

πίσω του διαφράγματος είναι αξιοσημείωτη. Από την άλλη πλευρά το 

μικρόφωνο πίεσης (με πανκατευθυντικό διάφραγμα) είναι σφραγισμένο στο 

πίσω μέρος έτσι το κύμα ήχου είναι λιγότερο πιθανό να δημιουργήσει 

παραμόρφωση παραγόμενη από τη διαφορά της πιέσεως. [10] 

 

8.3) ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΑ (windscreens). 

Για να ελαττώσουμε αυτούς τους θορύβους ένα αντιαναίμιο ή ένα pop 

filter μπορεί να τοποθετηθεί πάνω στο μικρόφωνο. Το αντιαναίμιο είναι 

φτιαγμένο από ένα αφρώδες υλικό με ανοικτούς πόρους το οποίο δεν 

επηρεάζει την ευαισθησία του μικροφώνου. Από την άλλη πλευρά το 

αντιαναίμιο εμποδίζει το φύσημα του αέρα που χτυπά το διάφραγμα. 

 Όταν ένα αντιαναίμιο χρησιμοποιείται σε μικρόφωνο με πίσω εισόδους, 

είναι σπουδαίο να προστατευει αυτές τις εισόδους έτσι ώστε η διαφορά 

πίεσης να ελαττώνεται από το να τονίζεται. Στην εικόνα 8.1φαίνονται μερικά 

anti-pop φίλτρα και αντιαναίμια. [10] 

 

 

                                                         

 

 

                 

Εικόνα 8.1) Αντιαναίμια, http://www.akg.com 
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9) ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ (Recording studio) 

 To studio ηχογραφήσεων αποτελείται από δύο χώρους: 

a) Τον χώρο ηχοληψίας (studio) 

b) Toν χώρο ελέγχου (control room) 

 

 Ο Χώρος ηχοληψίας 

 

 Ο χώρος ηχοληψίας είναι ένας χώρος με προσεκτικά μελετημένη 

ακουστική, τέτοια ώστε οι διάφοροι ήχοι που παράγονται από μουσικά όργανα 

μέσα σε αυτόν να μπορούν να καταγραφούν, όσο το δυνατότερο πιστότερα, 

σε μέσα καταγραφής (όπως ο δίσκος, μαγνητοταινία, σκληρός δίσκος, οπτικός 

δίσκος υπολογιστή κ.α) με τη βοήθεια μετατροπέων (transducers). 

 Τo είδος της μουσικής το οποίο προορίζεται να ηχογραφεί, καθορίζει 

και το μέγεθος του χώρου αυτού. Για παράδειγμα οι ηχογραφήσεις rock ή pop 

μουσικής χρειάζονται σχετικά μικρό σε μέγεθος χώρο ηχοληψίας, σε αντίθεση 

με ηχογραφήσεις μεγαλύτερων μουσικών συνόλων. [11] 

 

Στην εικόνα 9.1 βλέπουμε τον χώρο ηχοληψίας ένός studio ηχογραφήσεων. 

 

 
 

Εικόνα 9.1) Ο χώρος ηχοληψίας  

http://www.djmag.ca/2012/05/23/production-101-recording-space/ 

 

 

http://www.djmag.ca/2012/05/23/production-101-recording-space/
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 Ο χώρος ελέγχου 

 

 Ο χώρος ελέγχου χρησιμοποιείται σαν ιδανικό περιβάλλον ακρόασης. 

Μέσα σε αυτόν βρίσκονται οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές του 

στούντιο ηχογρφήσεων.  

Τυπική διάταξη των συσκευών του χώρου ελέγχου: 

 α) η κονσόλα, β) στήλη ηλεκτρονικών συσκευών γ) ηχεία δ) πολυκάναλα 

μαγνητόφωνα ε) συσκευές τηλεχειρισμού μαγνητοφώνων 

 

 Με τη βοήθεια της κονσόλας γίνεται πιο εύκολος ο συνδιασμός και ο 

έλεγχος των συσκευών που βρίσκονται σε ένα studio ηχογραφήσεων. Η 

βασική της λειτουργία είναι να κάνει δυνατό οποιοδήποτε συνδιασμό εξόδων 

ή εισόδων ή εφέ, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία της ηχογράφησης. 

 Τα μαγνητόφωνα συνήθως τοποθετούνται στο πίσω μέρος του χώρου 

ελέγχου. Δίπλα στον ηχολήπτη υπάρχουν συσκευές τηλεχειρισμού (remote 

controls) για να μπορεί να ελέγχει τη λειτουργία τους, καθώς και μία στήλη 

(rack) από ηλεκτρονικές συσκευές για τα διάφορα εφέ, επεξεργαστές 

σήματος, ενισχυτές, ισοσταθμιστές κ.α. [11] 

 

 

Στην εικόνα 9.2 βλέπουμε το control room ενός studio ηχογραφήσεων. 

 

 
 

Εικόνα 9.2) http://www.januarysound.com/ 
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9.1) ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ  

 

 

 Στάθμη θορύβου (Background noise) 

  

 Η ελάχιστη τιμή της στάθμης θορύβου μέσα στο χώρο ηχοληψίας 

καθορίζεται από το είδος της μουσικής που ηχογραφείται, καθώς και από τις 

τεχνικές των μικροφώνων που χρησιμοποιούνται. Η ηχογράφηση ενός 

συγκροτήματος “pop” μουσικής, με τοποθέτηση μικροφώνων σε θέση 

κοντινής λήψης δεν απαιτεί τόσο χαμηλή στάθμη θορύβου όσο μια 

ηχογράφηση ενός  

συνόλου μουσικής δωματίου. Αντίστοιχα χαμηλή στάθμη θορύβου απαιτείται 

και στο χώρο ελέγχου. 

 Κατά τον σχεδιασμό ενός studio ηχογραφήσεων υπολογίζεται μία μέση 

τιμή της στάθμης θορύβου η οποία μπορεί ελάχιστα να μεταβληθεί μετά την 

κατασκευή του χώρου. [11] 

 

 

 Ηχομόνωση (Isolation) 

 

 Bασικό στοιχείο στο σχεδιασμό ενός studio ηχογραφήσεων είναι η 

εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνικών ηχομόνωσης, έτσι ώστε να ελαττώνεται 

σε πολύ χαμηλά επίπεδα ο εξωτερικός θόρυβος, που μεταδίδεται στο 

εσωτερικό του, είτε μέσω του αέρα είτε μέσω στερεών υλικών (μέρη 

οικοδομής, σκελετός, τοίχοι κλπ) 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιείται συνήθως για την ηχομόνωση τέτοιων 

χώρων είναι η κατασκευή διπλών τοίχων, πατώματος και οροφής. Στο κέντρο 

του υπάρχει παράθυρο με πολλαπλό κρύσταλλο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

οπτική επαφή μεταξύ των δύο χώρων. Για την αποφυγή του σχηματισμού  

στάσιμων κυμάτων στον ενδιάμεσο τους χώρο, τα δύο διαφορετικού πάχους 

κρύσταλλα τοποθετούνται σε μη παράλληλα επίπεδα. 

 Μέτρα ηχομόνωσης λαμβάνονται επίσης για τις πόρτες των χώρων 

ηχοληψίας και ελέγχου, καθώς και για τις εξωτερικές. [11] 
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 Ακουστική ποιότητα 

 

Η ακουστική ποιότητα ενός studio ηχογραφήσεων διαμορφώνεται  από 

παράγοντες όπως η σχετική ισορροπία των συστατικών του ήχου, η 

απορρόφηση, η αντήχηση κ.α. 

Βασική προϋπόθεση σωστής λειτουργίας, τόσο του χώρου ηχοληψίας 

όσο και του χώρου ελέγχου είναι: Οι διάφορες συχνότητες που αποτελούν ένα 

σύνθετο ηχητικό κύμα να διατηρούν τα σχετικά επίπεδα εντάσεών τους. Με 

άλλα λόγια, ο χώρος θα πρέπει να έχει ευθεία απόκριση σε όλο το φάσμα των 

ακουστικών συχνοτήτων, ώστε να μην προσθέτει ανεπιθύμητους 

«χρωματισμούς» στον ήχο. 

 

Ένα φαινόμενο που επιδρά αρνητικά στην καλή ακουστική των χώρων 

είναι αυτό των στάσιμων κυμάτων και οφείλεται συνήθως στην ύπαρξη 

παράλληλων ανακλαστικών επιφανειών. Το φαινόμενο αυτό συντελεί στην 

ενίσχυση συγκεκριμένων περιοχών του ακουστικού φάσματος. 

Μία μέθοδος για τη διόρθωση της ακουστικής απόκρισης των χώρων 

ηχοληψίας και ελέγχου είναι η μελετημένη τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών 

υλικών στις επιφάνειές τους. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η εξάλειψη 

ενός ποσοστού ενέργειας  από περιοχές συχνοτήτων του ακουστικού 

φάσματος, που λόγω ανακλάσεων προκαλούν προβλήματα στην ομαλή 

ακουστική απόκριση του χώρου. 

Τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό 

παρουσιάζουν διαφορετικούς συντελεστές απορρόφησης που η τιμή τους 

μεταβάλλεται με τη συχνότητα. Η απορρόφηση των υψηλών συχνοτήτων 

επιτυχάνεται με τη χρησιμοποίηση πορώδων υλικών (όπως ύφασμα, χαλιά, 

μοκέτες κ.α.), ενώ στις χαμηλές συχνότητες πιο αποτελεσματικά είναι υλικά με 

μεγάλο συντελεστή ελαστικότητας. 

Ένα άλλο κριτήριο για τη σωστή λειτουργία ενός studio ηχογραφήσεων 

είναι ο βαθμός αντιληπτότητας και διακριτότητας των ήχων μέσα στο χώρο 

ηχοληψίας και ιδιαίτερα στις θέσεις τοποθέτησης των μικροφώνων . Ο βαθμός 

αυτός σχετίζεται άμεσα με την διαμόρφωση των σταθερών αντήχησης όλων 

των συχνοτήτων του ακουστικού φάσματος. 

Η αντήχηση ενός χώρου χαρακτηρίζεται από τον χρόνο που απαιτείται 

για να μειωθεί η στάθμη της έντασης ενός ήχου κατά 60 dΒ. Αντήχηση είναι το 

φαινόμενο της παραμονής του ήχου στο χώρο υπό τη μορφή ανακλώμενων 

κυμάτων, ακόμη και μετά το σταμάτημα της εκπομπής τους από την ηχητική 

πηγή. 

Ο χρόνος αντήχησης εξαρτάται από τον όγκο του χώρου, από την 

σταθερά απορρόφησης των επιφανειών του και είναι διαφορετικός για κάθε 

συχνότητα. Ένας μεγάλος σε όγκο χώρος με σχετικά χαμηλή σταθερά 

απορρόφησης, όπως πχ μια αίθουσα συναυλιών, παρουσιάζει έναν σχετικά 

μεγάλο χρόνο αντίχησης, σε αντίθεση με ένα μικρό studio ηχογραφήσεων  
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επενδυμένο με υψηλά απορροφητικά υλικά που έχει αντίστοιχα πολύ 

μικρότερο χρόνο αντήχησης. 

Ο ιδανικός χρόνος αντήχησης καθορίζεται από τους παρακάτω 

παράγοντες : 

α) είδος μουσικής για το οποίο προορίζεται ο χώρος 

β) σκοπός λειτουργίας του χώρου- πχ studio ηχογραφήσεων, αίθουσα 

συναυλιών, αίθουσα θεάτρου κλπ. [11] 

 

9.2) ΚΟΝΣΟΛΕΣ 

 Η κονσόλα ουσιαστικά είναι ένας μείκτης που δίνει την δυνατότητα 

στον ηχολήπτη να ελέγχει και να ρυθμίζει την ένταση, την ανάμιξη και την 

τοποθέτηση στο πεδίο της «στερεοφωνικής εικόνας» όλων των ηλεκτρικών 

σημάτων που εισέρχονται στις εισόδους μέσω μικροφώνων, ηλεκτρονικών 

μουσικών οργάνων ή ηλεκτρονικών συστημάτων αναπαραγωγής του ήχου. 

Μέσω της κονσόλας δίνεται η δυνατότητα στον ηχολήπτη να στέλνει τα 

παραπάνω  σήματα σε ανάλογα συστήματα αποθήκευσης ή αναπαραγωγής 

(μαγνητόφωνα, σκληρούς ή οπτικούς δίσκους υπολογιστή, μόνιτορς κλπ.)  

Πριν από την εμφάνιση των πολυκάναλων μαγνητοφώνων η δυνατότητα 

επέμβασης, κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης ενός συνόλου οργάνων, ήταν 

αρκετά περιορισμένη. Η ηχογράφηση γινόταν κατά τη διάρκεια κάποιας 

ζωντανής εκτέλεσης και αν το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό, το κομμάτι 

έπρεπε να εκτελεστεί ξανά από την αρχή. [11] 

Ουσιαστικά η κονσόλα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας συνδυασμός 

δικτύου γραμμών, όπου διάφοροι είσοδοι μικροφώνων μιξάρονται ώστε να 

προμηθεύσουν μία ή δύο εξόδους σε ένα μαγνητόφωνο. Από την άλλη 

πλευρά η κονσόλα είναι ικανή να μιξάρει σ έναν ατελείωτο αριθμό 

συνδυασμών τις εξόδους μιας δωδεκάδας μικροφώνων και μπορεί να έχει 

πιθανόν 24 κανάλια εξόδου. Σε άλλη περίπτωση η κονσόλα γίνεται ένα 

ενδιάμεσο σημείο ελέγχου μεταξύ μικροφώνου και μαγνητοφώνου. Ως επί το 

πλείστον οι κονσόλες που χρησιμοποιούνται στα μοντέρνα επαγγελματικά 

πολυκάναλα studios έχουν παρόμοιο έλεγχο και ικανότητες. 

 Διαφέρουν κυρίως στην εμφάνιση, στην όγκο των δωματίων ελέγχου 

και των studio rooms, στις μεθόδους αποθήκευσης πληροφοριών για 

αυτοματοποίηση και στις τελειότερες και νεότερες κονσόλες, στις μεθόδους 

διαδρομής του σήματος από υπολογιστή. [10] 

 

Ανεξάρτητα από την φαινομενική πολυπλοκότητα μιας μοντέρνας 

πολυκάναλης κονσόλας αυτή μπορεί να αναλυθεί σ ένα συνδyασμό τριών 
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σπουδαιότερων τμημάτων ελέγχου, καθε ένα από τα οποία εξυπηρετεί την 

εύκολη λειτουργία και είναι επιπλέον διαιρεμένο σε μικρότερες υποδιαιρέσεις. 
[10] 

 

 

 

 

Εικόνα 9.3) Αναλογική κονσόλα MIDAS F32, 

http://www.googleMIDAS+consoles&start 

 

 

 

 

 

http://www.googlemidas+consoles&start/
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Input section: Τμήμα εισόδου 

 Αποτελείται από τις εισόδους στην κονσόλα των γραμμών των 

μικροφώνων, μαγνητοφώνων ή άλλων εξωτερικών μηχανημάτων. 

 Output section: Τμήμα εξόδου 

Αποτελείται από τις εξόδους από την κονσόλα προς στο μαγνητόφωνο  

 Monitor section: Τμήμα παρακολούθησης 

Εξυπηρετεί την παρακολούθηση και καταμέτρηση όλων των σημάτων 

δια μέσου μετρητών (meters), ηχείων και ακουστικών. 

Οι μοντέρνες κονσόλες είναι συνήθως σχεδιασμένες με play-in-input 

strip modules ονομαζόμενα I/O modules, τα οποία είναι ομαδοποιημένα. 

Οι Ι/Ο είναι η συντετμημένη ονομασία του input/output. Το module είναι το 

τμήμα στο οποίο όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά, περιλαμβανομένου του 

προενισχυτή του mic, της πορείας του σήματος και του καθορισμού των 

καναλιών, είναι όλα τοποθετημένα σε μια απλή λωρίδα I/O. 

Το Ι/Ο modules διαμορφώνουν την κατασκευή των κονσολών οι οποίες έτσι 

σχεδιασμένες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις του studio. Τα I/O 

modules επιτρέπουν την επέκταση της κονσόλας αν χρειαστεί. 

Οι κονσόλες που χρησιμοποιούνται στο studio για ηχογράφηση χωρίζονται σε 

δύο κατηγορίες: στις split και τις in-line. Η διαφορά τους βρίσκεται στο 

σύστημα monitor. Στις split το σύστημα παρακολούθησης είναι ξεχωριστό και 

βρίσκεται στο δεξιό μέρος της κονσόλας και πάνω από τα group. 

Στις in-line κονσόλες το τμήμα monitor βρίσκεται μέσα στο τμήμα 

εισόδου μαζί με τα απαραίτητα ρυθμιστικά του. Το σχήμα plug-in των 

λωρίδων τις κάνει έυκολα μετακινήσιμες για service και ανταλλαγή.  [10] 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

Εικόνα 9.4) Κονσόλα MIDAS, http://www.googleMIDAS+consoles&start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

9.3) ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΜΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ 

 

 ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (Input section) 

 

 

 Eπεξεργασία σήματος εισόδου (input signal processing). 

Κάθε σήμα φτάνοντας στην κονσόλα από το μικρόφωνο στο studio 

μπορεί να επεξεργαστεί ιδιαίτερα πριν συγκριθεί με άλλα σήματα εισόδου. 

Πολλές κονσόλες έχουν την δυνατότητα ενσωματωμένου equalizer* μέσα σε 

κάθε μονοπάτι σήματος εισόδου από τη στιγμή που αυτή η επεξεργασία του 

σήματος απαιτείται. Συνήθως άλλοι τύποι μηχανημάτων επεξεργασίας 

σήματος μπορούν να εισαχθούν στην είσοδο του σήματος δια μέσω βισμάτων 

αν αυτό ζητηθεί. 

 

 Έλεγχος στάθμης σήματος εισόδου (input signal level 

control). 

 Η στάθμη κάθε σήματος εισόδου μπορεί να ρυθμιστεί όταν ζητηθεί. 

Στην περίπτωση αρκετών σημάτων που πρέπει να αναμειχτούν μεταξύ τους 

μέσα σε μια κονσόλα, η συγκεκριμένη αύξηση του σήματος εισόδου (input 

gain) πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να παράγει την επιθυμητή μουσική 

ισορροπία. 

 Δρομολογόντας το σήμα εισόδου (input signal routing) 

Μετά την επεξεργασία αύξησης του σήματος και τον έλεγχο, κάθε σήμα 

εισόδου πρέπει να δρομολογηθεί στην επιθυμητή έξοδο. Επιπλέον τα σήματα 

εισόδου μπορούν να δρομολογηθούν σ’ ένα ή και περισσότερα σημεία, όπως 

σε μια εξωτερική γραμμή ενός delay (ρυθμιστής χρονικής καθυστέρησης του 

ήχου) ή σε ένα echo κλπ. [10] 

 

 

 

*Equalizer=Μονάδα τροποποίησης της διανομής μιας ομάδας συχνοτήτων η οποία 

εφαρμόζεται στα ακουστικά σήματα αυξάνοντας ή μειώνοντας το εύρος μιας συγκεκριμένης 

περιοχής.
[14]

 

14) Λεξικό όρων της Σύγχρονης Μουσικής τεχνολογίας, Ανδρέας Συμβουλόπουλος 
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 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ( Output section). 

 

 Τμήμα εξόδου (Output section) 

   Στην ηλεκτρονική ορολογία, ο διάδρομος είναι το μήκος μιας χάλκινης 

ή αλουμινένιας μπάρας η οποία χρησιμοποιείται ως μια κεντρική τροφοδοτική 

γραμμή. Σε μια κονσόλα ηχογράφησης, ο διάδρομος είναι μια κοινή γραμμή 

σήματος στην οποία έχουν δρομολογηθεί οι έξοδοι πολλών module εισόδου. 

Σε πολλές κονσόλες οι ομάδες εξόδων χαρακτηρίζονται σαν διάδρομοι 

εξόδων, και στο τμήμα monitor επιλέγοντας τη λειτουργία διαδρόμου, 

επιτρέπεται στον ηχολήπτη να κάνει μίξη αυτές τις ομάδες εξόδου ή 

διαδρόμων. Αυτοί οι διάδρομοι/έξοδοι θα γίνουν κατά κανόνα ένα stereo 

ζευγάρι mixdown των οποίων η έξοδος θα σταλεί στο 2-track mixdown 

recorder. Κάθε λωρίδα εισόδου περιέχει ένα ποτενσιόμετρο εξόδου (το οποίο 

περιορίζει τη στάθμη) και το pan pot (το οποίο προσδιορίζει την τοποθέτηση 

του οργάνου στην περιοχή stereo). Όλες οι λωρίδες των σημάτων εξόδου τότε 

συνδυάζονται με την βοηθητική και με τις επιστροφές της echo και 

αναμιγνύονται πάνω στην stereo bus έξοδο. [10] 

 

 Έλεγχος στάθμης εξόδου (Output section) 

 Αυτά τα σύνθετα σήματα ή ομάδες εξόδων αφού συνδυαστούν και 

δρομολογηθούν μπορούν να ελεχθούν ιδιαίτερα μέσα στο τμήμα εξόδου της 

κονσόλας. Γενικά αυτός ο έλεγχος περιορίζεται σε μια απλή ρύθμιση της 

στάθμης του σήματος από τη στιγμή που κάθε συγκεκριμένο σήμα εισόδου 

έχει πιθανώς επεξεργαστεί μέσα στο τμήμα εισόδου της κονσόλας. Εν τούτοις 

αν κάποια ομάδα σημάτων ζητηθεί να επεξεργαστεί, η κονσόλα θα παρέχει 

σημεία σύνδεσης μέσα στο μονοπάτι σήματος εξόδου, έτσι ώστε το 

προοριζόμενο μηχάνημα επεξεργασίας σήματος να μπορεί γρήγορα να 

εισαχθεί όταν και όπου χρειάζεται. [10] 

 

 Έλεγχος επιστροφής βοηθητικών σημάτων (auxiliary signal 

return control) 

 Τα σήματα εξόδων από τα βοηθητικά μηχανήματα όπως delay, 

compressors*, μπορεί να συνδυαστούν με τα απευθείας σήματα ή να 

δρομολογηθούν σε διαφορετικές ομάδες εξόδων όταν ζητηθούν. [10] 

*Compressors= Μονάδα που χρησιμοποιείται για να μειώσει την έκταση της δυναμικής 

περιοχής ενός σήματος αυξάνοντας ταυτόχρονα το μέγεθος της ενίσχυσης (gain) κατά την 

παρουσία σημάτων χαμηλής στάθμης, μειώνοντάς την κατά την παρουσία υψηλής στάθμης 

σημάτων.
[14] 
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 Βοηθητικές αποστολές  

 Οι βοηθητικές αποστολές δηλ. (auxiliary sends) είναι η δρομολόγηση 

του σήματος προς τα effects* από την κονσόλα. Σε μερικά μοντέλα κονσόλας 

αυτά μπορεί να φτάσουν τα 8. Αυτά είναι απλά ποτενσιόμετρα που ελέγχουν 

την ένταση και αναμιγνύονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια έξοδο 

στέρεο. 

 Αυτό το τμήμα μπορεί να φανεί σαν ένα απλό mixer εξόδου που έχει 

τόσες πολλές εισόδους όσες είναι διαθέσιμες στην κονσόλα. Αν υπάρχουν 4, 

6, ή 8 διαθέσιμες βοηθητικές αποστολές, ο ηχολήπτης μπορεί να μιξάρει 

οδηγώντας τα αντίστοιχα μηχανήματα των effects. [10] 

 

 Tμήμα monitor (monitor section) 

 

 Παρακολούθηση ηχείων (loudspeaker monitoring) 

 Ο ηχολήπτης συχνά θα ακούσει τα διάφορα σήματα εκτός 

ηχογραφημένου συνόλου με τη στάθμη που το καθένα έχει ηχογραφηθεί. Για 

παράδειγμα, μπορεί να θέλει να ακούσει την είσοδο ή την έξοδο του σήματος, 

μία κάθε φορά, για να επαληθεύσει τον τρόπο που έχει δρομολογηθεί το 

σήμα. Ή ίσως ένα σήμα που έχει ηχογραφηθεί σε μια σχετική στάθμη, μπορεί 

να ακουστεί σε μια κάπως χαμηλότερη στάθμη. 

 Σε περίπτωση που μια ταινία έχει μερικά προηχογραφημένα κανάλια ο 

παραγωγός μπορεί να θέλει να ηχογραφήσει καινούργιο υλικό. Όπως και να 

έχει κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής αυτός θέλει να ακούσει το 

εισαγώμενο  πρόγραμμα σε μια κατάλληλη ισορροπία. 

 Το τμήμα παρακολουθήσης της κονσόλας θα επιτρέπει στον ηχολήπτη  

τους αναγκαίους ελέγχους για να ρυθμίσει τη σχέση των στάθμεων 

ακουστότητας χωρίς να επηρεάσει την ηχογραφημένη στάθμη. Φυσικά αν ο 

ηχολήπτης ρυθμίζει τις ηχογραφημένες στάθμες του αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει 

να ακουστούν στο σύστημα παρακολουθήσεως. [10] 

. 

 

 

*Effects= Όρος κατηγοριοποίησης όλων των τροποποιήσεων που δέχεται ένα ακουστικό 

σήμα και που έχουν να κάνουν με την ακουστική συμπεριφορά του στο χώρο. 
[14] 
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 Όμως αυτές οι ρυθμίσεις προορίζονται μόνο για να γίνει monitoring 

χωρίς αυτές να επιδρούν στη στάθμη της ηχογραφημένης ταινίας. Το σύστημα 

παρακολούθησης εύκολα αλλάζει με διακόπτη για να δείξει το πριν και το μετά 

του μαγνητοφώνου έτσι ώστε  ο ηχολήπτης να μπορεί να συγκρίνει την 

ηχογραφημένη ταινία με την έξοδο της κονσόλας. Αυτή η σύγκριση ή μια 

παρόμοια σύγκριση ενός προγράμματος με ένα άλλο είναι γνωστή ως b/ test. 

 Το σύστημα monitoring επίσης επιτρέπει στον ηχολήπτη να διαλέξει το 

ηχείο ή τα ηχεία από τα οποία κάθε group εξόδου ακούγεται. Επιπλέον το 

πρόγραμμα μπορεί να δρομολογηθεί από τους μουσικούς κατά τη διάρκεια 

της αναπαραγωγής. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε ένα μέρος της 

κονσόλας και τις επιμέρους λειτουργείες του. [10] 

 

 

Εικόνα 9.5) Σημειώσεις για το μάθημα Ηλεκτρακουστική, Διδάσκων Μιχάλης 

Νηστικάκης. 
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 Παρακολούθηση ακουστικών (headphones monitoring) 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο ηχολήπτης ή ο παραγωγός μπορεί να 

θέλει να χαμηλώσει τη στάθμη ενός προηγούμενου μαγνητοφωνημένου 

σήματος, ενώ ταυτόχρονα να συγκεντρώνεται σ’ ότι μαγνητοφωνείται εκείνη 

τη στιγμή. Από την άλλη πλευρά οι μουσικοί μπορεί εύκολα να ακούσουν αυτό 

που έχει μαγνητοφωνηθεί πριν, αν πρέπει να παίζουν με συνοδεία. Σύφωνα 

με αυτά το τμήμα monitor θα παρέχει ένα ξεχωριστό σετ ελέγχου ακουστικών 

στο studio. Αυτοί οι έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι και από την ένταση του 

μαγνητοφωνημένου υλικού και από τη στάθμη ακουστικότητας μέσα στο 

control room. Στις περισσότερες κονσόλες αυτή η δυνατότητα ελέγχου δια 

μέσω των ακουστικών ονομάζεται cue ή foldback. Σε μία μεγάλη κονσόλα 

μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά συστήματα Cue, ώστε να παρέχουν 

διαφορετικές ισορροπίες στο studio. [10] 

 

 

 Παρακολούθηση μετρητών (meter monitoring).  

 

 Η κονσόλα επιτρέπει επίσης στον ηχολήπτη να παρατηρεί τη στάθμη 

των διαφόρων σημάτων δια μέσω των VU ή των peak-indicating meters. 

Συχνά οι μετρητές είναι ανεξάρτητοι από το σύστημα ελέγχου των ηχείων. 

Ενώ ο ηχολήπτης ακούει την έξοδο της κονσόλας τα meters μπορεί να 

δείχνουν τις εξόδους του μαγνητοφώνου. Έτσι ο ηχολήπτης μπορεί να έχει τα 

μάτια του και τα αυτιά του σε διαφορετικά μέρη του συνολικού συστήματος. 

 Αν η στάθμη σήματος είναι τόσο χαμηλή δημιουργείται θόρυβος ταινίας 

όταν το ηχογραφημένο είναι σε θέση αναπαραγωγής. Αν η στάθμη σήματος 

είναι τόσο υψηλή η ταινία και πιθανώς οι ενισχυτές της κονσόλας ή του 

μαγνητοφώνου θα δημιουργήσουν παραμόρφωση στο σήμα. Κατάλληλη 

στάθμη ηχογραφήσης  είναι επιτευκτή όταν η υψηλότερη στάθμη που 

διαβάζεται από τον δείκτη είναι δίπλα στο (0), αν και οι στάθμες ελαφρώς 

πάνω ή κάτω από το μηδέν δεν δημιουργούν δυσκολίες. 

Τα VU meters είναι ενσωματωμένα στην κονσόλα και δείχνουν τη 

στάθμη εξόδου του καναλιού της κονσόλας κατά τη διάρκεια της 

ηχογράφησης και τη στάθμη επιστροφής του μαγνητοφώνου κατά τη διάρκεια 

της αναπαραγωγής ή της επικάλυψης. Η κύρια stereo έξοδος όπως και όλες 

οι βοηθητικές έξοδοι μετριώνται με VU  meters. [10] 
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LED ή light-bar δείκτες σε μεγαλύτερες κονσόλες συχνά έχουν το 

πλεονέκτημα να ρυθμίζονται με διακόπτες διαβάζοντας απo rms μέχρι Peak 

level. Δηλαδή το rms που συνήθως δείχνουν τα VU εκφραζει τη στάθμη του 

σήματος μας (για όλες τις συχνότητες που περιέχουν το σήμα μας) ενώ το 

Peak level, η στάθμη κορυφής είναι οι στιγμιαίες εξάρσεις του σήματος μας 

που μπορεί να αναφέρονται και σε μια συχνότητά του. [10] 

  Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τα επιμέρους τμήματα μιας 

κονσόλας. 

 

 

Εικόνα 9.6) Σημειώσεις για το Εργαστήρι Μουσικής Τεχνολογίας, Διδάσκων 

καθηγητής Μιχάλης Νηστικάκης, Θεσσαλονίκη 2007 
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10) ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΑ 

Στόχος της στερεοφωνικής αναπαραγωγής είναι να δημιουργήσει μια 

αναπαράσταση της μουσικής σκηνής του χώρου, όπου ένα μουσικό σύνολο 

εκτέλεσε το αναπαραγώμενο μουσικό πρόγραμμα. 

Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μουσικής ακρόασης ένας ακροατής έχει δύο 

αφίξεις μουσικού σήματος, μια σε κάθε αυτί. Η καθυστέρηση και οι φασματικές 

διαφορές ανάμεσα στις δύο αυτές αφίξεις δίνουν τις πληροφορίες στον 

εγκέφαλο με βάση τις οποίες αντιλαμβάνεται τη θέση της ηχητικής πηγής. 

Αυτό που γίνεται στην προσπάθειά μας να αναπαράγουμε τη θέση ενός 

μουσικού οργάνου από δύο ηχεία, είναι μια αντιστάθμιση των χρονικών 

καθυστερήσεων με διαφορές έντασης. Η θέση μιας ηχητικής πηγής στη 

‘’στερεοφωνική εικόνα’’ μπορεί να αλλάξει αλλάζοντας απλά την ισορροπία 

εντάσεων ανάμεσα στα δύο κανάλια. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία στερεοφωνικής εικόνας είναι η 

χρησιμοποίηση στερεοφωνικών τεχνικών μικροφώνων κατά την ηχοληψία. 

Επίσης σημαντικό ρόλο κατά την αναπαραγωγή παίζει η τοποθέτηση του 

ακροατή στην ιδανική θέση ακρόασης, που βρίσκεται πάνω στο επίπεδο 

συμμετρίας των δύο ηχείων. [11] 
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10.1) ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 

 Είναι δύο ξεχωριστά μικρόφωνα στεγαζόμενα σε μια θήκη (περίβλημα). 

Η Άνω μικροφωνική κάψα μπορεί να στρέφεται σε 900 ή περισσότερο και οι 

δυο έξοδοι διατηρούνται ηλεκτρονικώς ξεχωριστά. [10]   

 

 

Εικόνα 10.1) Στερεοφωνικό μικρόφωνο Brauner VM1, http://www.kdm.co.th 
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11) TEXNIKEΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ 

 Για την ηχογράφηση ενός μουσικού συνόλου, μιας ορχήστρας ή και 

ενός μόνο οργάνου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα εύρος τεχνικών ή και 

να κινηθούμε αυτοσχεδιαστικά βασιζόμενοι στην προσωπική μας άποψη και 

γούστο. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι καθιερωμένοι τρόποι διάταξης των 

μικροφώνων οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρύτατα. Η τεχνική χρήσης ενός 

ζευγαριού μικροφώνων ονομάζεται Blumlein. Αυτό το σχέδιο ανακαλύφθηκε 

το 1931 από τον Alan Blumlein ο οποίος ανέπτυξε τεχνικές για στέρεο 

ηχογράφηση. [10] 

 

11.1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΜΠΙΠΤΟΝΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ-Coincidence 

stereo 

 Η τυχαία στερεοφωνική διάταξη είναι ένας γενικός όρος που 

χαρακτηρίζει όλες τις στερεοφωνικές τεχνικές όπου δύο μικρόφωνα είναι 

τοποθετημένα ακριβώς στο ίδιο σημείο. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί δύο 

μονοκατευθυντικά μικρόφωνα για να δημιουργήσει μια στερεοφωνική εικόνα. 

Το στερεοφωνικό βάθος ορίζεται από την απόσβεση των μικροφώνων (εκτός 

πεδίου) και είναι εξαρτώμενη από την στερεοφωνική τοποθέτηση μικροφώνων 

και την ποιότητα του πολικού προτύπου που εχει κάθε μικρόφωνο ξεχωριστά. 

Μεταξύ των ποιών γνωστών τυχαίων στερεφωνικών διατάξεων είναι οι 

τεχνικές X-Y stereo, MS stereo, και Blumlein stereo. [15] 

 

 Ηχογράφηση σε άξονες X-Y 

H X-Y recording είναι ένα σύστημα εξαρτημένης έντασης καθώς αυτή 

χρησιμοποιεί μόνο το σήμα της έκτασης (απόστασης) για να διακρίνει την 

κατεύθυνση. Με την  Χ-Υ τεχνική δύο μικρόφωνα ακριβώς του ίδιου τύπου και 

κατασκευής, τοποθετούνται με τις σχάρες τους τόσο κοντά, όσο είναι δυνατόν 

(χωρίς να αγγίζονται) και αντικρύζοντας τις δεξιές γωνίες το ένα του άλλου. Το 

μέσο σημείο ή γωνία 45° μεταξύ των δύο μικροφώνων, είναι τότε στραμμένη 

προς το μουσικό όργανο και οι έξοδοι του μικροφώνου τοποθετούνται 

αριστερά και δεξιά. Αν και τα δύο μικρόφωνα είναι τοποθετημένα μαζί η 

εντύπωση  του stereo είναι έξοχη. Υπάρχει επίσης το πρόσθετο πλεονέκτημα 

ότι δεν έχουν σημαντικά προβλήματα φάσης οφειλόμενα στην κοντινή 

εγγύτητα των μικροφώνων. Με αυτή την διευθέτηση υπάρχει ελάχιστη χρονική 

διαφορική φάση μεταξύ των δύο μικροφώνων για ήχους που φτάνουν κατά 

μήκος του οριζόντιου επιπέδου. [10] 

15)http:// www.dpamicrophones.comlen 
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Οι κατευθυντικές πληροφορίες του ήχου προσδιορίζονται μόνο από τις 

διαφορές στις ηχητικές πιέσεις μεταξύ των δύο μικροφώνων. Αυτό επίσης 

αναφέρεται σαν ένταση stereo από τη στιγμή που τα κατευθυντικά σήματα 

βασίζονται (υπολογίζονται) μόνο στην ένταση του ήχου στο μικρόφωνο. Τα 

πιο κοινά μικροφωνικά ζευγάρια είναι σχηματισμένα με καρδιοειδή μικρόφωνα 

που σχηματίζουν γωνία 90° και 120°. Οι τυπικές αποστάσεις μεταξύ των 

μικροφώνων είναι απο 15-30cm. Σε μεγαλύτερες αποστάσεις η stereo εικόνα 

φαίνεται να έχει μία τρύπα στη μέση. Δηλαδή οι ήχοι ακούγονται στο 

μεγαλύτερο μέρος τους αριστερά ή δεξιά του κέντρου, ενώ στο κέντρο 

παρουσιάζονται λίγο ή καθόλου.  

Η καλύτερη δυνατή θέση για τα μικρόφωνα προσδιορίζεται από το 

προσεκτικό άκουσμα αυτών καθώς τα μετακινούμε προς όλες τις 

κατευθύνσεις, μέχρι να βρούμε το σωστό σημείο που ισορροπούν σωστά. 

Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια καλή εμπρόσθια περισυλλογή με μια 

περιοχή εξάπλωσης από αρκετά στενό σε πλατύ εξαρτώμενη από τη γωνία 

που χρησιμοποιείται. 

 Ο γενικός κανόνας για τοποθέτηση αυτού του σχηματισμού είναι να 

αρχίζει από τα ψηλά, μόλις πάνω από το κεφάλι του ψηλότερου εκτελεστή και 

15-30cm ή 1.5-2m κάτω από τη σκηνή μπροστά από τον κοντινότερο. Με δύο 

μόνο μικρόφωνα οι εκτελεστές πρέπει να ισορροπούν την εκτέλεση μεταξύ 

των δυό μικροφώνων. Μπορεί να καταστραφεί αυτή την ισορροποία μόνο με 

ακατάλληλη τοποθέτηση μικροφώνου. Η γωνία μεταξύ των μικροφώνων 

πρέπει να προσδιορίζεται από τους κυριότερους άξονες περισυλλογής του 

ήχου, στο σημείο μόλις μέσα στα εξωτερικά άκρα του γκρούπ που δίνει την 

παράσταση. Με αυτόν τον τρόπο όσο πιο κοντά είναι τα μικρόφωνα στους 

εκτελεστές τόσο πιο πλατιά είναι η γωνία, όσο πιο μακριά είναι τόσο πιο 

στενή. 

 Εδώ χρειάζεται να γίνει ένα σχόλιο σχετικά με την ακουστική δωματίου, 

ότι η τέχνη της κατάλληλης τοποθέτησης μικροφώνων αναμιγνύεται μόνο 

μερικώς με την κατάλληλη συλλογή των πηγών-εκτελεστών.  Επίσης 

εξαρτάται από την κατάλληλη ακύρωση των ανεπιθύμητων θορύβων (air-

condition, θόρυβος ακροατηρίου, υπεβολική αντίχηση κλπ). Προφανώς όσο 

πιο μακριά είναι τα μικρόφωνα από τους εκτελεστές τόσο περισσότερος μη 

επιθυμητός ήχος (θόρυβος περιβάλλοντος, ακροατηρίου κλπ.) θα ακούγεται. 

Αντίθετα, όσο πιο κοντά είναι τόσο περισσότερος άμεσος ήχος θα λαμβάνεται 

από τους εκτελεστές. Η ισορροπία μεταξύ άμεσου και περιβάλλοντος ήχου 

είναι η βάση για την ευχάριστη ακρόαση, την σαφήνεια και την φυσική ηχητική 

ηχογράφηση ενός ζωντανού συνόλου. [10] 
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 Όταν υπάρχει αμφιβολία είναι πάντα ασφαλές να γίνεται η ηχογράφηση 

κάπως ξηρή.  

Υπάρχει φυσικά ένας άλλος τρόπος να ολοκληρώσεις έναν κοντινό ήχο και 

αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας ένα μικρόφωνο με ένα αδιαπέραστο πολικό 

διάγραμμα όπως ένα υπερκαρδιοειδές. Υπάρχει μια στενότερη περιοχή 

συλλογής στο μπροστινό μέρος του μικροφώνου, έτσι αυτά τείνουν να έχουν 

λίγο περισσότερη έκταση επιρροής από ότι τα καρδιοειδή μικρόφωνα. 

Μπορούν να τοποθετηθούν κάπως μακρύτερα από τους εκτελεστές 

διατηρώντας την ίδια αίσθηση παρουσίας όπως τα καρδιοειδή. Αυτό είναι 

χρήσιμο, σε περιπτώσεις όπου τα μικρόφωνα πρέπει για οποιοδήποτε λόγο 

να τοποθετηθούν σε κάποια απόσταση από τους μουσικούς. Τα 

υπερκαρδιοειδή είναι επίσης περισσότερο νεκρά στις πλευρές έτσι ώστε είναι 

συχνά πολύ χρήσιμα όταν έχουμε να κάνουμε με θορύβους που έρχονται από 

αυτές τις κατευθύνσεις. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι αυτά τα μικρόφωνα 

έχουν ένα μικρό λοβό στο πίσω μέρος και τείνουν να συλλέγουν λίγο 

περισσότερο χώρο απευθείας πίσω από αυτά σε σχέση με τα καρδιοειδή. [10] 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11.1) Στερεοφωνική τεχνική Χ-Υ, http://www.dpamicrophones.com 

 

 

 

http://www.dpamicrophones.com/
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Εικόνα 11.2) Χ-Υ Στερεοφωνική τεχνική με καρδιοειδή μκρόφωνα DPA, 

http://www.dpamicrophones.com  

 

 

 

 Σύστημα Χ-Υ παντοκατευθυντικών μικροφώνων. 

 

Τα περισσότερα παντοκατευθυντικά μικρόφωνα παρουσιάζουν κάποιο 

βαθμό κατευθυντικότητας στις υψηλότερες συχνότητες. Χρησιμοποιώντας ένα 

ζευγάρι παν-κατευθυντικών μικροφώνων, που οι κεντρικοί  τους άξονες 

σχηματίζουν γωνία 60°-90°, έχουμε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ενός 

σταθερού και συμπαγούς ειδώλου της ηχητικής πηγής, σε συνδυασμό με μια 

αίσθηση του χώρου. Σε αντίθεση όμως με τη χρησιμοποίηση κατευθυντικών 

μικροφώνων όπου η μετακίνηση της πηγής στο χώρο έχει σαν αποτέλεσμα 

μια ελάχιστη αίσθηση μετακίνησης του ειδώλου της στην στερεοφωνική 

εικόνα. [11] 

 

 

http://www.dpamicrophones.com/
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 Συστήματα Χ-Υ καρδιοειδών και υπερκαρδιοειδών μικροφώνων. 

Η γωνία α όπου σχηματίζουν οι άξονες των δύο μικροφώνων μεταξύ τους 

συνήθως κυμαίνεται από 60° μέχρι 120°. Κάθε συγκεκριμένη εκλογή της 

γωνίας αυτής προσδιορίζει το πλάτος της στερεοφωνικής εικόνας. Η εκλογή 

της γωνίας αυτής είναι υποκειμενική και καθορίζεται από το μέγεθος της 

ηχητικής πηγής, την απόσταση της από το ζευγάρι των μικροφώνων, καθώς 

και από τις πολικές τους χαρακτηριστικές. Κατά τη χρησιμοποίηση δύο 

καρδιοειδών μικροφώνων η γωνία α κυμαίνεται μεταξύ 90° και 120° και η 

απόσταση του συστήματος αυτού από την ηχητική πηγή είναι σχετικά μικρή.  

Συνήθως οι άξονες των δύο μικροφώνων σκοπεύουν σε σημεία που 

βρίσκονται στα άκρα της ηχητικής πηγής. Επειδή κατά την ηχοληψία με 

σύστημα Χ-Υ καρδιοειδών μικροφώνων ο λόγος του απευθυείας ήχου πρός 

την αντίχηση του χώρου είναι μεγάλος, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

απάλειψη κάποιων ανεπιθύμητων ηχητικών κυμάτων που προσπίπτουν στην 

πίσω περιοχή του συστήματος. Σε περιπτώσεις μακρινής λήψης, όπου είναι 

επιθυμητός ένας μεγάλος βαθμός συμμετοχής της αντίχησης του χώρου στο 

τελικό αποτέλεσμα, η γωνία α μπορεί να πάρει τιμές μέχρι και 180°. Κατά τη 

χρησιμοποίηση υπερκαρδιοειδών μικροφώνων η γωνία α παίρνει μικρότερες 

τιμές σε σύγκριση με την αντίστοιχη των καρδιοειδών, έτσι ώστε να 

σχηματίζεται ένα συμπαγές κεντρικό είδωλο. Ο μεγάλος βαθμός 

κατευθυντικότητας των υπερκαρδιοειδών επιτρέπει μεγαλύτερη απόσταση 

μικροφώνων-ηχητικής πηγής, για τη δεδομένη τιμή του λόγου του απευθείας 

ήχου προς την αντήχηση του χώρου. 

 Οι πολικές χαρακτηριστικές των δύο μικροφώνων ποικίλουν ανάλογα με την 

τεχνική που χρησιμοποιείται. Οι γωνίες μεταξύ των κεντρικών αξόνων και του 

άξονα που σκοπεύει προς την ηχητική πηγή είναι συνήθως ίσες. Ένα 

πλεονέκτημα των συστημάτων διαφοράς έντασης είναι ότι η απόσταση της 

ηχητικής πηγής από το ζευγάρι των μικροφώνων δεν επηρεάζει την ακρίβεια 

της θέσης του ειδώλου της στην ‘’στερεοφωνική εικόνα’’. Βέβαια η αδυναμία 

της εκμετάλλευσης των διαφορών φάσης ανάμεσα στα δύο κανάλια, έχει 

μερικές φορές σαν αποτέλεσμα μια έλλειψη της αίσθησης του χώρου. [11] 
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 Stereosonic recording- Η καθαρή τεχνική Blumlein 

 Σε αυτήν την τεχνική, το στερεοφωνικό μικρόφωνο ή το μικροφωνικό 

ζευγάρι αποτελείται από δύο bi-directional-δικατευθυντικά στοιχεία. Το 

μπροστινό μέρος του μικροφώνου κατευθύνεται προς την αριστερή πλευρά 

της ορχήστρας ενώ το άλλο κατευθύνεται προς την δεξιά. 

 Η απόσταση μεταξύ του μικροφώνου και της ορχήστρας συνήθως 

ισούται περίπου με το μισό του πλάτος του συνόλου έτσι ώστε η γωνία μεταξύ 

του μικροφωνικού άξονα να είναι 90°. Με το ένα μικρόφωνο γυρισμένο προς 

τα δεξιά και το άλλο αριστερα ο αναπαραγόμενος ήχος μεταδίδει μια πολύ 

ακριβή εντύπωση και του βάθους και του πλάτους της ορχήστρας. Είναι πολύ 

εύκολο να προσδιορίσεις ποιά όργανα βρίσκονται μπροστά και ποιά πίσω, αν  

και ο ηχολήπτης δεν έχει καθόλου έλεγχο για την εσωτερική ισορροπία του 

συνόλου. 

 Οι ασάφειες και αδυναμίες που παρουσιάζονται σε αυτήν την 

περίπτωση εξαλείφονται μιας και τα σήματα που φτάνουν από τα πλάγια 

πέφτουν στο ενεργό μέρος του ενός και στη νεκρή περιοχή του άλλου. 

Κεντρικοί ήχοι συλλέγονται επίσης και από τα δύο μικρόφωνα και ο λόγος της 

κατεύθυνσης στον ανακλώμενο ήχο δίνει την εντύπωση της απόστασης 

μεταξύ μικροφώνου και εκτελεστή. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε στερεοφωνικό 

μικρόφωνο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο μικρόφωνα Bi-directional-

δικατευθυντικά τοποθετημένα το ένα στο αριστερό και το άλλο στο δεξιό 

μέρος της ορχήστρας σχηματίζοντας δε γωνία μεταξύ τους 90°-110° με 

κορυφή τις κάψες τους. 

 Οι οπίσθιοι λοβοί των οκτοειδών είναι σε θέση να λάβουν κατά τον ίδιο 

τρόπο όλες τις διαφορετικά προερχόμενες ανακλάσεις του χώρου και όλο το 

σύστημα μαζί δίνει μια ανάγλυφη περιγραφή και των δύο διαστάσεων της 

ορχήστρας: πλάτος και βάθος όπως και των ιδιαίτερων ακουστικών 

χαρακτηριστικών που έχει κάθε χώρος αίθουσα συναυλιών και που δίνει κάθε 

φορά το δικό του ξεχωριστό ύφος και ηχόχρωμα στην εκτέλεση ενός μουσικού 

κομματιού. 

 Έτσι τα bi-directional-δικατευθυντικά παρουσιάζουν τον πιο φυσικό ήχο 

από όλες τις stereo τεχνικές δίνοντας μια ακριβή αίσθηση του χώρου 

ασύγκριτη με οποιαδήποτε άλλη μικροφωνική τεχνική. Όμως αυτή η αίσθηση 

ευρυχωρίας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αν το περιβάλλον είναι 

τόσο ζωηρό. Όπως είπαμε και προηγουμένως οι πίσω λοβοί λαμβάνουν με 

την ίδια ευαισθησία με αυτή των μπροστινών λοβών. [10] 
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Έτσι η συλλογη στο πίσω μέρος είναι σαν μια προεξοχή. Αυτό σημαίνει 

ότι τα μικρόφωνα μπορούν να τοποθετηθούν κοντύτερα στους εκτελεστές για 

δώσουν την αίσθηση του χώρου στον οποίο γίνεται η ηχογράφηση. Επίσης οι 

οπίσθιοι λοβοί έχουν αντεστραμμένη πολικότητα και προσανατολισμό σχετικά 

με το μπροστινό μέρος και έτσι μπορούν να προκύψουν διάφορα προβλήματα 

στερεοφωνικής εικόνας αν δεν τοποθετηθούν σωστά. 

 Για αυτό πρέπει να θυμόμαστε τους κανόνες για Direct-to-reverberant 

(άμεσο-ήχο αντήχησης) και να ακούμε προσεκτικά πρίν ξεκινήσουμε την 

ηχογράφηση. Επίσης η επιλογή του χώρου παίζει σπουδαίο ρόλο. Πρέπει να 

είμαστε προσεκτικοί με τις στενές αίθουσες ή τις δυνατές αντηχήσεις 

κατευθυείαν από τις πλευρές, επειδή αυτές εισέρχονται στο στερεοφωνικό 

ζευγάρι εκτός πολικότητας και μπορούν να προκαλέσουν δραστικούς 

υποβιβασμούς. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα στερεοφωνικό 

μικρόφωνο με καρδιοειδή πολικά σχήματα. Η επιλογή μεταξύ αυτού και της 

στερεοφωνικής τεχνικής, έγγειται κατά ένα μεγάλο μέρος στη λειτουργιά του 

δωματίου μέσα στο οποίο γίνεται η ηχογράφηση. Το στερεοφωνικό 

μικρόφωνο μπορεί να ταιριάζει ικανοποιητικά στην ηχογράφηση ενός αυλού 

μέσα σε έναν καθεδρικό ναό, ενώ τα εκτός φάσης (off-axis) ελαττωμένα 

χαρακτηριστικά ενός καρδιοειδούς ζευγαριού μπορεί να ταιριάζουν καλύτερα 

στην ηχογράφηση μιας παράστασης κονσέρτου στο μπροστινό μέρος ενός 

μεγάλου και πιθανόν θορυβώδους ακροατηρίου. [10] 

Στην εικόνα 11.3 βλέπουμε την Blumlein τεχνική με τα δύο μικρόφωνα 

τοποθετημένα κατακόρυφα στον ίδιο άξονα. 
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Εικόνα11.3) Στερεοφωνική τεχνική Blumlein, http://istudio-g.com 

 

http://istudio-g.com/
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 Μ-S Στερεοφωνική ηχογράφηση. 

Αυτή η τεχνική επίσης χρησιμοποιεί ένα κεντρικό ζευγάρι συμιπτώντων 

μικροφώνων αν και εδώ υπάρχει ένα καρδιοειδές μικρόφωνο στραμμένο 

κατευθείαν στο κέντρο της ορχήστρας, ενώ ένα μικρόφωνο σχήματος 8 είναι 

στραμμένο πλαγίως έτσι ώστε μία από τις νεκρές πλευρές του να βλέπει την 

ορχήστρα. Στην Μ-S τεχνική το καρδιοειδές μικρόφωνο συλλέγει το πλήρες 

σύνολο ενώ το μικρόφωνο σχήματος 8 προτιμά τα άκρα, τις αριστερά και 

δεξιά πλευρές. Η κεντρική πληροφορία φτάνει στη νεκρή πλευρά του 

σχήματος 8 και αναιρείται. [10] 

  

   

Εικόνα11.4) M-S surround technique, www.dpamicrophones.comlen 

 

 

Εικόνα11.5) Μ-S Στερεοφωνική ηχογράφηση, http://blog.urosbaric.com 

 

http://www.dpamicrophones.comlen/
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 ΟRTF Στερεοφωνική τεχνική.  

Δύο καρδιοειδή μικρόφωνα τοποθετημένα σε απόσταση 17cm που 

σχηματίζουν γωνία 110° δημιουργώντας μια στερεοφωνική εικόνα. 

 Η ORTF τεχνική χρησιμοποιεί δύο πρώτης κατηγορίας καρδιοειδή 

μικρόφωνα που τα μικροφωνικά τους διαφράγματα απέχουν 17cm και η 

γωνία που σχηματίζουν οι κάψες τους είναι 110°. Αυτή η τεχνική είναι 

κατάλληλη για να αναπαράγει ηχητικές συχνότητες που είναι παρόμοιες με 

αυτές που το ανθρώπινο αυτί χρησιμοποιεί για να αντιληφθεί απευθείας 

πληροφορίες στο οριζόντιο επίπεδο. Η τοποθέτηση των μικροφώνων μιμείται 

την απόστασταση που έχουν τα ανθρώπινα αυτιά και η γωνία που 

σχηματίζουν τα δύο κατευθυντικά μικρόφωνα μιμείται το φαινόμενο της 

επικάλυψης του ανθρώπινου κεφαλιού. 

 Η ORTF στερεοφωνική τεχνική παρέχει στην ηχογράφηση μια 

ευρύτερη στερεοφωνική εικόνα απο ότι η Χ-Υ στερεοφωνική τεχνική. Θα 

πρέπει να προσέξουμε κατά τη χρήση αυτής της τεχνικής σε μεγαλύτερες 

αποστάσεις καθώς τα μονοκατευθυντικά μικρόφωνα δεν αποτυπώνουν τις 

χαμηλές συχνότητες στις ηχογραφήσεις. [15] 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11.6) ORTF Στερεοφωνική τεχνική, http://www.schoeps.de  
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 NOS stereo  

Η ΝΟS στερεοφωνική τεχνική χρησιμοποιεί δύο καρδιοειδή μικρόφωνα 

τοποθετημένα σε απόσταση 30cm και σε γωνία 90° μεταξύ τους για να 

δημιουργήσει μία στερεοφωνική εικόνα, δηλαδή έναν συνδιασμό διαφοράς 

επιπέδου στερεοφωνίας και διαφοράς χρόνου στερεοφωνίας. Αν 

χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερες αποστάσεις από την πηγή του ήχου η NOS 

τεχνική θα χάσει τις χαμηλές συχνότητες λόγω των μικροφώνων (διαφοράς 

πίεσης) και την επιρροή της εγγύτητας σε αυτού του είδους τα μικρόφωνα. 

 Η NOS στερεοφωνική τεχνική είναι  περισσότερο χρήσιμη σε 

κοντινότερες αποστάσεις, για παράδειγμα σε ηχογραφήσεις πιάνου, μικρών 

συνόλων ή για να δημιουργεί στερεοφωνία σε ένα τμήμα οργάνων σε μια 

κλασσική ορχήστρα.[15] 

Η NOS stereo τεχνική χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τον οργανισμό της 

ραδιοφωνίας της Γερμανίας. [11] 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11.7) NOS Στερεοφωνική τεχνική, http://stphnmnslw.wordpress.com 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

Εικόνα 11.8) NOS Στερεοφωνική τεχνική, http://jeremiahnewcombe.edublogs.org 

 

 

 DIN stereo 

Η DIN στέρεο τεχνική χρησιμοποιεί δύο καρδιοειδή μικρόφωνα 

τοποθετημένα σε απόσταση 20cm και σε γωνία 90° για να δημιουργήσει μια 

στερεοφωνική εικόνα. Αυτή η τεχνική λόγω της απόστασης των καρδιοειδών 

μικροφώνων αιχμαλωτίζει ένα μείγμα στερεοφωνικών σημάτων και των 

καθυστερήσεών τους. Αν αυτή η τεχνική χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερες 

αποστάσεις θα χάσει τις χαμηλές συχνότητες λόγω των μικροφώνων 

διαφοράς πίεσης και της ευαισθησίας της εγγύτητας αυτών των μικροφώνων. 

Η DIN στέρεο τεχνική είναι χρησιμότερη σε κοντινής απόστασης 

ηχογραφήσεις, πχ σε ηχογράφηση πιάνου ή μικρών σχημάτων ή σε 

στερεοφωνική ηχογράφηση μιας ομάδας οργάνων σε μια κλασσική ορχήστρα. 
[15] 

 



97 
 

 

Εικόνα11.10) DIN Στερεοφωνική τεχνική, http://jeremiahnewcombe.edublogs.org 
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11.2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

 

 Α-Β Στέρεο τοποθέτηση μικροφώνων. 

Δύο παντοκατευθυντικά μικρόφωνα (οmni-directional) σε  κοντινή 

απόσταση δημιουργούν μια στερεοφωνική εικόνα. 

 

 Η Α-Β στερεφωνική τεχνική ή στερεοφωνική τεχνική διαφοράς χρόνου 

όπως είναι αλλιώς γνωστή, χρησιμοποιεί δύο παντοκατευθυντικά μικρόφωνα 

σε απόσταση για να ηχογραφήσει τα ηχητικά σήματα. 

 Η μικροφωνική τοποθέτηση παρουσιάζει μικρές διαφορές στο χρόνο ή 

τη φάση των πληροφοριών που περιέχονται στα ηχητικά σήματα (σύμφωνα 

με τις κατευθυντικές πληροφορίες που περιέχονται στην ηχητική πηγή). Το 

ανθρώπινο αυτί μπορεί να διαισθανθεί τη διαφορά φάσης και τη χρονική 

διαφορά σ ένα ηχητικό σήμα και να το χρησιμοποιήσει για προσανατολισμό. 

Η διαφορά φάσης και η χρονική  διαφορά δρουν σαν ηχητικά ερεθίσματα 

ώστε να ενεργοποιήσουν τον ακροατή να αντιληφθεί την αίσθηση του χώρου 

στην ηχογράφηση και να βιώσει μια ζωντανή  στερεοφωνική εικόνα ενός 

ολοκληρωμένου ηχητικού πεδίου, συμπεριλαμβανομένης της θέσης κάθε 

ξεχωριστής ηχητικής πηγής και την αίσθηση των ορίων του χώρου του 

δωματίου. Στην εικόνα 11.12 φαίνεται η A-B διάταξη μικροφώνων.[15]    

 

 

 

 

 

Εικόνα 11.12) Α-Β Στερεοφωνική τεχνική, www.dpamicrophones.comlen 
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Εικόνα11.13) Α-Β Στερεοφωνική τοποθέτηση, http://blog.urosbaric.com 

 

 

 Τοποθέτηση μικροφώνων. 

Ένα σημαντικό ερώτημα στην εγκατάσταση της Α-Β στερεφωνικής 

τοποθέτησης μικροφώνων είναι η απόσταση μεταξύ των δύο μικροφώνων. 

Αφού ο ακουστικός χαρακτήρας της στερεοφωνικής ηχογράφησης είναι θέμα 

γούστου, είναι αδύνατο να δώσουμε βιαστικούς κανόνες για την στερεφωνική 

τοποθέτηση των μικροφώνων, παρόλα αυτά είναι καλή ιδέα να κρατήσουμε 

κάποιους ακουστικούς παράγοντες στο μυαλό μας. 

 Από τη στιγμή που το εύρος της στερεοφωνικής ηχογράφησης είναι 

εξαρτώμενο απ΄τη συχνότητα, όσο πιο χαμηλές είναι οι αρμονικές που 

θέλουμε να αναπαράγουμε στερεοφωνικά τόσο πιο μακριά θα πρέπει να είναι 

τοποθετημένα τα μικρόφωνα. Χρησιμοποιώντας ένα προτεινόμενο 

μικρόφωνο,  τοποθετώντας το ένα τέταρτο από το χαμηλότερο τόνο του 

μήκους κύματος και υπολογίζοντας ότι το ανθρώπινο αυτί έχει την ικανότητα 

να αναγνωρίζει συχνότητες χαμηλότερες των 150 Hz, οδηγούμαστε σε μία 

τοποθετηση μεταξύ των 40 και 60 cm. Τοποθετήσεις μικροφώνων σε 

μικρότερη απόσταση συχνά χρησιμοποιούνται κοντά στην πηγή του ήχου για 

να εμποδίσουν την στερεοφωνική εικόνα ενός συγκεκριμένου οργάνου να 

γίνει πολύ «φαρδιά» και αφύσικη. Τοποθετήσεις κάτω απο 17-20cm  είναι 

ανιχνεύσιμες από το ανθρώπινο αυτί αφού αυτή η απόσταση είναι ίση με την 

απόσταση που έχουν τα αυτιά μεταξύ τους. [15] 

http://blog.urosbaric.com/
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Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι αν αυξήσουμε την απόσταση μεταξύ 

των μικροφώνων θα μειωθεί η ικανότητα του συστήματος να αναπαράγει τα 

ηχητικά σήματα από την πηγή που έρχονται κατευθείαν ανάμεσα στα 

μικρόφωνα. Αυτό επίσης θα οδηγήσει σε μια μείωση της ποιότητας της 

στερεοφωνικής ηχογράφησης. [15]  

 

 Απόσταση μεταξύ των μικροφώνων και της πηγής 

 

Η ιδανική απόσταση μεταξύ του ζευγαριού των μικροφώνων και της πηγής 

δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος και τον τύπο της πηγής και του ηχητικού 

περιβάλλοντος που γινεται η ηχογράφηση αλλά και από το υποκειμενικό 

γούστο του ηχολήπτη. Η θέση από την οποία ο ακροατής βιώνει τη μουσική 

και συνεπώς η θέση στην οποία θα τοποθετηθεί το μικρόφωνο για την 

ηχογράφηση θα πρέπει να επιλεχθεί προσεκτικά και με μουσική ευαισθησία. 

Σημαντικές μουσικές ηχογραφήσεις, όπως είναι η συναυλία μιας ορχήστρας 

σε ενα συναυλιακό χώρο (π.χ μέγαρο) είναι ένα παράδειγμα για το πόσο 

σημαντική είναι η σωστή τοποθέτηση των στερεοφωνικών μικροφώνων. Εδώ 

τα μικρόφωνα μπορούν να τοποθετηθούν μπροστά και πίσω από το μαέστρο. 

Παρόλο που τα περισσότερα όργανα στέλνουν τον ήχο τους εντός και εκτός 

του πεδίου λήψης των μικροφώνων τα μικρόφωνα θα πρέπει να είναι 

τοποθετημένα αρκετά ψηλά ώστε ο κάθε μουσικός να μην επισκιάζει τα άλλα 

όργανα. 

 Η μίξη του ήχου που έρχεται απευθείας στα μικρόφωνα ή και 

διασκορπισμένος είναι επίσης μέγιστης σημασίας. Εδω η διάταξη Α-Β βρίσκει 

άμεση εφαρμογή χρησιμοποιώντας διάφορες ακουστικές παραλλαγές στα 

μικρόφωνα. Το σύνολο του ηχητικού περιβάλλοντος και ο ηχητικός 

χρωματισμός της ηχογράφησης μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς να προστεθεί 

κανένας θόρυβος. Η επιλογή του δαπέδου και του πατώματος και ο σκελετός 

του boom μπορούν να μας παρέχουν ευκολία στην τοποθέτηση μικροφώνων. 

 Τα παντοκατευθυντικά μικρόφωνα και η στερεοφωνική τεχνική Α-Β 

είναι συχνά προτιμώμενη επιλογή όταν η απόσταση μεταξύ του μικροφώνου 

και της πηγής είναι μεγάλη. Ο λόγος είναι ότι τα παντοκατευθυντικά 

μικρόφωνα είναι ικανά να αιχμαλωτίσουν παραγματικά χαμηλές συχνότητες 

της ηχητικής πηγής ανεξαρτήτου της απόστασης, ενώ τα μονοκατευθυντικά 

μικρόφωνα επηρεάζονται από το άμεσο αποτέλεσμα. Τα μονοκατευθυντικά 

μικρόφωνα παρουσιάζουν απώλεια των χαμηλών συχνοτήτων στις 

μεγαλύτερες αποστάσεις. [15] 
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 ΣΥΣΤΗΜΑ FAULKNER 

Καθιερώθηκε από τον βρετανό μηχανικό ήχου τον Tony Faulkner. 

Αποτελείται από δύο μικρόφωνα πολικού διαγράμματος 8 τοποθετημένα 

παράλληλα, ως προς τους κεντρικούς τους άξονες, σε απόσταση 20cm 

μεταξύ τους. Η χρήση του συστήματος αυτού έχει σαν αποτέλεσμα ένα 

συνδιασμό της συνοχής της ‘’στερεοφωνικής εικόνας’’ που δίνει το 

σύστημα Blumlein με παράλληλο ‘’άπλωμά’’ της στο χώρο, εξαιτίας των 

διαφορών φάσης που συνεπάγεται η απόσταση μεταξύ των δύο 

μικροφώνων. 

Η τοποθέτηση του συστήματος αυτού σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Faulkner σε μεγαλύτερη απόσταση από την ηχητική πηγή, συγκριτικά με 

άλλες τεχνικές μικροφώνων έχει σαν αποτέλεσμα μια φυσική ισορροπία 

ανάμεσα στους ήχους που προέρχονται από τα κοντίτερα και 

μακρυνότερα σημεία της ηχητικής πηγής. 

  

 

 

 

 

Εικόνα 11.9) Τεχνική Faulkner, http://www.ampliflyer.net 

 

 

 

http://www.ampliflyer.net/
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11.3) Buffled στερεοφωνική ηχογράφηση 

Η Baffled στερεοφωνική ηχογράφηση είναι ένας γενικός όρος που 

συμπεριλαμβάνει διαφορετικές στερεοφωνικές τεχνικές. Χρησιμοποιεί ένα 

ακουστικό φίλτρο που τοποθετείται ανάμεσα στα δύο μικρόφωνα για να 

ενισχύσει το στερεοφωνικό σήμα που διαχωρίζεται σε κάθε κανάλι.  

 Όταν χρσιμοποιούμε την Buffled τεχνική στις στερεοφωνικές τεχνικές  

Α-Β, ORTF στερεοφωνική τεχνική, DIN στερεοφωνική τεχνική, ΝΟS 

στερεοφωνική τεχνική, και Binaural το φαινόμενο της επικάλυψης θα έχει μια 

θετική επιρροή στην απόσβεση των ήχων που είναι εκτός ηχητικής πηγής και 

παράλληλα το σήμα ενισχύεται μέσω των καναλιών. Τα συστήματα Buffle θα 

πρέπει να κατασκευάζονται από υλικό απορροφητικό και μη ανακλαστικό για 

να αποφευχθούν οι ανακλάσεις στην επιφάνεια των μικροφώνων, οι οποίες 

χρωματίζουν τον ήχο παραπάνω. 

 Μία ακόμη γνωστή Buffled τεχνική είναι η Jecklin Disc και αναπτύχθηκε 

από τον Σουηδό τεχνικό του ήχου Jurg Jeclin. Σε αυτή την τεχνική 

χρησιμοποιούνται δύο τύποι παντοκατευθυντικών μικροφώνων 4003 και 4006 

τοποθετημένα σε απόσταση 36cm και ένας ειδικά επεξεργασμένος δίσκος 

διαμέτρου 35cm τοποθετημένος ανάμεσα στα μικρόφωνα. [15] 

 

    

 

 

Εικόνα 11.14) Βuffled στερεοφωνική τεχνική, http://www.dpamicrophones.comlen 
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 Binaural ηχογράφηση (Buffled recording technique) 

Το όνομα Binaural σημαίνει «ανάμεσα στα τα αυτιά». Οι περισσότερες 

Binaural ηχογραφήσεις έγιναν ειδικά για να ακούγονται σε ακουστικά παρά σε 

ηχεία.[16] 

Υπάρχουν αρκετοί μέθοδοι διαλογής και τοποθέτησης ενός απλού 

ζευγαριού μικροφώνων για μια στερεοφωνική συλλογή του ήχου. Ίσως η πιο 

φανερή τεχνική είναι να τοποθετήσουμε δύο παντοκατευθυντικά μικρόφωνα 

στην κάθε πλευρά, ενός ακουστικού διαφράγματος Baffle στην προσπάθεια 

να προσομοιώσουμε ότι καθόμαστε πράγματι στην θέση των δύο 

μικροφώνων. 

Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως Binaural recording και είναι περισσότερο 

ρεαλιστική φορώντας ακουστικά, καθώς τα μικρόφωνα γίνονται μια επέκταση 

των αυτιών του ακροατή, στην πραγματικότητα των μεταφέρουν στην θέση 

της ηχογράφησης. 

 Μια Binaural recording που παίχτηκε πάνω από μεγάφωνα είναι συχνά 

λιγότερο πειστική. Για να καταλάβουμε γιατί ας θεωρήσουμε μια ηχητική πηγή 

σε κάποια απόσταση στα αριστερά ενός Binaural μικροφωνικού ζευγαριού. 

Και τα δύο μικρόφωνα θα συλλέγουν περίπου την ίδια ένταση ήχου μαζί με 

την ελαφρά αλλαγή φάσης ή του χρόνου άφιξης των διαφορών που μπορεί να 

δώσει ο ακροατής  στη θέση τα απαραίτητα κατευθυντικά ίχνη. Όμως πάνω 

από τα τοποθετημένα μεγάφωνα αυτές οι λεπτές διακρίσεις θα χαθούν αρκετά 

και η κατά προσέγγιση ισοδύναμη ένταση του ήχου σε κάθε μεγάφωνο μπορεί 

να δώσει την εντύπωση ότι η ηχητική πηγή είναι κάπου στο κέντρο. Από την 

άλλη πλευρά ένας ήχος κοντά και κατευθείαν στα αριστερά θα συλλεχθεί 

περισσότερο από το αριστερό μικρόφωνο και θα μεταφερθεί αρχικά στο 

αριστερό μεγάφωνο, δινοντας την εντύπωση ότι ο ήχος είναι εκτός πεδίου 

(off-axis) στα άκρα αριστερά, από ότι κοντά όπως συμβαίνει σε αυτήν την 

περίπτωση. Αυτές οι διαστρεβλώσεις της κατευθυντικής πληροφόρησης 

αποκλείουν την αποτελεσματικότητα της Binaural ηχογράφησης στις 

περισσότερες πρακτικές εφαρμογές. [10] 

 

 

 

 

 

16) http://blog.bowers-wilkins.com 

 



104 
 

Εικόνα 11.15) Binaural Στερεοφωνική Τεχνική, http://www.ampliflyer.net 

 

 

 

Εικόνα11.16) Βuffled Στερεοφωνική Τεχνική http://www.pearldrummersforum.com 

 

 

http://www.ampliflyer.net/
http://www.pearldrummersforum.com/
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11.4) ΤΕΧΝΙΚΕΣ SURROUND ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

          

 Double M-S-Surround ηχογράφηση 

Η Double M-S μέθοδος είναι μια βελτιωμένη έκδοση της γνωστής Μ-S 

τεχνικής. Επιπρόσθετα μαζί με ένα καρδιοειδές ή σούπερ καρδιοειδές 

μικρόφωνο και ένα μικρόφωνο figure of eight τοποθετείται και ένα rear-facing 

κατευθυντικό μικρόφωνο. Τα μπροστινά μικρόφωνα μοιράζονται το σήμα μαζί 

με το μικρόφωνο figure of eight έτσι ώστε να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη 

φόρμα Μ-S, μπροστινό σύστημα μικροφώνων και οπίσθιο σύστημα (back-to-

back M/S) Το μπροστινό M-S σύστημα προμυθεύει τα τρία μπροστινά 

κανάλια ενώ το άλλο σύστημα M-S τα τρία surround κανάλια. Μια τέτοια 

είδους τοποθέτηση επιτρέπει μια ευέλικτη μεταβολή της stereo surround 

εικόνας, βάθος και μια ταχύτερα προσαρμοσμένη απόδοση και στα δυο Μ-S 

ζευγάρια. [17] 

 

 

Εικόνα 11.17 Double M-S-surround Τεχνική, http://www.radio.uqam.ca 

17) www.schoeps.de 

 

http://www.radio.uqam.ca/
http://www.schoeps.de/
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 Decca tree 

Το Decca tree αποτελείται από 3 παντοκατευθυντικά μικρόφωνα 

σημειακά τοποθετημένα σε σχήμα τρίγωνου γύρω από την πηγή. Τα δύο 

εξωτερικά μικρόφωνα είναι τόσο μακριά το ένα από το άλλο ώστε θα 

προέκυπτε μια «τρύπα» στη μέση αν δεν τοποθετούνταν το τρίτο μικρόφωνο 

εκεί. Το μικρόφωνο στο κέντρο γεμίζει την «τρύπα» φροντίζοντας να δίνει μια 

προοπτική στον ήχο. Οι αποστάσεις των εξωτερικών μικροφώνων είναι από 

60cm μέχρι 120cm. Το κεντρικό μικρόφωνο πρέπει να είναι λίγο χαμηλότερα 

από ότι το ζευγάρι των  μικροφώνων μπροστά. Βασιζόμενοι στις ακουστικές 

μεταβλητές του χώρου όπου γίνεται η ηχογράφηση του σχήματος ή της 

ορχήστρας το δέντρο μπορεί να τοποθετηθεί ψηλότερα ή χαμηλότερα για να 

επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. 

 Η Decca tree είναι ένα πολύ πετυχημένο στύλ τοποθέτησης αφού 

εξασφαλίζει ένα φυσικό ήχο σκηνής για τους ακροατές και τους δίνει τη 

δυνατότητα να βιώσουν μια πλήρη ικανοποιητική και δυναμική ακρόαση. 

Συχνά το decca tree τοποθετείται ακριβώς πάνω και πίσω από το μαέστρο με 

αποτέλεσμα μια ισορροπία ήχου πολύ κοντινή στο αποτέλεσμα που θέλει ο 

μαέστρος.  Επιπλέον τα  μικρόφωνα έρχονται πιο κοντά στα τμήματα της 

ορχήστρας από ότι οι ΑΒ τεχνικές παρέχοντας διευκρινέστερη και οξύτερη 

εικόνα και μια περισσότερο ισχυρή και λεπομερή αναπαραγωγή. [17] 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11.18) Decca tree, http://www.schoeps.de 
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Στην εικόνα 11.19 βλέπουμε την surround τεχνική Decca Tree όπου τα 

μικροφωνα είναι τοποθεημένα πάνω από το σταντ του μαέστρου.  

 

 

 

Εικόνα11.19) Decca Tree Tεχνική Hχογράφησης, http://acapella.harmony-

central.com 
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 IRT Cross στερεοφωνική ηχογράφηση 

 

Η ΙRT Cross είναι ένας όρος για ‘’περικυκλωμένη’’ (surrounded) 

ηχογράφηση. Το βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι δίνει την αίσθηση του 

χώρου και της διαφάνειας του ακουστικού περιβάλλοντος. [17] 

 

 

 

 

Εικόνα11.20) IRT Cross Τεχνική, http://www.surround-library.com 
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 KFM Surround 

 

H κεντρική μονάδα αυτού του surround συστήματος είναι το σφαιρικό 

μικρόφωνο KFM 360. Χρησιμοποιεί δύο μετασχηματιστές πίεσης και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί και για στερεοφωνική ηχογράφηση. [17] 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11.21) KFM Surround Τεχνική, http://www.schoeps.de 

 

 

 

 

 

http://www.schoeps.de/
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 OCT Surround 

Είναι μια πεντακάναλη μέθοδος ηχογράφησης που δεν λειτουργεί με 

σύστημα matrix. Από αυτήν την προσέγγιση κατευθυντικά μικρόφωνα είναι 

τοποθετημένα σε απόσταση περίπου ενός μέτρου, δίνοντας καλό διαχωρισμό 

μεταξύ του μπροστινού τομέα L/C και R/L. Επίσης προσφέρει πολύ καλό 

εντοπισμό της κατευθυνσης του ήχου μεγάλη περιοχή ακουστότητας και 

συνολικά φυσικό ήχο. [17] 

 

 

 

Εικόνα11.22) OCT Surround Τεχνική, http://www.sanken-mic.com 

 

 

Εικόνα11.23) OCT Surround Τεχνική, http://www.hauptmikrofon.de 

http://www.sanken-mic.com/
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12) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΣΤΟ ΦΛΑΟΥΤΟ 

  

Ο ήχος του φλάουτου αποτελείται από το φύσημα και τη νότα. Στα 

ξύλινα πνευστά το μεγαλύτερο ποσοστό του ήχου δεν εκπέμπεται από την 

καμπάνα του οργάνου αλλά από τις τρύπες. Όταν θέλουμε να 

ηχογραφήσουμε ξύλινο πνευστό τoποθετούμε ένα χαμηλής απόκρισης 

μικρόφωνο ένα μέτρο μακριά από τις τρύπες. Όταν θέλουμε να 

ηχογραφήσουμε το τμήμα των ξύλινων πνευστών μέσα σε μια ορχήστρα 

πρέπει να μειώσουμε τους ήχους από τα διπλανά όργανα. Για να το 

επιτύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε παντοκατευθυντικά μικρόφωνα κάτω από 

το τμήμα των ξύλινων πνευστών. Τα πλαϊνά άκρα των μικροφώνων μειώνουν 

τις απώλειες. Τα μικρόφωνα που προτιμούνται για την ηχογράφηση φλάουτου 

είναι τα μικρόφωνα ταινίας. [19] 

 Το βασικό εύρος του φλάουτου κυμαίνεται από το Β3 μέχρι και το C7 

(247-2093Hz). Για εντάσεις μεσαίες και χαμηλές το όριο του δυνατότερου 

τόνου κυμαίνεται από 3-6kΗz. Συνήθως ο ήχος του οργάνου εκπέμπεται κατά 

μήκος της γραμής του και από την μπροστινή όψη του παίκτη. Σε συχνότητες 

από 3kΗz και πάνω η κατεύθυνση εκπομπής του φλάουτου συχνά 

κατευθύνεται προς τα έξω κατά 90° μοίρες στα δεξιά του παίκτη. Όταν 

ηχογραφούμε ενα φλάουτο η τοποθέτηση των μικροφώνων εξαρτάται από τη 

μουσική που θα ηχογραφήσουμε και ολοκληρωτικά από την ακουστική του 

δωματίου. Όταν ηχογραφούμε κλασσικό φλάουτο, το μικρόφωνο θα πρέπει να 

τοποθετηθεί ευθεία και ελαφρώς πάνω από τον παίκτη σε απόσταση 3 με 8 

μέτρων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) Introduction to the flute acoustics, Wolfe.Joe 

20) Practical Recording Techniques, Bruce Bartlett, Jenny Bartlett 
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 Ηχογράφηση φλάουτου στην Jazz, Rock, R&B και κλασσική 

μουσική 

Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με σύγχρονα είδη μουσικής η απόσταση του 

μικροφώνου από το φλάουτο κυμαίνεται από 0.15 μέχρι 2 μέτρα.  

Στη jazz μουσική το μικρόφωνο τοποθείται όσο το δυνατόν πιο κοντά 

στο στόμιο και σκοπό έχει να συλλάβει όλους τους ήχους της αναπνοής. Για 

μια jazz ηχογράφηση είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ένα πυκνωτικό 

μικρόφωνο γιατί μπορεί να καταγράψει περισσότερους από τους ήχους που 

παράγονται στο φλάουτο εκτός από τους βασικούς του και να δώσει ένα 

λαμπερό ήχο στο φλάουτο. Το δυναμικό μικρόφωνο από την άλλη δίνει ένα 

λιγότερο λαμπερό ήχο και δεν μπορεί να καταγράψει τις μικρές λεπτομερείς 

αλλαγές του ήχου. Το δυναμικό μικρόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

Rock ηχογραφήσεις του φλάουτου ή και R&B. Επίσης το δυναμικό μικρόφωνο 

μπορεί να δώσει ένα καλό αποτέλεσμα όταν το φλάουτο προορίζεται να κάνει 

δεύτερες σε ένα κομμάτι, όπως για παράδειγμα σε ένα τραγούδι. 

Όταν θέλουμε να επιτύχουμε έναν πιο σκοτεινό, στρογγυλό και φυσικό 

ήχο, ένα μικρόφωνο άνθρακα είναι κατάλληλο για την περίσταση. Οι ψηλές 

νότες αποδίδονται με λίγο λιγότερη οξύτητα και η χαμηλή έκταση με μια πιο 

ολοκληρωμένη και γεμάτη αίσθηση.  

Για μια κλασσική ηχογράφηση ένα μικρόφωνο ταινίας είναι η 

καταλληλότερη επιλογή. Το μικρόφωνο άνθρακα επίσης έχει πολύ καλό 

equalization*.  

Από τα παραπάνω παραδείγματα φαίνεται ότι οι ουσιαστικές διαφορές στους 

τύπους μικροφώνων είναι ορατές στις υψηλές περιοχές του φλάουτου.[21] 

 

 

 

 

 

 

*equalization= Ισοστάθμιση, διαδικασία τροποποίησης της διανομής μιας ομάδας συχνοτήτων 

κατά προτίμηση, η οποία εφαρμόζεται στα ακουστικά σήματα αυξάνοντας ή μειώνοντας το 

εύρος μιας συγκεκριμένης περιοχής. 

21) http://www.summersong.net, by David Summer 

http://www.summersong.net/
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Στην εικόνα 12.1 βλέπουμε την τοποθέτηση του μικροφώνου σε μια jazz 

ηχογράφηση ‘’the quartet with the Boy's’’ (Edgar) Big Band με τον  Eric 

Dolphy στο φλάουτο. 

 

 

Εικόνα 12.1) Τοποθέτηση μικροφώνου σε Jazz ηχογράφηση φλάουτου, 

http://adale.org 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 Μικρόφωνα επαφής, κλιπ-μικρόφωνα. 

Εαν η κινητικότητα του παίκτη είναι σημαντική μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ένα αναβαθμισμένο μικρόφωνο επαφής ή ένα μικρόφωνο 

κλιπ κοντά στο στόμιο του οργάνου. [22] 

         Στην εικόνα 1 βλέπουμε ένα Audix ADX10-FLP μικρόφωνο για φλάουτο. 

Είναι ένα μικρό πυκνωτικό μικρόφωνο σχεδιασμένο έτσι ώστε να εφάπτεται 

στην κεφαλή του φλάουτου. Έχει ένα ομοιόμορφο καρδιοειδές πολικό 

διάγραμμα το οποίο βοηθά στην απομόνωση της περιοχής που θέλουμε να 

ηχογραφήσουμε πάνω στην σκηνή απομονώνοντας την από τα άλλα όργανα. 

Με ένα smooth και ακριβές εύρος συχνοτήτων από  50 Hz-18 kHz, το ADX10-

FLP μικρόφωνο προσδίδει ένα πολύ φυσικό ηχο.Το συγκεκριμένο μικρόφωνο 

είναι γνωστό και για την καθαρότητα που προσδίδει στον ήχο, την αντίσταση 

στην ακουστική αναδραση (μικροφωνισμός) και την ευκολία στο χειρισμό. Το 

ADX10-FLP έχει την ικανότητα να αιχμαλωτίζει και να αναπαράγει τις 

στιγμιαίες αλλαγές στο ηχόχρωμα του φλάουτου. [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) Modern Recording Techniques, David Miles Hubert, Robert.E.Runstein  

23) http://www.rainbowguitars.com 
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Εικόνα 12.2) http://www.rainbowguitars.com  

 

 

Εικόνα 12.3) http://www.ellisguitars.com.au 

Στην εικόνα 12.3) βλέπουμε ένα καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο που έχει 

ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων για την ηχογράφηση του φλάουτου. Διαθέτει 

προενισχυτή για την ενίσχυση του σήματος, μπαταρία ή phantom power. 

 

http://www.rainbowguitars.com/
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 Ηχογράφηση φλάουτου στην ποπ μουσική. 

Άλλος τρόπος να ηχογραφήσουμε το φλάουτο σε ένα ποπ για 

παράδειγμα σχήμα είναι να τοποθετήσουμε το μικρόφωνο μερικές ίντσες 

μακριά από την περιοχή μεταξύ του στόματος και την πρώτη τοποθέτηση 

δακτύλου στο όργανο. Μπορεί να χρειαστεί και ένα φίλτρο ενδιάμεσα των 

μικροφώνων. Αν θέλουμε να μειώσουμε το θόρυβο της αναπνοής, 

τοποθετούμε το μικρόφωνο πιο μακριά ή ενισχύουμε τις υψηλές συχνότητες. 

Μπορούμε επίσης να προσαρμώσουμε ένα μικρό κατευθυντικό μικρόφωνο 

στο φλάουτο μερικές ίντσες από το σώμα μεταξύ του στόμιου και των 

δακτύλων ή να ηχογραφήσουμε σε μεγαλύτερη απόσταση.[20] Oι ψηλές νότες 

του φλάουτου ακούγονται καλύτερα κοντά στην κεφαλή του οργάνου και οι 

χαμηλές στην άκρη που βρίσκεται στο τελείωμα του οργάνου. Όταν 

τοποθετήσουμε το μικρόφωνο κοντα στο όργανο θα γράψουμε και τους ήχους 

από τα κλειδιά και την αναπνοή. Τοποθετώντας το μικρόφωνο μακρύτερα και 

χαμηλά θα έχουμε ένα πιο smooth ήχο.[18]   
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 Πειραματισμός και στάδια στην τοποθέτηση μικροφώνων για 

κλασσική ηχογράφηση. 

Παρακολουθώντας έναν φλαουτίστα μπορούμε να δούμε ότι αλλάζει 

τον τόνο του πατώντας διαφορετικά κλειδιά στο όργανο. Παρ όλα αυτά αυτό 

που είναι λιγότερο προφανές είναι ότι η δέσμη αέρα που παράγει ο παίκτης 

επίσης αλλάζει εξαρτώμενη από την οκτάβα στην οποία βρίσκεται. Αυτό 

μπορεί να επηρρεάσει τα μικρόφωνα ειδικά αν το μικρόφωνο είναι 

τοποθετημένο κοντά στην κεφαλή του οργάνου. 

Sound-check: Κατά τη διάρκεια του sound-check καλό είναι ο φλαουτίστας 

να παίξει σε όλο την έκταση την οποία θα χρησιμοποιήσει και κατά την 

ηχογράφηση 

Τοποθέτηση μικροφώνου: Για έναν καλό και στρογγυλό ήχο ξεκινάμε 

τοποθετώντας το μικρόφωνο δύο πόδια μπροστά από τον παίκτη και από το 

μισό και κάτω μέρος του σώματος του οργάνου. Στη συνέχεια γυρίζουμε το 

μικρόφωνο 10° προς τα δεξιά έτσι ώστε να μην στοχεύει ακριβώς στο σώμα 

του φλάουτου αλλά περισσότερο προς το πόδι του οργάνου. Με αυτόν τον 

τρόπο εξασφαλίζουμε έναν γεμάτο ήχο με μικρό ποσοστό αέρα που 

προσδίδει μια φυσική ποιότητα ήχου. 

Πειραματισμός: Αν διαπιστωθεί ότι ο ήχος εμπεριέχει μεγάλο ποσοστό αέρα 

θα δοκιμάσουμε να στρέψουμε το μικρόφωνο περισσότερο προς το πόδι του 

οργάνου. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα έναν λιγότερο ολοκληρωμένο ήχο 

αλλά ένα περισσότερο smooth άκουσμα. Μπορεί επίσης να μετριαστεί ο 

αέρας στον ήχο αυξάνοντας την γωνία που σχηματίζει το μικρόφωνο σε 

σχέση με το φλάουτο τοποθετώντας το σε μεγαλύτερη απόσταση. 

Διάφορες τοποθετήσεις: Τοποθετώντας το μικρόφωνο κοντά στην κεφαλή 

του οργάνου το αποτέλεσμα που θα πάρουμε θα είναι ένας πιο τραχύς ήχος. 

Αυτό όπως προαναφέρθηκε μπορεί να είναι χρήσιμο σε μια Rock ή R&B 

ηχογράφηση ή σαν ειδικό εφέ.  

Για να έχουμε ακόμη ένα διαφορετικό εφέ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

έναν πιο αιθέριο ήχο τοποθετώντας το μικρόφωνο μερικά μέτρα πίσω από τον 

φλαουτίστα. Ανηψώνουμε το μικρόφωνο δύο πόδια πάνω από τον παίκτη και 

στρέφουμε τη γωνία προς τα κάτω έτσι ώστε να είναι στραμμένο το 

μικρόφωνο προς τα κάτω. [21] 
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 Μερικοί τρόποι για την ηχογράφηση του κλασσικού φλάουτου 

περιγράφονται παρακάτω. 

 

1ος Τρόπος: Χρησιμοποιούμε δύο καρδιοειδή μικρόφωνα.Τοποθετούμε το 

πρώτο σε απόσταση 2m μακριά από το επιστόμιο του παίκτη και 2,5m από το 

έδαφος. Το δεύτερο μικρόφωνο 90° στα δεξιά του παίκτη. 

2ος Τρόπος: Χρησιμοποιούμε δύο μικρόφωνα σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη 

από το προηγούμενο παράδειγμα τοποθετημένα σαν ενα μικρόφωνο.[24] 

3ος Τρόπος: Για έναν πλούσιο και στέρεο ήχο τοποθετούμε ένα μικρόφωνο 

ταινίας με τον συνηθισμένο τρόπο (στο μισό από το σώμα του οργάνου και 

λίγο πιο κονά στο πόδι) και στη συνέχεια τοποθετούμε ένα πυκνωτικό 

μικρόφωνο 6 πόδια μπροστά από τον παίκτη ή 3 πόδια πίσω. [21] 

 

 

Μίξη και επεξεργασία κατά την ηχογράφηση του φλάουτου 

 Η ηχογράφηση του φλάουτου είναι προτιμώμενο να γίνεται ξερή και 

στη συνέχεια να μιξάρεται με ένα ελάχιστο ποσοστό εφέ. Για την ισοστάθμιση 

και την προσθήκη «ζεστασιάς» και πληρότητας του ήχου μπορούμε στα 

500Hz να προσθέσουμε μια μικρή αύξηση του εύρους ενός 1kHz. Για να 

απομακρύνουμε κάποιους από τους ήχους της αναπνοής μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ένα αφαιρετικό equalizer στο εύρος των 5-6kHz. Φυσικά 

το ποσοστό της συμπίεσης που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το είδος 

της μουσικής που ηχογραφείται. Στην κλασσική μουσική αποφεύγεται η χρήση 

του. Στην Jazz μουσική χρησιμοποιείται μια αναλογία 1,5/1 και μεγαλύτερες 

αναλογίες χρησιμοποιούνται στην Blues και Rock μουσική. Μεγαλύτερες 

αναλογίες επίσης χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να αναμίξουμε το φλάουτο 

με την υπόλοιπη μπάντα ακόμη και σε μια κλασσική ηχογράφηση. Μπορούμε 

να προσθέσουμε λίγο βάθος (Reverb) σε μια ηχογράφηση ενός κλασσικού 

σόλο. Το φλάουτο σε μια ηχογράφηση μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με το 

προσωπικό γούστο του ηχολήπτη. Μπορεί να έχει όμορφο ντελικάτο, 

λεπτεπίλεπτο ήχο ή σλκηρό και επιθετικό. [21] 

 

 

24) http://Akg.comlen 
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 Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ηχογράφηση 

Όπως όλα τα πνευστά όργανα το φλάουτο έχει πολλά κινούμενα μέρη. 

Όλα αυτά τα κλειδιά κατά την παραγωγή του ήχου μπορούν να παράγουν 

ανεπιθύμητους θορύβους «κλικ» οι οποίοι μπορεί να ηχογραφηθούν. Αν αυτοί 

οι ήχοι είναι τοσο έντονοι ο φλαουτίστας μπορεί να κάνει κάποιες 

επιδιορθώσεις στο όργανο και να ελαττώσει κάποιους από αυτούς. Παρ’ όλα 

αυτά αυτοί οι ήχοι είναι φυσικό προιόν του φλάουτου και θα πρέπει κάποιοι 

από αυτούς να ακούγονται στην ηχογράφηση. Αν ακούσουμε προσεκτικά τις 

ηχογραφήσεις από μεγάλους σολίστες συχνά θα ακούσουμε το θόρυβο που 

κάνουν τα κλειδιά. Μπορούν να προσθέσουν αυθεντικότητα στην 

ηχογράφηση. Πρέπει όμως ο ηχολήπτης να αποφασίσει ποιό είναι το σημείο 

της έντασης στο οποίο θα επιτρέπει να ακούγονται αυτοί οι ήχοι πριν 

αρχίσουν να γίνονται καταστροφικοί για την ηχογράφηση.[21] 

 

 

 Διάφορα είδη φλάουτου στην ηχογράφηση. 

 

Φλάουτο σε C 

Ο πιο συνηθισμένος τύπος φλάουτου είναι το φλάουτο σε C ο οποίος 

συναντάται πιο συχνά σε μπάντες και ορχήστρες. [21]  

 

Piccolo Φλάουτο 

Το piccolo φλάουτο έχει εύρος μιας ολόκληρης οκτάβας πάνω από το 

φλάουτο και συναντάται σε ορχήστρες και μπάντες συναυλιών. Το συναντάμε 

περιστασιακά και σε Jazz μπάντες, (Hubert Law). Σε αντίθεση με το φλάουτο 

που παράγει έναν γλυκό ήχο το piccolo παράγει πολύ ψηλούς αρμονικούς και 

τείνει να έχει έναν οξύ και διαπεραστικό ήχο ο οποίος μπορεί να ηχογραφηθεί 

επιτυχώς χρησιμοποιώντας ένα μικρόφωνο άνθρακα. Επίσης για την 

ηχογράφηση του piccolo τοποθετούμε το μικρόφωνο πιο μακριά από ότι στο 

φλάουτο ξεκινώντας με μια απόσταση 4 ποδιών και ακόμη μακρύτερα. [21] 
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Άλτο φλάουτο 

Το άλτο φλάουτο είναι κουρδισμένο μια 4η χαμηλότερα από το φλάουτο 

σε  C και δίνει έναν ακόμη πιο γλυκό και γεμάτο χαμηλούς αρμονικούς ήχο. 

Το συναντάμε σε Αναγεννησιακή μουσική και σε ηχογραφήσεις Bossa Nova 

(Herbie Mann, Jobim’s “Caminhos Cruzados”) 

Όταν ηχογραφείται το άλτο φλάουτο τα μικρόφωνα πρέπει να είναι 

τοποθετημένα σε απόσταση 1 ποδιού ή και λιγοτερο από το φλάουτο. Το άλτο 

φλάουτο απαιτεί περισσότερο αέρα οπότε και ο ήχος θα έχει περισσότερο 

αέρα. [21]   

 

Φλάουτο σε C διαφορετικών υλικών κατασκευής 

 Σε μικρότερο βαθμό το υλικό κατασκευής του οργάνου και το πάχος 

του επηρρεάζουν το πως ηχεί το φλάουτο. Τα περισσότερα επαγγελματικά 

φλάουτα είναι φτιαγμένα από χρυσό και πλατίνα. Αυτά τα φλάουτα παράγουν 

έναν πιο γλυκό ήχο και έχουν ένα μεγαλύτερο δυναμικό εύρος από ότι τα 

κοινά ασημένια φλάουτα. [21]   

 

 

 Χώροι ηχογράφησης του φλάουτου 

Μια εκκλησία είναι ένας πολύ καλός χώρος για την ηχογράφηση ενός 

κλασσικού φλάουτου. Οι φυσικές ανακλάσεις του χώρου που συναντώνται 

στις περισσότερες εκκλησίες προσδίδουν ένα γεμάτο και φυσικό ήχο. Αν η 

ηχογράφηση πραγματοποιείται σε σπίτι, είναι προτιμώμενος ένας χώρος 

όπως το υπόγειο ή ένας φαρδύς διάδρομος. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

*Reverb= Επεξεργαστής σήματος, ο οποίος παράγει το εφέ του βάθους.
[9]
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13) Ηχογράφηση φλάουτου στο studio του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

  

Η διαδικασία της ηχογράφησης πραγματοποιήθηκε σε τρείς φάσεις. 

Στην πρώτη εφαραμόστηκαν οι πιο κλασσικές μέθοδοι στερεοφωνικής 

ηχογράφησης, οι οποίες δεν συνηθίζονται να εφαρμόζονται σε ηχογραφήσεις 

φλάουτου. Στην δεύτερη φάση έγινε κάποιος πειραματισμός με τις θέσεις και 

τις αποστάσεις των μικροφώνων σε κάποιες γνωστές τεχνικές ηχογράφησης 

για φλάουτο. Στην Τρίτη φάση δοκιμάστηκαν διάφορα μικρόφωνα πυκνωτικά 

και δυναμικά.  

Παρακάτω θα παρουσιαστούν και αναλυθούν οι ηχογραφήσεις  οι 

οποίες συνοδεύονται και από cd με ακουστικά παραδείγματα. Ο σκοπός είναι 

η διεξαγωγή συμπερασμάτων μέσω πειραματισμού ως προς το ποιά είναι η 

καταληλότερη μέθοδος τοποθέτησης και επιλογής μικροφώνων για την 

ηχογράφηση φλάουτου κλασσικού ρεπερτορίου. Το φλάουτο που 

χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν την ηχογράφηση είναι ένα Sankyo 501 off-set. 

 Προτού ξεκινήσουμε θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι λόγω του ότι το 

φλάουτο είναι μονοφωνικό όργανο η στερεοφωνία που παρουσιάζει δεν είναι 

τόσο έντονη. Η εικόνα που παρουσιάζεται σαν στερεοφωνική εικόνα πολλές 

φορές δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρη. Παρόλα αυτά αξίζει τον κόπο να 

εξερευνήσουμε το πως συμπεριφέρεται το όργανο αυτό σε αυτές τις τεχνικές.  

Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν στις 

ηχογραφήσεις μας είναι η κατεύθυνση εκπομπής του ήχου ανάλογα την 

περιοχή του οργάνου. Στην χαμηλή περιοχή του οργάνου (250-600Hz) η 

κατεύθυνση εκπομπής του ήχου είναι ευθεία μπροστά και πίσω απ΄το 

όργανο, ενώ δεν εκπέμπει καθόλου στα πλάγια. Η μεσαία περιοχη (500-

1200Hz) εκπέμπει προς την ίδια κατεύθυνση αλλά με μεγαλύτερη γωνία. 

Τέλος η ψηλή περιοχή (750-2400Hz) του οργάνου εκπέμπει προς τις ίδιες 

κατευθύνσεις αλλά σχηματίζει γωνία 90°προς τα πίσω και δεξιά του οργάνου. 

Αυτή η ιδιαιτερότητα ως προς την εκπομπή του ήχου ίσως μας βοηθήσει να 

εξηγήσουμε στις παρακάτω ηχογραφήσεις το λόγο για τον οποίο κάθε τεχνική 

ευνοεί ή όχι κάποιες συγκεκριμένες περιοχές του οργάνου. Στην εικόνα 13.1 

φαίνεται αναλυτικά η κατεύθυνση εκπομπής του ήχου ανα περιοχή. 
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Εικόνα 13.1, Τεχνολογία ηχογραφήσεων, Δημήτρης Δώδης 
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1η Ηχογράφηση. Στερεοφωνική τεχνική Α-Β. 

 

Τοποθετούμε δύο καρδιοειδή μικρόφωνα Neumann KM184 παράλληλα 

και σε απόσταση 15cm το ένα από το άλλο. Τα μικρόφωνα είναι 

τοποθετημένα έτσι ώστε να στοχεύουν το κέντρο του οργάνου και ίσως λίγο 

πιο κοντά στο πόδι. Είναι τοποθετημένα λίγα εκατοστά πάνω από το κεφάλι 

του εκτελεστή και σε απόσταση 1m από αυτόν. 

 

 

 

Εικόνα 13.2)  Α-Β στερεοφωνική ηχογράφηση. 
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Εικόνα 13.3 

Στην Α-Β στερεοφωνική τεχνική το εύρος της στερεοφωνίας είναι 

αρκετά πλατύ.  

Ο ήχος του φλάουτου σε αυτήν την τεχνική εμφανίζεται ξηρός και κάπως 

θαμπός. Θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ελαφρώς ξύλινο. Η χαμηλή 

περιοχή υπολείπεται συχνοτήτων με αποτέλεσμα ο ήχος στις χαμηλές να 

ακούγεται στενός. Η ψηλή περιοχή σε αντίθεση με την μεσαία και χαμηλή 

ακούγεται πλούσια σε αρμονικούς και θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε 

σχετικά λαμπερή. Ίσως ο λόγος που οι ψηλές φαίνονται ενισχυμένες σε 

συχνότητες και οι χαμηλές υπολείπονται είναι όπως εξηγήθηκε παραπάνω ότι 

στο φλάουτου η χαμηλή και μεσαία περιοχή εκπέμπεται ακριβώς μπροστά και 

πίσω από το όργανο, στα σημεία αυτά που υπάρχει κενό ανάμεσα στα δύο 

μικρόφωνα. Σε αντίθεση με την ψηλή περιοχή του οργάνου η οποία από τα 

750-1800Hz ανοίγει προ τα έξω στα δεξιά και αριστερά του οργάνου. Τα 

δάκτυλα και η άρθρωση ακούγονται λίγο λιγότερο από ότι το επιθυμητό κατά 

την δική μου άποψη. Το φύσημα ακούγεται λίγο παραπάνω από το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Κατά την άποψη μου παρόλο που η στερεοφωνία είναι αρκετά 

ικανοποιητική δεν θα προτιμούσα αυτήν την τεχνική λόγω της ξηρότητας του 

ήχου και της περιορισμένης απόδοσης στη χαμηλή περιοχή. 
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2η Ηχογράφηση. Στερεοφωνική τεχνική Χ-Υ. 

 Χρησιμοποιώντας τα ίδια καρδιοειδή μικρόφωνα Neumann KM184, 

τοποθετούμε τις κάψες τους κάθετα στον ίδιο άξονα Υ και σε γωνία 45°  

μεταξύ τους. Παρόλο που οι κάψες τους είναι στον ίδιο άξονα δεν πρέπει να 

εφάπτονται. Η απόσταση από τον εκτελεστή είναι 1m και τα μικρόφωνα είναι 

τοποθετημένα μερικά εκατοστά πάνω από το κεφάλι του. Το σημείο που 

βρίσκεται στη μισή απόσταση του μήκους του οργάνου, και ίσως λίγο 

περισσότερο προς το πόδι, είναι στην ίδια ευθεία με το σημείο που σχεδόν 

εφάπτονται τα μικρόφωνα.  

 

 

 

Εικόνα 13.4) Χ-Υ στερεοφωνική ηχογράφηση 
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Στην Χ-Υ στερεοφωνική τεχνική το στερεοφωνικό πλάτος 

παρουσιάζεται περιορισμένο. Αυτό οφείλεται στο ότι τα μικρόφωνα είναι σε 

κατακόρυφο άξονα με τις κάψες τους και σχεδόν να εφάπτονται, επομένως οι 

κατευθυντικές πληροφορίες του ήχου φτάνουν σε δύο πολύ κοντινά σημεία 

και δίνουν την αίσθηση ενός συμπαγούς ειδώλου τοποθετημένο στο κέντρο. 

Στην Χ-Υ στερεοφωνική τεχνική ηχογράφησης ο ήχος παρουσιάζεται 

ξηρός και ελαφρώς ξύλινος. Είναι πιο καθαρός από την Α-Β και τη NOS, (που 

θα παρουσιαστεί παρακάτω). Οι χαμηλές και μεσαίες ακούγονται πιο 

πλούσιες σε συχνότητες. Η ψηλή οκτάβα του φλάουτου ακούγεται πιο καθαρή 

αλλά ο ήχος υπολείπεται σε συχνότητες στην μεσαία και ψηλή περιοχή με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζεται πιο λεπτός. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο 

γεγονώς ότι η κατεύθυνση εκπομπής των ψηλών συχνοτήτων του οργάνου 

είναι προς τα έξω. Στην συγκεκριμένη ηχογράφηση ο ήχος των κλειδιών και 

της άρθρωσης είναι στο επιθυμητό επίπεδο, ακούγονται δηλαδή σε βαθμό 

που προσδίδει στην ηχογράφηση μια φυσικότητα. 

Κατά την άποψη μου δεν θα χρησιμοποιούσα αυτήν την τεχνική λόγω του ότι 

δεν υπάρχει ισορροπία στην απόδοση σε όλες τις περιοχές του οργάνου. Η 

ψηλή περιοχή και μεσαία υστερούν.  Η στερεοφωνία αυτού του είδους στο 

συγκεκριμένο όργανο κατά την άποψη μου δεν προβάλει ιδιαίτερα την 

εκτέλεση, απεναντίας την περιορίζει. 
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3η Ηχογράφηση. Στερεοφωνική τεχνική ORTF. 

 Τα μικρόφωνα τοποθετούνται έτσι ώστε να σχηματίζουν γωνία 45° 

μεταξύ τους αλλά με τις κάψες τους γυρισμένες προς τα έξω. Η απόσταση 

μεταξύ των μικροφώνων είναι 30cm, και η απόσταση του εκτελεστή από τα 

μικρόφωνα 1m. Και σε αυτήν την περίπτωση το σημείο που βρίσκεται στο 

μέσο της απόστασης του οργάνου είναι στην ίδια ευθεία με το μέσο της 

απόστασης μεταξύ των μικροφώνων. Τα μικρόφωνα βρίσκονται λίγα εκατοστά 

ψηλότερα από το κεφάλι του εκτελεστή. Και σε αυτήν την περίπτωση 

χρησιμοποιούμε καρδιοειδή μικρόφωνα Neumann KM184. 

 

 

 

Εικόνα 13.5) ORTF στερεοφωνική τεχνική  
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Εικόνα 13.6 

 

Στην ORTF στερεοφωνική τεχνική η στερεοφωνία παρουσιάζεται 

σχετικά πλατιά. Ο ήχος είναι πιο φυσικός αλλά σχετικά μουντός στη μεσαία 

κυρίως περιοχή. Η ψηλή περιοχή του φλάουτου ακούγεται λαμπερή και ο 

ήχος περισσότερο μαλακός. Η χαμηλή περιοχή του οργάνου ακούγεται πιο 

πλούσια σε συχνότητες σε σχέση με τις άλλες δύο. Με τη γωνία που έχουν τα 

μικρόφωνα πολλές από τις ψηλές συχνότητες χάνονται λόγω της γωνίας 

εκπομπής τους. Η άρθρωση σε αυτήν την τεχνική ακούγεται αρκετά, παρόλο 

που η απόσταση εκτελεστή-μικροφώνων παραμένει η ίδια με τις 

προηγούμενες ηχογραφήσεις,  με αποτέλεσμα να αλλοιώνει το αποτέλεσμα 

που θέλουμε να επιτύχουμε.  

Συνοψίζοντας η ORTF τεχνική μας δίνει μια σχετικά πλατιά στερεοφωνική 

εικόνα ευνοώντας την χαμηλή κυρίως και μεσαία περιοχή του οργάνου. 

Αυτή η τεχνική παρουσιάζει καλύτερη στερεοφωνία από τις δύο 

προηγούμενες αλλά δεν αναδυκνύει την ψηλή περιοχή του οργάνου, οι ψηλές 

παρόλο που ακούγονται σχετικά λαμπερές και μαλακές υπολοίπονται σε 

συχνότητες. Κατά την υποκειμενική μου άποψη θα απέφευγα να 

χρησιμοποιήσω αυτήν την τεχνική. 
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4η Ηχογράφηση. Στερεοφωνική τεχνική ΝΟS. 

 Τα μικρόφωνα τοποθετούνται σε γωνία 900 μεταξύ τους και σε 

απόσταση 30cm με τις κάψες τους να κοιτάζουν προς τα έξω. Βρίσκονται 

τοποθετημένα λίγα εκατοστά πάνω από το κεφάλι του εκτελεστή και σε 

απόσταση 1m από αυτόν. Το σημείο που βρίσκεται στο μέσο της απόστασης 

του οργάνου βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το σημείο που βρίσκεται στο μέσο 

της απόστασης των μικροφώνων. Τα μικρόφωνα είναι Neumann KM184. 

 

 

 

Εικόνα 13.7) NOS στερεοφωνική τεχνική 
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Στην NOS στερεοφωνική ηχογράφηση η γωνία που σχηματίζουν τα 

μικρόφωνα είναι η διπλάσια από αυτήν της ORTF. Με αποτέλεσμα τα 

μικρόφωνα να καταγράφουν σε μεγαλύτερο πλάτος την στερεοφωνική εικόνα 

της ηχητικής πηγής. Στην NOS η χαμηλή περιοχή του οργάνου (250-500Hz) 

εμφανίζεται αρκετά ενισχυμένη, με πλούσιο ήχο όπως και η μεσαία περιοχή 

(500-1200Hz). Η στερεοφωνική εικόνα είναι αρκετά ανοιχτή. Η ψηλή περιοχή 

του οργάνου δίνει αρκετά καθαρό και φυσικό ήχο αλλά σε σχέση με τη μεσαία 

και ψηλή είναι πιο φτωχή σε συχνότητες. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό στην 

NOS τεχνική είναι ότι προσδίδει έναν ιδιαίτερα ένρινο ήχο στο φλάουτο και 

ελαφρά ξηρό.  

Η στερεοφωνία εδώ παρουσιάζεται αρκετά καλή και η μεσαία και χαμηλή 

περιοχή αποδίδονται αρκετά καλά. Κατά την προσωπική μου άποψη δεν θα 

συνιστούσα να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνική λόγω του ένρινου ήχου που 

προσδίδει στο φλάουτο. 
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5η Ηχογράφηση. Στερεοφωνική τεχνική DIN. 

 Τα μικρόφωνα τοποθετούνται με γωνία 900, σε απόσταση 20cm μεταξύ 

τους και 1m από τον εκτελεστή. Οι κάψες τους είναι γυρισμένες προς τα έξω 

και βρίσκονται τοποθετημένα λίγα εκατοστά πάνω από τον εκτελεστή. Το 

σημείο που βρίσκεται στο μέσω τους είναι στην ίδια ευθεία με το σημείο που 

βρίσκεται στο μέσο του φλάουτου. Τα μικρόφωνα είναι Neumann KM184. 

 

 

Εικόνα 13.8) DIN στερεοφωνική τεχνική 

 

  



132 
 

 

Εικόνα 13.9 

 

Στην DIN στερεοφωνική τεχνική η στερεοφωνική εικόνα παρουσιάζεται 

πιο κλειστή σε σχέση με την ΝΟS.  Οι χαμηλές παρουσιάζονται με πλούσιες 

αρμονικές, το ίδιο συμβαίνει και στην μεσαία περιοχή. Αυτό που αξίζει να 

σημειωθεί είναι ότι οι ψηλές νότες του οργάνου παρόλο που είναι πλούσιες σε 

χαμηλές συχνότητες υπολείπονται των ψηλών συχνοτήτων με αποτέλεσμα να 

μην υπάρχει καλή ισορροπία και ολοκληρωμένη εικόνα του ήχου στις ψηλές. 

Η ψηλή περιοχή του φλάουτου ακούγεται άγρια, σκληρή, λεπτή και ψεύτικη.  

Ο ήχος παρουσιάζεται ένρινος και ελαφρώς ξύλινος. 

Κατά την άποψή μου η DIN τεχνική είναι η πιο ακατάλληλη μέχρι στιγμής για 

ηχογράφηση φλάουτου κλασσικού ρεπερτορίου. 
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6η Ηχογράφηση. Στερεοφωνική τεχνική Binaural (Buffled). 

 

 Τα μικρόφωνα τοποθετούνται παράλληλα μεταξύ τους σε απόσταση 

30cm και λίγα εκατοστά πάνω από το κεφάλι του εκτελεστή. Στο μέσο της 

απόστασης των μικροφώνων τοποθετείται μία επφάνεια απορροφητική και μη 

ανακλαστική. Τα μικρόφωνα που χρησιμοποιήσαμε σε αυτήν την τεχνική είναι 

τα ΑKG 414, διαφόρων επιλογών κατευθυντικότητας. Στην συγκεκριμένη 

ηχογράφηση χρησιμοποιήσαμε την επιλογή του παντοκατευθυντικού 

μικροφώνου. Η απόσταση εκτελεστή και μικροφώνων είναι 1m.   
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Εικόνα 13.10) 

 

Στην Buffled στερεοφωνική τεχνική τα μικρόφωνα μιμούνται την 

απόσταση που έχουν τα ανθρώπινα αυτιά μεταξύ τους. Η στερεοφωνική 

εικόνα παρουσιάζεται σχετικά ανοιχτή παρόμοια με αυτήν της Α-Β τεχνικής.  

Ο ήχος σε αυτήν την ηχογράφηση παρόλο που ακούγεται γλυκός δεν 

ακούγεται φυσικός. Θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε “ξύλινο”. Οι 

αλλαγές στις οκτάβες του οργάνου είναι πολύ ομοιόμορφες, αυτό μπορεί να 

συμβαίνει διότι το πανκατευθυντικό μικρόφωνο προσεγγίζει με την ίδια 

ευαισθησία τις συχνότητες του ήχου που φτάνουν σε αυτό από διαφορετικές 

κατευθύνσεις. Σε σχέση με την Α-Β η μεσαία και χαμηλή περιοχή ακούγονται 

πιο πλούσιες σε συχνότητες αλλά οι ψηλές ακούγονται πολύ φτωχές με 

αποτέλεσμα να δίνουν αυτόν τον “ξύλινο” ήχο. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο 

γεγονός ότι στο πανκατευθυντικό μικρόφωνο οι υψηλές συχνότητες είναι 

καλύτερα ακουστές κοντά στην πηγή του ήχου σε σχέση με τις υπόλοιπες 

συχνότητες. 

 Συνοψίζοντας η Α-Β στερεοφωνική τεχνική κατά την δική μου άποψη 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μια ηχογράφηση φλάουτου σε μπαροκ 

ρεπερτόριο, όπου ο ήχος επιδιώκεται να έχει την συγκεκριμένη χροιά.  
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7η Ηχογράφηση- M-S Στερεοφωνική Τεχνική 

 Σε αυτήν την ηχογράφηση χρησιμοποιήσαμε δύο καρδιοειδή 

μικρόφωνα AKG C414B-ULS. Για το δεύτερο μικρόφωνο πήραμε το πολικό 

διάγραμμα σχήματος 8 ενώ για το πρώτο που είναι κάθετο στον άξονα Χ 

χρησιμοποιήσαμε το καρδιοειδές πολικό διάγραμμα. 

 

 

Εικόνα 13.11) MS Στερεοφωνική ηχογράφηση 

 

 Στην Μ-S η στερεοφωνία επιτυγχάνεται 100%. Έχουμε στερεοφωνία 

φάσης. Το αποτέλεσμα είναι πολύ ισορροπημένο μεταξύ της ψηλής, μεσαίας 

και χαμηλής περιοχής. Ο ήχος ακούγεται πλούσιος, λαμπερός, φυσικός και 

καθαρός σε όλες τις περιοχές του οργάνου. Η ψηλή περιοχή υστερεί ελάχιστα 

έναντι των άλλων δύο. Στην συγκεκριμένη ηχογράφηση η αναπνοή ακούγεται 

λίγο παραπάνω από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το φύσημα στον ήχο παρόλο 

που είναι ελαφρά αισθητό δεν επηρεάζει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Κατά την άποψή μου η Μ-S τεχνική αποτελεί μια πολύ καλή τεχνική για την 

ηχογραφηση του φλάουτου. 
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8η Ηχογράφηση, Τεχνική NOS-back 

  

Σε αυτήν την ηχογράφηση εφαρμόστηκε η NOS τεχνική με δύο 

μικρόφωνα AKG C414  και ένα καρδιοειδές μικρόφωνο KFM184 P48 το οποίο 

τοποθετήθηκε πίσω στην μισή απόσταση απο αυτήν που είχαν τα μπροστινά 

μικρόφωνα από το όργανο. 

 

 

 

Εικόνα 13.12) Στερεοφωνική τεχνική NOS με ένα καρδιοειδές μικρόφωνο 

τοποθετημένο πίσω. 
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Εικόνα 13.13 

Η στερεοφωνία είναι πολύ επιτυχημένη σε αυτήν την περίπτωση και 

δίνει την αίσθηση ότι ό ήχος έρχεται πίσω από εμάς. Ο ήχος σε αυτήν την 

ηχογράφηση παρουσιάζεται πολύ φυσικός και καθαρός και αποτυπώνεται 

πολύ έντονα η αίσθηση του χώρου. Το φύσημα ακούγεται ελάχιστα. Ευνοείται 

η μεσαία περιοχή ενώ η χαμηλή και η ψηλή ακούγονται σχετικά λεπτές. 

 

 

 Συμπεράσματα για τις στερεοφωνικές τεχνικές 

 Συνοψίζοντας οι στερεοφωνικές τεχνικές οι οποίες καταφέρνουν να 

ανταποκριθούν καλύτερα και σε περισσότερες παραμέτρους κατά την 

ηχογράφηση είναι  η M-S και η ΝΟS-back. Ο λόγος έιναι ότι η Μ-S καταφέρνει 

να συνδυάσει μια πολύ καλή στερεοφωνική εικόνα και να επιτύχει μια 

ομοιομορφία του ήχου μεταξύ της ψηλής, μεσαίας και χαμηλής περιοχής. Ο 

ήχος ακούγεται πλούσιος, λαμπερός, φυσικός και καθαρός σε όλες τις 

περιοχές του οργάνου. Η NOS-back κατά τη γνώμη μου δίνει πιο καλή 

στερεοφωνία από την M-S αλλά υστερεί στο ότι οι χαμηλή και μεσαία περιοχή 

δεν αποδίδονται το ίδιο καλα. Επίσης θα συνιστούσα την Binaural ως μια 

πολύ καλή τεχνική για ηχογράφηση σε μπαρόκ ρεπερτόριο στο φλάουτο διότι 

καταφέρνει να αποδώσει έναν “ξύλινο” ήχο και ταυτόχρονα γλυκό, 

συνδυάζοντάς το με μια ικανοποιητική στερεοφωνική εικόνα. 
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8η Ηχογράφηση 2 καρδιοειδή μικρόφωνα τοποθετειμένα στα κλειδιά και 

στο επιστόμιο του οργάνου. 

 Η παρακάτω τεχνική είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη σε 

ηχογράφησεις φλάουτου. Δύο μικρόφωνα ΚΜ184 πυκνωτικά καρδιοειδή 

χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη ηχογράφηση. Το ένα τοποθετήθηκε 

μπροστά στο επιστόμιο του φλάουτου σε απόσταση 30cm και το άλλο στο 

τελος του σωλήνα του οργάνου 30cm μακριά και λίγα εκατοστά πιο πάνω από 

το όργανο.  

 

 

 

Εικόνα 13.14 
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Εικόνα 13.15 

 

Ο ήχος σε αυτήν την ηχογράφηση παρουσιάστηκε αρκετά φυσικός, 

σχετικά γλυκός και ομοιόμορφος ανάμεσα στις οκτάβες του οργάνου. Το 

φύσημα είναι αισθητό κυρίως στην μεσαία και ψηλή περιοχή του οργάνου. Η 

ψηλή περιοχή του οργάνου υστερεί σε κάποιες συχνότητες και οι ψηλές 

ακούγονται στενές και άγριες. 

Κατά την άποψή μου δικαιολογείται ο λόγος που αυτή η τεχνική είναι η πιο 

συνηθισμένη για φλάουτο γιατί παρέχει έναν ομοιόμοφο ολοκληρωμένο και 

σχετικά γλυκό ήχο. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι αυτή η τεχνική δεν 

αποδίδει καλά την ψηλή περιοχή του οργάνου με αποτέλεσμα να μην είναι η 

πο κατάλληλη για ηχογράφηση κλασσικού φλάουτου. 
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10η Ηχογράφηση. Μικρόφωνο τοποθετημένο σε τρεις διαφορετικές 

θέσεις. 

 Χρησιμοποιούμε ένα μικρόφωνο KFM184 Neumann(P48) καρδιοειδές 

σε απόσταση 15cm από τον εκτελεστή. 

 

1η τοποθέτηση 

  

Εικόνα 13.16 

Ο ήχος σε αυτήν την ηχογράφηση παρουσιάζεται λίγο σκληρός και ακούγεται 

ελαφρώς το φύσημα.  
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2η τοποθέτηση 

Τοποθετούμε το ίδιο μικρόφωνο σε αποσταση 30cm από τον εκτελεστή. 

 

Εικόνα 13.17 

Ο ήχος σε αυτήν την περίπτωση ακούγεται λιγότερο ξηρός περισσότερο 

εύπλαστος και γλυκός, αλλά με λιγότερη πυκνότητα σε σχέση με την 

προηγούμενη ηχογράφηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

3η Τοποθέτηση 

 

 Τοποθετούμε το μικρόφωνο σε απόσταση 2m από τον εκτελεστή. 

 

 

Εικόνα 13.18 

 Σε αυτήν την ηχογράφηση ο ήχος ακούγεται ελάχιστα ξηρός ακόμη πιο 

μαλακός από την προηγούμενη ηχογράφηση ιδιαίτερα στην ψηλή περιοχή 

αλλά έχει το μειονέκτημα ότι ακούγεται λίγο ένρινος. 

Συνοψίζοντας λοιπόν η καλύτερη απόσταση τοποθέτησης του μικροφώνου 

είναι αυτή των 30cm. Αυτή η απόσταση σε συνδιασμό με ένα μικρόφωνο που 

θα αποδίδει πιο ολοκληρωμένα την πυκνοτητα και την χροιά του φλάουτου 

μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα. 
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4η Τοποθέτηση 

Στη συνέχεια με το ίδιο μικρόφωνο πειραματιστήκαμε με ακόμη μία 

θέση για ηχογράφηση. Το μικρόφωνο τοποθετήθηκε 1,5 μέτρο κάτω από τον 

εκτελεστή και τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 13.19 

Σε αυτήν την θέση ο ήχος γίνεται πάλι ιδιαίτερα ξύλινος και ξηρός. Οι ψηλές 

ακούγονται πιο λαμπερές σε σχέση με τα παραπάνω παραδείγματα 

τοποθέτησης του ίδιου μικροφώνου και η στερεο εικόνα δημιουργεί την 

αίσθηση ότι η ηχογράφηση έγινε από ένα απομακρυσμένο σημείο.  
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11η Ηχογράφηση-Πειραματισμός με διάφορα πυκνωτικά μικρόφωνα. 

 

 Ηχογράφηση με το Beyerdynamic MC 740NC(C) P48  

 

Τοποθέτούμε το μικρόφωνο σε απόσταση 30-40cm 

 

 

Εικόνες 13.20 και 13.21 
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Το χαρακτηριστικό αυτού του μικροφώνου είναι ότι δίνει έναν ιδιαίτερα 

καθαρό ήχο στρογγυλό και εύπλαστο σε όλες τις οκτάβες του οργάνου. Ο 

ήχος δεν είναι καθόλου ξηρός και είναι πολύ πλούσιος σε αρμονικές.  

Κατά την άποψή μου αυτό το μικρόφωνο είναι πολύ αποτελεσματικό για 

ηχογραφήσεις κλασσικού φλαόυτου. 

 

 Ηχογράφηση με κλιπ μικρόφωνο για φλάουτο sdsystems 

LCM70 

Το συγκεκριμένο μικρόφωνο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να τοποθετείται 

πάνω στο όργανο όπως φαίνεται στην φωτογραφία. 

  

Εικόνα 13.22 

Το μικρόφωνο αυτό δίνει στο όργανο  τον πιο γλυκό και εύπλαστο-μαλακό 

ήχο που έχουμε συναντήσει μέχρι στιγμής, είναι λαμπερός ιδίως στην ψηλή 

περιοχή του οργάνου. Το πλεονέκτημα αυτού του μικροφώνου είναι ότι δίνει 

στον εκτελεστή ελευθερία κινήσεων πράγμα που δεν μπορεί να έχει με τα 

άλλα μικρόφωνα. Το μειονέκτημα που παρουσιάζει αυτό το μικρόφωνο είναι 

ότι καταγράφει όλους τους ηχους της αναπνοής και  του φυσήματος ιδίως στη 

χαμηλή περιοχή, με αποτέλεσμα πολλές φορές ο ήχος να παρουσιάζεται 

«μπουκωμένος». 
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 Ηχογράφηση με AKG C414 στα 30cm 

 

Η τοποθέτηση γίνεται στα 30cm όπως και στις προηγούμενες ηχογραφήσεις. 

 

Εικόνα 13.23 
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Εικόνα 13.24 

Το AKG C414 αποδίδει πολύ ωραία την ψηλή περιοχή δίνοντας έναν 

πιο γλυκό ήχο σε σχέση με το κλιπ-μικρόφωνο και το beyerdynamic MC740. 

Ο ήχος αποδίδεται από αυτό το μικρόφωνο λίγο πιο θολός και κάπως 

περιορισμένος κατά την άποψή μου. Δίνει την αίσθηση ότι ο ήχος σταματάει 

αμέσως μετά την παραγωγή του. Κατά την άποψή μου το C414 απόδίδει 

ωραία τη χροιά του οργάνου δίνοντας έναν πολυ ωραίο μαλακό και γλυκο ήχο 

αλλά κατά την άποψή μου δεν θα το συνιστούσα για την ηχογράφηση 

κλασσικού φλάουτου διότι δίνει έναν λεπτό και περιορισμένο ήχο. 
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 Ηχογράφηση με το AKG C12 (μικρόφωνο λυχνίας) 

Τοποθετούμε το AKG C12 στα 30cm από τον εκτελεστή όπως φαίνεται 

στη φωτογραφία. 

 

 

Εικόνα 13.25 

 

 

 

Εικόνα 13.26 
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Στο AKG C12 ο ήχος ακούγεται καθαρός σχετικά γλυκός  και ελαφρώς 

ένρινος. Παρατηρούμε ότι έχει βάθος και είναι πλούσιος σε αρμονικές αυτό 

του προσδίδει το χαρακτηριστικό να δίνει την αίσθηση ότι είναι «βαρύς» σε 

σχέση με προηγούμενα μικρόφωνα, αυτό μπορεί να οφείλεται στην λυχνία 

που διαθέτει το συγκεκριμένο μικρόφωνο. Είναι αρκετά καθαρός αλλά όχι 

τόσο γλυκός όσο τα προηγούμενα μικρόφωνα που αναφέρθηκαν. Ωστόσο η 

ψηλή περιοχή αποδίδεται σχετικά λαμπερή και μαλακή. 

 Το συγκεκριμένο μικρόφωνο παρέχει μια ικανοποιητική ποιότητα ήχου 

με χαρακτηριστικό συμπαγή-βαρύ ήχο που αφήνει την αίσθηση μιας μορφής 

αντίστασης (γρέζι) και ελαφρά ένρινος.  

 

 

12η Ηχογράφηση –Πειραματισμός με διάφορα δυναμικά μικρόφωνα. 

 Ηχογράφηση με Beyer M88T6/Υπερκαρδιοειδές 

 

 

Εικόνα 13.27 
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Εικόνα 13.28 

Το Μ88Τ6 μικρόφωνο (υπερκαρδιοειδές) δίνει έναν γλυκό ζεστό και εύπλαστο 

ήχο. Παρουσιάζει και αυτό μεγάλη πυκνότητα στον ήχο και η ψηλή περιοχή 

του είναι πολύ λαμπερή και καθαρή. Λόγω του ότι το μικρόφωνο είναι 

δυναμικό και η απόσταση που χρησιμοποιούμε στην ηχογράφηση με ένα 

μικρόφωνο παραμένει στα 30cm ό ήχος ακούγεται σε πιο χαμηλή ένταση.  

Κατά την άποψή μου το Μ88Τ6 είναι μια πολύ καλή επιλογή μικροφώνου στην 

περίπτωση που θέλουμε να ηχογραφήσουμε κλασσικό φλάουτο. 
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 Ηχογράφηση με ΑKG D880/Δυναμικό καρδιοειδές 

 

 

Εικόνα 13.29 

 

Εικόνα 13.30 
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 Ο ήχος σε αυτό το μικρόφωνο παρουσιάζεται ελαφρύς καθαρός και 

αρκετά φυσικός. Η ψηλή περιοχή του αποδίδεται με λαμπερότητα και 

εμφανίζεται λιγότερο στενή από το Μ88. Το μόνο αρνητικό που παρουσιάζει 

έιναι ότι ο ήχος ακούγεται ελαφρά ένρινος. 

 

 Ηχογράφηση με Sennheiser Z845 

 

 

Εικόνα 13.31 

 

Εικόνα 13.32 
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 Ο ήχος στο συγκεκριμένο μικρόφωνο ακούγεται ελαφρώς ξύλινος και 

ελαφρύς στην χαμηλή και ψηλή περιοχή του οργάνου. Αποδίδεται καθαρός 

αλλά όχι τόσος γλυκος σε σχέση με τα προηγούμενα δυναμικά. 

Κατά την άποψή μου δεν είναι κατάλληλο στην ηχογράφηση κλασικού 

φλάουτου διότι δεν προσφέρει κάτι καλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα 

δυναμικά και πυνωτικά. 

 

13η Ηχογράφηση με Neumann καρδιοειδές Μ149(ΜΙΧ) 

 

  

Εικόνα 13.33 
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Εικόνα 13.34 

Ο ήχος με το Neumann Μ149 αποδίδεται πολύ εύπλαστος με 

εξαιρετικά πλούσια χαμηλή μεσαία και ψηλή περιοχή και ιδιαίτερα πλούσιο 

ήχο. Η ψηλή περιοχή είναι εξαιρετικά γλυκιά σε ήχο και  έχει ακριβώς την 

πυκνότητα που χρειάζεται να έχει ο ήχος σε μια κλασική ηχογράφηση. Το 

μικρόφωνο αιχμαλωτίζει πολύ γρήγορες αλλαγές στα ηχοχρώματα του 

οργάνου και δίνει την αίσθηση της απόλυτα σωστής αναλογίας μεταξύ 

ευκινησίας και βάρους του ήχου.  

Κατά την άποψή μου υπερέχει σε μεγάλο βαθμό από οποιοδήποτε 

μικρόφωνο συναντήσαμε έως τώρα Είναι κατάλληλο για εξαιρετική ποιότητα 

ηχογραφήσεων αιχμαλωτίζοντας πάρα πολλές λεπτομέρειες στην χροιά του 

ήχου σε όλες τις περιοχές του οργάνου. 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Εξερευνώντας τις τεχνικές ηχογράφησης και τις διαφορές ανάμεσα στα 

μικρόφωνα καταλήξαμε στα παρακάτω συμπεράσματα.   

 Η καλύτερη μέθοδος για την στερεοφωνική ηχογράφηση κλασσικού 

φλάουτου είναι η M-S, η Βinaural μπορεί να αποδόσει πολύ καλά μια 

ηχογράφηση φλάουτου μπαρόκ ρεπερτορίου. 

 Η καλύτερη απόσταση για την τοποθέτηση ενός μικροφώνου 

αποδείχτηκε ότι είναι αυτή των 30cm και πάντα λίγα εκατοστά 

ψηλότερα από το κεφάλι του εκτελεστή. Ενδιαφέρον παρουσίασε η 

περίπτωση που επιχειρίσαμε την ηχογράφηση με το μικρόφωνο 1m 

κάτω από τον εκτελεστή. Ο ήχος ακουγόταν σαν να είχε ηχογραφηθεί 

από μια μεγαλύτερη απόσταση και η ψηλή περιοχή του φλάουτου 

παρουσιάστηκε λαμπερή. Αυτή η τεχνική σίγουρα δεν συνίσταται για 

κλασσική ηχογράφηση αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε 

σύγχρονη ή πειραματική μουσική όπου θα ήταν επιθυμητό αυτό το 

αποτέλεσμα. 

 Τέλος κατά την άποψή μου το πιο κατάλληλο με διαφορά μικρόφωνο 

από αυτά που χρησιμοποιήσαμε είναι το Neumann M149 καρδιειδές, 

ακολουθεί το κλίπ μικρόφωνο sd-systems LCM το οποίο αποδίδει 

εξαιρετικά καλό ήχο αλλά έχει το μειονέκτημα ότι η κοντινή τοποθέτησή 

του καταγράφει το φύσημα του οργάνου. Τέλος το Beyer M88 T6, 

δυναμικό υπερκαρδιοειδές δίνει έναν φυσικό πολύ ζεστό και γλυκό ήχο. 

Συνοψίζοντας, ο ήχος στο φλάουτο και σε οποιοδήποτε πνευστό είναι κάτι 

υποκειμενικό η επιλογή του μικροφώνου και της τεχνικής γίνεται βάση 

προσωπικών κριτηρίων αλλά και βάση του είδους της μουσικής η οποία 

προορίζεται για ηχογράφηση. Τα παραπάνω ηχογραφημένα παραδείγματα 

και επεξηγήσεις αποτελούν έναν καλό οδηγό για αυτήν την επιλογή. 
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