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                                  Περίληψη 

 
 

Το κύριο μέρος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας απαρτίζεται από έξι          

ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην έννοια και τον ορισμό του όρου audio             

mastering. Αρχικά, περιγράφεται η πορεία της διαδικασίας του mastering μέσα στο           

χρόνο με αναφορές στην αναλογική εποχή, οι οποίες φτάνουν μέχρι και την ψηφιακή.             

Το κεφάλαιο κλείνει με την ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας του ήχου με την πάροδο του               

χρόνου. 

 

Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με τη διαμόρφωση της ακουστικής ενός στούντιο           

mastering και τον εξοπλισμό που βρίσκεται σε αυτό. Σε πρώτη φάση αναλύεται η             

κατάλληλη ακουστική που πρέπει να διαθέτει ένα τέτοιο στούντιο, ενώ παρουσιάζονται           

και τα είδη των ηχείων που χρησιμοποιούνται για audio mastering. Ακολούθως, γίνεται            

αναφορά στους αναλογικούς επεξεργαστές και στους ψηφιακούς καθώς και στον          

διαχωρισμό τους σε software και hardware. Επίσης προβάλλεται και η κονσόλα, όπως            

και τα μέρη από τα οποία απαρτίζεται. Στο τέλος της ενότητας γίνεται παράθεση από              

συγκεκριμένες κονσόλες μαζί με τα χαρακτηριστικά τους. 
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Στην επόμενη ενότητα αναλύονται οι μορφές επεξεργασίας στο mastering. Γίνεται          

λεπτομερής αναφορά στο ψηφιακό, το αναλογικό και το υβριδικό mastering, καθώς και            

στη διαδικασία του remastering. Αναλύεται η έννοια του φαινομένου jitter και           

ερμηνεύεται επακριβώς η μορφή στην οποία πρέπει να βρίσκεται το μουσικό έργο πριν             

ξεκινήσει το mastering.  

 

Στην τέταρτη ενότητα γίνεται λεπτομερής αναφορά στις τεχνικές που         

χρησιμοποιούνται στο audio mastering και αναλύεται βήμα προς βήμα η σειρά αυτών            

των διαδικασιών. Περιγράφεται η διαδικασία της ισοστάθμισης με όλους τους τύπους           

φίλτρων που χρησιμοποιούνται και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον εμπλουτισμό          

συγκεκριμένων συχνοτικών περιοχών με διαφορετικές τεχνικές. Ακολούθως, επεξηγείται        

ο ρόλος της δυναμικής επεξεργασίας με αναφορά σε συγκεκριμένα εργαλεία και τα            

χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον περιγράφεται η διαδικασία της αποθορυβοποίησης,        

καθώς και η έννοια του dithering στη μουσική επεξεργασία. Τέλος, γίνεται αναφορά στο             

φαινόμενο “Loudness War", το οποίο εμφανίζεται στην σύγχρονη εποχή. 

 

Στην πέμπτη ενότητα προβάλλονται οι συσκευές μεταφοράς των master tapes, οι           

συσκευές δημιουργίας και μεταφοράς του τελικού μέσου και οι συσκευές αποθήκευσης           

του τελικού μέσου. Στο τέλος αυτής της ενότητας επισημαίνεται η σειρά με την οποία              

τοποθετούνται τα κομμάτια σε ένα album.   
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Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζεται ένα παράδειγμα επεξεργασίας audio mastering         

σε συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι και αναλύονται επακριβώς οι διαδικασίες που          

πραγματοποιήθηκαν. 
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Summary (Abstract) 

 

The main part of this paper consists of five sections. The first section deals with               

the concept and the definition of the term “audio mastering”. Firstly it describes the              

course of the process of mastering over time with reference to the analog era, which               

reaches up to the digital era. The chapter ends with the historical evolution of sound               

technology over time. 

 

The second section deals with the configuration of the sound of a mastering             

studio and the equipment within it. Firstly it discussed the appropriate acoustics to have              

such a studio, and presented the types of speakers used for audio mastering.             

Reference is also made to the analog and digital processors and their separation in              

software and hardware. Also displayed is the console, as well as its parts. At the end of                 

the module is the tile from concrete consoles, displayed with their characteristics. 

 

The next section discusses forms processing in mastering. It details digital,           

analog and hybrid mastering and also highlights the remastering process. It explains the             

phenomenon of jitter and accurately analyzes the form in which it should be presented              

in the musical work before starting the mastering process. 
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The fourth section details the techniques used and step by step procedures to             

follow when analyzing audio. It describes the procedures of equalization with the types             

of filters that are used. Then discussed how specific regions of frequency are enhanced              

with different techniques. Following this, it explains the role of dynamic processing with             

reference to specific tools and features. Furthermore it describes the noise reduction            

process and the concept of dithering in music processing. Finally, reference is made to              

the phenomenon "Loudness War", which appears in modern times. 

 
 

The fifth section discusses equipment used to transfer the output to a master 

tape or device. Finally, it illustrates the order in which the music pieces can be placed 

when creating an album. 

 

The final section presents an example of an audio mastering process using a             

particular piece of music and precisely analyzed the procedures performed. 
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Κεφάλαιο 1 

Ορισμός του audio mastering και ιστορική αναδρομή του από την 

εμφάνιση της μουσική βιομηχανίας ως σήμερα 

 

1.1 Η έννοια του mastering 

 

O όρος mastering χρησιμοποιείται για την τελική μορφή ή τελική επεξεργασία του            

ήχου και της εικόνας. Το mastering εφαρμόζεται στην τεχνολογία του ήχου και της             

εικόνας λόγω των διάφορων μέσων που κυκλοφορούν στην αγορά, όπως είναι το            

βινύλιο, η κασέτα, η βιντεοκασέτα, το ηχητικο CD, το DVD κτλ. Το κάθε μέσο απαιτεί               

δικό του mastering, επειδή διαφέρει από τα υπόλοιπα. Η διαδικασία του mastering            

πραγματοποιείται στην παραγωγή αφού το υλικό έχει ολοκληρωθεί και συλλεχθεί. Στην           

ουσία είναι η επεξεργασία του ηχητικού ή άλλου υλικού πριν και κατά τη μαζική              

βιομηχανική τύπωση. 

To mastering είναι το τελευταίο δημιουργικό στάδιο στη διαδικασία παραγωγής          

ήχου, είναι η γέφυρα ανάμεσα στη μίξη και την αντιγραφή. Είναι η τελευταία ευκαιρία για               

να ενισχυθεί ο ήχος ή να διορθωθούν προβλήματα μέσα σε ένα κατάλληλα ακουστικά             

σχεδιασμένο χώρο.  1

1  Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press,2002), σελ.11 
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Οι μηχανικοί ήχου διαθέτουν ένα έμπειρο αυτί και είναι εξοικειωμένοι με            

οτιδήποτε μπορεί να πάει λάθος τεχνικά και αισθητικά. Το mastering ξεκινά αφού έχει             

ολοκληρωθεί η διαδικασία της μίξης. Ο μηχανικός mastering άλλες φορές βοηθά τον            

παραγωγό να τροποποιηθεί ένα κομμάτι που δεν διορθώθηκε σωστά στη μίξη ή            

προσθέτει μια τελευταία πινελιά που κάνει ένα έργο να ηχεί ολοκληρωμένο και ικανό να              

αναπαραχθεί από διάφορα ηχοσυστήματα. 

Ένα έργο το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία mastering ακούγεται καθαρό,          

περιποιημένο και ολοκληρωμένο. Αυτό οφείλεται στο μηχανικό mastering ο οποίος έχει           

χρησιμοποιήσει με σύνεση την ισοστάθμιση (equalization) και τη συμπίεση         

(compression), ώστε ο ήχος να είναι πιο πλούσιος, βαθύς και δυνατός. Γίνεται            

επεξεργασία όλων των άσχημων σημείων και ο ήχος ακούγεται πιο ομοιογενής. Στην            

περίπτωση του mastering σε CD, o χρόνος μετάβασης από το ένα κομμάτι στο άλλο              

ελέγχεται, για να υπάρχει μια ομοιόμορφη ροή. Τα κομμάτια τοποθετούνται με           

συγκεκριμένη αλληλουχία.  2

 

Tο mastering  θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο κατηγορίες 

1. στην βελτιστοποίηση του ηχητικού ή άλλου υλικού για τη δημιουργία της τελικής 

μορφής του πριν γίνουν τα αντίτυπα. Μία διαδικασία που ονομάζεται και 

Pre-mastering . 

2. στη δημιουργία του τελικού προϊόντος και βιομηχανική εκτύπωση και ανατύπωση 

του.  

2 Bobby Owsinski, The Mastering Engineer's Handbook: The Audio Mastering Handbook,  second 
edition,(Boston, Thomson Course Technology), σελ.5,6 
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1.2 To audio mastering μέσα στην πορεία του χρόνου 

 

1.2.1 Η αναλογική περίοδος 

 

Η ιστορία της καταγραφής ήχου και αναπαραγωγής ξεκινά το 1877 όταν ο Τόμας             

Έντισον επινόησε το φωνόγραφο. Στις αρχές της βιομηχανικής ηχογράφησης όλα τα           

στάδια ηχογράφησης και τελικής επεξεργασίας επιτυγχάνονταν μηχανικά. Οι μουσικοί         

εκτελεστές και οι τραγουδιστές έπαιζαν και τραγουδούσαν μπροστά σε μια μεγάλη           

ακουστική χοάνη του γραμμοφώνου όπου η κύρια ηχογράφηση δημιουργούνταν από          

την απευθείας μεταφορά της ακουστικής ενέργειας από το διάφραγμα της χοάνης           

καταγραφής σε μια μηχανή διαμόρφωσης υλικών mastering, τον τόρνο, του οποίου η            

θέση ήταν σε ένα γειτονικό δωμάτιο. Το πρωτότυπο που προέκυπτε από την ενέργεια             

που μεταφερόταν από τη χοάνη, ενέγραφε ένα διαμορφωμένο αυλάκι στην επιφάνεια           

ενός περιστρεφόμενου κυλίνδρου ή ενός δίσκου. Το υλικό αυτών των masters           

αποτελείτο συνήθως είτε από ένα μαλακό κράμα μετάλλων είτε από κερί. Από αυτό το              

κερί δημιουργήθηκε ο κοινός πλέον όρος waxing που αναφέρεται στην κοπή           

παραγωγής ενός δίσκου.  3

Μέσα στη δεκαετία του 1920 η εμφάνιση του μικροφώνου και της ηλεκτρικής            

ενίσχυσης έκανε τη διαδικασία τελικής καταγραφής ηλεκτρομηχανική με το μηχάνημα          

3 http://www.thomasedison.org/ 
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χάραξης να οδηγείται ηλεκτρικά. Πριν από την καταγραφή του ήχου σε ταινία οι             

εκτελεστές έπαιζαν ζωντανά σε ένα δωμάτιο και το σήμα από τα μικρόφωνα μέσω μιας              

κονσόλας κατέληγε απευθείας στο μηχάνημα χάραξης, όπου κοβόταν ο δίσκος σε           

πραγματικό χρόνο. 

Το mastering, ως μια δραστηριότητα διαφορετική από την καταγραφή,         

πρωτοεμφανίστηκε το 1948, με την εμφάνιση του πρώτου εμπορικού μαγνητοφώνου, το           

οποίο υιοθετήθηκε αμέσως ως εναλλακτική λύση στην προηγούμενη διαδικασία. Πριν          

από αυτή την εποχή, όλες οι ηχογραφήσεις γίνονταν με απευθείας εκτύπωση σε βινύλιο             

σε πραγματικό χρόνο, με τον αποκλεισμό κάθε δυνατότητας επεξεργασίας .  

Η καταγραφή του ήχου σε ταινία έδινε τη δυνατότητα της κοπής των τελικών             

δίσκων ξεχωριστά, όσον αφορά το χρόνο και το χώρο ηχογράφησης. Από το 1950             

μέχρι την έλευση στης ψηφιακής ηχογράφησης στα τέλη του 1970, η διαδικασία            

mastering πέρασε από πολλά στάδια. 

Σημειώθηκε εξέλιξη όσον αφορά τη δημιουργικότητα και την πιστότητα της          

ηχογράφησης, ιδιαίτερα με την εμφάνιση της πολυκάναλης καταγραφής το 1955, που           

έδινε τη δυνατότητα στον τεχνικό ήχου να εξειδικευτεί και στη μίξη. Μόλις            

ολοκληρωνόταν μια πολυκάναλη ηχογράφηση σε ταινία, ετοιμαζόταν μια τελική μίξη          

που μεταφερόταν είτε σε μια μονοφωνική ενός καναλιού ταινία είτε σε μια στερεοφωνική             

δύο καναλιών. Αυτά τα δύο τα ονόμαζαν master tapes. Έτσι δινόταν η δυνατότητα             

επεξεργασίας του master tape πριν την κοπή του βινυλίου ή και αργότερα του cd με               

απλές τεχνικές και συνήθως μόνο με ισοστάθμιση. Αυτή η διεργασία αποτελούσε και την             

πρώτη μορφή του pre-mastering, διαφοροποιώντας έτσι αυτό το στάδιο από την           
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καθαυτή διαδικασία της κοπής. Παρόλο που η ταινία και οι άλλες τεχνικές εξελίξεις             

βελτίωσαν κατά πολύ την ποιότητα του ήχου των εμπορικών ηχογραφήσεων των           

μεταπολεμικών χρόνων, οι βασικοί περιορισμοί της ηλεκτρο-μηχανικής διαδικασίας        

mastering παρέμειναν.  4

Τα πρώτα mastering στούντιο ανήκαν στις πρώτες δισκογραφικές εταιρείες, στα          

τέλη όμως της δεκαετίας του 1960, εμφανίστηκαν ανεξάρτητα στούντιο που άρχισαν να            

προτείνουν βελτιώσεις στον ήχο των master tapes. Δεν ήταν πια ένα ζήτημα που είχε να               

κάνει με τους περιορισμούς της αναλογικής κοπής, αλλά επίσης επενέβαινε σε           

συγκεκριμένες περιοχές συχνοτήτων και δυναμικού εύρους, με σκοπό να αποκτήσει το           

μουσικό έργο ένα καθαρότερο ήχο, ευκρίνεια μεταξύ των οργάνων, καλύτερη αίσθηση           

της στερεοφωνίας, περισσότερη ατάκα και ζωντάνια στα κρουστά κτλ. Αυτή η τεχνική,            

που εκείνη την εποχή ονομαζόταν custom mastering και στη συνέχεια ονομάστηκε           

pre-mastering, άρχισε σταδιακά να καθιερώνεται από τους λίγους μηχανικούς ήχου που           

υπήρχαν.  5

 

1.2.2 Το πρόβλημα με το βινύλιο 

 

O σκοπός ήταν και είναι να διασωθεί το μεγαλύτερο δυνατό μέρος της            

ποιότητας του ήχου της ηχογράφησης, με την αποφυγή πολυάριθμων κρυφών          

κινδύνων που δημιουργούνται από τη φύση του ίδιου του μέσου. Η χάραξη, για             

4 Roger Beardsley and Daniel Leech-Wilkinson, “A Brief History of Recording to ca. 1950”, 
http://www.charm.rhul.ac.uk/history/p20_4_1.html 
5 http://www.recordingmag.com/resources/resourceDetail/109.html 
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παράδειγμα, φέρει πλευρικά πληροφορίες τονικότητας και κάθετα πληροφορίες        

έντασης. Γι’ αυτό οι χαμηλές συχνότητες, επηρεάζουν το συνολικό πλάτος της χάραξης,            

μέχρι ακόμα και το σημείο φθοράς του συνολικού αποτελέσματος, ενώ το πάχος του             

βινυλίου επηρεάζει το διαθέσιμο δυναμικό εύρος. 

Όταν εμφανίστηκε η κοπή βινυλίου με στερεοφωνική δυνατότητα αναπαραγωγής,         

το 1957, το πρόβλημα έγινε πιο περίπλοκο. Αν οι πληροφορίες των δύο καναλιών ήταν              

εκτός φάσης, ειδικά στις χαμηλές συχνότητες, η βελόνα ταλαντευόταν από μια χάραξη            

που δεν μπορούσε να διαβαστεί. 

Το άλλο μεγάλο πρόβλημα, αφορούσε τις πολύ υψηλές συχνότητες, που          

αναπόφευκτα περιορίζονταν από την μέγιστη ταχύτητα κοπής, καθιστώντας την κοπή          

αδύνατη σε περίπτωση ξαφνικής μετάβασης μεταξύ δύο υψηλών συχνοτήτων. 

Το σύνολο αυτών των φυσικών περιορισμών οδήγησε στην ανάγκη για την           

pre-mastering επεξεργασία πριν το υλικό περάσει στο στάδιο της κοπής του τελικού            

μέσου. Τα παραπάνω προβλήματα είχαν και έχουν αναπόφευκτες επιπτώσεις στην          

ποιότητα της αναπαραγωγής του ήχου όπως α) το βινύλιο δεν έχει τη δυνατότητα να              

αναπαράγει πέρα από ένα συγκεκριμένο όριο τις πολύ χαμηλές συχνότητες, β) κατά την             

διαδικασία του pre-mastering για βινύλιο, είναι σχεδόν πάντα απαραίτητο το          

φιλτράρισμα στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων, ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται         

κρουστά που περιέχουν ισχυρό περιεχόμενο αυτής της περιοχής, γ) είναι σχεδόν πάντα            

απαραίτητος και ο έλεγχος στα συριστικά σύμφωνα με de-esser, δ) οι μηχανικοί            

περιορισμοί αναπαραγωγής του βινυλίου, επηρεάζουν την ταχύτητα των        

παραμορφώσεων στις υψηλές συχνότητες, ε) υπάρχει ένας συμβιβασμός μεταξύ του          
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μέγιστου δυναμικού εύρους συχνοτήτων και της διάρκειας, όπως και ένας συμβιβασμός           

μεταξύ της αντοχής του τελικού LP και του κόστους που σχετίζεται με την ποιότητα              

βινυλίου.  

Υπάρχουν και άλλα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ανάγνωσης          

της μικροχάραξης όπως η ταχεία αυξομείωση ήχου, η αδυναμία στο στερεοφωνικό           

διαχωρισμό, οι μηχανικοί θόρυβοι που μεταδίδονται απευθείας στη βελόνα, ή          

δημιουργούνται λόγω ανεπάρκειας ηλεκτρικής μόνωσης, ο θόρυβος από την επιφάνεια          

του βινυλίου κτλ.  6

 

 

1.2.3 Ψηφιακή εποχή 

 

Η σημασία της τεχνικής του pre-mastering επιβεβαιώνεται εν μέρει από το           

γεγονός ότι παρόλο που η εμφάνιση του cd το 1982, θα έπρεπε να προκαλέσει την               

παρακμή των στούντιο mastering, επειδή εκείνη τη στιγμή και μετά δε χρειαζόταν κοπή             

και όλες οι διεργασίες μπορούσαν να γίνουν ψηφιακά,  οδήγησε στην ανάπτυξή της. 

Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τα εργαστήρια κοπής δέχονταν μόνο           

ειδικευμένα ψηφιακά μέσα αντιγραφής. Αυτά τα μέσα, όπως η κασέτα U-Matic ¾ από τη              

Sony 1630 system, ή η κασέτα 8mm Exabyte από το DDP system, απαιτούσαν την              

αγορά και συντήρηση μηχανημάτων που ήταν όχι μόνο ακριβά αλλά και ευαίσθητα. 

6 Dominique Bassal, “The Practice of Mastering-1: History” , The problems with vinyl 
http://www.macmusic.org/articles/view.php/lang/en/id/91/The-Practice-of-Mastering-1-History#6 
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Στην αρχή της δεκαετίας του 1990 οι ηλεκτρο-μηχανικές διαδικασίες         

αντικαταστάθηκαν από την ψηφιακή τεχνολογία με ψηφιακές ηχογραφήσεις που         

αποθηκεύονταν σε σκληρούς δίσκους ή ψηφιακές ταινίες και μεταφέρονταν στο cd. Τη            

σημερινή εποχή έχοντας τη δυνατότητα πολύ υψηλού επιπέδου ηχογραφήσεων, πολύ          

μεγάλο αριθμό αναλογικών και ψηφιακών επεξεργαστών, χρήση Digital Audio         

Workstation (DAW), ηχεία υψηλής πιστότητας, δυνατότητα επιλογής διαφορετικών        

μέσων αποθήκευσης, το pre-mastering δεν είναι μόνο μια διαδικασία βελτιστοποίησης          

του ήχου, αλλά και μια τελευταία καλλιτεχνική βελτιστοποίηση, πριν το υλικό βγει στην             

αγορά.  7

 

1.2.4 Το  mastering σήμερα 

 

Το mastering απαιτεί μια εντελώς διαφορετική διαδικασία από τη μίξη. Η βασική            

διαφορά είναι ότι η επεξεργασία του ήχου γίνεται μετά την ολοκλήρωση της τελικής             

μίξης, καταγεγραμμένη σε δύο κανάλια, χωρίς την δυνατότητα επεξεργασίας του κάθε           

οργάνου ξεχωριστά. Η βασική αρχή του pre-mastering είναι ότι η οποιαδήποτε ενέργεια            

επηρεάζει το σύνολο. Το pre-mastering είναι η τελική ηχητική επεξεργασία, η           

βελτιστοποίηση ενός master tape πριν αυτό οδηγηθεί στη διαδικασία κοπής για την            

κυκλοφορία του σε cd. 

7 http://www.music-production-guide.com/mastering-music.html 
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Για την πιο ακριβή θέση του pre-mastering στη μουσική βιομηχανία, υπάρχουν           

συγκεκριμένα στάδια παραγωγής ενός μουσικού υλικού, από την αρχική του καταγραφή           

μέχρι και την τελική του μορφή σε cd. 

Στο πρώτο στάδιο γίνεται η καταγραφή του ηχητικού υλικού. Στις σύγχρονες           

παραγωγές συνηθίζεται η καταγραφή σε πολυκάναλα συστήματα, ώστε να υπάρχει          

δυνατότητα επεξεργασίας του κάθε οργάνου ξεχωριστά. Σε αυτήν τη διαδικασία          

εμπλέκονται οι καλλιτέχνες, ο ηχολήπτης και ο παραγωγός. Στο δεύτερο στάδιο           

ακολουθεί η μίξη αυτών των καναλιών, η οποία καταλήγει συνήθως σε ένα            

στερεοφωνικό κανάλι. Στο τρίτο στάδιο που είναι το pre-mastering, το μιξαρισμένο υλικό            

δέχεται και την τελευταία επεξεργασία πριν οδηγηθεί στο εργοστάσιο κοπής. Είναι           

φανερό πως στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία το pre-mastering αποτελεί μια εντελώς           

διαφορετική διαδικασία από το mastering. Όμως, έχει επικρατήσει λανθασμένα ο όρος           

mastering για την pre-mastering επεξεργασία.  
8

 

 

1.2.5  Ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας του ήχου 

 

1877  Πρώτη ηχογράφηση του Thomas Edisson σε κύλινδρο 

1903   Οι πρώτοι δίσκοι με διάμετρο 12 ίντσες 

1904   Έγινε δυνατή η πρώτη ηλεκτρική ηχογράφηση 

1906 Το πρώτο γραμμόφωνο  Victrola  (The Victor Company’s) 

8 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press,2002),σελ.18 
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1913 Η πρώτη δοκιμή για ομιλούντα κινηματογράφο από τον Έντισον 1921 Η πρώτη             

ραδιοφωνική εκπομπή στα μεσαία  

1927  The Jazz Singer , η πιο γνωστή ταινία ομιλούντος κινηματογράφου 

1933 Μαγνητική ηχογράφηση σε ατσαλένιο σύρμα εξελίσσεται για εμπορική χρήση 

1935  Η AEG-Telefunken  κάνει τη πρώτη δημόσια επίδειξη μαγνητοφώνου 

1936 Μηχανικοί της BASF ηχογραφούν με μαγνητόφωνο τη συμφωνία Νο 39 Mozart            

με τη φιλαρμονική ορχήστρα του Λονδίνου 

1945 Έρευνες για την τεχνολογία του ήχου κατά τη διάρκεια του πολέμου βελτιώνουν             

την ποιότητα του ήχου (διεύρυνση του ηχητικού φάσματος)  

1948  Δημιουργία του polyvinyl chloride (PVC)  ενός θερμοπλαστικού υλικού 

ιδανικού για τη κατασκευή της μαγνητικής ταινίας ηχογράφησης και βινυλίου 

1950 Νέα standards βιομηχανίας δίσκων - βελτίωση ηχητικής ποιότητας - δίσκοι 78            

στροφών αρχίζουν να φθίνουν 

1954  Τα μεγάλα studio εξοπλίζονται με στερεοφωνικό εξοπλισμό 

1956 Στερεοφωνία: Κυκλοφορούν οι πρώτοι στερεοφωνικοί δίσκοι βινυλίου 1960 Τα          

studio εξοπλίζονται με τα πρώτα πολυκάναλα μαγνητόφωνα 

1963  Η Philips  παρουσιάζει την ηχητική-μουσική κασέτα 

1965   Προ-ηχογραφημένες κασέτες κυκλοφορούν στο εμπόριο 

1966 Εμφάνιση συστήματος του Dr Ray Dolby για την αποθορυβοποίηση του           

ηχογραφημένου ήχου 

1968  Το κασετόφωνο γίνεται στάνταρτ μορφή οικιακής ηχογράφησης 

1975  Οι Η/Υ αρχίζουν να χρησιμοποιούνται στον ηχητικό εξοπλισμό των studio 
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1977   Η κασέτα αρχίζει να υπερισχύει του δίσκου  LP  (βινυλίου) 

1978   Πρώτη ανακοίνωση από τη  Philips  για τον ψηφιακό δίσκο  CD 

1981  Η Sony  παρουσιάζει το  Walkman 

1983  Εμφάνιση του  CD  στην Αγγλία (1 Μαρτίου) 

1986  Παγκόσμια αύξηση των πωλήσεων  CD  παγκοσμίως 

1988   Οι πωλήσεις των  CD  ξεπερνούν αυτές των δίσκων βινυλίου 

1989   Παρουσία του ψηφιακού κασετοφώνου  DAT  από τη  Sony 

1992  Η Philips  παρουσιάζει το  DCC  (Digital Compact Cassette ) και η Sony  το MD 

(Mini Disk ) 

1996  Παρουσίαση του  DVD  (Digital Versatile Disk )  

1998  Μουσική πειρατεία στο internet με τη χρήση του  Mp3  format 

1999  Παρουσίαση του  DVD  Audio στάνταρτ 

2001  Παρουσίαση του  Super Audio CD  (SACD ) και του νέου ψηφιακού 

αλγόριθμου  DSD  9

 

 

9 Mastering - Μίνως Φιτσανάκης, ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτηµα Ρεθύµνου, Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και 
Ακουστικής 
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Κεφάλαιο 2  

Εξοπλισμός του στούντιο mastering 

 

2.1 Η ακουστική του mastering στούντιο 

 

Τα δωμάτια mastering είναι διαφορετικά από το στούντιο ηχογράφησης. Όλα τα           

επαγγελματικά στούντιο mastering πρέπει να είναι ηχομονωμένα, ώστε να μην περνάει           

θόρυβος από εξω. Η ακουστική του χώρου πρέπει να είναι πολύ προσεγμένη, επειδή             

εκεί συμβαίνουν όλες οι επεξεργασίες που αλλάζουν τον ήχο του ηχογραφημένου           

κομματιού. Ένας άλλος βασικός χώρος για το mastering εκτός από το control room είναι              

το production room, όπου εκεί γίνεται το editing, η παραγωγή (output) και η τελική              

επεξεργασία της ποιότητας του κομματιού. Αυτά τα δύο δωμάτια είναι συνήθως           

ξεχωριστά, γιατί το καθένα απαιτεί διαφορετική ακουστική. Η ακουστική στο control           

room πρέπει να είναι περισσότερο προσεγμένη από την ακουστική του production           

room. 
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To δωμάτιο για mastering ονομάζεται αλλιώς και main studio, transfer room, EQ            

room. Ένα mastering room είναι ουσιαστικά χτισμένο σε ένα σκελετό μέσα σε ένα άλλο              

σκελετό. Αυτό καθιστά ελεγχόμενο τον αέρα που εισέρχεται και εξέρχεται από το            

δωμάτιο και έτσι αποτρέπεται η είσοδος θορύβου μέσα στο χώρο. Ένα άρτια            

σχεδιασμένο mastering room με τις κατάλληλες διαστάσεις παρέχει ένα καθαρό          

ακουστικό περιβάλλον χωρίς ανεπιθύμητες αντηχήσεις συγκεκριμένων συχνοτήτων.  10

 

Είναι σημαντικό για το σχεδιασμό του mastering studio να ληφθεί υπόψιν η            

τεχνική για αποτελεσματική ηχομόνωση με σκοπό να ελαττωθεί ο εξωτερικός θόρυβος,           

ο οποίος μεταδίδεται μέσω του αέρα ή των στερεών. Κατάλληλες για μόνωση είναι οι              

διπλές γυψοσανίδες όπου η εσωτερική γυψοσανίδα είναι φυσικά διαχωρισμένη από την           

εξωτερική είτε με τη βοήθεια ενός ελαστικού στηρίγματος όπως ελατήριο ή           

απορροφητικά καουτσούκ ή ηχομονώνοντας ολικά τις γυψοσανίδες μεταξύ τους. Το          

κενό αέρος ανάμεσα στις γυψοσανίδες είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό         

απορροφητικό υλικό για την παροχή μόνωσης.  11

Ο χώρος θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν ελάχιστες δονήσεις και            

συντονισμούς. Καλό θα ήταν να μην υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των ηχείων και του             

ηχολήπτη, ώστε να αποφευχθούν οι πρώιμες ανακλάσεις από τη στιγμή που οι            

δευτερεύουσες μπορούν να προβλεφθούν πιο εύκολα με τις κατάλληλες διαστάσεις και           

τη σωστή ηχοαπορρόφηση. Πιο συγκεκριμένα, οι πρώιμες ανακλάσεις θα πρέπει να           

10 Bill Gibson, Mixing and Mastering: Audio recordings (Boston: Thomson Course Technology PRT, 2006), 
σελ.257 
11 Δημήτρης Δώδης, Ηχοληψία: H Δημιουργία με τη Σύγχρονη Τεχνολογία  (Αθήνα: Εκδόσεις “ΙΩΝ", 2007), 
σελ. 114 
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φτάνουν στο αυτί του ακροατή το αργότερο σε 30 ms μετά τον απευθείας ήχο καθώς και                

30 dB χαμηλότερα. Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στις ανακλάσεις του ήχου πάνω             12

στην κονσόλα μίξης του ήχου η οποία βρίσκεται συνήθως πολύ κοντά στα ηχεία             

monitor. Οι πρώτες ανακλάσεις στους κοντινούς τοίχους μπορούν να ελεγχθούν με την            

τοποθέτηση απορροφητικών υλικών στα κατάλληλα σημεία. Κανένα υλικό δεν είναι          

100% απορροφητικό σε όλες τις συχνότητες, γι΄ αυτό μπορούν να κατασκευαστούν           

κεκλιμένα τμήματα γύρω από τα ηχεία monitor, έτσι ώστε οι πρώτες ανακλάσεις να             

κατευθύνονται προς το πίσω μέρος της αίθουσας όπου εκεί μπορούν να           

απορροφηθούν ή να σκεδαστούν.  13

Η πρώτη μέριμνα από ακουστικής πλευράς σχετικά με το θόρυβο βάθους σε            

ένα control room θα πρέπει να κυμαίνεται από NC 15 σε NC 20. Όσο πιο μικρός είναι                 

ο όγκος του στούντιο, τόσο μεγαλύτερη σημασία έχει ο έλεγχος των στάσιμων κυμάτων,             

κάτι που επιτυγχάνεται με συνηχητές μεμβράνης. Αν ο συντονισμός είναι πολύ έντονος            

και εστιασμένος σε κάποια περιοχή συχνοτήτων, τότε πιο αποτελεσματικοί είναι οι           

συνηχητές Helmholtz.  14

Οι κατάλληλες διαστάσεις για mastering είναι το λιγότερο 6 μέτρα σε μήκος, έτσι              

ώστε να επιτυγχάνεται αξιόλογη απόκριση στις χαμηλές συχνότητες. Είναι πολύ          

χρήσιμο στο χώρο να μπορεί να αναπτυχθεί τουλάχιστον το ένα τέταρτο του ανάλογου             

μήκους κύματος των 20 Hz, που είναι και η πιο χαμηλή συχνότητα του ακουστικού              

12 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press,2002) monitoring σελ. 76  
13 Σπυρίδων Ι. Λουτρίδης, Ακουστική : Αρχές & Εφαρμογές , (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα , 2015), 
σελ.228 
14 Σπυρίδων Ι. Λουτρίδης, Ακουστική : Αρχές & Εφαρμογές , (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα , 2015), 
σελ.226 
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φάσματος. Ο χρόνος αντήχησης του control room πρέπει να είναι μικρότερος από            15

αυτόν του χώρου ηχογράφησης, έτσι ώστε η αντήχηση του control room να μη             

χρωματίζει το αποτέλεσμα της ηχογράφησης το οποίο περιέχει και πληροφορία για τις            

ανακλάσεις του χώρου ηχογράφησης. Συνίσταται μία τιμή κατά 30% χαμηλότερη, αλλά           

όχι μικρότερη από 0,3 s.  16

Είναι σημαντικό τα μηχανήματα που παράγουν θόρυβο να βρίσκονται έξω από           

αυτό τον χώρο όπως ενισχυτές, επεξεργαστές κ.α. Η στάθμη θορύβου μέσα στο χώρο             

θα πρέπει να κυμαίνεται από 0 έως 25 NR σύμφωνα με την καμπύλη εκτίμησης              

θορύβου (Noise Rating Curve (NRC)).  17

 

15  Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press,2002) monitoring σελ. 76  
16 Σπυρίδων Ι. Λουτρίδης, Ακουστική : Αρχές & Εφαρμογές , (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα , 2015), 
σελ.227 
17  Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press,2002) monitoring σελ. 76 
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Σχ.2.1 Καμπύλη εκτίμησης θορύβου 

http://www.cirrusresearch.co.uk/library/documents/technical_papers/TN31_Calculcation_of_NR_and_NC_C

urves_in_the_optimus_sound_level_meter_and_NoiseTools_software.pdf 

 

 

2.2 Ηχεία Monitors 

Τα ηχεία είναι ο τελικός μετατροπέας των ηλεκτρικών σημάτων σε ηχητικά           

κύματα. Το ηχείο monitor είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται στη διαδικασία της            

ηχογράφησης, της μίξης ή της αναμετάδοσης του ήχου σε οποιοδήποτε περιβάλλον           

όπου χρειάζεται να γίνει λεπτομερής ακρόαση.   18

18 Genelec, Monitor setup guide,  2015  
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Σχ. 2.2 Ηχείο monitor Genelec 8040B  

http://www.genelec.com/studio-monitors/8000-series-studio-monitors/8040b-studio-monitor 

 

Ένα ηχείο χαρακτηρίζεται με την ευαισθησία του εκφρασμένη σε dB/W/m, την           

ονομαστική τιμή αντίστασης που συνήθως είναι 4,8 ή 16 Ω και τη μέγιστη ηλεκτρική ισχύ               

που μπορεί να αντέξει. Ισχύς είναι η μέγιστη ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να             

τροφοδοτήσει τα μεγάφωνα του ηχείου χωρίς να τα καταστρέψει. Απόδοση -           

Ευαισθησία είναι η ακουστική ένταση σε db που παράγεται από ένα ηχείο σε απόσταση              

1 m, με τροφοδοσία ηλεκτρικής ισχύς 1w. Συνήθως τα ηχεία αποτελούνται από δύο             

τουλάχιστον μεγάφωνα, για να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος του ακουστικού          

φάσματος. Ένα ηχείο δύο δρόμων έχει τυπική απόκριση συχνότητας από 80 Ηz έως 20              

kHz. Ένα ηχείο τριών δρόμων έχει απόκριση από 50 Hz μέχρι 20 kHz. Για συχνότητες               

κάτω από τα 80 Hz, χρησιμοποιούνται ηχεία με μεγάφωνα μεγάλης διαμέτρου (τυπικά            

15-18΄΄), τα οποία ονομάζονται subwoofers. Για ομοιόμορφη απόκριση συχνοτήτων         
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καλό είναι να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δύο subwoofers. Τα ηχεία αυτά δεν           

τοποθετούνται εκατέρωθεν της κονσόλας, αλλά κοντά στα ηχεία monitors. Το σημείο           

τοποθέτησής του δεν πρέπει να συμπίπτει με κορυφή ή κόμβο των ισχυρότερων            

στάσιμων κυμάτων του δωματίου.  19

Η πλειοψηφία των στούντιο για mastering χρησιμοποιεί ηχεία κοντινού πεδίου          

(near-field monitors). Πολύ συχνά αυτά τα ηχεία τοποθετούνται σε ειδικά σημεία πάνω            

από την κονσόλα ή σε ειδικές βάσεις πίσω από αυτή. Ο πιο κοινός τύπος ηχείων               

κοντινού πεδίου είναι τα ενεργά οκτώ ιντσών με δύο δρόμους. Ενώ τα near field              

monitors έχουν περιορισμένη απόκριση στις χαμηλές συχνότητες, υπάρχουν και τα          

full-range monitors όπου μπορούν να αναπαράγουν συχνότητες από ολόκληρο το          

ηχητικό φάσμα, δηλαδή από 20 Hz έως 20 kHz. Όμως δε χρησιμοποιούνται συχνά στα              

στούντιο, για αυτό τα subwoofers είναι μια εξίσου άριστη εναλλακτική λύση.  20

 

Ο ήχος ανακλάται από τους τοίχους, την οροφή και το δάπεδο. Η ηχητική στάθμη              

που φτάνει στον ακροατή αυξάνεται όταν ο ήχος που ανακλάται είναι σε φάση με τον               

απευθείας ήχο. Η ηχητική στάθμη μειώνεται όταν ο ήχος που ανακλάται είναι εκτός             

φάσης με τον απευθείας ήχο. Όταν οι διαστάσεις του δωματίου συμφωνούν με το μήκος              

κύματος του ήχου, η ηχητική ενέργεια συσσωρεύεται και δημιουργείται αντήχηση. Η           

καλύτερη στερεοφωνική τοποθέτηση των ηχείων monitor είναι να βρίσκονται στο σημείο           

όπου οι ανακλάσεις στο ένα monitor είναι παρόμοιες με αυτές του άλλου. Αυτό μπορεί              

19 Σπυρίδων Ι. Λουτρίδης, Ακουστική : Αρχές & Εφαρμογές , (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα , 2015), σελ. 
459, 226 
20 Roey Izhaki, Mixing Audio: concepts, practices and tools, (Orlando: focal press,2008), consoles, σελ.79,80 
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να επιτευχθεί τοποθετώντας τα monitor συμμετρικά στην ίδια απόσταση από τον           

πλαϊνό και πίσω τοίχο καθώς και στο ίδιο ύψος.  21

Για να επιτευχθεί η καλύτερη στερεοφωνική εικόνα, το γραφείο και η θέση            

ακρόασης θα πρέπει να είναι στο κέντρο μεταξύ των δύο τοίχων (δεξιά και αριστερά). Η               

στερεοφωνική εικόνα θα είναι ισορροπημένη όταν υπάρχει η ίδια απόσταση μεταξύ του            

αριστερού ηχείου και το αριστερού τοίχου και του δεξιού ηχείου και του δεξιού τοίχου.              

Στην πραγματικότητα σχηματίζεται ένα ισόπλευρο τρίγωνο μεταξύ των δύο ηχείων και           

του μηχανικού. Είναι απαραίτητο τα ηχεία να είναι στραμμένα προς το μηχανικό, επειδή             

αν ήταν παράλληλα θα παρήγαγαν μια θολή στεροφωνική εικόνα με απροσδιόριστο           

κέντρο.  22

 

Σχ. 2.3 Κατάλληλη τοποθέτηση ηχείων monitor 

Genelec Monitor Setup Guide 

21 Genelec, Monitor setup guide,  2015  
22 Roey Izhaki, Mixing Audio: concepts, practices and tools, (Orlando: focal press,2008), consoles, σελ.89 
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Επίσης ένας άλλος παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο στο στούντιο          

mastering είναι το πόσο μακριά είναι τα ηχεία από τον μπροστινό τοίχο ή τον τοίχο στο                

πίσω μέρος των ηχείων. Τα ηχεία δεν πρέπει να έχουν την ίδια απόσταση μεταξύ του               

πλευρικού τοίχου και του μπροστινού ή του πίσω τοίχου. Αυτό συμβαίνει επειδή τα             

ηχεία δεν εκπέμπουν ήχο μόνο μπροστά αλλά προς κάθε κατεύθυνση. Αυτός ο ήχος             

ανακλάται συνήθως και επιστρέφει και πάλι προς τα ηχεία. Στην περίπτωση που η             

απόσταση των ηχείων από τον πλευρικό και τον μπροστινό τοίχο είναι η ίδια, τότε αυτές               

οι συχνότητες θα ανακλαστούν και θα επιστρέψουν πίσω στα ηχεία ταυτόχρονα. Αυτό            

προκαλεί προβλήματα, όπως ενίσχυση των χαμηλών συχνοτήτων στο χώρο.  23

Οι ειδικοί προτείνουν να τοποθετούνται τα ηχεία κάθετα. Είναι καλό τα μεγάφωνα            

των υψηλών συχνοτήτων να είναι τοποθετημένα στο ύψος των αυτιών. Αν για            

συγκεκριμένους λόγους τοποθετηθούν οριζόντια, τότε η καλύτερη λύση είναι τα          

μεγάφωνα των υψηλών συχνοτήτων να βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά. Αυτό          

δημιουργεί μια ευρύτερη στερεοφωνική εικόνα και καλύτερη απόκριση των χαμηλών          

συχνοτήτων.  24

Κατά την τοποθέτηση του ηχείου monitor, η απόσταση με τον μπροστινό τοίχο             

μπορεί να είναι μέχρι και 1 μέτρο. Αποφεύγεται η απόσταση από το 1 μέτρο μέχρι και τα                 

2.2 μέτρα.  Από τα 2 μέτρα και μετά είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση του ηχείου.  

23 Genelec, Monitor setup guide,  2015  
24 Roey Izhaki, Mixing Audio: concepts, practices and tools, (Orlando: focal press,2008), consoles, σελ.90 
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Σχ. 2.4 Κατάλληλη απόσταση των ηχείων μπροστά από τοίχο 

Genelec Monitor Setup Guide 

 

 

Είναι σημαντικό να υπάρχουν και ηχεία αναπαραγωγής πολύ χαμηλών         

συχνοτήτων ή συμπλήρωσης του κάτω άκρου του φάσματος (subwoofers) για ένα           

επαγγελματικό mastering στούντιο. Ορισμένοι ήχοι όπως οι χαμηλές νότες του μπάσου,           

οι δονήσεις του μικροφώνου από το πάτωμα, ο θόρυβος βάθους και άλλες            

παραμορφώσεις δε θα γίνονταν αντιληπτές χωρίς τα subwoofers.  25

 

25 https://www.tcelectronic.com/media/1017484/katz_1999_secret_mastering.pdf 
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Σχ. 2.5 7370A SAM™ Studio Subwoofer 
http://www.genelec.com/studio-monitors/sam-studio-subwoofers/7370a-sam-studio-subwoofer 

 

Αν η αναπαραγωγή του ηχητικού υλικού δεν είναι καλή, δε μπορεί να γίνει ο               

ακριβής έλεγχος και οι σωστές επιλογές κατά την επεξεργασία του. Για αυτό το λόγο              

χρειάζονται ηχεία πολύ υψηλής πιστότητας με σταθερή και επίπεδη συμπεριφορά όσον           

αφορά την απόκριση συχνοτήτων. Τα ηχεία αυτά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να             

αναπαράγουν τον ήχο σε όσο το δυνατόν ευρύτερο συχνοτικό φάσμα (20-20.000Hz),           

αλλά και τη δυνατότητα αναπαραγωγής σε υψηλές στάθμες ώστε να ελέγχεται η            

ενδεχόμενη παραμόρφωση από υψηλές κορυφές (peaks). 

Τα ηχεία χωρίζονται σε ενεργά και παθητικά. Καλύτερα για το mastering           

θεωρούνται τα ενεργά (αυτο-ενισχυόμενα) ηχεία για το λόγο ότι είναι πιο σταθερά μετά             

και από αρκετές ώρες χρήσης. Το σήμα που δέχονται τα ενεργά ηχεία από την κονσόλα               

πηγαίνει πρώτα στο ηλεκτρονικό crossover (κύκλωμα διαχωρισμού συχνοτήτων) και         

μετά το διαχωρισμένο σήμα περνάει στον αντίστοιχο ενισχυτή των ηχείων για τις            
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υψηλές, μεσαίες και χαμηλές περιοχές και καταλήγει στα μεγάφωνα. Mε αυτόν τον            

τρόπο τα crossover δεν υπερθερμαίνονται και υπάρχει μια πιο ομαλή ενίσχυση του            

σήματος κατά μήκος όλου του ακουστικού φάσματος. Τα παθητικά ηχεία (μη           

αυτο-ενισχυόμενα) δέχονται ένα σήμα που ξεκινάει από την έξοδο της κονσόλας,           

περνάει στην είσοδο του ενισχυτή και μετά το ενισχυμένο σήμα οδηγείται στα crossover.             

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα crossovers σε μεγάλες εντάσεις να υπερθερμαίνονται και            

να αλλάζει η γραμμική συμπεριφορά των ηχείων.   26

 

Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας για την σωστή και αντικειμενική          

ακρόαση του μουσικού κομματιού είναι το επίπεδο της έντασης που θα υπάρχει στα             

ηχεία κατά τη διάρκεια επεξεργασίας. Η ευαισθησία της ανθρώπινης ακοής ελαττώνεται           

στα άκρα του ακουστικού φάσματος, δηλαδή στις πολύ χαμηλές και στις πολύ υψηλές             

συχνότητες. Για παράδειγμα, δύο ήχοι που έχουν την ίδια ακριβώς στάθμη πίεσης αλλά             

διαφορετική συχνότητα, είναι δυνατόν να προκαλούν διαφορετικά ερεθίσματα στο αυτί          

και ο ένας από τους δύο να ακούγεται υποκειμενικά δυνατότερος. Αυτό το φαινόμενο το              

ερεύνησαν οι Fletcher και Munson, οι οποίοι έκαναν ένα πείραμα και ζήτησαν από τους              

συμμετέχοντες να ταιριάξουν σε υποκειμενική ένταση έναν ήχο μεταβλητής συχνότητας          

1 kHz. Έτσι προέκυψαν οι καμπύλες ίσης ακουστότητας που φανερώνουν ότι το            

ανθρώπινο αυτί δεν έχει γραμμική απόκριση σε αντιστοιχία με τη δυναμική των ηχείων. 

26 Roey Izhaki, Mixing Audio: concepts, practices and tools, (Orlando: focal press,2008), consoles, σελ.81,82 
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Σχ. 2.6 Καμπύλες Fletcher και Munson 

http://www.vettaville.nl/vvFletcher%20Munson%20eng.htm 

 

Οι καμπύλες ίσης ακουστότητας του σχήματος απεικονίζουν ότι πάνω σε μια           

καμπύλη η υποκειμενική ένταση του ήχου διατηρείται σταθερή. Η υποκειμενική ένταση           

ονομάζεται στάθμη ακουστότητας και έχει μονάδα το phon, ενώ η αντικειμενική τιμή της             

στάθμης πίεσης μετριέται με dB.   27

Η κατώτερη καμπύλη που αντιστοιχεί σε ακουστότητα 0 phon ονομάζεται          

κατώφλι ακοής και εκφράζει το κάτω όριο της ακοής σε διάφορες συχνότητες του             

ακουστικού φάσματος. Η ανώτερη καμπύλη ονομάζεται κατώφλι αίσθησης και         

παριστάνει σε κάθε συχνότητα τη στάθμη στην οποία γίνεται αισθητή μια ενόχληση στο             

αυτί. Μεταξύ κατωφλιού ακοής και κατωφλιού αίσθησης βρίσκεται η περιοχή          

27  Σπυρίδων Ι. Λουτρίδης, Ακουστική : Αρχές & Εφαρμογές , (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα , 2015), σελ. 
105-106 
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ακουστότητας. Η ανθρώπινη ακοή παρουσιάζει την μέγιστη ευαισθησία γύρω στα 3           

kHz .  28

Κατά τη διαδικασία του mastering για αποτελεσματική ακρόαση η επεξεργασία          

θα πρέπει να γίνεται σε κανονικές εντάσεις 80-85 dB. Σε αυτές τις εντάσεις η απόκριση               

συχνοτήτων του ανθρώπινου αυτιού είναι πιο ισορροπημένη. Έτσι είναι δυνατόν να           

αποφευχθεί η μεγάλη διαφοροποίηση ή απόκλιση του αποτελέσματος όταν το υλικό           

αναπαράγεται σε πολύ χαμηλές ή και πολύ υψηλές εντάσεις. 

 

 

 

2.3 Αναλογικοί επεξεργαστές 

 

Όπως στην ηχογράφηση και τη μίξη έτσι και στο mastering μπορούν να            

χρησιμοποιηθούν όλοι οι αναλογικοί δυναμικοί επεξεργαστές (compressors, equalizers,        

limiters, κα) και τα αναλογικά εφφέ (reverb, delay κα). Οι εξειδικευμένοι αναλογικοί            

επεξεργαστές είναι πολύ λίγοι και έχουν υψηλό κόστος, επειδή παρέχουν πρόσθετες           

λειτουργίες. Μια πολύ σημαντική αιτία για την οποία οι αναλογικοί επεξεργαστές           

χρησιμοποιούνται ακόμα παρά το γεγονός ότι έχουν υψηλό κόστος και δεν έχουν τη             

28 F. Alton Everest, Εγχειρίδιο Ακουστικής,  (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα , 2012), σελ. 80-81 
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δυνατότητα πολυεπεξεργασίας όπως οι ψηφιακοί, είναι ότι ο αναλογικός ήχος έχει           

μεγαλύτερη ζωντάνια και είναι πιο ζεστός σε σχέση με τον ψηφιακό.  29

 

Σχ. 2.7 Αναλογικός επεξεργαστής 

http://www.analogdimension.com/equipment.html 

2.4 Ψηφιακοί επεξεργαστές 

 

Οι ψηφιακοί επεξεργαστές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που          

προσφέρονται σε μορφή hardware και σε αυτούς με τη μορφή software. 

Οι ψηφιακοί επεξεργαστές με τη μορφή hardware λειτουργούν ως αυτόνομες          

μονάδες. Υπάρχουν εξειδικευμένες κατασκευές αποκλειστικά για ένα είδος        

επεξεργασίας όπως για παράδειγμα το compression (συμπίεση), με τη λογική και την            

αισθητική των αναλογικών επεξεργαστών μαζί με τις δυνατότητες που παρέχει η           

ψηφιακή τεχνολογία, όπως είναι ο έλεγχος άλλων συσκευών μέσω MIDI, η δυνατότητα            

αποθήκευσης και ρυθμίσεων στη μνήμη κ.α. Επιπλέον σε hardware μορφή έχουν           

κατασκευαστεί πολύ-επεξεργαστές αποκλειστικά και μόνο για mastering, οι οποίοι         

29 http://www.ingelec.uns.edu.ar/pds2803/Materiales/articulos/BobKatzArticles.pdf 
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προσφέρουν δυνατότητες όπως expansion, multiband compression, limiting, de-esser,        

ambience, παραμετρικό equalization, stereo width control, καθώς και άλλες λειτουργίες.          

 30

Στο ψηφιακό mastering υπάρχουν τα ψηφιακά συστήματα επεξεργασίας ήχου με          

τη μορφή software, τα οποία ονομάζονται Digital Audio Workstation (DAW), και           

επιτρέπουν τον έλεγχο της ηχογραφημένης μουσικής στον ύψιστο βαθμό. Τα DAWs           

είναι εφαρμογές λογισμικού στον υπολογιστή και χρησιμοποιούνται για ηχογράφηση,         

επεξεργασία και παραγωγή αρχείων ήχου, όπως τραγούδια, μουσικά κομμάτια,         

ανθρώπινη ομιλία ή ηχητικά εφέ. Τα DAWs διατίθενται σε μια ευρεία ποικιλία μορφών             

από ένα ενιαίο πρόγραμμα λογισμικού σε ένα φορητό υπολογιστή μέχρι μια           

ολοκληρωμένη αυτόνομη μονάδα, στην οποία όλες οι ρυθμίσεις ελέγχονται από έναν           

κεντρικό υπολογιστή. Ανεξάρτητα από τη διαμόρφωση, τα σύγχρονα DAWs έχουν μια           

κεντρική διεπαφή που επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει και να κάνει μίξη σε πολλαπλές              

εγγραφές και κομμάτια σε ένα τελικό έργο. Tα DAWs χρησιμοποιούνται για την            

παραγωγή και την ηχογράφηση της μουσικής, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης,          

διάφορων πολυμέσων και σχεδόν σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση όπου απαιτείται          

σύνθετη ηχογράφηση.  31

Για τη λειτουργία τους απαραίτητη είναι η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ένα           

πολύ μεγάλο πλεονέκτημα των DAWs, γεγονός που τα καθιστά ως απαραίτητο εργαλείο            

στην αλυσίδα επεξεργασίας του mastering, είναι η δυνατότητα editing και άλλων           

διορθώσεων με μεγάλη λεπτομέρεια και ακρίβεια. Ένα ολοκληρωμένο DAW αποτελείται          

30 Φουσέκης Σταμάτης,Θεωρία και τεχνικές στο Audio Mastering. χρήση DAWs στην mastering 
επεξεργασία,  πτυχιακή εργασία (Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νήσων, Τμήμα Τεχνολογίας ¨Ηχου και Μουσικών Οργάνων). 
31 http://www.sweetwater.com/feature/daw/daw_defined.php, 
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από μία κονσόλα μίξης, επιφάνειες ελέγχου, έναν μετατροπέα ήχου, και την           

αποθήκευση δεδομένων σε μία συσκευή. Τα ολοκληρωμένα DAWs ήταν πιο δημοφιλή           

πριν γίνουν οι υπολογιστές αρκετά ισχυροί ώστε να τρέξουν ένα λογισμικό DAW. Καθώς             

η υπολογιστική ισχύς, η ταχύτητα αυξήθηκαν και η τιμή μειώθηκε, η δημοτικότητα των             

δαπανηρών ολοκληρωμένων συστημάτων αυτοματισμού με κονσόλα μειώθηκε.       

Συστήματα όπως το Orban Audicy έγιναν βασικός εξοπλισμός παραγωγής σε          

ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς . 

Ο όρος "DAW" μπορεί απλά να αναφέρεται στο ίδιο το λογισμικό, αλλά συνήθως             

ένα DAW που βασίζεται σε ένα υπολογιστικό σύστημα έχει τέσσερα βασικά συστατικά:            

έναν υπολογιστή, μια κάρτα ήχου, ένα λογισμικό ψηφιακής επεξεργασίας ήχου, και           

τουλάχιστον μία συσκευή εισόδου για την προσθήκη ή τροποποίηση δεδομένων. 

Ο υπολογιστής δέχεται την κάρτα ήχου, ενώ το λογισμικό παρέχει τη            

διασύνδεση και λειτουργικότητα για την επεξεργασία ήχου. Η κάρτα ήχου μετατρέπει τα            

αναλογικά σήματα ήχου σε ψηφιακά και την ψηφιακή μορφή αντίστοιχα στην αναλογική            

όταν παίζει αντίστροφα. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην περαιτέρω επεξεργασία του           

ήχου. Το λογισμικό ελέγχει όλα τα σχετικά hardware και παρέχει ένα περιβάλλον            

εργασίας κατάλληλο για ηχογράφηση, επεξεργασία και αναπαραγωγή .  32

Τα DAWs που βασίζονται σε υπολογιστή έχουν εκτεταμένες δυνατότητες         

εγγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής. Επίσης παρέχουν μια μεγάλη ποικιλία         

από εφέ.  33

32  http://www.sweetwater.com/feature/daw/daw_defined.php 
 
33 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_workstation 
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Αυτά τα συστήματα μπορούν επίσης να συνεργαστούν και με plug-ins. Tα           

plug-ins είναι ψηφιακά προγράμματα με μικρότερο όγκο από τα DAWs και ασχολούνται            

με συγκεκριμένες εφαρμογές στον ήχο. Στην ουσία είναι ένα εικονικό περιβάλλον           

επεξεργασίας, που τις περισσότερες φορές έχει ακριβώς την ίδια μορφή και τις            

λειτουργίες με αυτή των αντίστοιχων hardware επεξεργαστών. Η ποιότητα των          

hardware θεωρείται υψηλότερη από αυτή των software επεξεργαστών, αν και τα           

τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί αρκετά έτσι ώστε τείνουν να πλησιάσουν στα ίδια            

επίπεδα. 

Τα DAWs μαζί με τα plug-ins και έναν υπολογιστή μπορούν να καλύψουν όλες             

τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για το mastering, σύμφωνα με τις προδιαγραφές            

της μουσικής βιομηχανίας. Μετά από όλα αυτά η επιλογή των επεξεργαστών που θα             

χρησιμοποιηθούν βρίσκεται στην αισθητική, την κρίση και την εμπειρία του τεχνικού.           

Γνωστές εταιρείες με DAW software είναι οι εξής: Sony Creative Software Acid,            

Image-Line, FL Studio Tracktion Software Corporation Tracktion, Apple GarageBand,         

Steinberg Nuendo, MOTU Digital Performer, Magix Samplitude Pro, Bitwig Studio,          

Acoustica Mixcraft Pro Studio, Propellerhead Software Reason, Avid Pro         
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Tools,Cakewalk Sonar, Steinberg Cubase Pro, PreSonus Studio One, Apple Logic Pro,           

Ableton Live.  

Σχ. 2.8 DAW Ableton 

https://www.ableton.com/en/ 

2.5 Κονσόλες μίξης ήχου 

 

Η κονσόλα είναι μια ανεξάρτητη hardware συσκευή που χρησιμοποιείται σε          

επαγγελματικά στούντιο για ηχογράφηση, μίξη και mastering. Είναι μια συσκευή          

ενίσχυσης, δρομολόγησης και μίξης ηχητικών σημάτων. Oι κονσόλες ποικίλουν στο          

σχεδιασμό, στα χαρακτηριστικά και τη χρήση. Ξεκινούν από 2 έως και 96 κανάλια σε              

μεγάλες αναλογικές κονσόλες, ενώ σε μεγάλες ψηφιακές κονσόλες φτάνουν ως τα 500            

κανάλια εισόδων.  

Οι κονσόλες μίξης παρουσιάζουν τρεις κύριες λειτουργίες.  

● Summing: συνδυάζει τα ηχητικά σήματα, βασική διαδικασία για τη μίξη.          

Κυρίως αθροίζει τα διάφορα κανάλια σε stereo μέσω του mix bus. 
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● Processing: Οι περισσότερες κονσόλες περιλαμβάνουν equalizers, ενώ       

και οι μεγαλύτερες κονσόλες συχνά διαθέτουν δυναμικούς επεξεργαστές. 

● Routing: Για να διευκολυνθεί η χρήση εξωτερικών επεξεργαστών, ειδικών         

εφέ και η διαδικασία ομαδοποίησης καναλιών (grouping), οι κονσόλες         

παρέχουν τη λειτουργία δρομολόγησης με τη μορφή εισόδων και         

βοηθητικών εξόδων.   34

Οι κονσόλες που χρησιμοποιούνται στο στούντιο για ηχογράφηση χωρίζονται σε          

δύο κατηγορίες. Στις split και στις in-line. Η διαφορά τους βρίσκεται στο σύστημα             

παρακολούθησης. Στις split το σύστημα παρακολούθησης είναι ξεχωριστό και βρίσκεται          

στο δεξί 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.  35

Οι κονσόλες αποτελούνται από το τμήμα εισόδου (input section), το τμήμα           

εξόδου (output section) και το τμήμα παρακολούθησης (monitor section). Στο τμήμα           

εισόδου γίνεται η επεξεργασία σήματος εισόδου (input signal processing), ο έλεγχος           

στάθμης σήματος εισόδου (input signal level control), καθώς και η δρομολόγηση του            

τμήματος εισόδου (input signal routing). Το τμήμα εξόδου αποτελείται από το διάδρομο            

εξόδου (output bus), τον έλεγχο στάθμης εξόδου (output bus level control), τον έλεγχο             

επιστροφής βοηθητικών σημάτων (auxiliary signal return control) και τις βοηθητικές          

αποστολές (auxiliary sends). Στο τμήμα παρακολούθησης γίνεται ο έλεγχος της          

στάθμης των ηχείων (loudspeaker monitoring), ο έλεγχος της στάθμης των ακουστικών           

34 Roey Izhaki, Mixing Audio: concepts, practices and tools, (Orlando: focal press,2008), consoles, σελ.99 
35 Δημήτρης Δώδης, Ηχοληψία: Η δημιουργία με τη σύγχρονη τεχνολογία (Αθήνα, εκδόσεις ¨ΙΩΝ¨, 2007), 
σελ. 260 
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(headphone monitoring) και η παρακολούθηση των ενδεικτικών στάθμης (meter         

monitoring).  36

Οι ψηφιακές κονσόλες μπορεί να μοιάζουν στην εμφάνιση με τις αναλογικές,           

αλλά λειτουργούν με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Τα αναλογικά σήματα          

μετατρέπονται σε ψηφιακά καθώς εισέρχονται στην κονσόλα και μετατρέπονται πάλι σε           

αναλογικά κατά την έξοδό τους από αυτή. Ένας υπολογιστής χειρίζεται όλους τους            

ήχους στο ψηφιακό πεδίο, περιλαμβάνοντας την επεξεργασία και τη δρομολόγηση. Οι           

επιμέρους έλεγχοι στην επιφάνεια της κονσόλας δεν είναι μέρος ενός οποιουδήποτε           

σήματος διαδρομής αυτά αλληλεπιδρούν μόνο με τον υπολογιστή, αναφέροντας την          

κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ο υπολογιστής μπορεί να καθοδηγήσει τους          

ελέγχους για να ενημερώνεται η κατάστασή τους όταν απαιτείται. Ουσιαστικά πρόκειται           

για έναν συνδυασμό μιας επιφάνειας ελέγχου και ενός υπολογιστή. Είναι απαραίτητο να            

υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ελέγχου των monitors από την κονσόλα, όπως ο            

έλεγχος της έντασης κάθε ηχείου ξεχωριστά, η ακρόαση του μονοφωνικού αθροίσματος           

των ηχείων καθώς και ο έλεγχος αυτών με και χωρίς αναστροφή φάσης. 

36 Δημήτρης Δώδης, Ηχοληψία: Η δημιουργία με τη σύγχρονη τεχνολογία (Αθήνα, εκδόσεις ¨ΙΩΝ¨, 2007), 
σελ.257 
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Σχ. 2.9 Κονσόλα Focusrite 

https://us.focusrite.com/consoles 

 

Οι ψηφιακές κονσόλες έχουν αρκετά πλεονεκτήματα. Είναι εύκολη η εκχώρηση          

των πηγών σε διάφορους ρυθμιστές έντασης, ενώ υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις οι οποίες            

μπορούν να αποθηκεύονται και να ανακαλούνται αργότερα. Οι περισσότερες         37

ψηφιακές κονσόλες προσφέρουν ενσωματωμένα εφέ μειώνοντας την ανάγκη για         

εξωτερικές μονάδες. Επίσης κρατούν στη μνήμη τους συγκεκριμένες μίξεις, καθώς και           

άλλες ρυθμίσεις. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα στις ψηφιακές κονσόλες είναι ότι η μηχανή            

αυτοματισμού επιτρέπει κατ΄ουσίαν τον αυτοματισμό κάθε στοιχείου της μίξης από την           

σχετική θέση και μετακίνηση των συρόμενων ποτενσιόμετρων (faders), μέχρι και το           

κατώφλι σε ένα gate. Η μεγαλύτερη διαφορά σχεδιασμού μεταξύ της αναλογικής και της             

ψηφιακής κονσόλας έχει να κάνει με τα εισαγόμενα σήματα. Η μετατροπή του            

εισερχόμενου σήματος σε αναλογικό και η επιστροφή πάλι σε ψηφιακό          

37 Carl Hausman, Philip Benoit, Lewis B. O’ Dannell, Σύγχρονη Ραδιοφωνική Παραγωγή (Αθήνα, εκδόσεις 
“ΕΛΛΗΝ¨,2007), σελ.66 
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επιβεβαιώνοντας ότι είναι συγχρονισμένα, απαιτεί έναν πιο περίπλοκο σχεδιασμό και          

συχνά περισσότερες μετατροπές.   38

 

Στο mastering οι κονσόλες χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο των monitors           

και για να συνδέονται οι διάφορες συσκευές. Όταν γίνεται stereo mastering είναι            

απαραίτητο να υπάρχουν τουλάχιστον δύο κανάλια εισόδων (inputs). Περισσότερα         

κανάλια χρειάζονται για προχωρημένες τεχνικές mastering, όπως επίσης και στην          

περίπτωση που χρειάζεται αυξομείωση της έντασης μεταξύ των κομματιών (crossfade).          

Οι κονσόλες θα πρέπει να έχουν πιο μικρό μέγεθος από αυτές που χρησιμοποιούνται             

στη μίξη, για να αποφέυγονται οι πρωτογενείς ανακλάσεις ιδιαίτερα των υψηλών           

συχνοτήτων.  39

 

Σχ. 2.10 Κονσόλα Sl 4000  

http://www2.solidstatelogic.com/support/legacy-consoles/sl4000 

38 Roey Izhaki, Mixing Audio: concepts, practices and tools, (Orlando: focal press,2008), consoles, σελ.137 
39 http://tweakheadz.com/choosing-a-mixer-p3/ 
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Ένα άλλο χαρακτηριστικό που παρουσιάζουν οι κονσόλες για mastering είναι η           

δυνατότητα ακρόασης του υλικού όπως ήταν στην αρχική του μορφή (Α) αλλά και μετά              

την επεξεργασία του (Β). Αυτό επιτυγχάνεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και με την             

ίδια ακριβώς ένταση, επιλέγοντας τον διακόπτη Α ή Β αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο              

γίνεται σύγκριση του επεξεργασμένου και του αρχικού σήματος, χωρίς να επηρεάζεται           

από την μη γραμμική απόκριση που παρουσιάζει το ανθρώπινο αυτί σε σχέση με την              

ένταση. Ακόμα, σε πολλές κονσόλες υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου on/off για κάθε            

επεξεργαστή ξεχωριστά, ανάλογα με τον αριθμό εισόδων δυναμικής επεξεργασίας         

(inserts) της κάθε κονσόλας.  40

 

 

 

 

 

 

 

 

40 http://crookwood.com/audio-mastering/  
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2.6 Ενδεικτικοί τύποι κονσολών 

 

Allen and Heath GLD 80 

 

Σχ. 2.11 Allen and Heath GLD 80 

http://www.allen-heath.com/ahproducts/gld-80/ 

Δειγματοληψία: 24 bit Delta sigma στα 48kHz 
Αριθμός συρόμενων ποτενσιόμετρων (faders): συνολικά 20 των 100mm ηλεκ. Μηχ. 
Κίνησης 
Αριθμός εισόδων: 28 που μπορούν να φτάσουν τις 48 με 44 mic 2 stereo 45/46-47/48 
Αριθμός μίξεων: 30 buses που μπορούν να διαμορφωθούν σε aux, group, matrix, 
main, fx sends 
Αριθμός κυρίων εξόδων: - 
Επεξεργαστές εισόδου: Trim, polarity, HPF, insert, 4-band PEQ, compressor και delay 
σε κάθε καναλι. 
Ενσωματωμένα Εφέ/ Γραφικά EQ: 8 stereo reverbs, delays,modulators, sub 
harmonics 
Solo: PAFL, Monitor & SIP  
Οθόνη: επαφές TFT 8,4 ιντσών 
Stage box που μπορεί να συνδεθεί: GLD-AR2412, GLD-AR84 
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Μidas PRO X 
 

 
Σχ. 2.13 Midas PRO X 
http://www.music-group.com/Categories/Midas/Mixers/Digital-Mixers/PRO-X-CC-IP/p/P0BBM 
 

 
Δειγματοληψία:  96kHz στα 24 bit 
Αριθμός συρόμενων ποτενσιόμετρων (faders): (29)16IN+10 Groups+ 3OUTS 
100mm ηλεκ. Μηχ. Κίνησης 
Μέγιστος αριθμός εισόδων: 432i/o connectivity,168 ταυτόχρονες 
Αριθμός μίξεων: 99,64 aux/group+32 matrix με PEQ. 6 περιοχών SURROUND με 
MATRIX 
Αριθμός κυρίων εξόδων: 1 stereo master 1 mono master με PEQ.  6 περιοχών  
VCA: 10 VCA και 8 POPulation groups 
Επεξεργαστές εισόδου: Trim, polarity, HPF, LPF, insert, 4-band PEQ, gate, 
compressor/limiter και delay σε κάθε καναλι. 
Ενσωματωμένα Εφέ/ Γραφικά EQ: 24 effects, 36 KLARK Teknik EQs με DN9331 
RAPIDE CONTROL 
Solo: 2 stereo solo busses  
Οθόνη: 2 daylight viewable 15” full colour TFT 
Βύσματα στο σασσί: Επιλογή μεταξύ διαφορων καρτών. MAX 24IN/24OUT 
Stage box που μπορεί να συνδεθεί: Όλα τα ψηφιακά stage boxes της Midas 
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Κεφάλαιο 3 

Μορφές επεξεργασίας στο mastering 

 

To είδος της επεξεργασίας, η αλυσίδα των εργασιών και η επιλογή των            

μηχανημάτων εξαρτάται κυρίως από την κρίση του κάθε τεχνικού, τα διαθέσιμα           

μηχανήματα του κάθε στούντιο καθώς και από το μέσο στο οποίο είναι αποθηκευμένη η              

πηγή. Σύμφωνα κυρίως με το είδος της επεξεργασίας που ακολουθείται, το mastering            

μπορεί να πάρει τις εξής μορφές.  

 

3.1 Ψηφιακό mastering 

 

Ψηφιακό ή ΙΤΒ (In The Box) mastering είναι η απλούστερη μορφή mastering,            

που γίνεται αποκλειστικά σε υπολογιστή, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο στάδιο             

που είναι το dithering και export. Το αρχείο της μείξης που θα μας δοθεί περνάει από το                 
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DAW της επιλογής μας (Pro Tools κλπ.) και αφού έχει επιλεχθεί το κατάλληλο mastering              

chain, ξεκινάει η όλη διαδικασία.  41

 

Σχ. 3.1 Διαδικασία ψηφιακού mastering 

 

 

 

3.2 Aναλογικό mastering 

 

Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η διατήρηση της αναλογικής χροιάς του           

μουσικού κομματιού. Στο αναλογικό mastering έχουμε να κάνουμε με μια αλυσίδα           

μηχανημάτων που όλα είναι αναλογικά, διατηρώντας την χροιά του αρχικού αναλογικού           

41 http://fridge.gr/76624/stiles/beep/ 
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μουσικού υλικού. Το αρχικό editing γίνεται με χρήση κονσόλας και fader και έτσι             

χειροκίνητα γίνεται η αφαίρεση ανεπιθύμητων σημείων, η σειρά και τα κενά μεταξύ των             

κομματιών σε πραγματικό χρόνο. Τα fades καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο με την            

ελεγχόμενη κίνηση των fader της κονσόλας που γίνεται από τον τεχνικό. Στη συνέχεια             

ακολουθεί η κύρια επεξεργασία με τη χρήση αποκλειστικά αναλογικών μηχανημάτων.          

Μετέπειτα γίνεται η επεξεργασία μέσω αναλογικών compressors, equalizers, spatial         

processors και στο τέλος του limiter. H αποθήκευση του τελικού υλικού γίνεται είτε σε              

μπομπίνα (reel to reel tape) ή αν είναι για κάποιο άλλο σκοπό μέσω ενός μετατροπέα               

analog to digital (ADC) αποθηκεύεται σε υπολογιστή. Εάν πρόκειται πριν την           42

αποθήκευσή του το κομμάτι να δεχτεί και μία ψηφιακή επεξεργασία, θα πρέπει να             

ψηφιοποιηθεί στα 24 bit και μετά να γίνει η μείωση της ανάλυσής του στο στάνταρ               

sample και bit-rate των 44.1KHz/16 bit του CD. Στην περίπτωση που το DAW             

χρησιμεύει μόνο για τη δημιουργία του τελικού μέσου, το αναλογικό σήμα ψηφιοποιείται            

απευθείας στα 44.1KHz/16bit και αποθηκεύεται χωρίς να γίνει η είσοδος του dither. 

42 http://fridge.gr/76624/stiles/beep/ 
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Σχ. 3.2 Διαδικασία αναλογικού mastering 

 

3.3 Υβριδικό mastering 

 

Τα περισσότερα mastering studios ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν υβριδικό         

mastering. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι η λεπτομέρεια της επεξεργασίας των           

ψηφιακών επεξεργαστών αλλά και ο χρωματισμός και η ιδιαιτερότητα των αναλογικών           

συσκευών. Μια συνήθης διαδικασία επεξεργασίας υβριδικού mastering ξεκινάει από το          

audio αρχείο μέσα από DAW υπολογιστή, όπου γίνεται και το βασικό editing, οι             

διορθώσεις και οι ρυθμίσεις των fades. Ακολουθεί η επεξεργασία του σήματος με            
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διαφορετικά μέσα (ψηφιακός bus compressor, αναλογικός compressor κλπ.) και γι’ αυτό           

τον λόγο η αλυσίδα επεξεργασίας του σήματος θα μπορούσε να αποκαλεστεί και            

υβριδικό mastering.  43

Η όλη επεξεργασία γίνεται σε πραγματικό χρόνο και το σήμα ταξιδεύοντας μέσω            

των καλωδίων, των μετατροπέων και των επεξεργαστών, επιστρέφει πλέον σε ψηφιακή           

μορφή στο DAW, για την δημιουργία του τελικού μέσου. Στην περίπτωση αυτού του             

είδους mastering, η ποιότητα των επεξεργαστών, των μετατροπέων και των καλωδίων           

είναι καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα, λόγω της περίπλοκης ροής του σήματος και             

της συχνής μετατροπής του από αναλογικό σε ψηφιακό και το αντίστροφο. Για την             

αποφυγή των πολλών μετατροπών του σήματος, συνηθίζεται να εφαρμόζεται πρώτα η           

αναλογική επεξεργασία και μετά η ψηφιακή, όπου θα καταλήξει και το τελικό μέσο. 

 

Σχ. 3.3 Υβριδικό mastering 

43 http://fridge.gr/76624/stiles/beep/ 
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3.4 Remastering 

 

Είναι κάποιες φορές που γίνεται επεξεργασία μουσικού υλικού που έχει καταγραφεί σε            

παλαιότερα format, όπως αυτά του δίσκου γραμμοφώνου των 78 RPM, ταινιών 4-Track            

και δίσκων βινυλίου 33/78/45 στροφών με σκοπό την διατήρησή τους σε νεότερα            

formats. H διαδικασία αυτή ονομάζεται remastering και αφορά την ψηφιοποίηση του           

υλικού, τον καθαρισμό του από φθορές στο αρχικό υλικό που έχουν επηρεάσει τον ήχο,              

ενδυνάμωση του σήματος και mastering με σύγχρονα μέσα. 

Το σήμα πρώτα ψηφιοποιείται. Λόγω του φτωχού σε τάση σήματος που           

οδηγείται από τα συστήματα αναπαραγωγής των παλαιότερων formats, είναι         

απαραίτητη η καλής ποιότητας ενίσχυση του σήματος πριν την ψηφιοποίηση. Επίσης η            

χαμηλή τάση του σήματος, όπως και τα μηχανικά μέρη αναπαραγωγής του υλικού,            

προσθέτουν θόρυβο στο σήμα. Μετά την ψηφιοποίηση το μεγαλύτερο μέρος αυτού του            

θορύβου αφαιρείται με ειδικό φιλτράρισμα. Για τον καθαρισμό του σήματος          44

χρησιμοποιούμε de-noiser, de-clicker και άλλους επεξεργαστές που καθαρίζουν το         

σήμα. Για το τελικό mastering χρησιμοποιούμε απαραίτητες επεξεργασίες όπως         

enhancement, equalizing, compression και τελικά limiting. Στο τελικό στάδιο το σήμα           

επιστρέφει, όπως και στις άλλες περιπτώσεις, στο στάνταρ sample και bit-rate των            

44.1KHz/16bit για την τύπωσή του σε CD. 

44 http://fridge.gr/76624/stiles/beep/ 
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Σχ. 3.4 Διαδικασία remastering 

 

3.5 Το φαινόμενο Jitter 

 

Mε τις αναλογικές και ψηφιακές συσκευές που χρησιμοποιούνται κατά τη          

διαδικασία του mastering, είναι απαραίτητοι οι μετατροπείς του αναλογικού σήματος σε           

ψηφιακό (A/D converters) καθώς και οι μετατροπείς ψηφιακού σήματος σε αναλογικό           

(D/A converters). Ο μετατροπέας A/D δέχεται το σήμα στην αναλογική του μορφή, το             

οποίο είναι συνεχές στο χρόνο, και το μετατρέπει σε ψηφιακό επιλέγοντας ένα            

52 



 

συγκεκριμένο αριθμό δειγμάτων από το σήμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο           

μετατροπέας A/D επαναφέρει την εικόνα του αναλογικού σήματος, τοποθετώντας αυτά          

τα δείγματα με την ίδια συγκεκριμένη διαδοχή στο χρόνο. 

Αρκετές όμως φορές παρατηρείται ότι κατά την μεταφορά δεδομένων ή και κατά            

την σύνδεση δύο ή περισσότερων ψηφιακών συσκευών, ο ήχος γίνεται πιο στεγνός, έχει             

χάσει την έκταση στα άκρα του συχνοτικού φάσματος και απουσιάζει η κίνηση και το              

τρισδιάστατο της ηχογράφησης. Αυτό οφείλεται στην κακή λειτουργία του clock των           

ψηφιακών μηχανημάτων, όπου τα χρονικά διαστήματα δεν μένουν σταθερά και έτσι           

όταν αναπαράγεται ο ψηφιακός ήχος, η κυματομορφή βρίσκεται στη λάθος αξία και στο             

λάθος σημείο, με αποτέλεσμα την αλλοίωση του κύματος. Το φαινόμενο αυτό του λάθος             

χρονισμού στα ψηφιακά μηχανήματα ονομάζεται jitter.  45

 

Σχ. 3.5 Δειγματοληψία με jitter και χωρίς 

 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ.228 

45 Φουσέκης Σταμάτης,Θεωρία και τεχνικές στο Audio Mastering.  πτυχιακή εργασία (Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νήσων, 
Τμήμα Τεχνολογίας ¨Ηχου και Μουσικών Οργάνων). 
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To μέγεθος του φαινομένου του jitter χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Το jitter            

διεπαφής (interface), παρουσιάζεται στις διασυνδέσεις μεταξύ του εξοπλισμού. Το jitter          

δειγματοληψίας (sampling) που οφείλεται στο ρολόι χρονισμού που καθοδηγεί τον          

μετατροπέα. Το jitter δειγματοληψίας είναι ελάχιστο, σε σημείο που να μην είναι            

ευδιάκριτο. Εφόσον ένας μετατροπέας έχει άριστη εσωτερική απόρριψη του jitter, τότε           

ακόμα και ένα jitter υψηλής διεπαφής, μπορεί να μην οδηγήσει σε δειγματοληψία με             

ευδιάκριτο jitter.  46

 
 

Ο χρονισμός ενός μετατροπέα γίνεται με δύο τρόπους: 

Ο εσωτερικός χρονισμός (internal sync), κατά το οποίο ένα σταθερό ρολόι            

χρονισμού κρυστάλλων που εντοπίζεται στο εσωτερικό του μετατροπέα καθοδηγεί         

άμεσα τα στοιχεία του κυκλώματος. 

Ο εξωτερικός χρονισμός (external sync), ο οποίος δε μπορεί να          

χρησιμοποιηθεί άμεσα και απαιτείται ένα PLL, το οποίο είναι υπεύθυνο για την            

πρόκληση ανεπιθύμητων ηχητικών φαινομένων. Το ΡLL θα πρέπει να φιλτράρει το jitter            

που έχει προκληθεί από τα ρολόγια χρονισμού της πηγής, παρεμβαίνοντας κατά μήκος            

του καλωδίου που εισάγει το ρολόι χρονισμού.   47

Η ποσότητα του jitter ορίζεται από το πόσο πολύ έχει μετατοπιστεί ο χρόνος.             

Κανονικά στους D/A και Α/D μετατροπείς ο αποδεκτός χρόνος του jitter κυμαίνεται γύρω             

46  Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ.228 
47 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ.228 
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στα 100 με 200 picoseconds (pS). Στους D/A μετατροπείς η ποσότητα του jitter είναι              

λιγότερο σημαντική από το είδος του jitter.  48

 

3.6 Μορφή κομματιού πριν το mastering 

Κατ΄ αρχάς το κομμάτι μετά τη μίξη πρέπει να έχει τη σωστή στερεοφωνία. Για να               

υπάρχει το κατάλληλο ηχητικό αποτέλεσμα, τα κανάλια πρέπει να βρίσκονται στο           

σωστό στερεοφωνικό σημείο όπου ο κάθε ήχος αναδεικνύεται ξεχωριστά, αλλά και           

συνολικά. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων τα οποία          

αναλύουν τη στερεοφωνία του ήχου και ελέγχουν σε ποιο βαθμό υπάρχει το επιθυμητό             

αποτέλεσμα. Μερικά από αυτά είναι τα PAZ-Analyzer από την εταιρεία Waves και το             

Multi Meter του  Logic Pro (Goniometer). 

 

Σχ. 3.6 Multi meter Logic Pro 

http://www.soundonsound.com/techniques/visual-mixing-aids 

48 http://www.ingelec.uns.edu.ar/pds2803/Materiales/articulos/BobKatzArticles.pdf, σελ.49 
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Το κομμάτι που είναι έτοιμο για mastering πρέπει να βρίσκεται στο κατάλληλο            

peak level. Συνήθως πρέπει να κάνει peak στα -6db (SPL), που σημαίνει ότι ο ήχος του                

κομματιού δε θα πρέπει να ξεπερνάει αυτή τη συγκεκριμένη στάθμη. Έτσι το mastering             

θα διαθέτει επιπλέον 6db που απομένουν μεχρι το κομμάτι να φτάσει τα 0 db, ώστε να                

προσθέσει δυναμικούς επεξεργαστές, διορθωτές στερεοφωνίας κ.α. 

 

Σχ. 3.7 Level meter 

http://rekkerd.org/rigsonics-level-meter/ 

 

Επίσης η μίξη δε θα πρέπει να πλησιάζει τις περιοχές των αρνητικών τιμών σε              

ανάλογο εργαλείο ένδειξης correlation. Αν αυτό συμβαίνει τότε κάποιοι ήχοι έχουν           

χαμηλότερη ένταση, επειδή έχουν δεχθεί ακύρωση φάσης. Για έναν καλύτερο έλεγχο           

μετά τη μίξη ο παραγωγός θα μπορούσε να ακούσει το κομμάτι και μονοφωνικά, ώστε              

να διαπιστώσει αν όλοι οι ήχοι βρίσκονται στο σημείο έντασης που τους έχει             

τοποθετήσει, διότι με την μονοφωνική ακρόαση γίνεται πιο ευδιάκριτη η ακύρωση           

φάσης. 
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Το στερεοφωνικό αρχείο της μουσικής πρέπει να είναι στην ποιότητα που ζητάει            

ο mastering engineer. Αν ζητηθεί αρχείο στα 24 bit τότε θα πρέπει να δοθεί το κομμάτι                

στα 24 bit και όχι στα 16 bit ή 32 bit. Ο λόγος που κάθε mastering engineer ζητάει                  

κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι γιατί εργάζεται με συγκεκριμένους        

επεξεργαστές και με συγκεκριμένη τεχνική — έτσι κάποια παραλλαγή ίσως αποδειχθεί           

άκυρη για την επεξεργασία του αρχείου. 

Ο παραγωγός οφείλει να προσέξει το κομμάτι να μην έχει θόρυβο, επειδή μετά το              

mastering θα διογκωθεί και θα ακούγεται ακόμα περισσότερο. Για το καθαρισμό των            

ήχων από διάφορα είδη θορύβου μπορεί να χρησημοποιηθεί το πακέτο Χ από την             

Waves ή τα RX της Izotope. 

Στη μίξη είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει limiter, compressor, ή κάποιος            

άλλος επεξεργαστής που αλλάζει τις δυναμικές ενός κομματιού, επειδή κλειδώνει          

οποιαδήποτε αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει στο κομμάτι κατά τη διάρκεια του             

mastering. Το κανάλι master out δεν πρέπει να έχει plugins. Επίσης καλό θα ήταν το               

DeEssing να γίνεται από τον παραγωγό στη μίξη, επειδή αν γίνει κατά τη διαδικασία του               

mastering υπάρχει μεγάλη περίπτωση να αλλοιώσει συχνότητες που δε θα έπρεπε να            

επηρεαστούν. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ποσότητα του reverb, αφού στο           

mastering θα ενισχυθεί καθώς όλες οι συχνότητες δέχονται ενίσχυση. Στη μίξη θα            

μπορούσε να αφαιρεθεί κατά το ήμισυ το reverb έτσι ώστε με το mastering να προστεθεί               

μέσω του compressing και του limiter.  49

49 http://fridge.gr/47000/stiles/beep/#comments 
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Κεφάλαιο 4 

Tεχνικές στο audio mastering 

 

4.1 Διαδικασίες στο σύγχρονο mastering 

 

Kατά το mastering η επέμβαση σε μία περιοχή συχνοτήτων έχει πάντα αντίκτυπο            

σε μία άλλη περιοχή και γίνεται μόνο αν το επιτρέπουν οι αλληλεπιδράσεις που             

προκαλούνται από αυτή. Ακόμα και η επέμβαση στις χαμηλές συχνότητες επηρεάζει την            

αντίληψη των πολύ υψηλών συχνοτήτων. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις που          

να εφαρμόζονται οπουδήποτε. Κάθε κομμάτι θα πρέπει να προσεγγίζεται από τη δική            

του οπτική. Όταν συνεχίζεται η επεξεργασία σε ένα καινούριο κομμάτι πρέπει να            

παρακάμπτονται όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις και να ακούγεται το νέο κομμάτι όπως            

ήταν στην αρχική του μίξη. Είναι πολύ σημαντικό ο μηχανικός να γνωρίζει ότι             

οποιαδήποτε επέμβασή του επηρεάζει το σύνολο και όχι μόνο την συγκεκριμένη           

περιοχή που επεμβαίνει.  50

50 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 20 
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Για τον παραπάνω λόγο, πολλές φορές μαζί με τα master tapes στέλνονται και             

ξεχωριστά μεμονωμένα tracks, που τo καθένα περιέχει την μίξη από μία ομάδα            

οργάνων (sub mixes). Έτσι παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας αυτών των οργάνων           

ξεχωριστά, χωρίς να επηρεάζεται τόσο έντονα το σύνολο. Αυτές οι μίξεις ονομάζονται            

stems.  

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο τεχνικός μίξης μετά από συννενόηση με τον           

μηχανικό mastering ετοιμάζει και κάποιες άλλες εναλλακτικές μίξεις για κάθε κομμάτι. Η            

κάθε μία από αυτές παρουσιάζει διαφορετικό επίπεδο έντασης σε κάποια όργανα, με το             

σκεπτικό ότι αυτά θα επηρεάσουν περισσότερο από τα άλλα την συνολική μίξη στην             

mastering επεξεργασία. Η πρώτη από τις μίξεις θα είναι αυτή που θεωρεί ο τεχνικός              

μίξης ως πιο ισορροπημένη και η οποία αναγράφεται συνήθως ως main mix. Συνήθως             

στέλνει και άλλες δύο μίξεις, όπου η μια θα έχει λίγο πιο χαμηλό μπάσο σε σχέση με                 

αυτό της main mix, και αναγράφεται ως bass down. Η άλλη θα παρουσιάζει λίγο πιο               

δυνατό μπάσο σε σχέση με αυτό της main mix και αναγράφεται ως bass up. Με τον ίδιο                 

τρόπο στέλνονται και άλλες δύο μίξεις, η vocal down και η vocal up, με την μία να                 

περιλαμβάνει την χαμηλότερη και την άλλη την υψηλότερη φωνή των μίξεων αντίστοιχα. 

Στη συνέχεια ο μηχανικός mastering επιλέγει τη μίξη που θεωρεί πιο κατάλληλη            

για να επεξεργαστεί. Όλα αυτά τα αρχεία ήχου που στέλνονται από τον τεχνικό μίξης για               

να τα έχει στη διάθεσή του ο τεχνικός mastering ονομάζονται πηγές (sources).  51

 

51 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 149 
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 4.2 Σειρά διαδικασίας mastering 

 

 

1. Editing, αποθορυβοποίηση, ρύθμιση των fades 

2. Βελτιστοποίηση της τονικής ισορροπίας των κομματιών (equalization) 

3. Εμπλουτισμός του ήχου και της στερεοφωνικής εικόνας και έλεγχος της          

μονοφωνικής συμβατότητας. 

4. Δυναμική επεξεργασία (compression) 

5. Αύξηση της συνολικής έντασης με χρήση limiter 

6. Μείωση της ανάλυσης και διόρθωση του τελικού σήματος με dithering 

7. Συναρμολόγηση του άλμπουμ (σειρά κομματιών και διάρκεια των μεταξύ τους          

παύσεων). 

 

 

Editing, αποθορυβοποίηση, ρύθμιση των fades 

 

Ο μηχανικός mastering μόλις παραλάβει τα stems και τα master tapes κάνει μια             

πρώτη προσεκτική ακρόαση των κομματιών, για τον εντοπισμό τυχόν τεχνικών ατελειών           

που προήλθαν κατά τη διαδικασία της ηχογράφησης και της μίξης. Οι ατέλειες αυτές             

είναι συνήθως απότομες αυξομειώσεις στην ένταση, φύσημα, γενικότερος θόρυβος ή          

και μεμονωμένοι σύντομοι θόρυβοι όπως clicks, pops, crackles. 
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Εφόσον υπάρχει η οπτική επαφή του ηχητικού κύματος, που δίνεται από τα            

DAWs, αυτά τα προβλήματα μπορούν να αφαιρεθούν, είτε χειροκίνητα με editing, είτε με             

τη χρήση ειδικευμένων hardware επεξεργαστών και plug-ins, όπως το de-noiser που           

αφαιρεί το γενικότερο θόρυβο και το φύσημα, ή και το de-clicker που αφαιρεί τα clicks,               

pops και crackles.  52

Με το declicker γίνεται έλεγχος των ανεπιθύμητων φαινομένων. Η εφαρμογή του           

declicking μπορεί να παραμορφώσει τις κορυφογραμμές στιγμιαίας ισχύος (peaks) σε          

μια κυματομορφή οργάνων με υψηλές συχνότητες. Σε περίπτωση που υπάρχουν          

ανεπιθύμητοι ήχοι, τότε είναι καλό να μειωθεί η ευαισθησία (sensitivity) ή να            

αντικατασταθούν κάποια αρχεία του auto declicked αρχείου με κάποια που προέρχονται           

από την αρχέτυπη έκδοση και μετά να γίνει χειροκίνητη επέμβαση με μεγάλη ακρίβεια             

ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία του declicking.  53

H συμπίεση έχει την τάση να ενισχύει τον θόρυβο σε μια πηγή, λόγω του ότι,               

όταν το σήμα είναι κάτω από το threshold, ο συμπιεστής ανεβάζει το gain. Ένας τρόπος               

για να μειωθεί ο θόρυβος είναι η χρήση χαμηλής έντασης expansion, ιδιαίτερα σε             

επιλεγμένες συχνότητες. Ο θόρυβος, όπως το σφύριγμα της ταινίας ή της           

προενίσχυσης, οι ενισχυτές των συνθεσάιζερ, είναι ένα κομμάτι του ήχου και δεν            

αποτελεί πάντα πρόβλημα. Αρκετές φορές είναι χρήσιμο να μην αποβάλλεται τελείως ο            

θόρυβος, αλλά να δέχεται μικρές βελτιώσεις, λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα πιο δυνατά            

σήματα καλύπτουν το θόρυβο και ο ακροατής δεν αντιλαμβάνεται τόσο το θόρυβο όσο             

52 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ.140 
53 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ.142 
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τη μουσική. Γενικά μια μείωση του θορύβου από 1 έως 4 dB στη στενή περιοχή γύρω                

στα 3-5 kHz μπορεί να είναι αρκετά αποτελεσματική και μη αντιληπτή στο αυτί.  54

 

Στο mastering πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να μεγαλώσει ή να μικρύνει σε             

διάρκεια ένα κομμάτι. Και σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο το editing, για την              

επανάληψη ή αφαίρεση αποσπασμάτων του ηχητικού υλικού. Μια άλλη σημαντική          

επεξεργασία είναι η ομαλή ρύθμιση των fades η οποία θα πρέπει να ξεκινάει και να               

καταλήγει σε πλήρη σιωπή. Αυτή μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα σε πραγματικό χρόνο             

με τη χρήση των faders της κονσόλας, είτε με την ακριβή ψηφιακή ρύθμιση της              

καμπύλης των fades μέσω των DAWs. 

 

 

4.3 Ισοστάθμιση (Equalization) 

 

Οι ισοσταθμιστές χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ηχητικής διαύγειας,         

σαφήνειας και ποιότητας του ήχου. Το συχνοτικό φίλτρο ισοστάθμισης είναι ένα           

μεταβλητό φίλτρο συχνοτήτων που είναι σχεδιασμένο για να αναπληρώνει την          

ανομοιομορφία της ηχητικής απόκρισης της ηχητικής πηγής ή ακόμα και των ηχητικών            

μίξεων, επηρεάζοντας τη χαρακτηριστική ηχητική απόκριση της πηγής ή της μίξης σε            

54 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ.140,141 
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ένα σύστημα. Γενικότερα, η έννοια της ισοστάθμισης αφορά την αλλαγή της συχνοτικής            

συμπεριφοράς με ενίσχυση ή μείωση των συχνοτήτων, ώστε οι επιλεγμένες αυτές           

συχνότητες να είναι περισσότερο ή λιγότερο έντονες από τις υπόλοιπες.  55

Η ισοστάθμιση στο mastering χρησιμοποιεί μια εντελώς διαφορετική πρακτική         

από την ισοστάθμιση στη μίξη. Ένας βασικός στόχος του mastering είναι η απόκτηση             

ακριβούς τονικής ισορροπίας. Με τη σωστή ισοστάθμιση το τελικό αποτέλεσμα θα           

ακούγεται εξίσου καλά σε πολλά διαφορετικά συστήματα αναπαραγωγής και το σύνολο           

του άλμπουμ πιο ομοιογενές. Στην μίξη γίνονται μεγάλες αυξομειώσεις, από 3 μέχρι 15             

dB, επεμβαίνοντας σημαντικά στη χροιά του κάθε οργάνου ξεχωριστά. Υπάρχει και στο            

mastering η περίπτωση να χρειαστεί η ανάδειξη ορισμένων οργάνων - ιδιαίτερα του            

μπάσου και της φωνής- αλλά ο κύριος στόχος είναι η παραγωγή μιας καλής φασματικής              

ισορροπίας. Για αυτόν το λόγο οι ρυθμίσεις στο EQ είναι πολύ πιο μικρές, της τάξεως               

των δεκάτων του dB, ή μέχρι και 2 με 3 dB το περισσότερο και πραγματοποιούνται               

κατά μήκος όλης της φασματικής περιοχής. 

Είναι καλό πριν τη χρήση του EQ είναι να γνωρίζει ο μηχανικός το συχνοτικό              

εύρος των μουσικών οργάνων, καθώς και τις κυριότερες από τις βασικές αρμονικές            

συχνότητες που προσδιορίζουν τη χροιά του κάθε οργάνου. Επίσης ο μηχανικός           

mastering οφείλει να αναγνωρίζει με το αυτί ποιες είναι οι συχνοτικές περιοχές, αλλά και              

σε ποιες συγκεκριμένες συχνότητες πρέπει να επέμβει, κάτι που αποκτάται κυρίως με            

την εμπειρία και την εξάσκηση. Ένας καλός μηχανικός mastering πρέπει να είναι ικανός             

να αντιλαμβάνεται τις προθέσεις της μίξης από τον παραγωγό και τους μουσικούς και             

55 Παύλος Σαπουτζής, Live Sound: Μιξάροντας Θεωρία με Πράξη,  (Αθήνα: Eκδόσεις π3, 2015), σελ.321 
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να προσαρμόζεται σύμφωνα με αυτούς. Πρέπει να γνωρίζει από ποια τονική κλίμακα            

είναι γραμμένο το κάθε κομμάτι, ώστε να μεταφράσει τους τόνους της κλίμακας με τις              

θεμελιώδεις και αρμονικές συχνότητες που αντιστοιχούν σε κάθε τόνο. Με αυτόν τον            

τρόπο προσανατολίζεται σε μία λογική ισοστάθμισης, που αναδεικνύει την τονική          

ισορροπία του κομματιού.   56

 

Σχ. 4.1 Συχνοτικό εύρος 

https://www.gearslutz.com/board/electronic-music-instruments-electronic-music-production/1085944-brass-electronic-

music.html 

 

56 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 99,100,101 
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Βασικές κατηγορίες μεταβλητών συχνοτικών ισοσταθμιστών 

 

● Γραφικός ισοσταθμιστής (Graphic Equalizer) 

● Παραμετρικός ισοσταθμιστής (Parametric Equalizer) 

 

Tα γραφικά χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες: 

● 15 συχνοτήτων ή αλλιώς ισοσταθμιστής ⅔ της οκτάβας 

● 30 συχνοτήτων ή του ⅓ της οκτάβας 

 

Η κατηγορία των παραμετρικών τοποθετείται λειτουργικά σε επίπεδο κατηγορίας         

μεταξύ των δύο κατηγοριών των γραφικών. Στους γραφικούς ισοσταθμιστές οι θέσεις           

των κεντρικών συχνοτήτων έχουν καθιερωθεί διεθνώς από τον οργανισμό ISO          

(international standards organization).  57

 

Σχ. 4.2 Γραφικός ισοσταθμιστής⅓ της οκτάβας 

http://www.toa.jp/products/audio_signal_Processors/equalizers/e-1231.html 

57 Παύλος Σαπουτζής, Live Sound: Μιξάροντας Θεωρία με Πράξη,  (Αθήνα: Eκδόσεις π3, 2015), σελ. 325 
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Ένα γραφικο equalizer αποτελείται από πολλά μικρά faders. Το κάθε fader           

ελέγχει την ένταση σε συγκεκριμένες συχότητες που βρίσκονται σε πολύ στενή ζώνη.            

Το Q της καθε ζώνης είναι συνήθως προκαθορισμένο σε αυτούς τους ισοσταθμιστές            

εκτός ελάχιστων περιπτώσεων.  58

 

Σχ. 4.3  Graphic equalizer DN360 

http://vintageking.com/klark-teknik-dn360  

 

Στο γραφικό ισοσταθμιστή υπάρχουν κάθετες διατάξεις των συρόμενων        

ποτενσιόμετρων. Η συσκευή συνήθως αποτελείται από μεγάλο αριθμό συρόμενων         

ποτενσιόμετρων. 15 για ⅔ της οκτάβας και 30 για ⅓ της οκτάβας αντιστοίχως. Επίσης              

υπάρχουν οι διακόπτες ενεργοποίησης in/out του ισοσταθμιστή που παρέχουν τη          

δυνατότητα γρήγορης εμπλοκής και απεμπλοκής του φίλτρου για ακουστική σύγκριση          

και το ποτενσιόμετρο ελέγχου της στάθμης εισόδου (input control) για κάθε είσοδο του             

ισοσταθμιστή, για να βρίσκονται οι έξοδοι σε σχετική ισορροπία μεταξύ τους σε            

περίπτωση ασυμμετρίας. Υπάρχουν επιπλέον οπτικές ενδείξεις (led), οι οποίες δίνουν          

πληροφορίες για το επίπεδο στάθμης του ηχητικού σήματος εξόδου καθώς και οι            

58 Roey Izhaki, Mixing Audio: concepts, practices and tools, (Orlando: focal press,2008), σελ.231 
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διακόπτες γενικής επιλογής του συχνοτικού εύρους Q (bandwidth) για στενή ή ευρεία            

επίδραση στις παρακείμενες συχνότητες.  59

 

Παύλος Σαπουτζής, Live Sound: Μιξάροντας Θεωρία με Πράξη,  (Αθήνα: Eκδόσεις π3, 2015) 
 

 

Ο παραμετρικός ισοσταθμιστής επηρεάζει τις εξής παραμέτρους: 

● επιλογή κεντρικής συχνότηότας (fc, center frequency) 

● εύρος έκτασης (Q) 

● στάθμη (amplitude) 

 

Παράμετρος κεντρικής συχνότητας (Center Frequency Parameter) 

Η παράμετρος κεντρικής συχνότητας επιτρέπει την επιλογή ρύθμισης        

συγκεκριμένης συχνότητας.  

59 Παύλος Σαπουτζής, Live Sound: Μιξάροντας Θεωρία με Πράξη,  (Αθήνα: Eκδόσεις π3, 2015), σελ.326 
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Έλεγχος εύρους συχνοτικής έκτασης Q (Bandwidth) 

Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει τη συμπεριφορά του εύρους της συχνοτικής έκτασης           

εκατέρωθεν της κεντρικής συχνότητας. Το εύρος της περιοχής καθορίζει πόσες          

συχνότητες θα επηρεαστούν γύρω από την κεντρική συχνότητα κατά την ενίσχυση ή            

μείωσή της. Η παράμετρος του συντελεστή ποιότητας (quality factor) ή Q ενός            

συχνοτικού φίλτρου είναι αντίστροφη ως προς το συχνοτικό εύρος. Όσο πιο μικρή είναι             

η παράμετρος Q τόσο πιο ευρύ είναι το συχνοτικό εύρος. Για τον υπολογισμό της              

παραμέτρου Q, διαιρείται η κεντρική συχνότητα με το υπόλοιπο της διαφοράς των δύο             

συχνοτήτων που έχουν μετρηθεί στα κατά 3dB χαμηλότερα σημεία στάθμης εκατέρωθεν           

της κορυφής της συχνότητας.  60

Συνήθως οι τιμές του Q κυμαίνονται από 0,6-0,8. Το Q έχει τιμή μεγαλύτερη από              

2 όταν είναι απαραίτητος ένας πολύ λεπτός χειρισμός για τη μείωση του θορύβου σε              

υψηλές συχνότητες και για την αντιμετώπιση της αντήχησης σε πολύ χαμηλές           

συχνότητες. Μια βασική τεχνική για την εύρεση μιας αντήχησης είναι η μεγάλη            

ενίσχυση με φαρδύ Q στην περιοχή των συχνοτήτων όπου βρίσκεται το πρόβλημα,            

ώστε η ανεπιθύμητη αντήχηση να ακουστεί υπερβολικά. Στη συνέχεια γίνεται σάρωση           

στις συχνότητες που βρίσκονται γύρω από αυτή, μέχρι να ακουστεί η αντήχηση στο             

μέγιστο βαθμό. Στο τέλος αφού έχει εντοπιστεί η συχνότητα, γίνεται η μείωση του Q και               

βυθίζεται η συγκεκριμένη περιοχή. ,   61 62

60 Παύλος Σαπουτζής, Live Sound: Μιξάροντας Θεωρία με Πράξη,  (Αθήνα: Eκδόσεις π3, 2015), σελ.330 
61 Bob Katz,  The secret of mastering engineer, booklet t.c electronic 
62 Δημήτρης Δώδης, Ηχοληψία: Η δημιουργία με τη σύγχρονη τεχνολογία (Αθήνα, εκδόσεις ¨ΙΩΝ¨, 2007), 
σελ. 413 
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Το Q μπορεί να υπολογιστεί με τον μαθηματικό τύπο Q= fc / (fh-fl), όπου fc είναι                

η κεντρική συχνότητα και τα fh, fl αντιπροσωπεύουν την υψηλή και τη χαμηλή             

συχνότητα αποκοπής.   63

  

Στάθμη (Amplitude) 

Αυτή η ρύθμιση ελέγχει τη μείωση και την ενίσχυση μιας συχνότητας μέσα στο             

ηχητικό σύστημα.   64

 

Σχ. 4.4 Parametric equalizer DN410 

https://tcfurlong.com/rentals/rental-inventory/signal-processing/klark-teknik-dn410-dual-channel-parametric-e

q-rental/ 

 

Οι συγκεκριμένοι ισοσταθμιστές ενδείκνυνται για το mastering. Παραμετρικά        

φίλτρα χρησιμοποιούνται στα όργανα ξεχωριστά για να ενισχύσουν τον ήχο τους ή για             

να εξαλείψουν τυχόν προβλήματα. Αυτά τα φίλτρα χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στο           

mastering, γιατί μπορούν με πολύ ακριβή λεπτομέρεια να απομακρύνουν συγκεκριμένα          

ελαττώματα, όπως είναι ο υπερβολικός συντονισμός μπάσων οργάνων. Ο         65

63Roey Izhaki, Mixing Audio: concepts, practices and tools, (Orlando: focal press,2008), consoles, σελ.227  
64 Παύλος Σαπουτζής, Live Sound: Μιξάροντας Θεωρία με Πράξη,  (Αθήνα: Eκδόσεις π3, 2015), σελ.331 
65  Bob Katz,Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 101 
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παραμετρικός ισοσταθμιστής επιτρέπει την επιλεκτική αποκοπή ή ενίσχυση του         

σήματος εισόδου γύρω από μια συχνότητα.   66

Τα παραμετρικά φίλτρα μπορούν να ενισχύσουν ή να μειώσουν περιοχές που           

βρίσκονται στα ενδιάμεσα σημεία του μήκους του φάσματος και όχι μόνο τις ακραίες             

περιοχές. Ο μηχανικός mastering καθορίζει την περιοχή στην οποία θα επέμβει από την             

κεντρική συχνότητα. Η δυνατότητα ρύθμισης του εύρους του φίλτρου επηρεάζεται από           

την τιμή που δίνεται στο Q (Quality Factor).  67

 

 

Σχ. 4.5 Παραμετρικός ισοσταθμιστής δύο καναλιών 

http://vintageking.com/api-5500-dual-equalizer 

 

 

 

  

4.3.1 Συχνοτικές περιοχές του ακουστικού φάσματος  

 

Sub-bass: Είναι η περιοχή των πάρα πολύ χαμηλών συχνοτήτων από 20-60 Hz.            

Aυτή η περιοχή γίνεται αντιληπτή περισσότερο με τις αισθήσεις παρά με την ακοή. Οι              

66 Σπυρίδων Ι. Λουτρίδης, Ακουστική : Αρχές & Εφαρμογές , (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα , 2015), σελ. 
538-539 
67 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 101 
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συχνότητες αυτές δίνουν μια αίσθηση δύναμης στη μουσική, αλλά όταν          

χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό κάνουν το κομμάτι να ακούγεται πιο θολό. 

 

Bass: Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει συχνότητες από 60-250 Hz, όπου          

βρίσκονται οι θεμελιώδεις νότες των βάσιμων οργάνων και είναι η βασική περιοχή για τη              

γενικότερη ισορροπία του συνόλου. Η ισοστάθμιση σε αυτές τις συχνότητες μπορεί να            

αλλάξει την ισορροπία ολόκληρου του κομματιού. Η υπερβολική ενίσχυσή τους κάνει το            

κομμάτι να ακούγεται θορυβώδες. 

 

 

Low-mids: Σε αυτή τη μεσαία περιοχή περιλαμβάνονται οι συχνότητες μεταξύ 250           

και 2000 Hz, όπου βρίσκονται οι λιγότερες αρμονικές των περισσότερων οργάνων. Η            

ισοστάθμιση σε αυτή την περιοχή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, επειδή η ενίσχυση από τα             

500-1000 Hz σκληραίνει τον ήχο, ενώ η ενίσχυση από το 1-2 kHz κάνει τα όργανα να                

ακούγονται χωρίς όγκο. 

 

High Mids: Είναι η περιοχή που βρίσκονται οι συχνότητες από 2-4 kHz και             

υπάρχουν οι βασικότερες αρμονικές της φωνής. Η υπερβολική ενίσχυση σε αυτή την            

περιοχή, και ιδιαίτερα στα 3 kHz, μπορεί να κάνει τη φωνή να ακούγεται με περισσότερη               

ευκρίνεια, χωρίς να χρειαστεί να μειωθεί η ένταση των οργάνων. 
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Presence: Σε αυτή την περιοχή βρίσκονται οι συχνότητες μεταξύ 4 και 6 kHz. Η              

περιοχή αυτή είναι καθοριστική για την διαύγεια της φωνής και των οργάνων. Η             

ενίσχυση αυτών των συχνοτήτων μπορεί να κάνει τη φωνή να ακούγεται ότι βρίσκεται             

πιο κοντά στον ακροατή. Ιδιαίτερα μειώνοντας τη συχνότητα των 5 kHz, ο ήχος             

ακούγεται πιο μακρινός και διαφανής.  

 

Brilliance: Το εύρος συχνοτήτων κυμαίνεται από 6-20 kHz. H περιοχή αυτή καθορίζει            

την λαμπρότητα και τη σαφήνεια των ήχων. Όμως η υπερβολική έμφαση σε αυτή την              

περιοχή προκαλεί έντονο συριγμό στις φωνές.  68

 

Εκτός από αυτές τις έξι βασικές περιοχές υπάρχουν και κάποιες άλλες           

υποκατηγορίες συχνοτήτων μικρότερου μήκους, όπου η επέμβαση σε αυτές επηρεάζει          

την τελική χροιά του κομματιού. 

 

 

68 Bobby Owsinsky:  The Mixing Engineer's Handbook,  (Boston: Thomson Course Technology), σελ. 25 
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Σχ. 4.6 Χαρακτηριστικά ήχου ανά συχνοτικές περιοχές 

Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002) 
 

Muddy: ο ήχος ακούγεται θολός όταν υπερισχύει η περιοχή των 250 Hz. 

Thick: ο ήχος ακούγεται παχύς όταν υπερισχύει η συχνοτική περιοχή από τα 240             

έως και τα 800 Hz. 

Punchy bass impact: στην περιοχή από 140 έως και 400 Hz εμφανίζεται η             

καθαρή και δυνατή παρουσία του χτυπήματος του μπάσου. 

Slam: όταν κυριαρχεί μόνο το βαθύ χτύπημα του μπάσου ή της κάσας, τότε είναι              

αυξημένη η περιοχή γύρω από τα 130 μέχρι και τα 200 Hz περίπου. 

Warm: η αύξηση στην περιοχή από τα 200 έως και 600 Hz προσδίδει την              

αίσθηση του ζεστού ήχου. Το ίδιο επιτυγχάνεται και με μείωση στην περιοχή από             

3 μέχρι και 7 KHz. 
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Boxy: η ιδιαίτερη αύξηση στην περιοχή από τα 300 μέχρι και τα 800 Hz              

προσδίδει στον ήχο έναν υπερβολικό όγκο χωρίς δυναμικές. 

Boomy fat bass: ο βαθύς και υπόκωφος ήχος του μπάσου παρουσιάζεται στην            

περιοχή από 150 μέχρι και 200 Hz περίπου. 

Nasal: η αύξηση στην περιοχή γύρω από τα 700 μέχρι 1500 Hz περίπου             

προσδίδει στο σύνολο μια ένρινη χροιά. 

Presence: οι καθαροί και δυνατοί ήχοι εμφανίζονται από τα 2 μέχρι και τα 8 KHz.               

Η υπερβολική αύξηση όμως αυτής της περιοχής μέχρι και τα 10 KHz κάνει τον              

ήχο να ακούγεται ιδιαίτερα τραχύς (harsh). 

Edgy: η ενίσχυση στην περιοχή από 4 έως και 7 KHz κάνει τον ήχο πιο ευέξαπτο                

και επιθετικό, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν χάλκινα πνευστά στην μίξη. 

Dull: η μείωση στην περιοχή από 7 έως και 16 KHz κάνει τον ήχο να ακούγεται                

μουντός. 

Thin: η έλλειψη παρουσίας των συχνοτήτων από 75 έως και 600 Hz κάνουν τον              

ήχο να ακούγεται αδύναμος.  69

 

 

 

 

69  Bob Katz,Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ.43 
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4.3.2 Τύποι φίλτρων 

 

Οι τύποι των ισοσταθμιστών καθορίζονται σύμφωνα με τον τύπο του κυκλώματος           

φίλτρων που διαθέτουν.  

 

 

High-pass και Low-pass filters 

 

Σχ. 4.7 Σχηματική απεικόνιση λειτουργίας των φίλτρων διέλευσης υψηλών και          

χαμηλών περιοχών. 

 

Tα high-pass και low -pass φίλτρα χρησιμοποιούνται για να λύσουν προβλήματα           

σχετικά με την καταγραφή ανεπιθύμητων συχνοτικών περιοχών και θορύβου. Για αυτόν           

τον λόγο χρησιμοποιείται συχνά κατά την ηχοληψία ζωντανών συναυλιών και          
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ηχογραφήσεων, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την καταγραφή ανεπιθύμητων         

συχνοτικών περιοχών και θορύβου. H δυνατότητα που διαθέτουν είναι η σταδιακή           

αύξηση, ως το άπειρο, μιας εκ των δύο ακραίων περιοχών του συχνοτικού φάσματος.             

Η αποκοπή ξεκινάει από την συχνότητα που ορίζει ο κάθε χρήστης (συχνότητα            

αποκοπής), με το υπόλοιπο συχνοτικό εύρος να παραμένει ανεπηρέαστο. Είναι          

δύσκολο να χρησιμοποιηθούν με λεπτομερή ακρίβεια, επειδή επηρεάζουν οτιδήποτε         

βρίσκεται πάνω ή κάτω από μια συγκεκριμένη συχνότητα. Τα high-pass φίλτρα           

χρησιμοποιούνται κυρίως για να μειώσουν κυρίως θορύβους και το έντονο π, ενώ τα             

low-pass φίλτρα μειώνουν το σφύριγμα στην περιοχή των 3 kHz.  70

Ένα φίλτρο high-pass επιτρέπει στις συχνότητες που βρίσκονται πάνω από το           

σημείο αποκοπής να περάσουν, ενώ φιλτράρει τις χαμηλότερες. Ένα low-pass filter           

κάνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή επιτρέπει να περάσουν οι συχνότητες που           

βρίσκονται κάτω από το σημείο αποκοπής, φιλτράροντας τις υψηλές.  71

Το high-pass φίλτρο συνήθως αναγνωρίζεται από τη συχνότητα αποκοπής του.          

Είναι δηλαδή η συχνότητα όπου η στάθμη εξόδου έχει πέσει κατά 3 dB. Mετά από αυτό                

το σημείο η στάθμη ελαττώνεται σε σταθερή τιμή ή κλίση, η οποία εκφράζεται σε dB               

ανά οκτάβα (dB/8va).  72

Στο mastering τα φίλτρα αυτού του είδους δε βρίσκουν συχνή χρήση, καθώς τις             

περισσότερες φορές οι συχνότητες που έχουν παραμείνει κατά την ηχογράφηση και τη            

70  Bob Katz,Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 104 
71 Roey Izhaki, Mixing Audio: concepts, practices and tools, (Orlando: focal press,2008), consoles, σελ.218 
72 Δημήτρης Δώδης, Ηχοληψία: Η δημιουργία με τη σύγχρονη τεχνολογία (Αθήνα, εκδόσεις ¨ΙΩΝ¨, 2007), 
σελ. 403 
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μίξη είναι χρήσιμες και αυτό που χρειάζεται είναι μια πιο ακριβής ισοστάθμισή τους.             

Ακόμα και οι υπόηχοι μερικές φορές κάνουν το σύνολο να ακούγεται καλύτερα.  73

 

Low και high shelving φίλτρα 

 

Σχ. 4.8 Σχηματική απεικόνιση λειτουργίας του φίλτρου καμπύλης επιπέδου 

 

Το shelving equalizer επηρεάζει ολόκληρο το επίπεδο των χαμηλών ή υψηλών            

συχνοτήτων που βρίσκεται πάνω ή κάτω από μια συγκεκριμένη συχνότητα. Σε αυτά τα             

φίλτρα υπάρχει η δυνατότητα μείωσης αλλά και αύξησης της έντασης. Τα φίλτρα τύπου             

shelving αναλαμβάνουν έναν αυξημένο ρόλο στο mastering, ιδιαίτερα για την ανάδειξη           

των ακραίων συχνοτήτων, αλλά και για τον έλεγχο όλου του συνόλου. 

Αυτά τα φίλτρα μπορούν να έχουν υψηλό ή χαμηλό Q. H συχνότητα shelf είναι              

αυτή που η έντασή της έχει διαφορά 3 dB λιγότερα από το ανώτατο επίπεδο ενίσχυσης               

73 Bob Katz,  The secret of mastering engineer, booklet t.c electronic 
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ή εξασθένισης που καθορίζεται από το μηχανικό. Όλα τα shelving filters προσφέρουν            74

τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, η οποία συχνά κυμαίνεται από -12 έως +12dB.             

Επίσης μερικά φίλτρα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την κλίση για να καθορίζουν             

πόσο απότομη θα είναι η μετάβαση.  75

Μία επίσης χρήσιμη καμπύλη στο mastering είναι η καμπύλη Baxandall. Οι           

έλεγχοι των τόνων υψηλής πιστότητας σχηματίζονται γύρω από την καμπύλη          

Baxandall. Όπως συμβαίνει και στους ισοσταθμιστές τύπου shelving, έτσι και η           

καμπύλη Baxandall εφαρμόζεται στην μείωση ή την ενίσχυση των ακραίων υψηλών και            

χαμηλών συχνοτήτων. Η εξομοίωση της ενίσχυσης υψηλών συχνοτήτων Baxandall         

μπορεί να γίνει με έναν παραμετρικό ισοσταθμιστή, το οποίο έχει Q περίπου στο 1 και               

κεντρική συχνότητα τα 20 kHz. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πραγματοποιηθεί μια             

σταδιακή αύξηση των συχνοτήτων από τα 10 μέχρι και τα 20 kHz.  76

 

Σχ. 4.9 Σχηματική απεικόνιση καμπύλης Baxandall 

 

74 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 102 
75 Roey Izhaki, Mixing Audio: concepts, practices and tools, (Orlando: focal press,2008), consoles, σελ.224 
76 Bob Katz,  The secret of mastering engineer, booklet t.c electronic 
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Φίλτρο περάσματος περιοχής (Band Pass Filter) 

 

Σχ. 4.10 Συχνοτική απεικόνιση λειτουργίας των φίλτρων διέλευσης υψηλών και          

χαμηλών περιοχών, που δημιουργούν σε συνεργασία φίλτρο περάσματος συχνοτικής         

περιοχής. 

 

Η συνεργασία των δύο προηγούμενων φίλτρων αποκοπής High και Low Pass           

δημιουργεί αυτό το φίλτρο, το οποίο επιτρέπει να περάσει το συχνοτικό τμήμα που             

βρίσκεται μεταξύ τους σαν περιοχή διέλευσης σε συγκεκριμένη συχνοτική ζώνη, ενώ           

ταυτόχρονα απορρίπτει όσες συχνότητες βρίσκονται εκτός αυτής της ζώνης.  77

 

 

 

 

77 Παύλος Σαπουτζής, Live Sound: Μιξάροντας Θεωρία με Πράξη,  (Αθήνα: Eκδόσεις π3, 2015), σελ.334 
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Φίλτρο Σχισμής (Cut-only, Notch Filter) 

 

Σχ. 4.11 Σχηματική απεικόνιση λειτουργίας του φίλτρου σχισμής 

 

Αυτό το φίλτρο σχεδιάστηκε για να δίνει άπειρη μείωση σχεδόν σε συγκεκριμένη            

συχνότητα, αφήνοντας τις υπόλοιπες συχνότητες άθικτες. Αυτό ακριβώς πρακτικά είναι          

αδύνατον να συμβεί, αλλά ο σχεδιασμός έχει πλησιάσει αρκετά. Η γραφική παράσταση            

δείχνει μια επίπεδη ακουστική απόκριση, με στενή και βαθιά βύθιση σε μία συχνότητα,             

από όπου και προκύπτει η ονομασία φίλτρου notch (σχισμής).  78

78 Παύλος Σαπουτζής, Live Sound: Μιξάροντας Θεωρία με Πράξη,  (Αθήνα: Eκδόσεις π3, 2015), σελ.335 
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Καμπύλη Κορυφής (Peaking Curve) 

 

Σχ. 4.12 Σχηματική απεικόνιση λειτουργίας της καμπύλης κορυφής 

 

Στο φίλτρο καμπύλης κορυφής ενισχύεται μόνο η συγκεκριμένη περιοχή επιλογής          

και μικρό μέρος των γύρω συχνοτήτων, ενώ οι υπόλοιπες συχνότητες παραμένουν           

ανεπηρέαστες σε στάθμη των 0dB. Όσο πιο στενή γίνεται η συχνοτική έκταση σε             

συχνοτική επίδραση τόσο λιγότερο επηρεάζεται το υπόλοιπο σήμα.   
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4.3.3 Χρήσεις του ισοσταθμιστή 

 

Ο ισοσταθμιστής χρησιμοποιείται: 

 

● Για να βελτιωθεί η ποιότητα της χροιάς 

● Για την παραγωγή ενός ειδικού εφέ 

● Για τη μείωση του θορύβου και της διαρροής 

● Για να αντισταθμιστεί το αποτέλεσμα του fletcher Munson 

● Για να αντισταθμιστούν οι ελλείψεις της απόκρισης  

 

Η ακραία χρήση του ισοσταθμιστή μειώνει την πιστότητα αλλά με αυτόν τον            

τρόπο μπορούν να παραχθούν ηχητικά εφέ. Για να μειωθούν οι ανεπιθύμητοι ήχοι            

χαμηλών συχνοτήτων, όπως η διαρροή μπάσου, πρέπει να χαμηλώσουν οι χαμηλές           

συχνότητες  κάτω από την περιοχή του εκάστοτε οργάνου. 

Το φαινόμενο Fletcher Munson φανερώνει ότι το αυτί είναι περισσότερο          

ευαίσθητο στις μεσαίες συχνότητες και λιγότερο ευαίσθητο στις χαμηλές και υψηλές           

συχνότητες σε χαμηλές εντάσεις. Αυτό έχει ως συνέπεια όταν ηχογραφείται ένα πολύ            

δυνατό όργανο και αναπαράγεται σε χαμηλότερη στάθμη να στερείται από μπάσα και            
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πρίμα. Τότε χρειάζεται αύξηση στις χαμηλές συχνότητες (περίπου στα 100 Hz ) και στις              

υψηλές (περίπου στα 4 kHz). 

 

Σχ. 4.13 Καμπύλες Fletcher, Munson 

http://www.vettaville.nl/vvFletcher%20Munson%20eng.htm 

 

Σε κομμάτια όπου πολλά όργανα ακούγονται μαζί πολλές φορές το ένα καλύπτει            

το άλλο μέσα στο φάσμα των συχνοτήτων. Αυτό καθιστά δύσκολη τη διάκριση των             

οργάνων από τις τονικές διαφορές. Χρησιμοποιώντας ισοσταθμιστές σε διάφορα         

όργανα σε διαφορετικές συχνότητες, γίνονται πιο ευδιάκριτες οι χροιές και υπάρχει           

καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτή η διαδικασία εξομαλύνει τη συμβολή κάθε περιοχής          

συχνότητας στο ολικό φάσμα, αποδίδοντας ένα mix το οποίο είναι τονικά           

ισορροπημένο.  79

 

 

79 Δημήτρης Δώδης, Ηχοληψία: Η δημιουργία με τη σύγχρονη τεχνολογία (Αθήνα, εκδόσεις ¨ΙΩΝ¨, 2007), 
σελ. 420-421 
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4.4 Tεχνικές εμπλουτισμού 

 

Μετά τη χρήση του EQ το κομμάτι ισορροπεί τονικά, αλλά πολλές φορές γίνεται             

πιο φτωχό σε αρμονικές. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά την ισοστάθμιση των επιλεγμένων            

συχνοτήτων πραγματοποιείται αναπόφευκτα και η σάρωση των γύρω αρμονικών, με          

αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η αίσθηση της στερεοφωνίας, ο χώρος, το πλάτος            

και γενικότερα το ζωντανό μέρος του ήχου. 

Για αυτό το λόγο συχνά υπάρχει η ανάγκη εμπλουτισμού του ήχου μετά την             

ισοστάθμιση. Ο εμπλουτισμός αυτός μπορεί να επικεντρώνεται στην πρόσθεση         

αρμονικών στις περιοχές που χρειάζεται, στην ανάγκη για χρήση εφέ, αλλά και σε             

τεχνικές διεύρυνσης της στερεοφωνίας. 

Υπάρχουν ειδικά μηχνήματα και plug-ins για αυτό το σκοπό. Άλλα εξειδικεύονται           

στον εμπλουτισμό της χροιάς, άλλα επεμβαίνουν στην στερεοφωνία και άλλα          

χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό προγραμματισμένων επεξεργασιών για τον γενικότερο        

εμπλουτισμό όλου του συνόλου. Με τη χρήση απλά και μόνο αυτών των συσκευών δε              

σημαίνει πως το σήμα βελτιώνεται πάντα στο επιθυμητό επίπεδο. Μπορεί κάποια           

συσκευή να μην ταιριάζει με τις ανάγκες του εκάστοτε σήματος. Αυτό έχει ως             

αποτέλεσμα να γίνεται το σήμα χειρότερο. Συνεπώς, όσον αφορά το ποια συσκευή            

84 



 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί, εξαρτάται καθαρά από τη φύση του και από τις ανάγκες του              

σήματος που θα δεχτεί επεξεργασία. 

Ορισμένες φορές, ο εμπλουτισμός του σήματος μπορεί να επιτευχθεί και με πιο            

ελεγχόμενες τεχνικές, που τις περισσότερες φορές γίνεται επέμβαση στην         

στερεοφωνική εικόνα του κομματιού. 

Μερικές από αυτές αναφέρονται στη συνέχεια: 

4.4.1 Στερεοφωνικό EQ  

Τις περισσότερες φορές όταν η ισοστάθμιση γίνει με την ίδια ρύθμιση και στα              

δύο κανάλια είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί η στερεοφωνική εικόνα της             

αρχικής μίξης και η σχετική φάση μεταξύ των καναλιών. Όμως πολλές φορές είναι             

αναγκαίο να υπάρχει η δυνατότητα να αλλάζει η ισοστάθμιση μόνο του ενός καναλιού.             

Για παράδειγμα αν υπάρχει ένα λαμπρό Hi- hat στην δεξιά πλευρά, μία καλής ποιότητας              

φωνή στο κέντρο και ένα σωστό crush cymbal στα αριστερά, η καλύτερη λύση είναι να               

αναδειχθεί η στερεοφωνική εικόνα με μία μικρή αύξηση των υψηλών συχνοτήτων του            

δεξιού καναλιού.  80

 

Σχ. 4.14 Στερεοφωνικό frequency equalizer 

http://www.hifiengine.com/manual_library/realistic/stereo-frequency-equalizer.shtml 

80  Bob Katz,Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 104 
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4.4.2 Xρήση εφέ 

 

Με τη χρήση εφέ σε συγκεκριμένα σημεία μπορούν να διορθωθούν και τεχνικά            

προβλήματα μικρής φύσεως, που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της            

μίξης. Για παράδειγμα, μία κακή ένωση δύο σημείων μπορεί να διορθωθεί με την             

προσθήκη του echo εφέ σε αυτό το σημείο. Ακόμα, η είσοδος βάθους στο σημείο ενός               

απότομου fade out θα έκανε πιο ομαλή την ταχύτητα μείωσης της έντασης. Ένας άλλος              

τρόπος βελτιστοποίησης του συνόλου επιτυγχάνεται και με τη χρήση εφέ ανάλογα με τις             

ανάγκες της κάθε μίξης. Όπως για παράδειγμα η ψυχοακουστική αντίληψη της           

στερεοφωνίας μπορεί να επηρεασθεί με την είσοδο ελάχιστης χρονικής καθυστέρησης          

(delay) στο ένα από τα δύο κανάλια. 

Σε ελάχιστες περιπτώσεις χρειάζεται να προστεθεί βάθος στα κομμάτια που           

πηγαίνουν για mastering, γιατί μπορεί να εμφανισθεί εκ των υστέρων η έλλειψη            

βάθους. Το βάθος προστίθεται σε συγκεκριμένες περιοχές (multiband reverb), ή ακόμα           

και σε ολόκληρο το συχνοτικό φάσμα του κομματιού. Αυτό χρησιμοποιείται κυρίως σε            

είδη μουσικής όπου η ηχογράφηση έχει γίνει ζωντανά και αποτελείται στο μεγαλύτερό            

της ποσοστό από ακουστικά όργανα, όπως κλασική μουσική κ.α.  81

81  Bob Katz,Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 157 
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Σχ. 4.15 Izotope Ozone 5 Advanced 

http://www.soundonsound.com/reviews/izotope-ozone-5-advanced 

 

4.4.3 Τεχνική M/S στο mastering 

  

Μια άλλη τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο mastering, επεμβαίνοντας          

σημαντικά στην στερεοφωνική εικόνα του κομματιού, είναι η τεχνική M/S (Mid-Side).           

Αυτή η τεχνική βασίζεται στην ίδια λογική με την αντίστοιχη μικροφωνική τεχνική M/S             

που χρησιμοποιείται στην ηχογράφηση. 

Στην μικροφωνική τεχνική M/S, ένα καρδιοειδές μικρόφωνο αντιστοιχεί στο Μ          

(mono), και ένα figure of 8, side facing μικρόφωνο στο στο S (stereo). To Mid               

μικρόφωνο συλλαμβάνει την κύρια παρουσία των οργάνων που βρίσκονται μπροστά,          

ενώ το Side το χώρο και το βάθος. Έπειτα τα δύο σήματα των μικροφώνων οδηγούνται               
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σε έναν κωδικοποιητή, ο οποίος συνδυάζει αυτά τα δύο κανάλια και παράγει δύο             

εξόδους- L (left) & R (right)- που που οδηγούνται στο καταγραφικό. 

Κατά τη διαδικασία του mastering όπου το κομμάτι έχει ηχογραφηθεί σε δύο            

κανάλια, χρειάζεται ένας αποκωδικοποιητής, ο οποίος θα κάνει ακριβώς την αντίθετη           

δουλειά. Η λογική της αποκωδικοποίησης είναι ότι από τα δύο μονοφωνικά κανάλια της             

πηγής L και R πρέπει να παραχθούν τα κανάλια Mid και Side. Το Mid δημιουργείται από                

το μονοφωνικό άθροισμα των δύο καναλιών L-R και περιλαμβάνει στο μεγαλύτερο           

ποσοστό του τα όργανα που βρίσκονται στο κέντρο και κατά την αρχική στερεοφωνική             

τους μίξη. Από την άλλη μεριά στο Side συλλέγεται η ενέργεια που υπήρχε στα άκρα               

των δύο καναλιών L-R και περιλαμβάνει σε μεγαλύτερο ποσοστό το βάθος και τα             

όργανα που είχαν μοιρασθεί στην αρχική μίξη. 

Στη συνέχεια, αυτά τα δύο κανάλια οδηγούνται στην κονσόλα, ώστε να υπάρχει ο             

απόλυτος έλεγχός του. Με την κατάλληλη δρομολόγηση, αποκωδικοποιούνται ξανά σε          

ένα στερεοφωνικό κανάλι (Left-Right). 

Η αποκωδικοποίηση στην κονσόλα γίνεται ως εξής. Το Μ πάει στο fader 1, το S               

πάει στο fader 2, και τα δύο fader στο αριστερό κανάλι. Μετά το Μ πάει στο fader 3, το                   

S στο fader 4 με αντεστραμμένη πολικότητα (-S) και τα δύο αυτά fader στο δεξί κανάλι.                

Αυτή είναι η φόρμουλα αποκωδικοποίησης: M+S=L & M-S=R. 

Όσο περισσότερο είναι το Μ στη μίξη, τόσο περισσότερο μονοφωνικό          

(κεντραρισμένο) είναι το κομμάτι. Όσο περισσότερο είναι το S, τόσο πιο απλωμένη είναι             

η στερεοφωνική εικόνα. Αν γίνει σίγαση στο κανάλι Μ, θα ακουστεί ο ήχος εκτός φάσης               

και θα περιλαμβάνει στο μεγαλύτερό του μέρος το βάθος των οργάνων που            
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προέρχονται από τις ακραίες πλευρές. Σε περίπτωση που γίνει σίγαση στο κανάλι S, θα              

ακούγεται περισσότερο η φωνή και ο ήχος θα καταρρεύσει, χάνοντας τον πλούτο και το              

χώρο.  82

 

Σχ. 4.16 MS mastering processor mastering processor 

http://www.vst4free.com/free_vst.php?id=1053 

 

 

4.5 Δυναμική επεξεργασία στο mastering 

 

Το δυναμικό εύρος ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στο πιο χαμηλό και το πιο               

δυνατό σημείο ενός μουσικού κομματιού. Το δυναμικό εύρος διαφέρει ανάλογα το είδος            

της μουσικής. Για παράδειγμα, στην ποπ μουσική το δυναμικό εύρος κυμαίνεται από 6             

σε 10 dB, ενώ σε άλλα είδη μπορεί να είναι τόσο ελάχιστο όσο 1 dB ή ακόμα και                  

μεγαλύτερο από 15. Η τέχνη του χειρισμού της δυναμικής ενός μουσικού έργου            

χωρίζεται στην μακροδυναμική (Macrodynamics) και τη μικροδυναμική (Microdynamics).        

82  Bob Katz,Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 150 
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Στις μικροδυναμικές της μουσικής ανήκουν η ρυθμική απόδοση, η ακεραιότητα και η            

ζωντάνια ενός κομματιού. Στη μακροδυναμική ανήκουν οι διαφορές ηχηρότητας μεταξύ          

μερών ενός μουσικού έργου. Συνήθως οι δυναμικοί επεξεργαστές όπως οι          

compressors, οι expanders είναι κατάλληλοι για τη μικροδυναμική επεξεργασία και η           

χειροκίνητη απολαβή κέρδους για τους μακροδυναμικούς χειρισμούς.  83

Οι δυναμικές ενός κομματιού πρέπει να έχουν την ηχητική ποιότητα μιας           

ζωντανής παράστασης. Όμως συνήθως οι ηχογραφήσεις δεν μπορούν να έχουν το           

δυναμικό εύρος που παρουσιάζουν σε μια ζωντανή εκτέλεση. Σε αυτήν την περίπτωση            

ο μηχανικός mastering καλείται να ανεβάσει την ένταση της δυναμικής στα χαμηλά            

περάσματα του κομματιού και να μειώσει την ένταση της δυναμικής στα δυνατά            

περάσματα, το οποίο αποτελεί το manual compression.  84

Η αύξηση της δυναμικής περιοχής ενός κομματιού κάνει τον ήχο πιο λαμπερό,            

χρησιμοποιώντας την τέχνη της αντίθεσης ή αυξάνοντας την ένταση ενός peak. Ο            

μηχανικός mastering οφείλει να αναγνωρίζει πότε μια ενίσχυση αρχίζει να προκαλεί           

προβλήματα στο κομμάτι. Το μουσικό γούστο, η εμπειρία και ένα κατάλληλο ηχητικό            

σύστημα monitor είναι απαραίτητα, ώστε ο μηχανικός να έχει σωστή κρίση. Η αύξηση             

της δυναμικής περιοχής ονομάζεται expansion. Ένας άλλος λόγος για την αύξηση της            

δυναμικής περιοχής, είναι για να γίνει προσπάθεια επαναφοράς της ζωντάνιας των           

δυναμικών, οι οποίες έχουν χαθεί ύστερα από πολλαπλές μετατροπές.  85

Η μείωση της δυναμικής περιοχής συμβαίνει όταν το πρωτότυπο δυναμικό εύρος           

του κομματιού είναι υπερβολικά μεγάλο για να ακουστεί σε ένα σπιτικό περιβάλλον, είτε             

83 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 109 
84  Bob Katz,Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 111 
85 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 112 
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για να κάνει τον ήχο να ακούγεται πιο γεμάτος, ζωντανός έτσι ώστε να ακούγονται και οι                

πιο μικρές λεπτομέρειες, αλλά και για να μειωθούν οι υπερβολικές δυναμικές αλλαγές            

ενός κομματιού.  86

Ο όρος συμπίεση (compression) χρησιμοποιείται για τη μείωση του δυναμικού          

εύρους και η επέκταση (expansion) για την αύξηση. Η συμπίεση περιλαμβάνει την            

ανοδική συμπίεση (upward compression) και την καθοδική συμπίεση (downward         

compression). H επέκταση περιλαμβάνει την ανοδική επέκταση (upward expansion) και          

την καθοδική επέκταση (downward expansion).  

Το downward compression είναι η πιο δημοφιλής μορφή δυναμικής επεξεργασίας, η           

οποία συμπιέζει τη στάθμη της πίεσης των πιο δυνατών σημείων, σε σχέση με τα πιο               

χαμηλά σε ένταση τμήματα ενός σήματος. Ο περιορισμός (limiting) είναι μια ειδική            

περίπτωση ενός downward compressor με πολύ υψηλό ποσοστό αναλογίας (ratio). Το           

upward compression ανεβάζει τα σημεία που έχουν χαμηλό δυναμικό εύρος.          

Χρησιμοποιείται κυρίως σε συστήματα μείωσης του θορύβου, στο AGC (αυτόματος          

έλεγχος προ ενίσχυσης) που διαθέτουν τα ραδιόφωνα για να ακούγονται οι λεπτοί ήχοι             

πιο δυνατά και επίσης σε βίντεο κάμερες. 

Το upward expansion παίρνει σημεία που βρίσκονται σε υψηλή στάθμη και τα            

πηγαίνει ακόμα πιο ψηλά. Οι upward expanders είναι πολύ σπάνιοι και           

χρησιμοποιούνται από έμπειρους τεχνίτες για την ενίσχυση των δυναμικών περιοχών,          

για να δώσει ζωντάνια σε μουσικά περάσματα και για να επαναφέρει δυναμικές που             

ενδέχεται να έχουν χαθεί. Το downward expansion είναι ο πιο κοινός τύπος ενός             

86  Bob Katz,Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 111 
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expander, ο οποίος παίρνει τα σημεία που βρίσκονται σε χαμηλή στάθμη και τα             

πηγαίνει ακόμα πιο χαμηλά. Χρησιμοποιούνται για να μειώσουν το θόρυβο, το           

σφύριγμα και τυχόν διαρροές. Το noise gate είναι μια ειδική περίπτωση ενός downward             

expansion με πολύ υψηλό ratio. Παραδείγματα για downward expanders είναι τα Kepex            

και Drawmer gates, Dolby και άλλα παρόμοια συστήματα μείωσης του θορύβου και τα             

gates σε κονσόλες ηχογράφησης. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως τρόπος αφαίρεσης           87

του θορύβου που έχει περάσει μέσα στο ηλεκτρικό σήμα. Η επινόηση που έδωσε λύση              

ήταν το noise gate, βασισμένη σε ηλεκτρονικό διακόπτη που ανταποκρινόταν σύμφωνα           

με το σήμα εισόδου.   88

Γενικά οι αλλαγές στις δυναμικές περιοχές πρέπει να γίνονται με τον πιο μουσικό             

τρόπο. Το καλύτερο αποτέλεσμα υπάρχει όταν γίνονται ελάχιστες αλλαγές χειροκίνητα          

όσο ¼ του dB κάθε φορά. ,  89 90

 

Σχ. 4.17  Μονάδα noise gate 

http://www.drawmer.com/products/pro-series/ds201.php 

87 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 112,113 
88 Παύλος Σαπουτζής, Live Sound: Μιξάροντας Θεωρία με Πράξη,  (Αθήνα: Eκδόσεις π3, 2015), σελ.361 
89 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 114 
90 Roey Izhaki, Mixing Audio: concepts, practices and tools, (Orlando: focal press,2008), consoles, σελ.269 
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Σχ. 4.18 Compression και Expansion  
Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 112 
 

 

 

 

4.6 Χαρακτηριστικά συμπιεστών (compressors) και     

περιοριστών (limiters) 

 

4.6.1 Kαμπύλη μεταφοράς συμπιεστών και περιοριστών 

Το σχεδιάγραμμα (καμπύλη μεταφοράς) παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της        

απολαβής της προ ενίσχυσης (gain) ενός σήματος στην είσοδο και στην έξοδο ενός             

93 



 

ενισχυτή ή ενός επεξεργαστή. Η στάθμη του σήματος της εισόδου βρίσκεται στον άξονα             

Χ και της εξόδου στον Υ. Ένας γραμμικός ενισχυτής θα δώσει μια ευθεία γραμμή και όχι                

καμπύλη. Το unity gain (ενιαία απολαβή προ ενίσχυσης), είναι η αναλογία της στάθμης             

σήματος εξόδου με τη στάθμη σήματος εισόδου που στην ουσία θα πρέπει να είναι ίδια               

π.χ. 1 ή 0 dB.  

Σχ. 4.19 Τρεις καμπύλες μεταφοράς. Αριστερά ένας ενισχυτής unity gain, μετά ένας            

ενισχυτής με κέρδος 10 dB και μετά με απώλεια 10 dB. 

 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 117 

 

To κατώφλι-όριο (threshold) ενός συμπιεστή είναι η στάθμη κατά την οποία ξεκινά η             

μείωση της απολαβής της προ ενίσχυσης και η αναλογία συμπίεσης (ratio) περιγράφει            

τη σχέση μεταξύ του σήματος της εισόδου και της εξόδου πάνω από το όριο. Στην               

εικόνα υπάρχει ένας απλός συμπιεστής με ένα ήπιο λόγο συμπίεσης 2,5/1 και ένα όριο              

περίπου στα -40 dBFS (που είναι λίγο χαμηλό και οποιοδήποτε ισχυρό σήμα θα             

προκαλούσε παραμόρφωση σε αυτή την περίπτωση). Ο λόγος 2,5/1 σημαίνει πως μια            

αύξηση του σήματος στην είσοδο κατά 2,5 dB θα έχει ως αποτέλεσμα μια αύξηση του               

94 



 

σήματος στην έξοδο της τάξης του 1 dB. Aνάλογα, μια αύξηση στην είσοδο κατά 20 dB                

θα έχει ως αποτέλεσμα στην έξοδο να είναι κάτι λιγότερο από 10 dB (από τη στιγμή που                 

η καμπύλη έχει φτάσει στο ανώτατο όριο κλίσης).  91

 

 

4.6.2 Γωνία κλίσης της καμπύλης (knee) 

 

Το τμήμα της καμπύλης που βρίσκεται κοντά στο όριο συμπίεσης, ονομάζεται γωνία            

κλίσης (knee) και φανερώνει τη μετάβαση μεταξύ της ενιαίας απολαβής (gain) και του             

συμπιεσμένου σήματος της εξόδου. Ο όρος της ήπιας γωνίας κλίσης συμπίεσης (soft            

knee) αναφέρεται σε ένα τύπο καμπύλης με πιο ήπια μετάβαση. Ο όρος της απότομης              

γωνίας κλίσης συμπίεσης (hard knee) αναφέρεται σε μια πιο απότομη μορφή κλίσης.  92

 

Σχ. 4.20  Soft knee, Hard knee 

 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002) 

91 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ.118 
92 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ.119 
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4.6.3 Χρόνοι έναρξης και αποδέσμευσης ενέργειας (attack and release         

times) 

 

Ο χρόνος έναρξης ενέργειας είναι το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο           

συμπιεστής για να εφαρμόσει την πλήρη μείωση της απολαβής της προ ενίσχυσης, τη             

στιγμή που το σήμα θα ξεπεράσει το όριο συμπίεσης που έχει οριστεί. Το τυπικό              

χρονικό διάστημα έναρξης που χρησιμοποιείται στο mastering, κυμαίνεται από 50 ms           

ως 300 ms, με μέσο όρο περίπου τα 100 ms.  

Ο χρόνος αποδέσμευσης ενέργειας είναι το χρονικό διάστημα που δείχνει τη           

διάρκεια που χρειάζεται η στάθμη ενός σήματος για να επιστρέψει στην κατάσταση            

ενιαίας απολαβής, αφού πέσει κάτω από το όριο συμπίεσης που έχει τεθεί. Ο τυπικός              

χρόνος αποδέσμευσης που χρησιμοποιείται για τη μουσική κυμαίνεται από 50 ms ως            

500 ms, ή ακόμα και ένα με δύο δευτερόλεπτα. Ο μέσος όρος βρίσκεται περίπου στα               

150-250 ms.  93

 

 

 

 

93 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ.119-120 
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4.7 Μέτρηση των εντάσεων του σήματος 

 

Η ένταση του ήχου μετριέται σε 

● dBSPL όταν μεταφράζεται μέσω του αέρα. 

● dBu όταν μεταφράζεται μέσω της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος (Volts). 

● dBm όταν μεταφράζεται μέσω της ηλεκτρικής ισχύος (Watts). 

● dBVU όταν μεταφράζεται σε σχέση με τη μονάδα VU. 

● dBFS όταν μεταφράζεται στην ψηφιακή της μορφή.   94 95

 

Στο mastering χρησιμοποιούνται μετρητές που απεικονίζουν την κατά μέσο όρο          

αντικειμενική ένταση και τις κορυφές (peak) του σήματος. 

Η συνηθέστερη μέτρηση του αναλογικού σήματος που έχει καθιερωθεί γίνεται με           

το VU meter. Το VU meter είναι μία βελόνα προσαρμοσμένη πάνω σε έναν             

ηλεκτρομαγνήτη. Όταν αυξάνεται το ρεύμα που περνά από τον μαγνήτη, η βελόνα            

κινείται δεξιά και προβάλλει την ένταση του σήματος σε μονάδες VU (Volume Units). Η              

κάθε μονάδα VU αντιπροσωπεύει το μέσο όρο των κορυφώσεων κια των βυθίσεων του             

σήματος που προκύπτει από την λήψη δειγμάτων ανά 300 millisecond. Αυτός ο χρόνος             

δειγματοληψίας πλησιάζει το χρόνο απόκρισης του ανθρώπινου αυτιού στην ένταση.          

Επομένως το VU meter συλλαμβάνει περισσότερο την κατά μέσο όρο αντικειμενική           

ένταση και όχι τις πραγματικές κορυφές (peak) του σήματος. Για τον πιο            96

94 http://www.chicagomasteringservice.com/loudness.html 
95 http://www.jimprice.com/prosound/db.htm 
96 Bob Katz, Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ.185 
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αποτελεσματικό εντοπισμό των κορυφών που προκαλούν παραμόρφωση στο        

αναλογικό σήμα χρησιμοποιείται ο αναλογικός μετρητής ΡΡΜ (Peak Program Meter),          

που έχει ορισθεί από την EBU standard. Αυτός ο μετρητής εντοπίζει την αύξηση και την               

εξασθένηση των κορυφών διάρκειας 10 millisecond. 

Η μέτρηση της έντασης του ψηφιακού σήματος υπολογίζεται σύμφωνα με την           

dBFS (Decibel Full Scale) κλίμακα. Η dBFS κλίμακα χρησιμοποιεί αρνητικούς αριθμούς           

για να αποδώσει την ένταση του σήματος και η ανώτερη τιμή που φτάνει είναι τα 0                

dBFS. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία πάνω από αυτήν την τιμή ψαλλιδίζεται. Όταν           

δηλαδή η τάση μιας αναλογικής πηγής ξεπερνάει τα 0 dBFS σε ένα μετατροπέα A/D, το               

τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει μετά την ψηφιοποίηση είναι μια ευθεία γραμμή στο            

επίπεδο των 0 dBFS.  97

 

Σχ. 4.21 Ψηφιοποίηση του αναλογικού σήματος 

 

Στο ψηφιακό σήμα χρησιμοποιούνται δύο βασικές μετρήσεις. Η μέτρηση των          

στιγμιαίων κορυφών (peak metering) και η κατά μέσο όρο ένταση της μέσης ενεργούς             

τιμής ισχύος (RMS-Root Mean Square- metering). Υπάρχουν ψηφιακοί μετρητές         

(multimeters) οι οποίοι προσφέρουν και τα δύο είδη μέτρησης. 

97 http://www.jimprice.com/prosound/db.htm 
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Οι μετρητές κορυφών εντοπίζουν τις αυξομειώσεις της έντασης του σήματος σε           

χρόνο των 22 microsecond και εμφανίζουν τις κορυφές που ξεπερνούν το           

προκαθορισμένο όριο. Το όριο αυτό είναι συνήθως μεταξύ του -1 με -3 dBFS, ώστε με               

αυτό το περιθώριο στο δυναμικό εύρος να εμφανίζονται και τα σήματα μικρότερης            

έντασης από -1dBFS. Έτσι ελέγχονται και οι κορυφές μικρότερου δυναμικού εύρους,           

που όταν βρεθούν σε διαδοχή, η ένταση τους προστίθεται, που έχει ως αποτέλεσμα την              

αλλοίωση του ακουστικού αποτελέσματος. Υπάρχει η περίπτωση ένας ψηφιακός         

μετρητής κορυφών να φτάνει στα 0 dBFS χωρίς να ακούγεται καθόλου παραμόρφωση.            

Στην πραγματικότητα μια μόνο κορυφή στα 0 dBFS δεν αναγνωρίζεται σαν αυξημένο            

επίπεδο έντασης. Το ανθρώπινο αυτί μπορεί να αντιληφθεί την αλλοίωση του σήματος            

που προέρχεται τουλάχιστον από τρία διαδοχικά στιγμιαία peak διάρκειας των 22           

microsecond. Όλα τα άλλα peak που εμφανίζονται στον ψηφιακό μετρητή κορυφών με            

διάρκεια μικρότερη των 10 millisecond, δεν επηρεάζουν την ακουστική συμπεριφορά          

του ήχου. Για αυτόν τον λόγο υπάρχουν και οι ψηφιακοί μετρητές ημι-κορυφής            

(quasi-peak meters), οι οποίοι εντοπίζουν τις εντάσεις των κορυφών σε χρόνο 10            

millisecond, όπως ακριβώς δηλαδή αντιδρούν και οι αναλογικοί μετρητές ΡΡΜ. Έτσι η            

μέτρηση των αντιληπτών κορυφών πλησιάζει σε αυτές που μπορεί να αντιληφθεί το            

ανθρώπινο αυτί. 

99 



 

98

 

Σχ. 4.22 Η απόκριση του ανθρώπινου αυτιού στην ένταση σε σχέση με το χρόνο 

http://www.feilding.net/sfuad/musi3012-01/html/lectures/007_hearing_II.htm

 

Στο σχήμα φαίνεται η απόκριση του ανθρώπινου αυτιού στην ένταση σε σχέση με το              

χρόνο. Η σχέση τους είναι αντιστρόφως ανάλογη για τους ήχους που διαρκούν μέχρι και              

200 ms. Αυτό αποδεικνύει πως το ανθρώπινο αυτί αντιλαμβάνεται απόλυτα τις           

αυξομειώσεις της έντασης που γίνονται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 200 ms.            

Όλες οι άλλες πιο σύντομες αυξομειώσεις και κορυφές που εμφανίζονται στον ήχο, όσο             

μικρότερη διάρκεια έχουν, τόσο λιγότερο αντιληπτές γίνονται.  99

98 Φουσέκης Σταμάτης,Θεωρία και τεχνικές στο Audio Mastering,  πτυχιακή εργασία (Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νήσων, 
Τμήμα Τεχνολογίας ¨Ηχου και Μουσικών Οργάνων) 
99 http://www.feilding.net/sfuad/musi3012-01/html/lectures/007_hearing_II.htm 
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4.8 Γενικές ρυθμίσεις για τη συμπίεση 

 

Oι ακραίες ρυθμίσεις του συμπιεστή τις περισσότερες φορές επιφέρουν αρνητικά          

αποτελέσματα στο σήμα. Για παράδειγμα, το πολύ χαμηλό threshold με πολύ υψηλό            

ratio κάνει το κομμάτι να κυμαίνεται σε ένα συνεχές επίπεδο, χάνοντας όλη του τη              

δυναμική αξία. Το πολύ γρήγορα attack μπορεί να βελτιώσει τις απότομες μεταβολές            

της τάσης, που εμφανίζονται κατά κύριο λόγο από τα κρουστά και ιδιαίτερα το             

ταμπούρο, μειώνοντας όμως την κύρια ενέργεια αυτών των οργάνων. Αν το release            

είναι πολύ αργό, τότε ο συμπιεστής δε θα προλαβαίνει να επαναφέρει όσα σήματα είναι              

μικρότερα του threshold στη φυσική τους ένταση. Γενικά οι ισορροπημένες τιμές στον            

συμπιεστή επιφέρουν και την πιο ομαλή και φυσική συμπίεση στον ήχο, ιδιαίτερα στην             

περίπτωση του mastering όπου η συμπίεση αφορά ολόκληρο το μουσικό υλικό.  100

Για τον έλεγχο των κορυφών καλό θα ήταν η τιμή του threshold να βρίσκεται λίγο               

πιο πάνω από τον μέσο όρο των RMS εντάσεων, ώστε να αποφεύγεται η συμπίεση και               

του γενικότερου δυναμικού εύρους. Η αναλογία μείωσης της έντασης των κορυφών           

συνηθίζεται με το ratio στο 2.5:1, ενώ για πιο ακριβή έλεγχο και των πιο σύντομων               

κορυφών βοηθάει η επιλογή hard knee και peak-sensing συμπίεσης. Σε περίπτωση που            

χρειάζεται συμπίεση ολόκληρη η μίξη για την πιο ομαλή μείωση του συνολικού            

δυναμικού της εύρους, το ratio συνηθίζεται να είναι σε χαμηλά επίπεδα 1.1:1 με 1.4:1              

100 Bob Katz,The secret of mastering engineer , booklet t.c electronic 
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και το threshold 25 με 30 dB κάτω από τη μέση τιμή των εντάσεων των κορυφών. Οι                 

τιμές attack και release γενικά είναι καλό να είναι ισορροπημένες μεταξύ τους, περίπου             

γύρω στα 250 ms.  101

 

4.9 Multi-band συμπίεση 

 

Το πιο σύνηθες πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά τη συμπίεση του συνόλου           

είναι η ανομοιόμορφη και άσκοπη μείωση της περιοχής των υψηλών και μεσαίων            

συχνοτήτων. Αυτό συμβαίνει γιατί η μεγαλύτερη ενέργεια βρίσκεται στις χαμηλές          

συχνότητες, με αποτέλεσμα ο συμπιεστής να ενεργοποιείται κυρίως σύμφωνα με τις           

δυναμικές των μπάσων οργάνων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός στιγμιαίου          

δυνατού χτυπήματος της κάσας ή και του μπάσου, με την ενεργοποίηση του συμπιεστή             

θα μειωθεί η ένταση του συνόλου σε αυτό το χρονικό σημείο, προκαλώντας            

αναπόφευκτα και την άσκοπη μείωση της έντασης των πιο υψηλών περιοχών. 

Επίσης με την συμπίεση αναδεικνύονται οι εσωτερικές φωνές του μουσικού          

υλικού. Τα όργανα τα οποία ήταν στο βάθος του συνόλου έρχονται μπροστά και οι              

φυσικές δυναμικές, το βάθος, το πλάτος και ο χώρος υποβαθμίζονται. Δεν πρέπει όμως             

κάθε όργανο να ακούγεται μπροστά. 

Για τον καλύτερο έλεγχο αυτών των φαινομένων κατά την συμπίεση στο           

mastering χρησιμοποιείται συνήθως η multi-band συμπίεση. Ένας συμπιεστής        

101 http://media.soundonsound.com/sos/jan01/articles/advanced.asp 
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multi-band διαχωρίζει το εισαρχόμενο σήμα σε διαφορετικές ζώνες, ώστε να          

επιτυγχάνεται η συμπίεση κάθε περιοχής ξεχωριστά. Με τη δυνατότητα διαφορετικών          

ρυθμίσεων για κάθε περιοχή ξεχωριστά, ο multi-band συμπιεστής επιτρέπει τον ακόμα           

καλύτερο έλεγχο των κορυφών. Επιπλέον μπορεί να αναδείξει ορισμένα στοιχεία της           

μίξης που αρχικά φαίνονταν αδύναμα, όπως το μπάσο, η κάσα, η φωνή, οι κιθάρες, το               

ταμπούρο κ.α. Αλλάζοντας ριζικά την τονικότητα της μίξης. Για παράδειγμα, οι ήχοι            

σύντομης διάρκειας, συνήθως οι κρουστοί, περιέχουν περισσότερη ενέργεια υψηλών         

συχνοτήτων. Έτσι με διακριτική συμπίεση στις υψηλές συχνότητες, το οποίο          

επιτυγχάνεται με πολύ υψηλό threshold και χαμηλό ratio, οι εφήμεροι ήχοι γίνονται πιο             

αισθητοί, ενώ παράλληλα τονίζεται και το sustain των ήχων μεγαλύτερης διάρκειας. Σε            

μια άλλη περίπτωση πιο έντονης συμπίεσης στην περιοχή των μεσαίων συχνοτήτων,           

θα ενισχύονταν τα φωνητικά. Αντίστοιχα με την αύξηση του gain control στην περιοχή             

των χαμηλών συχνοτήτων, θα ενισχυόταν το μπάσο.  102

 

102 Φουσέκης Σταμάτης,Θεωρία και τεχνικές στο Audio Mastering,  πτυχιακή εργασία (Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νήσων, 
Τμήμα Τεχνολογίας ¨Ηχου και Μουσικών Οργάνων) 
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Σχ. 4.23 Multi band compressor 

https://music.tutsplus.com/tutorials/how-to-use-multi-band-compression-in-mixing-and-mastering--audio-1904 

 

4.10 Μείωση του θορύβου 

 

Ένας θόρυβος μπορεί να είναι συνεχής, που συνήθως περιλαμβάνει τα δυναμικά           

χαρακτηριστικά, ή αυθόρμητος, ο οποίος είναι διακεκομμένος. Ο συνεχής θόρυβος          

διακρίνεται σε ευρυζωνικό και τονικό. Ο ευρυζωνικός θόρυβος διαθέτει χαρακτηριστικά          

απόκρισης συχνοτήτων, όμως δεν έχει κανένα στοιχείο που να τον καθιστά           

αναγνωρίσιμο. Ο ευρυζωνικός θόρυβος χαρακτηρίζεται επίσης και ως λευκός (ευρείας          

ζώνης με ανοδική απόκριση υψηλών συχνοτήτων), ροζ (τύπος wide band με επίπεδη            

απόκριση υψηλών συχνοτήτων), βουητό (περιορισμένης ζώνης με έναν διακριτικό         

μπάσο χαρακτήρα), ή σφύριγμα (περιορισμένης ζώνης με έντονα στοιχεία στο πεδίο           
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από 2 ως 10 kHz). O τονικός θόρυβος περιέχει ευδιάκριτα συστατικά στοιχεία σε μία ή               

περισσότερες συχνότητες.  103

Κατά τη διαδικασία της αποθορυβοποίησης (denoising), χρησιμοποιούνται       

διάφοροι επεξεργαστές, όπου ο καθένας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια μέθοδος          

αποθορυβοποίησης είναι η απλή ισοστάθμιση. Ένα απόσπασμα με έναν ενοχλητικό          

θόρυβο σαν κάποιο είδος συριγμού που δεν περιέχει κανένα όργανο υψηλής           

συχνότητας, μπορεί να αντιμετωπιστεί με έναν απλά ισοσταθμιστή υψηλών         

συχνοτήτων. Τα P-pops είναι ένας σχετικός με το σήμα θόρυβος άρα και ένα είδος              

παραμόρφωσης και δεδομένου ότι είναι κυρίως χαμηλής συχνότητας, μπορούν να          

αντιμετωπιστούν με ένα υψιπερατό φίλτρο, μέχρι περίπου τα 100 Hz.  104

O τονικός θόρυβος μπορεί να μειωθεί με τη χρήση ενός στενοζωνικού           

(narrowband) φιλτραρίσματος. Το λειτουργικό όριο του Q είναι από 40 ως περίπου 100             

πριν τα φίλτρα ξεκινήσουν να παράγουν ανεπιθύμητα τεχνουργήματα που         

παραπέμπουν σε κουδούνισμα. Το No- Noise από την εταιρεία Sonic Solutions έχει μια             

σύνθετη επιλογή φιλτραρίσματος που επιτρέπει την εισαγωγή πολλών στενοζωνικών         

φίλτρων υψηλής ανάλυσης, κατάλληλων για τα είδη των βόμβων. 

Οι τεχνικές συμπίεσης που χρησιμοποιούνται στο mastering μπορούν να         

φανερώσουν τον θόρυβο στο αρχικό υλικό ο οποίος προέρχεται από την ταινία, την προ              

ενίσχυση, τα όργανα και δημιουργεί πρόβλημα. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η συμπίεση           

επιδεινώνει τον θόρυβο, τα συστήματα επέκτασης/αποσυμπίεσης είναι η λύση αυτού          

του προβλήματος.  

103  Bob Katz,Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ.139 
104  Bob Katz,Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ.140-141 
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Οι σύνθετοι ευρυζωνικοί μειωτές θορύβου είναι καθοδικοί αποσυμπιεστές με         

πολλά εύρη συχνοτήτων. Εκείνοι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν θορυβικά         

αποτυπώματα μπορούν να υπολογίζουν το κατώτατο όριο επέκτασης/αποσυμπίεσης        

κάθε εύρους ζώνης συχνοτήτων, τα οποία έπειτα μπορεί να συντονιστεί από το            

χειριστή. Προγράμματα όπως είναι τα Algorithmix, Noise Free, Cedar Denoise και Sonic            

Solutions, δουλεύουν καλύτερα με την εφαρμογή του αποτυπώματος.  

Τα declickers επίσης ελέγχουν τα ανεπιθύμητα φαινόμενα. Με μια μορφή          

αυτόματου declicking μπορεί να παραμορφώσει τις κορυφογραμμές στιγμιαίας ισχύος         

(peaks) σε μια κυματομορφή οργάνων με υψηλές συχνότητες. Αν υπάρχουν          

ανεπιθύμητοι ήχοι χαμηλώνεται η ευαισθησία και στη συνέχεια γίνεται χειροκίνητη          

επέμβαση με χειρουργική ακρίβεια.  105

Ένα decrackler ή descratcher μπορεί να μαλακώσει ή να αφαιρέσει αποτελεσματικά           

την παραμόρφωση. Το declip αφαιρεί την οφειλόμενη σε ψαλιδισμό παραμόρφωση. Το           

Retouch καθώς και το Algorithm Renovator μπορούν να αφαιρέσουν θορύβους τους           

οποίους κανένα προηγούμενο σύστημα δε θα μπορούσε να χειριστεί, όπως π.χ. το            

τρίξιμο μιας καρέκλας, φωνές ανθρώπων που μιλούν στη μέση μιας ηχογράφησης. Το            

Dethump της εταιρείας Cedar εξειδικεύεται στους μακρόσυρτους υπόκωφους θορύβους         

χαμηλών συχνοτήτων και για οξείς ήχους (scratch).  106

 

 

 

105  Bob Katz,Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ.141 
106  Bob Katz,Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ.142 
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4.11 Dithering, μείωση της ανάλυσης 

 

Tη σημερινή εποχή το format των μουσικών κομματιών έχει συγκεκριμένο          

sample και bit-rate των 44,1 Hz στα 16 bit. Αναγκαστικά λοιπόν είναι απαραίτητη η              

μείωση της ανάλυσης του τελικού ηχητικού υλικού μετά τη διαδικασία του mastering.            

Aυτό γίνεται με τις διαδικασίες bit depth conversion (μετατροπή ανάλυσης σε bit) και             

resampling (μετατροπή συχνότητας δειγματοληψίας). Αυτές οι διαδικασίες μειώνουν την         

ποιότητα του ήχου, επειδή επεμβαίνουν στα δύο βασικά στοιχεία του ψηφιοποιημένου           

ήχου, το bit rate και το sample rate. 

Το dithering είναι η διαδικασία κατά την οποία προστίθεται ένας ιδιαίτερα           

χαμηλόφωνος θόρυβος στο πρωτογενές σήμα, εντάσεως 3-5 dB. Ο θόρυβος αυτός           

εφαρμόζεται στο επίπεδο που βρίσκεται η εσφαλμένα τετραγωνισμένη μορφή που          

δημιουργείται κατά την ψηφιοποίηση ή και την μείωση της ανάλυσης. Το ανθρώπινο             107

αυτί συνηθίζει να αγνοεί τους μονότονους ήχους, σύμφωνα με την ψυχοακουστική.           

Επομένως, στο dithering η διακεκομμένη ψηφιακή παραμόρφωση, αντικαθίσταται από         

ένα συνεχόμενο μονότονο θόρυβο που λέγεται dithering.  

107  Bob Katz,Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ. 50 
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Σχ. 4.24 Φασματική ανάλυση ημιτονοειδούς κυματομορφής των 100 Hz με ανάλυση στα            

24 bit. 

 

 

Σχ. 4.25 Φασματική ανάλυση της κυματομορφής που παρουσιάζεται στο προηγούμενο          

σχήμα μετά τη μείωση στα 16 bit. 
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Σχ. 4.26 Φασματική ανάλυση της κυματομορφής που παρουσιάζεται στο πρώτο σχήμα           

μετά τη μείωσή της στα 16 bit χωρίς dither με το πράσινο χρώμα και της ίδιας                

κυματομορφής μετά τη μειωσή της στα 16 bit με dither, μπλε χρώμα.  108

http://www.tnt-audio.com/sorgenti/dither_e.html 

 

 

 

 

 

 

108 Dither Explained, An explanation and proof of the benefit of dither for the audio engineer, By Nika Aldrich, April 25, 
2002 
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4.12 Loudness war  

 

Ένα υψηλό επίπεδο έντασης επιτρέπει στο ανθρώπινο αυτί να απομονώνει πιο           

εύκολα τον ήχο από τους φυσικούς θορύβους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η            

ψευδαίσθηση πως ακούγεται καλύτερα. Έχει παρατηρηθεί πως όταν οι ακροατές          

ψάχνουν ένα ραδιοφωνικό σταθμό για να συντονιστούν, έχουν την τάση να σταματούν            

σε σταθμούς με υψηλότερο επίπεδο έντασης. Όταν ρωτήθηκαν γιατί, απάντησαν πως           

ακούγονταν καλύτερα από τους άλλους σταθμούς. 

Με αυτό το σκεπτικό ξεκίνησε και ο πόλεμος εντάσεων στη μουσική βιομηχανία,            

θεωρώντας πως οι δισκογραφικές εταιρείες θα έχουν μεγαλύτερη επιτυχία σε          

παραγωγές που ακούγονται πιο δυνατά. Έτσι υιοθετήθηκε από τους τεχνικούς          

mastering τεχνικές αύξησης της συνολικής έντασης των κομματιών. Αυτές οι τεχνικές           

βασίζονται στον περιορισμό του συνολικού δυναμικού εύρους και των κορυφών, ώστε           

να υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της γενικότερης έντασης, χωρίς το σήμα να            

παραμορφώνει. Αυτό είχε και έχει έως και σήμερα την συνέπεια ενδυνάμωσης της            

έντασης χρόνο με το χρόνο, και παράλληλα την όλο και μεγαλύτερη μείωση του             

δυναμικού εύρους των κομματιών. Το τελευταίο βοηθήθηκε και από τον σύγχρονο           

τρόπο διασκέδασης, που σχετίζεται με την παρατεταμένη έκθεση σε δυνατή μουσική.  109

109 Φουσέκης Σταμάτης,Θεωρία και τεχνικές στο Audio Mastering,  πτυχιακή εργασία (Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νήσων, 
Τμήμα Τεχνολογίας ¨Ηχου και Μουσικών Οργάνων) 
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Σχ. 4.27 Loudness war με την πάροδο του χρόνου 

http://anotherbloodymetalblog.blogspot.gr/2012/09/loudness-means-war-but-not-loudness-war.html 

 

Aπό τις κυματομορφές παρατηρείται ότι οι σύγχρονες απαιτήσεις του ακροατή          

οδηγούν το τελικό ηχητικό απόσπασμα να δέχεται τόση επεξεργασία, που στο           

αποτέλεσμά του να κυριαρχεί η ένταση και η παραμόρφωση. 

 

 

Αύξηση της έντασης 

 

Η μεγιστοποίηση της έντασης κυρίως επιτυγχάνεται με την υπερσυμπίεση του          

υλικού και τη συνολική αύξηση στην έξοδο. Η βασική λογική της υπερσυμπίεσης είναι η              

μείωση της έντασης των πιο δυνατών σημάτων, πλησιάζοντας τα επίπεδα της έντασης            

των πιο αδύναμων. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το συνολικό δυναμικό εύρος του             

κομματιού και δίνεται μεγαλύτερο περιθώριο στην συνολική αύξηση της έντασης, χωρίς           
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το σήμα να ξεπερνάει το όριο των 0 dBFS. Η κύρια τεχνική που χρησιμοποιείται στο               

mastering για τη μεγιστοποίηση της συνολικής έντασης βασίζεται στο limiting. 

To limiting πρακτικά είναι μια συμπίεση με πάρα πολύ υψηλό ratio, γενικά πάνω             

από 10:1 μέχρι και 0:1 και πολύ γρήγορο attack. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν το               

σήμα φτάσει στην τιμή του threshold, να σταθεροποιείται σε αυτό το επίπεδο έντασης.             

Αυτού του είδους η συμπίεση πρωτοεμφανίστηκε στο ραδιόφωνο για την προστασία των            

πομπών από τα δυνατά σήματα. Στο mastering χρησιμοποιείται για τη μεγιστοποίηση της            

έντασης. Με το limiting υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του gain control, που σημαίνει             

παράλληλα και αύξηση της αντικειμενικής έντασης του κομματιού, μέχρι και το σήμα να             

μην ξεπερνάει τα 0dBFS (clipping). Για την αποτελεσματικότερη αποφυγή του clipping, ο            

limiter θα πρέπει να αντιδράει πάρα πολύ γρήγορα, ώστε να προλαβαίνει την συμπίεση             

και των πιο σύντομων κορυφών. Στην πραγματικότητα ένας αναλογικός limiter, όσο           

γρήγορο attack και αν έχει, μια καθυστέρηση στην αντίδρασή του είναι αναπόφευκτη.            

Φυσικά κάποια clips δε γίνονται αντιληπτά από τον άνθρωπο και μπορούν να αγνοηθούν.             

Η διάρκειά τους όμως θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σύντομη, γιατί ακόμα και οι κορυφές               

που δεν είναι αντιληπτές στο ανθρώπινο αυτί μπορεί να μεταφραστούν σε παραμόρφωση            

κατά τη βιομηχανική τύπωση του CD. 

Κάποιοι ψηφιακοί limiters ρυθμίζονται με σκοπό να επιτρέπουν σήματα μικρής          

διάρκειας και να ξεπερνούν τα 0 dBFS. Η διάρκεια αυτών των σημάτων όμως δε θα               

πρέπει να ξεπερνάει το 1 ms, το οποίο στο sample rate του CD αντιστοιχεί σε 44                

συνεχόμενα peak. 
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Για αυτόν τον λόγο από πολλούς τεχνικούς χρησιμοποιείται και μία πιο           

πρόσφατη τεχνική το digital “BRICKWALL” limiting. Είναι μια ψηφιακή υπερσυμπίεση,          

που για να προλάβει τον πραγματικό χρόνο του σήματος, διαβάζει το εισαρχόμενο σήμα             

πριν φτάσει στο gain control. Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή μιας πολύ μικρής             

καθυστέρησης στο εισαρχόμενο σήμα, της τάξεως των 3-4 ms, και τη δρομολόγησή του             

στο side-chain κύκλωμα, πριν αυτό φτάσει στο gain control. Λόγω του ότι αναγνωρίζεται             

το σήμα πριν αυτό επεξεργασθεί, αυτού του είδους η συμπίεση αποκαλείται και ‘look             

ahead’ συμπίεση. 

Σε μερικές περιπτώσεις για την αύξηση της έντασης ενός κομματιού          

χρησιμοποιείται και μια τεχνική που βασίζεται στην σκόπιμη παραμόρφωση του          

σήματος και αποκαλείται ως clipping. Έχει παρατηρηθεί με ψυχοακουστικά τεστ πως το            

παραμορφωμένο σήμα ο ανθρώπινος εγκέφαλος το μεταφράζει ως σήμα δυνατής          

έντασης. Με αυτή τη λογική, η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται με την υπερφόρτωση του             

αναλογικού σήματος σε ένα A/D μετατροπέα, έχοντας ως αποτέλεσμα το αναπόφευκτο           

κλιπάρισμα του σήματος κατά την έξοδό του. Έτσι αυξάνεται η γενικότερη ένταση και             

μειώνεται το δυναμικό εύρος, καθώς όλα τα σήματα που υπερβαίνουν τα 0dBFS            

ισοπεδώνονται, δημιουργώντας παραμόρφωση.  110

 

 

 

110 Φουσέκης Σταμάτης,Θεωρία και τεχνικές στο Audio Mastering. χρήση DAWs στην mastering 
επεξεργασία,  πτυχιακή εργασία (Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νήσων, Τμήμα Τεχνολογίας ¨Ηχου και Μουσικών Οργάνων). 
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Φασματικός Αναλυτής (Spectrum Analyzer) 

 

Προς το τέλος της επεξεργασίας χρησιμοποιείται ένας φασματικός αναλυτής         

(Spectrum Analyzer). Ο φασματικός αναλυτής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που δίνει           

τη δυνατότητα της οπτικής συχνοτικής ανάλυσης σύμφωνα με την ηχητική συμπεριφορά           

και απόκριση του ηχητικού συστήματος μέσα σε οποιονδήποτε χώρο ή του ήχου μιας             

ηχητικής πηγής. Με τη χρησιμοποίηση ενός αναλυτή ηχητικού φάσματος για την           

ηχητική ισοστάθμιση της ακουστικής του χώρου εξασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή          

ακρίβεια στην ισοστάθμιση και αντιστάθμιση. Οι συχνότητες που εμφανίζονται στον          

οριζόντιο άξονα της οθόνης ξεκινούν από αριστερά από τα 20 Hz και καταλήγουν δεξιά              

στα 20 kHz, ενώ οι στάθμες τους παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε μία σε κάθετους              

άξονες.   111

 

 

 

Σχ. 4.28 Φασματικός αναλυτής 

http://www.sparkmeasure.com/eng/model-702-e4440a-psa-spectrum-analyzer--3-hz---26-5-ghz-.html 

111 Παύλος Σαπουτζής, Live Sound: Μιξάροντας Θεωρία με Πράξη,  (Αθήνα: Eκδόσεις π3, 2015), σελ.338 
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Η ιστορική εξέλιξη της ηχητικής ανάλυσης ξεκινά από τους εργαστηριακούς          

παλμογράφους ενός καναλιού και στη συνέχεια δύο. Μετά ακολούθησε ο αναλυτής Real            

Time Analyzer (R.T.A.), στη συνέχεια ο αναλυτής Fast Fourier Transform, που ήταν            

ιδιαίτερος αλγόριθμος μετασχηματισμού κατά την ανάλυση Fourier και τέλος ο          

φασματογράφος ανάλυσης Fourier. 

Ο αναλυτής Real Time Analyzer (R.T.A.) αποτελεί την πιο κοινή ηλεκτρονική           

συσκευή ηχητικής ανάλυσης και αποτελείται από  

● τη γεννήτρια ροζ θορύβου 

● Την οθόνη των οπτικών ενδείξεων led ή display υπολογιστή σε ανάλυση ⅓ της             

οκτάβας 

● Το τμήμα μικροφωνικής εισόδου για την εφαρμογή και χρήση της εισόδου του            

ειδικού μετρητικού μικροφώνου που συνοδεύει τη συσκευή ή που προτείνει ο           

κατασκευαστής.  112

 

 

 

112 Παύλος Σαπουτζής, Live Sound: Μιξάροντας Θεωρία με Πράξη,  (Αθήνα: Eκδόσεις π3, 2015), σελ.338  
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Κεφάλαιο 5 

 

Μέσα μεταφοράς και αποθήκευσης 

 

5.1 Συσκευές μεταφοράς των master tapes 

 

Τα στούντιο ηχογράφησης στέλνουν στα στούντιο mastering τις τελικές μίξεις στα           

πιο διαδεδομένα μέσα καταγραφής (format), για να γίνει η mastering επεξεργασία           

(master tape), ή για να γίνει re-mastering σε μουσικά έργα που έχουν κυκλοφορήσει με              

παλαιότερα formats (Lp, ταινία 4track κ.α). Μερικά από τα πιο γνωστά formats που             

στέλνονται για mastering είναι τα εξής: 

 

Ταινία ½” και ¼” 

Είναι το καλύτερο ποιοτικά μέσο καταγραφής της τελικής μίξης και αυτό που            

προτιμούν τα στούντιο ηχογράφησης και mastering. Συγκεκριμένα η ταινία ½” σε           

ταχύτητα 30 ips (inches per second) θεωρείται καλύτερο μέσο ακόμα και από ψηφιακές             
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μίξεις σε ανάλυση 96 kHz/24 bit. Αυτή η ταινία έχει μεγάλο εύρος συχνοτήτων και              

πλούσιες αρμονικές. Όμως δε χρησιμοποιείται αρκετά, λόγω της δυσχρηστίας του στο           

editing και του ακριβού κόστους της ταινίας. 

 

Digital Audio Tape (DAT) 

Η κασέτα DAT δημιουργήθηκε από τη Sony το 1987, ήταν ένα από τα πιο              

διαδεδομένα μέσα καταγραφής της μίξης τα τελευταία χρόνια. Όμως δε θεωρείται πλέον            

η ιδανικότερη λύση ποιοτικά, εφόσον η υψηλότερη επιτρεπόμενη ανάλυση καταγραφής          

της είναι στα 48 kHz/16 bit. Είναι αρκετά πρακτική λόγω του πολύ μικρού της μεγέθους               

(73 mm * 54mm), ενώ μπορεί να καταγράψει μέχρι και 120 λεπτά ηχητικού υλικού.  113

 

Σχ. 5.1 κασέτα DAT 

http://www.currybet.net/cbet_blog/2008/07/a-lifetime-of-lost-playlists-p-8.php 

 

Audio CD-R, DVD-R, σκληρός δίσκος 

Με τη διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών το audio CD-R (44.1 kHz/16 bit)            

επικράτησε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σαν τελικό μέσο καταγραφής των τελικών            

μίξεων. Τη σημερινή εποχή δεν αποτελεί μια τόσο καλή επιλογή, επειδή συγκριτικά τεστ             

έδειξαν ότι σε παράλληλη εγγραφή το DAT ακούγεται σχεδόν πάντα καλύτερα. Πλέον σε             

113 https://sites.google.com/site/ampexnagra/decca-digital-audio-mastering-system 
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όλα σχεδόν τα στούντιο ηχογραφήσεων και μίξης πολλές δουλειές μιξάρονται από           

συστήματα σε σκληρό δίσκο, όπου γίνεται και μια πρώτη επεξεργασία. Επομένως, η            

καλύτερη ποιοτικά μέθοδος είναι η αποθήκευση των master tracks σε ένα DVD-R ή             

σκληρό δίσκο με τη μορφή ψηφιακών δεδομένων ήχου. Η αποθήκευση αυτή μπορεί να             

γίνει σε Audio Interchange File Format (aiff) για περιβάλλον Macintosh, ή σε waveform             

Audio File Format (wav) για περιβάλλον Windows, με τη δυνατότητα αποθήκευσης σε            

πολύ μεγαλύτερη ανάλυση, έως και 96 kHz στα 24 bit.  114

 

5.2 Συσκευές δημιουργίας και μεταφοράς του τελικού       

μέσου 

 

Όταν το υλικό έχει μετατραπεί στην στάνταρ ανάλυση των 44.1 kHz/16 bit του             

CD, είναι έτοιμο για την αποθήκευσή του στο τελικό μέσο, για να σταλεί στο εργαστήριο               

της βιομηχανικής τύπωσης. Το μέσο μεταφοράς θα πρέπει να διασφαλίσει σε αυτό το             

στάδιο την ποιότητα του υλικού για τη δημιουργία πλέον του glass master και την              

τύπωσή του σε CD. Διάφορα γνωστά μέσα μεταφοράς είναι τα εξής: 

 

DDP (Disc Description Protocol) 

114 Φουσέκης Σταμάτης,Θεωρία και τεχνικές στο Audio Mastering,  πτυχιακή εργασία (Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νήσων, 
Τμήμα Τεχνολογίας ¨Ηχου και Μουσικών Οργάνων). 
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To DDP είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο βασίζεται στο 8 mm Exabyte format και τα               

τελευταία χρόνια έχει γίνει το στάνταρ για τη δημιουργία του Glass Master. Έχει             

λιγότερα ψηφιακά λάθη από κάθε άλλο μέσο για mastering. Επίσης ξεπερνάει το όριο             

των 74 λεπτών ενός CD.  

 

Sony PCM-1630 

Κατασκευάστηκε το 1969. Αν και έχει σταματήσει να παράγεται, χρησιμοποιείται          

ακόμα για την παραγωγή CD. Είναι ένας ψηφιακός επεξεργαστής, ο οποίος           

συνεργάζεται με μια συσκευή, την Sony DMR 4000 ή την BVU-800, που δέχεται την              

κασέτα U-matic video των ¾ της ίντσας.  

 

Σχ. 5.2 Sony PCM-1630 

http://en.audiofanzine.com/analog-digital-converter/sony/PCM-1630/medias/pictures/a.play,m.8958.html  

 

 

 

CD-R 

Είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείται πολύ πιο σπάνια και για ερασιτεχνικές           

δουλειές, για να σταλεί στο εργαστήριο δημιουργίας του glass master. Δεν είναι το πιο              

αξιόπιστο όσον αφορά την ποιότητα της εγγραφής και την ανθεκτικότητά του. Γενικά τα             
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CD-ROM του Yellow Book Standard που χρησιμοποιείται για ψηφιακά δεδομένα τα           

οποία υφίστανται επαλήθευση ανά bit, επιτρέπουν το κάψιμο οποιουδήποτε CD-ROM          

στη μέγιστη ταχύτητα που προσφέρεται από τη μηχανή αντιγραφής, κερδίζοντας χρόνο,           

αλλά με ένα ακαθόριστο αποτέλεσμα. Το παλαιότερο audio standard CD-R, με τις            

προδιαγραφές ψηφιακού ήχου ανάλυσης που ορίζονται από το Red Book στα 16 bit και              

με συχνότητα δειγματοληψίας στα 44.1 kHz, είναι ακόμα περισσότερο επιρρεπές σε           

λάθη. Ο αριθμός των λαθών και των jitter αυξάνεται ανάλογα με την ταχύτητα             

αντιγραφής. Το πρωτόκολλο καψίματος ενός audio CD-R επιτρέπει ένα ποσοστό λαθών           

έως 3%, το οποίο αντιπροσωπεύει έναν εντυπωσιακό αριθμό 220 λαθών το           

δευτερόλεπτο. Όταν κάποιο υλικό προορίζεται για βιομηχανική παραγωγή και σταλεί          

στο εργαστήριο σε μορφή CD-R, θα πρέπει πάντα να καίγεται με την τεχνική Disk at               

Once και όχι Track at Once και με τερματισμό της εγγραφής (close session).  115

 

 

5.3 Συσκευές αποθήκευσης του τελικού μέσου 

 

Μετά τη δημιουργία και αποστολή του τελικού μέσου στο εργαστήριο τύπωσης,           

το μουσικό προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται. Το μέσο αποθήκευσης σε αυτή την            

περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίσει την ποιότητα του υλικού κατά το πέρας του             

115  Bob Katz,Mastering Audio: The art and the science,  (Orlando: focal press, 2002), σελ.93 

120 



 

χρόνου. Πέρα από τους σκληρούς δίσκους που χρησιμοποιούνται για αυτό τον σκοπό,            

η αποθήκευση του τελικού μέσου πραγματοποιείται για μεγαλύτερη ασφάλεια και μέσω           

ψηφιακών κασετών που έχουν τη δυνατότητα μεγάλου χώρου αποθήκευσης και          

γρήγορης μεταφοράς δεδομένων. Μερικές συσκευές αποθήκευσης είναι οι εξής:  

 

 

DDS (Digital Data Storage) 

Για την αποθήκευση αρχείων είναι διαδεδομένη η ψηφιακή κασέτα DDS, γνωστή           

και ως 4mm tape. Η πέμπτη γενιά της, η DAT 320, έχει χωρητικότητα 160 GB με                

ταχύτητα μεταφοράς μέχρι και 12MB/s.  116

 

Σχ. 5.3 DDS 

http://www.storagenewsletter.com/rubriques/tapes/tandberg-dat320-sony-hp/ 

 

 

AIT (Advanced Intelligent tape) 

H αποθήκευση γίνεται σε Exabyte format. Η ιδιαιτερότητα της AIT είναι το            

memory in cassette (MIC), ένα microchip που είναι τοποθετημένο στην κασέτα και            

116 
http://www.quantum.com/serviceandsupport/softwareanddocumentationdownloads/dat320drives/index.aspx 
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αναγνωρίζει που βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία της ταινίας αποθηκευμένα         

κομμάτια πληροφοριών. 

 

Σχ. 5.4 AIT 

http://www.databackuptapes.com/ait-tapes/ait-2-tapes.html  

 

 

DLT (Digital Linear Tape) 

Η κασέτα DLT της ½ ίντσας είναι ένα μέσο αποθήκευσης που έχει χωρητικότητα             

μέχρι και 40 GB. Η τελευταία εξελιγμένη μορφή της είναι η Super DLT II tape με                

χωρητικότητα μέχρι και 300 GB και ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων μέχρι και 36 MB/s.             

Λόγω της μεγάλης χωρητικότητας το TDL έχει γίνει το βασικό format για DVD mastering.             

 117

 Σχ. 5.5 DLThttp://www.elec-intro.com/cms/plus/view.php?aid=10635

 

117  Φουσέκης Σταμάτης,Θεωρία και τεχνικές στο Audio Mastering,  πτυχιακή εργασία (Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νήσων, 
Τμήμα Τεχνολογίας ¨Ηχου και Μουσικών Οργάνων). 
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5.4 Σειρά κομματιών σε ένα album 

 

Για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου μουσικού άλμπουμ σημαντικό ρόλο παίζει η           

σειρά των κομματιών, αλλά και η διάρκεια των μεταξύ τους παύσεων. Ο στόχος είναι να               

παραμείνει αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατή καθ’ όλη τη διάρκεια της ακρόασης του             

άλμπουμ. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με τη συνεργασία του μηχανικού          

mastering και του παραγωγού. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μέθοδος, αλλά          

συνηθίζεται στα σύγχρονα είδη μουσικής το πρώτο κομμάτι να έχει μικρή διάρκεια με             

σχετικά γρήγορο tempo. Όταν ακολουθεί κομμάτι με αρκετά διαφορετικό tempo από το            

προηγούμενο, συνηθίζεται να υπάρχει μεγαλύτερη παύση μεταξύ των δύο, ώστε να           

γίνεται η μετάβαση του ρυθμού πιο ομαλά στον ακροατή. 
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Κεφάλαιο 6 

Παράδειγμα audio mastering επεξεργσίας 

 

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο έγινε το mastering σε              

ένα μουσικό κομμάτι που ηχογραφήθηκε από τους φοιτητές του ΤΜΕΤ. Στο κομμάτι            

χρησιμοποιήθηκαν τα εξής όργανα: φλάουτο, τρομπόνι, κλασική κιθάρα, ακουστική         

κιθάρα, πιάνο, ηλεκτρικό μπάσο, τύμπανα και φωνή. Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο            

του τμήματος με τη μέθοδο overdubbing. Το υλικό που ηχογραφήθηκε αποθηκεύτηκε σε            

ένα ψηφιακό αρχείο τύπου Wav πριν γίνει το mastering. Η επεξεργασία mastering            

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση DAW και plug-ins.  

Ο στόχος αυτού του παραδείγματος είναι να παρουσιάσει πώς ακούγεται ένα            

κομμάτι πριν και μετά το mastering. Με τη βοήθεια των ψηφιακών εργαλείων γίνεται η              

κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να γίνει σύγκριση του αρχικού υλικού με το           

επεξεργασμένο για να φανεί η επίδραση του mastering στο τελικό αποτέλεσμα.  
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Αρχικά έγινε ισοστάθμιση, η οποία ρυθμίστηκε με βάση τα συμπεράσματα που           

προέκυψαν από την ακρόαση και την ανάλυση του υλικού. Χρησιμοποιήθηκε plug-in           

από τη Sony.  

Κρίθηκε κατάλληλο να υπάρχει μια ενίσχυση στις χαμηλές συχνότητες, για να           

είναι περισσότερο τονισμένο το μπάσο, καθώς το κομμάτι ανήκει στην κατηγορία της            

ποπ μουσικής. Συγκεκριμένα ενισχύθηκε η συχνότητα των 68 Hz για 2,9 dB με             

bandpass φίλτρο που έχει εύρος 1,7. 

Επίσης έγινε ενίσχυση στις υψηλές συχνότητες, όπως φαίνεται και στην εικόνα,           

μεταξύ των 5-10 kHz. Αυτή η ισοστάθμιση έκανε τον ήχο πιο λαμπερό και καθαρό.              

Αντιθέτως, δεν έγινε καμία επέμβαση στις μεσαίες συχνότητες, για να μην υπάρχει            

καμία αλλοίωση της χροιάς της φωνής.  
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Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος του δυναμικού εύρους των κορυφών,         

όπου έγινε μια ελαφριά συμπίεση στο σύνολο, περιορίζοντας το δυναμικό εύρος των            

κορυφών χωρίς όμως να επηρεάζεται η συνολική αίσθηση της δυναμικής παρουσίας.  

Μετά τη μέτρηση του μέσου όρου της τιμής των κορυφών του σήματος κρίθηκε             

απαραίτητο να γίνει συμπίεση με την τιμή του threshold στα -8FS και η αναλογία              

συμπίεσης στα 3/1. Έγινε λοιπόν μείωση του δυναμικού εύρους των κορυφών του            

μπάσου, για να μην υπάρχει πλέον ανομοιομορφία στις χαμηλές συχνότητες.  

Επίσης πραγματοποιήθηκε έλεγχος των απότομων κορυφώσεων μικρής       

διάρκειας σε όλες τις συχνοτικές περιοχές. Το attack ρυθμίστηκε στα 15 ms, ενώ το              

release στα 250 ms.  Η συμπίεση έγινε με plug-in της Sony vegas pro.  
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Στη συνέχεια έγινε μεγιστοποίηση της συνολικής έντασης του κομματιού.         

Χρησιμοποιήθηκε το plug-in L3 Ultramaximizer της Waves. Το L3 ισοπεδώνει τις           

κορυφές του σήματος που ξεπερνούν την οριοθετημένη τιμή έχοντας τη δυνατότητα           

αύξησης του υπόλοιπου συνόλου.  
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Παρακάτω χρησιμοποιήθηκε o αναλυτής Inspector XL, ο οποίος περιλαμβάνει         

έναν αναλυτή φάσματος (spectrum analyzer), ένα peak program meter, μέτρηση της           

έντασης (level meter), στατιστικά για τα clip και ανάλυση της στερεοφωνικής εικόνας στο             

χώρο (stereo analyzer).  
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Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε το plug-in Specan 32. Aυτό το plug-in αναλύει το           

συχνοτικό φάσμα του κομματιού σε αληθινό χρόνο (real time spectrum analyser).
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Στην τελευταία εικόνα παρατηρείται η αλλαγή που δέχτηκε το σήμα στη δυναμική            

του περιοχή, σχετικά με τη συνολική ένταση και τη μείωση του δυναμικού εύρους των              

κορυφών. 
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