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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα εργασία εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η εξέλιξη της τεχνολογίας στον
ήχο, τόσο με τα μέσα ηχογράφησης όσο και με τα μέσα αναπαραγωγής, έχει
επηρεάσει το επάγγελμα του μουσικού προσφέροντας του ολοένα και περισσότερες
δυνατότητες στην καθημερινή του ενασχόληση με τη μουσική.
Συνοδοιπόροι στην περάτωση της εργασίας αυτής ήταν ο κύριος Νηστικάκης Μιχαήλ
(επιβλέπων) και η κυρία Στάμου Λήδα (συνεπιβλέπουσα), τους οποίους ευχαριστώ
εκ βαθέων για το ενδιαφέρον καθώς και την πολύτιμη βοήθειά τους ώστε να
ολοκληρωθεί η εργασία αυτή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να δώσω στον κύριο
Σακαλή Φώτη (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) για τις πολύτιμες
συμβουλές του, καθώς και στον Βογιατζή Ιωάννη για την εκτέλεση των πιανιστικών
έργων κατά τον πειραματισμό μου να ηχογραφήσω με διάφορα μέσα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρόνια ενασχόλησή μας με το ραδιόφωνο, καθώς και τα στάδια της τεχνολογικής
εξέλιξης στον τομέα της αναπαραγωγής του ήχου, από τις αρχές της δεκαετίας του
’90 μέχρι και την αλλαγή του αιώνα, μας έκαναν να αξιολογήσουμε την κατάσταση
και να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, πως, μετά την εκθρόνιση και εν τέλει την
κατάργηση του βινυλίου (Pick-up, δίσκοι βινυλίου) χάθηκε η αυθεντικότητα.
Τα τραγούδια του εκάστοτε σοβαρού καλλιτέχνη αποτελούν και μία κατάθεση της
ψυχής του προς όλους εμάς, γι’ αυτό και η πορεία που θα ακολουθήσει η κάθε
δισκογραφική δουλειά, μέχρι να φτάσει στα χέρια μας, θα πρέπει να είναι χαραγμένη
πολύ προσεκτικά. Αυτό σημαίνει ηχογράφηση στο studio και στη συνέχεια από τη
«μήτρα» της ηχογράφησης συνεχίζουμε στα ποιοτικά και αυθεντικά αντίτυπα, τα
οποία με τη σειρά τους, θα βρεθούν στα ράφια των δισκοπωλείων για τον εν δυνάμει
αγοραστή, που τον ενδιαφέρει η ποιότητα στη μουσική και σέβεται τον καλλιτέχνη,
που τον εκφράζει.
Πλέον, η διαδρομή αυτή έχει αλλάξει και τα τραγούδια περιπλανώνται στο διαδίκτυο
και «κατεβαίνουν» στους υπολογιστές μας εμπεριέχοντας την όποια επεξεργασία
έχουν υποστεί, συμπιέζονται (mp3) και στη συνέχεια, κουράζουν τους πιο
απαιτητικούς ακροατές με την μέτρια ποιότητα εγγραφής τους. Μέχρι και τη χρονιά
του 1996, η μουσική βιομηχανία της χώρας μας στον τομέα αυτό, κρατούσε τις
απαραίτητες ισορροπίες και δίχως να έχει παρασυρθεί από το ψηφιακό «κύμα»,
κυκλοφορούσε τις δισκογραφικές δουλειές σε ψηφιακή μορφή (cd), αλλά και σε
αναλογική (βινύλιο).
Δυστυχώς, όμως, δεν υπάρχουν πάντα στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας
άνθρωποι, που αγαπούν αληθινά και αγνά τη μουσική, με αποτέλεσμα από το 1997 κι
έπειτα οι ελληνικές δισκογραφικές εταιρείες να εκδίδουν τις δουλειές μόνο σε
ψηφιακή μορφή, με γνώμονα πάντα το οικονομικό όφελος. Για αρκετά χρόνια
προώθησαν προς το αγοραστικό κοινό μια άνευ προηγουμένου προπαγάνδα,
πείθοντας στις περισσότερες των περιπτώσεων ακόμη και τους, πλέον, ειδήμονες,
πως το cd player είναι ηχητικά ποιοτικά ανώτερο του pick-up, προέβαλλαν με
όμορφο τρόπο τις ευκολίες που παρέχει η ψηφιακή συσκευή σε σχέση με την
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αναλογική. Με λίγα λόγια, παρουσίασαν στα μάτια του κόσμου το βινύλιο σαν κάτι
άχρηστο και το cd σαν την υπέρτατη τεχνολογία.
Κάποιες φορές, όμως, η τεχνολογία τρέχει αρκετά γρήγορα, με αποτέλεσμα να
επηρεάζει τις πολιτικές των δισκογραφικών εταιριών. Όταν οι δισκογραφικές
εταιρείες προωθούσαν τον ψηφιακό δίσκο, με σκοπό να μειώσουν το κόστος
παραγωγής, ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους, δεν είχαν προβλέψει ότι έρχεται η
εποχή της κατάργησης της αυθεντικότητας.
Το 2010 παρατηρείται πειρατεία στις πωλήσεις, οι δισκογραφικές αδυνατούν να
πουλήσουν αυθεντικά cds, οι αξιόλογοι καλλιτέχνες έχουν, πλέον, βρει εναλλακτικές
λύσεις, για να κυκλοφορούν τα τραγούδια τους κι έτσι, αργά-αργά, η βιομηχανία της
μουσικής διανύει την περίοδο της παρακμής της.
Μαθαίνουμε κατά καιρούς πως άνθρωποι, οι οποίοι είναι γνώστες του αντικειμένου,
δουλεύουν πυρετωδώς, για να επέλθει η πολυπόθητη (μετά την παρακμή) αναγέννηση
της ελληνικής δισκογραφίας και-κατ’ επέκταση-του καλλιτεχνικού κόσμου. Μόνο
όταν ο ακροατής κατανοήσει ξανά την έννοια της αυθεντικότητας στη μουσική, τότε
και μόνο θα επιστρέψουμε στις ποιοτικές δισκογραφικές δουλειές, αφού μια
παραγωγή θα απαιτεί προϋποθέσεις και θα φιλτράρεται σχολαστικά.
Αναμένουμε υπομονετικά την επιστροφή του αναλογικού ήχου, ή έστω , το δικαίωμα
επιλογής μεταξύ αναλογικής και ψηφιακής μορφής με παράλληλη κυκλοφορία των
δίσκων σε ψηφιακή και αναλογική μορφή αντίστοιχα.
Με την προσαρμογή του καθενός μας στην εξέλιξη της ποιότητας του ήχου (ήχος
υψηλής πιστότητας) θα αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα γύρω από τη μουσική και
θα περιορίσουμε τις μη ποιοτικές πειρατικές ηχογραφήσεις αναζητώντας αληθινή
μουσική για τ’ αυτιά μας.
(Θύμιος Λυμπέρης, 2011, e-orfeas)
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Ιστορική αναδρομή δίσκου

Ο δίσκος έγινε 130 χρόνων το 2017. Η αιωνόβια εφεύρεση του Emile Berliner, που
τότε θεωρήθηκε «θαύμα», εξελίχθηκε πέρα από κάθε προσδοκία. Ο περιορισμένων
δυνατοτήτων κύλινδρος έγινε επίπεδος δίσκος, που περιστρέφονταν αρχικά με 78
στροφές, αργότερα με 33 στροφές, καθώς και ως “single” με 45 στροφές. Τέλος με
την ψηφιακή τεχνολογία έγινε ακόμα μικρότερος, ως οπτικός δίσκος “CD” (compactdisc), ή ως “MD” (Mini-Disc).
Η επιθυμία του Berliner να σπουδάσει χημεία και φυσική τον ώθησε να δημιουργήσει
δικό του εργαστήριο και να αρχίσει να πειραματίζεται στον χώρο του ηλεκτρισμού
του μαγνητισμού και της ακουστικής.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1887 έκανε αίτηση στo γραφείο ευρεσιτεχνίας για μία συσκευή
που χρησιμοποιούσε γυάλινο δίσκο ο οποίος γύριζε πάνω σε μια περιστρεφόμενη
επιφάνεια και χαραζόταν από μια βελόνα που στηριζόταν σε έναν βραχίονα.
Κατοχύρωσε το όνομα «γραμμόφωνο»-(gramophone) για την εφεύρεση του.
Ο σκληρός δίσκος του Berliner ήταν εντυπωσιακός αλλά δεν ήταν σοβαρός
αντίπαλος για τον κύλινδρο – το δημοφιλέστερο μηχανικό μέσο ακρόασης μουσικής
την εποχή εκείνη. Πέρασαν έξι χρόνια πριν ο Berliner προχωρήσει στην βελτίωση της
εφεύρεσης του που θα επέτρεπε την καθιέρωση του δίσκου. Ήταν όταν συνέλαβε την
ιδέα να κατασκευάσει μια εφεδρική μεταλλική μήτρα της αρχικής ηχογράφησης,
προκειμένου να δημιουργήσει μια στάμπα ή καλούπι για την εκτύπωση χιλιάδων
δίσκων από ένα ειδικό, πλαστικό υλικό. Έως τότε μερικοί δημοφιλείς τραγουδιστές
ηχογραφούσαν χιλιάδες φορές το ίδιο κομμάτι αφού δεν υπήρχε τρόπος δημιουργίας
αντιγράφων.
Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα και μολονότι ο Edison και άλλοι εφευρέτες της
εποχής μπορούσαν να δημιουργήσουν αντίγραφα κυλίνδρων σε προσιτή τιμή, η
μεγάλη ευκολία εκτύπωσης επίπεδων δίσκων έδωσε το προβάδισμα στο νέο προϊόν.
Οι πρώτοι δίσκοι κατασκευάζονταν από σκληρό λάστιχο ή εβονίτη, αλλά η
ηχογράφηση δεν ήταν μόνιμη κι έτσι ο Berliner απευθύνθηκε στην Durinoid Button
Company, που το νέο τους υλικό “Shellac” βασισμένο στο βερνίκι γομαλάκας
αποδείχθηκε πολύ πιο επιτυχημένο. (nostos-music.blogspot, 2010)
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Το υλικό αυτό συνέχισε να αποτελεί την βάση για όλους τους δίσκους γραμμοφώνου
στα επόμενα πενήντα χρόνια – έως την εμφάνιση των δίσκων βινυλίου κατά την
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Εικόνα 1, Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 από http://elladahistory.blogspot.gr/2015/04/blog-post.html

Οι δίσκοι είχαν περιορισμούς στην απόδοση τους, λόγω της πρωτόγονης ακουστικής
μεθόδου ηχογράφησης. Στις αρχές της δεκαετίας του ’20 το γραμμόφωνο και οι
δίσκοι πρωταγωνιστούσαν στην κοινωνική ζωή – σε Ευρώπη και Αμερική. Τότε
εμφανίζεται το ραδιόφωνο, που ήταν ένα νέο μέσο ψυχαγωγίας με βελτιωμένη
ηχητική ποιότητα, σε σύγκριση με το γραμμόφωνο. Οι πωλήσεις των δίσκων άρχισαν
να μειώνονται και η γιγαντιαία φωνογραφική εταιρία Columbia αντιμετώπισε
οικονομικά προβλήματα. (nostos-music.blogspot, 2010)
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Εικόνα 2: Γραμμόφωνο, Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 από http://elladahistory.blogspot.gr/2015/04/blog-post.html

Εικόνα 3: Ραδιόφωνο, Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 από
https://www.sakketosaggelos.gr/Article/4971/
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Μολονότι το συνόδευαν φυσήματα και παράσιτα, η ηχητική ποιότητα αυτών των
πρώτων ραδιοφωνικών συσκευών ήταν σαφώς ανώτερη από τα περισσότερα
γραμμόφωνα.

(nostos-music.blogspot,2010)

Η μουσική βιομηχανία παρ’ όλα αυτά επέζησε, χάρη στη νέα τεχνολογία που έκανε
το ραδιόφωνο τόσο αποτελεσματικό στην μέθοδο αναπαραγωγής των ήχων της
μουσικής.
Τα μικρόφωνα που χρησιμοποιούσαν για το ραδιόφωνο μετέτρεπαν τα ηχητικά
σήματα σε ηλεκτρικό ρεύμα που μπορούσε να περάσει από καλώδια χωρίς σοβαρές
απώλειες ώσπου να φθάσει στον ακροατή. Χρησιμοποιώντας μια θερμιονική λυχνία,
αυτή η λειτουργία μπορούσε να εφαρμοστεί για την βελτίωση της εγγραφής της
μήτρας.
Η εμφάνιση του μικροφώνου και της ηλεκτρικής ηχογράφησης βοήθησε στην
ανάπτυξη της δισκογραφικής βιομηχανίας. Η πρώτη εταιρία που κυκλοφόρησε
ηλεκτρικές ηχογραφήσεις στην αγορά των ΗΠΑ ήταν η Marsh Recording
Laboratories του Σικάγου, το φθινόπωρο του 1924, με την ετικέτα “Autograph”.
Περίπου την ίδια εποχή η Bell Telephone Laboratories έκανε σημαντικές προόδους
στην ηλεκτρική ηχογράφηση κι έδωσε την άδεια στις εταιρίες Victor και Columbia να
εκδώσουν – με το δικό της σύστημα – τους πρώτους ηλεκτρικούς δίσκους το 1925.
Ο πρώτος δίσκος της Columbia ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη, από 850 χορωδούς.
«Ήταν πιο δυνατός από έναν συνηθισμένο ακουστικό δίσκο. Η κλίμακα συχνοτήτων
είχε επεκταθεί όσον αφορά το συχνοτικό φάσμα, από τα 100–5000 Hz, δίνοντας
συμπαγή ήχο στα μπάσα και καθαρότητα στα πρίμα, που δυστυχώς οι παλιότερες
ηχογραφήσεις δεν είχαν».
Με τον εξηλεκτρισμό των ηχογραφήσεων άρχισε η ραγδαία άνοδος των πωλήσεων
για φωνογράφους, γραμμόφωνα ή, γενικά, τις συσκευές που αναπαράγουν το
περιεχόμενο των ραδιοφωνικών εκπομπών μέσω των ραδιοκυμάτων (ραδιοφωνικών
συσκευών).
Η συσκευή που δεχόταν πολλούς δίσκους, οι οποίοι αυτόματα άλλαζαν, έκανε την
εμφάνιση της το 1927 από την Victor και το πρώτο ανάλογο αυτόματο μηχάνημα
παρουσιάσθηκε στην Αγγλία, το 1932, από την εταιρεία κατασκευής πικάπ Garrard.
Οι πωλήσεις των δίσκων άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και τα θεμέλια των
σημερινών μεγάλων εταιριών άρχισαν να εμφανίζονται: ο Eldridge Johnson πούλησε
την Victor Company. Την αγόρασε η Radio Corporation of America και την ονόμασε
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RCA Victor. Η Gramophone Company και η Columbia Gramophone Company στην
Αγγλία συγχωνεύθηκαν για να δημιουργήσουν την Electrical & Musical Industries
(EMI) και το 1938 η Columbia Αμερικής αγοράστηκε από την Columbia
Broadcasting

System

(CBS).

Το μεγάλο κραχ της Wall Street προκάλεσε τεράστιες ζημιές στην δισκογραφική
βιομηχανία, καθώς οι δίσκοι και τα γραμμόφωνα έγιναν είδη πολυτελείας.
Στην δεκαετία του ’30 οι απαιτήσεις για την ποιότητα είχαν αυξηθεί, γεγονός που
υπογραμμίζεται από την ευρεία χρήση του όρου «υψηλή ποιότητα» (high fidelity),
που επέβαλε την κατασκευή συσκευών αναπαραγωγής δίσκων υψηλής πιστότητας.

Στην δεκαετία του ’30 η εξάπλωση των “τζουκ-μπόξ” στις ΗΠΑ έδωσε νέα πνοή
στην δισκογραφική βιομηχανία αφού παρακινούσε το κοινό να αγοράσει τους
δίσκους που ακούγονταν στα μπαρ, τα ζαχαροπλαστεία και τις λέσχες.
Τόσο στην δεκαετία του ’30 όσο και του ’40 αναπτύχθηκαν διάφορες τεχνικές
βελτίωσης

του

ήχου

στους

δίσκους

78

στροφών

από

γομαλάκα,

συμπεριλαμβανομένων των δίσκων οι οποίοι είχαν ηχογραφηθεί σε κλίμακα πλήρους
φάσματος, της εταιρίας Decca, αλλά ήταν αδύνατον να ξεπεραστούν οι βασικοί
περιορισμοί – ο δίσκος ήταν βαρύς, εύθραυστος και η κάθε πλευρά είχε διάρκεια
μόλις

4,30

λεπτών.

Αργότερα ήρθε η βελτίωση που άλλαξε το σκηνικό – ο δίσκος μακράς διαρκείας 33⅓
στροφών (LP), εφεύρεση της αμερικανικής Columbia, η οποία εμφανίστηκε τον
Ιούνιο 1948. Γρήγορα ακολούθησε ο δίσκος 45 στροφών και 7 ιντσών από την RCA
Victor. Η ΕΜΙ αντιστάθηκε στην πρόσκληση των 33⅓ στροφών έως το 1952.
Το λανσάρισμα των LP έδινε έμφαση στο κύριο προτέρημα τους, την εκτενή
ηχογράφηση – αναπαραγωγή τραγουδιών μακράς διαρκείας. Ακόμα ήταν εμφανής η
απουσία θορύβων και ξεχώριζε ο ήχος υψηλής πιστότητας, χάρη στο ήσυχο, απαλό
υλικό του δίσκου βινυλίου.
Πιο πριν χρησιμοποιούνταν βελόνες, που μετά από μερικές χρήσεις η μυτερή άκρη
γινόταν επίπεδη από την τριβή, την φθορά και έπρεπε να αντικατασταθούν.
Οι νέες συνθήκες επέβαλαν να κατασκευάζεται η γραφίδα ανάγνωσης (ή βελόνα) με
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μεγάλη ακρίβεια στην ακτίνα της άκρης της και με όσο το δυνατόν πιο σκληρό υλικό
– από ζαφείρι ή διαμάντι, για να διατηρεί τις κατάλληλες διαστάσεις για την
αναπαραγωγή χωρίς προβλήματα πολλών περισσότερων δίσκων – άνω των 100
ωρών.
Τότε, τα μηχανήματα είχαν τρεις ταχύτητες: 33½ στροφές για τα άλμπουμ, 45
στροφές για τους νέους μικρούς δίσκους των επτά ιντσών και 78 στροφές για τους
παλιούς

δίσκους.

(nostos-music.blogspot,2010)

Η εμφάνιση του δίσκου μακράς διάρκειας LP (Long-Play) (ή άλμπουμ όπως το
ονόμασαν οι Αμερικανοί) προκάλεσε την δημιουργία εξωφύλλων με έγχρωμες
φωτογραφίες ή σχέδια στο μπροστινό μέρος και, συνήθως, κειμένων στο πίσω. Ο
σχεδιασμός των εξώφυλλων του LP τώρα αναγνωρίζεται ως είδος τέχνης με τα δικά
της

ξεχωριστά βραβεία κι εξειδικευμένες εκθέσεις για την παρουσίασή τους.

Δέκα χρόνια μετά την εμφάνιση του LP στην τεχνική της ηχογράφησης προστέθηκε ο
στερεοφωνικός ήχος. Η ιδέα του στερεοφωνικού ήχου δεν ήταν νέα (όπως π.χ. η
εταιρία Neophone είχε εφεύρει ένα δίσκο 500mm το 1940 και ο Edison είχε γράψει
40 λεπτά μουσικής σε ένα μόνο δίσκο το 1927), αφού ο Γάλλος μηχανικός Clement
Ader προτρέχοντας τον είχε παρουσιάσει 75 χρόνια πριν. Πενήντα χρόνια αργότερα,
ένας Βρετανός μηχανικός, ο A. D. Blumlein κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
μια τεχνική στερεοφωνικής ηχογράφησης, 25 χρόνια πριν η δισκογραφική βιομηχανία
να είναι έτοιμη και να αποφασίσει να αποδεχθεί την χρήση της τεχνολογίας “stereo”.
Οι στερεοφωνικές μαγνητοταινίες εμφανίσθηκαν στην αγορά στα μέσα της δεκαετίας
του ’50 αλλά μόλις τον Μάρτιο του 1958 η RIAA (Recording Industry Association of
America) συνέστησε το σύστημα Westrex 45/45 ως το παγκόσμιο στάνταρντ. Οι
στερεοφωνικοί δίσκοι έγιναν για πρώτη φορά ευρέως εμπορικά διαθέσιμοι στο κοινό
στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Μεγάλη Βρετανία το καλοκαίρι του 1958.
Για ένα διάστημα οι στερεοφωνικοί και μονοφωνικοί δίσκοι συμβίωσαν αλλά με την
έκρηξη της ροκ μουσικής στα μέσα της δεκαετίας του ’60 και την εμφάνιση φθηνών
στερεοφωνικών φορητών μαγνητοφώνων, άρχισε η πτώση της μονοφωνίας. Έτσι το
1968 η ΕΜΙ αρχίζει να εκδίδει όλους τους δίσκους κλασικής μουσικής σε “stereo” .
Αυτή την περίοδο παρουσιάζεται ένα ακόμα σύστημα ήχου – το τετραφωνικό
(Quadraphonic). Στάθηκε αδύνατο να συμφωνήσουν οι εταιρείες δίσκων σε ένα
στάνταρντ και το κοινό επίσης δεν ήταν πρόθυμο να προσθέσει άλλα δύο ηχεία και ν’
ακούει δίσκους από τέσσερις πηγές, μόνο με τα δύο αυτιά που διαθέτει.
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Εκεί που απέτυχε το τετραφωνικό σύστημα, πέτυχε η Philips με την επινόηση του
φορητού κασετοφώνου – πρώτα με κενές και μετά με προηχογραφημένες κασέτες.
Για πρώτη φορά το κασετόφωνο της Philips εμφανίστηκε στο Berlin Radio Show
(1963),

ενώ

γρήγορα

καθιερώθηκε

στην

προτίμηση

των

νέων.

(nostos-

music.blogspot,

2010)

Εικόνα 4: Κασέτα, Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 από http://elladahistory.blogspot.gr/2015/04/blog-post.html

Βέβαια η ευκολία ηχογράφησης στο κασετόφωνο προκάλεσε ανταγωνισμό στις
δισκογραφικές εταιρίες αφού οι νέοι προτιμούσαν να δανείζονται δίσκους και να τους
αντιγράφουν ή να γράφουν ότι καινούριο άκουγαν από το ραδιόφωνο.
Αλλά το πιο σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του ηχογραφημένου δίσκου ήρθε με την
ψηφιακή τεχνολογία, ενισχύοντας ριζικά και ανυπέρβλητα την ποιότητα του ήχου της
μουσικής και ανοίγοντας το δρόμο στον δίσκο compact, που όπως υποστηρίζεται
έσωσε τις δισκογραφικές εταιρίες στην δεκαετία του ’80. (nostos-music.blogspot,
2010)
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Εικόνα 5: CD, Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 από http://elladahistory.blogspot.gr/2015/04/blog-post.html

Η χρήση της ψηφιακής τεχνικής ηχογράφησης άρχισε στις αρχές της δεκαετίας του
’70 όταν η Ιαπωνική εταιρία Nippon Columbia υιοθέτησε τον παλμικό κώδικα
διαμόρφωσης στις ηχογραφήσεις. Αμέσως ακολούθησαν άλλες εταιρίες που
αναγνώρισαν τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής ηχογράφησης. Εκτός από τον
περιορισμό των θορύβων ή παραμορφώσεων τα ηχογραφημένα «master» ή μήτρες
εξασφάλιζαν ανώτερο στερεοφωνικό διαχωρισμό, ηχητική διαύγεια, δυναμική
κλίμακα και σταθερότητα στην αναπαραγωγή. Ήδη το 1980 πολλά άλμπουμ έφεραν
την λέξη «ψηφιακός» και οι εταιρίες υποστήριζαν τις αρετές της νέας τεχνικής στις
ηχογραφήσεις. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν αναλογικοί δίσκοι από ψηφιακές
μήτρες. Η λύση βρέθηκε με την εφεύρεση του ψηφιακού δίσκου compact, πρώτα από
την Philips και αργότερα σε συνεργασία με την Sony, που επιτρέπει ψηφιακά την
αποθήκευση πληροφοριών στην επιφάνεια ενός πλαστικού δίσκου με διάμετρο
120mm ο οποίος έχει επικάλυψη από ανακλαστικό αλουμίνιο. Με την σειρά του το
αλουμίνιο καλύπτεται από ένα καθαρό πλαστικό, που χρησιμεύει ως προστατευτική
επίστρωση. Η επιφάνεια δεν φθείρεται και δεν υπάρχουν θόρυβοι ή παράσιτα διότι
δεν υπάρχει μηχανική επαφή μεταξύ του δίσκου και οποιασδήποτε μορφής βελόνα. Η
ψηφιακή πληροφορία αποθηκεύεται σε pits* στον δίσκο και διαβάζεται από μια
ακτίνα λέιζερ. Χρησιμοποιώντας μια σταθερή ταχύτητα ανάγνωσης 125cm. το
δευτερόλεπτο, ο δίσκος περιστρέφεται με περίπου 500rpm. (στροφές το λεπτό) στο
κέντρο και σταδιακά υποχωρεί στις 215 rpm. προς το εξωτερικό χείλος του.
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Η Sony παρουσιάζει στις ΗΠΑ το DAT (Digital Audio Tape) που ακολουθεί τη
λογική της κασέτας αλλά έχει μικρότερο μέγεθος. Μετά από πιέσεις των
δισκογραφικών εταιριών, οι εταιρίες παραγωγής μηχανημάτων DAT εφαρμόζουν το
SCMS (Serial Copy Management System) για να αποφευχθεί η ψηφιακή αντιγραφή.
(ellada-history.blogspot.gr, 2015)

Εικόνα 6: DAT, Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 από
https://sl.wikipedia.org/wiki/DAT

Η επανάσταση του CD μόλις τώρα ξεκινά, καθώς και όλα τα παράγωγά του. Όπως το
CD-R, το MD (1992) (mini disc) ή το DVD (1996) (digital video disc), που αρχίζουν
να κατακτούν τους φίλους του ήχου, αλλά και της εικόνας σε όλα τα πλάτη και τα
μήκη του πλανήτη μας.

*Η ψηφιακή πληροφορία στα cd είναι αποθηκευμένη με τη μορφή εναλλασσόμενων κοιλωμάτων που
ονομάζονται pits.
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Εικόνα 7: MD, Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 από http://elladahistory.blogspot.gr/2015/04/blog-post.html
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, μια νέα και ιδιαίτερα δημοφιλής μέχρι τις μέρες
μας ψηφιακή κωδικοποίηση του ήχου έκανε την εμφάνισή της. Δεν είναι άλλη από τα
πασίγνωστα αρχεία mp3 τα οποία διαδόθηκαν ευρέως το 1998 και αποτελούν πιστό
μας σύντροφο σχεδόν 3 δεκαετίες. Το mp3 αποτελεί μια συμπιεσμένη μορφή αρχείου
ήχου, στην οποία έχουν αφαιρεθεί συχνότητες που δεν ακούει το ανθρώπινο αυτί
(λόγω του masking effect) και που δίνει αρχείο με πολύ μικρότερο μέγεθος αλλά με
ένα αρκετά ικανοποιητικό μουσικό αποτέλεσμα ποιότητας λίγο υποδεέστερης από το
compact disc.

Εικόνα 8: Mp3, Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 από http://elladahistory.blogspot.gr/2015/04/blog-post.html
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Το 2008 κυκλοφόρησαν στις ΗΠΑ καθώς και στην Ιαπωνία οι πρώτοι δίσκοι Bluray. Το πρότυπο Blu-ray επικράτησε τελικά έναντι του ανταγωνιστή του HD-DVD.
Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2008, είχαν κυκλοφορήσει στην αγορά των Ηνωμένων
Πολιτειών περισσότεροι από 850 τίτλοι ταινιών σε δίσκο Βlu-ray και περισσότεροι
από 500 τίτλοι στην Ιαπωνική αγορά. (ellada-history.blogspot.gr, 2015)

Εικόνα 9: Blu-ray, Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 από http://elladahistory.blogspot.gr/2015/04/blog-post.html

Οι πιο σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία του δίσκου
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1877: Ο Thomas Edison κάνει αίτηση ευρεσιτεχνίας για τον φωνογράφο – μεταλλικός
κύλινδρος.

1887: Τον πρώτο επίπεδο δίσκο (από τσίγκο) παρουσιάζει στις ΗΠΑ ο Emile
Berliner, ο οποίος δέκα χρόνια πριν είχε εφεύρει το μικρόφωνο.

1891: Η Columbia Phonograph Co της Ουάσιγκτον εκδίδει τον πρώτο κατάλογο
δίσκων.

1897: Ο Berliner ιδρύει την Gramophone Company στο Λονδίνο.

1897: Το πρώτο στούντιο ηχογραφήσεων ανοίγει στην Φιλαδέλφεια από τον Fred
Gaisberg.

1898: Ο αδερφός του Berliner, Joseph, δημιουργεί το εργοστάσιο παραγωγής δίσκων
Deutsche Grammophon στο Ανόβερο της Γερμανίας.

1899: Η Clara But είναι η πρώτη διεθνώς γνωστή τραγουδίστρια που ηχογραφεί
δίσκο.

1902: Οι πρώτες ηχογραφήσεις του Enrico Caruso για την Gramophone Company
στο Μιλάνο.

1903: Κυκλοφορούν οι πρώτοι δίσκοι 12 ιντσών και οι πρώτοι δίσκοι με
ηχογραφημένες και τις δύο πλευρές.

1920: Το “Dardanella” του Ben Selvin είναι ο πρώτος δίσκος που πούλησε πάνω από
τρία εκατομμύρια αντίτυπα.
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1925: Εφαρμόζονται οι ηλεκτρικές ηχογραφήσεις και καταργούνται οι ακουστικές.

1931: Ο Alan Blumlein της Gramophone Company κατοχυρώνει τα δικαιώματα του
για την στερεοφωνική ηχογράφηση.
1932: Η ιδέα του Pfleumer για την μαγνητική ταινία βρήκε εφαρμογή από την εταιρία
AEG και ξεκίνησε η βιομηχανική παραγωγή της συσκευής, η οποία ονομάστηκε
«ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟ»
1933: Τα τζουκ μποξ κατακλύζουν τα μπαρ και άλλους δημόσιους χώρους στις ΗΠΑ.
Έως το 1939 ο αριθμός τους θα φθάσει τις 225.000.

1940: Η ταινία κινουμένων σχεδίων του Walt Disney “Fantasia” είναι η πρώτη
σημαντική προσπάθεια στην εφαρμογή στερεοφωνικού ήχου στον κινηματογράφο.

1948: Ο πρώτος δίσκος μακράς διαρκείας εκδίδεται από την Columbia στις ΗΠΑ.

1949: Η RCA Victor παρουσιάζει τον δίσκο 45 στροφών στις ΗΠΑ.

1950: Τα πρώτα LP εκδίδονται στην Αγγλία, από την Decca και στην Γαλλία από την
L’ Oiseau Lyre.

1950: Τα πρώτα μαγνητόφωνα (open reel) κυκλοφορούν στο ελεύθερο εμπόριο.

1952: Η DGG παρουσιάζει τα LP στην γερμανική αγορά και η ΕΜΙ στην Αγγλία.

1953: Κυκλοφορούν οι πρώτοι δίσκοι ΕP (extended play) των 45 στροφών και 7
ιντσών με τρία έως πέντε τραγούδια.
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1954: Το πρώτο τραγούδι του rock n’ roll “Rock around the clock” κάνει τον γύρο
του κόσμου, αλλάζοντας για πάντα την μουσική.

1958: Οι εταιρίες των ΗΠΑ και Αγγλίας αρχίζουν την εκτύπωση στερεοφωνικών
δίσκων.

1962: Η ΕΜΙ της Αγγλίας διακόπτει την παραγωγή δίσκων 78 στροφών.

1963: Κυκλοφορούν τα φορητά κασετόφωνα της Philips.

1970: Εμφανίζεται ο τετρακάναλος ήχος (Quadraphonic).

1979: Ο δίσκος compact (CD) παρουσιάζεται στα ΜΜΕ από την Philips.

1982: CD και συσκευές αναπαραγωγής τους παρουσιάζονται στην Ιαπωνία από τις
CBS / Sony, Toshiba / EMI, Hitachi και Sharp.

1983: Ευρωπαϊκή παρουσίαση του CD από την Polygram και του CD player από τις
εταιρίες Philips / Sony / Hitachi και από την Marantz.
1987: Ψηφιακό κασετόφωνο DAT από τη Sony.
1989: Η Sony παρουσιάζει στις ΗΠΑ το DAT που ακολουθεί τη λογική της κασέτας
αλλά έχει μικρότερο μέγεθος.
1992: Η Philips παρουσιάζει το DCC (Digital Compact Cassette) που είναι συμβατό
με την (κοινή) μαγνητική κασέτα (και έχει το ίδιο μέγεθος, ενώ τα νέα κασετόφωνα
δέχονται και τους δύο τύπους).
1993: Η Sony λόγω ασυμφωνίας με τη Philips δημιουργεί το MiniDisc (MD) που
συνδυάζει την ποιότητα του CD με την ευχρηστία της κασέτας
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1996: Το πρώτο DVD (Digital Versatile Disc) έκανε την εμφάνισή του στο
Consumers Electronic Show του Λας Βέγκας
1998: Διάδοση της χρήσης του MP3.
2008: Πρώτοι δίσκοι Βlu ray στις Η.Π.Α.
(nostos-music.blogspot, 2010 & allotino.pblogs.gr/h-istoria-twn-hhografhsewn, 2008)

Η παλιά διαμάχη
Η αντιπαράθεση μεταξύ οπαδών του βινυλίου και εκείνων του CD εξακολουθεί
αδιάκοπα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 μεταξύ των φίλων της μουσικής και
του καλού ήχου.
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Εικόνα 10, Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 από
http://sonusnaturalis.com/vinyl_cd_hi_rez

Παιδικές ασθένειες.
Όταν κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 το format των CD η μουσική
βιομηχανία πανηγύριζε για το νέο μέσο (αλλά και για τα κέρδη που θα απέφερε).
Εκθειάζονταν τα ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, η αντοχή, η ευχρηστία, η έλλειψη
θορύβων, σκρατς κλπ. Όμως οι οπαδοί του Hi-End, δεν πείθονταν. Η μουσικότητα, η
γλυκύτητα, η ατμόσφαιρα των παλιών αναλογικών δίσκων, το συναίσθημα που
μετέφεραν δεν υπήρχε στο καινούργιο τότε ψηφιακό μέσο. Τα CD ειδικά της πρώτης
εποχής ακούγονταν ψυχρά και σκληρά. Παρ’ όλα αυτά η βιομηχανία είχε πάρει τις
αποφάσεις της. Οι νέες εκδόσεις έβγαιναν πλέον μόνο σε CD και η παραγωγή τίτλων
σε βινύλιο και μέσων αναπαραγωγής του (pick-up, κεφαλές) έφθινε και σχεδόν
έσβησε.
Με τον καιρό η ψηφιακή τεχνολογία ξεπέρασε τις παιδικές της ασθένειες.
Βελτιωμένοι

ψηφιακοί

μετατροπείς,

τεχνικές

ηχογράφησης,

ψηφιοποίησης,

επεξεργασίας και αναπαραγωγής αναπτύχθηκαν. Τα CD απέκτησαν κι’ αυτά
«μουσικότητα», ακούγονται πλέον, αν όχι το ίδιο, τουλάχιστον παραπλήσια καλά με
τους παλιούς αναλογικούς δίσκους κι’ έφθασαν ν’ αποτελούν το κύριο μέσο της
μουσικής παραγωγής σήμερα. (Sonus Naturalis articles, 2010)

Τα Format Υψηλής Ανάλυσης.
Σιγά-σιγά αναπτύχθηκαν νέα ψηφιακά μέσα εγγραφής και αναπαραγωγής της
μουσικής, που είναι πραγματικά υψηλής ανάλυσης: Το DVD-Audio (DVD-A) και το
Super Audio CD (SA-CD). Τα μέσα αυτά προσεγγίζουν - φθάνουν σε μουσικότητα,
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λεπτομέρεια και ανάλυση την αναλογική ταινία master των στούντιο και το δίσκο
βινυλίου. Ωστόσο δεν βρήκαν τη θέση που τους αρμόζει στην αγορά (Το μεν DVD-A
ουσιαστικά δεν υποστηρίχθηκε εμπορικά, ενώ η διείσδυση του SA-CD στη
δισκογραφία είναι περιορισμένη). Στην συνέχεια είχαμε διαδικτυακές υπηρεσίες
τύπου Amazon, iTunes και πρόσφατα το Spotify. Ωστόσο οι υπηρεσίες αυτές
συμπιέζουν τα αρχεία τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει σχετική απώλεια στην
ποιότητα του ήχου (256kbps AAC στο iTunes και 320kbps MP3 στο Spotify). Στις
μέρες μας λοιπόν κάνουν πλέον την εμφάνιση τους τα μουσικά αρχεία σε format
υψηλής ανάλυσης ως μέσο διάδοσης και κυκλοφορίας της μουσικής. Η τεχνολογία
έχει προχωρήσει πάρα πολύ και πλέον έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε ποιοτική
μουσική - «ήχο υψηλής ανάλυσης», με ελάχιστο κόστος, χάρη στις συσκευές και το
λογισμικό το οποίο είναι διαθέσιμο.
Ο όρος «ήχος υψηλής ανάλυσης» ή High-res (HRA) αναφέρεται στην κωδικοποίηση
και την αναπαραγωγή της μουσικής με υψηλότερο ρυθμό δειγματοληψίας σε
σύγκριση με τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στα CD. Οι πιο συχνές προδιαγραφές
είναι οι 24bit/96kHz (μετάδοση 3,2x περισσότερων δεδομένων σε σχέση με τα CD)
και 24bit/192kHz (μετάδοση 6,5x περισσότερων δεδομένων σε σχέση με τα CD).
Τα αρχεία που είναι υψηλής ανάλυσης είναι σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως τα
FLAC (Free Lossless Audio Codec) και τα ALAC (Apple Lossless Audio Codec), τα
οποία θεωρητικά είναι συμπιεσμένα σαν μηδαμινής ηχητικής απώλειας. Άλλα αρχεία
είναι τα WAV, AIFF και DSD, ωστόσο το FLAC είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα
και επιπλέον στην ιστοσελίδα του μπορεί να βρει κανείς μια λίστα με τους
κατάλληλους players, τα απαραίτητα προγράμματα και codecs για την αναπαραγωγή
τους.
Παρακάτω είναι οι τύποι αρχείων ήχου υψηλής ανάλυσης που μπορεί κάποιος να βρει
στις σχετικές ιστοσελίδες (HD Tracks, 2L-The Nordic Sound, Gimell, Blue Coast
Records, eClassical και πολλά άλλα) :
Ποιότητα CD = 16 bit, 44.1 kHz PCM.
Hi-res = Αρχεία 24 bit και 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 ή 192 kHz PCM.
DSD = Direct Stream Digital. Αρχεία τύπου SACD, που απαιτείται ειδικό λογισμικό
ή κατάλληλος DAC για να τρέξουν.
DXD = Digital eXtreme Definition. Αρχεία 24 bit, 352.8 kHz PCM. Ελάχιστοι DACs
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μπορούν να αναπαράγουν αυτά τα αρχεία.
5.1 = Dolby Surround Sound (πολυκάναλο).
(homebrewgr.info, 2016)

Εικόνα 11, Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 από
http://sonusnaturalis.com/vinyl_cd_hi_rez

High-End
Ο όρος hi-end, σε αντιδιαστολή με το καταναλωτικό-εμπορικό hi-fi περιγράφει
εκείνες τις ηλεκτροακουστικές συσκευές, οι οποίες είναι κορυφαίας ποιότητας,
δηλαδή ανήκουν στα άνω όρια της υψηλής πιστότητας, με κύριο χαρακτηριστικό ότι
αναπαράγουν τη μουσική με υψηλή ακρίβεια, έτσι ώστε να ακούγεται όσο το δυνατόν
περισσότερο αληθοφανής, Τα προϊόντα αυτά είναι εξαιρετικής σχεδίασης και
ποιότητας κατασκευής, συνήθως χειροποίητα, αποφεύγουν τη χρήση τυπικών
βιομηχανικών
Χρησιμοποιούν

υλικών

και

εξαρτήματα

χαρακτηρίζονται
αρίστης

από

ποιότητας

υψηλό
χωρίς

κόστος

αγοράς.

περιορισμούς

και

συμβιβασμούς κόστους. Στο εσωτερικό των συσκευών αυτών οι καλωδιώσεις είναι
συνήθως περιορισμένες μέχρι και ανύπαρκτες. Οι χρησιμοποιούμενες πλακέτες για τα
τυπωμένα κυκλώματα, είναι κατασκευασμένες από υλικά που παρουσιάζουν μεγάλη
μηχανική

αντοχή,

υψηλή

θερμική

σταθερότητα

και

χαμηλή

παρασιτική

χωρητικότητα. Η εμφάνισή τους είναι απλή, λιτή χωρίς κουμπιά, χειριστήρια,
ενδεικτικά και χωρίς περιττές λειτουργίες, αυτοματισμούς και ευκολίες, που κάποιες
φορές καταλήγουν εις βάρος της απόδοσης. Στους ενισχυτές hi-end είναι
χαρακτηριστική η έλλειψη κυκλωμάτων τονικότητας (bass/treble) και σε μερικές
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περιπτώσεις ακόμη και η παντελής έλλειψη του ρυθμιστικού ισορροπίας των
καναλιών (balance),με σκοπό την όσο το δυνατόν μικρότερη παρέμβαση στο
ακουστικό σήμα. Η φιλοσοφία αυτή βασίζεται στην αρχή της όσο το δυνατόν
συντομότερης διαδρομής του ακουστικού σήματος, με τη λιγότερη δυνατή
επεξεργασία και αλλοίωσή του.
Ο ήχος που παράγουν οι συσκευές hi-end δεν κουράζει τον ακροατή μετά από
πολύωρες ακροάσεις. Οι συσκευές αυτές αποτελούν εγγύηση για ξεκούραστες και
μακροχρόνιες ακροάσεις.
Το υψηλό κόστος των συσκευών hi-end, συνήθως δεν οφείλεται στην παροχή μιας
πληθώρας δυνατοτήτων, ευκολιών και λειτουργιών αλλά περισσότερο στην άριστη
τελική ηχητική απόδοση και ποιότητα κατασκευής σε αντίθεση με τις καταναλωτικές
συσκευές hi-fi που συγκεντρώνουν πολλές λειτουργίες (ισοσταθμιστές, λειτουργίες
περιβάλλοντος ήχου, πολύπλοκα τηλεχειριστήρια κλπ) σε συνδυασμό με το πολύ
χαμηλό και ελκυστικό κόστος τους.
(Γεώργιος Σαγός, 1998, εκδόσεις ΙΩΝ, σελ 45)

Εικόνα 12, Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 από
https://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ihoekfrasi.gr

Ο ήχος
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Ο ήχος ως κύμα, είναι η αίσθηση που προκαλείται λόγω της διέγερσης των
αισθητηρίων οργάνων της ακοής από μεταβολές πίεσης του ατμοσφαιρικού αέρα.
Αυτές οι μεταβολές διαδίδονται με τη μορφή ηχητικών κυμάτων. (sch.gr, 2015)
Με πιο απλά λόγια ήχος είναι κάθε τι που ακούμε. Ο ήχος παράγεται από μια πηγή
και συλλαμβάνεται από το αυτί μας. Με μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούμε να ορίσουμε
τον ήχο ως το αίτιο που, ερεθίζοντας φυσιολογικά το αισθητήριο της ακοής μας,
προκαλεί το αντίστοιχο αίσθημα. Όμως για να φτάσει ο ήχος από την πηγή στον
δέκτη πρέπει να μεσολαβήσει ένα φέρον μέσο. Αυτό συνήθως είναι ο αέρας, αλλά
μέσο διάδοσης του ήχου είναι επίσης το νερό ή διάφορα στερεά. Χωρίς μέσο
διάδοσης δεν είναι δυνατή η μεταφορά του ήχου.
(Διονύσιος Πολίτης, 2007, εκδόσεις Κλειδάριθμος, Κεφ.1.1, σελ.22)
Πολλές φορές στην πράξη, ο όρος ήχος, χρησιμοποιείται ως ταυτόσημος με την
έννοια των ηχητικών κυμάτων - για παράδειγμα, συνηθίζεται η έκφραση διάδοση του
ήχου (αντί του ορθότερου διάδοση των ηχητικών κυμάτων) καθώς επίσης ο ήχος είναι
καθαρά αναλογικός, οπότε για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την ψηφιακή μορφή
του πρέπει πρώτα να πούμε λίγα λόγια για την φύση του.

Εικόνα 13, Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 από
http://soundtherapymassage.blogspot.gr/2011_01_30_archive.html

Ο ήχος λοιπόν (ως κύμα), έχοντας δημιουργηθεί από μόρια υλικού που τίθενται σε
ταλάντωση, μεταδίδεται και φτάνει στα τα αυτιά μας, τα οποία με την σειρά τους
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μεταδίδουν αυτόν τον ερεθισμό στον εγκέφαλο (η πιο επιστημονικά, εκλύεται κύμα
ενέργειας που επηρεάζει την πίεση του αέρα γύρω από το αντικείμενο). Αυτή η
αλλαγή γίνεται αντιληπτή από το τύμπανο του αυτιού και ο εγκέφαλος μεταφράζει
αυτό το ερέθισμα ως ήχο. (Νηστικάκης Μιχάλης, μάθημα ακουστικής)

Εικόνα 14, Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 από
http://group3fourthhourphysicomp.weebly.com/mechanical-waves.html

Εικόνα 15, Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 από http://14nipchan.wixsite.com

/14nipchan/single-

post/2016/1/31/%CE%89%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AE-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AE%CF%87%CE%BF%CF%85

Αναλογικός ήχος

Σελίδα 26

Η αντίληψη του κόσμου που μας περιβάλει επιτυγχάνεται, καθώς δεχόμαστε μέσω
των αισθήσεών μας, πληροφορία σε αναλογική μορφή. Κάθε φυσική μεταβολή που
μπορούμε να αισθανθούμε μπορεί να αποτελεί πληροφορία, σχετικά με την εξέλιξη
κάποιου φαινόμενου ή μιας μορφής επικοινωνίας. Συνήθως χρησιμοποιούμε ειδικούς
μηχανισμούς που μετατρέπουν τις φυσικές μεταβολές σε ηλεκτρικά σήματα, τα οποία
εύκολα μπορούμε να επεξεργαστούμε. Λέγοντας ότι η πληροφορία είναι αναλογική
εννοούμε ότι το σήμα που περιγράφει το φυσικό μέγεθος μεταβάλλεται, ανάλογα με
τον τρόπο που μεταβάλλεται και το φυσικό μέγεθος.
(Διονύσιος Πολίτης, 2007, εκδόσεις Κλειδάριθμος, Κεφ.2.1.1 σελ.74)

Ψηφιακός ήχος
Ο κόσμος του υπολογιστή και πολλών άλλων σύγχρονων τεχνολογιών είναι
ψηφιακός. Σε αυτόν τον κόσμο, τα ηλεκτρικά σήματα που αναπαριστούν την
πληροφορία μπορούν να βρίσκονται μόνο σε συγκεκριμένα προκαθορισμένα επίπεδα.
Κάθε άλλη ενδιάμεση τιμή δεν έχει νόημα, δεν υφίσταται στο σύστημα τιμών του
σήματος. Κάθε σήμα, που αποτελείται από ακολουθία τέτοιων διακριτών τιμών,
χαρακτηρίζεται ως ψηφιακό.
(Διονύσιος Πολίτης, 2007, εκδόσεις Κλειδάριθμος, Κεφ.2.1.2 σελ.75)

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης
Για την ηχογράφηση σε μία κασέτα π.χ. (που είναι αναλογικό μέσο), οι αλλαγές στην
πίεση προκαλούν αντίστοιχες ταλαντώσεις στην μεμβράνη ενός μικροφώνου, που
μεταφράζονται σε μεταβολές στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τα
κυκλώματα του μικροφώνου. Για να αναπαραχθεί ο ήχος αρκεί η ίδια τάση να
ενισχυθεί, και να διοχετευτεί σε ένα ηχείο το οποίο διαθέτει αντίστοιχη μεμβράνη, για
το αντίστροφο όμως αποτέλεσμα.
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Είναι αδύνατο ωστόσο να μεταφερθεί κάτι τέτοιο σε ψηφιακή μορφή άμεσα. Γι αυτό
χρησιμοποιούμε μία διαδικασία γνωστή ως δειγματοληψία*, ή sampling. Όταν ένα
αναλογικό σήμα υπόκειται σε αυτή τη διαδικασία, μία ηλεκτρονική συσκευή
(A/DC**) υπολογίζει την ένταση του ηχητικού σήματος σε τακτά χρονικά
διαστήματα, και την αποθηκεύει σε ψηφιακή μορφή. Κατά την αναπαραγωγή έχουμε
μία προσέγγιση του αρχικού ήχου και αν η δειγματοληψία ήταν υψηλής ποιότητας, το
ανθρώπινο αυτί δεν αντιλαμβάνεται τη διαφορά. (Διονύσιος Πολίτης, 2007, εκδόσεις
Κλειδάριθμος, Κεφ.2.1.3 σελ.75-76)

Εικόνα 16, Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 από
http://meteora.csd.auth.gr/dpolitis/ds/thewriapf.htm

*Οι υπολογιστές δεν αναγνωρίζουν συνεχή σήματα αλλά μόνο διακριτά. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί
κάποιος τρόπος, ώστε το αναλογικό σήμα του ήχου να μετατραπεί σε διακριτό ψηφιακό σήμα. Η
διαδικασία αυτή ονομάζεται δειγματοληψία (sampling) και απαιτεί, από πλευράς Η/Υ, την παρουσία
ειδικού υλικού (hardware) και κατάλληλου λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα, η είσοδος του αναλογικού
σήματος στον υπολογιστή γίνεται μέσω μικροφώνου ή αναλογικά ηχογραφημένου σήματος (line) στον
A/DC. Ο A/DC** σαρώνει το εισαγόμενο, σε αυτό, αναλογικό τμήμα σε προκαθορισμένα χρονικά
διαστήματα, μετράει το πλάτος του σήματος εκείνη τη στιγμή και το αποθηκεύει, σε μορφή ψηφιακών
δεδομένων. Η διαδικασία ονομάζεται δειγματοληψία του σήματος.

(Διονύσιος Πολίτης, 2007,

εκδόσεις Κλειδάριθμος, Κεφ.2.1.3 σελ.75-76)
**A/DC : Ηλεκτρονικό κύκλωμα που μετατρέπει τα εισερχόμενα αναλογικά σήματα της εισόδου του
στα ισοδύναμα ψηφιακά τους στην έξοδό του.

(Διονύσιος Πολίτης, 2007, εκδόσεις Κλειδάριθμος,

γλωσσάρι, σελ 340)
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Συστήματα Αναλογικής / Ψηφιακής Εγγραφής και Αναπαραγωγής

Για να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει το θέμα της ψηφιακής εγγραφής ήχου, θα
πρέπει να είναι ενήμερος για τα συστήματα αναλογικής εγγραφής ήχου, τα οποία
προηγήθηκαν χρονικά. Στο άκουσμα της λέξης αναλογική εγγραφή το μυαλό των
περισσοτέρων από εμάς πηγαίνει στη μαγνητική ταινία, δηλαδή το μέσο εκείνο που
χρησιμοποιήθηκε πολλά χρόνια για την εγγραφή ήχου. Εκείνο που πολλοί όμως
αγνοούν είναι ότι η μαγνητική ταινία βρήκε εφαρμογή όχι μόνο σαν μέσο αναλογικής
εγγραφής, αλλά και σαν μέσο ψηφιακής εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου (DAT*) .
(Francis Rumsey & Tim McCormick, 2002, Chapter 8&10)
Πριν από την μαγνητική ταινία, είχαν αναπτυχθεί και άλλα συστήματα εγγραφής /
αναπαραγωγής ήχου, όπως για παράδειγμα το γραμμόφωνο, ο δίσκος βινυλίου κοκ.
Οι αντίστοιχες μέθοδοι εγγραφής του ήχου που είχαν αναπτυχθεί, ήταν γνωστές ως
"τεχνικές ακουστικής ηχογράφησης" και απαιτούσαν μια μικρή μηχανική ζεύξη
ανάμεσα στη χοάνη που λάμβανε τον ήχο και στη βελόνα χάραξης που έκοβε το
αυλάκι στο δίσκο. Μπορούμε εύκολα να φανταστούμε τα μειονεκτήματα των
τεχνικών αυτών σε θέματα ευκολίας χειρισμού και ποιότητας ηχογράφησης, αλλά και
τις περιορισμένες δυνατότητες επεξεργασίας και συναρμογής (μοντάζ) του
ηχογραφημένου υλικού που παρέχονταν.

*Το ψηφιακό κασετόφωνο (Digital Audio Tape), παρουσιάστηκε από τη Sony στις αρχές του 1987, με
σκοπό να εκτοπίσει τα αναλογικά συστήματα εγγραφής ήχου σε μαγνητική ταινία. Το σύστημα DAT
δε χρησιμοποιεί κάποια τεχνική συμπίεσης δεδομένων, αλλά κατά κύριο λόγο ψηφιοποίηση PCM 16όπως το cd. (Γεώργιος Σαγός, 1998, εκδόσεις ΙΩΝ, σελ.185)
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Με την είσοδο των μικροφώνων και τη δυνατότητα μετατροπής των ακουστικών
(μηχανικών) σημάτων σε ηλεκτρικά, αναπτύχθηκαν οι λεγόμενες "ηλεκτρικές
ηχογραφήσεις", όπου στην αρχή δεσπόζουν τα μαγνητικά μέσα εγγραφής. Η ιδέα που
κρύβεται πίσω από την εγγραφή ηχητικών σημάτων σε μαγνητικά μέσα είναι απλή:
ένα μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό σήμα (το οποίο περιγράφει τις αντίστοιχες μεταβολές
του ηχητικού κύματος και έχει προκύψει με χρήση μικροφώνου) διαρρέει ένα
μαγνητικό υλικό (επιφάνεια μαγνητικής ταινίας) οπότε σύμφωνα με τη θεωρία της
ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής το υλικό μαγνητίζεται και η μαγνητική ένταση είναι
ανάλογη με τις μεταβολές του ηλεκτρικού σήματος. Κατά τη διαδικασία της
αναπαραγωγής, το μεταβαλλόμενα μαγνητισμένο υλικό παράγει ένα αντίστοιχα
μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό σήμα στην έξοδο ενός πηνίου.

Εικόνα 17, Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 από
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B110/93/737,2757/

Κατά την ψηφιακή εγγραφή του ήχου σε μαγνητικό μέσο, ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία:
o

Το ηχητικό σήμα γίνεται ηλεκτρικό με τη χρήση μικροφώνου.

o

Το ηλεκτρικό αναλογικό σήμα ψηφιοποιείται σύμφωνα με τη
διαδικασία που περιγράφηκε νωρίτερα.

o

Το ψηφιακό σήμα εγγράφεται κανονικά στο μαγνητικό μέσο σαν να
ήταν αναλογικό.
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Στην περίπτωση των ψηφιακών σημάτων είδαμε ότι κάθε δείγμα αποτελείται από μία
ακολουθία bits, τα οποία έχουν τιμή "0" ή "1". Κατά την εγγραφή του σήματος στο
μέσο, τα διάφορα bits αντιστοιχίζονται σε τμήματα (περιοχές) του μέσου, έτσι ώστε
οι μαγνητισμένες περιοχές (ύπαρξη μαγνητικής έντασης) να αντιστοιχούν σε "1" και
οι μη μαγνητισμένες (απουσία μαγνητικής έντασης) να αντιστοιχούν σε "0"*.
(Francis Rumsey & Tim McCormick, 2002, Chapter 8&10)

Εικόνα 18 : Περιγραφή μαγνήτισης του μέσου κατά την ψηφιακή εγγραφή.

*Βέβαια, η εγγραφή πραγματοποιείται καθώς το μέσο μαγνητίζεται από το μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό
σήμα πληροφορίας (φαινόμενο ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής). Ένα ερώτημα που θα μπορούσε να
απευθύνει κάποιος είναι το εξής: "πώς είναι δυνατή η μαγνήτιση του μέσου από μία ακολουθία
αριθμών;". Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η υλοποίηση των αριθμητικών ακολουθιών στα
διάφορα ψηφιακά συστήματα γίνεται με τη χρήση παλμοσειρών τάσης, όπου όταν το εύρος του
παλμού τάσης είναι μηδέν (δεν υπάρχει τάση) έχουμε το δυαδικό "0" και όταν είναι μεγαλύτερο από
μηδέν (υπάρχει τάση) έχουμε το δυαδικό "1". Έτσι, το σήμα που οδηγείται στον εγγραφέα για
αποθήκευση είναι και πάλι ένα μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό σήμα (ρεύμα ή τάση) το οποίο όμως αυτή τη
φορά παίρνει δύο διακριτές τιμές: μία μηδενική που αντιστοιχεί στο "0" και μία μη μηδενική που
αντιστοιχεί στο "1".
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Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα ψηφιακών συστημάτων

Πλεονεκτήματα


Υψηλότερη τιμή σχέσης SNR* (λόγος σήματος προς θόρυβο)



Αυξημένη δυναμική περιοχή λειτουργίας



Μικρές γραμμικές/μη-γραμμικές παραμορφώσεις



Εύκολη αποθήκευση/μετάδοση και επικοινωνία συσκευών



Ευκολία στον τρόπο χρήσης



Μικρό μέγεθος - φορητότητα



Χαμηλό κόστος παραγωγής



Αυξημένη δυνατότητα επεξεργασίας στο ψηφιακό πεδίο



Η δυνατότητα διατήρησης της ηχογραφηµένης πληροφορίας σε ψηφιακή
µορφή.

Μειονεκτήματα


Μετατροπή αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά και αντίστροφα



Παραμορφώσεις κατά την επεξεργασία

(Φλώρος Ανδρέας, 2009, Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου, σελ.12)

*Ο λόγος της έντασης ενός σήματος προς τη στάθμη του θορύβου που καταγράφεται. Εκφράζεται σε
dΒ. Μετριέται στιγμιαία ή μεσοσταθμικά, για καλύτερη αποτύπωση των μετρήσεων. Όσο
μεγαλύτερος, τόσο λιγότερος θόρυβος υπεισέρχεται στην καταγραφή.
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Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα αναλογικών συστημάτων

Πλεονεκτήματα



Οι περισσότερες μέθοδοι αναλογικής ηχογράφησης απλά χαρτογραφούν την
ηχογραφημένη

ηχητική

αναλογική

κυματομορφή

απευθείας ως μια φυσική ιδιότητα ενός υλικού μέσου (πχ βινύλιο ή
μαγνητική ταινία κασέτας) οδηγώντας σε περισσότερο ακριβή και λιγότερο
επεξεργασμένη αναπαραγωγή, εφόσον χρησιμοποιούνται γραμμικά σχήματα
κωδικοποίησης όπως η τροποποίηση του εύρους ή της έντασης του υλικού
μέσου εγγραφής.


"Ο αναλογικός ήχος παρουσιάζει ομαλές, "φυσικές" κυματομορφές και δεν
επηρεάζεται από τις επιδράσεις "ποσοτικοποίησης" (ψηφιοποίησης), εφόσον
δε χρησιμοποιεί ειδικούς αποκωδικοποιητές (filters). Αυτό αναπαράγει έναν
υποκειμενικά πιο "ζεστό-φυσικό" ήχο απ ότι ο ψηφιακός ήχος (digital audio)."
(Η χρήση εξοπλισμού digital audio μπορεί να είναι μια πλήρως καθαρή διαδικασία όταν οι
επιδράσεις της ψηφιοποίησης αυξομειώνονται από καταλλήλως προδιαγεγραμμένο εξοπλισμό
digital audio.)



"Απουσία θορύβων ψηφιοποίησης.
(Στον ψηφιακό ήχο χρησιμοποιείται το "dithering"*
ανεπιθύμητες

για να κρύψει υποκειμενικά
παραμορφώσεις-θορύβους.)

* Επειδή το αυτί µας είναι λιγότερο ευαίσθητο στην παρουσία τυχαίου θορύβου παρά θορύβου
παραμορφώσεων, µια διαδικασία µε την οποία αντιμετωπίζεται η παρουσία ορισμένου τύπου
παραµορφώσεων είναι µε τη µετατροπή των παραµορφώσεων αυτών σε θόρυβο υψηλών συχνοτήτων.
Η µμέθοδος αυτή ονοµάζεται dithering.
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Μειονεκτήματα


Ο αναλογικός εξοπλισμός πάσχει από θόρυβο βάθους που ποικίλει μεταξύ των
διάφορων μηχανημάτων.



Τα αναλογικά ηχοσυστήματα είναι υποκείμενα σε ηλεκτρικούς και
μηχανικούς θορύβους όταν αναπαράγουν, ηχογραφούν και επεξεργάζονται
τον ήχο.

(Francis Rumsey & Tim McCormick, 2002, Chapter 10, σελ.200 & Chris Middleton,
2004, chapter 1, page 75-77)

Εικόνα 18 : Μαγνητόφωνο ανοικτής ταινίας (Μπομπινόφωνο). Έχει επιλεγεί από προσωπικό
μου φωτογραφικό υλικό στα πλαίσια της ηχογράφησης για την εργασία που έλαβε χώρα
στο στούντιο ηχογραφήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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Συσκευές εγγραφής ήχου

Εικόνα 18 : Φωνόγραφος. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από
http://www.newsbomb.gr/bombplus/texnologia/story/524257/o-tomas-entisonanakoinonei-ti-dimioyrgia-toy-fonografoy

Εικόνα 19 : Γραμμόφωνο. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από
http://www.todoprix.com/equipos-sonido/tocadiscos-platos-vinilosgramofonos/sonido-lauson-cl140.htm
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Εικόνα 20: Μαγνητόφωνο. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από
https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%8C%CF%86%CF%89%C
E%BD%CE%BF&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjc0r6H1PzUAhWjKJoKHaHDs4Q_AUIBigB&biw=1097&bih=528#imgrc=Y7ShRm7h-vBX4M:

Εικόνα 21 : Κασετόφωνο. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από http://my-magazinegr.blogspot.gr/2013/05/blog-post_9167.html
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Εικόνα 22 : Μπομπινόφωνο 8ch. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από
http://aggelies.plex.gr/392.html#.WWJgZYTyiUk

Εικόνα 23 : DAT. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από
https://www.google.gr/search?q=DAT+%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B1&source=lnms&tbm=isch&
sa=X&ved=0ahUKEwjYksaX1vzUAhWICJoKHYqUBxsQ_AUICigB&biw=1097&bih=528#tbm=isch&q=DAT+&imgrc=awV
0r4ZDjboVUM:
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Εικόνα 24 : H/Y - Laptop. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από http://fnm.com.gr/audio-andvideo/sennheiser-mk4-digital-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%CE%B7%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE/

Εικόνα 25 : Κονσόλα. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από
http://www.djshop.gr/pd/soundcraft-si-performer-2-18743.htm?lang=el&path=1053184343

Εικόνα 26 : Φορητός εγγραφέας ήχου με πυκνωτικά μικρόφωνα. Ανακτήθηκε στις 7
Ιουλίου 2017 από
https://www.long-mcquade.com/10403/Pro_Audio_Recording/Multitrack_Recorders/Zoom/H1_Handy_Recorder_-_Black.htm
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Το στούντιο ηχογράφησης

Εικόνα 27 : Studio ηχογράφησης. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF+%CE%B7%C
F%87%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=0ahUKEwiDls3P3PzUAhVKEJoKHZBoADkQ_AUICigB&biw=1097&bih=528#imgrc=vAyONVIB_dmc4M:

Ελάχιστες προδιαγραφές

Είναι αλήθεια ότι ο χώρος του στούντιο αποπνέει κάτι το «μαγικό» μιας και
συνδυάζει την εντυπωσιακή εικόνα της υψηλής τεχνολογίας αλλά και την δημιουργία
κατά μία έννοια της μουσικής ή τουλάχιστον της τελικής της μορφής.
Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Κατ’ αρχάς τι εννοούμε όταν λέμε «ελάχιστες
προδιαγραφές». Θα μπορούσε να λεχθεί ότι ελάχιστες προδιαγραφές ενός στούντιο
ηχογραφήσεων είναι αυτές πού όταν πληρούνται επιτρέπουν την αξιοπρεπή
τουλάχιστον καταγραφή των διαφόρων ειδών και κατηγοριών μουσικών οργάνων
αλλά και της φωνής, όπου αυτή υπάρχει, ενώ στην συνέχεια μπορεί να προσφέρει την
δυνατότητα επεξεργασίας του ηχογραφηθέντος υλικού αλλά και το τελικό στάδιο της
μίξης του σε stereo mix, ως επί το πλείστον, αλλά και σε άλλες πολυκάναλες μορφές
(5.1, 7.1 κοκ).
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Η δημιουργία ενός στούντιο ηχογράφησης με προδιαγραφές επαγγελματικές είναι
διαδικασία εξαιρετικά πολύπλοκη και απαιτεί πλείστες τεχνικές γνώσεις, εμπειρία
εργασίας

σε

ανάλογους

χώρους

αλλά

βεβαίως

και

σεβαστό

οικονομικό

προϋπολογισμό.
Δεν είναι όλοι βέβαια αυτοί οι οποίοι προτίθενται να προχωρήσουν τόσο σε βάθος
και να δημιουργήσουν ένα επαγγελματικό στούντιο εξ αρχής. Οι περισσότεροι
ενδιαφερόμενοι θα ήθελαν να έχουν μία βασική ιδέα όσον αφορά στις ελάχιστες
προδιαγραφές και τις στοιχειώδεις απαιτήσεις ώστε να μπορέσουν μέσα στα όρια
τους να δημιουργήσουν ένα προσωπικό χώρο όπου θα μπορούν να ηχογραφούν τις
προσωπικές τους μουσικές ιδέες ή την μπάντα στην οποία συμμετέχουν, το λεγόμενο
Home Studio.
(recbystam.webnode.gr Ηχοληπτικά/ Προδιαγραφές ενός studio)

Εικόνα 28 : Studio ηχογράφησης. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από
https://www.google.gr/search?q=home+studio&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwqsyx3_zUAhXiHpoKHQgV
CzUQ_AUICigB&biw=1097&bih=528#imgrc=haSeSPtuqEVJxM:
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Αντί όμως να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να κατασκευαστεί ένας τέτοιος
χώρος θα περιγραφούν οι χώροι ενός επαγγελματικού στούντιο ώστε να καταλάβει ο
ενδιαφερόμενος τις ανάγκες σε χώρους και στις υποδομές ενός επαγγελματικού
στούντιο και να μπορέσει κατόπιν να τις αξιοποιήσει σε μικρότερη κλίμακα στην
δική του περίπτωση και στην συνέχεια με πιο εξειδικευμένα βιβλία να μπει βαθύτερα
στους τρόπους κατασκευής, εάν βέβαια το επιθυμεί.
Οι χώροι του στούντιο ηχογράφησης : Οι απολύτως απαραίτητοι χώροι ενός
(ημι)επαγγελματικού στούντιο είναι το control-room και τουλάχιστον ένας επιπλέον
χώρος όπου ένας ή περισσότεροι μουσικοί παίζουν ζωντανά τα προς ηχογράφηση
μουσικά τους μέρη. Ιδανικά η διαμόρφωση ενός επαγγελματικού στούντιο απαιτεί
εκτός του control-room και του live ή studio room

όπου παίζουν ζωντανά οι

μουσικοί, ένα drum-booth το οποίο «φιλοξενεί» τον drummer κυρίως και ένα vocalbooth αποκλειστικά για τον τραγουδιστή ή για τις ανάγκες ενός «σπικάζ».
(recbystam.webnode.gr Ηχοληπτικά/ Προδιαγραφές ενός studio)

Control Room
Το control-room είναι η καρδιά ενός στούντιο αφού εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο
μέρος του εξοπλισμού του. Στο control-room βρίσκονται τα μαγνητόφωνα (σε
αναλογική, ψηφιακή μορφή ή σε συνδυασμό και των δύο), η κονσόλα η οποία μπορεί
και αυτή να είναι αναλογική, ψηφιακή ή απλά μία επιφάνεια διεπαφής (θα
εξηγήσουμε αργότερα τις διαφορές μεταξύ τους), τα περιφερειακά μηχανήματα
επεξεργασίας του ήχου, τα ψηφιακά και αναλογικά εφέ, τα ηχεία με τα οποία ο
ηχολήπτης κάνει “monitoring” , αλλά και πολλές ακόμη κατηγορίες μηχανημάτων τα
οποία, ανάλογα με τον ιδιαίτερο μουσικό προσανατολισμό που έχει το κάθε στούντιο,
μπορεί και να διαθέτει στον τεχνολογικό του εξοπλισμό (όπως synthesizers, samplers,
mother keyboards, video players).
Ένα βοηθητικό μικρό συνήθως δωμάτιο υπήρχε παλαιότερα δίπλα στο C.R. για να
φιλοξενεί τα μαγνητόφωνα, το οποίο λεγόταν machine-room. Ο σκοπός της ύπαρξης
αυτού του δωματίου ήταν καταρχήν να απομονώσει τα θορυβώδη αναλογικά ή
ψηφιακά μαγνητόφωνα ταινίας από τον κυρίως χώρο του control-room ώστε η
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στάθμη θορύβου μέσα σε αυτόν να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, αλλά και να τα
προφυλάξει από την σκόνη και τον καπνό του τσιγάρου. Στις μέρες μας τα
μαγνητόφωνα ταινίας βρίσκονται σε χρήση σε μικρό πλέον αριθμό studios (αν και
τελευταία υπάρχει μια τάση επιστροφής στην χρήση των αναλογικών μαγνητοφώνων
ταινίας για λόγους που θα εξηγήσουμε αργότερα), αλλά η ανάγκη ύπαρξης του
Machine-room εξακολουθεί να υφίσταται αφού πλέον χρησιμοποιούνται H/Y
(συνήθως περισσότεροι από ένας) οι οποίοι παρά τα εξελιγμένα συστήματα ψύξης
(liquid-cooled) που διαθέτουν εξακολουθούν να είναι πηγή θορύβου μη αποδεκτή σε
οποιοδήποτε control-room αξιώσεων. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι εάν το στούντιο
δεν διαθέτει ογκώδη μαγνητόφωνα ταινίας οι διαστάσεις του machine-room μπορούν
να είναι σχετικά περιορισμένες. Αυτονόητο επίσης είναι ότι ο χώρος αυτός πρέπει να
είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο control-room ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση
σε αυτό αλλά και εφικτή η καλωδίωση με το υπόλοιπο σετ των μηχανημάτων του
control-room αλλά και η επέκταση των καλωδίων του πληκτρολογίου, του ποντικιού,
της

οθόνης

ή

οποιουδήποτε

άλλου

μέσου

ελέγχου

του

υπολογιστή.

(recbystam.webnode.gr Ηχοληπτικά/ Προδιαγραφές ενός studio & Ανδρέας
Παπαχρίστου, 2001, Φίλιππος Νάκας, κεφ 1.6)
Η επιλογή των μηχανημάτων που θα εξοπλιστεί ένα στούντιο ηχογράφησης είναι ένα
ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε αυτά να είναι τα πλέον
κατάλληλα σε σχέση με την μουσική κατεύθυνση που έχει το συγκεκριμένο στούντιο
αλλά και να καλύπτονται από τον προϋπολογισμό που έχει τεθεί εξ αρχής.
Όσο σημαντικός είναι όμως ο εξοπλισμός ενός control-room άλλο τόσο σημαντική
είναι και η ακουστική σχεδίαση του.
Ένα καλό control-room είναι αυτό που έχει καλό εξοπλισμό αλλά και προσεκτική και
λεπτομερή ακουστική σχεδίαση. Εν ολίγοις το δωμάτιο πρέπει να έχει ομοιογενή
αλλά και ισορροπημένο ήχο σε όλο το φάσμα των ακουστικών συχνοτήτων.

Σελίδα 42

Εικόνα 29 : Κάτοψη ενός τυπικού control-room. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017
από recbystam.webnode.gr

Στην παραπάνω φωτογραφία φαίνονται η κονσόλα μίξης (mixing desk), η θέση του
ηχολήπτη, το rack με τα εφέ και τα περιφερειακά μηχανήματα (outboard), τα
εντοιχισμένα ηχεία (main monitors), το machine-room στο πίσω αριστερά μέρος του
δωματίου ενώ στην συγκεκριμένη περίπτωση ο αντίστοιχος χώρος στο δεξί πίσω
μέρος του δωματίου χρησιμεύει σαν χώρος αποθήκευσης των μικροφώνων.

Στον μπροστινό τοίχο και ανάμεσα στα ηχεία υπάρχει το ηχομονωτικό τζάμι μέσω
του οποίου υπάρχει οπτική επαφή ανάμεσα στον ηχολήπτη και τους μουσικούς που
βρίσκονται στο live-room (ή αλλιώς studio-room).
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Στην κάτοψη αυτή είναι εμφανής η συμμετρία που υπάρχει στις διαστάσεις αλλά και
στην διάταξη των μεγάλων αντικειμένων (μηχανημάτων και επίπλων) μέσα στον
χώρο, μια πρακτική στην σχεδίαση η οποία βοηθάει την σωστή ακουστική του χώρου
και ιδιαίτερα την σωστή αντίληψη της στερεοφωνικής εικόνας .
Ένα άλλο αξιοσημείωτο είναι το τελικό σχήμα των εσωτερικών επιφανειών του
δωματίου όπου είναι φανερή η προσπάθεια να αποφευχθεί η παραλληλία των τοίχων
γεγονός το οποίο επίσης βοηθάει στην ακουστική.
Τρίτο στοιχείο είναι η σημαντική απόσταση των εσωτερικών επιφανειών από τις
εξωτερικές αρχικές επιφάνειες, έτσι ώστε το κενό ανάμεσα τους να χρησιμοποιηθεί
για την ηχομόνωση ή την ηχητική απομόνωση από τους συνορεύοντες χώρους του
στούντιο ή από άλλους γειτονικούς χώρους του κτιρίου.
Η σχεδίαση και κατασκευή ενός στούντιο ηχογραφήσεων είναι ιδιαίτερα απαιτητική
εργασία, εμπεριέχει πολλές παραμέτρους και απαιτεί γνώσεις και εμπειρία πάνω στο
αντικείμενο της επιστήμης της ακουστικής. (Ανδρέας Παπαχρίστου, 2001, Φίλιππος
Νάκας, κεφ 1.6)
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Κονσόλες
Υπάρχουν δύο είδη κονσόλας μίξης ήχου, η αναλογική και η ψηφιακή. Οι λειτουργίες
τους δεν διαφέρουν και πολύ. Η αναλογική κονσόλα έχει τα ρυθμιστικά και τα faders
τα οποία δίνουν μια αίσθηση σιγουριάς και κάνουν ευκολότερη την κατανόηση της
διαδρομής του ηχητικού σήματος. Η ψηφιακή κονσόλα αρχίζει και κερδίζει όλο και
περισσότερο τις προτιμήσεις των παραγωγών αφού κάνει τις δουλειές της αναλογικής
κονσόλας, είναι μικρότερη σε μέγεθος και υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης και
ανάκλησης των ρυθμίσεων έτσι ώστε να εφαρμόζονται γρηγορότερα.

Έχουμε λοιπόν αυτές τις πολύ μεγάλες επιφάνειες εργασίας με τα πολλά ρυθμιστικάποτενσιόμετρα. Αυτά τα μηχανήματα που προκαλούν συνήθως το έντονο ενδιαφέρον
κάποιου που έρχεται σε επαφή μαζί τους για πρώτη φορά.
Αυτές οι κονσόλες δεν είχαν πάντοτε την μορφή που έχουν σήμερα. Διέθεταν μεγάλα
faders με μεγάλα ποτενσιόμετρα, με ακόμα μεγαλύτερα όργανα μέτρησης-VU meters.

Εικόνα 30 : Κονσόλα ήχου. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%82+%CE%B7
%CF%87%CE%BF%CF%85&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGwrCO4vzUAhVFQpoKHTDhAYQQ_AUIBi
gB&biw=1097&bih=528#tbm=isch&q=+abbey+jpg+konsola+ixou&imgrc=ti_D6mto44n8JM:
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Βασικές λειτουργίες μιας κονσόλας ήχου
Στις επαγγελματικές ηχογραφήσεις, όσον αφορά το στούντιο, οι κονσόλες,
χωρίζονται σε σχέση με την λειτουργία τους σε δυο κατηγορίες,
Α. Στις split και
Β. Στις in line.
Στις μεν πρώτες, τα input channels, τα output (group) channels και το monitor section,
βρίσκονται σε διαφορετικά modules (παράδειγμα, η Soundcraft 1600).

Εικόνα 31 : Κονσόλα split. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%82+%CE%B7
%CF%87%CE%BF%CF%85&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGwrCO4vzUAhVFQpoKHTDhAYQQ_AUIBi
gB&biw=1097&bih=528#tbm=isch&q=soundcraft+1600&imgrc=dmLxCS8PYBrJfM:
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Τα λευκά faders που φαίνονται στο κάτω μέρος του μίκτη, είναι οι είσοδοι ( input
Channels), τα δυο κίτρινα που ακολουθούν είναι το Stereo Master Output και τα 8
κόκκινα είναι τα record bus (αποστολή προς ηχογράφηση). Πάνω από τα bus, υπάρχει
ακόμα ένα τμήμα, το οποίο είναι το Monitor Section. Δίπλα ακριβώς, υπάρχουν δυο
σειρές ποτενσιόμετρα, τα οποία είναι οι επιστροφές από τον εγγραφέα για
monitoring. Το patchbay βρίσκεται στο άκρο δεξιά και εκεί γίνονται όλες οι
συνδεσμολογίες,

διακλαδώσεις και δρομολογήσεις του σήματος που επιθυμούμε

(routing
Ο

through

μίκτης

αυτός

λέγεται

Split

patch
24/8-16/2,

όπου,

bay).
24inputs/8-16bus/Stereo.

Στους δεύτερους μίκτες οι οποίοι είναι σήμερα και οι πιο διαδεδομένοι, σε κάθε input
channel το οποίο είναι και bus, υπάρχει διαφορετικό fader ή ποτενσιόμετρο, λίγο πιο
πάνω από το input fader, το οποίο παίζει το ρόλο του monitor. Δηλαδή κάθε «φέτα»
εισόδου μπορεί να κάνει τρεις δουλειές. Input, Bus και monitor

Εικόνα 32 : Κονσόλα in-line. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από
https://www.google.gr/search?q=yamaha+emx5014c&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGrOKl5fzUAhXBFJoK
Hd9CA_0Q_AUICigB&biw=1097&bih=528#imgrc=AmlfEcabqZ0zfM:
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Όλοι οι μίκτες χωρίζονται σε τρία βασικά τμήματα.
1. Inputs (Είσοδοι)
Ποικίλουν από 2 έως 52 συνήθως.
2. Bus (Αποστολές προς εγγραφή)
4 – 8 – 16 - 24
3. Master. (Κύριο τμήμα εξόδων , επιστροφών)
2 (Stereo)
(recbystam.webnode.gr Ηχοληπτικά/ Προδιαγραφές ενός studio & Ανδρέας
Παπαχρίστου, 2001, Φίλιππος Νάκας, κεφ 1.2, σελ. 19)

Εικόνα 33 : Κονσόλα Midas. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από
https://www.google.gr/search?q=midas+pro+6&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0h_Xn5fzUAhWI8RQKHQuJ
CLUQ_AUICigB&biw=1097&bih=528#imgrc=xEhV39_EamUlNM:
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Η ηχογράφηση σήμερα

Η ηχογράφηση λοιπόν όπως συμπεραίνουμε συνηθίζονταν να είναι μια «περίπλοκη»
και δυσπρόσιτη διαδικασία για έναν μουσικό ο οποίος ήθελε να ηχογραφεί εύκολα
και οικονομικά τα κομμάτια του. Με την πάροδο όμως του χρόνου και την παραγωγή
όλο και πιο εργονομικών και εξελιγμένων μέσων δίνεται όλο και περισσότερο στο
μουσικό αυτή η δυνατότητα.
Στο παρελθόν, για να ηχογραφήσει ένας μουσικός ή ένα μουσικό σύνολο τις ιδέες του
χρειαζόταν ενδεχομένως ένα πολυκάναλο μαγνητόφωνο ανοιχτής ταινίας και ότι αυτό
συνεπάγεται (κονσόλα ήχου, καλώδια, ηχολήπτη, βάσεις κλπ),

ενώ σήμερα

αγοράζοντας μια κάρτα ήχου και έχοντας ελάχιστες γνώσεις δύναται να έχει το δικό
του χώρο ηχογράφησης (Home studio) ή ακόμα πιο εύκολα να έχει μαζί του ένα
ψηφιακό φορητό εγγραφέα HDD (όπως π.χ το Ζoom H1, ή το Τascam DR40) και να
ηχογραφεί οπουδήποτε, οτιδήποτε θελήσει.
Παρακάτω παρατίθενται διάφορα μέσα ηχογράφησης με τα οποία έγιναν
ηχογραφήσεις καθώς και φωτογραφίες από το στούντιο ηχογράφησης-εργαστήριο
μουσικής τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπου έγιναν οι ηχογραφήσεις.
Τα μέσα ηχογράφησης με τα οποία έγιναν οι συγκρίσεις είναι τα εξής:



TASCAM DR-40



SONY MINI DISC



DAT TASCAM DA P1 (DIGITAL TAPE RECORDER)



SONY VEGAS



ZOOM H1



SONY WM-D6C PRO WALKMAN
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TASCAM DR-40

Εικόνα 34 : Tascam DR-40. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από
https://www.google.gr/search?q=tascam+dr+40&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYyMSh5vzUAhX
L1hQKHfZSAH8Q_AUICigB&biw=1097&bih=528#imgrc=j0oA5cOUvsrz8M:

Το Tascam DR-40 είναι ένας φορητός ψηφιακός εγγραφέας κατάλληλος για
οποιαδήποτε ηχογράφηση. Το DR-40, διαθέτει 2 ενσωματωμένα πυκνωτικά
μικρόφωνα μεταβλητής γωνίας λήψης (ηχογράφηση ΑΒ και ΧΥ) και ηχογραφεί
κατευθείαν σε αρχεία MP3, ή WAV. Χρησιμοποιεί σαν μέσο αποθήκευσης, κάρτες
μνήμης SD η SDHC (περιλαμβάνει μία SD κάρτα των 2GB).
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SONY MINI DISC

Εικόνα 35 : Mini Disc. Έχει επιλεγεί από προσωπικό φωτογραφικό υλικό στα πλαίσια της
ηχογράφησης για την εργασία που πραγματοποιήθηκε στο στούντιο ηχογραφήσεων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το MiniDisc (MD) είναι μια συσκευή αποθήκευσης δεδομένων δίσκου που βασίζεται
σε μαγνητο-οπτικές αρχές εγγραφής προσφέροντας χωρητικότητα 74 λεπτών αρχικά
και στη συνέχεια 80 λεπτών ψηφιοποιημένου ήχου ή 1 gigabyte δεδομένων Hi-MD.
Οι εγγραφείς της Sony ήταν στην αγορά από το Σεπτέμβριο του 1992 μέχρι το
Μάρτιο του 2013. Το MiniDisc παρουσιάστηκε από τη Sony το Σεπτέμβριο του 1992
και κυκλοφόρησε στην αγορά τον Νοέμβριο αρχικά στην Ιαπωνία και το Δεκέμβριο
στην Ευρώπη, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Η μορφή της μουσικής αρχικά
βασιζόταν αποκλειστικά στην συμπίεση δεδομένων ήχου ATRAC, αλλά η επιλογή
της γραμμικής PCM ψηφιακής εγγραφής καθιερώθηκε αργότερα για να πετύχει
ποιότητα ήχου συγκρίσιμη με εκείνη του compact disc. Η Sony ανακοίνωσε ότι θα
σταματήσει την ανάπτυξη των συσκευών MD, με τους τελευταίους players να
διατίθενται το Μάρτιο του 2013.
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DAT TASCAM DA-P1 (DIGITAL TAPE RECORDER)

Εικόνα 36 : DAT DA‐P1. Έχει επιλεγεί από προσωπικό φωτογραφικό υλικό στα πλαίσια της
ηχογράφησης για την εργασία που πραγματοποιήθηκε στο στούντιο ηχογραφήσεων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο φορητός καταγραφέας DAT DA-P1 έχει σχεδιαστεί για τη εγγραφή υψηλής
ποιότητας ήχου σε απομακρυσμένες περιοχές. Έχει όλα τα απαραίτητα για την
εύκολη και επαγγελματικού τύπου σύνδεση των μικροφώνων, και την άμεση έναρξη
της εγγραφής.
Δύο υψηλής ποιότητας προενισχυτές μικροφώνου με σύνδεση XLR βρίσκονται στην
πλευρά του DA-P1. Επίσης διαθέτει προενίσχυση με τροφοδοσία Phantom Power
48V. για χρήση επαγγελματικών πυκνωτικών μικροφώνων. Κομπρέσορας και -20dB
pad είναι επίσης διαθέσιμα.
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Μπορεί να δουλέψει και να τρέξει τα πάντα με μπαταρία, για έως και 100 λεπτά
χρόνο εγγραφής με phantom power (48V προενίσχυση) και 2 ώρες χωρίς phantom
power. Χρειάζεται μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία BP-D1.
Φυσικά, η συσκευή DA-P1 είναι σχεδιασμένη για εύκολη χρήση στο πεδίο.
Για τις μεταφορές πίσω στο στούντιο, διαθέτει θύρες unbalanced RCA analogue I/O
and SPDIF coax digital I/O.
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ZOOM H1

Εικόνα 37 : Zoom H1. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από
https://www.google.gr/search?q=zoom+h1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj__rWn5_zUAhWB0ho
KHQJCAaYQ_AUICigB&biw=1097&bih=528#imgrc=MSOcLCEyScHE_M:

Το Zoom H1 είναι ένα από τα πιο μελετημένα και προσεγμένα φορητά Digital
Recorders της αγοράς. Βελτιωμένο user interface, ενσωματωμένα X/Y 2 x stereo
πυκνωτικά μικρόφωνα.


Ταυτόχρονη ηχογράφηση δύο (2) καναλιών



Ταυτόχρονη αναπαραγωγή δύο (2) καναλιών



Λειτουργία Lo-Cut Filter



Auto REC Level



Marker
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Πρότυπο ηχογράφησης : WAV (Quantization 16/24bit, Συχνότητα
δειγματοληψίας 44.1/48/96kHz)



MP3 Bit Rate : 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps, Συχνότητα
δειγματοληψίας: 44.1kHz



Πρότυπο αναπαραγωγής: WAV(Quantization: 16/24bit, Sampling Frequency:
44.1/48/96kHz) MP3 (Bit Rate:
32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps, Συχνότητα
δειγματοληψίας : 44.1/48kHz)



A/D Conversion: 24bit, 128times oversampling



D/A Conversion: 24bit,128times oversampling



Signal Processing: 32bit



Αποθηκευτικό μέσο : microSD card (16MB - 2GB), microSDHC card (4GB 32GB)



Οθόνη: 127 στοιχείων οθόνη LCD (με οπίσθιο φωτισμό)



Μικρόφωνο : Παντοκατευθυντικό πυκνωτικό μικρόφωνο



Gain : 0 - +39db (ελάχιστο με ψηφιακή απόσβεση -25db)



Maximum Sound Pressure Level: 120dB SPL



Είσοδος μικροφώνου : 1/8' stereo phone jack (Plug-in power supported)



Αντίσταση εισόδου: 2kΩ (Input level: 0 to -39dBm)



Έξοδος ακουστικών : 1/8' stereo phone jack



Output Load Impedance: 10kΩ or more



Rated Output Level: -10dBm



Phones Output Level: 20mW + 20mW into 32Ω load



Ενσωματωμένο ηχείο : 400mW 8Ω



USB Interface: Mini-B type (USB2.0 High Speed compatible), Mass Storage
Class operation



Τροφοδοσία: LR6 ή Ni-MH AA battery x 1,Τροφοδοτικό (AD-17, USB to AC
type)



Διάρκεια μπαταρίας (LR6 batteries): 10 ώρες (MP3), 9.5 ώρες (WAV)



Διαστάσεις: 44 χιλ x 136 χιλ. x 31 χιλ.



Βάρος: 60 γρ. (χωρίς μπαταρίες)
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SONY WM-D6C PRO WALKMAN

Εικόνα 38 : Sony Pro Walkman. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από
https://www.google.gr/search?q=sony+pro+walkman&tbm=isch&imgil=20h9ocwVo4bIeM%253A%253BDXWrjXp‐
5Zg4HM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fthevinylfactory.com%25252Ffeatures%25252Fthe‐8‐best‐portable‐
cassette‐players%25252F&source=iu&pf=m&fir=20h9ocwVo4bIeM%253A%252CDXWrjXp‐
5Zg4HM%252C_&usg=__7G4mFdvUOHfYFkgix6n1iiZeMlI%3D&biw=1097&bih=528&ved=0ahUKEwjB8‐
vr5_zUAhXH1RQKHYZdDXUQyjcIMw&ei=aHNiWcGfFcerU4a7tagH#imgrc=20h9ocwVo4bIeM:

Το κασσετόφωνο WM-D6C της εταιρείας Sony ήταν για πολλά χρόνια η πλέον
δημοφιλής επιλογή ως ποιοτικός φορητός εγγραφέας για τους μουσικούς.
Εκτός από την εξαιρετική ποιότητα αναπαραγωγής, το "Pro Walkman" μπορεί να
πραγματοποιήσει εγγραφές με το σύστημα μείωσης θορύβου Dolby B ή C και έχει
επιλογέα για χρήση κασετών διοξειδίου του χρωμίου, αλλά και μετάλλου. Η ποιότητα
του ήχου είναι πραγματικά πολύ καλή για ένα φορητό αναλογικό κασσετόφωνο.
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SONY VEGAS PRO

Εικόνα 39 : Sony Vegas Pro. Έχει επιλεγεί από προσωπικό φωτογραφικό υλικό στα πλαίσια
της ηχογράφησης για την εργασία που πραγματοποιήθηκε στο στούντιο ηχογραφήσεων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το Sony Vegas Pro είναι ένα software το οποίο παρέχει δυνατότητα ψηφιακής
ηχογράφησης (digital recording) καθώς και επεξεργασίας (edit) μέσω κάρτας ήχου
και με τη χρήση Η/Υ.
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Επίλογος – Προτάσεις για συμπληρωματική έρευνα

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η παρούσα πτυχιακή εργασία, καθώς από τα
δείγματα της ηχογράφησης επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι η ραγδαία εξέλιξη της
τεχνολογίας στον τομέα της μουσικής παραγωγής φέρνει τον μουσικό ολοένα και πιο
κοντά στη διαδικασία ηχογράφησης των μουσικών του ιδεών ή την καταγραφή μιας
ζωντανής συναυλίας λόγω των εργονομικών και εξελιγμένων πλέον μέσων
ηχογράφησης.
Ωστόσο, κάποιες παράμετροι μπορούν να διερευνηθούν περεταίρω. Μία από αυτές
είναι η απήχηση που θα είχαν οι ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν με λιγότερο
εξελιγμένα (τεχνολογικά) μέσα, σε σχέση με εκείνες που υλοποιήθηκαν με
περισσότερο (τεχνολογικά) εξελιγμένα μέσα σε ένα δείγμα ακροατών. Επίσης η
απήχηση που θα είχαν οι ηχογραφήσεις των πιο εργονομικών μέσων εγγραφής και
τέλος η αποδοχή των ηχογραφήσεων αυτών σε σχέση με το κόστος των μέσων με τα
οποία πραγματοποιήθηκαν.
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