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Κεφάλαιο 1 Πρόλογος

	 Ο	τίτλος	και	ο	πρόλογος	ενός	πονήματος	είναι	συνήθως	η	πρώτη	πόρτα	 	που	
ανοίγει	 ο	 αναγνώστης.	 Παρά	 ταύτα	 συνήθως	 και	 στην	 προκειμένη	 περίπτωση			
σίγουρα,	είναι	η	τελευταία	που	κλείνει	ο	γράφων.	Η	ιδέα	για	την	παρούσα	πτυχιακή	
εργασία	προέκυψε	από	κάποιο	σκεπτικό	που	πλέον	φαντάζει	αδιευκρίνιστο	ή	έτσι	
θέλει	 να	μείνει.	Ο,	 τι	 και	 αν	 ισχύει	 δεν	 έχει	 και	 πολύ	σημασία.	Μία	 εργασία	που	
έγινε,	 έγινε,	 καλώς	 ή	 κακώς.	 Ο	 λόγος	 ύπαρξης	 της	 και	 η	 νοηματοδότηση	 του	
περιεχομένου	της	επαφίεται	στο	βλέμμα	του	καθενός	διαφορετικού	και	ξεχωριστού	
αναγνώστη.	

	 ‘Ετσι	 όλα	 τα	 παρακάτω	 αντί	 προλόγου	 ας	 θεωρηθούν	 ως	 παρατηρήσεις	
κάποιου	τρίτου	πάνω	στο	αντικείμενο	που	πραγματεύεται:	

	 Παρατήρηση	 πρώτη:	 όσο	 η	 τεχνολογία	 εξελίσσεται,	 τα	 προϊόντα	 της	
καθίστανται	ολοένα	πιο	προσιτά	στο	μέσο	(δυτικό)	άνθρωπο	

	 Παρατήρηση	 δεύτερη:	 μαζί	 με	 αυτά,	 το	 ίδιο	 και	 οι	 πρωτογενείς	 ή	
πρωτογενέστερες	ύλες	από	τις	οποίες	παράγονται		

	 Παρατήρηση	τρίτη:	το	ίδιο	φαίνεται	να	ισχύει	και	για	την	τεχνογνωσία	γύρω	
από	τη	χρήση	αλλά	και	την	 	περισσότερο	ενδιαφέρουσα	κατασκευή	ή	ανασύνθεση	
τόσο	των	τελικών	προϊόντων	όσο	και	των	υλών	τους	

	 Παρατήρηση	 τέταρτη:	 Η	 μουσική	 ως	 επιστήμη	 και	 ως	 τέχνη	 πάντα	
αποτελούσε,	αλλά	πλέον	είναι	περίοπτος	επιβάτης	του	οχήματος	της	τεχνολογικής	
εξέλιξης.	

	 Παρατήρηση	 πέμπτη:	 Οι	 καλλιτέχνες	 πρώτοι,	 οι	 ακροατές	 δεύτεροι,	 οι	
επιστήμονες	 τρίτοι	 συνδιαμορφώνουν	 την	 πορεία.	 Οι	 επιστήμονες	 σίγουρα	
κάθονται	 στο	 τιμόνι,	 ακόμα	 και	 αν	 μετέχουν	 λιγότερο	 στην	 εξεύρεση	 του	
προορισμού.	 Αυτή	 η	 ενδιαφέρουσα	 και	 πολύπλοκη	 σχέση,	 τουλάχιστον	 μεταξύ	
μουσικών	 και	 επιστημόνων	 ίσως	 αποτυπώνεται	 στα	 παρακάτω	 λόγια	 του	 David	
Bowie	 σε	 ερώτηση	 σχετικά	 με	 την	 εμφάνιση	 των	 synthesizers	 στα	 τέλη	 της	
δεκαετίας	του	’70	(ελεύθερη	απόδοση):	“	Αυτό	που	μου	φάνηκε	το	πιο	ενδιαφέρον	
στη	 νέα	 μουσική	 που	 κάναμε	 εκείνη	 την	 περίοδο	 ήταν	 το	 να	 δουλεύουμε	 με	
synthesizers	πετώντας	τα	εγχειρίδια.	Δεν	είχαμε	ιδέα	πώς	δουλεύουν,	αλλά	ήταν	τα	
λάθη	 που	 μας	 φαίνονταν	 πιο	 ενδιαφέροντα	 […],	 διότι	 οι	 άνθρωποι	 που	 τα	
κατασκεύαζαν	δεν	ήταν	μουσικοί	 και	 τα	κατασκεύαζαν	έτσι	όπως	πιστεύαν	ότι	θα	
ήθελαν	να	τα	χρησιμοποιήσουν	οι	μουσικοί”[0]	
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	 Παρατήρηση	έκτη:	Γύρω	από	αυτή	τη	σχέση	προφανώς	έχει	αναπτυχθεί	μία	
πολύ	καλά	οργανωμένη	βιομηχανία	που	προσφέρει	πολλά	θετικά	και	αρνητικά,	η	δε		
θέση	του	μουσικού	στην	οποία	φαντάζει	εγγύτερα	στην	 	πελατειακή	και	δε	θα	μας	
απασχολήσει	καθόλου.	

	 Ερώτηση:	Μήπως	 θα	 είχε	 ενδιαφέρον	 ο	 μουσικός	 που	 εκ	 των	 πραγμάτων,	
αυθόρμητα	 και	 απαραίτητα	 μπαίνει	συνεχώς	 στη	 θέση	 του	 ακροατή,	 να	 μπεί	 και	
στη	θέση	του	επιστήμονα;	

	 Η	παρούσα	εργασία,	αφού	επιχειρεί	μία	συνοπτική	και	μη	πλήρη	αναδρομή	
στα	 ηλεκτρονικά	 μουσικά	 όργανα,	 πειραματίζεται	 με	 τη	 δημιουργία	 ενός.	 Ας	 το	
αποκαλέσουμε	προς	το	παρόν	ηλεκτρονική	θάρπα	(eTharp)	

	 Θέλω	 να	 εκφράσω	 τις	 θερμές	 μου	 ευχαριστίες	 στον	 καθηγητή	 Μιχάλη	
Νηστικάκη,	 ο	 οποίος	 πέραν	 της	 επίβλεψης	 ανέλαβε	 εξ	 ολοκλήρου	 το	
κατασκευαστικό	κομμάτι.	
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2.1	Μουσικά	όργανα	

	 Τα	μουσικά	όργανα	διαθέτουν	χαρακτηριστικά	που	είναι	κοινά	μεταξύ	τους.	

Ενας,	ή	σπανιότερα	περισσότεροι	παίκτες,	αλληλoεπιδρά	με	μέρος	του	υλικού	του	
οργάνου,	 τη	 διεπαφή	 του,	 με	 τρόπο	 ώστε	 να	 παράγεται	 ο	 επιθυμητός	 ήχος.	 Ο	

μηχανισμός	παραγωγής	και	ενίσχυσης	του	ήχου	αφορούν	
στην	 τεχνολογία	 του	 μουσικού	 οργάνου.	 Συνήθως	
περιλαμβάνουν	μία	ηχητική	πηγή	που	παράγει	το	ηχητικό	
σήμα	 και	 ένα	 ηχείο	 που	 το	 	 ενισχύει.	 Η	 τεχνική	 και	 οι	
επιλογές	 στη	 χρήση	 του	 οργάνου	 αφορούν	 στην	
ικανότητα	και	στην	εκφραστικότητα	του	οργανοπαίκτη.	Η	
μεταξύ	 τους	 επικοινωνία	 καθορίζεται	 από	 την	 υλική	
διεπαφή	 του	 μουσικού	 οργάνου	 με	 τον	 οργανοπαίκτη.	
Συνήθη	 παραδείγματα	 διεπαφών	 είναι	 η	 χορδή,	 το	
πλήκτρο,		το	επιστόμιο.		Στα	μουσικά	όργανα	της	μακράς	
μουσικής	 παράδοσης	 μέχρι	 το	 18ο	 αιώνα	 τα	
χαρακτηριστικά	αυτά	εξελίσσονταν	συνεχώς,	πάντα	όμως	
μέσα	 στο	 πλαίσιο	 των	 δυνατοτήτων	 που	 προσέφερε	 η	
μηχανική.	Το	απότομο	άλμα	της	επιστήμης,	όπως	φαίνεται	

με	μία	εποπτική	ματιά	στην	ιστορία	των	επιστημών,	λίγο	πριν	και	κατά	τη	διάρκεια		
του	20ου	αιώνα	επηρέασε,	συν	τοις	άλλοις,	τον	τρόπο	κατασκευής	των	υπαρχόντων	
μουσικών	 οργάνων.	 Παράλληλα	 οδήγησε	 στην	 επινόηση	 νέων,	 η	 μορφή,	 το	
ηχόχρωμα	και	άλλα	στοιχεία	των	οποίων	μαρτυρούν	ακριβώς	αυτό	το	επιστημονικό	
άλμα.	

2.2	Ηλεκτρονικά	μουσικά	όργανα	

	 Ενα	μουσικό	όργανο	χαρακτηρίζεται	ηλεκτρονικό,	όταν	μέσα	στη	διαδικασία	

παραγωγής	ήχου	εμπλέκεται	κάποιο	ηλεκτρονικό	κύκλωμα	και/ή	κάποια	ψηφιακή	
συσκευή.	 Το	 ηχητικό	 σήμα	 που	 παράγεται	 από	 μία	 τέτοια	 διάταξη,	 άγεται	 στην	
είσοδο	ενός	ενισχυτή	που	οδηγεί	σε	ένα	ηχείο	[1].	Τα	ηλεκρονικά	μουσικά	όργανα	
είναι	 ένα	 υποσύνολο	 των	 μουσικών	 οργάνων,	 διαθέτουν	 ως	 εκ	 τούτου	 τα		
χαρακτηριστικά	 που	 είναι	 κοινά	 μεταξύ	 αυτών	 και	 αναφέρθηκαν	 συνοπτικά	
παραπάνω.	Καθένα	όμως	από	αυτά	διαφέρει	σε	σχέση	με	τα	παραδοσιακά	μουσικά	
όργανα	ως	προς	την	υλοποίηση.		
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2.2.1	Στο	δρόμο	προς	τα	πρώτα	ηλεκτρονικά	μουσικά	όργανα	

	 Ο	ηλεκτρισμός	θεωρητικά	είναι	υπό	την	επίγνωση	του	ανθρώπου	από		
την	 εποχή	 του	 Θαλή	 του	 Μιλήσιου.	 Το	 18ο	 μΧ	 αιώνα	 όμως,	 ο	
ηλεκτρισμός	 αποτελεί	 ένα	 νεαρό	 και	 “γοητευτικό”	 τεχνολογικό	
επίτευγμα.	 	 Ενας	 από	 τους	 τομείς	 στους	 οποίους	 επιχειρείται	 να	
αξιοποιηθεί	είναι	η	κατασκευή	μουσικών	οργάνων.	Ετσι	προκύπτουν	τα	
πρώτα	 ηλεκτρονικά	 μουσικά	 όργανα.	 Πρόκειται	 ουσιαστικά	 για	 μία	
απόπειρα	 μπολιάσματος	 των	 παραδοσιακών	 μορφών	 	 μουσικών	
οργάνων	 με	 μηχανισμούς	 παραγωγής	 και	 ενίσχυσης	 ήχου	 που	

βασίζονται	στις	αρχές	του	ηλεκτρισμού.		

	 ‘Ετσι	προκύπτουν	τα	πρώτα	ηλεκτρικά	μουσικά	όργανα	(και	όχι	ηλεκτρονικά).	
Ως	 πρώτο	 χρονολογείται		
το	 Denis	 d’or	 keyboard	
[4]	 στα	 1753,	 και	 ως	
δεύτερο	 το	 	 clavecin	
électrique	 του	 Γάλλου	
Jean-Bap�ste	de	Laborde	

στα	 1761	 [5].	 Τα	 δύο	

αυτά	 μουσικά	 όργανα	
χρησ ιμοπο ιούν	 τον	
ηλεκτρισμό	 μόνο	 στον	
τομεά	 της	 διεπαφής	 με	
τον	 οργανοπαίκτη	 και	
όχι	 για	 την	 παραγωγή	
του	 ηχητικού	 σήματος.	
Για	 το	 λόγο	 αυτό	 	 δε	

χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι	
ηλεκρονικά,	 αποτελούν	 όμως	 το	 πρώτο	 στάδιο	 εμπλοκής	 του	 ηλεκτρισμού	 στην	
οργανοποιεία.	Σε	αυτά	προστίθεται	και	το	πρώτο	electric	synthesizer,	ο	“Μουσικός	
τηλέγραφος”	("Musical	Telegraph")	του	Elisha	Gray	[6]	στα	1876.		
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Clavecin électrique : Για κάθε χορδή δύο καμπάνες κρέμονται από ένα 
μεταλλικό στοιχείο. Το πάτημα του αντίστοιχου πλήκτρου από τον 
οργανοπαίκτη, γειώνει τη μία καμπάνα και η χορδή ταλαντώνεται 
παράγοντας την επιθυμητή συχνότητα. Ο ήχος είναι αποτέλεσμα μίας 
μηχανικής ταλάντωσης, έτσι το όργανο  δε χαρακτηρίζεται ηλεκτρονικό, 
αλλά ηλεκτρικό.

https://en.wikipedia.org/wiki/Denis_d'or
https://en.wikipedia.org/wiki/Clavecin_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Deban_de_Laborde
https://en.wikipedia.org/wiki/Elisha_Gray
https://en.wikipedia.org/wiki/Thales_of_Miletus
https://en.wikipedia.org/wiki/Thales_of_Miletus
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2.2.2	Τα	πρώτα	ηλεκτρονικά	μουσικά	όργανα	

	 Στα	1897	ο	Thaddeus	Cahill	πατεντάρει	το	Telharmonium	(ή	Teleharmonium	ή	

Dynamophone).	 Το	 όργανο	 αυτό	 μετατρέπει	 το	 ηλεκτρικό	
σήμα	 σε	 ηχητικό	 γεννώντας	 οποιονδήποτε	συνδυασμό	νοτών	
και	 αρμονικών	 τους	 με	 οποιαδήποτε	 δυναμική!	 Η	
τεχνολογία	 (addi�ve	 synthesis[7])	 πίσω	 από	 τη	 λειτουργία	 του	
οργάνου	 στηρίζεται	 στη	 θεωρία	 του	Fourier,	σύμφωνα	με	την	 	οποία	
κάθε	 κύμα	 μπορεί	 να	 εκφρασθεί	 ως	 επαλληλία	 απλών	 ημιτονοειδών	
κυμάτων.	 	Με	αυτόν	τον	τρόπο	είναι	 δυνατή	 η	 παραγωγή	 οποιουδήποτε	
ηχοχρώματος.	

	 Στα	 1919	 στο	 Leningrad	 εμφανίζεται	 το	 Etherophone,	 που	 μετονομάστηκε	
αργότερα	σε	Theremin	(εκτενής	αναφορά	παρακάτω)	

	 Στα	 1928	 ο	Maurice	Mar�nοt	 εφευρίσκει	 το	 Ondes	Martenot	 [8]	 με	 αρχικό	
σκοπό	 την	 παραγωγή	 της	 μικροτονικής	 ινδικής	 μουσικής.	
Το	όργανο	υιοθετήθηκε	από	 κλασικούς	συνθέτες	 (Boulez,	
Honegger,	 Jolivet,	 Koechlin,	Messiaen,	Milhaud,	 Tremblay,	
Varèse),	η	παραγωγή	του	δε	σταμάτησε	το	1988.	Παρ’	όλ’	
αυτά	 υπάρχουν	 διάφορες	 προσπάθειες	 αναβίωσης	 του	
οργάνου,	 ενώ	 είναι	 αξιοσημείωτη	 η	 χρήση	 του	 από	 τον	
κιθαρίστα	 και	 πολυοργανίστα	 των	 Radiohead	 Jonny	
Greenwood.	

	Στα	 1935	 ο	 Laurens	 Hammond	 παράγει	 το	 πρώτο	 Hammond	
Organ	 [9]	 ,	 εφεύρεση	 του	 ιδίου	 και	 του	 	 John	 M.	 Hanert.	 Το	
Hammond	 Organ,	 ένας	 συνδυασμός	
μηχανικών	 και	 ηλεκρονικών	 μερών,	
σ τ η ρ ί χ θ η κ ε	 σ τ η	 λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α	 τ ο υ	
Telharmonium	 και	 συγκεκριμένα	 στην	
παραγωγή	 ηχητικού	 σήματος	 μέσω	 των	
tonewheels	 (θα	 μπορούσε	 να	 μεταφραστεί	

ως	 τροχός	 ήχου),	 η	 συχνότητα	 που	 παρήγαγε	 καθένας	 εκ	 των	
οποίων,			οδηγείτο	σε	έναν	ενισχυτή	μέσω	μαγνήτη	(παρόμοιου	
με	της	ηλεκτρικής	κιθάρας).	Το	Hammond	Organ	έγινε	ιδιαίτερα	
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Ondes Martenot 7ης γενιάς

Hammond C-3 organ

Goldschmidt Tonewheel 
(1910)

https://en.wikipedia.org/wiki/Additive_synthesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Ondes_Martenot
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Boulez
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Honegger
https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Jolivet
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δημοφιλές	από	τα	μέσα	της	δεκαετίας	του	1950	στη	jazz	και	στη	blues	μουσική	και	
χρησιμοποιείται	εκτεταμένα	μέχρι	σήμερα.	

2.2.3	Ο	αναλογικός	συνθετητής	(Analogue	Synthesizer)	

	 H	 περίοδος	 1950-1980	 είναι	 για	 την	 ηλεκτρονική	 μουσική	 η	 περίοδος	 του	

αναλογικού	συνθετητή.	Ο	συνθετητής[10]	 (synthesiser	ή	synth)	είναι	μία	γεννήτρια	
ήχου,	 	 μέσω	 μετατροπής	 ηλεκτρικών	 σημάτων	 σε	 ηχητικά	 σήματα.	 Ο	 αναλογικός	
συνθετητής	 περιλαμβάνει	 αναλογικά	 κυκλώματα	 που	 παράγουν	 αναλογικά	
ηλεκτρικά	 σήματα,	 τα	 οποία	 μέσα	 από	 κατάλληλες	 διατάξεις	 μετατρέπονται	 σε	
ηχητικά.	 Εχουν	 τη	 δυνατότητα	 να	 παράγουν	 οποιοδήποτε	 ηχόχρωμα,	 μιμούμενα	
φυσικά	όργανα,	προσομοιώνοντας	οιονδήποτε	φυσικό	ήχο	ή	παράγοντας	εντελώς	
νέους	ήχους.		

	 Η	ιστορία	του	αναλογικού	συνθετητή	ξεκινά	τη	δεκαετία	του	1920	με	όργανα	

που	προαναφέρθηκαν	 και	διάφορα	άλλα	όπως	 το	Tratonium[11].	 Τη	δεκαετία	 του	
1950	 και	 1960	 κυριαρχεί	 το	 Modular	 Synthesizer	 το	 οποίο	 αποτελείται	 από	

ξεχωριστά	μέρη	hardware	(modules)	καθένα	εκ	των	οποίων	είναι	υπεύθυνο	για	τον	
έλεγχο	 μίας	 παραμέτρου	 του	 ήχου,	 πχ	 της	 συχνότητας.	 Τα	 ξεχωριστά	 μέρη	
συνδέονταν	 μεταξύ	 τους	 με	 ειδικά	 καλώδια	 (patch	 cords)	 προκειμένου	 να	

συμμετέχουν	στη	ροή	της	σύνθεσης.			
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	 Στα	μέσα	της	δεκαετίας	του	1960	και	τη	δεκαετία	του	1970	πραγματοποιείται		

στροφή	 στην	 υλοποίηση	 των	 αναλογικών	 συνθετητών.	 Η	 αλλαγή	 έγκειται	 στο	
σχεδιασμό	τους	από	ολοκληρωμένα	κυκλώματα	(integrated	circuits)	και	τελεστικούς	
ενισχυτές	 (opera�onal	 amplifiers	 ή	 op	 amp)	 και	 τη	 	 	 χρήση	 ποτενσιομέτρων,	
ροοστατών	 και	 φίλτρων	 (low-pass/high-pass	 filter)	 για	 τον	 έλεγχο	 των	 διαφόρων	
ηχητικών	 παραμέτρων.	 ‘Ετσι	 η	 χρήση	 των	 patch	 cords,	 που	 ήταν	 ακριβά	 και	
ευαίσθητα,	 εγκαταλείπεται.	 Η	 νέα	 αυτή	 υλοποίηση	 ονομάστηκε	 	 Integrated	
Synthesizer	(Ολοκληρωμένος	συνθετητής).	

	 Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 οι	 συνθετητές	 αρχικά,	 ήταν	 μονοφωνικά	 όργανα.	
Ελάχιστες	υλοποιήσεις	μπορούσαν	να	παράγουν	διφωνίες,	όπως	για	παράδειγμα	το		
Moog	Sonic	 Six.	 Για	 να	επιτευχθεί	πολυφωνία	έπρεπε	να	συνδυαστεί	 το	 κύκλωμα	
του	 συνθετητή	 με	 τα	 κυκλώματα	 ενός	 οργάνου,	 όπως	 για	 παράδειγμα	 στο	Moog	
Polymoog.	To	1977	εμφανίζεται	ο	πρώτος	πολυφωνικός	συνθετητής	που	είχε	στην	

“καρδιά”	του	έναν	μικροελεγκτή	και	παράλληλα	συνδύαζε	μικρό	βάρος	σε	προσιτή	
τιμή.	 	 Ηταν	 το	 Sequen�al	 Circuits	 Prophet-5[12]	 που	 έδωσε	 ώθηση	 προς	 μία	 νέα	
γενιά	συνθετητών.	

2.2.4	Ο	ψηφιακός	συνθετητής	(Digital	Synthesizer)	

	 	Τη	δεκαετία	του	1980	κάνει		την	εμφάνιση	του	ο	ψηφιακός	συνθετητής[13].	Ο	
ψηφιακός	 συνθετητής	 παράγει	 ήχο	 μέσω	 της	 ψηφιακής	 επεξεργασίας	 σήματος	
(Digital	 Signal	Proccessing).	 	 Εδώ	 τα	αναλογικά	ηλεκτρονικά	κυκλώματα	δίνουν	 τη	
θέση	τους	σε	έναν	μικροελεγκτή	ο	οποίος	μπορεί	να	“τρέχει”	αλγορίθμους.	Δηλαδή	
στο	 ρόλο	 του	 συνθετητή	 υπάρχει	 ένας	 ηλεκτρονικός	 υπολογιστής.	 Ο	 ψηφιακός	
συνθετητής	αρχικά	ήταν	 ικανός	 να	επιτύχει	 FM	 (Frequency	Modula�on)	 synthesis,	
μία	 μορφή	 ηχοχρωματικής	 σύνθεσης	 ασταθούς	 με	 τον	 αναλογικό	 συνθετητή.		
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Επιπλέον	 ήταν	 ικανός	 και	 για	 Addi�ve	 synthesis,	 ενώ	 καθώς	 οι	 ταχύτητες	 των	
μικροελεγκτών	αυξάνονταν	 (και	 αυξάνονται)	 έγινε	 δυνατή	η	 χρήση	άλλων	 τύπων,	
όπως	Physical	Modelling[14]	και	Wavetable	Synthesis[15].			

	 Ο	 ψηφιακός	 συνθετητής	 εμφανίστηκε	 σταδιακά	 με	 αύξουσα	 ποιότητα	 και	
φθίνον	 κόστος.	 ‘Ετσι	 σταδιακά	
υπερίσχυσε	 του	 αναλογικού.	 Παρ’	
όλ’	 αυτά	 η	 προτίμηση	 πολλών	
καλλιτεχνών	 στον	 αναλογικό	 ήχο	
οδήγησε	 και	 οδηγεί	 στη	 δημιουργία		
ψ ηφ ι α κών	 σ υ ν θ ε τ η τώ ν	 π ο υ	
προσεγγίζουν	τον	αναλογικό	ήχο.	

2.2.5	Υπολογιστική	(Αλγοριθμική)	Μουσική	

	 Παράλληλα	 με	 τις	 παραπάνω	 εξελίξεις,	 ήδη	 από	 τη	 δεκαετία	 του	 1950	
αναπτύσσεται	 η	 τάση	 της	 αλγοριθμικής	 μουσικής	 σύνθεσης	 με	 πρωτοπόρο	 τον	
Ιάννη	Ξενάκη.	Ο	Ξενάκης	ξεκίνησε	το	ρεύμα	που	ονομάστηκε	στοχαστική	μουσική,	

αξιοποιώντας	 στοχαστικά	 μαθηματικά	
μοντέλα,	για	να	παράξει	τις	παραμέτρους	μίας	
μουσικής	 σύνθεσης.	 Επιχείρησε	 αρχικά	 στο	
χαρτί,	 στο	 έργο	 του	 Metastasis	 (1953-1954),	
όμως	 αργότερα	 	 στράφηκε	 στη	 χρήση	
ηλεκτρονικού	 υπολογιστή.	 Αυτό	 το	 ρεύμα	
εξελίσσεται	 μέχρι	 σήμερα.	 Η	 δημιουργία	
ειδικού	λογισμικού	όπως	το	Max[16],		αλλά	και	
ειδικές	 γλώσσες	 προγραμματισμού	 όπως	 η	
C sound [17 ] ,	 βασ ισμένη	 σ τη	 γλώσσα	

προγραμματισμού	 C,	 χρησιμοποιούνται	 τόσο	
για	σύνθεση	όσο	και	για	αυτοσχεδιασμό.		
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2.2.6	Musical	Instrument	Digital	Interface	(MIDI)	

	 Το	 πρωτόκολο	 MIDI	 1.0	 είναι	 ένα	 κατοχυρωμένο	 σύνολο	 από	 “ψηφιακές	
οδηγίες”	 οι	 οποίες	 μπορούν	 να	 υιοθετηθούν	 από	
οποιαδήποτε	ψηφιακή	 δ ι ε π α φ ή	 	 μ ε	 σ κ ο π ό	 ν α	
κ α θ ο ρ ί σ ο υ ν	 σ ε	 πραγματικό	 ή	 μη	 χρόνο	 μία	
πλειάδα	 μουσικών	 και	 εξωμουσικών	 παραμέτρων.	 Το	
MIDI	 1.0	 δεν	 έχει	 αναθεωρηθεί	 από	 το	 1983.	
Σήμερα	 η	 χρήση	 του	 έχει	διευρυνθεί	σε	 τέτοιο	σημείο	
που	 ο	 αρχικός	 του	 στόχος	φαντάζει	ασήμαντος.				

2.2.7	Σύγχρονα	μουσικά	ηλεκτρονικά	όργανα	

Η	 τεχνολογική	 πρόοδος,	 η	 συνεχής	 εξέλιξη	 όλων	 των	 παραπάνω	 οργάνων	 και	
ρευμάτων,	 η	 εύκολη	 πρόσβαση	 στην	 υπάρχουσα	 γνώση	 και	 τεχνολογία	 από	 ένα	
διευρυνόμενο	 φάσμα	 μουσικών	 οδηγεί	 στο	 σήμερα.	 Βέβαια,	 η	 περιγραφή	 των	
συγχρόνων	 τάσεων	 κινδυνεύει	 σοβαρά	 να	 αποτύχει,	 γι’	 αυτό	 καλύτερα	 ας	
αποκληθεί	 εκτίμηση	 των	 σύγχρονων	 τάσεων	 στα	 μουσικά	 ηλεκτρονικά	 όργανα.	
Παρακάτω	 θα	 επισημανθούν	 κάποιες	 βασικές	 παρατηρήσεις	 στο	 τι	 συμβαίνει	 ή	
τείνει	να	συμβεί	σήμερα:	

	

	 ⦿	Αξιοποιούνται	περισσότερες	παραδοσιακές	μορφές	διεπαφής	

μουσικού-οργάνου	

		

	 ⦿	Εμφανίζονται	νέες	διεπαφές	παραγωγής	ήχου	

	

	 ⦿	 Οι	 μικροελεγκτές	 γίνονται	 όλο	 και	 πιο	 αποδοτικοί,	 με	

αποτέλεσμα	 όλες	 οι	 τάσεις	 που	 αναπτύχθηκαν	 τις	 προηγούμενες	
δεκαετίες	να	επανέρχονται	όχι	μόνο	για	να	επανασυστηθούν,	αλλά	
κυρίως	για	να	επαναπροσδιοριστούν		
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⦿	Οι	μικροελεγκτές	 και	 τα	υπόλοιπα	ηλεκτρονικά	μέρη	 γίνονται	

όλο	 και	 πιο	 προσιτά,	 το	 ίδιο	 και	 η	 γνώση	 πάνω	 σε	 αυτά,	 με	
αποτέλεσμα	 να	 ανθεί	 η	 DIY	 (Do	 It	 Yourself)	 τάση,	 η	 οποία	
προσθέτει	 τη	 διάσταση	 	 της	 συλλογικής	 δημιουργικότητας	 στην	
επινόηση	ηλεκτρονικών	οργάνων.		
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3.1	Léon	Theremin	

	 Ο	 Ρώσος	 και	 Σοβιετικός	 Lev	 Sergeyevich	 Termen	 (1896-1993)	 είναι	 ο	

εφευρέτης	 του	 ηλεκτρονικού	 	 μουσικού	 οργάνου	 το	 οποίο,	 κατά	 κύριο	 λόγο,	 τον	
έκανε	παγκοσμίως	γνωστό	ως	Léon	Theremin	 [21].	 	Αλλες	γνωστές	του	εφευρέσεις	
είναι:	

	 ⦿	 η	 τεχνική	 “interlace”	 βελτίωσης	 της	 ποιότητας	 του	 τηλεοπτικού	 σήματος	

που	ακόμα	χρησιμοποιείται	στην	τηλεόραση,		

	 ⦿	“The	Thing”,		ένας	μικροσκοπικός	“κοριός”	μέσα	σ’	ένα	δώρο	από	την	ΕΣΣΔ	

προς	τον	διπλωματικό	αντιπρόσωπο	των	ΗΠΑ	το	1945,	που	λειτουργούσε	χωρίς	να	
είναι	συνδεδεμένος	με	κάποια	πηγή	ενέργειας,	και	ανακαλύφθηκε	μετά	από	επτά	
χρόνια		

		 Στα	 17	 του	 χρόνια	 είχε	 το	 δικό	 του	 εργαστήριο.	 Το	 ενδιαφέρον	 του	 για	 τη	
Φυσική	 και	 ιδιαιτέρως	 για	 τον	 Ηλεκτρισμό	 συνυπήρχε	 με	 την	 αγάπη	 του	 για	 τη	
μουσική	 (έπαιζε	 τσέλο).	 	 	 Αυτά	 τα	 δύο	 ενδιαφέροντα	 σε	 συνδυασμό	 με	 τους		
φυσικούς	 περιορισμούς	 που	 παρατηρούσε	 στα	 παραδοσιακά	 όργανα,	 τον	
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οδήγησαν	στην	εφεύρεση	του	θέρεμιν.	Η	εφεύρεση	συνέπεσε	με	την	Οκτωβριανή	
επανάσταση	 και	 το	 ενδιαφέρον	 του	 Lenin	 για	 τις	 πρακτικές	 εφαρμογές	 του	
Ηλεκτρισμού,	κάτι	το	οποίο	έφερε	τον	Theremin	στο	Κρεμλίνο,	όπου	ο	Lenin	έπαιξε	
στο	νέο	όργανο	τη	σύνθεση	“Skylark”	του	Ρώσου	συνθέτη	Mikhail	Glinka.		Ταξίδεψε	
ανά	 τον	 κόσμο	 παρουσιάζοντας	 το	 θέρεμιν,	 ως	 εφευρέτης	 αλλά	 και	 ερμηνευτής	
του.	 Το	 ενδιαφέρον	 του	 για	 την	 επινόηση	 νέων	 μουσικών	 ηλεκτρονικών	 οργάνων	
τον	 οδήγησαν	 σε	 παραλλαγές	 του	 θέρεμιν	 κατά	 την	 περίοδο	 που	 έζησε	 στη	 Νέα	
Υόρκη:	

	 Terpistone	(1930)	[22]	

	 	 Ακολουθεί	 τις	 αρχές	 του	 θέρεμιν,	 αλλά	 με	 μία	 διεπαφή	 προορισμένη	 για	
μουσικό-χορευτή:	 Η	 επαφή	 με	 διαφορετικά	 σημεία	 της	 αγώγιμης	 πλατφόρμας	
παράγει	διαφορετική	συχνότητα,	ενώ	το	ύψος	κάθε	στιγμή	του	μουσικού-χορευτή	
αλλάζει	 την	 ένταση	 του	 ήχου!	 Τα	 φώτα	 υπαγόρευαν	 βοηθητικά	 τη	 νότα	 στο	
χορευτή-μουσικό.	

	

,		

Σήμερα	διασώζεται	μόνον	ένα	από	τη	μεγάλη	ερμηνεύτρια	του	θέρεμιν	Lydia	Kavina	
και	βρίσκεται	στο	Theremin	Center	/	Moscow's	Tchaikovsky	Conservatory.	

	 Rhythmicon	(1931)	[23]	

	 Θεωρε ί τα ι	 τ ο	 π ρώ το	 ηλεκτρονικό	 drum	 machine.	
Είναι	πληκτροφόρο	και	ακολουθεί	 τις	 αρχές	 του	 θέρεμιν.	 	 Το	
σχεδίασε	 σε	 συνεργασία	 με	 τον	 Αμερικανό	 avant-garde	 συνθέτη	
Henry	 Cowel l	 ο	 οποίος	 το	 εμπνεύστηκε	 θεωρώντας	 ότι	 η	
παραγωγή	ρυθμικών	ακολουθιών	 από	τον	άνθρωπο	έχει	φτάσει	σε	
ένα	όριο	που	μόνο	με	τη	βοήθεια	 ενός	 νέου	 μουσικού	 οργάνου	
μπορεί	 να	 ξεπεράσει.	 Ο	 Cowell	 έγραψε	 το	 1932	 το	 έργο	
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“Rhythmicana”	 για	 Rhythmicon	 και	 ορχήστρα.	 	 Σήμερα	 διασώζεται	 ένα	 μη	
λειτουργικό	στο	Smithsonian	Ins�tute.	

	 Theremin-Cello	/	Electronic	Cello	(1929)[24]	

	 Πρόκειται	για	ένα	τσέλο	χωρίς	χορδές.	Αρκεί	η	επαφή	με	την	ταστιέρα	για	την	
παραγωγή	μίας	συχνότητας,	ανάλογης	του	σημείου	επαφής.	Η	ένταση	ελέγχεται	με	
τη	 βοήθεια	 ενός	 μοχλού.	 Το	 όργανο	 έτυχε	 χρήσης	 τη	 δεκαετία	 του	 1930,	 από	

αρκετούς	τσελίστες,	μεταξύ	των	οποίων	και	ο	Leopold	Stowkowski[25].		
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3.2	To	μουσικό	όργανο	Theremin[25]	

	 Το	 theremin	 (στα	 ελληνικά	 αποδίδεται	 ως	 θερεμίνη)	 είναι	 ένα	 ηλεκτρονικό	
μουσικό	 όργανο	 η	 εκτέλεση	 του	 οποίου	 πραγματοποιείται	 ανέπαφα.	 Πρότερες	
ονομασίες	 του	 ήταν	 etherphone,	 thereminophone,	 termenvox,	 thereminvox.	 O	
εφευρέτης	 του	 Leon	 Theremin	πατένταρε	 το	 όργανο	
το	1928.	

	 Η	διεπαφή	του	οργάνου	με	τον	εκτελεστή	είναι	
δύο	 κεραίες	 (όπως	 στο	 σχήμα),	 καθεμία	 εκ	 των	
οποίων	 έχει	 την	 ιδιότητα	 να	 “εντοπίζει”	 το	
κοντινότερο	αντικείμενο	καθώς	και	την	απόσταση	του	
από	 αυτήν.	 Αυτή	 η	 απόσταση	 μεταφράζεται	 από	 τη	
μία	κεραία	ως	συχνότητα	και	από	την	άλλη	ως	ένταση	
ήχου.		

	 Το	 όργανο	 εφευρέθηκε	 το	 1920	 και	 μέσα	στην	
πρώτη	δεκαετία	 του	 “ταξίδεψε”	με	 το	δημιουργό	 του	ο	οποίος	 κατέληξε	στη	Νέα	
Υόρκη	και	παραχώρησε	τα	δικαιώματα	του		 στην	 εταιρία	 RCA[26].	 Παρόλο	 που	 δεν	

αποτέλεσε	 εμπορική	 επιτυχία,	 απέκτησε	
ένα	 ενθουσιώδες	 κοινό	 καθώς	 και	
δεξιοτέχνες	 εκτελεστές	 με	 σημαντικότερη	
την	 Clara	 Rockmore[27].	 Μετά	 το	 δεύτερο	
παγκόσμιο	 πόλεμο	 το	 ενδιαφέρον	 για	 το	
theremin	 είχε	 ασθενήσει,	 καθώς	 νέα	
ηλεκτρονικά	όργανα	πολύ	πιο	εύκολα	στην	
εκτέλεση	 έκαναν	 την	 εμφάνιση	 τους.	 Τη	
δεκαετία	 του	 1950	 όμως,	 το	 όργανο	
επανασυστήνεται	 από	 τον	 Αμερικανό	
πρωτοπόρο	 στην	 κατασκευή	 ηλεκτρονικών	

οργάνων	 Robert	 Moog[28].	 Το	 Moog	 Etherwave	 είναι	 μέχρι	 σήμερα	 το	 πιο	
διαδεδομένο	μοντέλο	του	οργάνου.		

	 Το	 ιδιαίτερο	 ηχόχρωμα	 του	 theremin	 χαρακτηρίζεται	 συνήθως	 ”αέρινο”	 ή	
“αιθέριο”	 και	 προσομοιάζει	 στο	 ηχόχρωμα	 του	 τσέλου	 αλλά	 και	 τις	 ανθρώπινης	
(σοπράνο)	 φωνής	 σε	 διαφορετικές	 τονικές	 περιοχές.	 Χρησιμοποιήθηκε	 συχνά	 ως	
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Σύγχρονη εκδοχή του theremin 
(Moog Etherwave)

Ο θρύλος των ηλεκτρονικών μουσικών 
οργάνων Robert Arthur Moog
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https://en.wikipedia.org/wiki/Clara_Rockmore
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ηχητικό	 εφέ	 σε	 ταινίες	 τρόμου	 και	 ίσως	 συνδέθηκε	 στα	 πλαίσια	 μίας	 κοινής	
συνείδησης	με	ένα	στοιχείο	“μυστηρίου”.		

3.3	Η	τεχνική	του	theremin	

	 Οπως	έχει	πολύ	εύστοχα	σημειώσει	η	Clara	Rockmore	η	τεχνική	του	theremin	
απαιτεί	από	τον	εκτελεστή	να	παίζει	τόσο	τις	νότες	όσο	και	τις	παύσεις.	Το	όργανο	
δεν	παύει	όσο	το	χέρι	του	εκτελεστή	είναι	μακριά	από	την	κεραία	της	έντασης	του	
ήχου	 με	 αποτέλεσμα	 η	 διαδρομή	 από	 νότα	 σε	 νότα	 να	 συνοδεύεται	 από	 ένα	
συνεχές	glissando.	Ετσι	καθώς	το	ένα	χέρι	του	εκτελεστή	κινείται	από	νότα	σε	νότα,	

το	 άλλο	 ρυθμίζει	 συνεχώς	 την	 ένταση,	
ώστε	να	τις	καταστήσει	διακριτές	ή	μη.	Η	
τεχνική	 του	 theremin	 έχει	 εξελιχθεί	
περισσότερο	 σε	 σχέση	 με	 το	 χέρι	 της	
μελωδίας	και	περιλαμβάνει	τόσο	κινήσεις	
όλου	 του	 χεριού	 όσο	 και	 λεπτές	 κινήσεις	
των	 δακτύλων.	 	 Οπως	 είναι	 φυσικό	 για	
κάθε	 νέο	 όργανο	 η	 τεχν ική	 του	
προσέγγιση	παραμένει	ένα	ανοιχτό	θέμα.	
Δύο	 νέες	 βιρτουόζες	 του	 οργάνου	 έχουν	
προτείνει	 την	 τελευταία	 δεκαετία	 δύο	
νέες	 προσεγγίσεις.	 Η	 Carolina	 Eyck	 	 έχει	

προτείνει	 μία	 τεχνική	 σύμφωνα	 με	 την	 οποία	 συγκεκριμένες	 δακτυλικές	 μορφές	
καλύπτουν	το	εύρος	μίας	οκτάβας[29].	Η	Pamelia	Kurs�n	απεναντίας	“μπόλιασε”	την	
τεχνική	 του	οργάνου	με	μία	 επαναστατική	προσέγγιση	όσον	αφορά	στο	 χέρι	 που	
ελέγχει	 την	 ένταση	 του	 ήχου	 με	 τη	 βοήθεια	 της	 οποίας	 έκανε	 το	 theremin	 να	
ακούγεται	σαν	walking	bass	μέσα	σε	ένα	jazz	σχήμα[30].		

	 Ακολουθεί	 μία	 σύνοψη	 των	 βασικών	 τεχνικών	 προσεγγίσεων	 που	
προτείνονται	 από	 τους	 διασημότερους	 δεξιοτέχνες	 του	 οργάνου	 στις	 παρακάτω	
μεθόδους.	

How	to	play	the	Theremin	-	Peter	Pringle	

Beginning	and	advanced	Theremin	Techniques	-	Pamela	Kurs�n	

Mastering	The	Theremin	-	Lydia	Kavina	

�18

H Lydia Kavina θεωρείται η σπουδαιότερη 
εν ζωή δεξιοτέχνης του theremin

https://www.youtube.com/watch?v=qz-Ijf9JfpI&ab_channel=CarolinaEyck
https://www.youtube.com/watch?v=VHOGW5MDsz8&ab_channel=SilasCordeiro
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Method	for	Theremin	-	Clara	Rockmore	

The	Art	of	Playing	Theremin	-	Carolina	Eyck	

To	Play	The	Theremin	-	Masami	Takeuchi	

Method	for	Theremin	-	Robert	E.	Sexton	

3.4	Εμφανίσεις	του	Theremin	

	 Στο	 Theremin	 έχουν	 διασκευαστεί	 διάφορα	αποσπάσματα	 κλασικών	 έργων,	
αλλά	 έχει	 γραφεί	 παράλληλα	 πρωτότυπη	 ορχηστρική	 μουσική	 από	 αρκετούς	
συνθέτες.	

	 Το	 2011	 ο	 Kalevi	 Aho[31]	 	 έγραψε	 το	 Concerto	 for	 Theremin	 and	 Chamber	
Orchestra	"Eight	Seasons”	για	την	Carolina	Eyck.	

	 To	 1935	 o	 συνθέτης	 Percy	 Grainger	 προτίμησε	 αντί	 του	 συνήθους	 συνόλου	
εγχόρδων	 ένα	 σύνολο	 από	 τέσσερα	 theremin	 για	 τις	 συνθέσεις	 του	 Free	 Music	
Composihons	

	 Στη	μουσική		 που	 χαρακτηρίζεται	 ως	 “pop”	 ή	 “δημοφιλής”	 χρησιμοποιείται	
ήδη	από	τη	δεκαετία	του	1940	και	εκτενώς	μέσα	στις	δεκαετίες	του	1960	και	1970.	
Χαρακτηριστικά	παραδείγματα	είναι	ο	 Jimmy	Page	στις	 ζωντανές	εμφανίσεις	 	 των	
Led	 Zeppelin,	 ο	 Brian	 Jones	 στις	 ηχογραφήσεις	 των	 Rolling	 Stones	 κατά	 τη	
“ψυχεδελική”	 τους	 περίοδο	 στα	 άλμπουμ	 Between	 The	 Bukons	 και	 Their	 Satanic	
Majeshes	Request.	Το	σινγκλ	Good	Vibrahons	των	Beach	Boys	δεν	περιλαμβάνει	τη	
χρήση	Theremin,	αν	και	λαθεμένα	αποτελεί	την	πιο	συχνή	αναφορά	για	το	όργανο	
στη	 μουσική	 πράξη.	 Ο	 χαρακτηριστικός	 ήχος	 που	 προσομοιάζει	 στο	 Τheremin	
παράγεται	 από	 ένα	 Electro-Theremin[32]	 εφεύρεση	 του	 Paul	 Tanner.	 Παρόλ’	 αυτά	
αυτή	η	λαθεμένη	αντίληψη	έδωσε	μεγάλη	ώθηση	στη	φήμη	του	οργάνου.	Το	 ίδιο	
ισχύει	 και	 για	 το	 μουσικό	 κομμάτι	 Mysterons	 από	 το	 άλμπουμ	 Dummy	 των	
Porhshead,	όπου	χρησιμοποιείται	ένα	synthesizer.		

	 Στην	κινηματογραφική	μουσική	η	χρήση	του	theremin	είναι	εκτενής	από	την	
αρχή	της	ζωής	του.	Πρώτος	το	ενέταξε	ο	Dmitri	Shostakovich	το	1931	στις	συνθέσεις	
του	για	την	ταινία	Onda[33].	Αλλες	ταινίες	στις	οποίες	έχει	χρησιμοποιηθεί	είναι	οι	
Spellbound	

The	Red	House	
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https://en.wikipedia.org/wiki/Electro-Theremin
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The	Lost	Weekend	

The	Spiral	Staircase	

Rocketship	X-M	

The	Day	the	Earth	Stood	S�ll	

The	Thing	(From	Another	World)	

The	Ten	Commandments	

The	Delicate	Delinquent		

"A	Short	Vision”	

Monster	House	

	Ed	Wood		

The	Machinist	

	 Ο	Miklós	Rózsa	ήταν	ο	σκηνοθέτης	που	εισήγαγε	και	βοήθησε	στην	διάδοση	
του	οργάνου	στο	Hollywood.	

	 Φυσικά	 το	 όργανο	 ακούγεται	 στο	 ντοκιμαντέρ	 Theremin:	 An	 Electronic	
Odyssey	[34]	το	οποίο	πραγματεύεται	τη	ζωή	του	Leon	Theremin.	
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3.5	Αρχές	Λειτουργίας	του	theremin	

	 Η	 διεπαφή	 του	 Τheremin	 με	 τον	

ερμηνευτή	είναι	οι	δύο	κεραίες	του.	Καθώς	 	το	
χέρι	του	ερμηνευτή	πλησιάζει	ή	απομακρύνεται	
από	 μία	 κεραία,	 σχηματίζει	 μαζί	 της	 ένα	
πυκνωτή	 μεταβλητής	 χωρητικότητας.	 Η	 κεραία	
αποτελεί	τη	μία,	ακίνητη,	“πλάκα”	του	πυκνωτή,	
ενώ	 το	 ρόλο	 της	 κινητής	 παίζει	 το	 χέρι.	 Η	
χωρητικότητα	 ενός	 επίπεδου	 πυκνωτή	 δίνεται	
από	την	παρακάτω	σχέση:	

� 	 	 � � 	

όπου	C	η	χωρητικότητα	του	πυκνωτή,	δηλαδή	το	
μέγιστο	 του	 ηλεκτρικού	 φορτίου	 που	 μπορεί	 να	 αποθηκεύσει	 (ένα	 μηχανικό	
ανάλογο	 είναι	 το	 ελατήριο	 -	 η	 χωρητικότητα	 είναι	 για	 τον	 πυκνωτή	 ό,τι	 για	 το	
ελατήριο	η	ενδοτικότητα	του)	

� 	η	απόλυτη	διηλεκτρική		του	κενού	που	έχει	τιμή	� 	

ε	η	σχετική	διηλεκτρική	σταθερά	που	χαρακτηρίζει	το	διηλεκτρικό,	δηλαδή	το	μέσο	
εντός	του	οποίου	βρίσκονται	οι	οπλισμοί	(πλάκες)	του	πυκνωτή	

Α	το	εμβαδό	του	κάθε	οπλισμού	

d	η	απόσταση	μεταξύ	των	οπλισμών	

	 	

	 Από	 τις	 παραπάνω	 παραμέτρους	 αυτή	 που	 κυρίως	 μεταβάλλεται	 είναι	 η	
απόσταση	 μεταξύ	 του	 χεριού	 και	 της	 κεραίας,	 δηλαδή	 των	 δύο	 οπλισμών	 του	
μεταβλητού	 πυκνωτή.	 Η	 χωρητικότητα	 του	 χεριού	 φυσικά	 είναι	 πολύ	 μικρή,	 της	
τάξης	του	1pF.	Βέβαια	διάφορες	συνθήκες	του	περιβάλλοντος,	όπως	η	θερμοκρασία	
μπορεί	να	επηρεάσουν	τη	σχετική	διηλεκτρική	σταθερά,	όμως	αυτή	η	επιρροή	δεν	
μπορεί	 να	 θεωρηθεί	 δυναμική	 και	 μπορεί	 να	 αντιμετωπιστεί	 από	 τον	 ερμηνευτή	
μέσω	ρυθμίσεων,	αντιστοίχων	του	κουρδίσματος	 	σε	κάποιο	φυσικό	όργανο,	πριν	
την	 εκτέλεση.	 Το	 εμβαδό	 είναι	 μία	 παράμετρος	 που	 μπορεί	 να	 αλλοιωθεί,	 όσον	

C = ε i εο i
A
d

εο εο = 8.85 i10
−12C 2N −1m−2
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Η αριστερά κεραία ρυθμίζει την ένταση 
του ήχου (Loudness), ενώ η δεξιά τη 
συχνότητα (Pitch)
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αφορά	 τον	 κινητό	 οπλισμό	 φυσικά,	 και	 πρέπει	 να	 λαμβάνεται	 υπ’	 όψιν	 από	 τον	
ερμηνευτή.	 Μία	 χαρακτηριστική	 επίδειξη	 της	 επιρροής	 της	 αναπνοής	 κατά	 την	
εκτέλεση	δίνει	η	Pamelia	Kurs�n	[35].	

	 Κάθε	 κεραία	 συνδέεται	 με	 ένα	 αυτόνομο	 σύνθετο	 κύκλωμα.	 Η	 κεραία	 της	
συχνότητας	συνδέεται	με	ένα	κύκλωμα	το	οποίο		αποτελείται	από	δύο	ηλεκτρικούς	
ταλαντωτές,	 έναν	 σταθερής	 συχνότητας	 (FPO	 -	 Fixed	 Pitch	 Oscillator)	 και	 έναν	
μεταβλητής	συχνότητας	(VPO	-	Variable	Pitch	Oscillator),	και	έναν	αποδιαμορφωτή	
(demodulator	ή	detector).	Πιο	συγκεκριμένα	η	κεραία	συνδέεται	απευθείας	με	 το	
μεταβλητής	 συχνότητας	 ταλαντωτή.	 Κάθε	 κίνηση	 του	 χεριού	 του	 ερμηνευτή	
προκαλεί	μία	μεταβολή	στην	χωρητικότητα	του	πυκνωτή	που	συνιστά	μαζί	με	 την	
κεραία.	 Η	 μεταβολή	 αυτή	 είναι	 μικρή,	 όμως	 προκαλεί	 μεγάλη	 μεταβολή	 στην	
εμπέδηση	 του	 κυκλώματος.	 Ετσι	 καθορίζεται	 η	 συχνότητα	 του	 μεταβλητού	
ταλαντωτή	 και	 συνδυάζεται	 στον	 αποδιαμορφωτή	 με	 αυτήν	 του	 σταθερού.	 Το	
τελικό	 ηλεκτρικό	 σήμα	 που	 φεύγει	 από	 τον	 αποδιαμορφωτή	 είναι	 απαλλαγμένο	
από	το	άθροισμα	των	δύο	συχνοτήτων	και	φέρει	μόνο	τη	διαφορά	τους.	Με	αυτόν	
τ ο ν	 τ ρ ό π ο	 δ ύ ο	 τ α λ α ν τ ω τ έ ς	 μ ε	 σ υ χ ν ό τ η τ ε ς	 ε κ τ ό ς

� 	
του	 ακουστού	 φάσματος	 (260kHz	 στην	 αρχική	 υλοποίηση)	 δίνουν	 ένα	 σήμα	
ακουστής	συχνότητας.		
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	 Μία	πιο	απλή	διάταξη	με	έναν	ταλαντωτή	στα	450kHz	καθορίζει	το	ποσοστό	
της	 ενίσχυσης	 του	 παραπάνω	 σήματος	 μέσα	 στον	 ενισχυτή	 τάσης	 (Voltage	
Controlled	Amplifier)	 και	 έτσι	 παράγεται	 το	 τελικό	 ηλεκτρικό	 σήμα	που	άγεται	 σε	
μία	έξοδο	ήχου.	

 

�  

		 Τα	δύο	παραπάνω	διαγράμματα	του	Robert	Moog	παρουσιάζουν	σχηματικά	
και		με	λεπτομέρεια	τη	λειτουργία	του	Theremin.	
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4.1	Light	Amplifica�on	by	S�mula�ng	Emission	of	Radia�on		

	 Το	L.A.S.E.R.	(Light	Amplifica�on	by	S�mula�ng	Emission	of	Radia�on)	μπορεί	
να	 αποδοθεί	 στα	 ελληνικά	 ως	 “ενίσχυση	 φωτός	 με	 εξαναγκασμένη	 εκπομπή	
ακτινοβολίας”[36].	 	 Είναι	 μία	 διάταξη	 η	 οποία	 εκπέμπει	 φωτεινή	 ακτινοβολία	 με	
χαρακτηριστικά		

	 α)	τη	συμφωνία	φάσης	

	 β)	 την	 εκπομπή	 συγκεκριμένης	 μονοχρωματικής	 ακτινοβολίας,	 δηλαδή	
συγκεκριμένης	συχνότητας	(ή	στενού	εύρους	συχνοτήτων)	

	 γ)	 την	 κατευθυντικότητα,	 δηλαδή	 την	 εκπομπή	 στενής	 δέσμης	 υπό	 μικρή	
γωνία	εκπομπής	

	 Η	πρώτη	εμφάνιση	LASER	έλαβε	χώρα	τη	δεκαετία	του	1960	με	προπομπό	τα	
MASER	 (Microwave	 Amplificahon	 by	 Shmulahng	 Emission	 of	 Radiahon).	 Το	 πρώτο	
LASER	 κατασκευάστηκε	 από	 τον	 Theodor	 H.	 Maiman[37]	 με	 βάση	 τη	 θεωρητική	
εργασία	 των	 Charles	 Hard	 Townes[38]	 και	 Arthur	 Leonard	 Schawlow[39].	 ‘Εκτοτε	 η		
εξέλιξή	τους	δεν	έχει	σταματήσει	και	η	χρήση	τους		έχει	γενικευθεί.	

	 Η	εξαναγκασμένη	εκπομπή	 (Shmulahng	Emission)	είναι	μία	κβαντομηχανική	
διαδικασία	μέσω	 της	 οποίας	 ο	 Albert	 Einstein	
ερμήνευσε	 το	 φωτοηλεκτρικό	 φαινόμενο[40].	
Οταν	 	ένα	φωτόνιο	συγκεκριμένης	συχνότητας	
αλληλεπιδρά	 με	 ένα	 ηλεκτρόνιο	 ατόμου	 ή	
ιόντος	σε	διεγερμένη	κατάσταση,	μπορεί	να	το	
υποβιβάσει	σε	χαμηλότερη	ενεργειακή	στάθμη	
με	 παράλληλη	 εκπομπή	 δεύτερου	 φωτονίου	

πανομοιότυπου	 με	 το	 αρχικό,	 δηλαδή	 ίδιας	
συχνότητας	φάσης	και	κατεύθυνσης.		

	 	Στο	διπλανό	σχήμα	διακρίνονται	τα	βασικά	μέρη	μίας	συσκευής	LASER:	

	 Η	 δ ιάταξη	 αν τλε ί	 ενέργε ια	 (2 -
προσφερόμενη	 ενέργεια	 άντλησης)	 από	 μία	
πηγή	 συνήθως	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	 ή	
φωτεινής.	 Μέσα	 στο	 ενεργό	 υλικό	 (1)	 η	
αντλούμενη	 ενέργεια	 μετατρέπεται	 στην	
επιθυμητής	συχνότητας	φωτεινή	δέσμη	(5)	ή	
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Περιγραφή μερών και λειτουργίας LASER
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οποία	 ταλαντώνεται	 ανάμεσα	 στις	 δύο	 κοιλότητες,	 στο	 κάτοπτρο	 υψηλής	
ανακλαστικότητας	(3)	και	τη	διάταξη	εξόδου.	Αυτή	η	οπτική	ταλάντωση,	βάσει	της	
εξαναγκασμένης	 εκπομπής	 φωτονίου	 που	 περιγράφηκε	 παραπάνω,	 έχει	 ως	
αποτέλεσμα	 την	 ενίσχυση	 της	φωτεινής	δέσμης.	Οταν	η	δέσμη	 ενισχυθεί	 κατά	 το	
επιθυμητό	 (5)	 καταφέρνει	 να	 εξέλθει	 από	 τη	 διάταξη	 εξόδου	 (4).	 Η	 επιθυμητή	
ενίσχυση	καθορίζεται	από	τα	χαρακτηριστικά	αυτής	της	κοιλότητας,	ενώ	το	σχήμα	
της	καθορίζει	και	το	μέτρο	της	κατευθυντικότητας	του		LASER.	

	 Το	 ενεργό	 υλικό	 που	 παράγει	 τη	 φωτεινή	 δέσμη	 είναι	 το	 κριτήριο	
κατηγοριοποίησης	των	LASER	σε		

	 α1)	στερεάς	κατάστασης		κρυστάλλου	σε	μορφή	δίσκου,	ράβδου	ή	πλάκας	

	 α2)	στερεάς	κατάστασης	υάλου	σε	μορφή	ίνας	ή	ράβδου	

	 β)	υγρών	χρωστικών	

	 γ)	ημιαγωγών	
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4.2	Αρπα	

	 Η	άρπα	είναι	ένα	από	τα	αρχαιότερα	γνωστά	
μουσικά	 όργανα	 σε	 Ασία,	 Αφρική	 και	 Ευρώπη.	 Τα	
πρώτα	ευρήματα	άρπας	εντοπίστηκαν	στην	Ασία	και	
χρονολογούνται	 στα	 3500πΧ.	 Ισως	 σε	 αυτήν	 την	
ευρεία	 χρονική	 και	 χωρική	 κατανομή	 της	 ζωής	 του	
οργάνου	οφείλεται	και	η	ποικιλία	των	μορφών	της.	
Μεγέθη,	 τεχνικές	 εκτέλεσης,	υλικό	 χορδών,	πλήθος	
χορδών ,	 τύπος	 πλα ισ ίου ,	 τον ικό	 εύρος ,	
χ ρω μα τ ι κό τ η τ α ,	 π ε τ ά λ ι α	 ε ί ν α ι	 β α σ ι κά	
χαρακτηριστικά	που	διαχωρίζουν	τα	διάφορα	είδη	άρπας.		

	 Η	καθιερωμένη,	από	τα	1800	περίπου,		σύγχρονη	μορφή	του	οργάνου	είναι	η	
άρπα	 ορχήστρας	 ή	 άρπα	 με	 πεντάλ.	 Το	 ξύλινο	 πλαίσιο	 της	 έχει	 μικτόγραμμο	
τριγωνικό	 σχήμα.	 Οι	 χορδές	 της	 μπορεί	 να	 είναι	 από	 νάιλον,	 μεταλλικές	 ή	 από	
έντερα.	 Στο	 πόδι	 βρίσκεται	 ο	 μηχανισμός	 με	 τα	 7	 πεντάλ	 που	 χειρίζεται	 ο	
εκτελεστής	και	με	τα	δύο	πόδια.	Κάθε	πεντάλ	έχει	τρείς	θέσεις.	Το	ηχείο	(σώμα)	έχει	
μήκος	στο	εύρος	[1.25	,	1.50]	μέτρα	και	καβαλάρη	επί	του	οποίου	αγκυρώνονται	οι		
47	χορδές	της.	Οι	χορδές	καταλήγουν	 	στο	καμπύλο	τμήμα	του	τριγώνου,	το	λαιμό,	
όπου	βρίσκονται	ισάριθμα	κλειδιά	για	το	χόρδισμα	εκάστης.	Η	κατακόρυφη	κολώνα	
συνδέει	 το	 λαιμό	 στην	 κορώνα	 με	 το	 πόδι	 και	 έχει	 επιπλέον	 φέροντα	 ρόλο	
εξισορροπώντας	 τις	 τάσεις	που	αναπτύσσονται	από	
τ η	 νύ ξη	 των	 χορδών.	 Εχει	 έκταση	 από	 το	
Ντο♭1	μέχρι	το	 Σολ	 #	 7	 (ή	 Λα	 7).	 Παίζεται	 με	 τα	

δάκτυλα	και	των	 δύο	 χεριών	 και	 όχι	 τις	 άκρες	 των	
δακτύλων.	 Οι	 Ντο	 χορδές	 είναι	 κόκκινες,	 ενώ	 οι	
Φα	 μπλέ	 προς	 διευκόλυνση	 του	 εκτελεστή.	 Η	
ά ρ π α	 ε ί ν α ι	 χορδισμένη	διατονικά.	Ομως	 	κάθε	
πεντάλ	 μπορεί	 να	μεταφέρει	μία	τονική	κλάση	του	
δ ι α τ ο ν ι κ ο ύ	 συνόλου	 κατά	 ένα	 ή	 δύο	 ημιτόνια	
κ ι ν ο ύ μ ε ν ο	 μεταξύ	 τριών	 διακριτών	 θέσεων.	
‘Ετσι	 ανά	 πάσα	 σ τ ιγμή	 μπορε ί	 να	 επ ι λεγε ί	
δ ι αφορ ε τ ι κ ή	 κλίμακα	 ή	 τρόπος.	 Αυτός	 ο	
μηχανισμός	σε	συνδυασμό	με	την	μεγάλη	έκταση	του	καθιστούν	το	όργανο	ανοιχτό	
σε	ευρύ	ρεπερτόριο.		
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	 Ο	 μηχανισμός	 των	 πεντάλ	 αποτελεί	 ορόσημο	 στην	 ιστορία	 της	 άρπας	 και	
διακρίνει	την	άρπα	ορχήστρας	από	τις	υπόλοιπες	υλοποιήσεις.	Η	
εμφάνιση	των	πεντάλ	έγινε	από	τον	Jakob	Hochbrucker[42]	 	στα	
1697,	ενώ	το	1811	συστήθηκαν	στην	τελική	τους	μορφή	(πεντάλ	
τριών	θέσεων)	από	τον	Sébas�en	Erard[43].			

	 Πέραν	 της	 άρπας	 ορχήστρας,	 οι	 διάφοροι	 τύποι	 άρπας	
υπήρξαν,	 υπάρχουν	 και	 δεσπόζουν	 μέσα	 στις	 αμέτρητες	
μουσικές	παραδόσεις	όλου	του	κόσμου.	

	 Οι	 αφρικανικές	 άρπες	 συναντώνται	 κυρίως	 σε	 διάφορες	
υποσαχάριες	 μουσικές	 παραδόσεις.	 Οι	 χορδές	 τους	 δεν	
πλα ισ ιώνον τα ι	 από	 το	 μ ι κ τόγραμμο	 τρ ίγωνο	 της	

δυτικοευρωπαϊκής	 άρπας,	 αντί	 αυτού	 το	 ομόλογο	 του	
σώματος	 	στοιχείο,	το	ομόλογο	του	λαιμού	και	οι	χορδές		
σχηματίζουν	 ένα	 τόξο,	 για	
α υ τ ό ν	 τ ο	 λ ό γ ο	 	 κ α ι	

χαρακτηρίζονται	ως	τοξωτές	άρπες.	Θυμίζουν	αρκετά	
τις	άρπες	της	αρχαίας	Αιγύπτου.	Η	Enanga	(ή	nanga	ή	
ennanga	ή	nnanga)	παίζεται	από	τη	φυλή	Ganda	της	
Uganda.	 Η	 Kundi	 είναι	 η	 άρπα	 των	 φυλών	 της	
κεντρικής	Αφρικής,	όπως	οι	Azande.	H	kora[44]	είναι	η	
πολύ	 διαδεδομένη	 άρπα	 της	 δυτικής	 Αφρικής	 με	
στοιχεία	λαούτου.	

	 Στην	Ασία	πολλές	ιστορικές	ποικιλίες	της	άρπας	
αν	 και	 επέζησαν	 μέσα	 στους	 αιώνες	 δεν	 τα	
κατάφεραν	 μέχρι	 σήμερα	 ή	 συνεχίζουν	 να	 υπάρχουν	 μέσα	 από	 τροποποιημένες	

αναβιώσεις	τους.	 	 	 	Η	άπρα	Çeng[45]	της	οθωμανικής	περιόδου	αν	
και	εξαφανίστηκε	στα	τέλη	του	17ου	αιώνα,	ανακατασκευάστηκε	το	
1995	 από	 τον	 Τούρκο	 οργανοπαίκτη	 Fikret	 Karakaya	 μέσω	
πληροφοριών	 που	 άντλησε	 από	 μινιατούρες	 με	 αναπαραστάσεις	
του	 οργάνου	 και	 από	 τις	 περιγραφές	 ενός	 ποιήματος	 του	 ποιητή	
Ahmed-i-Dai!	 Η	 άρπα	 Çeng	 χαρακτηρίζεται	 ως	 τετραγωνική	 άρπα	
(square	 harp)	 και	 ανήκει	 στις	 ανοιχτές	 άρπες	 όπως	 και	 η	 τοξωτή.	
‘Αλλες	 μορφές	 άρπας	 που	 επιζούν	 ή	 έχουν	 αναβιώσει	 στην	 Ασία	
είναι	 η	 changi	 [46]	 στη	 Γεωργία,	 η	kafir[47]	 στο	Αφγανιστάν,	 η	bin-
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baia	στην	Ινδία,	η	Saung[48]	εθνικό	όργανο	της	Μυανμάρ	και	η	κινέζικη	Konghou[49],	
η	σύγχρονη	εκδοχή	της	οποίας	έχει	επηρεαστεί	πολύ	από	την	άρπα	ορχήστρας.	

	 Στην	 Αμερική	 η	 άρπα	 “πάτησε”	 μαζί	 με	 τους	 Ισπανούς	 αποικιοκράτες	 και	
γνώρισε	 μεγάλη	 διάδοση	 ιδίως	 στο	 Μεξικό	 (‘Ανδεις)	 στην	 Βενεζουέλα	 και	 στην	
Παραγουάη,	 όπου	 αποτελεί	 και	 εθνικό	 όργανο,	 αλλά	 και	 σε	 Αργεντινή,	
Ουρουγουάη,	 Βραζιλία.	 Εξάλλου	 πριν	 την	 εισβολή	 των	 Ευρωπαίων	 κατακτητών	
αμερικανικές	 	φυλές	 γηγενών	 είχαν	αναπτύξει	 αρχαϊκές	μορφές	άρπας,	 οι	 οποίες	

δεν	επέζησαν	μετά	την	έλευση	της	ευρωπαϊκής	
άρπας.	 Ενα	 τέτοιο	 παράδειγμα	 είναι	 το	
μονόχορδο	μουσικό	 τόξο[50]	 που	μέχρι	 σήμερα	
διασώζεται	 και	 παίζεται.	 Θα	 μπορούσε	 να	
χαρακτηριστεί	 ως	 “κβάντο	 άρπας”,	 αφού	 έχει	
μόνο	 μία	 χορδή,	 της	 οποίας	 το	 μήκος	
μεταβάλλεται	με	διάφορα	μέσα,	κάποια	εκ	των	
οποίων	θυμίζουν	το	σύγχρονο	πεντάλ.	

	 Αλλες	 καθαρά	 σύγχρονες	
υλοποιήσεις	 εκτός	 της	 άρπας	

ορχήστρας	 είναι	 η	 κέλτικη	 άρπα	 μεσαίου	 μεγέθους,	 με	 νάιλον	
χορδές	 και	μοχλούς	 και	 η	 χρωματική	άρπα	που	αντί	 για	πεντάλ	ή	
μοχλούς	 διαθέτει	 χορδές	 για	 όλες	 τις	 12	 νότες	 της	 χρωματικής	
κλίμακας.	Φυσικά	 έχει	 υλοποιηθεί	ηλεκτρική	 και	ηλεκτρακουστική	
άρπα	 με	 λειτουργία	 παρόμοια	 με	 αυτή	 της	 ηλεκτρικής	 και	
ηλεκτρακουστικής	κιθάρας.	
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4.3	LASER	Harp	

	 Στις	προηγούμενες	παραγράφους	έγινε	σαφές	μέσα	από	την	περιγραφή	της	
πορείας	του	οργάνου	μέσα	στο	χρόνο	πώς	λειτουργεί	η	διεπαφή	της	άρπας	με	τον	
εκτελεστή.	Υπάρχει	ένα	σύνολο	χορδών	καθεμία	εκ	των	οποίων	αντιστοιχεί	σε	μία	
τουλάχιστον	 νότα.	 Ενδεχομένως	 υπάρχει	 κάποιος	 άλλος	 μηχανισμός,	 πεντάλ	 ή	
μοχλός	 που	 επεμβαίνει	 στη	 θεμελιώδη	 συχνότητα	 ταλάντωσης	 της	 χορδής	
αλλάζοντας	με	κάποιο	μηχανικό	τρόπο	το	μήκος	της.	Αυτή	η	βασική	αρχή	διεπαφής	
οργάνου	 χρήστη	 και	 μόνο	 αρκεί	 για	 να	 χαρακτηριστεί	 το	 όργανο	 ως	 άρπα.	 Οι	
διάφορες	 παραλλαγές	 όπως	 παρατηρήθηκε	 απλώς	 διαφοροποιούν	 τον	
περιγραφικό	προσδιορισμό	που	την	κατηγοριοποιεί,	πχ	ορχήστρας,	ανοιχτή-τοξωτή	
κλπ.		

	 Επιπλέον	 στο	 κεφάλαιο	 2	 περί	 ηλεκτρονικών	 μουσικών	 οργάνων	
επισημάνθηκαν	οι	λόγοι	για	τους	οποίους	ένα	όργανο	χαρακτηρίζεται	ηλεκτρονικό.	
‘Ενας	 από	 τους	 λόγους,	 σύμφωνα	 με	 τη	 σύγχρονη	 αντίληψη	 είναι	 η	 διεπαφή	
οργάνου	 εκτελεστή	 να	 πραγματοποιείται	 ηλεκτρονικά.	 ‘Ολες	 οι	 άρπες	 που	
παρουσιάστηκαν	στο	προηγούμενο	μέρος	του	κεφαλαίου	έχουν	ή	είχαν	χορδές	από	
έντερα,	νάιλον	ή	μεταλλικές.		 	

	 Η	άρπα	LASER	ορίζεται	ως	μία	ηλεκτρονική	μουσική	διεπαφή[51].	Προβάλλει	
έναν	αριθμό	από	φωτεινές	ακτίνες	 LASER	σε	μία	διάταξη	που	προσομοιάζει	αυτή	
των	χορδών	της	άρπας.	Και	πράγματι	καθεμία	εξ	αυτών	αντιστοιχεί	σε	μία	νότα.	Οι	
ακτίνες	LASER	-	χορδές	ενδέχεται	να	διακόπτονται	από	τριγωνικό	πλαίσιο	παρόμοιο	
με	 αυτό	 της	 άρπας	 ορχήστρας	 ή	 	 να	 αφήνονται	 ανεμπόδιστες	 προς	 τον	 ουρανό.	
Οταν	ο	εκτελεστής	διακόψει	κάποια	από	αυτές,	παράγεται	η	αντίστοιχη	νότα.		

	 Η	 άρπα	 LASER	 έγινε	 δημοφιλής	από	 το	 Jean	Michel	 Jarre.	 Από	 το	 1981	 την	
έχει	 εντάξει	 	 στις	 συναυλίες	 του	 και	 έκτοτε	 είναι	 μετρημένες	 οι	 περιπτώσεις	 μη	
χρήσης	 της.	 Αν	 και	 κατά	 κάποιο	 τρόπο	 το	 όργανο	 έχει	 ταυτιστεί	 με	 το	 Jarre,	
χρησιμοποιήθηκε	 από	 πολλούς	 άλλους	 μουσικούς.	 Επιπλέον	 έχει	 αξιοποιηθεί	 και	
στα	πλαίσια	εικαστικών	και	άλλων	εγκαταστάσεων.		

	 Οι	Geoffrey	Rose	 και	Bernard	 Szajner	διεκδικούν	 την	πνευματική	 ιδιοκτησία	
της	εφεύρεσης.	Ο	πρώτος	έχει	ανεπίσημη	πατέντα	(provisional	patent)		από	το	1975	
στη	Μεγάλη	Βρετανία	(Bri�sh	Patent	Office).	Ο	δεύτερος	έχει	επίσημη	πατέντα	από	
το	1981	στη	Γαλλία	(Office	Patent	of	Paris).	
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	 Παρακάτω	 περιγράφονται	 τα	 διάφορα	 είδη	 άρπας	 LASER	 που	 έχουν	
αναπτυχθεί,	τα	χαρακτηριστικά	τους	και	ο	τρόπος	λειτουργίας	τους.	

	 	

4.3.1	LASER	Αρπα	χωρίς	πλαίσιο	ή	“άπειρης	ακτίνας”		

(Unframed	or	“Infinite	Beam”		LASER	Harp)	

	 Στην	 LASER	 άρπα	 χωρίς	 πλαίσιο	 χρησιμοποιείται	 μόνον	 ένα	 LASER	 η	 δέσμη	
του	 οποίου	 γεννά	 ένα	 πλήθος	 παραλλήλων	 η	 αποκλινουσών	 ακτίνων	 που	
σχηματίζουν	 βεντάλια.	 Επίσης	 χρησιμοποιείται	 μόνον	 ένας	 αισθητήρας,	 μία	
φωτοδίοδος	 που	 “καταλαβαίνει”	 ποια	 από	 τις	 ακτίνες	 σταμάτησε	 ο	 εκτελεστής.					
Αυτό	που	φαίνεται	αρχικά	παράδοξο,	με	μία	δέσμη	και	ένα	αισθητήρα	να	γίνονται	
κατανοητές	 	 οι	 διαφορετικές	 νότες	 μπορεί	 να	 εξηγηθεί	 δοθέντος	 ενός	 ακόμα	
στοιχείου.	Η	βεντάλια	με	τις	φωτεινές	νότες	δεν	γεννάται	από	μία	δέσμη	LASER	και	
μία	 σύνθετη	 διάταξη	 ανακλάσεων.	 Η	 βεντάλια	 με	 τις	 φωτεινές	 νότες	 είναι	 μία	
οφθαλμαπάτη.	Κάθε	στιγμή	υπάρχει	μόνο	μία	μονοχρωματική	ακτινοβολία	και	όχι	
ολόκληρη	 η	 βεντάλια.	 Ομως	 δύο	 διαδοχικές	 στιγμές	 που	 ορίζουν	 δύο	 διαδοχικές	
ακτίνες	 απέχουν	 πολύ	 λιγότερο	 χρονικά,	 από	 όσο	 θα	 χρειαζόταν	 η	 ανθρώπινη	
όραση	για	να	αντιληφθεί	τη	δημιουργία	της	πρώτης,	την	απώλεια	της	πρώτης	και	τη	
δημιουργία	 της	 επόμενης	 ως	 ξεχωριστά	 γεγονότα.	 Στην	 πραγματικότητα	 η	
ταλάντωση	της	μίας	και	μοναδικής	ακτίνας	 	είναι	τόσο	γρήγορη	που	η	ανθρώπινη	
όραση	αντιλαμβάνεται	μία	στατική	εικόνα	βεντάλιας.	Το	όργανο	όμως	διαθέτει	ένα	
ακριβές	 και	 υψηλής	 ανάλυσης	 χρονόμετρο	 και	 “γνωρίζει”	 κάθε	 πότε	 πρέπει	 να	
δημιουργήσει	μία	νέα	ακτίνα.	Επίσης	“γνωρίζει”	ποια	ακτίνα	είχε	δημιουργήσει	τη	
χρονική	στιγμή	που	η	φωτοδίοδος	δέχθηκε	μία	αντανάκλαση.	Συνεπώς	“γνωρίζει”	
πιο	ηλεκτρικό	σήμα	να	στείλει	στη	μηχανή	παραγωγής	μουσικών	τόνων.			

	 Ο	 μηχανισμός	 της	 άρπας	 χωρίς	 πλαίσιο	 απαιτεί	 μεγάλη	 ακρίβεια	 και	 είναι	
υψηλού	 κόστους.	 Επίσης	 η	 ύπαρξη	 μίας	 μόνο	 δέσμης	 που	 ταλαντώνεται	 έχει	 ως	
συνέπεια	τη	δημιουργία	μίας	μονοχρωματικής	βεντάλιας,	όταν	ένα	βασικό	ζήτημα	
για	τον	ερμηνευτή	της	άρπας	διαχρονικά	είναι	να	επιλέξει	την	επιθυμητή	ανάμεσα	
σε	 πολλές	 χορδές	 κατανεμημένες	 σε	 περιορισμένο	 χώρο.	 Εξ	 αυτού	 άλλωστε	
προέκυψαν	και	οι	διαφορετικοί	χρωματισμοί	των	χορδών	στην	φυσική	άρπα.	Παρ’	
όλ’	 αυτά	 την	 τελευταία	 δεκαετία	 έχουν	 παρουσιαστεί	 προσπάθειες	 εξάλειψης	
αυτών	 των	 μειονεκτημάτων	 και	 εξέλιξης	 του	 οργάνου[52].	 Επίσης	 έχουν	 προταθεί	
εναλλακτικές	 λύσεις	 αισθητήρων,	 όπως	 υπερηχητικοί,	 αλλά	 και	 κάμερες	 που	
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ανιχνεύουν	με	ακρίβεια	και	λεπτομέρεια	τις	παραμέτρους	της	κίνησης	του	χεριού	
του	ερμηνευτή.		

	 Ο	 Bernard	 Szajner	 πρότεινε	 και	 υλοποίησε	 πρώτος	 αυτόν	 τον	 τύπο	 LASER	
άρπας.	Είναι	η	LASER	άρπα	που	χρησιμοποίησε	ο	 Jean	Michel	 Jarre.	Η	συμμετοχή	
της	 εξ	 αυτού	 επεκτάθηκε	 σε	 τεράστιες	 παραστάσεις,	 όπου	 εκτός	 από	 μουσικό	
όργανο	συμμετέχει	και	ως	εντυπωσιακό	οπτικό	εφέ.	Ομως	η	επίτευξη	ορατών	 	και	
εντυπωσιακά	 ορατών	 	 δεσμών	 σημαίνει	 παραγωγή	 LASER	 υψηλής	 ισχύος,	 πχ	
κλάσης	 ΙΙΙb	 ή	 IV,	 που	μπορεί	 να	 βλάψει	 τα	μάτια	 και	 το	 δέρμα	 του	 εκτελεστή.	 Σε	
αυτές	τις	περιπτώσεις	η	εκτέλεση	γίνεται	με	γάντια	και	ειδικά	γυαλιά.			

4.3.2	LASER	Αρπα	με	πλαίσιο	

	 	Η	LASER	άρπα	με	πλαίσιο	συνήθως	σχεδιάζεται,	ώστε	να	θυμίζει	 την	άρπα	
ορχήστρας,	χωρίς	βέβαια	αυτό	να	είναι	απαραίτητο.	Η	αρχή	λειτουργίας	της	είναι	
πιο	 απλή.	 Σε	 μία	 πλευρά	 του	 πλαισίου	 βρίσκονται	 αισθητήρες,	φωτοδίοδοι,	 ένας	
για	κάθε	δέσμη,	ενώ	στην	απέναντι	πλευρά	στοχεύονται	από	τις	ισάριθμες	δέσμες	
που	 αντιστοιχούν	 σε	 ισάριθμες	 ακουστές	 συχνότητες	 ήχου.	 Ο	 εκτελεστής	 γίνεται	
“αντιληπτός”	από	έναν	αισθητήρα,	όταν	διακόψει	την	αντίστοιχη	δέσμη	LASER.	Οι	
φωτεινές	“χορδές”	έχουν	μεταβλητό	πλήθος	και	μέγεθος	,	ανάλογα	με	το	επιθυμητό	
αποτέλεσμα.	Οι	 περιορισμοί	 τίθενται	 μόνον	από	 τα	 χαρακτηριστικά	 του	 εκάστοτε	
μικροεπεξεργαστή		και	του	λογισμικού	που	χρησιμοποιεί.		

	 Παρόλο	 που	 αυτή	 η	 εκδοχή	 της	 άρπας	 LASER	
απαιτεί	 περισσότερους	 αισθητήρες	 μπορεί	 να	
πραγματοποιηθεί	 με	 μικρότερο	 κόστος	 	 και	 φαίνεται	 να	
προσφέρει	 πιο	 πολλές	 δυνατότητες	 σε	 επίπεδο	
λογισμικού.	 Επίσης	 χρησιμοποιεί	 	 μονοχρωματικά	 LASER	
χαμηλής	ισχύος	(5mW)	τα	οποία	θεωρούνται	ασφαλή	για	
δημόσια	έκθεση.	Η	LASER	άρπα	με	πλαίσιο	είναι	η	πρώτη	
που	 επινοήθηκε,	 από	 τον	 Geoffrey	 Rose	 το	 1976,	 όπως	
αναφέρθηκε	παραπάνω.	
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5.1	Εισαγωγή	

	 Κύριο	 αντικείμενο	 της	 εργασίας	 είναι	 η	 κατασκευή	 ενός	 ηλεκτρονικού	
μουσικού	 οργάνου,	 της	Ηλεκτρονικής	 Θάρπας	 (Electronic	 Tharp).	 Το	 όνομα,	 ίσως		
ενέχει	 περιθώρια	 βελτίωσης,	 	 προς	 το	 παρόν	 δηλώνει	 την	 προέλευση	 της	
επινόησης.	 Συνδυάζοντας	 	 στοιχεία	 της	 άρπας	 και	 του	 Τheremin	 προκύπτει	 ένα	
όργανο	με	τα	χαρακτηριστικά	που	περιγράφονται	στις	παρακάτω	παραγράφους.	

5.2	Ανέπαφη	χρήση	

	 Η	 θάρπα	 υλοποιείται	 με	 	 φόντο	 το	 όραμα	 του	 Leo	 Theremin	 για	 την	
κατασκευή	μουσικών	οργάνων	ελεγχόμενων	μόνον	από	την	κίνηση	του	ερμηνευτή,	
χωρίς	 αυτός	 να	 έρχεται	 ποτέ	 σε	 επαφή	 μαζί	 τους.	 Αυτό	 αντιβαίνει	 πλήρως	 στη	
λογική	των	παραδοσιακών	οργάνων,	κινείται	δε	προς	μία	προσέγγιση	του	θέματος	
της	 μουσικής	 εκτέλεσης	 περισσότερο	 αφαιρετικής:	 Το	 ανθρώπινο	 σώμα	
απαλλαγμένο	από	οποιονδήποτε	υλικό	περιορισμό	το	χώριζε,	καθώς	το	συνέδεε,	
με	το	μουσικό	όργανο	αναμετράται	μόνον	με	τις	μουσικές	ιδέες	που	επινοεί	και	
θέτει	 το	 ανθρώπινο	 πνεύμα.	 	 Να	 σημειωθεί	 ότι	 αυτή	 η	 άποψη	 βαραίνει	 το	
γράφοντα	 και	 δεν	 προβάλλεται	 ως	 καλύτερη	 ή	 χειρότερη	 της	 επικρατούσας.	
Αποτελεί	δε,	πάντα	σύμφωνα	με	την	προσωπική	άποψη,	 	ένα	βήμα	μόνο	προς	την	
πλήρη	 αφαίρεση	 που	 κομίζει	 η	 τεχνολογική	 εξέλιξη	 ή	 γενικότερα	 η	 δημιουργική	
πορεία	του	ανθρώπινου	πνεύματος.	

	 Αυτή	η	πρώτη	υλοποίηση	της		θάρπας	είναι	ένα	όργανο	που	αποτελείται	από	
εννέα	αισθητήρες.		

	 Εφτά	υπερηχητικοί	αισθητήρες	 (Sonars)	απόστασης	 καθένας	 εκ	 των	οποίων	
αντιπροσωπεύει	μία	κλάση	στη	φυσική	μουσική	κλίμακα,	όπως	έχει	καθιερωθεί	στο	
συγκερασμένο	σύστημα	 (ντο	 -	 ρε	 -	 μι	 -	φα	 -σολ	 -	 λα	 -	 σι).	Οταν	 ένας	αισθητήρας	
“αντιληφθεί”	 την	αντανάκλαση	ενός	αντικειμένου,	 το	οποίο	προβλέπεται	να	είναι	
το	 χέρι	 του	 εκτελεστή	 ή	 κάτι	 που	 κρατά,	 πχ	 μπαγκέτα,	 τότε	 σηματοδοτεί	 την		
εκτέλεση	 νότας	 της	 αντίστοιχης	 κλάσης	 σε	 οκτάβα	 που	 καθορίζεται	 από	 την	
απόσταση	του	αντικειμένου	από	τον	αισθητήρα.	Επιλέχθηκε	κοντά	στον	αισθητήρα	
να	 παίζονται	 οι	 χαμηλές	 οκτάβες	 και	 όσο	 αυξάνεται	 η	 απόσταση	 από	 αυτόν	 οι	
υψηλότερες.	 Θεωρητικά	 η	 έκταση	 του	 οργάνου	 είναι	 ντο2(65.41Hz)	 με	
σι7(3951.07Hz).	
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	 ‘Ενας	υπερηχητικός	αισθητήρας	(Sonar)	σε	λειτουργία	0/Ι	(ή	on/off)	ο	οποίος,	
όταν	 “αισθάνεται”	 ομοίως	 το	 άλλο	 χέρι,	 ή	 αντικείμενο	 στο	 χέρι,	 του	 εκτελεστή	
μεταφέρει	την	τονική	κλάση	κατά	ένα	ημιτόνιο	προς	τα	πάνω.	Για	παράδειγμα	αν	το	
δεξί	χέρι	του	εκτελεστή	είναι	πάνω	από	τον	αισθητήρα	της	νότας	λα	και	το	αριστερό	
πάνω	από	τον	εν	λόγω	αισθητήρα,	τότε	παράγεται	νότα	της	κλάσης	λα	δίεση	(ή	σι	
ύφεση).	 Γιαυτό	 θα	 αποκαλείται	 αισθητήρας	 δίεσης	 στο	 εξής	 ή	 αισθητήρας	
μεταφοράς.	(αργότερα	σε	επόμενη	εκδοχή	του	οργάνου	μπορεί	να	αξιοποιηθεί	σε	
μεγαλύτερο	 βαθμό	 πραγματοποιώντας	 μεταφορά	 προς	 τα	 κάτω	 ή	 προς	 άλλη	
κλίμακα	ή	τονικό	σύνολο)	

	 Μία	 φωτοαντίσταση	 (photoresistor)	 η	 οποία	 ρυθμίζει	 την	 ένταση	 του	
παραγόμενου	 τόνου	 ανάλογα	 με	 την	 “φωτεινότητα”	 ή	 ένταση	 της	 φωτεινής	
ακτινοβολίας	 που	 δέχεται.	 Η	 σκίαση	 της	 φωτοαντίστασης	 από	 το	 ένα	 χέρι	 του	
εκτελεστή	 	καθορίζει	έτσι	την	ένταση	του	ήχου.	Αυτό	είναι	το	μη	ηλεκτρονικό	 ,	το	
ηλεκτρικό,	κομμάτι	της	διεπαφής	του	οργάνου.	Η	απότομες	μεταβολές	στη	σκίαση,	
αλλά	 και	 η	 χρήση	φωτεινών	 πηγών	 μπορεί	 να	 δημιουργήσει	 όπως	 διαπιστώθηκε	
στην	πράξη	ενδιαφέροντα	ακουστικά	εφέ.		

	 Φυσικά	 όπως	 ισχύει	 σε	 οποιοδήποτε	 μουσικό	 όργανο,	 απαιτείται	 κάποιος	
χρόνος	εξάσκησης,	ώστε	να	το	καταλάβει	και	να	το	χρησιμοποιήσει	όπως	θα	ήθελε			
κάποιος,	πολύ	περισσότερος	δε,	ώστε	να	αναχθεί	πραγματικά	σε	μουσικό	όργανο	
από	“μουσικό	παιχνίδι”.	

5.3	Μικροελεγκτές	-		Ηλεκτρονικοί	“Εγκέφαλοι”	

	 Το	 βασικό	 χαρακτηριστικό	 κάθε	 ηλεκτρονικού	 μουσικού	 οργάνου,	 και	 κάθε	
ηλεκτρονικής	 συσκευής,	 είναι	 η	 ύπαρξη	 τουλάχιστον	 ενός	 επεξεργαστή,	 ο	 οποίος	
δίνει	“ζωή”	στις		διατάξεις	εισόδου	(αισθητήρες	εδώ)	και	εξόδου	(έξοδοι	ήχου	εδώ),	
αντιμετωπίζοντας	 λογικά	 τα	ηλεκτρικά	σήματα	που	διαχειρίζεται.	Ο	 επεξεργαστής	
μαζί	 με	 τις	 βασικές	 μονάδες	 με	 τις	 οποίες	 συνεργάζεται,	 όπως	 μονάδες	 μνήμης,	
σειριακής	 ειδόδου/εξόδου	 κλπ,	 αποτελούν	 ένα	 σύστημα.	 Οταν	 όλα	 τα	 μέρη	 του	
συστήματος	 υλοποιούνται	 πάνω	 σε	 μία	 πλακέτα,	 το	 σύστημα	 αυτό	 ονομάζεται	
μικροελεγκτής,		η	υλοποίηση	δε	αυτή	SoC	(System	on	a	Chip).		

	 Για	 την	πρώτη	αυτή	εκδοχή	 της	θάρπας	προτιμήθηκε	η	δημοφιλής	πλακέτα	
Arduino	Uno	Rev3	λόγω	 	της	ευρείας	διάδοσης	που	έχει	τύχει	τα	τελευταία	χρόνια	
και	 του	 χαμηλού	 κόστους	 της.	 Στην	 “καρδιά”	 της	 βρίσκεται	 ο	 επεξεργαστής	
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ATmega328P	 ,	 ένας	 επίσης	 δημοφιλής	 επεξεργαστής	 (AVR	 microcontroller	 series)	
μεταξύ	των	προγραμματιστών	συστημάτων	(Embedded	Systems	Developers).	Τελικά	
οι	ανάγκες	του	project	οδήγησαν	στη	χρήση	δύο	συνδεδεμένων	μικροελεγκτών	του	
ίδιου	τύπου.	

5.4	Λογισμικό	

	 Κάθε	 επεξεργαστής	 λειτουργεί	 βάσει	 των	 εντολών	 του	 προγραμματιστή.	 Ο	
προγραμματιστής	(developer)	γράφει	ένα	σύνολο	εντολών	(κώδικας)	σε	μία	γλώσσα	
προγραμματισμού.	 Εδώ	 χρησιμοποιήθηκε	 η	 γλώσσα	 Arduino	 Language	
(παλαιότερα	Wiring)	που	δεν	 είναι	 τίποτα	άλλο	από	μία	παραλλαγή	 της	 γλώσσας	
προγραμματισμού	C	σε	πλήρη	συμβατότητα	με	τη	C.	Αυτό	σημαίνει	ότι	μπορεί	να	
χρησιμοποιηθεί,	 	όπως	και	έγινε,	οποιοδήποτε	τμήμα	κώδικα	γραμμένο	σε	C	ή	C++	
μέσα	 στο	 project	 κώδικα	 σε	 	 Arduino	 Language	 (που	 ονομάζεται	 sketch).	 Το	
λογισμικό,	 που	 θα	 παρουσιαστεί	 αργότερα	 αναλυτικά,	 λαμβάνει	 τα	 σήματα	 των	
αισθητήρων,	 τα	 επεξεργάζεται,	 υπολογίζει	 τα	 χαρακτηριστικά	 του	 παραγόμενου	
ήχου	και	καθορίζει	τον	τρόπο	που	αυτός	φτάνει	στις	εξόδους	ήχου.	

5.5	‘Εξοδοι	ήχου	

	 ‘Οταν	 τελικά	 οι	 επεξεργαστές	 αποφασίσουν	 ποια	 νότα	 θα	 παραχθεί,	
ακολουθεί	 η	 παραγωγή	 της	 με	 τη	 μέθοδο	 PWM	 (Pulse	 Width	 Modula�on).	 Θα	
περιγραφεί	αναλυτικά	παρακάτω.	Για	την	ακρίβεια	παράγονται	δύο	νότες	της	ίδιας	
κλάσης.	 Εξ	 αυτού	 υπάρχουν	 δύο	 έξοδοι	 ήχου.	 Στη	 μία	 έξοδο	φτάνει	 η	 επιθυμητή	
νότα,	 ενώ	 στην	 άλλη	 η	 της	 ίδιας	 κλάσης	 όμως	 στην	 πρώτη,	 πιο	 χαμηλή	 δυνατή,	
οκτάβα.	Η	συγκεκριμένη	έξοδος	προβλέφθηκε	για	να	τροφοδοτήσει	ειδική	διάταξη	
που	 έχει	 αναπτυχθεί	 στο	 τμήμα	 ΜΕΤ	 (Μουσικής	 Επιστήμης	 και	 Τέχνης)	 του	
ΠΑΜΑΚ(Πανεπιστήμιο	 Μακεδονίας)	 από	 τον	 καθηγητή	 Μιχάλη	 Νηστικάκη	
(επιβλέποντα	της	τρέχουσας	πτυχιακής	εργασίας)	που	επιτρέπει	την	αντίληψη	των	
τονικών	κλάσεων	από	άτομα	με	προβλήματα	ακοής.	
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5.6	Τροφοδοσία	

	 Το	 όργανο	 επιλέχθηκε	 να	 τροφοδοτείται	 από	 μία	 5V	 μπαταρία	 ή	 φορτιστή		
αφού	 τελικά	 αυτό	 αποδείχθηκε	 δυνατό.	 Ετσι	 διαθέτει	 το	 πλεονέκτημα	 της	
φορητότητας.	 Βέβαια	 η	 τροφοδοσία	 δεν	 μπορεί,	 ούτε	 είναι	 επιθυμητό,	 να	
υποστηρίξει	 τις	 εξωτερικές	 πηγές	 ήχου,	 καθώς	 αυτές	 μπορεί	 να	 ποικίλουν.	 Η	
μπαταρία	 συνδέεται	 πάνω	 στην	 ειδική	 είσοδο	 ενός	 εκ	 των	 δύο	 μικροελεγκτών	
Arduino	 Uno	 Rev3.	 Η	 συνδεσμολογία,	 που	 θα	 περιγραφεί	 παρακάτω	 διεξοδικά,		
επιτρέπει	την	τροφοδοσία	όλων	των	επιμέρους	μερών. 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6.1	Εισαγωγή	

	 Οπως	 αναφέρθηκε	 στο	 προηγούμενο	 κεφάλαιο,	 το	 όργανο	 αξιοποιεί	 δύο	
τύπους	αισθητήρων:	Τη	φωτοαντίσταση	και	τον	υπερηχητικό	αισθητήρα.	Σε	αυτό	το	
κεφάλαιο	 περιγράφονται	 αναλυτικά	 οι	 αρχές	 λειτουργίας	 έκαστου,	 καθώς	 και	 ο	
τρόπος	που	αξιοποιούνται.	

6.2	 Υπερηχητικός	 αισθητήρας	 απόστασης	 (Ultrasonic	
Sensor)	

	 Ο	 υπερηχητικός	 αισθητήρας	 απόστασης	 είναι	 ένας	 αισθητήρας	 που	
χρησιμοποιεί	 τις	 ιδιότητες	 των	 ηχητικών	 κυμάτων,	 και	 συγκεκριμένα	 των	
υπερηχητικών,	με	σκοπό	τον	ακριβή	προσδιορισμό	της	θέσης	ενός	αντικειμένου	ως	
προς	 αυτόν.	 Αξιοσημείωτο	 είναι	 ότι	 εντοπίζονται	 στη	 φύση	 ως	 βιολογικοί	
μηχανισμοί	ηχοεντοπισμού,	με	πιο	γνωστό	παράδειγμα	αυτό	της	νυχτερίδας!	

	 H	 νυχτερίδα	στέλνει	 ένα	ηχητικό	 κύμα	που	παράγει	στο	λάρυγγα	μέσω	 του	
στόματος	 ή	 της	 μύτης.	 ‘Οταν	 το	 κύμα	 προσκρούσει	 	 σε	 κάποιο	 αντικείμενο	
επιστρέφει	 ένα	 ανακλώμενο	 κύμα,	 το	 οποίο	 κάποια	 χρονική	 στιγμή	 φτάνει	 στα	
αυτιά	 της	 νυχτερίδας.	 Το	 χρονικό	 διάστημα	 από	 τη	 γένεση	 του	 αρχικού	 ηχητικού	
κύματος	 μέχρι	 την	 έλευση	 του	 ανακλώμενου	 τη	 βοηθά	 να	 αποτιμήσει	 την	
απόσταση	 του	 αντικειμένου.	 Επιπλέον	 η	 διαφορά	 της	 έντασης	 του	 ηχητικού	
κύματος	 στα	 αυτιά	 της	 νυχτερίδας	 τη	 βοηθά	 να	 εκτιμά	 τη	 διεύθυνση	 του	
αντικειμένου	στο	χώρο.	Οι	συχνότητες	του	ηχητικού	κύματος	ποικίλουν	ανάλογα	με	
το	περιβάλλον	και	το	σκοπό	που	εξυπηρετεί	για	τη	νυχτερίδα	ο	ηχοεντοπισμός.	Για	
παράδειγμα	μπορεί	να	χρησιμοποιεί	συχνότητες	που	δεν	“εγείρουν”	κινδύνους			για	
την	 ίδια.	 Το	 φάσμα	 των	 συχνοτήτων	 είναι	 κατά	 κύριο	 λόγο	 υπερηχητικό,	 αν	 και	
ξεκινά	από	τα	11kHz	(φτάνει	μέχρι	τα	212kHz).	Υπάρχουν	αρκετές	παραλλαγές	του	
μηχανισμού	αυτού,	 αλλά	 ξεφεύγουν								από	τα	όρια	της	εν	λόγω	μελέτης.	
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	 	 Η	 στοιχειώδης	 περιγραφή	 των	 βιολογικών	 αισθητήρων	 απόστασης	
καλύπτει	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 την	 εξήγηση	 της	 λειτουργίας	 του	 υπερηχητικού	
αισθητήρα	απόστασης	που	χρησιμοποιείται	στο	όργανο.		

	 Ο	υπερηχητικός	αισθητήρας	στέλνει	ανά	τακτά	χρονικά	διαστήματα,	τα	οποία	
είναι	 ρυθμιζόμενα	 ανάλογα	 με	 τις	 προδιαγραφές	 του,	 έναν	 ηχητικό	 παλμό	
συγκεκριμένης	μη	ακουστής	συχνότητας,	δηλαδή	άνω	των	20kHz.	Κάθε	φορά	που	
στέλνει	έναν	ηχητικό	παλμό	καταγράφει	τη	χρονική	στιγμή	αποστολής	και	περιμένει	
την	 επιστροφή	 του	ανακλώμενου	 ιδίας	 συχνότητας	 ηχητικού	σήματος.	Οταν	αυτό	
φτάνει,	 καταγράφει	 τη	 χρονική	 στιγμή	 λήψης.	 Η	 διαφορά	 των	 δύο	 χρονικών	
στιγμών	 δίνει	 τη	 χρονική	 διάρκεια	 που	 χρειάστηκε	 ο	 παλμός	 για	 να	 σταλεί,	
ανακλασθεί	και	επιστρέψει	στον	αισθητήρα.	Ας	συμβολισθεί	με	Dt.	

	 To	ηχητικό	κύμα	είναι	ένα	μηχανικό	κύμα,	δηλαδή	ένα	κύμα	που	διαδίδεται	
με	 συγκεκριμένη	 σταθερή	 ταχύτητα	 σε	 ένα	 ελαστικό	 μέσο,	 που	 στη	 συνήθη	
περίπτωση	 των	 εφαρμογών	 ήχου	 είναι	 ο	 αέρας.	 Η	 ταχύτητα	 διάδοσης	 του	 ήχου	

στον	 αέρα	 είναι	 περίπου	 � .	 Εφόσον	 η	 διάδοση	 του	 μηχανικού	

κύματος	γίνεται	με	σταθερή	ταχύτητα,	μπορεί	να	θεωρηθεί	μία	ευθύγραμμη	ομαλή	
κίνηση	και	συνεπώς	ισχύει:	

	 	 	 	 	 � 	

όπου	Δx	η	μετατόπιση	του	κινητού	ή	εδώ	η	απόσταση	που	έχει	διανύσει	 το	κύμα	
κατά	τη	διάδοση	του.		

	 Αρα	 στην	 εξεταζόμενη	 περίπτωση	 του	 υπερηχητικού	 αισθητήρα	 σε	 χρόνο		
Δt=Dt,	ο	παλμός	διανύει	εις	διπλούν	την	απόσταση	μεταξύ	πηγής	(αισθητήρα)	και	
αντικειμένου.	Η	εξίσωση	λοιπόν	παίρνει	τη	μορφή:	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 � 	

	 Οπως	δείχνει	η	παραπάνω	εξίσωση,	μ’	έναν	απλό	υπολογισμό	ο	αισθητήρας	
μετατρέπει	 το	 χρονικό	 διάστημα	 στην	 απόσταση	 μεταξύ	 αισθητήρα	 και	
αντικειμένου.	

uδ = 344m / sec

uδ = Δx
Δt

uδ = Δx
Δt ⇒ uδ = 2d

Dt ⇒ d = uδDt
2
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	 Σε	 εφαρμογές	 όπου	 η	 μεγάλη	 ακρίβεια	 είναι	 ζητούμενο,	 πρέπει	 να	 ληφθεί	
υπ’	 όψιν	 ότι	 η	 ταχύτητα	 διάδοσης	 του	 ήχου	 στον	 αέρα	 επηρεάζεται	 από	 τη	
θερμοκρασία	 και	 την	υγρασία	 του	αέρα.	 ‘Ενας	 τρόπος	 να	αντιμετωπιστεί	αυτό	 το	
σφάλμα	είναι	η	χρήση	ενός	αισθητήρα	θερμοκρασίας-υγρασίας	βάσει	της	τιμής	του	
οποίου	 θα	 επιλέγεται	 κάθε	 φορά	 διαφορετική	 ταχύτητα	 διάδοσης.	 Εξάλλου	
υπάρχουν	υπερηχητικοί	αισθητήρες	απόστασης	που	λαμβάνουν	υπ’	όψιν	αυτές	τις	
παραμέτρους	από	κατασκευής.	Για	την	εν	λόγω	εφαρμογή	δεν	κρίθηκε	σκόπιμο	να	
υπάρξει	μία	 τέτοια	πρόβλεψη,	 καθώς	ο	μουσικός	προσαρμόζει	ούτως	ή	άλλως	 το	
σώμα	του	στις	εκάστοτε	συνθήκες	και	οι	αποκλίσεις	είναι	πολύ	μικρές.	

	 Επίσης	 σημαντικό	 να	 σημειωθεί	 είναι	 ότι	 το	 αντικείμενο	 ενδέχεται	 να	 μην	
αντανακλά	 τον	ηχητικό	παλμό	πίσω	προς	 τον	αισθητήρα	λόγω	σχήματος,	θέσης	ή	
μικρού	 μεγέθους.	 Το	 πρόβλημα	 αυτό	 αντιμετωπίστηκε	 προγραμματιστικά.	
Αναφορά	 γίνεται	 στην	 παρουσίαση	 του	 κώδικα.	 Τέλος,	 προφανώς	αντικείμενα	 με	
έντονα	ηχοαπορροφητικές	επιφάνειες	δεν	ανακλούν	πίσω	τον	ηχητικό	παλμό,	όμως	
τα	 χέρια	 του	 μουσικού	 δεν	 εμπίπτουν	 σε	 αυτήν	 την	 κατηγορία	 (ίσως	 γάντια	 από	
κάποιο	ιδιαίτερο	υλικό	να	αποτελούν	πρόβλημα).	
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Ο υπερηχητικός αισθητήρας έχει δύο “μάτια”: Ένα στέλνει τον υπερηχητικό 
παλμό και το άλλο τον παραλαμβάνει[6.i]

http://education.rec.ri.cmu.edu/content/electronics/boe/ultrasonic_sensor/1.html
http://education.rec.ri.cmu.edu/content/electronics/boe/ultrasonic_sensor/1.html
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	 6.3	 O	 υπερηχητικός	 αισθητήρας	 απόστασης	 HC-
SR04[6.ii]	

	 Ο	 υπερηχητικός	 αισθητήρας	 HC-SR04	 επιλέχθηκε	 για	 τη	 σχετικά	 καλή	
ακρίβειά	του,	το	πολύ	χαμηλό	του	κόστος,	τη	σχετικά	υψηλή	κατευθυντικότητα	του	
και	φυσικά	επειδή	η	εμβέλεια	 του	 (2cm	 -	400cm)	 (υπέρ)καλύπτει	 την	μέγιστη	και	
ελάχιστη	 επιθυμητή,	 που	 καθορίζονται	 από	 το	 μέσο	 τυπικό	 άνοιγμα	 του	
ανθρώπινου	χεριού.	

	 ‘Ολα	 τα	 στοιχεία	 που	 αναφέρονται	 πηγάζουν	 από	 το	 φύλλο	 δεδομένων	
(datasheet)	του	αισθητήρα.	

	 Η	ακρίβεια	 του	φτάνει	μέχρι	 τα	3mm,	 κρίνεται	υπεραρκετή	 για	 τις	ανάγκες	
του	project.	

	 H	 κανονική	 λειτουργία	 του	 αισθητήρα	 απαιτεί	 συνεχή	 τάση	 5V	 και	 ένταση	
15mA.	H	σύνδεση	του	στο	κύκλωμα	γίνεται	μέσω	των	δύο	ακραίων	ακροδεκτών	Vcc	
και	GND	(γείωση),	όπως	φαίνεται	στο	παραπάνω	σχήμα.	

	 Παραπάνω	 αναφέρθηκε	 ως	 πλεονέκτημα	 η	 κατευθυντικότητα	 του,	 που	
σύμφωνα	με	τις	προδιαγραφές	είναι	15	μοίρες.	Αυτό	σημαίνει	ότι	ένα	αντικείμενο	
είναι	 εντοπίσιμο	 εντός	 του	 κύριου	 λοβού	 όπως	 φαίνεται	 στο	 επόμενο	 σχήμα	 με	

�42

O υπερηχητικός αισθητήρας (sonar) HC-SR04 έχει τέσσερις ακροδέκτες 
Vcc, Trig, Echo, GND

https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf
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γωνία	2β=15ο.	Συνεπώς	ένα	αντικείμενο	εντοπίζεται	μόνον	αν	είναι	“μπροστά”	στον	
αισθητήρα	 και	 όχι	 οπουδήποτε	 σε	 μία	 ακτίνα	 γύρω	 από	 αυτόν,	 όπως	 για	
παράδειγμα	συμβαίνει	με	τις	κεραίες	του	Theremin.		

	 Τα	 δύο	 “μάτια”	 του	 αισθητήρα	 -είναι	 χαρακτηριστικό	 των	 υπερηχητικών	
αισθητήρων	 και	 εξ	 αυτού	 επιδιώκεται	 να	 χρησιμοποιούνται	 στο	 πρόσωπο	 των	
ρομπότ-	 δεν	 είναι	 τίποτα	 άλλο	 από	 έναν	 πομπό	 και	 ένα	 δέκτη	 υπερηχητικών	
κυμάτων	συχνότητας	40kHz.	Ο	πομπός	επικοινωνεί	με	το	λογικό	κύκλωμα	μέσω	του	
ακροδέκτη	Trig,	ενώ	ο	δέκτης	μέσω	του	Echo.	Οταν	ο	μικροελεγκτής	μέσω	του	Trig	
ακροδέκτη	 ζητήσει	 από	 τον	 αισθητήρα,	 ο	 δεύτερος	 εκπέμπει	 οκτώ	 παλμούς	
συχνότητας	40kHz	(μη	ακουστούς	από	τον	άνθρωπο).	O	μικροελεγκτής	“ζητά”	από	
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τον	 αισθητήρα	 θέτοντας	 τον	 σε	 κατάσταση	 HIGH,	 δηλαδή	 σε	 τάση	 5V.	 	 Αν	
επιστρέψει	μέσα	σε	κάποιο	χρονικό	όριο,	το	οποίο	είναι	δυνατόν	να	επιλεχθεί	από	
τον	 προγραμματιστή,	 παλμός	 στο	 έτερο	 “μάτι”,	 τον	 δέκτη,	 τότε	 ο	 αισθητήρας	
επιστρέφει	μέσω	του	ακροδέκτη	Echo	ως	πρωτογενές	αποτέλεσμα	την	λογική	τιμή	
LOW,	δηλαδή	0V	στο	λογικό	κύκλωμα.	 	H	ακέραια	τιμή	της	χρονικής	διάρκειας	σε	
μsec	κατά	την	οποία	ο	αισθητήρας	ήταν	HIGH	(5V)	είναι	το	χρονικό	διάστημα	Dt	που	
ο	 μικροελεγκτής	 χρονομετρά	 με	 τη	 βοήθεια	 κάποιου	 εσωτερικού	 ρολογιού	 και	
σχετίζεται	 με	 την	 απόσταση	 του	 αντικειμένου	 σύμφωνα	 με	 την	 εξίσωση	 της	
παραγράφου	 6.2.	 Να	 σημειωθεί	 ότι	 αν	 υπάρχουν	 πολλά	 αντικείμενα	 εντός	 της	
εμβέλειας	του	αισθητήρα,	τότε	εντοπίζεται	το	εγγύτερο,	όπως	άλλωστε	προκύπτει	
από	 την	 περιγραφή	 της	 λειτουργίας.	 Ο	 αισθητήρας	 HC-SR04	 μπορεί	 να	
επαναλαμβάνει	την	ανωτέρω	διαδικασία	κάθε	10μsec.		

	

				

	 Αυτός	ο	τρόπος	μέτρησης	αναφέρεται	ως	“Time	to	fly	measurement”,	καθώς	
ο	 χρόνος	 που	 ταξιδεύει	 ο	 παλμός	 από	 το	 πομπό	 στο	 δέκτη	 καθορίζει	 την	
υπολογιζόμενη	απόσταση.	

	 Μετά	 από	 τις	 απαραίτητες	 μετατροπές	 μονάδων	 από	 το	 SI	 προκύπτει	 ότι	
διαιρώντας	 το	 χρονικό	διάστημα	με	μsec	διά	58	 εξάγεται	 η	απόσταση	αισθητήρα	
αντικειμένου	σε	cm.	
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6.4	Φωτοαντίσταση	

	 Η	 φωτοαντίσταση	 συναντάται	 στα	 αγγλικά	 με	 τους	
όρους	 photoresistor,	 Light-Dependent	 Resistor	 (LDR),	
photoconducpve	 cell	 -	 δηλαδή	 φωτοαντίσταση,	
φωτοεξαρτώμενη	 αντίσταση,	 φωτοαγώγιμο	 στοιχείο	
αντίστοιχα.	 Πρόκειται	 ουσιαστικά	 περί	 ενός	 ροοστάτη	 του	
οποίου	η	μεταβλητή	τιμή	αντίστασης	δεν	εξαρτάται	από	έναν	
κινούμενο	 ακροδέκτη,	 αλλά	 από	 την	 ένταση	 του	 φωτός	 στο	
οποίο	εκτίθεται.	

	 Η	 μέγιστη	 τιμή	 αντίστασης,	 συνήθως	 τάξης		
μεγέθους	 1MΩ,	 της	 φωτοαντίστασης	 είναι	 στο	 απόλυτο	
σκοτάδι.	 Οσο	 αυξάνεται	 η	 ένταση	 του	 φωτός	 η	 τιμή	 της	
αντίστασης	πέφτει	με	την	ελάχιστη	τιμή	δυνατόν	να	φτάσει	σε	τάξη	μεγέθους	1Ω.	
Αυτή	η	μεταβολή	χαρακτηρίζεται	από	μη	γραμμικότητα.	

	 Η	 φωτοαντίσταση,	 ωστόσο,	 δεν	 είναι	 ευαίσθητη	 σε	 όλο	 το	 φάσμα	
συχνοτήτων.	Εξω	από	ένα	εύρος,	το	οποίο	εξαρτάται	από	το	υλικό	κατασκευής	της,	
δεν	 αποκρίνεται	 στη	 μεταβολή	 της	 έντασης	 της	 φωτεινής	 ακτινοβολίας.	 Το	
παρακάτω	 σχήμα	 είναι	 ενδεικτικό	 της	 εξάρτησης	 από	 το	 εύρος	 συχνοτήτων.		
Ιδιαίτερη	 προσοχή	 πρέπει	 να	
λ α μ β ά ν ε τ α ι ,	 ό τ α ν	
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι	
φ ω τ ο α ν τ ι σ τ ά σ ε ι ς	
ευαίσθητες	 κοντά	 στην	
υπέρυθρη	 ακτινοβολία,	
διότι	 η	 συμπεριφορά	 τους	
επηρεάζεται	 από	 θερμικά	
φα ι νόμε να .	 Μέσα	 σ ε	
παρένθεση	 στο	 διπλανό	
σχήμα	 αναγράφεται	 η	
θερμοκρασία	 σε	 Κ.	 Στο	
όργανο	 χρησ ιμοποιήθηκε	
φωτοαντίσταση	 ευαίσθητη	 στο	
“κυανό”	 εύρος	 του	 ορατού	φάσματος.	 H	 κορυφή	 τ η ς	
καμπύλης	απόκρισης	είναι	στα	560-600nm.	
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	 Το	 επόμενο	 σχήμα	 παρέχει	 μία	 παραστατική	 εξήγηση	 της	 λειτουργίας	 μίας	
φωτοαντίστασης.	Το	παραλληλόγραμμο	πλαίσιο	αναπαριστά	το	 	περίγραμμα	ενός	
ημιαγώγιμου	υλικού.		

	 Ως	 γνωστόν	 τα	 ηλεκτρόνια	 της	 εξωτερικής	 στοιβάδας	 στα	 άτομα	 των	
μετάλλων	έχουν	μία	 “χαλαρή”	σχέση	με	 τον	πυρήνα.	Τα	ηλεκτρόνια	αυτά	αντί	 να	
περιστρέφονται	 γύρω	 από	 τον	 πυρήνα	 του	 ατόμου	 στο	 οποίο	 ανήκουν,	
περιφέρονται	γύρω	από	τα	άτομα	του	μετάλλου	εν	γένει.	Εξ	αυτού	αποκαλούνται	
ελεύθερα	 ηλεκτρόνια.	 Τάσης	 επιβαλλόμενης	 στο	 μεταλλικό	 υλικό	 θέτει	 τα	
ελεύθερα	 ηλεκτρόνια	 σε	 κίνηση	 και	 αυτή	 η	 προσανατολισμένη	 κίνηση	 των	
ελεύθερων	 ηλεκτρονίων	 είναι	 το	 ηλεκτρικό	 ρεύμα.	 Τα	 υλικά,	 κυρίως	 τα	 μέταλλα,	
που	επιτρέπουν	αυτή	τη	συμπεριφορά	ονομάζονται	αγωγοί.	

	 Αντίθετα	 τα	 υλικά,	 όπως	 λόγου	 χάρη	 το	 γυαλί,	 το	 πλαστικό,	 που	 δεν	
επιτρέπουν	αυτή	τη	συμπεριφορά,	διότι	δε	διαθέτουν	ελεύθερα	ηλεκτρόνια	λόγω	
ισχυρών	 δυνάμεων	 μεταξύ	 ηλεκτρονίων	 εξωτερικής	 στοιβάδας	 και	 πυρήνα	 κάθε	
ατόμου,	ονομάζονται	μονωτές.	

	 Υπάρχουν	 όμως	 και	 κάποια	 υλικά	 που	 ανάλογα	 με	 τις	 συνθήκες	
συμπεριφέρονται	 ως	 αγωγοί,	 ως	 μονωτές	 ή	 ως	 κάτι	 ενδιάμεσο.	 Τα	 υλικά	 αυτά	
ονομάζονται	ημιαγωγοί.	Ως	απόλυτος	αγωγός	θα	μπορούσε	να	ορισθεί	το	υλικό	με	
άπειρη	 αγωγιμότητα,	 δηλαδή	 μηδενική	 αντίσταση.	 Ως	 απόλυτος	 μονωτής	 θα	
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μπορούσε	 να	 ορισθεί	 το	 υλικό	 με	 άπειρη	 αντίσταση.	 Η	 φωτοαντίσταση	 είναι	 το	
υλικό	που	κινείται	ανάμεσα	σε	αυτές	τις	δύο	ιδεατές	συμπεριφορές	ανάλογα	με	την	
ένταση	του	φωτός	κάποιου	φασματικού	εύρους	στο	οποίο	εκτίθεται.	

	 Ας	υποτεθεί	λοιπόν,	ότι	το	ημιαγώγιμο	υλικό	του	παραπάνω	σχήματος	είναι						
αρχικά	 σε	 μία	 κατάσταση	 πιο	 κοντά	 στη	 συμπεριφορά	 του	 μονωτή,	 δηλαδή	 σε	
χαμηλό	 φως	 εντός	 του	 φασματικού	 εύρους	 επιρροής.	 Αν	 η	 ένταση	 του	 φωτός	
αυξηθεί	τότε	περισσότερα	φωτόνια	(κυματοειδή	βέλη	στο	σχήμα)	προσπίπτουν	στο	
υλικό.	 Αν	 το	 φως	 περιλαμβάνει	 συχνότητες	 εντός	 του	 φάσματος	 επιρροής	 της	
φωτοαντίστασης,	τότε	υπάρχουν	φωτόνια	ικανά	να	“συγκρουστούν”	με	ηλεκτρόνια		
(μικρές	 σφαίρες	 στο	 σχήμα)	 της	 εξωτερικής	 στοιβάδας	 των	 ατόμων	 (μεγαλύτερες	
σφαίρες)	του	υλικού	και	να	τα	διεγείρουν	με	αποτέλεσμα	να	απομακρυνθούν	από	
την	 επιρροή	 των	 πυρήνων	 τους,	 δηλαδή	 να	 μεταβούν	 σε	 κατάσταση	 ελεύθερων	
ηλεκτρονίων.	Οσο	περισσότερο	αυξάνεται	η	 ένταση	 του	φωτός,	 τόσο	πληθαίνουν	
τα	ελεύθερα	ηλεκτρόνια	στο	υλικό,	άρα	τόσο	περισσότερο	το	υλικό	πλησιάζει	στη	
συμπεριφορά	του	αγωγού,	δηλαδή	μειώνεται	η	αντίσταση	του.		 

�48



Κεφάλαιο 7 Μικροελεγκτές - Microcontrollers

Κεφάλαιο 7
Μικροελεγκτές

Microcontrollers

�  

�49



Κεφάλαιο 7 Μικροελεγκτές - Microcontrollers

7.1	Εισαγωγή	

	 Στην	 “καρδιά”	 του	 οργάνου	 βρίσκονται	 δύο	 μικροελεγκτές	 τύπου	 Arduino	
Uno	Rev3	και	ανά	τακτά	μικροδευτερόλεπτα	(10-6sec)	εκτελούν	ένα	σύνολο	εντολών	
ενορχηστρώνοντας	 τη	 λειτουργία	 των	 αισθητήρων,	 ώστε	 να	 διαβαστεί	 σωστά	 η	
πρόθεση	 του	 ερμηνευτή,	 παράγουν	 τον	 ήχο	 και	 τον	 άγουν	 στις	 εξόδους	 ήχου	
(κεφάλαιο	8).	Στο	κεφάλαιο	αυτό	περιγράφονται	τα	βασικά	χαρακτηριστικά	τους.	

	 Αρχικά	όμως	πρέπει	να	αποσαφηνισθεί	ο	όρος	Arduino,	διότι	αναφέρεται	σε	
ένα	πρόγραμμα,	σε	ανοιχτό	λογισμικό,	σε	ανοιχτό	υλισμικό,	σε	μία	ή	δύο	εταιρίες	
και	 όλα	 αυτά	 ισχύουν	 με	 διαφορετικό	 τρόπο	 στις	 ΗΠΑ	 και	 στην	 Ιταλία	 και	 τις	
υπόλοιπες	χώρες.	

7.2	Το	πρόγραμμα	Arduino		

	 Το	πρόγραμμα	Arduino	ξεκνησε	το	2005	ως	μαθητικο³	project[7.i].	Οι	ιδρυτε³ς	

Massimo	Banzi	και	David	Cuear�elles	ονο³μασαν	το	σχέδιο	απο³	τον	Arduin	της	Ivrea	
και	 ξεκι³νησαν	 να	 παρα³γουν	 πλακε³τες	 σε	 ε³να	 μικρο³	 εργοστα³σιο	 στην	 Ιβρε³α,	
κωμο³πολη	της	επαρχι³ας	Τορι³νο	στην	περιοχη³	Πεδεμο³ντιο	της	βορειοδυτικη³ς	Ιταλι³ας	
-	την	ι³δια	περιοχη³	στην	οποι³α	στεγαζο³ταν	η	εταιρι³α	υπολογιστω³ν	Olive´.	Απο³	τον	
Μα³ιο	του	2011	πα³νω	απο³	300.000	Arduino	η³ταν	σε	χρη³ση	σε	ο³λο	τον	κο³σμο!		

	 Είναι	 ένα	 πρόγραμμα	 που	 περιλαμβάνει	 τόσο	 την	 παραγωγή	 ανοιχτού	
υλισμικού	 (open-source	 hardware)	 όσο	 και	 την	 ανάπτυξη	 ανοιχτού	 λογισμικού	
(open-source	soµware)	το	οποίο	μπορεί	να	λειτουργήσει	με	ποικίλους	τρόπους:	

ως	εισαγωγή	στον	προγραμματισμό	για	μικροελεγκτές,	

εκμάθηση	προγραμματισμού	

εκμάθηση	στοιχείων	ηλεκτρονικής	

μαθησιακό	εργαλείο	σε	οποιοδήποτε	εκπαιδευτικό	περιβάλλον	

σε	ακαδημαϊκές	εφαρμογές,	

	σε	εμπορικές	εφαρμογές	

σε	ποικίλες	άλλες	περιπτώσεις	που	είναι	δύσκολο	να	συνοψισθούν	
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Στηρίζεται	 από	 μία	 αναπτυσσόμενη	 κοινότητα	 μέσα	 στην	 οποία	 η	 γνώση	 και	 τα	
παραδείγματα	εφαρμογής	μοιράζονται	ελεύθερα.	

	 Διαφωνίες	 μεταξύ	 των	 πέντε	 ιδρυτικών	 μελών	 οδήγησαν	 στη	 διαίρεση	 του	
προγράμματος	 σε	 δύο	 εταιρίες.	 Η	
Arduino	LCC	με	έδρα	τις	ΗΠΑ	τρέχει	
τ η ν	 ι σ τ ο σ ε λ ί δ α	 h ¶ p s : / /
w w w. a r d u i n o . c c	 κ α ι	 έ χ ε ι	
κατοχυρώσει	 το	 λογότυπο	 Arduino	
στις	 ΗΠΑ,	 ενώ	 χρησιμοποιεί	 το	
λογότυπο	 Genuino	 στις	 υπόλοιπες	
χώρες.	 Η	 Arduino	 SLR	 με	 έδρα	 την	
Ιταλία	τρέχει	την	ιστοσελίδα	h¶p://
www. a r d u i n o . o r g	 κα ι	 έ χ ε ι	

κατοχυρώσει	το	λογότυπο	Arduino	στην	Ιταλία	και	στις	υπόλοιπες	χώρες	εκτός	ΗΠΑ.	
Μετά	από	δικαστική	διαμάχη	 (τελευταία	ενημέρωση	28	 Ιουλίου	2017[7.ii])	οι	δύο	
εταιρίες	συγχωνεύτηκαν	σε	μία	με	όνομα	Arduino	AG	η	οποία	αυτήν	τη	στιγμή	έχει	
τα	 δικαιώματα	 παραγωγής	 του	 ανοιχτού	 υλισμικού	 με	 το	 λογότυπο	 Arduino	 και	
διαθέτει	και	την	εποπτεία	του	ανοιχτού	λογισμικού.	Προς	το	παρόν	παραμένουν	οι	
δύο	διαφορετικές	ιστοσελίδες.	Ο	επικεφαλής	Massimo	Banzi	φέρεται	να	υπόσχεται	
ανοιχτή	και	διαφανή	επικοινωνία	με	την	κοινότητα.	

	 Ανεξαρτήτως	 της	 μέλλουσας	 πορείας	 του	 προγράμματος	 Arduino	 είναι	
σίγουρο	ότι	μία	δεκαετία	μετά	την	έναρξη	του	φαίνονται	 τα	αποτελέσματα	αυτής	
της	πρωτοπόρου	προσπάθειας.	Πέραν	των	νέων	προσπαθειών	που	έχουν	ξεκινήσει	
δυναμικά,	 βλέπε	Raspberry	 Pi,	 η	 κοινότητα	 των	DIYers	 (Do	 Ii	 Yourself)	 μοιραία	θα	
αγκάλιαζε	και	θα	ξεπερνούσε	μία	ατομική	πρωτοβουλία.	
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Ετος Μοντέλο Πλακέτα

2006 Arduino	Mini	
ATmega328

2008

Arduino 
Duemilanove
ATmega328 ή 
ATmega168

2009
Arduino Mega
ATmega1280

2012
Arduino Leonardo

ATmega32u4

2012
Arduino Due

Atmel SAM3X8E

2012
Arduino Micro

 Atmel ATmega32u4
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2013
Arduino Robot

Atmel ATmega32u4

2013

Arduino Yun
ATmega32u4 

 Atheros AR9331 
(wifi+Arduino+Linux)

Σύγχρονο Μοντέλο
(Flagship)

Arduino UNO (v3)
ATmega328

Ετος Μοντέλο Πλακέτα

�

�

�
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7.3	Το	ανοιχτό	λογισμικό	-	ανοιχτό	υλισμικό	Arduino	

	 Ως	Arduino	χαρακτηρίζεται	ε³νας	μικροελεγκτής	μονη³ς	πλακέτας,	δηλαδη³	μια	

απλη³	 μητρικη³	 πλακε³τα	 ανοικτου³	 κω³δικα	 με	 ενσωματωμε³νο	 μικροελεγκτη³	 και	
εισο³δους/	 εξο³δους,	 η	 οποι³α	 μπορει³	 να	 προγραμματιστει³	 με	 τη	 γλω³σσα	 Arduino	
Language,	που	βασίζεται	στη	γλώσσα	Wiring	 του	Hernando	Barragán.	Oυσιαστικα³	
προ³κειται	 για	 τη	 γλω³σσα	προγραμματισμου³	 C,	 τη	 γλώσσα	προγραμματισμού	C++,	
που	είναι	 ένα	υπερσύνολο	 της	C,	 και	 ε³να	συ³νολο	απο³	 βιβλιοθη³κες,	υλοποιημε³νες	
επι³σης	 στις	 C	 και	 C++.	 Ο	 προγραμματισμός	 μπορεί	 να	 γίνει	 με	 τη	 βοήθεια	 του	
ολοκληρωμένου	 περιβάλλοντος	 σχεδιασμού	 εφαρμογών	 Arduino	 IDE	 (Integrated	
Development	 Environment)	 που	 διατίθεται	 ελεύθερα	 για	 όλα	 τα	 διαδεδομένα	
λειτουργικά	 συστήματα	από	 την	 ιστοσελίδα	h¶ps://www.arduino.cc.	Μάλιστα	 την	
περίοδο	 που	 γράφεται	 αυτή	 η	 εργασία	 ετοιμάζεται	 ο	 πρώτος	 web	 editor	 που	
αποσκοπεί	 να	 μεταφέρει	 την	 προγραμματιστική	 εμπειρία	 on-line.	 Το	 Arduino	
μπορει³	 να	 χρησιμοποιηθεί	 για	 την	 ανα³πτυξη	 ανεξα³ρτητων	 διαδραστικω³ν	
αντικειμε³νων	 αλλα³	 και	 να	 συνδεθεί	 με	 υπολογιστη³	 με³σω	 προγραμμα³των.	 Οι	
περισσο³τερες	 εκδο³σεις	 του	 Arduino	 μπορούν	 να	 αγοραστούν	 προ-
συναρμολογημε³νες.	 Διαγρα³μματα	 συνδεσμολογιών	 και	 πληροφορίες	 για	 το	 υλικο³	
ει³ναι	ελευ³θερα	διαθε³σιμα	για	αυτου³ς	που	θε³λουν	να	συναρμολογη³σουν	το	Arduino	
μο³νοι	τους.			

	 Φυσικά	το	Arduino	IDE	υποστηρίζει	ανάπτυξη	εφαρμογών	για	όλα	τα	μοντέλα	
μικροελεγκτών	 Arduino.	 	 Από	 το	 2006	 τα	 μοντέλα	 μικροελεγκτών	 εξελίσσονται	
συνεχώς.	Μέχρι	πρόσφατα	χρησιμοποιούνταν	κατ’	αποκλειστικότητα	επεξεργαστές	
AVR	 8bit	 και	 16bit,	 τελευταία	 όμως,	 σε	 συνδυασμό	 ίσως	 με	 τη	 δημοτικότητα	 του	
Raspberry	 Pi	 και	 άλλων,	 εισάγονται	 ARM	 32bit	 επεξεργαστές.	 	 Στον	 παρακάτω	
πίνακα	 φαίνονται	 κάποια	 βασικά	 μοντέλα	 που	 κυκλοφόρησαν	 την	 περίοδο	
2006-2013.	Μετά	το	2013	κυκλοφόρησαν	πιο	εξελιγμένα	μοντέλα	ίσως	όμως	λόγω	
της	 διάσπασης	 της	 εταιρίας	 και	 της	 δικαστικής	 διαμάχης,	 που	 φαίνεται	 να	
ολοκληρώθηκε,	 αφενός	 κυκλοφορούν	 σε	 παραλλαγές	 αφετέρου	 δεν	 έχουν	
υποστηριχθεί	επαρκώς	από	πλευράς	λογισμικού.	Ετσι	δημοφιλέστερο	μέχρι	σήμερα	
παραμένει	το	Arduino	Uno	Rev3	και	σε	αυτό	σταματά	η	παρουσίαση	των	μοντέλων	
μικροελεγκτών.	Αυτή	η	κατάσταση	βέβαια	προβλέπεται	να	αλλάξει	σύντομα	καθώς	
η	 κοινότητα	 θα	 αρχίσει	 να	 αφομοιώνει	 τα	 νέα	 ARM	 μοντέλα	 που	 συνήθως	
λειτoυργούν	στα	3.3V	(άλλος	ένας	λόγος	βραδείας	αποδοχής).		
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7.4	Arduino	Uno	Rev3	

	 To	 Arduino	 Uno	 Rev3	 είναι	 το	 πιο	 διαδεδομένο	 μοντέλο	 μικροελεγκτή	
Arduino.	Εδώ	περιγράφονται	τα	βασικά	του	χαρακτηριστικά	έτσι,		ώστε	να	γίνει	πιο	
εύκολα	κατανοητό	αργότερα	πώς	λειτουργεί	η	θάρπα.	

	 Το	Arduino	Uno	διαθέτει	 τον	 επεξεργαστή	ΑΤmega328	 της	Atmel.	Πρόκειται	
γ ι α	 έ να ν	 8 b i t	 ε π ε ξ ε ργασ τή	 μ ε	 δυ να τό τητα	 να	 ε κ τ ε λ ε ί	 1M IP S	
(MegaInstruc�onsPerSecond)	ή	αλλιώς	μία	οδηγία	ανά	μsecond	ή	ένα	εκατομμύριο	
οδηγίες	μηχανής	το	δευτερόλεπτο.	Διαθέτει	14	ψηφιακές	εισόδους/εξόδους	και	6	

αναλογικές	 εισόδους	 που	 μπορούν	 να	 αξιοποιηθούν	 και	 ως	 ψηφιακές	 είσοδοι/
έξοδοι.	 Οι	 ακροδέκτες	 3,5,6,9,10,11	 (όσοι	 σημειώνονται	 με	 το	 σύμβολο	 ”~”)	
μπορούν	 να	 αξιοποιηθούν	 ως	 PWM	 (Pulse	 Width	 Modula�on)	 έξοδοι.	 Ο	
επεξεργαστής	 δουλεύει	 μέσω	 ενός	 ταλαντωτή	 κρυστάλλου	 στα	 16Mhz.	 Διαθέτει	
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τρία	ρυθμιζόμενα	χρονόμετρα,	τα	Timer0,	Timer2	με	μέγιστη	συχνότητα	8MHz	και	
το	Timer1	με	μέγιστη	συχνότητα	τα	16MHz.		

	 Η	 θύρα	 USB	 που	 διαθέτει	 επιτρέπει	 την	 εύκολη	 σειριακή	 επικοινωνία	 με	
υπολογιστή,	 τροφοδοσία	 με	 5V	 ή	 την	 επικοινωνία	 με	 άλλες	 πλακέτες	 (όπως	 στην	
περίπτωση	 της	 θάρπας).	 Διαθέτει	 ξεχωριστή	 θύρα	 τροφοδοσίας	 και	 δουλεύει	 σε	
συνεχή	τάση	από	6V	έως	20V.	Επίσης	είναι	εφικτό	να	τροφοδοτηθεί	μέσω	σύνδεσης	
μπαταρίας	 κατευθείαν	 στους	 ακροδέκτες	 Vin	 και	 GND	 της	 πλακέτας	 στο	 εύρος	
7-12V.	 Ενα	 RESET	 κουμπί	 επιτρέπει	 την	 αρχικοποίηση	 του	 μικροελεγκτή,	
καταλαμβάνοντας	μία	ψηφιακή	είσοδο/έξοδο.	Επίσης	υποστηρίζει	 ICSP	(	 In-Circuit	
Serial	 Programming),	 αν	 και	 αυτό	 δεν	 έχει	 κάποιο	 ενδιαφέρον	 στα	 πλαίσια	 της	
εργασίας	(θα	μπορούσε	αν	είχε	αποφασιστεί	διαφορετική	συνδεσμολογία,	όμως	η	
σχέση	 των	 δύο	 πλακετών	 δεν	 είναι	 καθαρά	 Master-Slave).	 Τέλος	 οι	 ψηφιακοί	
ακροδέκτες	 0	 (ReceiveX),	 1	 (TransmitX)	 μπορούν	 να	 αξιοποιηθούν	 για	 σειριακή	
επικοινωνία	TTL.	

	 Ο	 ATmega328	 έχει	 32	 KB	 μνήμη.	 Επίσης	 2	 KB	 SRAM	 και	 1	 KB	 EEPROM.	 Οι	
μνήμες	του	μικροελεγκτή	ίσως	φαντάζουν	πολύ	μικρές	για	τα	σύγχρονα	δεδομένα,	
είναι	όμως	υπεραρκετές	και	όχι	το	βασικό	κριτήριο	μικροελεγκτή	για	το	σχεδιασμό	
του	 οργάνου.	 Ζητούμενο	 στην	 επιλογή	 μικροελεγκτή	 ήταν	 το	 χαμηλό	 κόστος,	 το	
ανοιχτό	υλισμικό-λογισμικό	και	η	δημοφιλία	του	μικροελεγκτή.	Να	σημειωθεί	ότι	η	
ίδια	εργασία	μπορεί	να	εκπονηθεί	πολύ	πιο	εύκολα	με	χρήση	μικροελεγκτών,	όπως	
της	 σειράς	 Teensy,	 που	 πέραν	 των	 επιπλέον	 δυνατοτήτων	 παρέχουν	
προγραμματιστικές	ευκολίες,	“κρύβοντας”	όμως	μηχανισμούς	που	κρίθηκε	σκόπιμο	
να	εξεταστούν	και	παρουσιαστούν.	

	 	

	 Στα	 σχήματα	 της	 παραγράφου	 μπορεί	 κανείς	 να	 αποκτήσει	 μία	 οπτική	
περιγραφή	 των	 παραπάνω.	 Ακολουθεί	 μία	 επιγραμματική	 σύνοψη	 των	
χαρακτηριστικών	του	μικροελεγκτή,	όπως	δίνονται	στη	σελίδα	προδιαγραφών	του	
προϊόντος	

Arduino Microcontroller

	 •	 Microcontroller:	ATmega328	
	 •	 Architecture:	AVR	
	 •	 Opera�ng	Voltage:	5	V	
	 •	 Flash	memory:	32	KB	of	which	0.5	KB	used	by	boot	loader	
	 •	 SRAM:	2	KB	
	 •	 Clock	Speed:16	MHz	
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	 •	 Analog	I/O	Pins:	6	
	 •	 EEPROM:	1	KB	
	 •	 DC	Current	per	I/O	Pins:	40	mA	on	I/O	Pins;	50	mA	on	3,3	V	Pin	
	 •	 Input	Voltage	7-12	V	
	 •	 Digital	I/O	Pins	20	(of	which	6	provide	PWM	output)	
	 •	 PWM	Output	6	
	 •	 PCB	Size	53.4	x	68.6	mm	
	 •	 Weight	25	g	
	 •	 Product	Code	A000066	(TH);	A000073	(SMD)	

7.5	Δύο	μικροελεγκτές	Arduino	Uno	Rev3	σε	συνεργασία	

	 Oι	επιλογές	στο	σχεδιασμό	του	οργάνου	απαιτούν	την	αξιοποίηση	όλων	των	

ακροδεκτών	 ως	 ψηφιακές	 εισόδους	 ή	 εξόδους.	 Κάθε	 υπερηχητικός	 αισθητήρας,	
όπως	εξηγήθηκε	στο	αντίστοιχο	 κεφάλαιο,	 χρειάζεται	δύο	ψηφιακούς	ακροδέκτες	
(Trig	 και	 Echo).	 Με	 8	 sonars	 αυτό	 σημαίνει	 ότι	 ήδη	 16	 ακροδέκτες	 είναι	
κατειλημμένοι.	 Δύο	 ψηφιακοί	 ακροδέκτες	 χρειάζονται	 για	 τις	 δύο	 εξόδους	 ήχου.	
Συνολικά	λοιπόν	χρειάζονται	18	ακροδέκτες,	κάτι	που	ίσως	οριακά	θα	ήταν	εφικτό.	
Το	 πρόβλημα	 που	 έκανε	 αυτή	 τη	 λύση	 δυνατή	 είναι	 οι	 δύο	 έξοδοι	 ήχου.	 ΄Οπως	
αναφέρθηκε	 παραπάνω	 ο	 Arduino	 Uno	 διαθέτει	 3	 χρονόμετρα.	 Με	 τη	 μέθοδο	
παραγωγής	 ήχου	 PWM	 που	 θα	 χρησιμοποιηθεί	 τα	 2	 είναι	 οπωσδήποτε	
κατειλημμένα	από	μία	έξοδο.	Ετσι	η	λύση	του	ενός	board	κατέστη	αδύνατη.		

	 Αποφασίστηκε	λοιπόν	ο	διαμοιρασμός	των	λειτουργιών	σε	δύο	Arduino	Uno.	
Στο	κεφάλαιο	9	θα	γίνει	αναλυτική	παρουσίαση	της	όλης	συνδεσμολογίας.	Επί	του	
προκειμένου	ας	αναφερθεί	εδώ	ότι		

α.	κάθε	πλακέτα	οδηγεί	σε	μία	έξοδο	ήχου	

β.	 η	 μία	 πλακέτα	 ελέγχει	 τα	 7	 sonars	 που	 δίνουν	 την	 κλάση	 και	 την	 οκτάβα	 στο	
σύνολο	ντο-ρε-μι-φα-σολ-λα-σι	

γ.	η	δεύτερη	πλακέτα	ελέγχει	το	sonar	που	αποφασίζει	αν	υπάρχει	δίεση	

δ.	 οι	 πληροφορίες	 των	 δύο	 πλακετών	 είναι	 απαραίτητες	 και	 στις	 δύο	 100%,	 άρα	
έπρεπε	να	βρεθεί	ένας	τρόπος	επικοινωνίας	μεταξύ	τους	
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ε.	η	πρώτη	πλακέτα	 χρησιμοποιεί	 τρεις	ακροδέκτες,	ώστε	 να	δίνει	σε	πραγματικό	
χρόνο	 τρία	 δυαδικά	 ψηφία	 (εύρος	 23	 =	 8	 τιμών	 )	 που	 μεταφράζονται	 από	 τη	
δεύτερη	σε	μία	από	της	7	νότες	της	φυσικής	κλίμακας.	

στ.	 η	 δεύτερη	πλακέτα	 χρησιμοποιεί	 1	ακροδέκτη,	ώστε	 να	δίνει	 στην	πρώτη	μία	
λογική	τιμή	(0	ή	1),	που		μεταφράζεται	στην	ύπαρξη	ή	όχι	δίεσης.	

	 Η	 διάταξη	 ενός	 διπύρηνου	 ουσιαστικά	 συστήματος	 έχει	 επιπλέον	 το	
πλεονέκτημα	 της	 διαίρεσης	 των	 απαιτούμενων	 πόρων	 επεξεργασίας	 σε	 δύο	
εγκεφάλους,	 κάτι	 ιδιαίτερα	 ευνοϊκό	 σε	 μία	 real-�me	 εφαρμογή.	 Στο	 κεφάλαιο	 9	
υπάρχει	 τόσο	 γραπτή	 όσο	 και	 σχηματική	 εξήγηση	 των	 λεπτομερειών	 της	
υλοποίησης.	
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Κεφάλαιο 8
 Έξοδοι Ήχου
   Pulse Width Modulation(PWM)

~~~~	
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8.1	Εισαγωγή	

	 H	 θάρπα	 στην	 πρώτη	 της	 αυτή	 μορφή	 περιλαμβάνει	 δύο	 εξόδους	 ήχου.	 Η	
πρώτη	δίνει	κάθε	στιγμή	τη	νότα	που	επιθυμεί	ο	εκτελεστής.	Η	δεύτερη	δίνει	 την	
ίδια	 νότα	 στην	 πρώτη	 οκτάβα	 με	 απώτερο	 σκοπό	 να	 μετατραπεί	 μέσω	 συσκευής	
που	 έχει	 αναπτυχθεί	 στο	 τμήμα	 Μουσικής	 Επιστήμης	 και	 Τέχνης	 του	
Πανεπιστημίου	 Μακεδονίας	 από	 τον	 καθηγητή	 Μιχάλη	 Νηστικάκη	 σε	 δόνηση	
αντιληπτή	 από	 	 ανθρώπους	 με	 προβλήματα	 ακοής.	 Οι	 τιμές	 που	 επιστρέφονται	
στους	μικροελεγκτές	από	τους	αισθητήρες	καθορίζουν	τον	παραγόμενο	ήχο.	Ο	ήχος		
υφίσταται	σε	αυτήν	τη	φάση	ως	ψηφιακή	πληροφορία.	Υπάρχουν	πολλές	μέθοδοι	
μετατροπής	 DA	 (Digital	 to	 Analog)	 και	 κάποιες	 στοιχειωδώς	 θα	 παρουσιασθούν,	
διότι	ήταν	μέσα	στην	 γκάμα	 των	επιλογών.	Παρ΄όλ’	αυτά	επιλέχθηκε	η	 τελευταία	
παρουσιαζόμενη	 μέθοδος	 Pulse	 Width	 Modula�on,	 διότι	 απαιτούσε	 μόνο	 έναν	
ακροδέκτη	 και	 βέβαια	 για	 το	 ειδικό	 ενδιαφέρον	 που	 παρουσιάζει	 ως	 προς	 το	
ηχητικό	 αποτέλεσμα	 σε	 σύγκριση	 με	 τα	 πιο	 κλασικά	 DAC	 (Digital	 to	 Analog	
Converters)	
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8.2	DAC	

	 ’Ενας	μετατροπέας	DAC	λειτουργεί	αντίθετα	από	έναν	μετατροπέα	ADC.	Στην	

είσοδο	του	δέχεται	μία	ψηφιακή	λέξη	(8bit,	16bit,	32bit,	64bit…)	που	εκφράζει	ένα	
ποσοστό	ενός	εύρους	τάσης	και	στην	έξοδο	του	παράγει	βάσει	αυτού	του	αριθμού	
μία	αναλογική	τιμή	τάσης.	Με	την	εναλλαγή	των	ψηφιακών	λέξεων	στην	είσοδο	του	
DAC	 παράγεται	 στην	 έξοδο	 του	 μία	 διακριτοποιημένη	 κυματομορφή	 (με	

“σκαλοπάτια”)	η	οποία	εξομαλύνεται	από	το	φίλτρο	λείανσης	που	
ακολουθεί	 τον	 DAC.	 Επίσης	 το	 φίλτρο	 λείανσης	 “καθαρίζει”	 το	

σήμα	από	τυχόν	σφάλματα	κατά	τη	δειγματοληψία	και	από		
αρμον ι κέ ς	 που	 σ χε τ ί ζον τα ι	 με	 τη	 συχνότητα	

δειγματοληψίας.	

	 Παρόλ’	 αυτά	 τόσο	 ο	 DAC	 (ποιότητα	 κατασκευής)	
όσο	 και	 το	φίλτρο	 λείανσης	 (απότομη	κλίση)	 ενδέχεται	
να	 εισάγουν	 νέες	 αλλοιώσεις	 στο	 σήμα.	Μία	 μέθοδος	
μείωσης	 των	 αλλοιώσεων	 αυτών	 είναι	 η	 τεχνική	 της	
υπερδειγματοληψίας.	 Με	 αυτήν	 τη	 μέθοδο	 ο	 DAC	
παράγει	ουσιαστικά	νέα	δείγματα	ανάμεσα	στα	ληφθέντα	κατά	τη	μετατροπή	A/D.	

	 Κύρια	χαρακτηριστικά	ενός	DAC	είναι	τα	εξής:	

α.	Χρόνος	απόκρισης	(se¶ling	�me)	του	DAC	που	είναι	το	χρονικό	διάστημα	από	την	
έλευση	 της	 ψηφιακής	 λέξης	 στην	 είσοδο	 του	 DAC	 μέχρι	 τη	 δημιουργία	 της	
αναλογικής	 τάσης	 στην	 έξοδο	 του.	 Το	 ελάχιστο	 αυτού	 του	 χρόνου	 καθορίζει	 τη	
μέγιστη	ταχύτητα	μετατροπής	του	DAC.		

β.	Slew	rate,	εκφράζει	πόσο	γρήγορα	γίνεται	η	μετάβαση	στην	έξοδο	του	DAC	από	
τη	μία	στάθμη	στην	άλλη.	

γ.	 Ανάλυση	 (bit	 depth),	 είναι	 το	 πλήθος	 των	 αναλογικών	 σταθμών	 που	 είναι	
δυνατόν	 να	 αναπαράγει	 ο	 DAC	 στην	 έξοδο	 του.	 Εξαρτάται	 από	 το	 μέγεθος	 της	
ψηφιακής	λέξης	που	μπορεί	να	διαβάσει	στην	είσοδο	του,	πχ	ένας	8bit	DAC	μπορεί	
να	 διαβάσει	 28	 =	 256	 τιμές	 άρα	 μπορεί	 να	 παραστήσει	 256	 στάθμες	 αναλογικής	
τάσης	στην	έξοδο	του.	Φυσικά	μεγαλύτερη	ανάλυση	σημαίνει	καλύτερη	προσέγγιση	
της	κυματομορφής	
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δ.	 Συχνότητα	 δειγματοληψίας	 (sample	 rate),	 είναι	 η	 μέγιστη	 συχνότητα	
δειγματοληψίας,	 το	 θεώρημα	 Nyquist	 (–Kotelnikov–Shannon-Whi¶aker)	 είναι	
καθοριστικό	για	την	ποιότητα.	

ε.	Μονοτονία	αναλογικής	εξόδου	σε	σχέση	με	τη	ψηφιακή	είσοδο	

στ.	Δυναμικό	εύρος,	το	εύρος	μεταξύ	μέγιστου	και	ελάχιστου	σήματος	σε	deciBel	

ζ.	Αρμονική	παραμόρφωση	και	θόρυβος	που	προκαλεί	ο	DAC	

		 Ως	προς	 το	 είδος	 των	 τρανζίστορ	από	 τα	οποία	 κατασκευάζονται	 υπάρχουν	
δύο	 ειδών	 DAC,	 οι	 Bipolar	 από	 διπολικά	 τρανζίστορ	 υψηλής	 ταχύτητας	 και	
κατανάλωσης	 και	 οι	 CMOS	 από	 τρανζίστορ	 χαμηλής	 κατανάλωσης,	 αλλά	 και	
ταχύτητας.	

	 	

	 Ως	προς	την	αρχιτεκτονική	τους	διακρίνονται	σε	

-	 ζυγισμένων	 αντιστάσεων	 (weighted	 resistors),	
τύπου	CMOS,	όχι	κατάλληλος	για	μεγάλη	ακρίβεια.	
Αν	 αποτελείται	 από	 n	 αντιστάσεις,	 μπορεί	 να	
παράγει	 2n	 στάθμες	 αναλογικής	 τάσης,	 πχ	 με	 10	
αντιστάσεις	 (R,	 2R,	 4R,	 …,	 512R)	 μπορεί	 να	
παραστήσει	1024	στάθμες.	

-	 ζυγισμένων	 χωρητικοτήτων	 (weighted	
capacitors),	 τύπου	 CMOS,	 δεν	 έχει	 καλή	
δυναμική	συμπεριφορά,	όχι	κατάλληλος	για	
σήματα	με	μεγάλο	δυναμικό	εύρος.	
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-	 ζυγισμένων	 πηγών	 ρεύματος	 (weighted	
current	source),	τύπου	Bipolar	με	πολύ	καλή	
γραμμικότητα	 και	 μονοτονικότητα,	 υψηλής	
ταχύτητας,	 αλλά	 μικρής	 ανάλυσης,	 διότι	
κάθε	 bit	 απαιτεί	 ολοκλήρωση	 ξεχωριστής	
πηγής	ρεύματος	στο	κύκλωμα.	

	

-κλίμακας	 R-2R	 (R-2R	 Ladder),	 τύπου	 CMOS,	
εύκολος	 στην	 κατασκευή,	 χρησιμοποιεί	 μόνο	
δύο	τιμές	αντίστασης.	Χάνει	σε	ακρίβεια,	όταν	
με	 την	 πάροδο	 του	 χρόνου	 οι	 αντιστάσεις	
α λ λ ά ζ ο υ ν	 τ ι μ ή	 λ ό γ ω	 φ θ ο ρ ά ς	 κα ι	
θερμοκρασιακών	μεταβολών	

-	Σ/Δ	1-bit,	απλό	ψηφιακό	κύκλωμα	χωρίς	κανένα	αναλογικό	στοιχείο,	εξ	αυτού	έχει	
την	 καλύτερη	 γραμμικότητα,	 εξ	 αυτού	 έχει	 τον	 υψηλότερο	 κβαντικό	 θόρυβο	 που	
αντιμετωπίζεται	 με	 την	 τεχνική	 της	 υπερδειγματοληψίας,	 όπως	 αναφέρθηκε	
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παραπάνω.	Η	Δέλτα	διαμόρφωση	βασίζεται	στον	πολλαπλασιασμό	της	συχνότητας	
εισόδου	 λέξεων	 στην	 είσοδο	 του	 DAC	 (x64,	 x128,	 x192,	 γενικά	 x16N,	 N>3)	 μέσω	
ενός	ψηφιακού	φίλτρου	του	Interpolator.	Το	νέο	ψηφιακό	σήμα	έχει	συχνότητα	της	
τάξης	 GHz	 και	 περιλαμβάνει	 ενδιάμεσα	 στα	 πραγματικά	 δείγματα,	 νέα	 δείγματα	
υπολογισμένα	 βάσει	 των	 πραγματικών	 από	 τον	 Interpolator.	 Στη	 συνέχεια	 τα	
δείγματα	 εισάγονται	 στο	 Σ/Δ	 διαμορφωτή	 ο	 οποίος	 παράγει	 στην	 έξοδο	 του	
ψηφιακές	 λέξεις	 του	 1bit.	 Αυτές	 οι	 λέξεις	 σε	 αντίθεση	 με	 τις	 προαναφερθείσες	
μεθόδους	δεν	εκφράζουν	μία	κβαντισμένη	στάθμη	του	αναλογικού	σήματος,	αλλά	
την	 κβαντική	μεταβολή	 του.	Η	 τιμή	1	σημαίνει	ότι	 το	σήμα	κινείται	στην	ακριβώς	
ανώτερη	στάθμη,	ενώ	η	τιμή	0	στην	ακριβώς	κατώτερη.	Διαδοχική	εναλλαγή	0	και	1	
σημαίνει	σήμα	σταθερής	στάθμης.	Αν	η	συμβατική	συχνότητα	δειγματοληψίας	ήταν	
fs,	τότε	η		συχνότητα	υπερδειγματοληψίας	είναι	16Νfs.	Το	1bit	ψηφιακό	σήμα	είναι	
γραμμικότατο,	 έχει	 δε	 	 μέσα	 του	 υψηλό	 κβαντικό	 θόρυβο,	 όμως	 μετατοπισμένο	
γύρω	 από	 τη	 συχνότητα	 υπερδειγματοληψίας,	 δηλαδή	 πολύ	 μακριά	 από	 τη	
ζητούμενη	συχνότητα	αποκοπής	είτε	αυτή	θεωρηθεί	στα	20kHz	όπου	τελειώνει	το	
ανθρωπίνως	ακουστό	φάσμα	 είτε	 και	 σε	ψηλότερη	 συχνότητα	πχ	 80kHz,	ώστε	 το	
αναλογικό	 σήμα	 να	 συμπεριλάβει	 και	 μη	 ακουστές	 συχνότητες	 οι	 οποίες	 όμως	
θεωρείται	ότι	επηρεάζουν	σε	κάποιο	βαθμό	μέσω	της	μίξης	τους	με	τις	ακουστές	το	
ακουστό	μέρος	του	σήματος.	Συνεπώς	ένα	1ης	τάξης,	χωρίς	προβλήματα	υστέρησης	
φάσης,	 και	 ομαλής	 κλίσης,	 εύκολα	 υλοποιήσιμο,	 κατωδιαβατό	 φίλτρο	 (Low-	 Pass	
Filter)	αφαιρεί	τον	κβαντικό	θόρυβο	(Noise	Shaping).	Μόνη	επιπλέον	μέριμνα	που	
πρέπει	να	προβλεφθεί	είναι	για	το	ji¶er	θόρυβο	που	έχει	να	κάνει	με	το	αν	ο	DAC	
προλαβαίνει	 να	 μεταφράσει	 χωρίς	 χρονικά	 σφάλματα	 που	 εισάγουν	 φάση	
απόκρισης	 τις	ψηφιακές	 λέξεις	 σε	 τόσο	υψίσυχνο	ψηφιακό	σήμα.	Η	 λύση	 είναι	η	
τοποθέτηση	ποιοτικού	κρυσταλλικού	ταλαντωτή	με	ji¶er	<	10psec.	

- υβριδικοί	 DACs,	 που	 συνδυάζουν	 σε	 μία	 διάταξη	 δύο	 ή	 περισσότερες	 από	 τις	
παραπάνω	αρχιτεκτονικές,	ώστε	να	επιτευχθεί	υψηλή	ακρίβεια	με	χαμηλό	κόστος	

- PWM	DAC,	Pulse	Width	Modulahon	DAC,	ίσως	ο	πιο	απλός	DAC,	αναλύεται	στην	
επόμενη	παράγραφο	

�64



Κεφάλαιο 8 Έξοδοι Ήχου - Pulse Width Modulation

8.3	PWM	-	Pulse	Width	Modula�on	

	 Πρόκειται	 ουσιαστικά	 για	 ένα	 εναλλακτικό	 είδος	 διαμόρφωσης	 του	
ψηφιακού	 σήματος	 αντί	 του	 “παραδοσιακού”	 PCM	 (Pulse	 Code	 Modulator)	 στις	
διάφορες	παραλλαγές	 του	ή	 του	προσφάτως	δημοφιλούς	 και	 εξελισσόμενου	DSD	
(Direct	 Stream	 Digital)	 που	 εκμεταλλεύεται	 την	 Σ/Δ	 μετατροπή	 του	 αναλογικού	
σήματος.		

	 Η	λογική	της	διαμόρφωσης	πλάτους	παλμού	εμπεριέχεται	περιγραφικά	στην	
ονομασία	της	μεθόδου.	Εκ	πρώτης	ένα	αναλογικό	σήμα	συγκεκριμένης	συχνότητας	
εκφράζεται	από	μία	παλμοσειρά	 ίδιας	συχνότητας.	Η	αντίστοιχη	κβαντική	στάθμη	
τάσης	ενός	δείγματος	του	αναλογικού	σήματος	αντικαθίσταται	εδώ	από	μία	σειρά	
1bit	δειγμάτων	(υπερδειγματοληψία).	Αν	η	στάθμη	είναι	υψηλή,	τότε	στα	δείγματα			
υπερισχύει	 η	 τιμή	 1.	 Σε	 αντίθετη	 περίπτωση	 η	 τιμή	 0.	 Το	 ενδιαφέρον,	 κατά	 την	
άποψη	 του	 γράφοντα,	 είναι	 ότι	 αυτή	 η	 αναπαράσταση	 θυμίζει	 την	 πραγματική	
φύση	 των	 ηχητικών	 κυμάτων	 που	 δεν	 είναι	 εγκάρσια,	 όπως	 όλα	 τα	 διαγράμματα	
μας	 κάνουν	 ενίοτε	 να	 ξεχνάμε,	 αλλά	 πυκνώματα	 και	 αραιώματα	 των	 μορίων	 του	
αέρα	(διάμηκες	κύμα),	όπως	εδώ	πυκνώματα	και	αραιώματα	των	παλμών!	

	 Το	 επόμενο	 σχήμα	 είναι	 ένα	 ενδεικτικό	 παράδειγμα	 παραγωγής	 ενός	
ψηφιακού	 σήματος	 (κόκκινη	 τεθλασμένη	 —Β)	 που	 προσεγγίζει	 το	 ημιτονοειδές	
αναλογικό	 μέσω	 της	 χρονικά	 μεταβαλλόμενης	 παλμοσειράς	 (PWM	 -	 μπλε	
τεθλασμένη	—V).	Εδώ	εύκολα	μπορεί	κανείς	να	αναγνωρίσει	τη	μαθηματική	σχέση	
μεταξύ	των	τεθλασμένων.	Τα	μπλε	ορθογώνια	PWM	δεν	αποτελούν	άλλο	από	την	
παράγωγο	του	κόκκινου	ψηφιακού	σήματος.	Ετσι	σε	κάθε	χρονικό	διάστημα	κατά	το	
οποίο	υψώνεται	ένα	μπλε	ορθογώνιο	στα	θετικά,	 το	ψηφιακό	σήμα	αυξάνεται	με	
σταθερό	ρυθμό.	Οσο	είναι	βυθισμένο	στα	αρνητικά	μειώνεται	με	τον	ίδιο	σταθερό	
ρυθμό.	 Οσο	 δε	 υπάρχει	 ορθογώνιο	 μένει	 σταθερό.	 Και	 όσο	 η	 συχνότητα	 των	
παλμών	 αυξάνεται	 η	 τεθλασμένη	 τείνει	 στην	
ημιτονοειδή	 καμπύλη.	 Είναι	 ενδιαφέρον	 ότι	 η	
PWM	δειγματοληψία	δύναται	να	παραστήσει	με	
απόλυτη	ακρίβεια	μία	κυματομορφή,	αρκεί	να	
ακολουθεί	 ένα	 θεώρημα.	 (PWM	 sampling	
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theorem).	Οποιαδήποτε	περιορισμένου	εύρους	κυματομορφή	με	μέγιστη	απόλυτη	
απόκριση	 Α,	 μπορεί	 να	 παρασταθεί	 με	 ακρίβεια	 από	 μία	 κυματομορφή	 PWM	
πλάτους	U,	εφόσον	ισχύει:	

α.	A	≤	0.637U	

b.	 να	 ισχύει	 το	 θεώρημα	 δειγματοληψίας	 Nyquist-Shannon,	 δηλαδή	 η	 συχνότητα	
δειγματοληψίας	 να	 είναι	 τουλάχιστον	 διπλάσια	 από	 τη	 μέγιστη	 συχνότητα	 της	
φραγμένης	κυματομορφής.	

	 Η	 PWM	 μέθοδος	 έχει	 μεγάλο	 εύρος	 εφαρμογών	 και	 προτιμάται	 μεταξύ	
άλλων	λόγω	της	χαμηλής	ισχύος	της.	Λόγω	της	απότομης	κυματομορφής	της,	όταν	η	
τάση	 είναι	 μη	 μηδενική,	 η	 ένταση	 του	 ρεύματος	 μηδενίζεται	 και	 τούμπαλιν.	 Ως	
γνωστόν	η	κατανάλωση	ενός	διπόλου	σε	χρόνο	dt	όταν	εφαρμόζεται	στα	άκρα	του	
τάση	V	 και	 διαρρέεται	 από	 ρεύμα	 έντασης	 Ι	 είναι	 dW	=	VIdt.	Με	 ένα	 εκ	 των	V,	 I	
συνεχώς	ίσο	με	μηδέν	γίνεται	σαφές,	γιατί	η	μέθοδος	είναι	ιδιαίτερα	αποδοτική.	

	 Εμφανίζεται	 σε	 διάφορες	 παραλλαγές	 αναλόγως	 την	 εφαρμογή.	 Εδώ	 θα	
εξεταστε ί	 η	 παραλλαγή	 της	
χρονικής	 ποσόστωσης	 (T ime	
proporhoning)	 που	 εφαρμόζεται	 σε	
εφαρμογές	ήχου.			

	 Κάθε	 παλμός	 μπορεί	 να	
παρασταθεί	 σε	 συνάρτηση	 με	 το	
χρόνο	 σύμφωνα	 με	 το	 διπλανό	
σχήμα.	 Η	 συνολική	 διάρκεια	 του	
παλμού	είναι	ίση	με	την	περίοδο	της	
υπερδειγματοληψίας.	 Για	παράδειγμα,	αν	η	συχνότητα	υπερδειγματοληψίας	είναι	
fs	=	16MHz,	η	χρονική	διάρκεια	του	παλμού	είναι	Τs	=	1/16E-6	=	0.0625	μsec.	Ενα	
ποσοστό	 αυτής	 της	 διάρκειας	 καταλαμβάνεται	 από	 τον	 παλμό,	 αντιστοιχεί	 στη	
λογική	τιμή	1		και	χαρακτηρίζεται	ως	Mark	Time.	To	ποσοστό	αυτό	ονομάζεται	duty	
cycle.	Το	υπόλοιπο	διάστημα	μέχρι	 το	πέρας	 της	περιόδου	αντιστοιχεί	στη	λογική	
τιμή	0	και	χαρακτηρίζεται	ως	Space	Time.		

	 O	 μικροελεγκτής	 Arduino	 Uno	 Rev3	 διαθέτει	 ψηφιακούς	 ακροδέκτες	 με	
δυνατότητα	εξόδου	PWM.	 	‘Οπως	έχει	αναφερθεί	σε	προηγούμενο	κεφάλαιο,	στην	
“καρδιά”	του	ο	επεξεργαστής	ATmega328	διαθέτει	τρία	χρονόμετρα.	Τα	χρονόμετρα		
Timer0	 και	 Timer2	 στα	 8MHz	 και	 το	 χρονόμετρο	 Timer1	 στα	 16MHz.	 Κάθε	
χρονόμετρο	 σχετίζεται	 με	 έναν	 μετρητή.	 Οι	 μετρητές	 TCNT0	 και	 TCNT2	 που	
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σχετίζονται	 με	 τα	 χρονόμετρα	 Timer0,	 Timer2	 έχουν	 ανάλυση	 8bit,	 έτσι	 μετρούν	
συνεχώς	 από	 το	 0	 έως	 το	 255,	 επιστρέφοντας	 πάλι	 στο	 0.	 Αντίθετα	 ο	 μετρητής	
TCNT1	έχει	ανάλυση	16bit	και	έτσι	μετρά	από	το	0	μέχρι	το	65535	και	ξανά	στο	0.	
Κάθε	βήμα	του	εκάστοτε	μετρητή	διαρκεί	τόσο,	ώστε	σε	έναν	πλήρη	κύκλο	του	να	
επιτυγχάνεται	η	επιθυμητή	συχνότητα/περίοδος.	

	 Ο	μικροελεγκτής	υποστηρίζει	μία	 λειτουργία	που	ονομάζεται	 “fast	 PWM”	η	
οποία	μπορεί	να	φτάσει	τα	62.5kHz	διαθέσιμη	μόνο	στο	Timer1.	Γιαυτό	το	λόγο,	και	
όχι	μόνο	για	αυτό	όπως	αναφέρθηκε	στο	κεφάλαιο	7,	κάθε	μικροελεγκτής	άγει	ένα	
μονοφωνικό	σήμα	σε	μία	έξοδο	ήχου.		

	 Στο	 παρακάτω	 σχήμα	 αναπαρίσταται	 διαγραμματικά	 ο	 τρόπος	 παραγωγής	
PWM	 κυματομορφής	 από	 τον	 μικροελεγκτή.	 Κάθε	 φορά	 που	 ο	 μετρητής	 TCNT1	
επιστρέφει	 στην	 τιμή	 0,	 ο	
α κ ρ ο δ έ κ τ η ς	 P W M ,	
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ ε	 τ ο	
~DigitalPin9	 του	Arduino	Uno,	
λαμβάνει	τη	λογική	τιμή	HIGH	
ή	1	που	αντιστοιχεί	σε	5V	και	
σηματοδοτεί	 την	 έναρξη	 ενός	
νέου	 παλμού	 (Duty	 Cycle	 -	
Mark	 Time).	 Kάθε	 νέα	 τιμή	
του	TCNT1	συγκρίνεται	με	την	
τ ι μ ή	 τ ο υ	 κ α τ α χ ω ρ η τ ή	
(register)	OCR1A.	Οταν	οι	δύο	
τ ι μ έ ς	 γ ί ν ο υ ν	 ί σ ε ς	 τ ο	
~DigitalPin9	 λαμβάνει	 την	
λο γ ι κ ή	 τ ι μ ή	 LOW	 ή	 0 ,	
τερματίζοντας	 τον	 παλμό	 και	
ξεκινώντας	 το	 Space	 Time.	 Ο	
χρόνος	 μη	 παλμού	 τερματίζεται	 όταν	 ο	 μετρητής	 φτάσει	 στη	 μέγιστη	 τιμή	 του,	
δηλαδή	 65535.	 Ετσι	 λοιπόν	 καθορίζοντας	 σε	 κάθε	 επανάληψη	 την	 τιμή	 του	
καταχωρητή	OCR1A	καθορίζεται	η	διάρκεια	του	παλμού,	άρα	η	στάθμη	της	τάσης	
του	δείγματος	μεταξύ	των	τιμών	0-5V	και	με	αυτόν	τον	τρόπο	μπορεί	να	παραχθεί	
οποιαδήποτε	κυματομορφή.	

	 Με	αυτόν	τον	τρόπο	το	Timer1	παράγει	την	PWM	κυματομορφή.	Συνδέοντας	
το	 DigitalPin9	 στο	 θετικό	 ακροδέκτη	 ενός	 ηχείου	 και	 γειώνοντας	 τον	 αρνητικό	
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ακούμε	 τον	 παραγόμενο	 ήχο.	 Στη	 σύνδεση	 παρεμβάλλεται	 ένα	 Low-Pass	 φίλτρο	
όπως	στο	παραπάνω	σχήμα	

		

	 Αυτό	 που	 μένει	 είναι	 να	 βρεθεί	 ένας	 τρόπος	 να	 αλλάζει	 η	 διάρκεια	 του	
παλμού.	Διαφορετικά	με	όλους	τους	παλμούς	ίσης	διάρκειας	παράγεται	απλώς	μία	
τετραγωνική	 κυματομορφή.	 ‘Ετσι	 επιστρατεύεται	 ένα	 ακόμα	 χρονόμετρο	 και	 μία	
ειδική	 συνάρτηση	 σε	 επίπεδο	 προγραμματισμού	 μικροελεγκτή	 που	 αποκαλείται		
ISR	 (Interrupt	 Service	 Rouhne).	 Η	 συνάρτηση	 αυτή	 δίνει	 τη	 δυνατότητα	 να	
διαμορφώνεται	η	τιμή	του	καταχωρητή	OCR1A	ανά	τακτά	χρονικά	διαστήματα	που	
ελέγχονται	 από	 το	 χρονόμετρο	 Timer2	 (θα	 μπορούσε	 να	 χρησιμοποιηθεί	 το	
Timer0).	Η	συχνότητα	των	διακοπών	τίθεται	ίση	με	τη	συχνότητα	διαμόρφωσης	των	
δειγμάτων.	

	 Με	 την	 παραπάνω	 διαδικασία	 εν	 συνόλω	 και	 καθορίζοντας	 έναν	 πίνακα	
χρονικών	 διαρκειών	 παλμών	 παράγεται	 μία	 οποιαδήποτε	 κυματομορφή	
συγκεκριμένης	 συχνότητας.	 Αν	 όμως	 η	 εφαρμογή	 απαιτεί	 την	 αλλαγή	 της	
συχνότητας,	όπως	φυσικά	απαιτείται,	όταν	η	εφαρμογή	είναι	ένα	μουσικό	όργανο;	
Τότε	πρέπει	να	επιστρατευτεί	το	τρίτο	χρονόμετρο	Timer0	το	οποίο	σχετιζόμενο	με	
μία	 άλλη	 ISR	 ελέγχει	 αν	 έχει	 αλλάξει	 η	 επιθυμητή	 συχνότητα	 από	 τον	 εκτελεστή,	
πληροφορία	που	διαμορφώνεται	από	την	επεξεργασία	των		τιμών		που	επιστέφουν	
τα	Sonars.		

	 Ολα	τα	παραπάνω	είναι	η	περιγραφή	σε	ελεύθερο	κείμενο	του	αλγορίθμου	
που	 τρέχει	 ο	 μικροελεγκτής	 προκειμένου	 να	 παράξει	 τον	 επιθυμητό	 ήχο.	 Οπως	
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φάνηκε	ο	προγραμματιστής	καλείται	να	επέμβει	απευθείας	στους	καταχωρητές	και	
τα	 χρονόμετρα	 του	 μικροελεγκτή.	 Κάθε	 μικροελεγκτής	 έχει	 διαφορετική	
αρχιτεκτονική	και	οι	επιλογές	του	προγραμματιστή	είναι	η	εξής:	

α.	να	προγραμματίσει	για	τον	ATmega328	σε	Assembly	language	

β.	 να	 προγραμματίσει	 για	 τον	 ATMega328	 χρησιμοποιώντας	 τα	 C/C++	 APIs,	 αν	
υπάρχουν	(υπάρχουν)	

γ.	να	προγραμματίσει	χρησιμοποιώντας	έτοιμες	βιβλιοθήκες	για	τον	ATMega328,	αν	
υπάρχουν	(υπάρχουν)	

Η	πρώτη	επιλογή	είναι	αυτήν	 τη	στιγμή	εκτός	 των	δυνατοτήτων	 του	γράφοντα.	Ο	
προγραμματισμός	 με	 τη	 δεύτερη	 επιλογή	 επετεύχθη	 σε	 μικρότερης	 κλίμακας	
projects,	 όμως	 η	 πολυπλοκότητα	 του	 συγκεκριμένου,	 αλλά	 και	 οι	 απαιτήσεις	 τις	
πρώτης	υλοποίησης	 του	οργάνου	κατέστησαν	 και	αυτήν	 την	 επιλογή	απορριπτέα.	
‘Ετσι	προτιμήθηκε	η	χρήση	μίας	βιβλιοθήκης	της	Mozzi	Library	η	οποία	κρύβει	μέσα	
της	 τις	 λεπτομέρειες	 της	 διαδικασίας	 που	 περιγράφηκε	 και	 δίνει	 χώρο	 στην	 πιο	
εύκολη	ανάπτυξη	ενός	περίπλοκου	project.		
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8.4	Μοzzi	Library	

	 Η	 βιβλιοθήκη	 Mozzi	 υποστηρίζει	 ένα	 σύνολο	 μικροελεγκτών	 μεταξύ	 των	
οποίων	 τον	 Aduino	 Uno	 Rev3	 και	 διαθέτει	 συναρτήσεις	 γραμμένες	 σε	 C++	 που	
συνιστούν	 μία	 ανοιχτού	 λογισμικού	 εργαλειοθήκη	 για	 εφαρμογές	 ήχου.	 Σε	 αυτήν	
την	παράγραφο	περιγράφεται	ο	σκελετός	ενός	προγράμματος	(sketch)	με	χρήση	της	
βιβλιοθήκης	Mozzi,	ώστε	να	είναι	πιο	εύκολα	κατανοητή	η	εξήγηση	του	κώδικα		στο	
κεφάλαιο	9.	

	 Στον	 μικροελεγκτή	 Arduino	 (ATmega328)	 οι	 συναρτήσεις	 της	 βιβλιοθήκης	
Mozzi	 παράγουν	ήχο	μέσω	PWM,	ακριβώς	όπως	περιγράφηκε	στην	προηγούμενη	
παράγραφο.	

	 Το	sketch	οφείλει	να	περιλαμβάνει:	

i. το	αρχείο	MozziGuts.h	

ii. ένα	αρχείο	κώδικα	που	υλοποιεί	προγραμματιστικά	έναν	ταλαντωτή,	όπως	για	
παράδειγμα	το	Oscil.h	

iii. ένα	 αρχείο	 που	 περιλαμβάνει	 έναν	 πίνακα	 (table)	 με	 τις	 τιμές	 χρονικής	
διάρκειας	των	παλμών	μίας	κυματομορφής	

iv. τη	συνάρτηση	void	setup()	η	οποία	είναι	επιβεβλημένη	σε	οποιοδήποτε	sketch	
Arduino	και	είναι	ουσιαστικά	το	σημείο	έναρξης	του	προγράμματος	(κάτι	σαν	τη	
συνάρτηση	main()	στη	C).	Μέσα	σ’	αυτήν	τη	συνάρτηση	γίνονται	όλες	οι	αρχικές	
ρ υ θ μ ί σ ε ι ς	 τ ο υ	 π ρ ο γ ρ ά μ μα τ ο ς	 κα ι	 κα λ ε ί τ α ι	 η	 σ υ ν ά ρ τ η σ η	
startMozzi(CONTROL_RATE)	 που	 ενεργοποιεί	 τις	 real-�me	 συναρτήσεις	 της	
βιβλιοθήκης	Mozzi	που	θα	αναφερθούν	παρακάτω	

v. τη	 συνάρτηση	 void	 updateControl()	 η	 οποία	 καλείται	 με	 συχνότητα	 που	
καθορίζεται	από	τη	σταθερά	CONTROL_RATE,	η	τιμή	της	οποίας	συνίσταται	να	
είναι	δύναμη	του	2	

vi. τη	 συνάρτηση	 int	 updateAudio()	 η	 οποία	 τροφοδοτεί	 την	 PWM	κυματομορφή	
με	τον	επόμενο	παλμό	
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vii. την	επαναληπτική	συνάρτηση	void	 loop()	 επίσης	απαραίτητη	σε	κάθε	Arduino	
sketch,	 	 μέσα	 στην	 οποία	 καλείται	 η	 συνάρτηση	 void	 audioHook()	 	 η	 οποία	
χειρίζεται	το	buffer	ήχου,	ελέγχοντας	αν	είναι	γεμάτο	και	προωθώντας	σε	αυτό	
τα	νέα	διαθέσιμα	δείγματα.	
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9.1	Εισαγωγή	

	 Στα	 προηγούμενα	 κεφάλαια	 παρουσιάστηκαν	 στοιχεία	 της	 εργασίας	 που	
επικεντρώνονταν	 σε	 κομμάτι	 του	 υλικού	 ή	 σε	 κομμάτι	 του	 αλγορίθμου	 που	 το	
διαχειρίζεται.	Σε	αυτό	το	κεφάλαιο	υλικό	και	κωδικοποίηση	αναλύονται	ως	ενότητα,	
ακριβώς	όπως	λειτουργούν.		

	 Αρχικά	 παρουσιάζονται	 όλες	 οι	 συνδεσμολογίες	 σε	 διαγράμματα	 	 που	
δημιουργήθηκαν	με	το	πρόγραμμα	fritzing.		

	 Στη	συνέχεια	παρουσιάζεται	μία	λίστα	με	τα	υλικά	της	συνδεσμολογίας	

	 Τέλος	παρουσιάζεται	ο	κώδικας	με	αναλυτικές	εξηγήσεις	και	διευκρινίσεις.	
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	 9.2	Συνδεσμολογία	
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	 Φωτογραφίες	 	 όπου	 φαίνονται	 οι	 συνδέσεις	 κατά	 το	 πειραματικό	 στάδιο	
(αριστερά)	και	το	στάδιο	κατασκευής	(δεξιά)	
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9.3	eTharp.ino	

	 Ο	 κώδικας	 είναι	 οργανωμένος	 σε	 δύο	 αρχεία.	 Καθένα	 προορίζεται	 για	 να	

τρέξει	στο	αντίστοιχο	Arduino	Uno	board.		

	 Εδώ	παρατίθεται	ανάμεσα	σε	σχόλια	το	πρώτο	αρχείο	eTharp.ino	που	τρέχει	
στο	πρώτο	board,	το	συνδεδεμένο	με	τα	εφτά	sonars.	

	 Να	σημειωθεί	ότι	μετά	την	αλληλουχία	χαρακτήρων	//	ή	ανάμεσα	στα	/*	και	
*/	περιλαμβάνονται	σχόλια	και	όχι	εκτελέσιμος	κώδικας.	

	 Αρχικά	 συμπεριλαμβάνονται	 στον	 κώδικα	 τέσσερα	 αρχεία,	 το	 πρώτο	
MozziGuts.h	είναι	το	βασικό	αρχείο	με	τον	κώδικα	της	βιβλιοθήκης	Mozzi.	Το	αρχείο	
Oscil.h	 υλοποιεί	 προγραμματιστικά	 έναν	 ταλαντωτή	 PWM,	 αρκεί	 αυτός	 να	
τροφοδοτηθεί	 με	 πίνακες	 διάρκειας	 παλμών	 που	 αντιπροσωπεύουν	 κάποια	
κυματομορφή.	 Αυτούς	 τους	 πίνακες	 προσφέρουν	 τα	 αρχεία	 είναι	 τα	 αρχεία	
sin2048_int8.h	και	triangle_valve_2048_int8.h	

#include <MozziGuts.h> 

#include <Oscil.h> 

#include <tables/sin2048_int8.h> 

#include <tables/triangle_valve_2048_int8.h>    //για oscil2 

 Στη	 συνέχεια	 καθορίζονται	 σταθερές,	 η	 τιμή	 καθεμίας	 εκ	 των	 οποίων	 είναι	
ένας	φυσικός	αριθμός	ίσος	με	τον	αριθμό	του	ακροδέκτη	πάνω	στο	πρώτο	Arduino	
Uno	board	που	συνδέεται	με	 trigger	ή	echo	ακροδέκτη	ενός	sonar.	Στο	όνομα	της	
σταθεράς	 το	 τελευταίο	 γράμμα	 είναι	 η	 λατινική	 αναπαράσταση	 μίας	 τονικής	
κλάσης,	πχ	trigPinC	είναι	η	σταθερά	που	καθορίζει	με	ποιον	ακροδέκτη	του	board	
θα	 συνδεθεί	 ο	 ακροδέκτης	 trigger	 του	 αισθητήρα	 της	 νότας	 ντο	 (C).	 Στα	 σχόλια	
αναφέρεται	 και	 το	 όνομα	 του	 ακροδέκτη	 στο	 board	 βάσει	 της	 ομαδοποίησης	 σε	
θύρες	(PORT	B,C,D).	

#define trigPinC 2 //PD2 ντο 

#define echoPinC 10  //PB2 
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#define trigPinD 3 //PD3 ρε 

#define echoPinD 11  //PB3 

#define trigPinE 18//PC4//4 //PD4 µι 

#define echoPinE 8//12  //PB4  

#define trigPinF 5  //PD5 φα 

#define echoPinF 1 //PD1   

#define trigPinG 19   // A5 PC0  σολ 

#define echoPinG 6  // η PD7 

#define trigPinA 17 //PC3 A3 λα 

#define echoPinA 7 

#define trigPinB 4 //PD4//18 //PC4 σι 

#define echoPinB 12//8 

 Εδώ	 καθορίζεται	 ο	 ακροδέκτης	 13	 ως	 σταθερά	 bitSharp.	Ο	 ακροδέκτης	 13	
συνδέεται	με	το	δεύτερο	board	και	δέχεται	από	αυτό	μία	λογική	τάση	HIGH(5V)	ή	
LOW(0V),	η	οποία	“πληροφορεί”	το	board	1	αν	θα	οξύνει	κατά	ένα	ημιτόνιο	τη	νότα	
που	πρόκειται	να	παράγει.		

#define bitSharp 13 //PB5ή6? το bit για δίεση 

 Ο	ακροδέκτης	9	στέλνει	PWM	κυματομορφή	στο	AUDIO	OUT	1 

#define speakerPin 9  //ok 

 H	 μεταβλητή	 durahon	 είναι	 ένας	 32bit	 	 φυσικός	 (unsigned	 int)	 	 και	
αποθηκεύει	 το	 χρόνο	 σε	 μsec	 που	 ταξιδεύει	 ο	 υπερηχητικός	 παλμός	 του	 υπό	
εξέταση	κάθε	φορά	αισθητήρα.	Γιαυτό	επιλέχθηκε	32bit	μεταβλητή,	παρόλο	που	η	
μνήμη	του	board	είναι	περιορισμένη.	
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uint32_t duration; 

 Η	 συνήθης	 προγραμματιστική	 λογική	 θα	 ακολουθούσε	 τη	 μετατροπή	 της	
ανωτέρω	διάρκειας	σε	απόσταση,	σύμφωνα	με	τους	τύπους	που	αναλύθηκαν	στο	
κεφάλαιο	 6.	 Οχι	 όμως	 η	 λογική	 του	 Real-Time	 Programming.	Η	 μετατροπή	 αυτή	
είναι	ιδιαίτερα	“ακριβή”	για	να	συμβαίνει	κάθε	κάποια	μsec.	Ετσι	προτιμήθηκε	μία	
άλλη	προσέγγιση:	Τα	όρια	σε	cm	που	ορίζουν	αν		πρέπει	να	ενεργοποιηθεί	μία	νότα	
και	 ποια	 οκτάβα	 της	 μετατρέπονται	 πριν	 την	 έναρξη	 του	 προγράμματος	 σε	 μsec.	
Ετσι	 ο	 έλεγχος	 αποστάσεων	 ανάγεται	 σε	 έλεγχο	 ακεραίων	 τιμών	
μικροδευτερολέπτων,	μία	πολύ	ευκολότερη	πράξη	για	έναν	επεξεργαστή.	

		 	 

#define dx 5 

#define dDx 0 //πόσο θα αυξάνεται/µειώνεται το βήµα ανά βηµα 

#define dt dx*58 

#define dDt dDx*58 

#define minDistance 5   //cm 

#define N 4   //αριθµός οκτάβων ξεκινώντας από τη C1 

#define maxDistance minDistance + N * dx  //cm 

#define minDt minDistance * 58  //σε µsec  , είναι το int(10^6/170) 
(Dt = 2d/340 στο SI) 

#define maxDt maxDistance * 58  //οµοίως 

//το 0 µπηκε για να ταιριάζουν  οκτάβες και indices, τα min, max 
για να µην βγαίνω OutOfBounds 

uint32_t DtLim[N+2]; //= {0,minDt, minDt + dt, minDt + 2*dt, minDt 
+ 3*dt, minDt + 4*dt, maxDt}; 

	 O	switcher	είναι	μία	μεταβλητή	που	κυκλικά	λαμβάνει	τις	τιμές	0,	1,	2,	3,	4,	5,	
6	 αλλάζοντας	 τιμή	 σε	 κάθε	 κύκλο	 ελέγχου,	 δηλαδή	 κάθε	 φορά	 που	 καλείται	 η	
συνάρτηση	 void	 audioControl()	 που	θα	απαντηθεί	παρακάτω.	 Ετσι	 σε	 κάθε	 κλήση	
της	 συνάρτησης	 ελέγχεται	 ένα	 από	 τα	 7	 sonars	 εναλλακτικά.	 Λόγω	 της	 υψηλής	
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συχνότητας	με	την	οποία	καλείται	η	συνάρτηση,	και	τα	7	sonars	ελέγχονται	χωρίς	να		
υπάρχουν	προβλήματα	υστέρησης	στον	ήχο	(latency). 

byte switcher = 0;  //παίρνει τιµές από 0-6 και καθορίζει πιο 
Sonar δουλεύει 

 Η	μεταβλητή	silenceCounter	μετρά	πόσα	sonars	“σιωπούν”.	Κάθε	φορά	που	
βρίσκει	sonar	ενεργοποιημένο,	επαναμηδενίζεται.	Αν	ξεπεράσει	μία	τιμή,	το	όργανο	
σταματά	να	παίζει.	Αυτή	η	οριακή	τιμή	μπορεί	να	καθοριστεί,	ώστε	το	παίξιμο	να	
είναι	περισσότερο	ή	λιγότερο	στακάτο. 

uint32_t silenceCounter = 0;  //όταν ξεπερνά ένα όριο σταµατά το 
board από το να παίζει 

//έτσι δε χρειάζεται να επικοινωνούν τα δύο board και επίσης µπορώ 
να παράγω πολυφωνία µε πολλά boards! 

//+1 = άλλο ένα sonar δεν παίζει, =0 σηµαίνει sonar µόλις έπιασε 
νότα 

// <6 αυστηρό πολύ στακάτο θέλει πειραµατισµό 

	 Ο	 δισδιάστατος	 πίνακας	 pitches,	 περιέχει	 7	 σειρές-οκτάβες	 	 από	 12	
συχνότητες	 -νότες	 στο	 συγκερασμένο	 σύστημα.	 Η	 πρώτη	 σειρά	 παίρνει	 σκόπιμα	
μηδενικές	τιμές,	που	χρησιμεύουν	για	τις	παύσεις.	

float pitches[8][12] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  

                        65.41, 69.30,73.42, 77.78, 82.41, 87.31, 
9 2 . 5 0 , 9 8 . 0 0 , 1 0 3 . 8 3 , 1 1 0 . 0 0 , 1 1 6 . 5 4 , 1 2 3 . 4 7 ,                        
/*C1-B1*/ 

                        130.81, 138.59,146.83, 155.56, 164.81, 
174.61, 185.00, 196.00, 207.65, 220.00, 233.08, 246.94,  

                        261.63,277.18, 293.66, 311.13, 329.63, 
349.23, 369.99, 392.00, 415.30, 440.00, 466.16, 493.88, 

                        523.25, 554.37, 587.33, 622.25, 659.25, 
698.46, 739.99, 783.99, 830.61, 880.00, 932.33, 987.77, 

                        1046.50, 1108.73, 1174.66, 1244.51, 1318.51, 
1396.91, 1479.98, 1567.98, 1661.22, 1760.00, 1864.66, 1975.53,  
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                        2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 
2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07,  

                        4186.01, 4434.92, 4698.63, 4978.03, 5274.04, 
5587.65, 5919.91, 6271.93, 6644.88, 7040.00, 7458.62, 7902.13    /
*C7-B7*/ 

                        }; 

 Οι	παρακάτω	μεταβλητές	αποθηκεύουν	τους	δείκτες	που	αντιπροσωπεύουν	
στον	 παραπάνω	 πίνακα	 σειρά-οκτάβα,	 στήλη-νότα,	 αλλά	 και	 στήλη-νότα	 για	 την	
νότα	που	έπαιζε	προηγουμένως.	Ετσι	μπορεί	με	μία	σύγκριση	να	κριθεί	αν	η	νότα	
αλλάζει,	και	αν	όχι	να	μην	κληθούν	μία	σειρά	από	συναρτήσεις.	

byte octaveIndex = 0; 

byte pitchIndex = 0; 

byte oldPitchIndex = 0; 

 Οι	 παρακάτω	 σταθερές	 φέρουν	 τις	 τιμές	 των	 ακροδεκτών	 του	 board	 1	
(κίτρινα	καλώδια	στο	σχήμα)	μέσω	των	οποίων	το	board	1	στέλνει	στο	board	2	έναν	
δυαδικό	αριθμό	που	εκφράζει	τον	αριθμό	της	νότας	που	παίζεται,	ώστε	να	μπορεί	
να	την	αναπαράξει	και	αυτό.	Εφόσον	εφτά	αριθμοί	αρκούν,	αρκούν	3	bit,	τα	οποία	
περιγράφουν	τους	αριθμούς	

000	 0	

001		 1	

010	 2	

011	 3	

100	 4	

101	 5	

110	 6	

111	 7	
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#define bit1 14 

#define bit2 15 

#define bit3 16 

 Εδώ	δηλώνονται	δύο	ταλαντωτές,	ο	καθένας	με	την	κυματομορφή	του.	

Oscil <2048, AUDIO_RATE> aSin(SIN2048_DATA); 

Oscil <2048, AUDIO_RATE> aSinHigh(TRIANGLE_VALVE_2048_DATA);  //
δεύτερη φωνή 

 Η	 σταθερά	 CONTROL_RATE	 καθορίζει	 πόσες	 φορές	 το	 δευτερόλεπτο	 θα	
καλείται	η	συνάρτηση	audioControl().	Είναι	σκόπιμα	δύναμη		του	2 

#define CONTROL_RATE 64 

 Εδώ	τελειώνει	το	τμήμα	δηλώσεων	

	 Η	πρώτη	συνάρτηση	που	καλείται	είναι	η	void	setup(),	όπου	γίνονται	όλες	οι	
απαραίτητες	ρυθμίσεις	

void setup() { 

 Αρχικά	 καθορίζεται	 η	 λειτουργία	 όλων	 των	 trigger	 ακροδεκτών	 σε	OUTPUT,	
ώστε	 να	 στέλνουν	 μία	 λογική	 τιμή	 στο	 αντίστοιχο	 sonar	 και	 όλων	 των	 echo	
ακροδεκτών	σε	INPUT,	ώστε	να	δέχονται	μία	λογική	τιμή	από	το	αντίστοιχο	sonar. 

  pinMode(trigPinC, OUTPUT); 

  pinMode(echoPinC, INPUT); 

  pinMode(trigPinD, OUTPUT); 
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  pinMode(echoPinD, INPUT); 

  pinMode(trigPinE, OUTPUT); 

  pinMode(echoPinE, INPUT); 

  pinMode(trigPinF, OUTPUT); 

  pinMode(echoPinF, INPUT); 

  pinMode(trigPinG, OUTPUT); 

  pinMode(echoPinG, INPUT); 

  pinMode(trigPinA, OUTPUT); 

  pinMode(echoPinA, INPUT); 

  pinMode(trigPinB, OUTPUT); 

  pinMode(echoPinB, INPUT); 

 Φυσικά	η	λειτουργία	του	ακροδέκτη	που	οδηγεί	στην	έξοδο	ήχου	καθορίζεται	
σε	OUTPUT.	

  pinMode(speakerPin, OUTPUT); 

 OUTPUT	 και	 η	 λειτουργία	 των	 τριών	 ακροδεκτών,	 διότι	 στέλνουν	 όπως	
εξηγήθηκε	παραπάνω	μία	δυαδική	τιμή	στο	board	2.	

  pinMode(bit1,OUTPUT); 

  pinMode(bit2,OUTPUT); 

  pinMode(bit3,OUTPUT); 

  

 INPUT	αντιθέτως	η	λειτουργία	του	ακροδέκτη	bitSharp,	καθώς	δέχεται	λογική	
τάση	από	το	board	1.	

  pinMode(bitSharp, INPUT); 
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 Κάτι	άλλο	που	πρέπει	να	γίνει	σε	αυτήν	τη	φάση,	που	ο	χρόνος	δεν	είναι	τόσο	
“πολύτιμος”	είναι	ο	καθορισμός	του	πίνακα	με	τα	χρονικά,	αντί	χωρικών,	όρια	του	
πίνακα		DtLim	που	καθορίζουν	την	οκτάβα	της	νότας.	

  DtLim[0] = 0; DtLim[1] = minDt; 

  int d = dt; 

  for (byte i = 2; i < N+2;i++) { 

    DtLim[i] = DtLim[i-1] + d; 

    d += dDt; 

  } 

//  /*dbg*/Serial.begin(9600); 

 Τελικά	 	όλα	είναι	έτοιμα	για	να	ξεκινήσει	η	Real-Time	ρουτίνα	του	board	με	
την	παρακάτω	εντολή	

  startMozzi(CONTROL_RATE); 

} 

 Εδώ	τελειώνει	η	συνάρτηση	setup()	

	 H	 συνάρτηση	 void	 updateControl()	 εκτελείται	 περιοδικά	 εξετάζοντας	 τα	
sonars,	 κάνοντας	υπολογισμούς,	 	 και	 καθορίζοντας	 τη	συχνότητα	που	θα	παιχτεί,	
αφού	αφουγκραστεί	και	το	board	2,	ώστε	να	οξύνει	την	νότα	ή	όχι.	 	Μέσα	σε	όλα	
αυτά	 στέλνει	 την	 τονική	 κλάση	 που	 θα	 παιχτεί	 στο	 board	 2.	 To	 board	 2	 γνωρίζει	
φυσικά	αν	θα	βάλει	δίεση	ή	όχι.	

void updateControl() { 
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 Η	 τιμή	 του	 switcher,	 όπως	 εξηγήθηκε	στο	 τμήμα	δηλώσεων,	 καθορίζει	 ποιο	
sonar	ελέγχεται	σε	κάθε	κλήση	της	συνάρτησης.	Ο	κώδικας	είναι	πανομοιότυπος	για	
κάθε	περίπτωση,	γιαυτό	θα	εξηγηθεί	μόνο	στην	πρώτη	περίπτωση	case	0 

  switch (switcher) { 

    case 0: //C Sonar 

    { 

  Οι	 παρακάτω	 γραμμές	 θέτουν	 σε	 λειτουργία	 το	 sonar	 ντο.	 Στο	
κεφάλαιο	 6	 εξηγήθηκε	 ο	 τρόπος	 πυροδότησης	 του	 sonar.	 Πρώτα	 στέλνεται	 ένας	
παλμός	 τουλάχιστον	 3μsec.	 Εξ	 αυτού	 ο	 trigger	 ακροδέκτης	 τίθεται	 HIGH	 και	 μετά	
από	4	μsec	LOW.	Οι	εντολές	εδώ	είναι	απευθείας	assembly	εντολές	απλά	γραμμένες	
σε	 C.	 Αν	 και	 δυσνόητος	 αυτός	 ο	 κώδικας	 είναι	 πιο	 αποδοτικός	 από	 την	 εντολή	
digitalWrite()	της	Arduino	Language.	

        //ελέγχω το Sonar στο ντο 

      PORTD &= ~(1 << PD2); //digitalWrite(trigPin1, LOW); 

      delayMicroseconds(4); 

      PORTD |= (1 << PD2);  //digitalWrite(trigPin1, HIGH); 

      delayMicroseconds(10); 

      PORTD &= ~(1 << PD2); //digitalWrite(trigPin1, LOW); 

 Και	 τώρα	 το	 sonar	 παραμένει	 HIGH	 όσο	 ο	 παλμός	 δεν	 επιστρέφει,	 ενώ	
παράλληλα	 χρονομετράται	 η	 διαδρομή	 σε	 μsec	 και	 στο	 τέλος	 αποθηκεύεται	 στη	
μεταβλητή	dura�on.		

      duration = pulseIn(echoPinC, HIGH); 

  

 Αν	η	διάρκεια	που	καταγράφηκε	είναι	μεταξύ	της	μέγιστης	και	της	ελάχιστης,	
τότε	η	νότα	θα	παιχτεί.	
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      //ελέγχω αν η διάρκεια είναι µεταξύ των αποδεκτών ορίων 

      if (duration < maxDt and duration > minDt)  

      { 

 έτσι	 ο	 δείκτης	 νότας	 	 για	 τον	 πίνακα	 συχνοτήτων	 παίρνει	 την	 τιμή	 0.	
Αντιστοίχως	θα	έπαιρνε	την	τιμή	2	για	το	ρε,	4	για	το	μι,	5	για	το	φα	κλπ.		

        pitchIndex = 0; 

 Η	τιμή	1	για	το	ντο	στέλνεται	στο	board	2	μέσω	του	δυαδικού	αριθμού	που	
σχηματίζουν	 οι	 τρεις	 ακροδέκτες.	 Εδώ	 θέλουμε	 τον	 αριθμό	 001.	 Επειδή	 οι	
ακροδέκτες	που	επιλέχθηκαν	είναι	οι	τρεις	δεξιά	της	θύρας	C,	αρκεί	να	αλλάξουν	σε	
001	 χωρίς	 όμως	 να	 αλλάξουν	 οι	 υπόλοιποι	 ακροδέκτες	 της	 θύρας.	 Για	 το	 ρε	
στέλνεται	η	τιμή	2,	για	το	μι	η	3	κλπ.	Επιλέχθηκε	αυτή	η	σύμβαση,	αλλάζοντας	των	
πίνακα	 συχνοτήτων	 για	 το	 board	 2	 προκειμένου	 να	 αρκούν	 3	 bit	 για	 την	
επικοινωνία.	Στο	board	1,	όπως	φαίνεται	και	στο	διάγραμμα	δεν	έμεινε	ούτε	ένα	pin	
αναξιοποίητο!	

        PORTC &= B11111001; 

        PORTC |= B00000001; 

 Τώρα	το	board	1	επικοινωνεί	με	το	board	2,	ώστε	να	διαπιστώσει	αν	υπάρχει	
δίεση.	Αυτή	η	λειτουργία	μπορεί	να	γίνει	μόνο	στα	6	από	τα	7	sonars,	διότι	υπάρχει	
ένας	 ακροδέκτης	 στο	 board	 που	 περιορίζεται	 από	 τη	 λειτουργία	 της	 σειριακής	
επικοινωνίας.	Επιλέχθηκε	να	μην	εκτελείται	στο	μι.	Εκτελείται	κανονικά	στο	σι	και	
οδηγεί	στο	ντο	οκτάβα.		

        if (digitalRead(bitSharp)){pitchIndex=1;} 

   

 Οι	παρακάτω	δύο	επαναληπτικές	δομές	επιχειρούν	να	ελέγξουν	την	οκτάβα	
όσο	 πιο	 αποδοτικά	 γίνεται	 εκκινώντας	 τον	 έλεγχο	 από	 την	 οκτάβα	 που	 παίζεται	
αυτήν	τη	στιγμή	προς	τις	γειτονικές.	Συνήθως	αυτό	συμβαίνει	στη	μουσική. 
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        while(duration > DtLim[octaveIndex+1]) {octaveIndex++;} 

         while (duration < DtLim[octaveIndex]) {octaveIndex--;}  

 Εφόσον	θα	παιχτεί	νότα	ο	silenceCounter	μηδενίζεται.	

        silenceCounter = 0; 

         

      }  

 Αν	όμως	τελικά	η	διάρκεια	δεν	είναι	ανάμεσα	σε	μία	ελάχιστη	και	μία	μέγιστη	
τιμή,	ο	μετρητής	παύσης	αυξάνεται	(άλλο	ένα	sonar	δεν	“τραγουδά”) 

      else  

      { 

        silenceCounter++; 

      } 

 	 Πριν	εγκαταλειφθεί	η	δομή	switch,	αυξάνεται	ο	switcher,	ώστε	την	επόμενη	
φορά	να	ελέγχει	το	επόμενο	sonar 

    switcher++;break; //αν ισχύει πάντα παίζει η τελευταία touched, 
αν όχι η πρώτη touched  

      ///µε τη σειρα ελέγχου γιαυτό είναι ίσως καλό να µπεί σε on/
off µε preproccessor directive! 

    } 

    case 1: 

    { 

      //ελέγχω το Sonar στο ρε 

      PORTD &= ~(1 << PD3); //digitalWrite(trigPin1, LOW); 

      delayMicroseconds(4); 

      PORTD |= (1 << PD3);  //digitalWrite(trigPin1, HIGH); 

      delayMicroseconds(10); 
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      PORTD &= ~(1 << PD3); //digitalWrite(trigPin1, LOW); 

      duration = pulseIn(echoPinD, HIGH); 

      //ελέγχω αν η διάρκεια είναι µεταξύ των αποδεκτών ορίων 

      if (duration < maxDt and duration > minDt) { 

        pitchIndex = 2; 

        PORTC &= B11111010; 

        PORTC |= B00000010; 

        if (digitalRead(bitSharp)){pitchIndex=3;} 

//        if (duration > oldDuration) { 

          while(duration > DtLim[octaveIndex+1]) {octaveIndex++;} 

//        }else { 

          while (duration < DtLim[octaveIndex]) {octaveIndex--;}  

//        } 

//        oldDuration = duration; 

        silenceCounter = 0; 

      } 

      else 

      { 

        silenceCounter++; 

      } 

      switcher++;break; 

    } 

    case 2: 

    { 

      //ελέγχω το Sonar στο µι  //χωρίς δίεση!pin 13 interference 
ΣΙ 

      PORTC &= ~(1 << PC4); //digitalWrite(trigPin1, LOW); 

      delayMicroseconds(4); 
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      PORTC |= (1 << PC4);  //digitalWrite(trigPin1, HIGH); 

      delayMicroseconds(10); 

      PORTC &= ~(1 << PC4); //digitalWrite(trigPin1, LOW); 

      duration = pulseIn(echoPinE, HIGH); 

      //ελέγχω αν η διάρκεια είναι µεταξύ των αποδεκτών ορίων 

      if (duration < maxDt and duration > minDt) { 

        pitchIndex = 11; 

        PORTC &= B11111111; 

        PORTC |= B00000111; 

        if (digitalRead(bitSharp)){pitchIndex++;} 

//        if (duration > oldDuration) { 

          while(duration > DtLim[octaveIndex+1]) {octaveIndex++;} 

//        }else { 

          while (duration < DtLim[octaveIndex]) {octaveIndex--;}  

//        } 

//        oldDuration = duration; 

        silenceCounter = 0; 

      } 

      else 

      { 

        silenceCounter++; 

      } 

      switcher++;break; 

    } 

    case 3: 

    { 

    //ελέγχω το Sonar στο φα 
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    PORTD &= ~(1 << PD5); //digitalWrite(trigPin1, LOW); 

    delayMicroseconds(4); 

    PORTD |= (1 << PD5);  //digitalWrite(trigPin1, HIGH); 

    delayMicroseconds(10); 

    PORTD &= ~(1 << PD5); //digitalWrite(trigPin1, LOW); 

    duration = pulseIn(echoPinF, HIGH); 

    //ελέγχω αν η διάρκεια είναι µεταξύ των αποδεκτών ορίων 

      if (duration < maxDt and duration > minDt) { 

        pitchIndex = 5; 

        PORTC &= B11111100; 

        PORTC |= B00000100; 

        if (digitalRead(bitSharp)){pitchIndex++;} 

//        if (duration > oldDuration) { 

          while(duration > DtLim[octaveIndex+1]) {octaveIndex++;} 

//        }else { 

          while (duration < DtLim[octaveIndex]) {octaveIndex--;}  

//        } 

//        oldDuration = duration; 

        silenceCounter = 0; 

      } 

      else 

      { 

        silenceCounter++; 

      } 

      switcher++;break; 

    } 

    case 4: 

    { 
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      //ελέγχω το Sonar στο σολ 

    PORTC &= ~(1 << PC5); //digitalWrite(trigPin1, LOW); 

    delayMicroseconds(4); 

    PORTC |= (1 << PC5);  //digitalWrite(trigPin1, HIGH); 

    delayMicroseconds(10); 

    PORTC &= ~(1 << PC5); //digitalWrite(trigPin1, LOW); 

    duration = pulseIn(echoPinG, HIGH); 

    //ελέγχω αν η διάρκεια είναι µεταξύ των αποδεκτών ορίων 

      if (duration < maxDt and duration > minDt) { 

        pitchIndex = 7; 

        PORTC &= B11111101; 

        PORTC |= B00000101; 

        if (digitalRead(bitSharp)){pitchIndex=8;} 

//        if (duration > oldDuration) { 

          while(duration > DtLim[octaveIndex+1]) {octaveIndex++;} 

//        }else { 

          while (duration < DtLim[octaveIndex]) {octaveIndex--;}  

//        } 

//        oldDuration = duration; 

        silenceCounter = 0; 

      } 

      else 

      { 

        silenceCounter++; 

      } 

      switcher++;break; 

    } 

    case 5: 
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    { 

      //ελέγχω το Sonar στο λα 

    PORTC &= ~(1 << PC3); //digitalWrite(trigPin1, LOW); 

    delayMicroseconds(4); 

    PORTC |= (1 << PC3);  //digitalWrite(trigPin1, HIGH); 

    delayMicroseconds(10); 

    PORTC &= ~(1 << PC3); //digitalWrite(trigPin1, LOW); 

    duration = pulseIn(echoPinA, HIGH); 

    //ελέγχω αν η διάρκεια είναι µεταξύ των αποδεκτών ορίων 

      if (duration < maxDt and duration > minDt) { 

        pitchIndex = 9; 

        PORTC &= B11111110; 

        PORTC |= B00000110; 

        if (digitalRead(bitSharp)){pitchIndex=10;} 

//        if (duration > oldDuration) { 

          while(duration > DtLim[octaveIndex+1]) {octaveIndex++;} 

//        }else { 

          while (duration < DtLim[octaveIndex]) {octaveIndex--;}  

//        } 

//        oldDuration = duration; 

        silenceCounter = 0; 

      } 

      else 

      { 

        silenceCounter++; 

      } 

      switcher++;break; 

    } 
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    case 6: 

    { 

      //ελέγχω το Sonar στο σι ΜΙ 

      PORTD &= ~(1 << PD4); //digitalWrite(trigPin1, LOW); 

      delayMicroseconds(4); 

      PORTD |= (1 << PD4);  //digitalWrite(trigPin1, HIGH); 

      delayMicroseconds(10); 

      PORTD &= ~(1 << PD4); //digitalWrite(trigPin1, LOW); 

    duration = pulseIn(echoPinB, HIGH); 

    //ελέγχω αν η διάρκεια είναι µεταξύ των αποδεκτών ορίων 

      if (duration < maxDt and duration > minDt) { 

        pitchIndex = 4; 

        PORTC &= B11111011; 

        PORTC |= B00000011; 

//        if (digitalRead(bitSharp)){pitchIndex--;} 

//        if (duration > oldDuration) { 

          while(duration > DtLim[octaveIndex+1]) {octaveIndex++;} 

//        }else { 

          while (duration < DtLim[octaveIndex]) {octaveIndex--;}  

//        } 

//        oldDuration = duration; 

        silenceCounter = 0; 

      } 

      else 

      { 

        silenceCounter++; 

      } 
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 Επειδή	είναι	το	τελευταίο	sonar	ο	switcher	δεν	αυξάνεται,	αλλά	επανέρχεται	
στην	τιμή	0,	ώστε	την	επόμενη	φορά	ο	έλεγχος	να	επανέλθει	στο	πρώτο	sonar. 

      switcher=0;break; 

    } 

   } 

//επιπλέον βελτιστοποίηση που χωρά:1.να θέτω 0 στην αρχή της 
συνάρτησης το index και να µην έχω if 

//αυτό βέβαια αν αποφασίσω στακάτο µόνο 

 Εδώ	 	 αποφασίζεται	 αν	 θα	 παιχτεί	 νότα	 ή	 όχι	 ανάλογα	 με	 την	 τιμή	 του	
silenceCounter.	Η	οριακή	τιμή	θα	μπορούσε	να	είναι		7.	Αυτό	θα	σήμαινε	“μέτρησα	
7	 sonars	 που	 δεν	 τραγουδούσαν”.	 Η	 τιμή	 70	 σημαίνει	 το	 παραπάνω	 10	φορές,	 η	
τιμή	700	εκατό	φορές	κοκ.	Ετσι	καθορίζοντας	την	οριακή	τιμή,	καθορίζω	το	sustain	
της	νότας.	

	 Στη	 συνέχεια	 η	 συνάρτηση	 setFreq(float	 frequancy)	 αλλάζει	 αν	 χρειάζεται	
αλλαγή,	 δηλαδή	 αν	 η	 νέα	 νότα	 είναι	 διαφορετική	 από	 την	 προηγούμενη,	 τη	
συχνότητα	που	θα	κληθεί	να	παράγει	ο	ταλαντωτης	PWM.	Τελικά	αποφασίστηκε	να	
μη	γίνεται	ο	τελευταίος	έλεγχος	(commented	code)	

  if (silenceCounter < 70) {   //120 

//    if (pitchIndex != oldPitchIndex) { 

      aSinHigh.setFreq(pitches[octaveIndex][pitchIndex]); 

//      oldPitchIndex = pitchIndex; 

//    } 

  } 

  else { 

   

 διαφορετικά	θα	παιχτεί	η	συχνότητα	0	που	ισοδυναμεί	με	παύση. 
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   aSinHigh.setFreq( 

 αυτή	η	πληροφορία	θα	σταλεί	στο	board	2,	ώστε	να	σταματήσει	 επίσης	να	
παίζει. 

    PORTC &= B11111000; 

    PORTC |= B00000000; 

//    oldPitchIndex = 6;  //risky 

  } 

} 

 Εδώ	τελειώνει	η	συνάρτηση	updateControl()	

	 Η	 συνάρτηση	 updateAudio()	 καλείται	 με	 τη	 συχνότητα	 του	 Timer1	 και	
παράγει	την	PWM	κυματομορφή,	όπως	αναλύθηκε	στο	κεφάλαιο	8 

int updateAudio() { 

    return aSinHigh.next(); 

} 

	 Η	 συνάρτηση	 loop	 εκτελείται	 επαναληπτικά	 καλώντας	 την	 audioHook()	 η	
οποία	διαχειρίζεται	το	audio	buffer.	

void loop() { 

  audioHook(); 

} 
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9.4	eTharpBass.ino	

 Το	δεύτερο	αρχείο	κώδικα	εκτελείται	από	το	δεύτερο	board.	‘Οπου	ο	κώδικας	
είναι	ίδιος	με	αυτόν	του	board	1,	δεν	παρατίθενται	επεξηγηματικά	σχόλια.	

#include <MozziGuts.h> 

#include <Oscil.h> 

#include <tables/sin2048_int8.h> 

#include <tables/triangle_valve_2048_int8.h>    //για oscil2 

  Το	board	2	θα	παίξει	μόνο	την	πρώτη	οκτάβα	στην	έξοδο	ήχου	2.	Γιαυτό	
χρειάζεται	πιο	μικρό	πίνακα.	Οι	θέσεις	των	συχνοτήτων	δεν	είναι	με	τη	σειρά	όπως	
στο	board	1.	Στις	πρώτες	8	θέσεις	υπάρχουν	οι	νότες	παύση,	ντο1,	ρε1,	μι1,	φα1,	
σολ1,	 λα1,	 σι1,	 ενώ	 στις	 άλλες	 8	 οι	 αντίστοιχες	 με	 δίεση,	 εκτός	 της	 μι	 που	
παραμένει	 (87.31Hz).	Αυτή	είναι	η	ρύθμιση	που	χρειαζόταν,	ώστε	 το	1ο	board	να	
μπορεί	 να	 επικοινωνεί	 τη	 νότα	 με	 έναν	 τριψήφιο	 δυαδικό	 αριθμό.	 (δεν	 υπάρχει	
ακροδέκτης	για	τετραψήφιο	στο	board	1). 

float pitches[16] = {0, 65.41, 73.42, 82.41, 87.31, 98.00, 110.00, 
123.47 /*C1-Β1 -7.35*/, 

                       0, 69.30, 77.78, 87.31, 92.50, 103.83, 
116.54,130.81 /*C#1-B#1 ή C2 -7.35*/}; 

byte pitchIndex = 0; 

byte oldPitchIndex = 0; 

uint32_t duration; 

#define minDistance 5   //cm 

#define maxDistance 20  //cm 

�96



Κεφάλαιο 9 Ανάλυση Λογισμικού Υλισμικού

#define minDt minDistance * 58  //σε µsec  , είναι το int(10^6/170) 
(Dt = 2d/340 στο SI) 

#define maxDt maxDistance * 58  //οµοίως 

Oscil <2048, AUDIO_RATE> aSin(SIN2048_DATA); 

Oscil <2048, AUDIO_RATE> aSinHigh(TRIANGLE_VALVE_2048_DATA);  //
δεύτερη φωνή 

#define CONTROL_RATE 64 

  Ακολουθούν	 οι	 ακροδέκτες	 του	 board	 2	 που	 δέχονται	 τον	 τριψήφιο	
δυαδικό	αριθμό. 

#define bitA1 2 

#define bitA2 3 

#define bitA3 4 

  Και	 ο	 ακροδέκτης	 που	 στέλνει	 στο	 board	 1	 την	 πληροφορία	 για	 τη	
δίεση. 

#define bitSharp 14 

  Οι	trigger	και	echo	ακροδέκτες	του	sonar	για	τη	δίεση 

#define trigPinSharp 10  //PB2  # 

#define echoPinSharp 8 

  

 Εδώ	αρχίζει	η	setup()	του	δεύτερου	board	

void setup() { 

 Οι	 ακροδέκτες	 που	 δέχονται	 τον	 τριψήφιο	 δυαδικό	 προφανώς	 τίθενται	 σε	
λειτουργία	INPUT 
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  pinMode(bitA1,INPUT); 

  pinMode(bitA2,INPUT); 

  pinMode(bitA3,INPUT); 

 Ο	ακροδέκτης	που	στέλνει	στο	board	1	τη	λογική	τιμή	της	δίεσης	προφανώς	
τίθεται	σε	λειτουργία	OUTPUT 

  pinMode(bitSharp, OUTPUT); 

 Για	το	sonar	τα	γνωστά 

  pinMode(trigPinSharp, OUTPUT); 

  pinMode(echoPinSharp, INPUT); 

 Τέλος	τίθεται	σε	λειτουργία		η	βιβλιοθήκη	Mozzi		

  startMozzi(CONTROL_RATE); 

} 

void updateControl() { 

    //ελέγχω το Sonar για δίεση 

    PORTB &= ~(1 << PB2); //digitalWrite(trigPin1, LOW); 

    delayMicroseconds(4); 

    PORTB |= (1 << PB2);  //digitalWrite(trigPin1, HIGH); 

    delayMicroseconds(10); 

    PORTB &= ~(1 << PB2); //digitalWrite(trigPin1, LOW); 

    duration = pulseIn(echoPinSharp, HIGH,maxDt); 

    //ελέγχω αν η διάρκεια είναι µεταξύ των αποδεκτών ορίων 
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    if (duration < maxDt and duration > minDt)  

    { 

 Εφόσον	 έχω	 δίεση	 ξεκινάω	 το	 δείκτη	 συχνοτήτων	 από	 το	 8	 αντί	 του	 0,	
ουσιαστικά	πηγαίνω	στην	αρχή	της	σειράς	των	διέσεων 

      //εδώ πρέπει να προσθέσω 8 στο pitchIndex και να στείλω µήνυµα 
στο άλλο board ότι έχω δίεση 

      pitchIndex = 8; 

  

 Δεν	παραλείπει	το	board	2	να	στείλει	τη	δίεση	στο	board	1 

      PORTC |= B00000001; 

    }  

    else  

 αν	δεν	υπάρχει	δίεση	ξεκινάω	το	δείκτη	συχνοτήτων	από	το	0.	 

    { 

      pitchIndex = 0; 

 Δεν	παραλείπει	το	board	2	να	στείλει	τη	μη	δίεση	στο	board	1 

      PORTC &= B11111110; 

    } 

 Εδώ	μετατρέπεται	ο	τριψήφιος	δυαδικός	αριθμός	που	στέλνει	το	board	1	σε	
δεκαδικό	και	έτσι	διαμορφώνεται	ο	τελικός	δείκτης	του	πίνακα	συχνοτήτων. 

    if (digitalRead(bitA1)) {pitchIndex += 1;} 

    if (digitalRead(bitA2)) {pitchIndex += 2;} 

    if (digitalRead(bitA3)) {pitchIndex += 4;} 
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//    pitchIndex += digitalRead(bitA1) + (digitalRead(bitA2)<<1) + 
(digitalRead(bitA3)<<2); 

  if (pitchIndex != oldPitchIndex) { 

    aSinHigh.setFreq(pitches[pitchIndex]); 

    oldPitchIndex = pitchIndex; 

  } 

} 

int updateAudio() { 

      return aSinHigh.next(); 

} 

void loop() { 

  audioHook(); 

} 
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Παράρτημα ΙI Φωτογραφίες

Φωτογραφίες
	 Σε	αυτήν	τη	σελίδα	φαίνονται	οι	όψεις	της	αρχικής	πειραματικής	υλοποίησης	
και	το	(πολύ)	πρόχειρο	σκαρίφημα		της	τελικής	εξωτερικής	εμφάνισης	της	ιδέας.		
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	 Παρακάτω	 φαίνονται	 στάδια	 κατασκευής	 και	 όψεις	 του	 εξωτερικού	
περιβλήματος	στην	τελική	μορφή	του	οργάνου	(Μιχάλης	Νηστικάκης)	
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