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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι οι στερεοφωνικές τεχνικές ηχογράφησης και
επεξεργασίας συμφωνικής ορχήστρας και κουαρτέτου εγχόρδων. Η εκπόνηση της πτυχιακής
γίνεται με στόχο να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ποιες τεχνικές ταιριάζουν καλύτερα σε
ηχογράφηση συμφωνικής ορχήστρας και ποιες σε κουαρτέτο εγχόρδων. Οι τεχνικές που
εφαρμόστηκαν για τη συγκεκριμένη εργασία είναι οι πιο βασικές στο χώρο της ηχοληψίας.
Δόθηκε η δυνατότητα για πειραματισμούς μόνο κατά τη διαδικασία ηχογράφησης του
κουαρτέτου εγχόρδων όπου χρησιμοποιήθηκαν μικρόφωνα διαφορετικού τύπου. Έγιναν
πειραματισμοί στην απόσταση των μικροφώνων μεταξύ τους και στην απόσταση από τους
μουσικούς. Η ηχογράφηση της συμφωνικής ορχήστρας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Το
κουαρτέτο εγχόρδων ηχογραφήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Η κλασική μουσική προσφέρει ακούσματα πλούσια σε ηχοχρώματα και έχει
εναλλαγές σε δυναμικές και ύφη. Η συμφωνική ορχήστρα και το κουαρτέτο εγχόρδων είναι
από τα πιο χαρακτηριστικά μουσικά σύνολα που προβάλλουν αυτήν την ξεχωριστή ομορφιά
της κλασικής μουσικής. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα μπορούσε αυτή η
ιδιαιτερότητα να καταγραφεί και να επεξεργαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χωρίς να
επηρεαστεί και πιθανόν να αλλοιωθεί το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο 1ο κεφάλαιο της πτυχιακής αναφέρεται η εξέλιξη της συμφωνικής ορχήστρας και του
κουαρτέτου εγχόρδων στο πέρασμα του χρόνου. Η συμφωνική ορχήστρα, όπως είναι γνωστή
σήμερα, προέρχεται από την περίοδο του Ρομαντισμού. Εμφανίστηκε όμως, ήδη από την
εποχή του πρώιμου Μπαρόκ. Η σύνθεση της και η διάταξη άλλαξε ανά περιόδους, ανάλογα
με την εξέλιξη των οργάνων και τις απαιτήσεις των συνθετών. Το κουαρτέτο εγχόρδων, ως
είδος μουσικής δωματίου, εμφανίστηκε την περίοδο του Κλασικισμού. Ο Haydn ήταν από
τους πρώτους που το ανέδειξαν. Αργότερα ο Mozart, ο Beethoven (περισσότερο στα όψιμα
κουαρτέτα του) και ο Schubert το ανήγαγαν σε σύνθεση μεγάλου κύρους και δείγμα
ταυτότητας ενός συνθέτη. Τον 19ο αιώνα χάνει την αίγλη του, όμως τον 20ο αιώνα άνθησε
ξανά από τους Bartók, Shostakovich και Schoenberg.
Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην ηχογράφηση κλασικής μουσικής κατά
τον 20ο αιώνα. Η ηχογράφηση κλασικής μουσικής ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα,
ηχογραφώντας κυρίως φωνή με τη χρήση χοάνης. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας άρχισαν
να ηχογραφούνται μεγάλα σύνολα, όπως συμφωνική ορχήστρα. Οι πρώτες ηχογραφήσεις
είχαν αποκλίσεις από το ρεαλιστικό αποτέλεσμα ως προς τις συχνότητες, τα ηχοχρώματα και
την "καθαρότητα" του ήχου. Από τη δεκαετία του 1970 με την εμφάνιση της αναλογικής
κονσόλας δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας του ηχογραφημένου υλικού με τη χρήση των
noise gate, equalizer και compressor. Ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1980 χάρη στη
ψηφιακή εγγραφή οι μουσικοί σε συνεργασία με τον μουσικό παραγωγό μπορούσαν να
επέμβουν σε κάθε λεπτομέρεια της σύνθεσης.
Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή στη διαδικασία της ηχογράφησης από τον
φωνόγραφο του Edison το 1877 ως τη σημερινή εποχή. Από τον φωνόγραφο έως τη
σημερινή εποχή η τεχνολογία στο χώρο της ηχοληψίας έχει αλλάξει δραματικά, ειδικά μετά
την εισαγωγή της ηλεκτρικής εγγραφής. Η διαδικασία ηχογράφησης πέρασε από πολλά
στάδια μέχρι να καταλήξει στη σημερινή της μορφή, δηλαδή στη ψηφιακή εγγραφή.
Στο 4ο κεφάλαιο αναλύονται τα είδη των μικροφώνων που χρησιμοποιούνται κυρίως στο
χώρο της ηχογράφησης. Τα είδη μικροφώνων χωρίζονται με βάση την αρχή λειτουργίας
τους. Βασικά χαρακτηριστικά τους είναι η ευαισθησία, η κατευθυντικότητα και η απόκριση
συχνότητας. Στο ίδιο κεφάλαιο αναλύονται τα είδη πολικών διαγραμμάτων των
μικροφώνων, τα οποία διαχωρίζονται ανάλογα με το βαθμό ευαισθησίας τους στους ήχους
που λαμβάνουν σε διαφορετικές γωνίες λήψης.
Στο 5ο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές στερεοφωνικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται
κατά την ηχογράφηση μουσικών συνόλων. Οι στερεοφωνικές τεχνικές διαχωρίζονται
ανάλογα με τον τρόπο που τοποθετούνται τα μικρόφωνα μέσα στο χώρο, την απόσταση
τους από τους μουσικούς και τη μεταξύ τους απόσταση.
Στο 6ο κεφάλαιο αναφέρονται οι στερεοφωνικές τεχνικές με τις οποίες πραγματοποιήθηκε
η ηχογράφηση της συμφωνικής ορχήστρας και του κουαρτέτου εγχόρδων. Ακολουθεί
σχολιασμός για το ηχητικό αποτέλεσμα κάθε τεχνικής και κατά πόσο ανταποκρίνεται στο
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επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια αναφέρεται η διαδικασία με την οποία έγινε η
επεξεργασία του ηχογραφημένου υλικού στο στούντιο.
Στο 7ο κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα από τη διαδικασία ηχογράφησης και
επεξεργασίας της συμφωνικής ορχήστρας και κουαρτέτου εγχόρδων. Η παρέμβαση στην
επεξεργασία ήταν ελάχιστη, καθώς στην κλασική μουσική δεν επιτρέπονται πολλοί
πειραματισμοί.

4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ευχαριστίες ....…………………………………………………………………………………….……1
Πρόλογος ………………………………………………………………………………………………...2
Περίληψη ………………………………………………………………………………………………...3
Περιεχόμενα …………………………………………………………………………………………....5
Κεφάλαιο 1: Συμφωνική ορχήστρα – Κουαρτέτο εγχόρδων
1.1 Συμφωνική ορχήστρα ……………………………………………………………………………………………8
1.2 Κουαρτέτο εγχόρδων …………………………………………………………………………………………….13

Κεφάλαιο 2: Ιστορία τεχνολογίας ηχογραφήσεων ……………………………..…….14
Κεφάλαιο 3: Ηχογράφηση κλασικής μουσικής τότε και σήμερα …………..….…22
Κεφάλαιο 4: Μικρόφωνα
4.1: Μικρόφωνα …………………………………………………………………………………………………….....28
4.1.1 Δυναμικά μικρόφωνα (Dynamic microphones) …………………………………………..…..….29
4.1.2 Πυκνωτικά μικρόφωνα (Condenser microphones) ………………………………………..…...30
4.1.3 Μικρόφωνα ταινίας (Ribbon) …………………………………………………………………..………...32
4.1.4 Μικρόφωνα electret …………………………………………………………………………………..……..34
4.1.5 Μικρόφωνα άνθρακα (Carbon microphones) ……………………………………………..………36
4.1.6 Πιεζο-ηλεκτρικά μικρόφωνα ……………………………………………………………………..…….….38

4.2: Πολικά διαγράμματα μικροφώνων ……………………………………………………………..…….…39
4.2.1 Παν-κατευθυντικά ……………………………………………………………………………………..……….40
4.2.2 Καρδιοειδή ………………………………………………………………………………………..……………….40
4.2.3 Sub-καρδιοειδή ………………………………………………………………………………..…………………41

5

4.2.4 Super-καρδιοειδή ……………………………………………………………………………………..…….... 42
4.2.5 Υπέρ-καρδιοειδή …………………………………………………………………………………………..…...43
4.2.6 Figure of eight ……………………………………………………………………………………………..……..44
4.2.7 Υπέρ-κατευθυντικά ………………………………………………………………………………………..…..45
4.2.8 Συνδυασμός πολικών διαγραμμάτων …………………………………………………………..…....46
4.2.9 Τυχαία απόδοση …………………………………………………………………………………..…………....47
4.2.10 Φαινόμενο εγγύτητας ………………………………………………………………………………..……..48

4.2.11 Βασικά χαρακτηριστικά μικροφώνων …………………………………………..………………….49

Κεφάλαιο 5: Στερεοφωνικές τεχνικές ηχογράφησης
5.1 Binaural recording …………………………………………………………………………………………..…....51
5.2 Τεχνική Blumlein ………………………………………………………………………………………………..….52
5.3 Στερεοφωνικό μικρόφωνο ………………………………………………………………………..…………..54
5.4 Τεχνική Α-Β ……………………………………………………………………………………………………..…….55
5.5 Τεχνική X-Y ………………………………………………………………………………………………..………....56
5.6 Τεχνική MS …………………………………………………………………………………………………..……....57
5.7 Τεχνική ORTF …………………………………………………………………………………………………..…….58
5.8 Τεχνική DIN ………………………………………………………………………………………..………………….59
5.9 Τεχνική NOS ………………………………………………………………………………………..…………………60
5.10 Τεχνική OLSON ……………………………………………………………………………………..……………..60
5.11 Τεχνική RAI ………………………………………………………………………………………..…………..…..61
5.12 Τεχνική EBS ……………………………………………………………………………………………….…….....61
5.13 Τεχνική Spheres Stereo ……………………………………………………………………………….……...61
5.14 Τεχνική S.A.S.S. ………………………………………………………………………………………..……..…..62
5.15 Τεχνική Jecklin Disk …………………………………………………………………………………..…….…..62
5.16 Τεχνική Decca Tree …………………………………………………………………………………..…..……..63
6

5.17 Τεχνική Fukada Tree ………………………………………………………………………………………….…64
5. 18 Close Miking ………………………………………………………………………………………………….…….65
5.19 Μικρόφωνο Soundfield …………………………………………………………………………..…...……..66

Κεφάλαιο 6: Διαδικασία ηχογράφησης και επεξεργασίας συμφωνικής
ορχήστρας και κουαρτέτου εγχόρδων
6.1 Ηχογράφηση συμφωνικής ορχήστρας ……………………………………………………………….….68
6.2 Ηχογράφηση κουαρτέτου εγχόρδων ………………………………………………………………...….71
6.3 Επεξεργασία ηχογραφήσεων συμφωνικής ορχήστρας και κουαρτέτου εγχόρδων ..75

Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα ……………………………………………………………………………….78
Βιβλιογραφία ………………………………………………………………………………………………………….79

7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Η ορχήστρα με τη σημερινή της μορφή άρχισε να εξελίσσεται κατά την περίοδο της
Αναγέννησης (14ος – 17ος αιώνας). Καθώς η θρησκευτική χορωδιακή μουσική έφτανε στο
αποκορύφωμα της γύρω στο 1550, άρχισαν τότε να εμφανίζονται τα πρώτα μικρά σύνολα
καθαρά οργανικής μουσικής (consort, ensemble) που φιλοξενούνταν στις αυλές των
ευγενών.1 Το 1607 παρουσιάστηκε ο «Ορφέας» του Monteverdi, η παλαιότερη ολόκληρη
σωζόμενη όπερα με πλούσια ενορχήστρωση για την εποχή, γραμμένη για 40 όργανα.2
Κατά την περίοδο του Μπαρόκ (1600 – 1750) η ορχήστρα αποτελείται κυρίως από
έγχορδα και τσέμπαλο ή λαούτο που έχει τον ρόλο του συνεχούς βάσιμου. Η τάση του
Μπαρόκ για έκφραση συναισθημάτων και αναζήτηση ηχοχρωμάτων οδηγεί στην προτίμηση
εκφραστικών οργάνων. Η μπαρόκ ορχήστρα συναντάται σε τρεις μορφές: αυλική ορχήστρα,
στην οποία ο αριθμός των μουσικών ποικίλλει ανάλογα με τις δυνατότητες και τις
προτιμήσεις κάθε αυλής, η ορχήστρα όπερας στις δημόσιες όπερες, στις οποίες ο αριθμός
των μουσικών ποικίλλει ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητες και η εκκλησιαστική ορχήστρα
στις πόλεις και τις ενορίες.3 Η τυπική σύσταση της μπαρόκ ορχήστρας κατά τα τέλη του
Μπαρόκ είναι κυρίως έγχορδα και ξύλινα πνευστά όπως όμποε, φλάουτο, φαγκότο. Τα
χάλκινα και τα κρουστά χρησιμοποιούνται κατά περίσταση. Είναι ολιγομελής (10-12 έγχορδα
και περίπου 6 πνευστά). Ο μαέστρος διευθύνει την ορχήστρα και παίζει ο ίδιος στο
τσέμπαλο το συνεχές βάσιμο. Στο όψιμο Μπαρόκ τα πνευστά όργανα αποκτούν αυτονομία,
συχνά με σολιστικό χαρακτήρα. Οι κύριοι συνθέτες που έγραψαν για μπαρόκ ορχήστρα είναι
ο J.S. Bach και ο G.F. Händel.

1

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%C
E%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
2
http://andrewhugill.com/manuals/orchprebaroque.html
3
Ulrich Michels, Άτλας της Μουσικής, τόμος ΙΙ (Αθήνα: Εκδόσεις “ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ”, 1995), σελ. 355
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Μπαρόκ ορχήστρα

Η ορχήστρα όπως είναι γνωστή σήμερα, σχηματίστηκε την κλασική περίοδο (1750 –
1820).5 Ο όρος «ορχήστρα» για την οργανική μουσική χρησιμοποιείται από τον 18ο αιώνα.
Κατά τη μετάβαση από τη μπαρόκ στην κλασική μουσική περίοδο η ορχήστρα υπέστη
σημαντικές μεταβολές. Δέχτηκε επιρροές από τη σχολή Manheim στη νότια Γερμανία και
από τους συνθέτες Haydn, Mozart και Beethoven (πρώιμη περίοδος). Την περίοδο του
Κλασικισμού γεννιέται η συμφωνία, η κατεξοχήν ορχηστρική μορφή σύνθεσης. Ο αριθμός
των μουσικών αυξήθηκε και πλέον ήταν διακριτή η ταξινόμηση των εγχόρδων (πρώτα και
δεύτερα βιολιά, βιόλες, τσέλα και κοντραμπάσα). Η κλασική ορχήστρα περιλάμβανε 22
βιολιά (12 πρώτα και 10 δεύτερα), 8 βιόλες, 8 τσέλα, 6 κοντραμπάσα, 2 φλάουτα, 2 όμποε, 2
κλαρινέτα, 2 φαγκότα, 2 κόρνα, 2 τρομπέτες και 2 τύμπανα (τα τύμπανα παίζονταν από τον
ίδιο μουσικό). Κατά περίπτωση χρησιμοποιούνταν 2 τρομπόνια.6

4

http://accentus.com/867
John M. Eargle, ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Αθήνα: Εκδόσεις "ΙΩΝ", 1999), σελ. 223
6
https://en.wikipedia.org/wiki/Orchestra
5

9

7

Ορχήστρα κλασικής περιόδου

Κατά την περίοδο του ρομαντισμού (19ος αιώνας) κυριαρχεί μια τάση απελευθέρωσης
των συναισθημάτων που δεν υπήρχε στις προηγούμενες εποχές. Η συμφωνία, ως είδος
απόλυτης μουσικής, βιώνει τη σύγκρουση ανάμεσα στη νέα ρομαντική έκφραση και τις
παλαιότερες κλασικές μορφές.8 Η ορχήστρα για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις για
πιο πλούσια ηχοχρώματα και μεγαλύτερο δυναμικό εύρος αυξάνει τον αριθμό των
μουσικών. «Διπλασιάζεται» το φλάουτο προσθέτοντας το πίκολο φλάουτο και το όμποε
προσθέτοντας το αγγλικό κόρνο. Στο κλαρινέτο προστίθεται το μπάσο και άλτο κλαρινέτο και
στο φαγκότο το κοντραμπάσο φαγκότο. Την εποχή του Wagner χρησιμοποιούνταν 4
τρομπέτες, 4 τρομπόνια, 1 τούμπα, 8 κόρνα και από 5 έως 8 «τούμπες του Wagner». Επίσης,
αυξάνεται ο αριθμός των κρουστών μουσικών οργάνων. Οι μουσικοί ήταν συνήθως
συνολικά 100, έφταναν όμως τους 120 σε έργα συνθετών όπως Berlioz,Wagner, Bruckner και
Mahler.

7

http://www.classicfm.com/radio/hall-of-fame/2012/bournemouth-symphony-orchestra-vote-classic-fm-hal/
Ulrich Michels, Άτλας της Μουσικής, τόμος ΙΙ (Αθήνα: Εκδόσεις “ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ”, 1995), σελ. 491

8

10

9

Διάταξη συμφωνικής ορχήστρας τη ρομαντική περίοδο

Κατά τον 20ο αιώνα η μορφή της συμφωνικής ορχήστρας τυποποιήθηκε. Η «κλασική»
διάταξη των οργάνων παρέμεινε ίδια από τον 18 ο αιώνα. Από το 1945 ακολουθείται κατά
περίσταση η αμερικάνικη διάταξη, παραλλαγή της κλασικής, δηλαδή δίπλα στα α’ βιολιά
βρίσκονται οι βιόλες, δίπλα στις βιόλες τα τσέλα και δίπλα στα τσέλα τα β’ βιολιά (στη δεξιά
πλευρά του μαέστρου). Τα κοντραμπάσα τοποθετούνται πίσω από τα τσέλα. Αρκετές φορές
ακολουθούνται και άλλες διατάξεις, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα ενός μουσικού έργου ή
την ακουστική του χώρου.10

9

http://slideplayer.com/slide/8500250/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%
CE%BF%CF%81%CF%87%CE%AE%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1
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Αμερικάνικη διάταξη συμφωνικής ορχήστρας

Η κλασική συμφωνική ορχήστρα αποτελείται από τέσσερις βασικές κατηγορίες οργάνων: τα
έγχορδα (βιολιά, βιόλες, τσέλα, κοντραμπάσα), τα ξύλινα (φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο,
φαγκότο), τα χάλκινα (τρομπέτες, κόρνα, τρομπόνια, τούμπα) και τα κρουστά (τύμπανα).
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Βασικές κατηγορίες οργάνων συμφωνικής ορχήστρας
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Κουαρτέτο εγχόρδων
Το κουαρτέτο εγχόρδων εμφανίζεται την εποχή του Κλασικισμού και αποτελεί ένα από τα
πιο χαρακτηριστικά είδη μουσικής σύνθεσης. Ανήκει στο είδος της μουσικής δωματίου. Η
τυπική μορφή ενός κουαρτέτου εγχόρδων είναι δύο βιολιά, μια βιόλα και ένα τσέλο.
Προέρχεται από τη μπαρόκ τρίο-σονάτα. Σ’ αυτό το είδος δύο μελωδικά όργανα (πχ βιολί,
όμποε, φλάουτο) συνοδεύονταν από ένα συνεχές βάσιμο. Το ρόλο του συνεχούς βάσιμου
είχε συνήθως ένα τσέμπαλο και μια βιόλα ντα γκάμπα. Μετά την εγκατάλειψη του συνεχούς
βάσιμου στο τέλος του Μπαρόκ, η μεσαία φωνή έπρεπε να καταγράφεται από τον συνθέτη.
Η βιόλα, που έως τότε είχε το ρόλο της ενίσχυσης του ήχου, αποκτά νέα σπουδαιότητα. Η
κατάργηση του τσέμπαλου επέτρεψε στον ήχο των εγχόρδων να προβάλει ξεκάθαρος. 13 Ο
Haydn, ο Mozart και ο Beethoven ανέδειξαν την σπουδαιότητα σύνθεσης κουαρτέτων. Στην
κλασική περίοδο η φόρμα του κουαρτέτου εγχόρδων ήταν ίδια με τη φόρμα της συμφωνίας,
δηλαδή αποτελούνταν από τέσσερα μέρη. Ο Beethoven στα όψιμα κουαρτέτα του εισάγει
νεωτερισμούς. Κατά τον 19ο αιώνα οι συνθέτες γράφουν λίγα κουαρτέτα, ενώ από τον 20 ο
αιώνα το κουαρτέτο εγχόρδων επανέρχεται με τους Schoenberg, Bartók, Shostakovich. Η
διάταξη των οργάνων είναι ίδια με τη διάταξη στην ορχήστρα, δηλαδή αριστερά βρίσκονται
τα δύο βιολιά, στο κέντρο η βιόλα και δεξιά το τσέλο. Σπανιότερα το τσέλο βρίσκεται στο
κέντρο και η βιόλα στα δεξιά. Το κουαρτέτο εγχόρδων συναντάται σε παραλλαγές με την
προσθαφαίρεση οργάνων: το κουιντέτο εγχόρδων είναι κουαρτέτο στο οποίο έχει προστεθεί
μια βιόλα (Mozart), ή ένα τσέλο (Schubert) ή σπανιότερα ένα κοντραμπάσο (Boccherini), το
τρίο εγχόρδων αποτελείται από ένα βιολί, μια βιόλα και ένα τσέλο και το κουαρτέτο
εγχόρδων με κλαρινέτο είναι κουαρτέτο με την προσθήκη κλαρινέτου (Mozart, Brahms).
Εκτός από το τρίο, κουαρτέτο και κουιντέτο υπάρχει ως μουσική δωματίου το σεξτέτο (έξι
όργανα), το σεπτέτο (επτά όργανα), το οκτέτο (οκτώ όργανα) και το νονέτο (εννιά όργανα).
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Ulrich Michels, Άτλας της Μουσικής, τόμος ΙΙ (Αθήνα: Εκδόσεις “ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ”, 1995), σελ. 409
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Κουαρτέτο εγχόρδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ηχογράφηση:
Ηχογράφηση είναι η διαδικασία καταγραφής ήχου σε κάποιο μέσο, με σκοπό την
επεξεργασία και την αναπαραγωγή του. Γίνεται σε ειδικά στούντιο ηχογράφησης, τα οποία
διαθέτουν εξοπλισμό για την επεξεργασία του ήχου.15

Το 1877 πραγματοποιείται η πρώτη πρακτική εφαρμογή εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου.
Ο Thomas A. Edison εφηύρε τον φωνογράφο, ο οποίος αποτελούνταν από το κουτί
καταγραφής ήχου, τον κύλινδρο που ήταν καλυμμένος από κασσίτερο, ένα χερούλι που
γύριζε τον κύλινδρο, μια βελόνα για να καταγράφει τον ήχο και ένα κουτί αναπαραγωγής
ήχου. Ο φωνογράφος κατέγραψε ήχο όταν κάποιος μίλησε στο κουτί ήχου εγγραφής
γυρνώντας ταυτόχρονα το χερούλι. Το κουτί ήχου εγγραφής πίεζε τη βελόνα προς τον
περιστρεφόμενο κύλινδρο από κασσίτερο. Κάποιος θα μπορούσε να αναπαράγει την
εγγραφή γυρνώντας το χερούλι και πιέζοντας ταυτόχρονα μια άλλη βελόνα προς τον ίδιο
κύλινδρο. Έπειτα, το κουτί αναπαραγωγής ήχου αναπαράγει τους πρωτότυπους ήχους.16 Το
14
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ηχητικό αποτέλεσμα ήταν ελάχιστα ευδιάκριτο και οι πρώτες καταγεγραμμένες λέξεις ήταν
«Mary had a little lamp17» (Η Μαρία είχε ένα μικρό αρνί). Ο Edison δεν ασχολήθηκε εκτενώς
με την εγγραφή ήχου. Μάλιστα, ο ίδιος έπασχε από βαριά κώφωση18. Οι Alexander Graham
Bell και Charles Tainter συνειδητοποίησαν ότι ο φωνογράφος του Edison ήταν ανέφικτο να
λειτουργήσει, καθώς οι ηχογραφήσεις "χάνονταν" αμέσως. Οι ίδιοι δημιούργησαν έναν
φωνογράφο κυλινδρικής μορφής από κερί. Ένας αφαιρούμενος κύλινδρος φτιαγμένος από
σκληρό κερί αντικατέστησε τον κύλινδρο από κασσίτερο και ο καταγραφέας –
αναπαραγωγέας μετακινήθηκε στον περιστρεφόμενο κύλινδρο. Ύστερα από βελτιώσεις στις
κεφαλές εγγραφής και αναπαραγωγής, ο εγγεγραμμένος ήχος ήταν πλέον ευδιάκριτος. Ο
Edison εξέλιξε την εφεύρεση των Bell και Tainter δημιουργώντας έναν κυλινδρικό
φωνογράφο το 1899. Στο μεσοδιάστημα όμως, είχε εφευρεθεί το γραμμόφωνο.
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Φωνογράφος του Edison, 1877
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Φωνογράφος του Edison από λεπτό κασσίτερο

21

Κυλινδρικός φωνογράφος του Edison, χρονολογία 1899

Το 1887 ο Emil Berliner εφηύρε το γραμμόφωνο, κερδίζοντας έτσι το πρώτο του δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας. Ο τρόπος λειτουργίας του διέφερε από τον κυλινδρικό φωνογράφο του
Edison. Ο Berliner εφάρμοσε την τεχνική της φωτοχαρακτικής. Χρησιμοποίησε γραφίδα
προσαρτημένη σε ένα δονούμενο διάφραγμα σε οριζόντιο επίπεδο, η οποία ιχνογραφούσε
μια γραμμή μέσα από μια πολύ λεπτή επίστρωση κεριού. Ο κύλινδρος αντικαταστάθηκε από
έναν επίπεδο δίσκο από ψευδάργυρο, ο οποίος γυρνούσε με 150 στροφές το λεπτό και είχε
20
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διάμετρο περίπου 12 εκατοστά 22 . Όταν ολοκληρωνόταν η ηχογράφηση, ο δίσκος
τοποθετούνταν σε οξύ. Το οξύ μετέτρεπε τη γραμμή του μεταλλικού δίσκου σε αυλάκωση.
Το ηχητικό αποτέλεσμα ήταν ευδιάκριτο. Ο Berliner ανακάλυψε ότι αντίγραφα δίσκων του
γίνονταν εύκολα με ηλεκτρολυτική επίστρωση του αρχικού δίσκου, αντί για αυλακώσεις, η
οποία προκαλεί μια αρνητική εκδοχή με κορυφογραμμές. Η ανακάλυψη αυτή οδήγησε στην
μαζική αναπαραγωγή αντίτυπων23.

24

Γραμμόφωνο του Berliner, 1888

Το 1898 ο Δανός μηχανικός Valdemar Poulsen κατασκευάζει το πρώτο μαγνητόφωνο, το
telegraphone. Το ηλεκτρικό σήμα, το οποίο είναι ανάλογο με τον ήχο που πρόκειται να
καταγραφεί, τροφοδοτείται στην κεφαλή εγγραφής, προκαλώντας ένα μοτίβο μαγνητισμού
παρόμοιο με το σήμα. Στη συνέχεια, η κεφαλή αναπαραγωγής, η οποία μπορεί να είναι ίδια
με την κεφαλή εγγραφής, μετατρέπει τις αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο από τη μαγνητική
ταινία σε ηλεκτρικό σήμα. Ο Poulsen αργότερα με το βοηθό του Peder O. Pedersen
κατασκεύασαν μαγνητόφωνα που κατέγραφαν σε ταινία από χάλυβα. Καμιά από αυτές τις
συσκευές δεν είχε ηλεκτρική ενίσχυση, αλλά το εγγεγραμμένο σήμα ήταν αρκετά δυνατό
ώστε να ακουστεί μέσω ακουστικών ή μέσω τηλεφωνικών καλωδίων. Το 1900 στην
Παγκόσμια Έκθεση στο Παρίσι ο Poulsen είχε την ευκαιρία να καταγράψει τη φωνή του
αυτοκράτορα της Αυστρο-Ουγγαρίας, Franz Josef. Η καταγραφή αυτή θεωρείται σήμερα η
παλαιότερη καταγραφή σε μαγνητόφωνο που έχει σωθεί25.
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Telegraphone που κατέγραφε σε σύρμα

Από το 1902 ξεκινά η μαζική παραγωγή. Μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου οι
δισκογραφικές εταιρίες άρχισαν να έρχονται σε ανταγωνισμό με το ραδιόφωνο. Το
ραδιόφωνο διέθετε μικρόφωνα και μεγάφωνα με αποτέλεσμα η ποιότητα του ήχου να
είναι ανώτερη από εκείνη που κατέγραφε μηχανικά το γραμμόφωνο.
Το 1920 γίνονται τα πρώτα πειράματα ηλεκτρικής εγγραφής από επιστήμονες του
εργαστηρίου Bell στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς τα περισσότερα αποτελέσματα δεν
είναι ικανοποιητικά. Ακόμη δε χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενίσχυση και ο ήχος που
προκύπτει είναι ασθενής και "βρώμικος". Η εφεύρεση της ηλεκτρικής εγγραφής από τη
Western Electric το 1925 επιτρέπει τη χρήση μικροφώνων σε στούντιο. Οι ακουστικές
ηχογραφήσεις δε μπορούν να συναγωνιστούν τις ηλεκτρικές. Ο "νέος" ήχος μπορούσε
πλέον να καταγραφεί, να φιλτραριστεί και να εξισορροπηθεί ηλεκτρονικά και η κεφαλή
κοπής δίσκου να τροφοδοτείται ηλεκτρικά. Δόθηκε η δυνατότητα να γίνει μια πληρέστερη
και πλουσιότερη καταγραφή με πιο λεπτομερή και εξισορροπημένο ήχο χρησιμοποιώντας
πολλαπλά μικρόφωνα συνδεδεμένα σε ηλεκτρονικούς πολυκάναλους ενισχυτές,
συμπιεστές, φίλτρα και μίκτες.
Το 1928 ο Γερμανός Fritz Pfleumer κατασκεύασε μαγνητικές ταινίες για να
χρησιμοποιηθούν σε ηχογραφήσεις. Οι ταινίες χρησιμοποιούνται ευρέως και σχεδόν όλα
τα στούντιο υιοθετούν αυτήν τη νέα τεχνολογία ως το 1935. Ο Pfleumer έλαβε δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας για την καταγραφή σε μαγνητικές ταινίες και την 1 η Δεκεμβρίου 1932
χορήγησε στην AEG το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την εφεύρεση του για την κατασκευή
του πρώτου πρακτικού μαγνητόφωνου στον κόσμο. Το πρώτο μοντέλο ονομάστηκε Κ – 1.
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Το πρώτο μαγνητόφωνο στον κόσμο: Κ-1 από την AEG

Από το 1929 οι επίπεδοι δίσκοι γίνονται πολύ δημοφιλείς και καθιστούν τον κύλινδρο
απαρχαιωμένο σταματώντας την παραγωγή τους.
Κατά τη δεκαετία του 1930 ανακαλύφθηκε η πολυκαναλική εγγραφή, η οποία
βρισκόταν σε πειραματικό στάδιο έως το τέλος της δεκαετίας. Χρησιμοποιήθηκε
αποκλειστικά στη Γερμανία μέχρι το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1931 ο Alan
Blumlein αναπτύσσει την στερεοφωνική ηχογράφηση στα Κεντρικά Ερευνητικά
Εργαστήρια στη Βρετανία. Ο Blumlein πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την τεχνική
στερεοφωνικής ηχογράφησης, η οποία έθεσε τις βάσεις στις σύγχρονες τεχνικές και
χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα.
Το 1934 εισάγονται οι δίσκοι επικαλυμμένοι με λάκα. Πολύ σύντομα όλα τα μεγάλα
ραδιοφωνικά δίκτυα άρχισαν να καταγράφουν το πρόγραμμα τους σε δίσκους από λάκα
με διάμετρο από 7 έως 16 ίντσες, οι οποίοι μπορούσαν να αποθηκεύσουν εγγραφή ήχου
μέχρι και 15 λεπτά σε κάθε πλευρά.
Το 1940 ο συνθέτης, κιθαρίστας και τεχνικός Les Paul σε συνεργασία με την εταιρία
Ampex πειραματίστηκε με την πολυκαναλική εγγραφή, η οποία οδήγησε στην ανάπτυξη
μηχανήματος εγγραφής με 4 έως 8 κανάλια. Αργότερα τη δεκαετία του 1960 όλα τα
μεγάλα στούντιο το υιοθέτησαν.
Το 1948 η εταιρία RCA Victor σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Ραδιοφωνία εισάγουν
τους δίσκους βινυλίου από πλαστικό πολυβινύλιο με διάμετρο 7 ίντσες και 45 στροφές
ανά λεπτό. Ο χρόνος αναπαραγωγής τους ήταν 8 λεπτά. Μια άλλη μορφή του δίσκου ήταν
με διάμετρο 16 ίντσες, 33 στροφές ανά λεπτό και μέσο όρο εγγραφής 15 λεπτά σε κάθε
πλευρά. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν στο χώρο της ραδιοφωνίας. Τα βασικά μέρη του
δίσκου είναι τρία: το εξωτερικό μέρος, μια περιοχή μήκους περίπου 6 χιλιοστών η οποία
δεν περιέχει μουσική πληροφορία, το μεσαίο μέρος, στο οποίο είναι καταγεγραμμένη η
μουσική πληροφορία και το εσωτερικό μέρος, το οποίο περιέχει ένα κυκλικό αυλάκι. Ο
27
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δίσκος βινυλίου παίζει σε πικάπ. Η κεφαλή ανάγνωσης του πικάπ περιλαμβάνει μια
βελόνα από διαμάντι που βρίσκεται στα άκρα ενός στελέχους από αλουμίνιο ή μέταλλο.
Υπάρχουν δύο ειδών κεφαλές ανάγνωσης. Η πρώτη είναι συνδεδεμένη με έναν μαγνήτη,
ο οποίος κινείται ανάμεσα σε δύο πηνία και η κεφαλή ονομάζεται κινητού μαγνήτη. Η
δεύτερη περιλαμβάνει δύο πηνία, τα οποία βρίσκονται τυλιγμένα πάνω στο στέλεχος και
κινούνται μέσα σε έναν σταθερό μαγνήτη. Σε αυτήν την περίπτωση η κεφαλή ονομάζεται
κινητού πηνίου. Οι δονήσεις που προκαλούνται στη βελόνα κατά την κίνηση της μέσα στο
αυλάκι μετατρέπονται σε ηλεκτρικό σήμα, το οποίο στη συνέχεια ενισχύεται και
στέλνεται στα ηχεία.28 Οι δίσκοι βινυλίου δεν σπάνε εύκολα, αλλά χαράσσονται. Το
βινύλιο αποκτά στατικό φορτίο, το οποίο προσελκύει την σκόνη που δύσκολα αφαιρείται.
Η σκόνη στην αυλάκωση ακούγεται συνήθως ως θόρυβος. Για να προστατευθούν οι
δίσκοι από την σκόνη πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα κάλυμμα από πλαστικό ή χαρτί.
Επίσης, ένας άλλος περιορισμός είναι ότι η πιστότητα μειώνεται σταθερά καθώς
προχωρά η αναπαραγωγή, επειδή υπάρχει λιγότερο διαθέσιμο βινύλιο ανά δευτερόλεπτο
στις μικρότερες διαμέτρους κοντά στα άκρα της κάθε πλευράς, με αποτέλεσμα να γίνεται
πιο εμφανής η παραμόρφωση στα άκρα της καθώς η φθορά εγγραφής αυξάνεται.
Τη δεκαετία του 1950 η μαγνητική ταινία γίνεται το βασικό μέσο ηχογράφησης ήχου
στο ραδιόφωνο και τη μουσική βιομηχανία. Η χρήση της μαγνητικής ταινίας οδήγησε
στην ανάπτυξη των πρώτων στερεοφωνικών ηχογραφήσεων υψηλής πιστότητας (hi-fi)
και πολλαπλών εγγραφών. Χρησιμοποιήθηκε αρκετά στον κινηματογράφο καθώς η
εγγραφή ήταν μεγαλύτερης διάρκειας και πιστότητας.29

30

Πρώιμο μοντέλο επαγγελματικού μαγνητοφώνου, 1969

Το 1958 εισήχθησαν οι πρώτοι στερεοφωνικοί δίσκοι. Τη δεκαετία του 1970
εμφανίζονται οι δίσκοι με ήχο τεσσάρων καναλιών (Quadraphonic).
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Δίσκος βινυλίου (LP), 33 στροφών ανά λεπτό και 12 ιντσών

Το 1963 η εταιρία Phillips παρουσίασε την κασέτα (compact cassette). Η κασέτα ήταν η
πρώτη μορφή εγγραφής σε μαγνητοταινία που δε χρειαζόταν χειροκίνητη διαδικασία
αρχικής περιέλιξης. Χρειάστηκε περίπου μια δεκαετία μέχρι να αρχίσουν οι κασέτες να
κυριαρχούν στην καταναλωτική αγορά.32 Η κασέτα έφερε αλλαγές στο ραδιόφωνο και τη
μουσική βιομηχανία. Ο ήχος πλέον μπορούσε να ηχογραφηθεί, να διαγραφεί και να
ξαναγραφεί στην ίδια ταινία πολλές φορές, να αντιγραφεί από ταινία σε ταινία με μικρή
απώλεια ποιότητας και να επεξεργαστεί με μεγάλη ακρίβεια.33 Το 1979 εισήχθη το Sony
Walkman, ο πρώτος προσωπικός αναπαραγωγέας μουσικής, ο οποίος βοήθησε στην
ώθηση και πώληση της κασέτας. Η κασέτα πολλαπλών καναλιών είχε ευρεία χρήση στη
ραδιοφωνία από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 έως τη δεκαετία του 1980.
Το 1982 η Sony και η Phillips παρουσιάζουν για πρώτη φορά τον ψηφιακό δίσκο (CD),
ο οποίος έφερε σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα της ηχογράφησης αλλά και στην
ανθεκτικότητα του μέσου καταγραφής ήχου. Ο πρώτος ψηφιακός δίσκος που
κυκλοφόρησε ήταν το «52end Street» του Billy Joel το 1982. Σε αντίθεση με όλες τις
προηγούμενες τεχνολογίες, η ψηφιακή καταγραφή υλοποιείται μέσω ενός μετατροπέα
του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, επιτρέποντας την επεξεργασία του ήχου μέσω
μιας πολύ πυκνής και γρήγορης σειράς διακριτών δειγμάτων του ήχου. Κατά την
αναπαραγωγή μέσω ενός μετατροπέα ψηφιακού σήματος προς αναλογικό, αυτά τα
δείγματα ήχου ανασυντίθενται για να σχηματίσουν συνεχή ροή ήχου.34
Η πώληση των δίσκων βινυλίου και των κασετών άρχισε να φθίνει. Αρχικά οι
δισκογραφικές εταιρίες δεν ήθελαν την εισαγωγή ψηφιακών συστημάτων φοβούμενες
την πειρατεία. Στη συνέχεια όμως τα "αποδέχτηκαν" χρησιμοποιώντας συστήματα
προστασίας. Το CD είναι φθηνό, μικρό, φορητό και μπορεί να αναπαράγει ολόκληρο το
31
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ηχητικό φάσμα με υψηλότερη δυναμική περιοχή, μέγιστη ευκρίνεια και καμία σχεδόν
παραμόρφωση. Επειδή το CD αποκωδικοποιείται και διαβάζεται οπτικά χρησιμοποιώντας
μια δέσμη λέιζερ, δεν υπάρχει φυσική επαφή μεταξύ δίσκου και μηχανισμού
αναπαραγωγής, με αποτέλεσμα ο δίσκος να αναπαράγεται με μεγάλη πιστότητα. Επίσης,
παλιά οι δίσκοι βινυλίου λόγω μεγέθους και πυκνότητας αυλακώσεων αποθήκευαν ήχους
διάρκειας έως 50 λεπτά, ενώ το CD μπορεί πλέον να αποθηκεύει έως 80 λεπτά. Το CD
βοήθησε στην ανάπτυξη διαφόρων συμπιεσμένων και μη ψηφιακών αρχείων ήχου,
επεξεργαστών ικανών και αρκετά γρήγορων στη μετατροπή των ψηφιακών δεδομένων σε
ήχο σε πραγματικό χρόνο και με χαμηλό κόστος. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία νέων
τύπων φορητών ψηφιακών συσκευών αναπαραγωγής ήχου. Η τεχνολογία με το πέρασμα
του χρόνου αυξάνει την ποσότητα των δεδομένων που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα
μέσο, όπως το Super Audio CD, προσφέροντας προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας και
υψηλότερης ποιότητας.
Το CD επικράτησε στην αγορά μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα. Η ταχεία εξέλιξη της
τεχνολογίας οδήγησε στη μείωση μεγέθους αρχείων και στη συμπίεση του ψηφιακού
σήματος. Η ψηφιακή τεχνολογία ήχου χρησιμοποιείται τώρα σε όλους τους τομείς του
ήχου, από την απλή χρήση αρχείων μουσικής μέχρι τις πιο απαιτητικές επαγγελματικές
εφαρμογές.35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ηχογράφηση κλασικής μουσικής τότε και σήμερα

Η απόπειρα ηχογράφησης κλασικής μουσικής ξεκίνησε τον 20οαιώνα. Η πρώτη
ηχογράφηση γίνεται το 1902. Ηχογραφείται ο διάσημος τενόρος Enrico Caruso με τη χρήση
του γραμμοφώνου. Η ηχογράφηση ήταν επιτυχής και το ηχητικό αποτέλεσμα ήταν σχετικά
πλούσιο, όταν έπαιζε στα γραμμόφωνα της εποχής. Το γραμμόφωνο όμως δε μπορούσε να
καταγράψει ήχους με μεγάλη ένταση και "ζωντάνια". Το 1911 οι Gramophone Company και
Victor γνωρίζοντας αυτό το πρόβλημα αποφάσισαν να πειραματιστούν με την απόσταση της
χοάνης και του ήχου που πρόκειται να καταγραφεί. Προσέλαβαν τη σοπράνο Dame Nellie
Melba, η οποία τραγουδούσε μια φράση επανειλημμένα σε διαφορετική απόσταση κάθε
φορά από την χοάνη. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αμεσότητα χάνεται όσο
απομακρύνεται η σοπράνο από την χοάνη. Οι πρώτες ηχογραφήσεις ήταν χαμηλής
πιστότητας και έντασης και απέδιδαν ένα περιορισμένο τμήμα του ακουστικού φάσματος,
μεταξύ 250Hz-2500Hz περίπου. Λόγω αυτού του προβλήματος οι μουσικοί έπρεπε να
παίξουν/τραγουδήσουν δυνατά και να σταθούν γύρω από την χοάνη, ώστε να
εξισορροπήσουν τον ήχο. Οι περισσότερες ηχογραφήσεις περιελάμβαναν κυρίως φωνητικά
σύνολα και τραγουδιστές της όπερας. Μόνο η εταιρία Gramophone ηχογραφούσε εκείνη την
35
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εποχή μουσικά όργανα, κυρίως βιολί. Το 1907 ο Αμερικανός μουσικός και μηχανικός Fred
Gaisberg πρότεινε μια εναλλακτική διάταξη των μουσικών στο χώρο της ηχογράφησης.
Χρησιμοποιεί δύο χοάνες εγγραφής για την ομάδα των βιολιών, οι οποίες τοποθετούνται
κοντά στους μουσικούς. Γύρω από τους βιολονίστες τοποθετούνται οι μουσικοί των ξύλινων,
ώστε να ενισχύσουν τον ήχο των βιολιών. Πίσω και ψηλότερα από τα ξύλινα τοποθετούνται
τα χάλκινα όργανα. Οι μουσικοί που παίζουν γαλλικό κόρνο έχουν στραμμένη την πλάτη
τους στο μαέστρο για να κατευθύνουν τον παραγόμενο ήχο προς τη χοάνη. Οι κορνίστες
μέσω ενός καθρέφτη κοιτάζουν τον μαέστρο. Τα φαγκότα στέκονται πίσω από τα τσέλα,
ώστε να ενισχύσουν τον ήχο τους. Τα κοντραμπάσα αντικαθίστανται από μια τούμπα και
κοντραφαγκότο καθώς δε θα καταγράφονταν επαρκώς. Επίσης, ο πιανίστας και συνθέτης
Ignacy Jan Paderewski ηχογραφούσε με τη χρήση δύο χοανών. Σε μια τυπική διάταξη στο
στούντιο για ηχογράφηση φωνής και συνοδείας πιάνου η χοάνη κρέμεται ακριβώς μπροστά
από το στόμα του τραγουδιστή και το όρθιο πιάνο τοποθετείται πίσω από τον τραγουδιστή
σε τέτοια απόσταση που να εξασφαλίζεται ότι στη χοάνη εισέρχεται το μέγιστο της
δυναμικής του πιάνου.

36

Ακουστική ηχογράφηση του βιολονίστα Jan Kubelik
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Τυπική τοποθέτηση ορχήστρας για ηχογράφηση

Η ηχογράφηση συμφωνικής ορχήστρας ήταν σπάνια. Ωστόσο, το 1913 η Συμφωνική
Ορχήστρα του Λονδίνου με μαέστρο τον Artur Nikisch ηχογράφησε την 5η συμφωνία του L.
v. Beethoven. Το ηχητικό αποτέλεσμα για τα σημερινά δεδομένα ήταν "φτωχό", όμως για
εκείνη την εποχή ήταν ευχάριστο. Με την πάροδο του χρόνου συνθέτες όπως ο Edward Elgar
άρχισαν να ηχογραφούν έργα τους. Επίσης, γνωστοί μαέστροι όπως ο Toscanini, ο Landon
Ronald και ο Leopold Stokowski ηχογράφησαν συμφωνικά έργα. Συγκεκριμένα, η πρώτη
ηχογράφηση του Leopold Stokowski έγινε το 1925. Ο ίδιος διηύθυνε τη Συμφωνική
Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας στο έργο Danse Macabre του Saint-Saens.
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Ο Edward Elgar σε ηχογράφηση, χρονολογία 1914

Το 1925 η Western Electric εισήγαγε στο χώρο της μουσικής τεχνολογίας ένα
ολοκληρωμένο σύστημα από ηλεκτρικά μικρόφωνα, ηλεκτρικούς ενισχυτές σημάτων και
ηλεκτρομηχανικές συσκευές. Πλέον ο ήχος μπορούσε να καταγραφεί, να ενισχυθεί, να
φιλτραριστεί, να εξισορροπηθεί ηλεκτρονικά και η κεφαλή κοπής δίσκου να τροφοδοτείται
ηλεκτρικά. Το σύστημα της Western Electric βελτίωσε σημαντικά την πιστότητα της
εγγραφής ήχου και διεύρυνε το ακουστικό φάσμα συχνοτήτων που μπορούσε να
καταγραφεί από 60Hz έως 6000Hz περίπου. Η εισαγωγή των ηλεκτρικών μικροφώνων
οδήγησαν στην αλλαγή ερμηνείας από τους τραγουδιστές. Πλέον δε χρειαζόταν να
τραγουδούν σε δυνατή ένταση. Επίσης, η ανάπτυξη ηλεκτρονικών ενισχυτών για μουσικά
όργανα επέτρεψε σε πιο "αθόρυβα" όργανα όπως είναι η κιθάρα να "ανταγωνίζονται" σε
ένταση όργανα που παράγουν δυνατό ήχο όπως είναι το κόρνο.
Τα πρώτα soundtrack ταινιών ηχογραφήθηκαν στα εργαστήρια των Bell και Western
Electric. Οι δίσκοι ήταν 17 ιντσών και με 33 στροφές ανά λεπτό. Η ταινία "The jazz singer"
που προβλήθηκε το 1927 θεωρείται η πρώτη διάσημη ηχητική ταινία. Πολλοί τραγουδιστές
της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης όπως ο τενόρος Giovanni Martinelli
ηχογράφησαν σε τέτοιους δίσκους. Ο ήχος ήταν πιο "ευρύς" και η απόκριση στις συχνότητες
ήταν ικανοποιητική.
Το 1931 η RCA Victor εισήγαγε έναν δίσκο με αυλάκι μεσαίου μεγέθους με 33 στροφές
ανά λεπτό. Λόγω της οικονομικής κρίσης στην Αμερική η ποιότητα των δίσκων ήταν χαμηλή.
Τα εργαστήρια χρειάζονταν εξειδικευμένο εξοπλισμό, αλλά το κόστος ήταν αρκετά υψηλό.
Το 1932 ηχογραφήθηκε η Φιλαρμονική ορχήστρα της Νέας Υόρκης υπό τη διεύθυνση του
38
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Thomas Beecham στο έργο του Strauss "Δον Κιχώτης" και το ηχητικό αποτέλεσμα δεν ήταν
"καθαρό".
Το 1935 η AEG παρουσίασε το πρώτο μαγνητόφωνο, το Κ1, που βασίστηκε στην
εφεύρεση των μαγνητικών ταινιών από τον Fritz Pfleumer, όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως. Τα πρώτα μαγνητόφωνα έδωσαν απογοητευτικά αποτελέσματα. Σε μια από
τις πρώτες συναυλίες που καταγράφηκαν σε μαγνητόφωνο έπαιζε η Φιλαρμονική Ορχήστρα
του Λονδίνου την 39η συμφωνία του Mozart υπό τη διεύθυνση του Thomas Beecham. Η
καταγραφή έγινε σε μαγνητόφωνο AEG K2. Όταν ο Beecham και οι μουσικοί άκουσαν το
ηχογραφημένο υλικό απογοητεύτηκαν από την παραμόρφωση και τον θόρυβο που υπήρχε
στην ηχογράφηση. Το μαγνητόφωνο άρχισε να γίνεται σύστημα εγγραφής "υψηλής
πιστότητας" από το 1941. Το 1944 ο συνθέτης Richard Strauss κατέγραψε σε μαγνητόφωνο
πολλά από τα συμφωνικά ποιήματα του, συμπεριλαμβανομένων των Don Juan, Till
Eulenspiegel και Sprach Zarathustra στην Κρατική Όπερα της Βιέννης, όπου έπαιζε η
Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης.39
Κατά τη δεκαετία του 1930 ανακαλύφθηκε η πολυκαναλική εγγραφή σε μαγνητική
ταινία, η οποία βρισκόταν σε πειραματικό στάδιο έως το τέλος της δεκαετίας.
Χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στη Γερμανία μέχρι το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι
ταινίες μισής ώρας μπορούσαν να ηχογραφήσουν όλα τα μέρη μιας συμφωνίας. Κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 250 ηχογραφήσεις.
Από αυτές σώθηκαν μόνο τρεις: το 5ο κοντσέρτο για πιάνο του Beethoven από τους Walter
Gieseking και Arthur Rother, η Serenade του Brahms και η 9η συμφωνία του Bruckner στο
Βερολίνο το 1944 υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan. Το 1946 η ηχογράφηση του
Petrushka του Igor Stravinsky υπό τη διεύθυνση του Σουηδού Ernest Ansermet έπαιξε
καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη μουσικών εγγραφών πλήρους φάσματος συχνοτήτων.
Το 1937 το εργαστήριο Bell παρουσίασε ένα πρακτικό σύστημα στερεοφωνικών καναλιών.
Τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο ανέπτυξαν γρήγορα συστήματα ήχου τριών και
τεσσάρων καναλιών. Η πρώτη ταινία που κυκλοφόρησε στο εμπόριο με στερεοφωνικό
ηχητικό σήμα ήταν η "Φαντασία" της Walt Disney το 1940. Η ηχογράφηση ξεκίνησε τον
Απρίλιο του 1939 και διήρκησε επτά εβδομάδες. Πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία της
Μουσικής στη Φιλαδέλφεια λόγω της εξαιρετικής ακουστικής του χώρου. Έπαιζε η
συμφωνική ορχήστρα της Φιλαδέλφειας και διηύθυνε ο Leopold Stokowski. Τοποθετήθηκαν
συνολικά 33 μικρόφωνα γύρω από την ορχήστρα σε 8 βάσεις. Η κάθε βάση αντιστοιχούσε σε
ένα κανάλι ήχου , το οποίο επικεντρωνόταν σε ένα διαφορετικό τμήμα οργάνων: τσέλα και
κοντραμπάσα, βιολιά, χάλκινα, βιόλες, ξύλινα, τύμπανα. Η έβδομη βάση ήταν ένας
συνδυασμός των πρώτων έξι και η όγδοη παρείχε το συνολικό ήχο της ορχήστρας από
απόσταση. 40 Η ταινία χρησιμοποίησε το ηχητικό σύστημα “Fantasound”, δηλαδή
"ψευδαίσθηση του ήχου". Οι αδερφοί της Disney ήρθαν σε επαφή με τον David Sarnoff της
RCA, ώστε να κατασκευάσουν ένα ηχητικό σύστημα που θα δημιουργεί τη ψευδαίσθηση ότι
η συμφωνική ορχήστρα παίζει ζωντανά μες την αίθουσα προβολής. Το “Fantasound”, που
αναπτύχθηκε εν μέρει από τον τεχνικό της Disney, William Garity, χρησιμοποιεί δύο
προβολείς που "τρέχουν" ταυτόχρονα. Ο ένας περιέχει την ταινία της εικόνας σε
μονοφωνικό κανάλι, ενώ ο δεύτερος περιέχει την ηχητική ταινία που περιλαμβάνει τα οκτώ
κομμάτια της ταινίας. Το ηχητικό φιλμ έχει τέσσερις οπτικές ταινίες διπλού πλάτους, τρεις
για αριστερό, δεξιό και κεντρικό ήχο και ένα τέταρτο για να "ελέγχει" τον όγκο
αναπαραγωγής των υπόλοιπων τριών καναλιών ήχου. Μέσα στην αίθουσα προβολής
τοποθετούνται τρία μεγάφωνα στα αριστερά, δεξιά και κεντρικά της αίθουσας, τα οποία
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δημιουργούν ήχο surround.41 Η "ψευδαίσθηση της εικόνας του ήχου" μέσω των ηχείων
επιτυγχάνεται με τη χρήση του επιλογέα ρύθμισης στερεοφωνίας (pan-pot), το οποίο
κατευθύνει την προκαθορισμένη θέση του κάθε καναλιού ήχου. Το 1956 η Disney
κυκλοφόρησε την ταινία “Fantasia” με την τεχνική Cinemascope.
Το 1948 η RCA Victor και η Αμερικάνικη Ραδιοφωνία εισάγουν τους δίσκους βινυλίου.
Οι δίσκοι είχαν διάφορα μεγέθη. Στην κλασική μουσική χρησιμοποιούνταν οι δίσκοι 12
ιντσών, οι οποίοι είχαν διάρκεια εγγραφής 15 λεπτά ανά πλευρά. Η πρώτη ηχογράφηση 12
ιντσών περιλάμβανε την 5η συμφωνία του Beethoven από την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας
υπό τη διεύθυνση του Leopold Stokowski.42
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Ηχογράφηση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου στο στούντιο της Decca, 1950

Η εισαγωγή στην ηλεκτρική εγγραφή πρόσφερε μεγαλύτερη καλλιτεχνική ελευθερία στους
μουσικούς. Στην κλασική μουσική τα πλεονεκτήματα ήταν ότι τραγουδιστές και εκτελεστές
δε χρειαζόταν να παράγουν δυνατές ακουστικές στάθμες, αλλά πλέον μπορούσαν να
εκτελούν στις φυσικές τους εντάσεις, καθώς η στερεοφωνία παρέχει δυνατότητα ρύθμισης
του κέρδους (gain), της ισοστάθμισης (equalization) και της επεξεργασίας (editing). Από τη
δεκαετία του 1980 οι ηχογραφήσεις γίνονταν πλέον με ψηφιακό πρόγραμμα επεξεργασίας
από υπολογιστή. Το αποτέλεσμα ήταν ο παραγωγός να μπορεί να επέμβει ανά πάσα στιγμή
σε κάθε λεπτομέρεια της σύνθεσης.
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Κεφάλαιο 4

Μικρόφωνα
Τα μικρόφωνα είναι ένα από τα πρώτα και βασικά μηχανήματα που συναντά κάποιος στο
χώρο της ηχοληψίας. Τα μικρόφωνα χρησιμοποιούνται στη διαδικασία εγγραφής καθώς
μετατρέπουν το ηχητικό κύμα σε ηλεκτρικό σήμα. Ταξινομούνται ανάλογα με τον τρόπο
λειτουργίας τους και την κατευθυντικότητα τους . Σε όλους τους τύπους μικροφώνων το
ηχητικό κύμα προσπίπτει πάνω στη μεμβράνη ή διάφραγμα, το οποίο μετατοπίζεται συνεχώς
ανάλογα με τις χρονικές μεταβολές της πίεσης του ηχητικού κύματος. Η διαφοροποίηση στην
αρχή λειτουργίας των μικροφώνων προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο η ταλάντωση της
μεμβράνης μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα.
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Δυναμικά μικρόφωνα:
Τα δυναμικά μικρόφωνα κινούμενου πηνίου (moving-coil microphone) εφευρέθηκαν από τον
Άγγλο David Edward Hughes τη δεκαετία του 1920. Αποτελούνται από το κυρίως σώμα και την
κάψα. Η λειτουργία τους βασίζεται στο φαινόμενο της μαγνητικής επαγωγής, δηλαδή στην
κίνηση του πηνίου μέσα σε σταθερό και ισχυρό μαγνητικό πεδίο, όπου προκαλείται ηλεκτρική
τάση. Όταν το ηχητικό κύμα προσκρούσει στο διάφραγμα, τότε το πηνίο κινείται με
αποτέλεσμα να δημιουργείται ηλεκτρικό ρεύμα ανάλογο της μεταβολής της ακουστικής πίεσης
στα άκρα του πηνίου. Τα δυναμικά μικρόφωνα κινούμενου πηνίου προτιμούνται συχνά για
χρήση στην σκηνή επειδή είναι αρκετά ανθεκτικά, δε χρειάζονται εξωτερική ισχύ και είναι
συνήθως χαμηλού κόστους. 45 Επίσης, είναι ανθεκτικά σε σχετικά μεγάλες διακυμάνσεις
θερμοκρασίας και υγρασίας 46. Η απόκριση στις πολύ υψηλές συχνότητες είναι περιορισμένη,
γι’ αυτόν το λόγο χρησιμοποιούνται στην εγγραφή τυμπάνων, ακουστικών οργάνων και
ανθρώπινων φωνών, στις εξόδους των ενισχυτών και σε ηχητικές πηγές που παράγουν υψηλά
επίπεδα ηχητικής πίεσης. Η ευαισθησία τους είναι σχετικά μικρή , αλλά καλύπτουν ευρύ
φάσμα συχνοτήτων (20 Hz – 16 KHz).47
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Δυναμικό μικρόφωνο

Πυκνωτικά μικρόφωνα:
Τα πυκνωτικά μικρόφωνα εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1920. Αποτελούνται κυρίως από το
κυρίως σώμα και την κάψα. Η κάψα αποτελείται από μια λεπτή μεμβράνη, η οποία βρίσκεται
κοντά σε μια στερεή μεταλλική πλάκα. Η μεμβράνη ή το διάφραγμα, όπως αποκαλείται συχνά,
πρέπει να είναι ηλεκτρικά αγώγιμη, τουλάχιστον στην εμπρόσθια όψη που δονείται από τον
ήχο. Οι διαστάσεις, το υλικό, το πάχος και η τάση που εφαρμόζονται στο διάφραγμα θα
καθορίσουν ένα μεγάλο μέρος του χαρακτηριστικού ήχου του μικροφώνου. Σε αντίθεση με τα
δυναμικά, τα πυκνωτικά λειτουργούν με βάση το ηλεκτροστατικό φαινόμενο του πυκνωτή.50 Ο
πυκνωτής αποτελείται από δύο μεταλλικές πλάκες σε μικρή απόσταση. Όσο πιο κοντά
βρίσκονται, τόσο μεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα. Όταν το ηχητικό κύμα πέσει πάνω στο
διάφραγμα, η μεμβράνη κινείται με αποτέλεσμα να αλλάζει η χωρητικότητα του
ενσωματωμένου πυκνωτή ανάλογα με το επίπεδο της ηχητικής πίεσης. Η χωρητικότητα
μετατρέπεται σε τάση με έναν ειδικό ενισχυτή μέσα στο μικρόφωνο. Η τάση εξόδου της κάψας
του πυκνωτή είναι αρκετά υψηλή, αλλά παράγει ελάχιστο ρεύμα, επειδή ο μικρός πυκνωτής
αποθηκεύει λίγη ενέργεια. Το πυκνωτικό μικρόφωνο δεν παράγει από μόνο του ηλεκτρική
τάση πόλωσης της πυκνωτικής μεμβράνης, γι’ αυτό απαιτείται είτε τροφοδοσία από μπαταρία
είτε εξωτερική τροφοδοσία. Αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση Phantom-Power, η οποία παρέχει
49
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Παπανικολάου, Ηλεκτρακουστική (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις “UNIVERSITYSTUDIOPRESS”, 2005), σελ. 133
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τάση +48V (ονομάζεται "τροφοδοσία φάντασμα” καθώς μεταφέρεται από το ίδιο καλώδιο με
το σήμα εξόδου). Για την σύνδεση του μικροφώνου χρησιμοποιούνται 3 αγωγοί συνολικά.51 Τα
πυκνωτικά μικρόφωνα είναι αρκετά ευαίσθητα λόγω της πολύ λεπτής μεμβράνης,
διακρίνονται όμως για την ομοιογενή απόκριση συχνοτήτων και για τη δυνατότητα να
ανταποκρίνονται με διαύγεια και λεπτομέρεια ακόμα και σε ήχους πολύ χαμηλής στάθμης.52
Τα πυκνωτικά μικρόφωνα είναι πιο ευαίσθητα και παρουσιάζουν λιγότερο θόρυβο
λειτουργίας, γι’ αυτό και θεωρούνται ο πλέον σύγχρονος και αποδοτικός τύπος μικροφώνου.
Το φάσμα τους κυμαίνεται από 20 Hz έως 20 KHz.

53

Τρόπος λειτουργίας πυκνωτικού μικροφώνου

51
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Πυκνωτικό μικρόφωνο

Μικρόφωνα ταινίας:

Το μικρόφωνο ταινίας είναι ένας τύπος δυναμικού μικροφώνου. Εφευρέθηκε στις αρχές του
1920 από τους Drs Walter H. Schottky και Erwin Gerlach. Λίγα χρόνια αργότερα ο Dr. Harry F.
Olson άρχισε να κατασκευάζει μικρόφωνα ταινίας χρησιμοποιώντας μόνιμους μαγνήτες, τα
οποία είχαν πιο επίπεδη απόκριση στις υψηλές συχνότητες συγκριτικά με τα τότε δυναμικά
μικρόφωνα και η τάση εξόδου ήταν χαμηλότερη. Από το 2007 τα μικρόφωνα ταινίας
φτιάχνονται από ισχυρά νανο-υλικά, με αποτέλεσμα να γίνουν πιο ανθεκτικά, να λαμβάνουν
περισσότερες λεπτομέρειες στις υψηλές συχνότητες και να έχει βελτιωθεί η καθαρότητα του
σήματος55. Το διάφραγμα και το κινητό πηνίο που υπάρχουν στα δυναμικά μικρόφωνα εδώ
αντικαθίστανται από μια μεταλλική, ευαίσθητη, αγώγιμη ταινία που αναρτάται ελεύθερα
μέσα στο ισχυρό μαγνητικό πεδίο56. Η ταινία, η οποία βρίσκεται διπλωμένη ανάμεσα στους
πόλους ενός μαγνήτη, δέχεται τα ηχητικά κύματα. Τα μικρόφωνα ταινίας είναι δικατευθυντικά, δηλαδή λαμβάνουν τον ήχο εξ ίσου καλά και από τις δύο πλευρές τους, γι’
αυτό συνήθως χρησιμοποιούνται σε ζευγάρια στην στερεοφωνική τεχνική ηχογράφησης
Blumlein . Όταν το ηχητικό κύμα πέσει πάνω στην ταινία, τότε η ταινία δονείται και
δημιουργείται τάση ανάλογη της ταχύτητας της ταινίας, δηλαδή ανάλογη της κίνησης των
μορίων του αέρα στο ηχητικό κύμα. Χαρακτηριστικό αυτών των μικροφώνων είναι η
ευαισθησία τους στους ήχους που προσπίπτουν σε αυτά από το εμπρός ή πίσω μέρος της
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ταινίας και όχι από τα πλάγια.57 Τα μικρόφωνα ταινίας λόγω της μικρής αντίστασης τους,
χρειάζονται ένα μετασχηματιστή προσαρμογής, ώστε να αυξηθεί η αντίσταση εξόδου του
μικροφώνου58. Έχουν εξαιρετική απόκριση στις απότομες μεταβολές της πίεσης και σε όλο
το φάσμα συχνοτήτων, κυρίως στις υψηλές περιοχές. Το μειονέκτημα τους είναι η
ευαισθησία στον εξωτερικό θόρυβο, ο οποίος προκαλεί δονήσεις στο εσωτερικό του
μικροφώνου καθώς και η μηχανική ευαισθησία του διαφράγματος (ταινίας).
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Μοντέλο μικροφώνου ταινίας της CBS

Μικρόφωνα electret:
Τα μικρόφωνα electret (ηλεκτροστατικά) είναι ένας τύπος πυκνωτικού μικροφώνου. Η
διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη είναι ότι στα electret δεν είναι αναγκαία η εξωτερική
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Στο εσωτερικό του μικροφώνου υπάρχει μια προ-πολωμένη
λεπτή στρώση πολυμερούς υλικού από τη μια πλευρά ενός μεταλλικού ελάσματος, το οποίο
είναι μονίμως φορτισμένο και υψηλής αντοχής λόγω κατασκευής από ανθεκτικό υλικό.61 Τα
μικρόφωνα electret εφευρέθηκαν από τους James West και Gerhard Sessler το 1961, αν και
ήδη από το 1920 είχε προταθεί η χρήση ηλεκτροστατικών υλικών. Το κόστος τους είναι
χαμηλότερο συγκριτικά με τα πυκνωτικά και η χρήση ευκολότερη λόγω της μη
αναγκαιότητας Phantom Power. Χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τη
χρήση του ηλεκτροστατικού υλικού. Συνήθως περιέχουν έναν ενσωματωμένο προ-ενισχυτή
για να χαμηλώσει την αντίσταση, ο οποίος απαιτεί μια χαμηλή τάση για την λειτουργία του.
Τα μικρόφωνα electret ζυγίζουν πολύ λιγότερο από τα δυναμικά και έχουν πολύ μικρότερο
μέγεθος.62 Είναι δημοφιλή, καθώς χρησιμοποιούνται κυρίως σε κινητές συσκευές με πολύ
60
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μικρές κάψες (πχ κινητό, laptop, βιντεοκάμερα), οι οποίες πρέπει να λειτουργούν με
χαμηλές τάσεις μπαταρίας, χωρίς την ανάγκη για υψηλή τάση τροφοδοσίας.63
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Μικρόφωνα άνθρακα:
Τα μικρόφωνα άνθρακα (carbon microphone) ανήκουν στους πιο παλιούς τύπους
μικροφώνων. Εμφανίστηκαν τη δεκαετία 1920 και μέχρι το 1980 χρησιμοποιήθηκαν κυρίως
στο χώρο της τηλεφωνίας, της ραδιοφωνικής μετάδοσης και λιγότερο σε ηχογραφήσεις
μουσικής. Σήμερα τα μικρόφωνα άνθρακα χρησιμοποιούνται σε ορισμένες εφαρμογές
εξειδικευμένες στον ανεπτυγμένο κόσμο. Στο εσωτερικό του μικροφώνου υπάρχουν δύο
μεταλλικές πλάκες, οι οποίες διαχωρίζονται από εκατοντάδες μικρούς κόκκους άνθρακα. Η
μία πλάκα είναι πολύ λεπτή, και λειτουργεί ως διάφραγμα. Όταν το ηχητικό κύμα πέσει
πάνω στο διάφραγμα, πιέζονται οι κόκκοι άνθρακα με αποτέλεσμα να "παραμορφώνονται"
και να μεταβάλλεται η ηλεκτρική αντίσταση μεταξύ των πλακών. Το σταθερό συνεχές ρεύμα
διέρχεται από τις δύο πλάκες μέσω των κόκκων. Η μεταβαλλόμενη αντίσταση έχει ως
αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό ρεύμα που αναπαράγει τη
μεταβαλλόμενη πίεση του ηχητικού κύματος. Η υψηλότερη πίεση μειώνει την αντίσταση
καθώς οι κόκκοι πιέζονται μεταξύ τους66. Όταν τα μικρόφωνα άνθρακα χρησιμοποιούνται
στο χώρο της τηλεφωνίας, το ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται κατευθείαν μέσω των τηλεφωνικών
καλωδίων, ενώ όταν χρησιμοποιούνται στις ηχογραφήσεις μουσικής είναι απαραίτητη η
χρήση ενισχυτή. Είναι χαμηλού κόστους και το μειονέκτημα τους είναι ότι αναπαράγουν ήχο
εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας. Έχουν πολύ περιορισμένο εύρος απόκρισης συχνοτήτων
ειδικά στις υψηλές συχνότητες, όμως έχουν μεγάλη απόδοση και είναι ανθεκτικά. Επίσης
παράγουν έντονο ηλεκτρικό θόρυβο λόγω της συνεχούς κίνησης των κόκκων. Τα μικρόφωνα
άνθρακα μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα είδος ενισχυτή αδύναμων σημάτων. Σε
αντίθεση με τους περισσότερους τύπους μικροφώνων που παράγουν τάση σήματος, τα
μικρόφωνα άνθρακα μεταβάλλουν το ρεύμα που διέρχεται από αυτά. Αυτή η δυνατότητα
χρησιμοποιήθηκε σε πρώιμους τηλεφωνικούς αναμεταδότες, καθιστώντας δυνατές
τηλεφωνικές κλήσεις σε μεγάλες αποστάσεις. Το κύριο πλεονέκτημα αυτών των
μικροφώνων είναι ότι έχουν την ικανότητα να αντέχουν μεταβολές υψηλής τάσης και να
παράγουν ηχητικά σήματα υψηλού επιπέδου από πολύ χαμηλές τάσεις χωρίς να χρειάζεται
κάποια πρόσθετη ενίσχυση67.

66

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_microphone
http://www.streetdirectory.com/travel_guide/114823/phones/the_basic_information_on_the_carbon_micro
phone.html
67

36

68

Τρόπος λειτουργίας μικροφώνου άνθρακα

69

Μικρόφωνα άνθρακα

68

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_microphone
http://www.proaudioeurope.com/info/classic-catalogue/microphones/rein-oravox

69

37

Πιεζο-ηλεκτρικά μικρόφωνα:
Τα πιεζο-ηλεκτρικά μικρόφωνα ή αλλιώς μικρόφωνα κρυστάλλου (κεραμικού) ανήκουν
στους πιο παλιούς τύπους μικροφώνων. Η λειτουργία τους βασίζεται στο φαινόμενο του
πιεζο-ηλεκτρισμού, δηλαδή στην ικανότητα ορισμένων υλικών να παράγουν ανάλογη
ηλεκτρική τάση με τη μηχανική πίεση που τους ασκείται. Το μικρόφωνο κρυστάλλου
περιέχει μια λεπτή ταινία πιεζο-ηλεκτρικού υλικού προσαρτημένη στο διάφραγμα. Οι
κρύσταλλοι παράγουν τάση όταν συμπιέζονται. Η τάση που παράγει ο κρύσταλλος δεν είναι
ισόποση σε όλο το ακουστικό φάσμα, αλλά έχει ανομοιομορφία λόγω της ιδιοσυχνότητας
συντονισμού του. 70 Όταν το ηχητικό κύμα πέσει πάνω στη μεμβράνη, η οποία είναι
συνδεδεμένη με την επιφάνεια του κρυστάλλου, τότε οι ταλαντώσεις της θα μετατραπούν
σε αντίστοιχες μεταβολές του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι δύο πλευρές του κρυστάλλου
αποκτούν αντίθετα φορτία, ανάλογα με το βαθμό της "παραμόρφωσης". Τα πρώιμα
μικρόφωνα κρυστάλλου χρησιμοποιούσαν το αλάτι Rochelle λόγω της υψηλής απόδοσης
του, αλλά ήταν εύθραυστα, ευαίσθητα στις αλλαγές της υγρασίας και θερμοκρασίας και με
κακή γραμμικότητα. Η γραμμικότητα ποικίλει ανάλογα τον τύπο του πιεζο-ηλεκτρικού
υλικού. Αργότερα χρησιμοποιήθηκαν κεραμικά υλικά όπως τιτάνιο του βαρίου και ζιρκονικό
μόλυβδο71. Σήμερα τα περισσότερα είναι φτιαγμένα από συνθετικό παρά από φυσικό
κρύσταλλο. Τα πιεζο-ηλεκτρικά μικρόφωνα έχουν υψηλή απόδοση σε ένα αρκετά μεγάλο
φάσμα συχνοτήτων από 20Hz έως 10KHz με μικρή όμως ομοιομορφία72. Χρησιμοποιούνται
συχνά ως μικρόφωνα επαφής για την ενίσχυση του ήχου σε ακουστικά μουσικά όργανα, στα
τύμπανα και στην καταγραφή ήχου σε αντίξοες συνθήκες, όπως σε υψόμετρο και υποβρύχιο
περιβάλλον. Παράγουν θόρυβο και είναι ευαίσθητα στους κραδασμούς. Έχουν πολύ υψηλό
επίπεδο αντίστασης και γι’ αυτόν τον λόγο χρειάζεται ένας προενισχυτής MOS συνδεδεμένος
στον κρύσταλλο, ώστε να παρέχει έξοδο χαμηλής αντίστασης στο ίδιο επίπεδο υψηλής
τάσης όπως παρέχεται από τον κρύσταλλο. Ο πιεζο-ηλεκτρικός μετατροπέας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε υπερηχητικές συχνότητες, με ορισμένους τύπους να είναι ικανοί για
συχνότητες των MΗz73.
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Π. Σαπουντζής, LIVESOUND ΜΙΞΑΡΟΝΤΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΞΗ (Εκδόσεις "π3", 2015), σελ. 73
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Παπανικολάου, Ηλεκτρακουστική (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις “UNIVERSITYSTUDIOPRESS”, 2005), σελ. 130
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https://sensorsandtransducers.wordpress.com/2012/02/13/piezoelectric-microphones/
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Εσωτερικό μέρος πιεζο-ηλεκτρικού μικροφώνου

Πολικά διάγραμματα μικροφώνων

Το πολικό διάγραμμα αναπαριστά το βαθμό ευαισθησίας και την απόκριση συχνότητας ενός
μικροφώνου στους ήχους που δέχεται εντός και εκτός άξονα, ανάλογα με την θέση του
μικροφώνου και της ηχητικής πηγής. Η γραφική αναπαράσταση γίνεται με τη χρήση
ομόκεντρων κύκλων, οι οποίοι είναι αριθμημένοι σε decibel (dB) και τις γωνίες κλίσης των
ηχητικών πηγών προς τον κύριο άξονα.
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https://www.illustrationsource.com/stock/search/cross+section/
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Πολικό διάγραμμα παν-κατευθυντικού μικροφώνου
Ένα παν-κατευθυντικό μικρόφωνο (omni-directional) λαμβάνει σχεδόν με την ίδια
ευαισθησία ήχους από όλες τις πλευρές. Λειτουργεί περίπου με την ίδια ηχητική ευαισθησία
λήψης, όταν η πηγή του ήχου παραμένει σε σταθερή απόσταση γύρω από αυτό. Η
απεικόνιση της ευαισθησίας του στους ανακλώμενους ήχους είναι ένας κύκλος ο οποίος
εφάπτεται στις άκρες του διαγράμματος, αλλά στην πραγματικότητα ο ήχος που έρχεται από
την πίσω πλευρά της κάψας είναι ελαφρά πιο θαμπός από τον ήχο που έρχεται από το
μπροστινό μέρος. Το μέγεθος του παν-κατευθυντικού μικροφώνου επηρεάζει τη
συμπεριφορά στις παν-κατευθυντικές ικανότητες του ως προς τις υψηλές συχνότητες. Ο
κορμός του μικροφώνου μπλοκάρει τις μικρού μήκους κύματος υψηλές συχνότητες που
έρχονται από το πίσω μέρος της κάψας. Γι’ αυτό όσο μικρότερης διαμέτρου είναι το σώμα
του μικροφώνου, τόσο πιο παν-κατευθυντικό ηχητικό αποτέλεσμα έχουμε. 75
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Παν-κατευθυντικό διάγραμμα

Πολικά διαγράμματα μονοκατευθυντικού μικροφώνου

Καρδιοειδές: Ένα μικρόφωνο λέγεται μονοκατευθυντικό, όταν λαμβάνει το ηχητικό κύμα
κυρίως από την μπροστινή πλευρά. Αυτό δε σημαίνει ότι δε λαμβάνει ήχους και από τις
άλλες πλευρές, απλώς είναι αρκετά μειωμένη η ένταση τους. Στα πλαϊνά μέρη η ευαισθησία
είναι μειωμένη κατά 6 dB περίπου, ενώ στο πίσω μέρος κυμαίνεται από 15 έως 25 dB
χαμηλότερα. 77 Το πολικό διάγραμμα ενός μονοκατευθυντικού μικροφώνου ονομάζεται
καρδιοειδές, επειδή το σχήμα του παραπέμπει σε σχήμα καρδιάς.
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Π. Σαπουντζής, LIVESOUND ΜΙΞΑΡΟΝΤΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΞΗ (Εκδόσεις "π3", 2015), σελ. 82
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Π. Σαπουντζής, LIVESOUND ΜΙΞΑΡΟΝΤΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΞΗ (Εκδόσεις "π3", 2015), σελ. 83
76

40

78

Καρδιοειδές διάγραμμα

Sub-καρδιοειδές: Το πολικό διάγραμμα ανάμεσα στα sub-καρδιοειδή και στα καρδιοειδή
μικρόφωνα μοιάζει αρκετά. Η διαφορά είναι ότι τα sub-καρδιοειδή είναι πιο ευαίσθητα στην
πίσω πλευρά και ελάχιστα λιγότερο στα πλάγια, συγκριτικά με τα καρδιοειδή. Το διάγραμμα
τους είναι γνωστό και ως "ευρύ καρδιοειδές" ή "ημι-καρδιοειδές".
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http://ledgernote.com/columns/studio-recording/microphone-pickup-patterns-directionality/
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Sub-καρδιοειδές διάγραμμα

Super-καρδιοειδές: Το πολικό διάγραμμα ανάμεσα στα καρδιοειδή και στα superκαρδιοειδή μικρόφωνα μοιάζει. Η διαφορά είναι ότι τα super-καρδιοειδή είναι πιο
ευαίσθητα στην πίσω πλευρά και λιγότερο στα πλάγια, συγκριτικά με τα καρδιοειδή.
Συγκεκριμένα η ευαισθησία τους είναι πιο μειωμένη στους πλαϊνούς ήχους κατά 8.7 dB από
τα καρδιοειδή και έχουν δύο μηδενικά σημεία ευαισθησίας στις 125° και 235° συμμετρικά
από τα δύο μέρη του κεντρικού κάθετου άξονα.80
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http://onlinefilmschool.blogspot.gr/2008/04/microphones_05.html
Π. Σαπουντζής, LIVESOUND ΜΙΞΑΡΟΝΤΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΞΗ (Εκδόσεις "π3", 2015), σελ. 83
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Super-καρδιοειδές διάγραμμα

Υπέρ-καρδιοειδές: Το πολικό διάγραμμα ανάμεσα στα super-καρδιοειδή και στα υπέρκαρδιοειδή μοιάζει. Η διαφορά είναι ότι τα υπέρ-καρδιοειδή είναι πιο ευαίσθητα στην πίσω
πλευρά και λιγότερο στα πλάγια, συγκριτικά με τα super-καρδιοειδή. Συγκεκριμένα, έχουν
μείωση κατά 12 dB στους πλαϊνούς ήχους και τα μηδενικά τους σημεία είναι περίπου στις
110° και 250° από τον κεντρικό κάθετο άξονα.82
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83

Υπέρ-καρδιοειδές διάγραμμα

Πολικό διάγραμμα δι-κατευθυντικού μικροφώνου
Ένα δι-κατευθυντικό μικρόφωνο λαμβάνει το ηχητικό κύμα κυρίως από την μπροστινή και
την πίσω πλευρά. Η ευαισθησία του είναι ίδια και στις δύο πλευρές, ενώ απορρίπτει τους
ήχους που προσπίπτουν με γωνίες 90° και 180°. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ύπαρξης
ανεπιθύμητων ηχητικών πηγών στις παραπάνω θέσεις και παρουσιάζει το φαινόμενο
εγγύτητας.84 Το πολικό διάγραμμα του είναι γνωστό με την ονομασία "figure of eight"
(οκτωειδές), επειδή το σχήμα του μοιάζει με τον αριθμό οκτώ.
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http://blog.djshop.gr/mikrofona-gia-live-odigos-agoras-buying-guide/
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Διάγραμμα “figure of eight”

Πολικό διάγραμμα υπέρ-κατευθυντικού μικροφώνου
Τα υπέρ-κατευθυντικά μικρόφωνα χρησιμοποιούνται κυρίως στον χώρο της τηλεόρασης και
του κινηματογράφου, επειδή έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν ήχους από μεγάλες
αποστάσεις, όταν δεν είναι εφικτό να τοποθετηθούν μικρόφωνα κοντά στην ηχητική πηγή.
Το σχήμα τους είναι μακρόστενο και θυμίζει όπλο, γι’ αυτό και ονομάζονται λόγω εμφάνισης
shotgun ή line microphones. Λαμβάνουν ήχους από όλες τις πλευρές, κυρίως όμως από την
μπροστινή πλευρά. Στα πλάγια υπάρχουν πολλές εγκοπές , ώστε να "αλληλο-αναιρούνται" οι
ήχοι που φτάνουν από το πλάι σε διαφορετική φάση από τον κύριο ήχο που φτάνει από
μπροστά. Τα υπέρ-κατευθυντικά μικρόφωνα είναι πολύ ευαίσθητα στο θόρυβο του αέρα, γι’
αυτό συνήθως καλύπτονται με ειδικά αντιανέμια, όταν χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς
χώρους.
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https://tav47.wordpress.com/2014/06/30/funk-house-recordings-write-up/
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Διάγραμμα υπέρ-κατευθυντικού μικροφώνου
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Μικρόφωνο shotgun
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Συνδυασμός πολικών διαγραμμάτων
Τα σύγχρονα μικρόφωνα περιέχουν κάψες (capsules) με περισσότερα από ένα πολικά
διαγράμματα, ώστε να ελαχιστοποιείται η χρήση πολλών μικροφώνων σε μια ηχογράφηση.
Με τη χρήση ενός διακόπτη, το μικρόφωνο αλλάζει πολικό διάγραμμα, χωρίς όμως να
σημαίνει ότι η απόκριση συχνοτήτων είναι τόσο ακριβής και αντίστοιχη του εκάστοτε
πολικού διαγράμματος.
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Μοντέλο της AKG με συνδυασμό πολικών διαγραμμάτων
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Η τυχαία απόδοση (random energy efficiency) είναι ένα μέτρο απόδοσης του άμεσου ήχου
εντός άξονα σε σχέση με την απόδοση των συνολικών ήχων από όλες τις κατευθύνσεις. Στα
παν-κατευθυντικά μικρόφωνα η απόδοση είναι ίδια, ενώ στα μονο-κατευθυντικά και στα δικατευθυντικά είναι το 1/3 της αντίστοιχης on-axis απόδοσης των παν-κατευθυντικών.

89

Απεικόνιση τυχαίας απόδοσης

Φαινόμενο εγγύτητας:

Το φαινόμενο εγγύτητας (proximity effect) εμφανίζεται στα κατευθυντικά μικρόφωνα. Όταν
η απόσταση του μικροφώνου από την ηχητική πηγή είναι μικρότερη των 50 εκατοστών, τότε
σημειώνεται μια αύξηση της ευαισθησίας του μικροφώνου στις χαμηλές συχνότητες έως και
16 dB ανάλογα με το μέγεθος του διαφράγματος του μικροφώνου και την απόσταση της
πηγής. Όσο μειώνεται η απόσταση, τόσο αυξάνεται η ένταση, καθώς αυξάνεται η πίεση στο
μπροστινό μέρος της μεμβράνης και υπάρχει διαφορά φάσης ανάμεσα στο μπροστινό και
89
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πίσω μέρος. Αυτό το φαινόμενο ισχύει μόνο στις χαμηλές συχνότητες οι υψηλότερες
συχνότητες ακυρώνονται σε μικρότερες αποστάσεις. Όλα τα μικρόφωνα όμως, ανεξαρτήτως
κατευθυντικότητας, εμφανίζουν ως ένα βαθμό "στένεμα" της απόκρισης των υψηλών
συχνοτήτων και "διεύρυνση" των χαμηλών συχνοτήτων στον κύριο άξονα.90
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Απεικόνιση του φαινόμενου εγγύτητας ενός μικροφώνου

Βασικά χαρακτηριστικά των μικροφώνων:
Τα βασικά χαρακτηριστικά των μικροφώνων είναι η ευαισθησία, η κατευθυντικότητα και η
απόκριση συχνότητας.

Ευαισθησία
Κάθε μικρόφωνο εμφανίζει ένα διαφορετικό βαθμό ευαισθησίας ανάλογα με την στάθμη
πίεσης που δέχεται στο διάφραγμα του. Η τάση εξόδου για συγκεκριμένη στάθμη πίεσης
καθορίζει την τιμή ευαισθησίας του σε τιμές mV/Pa.

Κατευθυντικότητα
Τα μικρόφωνα όπως αναφέρθηκε παραπάνω χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την
κατευθυντικότητα τους. Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες: τα μονοκατευθυντικά
(unidirectional) που λαμβάνουν τον ήχο κυρίως από τη μια πλευρά του μικροφώνου, τα δι90

John M. Eargle, ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Αθήνα: Εκδόσεις "ΙΩΝ", 1999), σελ. 312
Νηστικάκης Μ., Μικρόφωνα. Σημειώσεις Μουσικής Τεχνολογίας Ι. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
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κατευθυντικά (bi-directional) που λαμβάνουν τον ήχο κυρίως από την μπροστινή και την
πίσω πλευρά του μικροφώνου και τα παν-κατευθυντικά (omni-directional) που λαμβάνουν
τον ήχο ομοιόμορφα από όλες τις πλευρές.
Απόκριση συχνότητας
Η απόκριση συχνότητας ενός μικροφώνου (frequency response) είναι η περιοχή των
συχνοτήτων, στην οποία η ευαισθησία του μικροφώνου παραμένει σταθερή εντός
προκαθορισμένων ορίων. Ανάλογα με την απόσταση από την ηχητική πηγή απεικονίζεται με
τη μορφή γραφήματος, όπου στον κατακόρυφο άξονα βρίσκεται η στάθμη της εξόδου σε dB
και στον οριζόντιο οι συχνότητες σε Hz92.
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Απεικόνιση της απόκρισης συχνότητας ενός μικροφώνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΑ:
Στερεοφωνία ονομάζεται η αναπαραγωγή του ήχου με τη χρήση δύο ανεξάρτητων
ακουστικών καναλιών (Left και Right). Το ανθρώπινο αυτί έχει την ικανότητα να εντοπίζει την
προέλευση του ακουστικού ερεθίσματος σε οριζόντιο επίπεδο , όταν υπάρχει διαφορά φάσης
1,12 ms μεταξύ αριστερού και δεξιού καναλιού και όταν η διαφορά έντασης τους ξεπερνά τα
15 dB. Σύμφωνα με την επιστήμη της Ψυχοακουστικής, ο ανθρώπινος εγκέφαλος κατά την
ακρόαση μουσικής μπορεί να απομονώνει τους ήχους που τον ενδιαφέρουν παραμερίζοντας
τους ήχους που αντιλαμβάνεται ως θόρυβο. Τα μικρόφωνα όμως δεν έχουν αυτήν τη
δυνατότητα, αφού καταγράφουν όλους τους ήχους (επιθυμητούς και ανεπιθύμητους)
ανάλογα με την ευαισθησία και την κατευθυντικότητα τους. Όταν η αναπαραγωγή της
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Παπανικολάου, Ηλεκτρακουστική (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις “UNIVERSITYSTUDIOPRESS”, 2005), σελ. 145
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ηχογραφημένης μουσικής γίνεται μέσω ενός ηχείου, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δε μπορεί να
απομονώσει τους επιθυμητούς ήχους, επειδή η ηχητική πηγή είναι μία, δηλαδή το ηχείο. Γι’
αυτόν το λόγο χρησιμοποιούνται δύο ηχεία που αντιστοιχούν στα κανάλια ηχογράφησης LeftRight. Χρειάζεται προσοχή στη χρήση των μικροφώνων, ώστε κατά τη διάρκεια της
ηχογράφησης να λαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους επιθυμητούς ήχους. Επίσης,
για να είναι επιτυχημένη η στερεοφωνία, χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα στα δύο κανάλια
(αριστερό και δεξί), ώστε κατά την αναπαραγωγή του ήχου ο εγκέφαλος να μην διακρίνει τις
λεπτές διαφορές, αλλά να αντιλαμβάνεται τον ήχο ως ενιαίο άκουσμα.

Στερεοφωνικές τεχνικές ηχογράφησης
Η λέξη «στερεοφωνία» επινοήθηκε από την αμερικάνικη εταιρία "Western Electric Company"
το 1927 η οποία πρόσφερε μεγαλύτερη καλλιτεχνική ελευθερία στους μουσικούς, στους
τεχνικούς και στους παραγωγούς δίσκων και θεμελίωσε την ηχητική δημιουργία στο χώρο των
στούντιο.94 Η πρώτη στερεοφωνική ηχογράφηση έγινε το 1881, αλλά ο στερεοφωνικός ήχος
με πολυκάναλη μορφή επικράτησε στη βιομηχανία τη δεκαετία 1950 με τους δίσκους
βινυλίου μακράς διαρκείας (LP).

Binaural recording:

Η πρώτη στερεοφωνική ηχογράφηση έγινε στην Όπερα του Παρισιού το 1881 με την τεχνική
Binaural με μικρόφωνα άνθρακα. Στην τεχνική Binaural χρησιμοποιούνται δύο μικρόφωνα
(συνήθως παν-κατευθυντικά), τα οποία τοποθετούνται δεξιά και αριστερά, ώστε να
δημιουργείται η αίσθηση ενός τρισδιάστατου ήχου. Τα μικρόφωνα λειτουργούν ως
επέκταση του ανθρώπινου αυτιού, γι’ αυτό η απόσταση μεταξύ τους είναι 18 εκατοστά, όσο
περίπου απέχει το δεξί από το αριστερό αυτί. Οι πιο σύγχρονες μορφές της αμφιωτικής
ακοής χρησιμοποιούν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα ζευγάρι αυτιών, τα οποία
λαμβάνουν τους ήχους από διαφορετική γωνία των 0°, 90°, 180° και 270°. Η τεχνική είναι
αρκετά ρεαλιστική, ώστε ο ακροατής νιώθει ότι βρίσκεται μέσα στο χώρο που γίνεται η
ηχογράφηση. Εταιρίες όπως οι Neumann, G.R.A.S., DPA, KEMAR, 3Diorange έχουν
κατασκευάσει ένα ομοίωμα ανθρώπινης κεφαλής (dummy head microphone), στα αυτιά της
οποίας είναι τοποθετημένα τα μικρόφωνα. Ο ήχος συλλέγεται περίπου με την ίδια ένταση
και οι διαφορές φάσης και χρόνου άφιξης είναι μικρές. Ένα πρόβλημα της συγκεκριμένης
τεχνικής είναι ότι δε μπορεί να αποδοθεί σωστά από τα μεγάφωνα, καθώς χάνονται οι
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λεπτές διακρίσεις . Επίσης ο ακροατής δεν είναι σε θέση να ακούσει εξωτερικούς ήχους γιατί
αισθάνεται ότι βρίσκεται στο κέντρο της ηχογράφησης95.
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Dummy head microphone

Τεχνική Blumlein:

Η τεχνική Blumlein παρουσιάστηκε το 1931 από τον Βρετανό μηχανικό Alan Blumlein, ως
λύση στον ομιλούντα πλέον κινηματογράφο, η οποία επεκτάθηκε αργότερα και στο χώρο
της μουσικής ως διάταξη Blumlein (Blumlein array) ή "Stereosonic", όπως τη μετονόμασε τη
δεκαετία του ’50 ο Clark Eral. Ανήκει στις συμπίπτουσες διατάξεις (coincident arrays) λόγω
της τοποθέτησης των μικροφώνων. Χρησιμοποιεί δύο δι-κατευθυντικά μικρόφωνα (είτε
πυκνωτικά είτε ταινίας), τα οποία τοποθετούνται στον ίδιο άξονα σε γωνία 90° μεταξύ τους.
Σε κάτοψη τα δύο διαγράμματα είναι δύο διασταυρούμενα οχτάρια.97 Τα δύο κανάλια είναι
χωριστά πιο διευρυμένα, συγκριτικά με την τεχνική Χ-Υ και εμφανίζουν διαφορά έντασης. Η
τεχνική Blumlein είναι κατάλληλη για ηχογραφήσεις σε μικρούς χώρους με καλή ακουστική
95

Δ. Δώδης, ΗΧΟΛΗΨΙΑ – Η Δημιουργία με τη Σύγχρονη τεχνολογία (Αθήνα: Εκδόσεις "ΙΩΝ", 2007), σελ. 191
http://www.neumann.com/?cid=ku100_description&id=current_microphones&lang=en
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Π. Σαπουντζής, LIVESOUND ΜΙΞΑΡΟΝΤΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΞΗ (Εκδόσεις "π3", 2015), σελ. 97
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και σε μικρές αποστάσεις λόγω του φαινομένου εγγύτητας. Αντίθετα, σε μεγαλύτερες
αποστάσεις οι χαμηλές συχνότητες χάνονται. Επίσης, οι ήχοι που φτάνουν στο πίσω μέρος
των μικροφώνων αναπαράγονται με αντεστραμμένη φάση98. Οι ήχοι που φτάνουν από τα
πλάγια εξαλείφονται καθώς πέφτουν στο ενεργό μέρος του ενός μικροφώνου και στη νεκρή
πλευρά του άλλου. Και τα δύο μικρόφωνα συλλέγουν τους κεντρικούς ήχους με αποτέλεσμα
ο ακροατής να αντιλαμβάνεται την απόσταση μεταξύ μικροφώνου και ηχητικής πηγής 99. Η
στερεοφωνική εικόνα που προσφέρει η τεχνική Blumlein είναι αρκετά ακριβής καθώς ο
ακροατής έχει την αίσθηση και του αναπαραγόμενου ήχου και του χώρου. Το ηχητικό
αποτέλεσμα έχει "φυσικότητα" και ευκρίνεια, όμως εξαρτάται αρκετά από την ακουστική
του χώρου και το μέγεθος του μουσικού συνόλου.
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Τεχνική Blumlein
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Το στερεοφωνικό μικρόφωνο:

Το στερεοφωνικό μικρόφωνο αποτελείται από δύο χωριστά μικρόφωνα, τα οποία
βρίσκονται στο ίδιο σώμα, αλλά έχουν διαφορετική κάψα και λειτουργούν ηλεκτρονικά
ανεξάρτητα. Η άνω κάψα περιστρέφεται 90° ή περισσότερο και τα πολικά διαγράμματα
ποικίλουν. Υπάρχουν πολλά είδη στερεοφωνικών μικροφώνων, των οποίων ο τρόπος
λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με το κόστος και την τεχνική ηχογράφησης. Χρησιμοποιείται
σε πολλές τεχνικές και εξυπηρετεί στη χρήση μικρότερου αριθμού μικροφώνων.
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Το στερεοφωνικό μικρόφωνο

102

Εσωτερικό μέρος στερεοφωνικού μικροφώνου
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Τεχνική Α-Β:

Η τεχνική Α-Β είναι από τις πιο συνηθισμένες τεχνικές ηχογράφησης για στερεοφωνικό
αποτέλεσμα. Χρησιμοποιούνται είτε καρδιοειδή είτε κατά προτίμηση δύο παν-κατευθυντικά
μικρόφωνα επειδή έχουν καλύτερη απόκριση στις χαμηλές συχνότητες και δεν επηρεάζονται
από το φαινόμενο εγγύτητας, τα οποία τοποθετούνται παράλληλα. Η απόσταση μεταξύ των
μικροφώνων είναι περίπου 40-60 εκατοστά, ανάλογα με το είδος της μουσικής, το μέγεθος
του μουσικού συνόλου και τον χώρο στον οποίο πραγματοποιείται η ηχογράφηση. Όσο
περισσότερο επιθυμητό βάθος χρειαζόμαστε, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η απόσταση
των μικροφώνων. Η τοποθέτηση του ζεύγους μικροφώνων από την ηχητική πηγή εξαρτάται
από το είδος και το μέγεθος της ηχητικής πηγής, το χώρο ηχογράφησης και το προσωπικό
γούστο103. Όταν πρόκειται να γίνει ηχογράφηση συμφωνικής ορχήστρας σε χώρο συναυλίας,
χρησιμοποιείται μόνο ένα κύριο στερεοφωνικό ζεύγος μικροφώνων, το οποίο τοποθετείται
πάνω ή πίσω από τον μαέστρο και αρκετά ψηλά από τους μουσικούς περίπου 3-4 μέτρα,
ώστε να μην επισκιάζεται ή προβάλλεται κάποιο όργανο. Όσο μεγαλύτερο είναι το μουσικό
σύνολο και η αντήχηση του χώρου, τόσο πιο μακριά πρέπει να τοποθετούνται τα
μικρόφωνα. Με τη χρήση ενός κώνου σε σχήμα μύτης πάνω στα μικρόφωνα, επιτυγχάνεται
η λήψη όλου του ηχητικού φάσματος που αντανακλάται από τους τοίχους και από την
αίθουσα. Ένα μειονέκτημα της τεχνικής Α-Β είναι η διαφορά φάσης στα ηχητικά κύματα που
προκαλεί η απόσταση ανάμεσα στα μικρόφωνα. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση των
μικροφώνων, τόσο αυξάνεται η διαφορά φάσης, με αποτέλεσμα η ηχογράφηση να
ακούγεται "ευρεία" και μη "φυσική". Επίσης όταν τα στερεοφωνικά κανάλια αναπαράγονται
σε μονοφωνικό κανάλι, τότε υπάρχει ο κίνδυνος ακύρωσης του σήματος και ο ήχος να γίνει
"στεγνός".
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Τεχνική Χ-Υ:

Η τεχνική X-Y είναι από τις πιο συνηθισμένες τεχνικές ηχογράφησης για στερεοφωνικό
αποτέλεσμα. Ανήκει στις συμπίπτουσες τεχνικές, καθώς χρησιμοποιεί ένα ζεύγος
μικροφώνων (κυρίως καρδιοειδή, σπανιότερα υπέρ-καρδιοειδή και figure of eight), τα οποία
τοποθετούνται στον ίδιο άξονα με γωνία 90°. Οι τυπικές αποστάσεις μεταξύ των
μικροφώνων είναι 15-30 εκατοστά 105 . Θεωρητικά, η καλύτερη προσέγγιση για την
τοποθέτηση δύο μικροφώνων στο ίδιο σημείο είναι να τοποθετηθεί το ένα μικρόφωνο πάνω
στο άλλο με τα διαφράγματα κάθετα ευθυγραμμισμένα106. Η γωνία μπορεί να "ανοίξει" στις
120°, στις 135° ανάλογα με τον χώρο και το μέγεθος του μουσικού συνόλου, ακόμη και στις
180°. Σε αυτήν την περίπτωση είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν υπέρ-καρδιοειδή ή
figure of eight μικρόφωνα. Ένα σημαντικό μειονέκτημα της τεχνικής X-Y είναι η διαφορά
έντασης και ότι οι κεντρικοί ήχοι είναι εκτός άξονα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται
ένα ζεύγος μικροφώνων υψηλών προδιαγραφών στην απόκριση εκτός άξονα, διαφορετικά
θα υπάρχει χαμηλή στάθμη στην απόκριση συχνότητας για το κεντρικό σήμα και μη ακριβές
αναπαραγόμενο στερεοφωνικό αποτέλεσμα. Η χρήση κατευθυντικών μικροφώνων σε
μεγάλες αποστάσεις μπορεί να μειώσει την απόκριση τους στις χαμηλές συχνότητες όσο
απομακρύνονται από την ηχητική πηγή λόγω του φαινόμενου εγγύτητας. Στην τεχνική X-Y το
ζεύγος μικροφώνων τοποθετείται κοντά και πάνω από τους μουσικούς. Αρκετές φορές
χρησιμοποιούνται τοποθετημένα ψηλά σε γερανό στο κέντρο της σκηνής.107 Σε αντίθεση με
την τεχνική Α-Β, η X-Y αναπαράγεται σε μονοφωνικό κανάλι. Ως τεχνική ηχογράφησης
επιλέγεται για μικρά μουσικά σύνολα και για χώρους με μικρή αντήχηση.
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Στερεοφωνική τεχνική X-Y
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Τεχνική MS:
Η MS (Mid-Side) τεχνική εφευρέθηκε θεωρητικά από τον Alan Blumlein το 1933, όμως
πρακτικά εφαρμόστηκε από τον μηχανικό Holger Lauridsen στο Κρατικό Ραδιόφωνο της
Δανίας. Χρησιμοποιείται σε στούντιο, σε συναυλίες και σε αναμεταδόσεις καθώς εύκολα
μετατρέπεται σε μονοφωνικό κανάλι χωρίς να δημιουργείται παραμόρφωση. Για να
επιτευχθεί η ΜS χρησιμοποιούνται δύο μικρόφωνα, ένα καρδιοειδές (σπανιότερα υπέρκαρδιοειδές ή παν-κατευθυντικό) και ένα figure of eight. Το καρδιοειδές δημιουργεί το Mid
και το figure of eight το Side. Τα δύο μικρόφωνα τοποθετούνται στον ίδιο άξονα και οι κάψες
τους είναι τυπικά η μία πάνω στην άλλη. Η κάψα του καρδιοειδούς "κοιτάζει" την ηχητική
πηγή ενώ το figure of eight είναι τοποθετημένο σε γωνία 90°, ώστε να παρέχει το σήμα από
τις δύο πλευρές. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες τεχνικές, η MS προσφέρει δυνατότητες
για πειραματισμό στο πλάτος και στο βάθος κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης και αφού
έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή. Εύκολα μπορεί να "διευρυνθεί" ή να "στενέψει" η
στερεοφωνική εικόνα, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ηχογράφηση γίνεται σε δύο
κανάλια και η επεξεργασία σε τρία ξεχωριστά κανάλια, ένα για το Mid και δύο για το Side.
Κατά την επεξεργασία των καναλιών του Side πρέπει το ένα να "δρομολογηθεί" τέρμα
αριστερά και το άλλο τέρμα δεξιά γιατί αλλιώς θα "αλληλο-ακυρωθούν".
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Στερεοφωνική τεχνική MS
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Τεχνική ORTF:

Η τεχνική ORTF (Office de Radiodiffusion Television Française) ή Side-Other-Side επινοήθηκε
περίπου το 1960 από το Ραδιοφωνικό ίδρυμα της Γαλλίας. Ανήκει στις προσεγγιστικές
τεχνικές (near-coincident techniques). Χρησιμοποιεί δύο καρδιοειδή μικρόφωνα, τα οποία
τοποθετούνται σε απόσταση 17 εκατοστά (όσο περίπου απέχουν τα αυτιά ενός μέσου
ανθρώπου) και οι κάψες τους σχηματίζουν γωνία 110°. Το στερεοφωνικό αποτέλεσμα είναι
παρόμοιο αυτού που θα αντιλαμβανόταν το ανθρώπινο αυτί σε οριζόντιο επίπεδο και η
γωνία των 110° προκαλεί το φαινόμενο της σκιάς στον ανθρώπινο εγκέφαλο, δηλαδή τη
δυσκολία στον εντοπισμό της ηχητικής πηγής. Βέβαια, η απόσταση και η γωνία μπορεί να
αλλάξουν ανάλογα με την ακουστική του χώρου, το μέγεθος του μουσικού συνόλου και το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ORTF παρέχει μια ευρύτερη στερεοφωνική εικόνα από ό,τι η X-Y
και ένα ρεαλιστικό άκουσμα, το οποίο αναπαράγεται εύκολα σε μονοφωνικό κανάλι. Ένα
μειονέκτημα της τεχνικής είναι ότι χάνονται οι χαμηλές συχνότητες σε μεγάλες αποστάσεις
λόγω του φαινομένου εγγύτητας στα καρδιοειδή μικρόφωνα. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με
τη χρήση equalizer στις χαμηλές συχνότητες. Η ORTF είναι εύκολη και φθηνή στην εφαρμογή
της.
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Τεχνική DIN:

Η Τεχνική DIN (Deutsche Industrie Norm), μοιάζει αρκετά με την ORTF. Χρησιμοποιούνται
δύο καρδιοειδή μικρόφωνα, τα οποία τοποθετούνται σε απόσταση 20 εκατοστά και οι
κάψες τους σχηματίζουν γωνία 90°. Η DIN παράγει έντονα στερεοφωνικά σήματα και
υπάρχει καθυστέρηση σήματος λόγω καρδιοειδών μικροφώνων και πρόσπτωσης του
ηχητικού κύματος εκτός άξονα. Όπως στην ORTF, χάνονται οι χαμηλές συχνότητες σε
μεγάλες αποστάσεις εξαιτίας της επίδρασης του φαινομένου εγγύτητας. Η τεχνική DIN
επιλέγεται κυρίως σε μικρές αποστάσεις και σε ηχογραφήσεις μικρών συνόλων. Επίσης είναι
κατάλληλη για τη δημιουργία στερεοφωνικού ήχου μιας συγκεκριμένης ομάδας οργάνων ή
τμήματος σε μια ορχήστρα.
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Τεχνική NOS:

Η τεχνική NOS (Nederlandse Omroep Stichting) επινοήθηκε περίπου το 1960 από το
Ολλανδικό ίδρυμα ραδιοφωνίας. Χρησιμοποιεί δύο καρδιοειδή μικρόφωνα με μικρό
διάφραγμα, τα οποία τοποθετούνται σε απόσταση 30 εκατοστά και οι κάψες τους
σχηματίζουν γωνία 90°. Η γωνία εγγραφής θα πρέπει να είναι ±40°, διαφορετικά, όπως στην
ORTF, χάνονται οι χαμηλές συχνότητες σε μεγάλες αποστάσεις εξαιτίας της επίδρασης του
φαινομένου εγγύτητας. Η επιλογή της NOS ή της ORTF εξαρτάται από τη γωνία εγγραφής
των μικροφώνων και όχι από την απόσταση ή το πλάτος της ηχητικής πηγής. Η τεχνική NΟS
επιλέγεται κυρίως σε μικρές αποστάσεις και σε ηχογραφήσεις μικρών συνόλων. Επίσης είναι
κατάλληλη για τη δημιουργία στερεοφωνικού ήχου μιας συγκεκριμένης ομάδας οργάνων ή
τμήματος σε μια ορχήστρα. Το ηχητικό αποτέλεσμα είναι ρεαλιστικό και μπορεί να
μετατρέπεται σε μονοφωνικό κανάλι. Η ΝΟS ονομάζεται αλλιώς mixed stereo ή equivalence
stereo και επιτρέπει πειραματισμούς στη γωνία του άξονα και στη βάση των μικροφώνων ως
προς την ηχητική πηγή.
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Στερεοφωνική τεχνική NOS

Τεχνική Olson:

Η τεχνική Olson μοιάζει με την ORTF. Χρησιμοποιεί δύο καρδιοειδή μικρόφωνα, τα οποία
τοποθετούνται σε απόσταση 20 εκατοστά και οι κάψες τους σχηματίζουν γωνία 135°. Έχει
συγκριτικά με τις υπόλοιπες προσεγγιστικές τεχνικές την ευρύτερη γωνία λήψης του
ηχητικού κύματος. Ένα μειονέκτημα της τεχνικής είναι ότι ο ήχος από το κέντρο δεν είναι
τόσο διακριτός, καθώς η κάθε κάψα βρίσκεται σε γωνία 67,5° σε σχέση με αυτόν, με
αποτέλεσμα κάπως να "χάνεται".
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Τεχνική RAI:

Η τεχνική RAI (Radio Audizioni Italiane έως το 1954 και Radiotelevisione Italiana σήμερα)
αναπτύχθηκε από την Ιταλική ραδιοφωνία. Χρησιμοποιεί δύο καρδιοειδή μικρόφωνα, τα
οποία τοποθετούνται σε απόσταση 21 εκατοστά και οι κάψες τους σχηματίζουν γωνία 100°.

Τεχνική EBS:

Η τεχνική EBS αναπτύχθηκε από τον Γερμανό Eberhard Sengpiel στο Ινστιτούτο Μίξης ήχου
του Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών του Βερολίνου. Χρησιμοποιεί δύο καρδιοειδή μικρόφωνα,
τα οποία τοποθετούνται σε απόσταση 25 εκατοστά και οι κάψες τους δημιουργούν γωνία
90°. Ο Sengpiel πρότεινε αυτήν τη διάταξη ως σημείο εκκίνησης πειραματισμού με στόχο την
εύρεση της καλύτερης τοποθέτησης των μικροφώνων για στερεοφωνικό αποτέλεσμα.

Τεχνική Spheres Stereo:
Η τεχνική Spheres stereo χρησιμοποιεί δύο παν-κατευθυντικά μικρόφωνα, τα οποία
τοποθετούνται διαμετρικά στα άκρα μιας συμπαγούς σφαίρας διαμέτρου 20 εκατοστών.114
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Στερεοφωνική τεχνική Spheres stereo
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Τεχνική S.A.S.S. :
Η τεχνική S.A.S.S. (Stereo Ambient Sampling System) χρησιμοποιεί δύο παν-κατευθυντικά
μικρόφωνα σε απόσταση 17 εκατοστά που σχηματίζουν γωνία 90°. Ανάμεσα τους
τοποθετείται ένα διαχωριστικό αφρώδες υλικό (foam).116 Η απόσταση των 17 εκατοστών
δημιουργεί μια εξαιρετικά καλά εστιασμένη και φυσική στερεοφωνική απεικόνιση. Το
ηχητικό αποτέλεσμα είναι ακριβές και ρεαλιστικό.
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Στερεοφωνική τεχνική S.A.S.S.

Τεχνική Jecklin Disk

Η τεχνική Jecklin Disk (ο δίσκος του Jecklin) αναπτύχθηκε από τον Jürg Jecklin, πρώην κύριο
ηχολήπτη του Ελβετικού Ραδιοφώνου. Είναι παρόμοια με την τεχνική Α-Β και χρησιμοποιεί
δύο παν-κατευθυντικά μικρόφωνα. Στην αρχή η απόσταση μεταξύ των μικροφώνων ήταν
16,5 εκατοστά (όσο περίπου είναι η απόσταση των ανθρώπινων αυτιών, όπως
χρησιμοποιείται στην τεχνική Binaural) και ανάμεσα τους τοποθετούνταν ένας δίσκος με
διάμετρο 30 εκατοστά και πάχος περίπου 2 εκατοστά. Ο δίσκος ήταν καλυμμένος από ένα
στρώμα μαλακού, αφρώδους ηχοαπορροφητικού υλικού με σκοπό να γίνεται απορρόφηση
του ήχου. Τα μικρόφωνα έμπαιναν πάνω στην επιφάνεια του δίσκου, ακριβώς στο κέντρο
και το καθένα είχε κλίση 20° προς τα έξω119. Όμως, ο Jecklin διαπίστωσε ότι η απόσταση 16,5
εκατοστών των μικροφώνων ήταν πολύ στενή για το ηχητικό αποτέλεσμα που επιθυμούσε.
Γι’ αυτόν το λόγο έκανε μια μικρή αλλαγή στην αρχική εκδοχή, τοποθετώντας τα μικρόφωνα
σε απόσταση 36 εκατοστά και μεγαλώνοντας τη διάμετρο του δίσκου από 30 σε 35
εκατοστά. Ο δίσκος ηχοαπορρόφησης δημιουργεί ακουστική "σκιά" ανάμεσα στα
μικρόφωνα μιμούμενος τον τρόπο που λειτουργεί το ανθρώπινο κεφάλι. Όταν ένας ήχος
προέρχεται από την αριστερή πλευρά, φτάνει πρώτα στο αριστερό αυτί και στη συνέχεια στο
116
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δεξί. Με αυτόν τον τρόπο ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται την προέλευση του
ήχου. Επιπλέον, ένα μέρος του ήχου απορροφάται από το κεφάλι. Ο δίσκος έχει την ίδια
λειτουργία, δηλαδή εμποδίζει τα μικρόφωνα να λάβουν εξίσου τους ήχους σε υψηλές
συχνότητες. Ο ήχος καθυστερεί καθώς προσπαθεί να φτάσει στο δίσκο και οι ήχοι υψηλών
συχνοτήτων απορροφώνται120. Συγκριτικά με την τεχνική Binaural, η τεχνική Jecklin Disk έχει
πιο πειστικό αποτέλεσμα όταν γίνεται η αναπαραγωγή μέσω μεγαφώνων και προσφέρει πιο
αληθοφανές άκουσμα. Με αυτές τις αλλαγές ο Jecklin κατάφερε να αναδημιουργήσει τη
μουσική εμπειρία του ακροατή και να αναπαράγει μία ευχάριστη και φυσική στερεοφωνία.
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Ο δίσκος του Jecklin

Τεχνική Decca Tree:
Η τεχνική Decca Tree αναπτύχθηκε από τη Decca Studios στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1950
και θεωρείται μια από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους στερεοφωνικής ηχογράφησης για
συμφωνικές παραγωγές. Συγκεκριμένα, ο Roy Wallace και ο Arthur Haddy ανακάλυψαν τη
συγκεκριμένη τεχνική, χρησιμοποιώντας μια μεταλλική βάση στήριξης σε σχήμα Τ και
τοποθετώντας ένα καρδιοειδές μικρόφωνο Neumann U49 σε κάθε άκρο. Με την πάροδο των
χρόνων έγιναν πειράματα με διαφορετικά είδη μικροφώνων και για δεκαετίες επικράτησε η
χρήση παν-κατευθυντικών μικροφώνων Neumann U50. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια
μοντέλα από τις εταιρείες BLUE, Coles, DPA και Shoeps έχουν εισαχθεί στην τεχνική Decca
Tree.122 Τα μικρόφωνα που τοποθετούνται δεξιά και αριστερά έχουν 2m. απόσταση μεταξύ
τους και το μπροστινό απέχει περίπου 1,5m. 123 Η τεχνική Decca Tree επιτρέπει παραλλαγές.
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Ο Ron Streicher αντικατέστησε το κεντρικό μικρόφωνο με την τεχνική M-S. Μερικοί
ηχολήπτες για μεγάλα μουσικά σχήματα όπως η συμφωνική ορχήστρα τοποθετούν δύο
πλευρικά μικρόφωνα στις εξωτερικές άκρες. Η τεχνική Decca Tree προσφέρει μια φυσική και
εξαιρετικά μουσική στερεοφωνική εγγραφή. Είναι ιδανική κυρίως για ορχήστρες, αλλά
επίσης εφαρμόζεται εξαιρετικά σε ηχογράφηση τυμπάνων, χορωδιών και άλλων μικρών
μουσικών σχημάτων.
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Στερεοφωνική τεχνική Decca Tree

Τεχνική Fukada Tree:
Η τεχνική Fukada Tree αναπτύχθηκε από τον Akira Fukada και μοιάζει με την τεχνική Decca
Tree. Χρησιμοποιεί πέντε καρδιοειδή μικρόφωνα και επιπλέον δύο παν-κατευθυντικά, τα
οποία ρυθμίζουν τη μείξη μεταξύ των μπροστινών και πίσω καναλιών. Τα καρδιοειδή
βοηθούν στο διαχωρισμό των καναλιών και τα καρδιοειδή στο πίσω μέρος της διάταξης
μειώνουν τη διαρροή του άμεσου ήχου στα πίσω ηχεία. Τα παν-κατευθυντικά προτιμώνται
συχνά σε διαμορφώσεις Decca Tree και Fukada Tree επειδή προσφέρουν φυσικό ηχόχρωμα
και έχουν πλήρες εύρος απόκρισης συχνοτήτων.125
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Τεχνική Fukada Tree

Τεχνική Close Miking:
Ο όρος Close Miking χρησιμοποιείται όταν τοποθετείται ένα μικρόφωνο κοντά στην πηγή
ήχου. Σε περίπτωση ηχογράφησης μουσικού συνόλου το μικρόφωνο τοποθετείται κοντά στο
κάθε όργανο. Συχνά η απόσταση μεταξύ του μικροφώνου και της ηχητικής πηγής είναι
μικρότερη από την απόσταση ακρόασης της πηγής, με αποτέλεσμα να αντιλαμβάνεται
κανείς διαφορετικά την ηχητική πηγή. Σε περίπτωση close miking σε μουσικό όργανο το
μικρόφωνο δεν λαμβάνει όλες τις συχνότητες που παράγει το όργανο. Αυτό είναι επιθυμητό,
όταν χρειάζεται ο ακροατής συγκεκριμένους παραγόμενους ήχους και όχι ένα πλήρες
ηχητικό άκουσμα. Όσο πιο κοντά τοποθετείται το μικρόφωνο στο όργανο, τόσο πιο υψηλό
είναι το επίπεδο έντασης του οργάνου και πιο χαμηλό των υπόλοιπων κοντινών ηχητικών
πηγών. Το close miking προσφέρει έναν "καθαρό" ήχο και μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης
των ανεπιθύμητων ανακλάσεων. Η επιλογή του μικροφώνου ποικίλει ανάλογα με την
ηχητική πηγή.
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127

Close Miking σε κοντραμπάσο

Το μικρόφωνο Soundfield:
Το μικρόφωνο Soundfield επινοήθηκε το 1978 από τους Michael Gerzon και Peter Craven.
Πρακτικά άρχισε να εφαρμόζεται από το 1993. Αποτελείται από τέσσερις μικρές κάψες subκαρδιοειδών ή καρδιοειδών (μονο-κατεθυντικά) τοποθετημένες σε ένα τετράεδρο και έναν
επεξεργαστή σήματος, ο οποίος παράγει δύο διαφορετικά σύνολα ηχητικών σημάτων. Ο
επεξεργαστής σήματος μπορεί να είναι ένα εξειδικευμένο υλικό είτε λογισμικό που
εκτελείται σε υπολογιστή. Η επεξεργασία του λογισμικού μπορεί να γίνει σε πραγματικό
χρόνο κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή αργότερα. Το μικρόφωνο Soundfield μπορεί να
λειτουργήσει ως mono, stereo ή surround.128
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Μικρόφωνο Soundfield και επεξεργαστής σήματος

130

Μικρόφωνο Soundfield
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Διαδικασία ηχογράφησης και επεξεργασίας συμφωνικής ορχήστρας και
κουαρτέτου εγχόρδων

1. Ηχογράφηση
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
Η ηχογράφηση της συμφωνικής ορχήστρας (συμφωνική ορχήστρα του τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου
2016 στο Παλλάς – Αίθουσα Δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
Ηχογραφήθηκε το 1ο μέρος της 5ης συμφωνίας του Felix Mendelssohn Bartholdy (Symphony
no5 – Reformation) με τις στερεοφωνικές τεχνικές:
1. Α-Β
2. Χ-Υ
3. ORTF
4. A-B Side (παραλλαγή της Α-Β)
5. MS
Για την υλοποίηση των ηχογραφήσεων χρησιμοποιήθηκαν:
α. Καρδιοειδή μικρόφωνα μικρού διαφράγματος
β. Laptop
γ. Aκουστικά.
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Καρδιοειδή μικρόφωνα μικρού διαφράγματος Neumann KM184 131

1. Στερεοφωνική τεχνική Α-Β
Χρησιμοποιούνται δύο μικρόφωνα Neumann KM184 παράλληλα και σε απόσταση 50
εκατοστά μεταξύ τους. Τοποθετούνται στα 3m. ύψος δίπλα από τον μαέστρο. Η
στερεοφωνία Α-Β δίνει έναν περιορισμένο ήχο. Ακούγονται κυρίως τα έγχορδα, ενώ τα
πνευστά και ιδιαίτερα τα τύμπανα ακούγονται στο βάθος. Ο ακροατής δεν λαμβάνει με την
ίδια ένταση τους ήχους από όλα τα όργανα της ορχήστρας.

2. Στερεοφωνική τεχνική X-Y
Χρησιμοποιούνται δύο μικρόφωνα Neumann KM184. Τοποθετούνται σε απόσταση 20
εκατοστά μεταξύ τους (στην ίδια βάση) και οι κάψες τους σχηματίζουν γωνία 135°. Τα
μικρόφωνα βρίσκονται μπροστά από τον μαέστρο, ανάμεσα στα β’ βιολιά και τις βιόλες και
πάνω από τους μουσικούς. Η στερεοφωνία X-Y δίνει έναν πιο λαμπρό ήχο. Ο ακροατής έχει
καλύτερη ακουστική "εικόνα" της ορχήστρας. Παρ’ όλα αυτά ακούγονται περισσότερο τα
έγχορδα και λιγότερο τα πνευστά και τα τύμπανα.

3. Στερεοφωνική τεχνική ORTF
Χρησιμοποιούνται δύο μικρόφωνα Neumann KM184, τοποθετημένα με γωνία 110° προς τα
έξω το ένα με το άλλο και σε απόσταση 40 εκατοστά. Στην τεχνική ORTF η στερεοφωνία
131
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παρουσιάζεται πιο πλατιά. Ο ακροατής έχει καλύτερη ακουστική "εικόνα" της ορχήστρας
συγκριτικά με το ηχητικό αποτέλεσμα των τεχνικών A-B και X-Y. Προβάλλονται περισσότερο
τα όργανα με χαμηλές και μεσαίες περιοχές συχνοτήτων, όπως τα τσέλα και τα
κοντραμπάσα. Ο τελικός ήχος όμως είναι πιο θαμπός και ξερός.

4. Στερεοφωνική τεχνική Α-Β side
Η συγκεκριμένη τεχνική είναι παραλλαγή της Α-Β. Χρησιμοποιούνται δύο μικρόφωνα
Neumann KM184 παράλληλα και σε απόσταση 4m. μεταξύ τους. Οι βάσεις των μικροφώνων
βρίσκονται στα 3m. ύψος. Η μία βάση τοποθετείται μπροστά από το 3ο αναλόγιο στα α’
βιολιά και η δεύτερη βάση τοποθετείται μπροστά από το 3ο αναλόγιο στα τσέλα. Το ηχητικό
αποτέλεσμα μοιάζει με την τεχνική Α-Β. Προβάλλεται κυρίως ο ήχος των εγχόρδων και ειδικά
των βιολιών. Συγκριτικά όμως με την "κλασική" Α-Β ακούγονται περισσότερο τα τσέλα και ο
ήχος από τα τύμπανα είναι πιο "καθαρός". Η στερεοφωνία A-B Side είναι λιγότερο
περιορισμένη και ο ήχος είναι πιο λαμπρός. Παρ’ όλα αυτά ο ακροατής δεν έχει
ολοκληρωμένη στερεοφωνική εικόνα.

5. Στερεοφωνική τεχνική MS
Χρησιμοποιούνται τρία μικρόφωνα Neumann KM184. Κανονικά η τεχνική MS απαιτεί δύο
μικρόφωνα, ένα καρδιοειδές και ένα figure of eight, όμως στη συγκεκριμένη ηχογράφηση
της συμφωνικής ορχήστρας το μικρόφωνο figure of eight αντικαταστάθηκε από δύο
καρδιοειδή μικρόφωνα, τα οποία σχημάτιζαν figure of eight. Τοποθετούνται στο κέντρο,
μπροστά στο μαέστρο και πάνω από τους μουσικούς. Το ένα μικρόφωνο "κοιτά" ανάμεσα
στα πνευστά και τα τύμπανα και τα δύο μικρόφωνα που σχηματίζουν το figure of eight
"κοιτάζουν" δεξιά και αριστερά της ορχήστρας, δηλαδή τα τσέλα και τα βιολιά αντίστοιχα. Η
τεχνική MS παρουσιάζει έναν λαμπρό ήχο. Προβάλλονται "καθαρά" τα όργανα της
ορχήστρας και ομοιόμορφα όλες οι περιοχές συχνοτήτων. Η στερεοφωνία MS δίνει στον
ακροατή τη δυνατότητα να ακούσει το βάθος και την αντήχηση του χώρου. Η ηχογράφηση
ακούγεται "πλούσια".
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ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΕΓΧΟΡΔΩΝ
Η ηχογράφηση του κουαρτέτου εγχόρδων πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2016 στην
Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ηχογραφήθηκε το 2ο μέρος από το String
Quartet op.11 του Samuel Barber με τις στερεοφωνικές τεχνικές:
1. A-B (με μικρόφωνα AKG C414)
2. A-B Side (παραλλαγή της Α-Β)
3. A-B
4. MS (με μικρόφωνα AKG C414)
5. MS
6. Close Miking
7. X-Y
Για την υλοποίηση των ηχογραφήσεων χρησιμοποιήθηκαν:
α. Καρδιοειδή μικρόφωνα μικρού διαφράγματος
β. Δύο μικρόφωνα AKG C414 με συνδυασμό πολικών διαγραμμάτων
γ. Dat-recorder Tascam DA-P1
δ. Ακουστικά.
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Καρδιοειδή μικρόφωνα μικρού διαφράγματος Neumann KM184
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Μικρόφωνο AKG C414
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Dat-recorder Tascam DA-P1

1. Στερεοφωνική τεχνική Α-Β (AKG)
Χρησιμοποιούνται δύο μικρόφωνα AKG C414 παράλληλα και σε απόσταση 40 εκατοστά
μεταξύ τους. Τοποθετούνται στο 1,5m. ύψος. Στη στερεοφωνία Α – Β ακούγονται κυρίως το
α’ βιολί και το τσέλο, χωρίς όμως να καλύπτουν εντελώς το β’ βιολί και τη βιόλα. Το ηχητικό
αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Ο ήχος ακούγεται λαμπερός και διαυγής.

2. Στερεοφωνική τεχνική Α – Β Side
Η συγκεκριμένη τεχνική είναι παραλλαγή της Α-Β. Χρησιμοποιούνται δύο μικρόφωνα AKG
C414 σε απόσταση 1m. μεταξύ τους. Οι βάσεις των μικροφώνων βρίσκονται στο 1,5m.
ύψος. Το ένα μικρόφωνο "κοιτά" ανάμεσα στο α’ βιολί και β’ βιολί και το δεύτερο
μικρόφωνο "κοιτά" ανάμεσα στη βιόλα και το τσέλο. Στη στερεοφωνία A-B Side ακούγονται
με μεγαλύτερη ομοιογένεια τα έγχορδα. Ο ήχος όμως είναι πιο "ξερός" και περιορισμένος. Ο
ακροατής δε προσλαμβάνει τον ήχο της αντήχησης.

3. Στερεοφωνική τεχνική Α – Β
Χρησιμοποιούνται δύο μικρόφωνα Neumann KM184 παράλληλα και σε απόσταση 40
εκατοστά μεταξύ τους. Τοποθετούνται στο 1,5m. ύψος, όπως ακριβώς στην τεχνική Α-Β με
AKG. Ο λόγος που υλοποιήθηκε η ίδια στερεοφωνική τεχνική με χρήση διαφορετικού
κόστους μικρόφωνα ήταν για να δούμε αν θα έχει διαφορά στο ηχητικό αποτέλεσμα.
Πράγματι, η διαφορά είναι εμφανής. Η ηχογράφηση με τα μικρόφωνα μικρού διαφράγματος
έκανε τον ήχο λιγότερο λαμπερό και πλούσιο. Ακούγονται κυρίως το α’ βιολί και το τσέλο,
όπως ακριβώς στην ηχογράφηση με τα μικρόφωνα AKG, όμως και τα τέσσερα όργανα
ακούγονται πιο "ξερά" με λιγότερους αρμονικούς.
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4. Στερεοφωνική τεχνική MS (AKG)
Χρησιμοποιούνται δύο μικρόφωνα, ένα καρδιοειδές Neumann KM184 για το Mid και ένα
AKG C414 με πολικό διάγραμμα figure of eight για το Side. Τοποθετούνται μπροστά και στο
κέντρο, ανάμεσα στο β’ βιολί και τη βιόλα. Η στερεοφωνία MS δίνει ένα ομοιόμορφο
ηχητικό αποτέλεσμα. Και τα τέσσερα όργανα ακούγονται σχεδόν στην ίδια ένταση, χωρίς να
προβάλλεται κάποιο περισσότερο. Ο παραγόμενος ήχος είναι λαμπερός, δεν αποτυπώνει
όμως την αντήχηση της αίθουσας.

Στερεοφωνική τεχνική MS με AKG C414

5. Στερεοφωνική τεχνική MS
Χρησιμοποιούνται τρία μικρόφωνα Neumann KM184. Κανονικά η τεχνική MS απαιτεί δύο
μικρόφωνα, ένα καρδιοειδές και ένα figure of eight, όμως στη συγκεκριμένη ηχογράφηση
του κουαρτέτου εγχόρδων το μικρόφωνο figure of eight αντικαταστάθηκε από δύο
καρδιοειδή μικρόφωνα, τα οποία σχημάτιζαν figure of eight. Τοποθετούνται στο κέντρο και
πάνω από τους μουσικούς. Ο λόγος που έγινε η ίδια στερεοφωνική τεχνική με χρήση
αποκλειστικά μικροφώνων μικρού διαφράγματος ήταν για να δούμε αν θα υπάρχει διαφορά
στο ηχητικό αποτέλεσμα. Η ηχογράφηση με τα Neumann KM184 ακουγόταν πιο φτωχή. Ο
ήχος ήταν πιο "ξερός" με λιγότερους αρμονικούς. Κυριαρχούσε κυρίως το α΄ βιολί και το
τσέλο, με αποτέλεσμα να "καλύπτεται" ο ήχος από το β’ βιολί και τη βιόλα.
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Στερεοφωνική τεχνική MS

6. Στερεοφωνική τεχνική Close Miking
Χρησιμοποιούνται τέσσερα μικρόφωνα Neumann KM184. Στη συγκεκριμένη τεχνική το κάθε
όργανο έχει το δικό του μικρόφωνο. Τα μικρόφωνα στα βιολιά και τη βιόλα τοποθετήθηκαν
περίπου στο 1,5 μέτρο πάνω από τους μουσικούς και το μικρόφωνο του τσέλου
τοποθετήθηκε μπροστά στη ψυχή του οργάνου. Η τεχνική Close Miking πρόσφερε έναν
ομοιογενή ήχο. Όλα τα όργανα ακούγονται με την ίδια ένταση. Ακούγεται με λεπτομέρεια το
μέρος του κάθε οργάνου. Ο ήχος είναι πλούσιος και ευδιάκριτος. Το ηχητικό αποτέλεσμα
όμως δεν αρμόζει σε ηχογράφηση κλασικής μουσικής, καθώς χάνεται ο ρόλος του κάθε
οργάνου σε ένα κουαρτέτο εγχόρδων.

Τεχνική Close Miking
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7. Στερεοφωνική τεχνική X-Y
Χρησιμοποιούνται δύο μικρόφωνα Neumann KM184. Τοποθετούνται σε απόσταση 20
εκατοστά μεταξύ τους (στην ίδια βάση) και οι κάψες τους σχηματίζουν γωνία 135°. Τα
μικρόφωνα βρίσκονται μπροστά από το κουαρτέτο εγχόρδων, ανάμεσα στο β’ βιολί και τη
βιόλα και πάνω από τους μουσικούς. Η τεχνική X-Y προσφέρει έναν λαμπερό ήχο, πλούσιο
σε αρμονικούς και ηχοχρώματα. Ο ακροατής αντιλαμβάνεται το κάθε όργανο ξεχωριστά,
αλλά και το ρόλο του μες το σύνολο.

Στερεοφωνική τεχνική X - Y

2. Επεξεργασία

Η επεξεργασία του ηχογραφημένου υλικού της συμφωνικής ορχήστρας και του κουαρτέτου
εγχόρδων έγινε στο στούντιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι ρυθμίσεις που έγιναν κατά
τη διαδικασία επεξεργασίας των δύο συνόλων είναι κοινές. Οι παρεμβάσεις στην
επεξεργασία ήταν ελάχιστες για να μην αλλοιωθεί το επιθυμητό ηχητικό αποτέλεσμα.

Αρχικά έγινε ισοστάθμιση, η οποία ρυθμίστηκε με βάση τα συμπεράσματα που προέκυψαν
από την ακρόαση του ηχογραφημένου υλικού. Χρησιμοποιήθηκε ισοσταθμιστής (equalizer)
plug-in από τη Sony. Κρίθηκε κατάλληλο να υπάρχει μία μείωση στις χαμηλές συχνότητες και
μια μικρή ενίσχυση στις μεσαιοψηλές συχνότητες. Συγκεκριμένα ενισχύθηκε η συχνότητα 1,9
kHz κατά 3,3 dB με bandpass φίλτρο που έχει εύρος Q=0,7. Αυτή η ισοστάθμιση έκανε τον
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ήχο πιο λαμπερό και καθαρό και μείωσε τον θόρυβο βάθους. Επίσης, κόβοντας τις πολύ
χαμηλές συχνότητες, εξαφανίστηκαν οι ανεπιθύμητοι ήχοι. Οι μεσαιοψηλές συχνότητες
ενισχύθηκαν, ώστε να ακουστεί με περισσότερη ευκρίνεια το μέρος των εγχόρδων στη
συμφωνική ορχήστρα και το μέρος του α’ βιολιού στο κουαρτέτο. Δεν έγινε κάποια
επέμβαση στις μεσαίες συχνότητες καθώς και στις υψηλές.

Ισοστάθμιση με παραμετρικό equalizer, ρύθμιση στάθμης

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος του δυναμικού εύρους των κορυφών, όπου έγινε
μια μικρή συμπίεση στο σύνολο. Το δυναμικό εύρος περιορίστηκε χωρίς να επηρεαστεί το
συνολικό αποτέλεσμα. Μετά τη μέτρηση του μέσου όρου της τιμής των κορυφών του
σήματος κρίθηκε απαραίτητο να γίνει συμπίεση (Compression) με την τιμή του κατωφλίου
(Threshold) στα 3dB και αναλογία συμπίεσης (Ratio) στα 1,5:1. Το attack ρυθμίστηκε στα 3
ms, ενώ το release στα 2,12 ms. Με αυτόν τον τρόπο μειώθηκε το δυναμικό εύρος των
κορυφών για να μην υπάρχει πλέον ανομοιομορφία στις χαμηλές συχνότητες. Η συμπίεση
έγινε με Compressor plug-in της Sony Vegas Pro.
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Χρήση compressor

Στο τέλος, ρυθμίσαμε τη συμφωνική ορχήστρα και το κουαρτέτο εγχόρδων να ακούγεται
σαν να παίζουν σε “Large Hall” (μεγάλη αίθουσα). Συνήθως οι συνθέτες και οι μουσικοί
παραγωγοί προτιμούν τα μουσικά σύνολα να ακούγονται σαν να παίζουν σε “Warm Hall” ή
“Marshall” όπως συνηθίζει ο Hans Zimmer. Η κλασική μουσική για να αναδειχθεί χρειάζεται
αίθουσα με αρκετή αντήχηση. Ο χρόνος αντήχησης για τη συγκεκριμένη ηχογράφηση
ρυθμίστηκε στα 4,09 δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον τρόπο αυξήθηκε το ηχητικό βάθος. Ο
ακροατής καταφέρνει να ακούσει με ευκρίνεια όλες τις ομάδες οργάνων και να λαμβάνει
τους αρμονικούς.

Ρύθμιση τεχνητής αντήχησης αίθουσας (Lexicon Reverb)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά το πέρας των ηχογραφήσεων και επεξεργασίας της συμφωνικής ορχήστρας και
του κουαρτέτου εγχόρδων καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η καλύτερη μέθοδος
στερεοφωνικής ηχογράφησης για συμφωνική ορχήστρα είναι η MS και για κουαρτέτο
εγχόρδων η Χ-Υ. Η τεχνική MS παρουσιάζει το συνολικό δυναμικό εύρος μιας ορχήστρας
και των επί μέρους ομάδων της και προβάλλει τα διαφορετικά ηχοχρώματα της. Το
ηχητικό αποτέλεσμα ακούγεται φυσικό χωρίς να αλλοιώνεται. Η συμφωνική ορχήστρα με
την τεχνική MS αναδεικνύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το κουαρτέτο εγχόρδων, ως
μικρότερο σύνολο και αποτελούμενο αποκλειστικά από έγχορδα, αναδεικνύεται καλύτερα
με την Χ-Υ στερεοφωνική τεχνική. Η Χ-Υ προβάλλει το ρόλο κάθε οργάνου ξεχωριστά, αλλά
και ως σύνολο. Καταφέρνει να παρουσιάσει στον ακροατή ένα λαμπρό σύνολο εγχόρδων
γεμάτο από αρμονικούς και ηχοχρώματα.
Συνοψίζοντας, η επιλογή στερεοφωνικής τεχνικής ως καλύτερης για συμφωνική
ορχήστρα και κουαρτέτο εγχόρδων είναι καθαρά υποκειμενική. Η επιλογή της MS για
συμφωνική ορχήστρα και της X-Y για κουαρτέτο εγχόρδων προέκυψε ύστερα από
ηχογραφήσεις που έγιναν σε συγκεκριμένους χώρους, με συγκεκριμένες διαστάσεις και
συγκεκριμένες "επιδράσεις" στον ήχο. Σε καμία περίπτωση τα αποτελέσματα δεν πρέπει
να γενικευθούν. Ο ηχολήπτης κρίνει κάθε φορά ανάλογα με το χώρο, το είδος της
μουσικής και τον αριθμό του μουσικού συνόλου που πρόκειται να ηχογραφηθεί ποια
(στερεοφωνική) τεχνική ταιριάζει καλύτερα.
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