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Η εκπόνηση του πτυχιακού πρότζεκτ πραγματοποιήθηκε κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Πρόλογος 
 

Όπως ακριβώς συμβαίνει με την επιστήμη της μουσικής, ο 
επιστημονικός κλάδος της φυσικής που ονομάζεται ακουστική έχει 
τις ρίζες του στην αρχαιότητα, με τις πρώτες έρευνες πάνω σε 
μουσικούς ήχους να τοποθετούνται ιστορικά στον 6ο αιώνα π.X. από 
τον Πυθαγόρα1. Έπειτα από αιώνες ερευνών και δοκιμών, με 
σημαντικούς ερευνητές τους B.Benedetti, J.Sauveur, D.Bernoulli, 
Αριστοτέλη, M.V.Polio, G.S.Ohm, Helmholtz, W.C. Sabine κ.α., 
φτάνουμε στο σήμερα, όπου οι κλάδοι της ακουστικής και τα 
τεχνολογικά προϊόντα που λειτουργούν με βάση τις αρχές της να 
έχουν εισχωρήσει στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Δεν τίθεται 
αμφιβολία ότι ένας χώρος με σωστό ακουστικό σχεδιασμό, ένα 
ισορροπημένο και ρυθμισμένο σύστημα ενίσχυσης ήχου ή μία 
ποιοτική ηχογράφηση βελτιστοποιεί την προσπάθεια της μουσικής 
να προκαλέσει την ενσυναίσθηση και εμπάθεια του ακροατή. 
Έχοντας διαβάσει μερικά από τα σημαντικότερα συμπεράσματα 
ερευνών αυτών των μεγάλων δασκάλων και έχοντας 
παρακολουθήσει με ζήλο τα μαθήματα του καθηγητή του τμήματος 
κ.Μιχαήλ Νηστικάκη, αποφάσισα να προσφέρω τεχνική υποστήριξη 
στο εργαστήριο «ΤΕΧΝΕΣ-ArtsLab» σε δράσεις εντός ή εκτός του 
χώρου του πανεπιστημίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή 
μου κ.Μιχαήλ Νηστικάκη για όλες τις γνώσεις, εμπειρίες και την 
στήριξη που μου παρείχε, το μέλος του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού κ.Φώτη Σακαλή για την εξαιρετική 

                                       

1 G Papanikolaou, Ēlektrakoustike. 1985. Thessaloniki: University Studio Press. 



συνεργασία, στήριξη και γνώσεις που προσέφερε με τόσο θετικό και 
θερμό τρόπο κατά την διάρκεια των ηχογραφήσεων και τέλος, την 
υπόλοιπη ομάδα του εργαστηρίου «ΤΕΧΝΕΣ-ArtsLab» για την 
μοναδική εμπειρία, αλληλοσεβασμό και την επαγγελματικότητα που 
έδειξε.  
  

Εισαγωγή 
 

Ένας από τους κλάδους της επιστήμης της ακουστικής, σύμφωνα με 
τον Σ.Λουτρίδη2 είναι η ηλεκτρακουστική. «Η ίδια καλύπτει το 
σχεδιασμό ηλεκτροακουστικών μετατροπέων, όπως είναι το 
μικρόφωνο και το μεγάφωνο, αλλά και τις συνοδές διατάξεις για τη 
βέλτιστη λειτουργία των παραπάνω»3.Η φύση του πτυχιακού 
πρότζεκτ που επέλεξα εφάπτεται με τον κλάδο της ηλεκτρακουστικής 
καθώς σε ηχητική κάλυψη και σε πολυκαναλικές ηχογραφήσεις 
γίνεται χρήση μικροφώνων, ηχείων, καρτών ήχου, κονσόλων και 
παρόμοιου εξοπλισμού. 
 

Κυρίως Μέρος 
 

Το  κυρίως μέρος της εργασίας χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Στο 
πρώτο αναγράφονται ορισμένες βασικές έννοιες ηλεκτρακουστικής 
που κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση του περιεχομένου του 
πτυχιακού πρότζεκτ. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται οι δράσεις 
στις οποίες έλαβα μέρος καθώς και οι υπηρεσίες που προσέφερα ως 
τεχνική υποστήριξη.  
 
 
Κεφάλαιο 1ο 

Μικρόφωνα: Τύποι 
«Τα μικρόφωνα είναι το σημείο επαφής μεταξύ της κλασικής 
ακουστικής και της ηλεκτροακουστικής. Η ηλεκτροακουστική αυτή 
διάταξη χρησιμοποιείται για την μετατροπή των ηχητικών κυμάτων 
σε ισοδύναμε ηλεκτρικά σήματα.»4 Φυσικά, αναλόγως με τον τρόπο 
που πραγματοποιείται η μετατροπή αυτή, προκύπτουν διαφορετικές 
κατηγορίες-τύποι μικροφώνων. Ορισμένοι τύποι είναι το μικρόφωνο 
άνθρακα, το μικρόφωνο κρυστάλλου (κεραμικό), το ηλεκτροστατικό 
μικρόφωνο (electret), το ηλεκτροδυναμικό μικρόφωνο (κινούμενου 
πηνίου), το πυκνωτικό μικρόφωνο και το μικρόφωνο ταινίας (ribbon). 

                                       

2 S.Loytridis, Akoystiki: Arches kai efarmoges. 2015. Thessaloniki: Tziolas Publications. 
3 Αναφέρει ο Σ.Λουτρίδης στο βιβλίο Ακουστική: Αρχές και Εφαρμογές. 
4 Αναγράφει ο Γ.Παπανικολάου στο βιβλίο του ‘Ηλεκτρακουστική’ 



Οι δύο πιο ευρέως γνωστοί και χρησιμοποιούμενοι τύποι 
μικροφώνων είναι το ηλεκτροδυναμικό μικρόφωνο και το πυκνωτικό 
μικρόφωνο. 
 
1. Ηλεκτροδυναμικό μικρόφωνο 
Το ηλεκτροδυναμικό μικρόφωνο ονομάζεται και μικρόφωνο 
κινούμενου πηνίου καθώς περιέχει πηνίο το οποίο εφάπτεται με την 
μεμβράνη-διάφραγμα και κινείται αναλόγως με τα ηχητικά κύματα 
που την ‘διαταράσσουν’. Αυτή η κίνηση του πηνίου σε συνδυασμό  
με έναν μαγνήτη εντός του μικροφώνου, προκαλεί ηλεκτρικό ρεύμα, 
βάση του νόμου επαγωγής του Faraday. Η απόδοση των δυναμικών 
μικροφώνων θεωρείται σχετικά μικρή αλλά καλύπτει ένα αρκετά 
μεγάλο φάσμα συχνοτήτων που τοποθετείται στα 20Hz-16kHz.  
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας του 
δυναμικού μικροφώνου.  

 
Εικόνα 1: Αρχή λειτουργία δυναμικού μικροφώνου 

Πηγή: https://www.mediacollege.com/audio/microphones/dynamic.html 

 

 

Εικόνα 2: Διάγραμμα απόκρισης συχνοτήτων του δημοφιλούς μοντέλου beta58 της εταιρίας Shure 

https://www.mediacollege.com/audio/microphones/dynamic.html


Πηγή: https://www.shure.eu/products/microphones/sm58 

 
2. Πυκνωτικό μικρόφωνο  
Το πυκνωτικό μικρόφωνο ή αλλιώς condenser microphone 
βασίζεται σε ηλεκτροστατικό φαινόμενο πυκνωτή και αποτελείται 
από ένα διάφραγμα πάχους από 30 ως 100μm στο πίσω μέρος του 
οποίου υπάρχει μία διάτρητη πλάκα από ηλεκτρικά αγώγιμο υλικό. 
Το διάφραγμα σε συνδυασμό με την πλάκα σχηματίζουν τους 
οπλισμούς ενός πυκνωτή για αυτό και απαιτείται τροφοδότηση από 
εξωτερική πηγή της τάσης των 9-50V. Τα ηχητικά κύματα πέφτουν 
πάνω στο διάφραγμα και το θέτουν σε κίνηση. Τα πυκνωτικά 
μικρόφωνα θεωρούνται καλύτερα σε σύγκριση με τα δυναμικά 
καθώς μπορούν να αποδώσουν σε πολύ μικρές συχνότητες, ο 
χρόνος απόκρισής τους είναι μικρότερος από τα δυναμικά (οπότε το 
ηχητικό σήμα χαρακτηρίζεται από περισσότερη ευκρίνεια) και 
καλύπτουν μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων. Το ίδιο μπορεί να πάρει 
τιμές από <1Hz ως 150kHz αλλά τα δημοφιλή μοντέλα έχουν εύρος 
από 20Hz-20kHz.  
 

 

Εικόνα 3: Αρχή λειτουργίας πυκνωτικού μικροφώνου 

Πηγή: https://www.mediacollege.com/audio/microphones/condenser.html 

Πρέπει να σημειωθεί ότι αναλόγως ο μέγεθος του διαφράγματος των 

πυκνωτικών μικροφώνων, χωρίζονται σε αυτά μικρού διαφράγματος 

(περίπου 12.5 mm) και σε αυτά μεγάλου διαφράγματος (περίπου 

25.5 mm). 

https://www.shure.eu/products/microphones/sm58
https://www.mediacollege.com/audio/microphones/condenser.html


 
 

Εικόνα 4: Διάγραμμα απόκρισης συχνοτήτων του δημοφιλούς μοντέλου KM 184 της εταιρίας 
Neumann Πηγή:  https://www.neumann.com/homestudio/en/km-184 

 

Στερεοφωνικές τεχνικές  
Με την λέξη στερεοφωνία ορίζουμε την μορφή του ηχητικού 
σήματος, που έχει καταγραφεί με δύο ή περισσότερα μικρόφωνα 
ώστε να δημιουργεί αίσθηση ευρύ πεδίου κατά την αναπαραγωγή 
του. Η ίδια, προαπαιτεί την αναπαραγωγή από σύστημα stereo (left-
right) ηχείων ή από ακουστικά και (κατά την ηχογράφηση), την 
σωστή τοποθέτηση των μικροφώνων με βάση τις παρακάτω 
στερεοφωνικές τεχνικές. 
 
1. XY 
2. ORTF 
3. NOS 
4. Stereosonic 
5. MS 
6. Spaced A-B 
 
Ο παρακάτω πίνακας αναγράφει τον τύπο του μικροφώνου που 
χρησιμοποιείται από την κάθε τεχνική καθώς και την σωστή κλίση 
που πρέπει να σχηματίζουν και απόσταση που πρέπει να απέχουν. 

https://www.neumann.com/homestudio/en/km-184


 

Εικόνα 5: Στερεοφωνικές τεχνικές 

Πηγή: https://www.prosoundweb.com/in-the-studio-stereo-microphone-techniques/ 

 

Από τις προαναφερθείσες τεχνικές, στις δράσεις που έλαβα μέρος, 

χρησιμοποιήθηκαν οι 1) ORTF, 2) A-B, 3) Stereo 30, 4)XY. 
 
 
 
Κεφάλαιο 2ο 

Παρουσίαση δράσεων 
 

https://www.prosoundweb.com/in-the-studio-stereo-microphone-techniques/


Η παρουσίαση των δράσεων του εργαστηρίου «ΤΕΧΝΕΣ – ArtsLab» 

που συμμετείχα ως τεχνική υποστήριξη αναπτύσσεται με 

χρονολογική σειρά.  

 

Δράση πρώτη: 

Στις 18 Οκτωβρίου 2019, το εργαστήριο «ΤΕΧΝΕΣ – ArtsLab» 

ανέλαβε την πολυκαναλική ηχογράφηση της συναυλίας με τίτλο 

‘JOHANNES BRAHMS: ΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΡΕΚΒΙΕΜ’. Η συναυλία 

πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της κρατικής ορχήστρας 

Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής 

Θεσσαλονίκης. Στην συναυλία συμμετείχαν η κρατική συμφωνική 

ορχήστρα Θεσσαλονίκης, σολίστες (σοπράνο και βαρύτονος),  η 

μικτή χορωδία Θεσσαλονίκης και η χορωδία καθεδρικού ναού 

Βρέμης. 

Για την ηχογράφηση του συνόλου, χρησιμοποιήθηκε ψηφιακός 

σταθμός επεξεργασίας ήχου (DAW: Digital Audio Workstation) σε 

συνδυασμό με αναλογικό ηχογραφητή. Το λογισμικό DAW που 

χρησιμοποιήθηκε είναι το REAPER της εταιρίας Cockos, ενώ ο 

αναλογικός ηχογραφητής είναι της εταιρίας Zoom. 

Για την βέλτιστη ποιότητα και το στήσιμο του εξοπλισμού η ομάδα 

του εργαστηρίου συμμετείχε σε γενική πρόβα, πριν από την οποία 

έγινε η τοποθέτηση των μικροφώνων, η δρομολόγηση των γραμμών 

και ο τελικό έλεγχος για την λειτουργικότητα του συστήματος. 

Η τοποθέτηση μικροφώνων και η δρομολόγηση έγινε με τον εξής 

τρόπο: 

Προς κάρτα ήχου: 

1-4: Βιολί Ι, Βιολί ΙΙ, Βιόλα, Βιολοντσέλο – πυκνωτικά μικρού 

διαφράγματος 

5&6: Κοντραμπάσο, Άρπα I - πυκνωτικά μεγάλου διαφράγματος 

7-13: Κόρνα, Φλάουτο, Όμποε, Κλαρινέτο, Φαγκότο, Τρομπέτα, 

Τρομπόνι - πυκνωτικά μικρού διαφράγματος 



14: Κρουστά - πυκνωτικό μεγάλου διαφράγματος 

15&16: σολίστες φωνή – δυναμικά μικρόφωνα 

Προς ηχογραφητή: 

1&2: Κεντρικό Left-Right  με χρήση δύο πυκνωτικών μικρού 

διαφράγματος σε τεχνική ORTF 

3: Κλαβινόβα – Μέσω D.I. box 

4: Άρπα II – πυκνωτικό μεγάλου διαφράγματος 

5-8: Χορωδία: τέσσερα πυκνωτικά μεγάλου διαφράγματος – ένα για 

κάθε φωνή της χορωδίας (σε τεχνική A-B) 

Η δρομολόγηση του ηχητικού σήματος ακολούθησε την πορεία: 

Μικρόφωνο        Splitter            Κάρτα ήχου        DAW 

                                                  Ηχογραφητής 

                                                  Σύστημα P.A.              

Δράση δεύτερη: 

Στις 8 Νοεμβρίου 2019, το εργαστήριο «ΤΕΧΝΕΣ – ArtsLab» 

ανέλαβε την πολυκαναλική ηχογράφηση της συναυλίας με τίτλο 

‘ΘΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ’. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε υπό την 

αιγίδα της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον 

Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Στην συναυλία 

συμμετείχαν η κρατική συμφωνική ορχήστρα Θεσσαλονίκης και 

σολίστες στο πιάνο και στα κρουστά. 

Για την ηχογράφηση του συνόλου, χρησιμοποιήθηκε ψηφιακός 

σταθμός επεξεργασίας ήχου (DAW: Digital Audio Workstation) σε 

συνδυασμό με δύο αναλογικούς ηχογραφητές. Το λογισμικό DAW 

που χρησιμοποιήθηκε ήταν το REAPER της εταιρίας Cockos, οι 

αναλογικοί ηχογραφητές της εταιρίας Zoom και οι κάρτες ήχου της 

εταιρίας Focusrite. 



Χρησιμοποιήθηκαν: ένας ηχογραφητής με δύο υποδοχές, ένας 

ηχογραφητής με οκτώ υποδοχές καθώς επίσης δύο κάρτες ήχου 

που δρομολογούσαν το ηχητικό σήμα προς το DAW.  

Το εργαστήριο συμμετείχε σε γενική πρόβα, πριν από την οποία 

έγινε η τοποθέτηση των μικροφώνων, η δρομολόγηση των σημάτων 

και ο τελικό έλεγχος για την λειτουργικότητα του συστήματος. 

Η τοποθέτηση μικροφώνων και η δρομολόγηση έγινε με τον εξής 

τρόπο: 

Προς ηχογραφητή 1: 

1&2: Κεντρικό Left-Right  με χρήση δύο πυκνωτικών μικρού 

διαφράγματος σε τεχνική XY 

Προς ηχογραφητή 2: 

1&2: Πιάνο – δύο πυκνωτικά μικρού διαφράγματος σε τεχνική Α-Β με 

απόσταση 15cm 

3&4: Κρουστά – δύο πυκνωτικά μεγάλου διαφράγματος 

5: Ντραμ σετ – πυκνωτικό μεγάλου διαφράγματος 

6: Μαρίμπα: πυκνωτικό μικρού διαφράγματος 

7: Άρπα: πυκνωτικό μεγάλου διαφράγματος 

Προς κάρτα ήχου 1: 

1-4: Βιολί Ι, Βιολί ΙΙ, Βιόλα, Βιολοντσέλο – πυκνωτικά μικρού 

διαφράγματος 

5: Κοντραμπάσο - πυκνωτικό μεγάλου διαφράγματος 

6&7: Φλάουτο, Όμποε - πυκνωτικά μικρού διαφράγματος 

Προς κάρτα ήχου 2: 

1-6: Κόρνα, Κλαρινέτα, Φαγκότα, Τρομπέτα, Τρομπόνια, Τούμπα - 

πυκνωτικά μικρού διαφράγματος 

7-9: Μαρίμπα, Καμπάνες, Timpani - πυκνωτικά μεγάλου 

διαφράγματος 



10: λοιπά κρουστά - πυκνωτικό μεγάλου διαφράγματος 

Η δρομολόγηση του ηχητικού σήματος ακολούθησε την πορεία: 

Μικρόφωνο        Splitter            Κάρτες ήχου        DAW 

                                                  Ηχογραφητής 1 

                                                  Ηχογραφητής 2 

                                                  Σύστημα P.A.  

Δράση τρίτη: 

Στις 22 Νοεμβρίου 2019, το εργαστήριο «ΤΕΧΝΕΣ – ArtsLab» 

ανέλαβε την εγκατάσταση εξοπλισμού στο Αμφιθέατρο Τελετών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Αρχικά τοποθετήθηκε μία αναλογική κονσόλα 22 καναλιών της 

εταιρίας Soundcraft. Για την τοποθέτηση της ίδιας στον χώρο, 

απαραίτητη ήταν η απομάκρυνση των παλιών-χαλασμένων 

καλωδίων και εξαρτημάτων καθώς επίσης και η σωστή διαρρύθμιση 

του υπάρχοντος εξοπλισμού στον χώρο. 

Επιπροσθέτως, τοποθετήθηκε καινούριο καλώδιο πολλαπλών 

πυρήνων (multicore stage box) που οδηγούσε το σήμα από την 

σκηνή του αμφιθεάτρου στο μέρος όπου εργάζονται οι ηχολήπτες. Η 

προσαρμογή του μήκους των καλωδίων XLR και TRS/TS ήταν 

απαραίτητη. 

Τέλος, εγκαταστάθηκε επεξεργαστής σήματος (signal processor) της 

εταιρίας DBX αφενός για να λειτούργει ως διαχωριστής σήματος 

(τύπου splitter) και αφετέρου ως σύστημα διαχωρισμού συχνοτήτων 

(τύπου crossover). Στον ίδιο, συνδέθηκαν οι έξοδοι (Master Left-

Right) της κονσόλας, οι έξοδοι για τα ηχεία του αμφιθεάτρου καθώς 

επίσης και λάπτοπ (μέσω usb) για την ακουστική ρύθμιση του 

χώρου. Ελέχθησαν τα σημεία συντονισμού του χώρου, ο χρόνος 

καθυστέρησης των ηχείων για να αποφευχθεί η ακύρωση φάσης σε 

διάφορα σημεία του χώρου και η καμπύλη ‘χροιάς’ του αμφιθεάτρου. 

Δράση τέταρτη: 



Στις 18 Δεκεμβρίου 2019, το εργαστήριο «ΤΕΧΝΕΣ – ArtsLab» 

ανέλαβε την ηχητική κάλυψη της χριστουγεννιάτικης συναυλίας του 

τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Στην ίδια συμμετείχαν φοιτητές του μαθήματος ‘Βασικές 

Αρχές Φωνητικής Αγωγής Ι’ ως χορωδοί, σολίστες μονωδίας καθώς 

επίσης και συνοδός σε ηλεκτρικό πιάνο.  

Για την ηχητική κάλυψη χρησιμοποιήθηκε φορητό σύστημα P.A. 

αποτελούμενο από δύο παθητικά ηχεία και μία αυτοενισχυόμενη 

κονσόλα. Ο ήχος της μικτής χορωδίας ελήφθη από τέσσερα 

πυκνωτικά μικρόφωνα μικρού διαφράγματος τα οποία 

τοποθετήθηκαν σε τεχνική Α-Β – ένα για κάθε φωνή της χορωδίας. 

Έπειτα, ο ήχος του ηλεκτρικού πιάνο οδηγήθηκε στην κονσόλα μέσω 

D.I. box. Τέλος, για τους μονωδούς-σολίστες τοποθετήθηκε ένα 

δυναμικό μικρόφωνο στον χώρο. Τα ηχητικά σήματα 

δρομολογήθηκαν στην κονσόλα, όπου και επεξεργάστηκαν 

προκειμένου να αποφευχθεί η ενίσχυση αχρείαστων περιοχών 

συχνοτήτων.  

Δράση πέμπτη: 

Στις 13 Ιανουαρίου 2020, το εργαστήριο «ΤΕΧΝΕΣ – ArtsLab» 

ανέλαβε την ηχογράφηση της συναυλίας με τίτλο ‘VIVA CLASSICA: 

Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας & Χορωδία τΜΕΤ’. Η συναυλία 

πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και  

συνδιοργανώθηκε από το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον Οργανισμό Μεγάρου 

Μουσικής Θεσσαλονίκης. Στην συναυλία συμμετείχαν η συμφωνική 

ορχήστρα του ΤΜΕΤ και μικτή χορωδία. 

Για την ηχογράφηση του συνόλου, χρησιμοποιήθηκε ένας 

αναλογικός ηχογραφητής της εταιρίας Zoom που δέχεται οκτώ 

υποδοχές. 

Η τοποθέτηση μικροφώνων και η δρομολόγηση έγινε με τον εξής 

τρόπο: 

1&2: Κεντρικό Left-Right με χρήση δύο πυκνωτικών μικρού 

διαφράγματος σε τεχνική ORTF  



3&4: Κεντρικό Left-Right με χρήση ενός stereo μικροφώνου μεγάλων 

διαφραγμάτων με άνοιγμα 30 

5&6: Χορωδία – δύο πυκνωτικά μικρού διαφράγματος σε τεχνική 

ORTF 

Το ηχητικό σήμα που ελήφθη μέσω των μικροφώνων οδηγήθηκε 

απευθείας στον αναλογικό ηχογραφητή χωρίς παρέμβαση splitter ή 

κάποιου επεξεργαστή. 

 

  



Πηγές 
 

https://www.uom.gr/about/logotypa-toy-panepisthmioy 
https://www.mediacollege.com/audio/microphones/dynamic.html 
https://www.shure.eu/products/microphones/sm58 
https://www.mediacollege.com/audio/microphones/condenser.html 
https://www.neumann.com/homestudio/en/km-184 
https://www.prosoundweb.com/in-the-studio-stereo-microphone-techniques/ 
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Εικόνα 1: Σύστημα ηχογράφησης κατά την ηχογράφηση της συναυλίας 

‘JOHANNES BRAHMS: ΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΡΕΚΒΙΕΜ’ 

 
Εικόνα 2: Splitter του ΜΜΘ κατά την ηχογράφηση της συναυλίας ‘JOHANNES 

BRAHMS: ΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΡΕΚΒΙΕΜ’ 



 
 
 

 
Εικόνα 3: Στερεοφωνική τεχνική ORTF κατά την ηχογράφηση της συναυλίας 

‘VIVA CLASSICA: Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας & Χορωδία τΜΕΤ’ 

 

 

 

Εικόνα 4: Κεντρικό X-Y (πάνω) κατά την ηχογράφηση της συναυλίας ‘ΘΕΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ’ 


