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Εισαγωγή 

 

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι να διερευνήσει το χώρο της 

ηχοληψίας όσον αφορά την ηχογράφηση του ακορντεόν. Αυτό θα επιτευχθεί αρχικά 

µε µία βιβλιογραφική έρευνα, αλλά και µερικές πειραµατικές ηχογραφήσεις που 

έγιναν στο στούντιο του πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Στα δύο πρώτα κεφάλαια θα γίνει η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Θα  

αναφερθούν διάφορες ορολογίες όσον αφορά το ακορντεόν, τα µικρόφωνα, τη 

στερεοφωνία και τις στερεοφωνικές τεχνικές. 

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο, θα γίνει αναφορά στο ακορντεόν σαν 

όργανο. Συγκεκριµένα θα εξεταστούν τα µέρη από τα οποία αποτελείται, ο τρόπος µε 

τον οποίο παράγεται ο ήχος του, όπως και το ηχητικό του φάσµα. Επίσης θα 

αναφερθούν τα είδη των ακορντεόν που υπάρχουν και οι διαφορές τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα γίνει αναφορά στα χαρακτηριστικά των µικροφώνων 

και κυρίως εκείνων που χρησιµοποιούνται για ηχογράφηση οργάνων σε στούντιο. Θα 

αναφερθεί ο όρος στερεοφωνία, πως ορίζεται και σε τι εξυπηρετεί. Επίσης, θα  

περιγραφούν οι υπάρχουσες στερεοφωνικές τεχνικές και θα αναλυθούν οι διαφορές 

µεταξύ τους και η χρησιµότητα της καθεµιάς.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, αρχικά, θα αναφερθούν οι τεχνικές ηχογράφησης του 

ακορντεόν που ήδη χρησιµοποιούνται. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στην 

πειραµατική ηχογράφηση που έγινε στο συγκεκριµένο στούντιο. Θα αναφερθούν  

ποια είδη µικροφώνων χρησιµοποιήθηκαν για να γίνει η ηχογράφηση και ποιο 

πρόγραµµα του υπολογιστή χρησιµοποιήθηκε, αφού η ηχογράφηση ήταν ψηφιακή. 

Επίσης, θα αναφερθούν αναλυτικά και θα σχολιαστούν οι τεχνικές µε τις οποίες έγινε 
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η ηχογράφηση και το έργο πάνω στο οποίο έγινε, όπως επίσης και ο τύπος του 

ακορντεόν. 

Στο τέλος και σαν επίλογο µετά από µια σύνοψη όλων των πληροφοριών που 

αναφέρθηκαν, θα γίνουν κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα που θα µπορούσε 

να γίνει, ώστε να υπάρξει µια ολοκληρωµένη άποψη για τους τρόπους ηχογράφησης 

του ακορντεόν. 
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1.1 Η ιστορία του ακορντεόν 

 

Το ακορντεόν είναι ένα από τα διάφορα είδη οργάνων που χρησιµοποιούν 

µεταλλικές ή καλαµένιες γλωσσίδες, οι οποίες ενεργοποιούνται από τον αέρα µιας 

φυσούνας (βλ. Παράρτηµα σ.75-79). Πρόγονος των αερόφωνων οργάνων µε 

γλωσσίδες είναι το κινέζικο όργανο Cheng, που παίζεται µε το στόµα και από το 1777 

άρχισε να χρησιµοποιείται και στην Ευρώπη. Η βασική µορφή του ακορντεόν µε 

φυσούνα, χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Friedrich Buschmann το 1822 

στο Βερολίνο1. Σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές2, το 1829 ο Cyril Demian πρόσθεσε 

στα µπάσα (αριστερό τµήµα) τις συγχορδίες και κατέθεσε αυτή την πατέντα µε το 

όνοµα “accordeon”3, στις 6 Μαΐου 1829.  

Το ακορντεόν, όπως και κάποια άλλα παρόµοια όργανα (Concertina, Badoneon 

κ. ά.),  ανήκει στην οµάδα των αερόφωνων οργάνων. Παίζεται συµπιέζοντας και 

επεκτείνοντας την φυσούνα και πατώντας τα πλήκτρα του. Έτσι επιτρέπει στον αέρα 

να περνάει ανάµεσα από τις γλωσσίδες (φωνές) και να παράγει ήχο, µεµωνοµένες 

νότες ή συγχορδίες.  

 

                                                
1 Accordion http://en.wikipedia.org/wiki/Accordion 
 
2 Invention and the development of the accordion  

http://www.accordions.com/index/his/his_inv_dev.shtml,  

Accordion’s History http://en.wikipedia.org/wiki/Accordion#History, Μελισσανίδης (2005), Billard & 

Roussin (1991) 
3 Προφανώς η ονοµασία προέρχεται από την αγγλική λέξη chord που σηµαίνει συγχορδία και accord 

που σηµαίνει εναρµονίζω. 
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Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες4:  

 Το διατονικό, όπου κάθε πλήκτρο βγάζει άλλη νότα στο άνοιγµα και 

άλλη στο κλείσιµο της φυσούνας και συνήθως µπορεί να παίξει µόνο σε 

µία τονικότητα. 

 Το χρωµατικό, τα πλήκτρα του είναι κουµπιά και έχει ολόκληρο το 

εύρος από τις δώδεκα νότες. Το βρίσκουµε και στη Ρωσία µε το όνοµα 

Bayan και µικρές κατασκευαστικές διαφορές. 

 Το πιάνο ακορντεόν, όπου το πληκτρολόγιό του είναι παρόµοιο µε αυτό 

του πιάνου. 

Τα όργανα που επικράτησαν µέχρι και σήµερα µε την ονοµασία ακορντεόν είναι 

τα δύο τελευταία. Το ακορντεόν αποτελείται από δύο τµήµατα, το δεξί και το 

αριστερό και από τη φυσούνα που τα ενώνει.  

 

1.2 Το δεξί τµήµα  

Tα βασικά µέρη του δεξιού τµήµατος είναι τα εξής: 

 Το δεξί πληκτρολόγιο, µε πλήκτρα πιάνου ή µε κουµπιά 

 Η σειρές µε τις µεταλλικές γλωσσίδες (βλ. Παράρτηµα σ.74 ) 

 Τα ρετζίστρα (register) 

 Η στερέωση των λουριών και τα λουριά µε τα οποία µένει σταθερό το 

όργανο πάνω στον εκτελεστή. 

 

 

                                                
4 The fascinating history of the accordion http://www.petosa.com/acc/info/ac_info0.html 
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1.2.1 Δεξί πληκτρολόγιο 

 

Στο δεξί πληκτρολόγιο πατώντας ένα πλήκτρο, ηχεί πάντα ένας φθόγγος 

(λαµβάνοντας υπόψιν ότι έχουµε ενεργοποιήσει µόνο µία σειρά γλωσσίδων). Με το 

πάτηµα του πλήκτρου, σηκώνεται η τάπα του αντίστοιχου τόνου5 και αφήνει ανοιχτή 

µία οπή από όπου περνάει ο αέρας (Σχήµα 1.1). Ακόµη και αν έχουµε πατήσει όλα τα 

πλήκτρα, οι οπές των µη ενεργοποιηµένων γλωσσίδων παραµένουν κλειστές. 

Ανάλογα µε τον αριθµό των σειρών των γλωσσίδων, έχουµε και αριθµό ταπών. Σε 

ένα ακορντεόν µε Cassotto6 έχουµε τέσσερις σειρές γλωσσίδων, άρα τέσσερις οπές 

ανά πλήκτρο. 

 Μία για τον τόνο 4΄ (µία οκτάβα χαµηλότερα από τη βασική σειρά, 

εκτός του Cassotto) 

 Μία για τον τόνο 8΄ (βασική σειρά, εκτός του Cassotto) 

 Μία για τον τόνο 8΄ (βασική σειρά, εντός του Cassotto) 

 Μία για τον τόνο 16΄ (µία οκτάβα ψηλότερα από τη βασική σειρά, εντός 

του Cassotto) 

 Έτσι, για κάθε πλήκτρο έχουµε δύο τάπες, στις οποίες αντιστοιχούν από δύο οπές. 

                                                
5 Η τάπα του κάθε τόνου συνδέεται µε το πλήκτρο µε ένα µοχλό.  

 
6 Το Cassotto είναι ένας επιπλέον θάλαµος από όπου περνάει ο ήχος και έπειτα από διάφορες 

ανακλάσεις, αλλάζει το ηχόχρωµά του. Ενισχύονται οι χαµηλές συχνότητες και φιλτράρονται οι 

υψηλές ώστε ο ήχος που παράγεται να είναι πιο «στρογγυλός», πιο απαλός.  «Τα όργανα µε Cassotto 

έχουν ακόµη ένα µοχλό για τη σειρά γλωσσίδων στο Cassotto. Είναι κάθετος στο µοχλό της τάπας του 

τόνου (ορθή γωνία) που βρίσκεται εκτός του Cassotto.» Μελισσανίδης (2005:19), Βλ. Παράρτηµα σ.67 
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Σχήµα 1.1  

 

1.2.1.1 Πληκτρολόγιο πιάνου 

 

Τοποθετήθηκε για πρώτη φορά στο ακορντεόν το 1852 από τον Bouton7. Από 

τότε µέχρι σήµερα δεν έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα, ωστόσο όµως, παραµένει σταθερό 

στις προτιµήσεις των ακορντεονιστών. Τα πλήκτρα του έχουν ίδια διάταξη µε αυτά 

του πιάνου, αλλά έχουν πιο µικρό πλάτος. Η έκταση του πληκτρολογίου ποικίλει 

ανάλογα µε το µέγεθος του οργάνου. Ο µέγιστος αριθµός πλήκτρων που µπορεί να 

φτάσει είναι 45, από τη νότα µι έως και τη νότα ντο, περίπου τρισήµιση οκτάβες 

(χωρίς τη χρήση των ρετζίστρων). 

 

Σχήµα 1.2 Έκταση Δεξιού πληκτρολογίου 

                                                
7 Piano accordions http://www.accordions.com/index/how/pia/how_pia.shtml, Billard & Roussin 

(1991) 
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1.2.1.2 Πληκτρολόγιο µε κουµπιά 

 

 

Το χρωµατικό ακορντεόν χρησιµοποιήθηκε αρχικά το 1850 από τον F.Walter, 

σαν µία εξέλιξη του διατονικού ακορντεόν που υπήρχε εκείνη την περίοδο8. Είχε 

έκταση 46 νότες της χρωµατικής σκάλας. Στην πορεία των χρόνων εξελίχθηκε, 

φτάνοντας σήµερα να έχει µέχρι και έξι σειρές µε 64 νότες. Η τέταρτη, πέµπτη και 

πιο σπάνια η έκτη σειρά, επαναλαµβάνουν τις νότες των τριών πρώτων σειρών, 

προσφέροντας πολλά πλεονεκτήµατα όσον αφορά το δακτυλοθεσία. Συνολικά έχουµε 

105 κουµπιά που σύµφωνα µε διάφορους µελετητές9, είναι διατεταγµένα σε τρεις έως 

έξι κάθετες σειρές. Είναι µετατοπισµένα µε κενά µεταξύ τους, ώστε ανά δύο σειρές 

να βρίσκονται στην ίδια οριζόντια ευθεία. Σήµερα υπάρχουν δύο κύρια συστήµατα 

διάταξης των κουµπιών. 

 Το σύστηµα C-Griff,  στο οποίο η χρωµατική σκάλα έχει ανιούσα 

φορά από την άκρη της ταστιέρας προς τα µέσα. (Σχήµα 1.3) 

 Το σύστηµα B-Griff, στο οποίο η χρωµατική σκάλα έχει ανιούσα φορά 

από την τρίτη σειρά προς την πρώτη, δηλαδή προς την έξω µεριά της 

ταστιέρας. (Σχήµα 1.4) 

Επιπλέον υπάρχουν και άλλες παραλλαγές.  

 Α-Griff, το οποίο είναι όµοιο µε το σύστηµα C-Griff, µόνο που το ντο 

βρίσκεται στη 3η σειρά. Το συγκεκριµένο παίζεται µόνο στη 

Φινλανδία. 

 Ένας συνδυασµός C-Griff για το δεξί πληκτρολόγιο και B-Griff για το 

αριστερό (βλ. 1.3.1.1), σύστηµα διαδεδοµένο στην Πολωνία. 
                                                
8 Chromatic accordions http://www.accordions.com/index/how/but/how_but.shtml  
9 Accordion http://en.wikipedia.org/wiki/Accordion, Μελισσανίδης (2005) 
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Σχήµα 1.3 

 

Σχήµα 1.4 
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Σχήµα 1.5 

 

Τα κουµπιά σε αναλογία µε τα πλήκτρα πιάνου, είναι και αυτά ασπρόµαυρα µε την 

ίδια αντιστοιχία, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 1.5. Τα άσπρα κουµπιά αντιστοιχούν 

σε καθαρές νότες, ενώ τα µαύρα σε αλλοιωµένους φθόγγους. Η έκτασή του είναι:  

 

Σχήµα 1.6 Έκταση πληκτρολογίου µε κουµπιά 
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1.2.2 Σειρές γλωσσίδων στο δεξί πληκτρολόγιο 

 

Σύµφωνα µε διάφορες µελέτες10 oι σειρές γλωσσίδων αποτελούνται από δύο 

µεταλλικά ελάσµατα για κάθε φθόγγο. Ένα για τον αναρροφητικό αέρα (άνοιγµα της 

φυσούνας) και ένα για τον πιεστικό αέρα (κλείσιµο της φυσούνας). Ανάλογα µε τον 

τύπο του οργάνου, υπάρχουν ακορντεόν µέχρι και µε πέντε σειρές από γλωσσίδες.  

 Μία βασική σειρά γλωσσίδων 8΄, όπου οι φθόγγοι ηχούν στην ίδια 

ακριβώς θέση µε αυτή που γράφονται στο πεντάγραµµο.  

 Μία δεύτερη σειρά 8΄ (κουρδισµένη σε ταυτοφωνία ή λίγο ψηλότερα 

8◦), µε το αποτέλεσµα να παράγεται διακρότηµα, γνωστό ως vibrato.  

 Μία τρίτη σειρά γλωσσίδων 16΄, είναι κουρδισµένη και ηχεί µία 

οκτάβα χαµηλότερα από ότι γράφεται. 

 Μία τέταρτη σειρά γλωσσίδων 4΄, είναι κουρδισµένη µία οκτάβα 

ψηλότερα από ότι γράφεται. 

 Μία πέµπτη σειρά 8΄(κουρδισµένη σε ταυτοφωνία ή λίγο χαµηλότερα 

8�), που σε συνδυασµό µε τις άλλες δύο σειρές 8΄, έχουµε ακόµη πιο 

ισχυρό vibrato. Το παρόν είναι χαρακτηριστικό των ακορντεόν 

γαλλικής κατασκευής. 

Επίσης, αναλόγως µε την κατασκευή, υπάρχουν όργανα µε µία σειρά γλωσσίδων 8΄ 

σε Cassotto.  

Οι γλωσσίδες αυτές έχουν διάφορους τρόπους κατασκευής, οι οποίοι 

επηρεάζουν άµεσα και την ποιότητα του ήχου. Μπορούν να είναι φτιαγµένες εξ’ 

ολοκλήρου από µηχανές, αρχικά κατασκευασµένες στο εργοστάσιο αλλά τελειωµένες 

                                                
10 Accordion Terminology http://www.accordions.com/index/gen/ter/gen_ter.shtml, Μελισσανίδης 

(2005) 
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στο χέρι, ή εντελώς χειροποίητες. Οι τελευταίες είναι και αυτές που δυνάµει 

προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα ήχου. 

 

 

1.2.3 Συστοιχίες των ρετζίστρων 

 

Σύµφωνα µε τον Μελισσανίδη (2005), τα ρετζίστρα είναι κάποιοι διακόπτες που 

ενεργοποιούν κάθε φορά τις εκάστοτε σειρές γλωσσίδων. Βρίσκονται δίπλα από τη 

σειρά των πλήκτρων, στη βάση από το καπάκι προστασίας του δεξιού µέρους. Η 

σειρά διάταξης των ρετζίστρων δεν είναι τυποποιηµένη και διαφέρει από όργανο σε 

όργανο, ακόµη και της ίδιας κατασκευαστικής εταιρίας. Για πιο εύκολη χρήση των 

ρετζίστρων, έχουµε ακορντεόν µε επαναλαµβανόµενα ρετζίστρα ώστε να αλλάζουν 

από διαφορετικές θέσεις του χεριού. Επίσης, ρετζίστρα που βρίσκονται στο πάνω 

µέρος της ταστιέρας και αλλάζουν µε το πηγούνι (βλ. Παράρτηµα σ. 68&75). Η 

χαρακτηριστική σηµειογραφία για τα ρετζίστρα είναι ένας κύκλος χωρισµένος σε 

τρία µέρη (Σχήµα 1.7). «Μία τελεία στο εκάστοτε τµήµα δηλώνει ποια σειρά 

γλωσσίδων ενεργοποιείται, ενώ για το συνδυασµό των σειρών βάζουµε αντίστοιχα 

περισσότερες τελείες στα κυκλικά τµήµατα», Μελισσανίδης (2005:38).  

 

Σχήµα 1.7 
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Σχήµα 1.8 
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Ανάλογα µε τις σειρές γλωσσίδων υπάρχουν και οι αντίστοιχες επιλογές ρετζίστρων.  

Για παράδειγµα σε ένα ακορντεόν µε τρεις σειρές γλωσσίδων (χαµηλή 16΄, βασική 8΄, 

και ψηλή 4΄) έχουµε τους εξής συνδυασµούς (όπως φαίνονται και στο Σχήµα 1.8): 

 

1. Χαµηλή Βασική Ψηλή  

2. Χαµηλή Βασική  

3. Χαµηλή   

4. Χαµηλή  Ψηλή 

5.  Βασική Ψηλή 

6.  Βασική  

7.   Ψηλή 

 

 

1.3  Το αριστερό τµήµα 

 
Τα βασικά µέρη του αριστερού τµήµατος, που λέγεται και τµήµα των µπάσων, 

είναι τα εξής: 

 Το αριστερό πληκτρολόγιο µονοφωνικό (ένα κουµπί ισοδυναµεί µε ένα 

φθόγγο) ή πολυφωνικό (όπου πατώντας ένα κουµπί ακούγεται µία 

συγχορδία) 

 Η σειρά µεταλλικών γλωσσίδων 

 Τα ρετζίστρα των µπάσων  

 Ο µετατροπέας (Converter) που αλλάζει το µονοφωνικό πληκτρολόγιο 

σε πολυφωνικό και αντιστρόφως 

 Η βαλβίδα ελεύθερου αέρα 

 Το λουρί µπάσων ή χειρός 
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1.3.1  Αριστερό πληκτρολόγιο 

 

Το αριστερό πληκτρολόγιο αποτελείται αποκλειστικά από κουµπιά. Ο τρόπος 

παραγωγής ήχου είναι και εδώ ο ίδιος. Πατώντας ένα κουµπί σηκώνεται µία τάπα και 

απελευθερώνει µία ή περισσότερες οπές, αναλόγως µε τον τύπο ακορντεόν που 

έχουµε. Υπάρχουν ακορντεόν µε:  

 ένα µονοφωνικό πληκτρολόγιο (ονοµάζεται και ακορντεόν µε µελωδικά 

µπάσα) 

  µε ένα πληκτρολόγιο προκαθορισµένων µπάσων µε συγχορδίες 

(σύστηµα Stradella, όπου πατώντας ένα κουµπί ακούγεται µια ολόκληρη 

συγχορδία)  

 και µε τους δύο τύπους µπάσων. 

Ο αριθµός των µπάσων ποικίλει και είναι ουσιαστικά αυτός που χαρακτηρίζει 

το µέγεθος του ακορντεόν. Ξεκινάει από δώδεκα µπάσα11, µία σειρά µε νότες και µία 

µε µείζονες συγχορδίες και φτάνει µέχρι τα εκατόν εξήντα µπάσα12.  

 

1.3.1.1 Μονοφωνικό πληκτρολόγιο 

 

Το συγκεκριµένο πληκτρολόγιο επιτρέπει στον εκτελεστή να παίζει µελωδίες σε 

διάφορες οκτάβες, αλλά και να δηµιουργεί συγχορδίες. Μοιάζει πάρα πολύ ως προς 

τη δοµή και την κατασκευή του, µε αυτό του δεξιού χεριού, που είναι ουσιαστικά ο 

αντικατοπτρισµός των συστηµάτων B-Griff και C-Griff. Έχουµε τέσσερις σειρές 

                                                
11 Accordion http://en.wikipedia.org/wiki/Accordion  
12 Για την έκταση των µπάσων βλ. Παράρτηµα σ. 78 
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µελωδικών µπάσων όπου η τέταρτη (από έξω προς τη φυσούνα) είναι η επανάληψη 

της πρώτης. Η πέµπτη σειρά έχει νότες οι οποίες έχουν διάστηµα πέµπτης καθαρής 

στον κάθετο άξονα. Η έκτη είναι η σειρά των κοντραµπάσων, µία τρίτη µεγάλη πάνω 

από τις νότες της πέµπτης σειράς στον οριζόντιο άξονα, ενώ στον κάθετο είναι και 

αυτές σε πέµπτες.  

 

1.3.1.2 Πληκτρολόγιο µε το σύστηµα Stradella (Standard Bass) 

  

Αυτό το πληκτρολόγιο αποτελείται από έξι σειρές, δύο µε µεµονωµένες νότες 

και τέσσερις µε συγχορδίες (Σχήµα 1.9). Στην έκτη σειρά, από τη µεριά της 

φυσούνας, έχουµε τη σειρά των κοντραµπάσων (βοηθητική σειρά) και στην πέµπτη 

έχουµε τη βασική σειρά µπάσων13. Σύµφωνα µε τον Μελισσανίδη (2005:53), «Τα 

µεµονωµένα µπάσα δεν υπερβαίνουν το διάστηµα µιας µεγάλης εβδόµης (δηλ. οι 

φθόγγοι εκτείνονται στα πλαίσια µιας οκτάβας)». Τα υπόλοιπα κουµπιά είναι 

επαναλήψεις αυτών. Οι επόµενες τέσσερις σειρές έχουν µε τη σειρά τις συγχορδίες 

µείζονα, ελάσσονα, µεθ’ εβδόµης και ελαττωµένη. Στον οριζόντιο άξονα όλες οι 

σειρές έχουν διάστηµα πέµπτης µεταξύ τους. (βλ. Παράρτηµα σ.71) 

 

Σχήµα 1.9 
                                                
13 Τα µπάσα της πέµπτης σειράς έχουν διάστηµα µικρής έκτης κάτω από αυτά της έκτης σειράς. 
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1.3.2 Σειρές γλωσσίδων στο αριστερό πληκτρολόγιο 

 

1.3.2.1 Μονοφωνικό πληκτρολόγιο 

 

Σύµφωνα µε τον Μελισσανίδη (2005), όπως στο δεξί τµήµα έτσι και εδώ, 

έχουµε µία βασική σειρά γλωσσίδων 8΄, όπου ο φθόγγος ακούγεται στο ίδιο σηµείο 

που γράφεται. Επίσης έχουµε µία σειρά γλωσσίδων 16΄, µε τους φθόγγους να ηχούν 

µία οκτάβα χαµηλότερα από τη βασική θέση. Ωστόσο, µπορούµε να συναντήσουµε 

διαφορές, ανάλογα µε τον τύπο του οργάνου, όπως µια επιπλέον σειρά 16΄, ή µια 

σειρά 4΄ κτλ. 

 

 

1.3.2.2 Πληκτρολόγιο Προκαθορισµένων µπάσων  

 

Σε αυτή την περίπτωση, έχουµε µία σειρά γλωσσίδων στα µεµονωµένα µπάσα, 

που αποτελείται από τους δώδεκα φθόγγους της χρωµατικής κλίµακας. Επιπλέον 

µπορεί να έχουµε µία σειρά στην υποκείµενη οκτάβα και από µία έως και τρεις σειρές 

γλωσσίδων, στην υπερκείµενη οκτάβα της βασικής σειράς. Όσον αφορά τις 

συγχορδίες, έχουµε µια σειρά γλωσσίδων των δώδεκα φθόγγων, αλλά 

χρησιµοποιούνται και µερικές από τις σειρές των µεµονωµένων µπάσων. 
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1.3.3 Ρετζίστρα του αριστερού πληκτρολογίου 

 

1.3.3.1 Μονοφωνικό πληκτρολόγιο 

 

Ακριβώς όπως και στην περίπτωση του δεξιού πληκτρολογίου, αναλόγως µε τον 

αριθµό των σειρών των γλωσσίδων, έχουµε και τις αντίστοιχες επιλογές των 

ρετζίστρων. Οι διακόπτες αλλαγής βρίσκονται ανάµεσα στην ταστιέρα και τη 

φυσούνα, χωρίς να είναι τυποποιηµένη η µεταξύ τους θέση. Μερικά ρετζίστρα µπορεί 

να υπάρχουν από δύο φορές για την ευκολότερη αλλαγή τους από τους ερµηνευτές. 

Στα µελωδικά µπάσα έχουµε τρεις επιλογές:  

 

1. Βασική Ψηλή  

2. Βασική  

3.  Ψηλή 

 

Άρα µε τη σηµειογραφία του κύκλου χωρισµένο στα δύο µέρη, έχουµε τους εξής 

συνδυασµούς:  

 

 

Σχήµα 1.10 

Ωστόσο υπάρχουν και κάποια µοντέλα (όπως Jupiter, Sirius) τα οποία δεν έχουν 

αυτά τα ρετζίστρα, αλλά έχουν διπλό 16΄ ή διπλή βασική φωνή (8΄). 
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1.3.3.2 Πληκτρολόγιο Προκαθορισµένων µπάσων 

 

Σε αυτή την περίπτωση έχουµε περισσότερες σειρές γλωσσίδων από τα 

µελωδικά µπάσα, άρα και περισσότερες επιλογές ρετζίστρων. Έτσι έχουµε τον 

χαρακτηριστικό κύκλο χωρισµένο σε τέσσερα τµήµατα (Σχήµα 1.11). Από κάτω προς 

τα πάνω έχουµε την υποκείµενη οκτάβα, τη βασική σειρά και δύο υπερκείµενες 

οκτάβες. 

 

Σχήµα 1.11 

 

 

1.3.4 Συνδυασµός των δύο πληκτρολογίων  

 

Υπάρχουν ακορντεόν που έχουν και τα δύο πληκτρολόγια µαζί, για µεγαλύτερη 

ευκολία. Η µία περίπτωση είναι να έχουµε τρεις επιπλέον σειρές µπάσων, δίπλα στην 

έκτη σειρά, ονοµαζόµενα Βαρύτονα µπάσα ή σύστηµα Bassetti (βλ. Παράρτηµα σ. 

72). Η άλλη περίπτωση είναι τα ίδια κουµπιά των συγχορδιών να µετατρέπονται σε 

µελωδικά και αντίστροφα, µε τον µετατροπέα (Converter) που βρίσκεται δίπλα στα 

ρεζτίστρα. (βλ. Παράρτηµα σ.76) 
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1.4 Φυσούνα 

 

Η φυσούνα αποτελεί ουσιαστικά την «ψυχή» του ακορντεόν. Από αυτή 

ενεργοποιείται ο αέρας και περνώντας µέσα από τις γλωσσίδες, προκαλεί την 

ταλάντωσή τους και παράγεται ήχος. Με τη φυσούνα ο ερµηνευτής µπορεί να ελέγξει 

την έκφραση, τις δυναµικές, τους τονισµούς, ακόµη και το φραζάρισµα ενός έργου14.  

 

 

                                                
14 Accordion terminology, http://www.accordions.com/index/gen/ter/gen_ter.shtml  
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1.5 Η ακουστική του ακορντεόν  

 

1.5.1 Ταλάντωση της γλωσσίδας 

 

Κατά τον Μελισσανίδη (1997), βασική πηγή ήχου στο ακορντεόν θεωρείται ο 

αέρας. Το ρεύµα αέρα περνά µέσα από το κανάλι ταλάντωσης της µεταλλικής 

γλωσσίδας και τη διεγείρει. Η µεταλλικές γλωσσίδες έχουν µεγαλύτερο πάχος στη 

βάση τους, ενώ είναι πιο λεπτές στην ταλαντευόµενη άκρη. Για τις υψηλές και 

µεσαίες συχνότητες, η άκρη της γλωσσίδας είναι πιο λεπτή. Στις χαµηλές συχνότητες 

η άκρη γίνεται πιο παχιά, ενώ στις γλωσσίδες των µπάσων υπάρχει στην 

ταλαντευόµενη άκρη «ένα επιπλέον κοµµάτι µάζας, το λεγόµενο αντίβαρο» 

Μελισσανίδης (1997:27) (Σχήµα 1.12).  

Για να κουρδιστεί το ακορντεόν, να ρυθµιστεί δηλαδή η συχνότητα ταλάντωσης 

της κάθε γλωσσίδας, πρέπει να µεταβληθεί το πάχος της. Μεταβάλλοντας 

(ακονίζοντας) τη βάση της, η συχνότητα ταλάντωσης ανεβαίνει, ενώ µεταβάλλοντας 

την άκρη της, η γλωσσίδα ταλαντεύεται µε µικρότερη συχνότητα. 

 

 

Σχήµα 1.12 
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1.5.2 Ακτινοβολία  ήχου 

 

Σύµφωνα µε τον Μελισσανίδη: «Η ακτινοβολία ήχου εντοπίζεται άµεσα εκεί 

που παράγεται ο ήχος στην ίδια τη µεταλλική γλωσσίδα και µάλιστα σε δύο 

διευθύνσεις: τη µία φορά στον εσωτερικό χώρο του οργάνου (µέσα στη φυσούνα), τη 

δε άλλη, δια µέσω των κυψελών και των οπών, προς τα έξω» (1997:39) (Σχήµα 1.13). 

Έχει παρατηρηθεί ότι  οι κυψέλες των γλωσσίδων, ενώ θα έπρεπε φαινοµενικά 

να ενισχύουν τον ήχο λειτουργώντας σαν αντηχείο, προκαλούν το φαινόµενο της 

απόσβεσης στους υψηλούς αρµονικούς. Μετά από πείραµα15, φαίνεται η διαφορά 

µεταξύ των δύο φασµάτων. Στο πρώτο, µε το µικρόφωνο άµεσα εκτεθειµένο στον 

ήχο των γλωσσίδων, ο ήχος είναι πιο δυνατός σε όλες τις συχνότητες. Στο δεύτερο 

που λαµβάνει τον ήχο απευθείας από την οπή, η ένταση του ήχου πέφτει στις ψηλές 

συχνότητες. (Σχήµα 1.14) 

 

 

Σχήµα 1.13 

 

                                                
15 Μελισσανίδης (1997) 
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Σχήµα 1.14 

 

1.5.3 Κατευθυντικότητα 

 

Με τον όρο κατευθυντικότητα του οργάνου αναφέρεται η ακτινοβολία του ήχου 

στο χώρο και η ένταση (σε dB) διαφόρων συχνοτήτων σε διαφορετικές γωνίες. 

Σύµφωνα µε τον Μελισσανίδη (1997) και έπειτα από κάποιες πειραµατικές 

ηχογραφήσεις, παρατηρήθηκε η συγκεκριµένη χαρακτηριστική κατευθυντικότητα του 

οργάνου στις χαµηλές συχνότητες (γλωσσίδες 16΄ σειράς) του δεξιού χεριού όπως 

φαίνεται στο σχήµα 1.15. 
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Σχήµα 1.15 

 

Εξετάζοντας την ακτινοβολία του ήχου του δεξιού χεριού σε διαφορετικές 

συχνότητες, παρατηρήθηκαν τα αποτελέσµατα του σχήµατος 1.16. Φαίνεται δηλαδή 

ότι πίσω από τον ερµηνευτή (γωνία ακτινοβολίας 360º) και προς τη µεριά των 

µπάσων, ακούγονται µόνο οι συχνότητες µεταξύ 200Hz και 1600Hz, ενώ στις 

υψηλότερες συχνότητες η γωνία ακτινοβολίας µικραίνει. 

  

Σχήµα 1.16 
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1.5.4 Ηχητικά φάσµατα 

 

Σύµφωνα µε µετρήσεις του Μελισσανίδη (1997), υπάρχουν αξιοσηµείωτες 

διαφορές στα ηχητικά φάσµατα τριών οργάνων διαφορετικής κατασκευαστικής 

εταιρίας (Σχήµα 1.17), όπως και σε διαφορετικές θέσεις οκτάβας, όπως φαίνεται στο 

σχήµα 1.18. Όσον αφορά την ποιότητα των οργάνων, παρατηρούνται διαφορές 

κυρίως στις υψηλές συχνότητες (Σχήµα 1.19). Παρατηρείται ότι το ακορντεόν 

καλύτερης ποιότητας, έχει ενίσχυση στις υψηλές συχνότητες. Επίσης, ενδιαφέρουσες 

είναι και οι παρατηρήσεις των φασµάτων των αρµονικών κάθε νότας (Σχήµα 1.20). 

Σε όλες τις νότες φαίνεται µία απότοµη µείωση της έντασης στις χαµηλές συχνότητες. 

 

 

Σχήµα 1.17  
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Σχήµα 1.18 



 30 

 

 

Σχήµα 1.19 

Ηχητικό φάσµα φθόγγου x ενός καλής (1) και ενός κακής (2) ποιότητας Ακορντεόν. 

 

 

Σχήµα 1.20 
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2.1 Μικρόφωνα 

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε διάφορες µελέτες16, τα µικρόφωνα είναι 

ηλεκτροακουστικές συσκευές που µετατρέπουν µία µορφή ενέργειας (ηχητικά 

κύµατα), σε µία άλλη (ηλεκτρικό σήµα).  

Κατά τον Brice (2001), Παπαχρίστου (2001), Σάγο (1998) υπάρχουν δύο 

βασικοί τύποι µικροφώνων: τα δυναµικά (ηλεκτροδυναµικά) µικρόφωνα και τα 

πυκνωτικά (ηλεκτροστατικά). Τα δυναµικά είναι µικρόφωνα σταθερού πλάτους 

ταχύτητας των µηχανικών ταλαντώσεων, δηλαδή µετατρέπουν την ταχύτητα του 

ηχητικού κύµατος σε ηλεκτρική τάση. Ενώ τα πυκνωτικά ανήκουν στην κατηγορία 

µικροφώνων σταθερού πλάτους αποµάκρυνσης των µηχανικών ταλαντώσεων, δηλ. 

µετατρέπουν την πίεση του ηχητικού κύµατος σε ηλεκτρική τάση.  

Ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τύποι µικροφώνων όπως τα µικρόφωνα 

ταινίας (ribbon), τα πιεζοηλεκτρικά ή κεραµικά, τα µικρόφωνα άνθρακα κ.ά. για τα 

οποία δε θα γίνει εκτενέστερη αναφορά. 

 

                                                
16Ballou (2002), Bartlett, (1999), Miles (1998), Huber & Runstein (1997), Παπανικολάου (1991), 

Σάγος (1998) 
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2.1.1 Δυναµικά µικρόφωνα 

 

Τα δυναµικά µικρόφωνα ανήκουν στην κατηγορία των µικροφώνων κινητού 

πηνίου, που είναι ηλεκτροµαγνητικής φύσης. Αποτελούνται από ένα πηνίο που έχει 

στην άκρη του ένα διάφραγµα. Το πηνίο βρίσκεται µέσα σε ένα µαγνητικό πεδίο που 

δηµιουργείται από τους πόλους ενός µαγνήτη. Τα ηχητικά κύµατα προκαλούν την 

ταλάντωση του διαφράγµατος και αυτό µε τη σειρά του κινεί το πηνίο. Έτσι 

παράγεται ηλεκτρική τάση στα άκρα του πηνίου, ένα ηλεκτρικό σήµα ανάλογο µε το 

αρχικό ηχητικό. (σχήµα 2.1) 

 

Σχήµα 2.1.1 (πηγή: http://www.mediacollege.com/audio/microphones/dynamic.html ) 

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σάγος: «Το διάφραγµά τους, λόγω της 

σχετικά µεγάλης µάζας του, συνήθως παρουσιάζει ιδιοσυντονισµούς στη µεσαία 

περιοχή συχνοτήτων, µεταξύ 2 και 5KHz.» (1998:184). 
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 Τα µικρόφωνα κινητού πηνίου είναι αξιόπιστα, κατάλληλα για εξωτερική 

χρήση και πολύ ανθεκτικά, οπότε µε λίγη φροντίδα, διατηρούνται για χρόνια. Δε 

χρειάζονται µπαταρίες ή άλλες εξωτερικές ενισχύσεις. Έχουν οµαλή, εκτεταµένη 

απόκριση συχνοτήτων, κατάλληλη στο να προσαρµόζεται σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. 

Κατά τον Παπαχρίστου: «Η περιοχή συχνοτήτων που καλύπτουν ικανοποιητικά 

φτάνει στα 10 µε 15 KHz. Η ακουστική ένταση που καλύπτουν χωρίς παραµόρφωση 

ξεπερνάει τα 140 KHz» (2001:17). Αυτό τα καθιστά κατάλληλα για ηχογράφηση µιας 

ηλεκτρικής κιθάρας, ή µιας µπότας, τα οποία έχουν υψηλή ακουστική πίεση και 

επιπλέον δεν παράγουν υψηλές συχνότητες. 

 

  

 

2.1.2 Πυκνωτικά µικρόφωνα 

 

Τα πυκνωτικά µικρόφωνα ανήκουν στην κατηγορία µικροφώνων 

ηλεκτροστατικού τύπου, που είναι γνωστά και ως µικρόφωνα πυκνωτή. Σ’ αυτή την 

περίπτωση το πολύ λεπτό διάφραγµά τους, αποτελεί τη µία από τις δύο πλάκες 

οπλισµού του πυκνωτή. Η µεταβολή του διαφράγµατος λόγω των ηχητικών κυµάτων, 

αλλάζει την χωρητικότητα του πυκνωτή δηµιουργώντας εναλλασσόµενη τάση στα 

άκρα του. Ο πυκνωτής χρειάζεται µια σταθερή τάση φόρτισης, την οποία παρέχει 

συνήθως η κονσόλα (Phantom power, 48 V). Ο ιδιαίτερος σχεδιασµός τους επιτρέπει 

την χρήση πολύ µικρών πυκνωτικών µικροφώνων.  
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Cross-Section of a Typical Condenser Microphone 

 

Σχήµα 2.1.2 (πηγή: 

http://www.mediacollege.com/audio/microphones/condenser.html ) 

 

Τα πυκνωτικά µικρόφωνα προτιµώνται για την πολύ οµοιόµορφη και ευθεία 

απόκριση συχνοτήτων τους και τη δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται µε σαφήνεια 

στις απότοµες µεταβολές του ήχου. To ηλεκτρικό σήµα που παράγουν είναι 

µεγαλύτερο από αυτό των δυναµικών µικροφώνων.  Επίσης έχουν µεγάλη ευαισθησία 

σε υψηλές συχνότητες· καλύπτουν µια περιοχή µεταξύ 20 Hz µε 20KHz, πολλές 

φορές µεγαλύτερη από το ανθρώπινο ακουστικό φάσµα. Η ακουστική ένταση που 

καλύπτουν χωρίς παραµόρφωση βρίσκεται µεταξύ 120 και 130 dB. 
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2.1.3 Χαρακτηριστικά µικροφώνων 

 

Σύµφωνα µε διάφορους µελετητές17, κάθε ηχητικό κύµα έχει διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Μερικά από αυτά είναι οι κυµατοµορφές, οι διαφορές στις φάσεις, 

το εύρος της δυναµικής κ. ά. Η ηχογράφησή των ηχητικών κυµάτων εξαρτάται από 

παράγοντες όπως το ακουστικό περιβάλλον, την τοποθεσία της πηγής αλλά και από 

το µικρόφωνο µε το οποίο θα γίνει η ηχογράφηση.  Για να µπορέσουµε να διαλέξουµε 

το κατάλληλο µικρόφωνο για την κάθε περίπτωση, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά 

των µικροφώνων που µας βοηθούν σ’ αυτή την επιλογή. Μεταξύ πολλών ερευνητών 

οι Huber & Runstein αναφέρουν ότι: «τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µικροφώνων 

είναι απαραίτητα για να διαχειριστούµε το µεγάλο εύρος απαιτήσεων που 

αντιµετωπίζουµε στην ηχογράφηση, εξωτερική ή σε στούντιο (…) και µας βοηθούν 

στο να διαλέξουµε το καλύτερο µικρόφωνο για την κάθε περίπτωση» (1997: 98). 

Κάποια από τα σηµαντικότερα  χαρακτηριστικά είναι η ευαισθησία, η απόκριση 

συχνοτήτων, οι χαρακτηριστικές κατευθυντικότητας και η απόκριση στις απότοµες 

µεταβολές. 

 

 

2.1.3.1 Ευαισθησία (sensitivity) 

 

Σύµφωνα µε τους Ballou (2002), Miles (1998), Huber & Runstein (1997), µε τη 

λέξη ευαισθησία ορίζεται ο λόγος του ηλεκτρικού σήµατος εξόδου του µικροφώνου, 

προς την ακουστική πίεση του σήµατος εισόδου. Ηχογραφώντας την ίδια ηχητική 

πηγή µε δύο µικρόφωνα, αυτό µε την υψηλότερη ευαισθησία θα µας δώσει και πιο 
                                                
17 Ballou (2002), Huber & Runstein (1997) 
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δυνατό σήµα. Κατά τον Παπανικολάου: «Η υπερβολικά µεγάλη ή µικρή ευαισθησία 

µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα κατά τη σύνδεσή του µε επεξεργαστές σήµατος 

όπως µείκτες, µαγνητόφωνα, κλπ.» (1991:19). Αξιοσηµείωτο είναι ότι τα υψηλής 

ευαισθησίας µικρόφωνα αποδίδουν καλύτερα όταν τοποθετούνται µακριά από την 

πηγή, ενώ για τα χαµηλής ευαισθησίας µικρόφωνα ισχύει το αντίστροφο, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σάγος (1998). 

Σύµφωνα µε τον Παπαχρίστου (2001), η ευαισθησία των δυναµικών 

µικροφώνων κυµαίνεται από -80 dB µέχρι -70 dB, ενώ των πυκνωτικών κυµαίνεται 

από -66 dB µέχρι -58 dB. Που σηµαίνει ότι τα πυκνωτικά παράγουν κατά περίπου 15 

dB ισχυρότερο σήµα από τα δυναµικά, έχουν δηλ. µεγαλύτερη ευαισθησία. 

Επίσης, ο Bartlett (1999) αναφέρει πως η ευαισθησία ενός µικροφώνου δεν 

επηρεάζει την ποιότητα του ήχου. Απλά όταν η ηχογράφηση γίνεται µε µικρόφωνα 

χαµηλής ευαισθησίας, το τελικό αποτέλεσµα χρειάζεται περισσότερο µιξάρισµα και 

έτσι έχουµε περισσότερο θόρυβο. 

 

 

2.1.3.2 Απόκριση συχνοτήτων (Frequency response) 

 

Σύµφωνα µε τους Παπανικολάου (1991) και Σάγο (1998), η απόκριση 

συχνοτήτων εκφράζει την ευαισθησία των µικροφώνων µέσα στο ακουστικό φάσµα 

και κυµαίνεται από 8-150 έως 10-20 KHz. Προσδιορίζεται µέσα από µία γραφική 

παράσταση που περιγράφει τη συµπεριφορά του µικροφώνου µέσα στο ακουστικό 

φάσµα. Η καµπύλη απόκρισης συχνοτήτων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

περισσότερο οµαλή και επίπεδη. Ο Σάγος αναφέρει πως: «την καλύτερη απόκριση 

συχνοτήτων παρουσιάζουν τα πυκνωτικά µικρόφωνα αφού µπορούν να ξεπεράσουν 
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τα 20 KHz.» (1998:193). Ο Miles (1998) γράφει πως τα δυναµικά µικρόφωνα έχουν 

την πιο ασταθή απόκριση συχνοτήτων, ενώ τα πυκνωτικά την πιο οµαλή και την πιο 

επεκτεινόµενη καµπύλη. Επίσης οι Huber & Runstein (1997) αναφέρουν πως τα 

µικρόφωνα σχεδιάζονται συνήθως ώστε να έχουν µια οµαλή απόκριση, αλλά ενίοτε 

και για να δίνουν έµφαση σε κάποιες συγκεκριµένες συχνότητες.  

 

 

2.1.3.3 Χαρακτηριστικές Κατευθυντικότητας 

 

Σύµφωνα µε διάφορες µελέτες18, η κατευθυντικότητα παίζει σηµαντικό ρόλο 

στις στερεοφωνικές τεχνικές που θα αναφερθούν παρακάτω. Περιγράφει την 

µεταβολή της ευαισθησίας του µικροφώνου στις διάφορες γωνίες πρόσπτωσης του 

ηχητικού κύµατος. Ο Σάγος (1998) αναφέρει πως ορισµένα µικρόφωνα έχουν 

δυνατότητα ρύθµισης της κατευθυντικότητας και κατ’ επέκταση της ευαισθησίας 

τους. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες µικροφώνων: 

 τα πανκατευθυντικά (σχήµα 2.1.3), έχουν οµοιόµορφη ευαισθησία σε ήχους 

που λαµβάνουν από όλες τις κατευθύνσεις.  

Σχήµα 2.1.3 (πηγή: 

http://www.mediacollege.com/audio/microphones/directional-characteristics.html) 

                                                
18 Ballou (2002), Bartlett, (1999), Miles (1998), Huber & Runstein (1997), Παπανικολάου (1991), και 

Σάγο (1998) 
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 τα µονοκατευθυντικά, έχουν πολική απόκριση µε καρδιοειδές σχήµα. 

Λαµβάνουν ήχους που προέρχονται από µπροστά, µε µειωµένη ευαισθησία 

στα πλαϊνά και σε ήχους που προέρχονται από πίσω. Υπάρχουν τα καρδιοειδή 

(σχήµα 2.1.4), τα υπερκαρδιοειδή (σχήµα 2.1.5), τα σουπερκαρδιοειδή, µε 

µικρές διαφορές ανάµεσά τους. 

 Σχήµα 2.1.4 (πηγή: 

http://www.mediacollege.com/audio/microphones/directional-characteristics.html) 

Σχήµα 2.1.5 (πηγή: 

http://www.mediacollege.com/audio/microphones/directional-characteristics.html) 

 

 τα δι-κατευθυντικά ή σχήµατος οχτώ (σχήµα 2.1.6), είναι µικρόφωνα διπλής 

απόκρισης. Ενισχύουν ήχους που προέρχονται από µπρος και πίσω, ενώ 

απορρίπτουν αυτούς από τα πλαϊνά. 

Σχήµα 2.1.6 (πηγή:  

http://www.mediacollege.com/audio/microphones/directional-characteristics.html) 
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2.1.3.4 Απόκριση στις απότοµες µεταβολές (Transient response) 

 

Οι µελετητές Miles (1998), Huber & Runstein (1997) και Παπανικολάου 

(1991), αναφέρουν ότι απόκριση στις απότοµες µεταβολές του ήχου είναι ουσιαστικά 

η ευαισθησία του µικροφώνου στις µεταβολές πίεσης, το πόσο γρήγορα αντιδρά το 

διάφραγµα ενός µικροφώνου. Εξαρτάται από το συντελεστή απόσβεσης του 

µετατροπέα και από τη µάζα του διαφράγµατός του. Τα δυναµικά έχουν µεγάλο 

διάφραγµα, περίπου 75 mg, το οποίο αντιστέκεται στο να κινηθεί γρήγορα και έτσι ο 

ήχος του τείνει να γίνει ευέξαπτος, λειψός στη διαύγεια των ψηλών συχνοτήτων. Τα 

πυκνωτικά έχουν µάζα διαφράγµατος περίπου 1,5 mg, και έτσι παράγουν καλύτερη 

ποιότητα ήχου. Είναι γνωστά για την ικανότητα της ακριβής ηχογράφησης.  
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2.2 Στερεοφωνικές τεχνικές 

 

Κατά τους Brice (2001) και Παπανικολάου (1991) µε τον όρο στερεοφωνία 

εννοούµε την µουσική που παράγεται από ένα ακουστικό σύστηµα δύο καναλιών, 

κατά το οποίο ο ακροατής λαµβάνει δύο αφίξεις µουσικού σήµατος σε κάθε αυτί. Ο 

εγκέφαλος αντιλαµβάνεται τη θέση της ηχητικής πηγής ανάλογα µε την καθυστέρηση 

και τις φασµατικές διαφορές των αφίξεων. Έτσι δηµιουργείται µια αναπαράσταση της 

«εικόνας» του ήχου και τα όργανα αποκτούν διακριτή θέση στο χώρο. Για να 

πετύχουµε τη στερεοφωνική «εικόνα» χρησιµοποιούµε διάφορες τεχνικές κατά την 

ηχογράφηση. Σύµφωνα µε διάφορους µελετητές19, οι τεχνικές αυτές χωρίζονται σε 

τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα µε την απόσταση των µικροφώνων µεταξύ τους: 

 Τεχνικές µε δύο συµπίπτοντα µικρόφωνα (ΧΥ, Blumlein, MS) 

 Τεχνικές µε δύο µικρόφωνα κοντινά τοποθετηµένα (ΑΒ, ΟRTF, NOS, 

Faulkner, Binaural System) 

 Τεχνικές µε δύο µικρόφωνα σε απόσταση (πανκατευθυντικά, καρδιοειδή, 

σχήµατος «οχτώ») 

 

Επίσης, υπάρχει και η τεχνική ηχογράφησης µε περισσότερα από δύο µικρόφωνα. 

Παρακάτω θα αναλυθούν εκτενέστερα οι τεχνικές XY, AB και ORTF, γιατί αυτές θα 

εφαρµοστούν στο πειραµατικό στάδιο της συγκεκριµένης έρευνας. 

                                                
19 Bartlett (1999), Παπανικολάου (1991) και http://www.schoeps.de/E-2004/overview-stereo-

techs.html  
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2.2.1 Τεχνική XY ή Διαφοράς έντασης 

 

Σύµφωνα  µε τους Παπαχρίστου (2001), Huber & Runstein (1997) και 

Παπανικολάου (1991), η τεχνική XY αποτελείται από δύο κατευθυντικά καρδιοειδή 

µικρόφωνα. Οι µεµβράνες τους συµπίπτουν και οι κεντρικοί άξονές τους σχηµατίζουν 

µια γωνία α η οποία ποικίλει ανάλογα µε το πλάτος της ηχητικής πηγής. Η 

συγκεκριµένη τεχνική στηρίζεται στη διαφορά έντασης, µε την οποία φτάνουν τα 

ηχητικά σήµατα στα δύο µικρόφωνα και όχι στη διαφορά φάσης, αφού τα µικρόφωνα 

είναι συµπίπτοντα. (σχήµα 2.2.1) 

  
 

Σχήµα 2.2.1 (πηγή: 

http://www.dpamicrophones.com/) 

 

 

2.2.2 Τεχνική ΑΒ 

 

Η τεχνική ΑΒ, λόγω της µικρής απόστασης των µικροφώνων παρουσιάζει µια 

αισθητή διαφορά φάσης στην άφιξη των σηµάτων στα µικρόφωνα. Συνήθως 

χρησιµοποιούνται δύο πανκατευθυντικά µικρόφωνα ώστε να µην υπάρχει καµία 

διαφορά έντασης. (σχήµα 2.2.2) 

 
 

 

Σχήµα 2.2.2 (πηγή: 

http://www.dpamicrophones.com/) 
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2.2.3 Τεχνική ORTF 

 

Στην τεχνική ORTF χρησιµοποιούνται δύο κατευθυντικά µικρόφωνα σε µικρή 

απόσταση µεταξύ τους, περίπου 17cm. Οι άξονές τους σχηµατίζουν µια γωνία 110º. 

Αυτή η τεχνική συνδυάζει τα χαρακτηριστικά και των δύο άλλων τεχνικών που 

προαναφέρθηκαν. Σχηµατίζει δηλαδή τη «στερεοφωνική εικόνα» στηριζόµενη και 

στη διαφορά έντασης και στη διαφορά φάσης, που όπως αναφέρει ο Παπανικολάου: 

«Προσφέρει µια ευκρινή τοποθέτηση του ειδώλου, σε συνδυασµό µε µια αίσθηση 

βάθους» (1991:30). (σχήµα 2.2.3) 

 

 
 
Σχήµα 2.2.3 (πηγή: 

http://www.dpamicrophones.com/) 
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3.1  Τρόποι ηχογράφησης του ακορντεόν  

 

Σύµφωνα µε διάφορες µελέτες20 η ηχογράφηση του ακορντεόν µπορεί να γίνει 

τοποθετώντας ένα καρδιοειδές πυκνωτικό µικρόφωνο, σε απόσταση 10 έως 45 

εκατοστά µπροστά από το καπάκι του οργάνου, δίπλα στα πλήκτρα. Για να 

ηχογραφηθεί στερεοφωνικά, τοποθετούνται δύο ίδια µικρόφωνα στο δεξιό και 

αριστερό τµήµα αντίστοιχα. Η απόσταση µεταξύ τους πρέπει να είναι το πολύ ίση µε 

τρεις φορές την απόσταση του ενός µικροφώνου από την πηγή. 

Το ακορντεόν είναι ένα από τα λίγα όργανα που έχουν δύο πηγές ήχου. Οπότε, 

εφόσον το εκάστοτε έργο είναι γραµµένο για δύο χέρια, είναι σαφώς προτιµότερο να 

ηχογραφείται στερεοφωνικά. Έτσι είναι ξεκάθαρη η στερεοφωνική «εικόνα» του 

οργάνου. 

Τα πειράµατα που θα περιγραφούν παρακάτω έγιναν στο στούντιο 

ηχογράφησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η ηχογράφηση έγινε µε ένα 

χρωµατικό ακορντεόν (Bayan), και ηχογραφήθηκε µόνο ένα έργο, ώστε να µπορεί να 

γίνει σύγκριση µεταξύ των τεχνικών. Το έργο λέγεται «Πλάτανος» και είναι ένα 

µέρος από τη συλλογή «Botany Play» του Tobjörn Lundquist (1968). 

Χρησιµοποιήθηκαν πυκνωτικά καρδιοειδή µικρόφωνα και οι τεχνικές ΧΥ, ΑΒ και 

ORTF ή ο συνδυασµός τους. Όλες οι ηχογραφήσεις έγιναν στην ίδια στάθµη έντασης, 

ενώ δεν έγινε καµία  αλλαγή ή επιπλέον µίξη. Η ηχογράφηση έγινε µε το πρόγραµµα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή Sony Vegas. 

                                                

20 Bartlett (1997), Bartlett & Bartlett (2005), Recording Techniques 

http://www.music.mcgill.ca/resources/mums/html/recording_techniques.htm  
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3.1.1 Μονοφωνική Ηχογράφηση 

 

Αρχικά η ηχογράφηση έγινε µονοφωνικά (βλ. Παράρτηµα σ.81). Τοποθετήθηκε 

ένα πυκνωτικό, καρδιοειδές µικρόφωνο ψηλά στον κεντρικό άξονα του οργάνου, σε 

απόσταση περίπου 40 εκατοστών (βλ. Εικόνα 1 και Ηχογράφηση track 1). Στη 

συνέχεια το µικρόφωνο τοποθετήθηκε χαµηλά σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών, 

µε αποτέλεσµα να ακούγεται πολύ ο µηχανικός ήχος των πλήκτρων, πράγµα που δεν 

είναι επιθυµητό (βλ. Εικόνα 2 και Ηχογράφηση track 2).  

 
Εικόνα 1 

 

 
Εικόνα 2 
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3.1.2 Τεχνική ΑΒ 

 

Δύο πυκνωτικά µικρόφωνα τοποθετήθηκαν το καθένα σε µία βάση, σε 

απόσταση περίπου 40 εκατοστών από το ακορντεόν, στον κεντρικό άξονα και πάλι. Η 

µεταξύ τους απόσταση είναι περίπου 10 εκατοστά. (βλ. Εικόνα 3 και Ηχογράφηση 

track 3). Έτσι το δεξί µικρόφωνο λαµβάνει τον ήχο του δεξιού τµήµατος, ενώ έρχεται 

µε µικρή καθυστέρηση (διαφορά φάσης) ο ήχος του αριστερού τµήµατος (βλ. Εικόνα 

4). Αντίστοιχα συµβαίνει και στο αριστερό µικρόφωνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 

γίνεται ξεκάθαρη η θέση της πηγής και να ξεχωρίζει ο ήχος του δεξιού τµήµατος από 

το αριστερό. Η συγκεκριµένη τεχνική έχει ως αποτέλεσµα µια αρκετά «φαρδιά» 

στερεοφωνία, η οποία  δηµιουργεί στο κέντρο την αίσθηση της «τρύπας». Επίσης 

παρατηρείται ότι λόγω των διαφορών φάσης χάνεται η συµβατότητα της µονοφωνίας, 

δηλαδή κάποιες συχνότητες ακυρώνονται. Στην εικόνα 5 παρατηρείται ότι το ηχητικό 

σήµα που έρχεται από τα πλαϊνά είναι πολύ δυνατό. 

 

Εικόνα 3 

Τεχνική ΑΒ 
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Εικόνα 4 

Τεχνική ΑΒ 

 
Στο πρώτο σχήµα φαίνεται η µέγιστη (πορτοκαλί) και η τρέχουσα (κίτρινη) τιµή 

σε dB των συχνοτήτων του κοµµατιού. Στο δεύτερο σχήµα φαίνεται η στερεοφωνία 

σε σχέση µε τη διαφορά φάσης. Η συγκεκριµένη τεχνική παρουσιάζει µεγάλες 

φασικές διαφορές.  

 
Εικόνα 5 

Τεχνική ΑΒ 

Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η αίσθηση της στερεοφωνίας, σε σχέση µε την 

αντίληψη του ανθρώπινου αυτιού.  
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Πολύ πιο έντονο παρουσιάζεται το φαινόµενο στο επόµενο πείραµα. 

Τοποθετήθηκαν δύο ίδια µικρόφωνα το ένα σε οριζόντιο άξονα µε στόχο το δεξί 

τµήµα και το άλλο αντίστοιχα µε στόχο το αριστερό. Θα µπορούσε να θεωρηθεί µια 

πολύ «ανοιχτή» τεχνική ΑΒ, που ωστόσο δεν προτείνεται. (βλ. Εικόνα 6 και 

Ηχογράφηση track 4). Στην εικόνα 7 παρατηρείται ότι ο ήχος είναι πολύ δυνατός στα 

πίσω πλαϊνά, µε αποτέλεσµα να ακούγεται ότι προέρχεται από πίσω και από δύο 

εντελώς ξεχωριστές πηγές.  

 
 

 

Εικόνα 6 

«Ανοιχτή» Τεχνική ΑΒ 
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Εικόνα 7 

«Ανοιχτή» Τεχνική ΑΒ 

 

 

 

Εικόνα 8  

«Ανοιχτή» Τεχνική ΑΒ 

 

Πολύ «φαρδιά» η στερεοφωνία και ο ήχος παρουσιάζει µεγάλες διαφορές φάσης. 
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3.1.3 Τεχνική ΧΥ 

 

Στο επόµενο πείραµα χρησιµοποιήθηκαν δύο πυκνωτικά µικρόφωνα 

τοποθετηµένα µε την τεχνική ΧΥ, αρχικά σε γωνία 45º (Εικόνα 9 και Ηχογράφηση 

track 5). Παρατηρήθηκε πως η συγκεκριµένη τεχνική δεν παρουσιάζει πολύ 

ξεκάθαρη στερεοφωνία, δεν «απλώνεται» πολύ στο χώρο.  Αυτό φαίνεται και στην 

εικόνα 10 όπου το ηχητικό σήµα έρχεται από το κέντρο, ενώ στα πλαϊνά είναι 

αδύναµο. Επίσης στην εικόνα 11 παρατηρείται ότι το ηχητικό σήµα δεν «απλώνεται» 

πολύ στερεοφωνικά, ενώ οι διαφορές φάσης είναι µηδαµινές. Όσον αφορά τις 

µέγιστες τιµές σε dB των συχνοτήτων, φαίνεται ότι είναι χαµηλότερες σε σχέση µε 

αυτές της τεχνικής ΑΒ (Εικόνες 5 και 11). Στην εικόνα 12 παρουσιάζεται ένα 

σχεδιάγραµµα των εντάσεων των συχνοτήτων, όπως λαµβάνονται από  τις τεχνικές 

ΧΥ και ΑΒ. 

 

 

Εικόνα 9 

Τεχνική ΧΥ 45º 
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Εικόνα 10 

Τεχνική ΧΥ 45º 

 

 

 

Εικόνα 11 

Τεχνική ΧΥ 45º 
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Εικόνα 12 

Σύγκριση ΧΥ-ΑΒ 

 

Στον κάθετο άξονα βρίσκεται ο χρόνος, καθώς «κυλάει» το κοµµάτι και στον 

οριζόντιο άξονα βρίσκονται οι συχνότητες. Όσο µεγαλώνει η έντασή τους τόσο πιο 

κιτρινοκόκκινο γίνεται το χρώµα. Κατά τη διάρκεια του έργου, έγινε αλλαγή από την 

τεχνική ΧΥ 45º σε ΑΒ. Παρατηρείται λοιπόν από το έντονο κίτρινο χρώµα, πως µε τη 

δεύτερη τεχνική, οι εντάσεις των συχνοτήτων είναι µεγαλύτερες. 

Στη συνέχεια δοκιµάστηκε η τεχνική ΧΥ µε τα µικρόφωνα τοποθετηµένα σε 

γωνία 120º (Εικόνα 12 και Ηχογράφηση track 6). Σε γενικές γραµµές τα 

αποτελέσµατα είναι ίδια µε την τεχνική των 45º, µε λίγο πιο εµφανή την αίσθηση 

στερεοφωνίας (Εικόνα 14). Αυτό φαίνεται και στην εικόνα 13 όπου το σήµα έρχεται 

κεντρικά, αλλά ενισχύεται και λίγο περισσότερο στα πλάγια. Και σε αυτή την 

περίπτωση, η ένταση είναι χαµηλότερη από αυτή της τεχνικής ΑΒ. 
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Εικόνα 12 

Τεχνική ΧΥ 120º 

 

 

Εικόνα 13 

Τεχνική ΧΥ 120º 
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Εικόνα 14 

Τεχνική ΧΥ 120º 

Μικρή στερεοφωνία και ελάχιστες φασικές διαφορές 

 

3.1.4 Τεχνική ORTF 

 

Σ’ αυτή την περίπτωση τα δύο πυκνωτικά µικρόφωνα τοποθετήθηκαν σύµφωνα 

µε την τεχνική ORTF σε δύο διαφορετικές γωνίες, µία 30º και µία 90º (Εικόνες 17 και 

18, χωρίς να συµπεριληφθούν τα δύο ακριανά µικρόφωνα της ΑΒ, Ηχογράφηση track 

7 & track 8). Παρατηρήθηκε ότι όσο µεγαλύτερη είναι η γωνία, τόσο µεγαλύτερη 

είναι και η αίσθηση της στερεοφωνίας. Οι διαφορές φαίνονται στις εικόνες 15 και 16. 

Η τεχνική αυτή, που είναι ουσιαστικά ο συνδυασµός της ΑΒ και της ΧΥ, και 

παρατηρήθηκε πως τα αποτελέσµατά της  πλησιάζουν περισσότερο στην 

πραγµατικότητα. 
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Εικόνα 15 

 Τεχνική ORTF 30º 

 

 

Εικόνα 16 

 Τεχνική ORTF 90º 
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Εικόνα 17 

Τεχνική ORTF 30º σε συνδυασµό µε την ΑΒ 

 

 

Εικόνα 18 

Τεχνική ORTF 90º σε συνδυασµό µε την ΑΒ 
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3.1.5 Συνδυασµός Τεχνικών 

 

Όπως φαίνεται στις εικόνες 17 και 18 έγιναν δοκιµές και µε τέσσερα 

µικρόφωνα, µε αποτέλεσµα η ένταση του ήχου να είναι µεγαλύτερη. Ο συνδυασµός 

της τεχνικής ORTF µε την ΑΒ21 κάνει πολύ έντονη την αίσθηση της στερεοφωνίας, 

δηµιουργώντας ένα κενό στο κέντρο (βλ. Ηχογράφηση track 9 & track 10). Αυτό 

συνέβη επειδή στις ήδη υπάρχουσες διαφορές φάσης της ORTF προστέθηκαν και οι 

διαφορές φάσης της ΑΒ και έτσι «άνοιξε» πολύ η στερεοφωνία.  Στις εικόνες 19 και 

20 φαίνονται οι απεικονίσεις της στερεοφωνίας του ήχου. 

 

 

Εικόνα 19 

Τεχνική ORTF 30º σε συνδυασµό µε την ΑΒ 

 
                                                
21 Τα δύο µικρόφωνα της ΑΒ ρυθµίστηκαν να ακούγονται το ένα τελείως αριστερά και το άλλο 

τελείως δεξιά. 



 57 

 
Εικόνα 20 

Τεχνική ORTF 90º σε συνδυασµό µε την ΑΒ 

 

Στη συνέχεια δοκιµάστηκε και η τεχνική ΧΥ σε συνδυασµό µε την ΑΒ, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 21 (βλ. Ηχογράφηση track 11). Το αποτέλεσµά της ήταν 

παρόµοιο µε αυτό της τεχνικής ORTF 30º-ΑΒ. 

 

Εικόνα 21 

 Τεχνική ΧΥ-ΑΒ 
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Σαν τελευταίο πείραµα, δοκιµάστηκε µία περιµετρική ηχογράφηση µε τέσσερα 

µικρόφωνα όπως φαίνεται στην εικόνα 22 (βλ. Ηχογράφηση track 12). Στη 

συγκεκριµένη δοκιµή κάθε µικρόφωνο ηχογραφήθηκε σε ξεχωριστό κανάλι. Για να 

ακουστεί λοιπόν στερεοφωνικό αποτέλεσµα, έγινε αλλαγή της θέσης των 

µικροφώνων στη µίξη. Τα δύο ακριανά µικρόφωνα τοποθετήθηκαν τέρµα αριστερά 

και τέρµα δεξιά αντίστοιχα, ενώ τα δύο µεσαία ήρθαν 50% προς το κέντρο. Με την 

συγκεκριµένη τεχνική και αφού τα µικρόφωνα είναι ανεξάρτητα ηχογραφηµένα, 

µπορούν στη µίξη να µετακινηθούν προς το κέντρο όσο είναι επιθυµητό, ώστε να 

δηµιουργήσουν ένα αποτέλεσµα πολύ κοντά στην πραγµατικότητα.   

 

 

Εικόνα 22 

Περιµετρική Ηχογράφηση 
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3.2 Πολικό διάγραµµα του οργάνου 

3.2.1 Δεξί τµήµα 

Εκτός από τις διάφορες τεχνικές, έγιναν και κάποιες άλλες πειραµατικές 

ηχογραφήσεις, όπου αυτή τη φορά χρησιµοποιήθηκε ακορντεόν µε πλήκτρα πιάνου. 

Ηχογραφήθηκε η νότα Λα22 σε όλες τις οκτάβες (µε τη χρήση των ρετζίστρων), του 

αριστερού και δεξιού τµήµατος, από διαφορετικές γωνίες λήψης. Δοκιµαστήκαν οι 

γωνίες 0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º, και 315º, µε κεντρικό άξονα πρώτα το δεξί 

τµήµα και έπειτα το αριστερό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ηχογράφησης, το µικρόφωνο 

παρέµεινε σταθερό, ενώ το ακορντεόν περιστρεφόταν στον κάθετο άξονα του δεξιού 

τµήµατος. Πάλι µε το πρόγραµµα Sony Vegas, έγινε η καταγραφή του διαγράµµατος 

της κάθε νότας, σε όλες τις γωνίες λήψης23.  

Ας ονοµαστεί Λα 1 η πιο χαµηλή που µπορεί να παίξει το ακορντεόν, και ούτω 

καθεξής οι υπόλοιπες. Στην εικόνα 23 είναι το διάγραµµα της Λα 1.  

 
Εικόνα 23, track 13  
Νότα Λα 1 (110Hz) 

                                                
22 Η νότα Λα επιλέχθηκε για αν αντιπροσωπεύσει την κάθε περιοχή συχνοτήτων,  γιατί εµπεριέχεται σε 

όλες τις οκτάβες του συγκεκριµένου οργάνου. 
23 Να σηµειωθεί ότι για να φαίνονται πιο ξεκάθαρα οι αρµονικές, αυξήθηκε πολύ η ένταση του 

σήµατος µε αποτέλεσµα να αυξηθεί και ο θόρυβος. Τα διαγράµµατα παρουσιάζονται από τα 70Hz 

περίπου και έπειτα. 
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Υπενθυµίζεται ότι στον κάθετο άξονα έχουν σηµειωθεί οι γωνίες λήψης. Στον 

οριζόντιο απεικονίζονται οι συχνότητες, ενώ η ένταση απεικονίζεται χρωµατικά από 

το µπλε προς το κόκκινο. Παρατηρείται ότι στη συγκεκριµένη νότα ηχούν δυνατά 

πολλές αρµονικές. Σε όλες τις συχνότητες, όταν η γωνία λήψης είναι µεταξύ 90ºκαι 

225º, από την πίσω πλευρά δηλαδή του οργάνου, η έντασή τους χαµηλώνει αισθητά, 

γιατί ο ήχος εµποδίζεται και από το όργανο αλλά και από το σώµα του εκτελεστή. 

Ενώ στις γωνίες 270º και 315º όπου το µικρόφωνο επιστρέφει πιο κοντά στην πηγή, η 

ένταση µεγαλώνει. Παρουσιάζει δηλαδή µια κοιλότητα. Το ίδιο παρατηρείται και στις 

υπόλοιπες νότες. Η διαφορά της έντασης των αρµονικών, δίνει και διαφορετικό 

ηχόχρωµα σε κάθε γωνία λήψης. Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζονται οι υπόλοιπες 

νότες του δεξιού τµήµατος.  

 
Εικόνα 24, track 14 
Νότα Λα 2 (220Hz) 

 
Εικόνα 25, track 15 
Νότα Λα 3 (440Hz) 
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Εικόνα 26, track 16 
Νότα Λα 4 (880Hz) 

 

 
Εικόνα 27, track 17 
Νότα Λα 5 (1760Hz) 

 

 
Εικόνα 28, Track 18 
Νότα Λα 6 (3520Hz) 

 
Παρατηρείται ότι σ’ αυτές τις τόσο ψηλές συχνότητες η ένταση είναι πολύ χαµηλή. 
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3.2.2 Αριστερό τµήµα 

Όσον αφορά το αριστερό τµήµα, παρατηρούνται και εδώ τα ίδια φαινόµενα. Η 

ηχογράφηση έγινε µε τον ίδιο τρόπο, µε το µικρόφωνο σταθερό και το ακορντεόν να 

περιστρέφεται γύρω από τον κάθετο άξονα του αριστερού τµήµατος.  Έστω ότι Λα 1, 

η πιο χαµηλή νότα του αριστερού τµήµατος. Είναι µία οκτάβα χαµηλότερα από την 

αντίστοιχη Λα 1 του δεξιού. Παρατηρείται από το διάγραµµά της (Εικόνα 29) ότι στις 

γωνίες λήψης 180º µε 315º, η στάθµη του ήχου πέφτει αρκετά και µερικές αρµονικές 

στις ψηλές συχνότητες χάνονται24. Έτσι αλλάζει και το ηχόχρωµα τις νότας. 

 

 
Εικόνα 29, track 19 
Νότα Λα 1 (55Hz) 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απεικονίσεις από τις υπόλοιπες 5 οκτάβες της 

νότας Λα του αριστερού τµήµατος. 

 

                                                
24 Παρατηρείται ότι επειδή η νότα είναι στα 55Hz, φαίνεται και έντονα και ο θόρυβος του σήµατος. 
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Εικόνα 30, track 20 
Νότα Λα 2 (110Hz) 

 

 
Εικόνα 31, track 21 
Νότα Λα 3 (220Hz) 

 

 
Εικόνα 32, track 22 
Νότα Λα 4 (440Hz) 
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Εικόνα 33, track 23 
Νότα Λα 5 (880Hz) 

 

 
Εικόνα 34, track 24 
Νότα Λα 6 (1760Hz) 

 

 

 

Θα είχε ενδιαφέρον να συγκριθεί µία νότα του δεξιού τµήµατος µε την 

αντίστοιχη του αριστερού. Για παράδειγµα η νότα Λα 4 µε τη νότα Λα 5, αντίστοιχα 

(880 Hz, Εικόνες 26 και 33). Παρακάτω παρατίθενται ξανά οι εικόνες για ευκολότερη 

σύγκριση. 
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Νότα Λα 4 δεξιού τµήµατος (880Hz) 

 

 

 

Νότα Λα 5 αριστερού τµήµατος (880Hz) 

 

Παρατηρείται ότι στο δεξί τµήµα έχουµε λίγο µεγαλύτερη ένταση, ενώ οι 

αρµονικές που βγαίνουν είναι σχεδόν οι ίδιες και στα δύο διαγράµµατα. 

Παρουσιάζεται µεγάλη διαφορά όσον αφορά την ένταση ανάλογα µε τη γωνία λήψης. 

Στο δεξί τµήµα φαίνεται η κοιλότητα που υπάρχει όταν η λήψη γίνεται από πίσω, ενώ 

στο αριστερό τµήµα έχουµε µείωση της έντασης στις γωνίες λήψης 180º µε 315º. 
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Επίλογος 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε µία µικρή έρευνα για τις διάφορες στερεοφωνικές 

τεχνικές που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την ηχογράφηση του ακορντεόν. 

Αναλυθήκαν οι τεχνικές ΑΒ, ΧΥ, ORTF και ο συνδυασµός τους και παρατηρήθηκε 

ότι κάθε τεχνική παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δόθηκε ιδιαίτερη βάση 

στο µέγεθος της στερεοφωνίας, στο πόσο αισθητή είναι δηλαδή από το ανθρώπινο 

αυτί. Συνοψίζοντας και έχοντας σαν βάση όσα προαναφέρθηκαν, θα µπορούσε να 

ειπωθεί πως ο συνδυασµός των τεχνικών δεν έφερε επιθυµητά αποτελέσµατα. Το 

αποτέλεσµα ήταν µάλλον αφύσικο, αφού η στερεοφωνία ήταν τόσο «φαρδιά» που 

σχεδόν ξεχώριζε τα σήµατα δεξιού και αριστερού τµήµατος. Αντίθετα, η τεχνική ΧΥ 

δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της µικρής στερεοφωνίας, που πλησιάζει 

προς τη µονοφωνία. Μία ενδιάµεση λύση, όπως αυτή της τεχνικής ORTF θα 

µπορούσε να φέρει ένα αρκετά ρεαλιστικό αποτέλεσµα. Το µόνο σίγουρο είναι πως 

το ακορντεόν είναι ένα πολύ ενδιαφέρον µουσικό όργανο, το οποίο έχοντας δύο 

πηγές ήχου, προσφέρει πολλές δυνατότητες. 

Στην Ελλάδα η έρευνα για τις τεχνικές ηχογράφησης του ακορντεόν είναι σε 

πρώιµο στάδιο.  Καλό θα ήταν µε αφορµή αυτή την εργασία, να επεκταθούν οι 

έρευνες και σε άλλα είδη µουσικής που συµµετέχει το ακορντεόν, όπως η τζαζ, η 

ρεµπέτικη και η παραδοσιακή. Επίσης θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να µελετηθεί η 

ηχογράφηση του ακορντεόν µέσα σε ορχήστρα. 

 

 

 



 67 

Παράρτηµα 

 

 

 

Μεταλλική γλωσσίδα  

Πηγή: Μελισσανίδης (2005) 

 

 

 

Μοχλός Cassotto 

Πηγή: Μελισσανίδης (2005) 
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Ρετζίστρα Δεξιού πληκτρολογίου 

Πηγή: Μελισσανίδης (2005) 

 

Ρετζίστρα για το πηγούνι 

Πηγή: Μελισσανίδης (2005) 
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Πληκτρολόγιο Πιάνου 

Πηγή: Μελισσανίδης (2005) 
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Πληκτρολόγια µε κουµπιά 

Πηγή: Μελισσανίδης (2005) 
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Σύστηµα µπάσων µε συγχορδίες 

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Accordion 

 

Σύστηµα µπάσων µε συγχορδίες 

Πηγή: Μελισσανίδης (2005) 
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Πληκτρολόγιο µε βαρύτονα µπάσα 

Πηγή: Μελισσανίδης (2005) 
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Ηχητικά φάσµατα τριών φθόγγων ενός ακορντεόν µε Cassotto 

(—)Βασική σειρά µέσα στο Θάλαµο τόνων 
(---)Συνηθισµένη βασική σειρά 

Πηγή: Μελισσανίδης (2005) 
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Μεταλλικές γλωσσίδες 
Πηγή: http://www.petosa.com/photo_gallery/insideAM1100/  

 

 

 

 

Πληκτρολόγιο πιάνου 
Πηγή: http://www.petosa.com/photo_gallery/insideAM1100/  

 

  
 

Εσωτερικό τµήµα µπάσσων 
Πηγή: http://www.petosa.com/photo_gallery/insideAM1100/  
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Χρωµατικό  Ακορντεόν- Bayan 

Πηγή: http://www.pigini.com/convertor.php?lingua=en  

 

«Πιάνο» Ακορντεόν 

Πηγή: http://www.pigini.com/convertor.php?lingua=en  
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Κουµπιά αριστερού τµήµατος και πλήκτρα 

Πηγή: http://www.accordionsonline.nstemp.com/keys_and_buttons.htm  

 

 

 

  
Ρετζίστρα και Μετατροπέας (converter) αριστερού τµήµατος 

Πηγή: Αρχείο Κ. Ράπτη 

 

 

 
 

Κουµπιά δεξιού χεριού 

Πηγή: Αρχείο Κ. Ράπτη 
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Μεταλλικές Γλωσσίδες 
Πηγή: Αρχείο Κ. Ράπτη 

 

 

  
Τάπες δεξιού τµήµατος 

Πηγή: Αρχείο Κ. Ράπτη 

 

 
 

Το εσωτερικό ενός ακορντεόν µε κουµπιά και στη γωνία οι µεταλλικές γλωσσίδες 

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Accordion  
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Εκτάσεις Φθόγγων των πληκτρολογίων 

Πηγή: Μελισσανίδης (2005) 
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Εσωτερική δοµή του Ακορντεόν 

Πηγή: Μελισσανίδης (2005)
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Τεχνική ΧΥ 

Πηγή: 

http://www.schoeps.de/E-

2004/xy-

stereo.html#wsrcmxy 

 

 

Τεχνική ΑΒ 

Πηγή: http://www.schoeps.de/E-2004/mab-1000.html  

 

 
Τεχνική ORTF 

Πηγή: http://www.schoeps.de/E-2004/ortf-stereo.html  
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Μονοφωνική ηχογράφηση 

Καµία αίσθηση της στερεοφωνίας, ο ήχος έρχεται εξολοκλήρου από το κέντρο. 

 

 

Ηχογράφηση (CD Ήχου) 

 

Track 1 Μονοφωνική Μακριά Track 13 Δεξί Λα 1 

Track 2 Μονοφωνική Κοντά Track 14 Δεξί Λα 2 

Track 3 ΑΒ Track 15 Δεξί Λα 3 

Track 4 ΑΒ «ανοιχτή» Track 16 Δεξί Λα 4 

Track 5 ΧΥ 45º Track 17 Δεξί Λα 5 

Track 6 ΧΥ 120º Track 18 Δεξί Λα 6 

Track 7 ORTF 30º Track 19 Αριστερό Λα 1 

Track 8 ORTF 90º Track 20 Αριστερό Λα 2 

Track 9 ORTF 30º- AB Track 21 Αριστερό Λα 3 

Track 10 ORTF 90º- AB Track 22 Αριστερό Λα 4 

Track 11 ΧΥ 45º- AB Track 23 Αριστερό Λα 5 

Track 12 Περιµετρικό Track 24 Αριστερό Λα 6 
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Βιβλιογραφία25 
 

 

Ιστοσελίδες: 

 

 A brief guide to microphones. Πρόσβαση στις 10/4/08 από το 

http://www.audio-technica.com/cms/site/9904525cd25e0d8d/index.html  

 Accordion. Πρόσβαση στις 15/5/2008 από το 

http://en.wikipedia.org/wiki/Accordion  

 Bartlett, B. (1997). Popular mic techniques for studio recordings. Πρόσβαση 

στις 8/6/2008 από το http://www.tape.com/resource/mics.html  

 Glossary. Πρόσβαση στις 8/6/08 από το 

http://www.sennheiser.com/sennheiser/Glossar.nsf/index.html?ReadForm&lan

guage=eng  

 History of the accordion. Πρόσβαση στις 8/6/2008 από το 

http://www.accordionsonline.nstemp.com/history_accordion.htm  

 History, Accordion Terminology, Information about accordion microphones, 

Piano accordions. Πρόσβαση στις 15/5/2008 από το 

http://www.accordions.com/index/art/prelude.shtml  

 How do microphones work? Πρόσβαση στις 10/4/08 από το 

http://www.mediacollege.com/audio/microphones/how-microphones-

work.html  

                                                
25 Για τη συγγραφή της Βιβλιογραφίας χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα APA 
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 Microphone Techniques. Πρόσβαση στις 10/4/2008 από το 

http://www.shure.com/stellent/groups/public/@gms_gmi_web_ug/documents/

web_resource/us_pro_micsmusicstudio_ea.pdf   

 Overview of Stereophonic Recording Techniques. Πρόσβαση στις 8/6/2008 

από το http://www.schoeps.de/E-2004/overview-stereo-techs.html  

 Prelude to Music Keys, Bellows & Buttons. How an accordion is made. 

(1983). Accord magazine. USA. Πρόσβαση στις 3/6/2008 από το 

http://www.accordions.com/index/art/prelude.shtml 

 Recording Techniques. Πρόσβαση στις 8/6/2008 από το 

http://www.music.mcgill.ca/resources/mums/html/recording_techniques.htm 

 Schiebenreif H. (2007). The Development of the bayan. Accordions 

Worldwide. Πρόσβαση στις 3/6/2008 από το 

http://www.accordions.com/index/art/bayan_development_en.shtml  

 Stereo techniques. Πρόσβαση στις 10/4/2008 από το 

http://www.dpamicrophones.com/ 

 The history of the accordion, The acoustics of the accordion, Photo gallery. 

Πρόσβαση στις 15/5/2008 από το http://www.petosa.com/acc/index.html  
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