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ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΤΑΞΕΙΣ: Α’& Γ’ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ: 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗΤΗ: 

 Τα μηνύματα της γλώσσας επικοινωνίας M.I.D.I. (Music Instrument Digital Interface): 

  Το πρωτόκολλο επικοινωνίας μας επιτρέπει την εξ’ αποστάσεως επικοινωνία κάποιων 

μουσικών οργάνων και άλλων περιφερειακών συσκευών ως προς τον τρόπο λειτουργίας και 

ηχητικής συμπεριφοράς. Έτσι σε κάθε «συνθετητή» MIDI Keyboard ή H/Y ή άλλου είδους 

συσκευή παραγωγής ή επεξεργασίας ήχου συναντούμε τρεις βασικές υποδοχές. 

Αυτές είναι οι εξής: 1) MIDI IN 

                                    2) MIDI OUT 

                                    3) MIDI THRU 

 

  Για την επιτυχία της επικοινωνίας με διαφορετικά μουσικά όργανα και περιφερειακά 

ηλεκτρονικά συστήματα, με πρωτόκολλο επικοινωνίας MIDI προβλέπει 16 ανεξάρτητες μεταξύ 

τους οδούς που είναι πιο γνωστές ως MIDI Channels (16 MIDI κανάλια). 

 

 

MIDI IN: Είναι η υποδοχή η οποία δέχεται τις πληροφορίες MIDI. Συνδέεται πάντα με το MIDI 

OUT ή MIDI THRU άλλων περιφερειακών συσκευών. 

 

MIDI OUT: Είναι η υποδοχή η οποία στέλνει τις πληροφορίες MIDI σε μία άλλη περιφερειακή 

συσκευή. Το MIDI OUT συνδέεται πάντα με το MIDI IN της δεύτερης συσκευής. Η συσκευή η 

οποία στέλνει τις πληροφορίες ονομάζεται «master», ενώ η συσκευή που τις δέχεται 

ονομάζεται «slave».  

 

MIDI THRU: Είναι η υποδοχή η οποία εξάγει τις πληροφορίες MIDI σε μία περιφερειακή 

συσκευή μέσω της υποδοχής MIDI IN, χωρίς να επηρεάζει καθόλου τις πληροφορίες. 

Χειριστήρια MIDI Keyboard: 

 

1) Pitch Bend: (Τονική ολίσθηση) Χρησιμοποιείται για την απομίμηση ενός μουσικού 

οργάνου, όπως η κιθάρα, το σαξόφωνο, το βιολί, το τρομπόνι ή η ανθρώπινη φωνή. 

2) Channel Mode Controller: Χρησιμοποιείται για την επιλογή 128 διαφορετικών 

προγραμμάτων (0-127). Κάθε κατασκευαστής χρησιμοποιεί διαφορετική αρίθμηση των 

θέσεων των προγραμμάτων. 
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Software Sequencers (Ακολουθητές λογισμικού): Είναι κάθε ακολουθητής λογισμικού ο οποίος 

έχει τη δυνατότητα να ηχογραφεί, να αναπαράγει και να δημιουργεί συνθέσεις. Χρησιμοποιεί 

είτε σε μορφή hardware (συσκευή), είτε σε μορφή software (προγράμματα επεξεργασίας 

ήχου). Τέτοια παραδείγματα είναι τα παρακάτω μουσικά προγράμματα: Cubase, Sibelius, 

Finale, Wavelab καθώς και άλλα παρόμοια. Σημερινοί τύποι MIDI Sequencers είναι κάποια 

Synthesizers και κάποια Samplers. 

 

TΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ: 

 

1) Το ύψος: Μετράμε τον αριθμό των παλμικών κινήσεων ανά δευτερόλεπτο (sec), 1Ηζ/σεψ. 

2) Ένταση: Μετράμε την ένταση των παλμικών κινήσεων η οποία είναι ανάλογη προς το 

πλάτος των παλμικών κινήσεων. 

3) Καθαρότητα: Μετράμε την κανονικότητα των παλμικών κινήσεων π.χ. Ένα παράδειγμα 

ακανόνιστων παλμικών κινήσεων είναι ο θόρυβος. 

4) Ηχόχρωμα ή χροιά: Μετράμε την ποιότητα του ήχου ενός μουσικού οργάνου μιας φωνής 

ή ενός θορύβου. Επίσης μας δίνει τη δυνατότητα να ξεχωρίζουμε ένα μουσικό όργανο 

μέσα σε μια ορχήστρα. 

 

 Τι είναι ο ήχος:  Ήχος είναι κάθε είδους διαταραχή της ύλης σε στερεά, αέρια ή υγρή 

μορφή, η οποία διαδίδεται στο χώρο με την χρήση παλμικών δονήσεων ή κυμάτων.  

 Τι είναι η ηχοληψία: Ηχοληψία είναι η διαδικασία καταγραφής του ήχου με τεχνολογικά 

μέσα ηχογράφησης σε καταγραφικές συσκευές όπως το DAT (Digital Audio Tape), ή ακόμη 

και έναν απλό σκληρό δίσκο (Hard Disc Recording). 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ: 

 

1) Παραγωγή: Είναι το αποτέλεσμα της παραγωγής ενός ήχου, ή μιας παλμικής κίνησης από 

μία ηχογόνο πηγή. 

2) Μετάδοση: Είναι τα πυκνώματα και τα αραιώματα τα οποία δημιουργούνται λόγω της 

μεταβολής της διεύθυνσης του αέρα. Περιγραφή ηχητικών κυμάτων. 

3) Λήψη: Είναι η ενεργοποίηση των ηχητικών κυμάτων μεταβιβάζοντας τη δόνηση στο 

αισθητήριο όργανο, δηλαδή το αυτί μας, φθάνοντας τον παραγόμενο ήχο μέχρι το σημείο 

του τυμπάνου, όπου εκεί ο εγκέφαλός μας το αντιλαμβάνεται ως ήχο. 

4) Αντίληψη: Είναι το σπουδαιότερο από τα στάδια παραγωγής ήχου, αφού χάρη σε αυτό 

έχουμε την ολοκλήρωση λήψης του ήχου από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. 

 

Η έννοια της στερεοφωνίας: Η έννοια της στερεοφωνίας είναι η απόδοση του ήχου από 

διάφορες κατευθύνσεις στον ορίζοντα.  

 

Speakers (Ηχεία): Μέσω των ηχείων εκπέμπεται το πιο δυνατό σήμα το οποίο διέρχεται μέσα 

από την έξοδο μιας κονσόλας ή ακόμη από την έξοδο του ηλεκτρονικού υπολογιστή μας. Τα 

ηχεία έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν το ηλεκτρικό σήμα το οποίο διέρχεται από την 

κονσόλα σε ακουστικό σήμα κατά τη διάρκεια εξόδου του από τα ηχεία. 

 

Reverse Phase: (Αναστροφή φάσης): Είναι η διαδικασία αλλαγής της πολικότητα των 

συνδεσμολογιών (καλωδίων) ενός ηχείου με τον ενισχυτή του. Σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι 

έχουμε διαφορά φάσης μεταξύ ηχείου και ενισχυτή. 
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ: 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ: 

 

  Όταν αναφερόμαστε στην ηχοληψία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την έννοια της σύλληψης 

του ήχου, η οποία επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός μικροφώνου. Όσο καλύτερα 

πραγματοποιείται η διαδικασία της ηχοληψίας, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα λαμβάνουμε 

κατά το τελικό στάδιο της ηχογράφησης. 

 

 Μικρόφωνα: Είναι μία συσκευή σύλληψης του ήχου, η οποία αποτελεί και το βασικότερο 

μέσο ηχογράφησης και καταγραφής ηχητικού σήματος. Τα μικρόφωνα χωρίζονται σε 

τέσσερις κατηγορίες και διαφέρουν ως προ τον τρόπο για τον οποίο μετατρέπουν τα 

ηχητικά κύματα σε ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Έτσι με αυτό τον τρόπο οι διαμορφωμένες 

ηλεκτρικές ταλαντώσεις, μεταφέρονται μέσω σύρματος ή κεραίας και μπορούν να 

μετατραπούν στον αρχικό ήχο. Οι τέσσερις βασικές κατηγορίες μικροφώνων οι οποίες 

διαφέρουν ως προς την διαμόρφωση του ακουστικού σήματος σε ηλεκτρικό είναι οι εξής: 

 

 

1) Μικρόφωνο άνθρακα ή κρυσταλλικό: Το συγκεκριμένο μικρόφωνο αποτελείται από ένα 

μεταλλικό σώμα (περίβλημα), μέσα στο 

οποίο είναι τοποθετημένο ένα μικρό 

δοχείο, το οποίο έχει μονωτικές ιδιότητες. Η 

λειτουργία του μικροφώνου αυτού έχει 

σχέση με την μεταβολή της ηλεκτρικής 

αντίστασης των κόκκων του άνθρακα, 

εξαιτίας της μεταβολής της πίεσης που 

ασκείται στο διάφραγμα από τα ηχητικά 

κύματα. Τα συγκεκριμένα μικρόφωνα τα 

συναντούμε στις τηλεφωνικές συσκευές και 

πιο συγκεκριμένα βρίσκονται στην κάτω 

πλευρά του ακουστικού.                                                                        
                                                                                                     Εικόνα 1: Μικρόφωνο άνθρακα 

 

2) Μικρόφωνο ταινίας: To μικρόφωνο ταινίας 

αποτελείται από μία λεπτή πτυχωτή ταινία, 

συνήθως από αλουμίνιο, η οποία μπορεί και 

πάλλεται ελεύθερα μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο 

που δημιουργεί ένας ισχυρός μαγνήτης. Το 

μικρόφωνο αυτό έχει κατευθυνόμενη λήψη 

από δύο αντίθετες κατευθύνσεις και 

χρησιμοποιείται για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 

δύο ομιλητών, λόγω της καλής του 

απόκρισης. 
                                                                                                      Εικόνα 2: Μικρόφωνο ταινίας 
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3) Δυναμικό μικρόφωνο: Το δυναμικό μικρόφωνο αποτελείται από έναν ισχυρό μόνιμο 

μαγνήτη και ένα πηνίο τοποθετημένο ανάμεσα στους πόλους του, ώστε να κινείται 

ελεύθερα. Η λειτουργία του βασίζεται στο φαινόμενο της επαγωγής: όταν ηχητικά κύματα 

πέφτουν στο διάφραγμα, το πηνίο πάλλεται στο πεδίο του μαγνήτη, τέμνονται οι 

μαγνητικές γραμμές και εμφανίζεται στα 

άκρα του πηνίου επαγωγική τάση. 

Χρησιμοποιείται κυρίως σε μικροφωνικές 

εγκαταστάσεις που απαιτούν ιδιαίτερη 

πιστότητα, ενώ έχουν μικρή ευαισθησία σε 

συνθήκες ηχογράφησης. Τέλος                     

χαρακτηρίζεται ως ένα ανθεκτικό μικρόφωνο,  

αφού θεωρείται αξιόπιστο ώστε να μπορεί να 

λαμβάνει τα ηχητικά κύματα από 

οποιαδήποτε ηχογόνο πηγή.                                      
                                                                                                 Εικόνα 3: Δυναμικό μικρόφωνο 

 

 

4) Πυκνωτικό μικρόφωνο: Η λειτουργία του στηρίζεται στις μεταβολές χωρητικότητας ενός 

ενσωματωμένου πυκνωτή, σύμφωνα με τις μεταβολές της πίεσης που προκαλούνται από 

τα ηχητικά κύματα. Είναι ο πλέον 

σύγχρονος και αποδοτικός από άποψη 

ποιότητας τύπος μικροφώνου. Λειτουργεί 

με τάση ρεύματος την οποία παρέχει η 

κονσόλα με επιπλέον 48 Volt. Τα πυκνωτικά  

μικρόφωνα έχουν τη δυνατότητα να 

λαμβάνουν ηχητικό σήμα με πολύ καλά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, αφού διαθέτουν 

μεγάλη ευαισθησία σε συνθήκες 

ηχογράφησης.                

                                                                                                 Εικόνα 4: Πυκνωτικό μικρόφωνο 

                                                                          

  Πιστότητα ήχου μικροφώνου: είναι η ικανότητα ενός μικροφώνου να μετατραπεί με απόλυτη 

ακρίβεια την ακουστική ενέργεια σε ηλεκτρική, ενώ στη συνέχεια να την μετατρέπει και πάλι σε 

ακουστική ενέργεια μετά το στάδιο της εξόδου του σήματος από τα ηχεία. 
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 

ΠΟΛΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: 

 

 Καρδιοειδές: Το όνομά του το πήρε εξ’ αιτίας του σχήματος 

του πολικού διαγράμματος το οποίο λαμβάνει και σχηματίζει 

μία καρδιά. 

 

 

 Υπερκαρδιοειδές: Το όνομά του το πήρε εξ’ αιτίας του 

σχήματός του πολικού διαγράμματος το οποίο λαμβάνει και 

σχηματίζει μία καρδιά με μία μικρή προέκταση στην αντίθετη 

κατεύθυνση. 

 

 

 

 Κυκλικού διαγράμματος ή παντοκατευθυντικού (Omni Directional): 

Το όνομά του το πήρε εξ’ αιτίας του σχήματος του πολικού 

διαγράμματος το οποίο λαμβάνει και σχηματίζει ένα μεγάλο 

κύκλο, ο οποίος επιτρέπει μία μεγάλη ηχητική κάλυψη από 

όλες τις κατευθύνσεις. 

 

 

 

 Figure (Οχτάρι): Το όνομά του το πήρε εξ’ αιτίας του σχήματος 

του πολικού διαγράμματος το οποίο λαμβάνει και σχηματίζει 

δύο στενόμακρους λοβούς ενωμένους στις δύο άκρες, ενώ 

επιτρέπει το ηχητικό σήμα να εισέλθει στο μικρόφωνο από 

δύο αντίθετες κατευθύνσεις.  

 

 

 Shot Gun: Το όνομά του το πήρε εξ’ αιτίας του σχήματος του 

πολικού διαγράμματος το οποίο λαμβάνει και σχηματίζει ένα 

στενόμακρο λοβό, ενώ επιτρέπει το ηχητικό σήμα να εισέλθει 

στο μικρόφωνο μόνο από τη μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. 
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ: 

  Όταν αναφερόμαστε σε μηχανήματα επεξεργασίας ήχου κάνουμε λόγο για κονσόλες ή 

μείκτες. Οι μείκτες μπορούν να εξειδικευτούν ανάλογα με τις ανάγκες μας για τις οποίες 

θέλουμε να κάνουμε την ηχογράφηση. Τέτοιοι μείκτες είναι οι ραδιοφωνικοί μείκτες, οι μείκτες 

μεταγλωτισμού, οι τηλεοπτικοί μείκτες καθώς και παραγωγής ταινιών. Επίσης μπορεί να 

διαφέρουν ανάλογα με το χειρισμό τους και το κόστος κατασκευής τους, σε αναλογικούς 

(Analog) ή ψηφιακούς (Digital). Εμείς θα επικεντρωθούμε στη λειτουργία ενός μείκτη και στις 

επιμέρους χρηστικές εφαρμογές του. 

 

1) Κανάλια εισόδου: Αυτή η ρύθμιση του μείκτη, μας επιτρέπει να ελέγξουμε το ηχητικό 

σήμα το οποίο εισέρχεται από ένα μουσικό όργανο ή ακόμη και από μία συσκευή 

σύλληψης ήχου όπως είναι το μικρόφωνο. Κάθε κανάλι εισόδου κάνει ακριβώς ότι και 

τα υπόλοιπα που βρίσκονται στην ίδια θέση (διπλανά τους). 

2) Ευαισθησία εισόδου καναλιού: Η ρύθμιση αυτή του μείκτη καθορίζει την ευαισθησία 

του επιμέρους καναλιού. Χρησιμοποιώντας το ποτενσιόμετρο (gain) του μείκτη, 

επιτυγχάνουμε καλύτερη ρύθμιση της ηχητικής (έντασης) ενός πιθανόν ασθενούς ή 

ισχυρού σήματος. Είναι πολύ χρήσιμη εφαρμογή σε ένα μείκτη γιατί μας δίνει τη 

δυνατότητα να παρέμβουμε οποιαδήποτε στιγμή εμείς κρίνουμε πως το ηχητικό σήμα 

που ακούμε δεν μας ικανοποιεί. Κάθε ποτενσιόμετρο ρύθμισης της στάθμης έντασης 

του σήματος κάνει ακριβώς ότι και το διπλανό του. 

3) Ποτενσιόμετρα ισοστάθμισης ηχητικού σήματος (Equalizer): Η ρύθμιση αυτή μας 

επιτρέπει να καθορίσουμε την επιμέρους ένταση των συχνοτήτων του μείκτη και να 

τροποποιήσουμε τις στάθμες ανάλογα με τις συνθήκες της εκάστοτε εκδήλωσης. Οι 

κυριότερες κατηγορίες ρύθμισης των ισοσταθμιστών ενός μείκτη είναι οι εξής: πρίμα 

(High), μεσαία (Middle), μπάσα (Low). Τα πρίμα ρυθμίζουν την περιοχή υψηλών 

συχνοτήτων και περιλαμβάνουν μία έκταση μεταξύ 5.000-8.000 Hz, τα μεσαία 

ρυθμίζουν την περιοχή μεσαίων συχνοτήτων και περιλαμβάνουν μία έκταση μεταξύ 

800-5.000 Hz, ενώ τα μπάσα ρυθμίζουν την περιοχή χαμηλών συχνοτήτων και 

περιλαμβάνουν μία έκταση μεταξύ 40-200 Hz. 

4) Auxiliary: Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει στον χειριστή του μείκτη να εισάγει ένα επιπλέον 

εφέ όπως echo, delay, reverb, chorus καθώς και άλλα, μέσω μιας ξεχωριστής συσκευής 

(sound effect processor), προκειμένου να εμπλουτίσει το αρχικό σήμα. 

5) Panoramic (Ισορροπιστής ήχου): Η ρύθμιση αυτή παρέχει στο χειριστή του μείκτη τη 

δυνατότητα να επιλέξει προς ποια κατεύθυνση αριστερά ή δεξιά, θέλει να στείλει το 

τελικό ηχητικό σήμα το οποίο και αναμεταδίδεται μέσω των ηχείων, προσφέροντας με 

αυτό τον τρόπο μία στερεοφωνία στον ακροατή.  

6) Fader ήχου: Αυτή η ρύθμιση παρέχει στον χειριστή τη δυνατότητα να αυξομειώνει την 

τελική ένταση του σήματος ξεχωριστά για κάθε κανάλι ή ακόμη και για όλα τα κανάλια 

του μείκτη συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες μιας εκδήλωσης. Πρόκειται για ένα 

συρόμενο ποτενσιόμετρο το οποίο καθορίζει την ένταση του τελικού σήματος που 

διέρχεται από το μείκτη.  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΗΧΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΙΑΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

Οι κυριότεροι τύποι κονσόλας που συναντάμε στην ηχοληψία είναι τέσσερις: 

1) P.A. (Public Address): Η κονσόλα αυτή είναι κατάλληλη για ηχοληψία σε ανοιχτούς 

χώρους και πιο συγκεκριμένα για συναυλίες. Διαθέτει ενίσχυση ηχητικού σήματος και 

ανταποκρίνεται σε εκδηλώσεις με υψηλές απαιτήσεις τόσο σε αριθμό καναλιών, όσο 

και σε επιπλέον εφέ ήχου και άλλες επιμέρους λειτουργίες. 

2) Recording: Η κονσόλα αυτή είναι κατάλληλη για ηχοληψία και επεξεργασία ηχητικού 

σήματος κυρίως σε κλειστούς χώρους, όπως στούντιο ηχογράφησης. Διαθέτει 

ξεχωριστές εξόδους ήχου οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν το ηχητικό 

σήμα, στέλνοντάς το άλλοτε στα κεντρικά ηχεία του control room για ακρόαση και 

άλλοτε στα ηχεία monitor των μουσικών οι οποίοι ηχογραφούν στο live recording 

room, ώστε να ακούσουν τι ακριβώς ηχογράφησαν. 

3) Broadcasting: Η κονσόλα αυτή είναι κατάλληλη για ηχοληψία κυρίως σε 

ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Διαθέτει επιμέρους λειτουργίες οι οποίες 

σε συνεργασία με άλλες συσκευές ήχου και εικόνας όπως μόνιτορ και τηλεφωνικές 

συσκευές, προσφέρουν ένα αξιόπιστο και άμεσο αποτέλεσμα. 

4) Μείκτες για DJ’s: Η συγκεκριμένη κονσόλα είναι κατάλληλη για επεξεργασία (μίξη) 

ηχητικού σήματος από DJ’s καθώς και από μουσικούς παραγωγούς. Έχει τη δυνατότητα 

να εισάγει και να επεξεργάζεται ένα ή και περισσότερα ηχητικά σήματα ταυτόχρονα, 

στέλνοντάς το μιξαρισμένο σήμα στον τελικό ενισχυτή και κατόπιν στα ηχεία. 

ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ ΕΝΟΣ H/Y:   

  Η κάρτα ήχου του H/Y μοιάζει με μαγνητόφωνο αλλά αντί για ταινία, χρησιμοποιεί το Hard 

Disc (Σκληρό Δίσκο) του H/Y  για να αποθηκεύσει τα δεδομένα του σε μορφή δυαδικών 

αριθμών. Το πιο βασικό μέρος μιας κάρτας ήχου είναι το κύκλωμα ADC (Analog to Digital 

Converter) και DAC (Digital to Analog Converter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Αναπαράσταση λειτουργιών μιας κάρτας ήχου H/Y. 
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  Σε αυτό το κύκλωμα η κάρτα ήχου έχει την ικανότητα να μετατρέπει την αναλογική ηχητική 

πληροφορία σε ψηφιακή A/D και όταν ζητηθεί από το χρήστη του H/Y να μετατρέπει και πάλι 

την ψηφιακή πληροφορία σε αναλογική D/A. Η μετατροπή αυτή γίνεται εξετάζοντας το ηχητικό 

σήμα πολλές φορές μέσα από την τεχνική της συχνότητας δειγματοληψίας (Sampling Rate). 

Με αυτή την παράμετρο καθορίζουμε την συχνότητα ανά δευτερόλεπτο. Για παράδειγμα αν 

έχουμε συχνότητα δειγματοληψίας 44.1 KHz, τότε το εισερχόμενο στο κύκλωμα ηχητικό σήμα 

θα εξεταστεί 44.100 φορές το δευτερόλεπτο, το οποίο δηλώνει την ποιότητα ενός CD ήχου. Οι 

αντίστοιχες συχνότητες δειγματοληψίας ορίζονται ως εξής: 8.000Hz, 11.025Hz, 22.050Hz, 

44.100Hz και ούτω καθεξής. 

 

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ A/D ΚΑΙ D/A: 

  Όταν κάνουμε λόγο για την ανάλυση ενός μετατροπέα, εννοούμε σε πόσες στάθμες μπορεί να 

καταγράψει και να αναλύσει ένα ηχητικό σήμα. Η διαδικασία αυτή εκφράζεται σε bit, και 

αποτυπώνεται πιο ορθά αν υψώσουμε το 2 στη δύναμη του «X», όπου Χ ο αριθμός των bit, 

τότε διαπιστώνουμε ακριβώς σε πόσα κομμάτια μπορεί να σπάσει ο ήχος. Η ανάλυση γίνεται 

σε 4 bit = 16 στάθμες, 8 bit = 256 στάθμες, 12 bit = 4.094 στάθμες, 16 bit = 65.536 στάθμες και 

ούτω καθεξής. 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Αναπαράσταση μιας ημιτονοειδούς κυματομορφής σε ένα κύκλο με ένα και δύο bit ανά δευτερόλεπτο 
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Εικόνα 7: Αναπαράσταση διαδικασίας μετατροπής του ηχητικού σήματος σε ψηφιακό και αντίστοιχα από ψηφιακό 

σε αναλογικό  

 

Εικόνα 8: Α) Απεικόνιση μίας κυματομορφής μετά το στάδιο της τεχνικής δειγματοληψίας 

Β) Κυματομορφή με την χρήση της τεχνικής δειγματοληψίας 

Γ) Απεικόνιση ενός ανακατασκευασμένου σήματος μετά την χρήση της δειγματοληψίας 

 

 
Εικόνα 9: Αναπαράσταση κυματομορφής Α) Χωρίς δειγματοληπτικό λάθος, 

Β) Με συχνότητα δειγματοληψίας στα 3 bit ως προς την Α) κυματομορφή, 

C) Με λάθος κατά προσέγγιση Α) προς Β), 

D) Με συχνότητα δειγματοληψίας στα 8 bit ως προς την A) κυματομορφή, 

Ε) Με λάθος κατά προσέγγιση Α) προς D)  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ»: 
 

  Μέχρι στιγμής περιγράψαμε τη διαδικασία παραγωγής, μετάδοσης, λήψης και αντίληψης του 

ήχου από το ανθρώπινο αυτί. Έχοντας ως αφορμή την ηχογραφημένη μουσική και 

εκμεταλλευόμενοι όλα τα σύγχρονα μέσα τα οποία μας παρέχει η τεχνολογία, έχουμε την 

ευκαιρία να παράγουμε μία ηχογόνο πηγή ηλεκτρονικής μορφής, η οποία ελεγχόμενη από 

κάποιον χειριστή θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί την προαναφερόμενη αλυσιδωτή 

διαδικασία του ήχου. 

  Κάτι αντίστοιχο κάνουν και τα ηλεκτρονικά μουσικά όργανα αφού καθένα απ’ αυτά διαθέτει 

ηλεκτρονικούς ταλαντωτές (oscillators), οι οποίοι ελεγχόμενοι από ένα χειριστή, παράγουν 

κυματομορφές, καθώς και άλλα ηλεκτρονικά κυκλώματα τροποποίησης των παραγόμενων 

κυματομορφών κάνοντάς τες χρήσιμες μουσικά. Κάθε πολύπλοκη κυματομορφή η οποία 

παράγει ένα μουσικό όργανο, αναλύεται με βάση τη θεωρία της θεμελιώδους και των 

αρμονικών σε άλλες απλούστερες ημιτονικές κυματομορφές. Σε αυτό στηρίζεται και η έννοια 

της προσθετικής σύνθεσης (additive synthesis), η οποία αναλύει ένα μουσικό ηχόχρωμα 

καθώς και τα επιμέρους συστατικά του. Η δυνατότητα που μας παρέχει δηλαδή ένα 

συνθεσάϊζερ με αρκετούς ταλαντωτές οι οποίοι παράγουν ημιτονικές κυματομορφές, να 

μπορούμε να ελέγχουμε κάθε φορά το τονικό ύψος καθώς και την έντασή τους. 

  Η έννοια της αφαιρετικής σύνθεσης (subtractive synthesis) από την άλλη είναι πιο πρακτική 

και πιο γνωστή διαδικασία. Είναι η διαδικασία εκείνη όπου οι ταλαντωτές παράγουν τους 

ήχους με περισσότερο αρμονικό περιεχόμενο από όσο συνήθως χρειάζεται, ενώ εμείς 

φιλτράρουμε το αποτέλεσμά τους, με σκοπό να πετύχουμε κάποιο ηχόχρωμα.   

  Πώς ένας υπολογιστής παράγει ήχο: Αναφέραμε παραπάνω ότι ο ήχος ουσιαστικά είναι μια 

κυματομορφή, κάτι το οποίο σημαίνει πως μπορεί να μετρηθεί και να αναπαρασταθεί μέχρι 

ένα ορισμένο σημείο με αριθμούς. Ένας υπολογιστής επίσης επεξεργάζεται αριθμούς. Έτσι για 

να παράγει λοιπόν ο υπολογιστής μία κυματομορφή θα πρέπει να δημιουργήσει μερικές 

χιλιάδες αριθμών, τις οποίες «μεταφέρει» μέσω ενός επεξεργαστή πιο γνωστό και ως DAC 

(Digital to Analog Converter) = μετατροπέας ψηφιακού σήματος σε αναλογικό, μετατρέποντάς 

τους στο γνωστό ηλεκτρονικό σήμα το οποίο ενισχύεται και μεταδίδεται μέσω της ενίσχυσης 

των ηχείων. Με αυτό τον τρόπο ο υπολογιστής αποτελεί έναν ψηφιακό ταλαντωτή (digital 

oscillator). Τους αριθμούς τους βρίσκει είτε σε πίνακες που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη 

του synthesizer, είτε  δημιουργούνται από ειδικούς αλγόριθμους οι οποίοι είναι  

ενσωματωμένοι στο λειτουργικό σύστημα του οργάνου, είτε σε περιπτώσεις όπως τα samples, 

το όργανο είναι ικανό από μόνο του να αναγνωρίζει νέες κυματομορφές, αναλύοντας και 

εξετάζοντας τους ήχους που του δίνουμε εμείς με την διαδικασία της ψηφιακής 

δειγματοληψίας (Sampling Rate). 

 

ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΤΗΣ: 

 

  Μία από τις πιο απλές μορφές αναλογικού συνθετητή το γνωστό σε όλους μας συνθεσάϊζερ 

έκανε την εμφάνισή του την δεκαετία του ’70 και στηρίζει την παραγωγή του ήχου στην μέθοδο 

της αφαιρετικής σύνθεσης την οποία περιγράψαμε παραπάνω. 

Σε ένα μονοφωνικό αναλογικό συνθεσάϊζερ ξεχωρίζουμε τα εξής μέρη: 

A) Την ηχοπαραγωγό μονάδα που είναι ένας αναλογικός ταλαντωτής ο οποίος παράγει 

πλούσιες αρμονικά κυματομορφές. Είναι δηλαδή ένας ταλαντωτής ελεγχόμενος από τάση 

(Voltage Control Oscillator) ή πιο σύντομα VCO. 
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B) Τις μονάδες διαμόρφωσης αυτού του αρχικού ήχου οι οποίες διαθέτουν: 

1)   Φίλτρα που έχουν την ικανότητα να τροποποιούν τη χροιά της αρχικής κυματομορφής 

και οι οποίες ελέγχονται από ελεγκτική τάση, δηλαδή από ποια συχνότητα και πάνω θα 

κοπούν οι αρμονικές. Έτσι το πλήρες όνομα της μονάδας αυτής είναι φίλτρο ελεγχόμενο 

από ελεγκτική τάση (Voltage Control Filter) ή πιο σύντομα VCF. 

2) Μονάδες οι οποίες διαμορφώνουν την εξέλιξη της δυναμικής κάθε νότας μέσα στο 

χρόνο, ενώ δέχονται επίσης τάση ελέγχου και ονομάζονται ενισχυτής ελεγχόμενος από 

τάση (Voltage Controlled Amplifier) ή VCA. 

Γ)     Τάση ελέγχου η οποία παρέχεται από τους λεγόμενους ελεγκτές (controllers), ενώ ένα 

τέτοιο παράδειγμα είναι το γνωστό σε όλους κλαβιέ πληκτρολόγιο ή (keyboard), το οποίο 

διαθέτουν και πολλά συνθεσάϊζερ, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία σειρά 

διακοπτών. 

  Έτσι αν θελήσουμε να παρουσιάσουμε μία τυπική εικόνα παραγωγής μιας νότας σε ένα 

αναλογικό συνθεσάϊζερ  τότε θα έχουμε: 

 Τον εκτελεστή ο οποίος πατάει ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο ενώ παράλληλα ο 

(Voltage Controlled Oscillator) VCO ταλαντωτής, παράγει μία νότα με μία 

κυματομορφή καθορισμένη από τον εκτελεστή.  

 Η κυματομορφή αυτή στη συνέχεια τροποποιείται από το (Voltage Controlled Filter) 

VCO φίλτρο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχει εκείνη τη στιγμή και τέλος, 

 Από τον (Voltage Controlled Amplifier) VCA ενισχυτή, ο οποίος διαμορφώνει τη 

δυναμική του ήχου λίγο πριν αυτό αναπαραχθεί από το μουσικό όργανο. 

 

 

Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ: 

 

  Όπως περιγράψαμε και πιο πάνω υπάρχει ένα μεγάλο μη αρμονικό περιεχόμενο το οποίο 

επηρεάζει σημαντικά τη χροιά του ήχου. Τα μουσικά όργανα με χορδές όπως το πιάνο, η 

κιθάρα, το βιολί καθώς και άλλα έχουν ένα αρκετά ευρύ μη αρμονικό περιεχόμενο, ιδίως κατά 

την έναρξη αναπαραγωγής του ήχου, ενώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το φλάουτο, 

στο οποίο διαπιστώνεται ένα αναπόφευκτο φύσημα κατά την είσοδο του αέρα στο εσωτερικό 

του μουσικού οργάνου. Ενώ στα κρουστά και πιο συγκεκριμένα σε όσα όργανα δεν έχουν 

καθορισμένο τονικό ύψος, αυτό διαπιστώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό. Γι’ αυτό το λόγο σε 

πολλά αναλογικά synthesizers υπάρχει ενσωματωμένο μαζί με τους ταλαντωτές VCO’S (Voltage 

Controlled Oscillator) και η λεγόμενη γεννήτρια θορύβου (noise generator). Με τον όρο 

θόρυβο εννοούμε έναν ήχο όπου όλες οι ακουστές από το ανθρώπινο αυτί συχνότητες 

υπάρχουν σε τυχαίες εντάσεις. Οι θόρυβοι περιγράφονται με ονόματα τα οποία είναι 

δανεισμένα από τη μελέτη του φάσματος των ορατών συχνοτήτων. Με αυτό τον τρόπο 

συναντούμε τους εξής δύο τύπους γεννήτριας θορύβου: τον λευκό θόρυβο και τον ροζ 

θόρυβο. 

  

Λευκός θόρυβος: (White Noise) Ο λευκός θόρυβος περιέχει όλες τις συχνότητες του 

ακουστικού φάσματος και η ενέργειά του κατανέμεται ομοιόμορφα σε αυτό. 

 

Ροζ θόρυβος: (Pink Noise) Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, όμως παράγεται φιλτράροντας 

τον λευκό θόρυβο. Επίσης χρησιμοποιείται σαν πηγή ηχητικού σήματος, με σκοπό την 

ισοστάθμιση χώρων και τον έλεγχο μονοφωνικών συχνοτήτων. Στη σύνθεση ήχων ο θόρυβος 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ηχητικών εφέ ή για τον εμπλουτισμό κάποιου ηχοχρώματος.  
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CONTROLLERS: 

 

  Μέσω αυτών ο εκτελεστής ελέγχει τη λειτουργία όλων των κυκλωμάτων τα οποία υπάρχουν 

μέσα στο synthesizer. Παρά τις διάφορες μορφές που έχουν τα διάφορα controllers, στην ουσία 

είναι γεννήτριες του control voltage και gate. Το πιο συνηθισμένο controller, είναι το keyboard, 

δηλαδή ένα κλαβιέ το οποίο μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί για τους περισσότερους εκτελεστές 

πως είναι το πιο σημαντικό μέσο για να εκτελέσει τους ήχους ενός synthesizer. Πάνω σε κάθε 

κλαβιέ βρίσκονται συνήθως δύο χειριστήρια, το pitch wheel και το modulation wheel, ή πιο 

γνωστά και ως ροδέλες διαμόρφωσης. Κινώντας την πρώτη ροδέλα χρησιμοποιώντας το 

αριστερό χέρι του εκτελεστή, έχουμε τη δυνατότητα να «ψηλώσουμε» ή να «χαμηλώσουμε» το 

κούρδισμα μιας νότας η οποία παίζεται με το δεξί χέρι, μιμούμενοι τα «ανεβάσματα» της 

ηλεκτρικής κιθάρας ή το «portamento» του βιολιού. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται pitch 

bending. Κινώντας τη δεύτερη ροδέλα ενεργοποιούμε το LFO (Low Frequency Oscillator), 

εισάγοντας με αυτό τον τρόπο ένα διαμορφωτή (modulation) στον ήχο. Αρκετοί κατασκευαστές 

στα πιο σύγχρονα synthesizers έχουν αντικαταστήσει τις δύο ροδέλες (wheels) με δικές τους 

επινοήσεις ξεχωριστές για την κάθε μία. Επίσης βλέπουμε το ribbon controller το οποίο είναι 

μια ροδέλα, η οποία σέρνοντας επάνω της το δάχτυλό μας, μπορούμε να εφαρμόσουμε τη 

διαδικασία pitch bending, την οποία περιγράψαμε λίγο παραπάνω. 

  Το γνωστό joystick είναι ένας εναλλακτικός τρόπος κίνησης για τη δημιουργία pitch bend και 

modulation. Επίσης στα πιο σύγχρονα keyboard οι ροδέλες διαθέτουν τις περισσότερες φορές 

ελατήριο, έτσι ώστε όταν τις κινούμε προς τα επάνω ή προς τα κάτω, να έχουν τη δυνατότητα 

να επανέρχονται από μόνες τους στην αρχική θέση. 

  Το volume pedal είναι επίσης ένα εναλλακτικό είδος controller το οποίο δεν απουσιάζει από 

κανένα synthesizer. Το χειρίζεται ο εκτελεστής μουσικός με τη βοήθεια του ποδιού του και 

ελέγχει τη συνολική ένταση του μουσικού οργάνου. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να εκφράζεται 

καλύτερα και να ρυθμίζει τη γενική ένταση του οργάνου, σε σχέση με άλλα μουσικά όργανα τα 

οποία συνοδεύει σε μία ορχήστρα. 

  Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε πώς όσοι μουσικοί και πιο συγκεκριμένα πιανίστες 

χρησιμοποιούν το keyboard, προσαρμόζονται πιο εύκολα στη χρήση του κλαβιέ ενός 

synthesizer, παρά το γεγονός πως απαιτείται αρκετά καλή τεχνική παιξίματος έχοντας σαν 

αποτέλεσμα να μπορεί ο εκτελεστής να ανταπεξέλθει καλύτερα στα πλούσια πιανιστικά 

ηχοχρώματα τα οποία αναπαράγει ένα synthesizer. Στην αγορά διατίθενται πολλά και 

διαφορετικού τύπου controllers τα οποία έχουν τη μορφή των παραδοσιακών μουσικών 

οργάνων όπως της κιθάρας (midi guitar), των πνευστών (midi wind) ή ακόμη και των κρουστών 

και του βιολιού. 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ SAMPLING (ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ): 

 

  Πρόκειται για τα πιο ενδιαφέροντα μουσικά όργανα. Στην προσπάθειά του να τα γνωρίσει 

κανείς θα συναντήσει πολλούς γνώριμους όρους όπως διάφορα φίλτρα, τα οποία είναι γνωστά 

και από τα ψηφιακά synthesizers. Η κυριότερη διαφορά τους έχει να κάνει με τα εξής: Είναι 

γνωστό πως μία κυματομορφή μπορεί να αναπαρασταθεί με μία σειρά αριθμών όπως έχουμε 

ήδη αναφέρει κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους ψηφιακούς ταλαντωτές (digital oscillators) 

ενός σύγχρονου synthesizer. Το δείγμα (sampler) πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα αφού χάρη στα 

ηλεκτρονικά κυκλώματα τα οποία περιέχει, μπορεί να αναλύσει έναν ήχο τον οποίο 

προσθέτουμε, με μία σειρά από αριθμούς, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει 

τους αριθμούς αυτούς και να τους χρησιμοποιεί μετέπειτα αναπλάθοντας τον ήχο, ο οποίος 

του δόθηκε αρχικά.  
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  Με άλλα λόγια κάνουν μία σύντομη ψηφιακή ηχογράφηση (digital recording), αφού οι 

ψηφιακοί επεξεργαστές του ηλεκτρονικού υπολογιστή δουλεύουν αποκλειστικά στο δυαδικό 

σύστημα αναγνωρίζοντας δηλαδή μόνο δύο ψηφία, το μηδέν και το ένα. Κάθε ψηφίο το οποίο 

συναντούμε στην ορολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών ονομάζεται bit, ενώ αντίστοιχα 

ένας αριθμός ο οποίος αποτελείται από 8 bits ονομάζεται byte. Έτσι όταν σε ένα sampler 

αποθηκεύουμε τα ψηφιακά δεδομένα των ήχων, τότε χρησιμοποιούμε ορισμένου μεγέθους 

λέξεις ενώ το ίδιο κάνει και ο επεξεργαστής ο οποίος έχει την ικανότητα να διαβάζει και να 

τροποποιεί αυτές τις λέξεις. Κάθε sampler περιέχει έναν μετατροπέα αναλογικού σήματος σε 

ψηφιακό (Analog to Digital Converter) ADC, ο οποίος κάνει ακριβώς την αντίστροφη δουλειά 

από έναν ψηφιακό σε αναλογικό μετατροπέα (Digital to Analog Converter) DAC, ο οποίος 

περιέχεται σε κάθε ψηφιακό μουσικό όργανο. Ο ψηφιακός σε αναλογικό μετατροπέα εξετάζει 

την οποιαδήποτε κυματομορφή εμείς επιθυμούμε  και υπολογίζει το στιγμιαίο εύρος της 

πολλές φορές μέσα σε ένα δευτερόλεπτο , προσφέροντας με αυτό τον τρόπο πληροφορίες ενώ 

ταυτόχρονα αποθηκεύει τα δείγματα samples ενός ορισμένου μεγέθους. Έτσι η διαδικασία 

κατά την οποία μας προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός με τον οποίο λαμβάνονται στοιχεία από 

μία κυματομορφή ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται συχνότητα δειγματοληψίας (sampling rate) 

και μετριέται με μονάδα υπολογισμού (Hz/sec). Γι’ αυτό το λόγο όταν επεξεργαζόμαστε μία 

κυματομορφή με συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 KHz, τότε κάνουμε λόγο για 44.100 δείγματα 

ανά δευτερόλεπτο. Παράλληλα διαπιστώνουμε πως όσα περισσότερα είναι τα δείγματα τα 

οποία λαμβάνουμε από την εκάστοτε κυματομορφή, τόσο καλύτερη θα είναι η απεικόνιση η 

οποία λαμβάνει ένα sampler αφού θα αποδίδονται ήχοι με πολλές υψηλού φάσματος 

συχνότητες. Ακόμη όσο πιο πολυψήφια είναι μία λέξη η οποία λαμβάνει σαν δείγμα ο 

ψηφιακός σε αναλογικό μετατροπέα ADC, τόσο θα μεγαλώνουν και τα περιθώρια για καλύτερη 

αποτύπωση  του στιγμιαίου εύρους της κυματομορφής. Έτσι πολλά bits για τον μετατροπέα θα 

μεταφράζονται ως μεγαλύτερη δυναμική περιοχή και συμβολίζονται ως αναλογία ηχητικού 

σήματος προς θόρυβο, κάτι το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα καθαρότερο ήχο. Όμως υπάρχει και 

ένας αρνητικός παράγοντας αφού όσο περισσότερα δείγματα λαμβάνουμε, τόσο θα 

αυξάνονται και οι απαιτήσεις της μνήμης του υπολογιστή, έχοντας σαν αποτέλεσμα να γίνονται 

ακριβότερα τα samplers. Για παράδειγμα σε 1MB μνήμης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν 

μπορεί να χωρέσει περισσότερο από 12 δευτερόλεπτα ενός ήχου με 16bit και συχνότητα 

δειγματοληψίας 44,1KHz/sec. 

  Τέλος τα πολλά bits και τα πολυάριθμα sampling rate δεν αποτελούν το μοναδικό και 

αποκλειστικό παράγοντα ο οποίος επιτυγχάνει ένα καλής ποιότητας ήχο sampler και αυτό 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μερικά samplers με σχετικά κακής ποιότητας 

χαρακτηριστικά, ακούγονται καλύτερα από ορισμένα άλλα με πολύ ανώτερα χαρακτηριστικά. 

  Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε πως σε κάθε όργανο περιέχονται κάποια αναλογικά 

κυκλώματα τα οποία συντελούν στο να αποδίδουν όσο το δυνατόν πιστότερα το αποτέλεσμα 

της ψηφιακής επεξεργασίας ενός ηχητικού σήματος. Ο επεξεργαστής ο οποίος περιλαμβάνεται 

στο εσωτερικό τμήμα κάθε κυκλώματος θα πρέπει να είναι αρκετά σύγχρονος, ώστε να έχει τη 

δυνατότητα να επεξεργάζεται με ταχύτητα, ηχητικά δεδομένα, μιας και στο εσωτερικό του 

συντελούνται πολυάριθμοι μαθηματικοί υπολογισμοί. 

  Παράλληλα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα ψηφιακά όργανα στα οποία ανήκουν και τα 

samplers, λειτουργούν με την βοήθεια κατάλληλων λογισμικών προγραμμάτων, στα οποία 

περιλαμβάνονται και κάποια ενσωματωμένα φίλτρα καθώς και γεννήτριες θορύβου, για τα 

οποία παρότι ο χειριστής τους δεν έχει άμεση παρέμβαση κατά τη διάρκεια μιας επεξεργασίας 

ηχητικού σήματος, ωστόσο μπορεί να ακούσει και να αλλάξει το τελικό επεξεργαζόμενο σήμα.  
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KEYBOARD ASSIGNMENT-LOOPING: 

 

  Δύο από τις βασικότερες λειτουργίες ενός sampler οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται σε ένα 

synthesizer είναι το Keyboard Assignment (εκχώρηση πληκτρολογίου) και το Looping 

(εναλλαγή). 

  

  Έτσι αν για παράδειγμα λάβουμε το δείγμα της νότας ενός οργάνου όπως το μεσαίο ντο ενός 

πιάνου και στη συνέχεια παίξουμε την ίδια νότα στο keyboard ενός sampler, τότε το 

πιθανότερο είναι να έχουμε ένα ηχητικό αποτέλεσμα τέτοιο ώστε να μην μπορούμε να 

ξεχωρίσουμε εύκολα τον αναπαραγόμενο ήχο του sampler, από τον πρωτότυπο ήχο του 

πιάνου. Στη συνέχεια αν παίξουμε το αμέσως ψηλότερο ρε, τότε το sampler μην έχοντας 

κάποιο δείγμα ώστε να αναπαράγει τη νότα αυτή, θα διαβάσει την αμέσως προηγούμενη σε 

μεγαλύτερη ταχύτητα. Όμως αντίθετα εάν επιχειρήσουμε να παίξουμε μία πολύ ψηλότερη ή 

χαμηλότερη νότα, τότε δεν θα καταφέρουμε να αποδώσουμε την σωστή χροιά της νότας, αφού 

στα πολύ γρήγορα ή στα πολύ αργά περάσματα, αυτή θα ηχούσε σαν να ήταν αποτέλεσμα 

ηχογράφησης. 

 

  Έτσι για την επίλυση αυτού του προβλήματος τα samplers μας επιτρέπουν να πάρουμε 

πολλαπλά δείγματα (multiple samplers) ενός ήχου και να κανονίσουμε από ποια, μέχρι ποια 

νότα του keyboardα παίζεται το καθένα. Ακόμη επειδή τα παραδοσιακά όργανα παράγουν 

διαφορετικά ηχοχρώματα παίζοντας (piano) p ή (forte) f, μας δίνουν τη δυνατότητα να 

βάλουμε δύο ή και περισσότερα δείγματα του ήχου σε κάθε πλήκτρο του keyboard και με αυτό 

τον τρόπο να διαλέξουμε ποιο ηχόχρωμα ή ποια σύνθεση δύο ηχοχρωμάτων θα 

χρησιμοποιήσουμε. Αυτές οι δυνατότητες δεν χρησιμοποιούνται μόνο για την αντιγραφή ενός 

ήχου, αλλά και για τη δημιουργία ενός πολύ ενδιαφέροντος νέου ακούσματος. Μερικοί από 

τους ήχους που θα θέλαμε να ακούσουμε να ηχούν από ένα sampler, έχουν μεγάλη χρονική 

διάρκεια, άρα μεγάλη απαίτηση  για μνήμη κάτι το οποίο υποδηλώνει και μεγαλύτερο εύρος 

δυνατοτήτων ακόμη και από ένα σύγχρονο sampler.  

  Όμως στις πιο πολλές περιπτώσεις αρκεί ένα δείγμα μικρής διάρκειας για να 

χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα του looping, την οποία μας προσφέρει ένα sampler. Αυτό 

απαιτεί τον καθορισμό δύο σημείων μέσα στο δείγμα, το πού δηλαδή θα ορίσουμε την αρχή 

και το τέλος μίας λούπας. Ύστερα από αυτό θα διαπιστώσουμε ότι αν παίξουμε και κρατήσουμε 

μία νότα στο keyboard, τότε θα συμβούν τα εξής: 

 

A) Το δείγμα θα παιχτεί μία φορά από την αρχή μέχρι το τέλος της λούπας και  

B) Το δείγμα θα παιχτεί αμέσως μετά την αρχή της λούπας και έως το τέλος της 

  Αυτό το δεύτερο στάδιο επαναλαμβάνεται για όσο χρονικό διάστημα κρατάμε το πλήκτρο 

πατημένο και με αυτό τον τρόπο παρά το ότι το δείγμα έχει μία περιορισμένη χρονική διάρκεια 

θα ακούγεται μέχρις ότου εμείς αφήσουμε το πλήκτρο. Τέλος υπάρχουν πολλά samplers τα 

οποία βοηθούν είτε υποδεικνύοντάς μας τα καταλληλότερα σημεία για τη δημιουργία μιας 

λούπας, (auto looping), είτε εξομαλύνοντας τη δυναμική του δείγματος γύρω από το σημείο της 

λούπας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το ταίριασμα του δείγματος να εξαφανιστεί ή να γίνει πιο 

ανεκτό κάτι που στην ηχοληψία ονομάζεται (crossfade looping).    


