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Πρόλογος 
 

Ο εγκέφαλός µας έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει τη θέση µιας ηχητικής 

πηγής στο τρισδιάστατο χώρο. Βέβαια, στα stereo συστήµατα αναπαραγωγής που έχουν 

καθιερωθεί, δύο µόνο διαστάσεις µπορούν να γίνουν αντιληπτές από τον ακροατή, ο 

οποίος βρίσκεται στο κέντρο αυτού του συστήµατος και αντιλαµβάνεται τον ήχο από 

αριστερά / δεξιά  και  στο βάθος ή µπροστά του. 

 

 
 

Ο όρος Stereo Ηχογράφηση είναι συνώνυµος µε τη πρόταση : Ηχογράφηση 

συνόλου µε σκοπό την αναπαραγωγή σε Stereo σύστηµα. Τα stereo ζεύγη µικροφώνων 

είναι µία κατάλληλη τεχνική για τις stereo-ηχογραφήσεις. 

 

Έτσι, στην εργασία αυτή, θα αναφερθούµε στις αρχές των στερεοφωνικών-

ζευγών µικροφώνων ενώ παράλληλα µέσω ακροάσεων θα επιβεβαιώσουµε µερικά 

χαρακτηριστικά αυτών, έτσι ώστε να είναι χρήσιµη για κάθε ηχολήπτη, όσον αφορά την 

επιλογή αυτών για µια stereo ηχογράφηση.  
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1. ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΑ 

 

 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

‘Στόχος της στερεοφωνικής αναπαραγωγής είναι να δηµιουργήσει µια αναπαράσταση 

της µουσικής σκηνής και του χώρου όπου ένα µουσικό σύνολο εκτέλεσε ένα 

αναπαραγόµενο µουσικό πρόγραµµα. 

 

Κατά τη διάρκεια µιας ζωντανής µουσικής ακρόασης ένας ακροατής έχει 2 αφίξεις 

µουσικού σήµατος, 1 σε κάθε αυτί. Η καθυστέρηση η ένταση και οι φασµατικές 

διαφορές ανάµεσα στις 2 αφίξεις δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες στον εγκέφαλο µε 

βάση τις οποίες αντιλαµβάνεται τη θέση της ηχητικής πηγής. 

 

Αυτό που γίνεται, στην προσπάθειά µας να αναπαράγουµε τη θέση ενός µουσικού 

οργάνου από 2 ηχεία, είναι µια αντιστάθµιση των χρονικών καθυστερήσεων µε διαφορές 

έντασης. Η θέση µιας ηχητικής πηγής στη “στερεοφωνική εικόνα” µπορεί να αλλάξει, 

αλλάζοντας απλά την ισορροπία εντάσεων η και την χρονική καθυστέρηση ανάµεσα στα 

2 κανάλια. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία στερεοφωνικής εικόνας είναι η 

χρησιµοποίηση στερεοφωνικών τεχνικών µικροφώνων κατά την ηχοληψία.’ 

(Παπανικολάου, Γ. 1991. “Τεχνολογία Ηχογραφήσεων”. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.) 
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1.2. BINAURAL ΑΝΤΙΛΗΨΗ - Εντοπισµός θέσης στο χώρο. 

 

 

‘Το Σχ. 1.1 δεν δείχνει κανενός είδους κατασκευή. Απλά, το κεφάλι ενός ανθρώπου και 

µια ηχητική πηγή. Ο χώρος στον οποίο βρίσκονται δεν έχει εδώ σηµασία. Μας 

απασχολεί απλώς η θέση της πηγής ως προς τον ακροατή, µε την έννοια της διεύθυνσης 

µόνο και όχι της απόστασης’. (Ξενικάκης ∆., “Σηµειώσεις µαθήµατος Ηχοληψία IΙ”, Ρέθυµνο 2002) 

. 

  

‘Σ’ αυτό λοιπόν το πλαίσιο, το ηχητικό σήµα της   

πηγής γίνεται αντιληπτό απ’ τον ακροατή µέσω 

δυο διαφορετικών εκφάνσεων του ίδιου 

πράγµατος, οι οποίες εκφάνσεις αντιστοιχούν 

φυσικά στα δυο του αυτιά, στις διαφορετικές  

διαδροµές ήχου που αυτό συνεπάγεται.. 

  Τα δυο αυτά σήµατα έχουν όλες εκείνες τις  

διαφορές που οι νόµοι της Ακουστικής  

επιβάλλουν. Αποτέλεσµα τους, το παρακάτω 

συµπέρασµα: 

 

Σχήµα 1.1 

 

Είµαστε σε θέση να ξέρουµε ότι ο εγκέφαλος µας προσδιορίζει τη θέση µιας ηχητικής πηγής 

στον 3D  χώρο µέσω σύγκρισης, ταξινόµησης, κλπ, των σηµάτων των δυο αυτιών. 

 

Αυτές οι διαφορές µπορούν να κατηγοριοποιηθούν: Είναι δυο ειδών: 

∆ιαφορές πλάτους (έντασης), αλλά και χρονικές / φασικές διαφορές. 

 

Σχετικά µε το πλάτος: 

1. Το κεφάλι αποτελεί εµπόδιο στη πορεία του ήχου, και συνεπώς ρίχνει "σκιά", όπως 

λέµε, στο ένα αυτί, όταν ταιριάζει η χωροτοποθέτηση πηγής - ακροατή. Φυσικά, είναι 
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συχνοτικά εξαρτώµενο αυτό το γεγονός, ισχύει µόνο για µήκη κύµατος σαφώς µικρότερα 

των διαστάσεων της κεφαλής, πρακτικά δηλαδή για πάνω µεσαίες και υψηλές συχνότητες. 

Προκύπτει, κατά συνέπεια, αλλοιωµένο φάσµα / χροιά του εισερχόµενου στο αυτί 

σήµατος. 

Συνήθως, το εν λόγω φαινόµενο λέγεται «φαινόµενο σκίασης». 

 

2. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που η πηγή είναι αρκετά κοντά στον ακροατή, η διαφορά 

µεταξύ των L R - διαδροµών, της τάξης των 20 – 22 cm σύµφωνα µε το πλάτος της 

κεφαλής, δίνει µια ακόµη διαφορά level βάσει του νόµου του αντιστρόφου τετραγώνου. 

∆εν είναι όµως αξιόλογη ποσοτικά αυτή η διαφορά όταν η πηγή βρίσκεται σε 

φυσιολογική έως µεγάλη απόσταση, όταν δηλαδή το µήκος των διαδροµών είναι πολύ 

µεγαλύτερο των 22 cm.  

 

Ως προς τις χρονικές διαφορές: 

3. Η υπάρχουσα χρονική διαφορά που παρατηρείται στο οριζόντιο επίπεδο του Σχ. 1.1 

ονοµάζεται Interaural Time Difference και συµβολίζεται µε "ITD" συνήθως ή µε "δt" 

καµιά φορά. Οφείλεται στη διαφορά δρόµου, η οποία οφείλεται στη γωνία φ, αυτήν υπό 

την οποία ο ακροατής "βλέπει" την ηχητική πηγή. Η µέγιστη τιµή της αντιστοιχεί στο 

πλάτος µιας ανθρώπινης κεφαλής, ονοµάζεται συνήθως binaural delay και είναι της 

τάξεως των 0.65ms 650µs.  

Προφανώς λοιπόν  0 ≤ ITD ≤ 650µs, περίπου. 

 

Η σύγκριση των δυο διαδροµών / σηµάτων δείχνει ότι και ο χρόνος άφιξης και το level 

αποτελούν στοιχεία προσδιορισµού της διεύθυνσης, στοιχεία εντοπισµού της θέσης της 

πηγής.’  

(Ξενικάκης ∆., “Σηµειώσεις µαθήµατος Ηχοληψία ΙΙ”, Ρέθυµνο 2002) . 
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‘Εµβαθύνοντας περισσότερο, αναπαριστάται πλέον, το οριζόντιο µοντέλο του Σχ. 1.1 σε 

τρεις διαστάσεις στο παρακάτω σχήµα : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.2: Σύστηµα σφαιρικών πολικών συντεταγµένων 

(r, φ, δ)- για την ακριβής παραλλαγή του Σχ. 1.1- µε κέντρο την ανθρώπινη 

κεφαλή. Συχνά η γωνία φ αποκαλείται "αζιµούθιο". Το όνοµα για τη 

γωνία δ είναι "elevation", ανύψωση. Το επίπεδο frontal, απλά, χωρίζει 

το χώρο σε εµπρός και πίσω ηµισφαίριο. 

 

Στο Σχ. 1.2, παρατηρείται η επιλογή χρήσης πολικών συντεταγµένων, καθώς και η 

βαθµολόγηση και η ορολογία που έχουν υιοθετηθεί σε µετρήσεις / πειράµατα του είδους.  

 

Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµανθούν τα παρακάτω: 

 

Το επίπεδο πρακτικά κύµα που έρχεται απ’ τη πηγή, πριν εισέλθει στο εσωτερικό του 

αυτιού, θα συναντήσει το εξωτερικό του µέρος, το κοινώς λεγόµενο πτερύγιο (Βλ. Σχ. 

1.3). Αποτέλεσµα: οι µικροανακλάσεις που φαίνονται στο Σχ 1.3. Έτσι µοιραία, στο 

εσωτερικό του αυτιού θα εισέλθει το άθροισµα τους, συνεπώς ένα σήµα διαµορφωµένο, 

µέσω των συνεπαγόµενων comb filters. Βγαίνει εποµένως το παρακάτω θεµελιώδες 

συµπέρασµα: 

 

 

 

 



 9

Η διαµόρφωση του εισερχόµενου στο εσωτερικό του αυτιού σήµατος εξαρτάται από τη 

διεύθυνση πρόσπτωσης του στην εν λόγω περιοχή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.3 

 

∆ιότι, µια γρήγορη αναδροµή στη θεωρία του comb filtering θα µας θυµίσει ότι 

διαφορετικές διευθύνσεις πρόσπτωσης οδηγούν σε διαφορετικά patterns ανακλάσεων, 

συνεπώς διαφορετικές συχνοτικά θέσεις εξάρσεων και βυθισµάτων των comb filters, 

διαφορετικές δηλαδή τελικά διαµορφώσεις / αλλοιώσεις του φάσµατος του "αρχικού" 

προσπίπτοντος ήχου.  

 

Είναι λοιπόν όντως θεµελιακής αξίας η υπογραµµισµένη πρόταση, διότι η αντιστοιχία  

 

θέση στο χώρο  ↔  χρονική / φασική ↔ ειδική διαµόρφωση 

              διαφορά               φάσµατος 

 

εφοδιάζει, προφανώς, τον εγκέφαλο µε "σηµάδια" αναγνώρισης της διεύθυνσης 

προέλευσης του προσπίπτοντος ήχου. 

Ο όρος «µικροανακλάσεις» που χρησιµοποιήθηκε πιο πάνω, σχετίζεται βέβαια µε τις 

µικρές διαστάσεις του πτερυγίου, και υπονοεί προφανώς ότι µόνο αρκετά µικρά µήκη 

κύµατος, µπορούν να "δουν" το πτερύγιο, και τις "ανωµαλίες" της επιφάνειας του. Οι 
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δηµιουργούµενες λοιπόν σχετικές εξάρσεις και βυθίσµατα αναµένονται στις υψηλές 

συχνότητες, στη περιοχή των 7 kHz και πάνω.. 

 

4. Εκτός από το πτερύγιο του αυτιού, και το κεφάλι φυσικά που ήδη έχουµε αναφέρει, η 

ωµοπλάτη, αλλά και ο θώρακας, επηρεάζουν τα πράγµατα: Συχνοτικά εξαρτώµενα 

φαινόµενα, ανακλάσεις, περιθλάσεις κλπ, διαµορφώνουν φασµατικά το σήµα (spectral 

shaping) που θα εισέλθει στο εσωτερικό µέρος του αυτιού. Αυτή η διαµόρφωση 

εξαρτάται βέβαια από τη διεύθυνση προέλευσης του προσπίπτοντος ήχου, και θα είναι 

προφανώς ειδική για κάθε ένα αυτί. 

 

Συµπερασµατικά: 

 

Όλα τα παραπάνω περί των εντάσεων και των 

χρονικών διαφορών και των άλλων ηχητικών 

διεργασιών λειτουργούν ταυτόχρονα, 

αθροίζονται, και δηµιουργούν µια Head Related 

Transfer Function (HRTF), η οποία, 

εξαρτώµενη από τη διεύθυνση πρόσπτωσης, 

διαµορφώνει ανάλογα το εισερχόµενο στο αυτί 

σήµα.  

(Ξενικάκης ∆., “Σηµειώσεις µαθήµατος Ηχοληψία ΙΙ”, 

Ρέθυµνο 2002) . 

 

 

 

 

 

  

 

 

Σχήµα 1.4 
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Το Σχ. 1.4 προτείνεται ως παράδειγµα γνωριµίας µε τις HRTFs: 

Το εν λόγω σχήµα δείχνει τη διαµόρφωση που υφίσταται το σήµα πριν εισέλθει στο 

εσωτερικό του αυτιού συναρτήσει της θέσης / διεύθυνσης της πηγής. 

Φαίνεται σαν µία µορφή  φίλτρου δια του οποίου περνάει και αλλοιώνεται το σήµα, 

εξαιτίας της διεύθυνσης προέλευσης του.  

 

Έτσι λοιπόν, µε τη πηγή, πχ, στον άξονα του αυτιού φ = 90º, δηλ. θέση (2,90,0), 

παρατηρείται µια αύξηση level γύρω στα 3 µε 5 dB για τη µεσαία περιοχή 500-1700 Hz 

περίπου, επίσης ένα γενναίο peak στις υψηλές, πάνω από 10 dB (!) στους 8000 Hz, κλπ 

κλπ.. 

 

Για την καταγραφή αυτών των καµπυλών, έχουν γίνει µετρήσεις σε ένα αυτί, σε 

διάφορες διευθύνσεις στο οριζόντιο επίπεδο, µέσα σε ανηχοϊκό θάλαµο, µε την ηχητική 

πηγή στο ύψος των αυτιών σε απόσταση 2 m κατ’ ευθείαν εµπρός, δηλαδή στη θέση 

(2,0,0). Παρατηρείται ότι είναι καλυµµένο µε µετρήσεις όλο πρακτικά το οριζόντιο 

επίπεδο, µε βήµα γωνίας 30º. Φυσικά, το αποτέλεσµα είναι ένας µέσος όρος, που έχει 

προκύψει µετά από αυτές τις µετρήσεις σε πολλά άτοµα. 
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2. ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

 

 

2.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

2.1.1. ΠΟΛΙΚΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

‘Πολικό διάγραµµα είναι η επίπεδη γραφική παράσταση σε πολικές συντεταγµένες του 

σήµατος εξόδου του µικροφώνου s (δηλ. r), συναρτήσει της διεύθυνσης (θ). 

 

Σχήµα 2.1: Οι πολικές συντεταγµένες (r,θ) στο επίπεδο 

 

Το πολικό διάγραµµα είναι ένα  εργαλείο µελέτης της κατευθυντικότητας. 

 

“Το πολικό διάγραµµα δείχνει πόσο µεγαλύτερη ή µικρότερη είναι η απόδοση (σήµα) της 

συσκευής στις διάφορες διευθύνσεις σε σχέση µε την τιµή on axis (0°)”. 

 

Για τα µικρόφωνα, δεν ισχύει το «µεγαλύτερη»,(της παραπάνω πρότασης), δεδοµένου ότι 

on axis έχουµε πάντα µέγιστο σήµα, συνεπώς στις άλλες διευθύνσεις το σήµα θα είναι 

µικρότερο ή το πολύ ίδιο.’  

(Ξενικάκης ∆., “Σηµειώσεις µαθήµατος Ηχοληψία Ι”, Ρέθυµνο 2002) 
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2.1.2. ΠΟΛΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 

 

‘Θεωρητικά είναι δυνατή η περιγραφή σχεδόν όλων των τύπων κατευθυντικότητας εν 

χρήσει από µία και µόνο πολική εξίσωση. Η εξίσωση αυτή δίνει το σήµα εξόδου του 

µικροφώνου (S) συναρτήσει της γωνίας πρόσπτωσης θ. 

Πρόκειται δηλαδή για µια S(θ), τη γραφική παράσταση της οποίας, σε πολικές 

συντεταγµένες, δίνει το πολικό διάγραµµα του µικροφώνου. 

Η τάση εξόδου S(θ) για ήχο που συναντά το µικρόφωνο υπό γωνία θ δίνεται από τη 

σχέση:  

  S(θ)=S(0)·[A+Bcosθ] 

όπου: 

Α και Β σταθερές (καθαροί αριθµοί), και S(0) η τάση εξόδου για πρόσπτωση on axis 0° 

 

Θέτοντας 
( )

( )
(0)

S
s

S

θ
θ = , το s(θ) παριστάνει τη σχετική ευαισθησία του µικροφώνου στη 

διεύθυνση θ° σε αναφορά µε τη διεύθυνση on axis. 

 

Είναι φανερό ότι όταν θ=0°, πρέπει s(0)=1. 

Συνεπώς: 

  s(0)=A+Bcos(0)=1 → A+B=1 

 

Έτσι,  

  s(θ)=A+Bcosθ=1 0≤θ≤360 

   

  Α+Β=1 

 

       → s(θ)=1-Β+Bcosθ    (2.1) 

 

 

1. Η σχέση (2.1) αποτελείται από δύο όρους. Ο πρώτος λέγεται όρος πίεσης και ο 

δεύτερος (Βcosθ) λέγεται όρος διαφοράς πίεσης. 
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2. Κάθε ειδική τιµή της Β (εποµένως και της Α) αντιστοιχεί σε διαφορετικό πολικό 

διάγραµµα. 

 

3. Όταν για κάποιες διευθύνσεις θ η s(θ) προκύπτει αρνητική, αυτό σηµαίνει ότι σε αυτή 

την περιοχή του χώρου το σήµα του µικροφώνου είναι σε διαφορά φάσης 180° (αντίθετη 

φάση) µε το σήµα των περιοχών όπου η s(θ) είναι θετική.’ 

 

4. Επειδή   -1≤cosθ≤1  Α+Β=1, προκύπτει:   -1≤s(θ)≤1 (2.2) 

(Ξενικάκης ∆., “Σηµειώσεις µαθήµατος Ηχοληψία Ι”, Ρέθυµνο 2002) 

 

(α). Μικρόφωνο OMNI DIRECTIONAL 

 

Η πολική εξίσωση του omni µικροφώνου είναι  

s(θ)=1        (2.3) 

µε  A=1 B=0 

Για οποιαδήποτε διεύθυνση το σήµα του µικροφώνου είναι το ίδιο, σταθερό. Η γραφική 

παράσταση της (2.3) δηλαδή το πολικό διάγραµµα είναι ένας τέλειος κύκλος µε ακτίνα 

r=1 (κύκλος 0dB). Το Σχ. 2.2 δείχνει το πολικό διάγραµµα που αντιστοιχεί σε αυτή την 

εξίσωση: 

 

Σχήµα 2.2: Omni directional, πολικό διάγραµµα 
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Το omni µικρόφωνο είναι µικρόφωνο πίεσης. Επειδή στην πολική του εξίσωση υπάρχει 

µόνο ο α΄ όρος (Α=1), γι’ αυτό, γενικότερα ο όρος αυτός λέγεται όρος πίεσης. 

 

 

(β). Μικρόφωνο FIGURE OF 8 

 

Η πολική εξίσωση του figure of eight µικροφώνου είναι 

s(θ)=cosθ       (2.4)  

µε  Α=0 Β=1 

 

Το Σχ. 2.3 δείχνει το πολικό διάγραµµα που αντιστοιχεί σε αυτή την εξίσωση: 

 

 

Σχήµα 2.3: Figure of 8, πολικό διάγραµµα  

 

Η ονοµασία ‘figure of 8’ είναι προφανής. Πρόκειται για µικρόφωνο µε µέγιστη 

ευαισθησία στις 0° και 180° και  µηδενική στις ±90°. 

 

Τα figure of eight µικρόφωνα ονοµάζονται µικρόφωνα διαφοράς πιέσεως (pressure 

gradient mikes) επειδή λειτουργούν βάσει της διαφοράς πίεσης µεταξύ εµπρός και πίσω 
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µέρους. Από εδώ προκύπτει και η ίδια ονοµασία για τον β΄ όρο της γενικής πολικής 

εξίσωσης (2.1). 

 

 

(γ). Μικρόφωνο UNIDIRECTIONAL 

 

Η πολική εξίσωση του Unidirectional µικροφώνου είναι 

s(θ)=0.5+0.5cosθ      (2.5) 

 

Το Σχ. 2.4 δείχνει το πολικό διάγραµµα που αντιστοιχεί σε αυτή την εξίσωση: 

 

 

Σχήµα 2.4: Cardioid’s πολικό διάγραµµα  

 

Αυτή η πολική εξίσωση δηλώνει ένα µικρόφωνο το οποίο είναι πρακτικά ευαίσθητο µόνο 

στη µπροστινή περιοχή, ενώ έχει θεωρητικά µηδενικό σήµα στις 180°. Ονοµάζεται 

εποµένως για τους προφανείς λόγους  Unidirectional, µονοκατευθυντικό. 

 

Υπάρχουν πάνω από ένα µονοκατευθυντικά πολικά διαγράµµατα. Γενικά, όταν στην 

πολική εξίσωση έχουµε Α,Β≠0, αποτέλεσµα της δράσης του όρου Βcosθ είναι ο 

υποβιβασµός του πίσω ηµισφαιρίου: 
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Όταν Β<0,5 το πολικό διάγραµµα βρίσκεται, ακόµη, κοντά στο Omni. Όµως, όταν Β>0,5 

η µονοκατευθυντικότητα είναι πλέον έντονα εµφανής.     

 

Η εξίσωση (2.5) παριστάνει το πιο συνηθισµένο Unidirectional µικρόφωνο το οποίο 

ονοµάζεται καρδιοειδές (cardiod) λόγω της µορφής του πολικού διαγράµµατος (Σχ 2.4).  

 

 

(δ). Μικρόφωνο HYPERCARDIOD 

 

Η πολική εξίσωση του Unidirectional µικροφώνου είναι 

s(θ)=0.25+0.75cosθ      (2.6) 

µε  Α=0,25 Β=0,75 

 

Το µικρόφωνο αυτό ονοµάζεται υπερκαρδιοειδές (hypercardiod), και το παρακάτω Σχ. 

2.5 περιέχει το αντίστοιχο πολικό διάγραµµα. 

 

 

Σχήµα 2.5: Υπερκαρδιοειδές, πολικό διάγραµµα  

 

 

Παραθέτουµε πιο κάτω τον Πίνακα 1, πολύ χρήσιµο για τη συγκριτική αντιπαράθεση 

των διάφορων πολικών διαγραµµάτων. 
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Πίνακας 1. 

Πολικό 

∆ιάγραµµα 

OMNI CARDIOD FIGURE 

OF 

EIGHT 

SUPER 

CARDIOD 

HYPER 

CARDIOD 

Πολική 

Εξίσωση 

s=1 s=0.5+0.5cosθ s=cosθ s=0.37+0.63cosθ s=0.25+0.75cosθ 

Τόξο λήψης 

–3dB 

360°           131°   90°          115°         105° 

Τόξο λήψης 

–6dB 

360°           180° 120°          156°         141° 

Σχετική 

έξοδος στις 

90° 

0dB          -6dB -∞        -8.7dB        -12dB 

Σχετική 

έξοδος στις 

180° 

0dB 

         

          -∞ 0dB       -11.4dB        -6dB 

Γωνία όπου 

η έξοδος 

είναι 

µηδενική 

 

 

    - 

          180° ±90°       ±125.26°       ±109.47° 

REE 1           0.33 0.33         0.268         0.25 

DSF 1           1.7 1.7          1.9            2 

(Ξενικάκης ∆., “Σηµειώσεις µαθήµατος Ηχοληψία Ι”, Ρέθυµνο 2002) 
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2.1.3. OFF AXIS COLORATION  

 

‘Τα πολικά διαγράµµατα των µικροφώνων έχουν εξαρτώµενη σχέση µε τη συχνότητα. 

 

Κάθε µικρόφωνο φυσιολογικά εµφανίζει προοδευτικά αύξηση της κατευθυντικότητας µε 

την άνοδο της συχνότητας. ∆ηλαδή σε υψηλότερες συχνότητες τα πολικά διαγράµµατα 

«στενεύουν» και εποµένως το χρήσιµο τόξο λήψης τους µικραίνει. 

 

Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται off axis coloration (χρωµατισµός σε εκτός άξονος 

θέσεις), διότι σε µια off axis λήψη, οι υψηλές συχνότητες καταγράφονται σε µικρότερη 

ένταση µε αποτέλεσµα ‘χρωµατισµό’ του ήχου της πηγής και πιο συγκεκριµένα, 

‘µουντή’ λήψη του.’ 

(Ξενικάκης ∆., “Σηµειώσεις µαθήµατος Ηχοληψία Ι”, Ρέθυµνο 2002) 
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2.2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

‘Το περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί ένα mike είναι ο χώρος µας, στον οποίο 

υπάρχουν ήχοι από διάφορες ηχητικές πηγές. Ανεξάρτητα από το αν µας είναι χρήσιµοι 

µια δεδοµένη χρονική στιγµή ή όχι, οι ήχοι αυτοί υπάρχουν και το µικρόφωνο τους 

συλλαµβάνει χωρίς φυσικά να µπορεί να χωρίσει τους χρήσιµους από τους άχρηστους. 

Αυτό λοιπόν το σύνθετο ηχητικό πεδίο έρχεται από όλες τις διευθύνσεις του χώρου και 

για το λόγο αυτό, µε δύο λέξεις, θα το ονοµάζουµε στο εξής "διάχυτο" πεδίο.. έχοντας 

φυσικά απολύτως ξεκάθαρο ότι αυτό που εννοούµε δεν ταυτίζεται µε το νόηµα του 

οµώνυµου όρου της Ακουστικής.. Αυτό ακριβώς θέλει να δηλώσει η χρήση των 

εισαγωγικών [ " , " ]. 

 

Εκτός από τις λίγες εκείνες περιπτώσεις όπου µας ενδιαφέρει να καταγραφεί ηχητικά το 

περιβάλλον, συνήθως το ενδιαφέρον υπάρχει για κάποια συγκεκριµένη ηχητική πηγή, 

οπότε, οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο πεδίο είναι θόρυβος. Αντίθετα, ακόµα και στην 

περίπτωση λήψης µιας µόνης ηχητικής πηγής σε ένα τέλεια µονωµένο χώρο, το 

"διάχυτο" πεδίο υπάρχει και µας ενδιαφέρει, ανάλογα µε την περίπτωση, σε κάποιο 

ποσοστό, από 0% έως 100%. 

 

Τα παραπάνω οδηγούν στο συµπέρασµα που ακολουθεί: 

 

“Σε κάθε ηχητική λήψη µέσω µικροφώνου, το θέµα δεν εξαντλείται µε την συγκέντρωση 

της προσοχής µας στα δυο “αντικείµενα”, ηχητική πηγή και µικρόφωνο. Πρέπει να δούµε 

ακόµη ότι το mike “κολυµπάει” σε ένα "διάχυτο" ηχητικό πεδίο το οποίο δυνάµει 

καταγράφει. Το "διάχυτο" αυτό πεδίο, δεν είναι απαραιτήτως καλό ή κακό. Όµως, ο 

ηχολήπτης πρέπει να ’χει κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του το ποσοστό του "διάχυτου" 

πεδίου που καταγράφεται. Εάν αυτό δεν συµβαίνει, η ηχοληψία αποκλείεται να είναι 

καλή”.(Ξενικάκης ∆., “Σηµειώσεις µαθήµατος Ηχοληψία Ι”, Ρέθυµνο 2002) . 
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Είναι λοιπόν φανερό ότι η ύπαρξη των άλλων -εκτός του omni-τύπων µικροφώνου 

εφοδιάζει τον ηχολήπτη µε ένα µέσο ελέγχου του καταγραφόµενου "διάχυτου" πεδίου: Η 

ελαττωµένη ευαισθησία σε κάποιες διευθύνσεις οδηγεί σε λιγότερη λήψη "διάχυτου" 

πεδίου. 

 

Έτσι, τα πολικά διαγράµµατα αποτελούν ένα δεύτερο “εργαλείο” ελέγχου του 

καταγραφόµενου χώρου, εκτός, φυσικά, από την απόσταση πηγής-mike.’ 

(Ξενικάκης ∆., “Σηµειώσεις µαθήµατος Ηχοληψία Ι”, Ρέθυµνο 2002) . 
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2.2.1. Random Energy Response (RER) (Απόκριση "διάχυτου" πεδίου) 

 

 

‘Σε αυτό το σηµείο, πριν αναλυθεί η «Απόκριση –διάχυτου- πεδίου», είναι απαραίτητη  η 

επέκταση της έννοιας του πολικού διαγράµµατος σε τρεις διαστάσεις: 

∆ιότι, όπως οι ηχητικές πηγές εκπέµπουν σ’ όλες τις διευθύνσεις του χώρου, έτσι και τα 

µικρόφωνα λαµβάνουν σήµα απ’ όλες αυτές.. ∆εν είναι όµως αρκετή πια µόνο η γωνία θ 

για να προσδιορίσουµε µια διεύθυνση στο χώρο. Χρειάζεται και µια δεύτερη γωνία, όπως 

φαίνεται στο Σχ. 2.6, που µας βοηθά συνάµα να θυµηθούµε το πώς ορίζεται – σε πολικές 

συντεταγµένες – η θέση ενός σηµείου στο χώρο.  

 

 

Σχήµα 2.6: Οι πολικές συντεταγµένες ( r, θ, φ ) στο χώρο. 

 

Έτσι, 

 

Πολικό διάγραµµα είναι η γραφική στο χώρο παράσταση, σε πολικές συντεταγµένες, 

του σήµατος εξόδου του µικροφώνου συναρτήσει της διεύθυνσης (θ, φ). 

 

Είναι φανερό ότι η κλειστή γραµµή του επιπέδου πολικού διαγράµµατος δίνει τη θέση 

της σε µια κλειστή στο χώρο επιφάνεια. 
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Το Σχ. 2.7 δείχνει αυτή την επιφάνεια στα τρία βασικά patterns. 

Φαίνεται δε εύκολα, ότι οι επιφάνειες αυτές, προέκυψαν από τα αντίστοιχα επίπεδα 

διαγράµµατα µε περιστροφή 360° γύρω από τον βασικό άξονα, δηλαδή µια κάθετη στη 

κάψα του mike που "σηµαδεύει" τις 0º. 

∆ηλαδή, µια θέση µιας ηχητικής πηγής στο ίδιο µε το µικρόφωνο οριζόντιο επίπεδο, που 

το "βλέπει" υπό γωνία 30°, ισοδυναµεί απολύτως µε µια αντίστοιχη θέση στο 

κατακόρυφο επίπεδο  που "βλέπει" το µικρόφωνο "από πάνω της" και πάλι υπό γωνία 

30°. Μ’ άλλα λόγια, το γνωστό µας επίπεδο πολικό διάγραµµα είναι απολύτως το ίδιο σ’ 

οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. 

 

 

Σχήµα 2.7: Τρισδιάστατα πολικά διαγράµµατα. 

 

∆ιδάσκει ,όµως, η Ακουστική ότι η ισχύς που "βοµβαρδίζει" το µικρόφωνο, αναγκαστικά 

διαπερνά αυτήν την επιφάνεια, και συνεπώς η τιµή της (της ισχύος ) πρέπει να είναι 

ανάλογη του εµβαδού της. 

Πράγµατι, αποδεικνύεται η αλήθεια της παρακάτω πρότασης: 

 

"Η ισχύς εξόδου ενός οποιουδήποτε µικροφώνου είναι ευθέως ανάλογη του εµβαδού 

της επιφάνειας του τρισδιάστατου πολικού του διαγράµµατος." 

 

Ζητούµενο είναι λοιπόν το εµβαδόν µιας επιφάνειας που περιγράφει γενικά η εξίσωση r 

= r(θ,φ)…αλλά στη περίπτωση µας, r = r(θ) λόγω της συµµετρίας. Παραλείποντας τις 

µαθηµατικές λεπτοµέρειες, ιδού το αποτέλεσµα: 
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2

0

2 ( ) sinE r d

π

π θ θ θ= ⋅ ⋅ ⋅∫   

 

Οπότε: 

Θέτοντας r(θ) = s(θ) το εµβαδόν µετατρέπεται σε Ακουστική παράµετρο, που είναι, 

βέβαια, ανάλογη της ηχητικής ισχύος που δέχεται το µικρόφωνο, και εποµένως, µοιραία, 

ανάλογη του σήµατος εξόδου του. Την ονοµάζουµε απόκριση "διάχυτου" πεδίου.’ 

(Ξενικάκης ∆., “Σηµειώσεις µαθήµατος Ηχοληψία Ι”, Ρέθυµνο 2002) .  

 

(Random Energy Response.  

i.e. RER): 

2

0

2 ( ) sinRER s d

π

π θ θ θ= ⋅ ⋅ ⋅∫  

 

Ξέρουµε, ότι το εµβαδόν της σφαιρικής επιφάνειας είναι 24 rπ . Συνεπώς για το omni 

µικρόφωνο ισχύει: 

 

RER0 = 4π  
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2.2.2. Random Energy Efficiency (Συντελεστής απόδοσης διάχυτου πεδίου) 

 

‘Ορίζεται ως εξής 

 

0

RER
REE

RER
=

   (2.7) 

Εκφράζει εποµένως, τι ποσοστό του διάχυτου πεδίου ενός omni συλλαµβάνει το τυχαίο 

άλλο πολικό διάγραµµα. 

 

Αντικαθιστώντας την s(θ) στην (2.7), µετά τις πράξεις, προκύπτει: 

 

24
1 2

3
REE B B= − + i   (2.8) 

Παραδείγµατα 

1.Το omni έχει εξ ορισµού REE = 1 → 100% 

2.Για τα καρδιοειδή : Β = 0,5 → REE = 0.333 → 33.3%  

  ∆ηλαδή η καρδιά  «πιάνει» µόνο το 33,3% του διάχυτου πεδίου που πιάνει το omni. 

3.Για το figure of 8 : Β = 1 → REE = 0.333 

Συνεπώς : Καρδιοειδές και figure of 8 συλλαµβάνουν το ίδιο ποσό διάχυτου πεδίου.’ 

(Ξενικάκης ∆., “Σηµειώσεις µαθήµατος Ηχοληψία Ι”, Ρέθυµνο 2002) . 
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2.2.3. Distance factor (DSF) (Παράγων απόστασης) 

 

‘Το omni mike έχει συντελεστή απόδοσης διάχυτου πεδίου REE=1, ενώ στους άλλους 

τύπους πολικών διαγραµµάτων το REE σταδιακά µειώνεται. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν 

να τοποθετηθούν µακρύτερα από ότι το Omni για το ίδιο ποσοστό λήψης διάχυτου 

πεδίου. Την ακριβή ποσοτική σχέση αυτού του γεγονότος εκφράζει ο συντελεστής DSF 

 

Ισχύει:    
1

DSF
REE

=  (2.9) 

 

Παράδειγµα: 

Για καρδιοειδές  DSF = 1.73 

Για Omni    DSF = 1 

 

Αυτό σηµαίνει ότι ένα καρδιοειδές σε 1.73m από την πηγή συλλαµβάνει τον ίδιο χώρο 

µε ένα Omni σε απόσταση 1m.’ 

(Ξενικάκης ∆., “Σηµειώσεις µαθήµατος Ηχοληψία Ι”, Ρέθυµνο 2002) 
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3. STEREO-ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 

 

 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΟΡΙΣΜΟΙ. 

 

‘Ο όρος Stereo-ηχογράφηση είναι ουσιαστικά συνώνυµος µε την πρόταση 

"Ηχογράφηση συνόλου µε στόχο την αναπαραγωγή σε Stereo σύστηµα".  

 

Σηµαντικά και ενδιαφέροντα στοιχεία περιέχει αυτή η compact πρόταση: 

 

Πρώτο και βασικό στοιχείο είναι το ότι µέσω της λέξης "συνόλου" υπονοείται -σε 

τεχνικό επίπεδο- η πλήρης αποδέσµευση απ’ τη λογική της αντιστοιχίας µικρόφωνο - 

πηγή / µουσικό όργανο. Η τοποθέτηση των όποιων µικροφώνων στοχεύει στην 

ισορροπηµένη λήψη του συνόλου της ορχήστρας και της ακουστικής του χώρου στον 

οποίο διαδραµατίζεται το γεγονός. 

  

Το δεύτερο σηµαντικό στοιχείο είναι βέβαια το format αναπαραγωγής. Two-channel 

stereo, οπότε, δυο πράγµατα µπορεί να συµβαίνουν: Ή χρησιµοποιείται αυστηρά ένα 

ζεύγος µικροφώνων, των οποίων µικροφώνων τα σήµατα συνιστούν τα δυο tracks του 

stereo, ή χρησιµοποιούνται περισσότερα των δυο µικρόφωνα µε συγκεκριµένη όµως 

µεταξύ των σχέση σηµάτων εξόδου, σχέση η οποία "φτιάχνεται" on location, εκεί, έτσι 

ώστε η µίξη των σε stereo format να γίνεται κατά τεκµήριο επίσης εκεί, τότε, σε real 

time, όπως λέγεται.. 

 

Προχωρώντας τώρα σε µια ανασκόπηση των διαφόρων µεθόδων stereo ηχογράφησης 

που χρησιµοποιήθηκαν διεθνώς από παλιά (λίγο µετά τις αρχές του 20
ου

  αιώνα) µέχρι 

σήµερα, θα καταλήξουµε στο ότι πράγµατι οι παραπάνω σκέψεις έχουν επικρατήσει, 

όντας βέβαια εµπλουτισµένες µε τα συµπεράσµατα των ερευνών γύρω από το θέµα της 

binaural αντίληψης. 
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Χωρίζονται λοιπόν οι stereo ηχογραφήσεις σε δυο κατηγορίες: 

– Μέθοδοι δυο µικροφώνων. 

– Μέθοδοι µε πάνω από δυο µικρόφωνα. 

 

Για το κλείσιµο αυτής της εισαγωγικής παραγράφου, ένα σχόλιο περί της 

ποιότητας των stereo ηχογραφήσεων είναι χρήσιµο, πρέπει άλλωστε έπ’ αυτού να 

στηριχθεί η συνέχεια.. 

 

Ο ορισµός λοιπόν του επιθυµητού αποτελέσµατος µιας stereo ηχογράφησης είναι σχετικά 

εύκολο πράγµα: 

«Σωστές χροιές, καθαρή ανάγλυφη "εικόνα" των ηχητικών πηγών στο χώρο και ποσοστό 

αντήχησης που πείθει, σε συµφωνία πάντα µε τις µουσικές-αισθητικές απαιτήσεις του 

έργου». 

 

Αναµφισβήτητα, δεν είναι το ίδιο εύκολο πράγµα η επίτευξη αυτού του αποτελέσµατος. 

Μπορούµε όµως ήδη να ξεκαθαρίσουµε ένα-δυο πράγµατα: 

Η ακουστική του χώρου έχει καθοριστική επίδραση στη ποιότητα του αποτελέσµατος, 

είναι δε αυτό ένα γεγονός το οποίο φαίνεται στην ιστορία της δισκογραφίας, µε την 

έννοια ότι έχει σαφώς επικρατήσει η επιλογή χώρων πολύ υψηλής ακουστικής ποιότητας 

ή χώρων ειδικού, ιδιαίτερου χαρακτήρα, που επιδιώκεται η καταγραφή του. Αυτή λοιπόν 

η επιλογή, που ούτως ή άλλως είναι περισσότερο θέµα Παραγωγής, δεν θα µας 

απασχολήσει, καταφαίνεται όµως ότι, από ηχοληπτικής πλευράς, στόχος είναι µια 

ρεαλιστική αναπαράσταση του πράγµατος, καταγραφή δηλαδή της όλης ατµόσφαιρας που 

δηµιουργείται απ’ το συνδυασµό ορχήστρα + µουσικό έργο + χώρος.’  

 (Ξενικάκης ∆., “Σηµειώσεις µαθήµατος Ηχοληψία ΙΙ”, Ρέθυµνο 2002) . 
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3.2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΥΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ 

 

 

3.2.1. COINCIDENT PAIRS 

 

‘Συµπτωτικά ζεύγη σηµαίνει αυτός ο τίτλος, και υπονοεί ότι τα δυο µικρόφωνα του 

όποιου ζεύγους είναι απολύτως ίδια, και ότι τα διαφράγµατα των συµπίπτουν, βρίσκονται 

δηλαδή πρακτικά στο ίδιο σηµείο, στην ίδια θέση, επιπλέον δε είναι κατευθυντικά, και 

πρέπει οι άξονες των -των διαφραγµάτων- να σχηµατίζουν κάποια γωνία µεταξύ των –

αποκαλούµενη «γωνία του ζεύγους» ή «mike angle» συνήθως διεθνώς- έτσι ώστε να 

µπορούν, σε επίπεδο λήψης, να καλύπτουν µιαν ευρεία σύµφωνα µε τις ανάγκες περιοχή. 

Στο Σχ. 3.1 βλέπετε µια τυπική περίπτωση coincident ζεύγους κατευθυντικών 

µικροφώνων, γωνίας 90°. 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      

Σχήµα 3.1                                                                       Σχήµα 3.2                                                        

 

Η βασική, χαρακτηριστική και πρόδηλη ιδιότητα των coincident pairs είναι ότι οι 

διαδροµές (πηγή → L mike) και (πηγή →R mike) είναι πρακτικά ίδιες, δεν υπάρχει 

µεταξύ των διαφορά δρόµου / χρόνου, συνεπώς τα L και R σήµατα είναι συµφασικά, 

διαφέρουν µόνο στο level, λόγω της διαφορετικής γωνίας υπό την οποία "βλέπει" κάθε 

µικρόφωνο τη πηγή. 

Επικρατεί η συνήθεια αυτού του είδους τα διάφορα συµπτωτικά ζεύγη να τα ονοµάζουµε 

XY stereo ζεύγη / συστήµατα. Πρόκειται για µια οικογένεια ζευγών που προκύπτει από 

διάφορους συνδυασµούς γωνίας και πολικού διαγράµµατος. Το Σχ. 3.2 δείχνει ένα τέτοιο 

ζεύγος, για την ακρίβεια πώς αυτό πρέπει να "στηθεί", µε τη βοήθεια βέβαια της σχετικής 

βάσης. 
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Στο Σχ. 3.3 αντιθέτως, φαίνεται ένα stereo microphone ή καλύτερα µια 

στερεοφωνική µονάδα. Η δυνατότητα περιστροφής των διαφραγµάτων, 

και µάλιστα µε "βαθµολογηµένο" τρόπο, εγγυάται ακρίβεια κατά την 

τοποθέτηση, γρήγορα και απλά. 

Για την  "τοποθέτηση" του ζεύγους, πρέπει να γίνει µία γεωµετρική 

ανάλυση:  

Στο Σχ. 3.4 φαίνεται το λογικά αναµενόµενο, στη µέση δηλαδή της 

σκηνής το stereo mike, µε συµµετρικό τρόπο ως προς το δεξιά-αριστερά, 

και φυσικά σε κάποια απόσταση απ΄ αυτήν. 

 

Σχήµα 3.3 

 

Βλέποντας το Σχ. 3.5 που αποτελεί µια.. µαθηµατική έκδοση του Σχ. 3.4: 

 

                                                       

Σχήµα 3.4                                                        Σχήµα 3.5: Μαθηµατική version του Σχ. 3.4.                                                                         

                                                                                Οι διευθύνσεις "left axis" και "right axis" είναι 

                                                                                οι on axis διευθύνσεις των µικροφώνων, και 

                                                                                                                     S L , S R  οι αντίστοιχες πολικές των εξισώσεις. 

 

Θεωρούµε την ύπαρξη ενός συστήµατος σφαιρικών πολικών συντεταγµένων, το οποίο 

θα αποκαλούµε «Σύστηµα αναφοράς του χώρου (της σκηνής)» Το κέντρο Κ του 

συστήµατος θα βρίσκεται κάπου στη µεσοκάθετο µιας –νοητής- ευθείας που συνδέει τα 
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άκρα της σκηνής, και φυσικά η εν λόγω µεσοκάθετος θα αποτελεί παράλληλα τον άξονα 

των 0° του συστήµατος. 

1). Εξ ορισµού, η θέση του stereo ζεύγους µικροφώνων είναι το κέντρο Κ του      

συστήµατος. 

2). Η συµµετρία του δεξιά-αριστερά εξασφαλίζεται επειδή η on axis διεύθυνση του 

ζεύγους, δηλαδή η διχοτόµος της γωνίας του θ0  , ταυτίζεται µε τον άξονα των 0° του 

συστήµατος αναφοράς. Βρίσκονται λοιπόν τα L και R µικρόφωνα στις διευθύνσεις         

(-θο/2) και (θο/2)  αντιστοίχως,.. επιλέγοντας τη χρήση αρνητικής φοράς / γωνιών 

(δηλαδή: -θo/2  αντί  360 – θ0/2 . . , άρα left / right ↔ [-] / [+]), επειδή ταιριάζει µε την 

εικόνα του όλου συστήµατος. 

 

3). Σαφώς δεν είναι σωστό να θεωρηθεί ότι οι διευθύνσεις left / right axis πρέπει να 

αντιστοιχούν στα άκρα της ηχητικής σκηνής, όπως ίσως αφήνεται να εννοηθεί από το Σχ. 

3.4. Είναι δύο διαφορετικά πράγµατα αυτά. Επί της ουσίας, εµπλέκονται εδώ: η θέση Κ 

του κέντρου του συστήµατος / stereo ζεύγους, η τιµή της θ0  και µια σειρά από άλλους 

παράγοντες. 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα δούµε πως διαµορφώνεται η στερεοφωνική εικόνα πάνω 

στη βασική στερεοφωνική διάσταση, δηλαδή κατά πλάτος, στο οριζόντιο επίπεδο. 

Στο Σχ. 3.5 λοιπόν, η θέση της όποιας πηγής στη σκηνή καθορίζεται σχετικά από τη 

πολική της γωνία (θ) . , βάσει της οποίας άλλωστε θα υπολογιστούν και τα σήµατα  

S L(θ)  και  SR(θ) . . 

 

Ιδού: 

SL(θ) = (1-Β) + Β·cos (θ + θο/2) 

   SR(θ) = (1-Β) + Β·cos (θ - θο/2)   (3.1) 

 

{Η σχέση . . . S(θ ) = (1- Β) + Β· cos (θ ) , από µαθηµατική άποψη, προϋποθέτει ότι το µικρόφωνο (η on 

axis διεύθυνση του) βρίσκεται στον άξονα των 0°, µ’ άλλα λόγια δηλαδή η εν λόγω σχέση ισχύει στο 

σύστηµα αναφοράς του µικροφώνου.. το οποίο, µια σχέση "περιστροφής", όπως λένε οι 

µαθηµατικοί, συνδέει µε το σύστηµα αναφοράς που ορίσαµε προηγουµένως. Ισχύει δε ο κανόνας: 
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"νέα συντεταγµένη = παλιά - γωνία περιστροφής" 

Άρα λοιπόν: 

L-mike: θ´  = θ – ( -  θο/ 2 ) = θ + θο/ 2 

R-mike: θ´  = θ – ( + θο/ 2 ) = θ -  θο/ 2 

και προκύπτουν έτσι οι σχέσεις (3.1)}. 

 

Μέσω ηµιτονοειδών συναρτήσεων, κάθε θέση στο χώρο της σκηνής έχει τη δική της 

σχέση των L/R levels λόγω της (3.1), η οποία, κατά την αναπαραγωγή οδηγεί στην επίσης 

δική της θέση στη στερεοφωνική εικόνα. 

 

Παρακάτω φαίνονται µερικές χαρακτηριστικές µονάδες απ’ την πραγµατικά πολύ 

µεγάλη οικογένεια των συµπτωτικών ζευγών (σχήµατα 3.6 έως 3.9), όπου µια µατιά 

συγκριτικού τύπου, θα αποβεί  πολύ χρήσιµη.  

 

 

 

 

Σχήµα 3.6: Ζεύγος Blumlein 
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Σχήµα 3.7: Cardioids, θο  = 90°                        Σχήµα 3.8: Cardioids, θο = 120° 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.9: Hypercardioids, θο  = 90° 

 

 



 34

1). Σε αντίθεση µε τα ζεύγη cardioids (Σχ. 3.7 και Σχ. 3.8), το Blumlein (Σχ. 3.6) αλλά 

και αυτό των Hypercardioids (Σχ. 3.9) έχουν το κοινό χαρακτηριστικό να παρουσιάζουν 

out of phase regions, περιοχές εκτός φάσης, δηλαδή περιοχές του χώρου που 

καλύπτονται από την θετικής πολικότητας περιοχή του ενός µικροφώνου και την 

αρνητικής πολικότητας περιοχή του άλλου: Κάθε πολικό διάγραµµα µε B > 0.5 εµφανίζει 

έναν λοβό λήψης στο πίσω ηµισφαίριο σε αντίθετη όµως πολικότητα µε το εµπρός 

ηµισφαίριο, λοβό οριοθετούµενο προφανώς από δυο -συµµετρικά εµφανιζόµενες- 

διευθύνσεις µηδενικής λήψης, S(θ) = 0 . . Εποµένως, ο χώρος χωρίζεται από φασική 

άποψη σε τέσσερις περιοχές: 

 

Κατ’ αρχήν υπάρχει ο κύριος συµφασικός [L+ , R+ ] χώρος λήψης στο εµπρός 

ηµισφαίριο. Τα όρια του καθορίζουν δυο διευθύνσεις µηδενικής λήψης, οι οποίες 

παράλληλα δηλώνουν την απαρχή των εκτός φάσεως περιοχών εκατέρωθεν, [L+ , R -]  

και [L- , R+ ].   Οι υπόλοιπες δυο διευθύνσεις µηδενικής λήψης καθορίζουν το τέλος 

αυτών των περιοχών και συνάµα τα όρια της τελευταίας, τέταρτης περιοχής, που είναι 

µια συµφασική περιοχή στο πίσω ηµισφαίριο, [L- , R- ] , αντίθετης όµως –όπως βλέπετε- 

πολικότητας απ’ αυτήν της κύριας περιοχής λήψης του εµπρός ηµισφαιρίου. 

 

 

Πρακτικά, σε επίπεδο χρήσης, τα παραπάνω σηµαίνουν ότι υποχρεωτικά η προς 

ηχογράφηση ορχήστρα πρέπει να βρίσκεται όλη εντός της κύριας συµφασικής 

περιοχής λήψης εµπρός: 

Σε ενδεχόµενη mono ακρόαση, οποιοδήποτε κοµµάτι της "µπαίνει" στην εκτός φάσεως 

περιοχή θα ελαττωθεί µερικώς ή πλήρως (ανάλογα µε την ακριβή θέση του), όσον αφορά 

βέβαια το direct σήµα κυρίως, το οποίο είναι συγκεκριµένο σε level και σε θέση 

προέλευσης και για τα δυο µικρόφωνα, σε αντίθεση µε το αντηχητικό µέρος του, το 

οποίο, εξ’ αιτίας της στατιστικού τύπου φύσης του παρουσιάζει χωρικές και χρονικές 

ανοµοιογένειες, είναι λοιπόν πολύ λιγότερο ευάλωτο στις παραπάνω φασικές ακυρώσεις. 

 

Έπ’ ευκαιρία, σηµειώνεται εδώ ότι αυτός ακριβώς ο χαρακτήρας της αντήχησης µας 

παρέχει ένα αξιόλογο συγκριτικό στοιχείο των διαφόρων ζευγών, και µπορεί σε 
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τελευταία ανάλυση να λειτουργεί σαν λόγος που δικαιολογεί την ύπαρξη των.. Πχ, ένα 

ζεύγος cardioids 90° και ένα Blumlein, τοποθετούµενα έστω στη ίδια απόσταση απ’ την 

προς ηχογράφηση ορχήστρα (λόγω κοινής τιµής του συντελεστή REE), σαφώς θα 

δώσουν διαφορετικό στο άκουσµα αποτέλεσµα… ένας βασικός λόγος γι’ αυτό είναι ότι τα 

εν λόγω ζεύγη θα καταγράψουν χωρικά στοιχεία ίδιας µεν ποσότητας, από διαφορετικές 

όµως περιοχές. 

 

 

2). Σύµφωνα µε την (3.1), η θέση της πηγής (θ) . στο οριζόντιο επίπεδο καθορίζει τα 

levels των L και R σηµάτων, συνεπώς η διαφορά τους ∆L(θ ) = ∆S LR (θ ), υπεύθυνη 

για τη θέση της στη stereo-εικόνα, θα είναι: 

 

 

 

 (3.2) 

 

Συνεπώς, όλα τα ζεύγη δεν δίνουν την ίδια διαφορά. Βλέπουµε ότι κάθε συνδυασµός (B , 

θ0) "φτιάχνει" ένα καινούργιο / διαφορετικό stereo ζεύγος, οπότε θεωρητικώς, πολύ 

µεγάλος είναι ο αριθµός των. Μια συγκριτική θεώρηση τους εποµένως είναι απαραίτητη, 

και το Σχ. 3.10 που ακολουθεί "κινείται" ακριβώς εκεί: 

Πρόκειται για γραφικές παραστάσεις της (3.2) για διάφορα ζεύγη (B , θ0). Η γωνία θ 

(θέση πηγής), για λόγους θεωρητικής πληρότητας "τρέχει" όλο το οριζόντιο επίπεδο, 

-180° ≤  θ  ≤  180° , µε κάποιο τυχαίο αλλά πολύ µικρό βήµα. 

 

 

 

Τα έντονα peaks των 60-80 dB’s που βγάζει η γραφική παράσταση οφείλονται βέβαια σε 
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σηµεία ασυνέχειας των λογ. συναρτήσεων, που παράλληλα είναι και (απολύτως) µέγιστα 

της ∆L (θ ). Στις θέσεις µηδενικής λήψης   SL(θ) = 0  και   SR(θ) = 0  συµβαίνουν όλα 

αυτά,.. πολύ λογικό αποτέλεσµα: όταν το ένα mike δεν δίνει σήµα, η διαφορά level των 

δυο µεγιστοποιείται. 

 

 

Σχήµα 3.10: Η διαφορά level των L και R σηµάτων συναρτήσει της θέσης (θ )  της πηγής, για 

διάφορα coincident stereo-ζεύγη: 

A : Blumlein,    B : Hypercardioids, θο  = 90° ,  

C : Cardioids, θο  = 140° D : Cardioids, θο  = 90° ,  

E : Cardioids, θο  = 60° . 

Η οριζόντια κόκκινη γραµµή δείχνει 15 dB διαφορά level. 
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Από το Σχ.3.10 φαίνεται ότι στα Cardioids οι διευθύνσεις µηδενικής λήψης είναι φυσικά 

δυο, βρίσκονται στον αντίποδα των on axis θέσεων, και χωρίζουν το χώρο σε δυο ίδιας 

φάσης περιοχές, ανάξια λόγου όµως η περιοχή του πίσω ηµισφαιρίου λόγω µηδαµινών 

levels. 

 

 

Για όλα τα ζεύγη όµως, κοινό στοιχείο είναι ότι οι θέσεις που ορίζουν την κύρια περιοχή 

λειτουργίας –τα peaks (τα πρώτα για τα subcardioids) που δηµιουργούνται "φεύγοντας" 

απ’ τις 0° προς αριστερά / δεξιά- χαρακτηρίζονται ως θέσεις που δίνουν │∆L(θ)│= max  

, γι αυτό και η ονοµασία «fully left» και «fully right» που συνήθως τους προσδίδεται 

είναι σχεδόν διεθνώς καθιερωµένη. Η µεταξύ των περιοχή ονοµάζεται  ενεργός περιοχή 

λειτουργίας του ζεύγους, και εντός αυτής πρέπει να "στήνεται" το προς ηχογράφηση 

µουσικό / ηχητικό. 

 

Η επόµενη πολύ σοβαρή παρατήρηση είναι ότι, µε µοναδική εξαίρεση το ζεύγος 

Blumlein, οι fully / left – right διευθύνσεις δεν ταυτίζονται µε τις on axis διευθύνσεις των 

µικροφώνων. 

 

Ώστε λοιπόν, για κάθε συµπτωτικό ζεύγος, υπάρχουν δυο ζεύγη διευθύνσεων, οι on axis 

διευθύνσεις (που ορίζουν τη γωνία του ζεύγους) και οι διευθύνσεις πλήρως αριστερά / 

δεξιά (fully left / right). 

 

Οι πλήρως αριστερά / δεξιά θέσεις  ορίστηκαν προηγουµένως µε απολύτως µαθηµατικό 

τρόπο. Πιο συγκεκριµένα, οποιοσδήποτε από τους έµπειρους ανθρώπους του Ήχου θα 

σηµείωνε ότι η αντικατάσταση αυτού µε τη πρόταση «πλήρως αριστερά / δεξιά από 

ψυχοακουστική άποψη» είναι µια σωστή, µια επιβεβληµένη κίνηση. Πιο κάτω  στο Σχ. 
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3.11 απεικονίζονται οι καµπύλες του Simonsen. 

 

Σχήµα 3.11: Οι καµπύλες του Simonsen 

 

Στα συµπτωτικά ζεύγη, ∆t = 0, τον κατακόρυφο λοιπόν άξονα "κόβει" η γ = 30°   στα 15 

dB περίπου, που σηµαίνει ότι επαρκούν αυτά για να "δούµε" τη πηγή στο όποιο άκρο του 

stereo- συστήµατος. 

 

Για το εν λόγω θέµα έχουν γίνει, από παλιά, πολλές µελέτες / µετρήσεις και κάποιες απ’ 

αυτές φαίνονται συγκεντρωµένες στο Σχ. 3.12. 
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Σχήµα 3.12: Η phantom θέση της πηγής συναρτήσει της διαφοράς level ∆L που παρουσιάζει 

το σήµα της στα δυο stereo tracks, άρα στα µεγάφωνα. 

 

Η δουλειά του Simonsen είναι η πιο πρόσφατη. 

 

Ακολουθώντας όλ’ αυτά, ρεαλιστικά και πρακτικά η περιοχή ηχογράφησης του όποιου 

συµπτωτικού ζεύγους ορίζεται ως εξής: 

 

– Στο σύστηµα αναφοράς Κ του χώρου, δια της συνθήκης ∆L(θ ) = 15 dB . ορίζονται  

οι διευθύνσεις (-θ r ) και (+θr ). 

– Η µέσω αυτών οριοθετούµενη περιοχή -εύρους  2xθr - ονοµάζεται «recording angle»   

ή «γωνία ηχογράφησης» ή «τόξο λήψης» του ζεύγους. 

 

Στο Σχ. 3.10 παρουσιάζεται µια κόκκινη γραµµή στα 15 dB που "κόβει" τα διάφορα 

ζεύγη στη θέση (-θr ) και σας επιτρέπει έτσι να εκτιµήσετε µε το µάτι το αντίστοιχο τόξο 

λήψης.  
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Για τα ζεύγη του Σχ. 3.10 πάντως, τα τόξα λήψης σε ακρίβεια ακεραίου είναι: 

     

     Πίνακας 2. 

Συµπτωτικά ζεύγη Γωνία ζεύγους θο Τόξο λήψης 

Figure of eights 90° 70° 

Hypercardiods 90° 102° 

Cardioids 60° 226° 

Cardioids 90° 178° 

Cardioids 140° 120° 

 

Συνοψίζοντας, 

Για κάθε ζεύγος ορίζονται τρεις περιοχές: 

 

– Η γωνία του ζεύγους, → από τις on axis διευθύνσεις των δυο mikes, 

πχ Cardioids / 90°, η γωνία του είναι η θ0  = 90°. 

– Η ενεργός περιοχή λειτουργίας, → από τη συνθήκη, │∆L(θ)│= max .   

πχ Cardioids / 90°, η ενεργός περιοχή είναι [-135° , 0° , 135°] → 270° . 

– Η γωνία ηχογράφησης, → από τη συνθήκη │∆L(θ) │ = 15dB   

πχ Cardioids / 90°, προκύπτει θr  = 89°, περιοχή ηχογράφησης [-89° , 0° , 89°] →178°. 

 

 

3). Εφοδιασµένοι µε όλες τις παραπάνω πληροφορίες, µπορούµε να προχωρήσουµε σε 

βαθύτερη ανάλυση και σύγκριση.. 

 

α/ Πολύ σηµαντική παράµετρος είναι η κλίση των συναρτήσεων ∆L(θ). [η παράγωγος 

d (∆L)/dθ], πόσο γρήγορα δηλαδή µεταβάλλεται η L / R διαφορά level µε την αλλαγή 

θέσης (θ) της πηγής. Όπως φαίνεται στο Σχ. 8.10, η εν λόγω κλίση, εξαρτώµενη απ’ τις 

παραµέτρους Β και θ0  , µεταβάλλεται οµόρροπα µε αυτές. ∆ηλαδή, αυξάνοντας πχ τη 

τιµή του Β, πηγαίνοντας δηλαδή από cardioids σε figure of eights, αυξάνεται η κλίση, αλλά 
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και µε το ίδιο πολικό διάγραµµα, αύξηση της γωνίας του ζεύγους συνεπάγεται αύξηση της 

κλίσης επίσης. 

 

Μ’ άλλα λόγια, το Σχ. 3.10 δείχνει τις λεπτοµέρειες του γεγονότος ότι, για µια πηγή που 

βρίσκεται πιο πολύ προς τη µεριά του ενός µικροφώνου, η καταγραφόµενη ∆L  

µεγαλώνει αν "στενέψει" το πολικό διάγραµµα ή αν µεγαλώσει η γωνία του ζεύγους, 

πολύ απλά γιατί και στη µια και στην άλλη περίπτωση ελαττώνεται το σήµα που γράφει το 

mike της άλλης πλευράς. 

 

Πιο συγκεκριµένα, δηλαδή στο άκουσµα, η µεγαλύτερη κλίση είναι πλεονέκτηµα όσον 

αφορά την αναλυτικότητα της χωροτοποθέτησης στο οριζόντιο επίπεδο, στον άξονα 

δηλαδή του αριστερά / δεξιά, διότι συνεπάγεται και µεταβολή level µεγαλύτερη, ακόµη και 

για µικρές µετατοπίσεις. 

 

β/ Σχετικά µε την recording angle, όταν αυξάνεται η κατευθυντικότητα (τιµή του Β) ή 

και η κλίση, µειώνεται η recording angle. 

Πιο συγκεκριµένα: 

αν πράγµατι θέλουµε τα άκρα της ηχογραφούµενης ορχήστρας να καταλαµβάνουν κατά 

την αναπαραγωγή επίσης ακραίες θέσεις, δηλαδή να ακούγονται "τέρµα" αριστερά-δεξιά, 

τότε, θα πρέπει το stereo-ζεύγος να τοποθετηθεί έτσι ώστε τα όρια της recording angle 

(διευθύνσεις  ±θr  ) να "σηµαδεύουν" τα άκρα της ορχήστρας. 

 

 

4). Η θέση στην οποία θα τοποθετηθεί το ζεύγος, η απόσταση του δηλαδή από την 

ορχήστρα, είναι το βασικότατο στοιχείο της όλης διαδικασίας: Πρέπει, κατ’ ουσία εξ 

ορισµού, να συγκεντρώνει τις κάλλιστες τιµές όλων των εµπλεκόµενων παραµέτρων. 

Παράλληλα, έχει την ιδιαιτερότητα ότι κυρίως µέσω αυτής προσδιορίζεται η 

σηµαντικότατη παράµετρος του ποσοστού της αντήχησης που θα ηχογραφηθεί. 

Υπάρχει εδώ ένα κάποιο λογικό πρωθύστερο, εξ’ αιτίας του οποίου η όλη διαδικασία 

εύρεσης της περιβόητης θέσης είναι ένας µονόδροµος, ο εξής: 
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Επιλέγεται ένα τυχαίο ζεύγος µικροφώνων µε την πιθανότερη όµως τιµή συντελεστού 

REE, δηλαδή συνήθως cardioids, και στη συνέχεια γίνονται όσες απαιτούνται δοκιµές, 

µε διαφορετικές θέσεις / αποστάσεις, για να προσδιορισθεί εκείνη που προσφέρει τη 

"σωστή" αντήχηση, ή καλύτερα, για να προσδιορισθεί η περιοχή στην οποία µπορεί να 

"κινηθεί" η απόσταση προσφέροντας παράλληλα τη σωστή αντήχηση. 

Η µέτρηση / έκφραση της παραπάνω απόστασης σε αριθµό "ανοίγει" το δεύτερο στάδιο 

εργασίας, όπου, µέτρηση επίσης και του πλάτους που καταλαµβάνει η ορχήστρα, ένα-

δυο απλούστατοι τριγωνοµετρικοί υπολογισµοί καθώς και η συµβουλή των 

διαγραµµάτων του Σχ. 3.10, όλα αυτά, θα οδηγήσουν στο προσδιορισµό του ζεύγους που 

ταιριάζει µε τον πληρέστερο τρόπο στην επικείµενη ηχογράφηση. Προσδιορισµό δηλαδή 

τιµών Β, θ0  και θr  έτσι ώστε: από τη δεδοµένη απόσταση / θέση "σωστού" ποσοστού 

αντήχησης, το ζεύγος να βλέπει την ορχήστρα υπό γωνία όσο γίνεται πλησιέστερη στη 

τιµή  2xθr και να παρουσιάζει όσο γίνεται µεγαλύτερη κλίση. 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πιθανότερη έκβαση αυτής της ανάλυσης είναι η 

ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων πέραν της µιας. Οπότε, δεδοµένου του γεγονότος ότι οι 

ιδιοµορφίες, ιδιαιτερότητες των µουσικών προγραµµάτων είναι πραγµατικά µεγάλου 

εύρους, λογικό και θεµιτό είναι κάθε µια από τις εµπλεκόµενες παραµέτρους να µην έχει 

πάντα την ίδια βαρύτητα κατά την αξιολόγηση των λύσεων. Το τι ηχογραφείται λοιπόν 

έχει καθοριστική σηµασία..’  

(Ξενικάκης ∆., “Σηµειώσεις µαθήµατος Ηχοληψία Ι”, Ρέθυµνο 2002) . 
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3.2.2. NEAR-COINCIDENT PAIRS. 

 

 

‘Εισάγοντας  µια απόσταση µεταξύ των δυο mikes στα πρότυπα της ανθρώπινης 

κεφαλής, 20-22 cm, στη δηµιουργία της stereo-εικόνας συµµετέχει –εκτός της διαφοράς 

level- και η χρονική (φασική) διαφορά που πρέπει κατά τα γνωστά, σαν ITD / binaural 

delay, να κυµαίνεται στη περιοχή [0-1 ms] περίπου. Αυτά τα καινούργια ζεύγη –πολύ 

λογικά- ονοµάζονται Near coincidents (σχεδόν συµπτωτικά), φαίνονται στο Σχ. 3.14 τα 

χαρακτηριστικά των σηµαντικότερων, των πιο γνωστών. 

 

 

Σχήµα 3.14:  ORTF:   Γαλλική ραδιοφωνία. 

NOS:   Ολλανδική ραδιοφωνία. 

FAULKNER:  Tony Faulkner, Άγγλος ηχολήπτης. 

 

 

Το ουσιώδες στη λειτουργία του near-coincident ζεύγους είναι η λογική που διέπει τη 

"συνεργασία" της διαφοράς level και του interaural delay για τη δηµιουργία της 

χωροτοποθέτησης, µια λογική της οποίας βέβαια οι λεπτοµέρειες φαίνονται στις 

καµπύλες του Simonsen, Σχ. 3.11. 

 

α). Μια πρώτη συνέπεια είναι βέβαια η δυνατότητα του delay µόνου του να "γράψει" 

γωνίες θέσης, γεγονός στο οποίο οφείλεται η ύπαρξη near-coincident ζευγών µε µηδενική 

διαφορά level, όπως είναι κάποια ζεύγη Omnis, αλλά και το ζεύγος του Faulkner.  
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β). Η δεύτερη σηµαντικότατη συνέπεια είναι ότι, επειδή το όλο πράγµα διέπεται από 

άλλη λογική, διαφορετική εκείνης των coincidents, οι recording angles θα είναι άλλες και 

πρέπει εκ νέου να προσδιορισθούν. Και πάλι, οι δυο οικογένειες, ∆L≠ 0  και ∆L = 0  , 

χρειάζονται κάπως διαφορετική προσέγγιση.. 

 

 

1). Για τα ζεύγη που έχουν ∆L ≠ 0, NOS, ORTF κλπ: 

Κάθε θέση πηγής ορίζεται / χαρακτηρίζεται από ένα ζεύγος (∆L , ∆ t) , και στην  

 

 

Σχήµα 3.15: Ένα near-coincident ζεύγος µε d απόσταση L / R και 

µια πηγή S στη θέση θ. Βάσει της παραδοχής  (d << r L (rR) ) , το ίδιο 

επίπεδο κύµα "πέφτει" στα δυο mikes, άρα rL και rR παράλληλες, και 

το delay δίνεται από την πολύ καλή προσέγγιση ∆t = d·  sin θ/ c 
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αναπαραγωγή οι καµπύλες του Simonsen είναι εκείνες που περιέχουν την πληροφορία 

περί της αντίστοιχης phantom θέσης που θα προκύπτει. 

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τις recording angles: Σ’ ένα σύστηµα συντεταγµένων 

(∆L, ∆t) , αυτών του Simonsen, εάν έχουµε και τις εν λόγω καµπύλες και τις ∆L -

γραφικές παραστάσεις των mike-ζευγών, τότε, οι recording angles θα προκύπτουν απ’ τα 

σηµεία τοµής της  γ = 30°  µε τις καµπύλες των ζευγών (βλ. Σχ. 3.16). 

 

- Πρώτη έπ’ αυτού κίνηση: Οι συναρτήσεις διαφοράς level από ∆L= ∆L(θ)  να 

µετατραπούν σε ∆L = ∆L(∆t). 

Η interaural d δηµιουργεί το interaural delay   

∆t = (r L - r R ) / c  για το οποίο, σύµφωνα µε το Σχ. 3.15, ισχύει η προσέγγιση:  

∆t = d· sin θ / c          (3.3) 

 

Εισάγεται λοιπόν στην (3.2) η (3.3) υπό τη µορφή  θ = arcsin(c· ∆t/ d )  , προκύπτει για 

την ακρίβεια µια σχέση  ∆L= ∆L( ∆t, B, θ0 ,d)  που είναι η ζητούµενη, παράλληλα δε οι 

παράµετροι  (B,θ0, d) , δηλώνουν για ποιο ακριβώς ζεύγος πρόκειται. 

 

- Η δεύτερη κίνηση είναι, επιλέγοντας κατ’ αρχήν τις κατάλληλες τιµές για τις 

σταθερές (B,θ0, d) , να ζητηθούν απ’ τον υπολογιστή –µέσω Matlab!- οι γραφικές 

παραστάσεις των NOS, ORTF κλπ.. Έτσι προκύπτει το Σχ. 3.16. 
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Σχήµα 3.16: Η σχέση ∆L= ∆L(∆t) για τα σηµειωµένα ζεύγη, µε  ∆t = d sin θ/ c . . 

Η γωνία θέσης θ "τρέχει", για λόγους συµµετρίας, µόνο στο δεξί ηµισφαίριο και µόνο 

στην ενεργό περιοχή [  0 ≤ θ ≤ 135° ]. 

 

 

Βλέπετε την επιλογή της κατάλληλης περιοχής τιµών της γωνίας θέσης θ , και για λόγους 

ουσίας αλλά και για να µπορούν να ταιριάξουν οι αριθµήσεις των αξόνων µε αυτές του 

Σχ. 3.11, ώστε και οι καµπύλες του Simonsen να έχουν µεγάλο και "εύχρηστο" µέγεθος.   

 

- Η Τρίτη κίνηση, που πρέπει προφανώς να είναι η εµφάνιση στο Σχ. 3.16 και των εν 

λόγω καµπύλων, ή έστω της γ = 30° µόνο,.. δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί, τουλάχιστον 

ορθόδοξα, για τον απλούστατο λόγο ότι πρόκειται για πειραµατική καµπύλη – συλλογή 

αποτελεσµάτων µετρήσεων, δεν υπάρχει δηλαδή αναλυτική σχέση, µαθηµατική σχέση 

συνάρτησης, της οποίας να ζητήσουµε απ’ τον υπολογιστή τη γραφική παράσταση. 

 

– Υπάρχει η εξής πρακτική λύση: 

Σε επίπεδο κατασκευής ή εκτύπωσης, οι άξονες του Σχ. 3.16 να 
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είναι σε απολύτως ίδιες διαστάσεις µε του Σχ. 3.11, να εµφανιστεί – το Σχ. 3.16- σε 

διαφάνεια, και να ταιριαστεί το ένα σχήµα πάνω στο άλλο! (Βλ. Σχ. 3.17). 

 

 

Σχήµα 3.17 

 

Και στη µια και στην άλλη περίπτωση πάντως, αν (∆tτ , ∆Lτ ) , είναι το σηµείο τοµής 

της γ =30°  µε κάποια απ’ τις καµπύλες των ζευγών, απ’ την αντίστροφη συνάρτηση της 

(3.3) προκύπτει  θ r = arcsin(c · ∆tτ / d)  και τόξο λήψης  →   2·θr . 
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2). Για τα ζεύγη των Omnis που έχουν ∆L = 0, 

 

Όσον αφορά την ενεργό περιοχή:  

 

Ελλείψει διαφοράς level, µένει η πρόταση ότι, επειδή οι συγκεκριµένες διατάξεις δεν 

παρέχουν δυνατότητα αναγνωρίσιµης ακουστικά διαφοράς του εµπρός από το πίσω 

ηµισφαίριο, η προς ηχογράφηση ορχήστρα πρέπει πολύ λογικά να τοποθετείται µπροστά 

από τα µικρόφωνα. 

 

Οριακά αυτό σηµαίνει ένα ηµισφαίριο –το εµπρός- ο χρήσιµος χώρος ηχογράφησης, 

δηλαδή ενεργός περιοχή από -90°  έως +90°  στο οποιοδήποτε ως οριζόντιο θεωρούµενο 

επίπεδο. 

 

 

– Για τα Omnis µε 50 cm απόσταση, 

η maximum ∆t  τιµή στις  90°  είναι ∆t = d / c =... =1.45ms  , δηλαδή οριακά µεν αλλά µε 

τάση πιο πολύ προς τη περιοχή του Precedence effect παρά προς αυτήν των binaural 

delays, που σηµαίνει ότι η recording angle θα ‘ναι σαφώς µικρότερη των  ±90°. 

Πράγµατι, στο Σχ. 3.11, ο άξονας ∆L = 0 , που παίζει συγχρόνως και το ρόλο της 

καµπύλης του εν λόγω ζεύγους, κόβει την γ = 30°   στη θέση ∆t = 1.12ms   , συνεπώς: 

 

 

 

 

– Για τα Omnis µε 35 cm απόσταση, 

η maximum ∆t  τιµή στις  90° είναι ∆t = d / c =... = 1.02ms, περιοχή binaural delays, και 

όπως βλέπετε, το εν λόγω ζεύγος δεν µπορεί να φτιάξει άνοιγµα ±30°  στην 

αναπαραγωγή. Συνεπώς το τόξο λήψης του είναι όλη η ενεργός περιοχή   ±90° , ή κάτι 

λιγότερο αν, στη πράξη για κάποιο λόγο, θέλουµε να αποφύγουµε στοιχεία των άκρων, 

πχ επειδή ανήκουν στο πίσω ηµισφαίριο, κλπ.. 
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– Για το ζεύγος του Faulkner, 

Υπάρχει µία ιδιορρυθµία: Μηδενική µεν η διαφορά level των µικροφώνων, έντονα όµως 

εξαρτώµενο το level καθενός από τη γωνία λήψης θ. Ως προς την recording angle, 

πρέπει, αντιµετωπιζόµενο το ζεύγος σαν ένα mike figure of 8, να ληφθεί υπ’ όψιν η 

ταχύτατη πτώση του level του καθώς "φεύγουµε" απ’ την θ = 0° , ιδίως µάλιστα αν 

θέλουµε να λάβουµε σοβαρά υπ’ όψιν τις υψηλές συχνότητες. ∆εν θα πρέπει λοιπόν το 

ζεύγος να "βλέπει" το προς ηχογράφηση σύνολο µέσα σε τόξο µεγαλύτερο των 20-30 

µοιρών το πολύ. 

Η αξία του ζεύγους έγκειται στο ότι όταν η περιοχή στα πλάγια δεξιά-αριστερά του 

µουσικού συνόλου είναι επικίνδυνη ή δεν έχει αξία και θέλουµε να την αποφύγουµε υπέρ 

του χώρου που βρίσκεται το κοινό –πχ στενόµακρη αίθουσα- και παράλληλα, η 

αντήχηση επιτρέπει η απόσταση του ζεύγους απ’ την ορχήστρα να γίνει συµβατή µε τις 

παραπάνω 20° - 30° , τότε, υποβοηθούντος και του "ανοίγµατος" που προσφέρει η 

interaural απόσταση, το όλο αποτέλεσµα µπορεί να είναι πολύ ικανοποιητικό. Λέγεται 

ότι συνήθως το Faulkner ζεύγος βγάζει πολύ φυσικό ήχο..’ 

(Ξενικάκης ∆., “Σηµειώσεις µαθήµατος Ηχοληψία ΙΙ”, Ρέθυµνο 2002) 

 

Κλείνοντας αυτή τη παράγραφο συµπληρώνεται ο παρακάτω Πίνακας ΙΙβ: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙβ 
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3.3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ∆ΥΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

 

 

Πολλές φορές, είναι απαραίτητο σε µια stereo ηχογράφηση, εκτός του ενός 

στερεοφωνικού ζεύγους µικροφώνων και η τοποθέτηση κάποιων extra µικροφώνων.  

 

- Μία εκ των µεθόδων αυτών είναι η συµπληρωµατική τοποθέτηση δύο omni 

µικροφώνων,  πλην του ενός stereo ζεύγους, προς τις άκρες ενός ευρύ µουσικού 

συνόλου, όπως µιας ορχήστρας για παράδειγµα, µε σκοπό να ενισχύσει τις ακραίες 

θέσεις όπου ή απόσταση αυτών από το stereo ζεύγος είναι µεγάλη (Σχ. 3.18). 

 

 

Σχήµα 3.18 

 

Φυσικά, το omni µικρόφωνο που βρίσκεται τοποθετηµένο στα αριστερά της µουσικής 

σκηνής πρέπει να ακούγεται µόνο στο αριστερό κανάλι και το άλλο µόνο στο δεξιό 

κανάλι αντίστοιχα κατά την αναπαραγωγή µιας τέτοιας ηχογράφησης. Το level αυτών 

των µικροφώνων πρέπει να είναι το ίδιο.  

    

 

- Μια δεύτερη µέθοδος είναι η λεγόµενη ‘Decca Tree’, µία δηµοφιλής διάταξη τριών 

omni µικροφώνων. Το όνοµα αυτό απορρέει λόγω της συνηθισµένης χρήσης αυτής της 

τεχνικής από την Decca Record Company, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η ίδια εµµένει 

αυστηρά σ’ αυτήν τη τεχνική και µόνο. 
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Τρία omni µικρόφωνα τοποθετούνται σύµφωνα µε το Σχ. 3.19, µε το κεντρικό 

µικρόφωνο τοποθετηµένο ελαφρώς πιο µπροστά από τα άλλα. 

  

Σχήµα 3.19 

 

Οι αποστάσεις µεταξύ των µικροφώνων µπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα µε την 

ηχητική πηγή και το χώρο. Το κεντρικό µικρόφωνο έχει ως σκοπό τη σταθεροποίηση του 

κέντρου στη στερεοφωνική εικόνα καθώς χωρίς αυτό δείχνει να ‘ναι ανακριβής. 

 

 

- Μία τρίτη µέθοδος είναι η χρήση δύο stereo ζευγών µικροφώνων, όπου το ένα  

βρίσκεται τοποθετηµένο κοντά στην ηχητική πηγή και το δεύτερο σε µια πιο µακρινή 

απόσταση από αυτή. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην καταγραφή δύο stereo σηµάτων, εκ 

των οποίων το µεν περιέχει µικρό ποσοστό χώρου (dry signal) και το δε περιέχει πολύ 

περισσότερο ποσοστό αντήχησης (wet signal). Θα πρέπει όµως να προσδιοριστεί µε 

ακρίβεια η γωνία ηχογράφησης του 2
ου

 ζεύγους, έτσι ώστε να µην δηµιουργηθεί ‘διπλή 

στερεοφωνική εικόνα’ κατά τη µίξη των δύο stereo σηµάτων.  

Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι  δίνεται η δυνατότητα µίξης των δύο αυτών 

σηµάτων για το επιθυµητό ηχητικό αποτέλεσµα που απαιτείται. 
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    4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

‘Στα πλαίσια µιας µονοφωνικής ηχογράφησης, ο ηχολήπτης έχει την ελευθερία να 

επιλέξει τη θέση του µικροφώνου – ηχητικής πηγής σχετικά µε την ποιότητα του ήχου 

που επιθυµεί να καταγράψει. Με τη σχέση απόστασης µικροφώνου – ηχητικής πηγής 

µπορεί εύκολα να εκτιµηθεί η καµπύλη συχνοτικής απόκρισης και το ποσοστό χώρου 

που απαιτείται. Επίσης, µπορεί εύκολα να επιλεχθεί η κατάλληλη κατευθυντικότητα του 

µικροφώνου για την αντίστοιχη καταγραφή του λόγου του απ’ ευθείας προς τον 

ανακλώµενου ήχου. 

 

∆υστυχώς, τα παραπάνω δεν ισχύουν στη περίπτωση µιας στερεοφωνικής ηχογράφησης. 

Ο διαθέσιµος αριθµός των διάφορων  stereo-συστηµάτων για stereo ηχογραφήσεις είναι 

πολύ περιορισµένος, ενώ τα συστήµατα αυτά, χωρίς εξαίρεση, έχουν συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά. Κάθε ένα από αυτά τα συστήµατα έχει αναπτυχθεί έτσι, ώστε να είναι 

‘επιλέξιµο’ για συγκεκριµένες περιστάσεις. Ωστόσο, επειδή οι περιστάσεις αυτές δεν 

είναι πάντα το ίδιο, σπάνια κατορθώνεται ένα τέτοιο  standard stereo-σύστηµα.  

Γενικά, η θέση του µικροφώνου είναι ένας συµβιβασµός µεταξύ µιας καλής 

στερεοφωνικής εικόνας και ενός καλού λόγου του απ’ ευθείας προς του ανακλώµενου 

ήχου.  

Πολλές επιχειρήσεις έχουν γίνει για τη σύγκριση στερεοφωνικών ζευγών µικροφώνων σε 

συγκεκριµένες καταστάσεις ηχογράφησης, ωστόσο, το γεγονός ότι κάθε stereo-σύστηµα 

έχει ένα µοναδικό συνδυασµό χαρακτηριστικών, αναδεικνύει κάθε µια τέτοια επιχείρηση 

µάταια τις περισσότερες φορές.’    

 (Μ.Williams, Unified Theory of Microphone Systems for Stereophonic Sound Recording”, May 1987). 
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4.2. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται κάποια χρήσιµα σχεδιαγράµµατα, τα οποία έχουν 

γίνει µε βάση τις καµπύλες του Simonsen, και µε τη βοήθεια υπολογιστικού 

προγράµµατος από τον ηχολήπτη M.Williams. 

 

Η σχέση µεταξύ της θέσης της ηχητικής πηγής και της γωνίας µεταξύ των µικροφώνων 

για ένα συµπτωτικό ζεύγος καρδιοειδών µικροφώνων δίνεται στο παρακάτω Σχ. 4.1. 

 

  

Σχήµα 4.1 

 

 

Οι µαύρες οριζόντιες γραµµές των 10°, 20° και 30° έχουν κάποιες κουκίδες γύρω τους, 

και εξηγούν  την πιθανή απόκλιση αφού έχουν προκύψει πειραµατικά.. 

Το ψυχο-ακουστικό όριο (0.82 Intensity Difference/15dB για τις 30°) 

συµπεριλαµβάνεται επίσης στο Σχ. 4.1. 
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Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το Σχ. 4.1 για να βρούµε τη γωνία ηχογράφησης για 

οποιοδήποτε συµπτωτικό ζεύγος καρδιοειδών µικροφώνων, και αντίστροφα.  

Σε κάθε σηµείο όπου οι καµπύλες τέµνουν την οριζόντια γραµµή των 30°, αντιστοιχεί 

και µια  γωνία σε µοίρες, στον κάτω οριζόντιο άξονα.  

Στη γωνία αυτή λοιπόν, είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά του κεντρικού άξονα του 

stereo-συστήµατος, θα πρέπει να βρίσκεται η ηχητική πηγή, έτσι ώστε να ακουστεί στις 

30° δεξιά ή αριστερά αντίστοιχα κατά την αναπαραγωγή. 

 

Για παράδειγµα, αν από το σηµείο, όπου η καµπύλη µε την 120° γωνία µεταξύ των  

µικροφώνων τέµνει την οριζόντια γραµµή των 30°, φέρουµε µια νοητή κάθετη γραµµή, 

βρίσκουµε περίπου τις 70°. Άρα η συνολική γωνία ηχογράφησης του ζεύγους 

Cardioids\120° θα είναι 140°.            

 

Το παρακάτω Σχ. 4.2 σχήµα αφορά στερεοφωνικά ζεύγη µε omni µικρόφωνα, και µπορεί 

να υπολογιστεί η γωνία ηχογράφησης µε τον ίδιο τρόπο που περιγράφτηκε 

προηγουµένως. 

  

Σχήµα 4.2 
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Στο παρακάτω Σχ. 4.3 φαίνεται η σχέση της γωνίας µεταξύ των µικροφώνων, της 

απόστασης µεταξύ των µικροφώνων και της γωνίας ηχογράφησης (καµπύλες) για σχεδόν 

συµπτωτικά ζεύγη τύπου υπερκαρδιάς. Ακολουθούν τα σχήµατα 4.4 , 4.5 , 4.6 , και 4.7 

που αναφέρονται σε σχεδόν συµπτωτικά ζεύγη καρδιοειδών µικροφώνων µε απόσταση 

µικροφώνων 12cm, 17cm, 22cm και 30cm αντίστοιχα. Στο Σχ. 4.8 εκτός της σχέσης 

γωνίας µεταξύ των µικροφώνων και γωνίας ηχογράφησης (καµπύλες), υπάρχει και 

άξονας για την απόσταση d µεταξύ των µικροφώνων τύπου καρδιάς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.3 
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Σχήµα 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.5 
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Σχήµα 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.7 
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Σχήµα 4.8 

Παρατηρώντας τα παραπάνω διαγράµµατα, για µια γωνία ηχογράφησης 100°, οι 

παρακάτω συνδυασµοί είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν: 

 

1. Near coincident pair cardiod   d=12cm, 0θ =120° 

      d=17cm, 0θ =100° 

      d=22cm, 0θ =80° 

      d=30cm, 0θ =50° 

      

2. Near coincident pair hypercardiod d=25cm, 0θ =50° 

 

3. Coincident pair cardiod  0θ =160° 

 

4. Omni spaced pair   d=50cm 

 

Η τελική επιλογή είναι προσωπική και φυσικά εξαρτάται από την περίσταση της stereo 

ηχογράφησης. 
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 5. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ  

 

 

5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Προσδιορισµός της Γωνίας Ηχογράφησης συναρτήσει των ‘LR’ και ‘CK’. 

 

Έστω ότι ηχογραφούµε µία ορχήστρα. 

Θεωρούµε µία νοητή ευθεία, µε σηµεία ‘L’ και ‘R’ τα άκρα της ορχήστρας, και ‘C’ το 

κέντρο αυτής, (Σχ 5.1). 

 

 

Σχήµα 5.1 

 

Όπως έχει αναφερθεί, το στέρεο-ζεύγος θα τοποθετηθεί στο κέντρο της µουσικής σκηνής 

και σε κάποια απόσταση από αυτήν. 

Θεωρούµε λοιπόν ένα σηµείο ‘K’, στο οποίο θα βρίσκεται τοποθετηµένο το στέρεο-

ζεύγος. Το σηµείο ‘K’ θα βρίσκεται σε κάποιο σηµείο πάνω στη µεσοκάθετο της ευθείας 

‘LR’, (Σχ.5.2). 
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Σχήµα 5.2 

 

Το µέτρο της µεσοκαθέτου ‘CK’ εκφράζει την απόσταση στέρεο-ζεύγους – ορχήστρας. 

Το ζητούµενο είναι να υπολογιστεί η γωνία ηχογράφησης, δηλαδή η γωνία ˆLKR . 

 

Μαθηµατικά, από τη γεωµετρία του σχήµατος, προκύπτει η σχέση : 

1 2ˆ 180 2 tan
CK

LKR
LR

° −  = −  
 

i  

 

Απόδειξη: 

 

Σε κάθε περίπτωση ισχύει 1 2
ˆ ˆθ θ= .  

Επίσης για το τρίγωνο �LKR  ισχύει 

1 2 1 1 1 1

ˆ180ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ180 180 2 180
2

LKR
LKR LKR LKRθ θ θ θ θ θ

°
° ° ° −

+ + = ⇒ + + = ⇒ + = ⇒ =  

(Σχέση 1)  για (LKR) < 180° 
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Από το Σχήµα 2, η εφαπτοµένη της γωνίας 1θ̂  θα είναι : 1
ˆtan

CK

LC
θ = . Η απόσταση ‘LC’ λόγω της 

µεσοκαθέτου είναι 
2

LR
. Εποµένως 1 1

2ˆ ˆtan tan

2

CK CK

LR LR
θ θ= ⇒ =   (Σχέση 2) 

Αντικαθιστώντας το 1θ̂  (Σχέση 1), στη Σχέση 2 θα έχουµε : 

1 1

1 1 1

ˆ ˆ ˆ180 2 180 2 180 2
tan tan tan

2 2 2 2

ˆ 180 2 180 2 2ˆ ˆtan 2 tan 180 2tan
2 2 2

LKR CK LKR CK LKR CK

LR LR LR

LKR CK CK CK
LKR LKR

LR LR LR

° ° °
− −

° °
− − ° −

 − −    = ⇒ = ⇒ − = ⇒     
    

      = − ⇒ = − ⇒ = −      
      

i  

 για (LKR) < 180°        (5.1) 

 

 

Τελικά, για το συγκεκριµένο µήκος του µουσικού συνόλου (LR) και για την επιλεγµένη 

απόσταση ζεύγους-σκηνής (CK), υπολογίζεται από την παραπάνω σχέση η γωνία 

ηχογράφησης. 
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2. Προσδιορισµός της απόστασης ζεύγους-σκηνής συναρτήσει της γωνίας ηχογράφησης 

και του ‘LR’.   

 

Για την περίπτωση όπου θέλουµε να προσαρµόσουµε ένα στέρεο-ζεύγος µικροφώνων, µε 

καθορισµένη γωνία ηχογράφησης, για την ηχογράφηση ενός µουσικού συνόλου (µε 

standard απόσταση των άκρων της), δεν έχουµε παρά να λύσουµε τη Σχέση 5.1 ως προς 

‘CK’ και να βρούµε την ακριβές απόσταση.  

 

Αυτή θα είναι  : 
ˆ180

tan
2 2

LR LKR
CK

° −
=  

 
i   (5.2) 

Όπου : CK : απόσταση στέρεο-ζεύγους → µουσικής σκηνής 

 LR  : απόσταση άκρων του µουσικού συνόλου 

 ˆLKR  : (recording angle) γωνία ηχογράφησης του ζεύγους  ( │2·θr│ ) 

για (LKR) < 180° 

 

Παράδειγµα :  Για το ζεύγος Blumlein µε │2·θr│= 70° , αν αντικαταστήσουµε στη σχέση 

5.2 τότε προκύπτει 0.714CK LR= i  

 

Πράγµα που σηµαίνει ότι, για ένα π.χ κουαρτέτο εγχόρδων µε απόσταση άκρων 4 µέτρα 

(δηλαδή LR=4m), το CK υπολογίζεται 2.86. Εποµένως το ζεύγος Blumlein θα πρέπει να 

τοποθετηθεί στα 2.86 µέτρα.    
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Στο παρακάτω πίνακα συνοψίζονται κάποια χαρακτηριστικά συγκεκριµένων stereo 

ζευγών µικροφώνων.  

 

     Πίνακας 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK : απόσταση στέρεο-ζεύγους → µουσικής σκηνής 

 LR  : απόσταση άκρων του µουσικού συνόλου 

Συµπτωτικά 

ζεύγη 

Απόσταση 

µικροφώνων 

(cm) 

Γωνία 

ζεύγους 

θο  

Τόξο 

λήψης 

CK (m) 

Blumlein Figure 

of eights 0 90° 70° 0.714CK LR= i  

Hypercardiods 0 90° 102° 0.405CK LR= i  

Cardioids 0 60° 226°  

Cardioids 0 90° 178° 0.009CK LR= i  

Cardioids 0 140° 120° 0.289CK LR= i  

Σχεδόν 

Συµπτωτικά 

ζεύγη 

    

NOS Cardioids 
30 90° 80° 0.596CK LR= i  

ORTF Cardioids 
17 110° 95° 0.458CK LR= i  

DIN Cardioids 
20 90° 100° 0.420CK LR= i  

RAI Cardioids 21 100° 90° 0.5CK LR= i  

Omnis 50 0° 100° 0.420CK LR= i  

Omnis 35 0° ≈180°  

Faulkner 
20 0° 20°-30° 

20 2.836CK LR° = i  

30 1.866CK LR° = i  
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5.2.  1
η
 Ηχογράφηση 

 

Η πρώτη ηχογράφηση έχει γίνει σε µία σχεδόν τετράγωνη αίθουσα. Ο χώρος αυτός είναι 

ουσιαστικά ένα µεγάλο δωµάτιο, το οποίο είναι επενδυµένο µε ξύλο (πάτωµα, οροφή και 

πλευρικοί τοίχοι). 

   

Το µουσικό σύνολο που έχει ηχογραφηθεί είναι µία τετράφωνη χορωδία (σοπράνο, 

τενόρο, µπάσο, άλτο), η οποία αποτελείται από 18 άτοµα. Η διευθύντρια της χορωδίας 

παίζει παράλληλα πιάνο (ως οδηγό), και συνεπώς ηχογραφείται και αυτό. 

 

Η διάταξη της χορωδίας και του πιάνου στο χώρο, φαίνεται στο Σχ. 5.3 

 

             

                        Σχήµα 5.3                 Σχήµα 5.4 

 

 

Για την ηχογράφηση χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω : 

 

• 2 Μικρόφωνα Neuman U89i / 2 βάσεις µικροφώνων 

• 2 XLR 

• 1 D.A.T  - Tascam DA-P1 - 2 channels 

• Ακουστικά  Beyerdynamic DT 990 
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Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται η αναµενόµενη συνδεσµολογία : 

 

Σχήµα 5.5 

 

Στο Σχ. 5.4 παρατηρείται η διάταξη των φωνών της χορωδίας.  

Σε κάθε µία από τις παρακάτω ηχογραφήσεις, τα στέρεο-ζεύγη µικροφώνων έχουν 

τοποθετηθεί στο ίδιο σηµείο ‘Κ’. Η γωνία (LKR) του Σχ. 5.4 είναι 90°.   

 

 

• Στο Blumlein_Chorus.wav έχει τοποθετηθεί ένα στέρεο-ζεύγος Blumlein, όπως 

αυτό φαίνεται στο Σχ. 5.6. 

 

 

Σχήµα 5.6 
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Παρακάτω, υπενθυµίζονται τα χαρακτηριστικά αυτού του ζεύγους  :  

 

Figure of eight , Θο= 90°  , γωνία ηχογράφησης 70°.  

 

Η γωνία ηχογράφησης λοιπόν είναι 70°, πράγµα που σηµαίνει ότι οι ακραίες θέσεις της 

χορωδίας είναι εντός της ενεργούς περιοχής του ζεύγους αλλά εκτός της γωνίας 

ηχογράφησης αυτού, για την οποία ισχύει ∆L(θ)=15dB. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µια 

πιο ανοιχτή stereo-εικόνα κατά την αναπαραγωγή, αφού οι ακραίες θέσεις έχουν διαφορά 

level πάνω από 15dB και εποµένως θα ακουστούν τέρµα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. 

Το πρόβληµα έγκειται στο ότι οι µουσικοί που βρίσκονται στις θέσεις ±35°, ακούγονται 

επίσης τέρµα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.    

 

 

• Στο Coincident_Chorus_01.wav έχει τοποθετηθεί ένα συµπτωτικό ζεύγος µε 

γωνία µικροφώνων 180° και Β=0.5 (άρα cardioids). Εποµένως η recording angle είναι 

90° και ταυτίζεται µε τη γωνία (LKR) του Σχ. 5.4. Έτσι, έχουµε µεν σωστή 

στερεοφωνική τοποθέτηση των φωνών στη stereo-εικόνα αλλά έχουµε και το φαινόµενο 

off-axis coloration, πράγµα που εξηγείται από το παρακάτω σχήµα, Σχ. 5.7. 

   

                                 

 

 

                 Σχήµα 5.7 
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Τα πολικά διαγράµµατα τύπου καρδιάς έχουν στις ±65°, –3dB  λήψη από την on axis 

διεύθυνση. Εποµένως για το παραπάνω stereo ζεύγος, η λήψη του στις ±25° θα είναι 

µικρότερη από αυτή των διευθύνσεων 25°µέχρι 45° αριστερά και 25°µέχρι 45° δεξιά, µε 

αποτέλεσµα µια «µουντή» λήψη. Το γεγονός αυτό προσδίδει µια ασάφεια στο κέντρο.  

Επίσης οι on axis διευθύνσεις των µικροφώνων «βλέπουν» τους πλευρικούς κοντινούς 

τοίχους µε αποτέλεσµα τη καταγραφή ανεπιθύµητων έντονων πρώτων ανακλάσεων.        

Εύκολα συµπεραίνεται και από το άκουσµα, ότι στην ηχογράφηση αυτή έχει καταγραφεί 

λιγότερος χώρος σε σχέση µε το Blumlein. Λογικό εφόσον το Blumlein κατέγραψε και 

από πίσω το χώρο. 

  

•  Στο Coincident_Chorus_02.wav έχει τοποθετηθεί ένα ζεύγος ΧΥ, Cardioids/90°,  

(Σχ. 5.8). ∆ηλαδή οι on axis διευθύνσεις των µικροφώνων στοχεύουν τα άκρα της 

ορχήστρας. Τα άκρα της ορχήστρας,   θ =  ±45° , είτε µε τη βοήθεια της σχέσης (3.2) είτε 

πρακτικά "µε το µυαλό", µπορεί να υπολογιστεί ότι θα δώσουν διαφορά level ∆L = 6dB   

, αρκετά µικρότερο νούµερο απ’ τα 15 dB .. Αποτέλεσµα: κατά την αναπαραγωγή, τα εν 

λόγω άκρα δεν υπάρχει περίπτωση ν’ ακουστούν τέρµα δεξιά-αριστερά (±30°), θ’ 

ακουστούν αρκετά πιο µέσα, φτωχό λοιπόν άπλωµα, στενή stereo-εικόνα. 

 

 

Σχήµα 5.8 
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•  Στο Coincident_Chorus_03.wav µε την ίδια ΧΥ τεχνική µικραίνουµε τη γωνία 

του ζεύγους από 90° σε 60°, και το stereo ζεύγος παραµένει στην ίδια θέση. Το ζεύγος 

τώρα µε τα νέα δεδοµένα, Cardioids/60°, έχει µεγαλύτερο από το προηγούµενο stereo 

ζεύγος, (coincident/cardioids/90°), τόξο λήψης, µε αποτέλεσµα µια ακόµα πιο στενή 

στερεοφωνική εικόνα. Στο Σχήµα 5.9 παρατηρείται η γωνία ηχογράφησης και η γωνία 

µεταξύ των µικροφώνων αλλά και η θέση του stereo συστήµατος σχετικά µε τη χορωδία. 

 

 

 Σχήµα 5.9 

 

 

• Στο Near_coincident_Chorus_01.wav έχει τοποθετηθεί σχεδόν-συµπτωτικό 

ζεύγος µε απόσταση µικροφώνων 17cm (d=0.17m) και γωνία 120° µεταξύ αυτών 

(Σχ.5.10). Σχεδόν τεχνική O.R.T.F. Το στέρεο αυτό ζευγάρι έχει γωνία ηχογράφησης 90 

µοιρών, γωνία που ταυτίζεται µε την (LKR), πράγµα που σηµαίνει, ότι έχουµε µία πιστή 

αναπαράσταση της χωροτοποθέτησης της χορωδίας κατά την αναπαραγωγή στο stereo-

σύστηµα. Βέβαια το ίδιο συνέβη  και µε το ΧΥ /180°, µε τη διαφορά τώρα ότι έχουµε 

γλιτώσει το off-axis coloration και την ασάφεια που υπήρχε στο κέντρο. 
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Σχήµα 5.10 

 

 

• Στο Near_coincident_Chorus_02.wav έχει τοποθετηθεί σχεδόν-συµπτωτικό 

ζεύγος µε απόσταση µικροφώνων 30cm (d=0.30m) και γωνία 60° µεταξύ αυτών 

(Σχ.5.11). Σχεδόν τεχνική N.O.S. Το στέρεο αυτό ζευγάρι έχει επίσης γωνία 

ηχογράφησης 90 µοιρών. Η νέα κλίση αυτού του ζεύγους, έχει δώσει µια πιο 

αντιπροσωπευτική ανάγλυφη αναλυτικότητα της χορωδίας από αυτή   του προηγούµενου 

ζεύγους.  

 

 
Σχήµα 5.11 
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5.3.  2
η
 Ηχογράφηση 

 

Η ηχογράφηση αυτή πραγµατοποιήθηκε µέσα σε «Τζαµί», δηλαδή σε ένα µεγαλοπρεπή 

ψηλό και ευρύ χώρο. Οι τοίχοι του «Τζαµιού» είναι χτισµένοι µε πέτρα ενώ το δάπεδο 

είναι από µάρµαρο. Στη παρακάτω φωτογραφία φαίνεται ένα µέρος αυτού του χώρου, 

όπου στο σηµείο αυτό έχει γίνει η ηχογράφηση. 

 

Ο εξοπλισµός αυτής της ηχογράφησης είναι ο ίδιος µε αυτόν της 1ης. 

 

Το προς ηχογράφηση µουσικό σύνολο είναι µία κλασική κιθάρα, ένα κοντραµπάσο και 

ένα drum set. Η διάταξη αυτών των οργάνων στο χώρο έγινε σύµφωνα µε τη ζητούµενη 

χωροτοποθέτηση κατά την stereo αναπαραγωγή.  

 

Κατ’ αρχήν, ζητούµενο ήταν να ακούγεται το κοντραµπάσο στο κέντρο της stereo 

εικόνας. Εποµένως το stereo ζεύγος έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε ο κεντρικός άξονάς του 

να στοχεύει το κοντραµπάσο.  

 

Η επιλογή omni ζευγαριού δεν ήταν δυνατή διότι ακόµα και σε close mike απόσταση το 

ποσοστό χώρου που καταγράφονταν ήταν µεγάλο. Με την επιλογή figure of eight 

ζευγαριού, το REE είναι µικρότερο αλλά  η καταγραφή του χώρου από τους πίσω λοβούς 

πρόσθετε πάλι αρκετό ανεπιθύµητο χώρο.  
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Τελικά η επιλογή ενός stereo ζεύγους / cardioids σε µια απόσταση 1.6m από το 

κοντραµπάσο ήταν εφικτή και είχε ένα αξιόλογο ποσοστό του απ ευθείας ήχου προς τον 

ανακλώµενο.  

   

Με δεδοµένη πλέον απόσταση stereo ζεύγους - ηχ.πηγής, µένει η επιλογή των θέσεων για 

τα τύµπανα και τη κλασική κιθάρα.   

Ζητούµενο ήταν να ακούγεται η κλασική κιθάρα στις 20° αριστερά και η drums στις 20° 

δεξιά κατά την stereo αναπαραγωγή. Εποµένως, η κλασική κιθάρα έχει τοποθετηθεί 

αριστερά του κοντραµπάσου και η drums στα δεξιά του, όπως “βλέπει” το stereo ζεύγος. 

Η τελική διάταξη των µουσικών φαίνεται στο παρακάτω Σχ. 5.12. 

 

 

 

Σχήµα 5.12 
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Αποµένει, ο υπολογισµός της recording angle, προκειµένου η κιθάρα και η drums να 

ακούγονται στις ±20°. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν στη µέση της 

γωνίας θr . Σύµφωνα µε τα µέτρα των αποστάσεων του Σχ.  µεταξύ των οργάνων και 

του stereo ζεύγους, υπολογίζεται η θέση της κιθάρας στις περίπου 43° αριστερά και η 

θέση της drums στις περίπου 42° δεξιά από τον κεντρικό άξονα του stereo συστήµατος. 

Άρα, εάν 40° περίπου η µέση της γωνίας θr, τότε η θr θα είναι 80° και εποµένως η 

ζητούµενη γωνία προς ηχογράφηση  υπολογίζεται στις 160°.  

 

Από το διάγραµµα του Σχ.   για recording angle 160° προκύπτει γωνία ζεύγους 100°. 

 

•  Η τελική επιλογή της stereo τεχνικής είναι: Συµπτωτικό ζεύγος Cardioids/110°. 

Η ηχογράφηση του παραπάνω µουσικού συνόλου στο χώρο του «Τζαµιού» βρίσκεται 

στο αρχείο ήχου µε όνοµα Coincident_tzami_01.wav.      
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5.4.  3
η
 Ηχογράφηση 

 

Η ηχογράφηση έχει γίνει σε ένα µεγάλο κλειστό χώρο αµφιθεάτρου. 

Ο εξοπλισµός παραµένει ο ίδιος..  

 

•  Έχει τοποθετηθεί ένα ζεύγος µικροφώνων omni µε απόσταση 30cm. Ένα πιάνο 

«βλέπει» το ζεύγος υπό γωνία 40 µοιρών αριστερά του. Η ηχογράφηση αυτή βρίσκεται 

στο αρχείο ήχου Spaced_omni_30cm_piano_40L.wav. 

 

•  Στο Faulkner_30cm_piano_40L.wav έχει ηχογραφηθεί το ίδιο πιάνο, αλλά αυτή 

τη φορά «βλέπει» ένα ζεύγος οχταριών µικροφώνων µε απόσταση 30cm, πάλι υπό γωνία 

40° αριστερά του.  

 

Εύκολα συµπεραίνεται από το άκουσµα των δύο αυτών ηχογραφήσεων, το αναµενόµενο 

λιγότερο καταγραµµένο ποσοστό χώρου από το 2
ο
 ζεύγος, φυσικά λόγω του 

διαφορετικού REE. 
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5.5.  4
η
 Ηχογράφηση 

 

Η ηχογράφηση αυτή έχει γίνει επίσης σε ένα µεγάλο κλειστό χώρο αµφιθεάτρου. Στη 

παρακάτω φωτογραφία φαίνεται  το µπροστά µέρος του αµφιθεάτρου.   

 

 

 

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, το προς ηχογράφηση µουσικό σύνολο είναι ένα 

πιάνο, ένα φλάουτο και ένα βιολεντσέλο. 

Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε είναι: 

• 2 Μικρόφωνα Neuman U89i / 2 βάσεις µικροφώνων 

• 2 XLR 

• 1 Tascam DA-78HR – 8 channels 

• Focusrite Red 1 Quad  Pre-mic 

• Ακουστικά  Beyerdynamic DT 990 

• 1 Μίκτης Eurorack UB1202 
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H συνδεσµολογία που πραγµατοποιήθηκε φαίνεται στο παρακάτω Σχήµα 5.13. 

 

Σχήµα 5.13. 

 

Το stereo ζεύγος έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε το πιάνο να βρίσκεται πάνω στο κεντρικό 

άξονα του, ενώ το φλάουτο και το βιολεντσέλο να βρίσκονται στις ± 66° από αυτόν.  

 

 

Στο amfi_01.wav έχει τοποθετηθεί ένα σχεδόν συµπτωτικό ζεύγος καρδιοειδών 

µικροφώνων µε απόσταση d=17cm και µε γωνία µικροφώνων θο=50°. Αυτό το stereo 

ζεύγος έχει γωνία ηχογράφησης  ±77°, πράγµα που σηµαίνει ότι το άκουσµα του 

φλάουτου και του βιολεντσέλου κατά την αναπαραγωγή της εγγραφής θα έρχεται από 

σχεδόν τέρµα αριστερά και τέρµα δεξιά αντίστοιχα.     

 

Στο amfi_02.wav  το µόνο που έχει αλλάξει είναι ότι πλέον ηχογραφείται µόνο το πιάνο 

και το κλαρινέτο το οποίο βλέπει το ζεύγος υπό γωνία 60 µοιρών. (Βλ. Σχ. 5.14). 

 

Σχήµα 5.14. 
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Στο amfi_03.wav έχει τοποθετηθεί το stereo ζεύγος ένα µέτρο (1m) πιο πίσω (Σχ.5.15),  

µε αποτέλεσµα να ακούγεται λιγότερο αριστερά το κλαρινέτο (αφού θb<θa), αλλά και µε 

περισσότερο καταγραµµένο χώρο. 

 

Σχήµα 5.15. 

 

 

 

Στο amfi_04.wav επιλέγουµε, στην ίδια απόσταση, υπερκαρδιοειδές πολικά διαγράµµατα 

στα µικρόφωνα, όπου γνωρίζουµε ότι το DSF του υπερκαρδιοειδές πολικού 

διαγράµµατος είναι µεγαλύτερο από αυτό του καρδιοειδές. Αποτέλεσµα να έχει φυσικά 

το άκουσµα λιγότερο καταγραµµένο χώρο. Βέβαια στην ηχογράφηση αυτή έχει αλλάξει 

και η γωνία των µικροφώνων από 50° σε 31° µε σκοπό την διατήρηση της ίδιας γωνίας 

κάλυψης, σύµφωνα µε τα σχεδιαγράµµατα του Μ.Williams.      
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

•  Ένα πλεονέκτηµα των stereo τεχνικών που βασίζονται µόνο στη διαφορά level, 

όπως τα συµπτωτικά ζεύγη µικροφώνων, ∆t=0, είναι ότι η αναλυτικότητα των ηχητικών 

πηγών στη stereo εικόνα είναι ανεπηρέαστη από την απόσταση µεταξύ stereo ζεύγους και 

ηχ. πηγών. Απ’ την άλλη, µειονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι οι stereo ηχογραφήσεις 

µε αυτή την τεχνική, δείχνουν να στερούνται µια καλή αίσθηση του χώρου. 

 

•  Με τις stereo τεχνικές, όπως των σχεδόν συµπτωτικών ζευγών µικροφώνων, 

φαίνεται να υπάρχει ένας καλύτερος συµβιβασµός όσον αφορά την παραγωγή µιας καλής 

stereo εικόνας και µιας σωστής καταγραφής του χώρου. Βέβαια, υπάρχει η φασική 

διαφορά λόγω της απόστασης των µικροφώνων, και έτσι ενδεχοµένως να υπάρχουν 

ακυρώσεις φάσεων στη περίπτωση µιας mono αναπαραγωγής. 

 

• Λόγω της ιδιοµορφίας των πολικών διαγραµµάτων των µικροφώνων, το Blumlein 

δεν προτείνεται να τοποθετείται σε στενούς, αλλά σε ευρύ χώρους. Παρατηρείται πως µε 

τη stereo τεχνική “Blumlein” παράγεται ένας πολύ φυσικός ήχος. Τα παραπάνω ισχύουν 

και για το ζεύγος Faulkner, µε τη διαφορά ότι η γωνία ηχογράφησης είναι πολύ 

µικρότερη. 

 

•  Σύµφωνα µε τη γεωµετρία , για µεγάλα µουσικά σύνολα , τα stereo ζεύγη µε 

µικρή γωνία ηχογράφησης θα πρέπει να τοποθετούνται σε µεγάλη απόσταση από το 

µουσικό σύνολο. Αυτό όµως θα έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερη καταγραφή reverb. 

Εποµένως µπορούν να χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά για την καταγραφή 

περισσότερου χώρου. Το ζεύγος  Faulkner αποτελεί µία από αυτές τις περιπτώσεις. 

 

•  Η γωνία των µικροφώνων θα πρέπει να είναι τόση, όσο είναι δυνατόν, έτσι ώστε 

να µην επιτρέπεται η περίπτωση του φαινοµένου ‘off-axis coloration’. 

 

•  Ο τεχνικός εξοπλισµός θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο καλός λόγω του 

απαιτούµενου προς ηχογράφηση ηχητικού υλικού.  
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•  Είναι προτιµότερο, όταν δεν υπάρχει καλό monitoring κατά την ηχογράφηση, η 

κοντινή τοποθέτηση του stereo ζεύγους ως προς το µουσικό σύνολο, για την αποφυγή 

καταγραφής µεγάλου ποσοστού του χώρου.         
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        Επίλογος 

 

Μια stereo ηχογράφηση απαιτεί µια πολύ καλή γνώση των στερεοφωνικών τεχνικών 

αλλά και κάποιων άλλων παραγόντων όπως τα στοιχεία ενός κλειστού χώρου, τα 

χαρακτηριστικά των µικροφώνων που θα χρησιµοποιηθούν και άλλα… 

Επίσης, χρειάζεται ένα καλό monitoring για τον ήχο που καταγράφεται αφού η µίξη του 

ηχογραφηµένου υλικού και η ακρόασή του γίνεται ‘real time’.. 

 

Μετά την λεπτοµερή θεωρητική ανάλυση των στερεοφωνικών ζευγών µικροφώνων και 

την ακρόαση του ηχητικού υλικού που έχει καταγραφεί από αυτά, µέσω αυτό το µικρό 

αριθµό ηχογραφήσεων, γίνεται κατανοητό πως οι παράγοντες που επιδρούν σε µια stereo 

ηχογράφηση ποικίλουν αλλά µέσω της εργασίας αυτής γίνονται κατανοητά κάποια 

πράγµατα, χρήσιµα για την επίτευξη µιας καλής stereo ηχογράφησης.. 
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Παράρτηµα Α  

 

Ανακλάσεις 

 

Γενικά, όταν ένας ακροατής ‘ακούει’ µία πηγή που ηχοβολεί σε ένα χώρο τότε η ηχητική 

πληροφορία που ο ακροατής ‘εισπράττει’ είναι το άθροισµα του απευθείας (direct) ήχου 

της πηγής και των ‘στοιχείων χώρου’. Σύµφωνα µε την ακουστική, η αντήχηση είναι ένα 

τεράστιο άθροισµα ανακλάσεων που προσεγγίζουν τον ακροατή από όλες τις 

διευθύνσεις. Αυτές οι ανακλάσεις οφείλονται συνήθως στα τοιχώµατα ενός κλειστού 

χώρου (ανακλάσεις συµβαίνουν και στην ύπαιθρο προκαλούµενες από το έδαφος). Οι 

ανακλάσεις αυτές φτάνουν στον ακροατή λίγο µετά από τον απευθείας ήχο. Ουσιαστικά 

δηλαδή µία ανάκλαση είναι ο απευθείας ήχος της πηγής µε µία µικρή καθυστέρηση. 

Ταυτόχρονα, επειδή η ανάκλαση ‘διανύει’ µεγαλύτερη απόσταση από ότι ο απευθείας 

ήχος, συνήθως παρουσιάζει µείωση στην έντασή της (level). Γενικά, µεγαλύτερες 

αποστάσεις προκαλούν µεγαλύτερες απώλειες σήµατος. Μια απλή προσέγγιση της 

µείωσης αυτής είναι: 
2

( )DI r

r

π
 όπου 

D
I  η ένταση του απευθείας ήχου, και r  η 

ακτίνα(απόσταση) από την πηγή. Επιπρόσθετα, τα χαρακτηριστικά της ανακλαστικής 

επιφάνειας (των τοίχων) επηρεάζουν το ηχόχρωµα των ανακλάσεων. Η επιφάνεια 

απορροφάει την ηχητική ενέργεια που προσπίπτει σε αυτή, µε συχνοτικά εξαρτώµενο 

τρόπο. Το ποιες συχνότητες απορροφούνται εξαρτάται από τα υλικά από τα οποία η 

ανακλαστική επιφάνεια αποτελείται, το µέγεθος, το σχήµα και την επιφάνειά της, καθώς 

και από χαρακτηριστικά όπως η γωνία πρόσπτωσης. Στον πίνακα 7 καταρτίζονται οι 

τιµές του συντελεστή απορρόφησης διάφορων υλικών. Ολοκληρώνοντας, µπορούµε να 

πούµε ότι η αντήχηση αποτελείται από ένα άθροισµα πολλών χρονικά ‘καθυστερηµένων’ 

επαναλήψεων (ανακλάσεων) του απευθείας σήµατος, οι οποίες έχουν διάφορες εντάσεις 

(κυρίως µικρότερες) και είναι αλλοιωµένες ηχοχρωµατικά µε όχι οµοιόµορφο τρόπο (Βλ. 

Σχ. 7.1). 
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Οι έννοιες ‘αντήχηση’ και ‘ανακλάσεις’ γενικότερα µπορούν να περιγραφούν από τον 

γενικότερο τίτλο ‘(ακουστικά) στοιχεία χώρου’, ή αλλιώς ‘χωρικά στοιχεία’. (Ξενικάκης 

∆., “Σηµειώσεις µαθήµατος Ηχοληψία ΙΙ”, Ρέθυµνο 2002) . 

 

Σχήµα 7.1 

 

Το ποσοστό του απευθείας ήχου και των στοιχείων χώρου εξαρτάται κυρίως από την 

απόσταση ακροατή-πηγής. Τα στοιχεία χώρου σε γενικές γραµµές δεν υφίστανται 

σοβαρές αλλαγές στο level µε τη µεταβολή της παραπάνω απόστασης (ακροατή-πηγής), 

παρά τις αξιοσηµείωτες διαφοροποιήσεις του ακουστικού τους χαρακτήρα. Αντίθετα, ο 

απευθείας (direct) ήχος µεταβάλλεται δραστικά. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι όσο η 

παραπάνω απόσταση µειώνεται, τόσο ο ήχος της πηγής ακούγεται πιο ‘ξερός’, 

περιορίζοντας τα χωρικά στοιχεία. Στο σηµείο που η απόσταση αυτή είναι πάρα πολύ 

µικρή, τα χωρικά στοιχεία είναι πρακτικά ανύπαρκτα στο άκουσµα. Αντίστοιχα, όσο η 

απόσταση αυτή αυξάνεται, τα χωρικά στοιχεία αυξάνονται σε σχέση µε τον απευθείας 

ήχο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84

Τα στοιχεία του κλειστού χώρου  

 

 

Σχήµα 7.2 

 

Στο παραπάνω σχήµα (Σχ. 7.2) παρουσιάζεται η ‘συµπεριφορά’ ενός ήχου µέσα σε ένα 

κλειστό χώρο. Ο κάθετος άξονας (DECIBELS) αναφέρεται στην ένταση (level) που 

ακούει ο ακροατής συναρτήσει του οριζόντιου άξονα (TIME) που αντιστοιχεί στο χρόνο. 

Το 
REF

T  είναι η χρονική στιγµή κατά την οποία η πηγή αρχίζει να ηχοβολεί. 

Παρατηρούµε ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος µέχρι το σήµα να φτάσει στον παρατηρητή 

- ακροατή. Αυτός ο χρόνος περιγράφεται από την σχέση 0T - 
REF

T  (Signal Travel Time 

To Observer) όπου 0T  η χρονική στιγµή που ο απευθείας ήχος φτάνει στον ακροατή. 

Κατά τη χρονική στιγµή 0T   ακροατής λαµβάνει την ηχητική στάθµη (ακούει) του 

απευθείας ήχου της πηγής LD (DIRECT SOUND). Μετά το σήµα LD ακολουθούν οι 

πρώτες ανακλάσεις 
RE

L  (Early Reflections). Οι πρώτες ανακλάσεις προκύπτουν από 

διαδροµές του σήµατος όπως οι ‘CEILING REFLECTIΟN’ και ‘WALL REFLECTION’ 

(αριστερά στο κάτω σχήµα) που εµφανίζονται στο παρακάτω σχήµα (Σχ. 7.3). (Ξενικάκης 

∆. ‘Σηµειώσεις µαθήµατος Ηχοληψία ΙΙ’, Ρέθυµνο 2002).  
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Ο χρόνος 1T - 0T  (αρχικό χρονικό κενό καθυστέρησης) (Initial Time-Delay (ITD) gap) 

περιγράφει το διάστηµα που περνάει µέχρι να φτάσουν οι πρώτες ανακλάσεις στον 

 

Σχήµα 7.3 

 

ακροατή. Αυτό το χαρακτηριστικό εξαρτάται κυρίως από τη θέση του ακροατή µέσα στο 

χώρο. Ουσιαστικά λοιπόν το κύριο στοιχείο που προσφέρουν οι πρώτες ανακλάσεις είναι 

η αίσθηση της απόστασης του ακροατή από την πηγή αλλά και χαρακτηριστικά όπως ο 

χαρακτήρας του χώρου, οι διαστάσεις του, η επένδυσή του κ.τ.λ. Πριν το τέλος των 

πρώτων ανακλάσεων στον ακροατή φτάνει ο τεράστιος όγκος των µετέπειτα πολλαπλών 

ανακλάσεων LR (REVERBERATION) οι οποίες σχηµατίζουν την κυρίως αντήχηση. 

Τέτοιες ανακλάσεις εµφανίζονται στο παραπάνω σχήµα µε την ονοµασία ‘STAGE 

REFLECTION’ και ‘WALL REFLECTIOΝ’ (δεξιά στο κάτω σχήµα). Η περιβάλλουσα 

έντασης του αντηχητικού αυτού πεδίου περιγράφεται από την διακεκοµµένη γραµµή. 

Από το σχήµα γίνεται αντιληπτό ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος για να φτάσει το LR στο 

µέγιστο της έντασης του. Αυτό συµβαίνει τη χρονική στιγµή 
N

T  δηλαδή (
N

T - 0T ) sec 

µετά το direct σήµα. Μετά το χρονικό σηµείο αυτό ξεκινάει η φάση του decay, της 

‘ουράς’ δηλαδή της αντήχησης (reverberation tail ή late reverberation). Όπως γίνεται 

αντιληπτό ή χρονική στιγµή 
N

T  χωρίζει χρονικά το κυρίως αντηχητικό πεδίο σε δύο 

στάδια: της οικοδόµησης ή ανόρθωσης ή buildup που προηγείται και του decay που 
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έπεται. Από αυτά προκύπτει ο λογικός ορισµός (
N

T -
REF

T ) που είναι το φυσικό delay του 

δωµατίου (Natural Room Delay). Με άλλα λόγια πρόκειται για την καθυστέρηση (delay) 

µε την οποία ο µουσικός (για τον οποίο ισχύει ότι 0T =
REF

T ) αντιλαµβάνεται 

ολοκληρωµένη την αντήχηση του κλειστού χώρου. Η τιµή της συγκεκριµένης 

καθυστέρησης αφορά κυρίως το µέγεθος του χώρου. Μεγαλύτερος χώρος σηµαίνει 

µεγαλύτερες διαδροµές κατά µέσο όρο οι οποίες προκαλούν πιο αργή συσσώρευση του 

όγκο των ανακλάσεων που θα δηµιουργήσουν το LR level. Αντίστοιχα, η ταχύτητα 

εξασθένησης της αντήχησης (decay) εξαρτάται κυρίως από το είδος των υλικών που 

περιβάλλουν το χώρο (π.χ. την απορροφητικότητά τους συναρτήσει της συχνότητας).  

 

Ένα εξίσου σηµαντικό µέγεθος για ένα κλειστό χώρο είναι ο χρόνος 60T . Ως χρόνος 

αντήχησης 60T  ορίζεται ως ο χρόνος που απαιτείται ώστε η στάθµη θορύβου (Lp) σε 

κάποιο σηµείο να ελαττωθεί κατά 60dB, µετά το µηδενισµό του εκπεµπόµενου θορύβου 

από την πηγή. (Σκαρλάτος ∆. ‘Εφαρµοσµένη Ακουστική’ Εκδόσεις ‘ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ’, Πάτρα , Οκτώβρης 2003).  

 

Ο υπολογισµός του χρόνου αντήχησης παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στην ακουστική 

των κλειστών χώρων, διότι σχετίζεται µε την ακουστική ποιότητα των χώρων. Ο χρόνος 

αυτός για τον ίδιο χώρο εξαρτάται από τη συχνότητα του ήχου και µετριέται σε sec. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την τιµή του χρόνου αντήχησης για µία δεδοµένη 

συχνότητα είναι η απορρόφηση και ο όγκος του χώρου. Από όλα τα παραπάνω 

προκύπτει ότι από η µορφή της περιβάλλουσας (envelope) της αντήχησης, το Room 

Delay και η τιµή του χρόνου αντήχησης 60T  αποτελούν τα βασικά θεµελιώδη 

χαρακτηριστικά ενός κλειστού χώρου, τα οποία προκύπτουν σε µεγάλο βαθµό από το 

χαρακτήρα του. ∆ηλαδή διαφορετικοί χώροι (µε διαφορετικά θεµελιώδη 

χαρακτηριστικά) έχουν διαφορετική περιβάλλουσα της αντήχησης, Room Delay και 60T  

και διαφορετικό άκουσµα. 
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Παράρτηµα B  

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισµού 

 

• TASCAM DA-P1 

 

 

Overview 

• Portable DAT Player 

• 2 Mic Preamps with Limiter, -20dB Pad, Phantom Power 

• Unbalanced RCA Analog I/O 

• SPDIF Digital I/O (SCMS Free Recording) 

• 100 Minute Battery Life (Phantom Power On) 

• Headphone Output w/ Level Control 

• Recording at 48kHz, 44.1kHz, & 32kHz Sample Rates 

• Margin Counter with Reset Key 

• Power Adapter, Battery and Shoulder Strap Included 

• Optional BP-D1 Batteries and CB-D1 Charger 

• Optional CS-D1 Carrying Case 

 

Performance Specifications: 

Tape Speed:   SP - 8.15mm/s; LP - 4.075mm/s 

Recording Time (120 DAT): SP - 120 minutes; LP - 240 minutes 
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Fast Winding Time:  Approx 60 seconds (120 tape) 

Recording Resolution: SP - 16 bit linear; LP - 12 bit non-linear 

Recording Sample Rate: SP - 44.1kHz, 48kHz; LP - 32kHz 

Frequency Response:  20Hz-20kHz ±0.5dB, SP; 20Hz-14.5kHz LP 

Signal to Noise Ratio:  >90dB Playback (SP) 

Total Harmonic Distortion: <0.007% Playback (SP) 

Wow and Flutter:  Unmeasurable (<0.001%) 

Mic/Line XLR Inputs: Mic Setting: 

Balanced -60dBm (0.8mV), 2.5kOhm 

-20dB switchable pad 

Line Setting:   Balanced +4dBm (1.2V), 10kOhm 

Analog Line In:  Unbalanced RCA, -10dBV (0.3V), <35kOhm 

Analog Line Out:  Unbalanced RCA, -10dBV (0.3V), 500 Ohm 

Digital Coaxial I/O:  Coaxial IEC60958 Type II 

Headphone Output:  15mW + 15mW @ 32 Ohms 

Average Battery Life:  Approx 120 minutes, phantom power off 

Approx 100 minutes, phantom power on 

Battery Charge Time:  Within 2.5 hours 

 

General Specifications:  

Power Supply Requirements: 120V AC, 60Hz (USA/Canada Model) 

230V AC, 50Hz (UK/Europe Model) 

240V AC, 50Hz (Australia Model) 

Power Consumption:  13W operating, 15W charging battery 

Dimensions:   258 x 54 x 188 mm 

10-3/16" x 2-1/8" x 7-3/8" 

Weight:   1.2Kg, 2-10/16 lbs. (without battery)   

Standard Accessories: Shoulder Strap, PS-D1 Power Adapter, BP-D1 NiCd 

Battery 

Optional Accessories:  BP-D1 Batteries, CB-D1 Battery Charger, 

CS-D1 Carrying Case 
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• FOCUSRITE Red 1: Quad Pre-mic 

 

 

 

Red 1 Specifications 
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• TASCAM DA 78HR 

 

 

Main Features 
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• EURORACK UB 1202 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
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• NEUMAN U89i 

 

 

 

• Variable large diaphragm microphone 

• Pressure-gradient transducer with double membrane capsule 

• Five directional characteristics : omni, wide angle cardioid, cardioid, 

hypercardioid, figure of eight 

• Two stage roll-off filter 

• Switchable 10dB pre-attenuation  

 

 

Παρακάτω φαίνονται τα βασικά πολικά διαγράµµατα και η συχνοτική τους απόκριση. 
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Περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 

http://www.neumann.com/?lang=en&id=current_microphones&cid=u89_data 
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• AKG C 414 B-XLS 

 

 

Πυκνωτικό µικρόφωνο µεγάλου διαφράγµατος και µε επιλογή πολικού διαγράµµατος. 

Φαίνονται παρακάτω τα βασικά πολικά διαγράµµατα και η συχνοτική τους απόκριση. 
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Περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά : 

http://www.akg.com/site/products/powerslave,id,781,pid,781,nodeid,2,_language,EN,vie

w,specs.html 
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