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«ANALYSIS OF MUSIC PRODUCTION TECHNIQUES IN HOUSE MUSIC» 

 

ABSTRACT 

The scope of this thesis is the presentation and analysis of music production 

techniques and House music mixing and mastering procedures. 

Initially, the history of House music is presented, followed by the technological and 

structural elements that compose it. 

Finally, specific examples of House music production techniques are provided. The 

examples section contains specific remarks for the application of these techniques as 

well as their outcome, which is evident in the supplementary attached audio files. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Η House κνπζηθή είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

κνπζηθήο, ην ρψξν ηεο δηαζθέδαζεο θαη ηνπο DJs. Η κνπζηθή απηή δεκηνπξγήζεθε 

θαη εμειίζζεηαη κε βάζε ην παξαπάλσ ηξίπηπρν. 

 

Η δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηεο, ν ήρνο ηεο θαη γεληθφηεξα ν ηξφπνο πνπ απνδίδεηαη 

κνπζηθά, νθείινληαη ζηα εθάζηνηε πξντφληα ηεο ηερλνινγίαο ηεο κνπζηθήο. Σέηνηα 

πξντφληα φπσο synthesizers, drum machines θαη πιένλ νη ππνινγηζηέο, φζν 

εμειίζζνληαη δηακνξθψλνπλ θαη ηελ House κνπζηθή. Έλα λέν πξντφλ κπνξεί λα 

πξνζζέζεη λένπο ήρνπο, θαηλνχξγηεο ηερληθέο ζχλζεζεο ήρσλ, λένπο ηξφπνπο 

επεμεξγαζίαο ηνπο, ελψ νη ππνινγηζηέο φζν εμειίζζνληαη πξνζθέξνπλ φιν θαη 

κεγαιχηεξε επεμεξγαζηηθή ηζρχ ε νπνία πιένλ είλαη ην ππφβαζξν γηα φια ηα 

παξαπάλσ. 

 

Η House κνπζηθή έρεη ην δηθφ ηεο ρψξν. Δίηε ν ρψξνο απηφο είλαη έλα club, είηε είλαη 

ν ρψξνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη έλα ππαίζξην πάξηπ, ε κνπζηθή απηή δεκηνπξγείηαη γηα 

ηνπο ρψξνπο δηαζθέδαζεο θαη «παίδεηαη» απνθιεηζηηθά απφ DJs. Η ηερλνινγία ηεο 

κνπζηθήο επεξεάδεη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν DJ παξνπζηάδεη ηελ κνπζηθή ζην 

θνηλφ, επηδηψθνληαο ηε δηαζθέδαζή ηνπ, θαζψο νη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία δίλνπλ 

λέεο δπλαηφηεηεο. 

 

ηελ εξγαζία απηή αξρηθά παξνπζηάδεηαη κία ηζηνξηθή αλαθνξά κε ηδηαίηεξν βάξνο 

ζηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο χπαξμεο ηεο House κνπζηθήο, ζηα γλσζηφηεξα είδε θαη 

ππνείδε ηεο, θαζψο θαη ζηα ηερλνινγηθά κέζα πνπ έπαημαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα 

ηελ δηακφξθσζή ηεο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξαγσγή ηεο House κνπζηθήο, ελψ αλαιχνληαη ζέκαηα φπσο ηα δνκηθά ζηνηρεία, νη 

ηερληθέο ζχλζεζεο θαη κίμεο αιιά θαη ην mastering. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα 

παξαδείγκαηα δεκνθηιψλ ηερληθψλ παξαγσγήο ηεο House κνπζηθήο. 
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1. Ιζηνξία ηεο House κνπζηθήο 
 
ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο House κνπζηθήο, απφ 

ηελ εκθάληζή ηεο έσο ζήκεξα, ε εηπκνινγία ηνπ νλφκαηφο ηεο αιιά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ ηεο. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

αξθεηψλ απφ ηα πην ζεκαληηθά θαη γλσζηά ππνείδε ηεο House κνπζηθήο. 

1.1. Αθεηεξία θαη εμέιημε 

Η House κνπζηθή είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθήο ρνξεπηηθήο κνπζηθήο ην νπνίν 

πξσηνεκθαλίζηεθε ζην ηθάγν ησλ Η.Π.Α. ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80. 

Αξγφηεξα, γχξσ ζην 1984, δηαδφζεθε ζηηο ληηζθνηέθ ηνπ ηθάγν, φπνπ ζχρλαδαλ 

Αθξνακεξηθαλνί θαη Λαηηλνακεξηθάλνη, ελψ ζηηο αξρέο ηνπ 1985 ζπλέρηζε λα 

εμαπιψλεηαη θαη ζε άιιεο κεγαινππφιεηο φπσο Νηηηξφηη, Σνξφλην, Νέα Τφξθε, 

Βνζηψλε, Μφληξεαι, αλ Φξαλζίζθν, Λνο Άληδειεο θαη Ματάκη. Οη δεκηνπξγνί ηνπ 

είδνπο ζεσξνχληαη νη DJs θαη παξαγσγνί, Frankie Knuckles θαη Marshal Jefferson. 

 

Aπηφο o λένο ήρνο πξνήιζε απφ ηελ αλάγθε ησλ ηνπηθψλ DJs ηνπ ηθάγν λα 

μερσξίζνπλ αληαγσληδφκελνη ν έλαο ηνλ άιιν, αιιά θαη απφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

θάλνπλ ην θνηλφ λα πξνζέμεη ηε κνπζηθή ηνπο. Απηή ε αλάγθε ηνπο νδήγεζε ζηελ 

εθεπξεηηθφηεηα, ε νπνία εηζήγαγε λέεο ηερληθέο ζηνλ ηξφπν πνπ ζα παξνπζίαδαλ ηε 

κνπζηθή ζην θνηλφ ηνπο. Απηφ ην γεγνλφο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηζπκία 

δηαθνξνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ Disco κνπζηθή, πνπ ν ππξήλαο ηεο ήηαλ ζηε Νέα 

Τφξθε, εμειίρζεθε ζε έλα λέν είδνο κνπζηθήο. H House κνπζηθή ήηαλ πην «σκή», πην 

«λεπξηθή» θαη ελζσκάησλε πνηθίινπο ήρνπο κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο. Σα 

synthesizers θαη ηα drum machines ηεο επνρήο, θαζφξηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ήρν 

θαη ην χθνο απηήο ηεο κνπζηθήο.  

 

Η House κνπζηθή πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Δπξψπε ην 1986 μεθηλψληαο απφ ην 

Μάληζεζηεξ, ην Λνλδίλν θαη ην Παξίζη. Άξρηζε δε, λα επεξεάδεη θαη ηελ πνπ 

κνπζηθή ηεο Δπξψπεο, κε θνκκάηηα φπσο ην “House Nation” ησλ House Master Boyz 

and the Rude Boy of House (1987) θαη ην “Doctorin‟ The House” ηνπ Coldcut (1988), 

ηα νπνία κπήθαλ ζηα charts. Δθείλε ηελ επνρή ε House ήηαλ έλα θξάκα soul 

θσλεηηθψλ, Disco κνπζηθήο ηνπ ‟70 θαη ηνπ θνπηνπξηζηηθνχ ήρνπ ησλ synthesizers 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε Eurodisco.  
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Σν 1988 έλα ππνείδνο ηεο κνπζηθήο House, γλσζηφ σο Acid House, ζπλεηέιεζε 

θαηαιπηηθά ζηελ εμάπισζε κηαο Βξεηαληθήο λεαληθήο θνπιηνχξαο, φηαλ νη ρνξεπηέο-

ζακψλεο ησλ clubs αλαθάιπςαλ πσο απηή ε κνπζηθή ησλ ςπρεδειηθψλ 

κπαζνγξακκψλ ηεο Acid House επηδξνχζε ζπκπιεξσκαηηθά κε ην παξάλνκν 

λαξθσηηθφ έθζηαζε. Απφ ηηο αξρέο, φκσο, έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, ε 

House κνπζηθή θαηάθεξε λα δηεηζδχζεη ζηελ mainstream pop θαη dance κνπζηθή ζε 

φιν ηνλ θφζκν. Έηζη, ήδε απφ ην 1990 μεθίλεζαλ ζηελ Βξεηαλία δηάθνξνη ληφπηνη 

παξαγσγνί λα αλαπηχζζνπλ λέα κνπζηθά είδε, φπσο ν A Guy Called Gerald, πνπ 

μεθίλεζε ηεο δηθέο ηνπ παξαιιαγέο ζηνλ ήρν ηνπ Chicago. Οη Leftfield ήηαλ 

πξσηνπφξνη ζην ππνείδνο Progressive House, φπνπ λέεο ηερληθέο παξαγσγήο έδσζαλ 

ζπγθεθξηκέλν ζηίγκα ζην είδνο. Σν Tech-House επίζεο είλαη ζεκαληηθφ ππνείδνο πνπ 

εκθαλίζηεθε ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. 

 

Παξά ηελ χπαξμε ησλ παξαπάλσ επξσπατθψλ εηδψλ πνπ εκθαλίζηεθαλ, νη γλψζηεο 

ηεο House κνπζηθήο έβιεπαλ φηη ε Ακεξηθαληθή ζθελή ζπλέρηδε λα πξσηαγσληζηεί 

ιφγσ ησλ πινχζησλ παξαγσγψλ θαη ελνξρεζηξψζεσλ απφ παξαγσγνχο φπσο νη 

Armand Van Helden, Masters At Work θαη νη Deep Dish. Καη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ 

Αηιαληηθνχ, ε ζπλέρηζε ηεο εμάπισζεο ησλ ππνεηδψλ καξηπξνχζε ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνκεληθά αλεμάληιεηε δεκηνπξγηθφηεηα ηεο House 

κνπζηθήο. 

 

ηελ δεθαεηία ηνπ ‟90, ζηε Βξεηαλία, έγηλαλ πεξαηηέξσ πεηξακαηηζκνί πάλσ ζε απηή 

ηε κνπζηθή.  Καιιηηέρλεο φπσο νη The KLF θαη ν Aphex Twin κε ζπγθεθξηκέλα 

άικπνπκ ηνπο «γέλλεζαλ» ηελ Ambient House. Όζν εμειηζζφηαλ ε κνπζηθή, ηφζα 

πεξηζζφηεξα clubs, events θαη ππαίζξηα πάξηπ εκθαλίδνληαλ, ππνζηεξίδνληαο απηνχο 

ηνπο λένπο ήρνπο. Απφ ην Lakota, ην Cream θαη ην Godskitchen πνπ θηινμελνχζαλ 

ηέηνηεο βξαδηέο, ζρεηηθά events κεγάιεο θιίκαθαο άξρηζαλ λα δηνξγαλψλνληαη ζην 

Μίιηνλ Κέηλο, ην Μπέξκηγρακ θαη ην Λίληο. Σα επφκελα ρξφληα ην Cream ζην 

Λίβεξπνπι θαη ην Ministry of Sound άλνημαλ γηα λα παξέρνπλ ην ρψξν ηνπο γηα πην 

εκπνξηθνχο ήρνπο, ελψ πνιιέο δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο μεθίλεζαλ λα αλνίγνπλ κεγάια 

clubs πξνσζψληαο ηνλ δηθφ ηνπο ήρν θαη ηνπο θαιιηηέρλεο ηνπο.  
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ηελ Ακεξηθή ε κίμε εηδψλ φπσο ην Chicago House, ην Funky House θαη ην Hard 

House απνηέιεζε ην ππνείδνο Chicago Hard House. Δπίζεο ζην Λνο Άληδειεο 

αλαπηχρζεθε ην Los Angeles Hard House, ην νπνίν ήηαλ επεξεαζκέλν απφ ην 

Hardcore Techno ηεο Οιιαλδίαο. 

 

ηα ηέιε ηνπ ‟90 θαη ηηο αξρέο ηνπ 2000, παξαγσγνί φπσο νη Daft Punk, Stardust, 

Cassius, St. Germain θαη DJ Falcon μεθίλεζαλ έλα λέν ήρν ζηελ κνπζηθή ζθελή ηνπ 

Παξηζηνχ, βάδνληαο ηα ζεκέιηα γηα απηφ πνπ αξγφηεξα νλνκάζηεθε French House. 

πλδπάδνληαο ηε θηινζνθία ηνπ Chicago House κε ηηο κεισδίεο ηνπ Funk, κε πάξα 

πνιχ εθιεπηπζκέλεο ηερληθέο παξαγσγήο θαη ηνλ ήρν ησλ αλαινγηθψλ synthesizers, 

νπζηαζηηθά έβαιαλ ηα ζεκέιηα γηα ην πψο ζα δηακνξθσλφηαλ ζην εμήο ε House 

κνπζηθή. 

 

Μέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 2000 θαζηεξψζεθαλ ηα θσλεηηθά ζηελ underground ζθελή 

αιιά θαη ζηελ εκπνξηθή, θαζψο δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο φπσο νη Defected, Roule θαη 

Om πξνσζνχζαλ ηέηνηνπ είδνπο θνκκάηηα. Δπίζεο, πνιινί θαιιηηέρλεο άξρηζαλ λα 

δηαθνξνπνηνχλ ηφζν πνιχ ηνλ ήρν ηνπο, ψζηε νη λέεο παξαγσγέο ηνπο λα είλαη ζε 

ηειείσο δηαθνξεηηθφ είδνο απφ ηηο πξνεγνχκελεο. Οη DJs ζήκεξα ζπλδπάδνπλ πνιιά 

είδε House ζηα set ηνπο, αθνχ πιένλ απηά κνηξάδνληαη αξθεηά ζηνηρεία. 

 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε ηελ εμάπισζε ηεο House κνπζηθήο θαη ζηελ Μέζε 

Αλαηνιή, φπνπ κέζσ κεγάισλ events, φπσο ην Creamfields, ε House κνπζηθή 

αθνχγεηαη πιένλ θαη ζε πφιεηο φπσο ην Νηνπκπάη θαη ην Άκπνπ Νηάκπη, πξάγκα 

δχζθνιν ιφγσ θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ. 

 

Καη ην ζπνπδαηφηεξν, φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη μαλά αξθεηά δεκνθηιήο ζηα 

clubs φινπ ηνπ θφζκνπ αθνχ παξαγσγνί φπσο νη Daft Punk, David Guetta, Bob 

Sinclair, Sweadish House Mafia, Afrojack, Avicii, Steve Aoki, Deadmau5, Fedde Le 

Grand, Benny Benassi θαη Dada Life, έρνπλ θαηαθέξεη κε ηηο επηηπρίεο ηνπο λα 

θέξνπλ ηελ κνπζηθή απηή πάιη ζην US Top 40 charts. [2] [3] [4] [6] 
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1.2. Δηπκνινγία 

Ο φξνο “House music” δελ είλαη βέβαην απφ πνχ έρεη πξνέιζεη. Δπηθξαηεί ε άπνςε 

πσο πξνήιζε απφ ην φλνκα ελφο club ηνπ ηθάγν, ην νπνίν ιεγφηαλ “The Warehouse” 

θαη ιεηηνχξγεζε απφ ην 1977 έσο ην 1983. ην “The Warehouse”, ην νπνίν γηα 

ιφγνπο ζπληνκίαο ην απνθαινχζαλ απιψο “House” έπαηδε κνπζηθή ν DJ Frankie 

Knuckles, ν νπνίνο είλαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ είδνπο. 

Άιιε άπνςε δηθαηνινγεί απηφ ηνλ φξν ζην φηη ππήξραλ ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα πνπ 

ζεσξνχληαλ ζπλψλπκα κε ζπγθεθξηκέλα clubs ή DJs. Έηζη απηά ηα θνκκάηηα 

βνεζνχζαλ ζην λα δηαθνξνπνηνχληαη ηα clubs ή νη DJs, νπφηε έπεηηα απηά 

ζεσξνχληαλ απνθιεηζηηθά δηθά ηνπο (their “house” records) θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα 

έρνπλ κηα ηέηνηα απνθιεηζηηθφηεηα, νη DJs εκπλεχζηεθαλ ζην λα δεκηνπξγήζνπλ ηε 

δηθή ηνπο κνπζηθή, ζην δηθφ ηνπο ζπίηη (house). [4] 

 

1.3. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ ηεο House κνπζηθήο 

Η κνπζηθή απηή μεθίλεζε σο ρνξεπηηθή κνπζηθή, ηελ νπνία ραξαθηήξηδε ν 

επαλαιακβαλφκελνο ξπζκφο 4/4. Ο ξπζκφο απηφο βαζηδφηαλ ζηα drum machines ηεο 

επνρήο, ηηο κπαζνγξακκέο απφ ηα synthesizers θαη ηα εθηφο ξπζκνχ Hi-hats. Παξφηη ε 

House είρε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηε Disco, ήηαλ πην ειεθηξνληθή θαη ιηηή, 

ελψ ε δνκή ηεο εζηίαδε ζηνλ επαλαιακβαλφκελν ξπζκφ, πνιιέο θνξέο κάιηζηα, 

πεξηζζφηεξν θαη απφ ην ίδην ην θνκκάηη.  

 

ήκεξα, ε House κνπζηθή, αλ θαη έρεη θξαηήζεη αξθεηά απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, 

δηαθνξνπνηείηαη απφ είδνο ζε είδνο, έρνληαο κηα πνηθηιία απφ αηκνζθαηξηθφ Deep 

House έσο ην πην ιηηφ, κηληκαιηζηηθφ Microhouse. Δπίζεο, ε θαηά θαηξνχο 

ζπγρψλεπζε κε άιιεο κνπζηθέο παξήγαγε λέα είδε, φπσο ηελ Tech House θαη ηελ 

Electro House. [4] 

 

1.4. Τπνείδε ηεο House 

Σα δηάθνξα είδε θαη ππνείδε ηεο House κνπζηθήο έρνπλ δηακνξθσζεί θαη θαη‟ 

επέθηαζε νλνκαζηεί είηε ιφγσ γεσγξαθηθψλ θξηηεξίσλ, είηε ιφγσ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ ήρνπ ηνπο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ηα θπξηφηεξα είδε ή ππνείδε ηεο House 

κνπζηθήο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηφηε πνπ απηή πξσηνεκθαλίζηεθε. 
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Acid House 

Σν είδνο απηφ έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80, θπξίσο ζην 

ηθάγν. Σν θχξην γλψξηζκά ηνπ είλαη ν ήρνο ηνπ synthesizer ηεο Roland, TB-303, ην 

νπνίν κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρεη ηαπηηζηεί κε απηφ ην είδνο, δηφηη ιφγσ ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ ησλ DJs κε ην synthesizer απηφ, γελλήζεθε ην ελ ιφγσ είδνο. 

Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ην ππλσηηθφ, επαλαιακβαλφκελν, ηχπνπ Trance χθνο, 

ην νπνίν είρε ζπρλά samples ή νκηινχκελεο θξάζεηο αληί γηα θαλνληθά θσλεηηθά. 

 

Ambient House 

Σν ππνείδνο απηφ ζπλδπάδεη ζηνηρεία ηεο Acid House θαη ηεο Ambient κνπζηθήο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηα synth pads θαη αηκνζθαηξηθά samples θσλεηηθψλ. Δκθαλίζηεθε 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80.  

 

Chicago House 

Θεσξείηαη ε αξρηθή κνξθή ηεο House, ε νπνία μεθίλεζε απφ ην ηθάγν. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ ηεο είλαη νη απιέο κπαζνγξακκέο, ηα έληνλα θαη 

ραξαθηεξηζηηθά θξνπζηά θαη νη κεισδηθέο γξακκέο πηάλνπ επεξεαζκέλεο απφ ηδαδ 

πηάλν. 

 

Deep House 

Πξφθεηηαη γηα κηα παξαιιαγή ηεο House κε πην αξγφ tempo (γχξσ ζηα 120 BPM), κε 

δεζηνχο ήρνπο, ππλσηηθέο κεισδίεο θαη πνιιέο θνξέο θπξίαξρν ην κπάζν. 

 

Disco House 

Δίλαη κηα παξαιιαγή πνπ βαζίδεηαη ζηηο Disco loops θαη ηα Disco samples. Πνιχ 

δεκνθηιέο είδνο House θαηά θαηξνχο. 

 

Dream House 

Σν ππνείδνο απηφ έρεη νξρεζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ραιαξσηηθφ ξπζκηθφ κέξνο. 

 

Dutch House 

Έρεη πξνέιεπζε ηελ Οιιαλδία. Έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ πεξίπνπ ην 2006 θαη 

επεξεάζηεθε αξθεηά απφ Βξεηαλνχο DJs. πρλά αλαθέξεηαη θαη σο “Dirty Dutch”. 
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Σα θνκκάηηα ηνπ είδνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχπινθα ξπζκηθά κνηίβα θξνπζηψλ 

θαη ηπκπάλσλ, δξακαηηθά build-ups θαη κηθξήο δηάξθεηαο πςίζπρλεο κεισδίεο. 

 

Electro House 

Έρεη επηξξνέο απφ ηε κνπζηθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80. Παξφια απηά ε πξνέιεπζή ηνπ 

δελ είλαη μεθάζαξε. Γηάθνξεο πεγέο ππνζηεξίδνπλ πσο επεξεάζηεθε απφ ην Electro 

ηνπ ‟80, ηελ Pop θαη ηελ Synthpop ή ηελ Tech House. Απφ ηφηε έρεη θαζηεξσζεί σο 

κηα ζθιεξή κνξθή House κνπζηθήο. 

 

Fidget House 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ αιινπξφζαιιεο κεισδίεο, πνπ ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ πνιχ 

κηθξέο θαη πςίζπρλεο λφηεο, νη νπνίεο ζπρλά παξάγνληαη απφ θξνπζηά, απμάλνληαο 

ηελ ηνληθφηεηά ηνπο θαηά πνιχ θαη βαζίδνληαη ζε έλα επαλαιακβαλφκελν κπάζν θαη 

ππλσηηθφ ξπζκφ. 

 

French House 

Ήρνο πνπ αλαπηχρζεθε ζηε Γαιιία ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. Δκπλεπζκέλνο 

απφ Disco θαη Funk ήρνπο ηνπ ‟70 θαη ηνπ ‟80. Χο επί ην πιείζηνλ δηαζέηεη ηνλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ήρν ηνπ “filter effect” θαη ην tempo είλαη πην αξγφ. 

 

Funky House 

Σν Funky House φπσο ην μέξνπκε ζήκεξα άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζηα ηέιε ηνπ ‟90. 

Μπνξεί λα ππνδηαηξεζεί ζε πνιιά άιια είδε ηεο House κνπζηθήο. French House, 

Italian House, Disco House, Latin House θαη πνιιά άιια είδε ηεο House έρνπλ 

ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζε απηφ πνπ είλαη ην Funky House ζήκεξα. Δίλαη αλαγλσξίζηκν 

απφ ηε κπαζνγξακκή πνπ απνηππψλεηαη εχθνια ζην κπαιφ θαη απφ άιινπο ήρνπο 

πνπ δίλνπλ ζηε κνπζηθή ηελ αίζζεζε αλαπήδεζεο. πρλά βαζίδεηαη ζε θσλεηηθά 

έγρξσκσλ γπλαηθψλ ή Disco samples θαη έρεη θιηκαθσηή δνκή, φπνπ ζε θάζε 

θνκκάηη ππάξρεη πάλσ απφ έλα build-up, ην νπνίν θνξπθψλεηαη πξηλ ε δηαδηθαζία 

επαλαιεθζεί κε ην επφκελν θνκκάηη. 
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Hard House 

Σν είδνο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ ‟90 θαη νξίδεηαη απφ ηνπο επηζεηηθνχο ήρνπο 

θαη ηα παξακνξθσκέλα ηχκπαλα. Έλα απφ ηα πνιχ δεκνθηιή θνκκάηηα ηνπ είδνπο 

είλαη ην “Felix – Don‟t You Want Me”, ηνπ 1992. 

 

Italo House 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο είλαη νη πξνζεγκέλεο ηερληθέο παξαγσγήο, νη κεισδίεο 

πνπ απνηππψλνληαη θαη ηα θσλεηηθά Ακεξηθάληθνπ ζηπι. 

 

Microhouse ή Minimal 

Όπσο θαηαδεηθλχεη θαη ην φλνκά ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ αξαηή, ιηηή ζχλζεζε θαη 

παξαγσγή. Πξνέξρεηαη απφ ην Tech House θαη ηελ Glitch music θαη 

πξσηνεκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. 

 

Latin House 

Σν είδνο δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ ηε Latin ρνξεπηηθή κνπζηθή, φπσο Salsa, Latin Jazz, 

Brazilian Beats θηι. Δίλαη πνιχ δεκνθηιέο ζηελ αλαηνιηθή αθηή ησλ Η.Π.Α. θαη 

θπξίσο ζην Μαΐάκη θαη ηελ Νέα Τφξθε. Μία άιιε παξαιιαγή ηεο Latin House 

μεθίλεζε ζηα κέζα ηνπ ‟90 ζηελ πεξηνρή ηνπ Λνο Άληδειεο θαη βαζίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζε Μεμηθάληθα είδε κνπζηθήο φπσο ην Mariachi. 

 

Pop House 

Η Pop House ή House-Pop είλαη επίζεο γλσζηή θαη σο “εκπνξηθή ρνξεπηηθή 

κνπζηθή” θαζψο δελ είλαη ακηγψο House, νχηε φκσο ακηγψο Dance-Pop. Σε 

ραξαθηεξίδνπλ ε ξπζκηθή αγσγή 4/4, ε βαζηά κπαζνγξακκή ηεο House, νη 

αθαηάπαπζηεο κεισδίεο ηεο Dance-Pop θαη ηα Pop θσλεηηθά, εθφζνλ ππάξρνπλ. 

 

Progressive House 

Σε ραξαθηεξίδνπλ νη έληνλεο θνξπθψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνκκαηηνχ θαη ε 

δηαζηξσκάησζε δηαθνξεηηθψλ ήρσλ, νη νπνίνη εηζάγνληαη θαη εμάγνληαη αξγά ζην 

θνκκάηη θαη είλαη ε βαζηθή ηδέα πίζσ απφ ην ελ ιφγσ θίλεκα. 
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Sax House 

Δίλαη ε ζπγρψλεπζε ηεο Jazz κε ηελ House, κε ρξήζε απφ κεισδίεο ζαμνθψλνπ πάλσ 

ζε παξαδνζηαθά House θνκκάηηα. 

 

Swing House 

Δίλαη ην είδνο ηεο House πνπ ζπγρσλεχεη ην χθνο ηεο Jazz ηνπ ‟20-‟40 κε ζχγρξνλεο 

κνπζηθέο φπσο House, Electro, Hip-Hop θ.ά. 

 

Tech House 

Δίλαη κνπζηθή House κε έληνλα ηα ζηνηρεία απφ ηε κνπζηθή Techno, ηφζν ζηελ 

ελνξρήζηξσζε, φζν θαη ζηε δνκή. 

 

Tribal House 

Έγηλε δεκνθηιέο απφ ηνλ DJ θαη remixer Junior Vaquez ζηε Νέα Τφξθε ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ηα έζληθ θαη ηζαγελή θξνπζηά θαη νη 

“World music” ξπζκνί θαη ζπκίδεη ηελ έζληθ κνπζηθή δηάθνξσλ θπιψλ ηεο Αθξηθήο 

θαη ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο. [1] [4] [5] [6] 
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2. Σερλνινγηθά κέζα ηεο House 
 
ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα ηερλνινγηθά κέζα πνπ επεξέαζαλ 

ηελ εμέιημε θαη θαζφξηζαλ ηνλ ήρν ηεο House κνπζηθήο. 

2.1. Drum Machines 

Σν drum machine είλαη έλα ειεθηξνληθφ κνπζηθφ φξγαλν ζρεδηαζκέλν ψζηε λα 

κηκείηαη ηνπο ήρνπο ηπκπάλσλ ή άιισλ θξνπζηψλ νξγάλσλ. Σα πην κνληέξλα drum 

machines είλαη sequencers κε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο samples ή έρνπλ έλα 

synthesizer σο κέξνο ηνπο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθά ζηελ αλαπαξαγσγή 

ρξνηψλ ηπκπάλσλ. Βέβαηα, ππάξρνπλ δηαθνξέο απφ κνληέιν ζε κνληέιν θαη πνιιά 

ζχγρξνλα drum machines κπνξνχλ επίζεο λα παξάγνπλ κνλαδηθνχο ήρνπο πνπ ηα 

ραξαθηεξίδνπλ, επηηξέπνληαο ζην ρξήζηε λα ζπλζέζεη κνλαδηθά drum beats. 

 

 

Δηθόλα 1. Roland TR-808 

 

Έλα απφ ηα πξψηα πξνγξακκαηηδφκελα drum machines ήηαλ ην TR-808 (Δηθφλα 1) 

ηεο Roland. Κπθινθφξεζε ην 1980 θαη αξρηθά θαηαζθεπάζηεθε σο έλα εξγαιείν ησλ 

κνπζηθψλ γηα παξαγσγή ησλ demos ηνπο ζην studio. Όπσο θαη ηα πξνγελέζηεξα drum 

machines ηεο Roland, δελ ερνχζε ηφζν ζαλ έλα πξαγκαηηθφ ζεη ηπκπάλσλ. 

Πξάγκαηη, ιφγσ ηνπ φηη θπθινθφξεζε ιίγνπο κήλεο κεηά ην Linn LM-1, (ην πξψην 

drum machine πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ςεθηαθά samples), νη επαγγεικαηίεο ζεσξνχζαλ 

ηνλ ήρν ηνπ θαηψηεξν απφ εθείλα πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε samples. Παξφια απηά ην 

TR-808 θφζηηδε US $1.195 φηαλ θπθινθφξεζε θαη ήηαλ αξθεηά πην πξνζηηφ απφ ην 

Linn LM-1 πνπ θφζηηδε US $5.000. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθνί ήηαλ νη ήρνη ηεο πνιχ 

ρακειφζπρλεο κπφηαο, ηα ζρεδφλ ςεχηηθα handclaps, ην ηακπνχξν πνπ αθνπγφηαλ 

ζαλ κεηξνλφκνο θαη ην cowbell. 
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Δηθόλα 2. Roger Linn LinnDrum 

 

Έλα αθφκε drum machine πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ House κνπζηθή ήηαλ ην 

LinnDrum (Δηθφλα 2), ην νπνίν ήηαλ ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ Linn LM-1. 

Κπθινθφξεζε ην 1982 κε ηηκή θαηαιφγνπ US $2.995. Δίρε 15 δείγκαηα ήρσλ 

ηπκπάλσλ απφ πξαγκαηηθά ηχκπαλα θαη φπσο ην LM-1, παξείρε έλα sequencer γηα 

πξνγξακκαηηζκφ ξπζκηθψλ patterns, έλαλ ελζσκαησκέλν κίθηε θαη αλεμάξηεηεο 

εμφδνπο γηα θάζε ήρν μερσξηζηά. Μηα απφ ηηο βειηηψζεηο ζε ζρέζε κε ην LM-1 ήηαλ 

ε πξνζζήθε δεηγκάησλ crash θαη ride θπκβάισλ θαη κία αμηνζεκείσηε δηαθνξά είλαη 

πσο κφλν ην ηακπνχξν, ην ηνκ θαη ε conga κπνξνχζαλ λα θνπξδηζηνχλ ζε άιιεο 

ηνληθφηεηεο, ελψ ην LM-1 ην επέηξεπε ζε θάζε ήρν μερσξηζηά. Παξφια απηά, ηα 

θαιήο πνηφηεηαο δείγκαηα, ε επειημία θαη ε πξνζηηή ηηκή ηνπ, έθαλα ην LinnDrum 

πνιχ δεκνθηιέο. Μεηαμχ 1982 θαη 1985 πνπιήζεθαλ πεξίπνπ 5.000 κνλάδεο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ακέηξεηεο ερνγξαθήζεηο ηε δεθαεηία ηνπ ‟80. 
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Δηθόλα 3. E-mu Systems Drumulator 

Σν 1983 ε εηαηξεία E-mu Systems, πνπ εθείλα ηα ρξφληα θαηαζθεχαδε κηα πνιχ 

πεηπρεκέλε ζεηξά synthesizers βαζηζκέλα ζε δείγκαηα (sampler-synths), 

θπθινθφξεζε ην Drumulator (Δηθφλα 3). Ήηαλ έλα drum machine βαζηζκέλν ζηα 

δείγκαηα σο πεγή ήρσλ. Σν Drumulator ήηαλ ε απφπεηξα ηεο εηαηξείαο λα 

δεκηνπξγήζεη έλα κεράλεκα ζαλ ην Linn LM-1, αιιά θζελφηεξν θαη θαιχηεξν. Δίρε 

8 βαζηθνχο ήρνπο ηπκπάλσλ ζε έλα ROM κηθξνηζίπ, νη νπνίνη ήηαλ δείγκαηα 

ρακειήο πηζηφηεηαο, αλάιπζεεο 12-bit. ην Drumulator II πξνζηέζεθε δπλαηφηεηα 

δεηγκαηνιεςίαο ψζηε λα κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο δηθνχο ηνπ ήρνπο. Σα 

δείγκαηα απηά κπνξνχζαλ λα δερζνχλ δηάθνξεο επεμεξγαζίεο φπσο ηελ πεξηθνπή 

ηνπο, looping θ.ά. Αλ θαη ήηαλ drum machine πξνζέθεξε δπλαηφηεηα real-time 

sequencing, ην νπνίν έδηλε πνιχ δσληαλή αίζζεζε. Φπζηθά κπνξνχζε λα 

πξνγξακκαηηζηεί κέζσ steps. Τπήξρε θαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ππνινγηζηή, γηα 

θαιχηεξε νπηηθή ηνπ sequencing θαη ηνπ editing. 

 

 

Δηθόλα 4. Roland TR-909 
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Σν 1983 ε εηαηξεία Roland θπθινθφξεζε έλα λέν drum machine, πνπ ήηαλ κεξηθψο 

αλαινγηθφ θαη κεξηθψο βαζηζκέλν ζε δείγκαηα ήρσλ, ην TR-909 (Δηθφλα 4). Γηέζεηε 

έλα step sequencer ησλ 16 steps θαη έλα ζεη ήρσλ ηπκπάλσλ θαη ζηφρεπε λα είλαη 

ξεαιηζηηθφ θαη παξάιιεια νηθνλνκηθά πξνζηηφ. Καηαζθεπάζηεθαλ 10.000 κνλάδεο 

πεξίπνπ. Ήηαλ πιήξσο πξνγξακκαηηδφκελν θαη κπνξνχζε λα απνζεθεχζεη νιφθιεξα 

θνκκάηηα κε πνιιαπιά ηκήκαηα, ζε αληίζεζε κε ηελ απιή απνζήθεπζε ησλ patterns. 

Δπίζεο ήηαλ ην πξψην drum machine πνπ δηέζεηε MIDI είζνδν θαη έμνδν γηα 

επηθνηλσλία κε άιιεο ζπζθεπέο πνπ ππνζηήξηδαλ ην πξσηφθνιιν απηφ. Ο ξεαιηζκφο 

ησλ ήρσλ ηνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο, ιφγσ ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ θαη απηφ θάλεθε 

φηαλ άιια κεραλήκαηα θπθινθφξεζαλ ζε ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο. Παξφια απηά έγηλε 

δεκνθηιέο ζπκπίπηνληαο κε ηελ απαξρή ηεο Techno θαη ηεο Acid House, πνπ ηηο 

ζηηγκάηηζε κε ηνλ ήρν ηνπ. Οη αθξηβφηεξνη, βαζηζκέλνη ζε δείγκαηα ήρσλ, 

ππνινγηζηέο ηπκπάλσλ ήηαλ θαιχηεξνη ζηελ αλαπαξαγσγή πξαγκαηηθψλ ήρσλ 

ηπκπάλσλ ελψ ην TR-909 αθνπγφηαλ πνιχ ζπλζεηηθφ. Σειηθά απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο 

πνπ έγηλε δεκνθηιέο θαη ζπλδέζεθε κε ηνλ ήρν πνιιψλ κνπζηθψλ εηδψλ.   

 

 

Δηθόλα 5. Roland TB-303 

 

Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ κεράλεκα ηνπ νπνίνπ ν ήρνο ηνπ ηαπηίζηεθε κε δηάθνξα 

είδε κνπζηθήο αιιά είρε θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο ζεκεξηλήο 

ειεθηξνληθήο ρνξεπηηθήο κνπζηθήο, είλαη ην synthesizer κπάζνπ, TB-303 ηεο Roland 

(Δηθφλα 5), πνπ θπθινθφξεζε ην 1982. Σν TB-303 αξρηθά δηαθεκίζηεθε ζε 

θηζαξίζηεο σο έλα ζπλνδεπηηθφ κπάζν φηαλ εμαζθνχληαλ κφλνη ηνπο. Η παξαγσγή 

ηνπ δηήξθεζε πεξίπνπ 18 κήλεο, κε απνηέιεζκα λα παξαρζνχλ κφλν 10.000 κνλάδεο. 

Πνιχ αξγφηεξα, ζηα κέζα πξνο ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, νη DJs θαη νη κνπζηθνί 

ζην ηθάγν ην ρξεζηκνπνίεζαλ σο κέζν παξαγσγήο ηνπ λεναλαπηπζζφκελνπ ηφηε 

είδνπο, ηεο House κνπζηθήο. [1] [4] [7] [8] [9] [10] [11]. 
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2.2. Samplers 

Σν AKAI MPC60 (Δηθφλα 6) ήηαλ έλα ειεθηξνληθφ κνπζηθφ φξγαλν πνπ 

θπθινθφξεζε ην 1988, απφ ηελ ηαπσληθή εηαηξεία AKAI ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ζρεδηαζηή Roger Linn. πλδχαδε MIDI sequencing θαη δεηγκαηνιεςία ήρσλ, καδί κε 

16 pads πνπ είραλ velocity θαη aftertouch, θαζηζηψληαο ην έλα βειηηζηνπνηεκέλν 

φξγαλν γηα ρξήζε σο drum machine. Σν sampler απηφ έγηλε πάξα πνιχ δεκνθηιέο 

ζηνπο παξαγσγνχο ηεο House θαη Hip-Hop κνπζηθήο ιφγσ ηεο αίζζεζεο πνπ έδηλε ην 

swing quantise πνπ δηέζεηε. Απηήλ αθξηβψο ηελ αίζζεζε κπνξεί θαλείο αθφκα θαη 

ζήκεξα λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο παξαγσγέο ηνπ, αθφκα θαη αλ δελ δηαζέηεη ην 

ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ππάξρνπλ groove templates πνπ ηελ 

αλαπαξάγνπλ ζε DAWs φπσο ην Reason, ην  Ableton Live θαη ην Logic. [1] [4] [12] 

 

 

Δηθόλα 6. Akai MPC60 

 

2.3. Digital audio workstation (D.A.W.) 

Έλα digital audio workstation είλαη έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζρεδηαζκέλν θπξίσο 

γηα εγγξαθή, επεμεξγαζία θαη αλαπαξαγσγή ςεθηαθνχ ήρνπ.  Σα πξψηα DAWs ήηαλ 

βαζηζκέλα ζε κηθξνεπεμεξγαζηέο θαη δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηαηλία. Σα ζχγρξνλα 

DAWs είλαη ινγηζκηθά ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε ππνινγηζηέο κε εηδηθέο γηα ην ζθνπφ 

ζπζθεπέο ήρνπ.  

Έλα DAW ην νπνίν βαζίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζηνλ ππνινγηζηή έρεη 4 βαζηθά κέξε. 

Σνλ ππνινγηζηή, ην κεηαηξνπέα ήρνπ ή ηελ θάξηα ήρνπ, έλα ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο 
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ςεθηαθνχ ήρνπ θαη, ην ιηγφηεξν, κία ζπζθεπή εηζφδνπ γηα λα κπνξεί θαλείο λα 

πξνζζέζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη κνπζηθά δεδνκέλα. Απηφ κπνξεί λα είλαη απιά ην 

«πνληίθη» ηνπ ππνινγηζηή ή έλα MIDI controller. Ο ππνινγηζηήο είλαη ην βαζηθφ 

ζηνηρείν ζην νπνίν ζπλδέεηαη ε θάξηα ήρνπ θαη εγθαζίζηαηαη ην ινγηζκηθφ ήρνπ 

θαζψο παξέρεη θαη ηελ επεμεξγαζηηθή ηζρχ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ. Η θάξηα 

ήρνπ ή ε εμσηεξηθή ζπζθεπή ήρνπ κεηαηξέπεη ην αλαινγηθφ ζήκα ζε ςεθηαθή κνξθή 

θαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή κεηαηξέπεη ηνλ ςεθηαθφ ζε αλαινγηθφ ήρν. Σν ινγηζκηθφ 

ειέγρεη φια ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη παξέρεη κία επηθάλεηα εξγαζίαο πνπ 

επηηξέπεη ηελ εγγξαθή, επεμεξγαζία θαη αλαπαξαγσγή. Σα πεξηζζφηεξα DAWs πνπ 

βαζίδνληαη ζε ππνινγηζηέο παξέρνπλ επηπιένλ εγγξαθή, επεμεξγαζία θαη 

αλαπαξαγσγή MIDI, θαζψο θαη κεξηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εηθφλα video. 

 

 

Δηθόλα 7. Avid Pro Tools 

 

Έλα νινθιεξσκέλν DAW απνηειείηαη απφ θνλζφια κίμεο, επηθάλεηα ειέγρνπ, 

κεηαηξνπέα ήρνπ θαη ζπζθεπή απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζε κία ζπζθεπή. Σα 

νινθιεξσκέλα DAWs ήηαλ πην δεκνθηιή πξηλ γίλνπλ νη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο 

αξθεηά ηζρπξνί, ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ DAW ινγηζκηθά. Όζν ε ηζρχο ησλ 

ππνινγηζηψλ απμάλεηαη θαη νη ηηκέο κεηψλνληαη, ηα αθξηβά νινθιεξσκέλα 

ζπζηήκαηα γίλνληαη ιηγφηεξν δεκνθηιή. [13] 
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2.4. Virtual Instruments 

Σα virtual instruments είλαη ινγηζκηθά εηθνληθψλ νξγάλσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα ή λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππνπξνγξάκκαηα κέζα ζε άιια, 

φπσο είλαη ηα ινγηζκηθά ήρνπ. Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη βαζηζκέλα ζε θάπνην 

ήδε ππάξρνλ φξγαλν ην νπνίν θαη πξνζνκνηψλεη. Απηή ε πξνζνκνίσζε βαζίδεηαη ζε 

καζεκαηηθνχο αιγφξηζκνπο νη νπνίνη κηκνχληαη ηα ειεθηξνληθά κέξε θαη θπθιψκαηα 

ησλ πξαγκαηηθψλ synthesizers. Τπάξρνπλ virtual instruments σο synthesizers, drum 

machines, samplers, αθφκα θαη σο effects. πλήζσο είλαη αξθεηά θζελά θαη 

ππεξέρνπλ ζε θνξεηφηεηα ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά φξγαλα θαη είλαη επθνιφηεξν 

λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιια κνπζηθά ινγηζκηθά, ελψ ηα πξαγκαηηθά φξγαλα φρη. 

 

Σα hardware synthesizers κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα πνιχπινθν ινγηζκηθφ 

φπσο ηα virtual instruments. Η δηαθνξά είλαη φηη ηα virtual instruments κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή κε κηα θάξηα ήρνπ, ελψ ηα hardware 

ζπλζεζάηδεξ έρνπλ απνθιεηζηηθά πξνζαξκνζκέλν ινγηζκηθφ. Σν πιενλέθηεκα ησλ 

ηειεπηαίσλ είλαη πσο έρνπλ κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπρλά έρνπλ 

επηθάλεηα εξγαζίαο ίδηα κε απηή ηεο ζπζθεπήο (πνηελζηφκεηξα, θνπκπηά θηι.) νπφηε 

είλαη επθνιφηεξνο ν ρεηξηζκφο ηεο ζπζθεπήο.  

 

 

Δηθόλα 8. Native Instruments Massive 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο αξρηηεθηνληθέο ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ θαη νη 

θπξηφηεξεο είλαη πέληε. Η πην δηαδεδνκέλε είλαη ε VST (Virtual Studio Technology) 

πνπ αλέπηπμε ε εηαηξεία Steinberg θαη ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηηο δχν πιαηθφξκεο, 

Windows θαη Mac OS X. Η AU (Audio Units) ηεο Apple, ππνζηεξίδεηαη κφλν απφ 
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Mac OS X. Αθφκε ππάξρνπλ νη RTAS (Real Time AudioSuite), TDM θαη DirectX, 

κε ηηο δχν πξψηεο λα ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο πιαηθφξκεο, 

ελψ ε ηειεπηαία κφλν απφ Windows. [14] [15] 

 

2.5. DJ Decks 

Πξηλ ν εμνπιηζκφο γηα DJs γίλεη δηαζέζηκνο ζηνπο θαηαλαισηέο, νη πεξηζζφηεξνη DJs 

αλέπηπζζαλ ηηο δεμηφηεηέο ζηνπο ζηηο ληηζθνηέθ. πλήζσο, νη έκπεηξνη κεηέδηδαλ ηηο 

ηερληθέο ηνπο ζηνπο θαηλνχξγηνπο DJs. Ώο “resident”, δειαδή πνπ έπαηδε ζηαζεξά θαη 

ζπρλά ζε έλα club, ν DJ είρε πξφζβαζε ζε επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ, επαγγεικαηηθφ 

ερνζχζηεκα, θαη δηαθεκηζηηθά κνπζηθά mixes, πνπ ηφηε, έδηλε ζηνλ Club DJ έλα 

εηθνληθφ κνλνπψιην γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ απφδνζε ηεο ρνξεπηηθήο κνπζηθήο. 

Σειηθά νη DJs απέθηεζαλ εθπνκπέο ζην ξαδηφθσλν θαη ηα πξψηα “mix-shows” 

έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο, κε απνηέιεζκα ε κνπζηθή θαη νη ηερληθέο ησλ Club DJs, 

φπσο ην “beat mixing”, λα εθηεζνχλ ζην επξχ θνηλφ. 

 

Δηθόλα 9. Technics SL-1200Mk2 

 

Η πην ζεκαληηθή εμέιημε ζηνλ εμνπιηζκφ γηα DJs ζπλέβε, πηζαλφηαηα, φηαλ ε 

εηαηξεία Technics, ην 1974, θπθινθφξεζε ην πηθάπ SL-1200 κε ηνλ κεραληζκφ 

“direct-drive” θαη ην βειηησκέλν SL-1200MK2 (Δηθφλα 9) ην 1978. Σν “1200” 

επέηξεπε ζηνπο DJs λα θάλνπλ “scratch” θαη λα κημάξνπλ ρσξίο λα θνβνχληαη κήπσο 

θνπεί ν ηκάληαο πνπ ππήξρε ζηα “belt-drive” πηθάπ (πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε ηκάληα γηα 

ηελ πεξηζηξνθή ηνπ πιαηφ). 
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ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θαη ζηηο αξρέο ηνπ ‟90, φπνπ ηα πάξηπ άξρηζαλ λα 

εμαπιψλνληαη, ε δήηεζε γηα εμνπιηζκφ DJ άξρηζε λα κεγαιψλεη. Έηζη, εμεηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα γηα ην ζθνπφ απηφ πξνκήζεπαλ ηνπο DJs. Καηά ζπλέπεηα, φπνηνο ήζειε 

λα αζρνιεζεί, είρε πιένλ πξφζβαζε ζε επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ θαη κνπζηθή. 

ρεδφλ ηελ ίδηα επνρή θαη κε ηε βνήζεηα ηεο εμάπισζεο ηνπ internet, κπνξνχζε 

θαλείο λα απνθηήζεη ηα remixes ησλ DJs, ζπρλά γξεγνξφηεξα θαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

κεζφδνπο δηαλνκήο.  

 

Ο βαζηθφο εμνπιηζκφο γηα DJ πεξηιακβάλεη δχν πηθάπ (ή 2 CD Players), αθνπζηηθά, 

ζηεξενθσληθά θαιψδηα ηχπνπ RCA θαη έλα κίθηε γηα ρξήζε DJ, ν νπνίνο είλαη 

ζπλδεδεκέλνο ζηνλ εληζρπηή ηνπ ερνζπζηήκαηνο κέζσ ησλ master εμφδσλ ήρνπ. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο βξίζθνπκε κηα κνλάδα effect ζπλδεδεκέλε κέζσ ησλ auxiliary 

εηζφδσλ θαη εμφδσλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκπινπηίδεη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο 

ησλ θνκκαηηψλ απφ ηνλ DJ ή αθφκα θαη λα ηνλ βνεζάεη λα θαηεπζχλεη ην θνηλφ ηνπ.  

 

Δίλαη ζπλεζηζκέλν πιένλ, έλαο DJ λα εμαζθείηαη, λα ερνγξαθεί ή αθφκα θαη λα θάλεη 

remix θνκκαηηψλ ζε home studios. Δάλ θάπνηνο ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ 

DJ-studio πξέπεη λα επελδχζεη ζε εμνπιηζκφ πνπ ηαηξηάδεη ζην ζηπι ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα έλαο Hip-Hop DJ ζπλήζσο αγνξάδεη scratch/battle mixers θαη direct drive 

πηθάπ. Αληίζεηα έλαο DJ πνχ αζρνιείηαη κε ηελ House κνπζηθή ζα πξνηηκήζεη CD 

players (π.ρ. Pioneer CDJs) ή ινγηζκηθφ (π.ρ. Traktor, Serato, Live). Ιδαληθφ είλαη, 

έλαο DJ λα γλσξίδεη λα κημάξεη κε CD θαη πηθάπ, ψζηε λα κελ πεξηνξίδεηαη ιφγσ 

εμνπιηζκνχ. 
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Δηθόλα 10. Οινθιεξωκέλε θνξεηή δηάηαμε γηα DJ, πνπ πεξηιακβάλεη δύν CD Players, έλα club mixer, έλα 

θνξεηό ππνινγηζηή θαη έλα δεύγνο αθνπζηηθώλ 

 

Πνιινί DJs ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ινγηζκηθά πνπ είλαη πξννξηζκέλα γηα ρξήζε 

DJ. Υξεζηκνπνηψληαο έλα laptop, ζπρλά καδί κε δχν πηθάπ ή CD players θαη έλα 

κίθηε DJ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα 2 πηθάπ ή CD players ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

controllers ηνπ ινγηζκηθνχ κέζσ εηδηθψλ δίζθσλ CDs ή βηλπιίσλ, νη νπνίνη έρνπλ 

εγγεγξακκέλν time-code. Δπίζεο, κε ηελ ηερλνινγία πνπ ππάξρεη ζήκεξα, κε ηνπο 

ππνινγηζηέο, ην πξσηφθνιιν MIDI θ.ά. ε δηάηαμε ηνπ DJ εμνπιηζκνχ κπνξεί αθφκα 

λα πεξηιακβάλεη synthesizer, sampler θαη drum machine, ηα νπνία θπζηθά λα είλαη 

ζπγρξνληζκέλα κε ην ηέκπν ηνπ ινγηζκηθνχ. [16] 
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3. Γνκηθά ζηνηρεία ηεο House θαη ηερληθέο παξαγωγήο 
 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη φια εθείλα ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα γίλεη ε ζχλζεζε ελφο θνκκαηηνχ κνπζηθήο House, θαζψο θαη 

νη ηερληθέο παξαγσγήο ηνπο. 

 

3.1. Drums 

Σα Drums θαη γεληθφηεξα ηα θξνπζηά (Percussion) είλαη ηα ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ηελ  

House κνπζηθή λα ζεσξείηαη ρνξεπηηθή κνπζηθή, θαζψο απηά είλαη πνπ δίλνπλ ην 

ξπζκφ. Τπάξρνπλ θνκκάηηα πνπ απνηεινχληαη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ απφ έλα ξπζκφ 

ηπκπάλσλ θαη θξνπζηψλ. 

 

Έλαο ζπκπαγήο ξπζκφο είλαη ην πην βαζηθφ ζηνηρείν γηα έλα House θνκκάηη. Πάλσ ζε 

απηφλ βαζίδνληαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ θνκκαηηνχ θαη είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο 

γηα ηε κίμε ηνπ θνκκαηηνχ. Καζψο, εηζάγνληαη δηαδνρηθά ζην θνκκάηη κπφηα (kick), 

hi-hats, ηακπνχξν (snare), toms θαη claps, θάζε έλα απφ απηά πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη 

θαη λα ππνζηεξίδεη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ξπζκνχ. ηελ House κνπζηθή ε ξπζκηθή 

αγσγή είλαη πάληα 4/4. 

 

3.1.1. Bassdrum or Kick (Μπάζν ηύκπαλν ή κπόηα) 

Πξφθεηηαη γηα ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ξπζκηθνχ κέξνπο. Αλ γίλεη ζσζηή 

επηινγή ηεο κπφηαο ηφηε είλαη εχθνιν λα εηζάγνπκε θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία. 

Με ηφζα δηαθνξεηηθά είδε κπφηαο δηαζέζηκα, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θάπνηεο 

παξάκεηξνη. Σν βάζνο θαη ε δηάξθεηα ηεο κπφηαο (kick) έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ 

κπαζνγξακκή (bassline), θαζψο απηά ηα δχν ζηνηρεία είλαη αιιειέλδεηα θαη δίλνπλ 

ηελ δχλακε ηνπ θνκκαηηνχ. Δπίζεο θηλνχληαη ζην ίδην ζπρλνηηθφ θάζκα θαη 

δεηνχκελν είλαη λα παξάγνπλ φιε ηνπο ηελ ελέξγεηα, δηαθξηηά, ρσξίο λα επηζθηάδεη ην 

έλα ην άιιν. Με απηφ ην δεδνκέλν, κηα ζρεηηθά πςίζπρλε, κηθξήο δηάξθεηαο κπφηα ζα 

ηαηξηάμεη θαιχηεξα κε κηα αξθεηά ρακειήο ζπρλφηεηαο κπαζνγξακκή, ελψ κία πνιχ 

κπάζα κπφηα ζα ηαηξηάμεη θαιά κε κία πην πςίζπρλε κπαζνγξακκή θαη ζηε κίμε ζα 

ζέινπλ ειάρηζηε ζπρλνηηθή επεμεξγαζία. Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί κπφηα απφ 
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sampler/drum machine θαιφ είλαη λα θνπξδηζηεί ζηε λφηα ηνπ θνκκαηηνχ θαη λα 

ξπζκηζηεί ζσζηά ε δηάξθεηα ηεο. 

 

Κάζε ππνείδνο ηεο House κνπζηθήο ρξεζηκνπνηεί κπφηεο κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία, θαζψο απηφ πξνθχπηεη ζπλήζσο απφ θνκκάηηα πνπ ζηηγκάηηζαλ ην εθάζηνηε 

είδνο. Έηζη θάζε κπφηα έρεη ζπζρεηηζηεί κε θάπνην είδνο house, φπσο ζα δνχκε ζηε 

ζπλέρεηα. 

 

Classic / Funky / Deep House 

Οη παξαγσγνί ησλ παξαπάλσ εηδψλ House ρξεζηκνπνηνχλ κπφηεο ζαλ ηνπ Roland 

TR-909 (drum machine), ηνπνζεηψληαο καδί έλα sample απφ θάπνην ληίζθν θνκκάηη. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλνπλ λα έρνπλ θαη ηε δχλακή ηνπ παξάγεη ε κπφηα ηνπ 

TR-909 αιιά θαη ηε δσληάληα ηεο Disco κνπζηθήο πνπ πξνζθέξεη ην sample. 

 

Electro house 

Οη κπφηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ πνηθίινπλ. Κάπνηνη εκπλένληαη απφ ηα „80s θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ κπφηεο ηνπ E-mu Drumulator ή ηνπ LinnDrum (drum machines) κε 

θάπνηα ελίζρπζε ζην sub bass ψζηε λα εληζρπζνχλ νη ρακειέο ζπρλφηεηεο. Άιινη 

ρξεζηκνπνηνχλ κπφηεο απφ Roland TR-808 (drum machine) θαη ηνπνζεηνχλ πάλσ ζε 

απηφ ηνλ ήρν, άιινλ έλαλ απφ ειεθηξνληθά ή ληίζθν hi-hats γηα εκπινπηηζκφ ηνπ 

ζπρλνηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Μία ηξίηε επηινγή είλαη ηα samples κπφηαο απφ funk ή 

rock βηλχιηα, ιφγσ ηεο ρξνηάο ηνπ ελ ιφγσ κέζνπ. 

 

Minimal house 

Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ιηηφηεηα, φπσο ππνδεηθλχεη θαη ην φλνκά 

ηνπ. Οη παξαγσγνί ηνπ είδνπο πξνηηκνχλ αλαινγηθέο θαη ζπλζεηηθέο κπφηεο, νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζην TR-808, φκσο ράξε ζηελ ηερλνινγία κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

πνιιέο παξαιιαγέο ηνπ κε ινγηζκηθά φπσο ην Ultrabeat ηνπ Logic θαη ην Waldorf 

Attack drum synthesizer. 

 

Progressive / Tech-house  

Οη παξαγσγνί ηνπ είδνπο ρξεζηκνπνηνχλ κπφηεο απφ ην TR-909 θαη αλαινγηθέο 

παξαιιαγέο ηνπ. [1] 
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3.1.2. Σακπνύξν (Snare) & Clap 

Σν επφκελν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζην ξπζκηθφ κέξνο ελφο House θνκκαηηνχ είλαη 

ην ηακπνχξν. Ο ξφινο ηνπ είλαη λα δψζεη κηα αίζζεζε αληηπαξάζεζεο ζην ζηαζεξφ 

ρηχπν ηεο κπφηαο. πλεζίδεηαη λα  ππάξρεη ζην δεχηεξν θαη ηνλ ηέηαξην ρηχπν ηνπ 

κέηξνπ. Αληί ηνπ ηακπνχξνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί clap, επεηδή 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηαπηφρξνλα. 

 

Σν snare θαηαιακβάλεη ρψξν ζην κέζν ηνπ ζπρλνηηθνχ θάζκαηνο θαη ζπλήζσο 

αλακεηγλχεηαη κε claps, hi-hats, sticks θαη άιινπο θξνπζηνχο ήρνπο. ηελ House 

κνπζηθή, πνιινί ήρνη ηακπνχξνπ πξνέξρνληαη απφ drum machines θαη synthesizers, 

πνπ κεηέπεηηα επεμεξγάδνληαη κε effects, φπσο Reverb, Distortion, Compression θαη 

άιια. πρλά, ζε απηά πξνζηίζεληαη samples απφ αθνπζηηθά ηακπνχξα, ψζηε λα 

απνθηνχλ ραξαθηήξα.  

 

Σα ζπλζεηηθά ηακπνχξα έρνπλ δχν ηνληθά ζηνηρεία. Σν πξψην είλαη κηα θνθηή αηάθα 

πνπ πεξηέρεη πςειέο θαη κεζαίεο ζπρλφηεηεο ζπλήζσο απφ ξνδ ή ιεπθφ ζφξπβν. Σν 

δεχηεξν, ην νπνίν απνηειεί θαη ην ζψκα ηνπ ήρνπ, είλαη κηα ρακεινθνπξδηζκέλε 

ηξηγσληθή θπκαηνκνξθή ή έλα εκίηνλν κε αλαγλσξίζηκν ηνληθφ χςνο θαη δηάξθεηα.  

‟απηφ κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη έλαο αθφκε ηαιαλησηήο, κηα νθηάβα παξαπάλσ, γηα 

πην πνιχπινθν ήρν ζψκαηνο. 

 

Ο ζπλδπαζκφο ηαιαλησηψλ εκηηφλνπ ή ηξηγψλνπ θαη ζνξχβνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηε δεκηνπξγία ήρσλ ηακπνχξνπ ζηα πξψηα αλαινγηθά drum machines. 

ε αληίζεζε κε ηε κπφηα πνπ παξαπάλσ αλαθέξακε φηη αλάινγα κε ηνλ ήρν ηεο 

παξαπέκπεη ζε θάπνην ππνείδνο, εδψ δελ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. Παξά ηαχηα ππάξρεη 

κηα πξνηίκεζε ησλ παξαγσγψλ ζε θάπνηνπο ήρνπο αλάινγα κε ην είδνο, ρσξίο 

απαξαίηεηα λα ην ραξαθηεξίδεη. 

 

Οη παξαγσγνί Electro house πξνηηκνχλ θιαζζηθνχο ήρνπο ηακπνχξσλ απφ drum 

machines φπσο ην TR-909 ή ην LinnDrum, φπσο επίζεο θαη samples ηακπνχξσλ απφ 

παιηά Rave θαη Hip-hop θνκκάηηα. Σα ηειεπηαία, ζπλήζσο πεξλνχλ κέζα απφ effects 
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παξακφξθσζεο, Compressors θαη Bit-crushers, πξνζζέηνληαο αξκνληθέο, ψζηε λα 

απνθηήζνπλ «βξψκηθν» ραξαθηήξα. 

  

ε Funky, Latin, Tribal θαη Deep House παξαγσγέο παξαηεξνχκε πεξηζζφηεξν 

νξγαληθνχο ήρνπο ηακπνχξσλ θαη claps απφ ήρνπο Disco. 

 

ηελ Minimal θαη Progressive house ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλζεηηθνί ήρνη, φπσο ρηχπνη 

ιεπθνχ ζνξχβνπ, πνπ αληηθαζηζηνχλ ην ηακπνχξν θαη ην clap. [1] 

 

3.1.3. Hi-Hats 

Σν ηξίην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ ξπζκηθνχ κέξνπο είλαη ην hi-hat. 

Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα λα απμήζνπλ ην βεκαηηζκφ ηνπ ξπζκνχ θαζψο θαη γηα 

λα εληζρχζνπλ άιια ζηνηρεία ηνπ ξπζκηθνχ κέξνπο. 

 

Σα πεξηζζφηεξα drum machines έρνπλ δχν ηχπνπο hi-hat, ην αλνηρηφ θαη ην θιεηζηφ 

(OH θαη CH). Οη φξνη αλνηρηφ θαη θιεηζηφ αλαθέξνληαη ζηνπο δχν δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα παίμεη ην hi-hat έλαο ληξάκεξ. Σν θιεηζηφ έρεη 

ζχληνκν θαη ζθηρηφ ήρν γηαηί ν ληξάκεξ έρεη θιείζεη ηα hats παηψληαο ην πεληάι πνπ 

ηα κεηαθηλεί, ελψ αλ αθήζεη ην πεληάι παξάγεηαη ν κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ήρνο ηνπ  

αλνηρηνχ, πνπ ζπλεζίδεηαη λα παίδεηαη ζηελ άξζε ηνπ ξπζκνχ. Δπεηδή ν ληξάκεξ έρεη 

έλα ζεη hi-hat ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ, έλα αλνηρηφ θαη έλα θιεηζηφ hi-hat δελ κπνξνχλ 

λα ζπλερήζνπλ. 

 

Η επηινγή ηνπ hi-hat επεξεάδεηαη απφ ην είδνο ηεο House πνπ ζέιεη θάπνηνο λα 

δεκηνπξγήζεη. Κιαζζηθνί ήρνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνέξρνληαη απφ ηα δεκνθηιή 

drum machines ηεο E-mu, Linn θαη Roland. ηελ Main-room θαη Deep House ζπρλά 

απηνί νη ήρνη ζπλδπάδνληαη κε αληίζηνηρα samples απφ Disco δίζθνπο. Απηά ηα 

samples ρξεζηκνπνηνχληαη ζε Funky θαη Latin παξαγσγέο. 

 

Πέξα απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ήρνπο hi-hat απφ samples ή drum machines, 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζπλζεηηθνί ήρνη. Πνιχ δεκνθηιείο είλαη νη ήρνη ιεπθνχ 

ζνξχβνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ ζε Minimal θαη Techno παξαγσγέο, νη 

νπνίνη είλαη πνιχ εχθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ. Με ηε ρξήζε ελφο κφλν ηαιαλησηή 
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ιεπθνχ ζνξχβνπ, κίαο πεξηβάινπζαο πιάηνπο, ηεο νπνίαο νη ξπζκίζεηο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο ζηε δηακφξθσζε ησλ δπλακηθψλ ηνπ ήρνπ, θαη ηε ρξήζε θίιηξσλ 

δηέιεπζεο ρακειψλ θαη πςειψλ ζπρλνηήησλ. 

 

Οη παξαγσγνί Fidget θαη Electro House ρξεζηκνπνηνχλ εχξνο ήρσλ, απφ drum 

machines, Rock sampled hi-hats θαη ήρνπο απφ παιηά Rave θνκκάηηα. [1] 

 

3.1.4. Cymbals & Percussion 

Σχπνη θπκβάισλ, φπσο ην crash θαη ην ride ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ House 

κνπζηθή. Η βαζηθή ρξήζε ηνπ crash έγθεηηαη ζην λα δίλεη έκθαζε ζε ζεκεία θιεηδηά 

ή λα εμνκαιχλεη ηηο κεηαβάζεηο ησλ λέσλ ηκεκάησλ ησλ θνκκαηηψλ, φπσο έλα 

«άδεηαζκα» ή έλα ξεθξαίλ. Σα crash κπνξεί λα είλαη είηε ερνγξαθήζεηο πξαγκαηηθψλ 

θπκβάισλ (live samples), είηε απνηέιεζκα ζχλζεζεο. πλήζσο απνηεινχληαη απφ 

πνιχ πςειέο ζπρλφηεηεο θαη γη‟ απηφλ ην ιφγν είλαη πνιχ εχθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ 

απφ έλα synthesizer κε ηε ρξήζε ελφο ηαιαλησηή ιεπθνχ ζνξχβνπ θαη έλα θίιηξν 

δηέιεπζεο πςειψλ ζπρλνηήησλ. Σα crash ζπλήζσο ηνπνζεηνχληαη ζηνλ πξψην ρηχπν 

(beat) ηνπ κέηξνπ θαη επαλαιακβάλνληαη θάζε 16, 32 ή 64 κέηξα φηαλ λέα ζηνηρεία 

εηζάγνληαη ή εμάγνληαη απφ ην θνκκάηη. Σν αθνπζηηθφ ride έρεη ραξαθηεξηζηηθνχο 

ήρνπο αλάινγα κε ην ζεκείν ηνπ θπκβάινπ πνπ γίλεηαη ε θξνχζε. Αλ ην ρηππήζεηο 

ζηα άθξα ηνπ, δίλεη έλαλ απαιφ ήρν κεγάιεο δηάξθεηαο, ελψ αλ ην ρηππήζεηο ζηελ 

θεληξηθή θακπάλα, παξάγεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ κεηαιιηθφ ήρν, ζπγθεθξηκέλνπ 

ηνληθνχ χςνπο. ηα αλαινγηθά drum machines νη ξπζκίζεηο γηα ην ride είλαη λα 

κπνξεί λα παξάμεη ή ηνλ ήρν ρηππήκαηνο ζηα άθξα ή ηνλ ήρν ηεο θακπάλαο. Δίλαη 

ζχλεζεο, φηαλ πξνγξακκαηίδνπκε ride λα παίξλεη ηελ ζέζε ηνπ θιεηζηνχ hi-hat κε 

ξπζκφ νγδφνπ ή δεθάησλ έθησλ. 

 

Πέξα απφ φζα πξναλαθέξακε δελ πξέπεη λα ππνηηκνχκε ηε δχλακε ησλ ιηγφηεξν 

ζεκαληηθψλ θξνπζηψλ ήρσλ. Όηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά, κπνξνχλ λα γίλνπλ ην 

επίθεληξν ελφο ξπζκνχ. ε θάπνηα είδε είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμή ηνπο. 

 

Κάζε drum machine έρεη κία πνηθηιία απφ toms. πλήζσο πξνζθέξνληαη ζε πςεινχο, 

κεζαίνπο θαη κπάζνπο ηφλνπο θαη βαζίδνληαη ζε έλα «δεζηφ» θαη «βαζχ» sample ην 

νπνίν κπνξεί λα θνπξδηζηεί ζηελ ηνληθφηεηα ηνπ θνκκαηηνχ. ηελ Minimal θαη ηελ 
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Deep House ζπλεζίδεηαη θάπνηεο θνξέο, λα θνπξδίδνληαη ηα toms αξθεηά ρακειά, 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο κπαζνγξακκή (Bassline). 

 

Ήρνη παξαδνζηαθψλ θξνπζηψλ ηεο Βξαδηιίαο θαη ηεο Αθξηθήο είλαη εμαηξεηηθέο 

πεγέο γηα ηχκπαλα θαη θξνπζηά, εηδηθά ηχκπαλα πνπ θξνχνληαη κε ην ρέξη, φπσο 

congas θαη bongos. ηε Latin θαη Disco House κπνξεί θαλείο λα βξεη ηέηνηνπ είδνπο 

ήρνπο, νη νπνίνη δίλνπλ κία πνιχ funky θαη live δηάζεζε. [1] 

 

3.1.5. Synthetic Percussion 

Σα ζπλζεηηθά θξνπζηά γίλνληαη φιν θαη πην δεκνθηιή, παίξλνληαο ηε ζέζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ αθνπζηηθψλ ήρσλ θαη ηνλ ethnic θξνπζηψλ, κε ηα zaps, clicks θαη ηα 

glitches λα αληηθαζηζηνχλ ηα congas, bongos θαη shakers. Όηαλ γίλεηαη ε επηινγή ησλ 

θξνπζηψλ, είλαη ρξήζηκν λα γίλεηαη κε ηα ηνληθά πνηνηηθά θξηηήξηα ησλ 

παξαδνζηαθψλ θξνπζηψλ νξγάλσλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη αλάινγνη ήρνη γηα 

θάζε ρξήζε. Τςίζπρλνη κεηαιιηθνί ήρνη, ηχπνπ click,  είλαη ηδαληθνί γηα 

αληηθαηάζηαζε ησλ hihats. Πεπιαηπζκέλνη, δσεξνί ζφξπβνη είλαη θαινί γηα 

αληηθαηάζηαζε ησλ snares θαη ρηππήκαηα κε δηαθξηηφ ηνληθφ χςνο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληί ησλ toms, ησλ bongos θαη ησλ congas. 

 

Σα πην ραξαθηεξηζηηθά ζπλζεηηθά θξνπζηά είλαη απηά πνπ πξνζέθεξαλ ηα δεκνθηιή 

drum machines, φπσο ην TR-808 θαη ην TR-909, ζηα νπνία θάζε ήρνο είρε πνιχ θαιή 

ηνληθή θαη ζπρλνηηθή πξνζέγγηζε ησλ πξαγκαηηθψλ αθνπζηηθψλ ήρσλ. Απηνί, νη 

παιηνκνδίηηθνη πιένλ ήρνη, παξακέλνπλ αξθεηά δεκνθηιείο έσο ζήκεξα, παξφηη νη 

παξαγσγνί  έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο επηινγέο ήρσλ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Η 

νκνξθηά ησλ ζπλζεηηθψλ θξνπζηψλ είλαη πσο ην ερεηηθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ζρεδφλ ην νηηδήπνηε. Απφ έλα θιηθ βηλπιίνπ έσο κία 

δεηγκαηνιεπηηθή έθξεμε απφ ςεθηαθή αλαηξνθνδφηεζε.  

 

Δπίζεο, νπνηνδήπνηε αλαινγηθφ synth κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ πεγή ήρνπ. Γηα 

πην πεξίπινθα ερνρξψκαηα, φπσο αηνληθνχο ή κεηαιιηθνχο ήρνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ζχλζεζε ζπρλνηηθήο δηακφξθσζεο (FM Synthesis), ring modulation, cross 

modulation ή ηερληθέο phase distortion. Απηέο νη ηερληθέο έρνπλ εχερα απνηειέζκαηα 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε απιά εκίηνλα σο πεγή ήρνπ. Πην ηδηαίηεξα ερεηηθά 
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απνηειέζκαηα παίξλνπκε δηεπξχλνληαο ηε ζπρλνηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν 

ηαιαλησηψλ θαηά κεξηθά εκηηφληα. Ξεθνπξδίδνληαο πνιχ θαη ηνπο δχν ηαιαλησηέο 

θαηά κεξηθέο νθηάβεο έρνπκε πεξηζζφηεξν αθξαία ερνρξψκαηα. [1] 

 

3.1.6. Drum Programming 

Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ drums ππάξρνπλ ηξείο βαζηθνί ηξφπνη. Με step 

sequencing, midi sequencing ή audio editing. 

 

Step sequencing 

Η πην παιηά κέζνδνο είλαη ην step sequencing, ε νπνία πξσηνεκθαλίζηεθε κε ηα 

πξψηα drum machines. Σν step sequencer δηαηξεί έλα κέηξν 4/4 ζε κηθξφηεξεο αμίεο ή 

βήκαηα, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ νλνκαζία, ζπλήζσο 1/16. Έηζη, έλαο ήρνο 

κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε νπνηνδήπνηε απφ απηά ηα 16 βήκαηα. Σα ζπνπδαηφηεξα 

drum machines φπσο ην Roland TR-808 θαη TR-909, θαζψο θαη ην MPC-60 ηεο 

AKAI, ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν απηή. Σα ηειεπηαία ρξφληα απηή ε κέζνδνο έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ κνπζηθήο παξαγσγήο σο βάζε 

ζρεδίαζεο ησλ δηθψλ ηνπο, εζσηεξηθψλ, drum sequencers. Αλ θαη αξρηθά ε κέζνδνο 

απηή ήηαλ πεξηνξηζκέλε ζρεδφλ κφλν ζην λα ππξνδνηεί ήρνπο, βάζεη ηεο 

ηνπνζέηεζήο ηνπο ζην θάζε step, έρεη εμειηρζεί πιένλ αξθεηά θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αιιαγψλ παξακέηξσλ αθφκα θαη γηα θάζε step μερσξηζηά. 

 

Midi sequencing 

Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζηε κνπζηθή παξαγσγή, έθεξε ην M.I.D.I. θαη θαη‟ 

επέθηαζε ην midi sequencing, ην νπνίν παξακέλεη αξθεηά δεκνθηιέο κέρξη ζήκεξα. 

Η εηζαγσγή ησλ midi κελπκάησλ γίλεηαη κέζσ ηνπ piano roll. Σν θχξην πιενλέθηεκα 

ηεο κεζφδνπ είλαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ κηαο ζεηξάο παξακέηξσλ, θάηη πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ απιψο ηελ ππξνδφηεζε ήρνπ. Υξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

midi κπνξεί ν πξνγξακκαηηζηήο λα ειέγμεη ηελ έληαζε θαη ηελ δηάξθεηα ηνπ θάζε 

ήρνπ. Δπίζεο, ππάξρεη κεγάιε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ησλ ήρσλ ζε φιν ην κήθνο 

ηνπ πιέγκαηνο ηνπ piano roll θαη φρη θαη‟ αλάγθε ζε θβαληηζκέλεο ζέζεηο 1/8, 1/16 ή 

1/32. 
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Audio programming 

Απηή είλαη ε λεφηεξε κέζνδνο δεκηνπξγίαο ξπζκψλ θαη εκθαλίζηεθε κε ηελ εμέιημε 

θαη θαζηέξσζε ησλ computer-based studios. Η κέζνδνο απηή αθνξά δείγκαηα ήρσλ 

ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ έλα δηαθνξεηηθφ track ηo θαζέλα ζην arrange window ηνπ 

εθάζηνηε DAW. Πνιινί παξαγσγνί αξέζθνληαη ζε απηή ηελ κέζνδν, δηφηη ηνπο 

βνεζάεη πνιχ ε νπηηθή επαθή κε φινπο ηνπο ήρνπο θαη ε απεξηφξηζηε δπλαηφηεηα 

επεμεξγαζίαο ησλ ήρσλ, ιφγσ ησλ μερσξηζηψλ tracks. Ο πξνγξακκαηηζκφο audio 

είλαη ηδαληθφο αλ θάπνηνο εξγάδεηαη κε loops ή αλ έρεη απνθαζίζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ήρνπο θαη εηδηθά, αλ θάπνηνο αξέζθεηαη λα ρξεζηκνπνηεί μερσξηζηά 

effects γηα θάζε ήρν. [1] 

 

3.2. Bass 

Η πην ζεκαληηθή ζρέζε ζηε ρνξεπηηθή κνπζηθή είλαη απηή αλάκεζα ζηελ κπφηα 

(Kick Drum) θαη ηε κπαζνγξακκή (Bassline). Απηά ηα δχν ζηνηρεία αξθνχλ γηα λα 

μεζεθψζνπλ ην θνηλφ θαη απνηεινχλ ηε ζπρλνηηθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα 

ζηεξηρζεί ε ππφινηπε παξαγσγή. Η ζσζηή ιεηηνπξγία κεηαμχ ηνπο, νθείιεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ήρσλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη φρη λα αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη. Έηζη, έρνληαο θάπνηνο 

λα δηαρεηξηζηεί δχν ήρνπο πνχ κνηξάδνληαη έλα πεξηνξηζκέλν ζπρλνηηθφ θάζκα 

πξέπεη λα απνθαζίζεη πνχ ζα ηνπνζεηήζεη ζπρλνηηθά ηνπο ήρνπο απηνχο. Ο γεληθφο 

θαλφλαο είλαη ρακειφζπρλε κπφηα-πςίζπρλε κπαζνγξακκή ή πςίζπρλε κπφηα-

ρακειφζπρλε κπαζνγξακκή. Δλψ γηα θάπνηνλ πνπ αξέζθεηαη ζε ρακειφζπρλε κπφηα 

αιιά θαη κπαζνγξακκή, ε ηερληθή ηνπ sidechain compression θξίλεηαη απαξαίηεηε 

ψζηε ε έληαζε ηνπ κπάζνπ λα πέθηεη φπνηε ε κπφηα αθνχγεηαη. 

 

Η κπαζνγξακκή απνηειείηαη απφ δχν μερσξηζηέο ζπρλνηηθέο πεξηνρέο. Σν θαλνληθφ 

κπάζν πνπ κπνξεί λα θαηαιακβάλεη απφ 90Hz-300Hz θαη ην sub bass ην νπνίν 

θαηαιακβάλεη απφ 20Hz-90Hz. Οη πνιχ ρακειέο ζπρλφηεηεο πνπ απνηεινχλ ην sub 

bass είλαη θάηη ζρεηηθά θαηλνχξγην ζηελ ερνγξαθεκέλε κνπζηθή θαη απηφ γηαηί ηα 

θπζηθά αθνπζηηθά φξγαλα κεηά βίαο παξάγνπλ 90Hz. Μφλν ην εθθιεζηαζηηθφ 

φξγαλν κπνξεί λα πιεζηάζεη εθεί θνληά, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο απηέο νη πνιχ 

ρακειέο ζπρλφηεηεο απνπζηάδνπλ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο νξρεζηξηθέο θαη ηηο πξψηκεο 

πνπ ερνγξαθήζεηο. Απηφ ην ρακειφ θάζκα ζπρλνηήησλ έγηλε πξνζβάζηκν ζηνπο 
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ζρεδηαζηέο ήρνπ ράξε ζηελ εμέιημε ησλ ειεθηξνληθψλ, κε ηα synthesizers, θαη πην 

πξφζθαηα ηνπο ππνινγηζηέο λα κπνξνχλ λα παξάγνπλ θαη λα ειέγμνπλ απηή ηελ 

πεξηνρή ησλ πνιχ ρακειψλ ζπρλνηήησλ. Αγλνψληαο ηελ πεξηνρή απηή ζηελ 

ρνξεπηηθή κνπζηθή, έλα ηέηνην θνκκάηη ζα αθνπζηεί άδεην, ζπρλνηηθά επίπεδν θαη 

ζίγνπξα αδχλακν, εηδηθά ζην ερνζχζηεκα ελφο club. Παξφια απηά ην sub bass πνηέ 

δελ πξέπεη λα θπξηαξρεί θαη γηα λα βξεζεί ε ζσζηή ηζνξξνπία κεηαμχ sub bass θαη 

regular bass ρξεηάδεηαη αθνπζηηθά ζσζηφο ρψξνο ή plug-in αλάιπζεο αθνπζηηθνχ 

θάζκαηνο θαη πξνζεθηηθή παξαγσγή.  

 

Σα είδε ησλ Basslines κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξείο επξείο ηχπνπο βάζεη ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. 

 

Σν ξπζκηθό Bassline 

Σν ξπζκηθφ Bassline είλαη ν πην απιφο ηχπνο, ν νπνίνο έρεη θπξίσο ξπζκηθφ θαη φρη 

κεισδηθφ πεξηερφκελν θαη καδί κε ην kick γίλνληαη ην θχξην κέξνο ηνπ ξπζκνχ. 

Σέηνηνπ ηχπνπ Basslines κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ κε ηε ρξήζε κφλν κίαο 

λφηαο, απηήο ζηελ νπνία είλαη γξακκέλν ην θνκκάηη. Σν πην απιφ παξάδεηγκα είλαη 

έλα κνηίβν ζε άξζεηο, φπνπ παίδεη δειαδή ζε θάζε θελφ κεηαμχ ηεο θάζε κπφηαο, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ απφ ηνπο παξαγσγνχο ηεο Progressive House. 

 

Σν riff bass 

Σν riff bass είλαη πην πνιχπινθν δνκηθά, κε κεισδηθά ζηνηρεία ηα νπνία ην θάλνπλ λα 

έρεη πην θεληξηθφ ξφιν ζην θνκκάηη θαη φρη απιά λα ππνζηεξίδεη ην ξπζκφ. 

Δκπλεπζκέλν απφ παιηέο disco θαη funk κεισδίεο, είλαη έλα είδνο κπάζνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ απφ Disco, Deep, Latin θαη Funky House παξαγσγνχο. 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο παξαγσγήο ηέηνηνπ είδνπο κπάζνπ είλαη κέζσ πεηξακαηηζκνχ: 

παίδνληαο ζην midi controller ήρνπο κπάζνπ, ερνγξαθψληαο παξάιιεια ηα midi 

δεδνκέλα θαη έπεηηα θάλνληαο ηηο φπνηεο κηθξέο δηνξζψζεηο ζην note editor. Απηφ 

βνεζάεη ζην λα αθνχγεηαη ην κπάζν πνιχ πην θπζηθφ, κε λφηεο δηαθνξεηηθψλ αμηψλ, 

δηαθνξεηηθνχ velocity θαη άιισλ παξακέηξσλ. Γηα αθφκα πην «δσληαλφ» ήρν κπάζνπ 

κπνξεί θαλείο λα εηζάγεη δείγκαηα (samples). Μία κίμε πξνγξακκαηηζκέλνπ θαη 

πξαγκαηηθνχ κπάζνπ κπνξεί λα έρεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. 
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Σν Bassline ωο νδεγόο (lead bass) 

ηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο έγηλε πεξηγξαθή ησλ ηχπσλ κπαζνγξακκήο νη νπνίεο 

ζπλνδεχνπλ ηα κεισδηθά ζηνηρεία θαη ππνζηεξίδνπλ ην ξπζκφ. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία ην κπάζν έρεη ηνλ θχξην ξφιν. Δίλαη ην θχξην φξγαλν, ην νπνίν παίδεη ηελ 

βαζηθή κεισδία ηνπ θνκκαηηνχ. Καηαιακβάλεη ηε ζπρλνηηθή πεξηνρή ηνπ κπάζνπ, 

αιιά θαη απηή ηνπ synth πνπ παίδεη ηηο ζπρλνηηθά ςειφηεξεο λφηεο. Απηή ε κέζνδνο 

είλαη πνιχ δεκνθηιήο ζηελ Electro θαη Fidget House. Γηα ηελ παξαγσγή ηέηνησλ 

ήρσλ κπάζνπ ρξεζηκνπνηείηαη έλα synth κε πνιινχο ηαιαλησηέο, αξθεηά επέιηθηα 

θίιηξα θαη πνιιέο ξπζκίζεηο δηακνξθψζεσλ, δηφηη ηέηνηνπ είδνπο κπαζνγξακκέο 

πξέπεη λα θξαηάλε ην ελδηαθέξνλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θνκκαηηνχ, ελψ ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηνπο είλαη πνιχπινθνο. ηελ αξρή ηνπ θνκκαηηνχ ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη απιά ε κεισδία θαη θαζψο εμειίζζεηαη ην θνκκάηη, εμειίζζεηαη θαη 

ην κπάζν, κε κία ζεηξά πξνγξακκαηηζκψλ ζηα θίιηξα, ηα effects, ηνλ ήρν ηνπ, ηελ 

αθνινπζία ησλ θζφγγσλ θαη ζε άιιεο παξακέηξνπο. [1] 

 

3.3. Φωλεηηθά (Vocals) 

ηελ House κνπζηθή ππάξρνπλ δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα θσλεηηθά. Η κία είλαη 

ηα θσλεηηθά λα έρνπλ κηα κηθξή κεισδηθή γξακκή (riff vocals), ζαλ κεισδία 

θάπνηνπ νξγάλνπ, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη θαη ζπρλά ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θνκκαηηνχ γηα λα παξακέλεη ελδηαθέξνπζα. Αληηπξνζσπεπηηθά 

παξαδείγκαηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο κπνξνχκε λα αθνχζνπκε ζε πνιχ δεκνθηιή 

θνκκάηηα φπσο ην “Around The World” ησλ Daft Punk, ην “Drop The Pressure” ησλ 

Mylo θαη ην “Call On Me” ηνπ Eric Prydz. ε θάζε έλα παξάδεηγκα απφ ηα 

παξαπάλσ, κία ιπξηθή θξάζε απνηειεί ηε βαζηθή κεισδία ηνπ θνκκαηηνχ, ε νπνία 

θπζηθά έρεη σο ζθνπφ λα απνηππσζεί ζην κπαιφ ηνπ αθξναηή. 

 

Η δεχηεξε πξνζέγγηζε είλαη ε πην παξαδνζηαθή κνξθή, κε ηα θσλεηηθά λα έρνπλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην θνκκάηη, ην νπνίν έρεη δνκή ηχπνπ: θνππιέ (verse) -  

ξεθξαίλ (chorus) – θνππιέ (verse). ε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ην ξεθξαίλ έρεη ηε 

κεισδηθή γξακκή ε νπνία έρεη ζθνπφ λα απνηππσζεί ζηνλ αθξναηή. Απηή ε 

πξνζέγγηζε δελ είλαη πηα ηφζν δεκνθηιήο φζν ήηαλ ζηελ δεθαεηία ηνπ ‟90. 
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Κάζε κέζνδνο θσλεηηθψλ ρξεηάδεηαη θαη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ επηινγή ηεο 

πεγήο ήρνπ θαη ηελ ερνγξάθεζε, παξφια απηά αξθεηέο απφ ηηο ηερληθέο παξαγσγήο 

είλαη ίδηεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. 

 

Riff vocals 

Σν βαζηθφηεξν πξάγκα πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα θσλεηηθά, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

κεισδηθφ κνηίβν, είλαη κία θνβεξή θξάζε. Απηή κπνξεί λα είλαη είηε ηξαγνπδηζηή, 

είηε νκηινχκελε. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη πξσηφηππε θαη λα κπνξεί λα απνηππψλεηαη 

εχθνια ζηνλ αθξναηή. 

 

Η πην εχθνιε, θζελή θαη πξνζβάζηκε πεγή ήρνπ είλαη ε ίδηα καο ε θσλή. Σν κφλν 

πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλα κηθξφθσλν γηα λα θαηαγξαθεί ε θσλή ζην DAW. Δπίζεο 

δελ είλαη αλαγθαίν έλα αθξηβφ κηθξφθσλν, ιφγσ ηνπ φηη ε θσλή ζα δερζεί κεγάιε 

επεμεξγαζία κε vocoders, bit-crushers θαη έληνλν EQ.  Άιιε πεγή θσλεηηθψλ είλαη νη 

βηβιηνζήθεο δεηγκάησλ (sample libraries). Μία ηξίηε πεγή είλαη νη κίμεηο θσλεηηθψλ 

ρσξίο άιια κνπζηθά ή ξπζκηθά ζηνηρεία,  νη νπνίεο είλαη γλσζηέο σο “a capella”. Σν 

κφλν κεηνλέθηεκα ηεο πεγήο απηήο είλαη πσο αλ θηηάμεη θαλείο έλα θαιφ θνκκάηη κε 

ηελ acapella ελφο άιινπ θαιιηηέρλε, ν ηειεπηαίνο ζα πξέπεη λα εηζπξάηηεη απφ ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ θνκκαηηνχ.  

 

Η επηηπρία ελφο κεισδηθνχ κνηίβνπ θσλεηηθψλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρεη λα θάλεη 

κε ην ιπξηθφ πεξηερφκελν θαη δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα βξεζνχλ θαινί ζηίρνη. 

Όκσο, ε αιήζεηα είλαη πσο κπνξεί λα γίλεη κεγάιε επηηπρία έλα θνκκάηη κε ζηίρνπο 

δίρσο ηδηαίηεξν λφεκα, φπσο ην “Around the world, around the world” ησλ Daft Punk 

ή ην “Go” ηνπ Moby, πνπ απιά επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο κέζα ζην θνκκάηη. 

Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ζπληαγή γηα επηηπρία ζε απηφ. 

 

Φωλεηηθά ηξαγνπδηνύ 

Η δηαδηθαζία, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο νη παξαγσγνί, γηα έλα θνκκάηη πνπ 

βαζίδεηαη ζηα θσλεηηθά θαη έρνπλ ηε κνξθή θνππιέ – ξεθξαίλ – θνππιέ, είλαη λα 

θηηάρλνπλ ηνλ θνξκφ ηνπ θνκκαηηνχ θαη πάλσ ζε απηφλ λα δνθηκάδνπλ κεισδηθέο 

γξακκέο γηα ηα θσλεηηθά θαη samples, ηα νπνία βνεζνχλ πνιιέο θνξέο ηνπο 

παξαγσγνχο λα εκπλεπζηνχλ, έσο φηνπ βξεζεί ε κεισδία πνπ ηνπο ηαηξηάδεη. 
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Αληίζεηα φκσο, θάπνηνη άιινη μεθηλνχλ έρνληαο βξεη ηε κεισδία θαη πάλσ ζε απηήλ 

μεθηλνχλ λα ρηίδνπλ ην θνκκάηη. 

 

Η επεμεξγαζία ησλ θσλεηηθψλ γίλεηαη κεηά ηελ ερνγξάθεζή ηνπο θαη πξηλ ηε κίμε. 

ε απηήλ ηε δηαδηθαζία, γίλεηαη ε δηαινγή ησλ ερνγξαθήζεσλ, δηνξζψλνληαη νη 

αξκνλίεο εθφζνλ ρξεηαζηεί ή αιιάδνπλ εθφζνλ είλαη επηζπκεηφ, δηνξζψλνληαη ηνληθά 

ιάζε εάλ ππάξρνπλ θαη ηαθηνπνηνχληαη νη αλαπλνέο. Η επεμεξγαζία απηή είλαη κία 

πνιχ ζεκαληηθή δνπιεηά θαη απαξαίηεην είλαη λα ππάξρεη θαιή δηάζεζε γηα λα γίλεη 

ζσζηά κηαο θαη είλαη απαηηεηηθή θαη ρξνλνβφξα. 

 

Τπάξρνπλ κεξηθά θαιά εξγαιεία δηφξζσζεο θσλεηηθψλ, φπσο ην Melodyne ηεο 

Celemony, ην νπνίν έρνπλ κηκεζεί αξθεηνί επεμεξγαζηέο θσλεηηθψλ ησλ γλσζηψλ 

DAWs, φπσο ην Logic Flex Tool θαη ην Cubase VariAudio. Έλα πάξα πνιχ 

δεκνθηιέο πξφγξακκα πνπ δηνξζψλεη ηνληθφηεηεο θσλεηηθψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

θαηά θφξνλ ζηε κνπζηθή βηνκεραλία είλαη ην Auto-Tune ηεο Antares. 

 

Αθφηνπ ε ερνγξάθεζε θαη ε επεμεξγαζία ηειεηψζνπλ, ην επφκελν ζηάδην είλαη ε 

παξαγσγή ησλ θσλεηηθψλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ φιεο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα 

θάλεη ν παξαγσγφο ψζηε ηα θσλεηηθά λα ζηαζνχλ ζσζηά ζηε κίμε. Σα πην ρξήζηκα 

εξγαιεία ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ν Compressor, ην ΔQ, ην Reverb θαη ην Delay. 

 

Compressor 

Ο Compressor είλαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν θαη απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε 

θσλή έρεη κεγάιν δπλακηθφ εχξνο. Υξεζηκνπνηψληαο απηφλ ηνλ δπλακηθφ 

επεμεξγαζηή ειέγρνληαη νη θνξπθέο (peaks) ηνπ ζήκαηνο, κεηψλνληαο ηε δπλακηθή 

δηαθνξά ηνπο απφ ην ππφινηπν ζήκα, ψζηε λα ππάξρεη κηα πην ρξήζηκε κνξθή ηνπ. 

Λφγσ ηνπ φηη ηα θσλεηηθά είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε έλα θνκκάηη, αθνχ 

πεξηέρεη κεισδία θαη λφεκα, ε ρξήζε ηνπ θαιχηεξνπ δηαζέζηκνπ Compressor, είλαη 

επηηαθηηθή. Οη ξπζκίζεηο πνπ ζα δνζνχλ εμαξηψληαη απφ ηελ ερνγξάθεζε πνπ έρεη 

γίλεη θαη απφ ηνλ επηζπκεηφ ήρν. Αλ ζέινπκε έλα ραιαξφ, θπζηθφ ήρν, ν Compressor 

δελ πξέπεη λα θφβεη πάλσ απφ 3-6db ηηο θνξπθέο ηνπ ζήκαηνο. Έλα γξήγνξν attack 

ηεο ηάμεσο ησλ 5-20ms, έλα release ζηα 50-200ms θαη ιφγν ζήκαηνο (ratio) κεηαμχ 

1.5:1-4:1 ζα έρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Αληίζεηα, γηα πην ηερλεηφ θαη αξθεηά 

ζπκπηεζκέλν ήρν, φπνπ ην ζήκα ζπκπηέδεηαη ηφζν, ψζηε φια, αθφκα θαη νη αλαπλνέο, 
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λα έρνπλ ηε ίδηα έληαζε, είλαη εθηθηή ε ειάηησζε ησλ θνξπθψλ ηνπ ζήκαηνο 15-

18db. Με γξήγνξν attack, release γχξσ ζην 0.5s θαη ιφγν ζήκαηνο κεηαμχ 5:1-10:1 

έρνπκε ην παξαπάλσ απνηέιεζκα.  

 

Limiter 

Έλαο Limiter κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί παξάιιεια, ζπρλά σο ηειεπηαίν effect ηνπ 

θαλαιηνχ ησλ θσλεηηθψλ. Δπίζεο ην Automation έρεη πιένλ ζεκαληηθφ ξφιν, αθνχ 

κε ηε ρξήζε ηνπ κπνξεί θάπνηνο λα απηνκαηνπνηήζεη ηελ έληαζε ησλ ζεκείσλ πνπ 

επηζπκεί. ηελ πξάμε ν ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ (Compressor, Limiter θαη 

Automation) θέξλεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

 

Equalizer 

Η ηζνζηάζκηζε (EQ) ζηα θσλεηηθά γίλεηαη θπξίσο γηα λα ηαηξηάμνπλ ζσζηά ζηελ 

κίμε. Κπξίσο θφβνληαο ζπρλφηεηεο γηα λα κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ κε ηνπο 

ππφινηπνπο ήρνπο ή εληζρχνληαο φηαλ ζέινπκε λα δνζεί έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλα  

ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη, φηαλ είλαη επηζπκεηφ λα αθαηξεζνχλ νη ελνριεηηθέο 

ζπρλφηεηεο ησλ ζηάζηκσλ θπκάησλ, πνπ πξνθαινχληαη απφ ην κέγεζνο ηνπ δσκαηίνπ 

ερνγξάθεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη έλα πεξηκεηξηθφ EQ. Με ην ειάρηζην Q θαη κέγηζηε 

ελίζρπζε, αλαδεηψληαη νη ελνριεηηθέο ζπρλφηεηεο ζε φιν ην θάζκα. Βξίζθνληαο 

απηέο ηηο ζπρλφηεηεο, κεγαιψλνπκε ην Q θαη θφβνπκε 2-8db. Δπίζεο, κε έλα θίιηξν 

δηέιεπζεο πςειψλ ζπρλνηήησλ, απνθφπηνληαη νη ζπρλφηεηεο απφ ηα 100-120Hz θαη 

θάησ, κηαο θαη ε ζεκειεηψδεο ζπρλφηεηα ηεο θσλήο είλαη πάλσ απφ 120Hz. Δάλ είλαη 

επηζπκεηή κηα πην έληνλε παξνπζία ζηα θσλεηηθά, γίλεηαη κηα κηθξή ελίζρπζε ζηα 4-

6kHz, εηδηθά φηαλ ε θσλή ράλεηαη κέζα ζε άιινπο ήρνπο, φπσο ηα θξνπζηά. Γηα 

πεξηζζφηεξν φγθν, κία ελίζρπζε ζην θάζκα ησλ 200-700kHz ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. Σέινο, γηα πην «αέξηλε» αίζζεζε ζα δνζεί 

κηθξή ελίζρπζε πάλσ απφ 11-12kHz. 

 

Reverb 

Σα θσλεηηθά δχζθνια ηαηξηάδνπλ ζσζηά ζηελ κίμε θαη ε ρξήζε ηνπ Reverb θαη ηνπ 

Delay ελδείθλπηαη, ψζηε λα «δέζνπλ» ζπρλνηηθά κε ηελ ππφινηπε κίμε, φπσο θαη γηα 

λα δψζνπλ αηζζεηηθή θαη ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ. Πνιιέο θνξέο ηα θχξηα (lead) 

θσλεηηθά δξνκνινγνχληαη ζε δχν δηαθνξεηηθά Reverbs, φπνπ ην έλα παξέρεη ην 

ζψκα ηεο αληήρεζεο θαη ην άιιν ηελ νπξά ηεο. Σν Reverb κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί 
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είηε σο insert, δειαδή πάλσ ζηε ξνή ζήκαηνο ηνπ θαλαιηνχ, είηε ζε bus, δειαδή έλα 

θαλάιη effect ζην νπνίν κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ πνιιά ζήκαηα. Υξεζηκνπνηψληαο ην 

Reverb ζε bus, κπνξνχλ λα ζηαινχλ εθεί φια ηα θαλάιηα ησλ θσλεηηθψλ (θχξηα, 

δεχηεξα, αξκνλίεο θηι.), έηζη ψζηε λα «δέζνπλ» φια καδί θαη λα αθνχγνληαη ζαλ θάηη 

εληαίν φηαλ παίδνπλ φια καδί. 

 

Delay 

Σν Delay έρεη παξφκνην ξφιν κε ην Reverb ζηελ παξαγσγή, δίλνληαο ζηα θσλεηηθά 

ηνλ ρψξν ηνπο ζηελ κίμε. Δίλαη γεγνλφο πσο ε ζσζηή θαη πάλσ απ‟ φια έμππλε 

ρξήζε ηνπ, κπνξεί λα κεηξηάζεη ηελ ρξήζε Reverb, παίδνληαο κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο 

επηζηξνθήο ηνπ Delay, ζπλήζσο κε αμίεο 1/8 θαη 1/4, θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

επαλαιήςεσλ. ηηο επηζηξνθέο ηνπ Delay αθαηξνχληαη, κε EQ, νη ρακειέο 

ζπρλφηεηεο θαη απηέο ησλ πςειψλ νη νπνίεο κπνξεί λα ζπγρένληαη κε ηελ θχξηα 

γξακκή ησλ θσλεηηθψλ. Γηα «κεγάια» θσλεηηθά, ελδεηθηηθά, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλα Hall ή έλα Chamber Reverb κε καθξηά νπξά. Με κία ηηκή ηνπ 

pre-delay ηεο ηάμεσο ησλ  

50-80ms δηαρσξίδεηαη ε θαζαξή θσλή απφ ηελ επηζηξνθή κε ηα effects. Γηα «κηθξά», 

«πληγεξά» θσλεηηθά, έλα Plate ή Room Reverb κε κηθξή νπξά θαη πνιιέο πξψηεο 

αλαθιάζεηο είλαη ηδαληθά. Δάλ ζέινπκε θσλεηηθά πνπ λα αθνχγνληαη κπξνζηά ζηελ 

κίμε, ν ζπλδπαζκφο πξψησλ αλαθιάζεσλ θαη ηνπ δηεπξπκέλνπ ζηέξεν θαζαξνχ (dry) 

ζήκαηνο θέξλεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

 

Σν Chorus πνηέ δελ κπφξεζε λα εδξαησζεί ζαλ έλα βαζηθφ effect θσλεηηθψλ ζηελ 

House κνπζηθή. Παξφια απηά ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηεο θνξέο, δηαθξηηηθά, θπξίσο γηα 

λα πξνζδψζεη ραξαθηήξα θαη λα δηεπξχλεη ηεο ζηεξενθσληθήο εηθφλαο ηνπ ζήκαηνο. 

Σν ίδην αθνξά θαη ηα Overdrive θαη Bit-crusher. Πξνζδίδνπλ αξκνληθέο ζηα 

θσλεηηθά θαη ηα θάλνπλ πην ζπκπαγή, ρσξίο λα είλαη ηδηαίηεξα επδηάθξηηα. 

 

Σα ζχκθσλα είλαη έλα πξφβιεκα γηα ηνλ παξαγσγφ. Μπνξεί φκσο λα ειαηηψζεη ηελ 

έληαζή ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ κε έλα De-esser. Σν De-esser είλαη έλαο εηδηθεπκέλνο 

Compressor πνχ έρεη σο key input ηηο ζπρλφηεηεο ησλ ζπξηζηηθψλ ζπκθψλσλ, έηζη 

ψζηε θάζε θνξά πνπ εκθαλίδνληαη λα ειαηηψλεη αξθεηά ηελ έληαζε ηνπο. Με κεξηθέο 

δνθηκέο βξίζθνληαη νη ξπζκίζεηο νη νπνίεο θέξλνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ρσξίο 
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άιια κέξε ησλ θσλεηηθψλ λα επεξεάδνληαη. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη 

πξνηηκφηεξν λα ειαηηψλεηαη ε έληαζε ησλ θσλεηηθψλ κε Automation. 

 

Τπάξρνπλ θαη άιια plug-ins, φπσο ηα channel strips θσλεηηθψλ, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα αλεβάζνπλ ην επίπεδν ηεο παξαγσγήο. Σέηνηα plug-ins έρνπλ σο ζθνπφ λα 

δσληαλέςνπλ ην ςεθηαθφ ζήκα, δίλνληαο ηνπ ηε «δεζηαζηά» ηνπ αλαινγηθνχ ήρνπ. 

 

Η ζεηξά δηάηαμεο ησλ insert effects ζην θαλάιη ησλ θσλεηηθψλ παίδεη κεγάιν ξφιν 

ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ήρνπ.  

 

Η παξαθάησ είλαη κία ηππηθή δηάηαμε:  

1. Αξρηθφ EQ – ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ νη ελνριεηηθέο 

ζπρλφηεηεο θαη εθείλεο πνπ δελ ρξεηάδνληαη, φπσο απηέο ησλ ρακειψλ. 

2. Overdrive – πνιχ δηαθξηηηθά θαη εθφζνλ ρξεηάδεηαη 

3. Compressor 

4. Chorus ή Stereo enhancer/widener 

5. Reverb – ζε πεξίπησζε πνπ δελ ην έρνπκε βάιεη ζε bus 

6. Σειηθφ EQ – γηα λα δηακνξθψζνπκε ηνλ ήρν, πξνζδίδνληαο ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνλ ήρν. 

7. Limiter – ην νπνίν δελ θξίλεηαη απαξαίηεην 

Με πξνυπφζεζε πσο ηα βαζηθά Reverb θαη Delay είλαη ζε busses. [1] 

 

3.4.  Effects θωλεηηθώλ (Vocal Fx) 

Καηά θαηξνχο έρνπλ ππάξμεη πνιιά effects θσλεηηθψλ αιιά κφλν θάπνηα έρνπλ 

εδξαηψζεη ηε ρξήζε ηνπο ζηελ House κνπζηθή. 

Σν Vocoder είλαη ην πξνγελέζηεξν effect θσλεηηθψλ, ην νπνίν θάλεη ηα θσλεηηθά λα 

αθνχγνληαη ξνκπνηηθά. Απηφ γίλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

αλζξψπηλεο θσλήο ζηνλ ήρν ελφο synthesizer. 

Σν Talk Box, ην νπνίν ζπρλά ζπγρέεηαη κε ην Vocoder, παξάγεη ηνλ θιαζζηθφ ήρν 

κηαο θηζάξαο πνπ κηιάεη. Ο ήρνο ελφο νξγάλνπ, ζπλήζσο θηζάξαο, ηξνπνπνηείηαη απφ 

ην ζρήκα ησλ ρεηιηψλ θαη ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο ηνπ εθηειεζηή. 

Υξεζηκνπνηψληαο νκηινχκελεο θξάζεηο δηακνξθψλεη ηνλ ήρν ηνπ νξγάλνπ κε πνιχ 

ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. 
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Με ην Auto-tune, παξφηη πιένλ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλν, πξνθχπηεη έλα πνιχ σξαίν 

effect θσλεηηθψλ. Σνπνζεηψληαο ην Auto-tune σο insert effect ζηα θχξηα θσλεηηθά, 

βάδνληαο ηελ παξάκεηξν “Retuning” ζε ειάρηζην threshold θαη επηιέγνληαο ηελ 

αξεζηή κνπζηθή θιίκαθα. 

Σν Ring Modulation δηακνξθψλεη ηνλ ήρν δίλνληάο ηνπ κία κεηαιιηθή ρξνηά. Γελ 

ρξεζηκνπνηείηαη φκσο ζε νιφθιεξε θσλεηηθή γξακκή, αιιά κφλν γηα λα ηνλίζεη 

θάπνηεο θξάζεηο. [1] 

 

3.5.  Loops 

Σα Loops πξνζθέξνπλ κεγάιε επειημία, δηφηη είλαη έλαο εχθνινο ηξφπνο λα 

εκπλεπζηεί θαλείο κηα θαιή κνπζηθή ηδέα, κε ειάρηζην ρξφλν πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

επεηδή πξνζθέξνληαη ήρνη νη νπνίνη είλαη δχζθνιν λα ηνπο πξνγξακκαηίζεη θαλείο. 

Απηφ ζπκβαίλεη, είηε γηαηί θάπνηνο δελ έρεη ηα κέζα, είηε δελ έρεη ηνπο κνπζηθνχο, 

είηε γηαηί δελ γλσξίδεη πσο λα πξνγξακκαηίζεη. Σα Loops πξνέξρνληαη είηε απφ 

παιηνχο δίζθνπο, είηε απφ ζπιινγέο δεηγκάησλ (sample collections) θαη ππάξρνπλ ζε 

δηάθνξα formats, φπσο WAV, REX, AIFF, ACID αλάινγα κε ην ινγηζκηθφ γηα ην 

νπνίν πξννξίδνληαη. πλήζσο ζηηο ζπιινγέο δεηγκάησλ ππάξρνπλ θάθεινη κε ήρνπο 

ζε φιεο ηηο κνξθέο. [1] 

 

3.6. Ηρεηηθά effects (Sound Fx) 

Σα ερεηηθά effects παίδνπλ, πιένλ, κεγάιν ξφιν ζηελ House κνπζηθή. Βνεζνχλ ζηηο 

κεηαβηβάζεηο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ θνκκαηηνχ, αληηθαζηζηψληαο ην 

παξαδνζηαθφ drum fill, δίλνπλ ελδηαθέξνλ ζηα ηειεπηαία κέξε ηνπ θνκκαηηνχ, πνπ 

ζπλήζσο επαλαιακβάλνληαη κε κηθξέο δηαθνξέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

γεκίζνπκε κηα πεξηνρή ζπρλνηήησλ πνπ ρξεηάδεηαη επηπιένλ ελδηαθέξνλ. 

Όκσο, ην ζεκείν ζην νπνίν ηα ερεηηθά effects έξρνληαη ζε πξψην πιάλν είλαη ην 

breakdown ηνπ θνκκαηηνχ. Σα απιά effects πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ηελ πεξαζκέλε 

δεθαεηία, ηψξα έρνπλ γίλεη πην πεξίπινθα, κε έληνλε παξνπζία θαη κε πινπζηφηεξε 

πνηθηιία απφ ερεηηθή άπνςε. 

 

Έλα synthesizer κε θαιφ ήρν, πνιινχο ηαιαλησηέο, ηχπνπο θίιηξσλ θαη επηινγέο 

δηακφξθσζεο δίλεη φ,ηη ρξεηάδεηαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ηα ερεηηθά effects. 
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Καιή ζπλήζεηα είλαη, φζα effects δεκηνπξγνχληαη λα κεηαηξέπνληαη ζε αξρεία audio, 

νχησο ψζηε λα εμνηθνλνκείηαη πνιχηηκε επεμεξγαζηηθή ηζρχο απφ ην ζχζηεκα αιιά 

θαη γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθήο βηβιηνζήθεο κε effects. 

 

Σα 5 πην δεκνθηιή ερεηηθά effects είλαη: 

1. White-noise riser: πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη έκθαζε πξηλ ην 

breakdown ηνπ θνκκαηηνχ. Δπηζπκεηή είλαη ε ρξήζε Reverb θαη Delay, θαζψο 

θαη έληνλν sidechain compression. 

2. The bomb: Ιδαληθφο ήρνο γηα λα εηζαρζεί ην breakdown. 

3. The reverse crash: Απιά έλαο αληεζηξακκέλνο ήρνο crash, ν νπνίνο 

αθνινπζείηαη απφ ηνλ θαλνληθφ ήρν ηνπ crash. Ιδηαίηεξα δεκνθηιέο ζε Deep 

θαη Funky παξαγσγνχο. 

4. Downshifter drop: Άιινο έλαο θιαζζηθφο ήρνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

εηζαρζεί ην breakdown θαη πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ καθξχ ήρν πνπ θζίλεη. 

5. Full-mix FX: Απηφο ν ηξφπνο ρξεζηκνπνηεί κηα νινθιεξσκέλε κίμε ηνπ 

θνκκαηηνχ, φπνπ κε ηελ βνήζεηα εξγαιείσλ ηνπ ινγηζκηθνχ αιιά θαη ησλ 

plug-ins δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θαη θαηαζθεπήο εχθνισλ θαη 

εληππσζηαθψλ ερεηηθψλ effects. [1] 

 

Γνκή θνκκαηηνύ 

Ο δνθηκαζκέλνο θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ρηηζίκαηνο ελφο θνκκαηηνχ είλαη ε  

ηειεηνπνίεζε κεξηθψλ κνπζηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία ζα πεξηέρνπλ φια ηα κνπζηθά θαη 

ερεηηθά ζηνηρεία ηνπ θνκκαηηνχ, φπσο ην βαζηθφ ξπζκφ θαη ηνπο ήρνπο (drums, bass, 

synths θά.), θαζψο επίζεο θαη κεξηθά ερεηηθά effects. Με απηά γηα μεθίλεκα ρηίδεηαη 

ην ππφινηπν θνκκάηη. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα πξνγξακκαηηζκνχ απηνχ ηνπ κηθξνχ κέξνπο ηνπ θνκκαηηνχ, 

ιακβάλνληαη ζεκαληηθέο απνθάζεηο, φπσο ην ηέκπν, ην κνπζηθφ θιεηδί, νη αθνινπζία 

ησλ ζπγρνξδηψλ, ν ξπζκφο θαη νη ήρνη ή αθφκα θαη νη θσλεηηθέο γξακκέο εθφζνλ 

ππάξρνπλ. ε απηφ ην ζηάδην ν παξαγσγφο θξίλεη, βάζεη ηνπ δεκηνπξγηθνχ 

απνηειέζκαηνο, εάλ αμίδεη λα πξνρσξήζεη θαη λα ην θάλεη έλα νιφθιεξν κνπζηθφ 

θνκκάηη.  
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Όηαλ ν παξαγσγφο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ην απνηέιεζκα ηφηε αθνινπζεί ην ζηάδην 

ηεο ελνξρήζηξσζεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο δνκήο ηνπ θνκκαηηνχ, ψζηε λα ην 

εμειίμεη ζε νινθιεξσκέλν κνπζηθφ θνκκάηη. 

 

Αμίδεη θαλείο λα αθηεξψζεη ρξφλν, ψζηε λα αθνχζεη θνκκάηηα πνπ έρνπλ απήρεζε 

ζην ρνξεπηηθφ θνηλφ, θαη λα απνζπλζέζεη ηε δνκή ηνπο. Σφηε ζα γίλεη εχθνια 

αληηιεπηφ πσο ππάξρνπλ θάπνηεο δνκηθέο ηερληθέο νη νπνίεο είλαη θνηλέο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φια ηα θνκκάηηα. Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη 

ππφςε πσο ε δνκή ησλ θνκκαηηψλ ζηε ρνξεπηηθή κνπζηθή πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ 

θάιπςε δχν ζεκαληηθψλ αλαγθψλ: Σί ρξεηάδεηαη ν DJ θαη ηί ζέιεη ην θνηλφ. 

 

ε φηη αθνξά ην πξψην, ε απάληεζε είλαη ζρεηηθά απιή. 16 ή ζπλήζσο 32 κέηξα κε 

ζθέην ξπζκφ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ θνκκαηηνχ. Γηα ην δεχηεξν, ν γεληθφο 

θαλφλαο είλαη λα εηζάγνληαη ζπρλά αιιαγέο ζην θνκκάηη, κε ηελ εκθάληζε λέσλ 

ζηνηρείσλ ή κε ηελ αθαίξεζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα θάπνηα δηαζηήκαηα, (ζπλήζσο 

γηα 8 ή 16 κέηξα). Μεγάιε απφθιηζε απφ ηα παξαπάλσ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ 

αδηαθνξία ησλ αθξναηψλ, θαζψο απηνί έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο, κηα απφ 

απφ ηηο νπνίεο είλαη θαη ε ζπκπαγήο ελνξρήζηξσζε κε δνκή, πνπ δελ μεθεχγεη απφ ηα 

ζπλεζηζκέλα. Οπφηε, θάπνηα ζεκαληηθή αιιαγή ζην θνκκάηη κεηά απφ 3 ή απφ 7,5 

κέηξα ζα αθνπζηεί αηαίξηαζηε, αζπλήζηζηε, ζα κπεξδέςεη ηνλ αθξναηή θαη ζα 

δηαθφςεη ηελ νκαιή ξνή ηνπ θνκκαηηνχ. Δπηπξφζζεηα, έλαο DJ δελ ζα είλαη πξφζπκνο 

λα παίμεη έλα ηέηνην θνκκάηη. 

 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θιηκάθσζε ηεο δνκήο πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ ελέξγεηα 

πνπ ζα κεηαδνζεί ζην ρνξεπηηθφ θνηλφ θαη φρη ζε απηφ πνπ ληψζνπκε ζην ζηνχληην. 

Μέξε ηα νπνία κπνξεί λα αθνχγνληαη πνιχ κεγάια ζε δηάξθεηα θαη ζπλεπψο βαξεηά 

ζην ζηνχληην, ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ πνιχ θαιά ζηα clubs. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν είλαη πσο ε ελέξγεηα θιηκαθψλεηαη θαη απνθνξηίδεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηνπ θνκκαηηνχ, ην νπνίν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εμαξηάηαη απφ 

ην είδνο ηεο κνπζηθήο. Minimal, Tech θαη Progressive θνκκάηηα θιηκαθψλνληαη θαη 

απνθνξηίδνληαη νκαιά, αληίζεηα θνκκάηηα Electro θαη Fidget House είλαη αλαγθαίν 

λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ αθξναηή άκεζα , νπφηε έρνπλ θαη κία πην άκεζε 

δνκή. 
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Fills 

Σα γεκίζκαηα (fills) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζζέζνπλ ελδηαθέξνλ θαη ζπρλνηηθέο 

εμάξζεηο ζην ηέινο θάζε θχθινπ ησλ 8 ή 16 κέηξσλ (bars) ή πξνεηνηκάδνπλ ηε 

κεηάβαζε ζε άιιν κνπζηθφ κέξνο, φπσο έλα ξεθξαίλ. Παιαηφηεξα, ηα γεκίζκαηα 

γηλφληνπζαλ κε ηε ρξήζε ησλ drum machines, θηηάρλνληαο drum breaks. ήκεξα, ηα 

γεκίζκαηα θηηάρλνληαη απφ δηάθνξα πιηθά, φπσο θξνπζηνχο ήρνπο, synthesizers ή 

αθφκα θαη κε κεγάιε ηξνθνδφηεζε effect ζην ππάξρνλ πιηθφ. Έλαο ζπλήζεο ηξφπνο 

γηα ελδηαθέξνληα γεκίζκαηα είλαη λα νδεγνχληαη ηα ηχκπαλα ή αθφκα θαη φιν ην 

θνκκάηη κέζα απφ stutter effect plug-in. Με ηε ρξήζε ησλ παξακέηξσλ 

ηπραηνπνίεζεο παξάγνληαη απηφκαηα γεκίζκαηα ηα νπνία είλαη αδχλαηνλ λα 

πξνγξακκαηηζηνχλ. 

 

Σνπνζεηψληαο ρηππήκαηα effect κε κεγάιε αληήρεζε, κεγάιεο δηάξθεηαο delays θαη 

ρηππήκαηα crash ή ρηππήκαηα ιεπθνχ ζνξχβνπ, επηηπγράλνληαη δχν ζεκαληηθά 

πξάγκαηα. Πξψηνλ, αλαγγέιιεηαη ε αξρή ελφο λένπ θχθινπ θαη δεχηεξνλ 

ππνβνεζείηαη ε νκαιή αιιαγή ησλ ηφλσλ θαη ησλ ξπζκψλ κεηαμχ ησλ κνπζηθψλ 

κεξψλ. 

Παξφιν πνπ ε κίμε είλαη κία δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη αθφηνπ έρνπκε πάξεη ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο γηα ηε δνκή, είλαη επηζπκεηφ θαη απαξαίηεην έλα πνζνζηφ 

κίμεο λα γίλεηαη παξάιιεια. Απηφ πεξηιακβάλεη πξφρεηξε ξχζκηζε ησλ εληάζεσλ 

ησλ θαλαιηψλ, έλα ππνηππψδεο panning, βαζηθέο ξπζκίζεηο EQ θαη εηζαγσγή ησλ 

ζεκαληηθψλ ερεηηθψλ effects. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε θάπνηα είδε πνπ ε 

ιεπηνκεξήο παξαγσγή είλαη απαξαίηεηε, φπσο ην Minimal, ε κίμε παξάιιεια κε ηελ 

παξαγσγή ηνπ θνκκαηηνχ θξίλεηαη σο απαξαίηεηε. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ην λα 

εηζάγεηο θάπνην λέν ζηνηρείν ζην θνκκάηη ρσξίο πξηλ λα έρνπλ δηεπζεηεζεί ηα 

ππφινηπα, είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ. Έηζη, δνπιεχνληαο κε κία θαιή κίμε, καο 

επηηξέπεηαη λα αληηιεθζνχκε πνηεο ζπρλφηεηεο ελνρινχλ θαη πνηέο απνπζηάδνπλ, 

νχησο ψζηε λα ιεθζνχλ νη ζσζηέο απνθάζεηο γηα ην πνηα λέα ζηνηρεία ζα εηζαρζνχλ 

ζην θνκκάηη. 

 

Automation 

Η ρξήζε ηνπ Automation κπνξεί λα αλεβάζεη ην επίπεδν ηεο κίμεο. Δίηε απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αιιάδεη ηελ επίδξαζε ησλ effects, είηε γηα λα αλνηγνθιείλεη ην 

θίιηξν ηνπ synth, είηε γηα λα επεξεάδεη ηηο εληάζεηο ησλ θαλαιηψλ, ε θάζε αιιαγή ζα 
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έρεη αληίθηππν ζηελ εμέιημε ηνπ θνκκαηηνχ θαη ζα επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο γηα ηε 

δνκή ηνπ. Κάζε ξπζκηζηηθφ πνπ ππάξρεη ζην ινγηζκηθφ ή ηα plug-ins πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί ζε απηφ, κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλα Automation θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ο πην άκεζνο είλαη κε ην «πνληίθη» ηνπ 

ππνινγηζηή θαη ην «κνιχβη» απφ ηα εξγαιεία ηνπ DAW, ζρεδηάδνληαο ηηο θηλήζεηο 

ηνπ απηνκαηηζκνχ. Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη λα γίλεη live εγγξαθή ησλ θηλήζεσλ πνπ 

επηζπκνχκε λα θάλεη ην Automation, ρξεζηκνπνηψληαο έλα εμσηεξηθφ controller ή 

απιά θνπλψληαο ηελ παξάκεηξν πνπ ζέινπκε λα απηνκαηνπνηήζνπκε. Έπεηηα, πάιη 

κε ην «κνιχβη» απφ ηα εξγαιεία ηνπ DAW, κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ φπνηεο 

ιεπηνκέξεηεο ρξεηάδεηαη. 

 

Breakdown 

Απφ ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία ην Breakdown άξρηζε λα έρεη ζεκαληηθφ ξφιν κέζα ζε 

έλα House θνκκάηη, ηφζν ψζηε έλα Breakdown δηάξθεηαο δχν ιεπηψλ δελ είλαη θάηη 

αζπλήζηζην. Πνιιέο πξνζεγγίζεηο ππάξρνπλ γηα ην πψο κπνξεί λα είλαη έλα 

Breakdown, φκσο σο θνηλφο παξνλνκαζηήο φισλ είλαη ε απνπζία ηεο κπφηαο. Σα 

Breakdown έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνθαινχλ ηελ αίζζεζε θίλεζεο θαη θαηεχζπλζεο. 

Ξεθηλνχλ απφ πνιχ ρακειή έληαζε, ζρεδφλ ζηγή θαη απφ εθεί μεθηλνχλ λα ρηίδνληαη, 

παξνπζηάδνληαο πεξηζζφηεξα ερεηηθά ζηξψκαηα (layers), ζηαδηαθά κέρξη ηελ 

θνξχθσζή ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο θνξχθσζεο ηνπ Breakdown δελ αξθεί κφλν ε 

αχμεζε ηεο έληαζεο, ψζηε λα δίλεη ηελ αίζζεζε πσο ν ήρνο πιεζηάδεη ή κεγαιψλεη,  

αιιά πξέπεη λα επεθηείλεηαη θαη ζπρλνηηθά, γη‟ απηφ γίλεηαη ρξήζε θίιηξσλ πνπ 

ζηαδηαθά αλνίγνπλ, κεγάισλ αληερήζεσλ, θαζψο θαη αξθεηψλ απηνκαηηζκψλ. Σν 

Breakdown πξέπεη λα έρεη ιίγν ρακειφηεξε έληαζε ζε ζρέζε κε ην θπξίσο κέξνο ηνπ 

θνκκαηηνχ, αιιηψο ην ηειεπηαίν ζα ράζεη ηελ δχλακε ηνπ φηαλ απηφ κπεη κε ηελ 

κπφηα. [1] 
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4. Σερληθέο κίμεο θαη Mastering 
 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη ηερληθέο κίμεο θαη 

mastering πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο ηεο House κνπζηθήο. 

4.1. Μίμε 

Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κίμεο ππάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο. Η κίμε λα γίλεηαη 

παξάιιεια κε ην ρηίζηκν ηνπ θνκκαηηνχ θαη ε κίμε κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

ππφινηπσλ πξναπαηηνχκελσλ. Η ηειεπηαία πξνζέγγηζε είλαη θαη ε παξαδνζηαθή, 

φπνπ ν παξαγσγφο αθνχ είρε ερνγξαθήζεη φια ηα φξγαλα θαη ηα θσλεηηθά, έθαλε ηελ 

ηειηθή κίμε. 

ήκεξα, ε κίμε ζηε ρνξεπηηθή κνπζηθή, ηνπιάρηζηνλ γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ «θηηζίκαηνο» ηνπ θνκκαηηνχ, φπνπ νη 

παξαγσγνί ιακβάλνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηελ εμέιημή ηνπ. 

 

Η κίμε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απνηειεί ηαπηφρξνλα ηέρλε θαη απαηηεηηθή 

επηζηήκε, δηφηη απαηηεί ηελ ηνπνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ ήρσλ, πνπ απνηεινχλ ην 

θνκκάηη, ζε έλα εληαίν ζχλνιν. Πνιχ ρξήζηκν είλαη λα επηιέγνληαη νη ζσζηνί ήρνη θαη  

λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ψζηε ε κίμε λα είλαη κία δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαη 

ιηγφηεξν κία δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Η δνπιεηά ηνπ κεραληθνχ κίμεο είλαη λα θέξεη ζε ηζνξξνπία ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ήρσλ, έηζη ψζηε φινη λα έρνπλ ην ρψξν ηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ αιιαγή ηεο 

έληαζεο, ηνπ ζπρλνηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ρσξνηνπνζέηεζεο ηνπ θάζε ήρνπ. Η 

κίμε απνδίδεηαη ζε ηξείο δηαζηάζεηο. Η πξψηε δηάζηαζε είλαη ε έληαζε, ε δεχηεξε 

είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ήρνπ θαηά πιάηνο θαη ε ηξίηε είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ήρνπ ζε 

βάζνο. Η έληαζε θαζνξίδεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ volume fader, ην EQ θαη ην 

compression. Η ζηεξενθσληθή εηθφλα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζέζε ηνπ pan control θαη 

ην βάζνο θαζνξίδεηαη απφ ην EQ, ην volume, ην Reverb θαη ην Delay. 

 

ηε ρνξεπηηθή κνπζηθή πξέπεη νη ήρνη λα είλαη «κεγάινη» θαη δπλαηνί. Απηφ φκσο δελ 

ζεκαίλεη πσο φινη νη ήρνη πξέπεη ή κπνξνχλ λα είλαη δπλαηνί. Δπηιέγνληαη πνηνη ήρνη 

είλαη νη ζεκαληηθνί ζε έλα θνκκάηη θαη «βγαίλνπλ» κπξνζηά, κε ηνπο ππφινηπνπο λα 

έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. Γίλεηαη  εκθαλέο γηα πνηφ ιφγν 

ππάξρνπλ φξνη φπσο lead vocals ή lead synths, επεηδή εθείλνη είλαη νη νδεγνί θαη νη 
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ππφινηπνη αθνινπζνχλ. Δπίζεο, εάλ φινη νη ήρνη ήηαλ δπλαηνί ζε κία κίμε, απηή ζα 

ήηαλ ππεξβνιηθά δπλαηή, ρσξίο λα μερσξίδνπλ νη ήρνη ηεο θαη ζα παξακφξθσλε φηαλ 

ην headroom εμαληινχληαλ. 

 

Έλα ζήκα πνπ έρεη κέζε έληαζε -6db, δειαδή 6db headroom, θαη ζε θάπνην πέξαζκα 

ην ζήκα θηάζεη ηα 0db ζεκαίλεη πσο εμάληιεζε φιν ην headroom θαη ζα 

παξακνξθψζεη. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη αλαινγηθφο εμνπιηζκφο, ε παξακφξθσζε απηή 

κπνξεί λα κελ αθνπζηεί ελνριεηηθά, θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα ερεί θαιά, φκσο ην 

ςεθηαθφ clipping πξέπεη λα απνθεχγεηαη πάζε ζπζία. Δπηπρψο, είλαη εχθνιν λα 

απνθεπρζεί απιψο κεξηκλψληαο λα ππάξρεη αξθεηφ headroom ζε θάζε θαλάιη. Απηφ 

θξαηάεη ηε κίμε θαζαξή θαη ειαηηψλεη ηελ πηζαλφηεηα ππεξθφξησζεο ηνπ master 

bus.  

ηε κνπζηθή παξαγσγή ν φξνο δπλακηθέο (dynamics) αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξά 

έληαζεο κεηαμχ ηνπ ρακειφηεξνπ θαη ηνπ πςειφηεξνπ, ζε έληαζε πάληα, κέξνπο ελφο 

ζήκαηνο. ηε ρνξεπηηθή κνπζηθή ζέινπκε λα έρνπκε κεγάιε έληαζε ζηνπο ήρνπο 

αιιά ζέινπκε λα έρνπκε θαη δπλακηθέο, αιιηψο ην θνκκάηη ζα αθνχγεηαη ηειείσο 

επίπεδν θαη άςπρν. 

 

Με ηε ρξήζε Compressor ή Limiter ηηζαζεχνληαη νη απφηνκεο δπλακηθέο εμάξζεηο 

ηνπ ζήκαηνο, έηζη ψζηε λα απμεζεί ε ζπλνιηθή έληαζε ηνπ ζήκαηνο, ρσξίο πξφβιεκα 

παξακφξθσζεο. Η ρξήζε ησλ παξαπάλσ, ελψ πξνζζέηεη φγθν ζηνπο ήρνπο κηαο 

κίμεο, θαιφ είλαη λα κε κεηαβάιιεηαη ζε θαηάρξεζε γηαηί ηφηε δεκηνπξγνχληαη άιια 

πξνβιήκαηα. Πξψηνλ, νη ήρνη γίλνληαη επίπεδνη θαη κνπληνί, δεχηεξνλ φληαο φινη νη 

ήρνη δπλαηνί, ε κίμε θαηαιήγεη λα είλαη θνπξαζηηθή γηα ην απηί, ελψ νη ήρνη 

παιεχνπλ λα βξνπλ ρψξν ζ‟ απηήλ.  

 

Έηζη, δεηνχκελν κηαο κίμεο ζηε ρνξεπηηθή κνπζηθή είλαη θάηη αλάκεζα ζε κηα 

δπλακηθή θαη κηα δπλαηήο έληαζεο κίμε.  

 

Γηα λα δηαηεξεζνχλ νη ήρνη δπλαηνί αιιά θαη κε δπλακηθέο, ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηερληθή ηνπ Sidechain compression φπνπ ρακειψλεη ε έληαζε ελφο θαλαιηνχ πξνο 

ζηηγκή. Η πην ζπρλή εθαξκνγή βξίζθεηαη ζηε κπφηα κε ην κπάζν (bass ducking), 

ψζηε λα απνθεπρζεί ππεξθφξησζε ζήκαηνο θαη ζπρλνηήησλ ζηηο ρακειέο. Η ηερληθή 

απηή βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα θάπνησλ Compressors λα δέρνληαη δηαθνξεηηθή 
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είζνδν (key input), επεξεάδνληαο έηζη ηνλ ήρν ζηνλ νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν 

Compressor, κε ηηο δπλακηθέο ηνπ ήρνπ πνπ έρεη εηζέιζεη ζην key input. Η ελ ιφγσ 

ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζαλ effect, ην ιεγφκελν pumping effect, 

δξνκνινγψληαο ηε κπφηα λα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ Compressor ελφο synthesizer, 

ελφο θαλαιηνχ κε ερεηηθά effects ή ελφο θαλαιηνχ θσλεηηθψλ. Έηζη ν ήρνο ηνπ 

θαλαιηνχ πνπ επεξεάδεηαη, αθνχγεηαη ζαλ λα αλαπλέεη, ζαλ λα θνπζθψλεη φπνηε δελ 

παίδεη ε κπφηα. 

 

Σν bus compression ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δέλεη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία θαη λα ηα 

θάλεη λα αθνχγνληαη σο θάηη εληαίν. Απηφ γίλεηαη κε ηε δξνκνιφγεζε ζεκάησλ ζε 

έλα bus track ζην νπνίν ππάξρεη έλαο Compressor ή Limiter. Η ηερληθή απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο κε ηα drums θαη κε ηα δεχηεξα θσλεηηθά. Δπηπξνζζέησο, ζην 

bus track κπνξνχκε λα βάινπκε θαη έλα EQ, ψζηε λα δηακνξθσζεί ν ήρνο ηνπ 

θαλαιηνχ απηνχ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα βνεζάεη ηα lead κέξε λα πξνζαξκνζηνχλ 

θαιχηεξα ζηελ κίμε. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κίμεο ρξεζηκνπνηείηαη ην EQ γηα λα αθαηξεζνχλ νη ελνριεηηθέο 

ζπρλφηεηεο απφ ήρνπο, γηα λα ηνπνζεηεζνχλ νη ήρνη ζηνλ ρψξν θαη γηα λα 

δηακνξθσζνχλ ζπρλνηηθά ήρνη, νη νπνίνη κνηξάδνληαη ην ίδην ζπρλνηηθφ θάζκα, ψζηε 

λα κελ ζπγθξνχνληαη.  

 

ε πξψηε θάζε ην EQ ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν δηφξζσζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνβιεκαηηθψλ ζπρλνηήησλ κέζα ζε έλα ζήκα. Καιφ είλαη λα γλσξίδνπκε πσο νη 

φπνηεο επεκβάζεηο γίλνπλ, έρνπλ αληίθηππν θαη ζηελ έληαζε ηνπ ζήκαηνο γη‟ απηφ ε 

ρξήζε EQ γίλεηαη παξάιιεια κε ηε ρξήζε ηνπ volume fader. Αθφκα, νη αιιαγέο ζην 

ζπρλνηηθφ πεξηερφκελν ελφο ήρνπ έρνπλ αληίθηππν θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο 

ήρνπο ηεο κίμεο. 

 

Υξήζε EQ γίλεηαη θαη γηα λα αθαηξεζνχλ νη ζπρλφηεηεο πνπ δελ ρξεηάδνληαη ζε έλα 

ζήκα. Κάζε ήρνο έρεη ηε ζεκειηψδε ζπρλφηεηά ηνπ θαη νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ θαη 

αξκνληθέο ζπρλφηεηεο. Κάπνηα κέξε φκσο ηνπ ζπρλνηηθνχ θάζκαηφο ηνπο δελ 

ρξεηάδνληαη θαη θαιφ είλαη λα αθαηξνχληαη ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ρψξνο γηα ηνπο 

ππφινηπνπο. Μηα θαιή πξαθηηθή είλαη λα αθαηξνχληαη νη ρακειέο ζπρλφηεηεο ζε 

φινπο ηνπο ήρνπο εθηφο ηεο κπφηαο θαη ηνπ κπάζζνπ, ψζηε λα ηνπο αθήλεηαη ρψξνο. 
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Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε ηηο πςειέο ζπρλφηεηεο ψζηε λα εμνηθνλνκείηαη 

επαξθήο ρψξνο γηα ηα hi-hat, ηα θσλεηηθά θαη ηα lead synth. 

 

ε δεχηεξε θάζε, ε ρξήζε EQ έξρεηαη απφ κφλε ηεο θαζψο πξνρσξάεη ε κίμε. 

Κάπνηνη ήρνη έρνπλ κηθξφ θαη θάπνηνη άιινη κεγάιν ζπρλνηηθφ πεξηερφκελν, κε 

απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο νη ήρνη λα επηθαιχπηνληαη ζηε κίμε. Όηαλ ζπκβαίλεη απηφ, 

ην EQ ρξεζηκνπνηείηαη, ψζηε λα κελ ζπγθξνχνληαη.  

 

Σέινο, ην EQ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ήρσλ ζην ρψξν. Πεγέο ήρνπ 

πνπ είλαη καθξηά απφ ηνλ αθξναηή έρνπλ ιηγφηεξεο πςειέο ζπρλφηεηεο απφ απηέο πνπ 

είλαη θνληά ηνπ. Έηζη, αλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ήρνπ πίζσ ζηε κίμε, αξθεί λα 

αθαηξεζεί αξθεηφ απφ ην πςειφ θάζκα ζπρλνηήησλ. 

 

Όηαλ παίξλνπκε απνθάζεηο γηα ηε ρξήζε EQ, είλαη ρξήζηκν λα ζθεθηνχκε ηα 

θαλάιηα ζηε κίμε σο κέξε κηαο γξακκήο ζπρλνηήησλ πνπ θαιχπηεη απφ 20Hz έσο ηα 

22kHz. Σν δεηνχκελν ζε κία ζπκπαγή κίμε είλαη λα «γεκίζεη» φιε ε γξακκή απηή. 

Κάζε ήρνο, ηα φξγαλα, ηα θξνπζηφ θαη ηα θσλεηηθά ζα πξέπεη λα θαηαιακβάλεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν θάζκα ζπρλνηήησλ θαη λα έρεη θνξπθή ζε δηαθνξεηηθή ζέζε απφ ηα 

άιια. Καλέλαο ήρνο δελ πξέπεη λα επηθαιχπηεηαη πνιχ κε ηνπο γεηηνληθνχο ηνπ, φπσο 

επίζεο θαλελφο ε θνξπθή δελ πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε θάπνηνπ άιινπ. 

 

Σα pan controls ηζνξξνπνχλ ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ αλάκεζα ζην αξηζηεξφ θαη ην δεμηφ 

ερείν. Σν panning επηηξέπεη λα δνζεί θίλεζε ζηνπο ήρνπο θαη λα απισζνχλ, 

δεκηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε πιάηνπο. Ο αθξναηήο αληηιακβάλεηαη θαιχηεξα ηε 

ρσξνηνπνζέηεζε ησλ κεζαίσλ θαη πςειψλ ζπρλνηήησλ, παξά ησλ ρακειψλ. Οη ήρνη 

πξέπεη λα είλαη ίζα θαηαλεκεκέλνη αξηζηεξά θαη δεμηά αιιηψο ε κίμε ζα αθνχγεηαη 

αζχκκεηξε. Απηφο είλαη θαη έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αθήλνληαη ζην θέληξν 

νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία φπσο ε κπφηα, ην ηακπνχξν, ην κπάζν θαη ηα θχξηα 

θσλεηηθά. Μηθξέο θαζπζηεξήζεηο, κεξηθψλ miliseconds, πνιιέο θνξέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαρσξίζνπλ ην αξηζηεξφ απφ ην δεμί θαλάιη, έηζη ψζηε έλαο 

mono ήρνο λα αθνχγεηαη ζαλ stereo. Απηφ, ιεηηνπξγεί θαιά ζε ήρνπο ηνπ κεζαίνπ θαη 

πςεινχ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ θαη δίλεη ραξαθηήξα ζηε κίμε. 
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Έλαο άιινο ηξφπνο, ψζηε λα μερσξίζνπλ νη ήρνη ζε κία κίμε είλαη ν ρψξνο θαη ην 

βάζνο. ηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή ν ρψξνο θαη ην βάζνο είλαη κία ςεπδαίζζεζε ηελ 

νπνία δεκηνπξγνχκε εκείο κε ηε ρξήζε Reverb, Delay θαη EQ. Μηθξέο αληερήζεηο θαη 

θαζπζηεξήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δψζνπλ ζηνπο ήρνπο δσληάληα θαη λα 

δψζνπλ ηελ εληχπσζε πσο βξίζθνληαη θνληά, ελψ κεγαιχηεξεο αληερήζεηο θαη 

θαζπζηεξήζεηο δίλνπλ ηελ εληχπσζε πσο νη ήρνη βξίζθνληαη πην καθξηά. 

 

Έλα θιαζζηθφ ηέρλαζκα ζηελ παξαγσγή κνπζηθήο, είλαη λα θνξηψλεηαη έλα κηθξφ 

θαη έλα κεγάιν Reverb ζε δχν δηαθνξεηηθά busses, έηζη ψζηε φια ηα θαλάιηα λα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ηνπο δχν ηχπνπο Reverb. ηέιλνληαο δχν 

δηαθνξεηηθνχο ήρνπο ζην ίδην Reverb, βνεζάεη ζην λα «θνιιήζνπλ» κεηαμχ ηνπο θαη 

λα αθνπζηνχλ ζηε κίμε ζαλ θάηη εληαίν. Όπνπ ππάξρνπλ ήρνη κε ίδηα ρξνηά, π.ρ. ην 

lead synth θαη ηα lead vocals, κπνξνχκε λα «ζπξψμνπκε» ηνλ έλα ήρν πην πίζσ ζηελ 

κίμε απιά ζηέιλνληαο πεξηζζφηεξν απφ ην ζήκα ηνπ ζην ίδην effect. 

 

Πνιινί παξαγσγνί ρξεζηκνπνηνχλ Automation, ην νπνίν λα αιιάδεη ηελ πνζφηεηα 

ηνπ Reverb ζην ζήκα, ψζηε λα θάλνπλ ηνπο ήρνπο λα θηλνχληαη κπξνο-πίζσ ζην ρψξν 

ηεο κίμεο, δεκηνπξγψληαο αληίζεζε θαη θίλεζε. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη Reverb θαη 

Delay είλαη πάληα ρξήζηκν λα θφβνληαη ρακειέο θαη πςειέο ζπρλφηεηεο ζηελ 

επηζηξνθή ησλ effects, ψζηε λα δηαηεξείηαη ε δηαχγεηα ηνπ effect ρσξίο φκσο λα 

γεκίδεη άζθνπα ηα δχν άθξα ηνπ ζπρλνηηθνχ θάζκαηνο. 

 

Οη κίμεηο ζηε ρνξεπηηθή κνπζηθή δελ είλαη ζηαηηθέο, θαζψο νη ήρνη ησλ synthesizers 

εμειίζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα, ε έληαζε ησλ θσλεηηθψλ γξακκψλ απμνκεηψλεηαη, ηα 

θίιηξα αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ, θαζψο θαη ηα effects. Σν Automation επηηξέπεη λα 

πξνγξακκαηίδνληαη ηέηνηεο αιιαγέο θαηά ηελ πνξεία ηνπ θνκκαηηνχ. 

 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε δπλαηή κίμε, είλαη απαξαίηεην λα κπνξεί λα 

αθνπζηεί ζσζηά, κέζσ ελφο θαινχ δεπγαξηνχ ερείσλ γηα ρξήζε ζε ζηνχληην, ηα 

ιεγφκελα studio monitors. Αλ ππάξρεη ζσζηή ερεηηθή απφδνζε κε ηα monitors ηφηε 

ζα κεηαθξαζηεί ζε κία ζσζηή, γεκάηε ζε φιν ην ζπρλνηηθφ θάζκα, κίμε, ε νπνία ζα 

αθνχγεηαη πνιχ θαιά ζην ερνζχζηεκα ηνπ club. Δάλ φκσο ηα monitor δελ είλαη 

αμηφπηζηα θαη ε αθνπζηηθή ηνπ ζηνχληην δελ είλαη θαιή, φηαλ αθνπζηεί ε κίμε ζε 

άιια ερνζπζηήκαηα ζα αθνχγεηαη αξθεηά δηαθνξεηηθή θαη ζα έρνπκε θαηαθέξεη λα 
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αθνχγεηαη θαιά κφλν ζην ζηνχληην πνπ εξγαζηήθακε. πλήζσο, θαηά ηε κίμε, 

ρξεζηκνπνηνχληαη δχν δεχγε monitors, γηα λα κπνξνχκε ζην έλα λα επηθεληξσζνχκε 

ζηηο κεζαίεο θαη πςειέο ζπρλφηεηεο θαη ζην δεχηεξν ζηηο ρακειέο. Γηα ην πξψην 

δεχγνο ρξεζηκνπνηνχκε ερεία κε δηαζηάζεηο ησλ 5-6 ηληζψλ, ελψ γηα ην δεχηεξν 

δεχγνο 8-12 ηληζψλ. Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίμεο, αιιάδνπκε ζπρλά απφ ην έλα 

δεπγάξη ζην άιιν, ψζηε ε κίμε λα αθνχγεηαη ηζνξξνπεκέλε θαη ζηα δχν δεχγε. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα λα αθνχγεηαη ε κίμε καο πνιχ θαιά θαη ζηα ππφινηπα 

ερνζπζηήκαηα. 

 

Πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ monitors, ε νπνία πξέπεη λα 

γίλεηαη  ψζηε λα ζρεκαηίδεηαη έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν κεηαμχ ησλ ερείσλ θαη ηνπ 

θεθαιηνχ ηνπ κεραληθνχ κίμεο, κε ηα ερεία λα είλαη ζηξακκέλα ζην θεθάιη ηνπ. 

Δπίζεο, δελ πξέπεη λα είλαη πάξα πνιχ θνληά, φκσο ηα φξηα ησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ 

ησλ θνξπθψλ ηνπ παξαπάλσ ηξηγψλνπ πνηθίινπλ, αλάινγα κε ην κνληέιν. Οπφηε 

είλαη πάληα απαξαίηεηε  ε γλψκε ηνπ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή. 

 

Η πνιχσξε έθζεζε ζε πςειή έληαζε ήρνπ, νδεγεί ζην λα θνπξαζηνχλ ηα απηηά θαη 

πνιιέο θνξέο ζε Δκβνέο (Tinnitus), δειαδή αθνπζηνχο ήρνπο πνπ παξάγνληαη απφ ην 

ζψκα καο θαη ν αζζελήο ηνπο αθνχεη. Μεζαίαο έληαζεο επίπεδα είλαη ηδαληθά γηα 

κεγάια δηαζηήκαηα, ψζηε λα παξακέλνπλ επαίζζεηα ζε φιν ην ζπρλνηηθφ θάζκα. 

Πνιχ ρξήζηκν είλαη λα αθνχκε ζπρλά θαη ζε αξθεηά ρακειή έληαζε, θαζψο θπξίσο ε 

παξακφξθσζε, ζπγθαιχπηεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα έληαζεο. 

 

Γελ είλαη κφλν ηα ερεία πνπ ζπκβάιινπλ ζην πφζν θαιά αθνχγεηαη κία κίμε. Πνιχ 

κεγάιν ξφιν παίδεη ε αθνπζηηθή ηνπ ρψξνπ, ε νπνία επεξεάδεη πνιχ ηνλ ήρν πνπ 

θηάλεη ζηα απηηά καο, κε απνηέιεζκα λα ιακβάλνληαη ζπρλά ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίμεο. Αλαθιάζεηο, ζηάζηκα θχκαηα θαη ερψ ρξσκαηίδνπλ ηνλ 

ήρν θαζψο απηφο ηαμηδεχεη, κέζσ ηνπ ρψξνπ, απφ ηα ερεία ζην απηί καο κε 

απνηέιεζκα λα έρνπκε ιαλζαζκέλε αληίιεςε γηα ηε κίμε. [1] 
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4.2. Mastering 

Γηα λα κπνξέζεη έλα θνκκάηη λα θξηζεί θαηάιιειν λα αθνπζηεί ζην θνηλφ, δειαδή λα 

γίλεη έλα ηειεηνπνηεκέλν πξντφλ, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη mastering. Απηφ είλαη ην 

ηειηθφ ζηάδην γηα έλα θνκκάηη, δειαδή κηα νινθιεξσκέλε κίμε, φπνπ γίλεηαη 

ιεπηνκεξήο ηζνζηάζκηζε (EQ) ψζηε λα ππάξμεη ε θαιχηεξε δπλαηή ζπρλνηηθή 

ηζνξξνπία. Έπεηηα, γίλεηαη ρξήζε δπλακηθψλ επεμεξγαζηψλ γηα έλα απνηέιεζκα 

θαζαξφηεξν, κε πεξηζζφηεξε έληαζε θαη πην ζπκπαγέο απφ ην πξσηφηππν (original). 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη έλα ζσζηφ mastering πξηλ αθνπζηεί έλα θνκκάηη ζην 

ερνζχζηεκα ελφο club, αιιηψο ζα αθνχγεηαη εκθαλψο πην αδχλακν απφ ηα ππφινηπα 

θνκκάηηα ηα νπνία είλαη mastered. 

 

ηα albums είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηνπ mastering, θαζψο εμηζψλνληαη 

νη εληάζεηο ησλ θνκκαηηψλ θαη δελ ρξεηάδεηαη ζπλέρεηα λα ξπζκίδεηαη ε έληαζε, 

μερσξηζηά ζε θάζε θνκκάηη, θαηά ηελ αθξφαζε. Δπηπξνζζέησο δίλεη κηα «γπαιάδα» 

ζηνλ ήρν θαη εληαίν ζπρλνηηθφ ραξαθηήξα ζην album. 

 

Οη βαζηθνί επεμεξγαζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αιπζίδα ηνπ mastering είλαη ην 

EQ, ν Compressor θαη ν Limiter. Σν EQ είλαη πξψην ζηε ζεηξά απηή θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θέξεη ζε ηζνξξνπία φιν ην ζπρλνηηθφ θάζκα. Δίλαη ζχλεζεο 

λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα θίιηξν δηέιεπζεο πςειψλ ζπρλνηήησλ γηα λα απνθφπηεη ηηο 

πνιχ ρακειέο ζπρλφηεηεο, κεγηζηνπνηψληαο ην headroom θαη δίλνληαο ζηνλ κεραληθφ 

ηνπ mastering δπλακηθφ εχξνο, ψζηε λα θάλεη ην θνκκάηη λα αθνχγεηαη δπλαηφηεξα. 

Οκνίσο ζπκβαίλεη θαη ζην άιιν ζπρλνηηθφ άθξν, φπνπ κε έλα θίιηξν δηέιεπζεο 

ρακειψλ ζπρλνηήησλ απνθφπηνληαη νη πνιχ πςειέο, έηζη ψζηε ην θνκκάηη λα 

αθνχγεηαη πην «δεζηφ». Έλα shelving ή έλα παξακεηξηθφ EQ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

εληζρχζεη ή λα απνθφςεη ηελ βαζηθή ζπρλνηηθή πεξηνρή ησλ κπάζσλ, ελψ επίζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη παξακεηξηθέο δψλεο γηα ηηο κεζαίεο θαη πςειέο ζπρλφηεηεο. 

Γεληθά, είλαη θαιχηεξν λα ρξεζηκνπνηείηαη κεζαίν έσο κεγάιν Q ζηα παξακεηξηθά, 

εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ελίζρπζε. ηελέο δψλεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

κφλν φηαλ ζέινπκε επηδηψθεηαη ε απνθνπή ζπγθεθξηκέλσλ ζπρλνηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Υξεηάδεηαη βέβαηα κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα κελ γίλνληαη κεγάιεο 

απνθφςεηο ζπρλνηήησλ ζην κεζαίν θάζκα, θαζψο απηφ ζα απνθέξεη έλαλ αθχζηθα 
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άδεην ήρν. Αλ κία κίμε αθνχγεηαη ήδε θαιά, ν κεραληθφο ηνπ mastering ζα έρεη λα 

θάλεη κφλν κηθξέο πξνζαξκνγέο κε ην EQ. 

 

Δπφκελνο επεμεξγαζηήο ζηελ αιπζίδα είλαη ν Compressor. Κάπνηνη κεραληθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ κεξηθνχο ζε ζεηξά, φπνπ ν θαζέλαο θάλεη θαη ιίγν δηαθνξεηηθή 

δνπιεηά θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν εηζάγεη δηαθνξεηηθέο ερεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ 

κίμε. Όπσο κε φιεο ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο, έηζη θαη ν θάζε Compressor έρεη ηηο 

δηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλαο multi-band Compressor, ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επεμεξγάδεηαη ηνλ ήρν δηαθνξεηηθά αλά ζπρλνηηθή πεξηνρή. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

έρνπκε δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ρακειέο, κεζαίεο θαη πςειέο ζπρλφηεηεο. Ο 

βαζηθφο ζθνπφο ζηε ρξήζε ηνπ είλαη ε εθκεηάιιεπζε φινπ ηνπ δηαζέζηκνπ headroom 

ηεο κίμεο, φπσο επίζεο θαη ζαλ ε ρξήζε ηνπ ζαλ εξγαιείνπ δηφξζσζεο κηαο 

πξνβιεκαηηθήο κίμεο. Σν multi-band compression κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο δπλακηθέο 

εμάξζεηο ιεπηνκεξψο ζηηο κεζαίεο θαη πςειέο ζπρλφηεηεο ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ 

απφδνζε ησλ ρακειψλ.  

 

Μεξηθέο θνξέο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ mastering εηζάγεηαη κία κηθξή πνζφηεηα hall 

Reverb, ζε πεξίπησζε πνπ ε κίμε είλαη πνιχ «ζηεγλή». Η πνζφηεηα απηή πξέπεη λα 

είλαη αξθεηά κηθξή, ψζηε λα δηαηεξείηαη ε δσληάληα ησλ δπλακηθψλ. 

Σειεπηαίνο επεμεξγαζηήο ηεο αιπζίδαο είλαη ν Limiter, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα δπλακψζεη ην θνκκάηη ρσξίο λα ππάξρεη πεξίπησζε παξακφξθσζεο. Έλαο θαιφο 

Limiter κπνξεί λα κεηψζεη ηηο δπλακηθέο θνξπθέο θαηά κεξηθά dBs αιιά λα 

δηαηεξήζεη ην ραξαθηήξα ηνπ ήρνπ. 

 

Όηαλ ζέινπκε λα δηαπηζηψζνπκε ηελ πνηφηεηα ηνπ mastering, είλαη ζεκαληηθφ λα 

αθνχκε ζπρλά αλάκεζα ζηελ πξσηφηππε κίμε (original) θαη ηελ mastered. Δίλαη 

εχθνιν λα παξαζπξζνχκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ mastering θαη λα βγάινπκε ηειηθά 

έλα ρεηξφηεξν απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή κίμε. Η ζπλερήο αθξφαζε κεηαμχ 

ησλ δχν ζα καο ζπκίζεη ηα δπλαηά ζεκεία ηεο πξσηφηππεο κίμεο θαη ζα καο βνεζήζεη 

λα εζηηάζνπκε ζ‟ απηά θαη λα ηα αλαδείμνπκε. Καηά ηελ ελαιιαγή αθξφαζεο πξέπεη 

λα δηαζθαιίζνπκε πσο ε έληαζε ηνπο ζα είλαη ζην ίδην επίπεδν, εηδάιισο ε mastered 

κίμε ζα αθνχγεηαη θαιχηεξε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, κφλν θαη κφλν ιφγσ 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ έληαζεο. 
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Αλ θαη ππάξρνπλ εμαηξεηηθά plug-ins δηαζέζηκα ζηελ αγνξά, ζε πνιχ πξνζηηέο ηηκέο, 

ην mastering είλαη κία απφ ηηο εξγαζίεο πνπ θαιφ είλαη λα αθήλεηαη ζηνπο 

επαγγεικαηίεο. Όρη κφλν ε αθνπζηηθή ηνπ ρψξνπ ηνπο είλαη αξθεηά θαιή, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αθνχζνπλ ηε κίμε κε ηξνκεξή πηζηφηεηα, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

έρνπλ πξφζβαζε ζε πνιχ αθξηβέο αλαινγηθέο κνλάδεο θαη, ην θπξηφηεξν, έλα πνιχ 

έκπεηξν δεπγάξη απηηά, πνπ ζα αθνχεη ην θνκκάηη γηα πξψηε θνξά, φρη πεληεθνζηή. 

 

Ο κεραληθφο mastering ζα θάλεη θαιχηεξε δνπιεηά φηαλ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ κηα κίμε 

αλάιπζεο 24-bit, ζε WAV ή AIFF αξρείν θαη κε αξθεηφ headroom. Δίλαη θαιχηεξν ε 

κίμε λα κελ έρεη compression ή limiting ζην master bus, παξφηη ζπλεζίδεηαη νη 

παξαγσγνί λα θάλνπλ ρξήζε ησλ παξαπάλσ γηα λα δέζεη θαιχηεξα ε κίμε. Πάληα 

πξέπεη λα αθήλνπκε 3-6dbB headroom θαη λα απνθεχγνπκε λα θάλνπκε ην αξρείν 

normalize. Κάλνπκε αξθεηνχο ειέγρνπο ζηε κίμε γηα ηπρφλ παξακνξθψζεηο ή 

αλεπηζχκεηνπο ήρνπο θαζψο θαη ζην ηέινο αλ ε νπξά ηνπ Reverb ή ηνπ Delay 

νινθιεξψλεηαη θαλνληθά. Δπίζεο αλ θαλείο δελ παξαθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ 

mastering, αο κηιήζεη κε ην κεραληθφ γηα ην ηη απνηέιεζκα επηζπκεί. Δίλαη ζχλεζεο 

λα ηνπ δίλνληαη θνκκάηηα αλαθνξάο, ψζηε λα θαηαιάβεη ηί ήρν πξέπεη λα 

πξνζεγγίζεη.  

 

Σν mastering γηα βηλχιην απαηηεί κεγαιχηεξε δεμηφηεηα θαη ηερλνγλσζία ζε ζρέζε κε 

απηφ γηα ςεθηαθά κέζα. Τπάξρνπλ θπξίσο πξνβιήκαηα ζηε ζηεξενθσληθή εηθφλα 

ηνπ κπάζνπ θαη ζηελ παξακφξθσζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο ζπξηζηηθέο ζπρλφηεηεο 

ζην θάζκα κεηαμχ 5-10kHz. Μεηά ηε δηαδηθαζία ηνπ mastering, ππάξρεη κία 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία φπνπ θφβνληαη νη κεηαιιηθέο πιάθεο θαη ηππψλνληαη νη 

αληηγξαθέο. Έλα θαιφ mastering βηλπιίνπ έρεη εμαηξεηηθή πνηφηεηα, ηέηνηα πνπ ην 

ςεθηαθφ δελ κπνξεί λα απνδψζεη θαη θάπνηνη παξαγσγνί ιάηξεηο ηνπ βηλπιίνπ 

θάλνπλ ηέηνην mastering θαη έπεηηα ην επαλεγγξάθνπλ γηα ηελ ςεθηαθή έθδνζε. 
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Loudness Wars 

Αμίδεη, ηέινο, λα αλαθεξζνχκε ζην θαηλφκελν “Loudness Wars” ην νπνίν ζέιεη ηα 

θνκκάηηα λα γίλνληαη mastered φιν θαη κε κεγαιχηεξα επίπεδα έληαζεο. Με ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ ηα θνκκάηηα παξάγνληαλ φιν θαη κε κεγαιχηεξα επίπεδα 

έληαζεο, ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε θάπνηνη κεραληθνί ήρνπ λα ππνζηεξίδνπλ πσο ηα 

θνκκάηηα γίλνληαη mastered εμαηξεηηθά δπλαηά. Σν πξφβιεκα κε ην λα θάλεηο ηφζν 

αθξαίν compressing ηελ κνπζηθή είλαη πσο αλ θαη αξρηθά κπνξεί λα αθνχγνληαη 

σξαία, κεηά απφ ιίγα ιεπηά θνπξάδεη ηα απηί ηνπ αθξναηή. Όινη ζέινπλ ηα θνκκάηηα 

ηνπο λα αθνχγνληαη δπλαηφηεξα, εηδηθά ζε clubs ή ζην ξαδηφθσλν, φκσο απηφ δελ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη εηο βάξνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ήρνπ. Τπεξβνιηθφ compression ή 

limiting δεκηνπξγεί «αζθπμία» ζηε κίμε, θάλνληάο ηελ λα αθνχγεηαη «ζνιή» θαη 

αιινησκέλε. Η ρσξηθή πνηφηεηα θαη ην βάζνο ηεο κίμεο επίζεο ππνθέξνπλ, θαζψο, 

γηα παξάδεηγκα, νη νπξέο ηνπ Reverb σζνχληαη ζηα θελά ηεο κίμεο θαη έηζη ηα 

ππφινηπα ζηνηρεία δχζθνια μερσξίδνπλ, κε απνηέιεζκα ηελ θαθή ερεηηθά πνηφηεηα. 

[1] 
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Δηθόλα 11. Σν θνκκάηη Black or White ηνπ Michael Jackson, όπωο έγηλε mastered ζην δίζθν ην 1991, ζηε 

ζπιινγή History ηνπ 1995 θαη ζηε ζπιινγή The Ultimate Collection ην 2007 
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5. Δπηινγή θαη δεκηνπξγία ηωλ παξαδεηγκάηωλ ηωλ ηερληθώλ 

κνπζηθήο παξαγωγήο ηεο House κνπζηθήο 
 
Η επηινγή ησλ παξαδεηγκάησλ έγηλε έηζη, ψζηε απηά λα θαιχπηνπλ κηα κεγάιε γθάκα 

ηερληθψλ κνπζηθήο παξαγσγήο ηεο House κνπζηθήο, ελψ ε εθαξκνγή ηνπο λα κπνξεί 

λα θαιχςεη ηα πεξηζζφηεξα είδε απηήο ηεο κνπζηθήο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ κνπζηθήο παξαγσγήο Logic Pro ηεο Apple. Η 

παξνχζα εξγαζία ζπλνδεχεηαη απφ νπηηθφ δίζθν (CD), ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 

αληίζηνηρα ερεηηθά παξαδείγκαηα. ε θάζε ππνελφηεηα αληηζηνηρεί έλα αξρείν ήρνπ, 

ελψ ζε θάζε επηθεθαιίδα αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην CD. 

 

5.1. Γεκηνπξγία αλαινγηθήο κπόηαο (Kick) (5.1 – ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 

ΜΠΟΣΑ.wav) 

 
Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ αλαινγηθνχ Kick ρξεζηκνπνηείηαη έλα synthesizer, φπνπ θαη 

επηιέγεηαη κηα θπκαηνκνξθή εκηηφλνπ, ηελ νπνία θνπξδίδνπκε ζηε ζεκειηψδε λφηα 

ηεο θιίκαθαο ή ηνπ θνκκαηηνχ. Η θπκαηνκνξθή εκηηφλνπ είλαη ηδαληθή γηαηί είλαη ν 

πην θαζαξφο θαη νπδέηεξνο ηφλνο, ν νπνίνο παξάιιεια παξάγεη πνιχ ελέξγεηα ρσξίο 

ηελ χπαξμε πξφζζεησλ αξκνληθψλ.  

 

Έπεηηα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη πεξηβάιινπζεο. Γηα ηελ πεξηβάιινπζα πιάηνπο,       

ηνπνζεηείηαη ην attack ζην 0, ψζηε ν ήρνο λα έρεη δπλαηφ ρηχπεκα. Σν decay 

ηνπνζεηείηαη ζε κία κέζε ηηκή, ψζηε λα πξνθχςεη κία νκαιή θιίζε. Σν sustain ζην 

30% θαη ην release πεξίπνπ ζηελ ίδηα ηηκή, ψζηε ν ήρνο λα κελ απνθφπηεηαη απφηνκα. 

πλήζσο, ηα drum machines ελεξγνπνηνχλ φιε ηελ πεξηβάιινπζα, αζρέησο κε ηε 

δηάξθεηα ηεο midi λφηαο. 

 

ε άιιε πεξηβάιινπζα αλαζέηνπκε ηε δηακφξθσζε ηνπ ηνληθνχ χςνπο (pitch). Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα κπνξεί ην ηνληθφ χςνο ηνπ εκηηφλνπ λα «γιηζηξάεη» απφ ηηο 

πςειέο ζηηο ρακειέο ζπρλφηεηεο. Απμάλνπκε ην βάζνο ηεο δηακφξθσζεο (modulation 

depth) ψζηε ην ηνληθφ χςνο λα «γιηζηξάεη» γξεγνξφηεξα. Η πεξηβάιινπζα κπνξεί λα 

πνηθίιεη γχξσ απφ απηή ηε βαζηθή ξχζκηζε, ψζηε λα παξάγεη δηαθνξεηηθνχο ήρνπο 

κπφηαο. Με κία ειάρηζηε ηηκή ζην attack θαη ην decay ζην 10-35% παίξλνπκε ηνλ ήρν 

κίαο κπφηαο φπσο ηνπ TR-808. Γηα λα κεηψζνπκε ην αξρηθφ θιηθ ηνπ ήρνπ, 
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απμάλνπκε ιίγν ην attack ζηελ πεξηβάιινπζα πιάηνπο. Με κία κηθξή αχμεζε ζην 

decay, ε κπφηα ζα αθνπζηεί ζαλ ηνπ TR-909. Καη νη κηθξφηεξεο αιιαγέο ζην ρξφλν 

ηνπ decay, είλαη ηθαλέο λα αιιάμνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ήρν, έηζη ν πεηξακαηηζκφο 

κφλν κηαο παξακέηξνπ, πξνζθέξεη πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ήρνπο κπφηαο.  

 

Πξνζαξκφδνληαο ην decay ηεο πεξηβάιινπζαο πιάηνπο παίξλνπκε ην κήθνο ηνπ ήρνπ 

πνπ ζέινπκε. Δάλ ζέινπκε έληνλν «γιίζηξεκα» ηνληθνχ χςνπο απμάλνπκε ην 

modulation depth, εάλ φρη ην ζέηνπκε ζε κηθξέο ηηκέο. Πεηξακαηηδφκελνη κε ηηο 

δηάθνξεο ξπζκίζεηο αλαδεηνχκε ηνλ ήρν πνπ ζέινπκε. 

 

 

Εικόνα 12. Χρήςη του synthesizer Ultrabeat του Logic Pro, για τη ςύνθεςη αναλογικήσ μπότασ.. 

 

Δθφζνλ επηζπκνχκε, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε έλαλ αθφκα ηαιαλησηή, πνπ ζα δίλεη 

ζαθήλεηα θαη ραξαθηήξα ζην ρηχπεκα ηεο κπφηαο. Η θπκαηνκνξθή παικνχ είλαη 

ηδαληθή επεηδή έρεη πνιιέο αξκνληθέο. Σελ θνπξδίδνπκε είηε ζηελ ίδηα λφηα κε ην 

εκίηνλν είηε ζε δηάζηεκα 5
εο

  πςειφηεξα. Δπεηδή ζέινπκε ν δεχηεξνο ηαιαλησηήο λα 

παξνπζηάδεηαη κφλν ζηελ αξρή ηεο κπφηαο, ζέηνπκε attack, sustain θαη release ζην 

κεδέλ θαη ην decay λα θζίλεη γξήγνξα. 
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5.2. Γεκηνπξγία αλαινγηθνύ ηακπνύξνπ (Snare) (5.2 – ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤ ΣΑΜΠΟΤΡΟΤ.wav) 

 
Αξρηθά, ζε έλα synthesizer ζα επηιεγεί κία θπκαηνκνξθή εκηηφλνπ ή ηξηγσληθή. Ο 

ήρνο απηφο, πνπ ζα απνηειεί θαη ην ζψκα ηνπ ήρνπ ηνπ ηακπνχξνπ, ζα  ηνπνζεηεζεί 

ηνληθά ζηελ πξψηε ή δεχηεξε νθηάβα θαη ζα θνπξδηζηεί ζηελ ηνληθφηεηα ηνπ 

θνκκαηηνχ. ηελ πεξηβάιινπζα ηνπ πιάηνπο ζα δνζεί κηθξφ attack θαη decay, ελψ ην 

sustain θαη ην release ζα ηεζεί ζην κεδέλ. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ρηππήκαηνο (snap) 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ηαιαλησηήο ζνξχβνπ, ν νπνίνο ζα δξνκνινγεζεί κέζα απφ 

έλα high-pass θίιηξν κε ζπρλφηεηα απνθνπήο γχξσ ζηα 400-500Hz. 

 

 

Εικόνα 13. Χρήςη του synthesizer Ultrabeat του Logic Pro, για τη ςύνθεςη αναλογικού ταμπούρου.. 

 

Γηα έλα πην ζχλζεην ήρν ηνπ ζψκαηνο ηνπ ηακπνχξνπ, κπνξεί λα πξνζηεζεί άιινο 

έλαο ηαιαλησηήο ηξηγσληθήο ή εκηηνλνεηδνχο θπκαηνκνξθήο θαη λα θνπξδηζηεί 

έληεθα εκηηφληα παξαπάλσ απφ ηνλ πξψην. Απηή ε κηθξή αηνληθή δηαθνξά ηνληθνχ 

χςνπο είλαη πνπ παξάγεη έλα πην πνιχπινθν, ζχλζεην ήρν ηνπ ηακπνχξνπ. ην ηέινο, 

ν ήρνο δηακνξθψλεηαη κε EQ, απνθφπηνληαο ηηο ρακειέο ζπρλφηεηεο θαη δίλνληαο 

ιίγε ελίζρπζε ζηηο ζπρλφηεηεο ηνπ θπξίσο ζψκαηνο ηνπ ηακπνχξνπ (γχξσ ζηα 400-

800Hz). Γηα επηπιένλ παξνπζία ηνπ ήρνπ κπνξεί λα δνζεί ελίζρπζε θαη ζε 
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πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην θάζκα ησλ 2-4kHz. ην ηέινο 

πξνζηίζεηαη έλαο Compressor γηα λα ειεγρζνχλ νη δπλακηθέο θαη λα δηακνξθσζνχλ 

φπσο επηζπκνχκε. 

 

5.3. Αύμεζε ζηεξενθωληθήο εηθόλαο ηνπ ηακπνύξνπ (Snare width) (5.3 – 

ΑΤΞΗΗ ΣΔΡΔΟΦΩΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΑΜΠΟΤΡΟΤ.wav) 

 
Γηα ηελ επίηεπμε ηεο παξαπάλσ ηερληθήο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν ίδηα snare samples 

θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην ρψξν, ην έλα ηειείσο αξηζηεξά θαη ην άιιν ηειείσο δεμηά. 

Σν θάζε έλα ζα έρεη ην δηθφ ηνπ EQ, φπνπ ζην αξηζηεξφ snare ζα επηιεγεί κία 

ζπρλφηεηα θαη ζα εληζρπζεί θαηά κεξηθά dBs, ελψ ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα ζην δεμί 

ηακπνχξν ζα ειαηησζεί θαηά ηα ίδηα dBs. ην δεμί ηακπνχξν ζα επηιεγεί κία άιιε 

ζπρλφηεηα θαη ζα εληζρπζεί θαηά κεξηθά dBs. Αληίζηνηρα, ζα ειαηησζεί ε ίδηα 

ζπρλφηεηα θαηά ηα ίδηα dBs ζην αξηζηεξφ ηακπνχξν. ηνρεχνπκε ζε κεζαίεο πξνο 

πςειέο ζπρλφηεηεο, γχξσ ζηα 400Hz-2kHz. Απηή ε δηαθνξά ζηηο θακπχιεο ησλ EQ 

ηνπ θάζε θαλαιηνχ δηεπξχλεη ηε ζηεξενθσληθή εηθφλα ηνπ ήρνπ.  

 

 

Εικόνα 14.  Σο stereo sample Delay του Logic. 
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Έλαο δηαθνξεηηθφο θαη πην απιφο ηξφπνο λα δνζεί πιάηνο ζηε ζηεξενθσληθή εηθφλα, 

είλαη κε ηελ ρξήζε sample delay, φπνπ απμάλνληαο ην delay κεηαμχ ηνπ αξηζηεξνχ 

θαη ηνπ δεμηνχ θαλαιηνχ απμάλεηαη θαη ν ζηεξενθσληθφο δηαρσξηζκφο κηαο κίμεο. 

Γχν ήρνη ηακπνχξνπ, φρη απαξαίηεηα ίδηνη, ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηά θαλάιηα. ε 

θάζε θαλάιη εηζάγεηαη απφ έλα stereo sample Delay. ην πξψην θαλάιη ηίζεηαη ην 

αξηζηεξφ Delay ζηα 0 δείγκαηα (samples) θαη ην δεμί ζηα 1.000 δείγκαηα. ην 

δεχηεξν θαλάιη ζπκβαίλεη αθξηβψο ην αληίζεην. Απηφ ζεκαίλεη πψο θαη νη δχν ήρνη 

ζα αθνχγνληαη ζην θέληξν ηελ ίδηα ζηηγκή, θαζψο ηα άθξα ηνπο, αξηζηεξά θαη δεμηά, 

ζα αθνχγνληαη κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Όζν απμάλεηαη ε θαζπζηέξεζε 

ηφζν δηεπξχλεηαη ε εηθφλα, ελψ φζν κεηψλεηαη ζπκβαίλεη ην αληίζεην. 

 

5.4. Γεκηνπξγία ελόο πνιπεπίπεδνπ ήρνπ ηακπνύξνπ (5.4 – ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΠΟΛΤΔΠΙΠΔΓΟΤ ΗΥΟΤ ΣΑΜΠΟΤΡΟΤ.wav) 

 

Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο «κεγάινο» ήρνο ηακπνχξνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο θαη λα 

κπνξεί λα ζπλνδεχζεη κία ζπκπαγή θαη κεγάιε κπφηα, ν θαιχηεξνο ηξφπνο είλαη λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο πνιπεπίπεδνο ήρνο πνπ ζα είλαη θαη ην ηειηθφ ηακπνχξν. ην 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνχληαη ηξία επίπεδα. Ο βαζηθφο ήρνο 

ηακπνχξνπ, έλα clap πνπ ζα δψζεη κία ζηέξεν αίζζεζε θαη έλαο ηξίηνο ήρνο, ν νπνίνο 

ζα είλαη αλεζηξακκέλνο (reversed) θαη ηνπνζεηεκέλνο πξηλ ην ρηχπεκα ησλ δχν 

πξψησλ. 

 

Γηα ηνλ βαζηθφ ήρν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ήρνο ηακπνχξνπ φπσο ηνπ TR-

808. Με ηε ρξήζε ελφο Bit-crusher κε ξχζκηζε ζηα 12 ή 8 bit γίλεηαη πην ηξαρχο. 

Λφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ Bit-crusher θάπνηεο απφ ηηο πςειέο ζπρλφηεηεο ζα ραζνχλ, 

νπφηε ε ρξήζε ελφο EQ ηηο επαλαθέξεη. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα high-pass 

θίιηξν, απνθφπηνληαη νη κπάζεο ζπρλφηεηεο, γχξσ ζηα 150Hz, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 

ρψξνο γηα ηε κπφηα. 

 

Γηα λα δεκηνπξγεζεί ν αλεζηξακκέλνο ήρνο, ηνπνζεηείηαη ζε έλα λέν θαλάιη έλα clap 

θαη δξνκνινγείηαη ζε έλα Reverb κε κεγάιε νπξά. Έπεηηα ν ήρνο απηφο κε ην Reverb 

γίλεηαη bounce θαη ηνπνζεηείηαη ζε λέν θαλάιη, φπνπ θαη αληηζηξέθεηαη (reverse). 

ηελ ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ακέζσο πξηλ ην ηακπνχξν. 
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ηνλ αξρηθφ ήρνπ ηνπ clap απελεξγνπνηείηαη ην Reverb θαη ηνπνζεηείηαη ν ήρνο 

ειάρηζηα κεηά ηελ κπφηα, ψζηε λα δίλεη κηα πην ραιαξή αίζζεζε ζην ξπζκφ. 

Δλεξγνπνηείηαη πάιη ην Reverb θαη πξνζηίζεηαη ζην θαλάιη έλα Noise gate κε ην 

threshold ζε αξθεηά κεγάιε ηηκή, ψζηε ην clap λα ην ελεξγνπνηεί γηα πνιχ κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Μηα ξχζκηζε ηνπ release ζηα 20-80ms αξθεί γηα λα αθνπζηεί ην 

Reverb αιιά λα κελ αθνπζηεί ε κεγάιε νπξά ηνπ. Πξνζηίζεηαη ζην θαλάιη έλα 

sample Delay ψζηε λα δνζεί κεγαιχηεξε ζηεξενθσληθή εηθφλα. Η θαζπζηέξεζε ηνπ 

ελφο θαλαιηνχ ηνπ ήρνπ (αξηζηεξνχ ή δεμηνχ) θαηά 1500 samples, είλαη αξθεηή λα 

δεκηνπξγήζεη ζηεξενθσληθή αίζζεζε. 

 

 
Εικόνα 15. Snare, clap και reversed clap δημιουργούν ένα πολυεπίπεδο ήχο ταμπούρου. 

 
Καη ηα ηξία ζηνηρεία πιένλ έρνπλ ην δηθφ ηνπο ρψξν ζηε κίμε θαη γηα λα ηαηξηάμνπλ 

θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο δξνκνινγνχληαη νη έμνδνη ησλ ήρσλ ζε έλα λέν θαλάιη φπνπ 

ππάξρεη έλαο Compressor πνπ ζα βνεζήζεη λα γίλνπλ νη επηκέξνπο ήρνη, έλαο 

δπλαηφο, εληαίνο θαη ζηηβαξφο ήρνο. Ρπζκίδνληαο ηνλ Compressor ζηα 5ms attack 

επηηξέπεηαη λα πεξάζεη ην αξρηθφ ρηχπεκα αλεπεξέαζην. Σν release ζηα 15ms 
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πεξίπνπ, ην ratio κε ιφγν 2:1 θαη ην threshold ηφζν ψζηε ν Compressor λα ειαηηψλεη 

ην ζήκα θαηά 2-4db. 

 

5.5. Γεκηνπξγία ζπκπαγνύο Hi-hat (5.5 – ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΤΜΠΑΓΟΤ HI-

HAT.wav) 

 
Πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα γίλεη πην δπλαηφο θαη ζπκπαγήο έλαο ήρνο hi-hat, είηε 

γηαηί απηφο είλαη αδχλακνο, είηε γηα λα ηαηξηάμεη θαιχηεξα κε ηνπο ππφινηπνπο ήρνπο 

θξνπζηψλ, ψζηε φινη καδί λα δψζνπλ έλα νγθψδεο απνηέιεζκα, έλαλ ζηηβαξφ ξπζκφ. 

 

Οδεγψληαο ηνλ ήρν ηνπ hi-hat κέζα απφ έλα Bit-crusher θαη κεηψλνληαο ηελ πνηφηεηα 

ηνπ, ηνπ δίλεηαη φγθνο ζηηο κεζαίεο ζπρλφηεηεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ραζνχλ 

νη πςειέο ζπρλφηεηεο, νπφηε ηηο επαλαθέξνπκε κε έλα shelving EQ απφ ηα 8kHz θαη 

πάλσ. 

 

 

Εικόνα 16. Σο EQ και το Bit-crusher του Logic που χρηςιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του 
ςυμπαγούσ hi-hat. 

 

Διαηηψλνληαο ηελ αλάιπζε ζηα 12 ή 8bit, παίξλνπκε έλαλ παιηνκνδίηηθν ήρν, φπσο 

ηνπ MPC 60 πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηζηπ 8bit θαη πνπ βνεζάεη ην hi-hat λα ηαηξηάμεη ζε 

κηα γεκάηε κίμε. Αλ ειαηησζεί θη άιιν ε αλάιπζε, ζα έρνπκε έληνλν αξρηθφ ρηχπν 

πνπ ζα παξνπζηάδεη φκσο ςεθηαθφ ζφξπβν (hiss). Καιφ ζα είλαη λα 

ζπκβνπιεπφκαζηε έλαλ αλαιπηή θάζκαηνο (spectrum analyzer), δηφηη ζπλήζσο ην 

Bit-crusher δεκηνπξγεί αλεπηζχκεηεο ρακειέο ζπρλφηεηεο, ηηο νπνίεο ίζσο λα κελ 

αθνχζνπκε, νπφηε κε ηνλ αλαιπηή θάζκαηνο ζα ηηο δνχκε θαη κε έλα high-pass 

θίιηξν ζα ηηο απνθφςνπκε. 
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Έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα απμεζεί ην πεξηερφκελν ησλ πςειψλ ζπρλνηήησλ ζε, 

ελδερνκέλσο, ζακπά ή αδχλακα hi-hats, είλαη κε έλα Clip distortion. Ρπζκίδνληαο ηηο 

παξακέηξνπο ησλ ζπρλνηήησλ, εληνπίδεηαη ην θάζκα πνπ ρξεηάδεηαη ελίζρπζε θαη 

απμάλεηαη, φζν ρξεηάδεηαη, γηα λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

 

5.6. Γεκηνπξγία Hi-hat από ιεπθό ζόξπβν (5.6 – ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ HI-HAT ΑΠΟ 

ΛΔΤΚΟ ΘΟΡΤΒΟΤ.wav) 

 
Δίλαη πνιχ ζχλεζεο, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηα θνκκάηηα ηεο House κνπζηθήο λα 

πεξηέρνπλ ήρνπο απφ ζφξπβν. Δίηε απιά ψο ερεηηθά effects, είηε σο κέζν δεκηνπξγίαο 

βαζηθψλ ήρσλ φπσο ηακπνχξν θαη hi-hat. 

 

 

Εικόνα 17. Hi-hat από λευκό θόρυβο. 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία hi-hats ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλα synthesizer θαη ζπγθεθξηκέλα ν 

ηαιαλησηήο ζνξχβνπ ηνπ. Απμάλνπκε ηελ έληαζε ηνπ ηαιαλησηή θαη ηίζεηαη ην 

πιάηνο (amp) ζε κία ηηκή, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζην midi velocity. Μηα ηδαληθή 

ηηκή είλαη γχξσ ζην 25%. ηελ ζπλέρεηα, ελεξγνπνηνχκε έλα high-pass θίιηξν, φπνπ 
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γηα έλαλ πην θαζαξφ θαη νπδέηεξν ήρν ηίζεηαη ην resonance ζην ειάρηζην, ελψ γηα έλα 

πην ηνληθφ ήρν απμάλεηαη ην resonance ψζπνπ λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα. 

 

ηελ πεξηβάιινπζα πιάηνπο (amp envelope) δίλεηαη έλα γξήγνξν attack, κεζαία ηηκή 

ζην decay, κηθξή ηηκή ζην sustain θαη κεζαία ζην release, ψζηε λα επηηεπρζεί έλαο 

«ζθηρηφο» ήρνο. Πξνγξακκαηίδνληαο, κηθξήο ή κεγάιεο δηάξθεηαο, midi λφηεο θαη 

κφλν κε απηέο ηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο, ν ήρνο κπνξεί λα γίλεη αξθεηά εθθξαζηηθφο. 

              
Πξνγξακκαηίδνπκε έλα κνηίβν δεθάησλ έθησλ (1/16), κε δχν δηαθνξεηηθνχ ηνληθνχ 

χςνπο λφηεο. Δλαιιάζζνληαο ηηο δχν λφηεο έηζη ψζηε νη δχν πξψηεο λα είλαη ζε κία 

νθηάβα θαη νη δχν επφκελεο, δχν νθηάβεο ςειφηεξα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην ηνληθφ 

χςνο ηεο λφηαο δηακνξθψλεη ηε ζπρλφηεηα απνθνπήο ηνπ θίιηξνπ κέζσ ηνπ key-

tracking. ηα πεξηζζφηεξα synthesizers, ην key-tracking είλαη απηνκάησο 

δξνκνινγεκέλν ψζηε λα επεξεάδεη ηε ζπρλφηεηα απνθνπήο ηνπ θίιηξνπ. Η λφηα πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ άξζε ηνπ ξπζκηθνχ κνηίβνπ είλαη κεγαιχηεξε ζε δηάξθεηα ψζηε λα 

ηνλίδεηαη. 

 

Γηα πεξηζζφηεξε εθθξαζηηθφηεηα ηνπ ήρνπ κπνξεί λα δξνκνινγεζεί  ην note-velocity 

ψζηε λα επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηνπ attack θαη ηνπ decay ηνπ πιάηνπο (amp). Έηζη, 

πξνγξακκαηίδνληαο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ note-velocity ζην κνηίβν, δεκηνπξγνχκε 

δηαθνξεηηθέο δπλακηθέο ζε θάζε ρηχπεκα ηνπ hi-hat. Με απηή ηε κέζνδν,  

δεκηνπξγνχληαη πνιχ εθθξαζηηθά θαη εμειηζζφκελα ξπζκηθά κνηίβα.  

 

Σν release ηνπ πιάηνπο κπνξεί λα αλαηεζεί ζε Automation, ψζηε θαζψο ην ξπζκηθφ 

κνηίβν εμειίζζεηαη, ηα hi-hat λα γίλνληαη πην έληνλα ζε ζεκεία φπσο γεκίζκαηα 

(fills). Απμάλνληαο ηηο ηηκέο ηνπ release ηνπ πιάηνπο, o ήρνο ηνπ hi-hat δηαξθεί 

πεξηζζφηεξν κε απνηέιεζκα λα αθνχγεηαη πην δπλαηφο θαη ζπκπαγήο. 

 

Ο ιεπθφο ζφξπβνο είλαη ηξαρχο απφ κφλνο ηνπ, νπφηε ρξεηάδεηαη ΔQ θαη ιίγν Reverb 

γηα λα κπεη ζηε κίμε. Έλα high-pass θίιηξν κε θιίζε 24db αλά νθηάβα, ζα απνθφςεη 

φιεο ηηο ρακειέο ζπρλφηεηεο πνπ δελ ρξεηάδνληαη, πεξίπνπ απφ 400-550Hz θαη θάησ. 

ηελ άιιε πιεπξά ηνπ ζπρλνηηθνχ θάζκαηνο έλα low-pass θίιηξν κε θιίζε 12db αλά 

νθηάβα ζα απνθφςεη ηηο πςειέο ζπρλφηεηεο πνπ είλαη ελνριεηηθέο ζηελ αθξφαζε. 
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Σέινο, έλα Reverb ηχπνπ Room κηθξήο δηάξθεηαο ζα βνεζήζεη ηνλ ήρν λα «κπεη» ζηε 

κίμε. 

  



 61 

5.7. Πξνγξακκαηηζκόο ξπζκηθώλ κνηίβωλ 
 
ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα παξνπζηαζηνχλ ξπζκηθά κνηίβα κεξηθψλ εηδψλ ηεο 

House κνπζηθήο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηά είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην εθάζηνηε 

είδνο, δειαδή θαζνξίδνπλ ηνλ ήρν ηνπο. Σα είδε πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ επηιέρζεθαλ 

κε θξηηήξην λα θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν θάζκα ηεο κνπζηθήο απηήο αιιά 

παξάιιεια θαη ηα δεκνθηιέζηεξα είδε ηεο. Επίςησ, επηρεηξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκηθψλ κνηίβσλ, ελψ ηα ζπλνδεπηηθά αξρεία ήρνπ 

απνδίδνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά ηα παξαδείγκαηα.  

 

 

Εικόνα 18. Ρυθμική αγωγή 4/4, όπου φαίνονται οι νότεσ μικρότερησ και μεγαλύτερησ αξίασ από 
εκείνη του ενόσ τετάρτου (beat). 



Όια ηα ξπζκηθά κνηίβα έρνπλ ξπζκηθή αγσγή 4/4. Σν θάζε κέηξν, ή αιιηψο bar, 

ρσξίδεηαη ζε 4 beats, φζα δειαδή είλαη θαη ηα βαζηθά ρηππήκαηα ηνπ ξπζκνχ. Σν 

θάζε beat δειαδή αληηζηνηρεί ζε λφηα αμίαο ηεηάξηνπ.
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5.7.1. Βαζηθόο ξπζκόο House (5.7.1 – ΒΑΙΚΟ ΡΤΘΜΟ HOUSE.wav) 

Ο αξρέηππνο ξπζκφο ηεο House κνπζηθήο κπνξεί λα είλαη απιφο δνκηθά αιιά εάλ 

ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο ηνπο ζσζηνχο ήρνπο κπνξεί λα θάλεη ην θνηλφ λα ρνξεχεη 

ζπλερψο. Η ηνπνζέηεζε κίαο κπφηαο ζε θάζε ηέηαξην ηνπ κέηξνπ (beat) ζα δψζεη 

ζηαζεξφ θαη ζπλερφκελν ξπζκφ. ε θάζε δεχηεξν θαη ηέηαξην beat ηνπνζεηνχκε 

ηακπνχξν θαη clap. ε θάζε άξζε ηνπ ξπζκνχ ηνπνζεηνχκε έλα αλνηρηφ hi-hat θαη έλα 

θιεηζηφ ζε αμίεο 1/16, εθηφο βέβαηα απφ ηηο άξζεηο. Σν θιεηζηφ θαη ην αλνηρηφ hi-hat 

δελ πξέπεη λα ζπλερνχλ. Με αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ note-velocity ησλ ήρσλ ζα 

θάλνπκε ην ξπζκφ λα αθνχγεηαη πην ελδηαθέξσλ ελψ ζα επηηεπρζεί ε αίζζεζε ηνπ 

ξεαιηζκνχ. 

 

 

Εικόνα 19. Ο βαςικόσ ρυθμόσ τησ House. 
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5.7.2. Ρπζκόο House κε πξνζζήθεο (5.7.2 – ΒΑΙΚΟ ΡΤΘΜΟ HOUSE ΜΔ 

ΠΡΟΘΗΚΔ.wav) 

Απηφ ην ξπζκηθφ κνηίβν βαζίδεηαη ζην βαζηθφ ξπζκφ, κε ηελ πξνζζήθε κίαο κπφηαο 

ζην ηειεπηαίν 1/16 ηνπ κνηίβνπ. Απηή ε κπφηα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε έλαλ 

επηπιένλ ήρν θξνπζηνχ. Γελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηί ήρνο ζα είλαη, αξθεί λα 

ηαηξηάδεη ε ζπλήρεζε κε ηε κπφηα. Δπίζεο, ε κεηαθίλεζε ηνπ clap κεξηθά 

miliseconds λσξίηεξα, ζα δψζεη έλαλ επηπιένλ θξφην, εθηφο απφ απηφλ ηνπ 

ηακπνχξνπ πνπ αθνινπζεί. 

 

 

Εικόνα 20. Ο βαςικόσ ρυθμόσ τησ House, με προςθήκεσ. 
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5.7.3. Ρπζκόο Progressive House (5.7.3 – ΡΤΘΜΟ PROGRESSIVE 

HOUSE.wav) 

Δδψ ρξεζηκνπνηνχληαη low toms ζην πξψην θαη ην ηξίην beat γηα λα δνζεί αίζζεζε 

νξκήο ζηελ θίλεζε ηνπ ξπζκνχ. ην δεχηεξν θαη ηέηαξην beat ερεί άιινο ήρνο 

θξνπζηνχ, ν νπνίνο αθνχγεηαη σο απάληεζε ζην low tom. Απηφο ν ήρνο κπνξεί λα 

είλαη έλα ζπλζεηηθφ click, clave, stick ή έλα high tom, αλάινγα κε ην ηί ήρν 

ζηνρεχνπκε. Η κπφηα ηνπνζεηείηαη θαλνληθά ζε θάζε beat θαη ην clap ζηελ αξρή ηνπ 

δεχηεξνπ θαη ηέηαξηνπ beat, ηνπνζεηεκέλν ειάρηζηα ms λσξίηεξα. Σν αλνηρηφ hi-hat 

βξίζθεηαη φπσο πάληα ζηελ άξζε ηνπ ξπζκνχ, ελψ ην θιεηζηφ ζε θάζε beat. Αλ 

ζέινπκε λα δψζνπκε επηπιένλ αίζζεζε θίλεζεο κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θιεηζηφ 

hihat ζε άιια ζεκεία θαη ηδηαίηεξα ζην ηειεπηαίν 1/16. 

 

 

Εικόνα 21. Ο Progressive House ρυθμόσ. 
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5.7.4. Ρπζκόο Tech-House (5.7.4 – ΡΤΘΜΟ TECH-HOUSE.wav) 

Σν ζπγθεθξηκέλν ξπζκηθφ κνηίβν έρεη επηξξνέο απφ ην παιηνκνδίηηθν House θαη 

Techno. Η κπφηα ζε θάζε beat θαη ην clap ζην δεχηεξν θαη ην ηέηαξην. Σν ηακπνχξν 

ηνπνζεηείηαη πην πεξίπινθα ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ ξπζκνχ. Έηζη, φρη κφλν αθνχγεηαη 

1/16 λσξίηεξα απ‟ φηη ην πεξηκέλνπκε, αιιά αθνχγεηαη θαη ζηα δχν ηειεπηαία δέθαηα 

έθηα. Σν θιεηζηφ Hi-hat ηνπνζεηείηαη ζε θάζε δέθαην έθην ελψ ην ride ηνπνζεηείηαη 

έηζη ψζηε ζην πξψην beat λα είλαη ζηελ ζέζε θαη ζηελ άξζε ηνπ ξπζκνχ αιιά κεηά 

αλά ηξία δέθαηα έθηα, απνδίδνληαο έηζη κία funk αίζζεζε. 

 

 

Εικόνα 22. Ο ρυθμόσ Tech-House. 
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5.7.5. Ρπζκόο Electro House (5.7.5 – ΡΤΘΜΟ ELECTRO-HOUSE.wav) 

Σν ξπζκηθφ κνηίβν ζηελ Electro House πξέπεη λα είλαη απιφ, ψζηε λα δίλεη αξθεηφ 

ρψξν ζην κπάζν πνπ έρεη θπξίαξρν ξφιν θαη είλαη ν βαζηθφο ήρνο ηνπ θνκκαηηνχ. 

Απηφ πνπ θάλεη ηε δηαθνξά είλαη ην θιεηζηφ hi-hat φπνπ ππάξρεη κε ρακειφ velocity 

ζην δεχηεξν δέθαην έθην ηνπ πξψηνπ θαη ηξίηνπ beat, θαζψο θαη ζην ηειεπηαίν ηνπ 

κνηίβνπ. Δπηπιένλ, έλα ρηχπεκα θξνπζηνχ ζην ηέηαξην δέθαην έθην ηνπ ηξίηνπ beat 

δίλεη κηα αίζζεζε αιιαγήο ηνπ ξπζκνχ.  

 

 

Εικόνα 23. Ο ρυθμόσ Electro House. 
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5.7.6. Ρπζκόο Minimal House (5.7.6 – ΡΤΘΜΟ MINIMAL HOUSE.wav) 

ε απηφ ην ξπζκηθφ κνηίβν πξνγξακκαηίδεηαη ε κπφηα ζε θάζε beat θαη ην ηακπνχξν 

ζην δεχηεξν θαη ζην ηέηαξην beat, γηα λα πξνθχςεη ν απινχζηεξνο ξπζκφο ηεο House. 

Σν θιεηζηφ hi-hat ζηα δχν πξψηα beat παίδεη καδί κε ηελ κπφηα, ελψ ζην ηξίην beat 

ηνπνζεηείηαη ζην πξψην θαη ζην ηέηαξην δέθαην έθην, ελψ ζην ηειεπηαίν beat 

ηνπνζεηείηαη ζην δεχηεξν θαη ζην ηέηαξην δέθαην έθην. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ζην 

δεχηεξν κέξνο ηνπ κνηίβνπ δίλνπκε κία funk αηζζεηηθή ζην ξπζκφ. Σν αλνηθηφ  hi-hat 

ηνπνζεηείηαη ζηελ άξζε ηνπ ξπζκνχ κε εμαίξεζε ην δεχηεξν beat φπνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλν ζην ηειεπηαίν δέθαην έθην ηνπ beat. Σν shaker ππνζηεξίδεη ηα hi-hat 

θαη φζα είλαη ζηε άξζε ηνπ ξπζκνχ είλαη ηνληζκέλα κε κεγαιχηεξεο ηηκέο note-

velocity.  

 

 

Εικόνα 24. Ο ρυθμόσ Minimal House. 
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5.7.7. Ρπζκόο Funky House (5.7.7 – ΡΤΘΜΟ FUNKY HOUSE.wav) 

Σν βαζηθφ ξπζκηθφ ζηνηρείν, ε κπφηα, δίλεη ζην κνηίβν απηφ ηελ funk αίζζεζε. Δθηφο 

απφ ην βαζηθφ πξνγξακκαηηζκφ κπφηαο, έρνπκε επηπιένλ κπφηεο ζην ηέηαξην 1/16 

ηνπ ηξίηνπ beat θαη ζην ηξίην 1/16 ηνπ ηέηαξηνπ beat. Δδψ πξέπεη λα ηεζνχλ κηθξέο 

ηηκέο ζηα note-velocities ησλ επηπιένλ ρηππεκάησλ, ψζηε λα είλαη δηαθξηηηθά, 

δίλνληαο απιά ην ζπλαίζζεκα. Σν ηακπνχξν έρεη ηνλ βαζηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ελψ ην 

clap είλαη ηνπνζεηεκέλν ειάρηζηα λσξίηεξα. Σν θιεηζηφ hi-hat είλαη ηνπνζεηεκέλν 

κφλν ζην δεχηεξν θαη ην δέθαην 1/16 ηνπ κνηίβνπ θαη απηφ δηφηη ην bongo 

αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ ζηηο ππφινηπεο ζέζεηο, ηνπνζεηεκέλν ζην 1
ν
 , 3

ν
 , 6

ν
 , 9

ν
 , 

12
ν
 , 15

ν
  δέθαην έθην. Σν αλνηθηφ hi-hat είλαη πάληα ζηελ άξζε ηνπ ξπζκνχ θαη ην 

shaker ηνπνζεηείηαη ζε φιεο ηηο ζέζεηο εθηφο ηα ηξία ηειεπηαία 1/16 ηνπ κνηίβνπ, 

ψζηε λα αλαδεηρζεί ε ηειεπηαία, εθηφο ξπζκνχ, κπφηα. 

 

 

Εικόνα 25. Ο ρυθμόσ Funky House. 
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5.7.8. Ρπζκόο Fidget House (5.7.8 –  ΡΤΘΜΟ FIDGET HOUSE.wav) 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ξπζκηθνχ κνηίβνπ είλαη φηη ην clap ηνπνζεηείηαη έλα δέθαην 

έθην λσξίηεξα απφ ην ηακπνχξν. Η κπφηα θαη ην ηακπνχξν έρνπλ ην βαζηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ. Σν αλνηθηφ hi-hat είλαη ζηηο άξζεηο ελψ ην θιεηζηφ ζηα πξψηα δχν 

1/16 ησλ beat. Έλα βαζχ tom ηνπνζεηείηαη ζηηο άξζεηο ηνπ δεχηεξνπ θαη ηέηαξηνπ 

beat, γηα λα δψζεη έκθαζε. 

 

 
Εικόνα 26. Ο ρυθμόσ  Fidget House. 
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5.8. Σερληθή ηνπ Sidechain ζηελ House κνπζηθή (5.8 – ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΟΤ 

SIDECHAIN ΜΔ ΜΠΑΟ.wav) 

 

Ο θχξηνο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηνπ Sidechain ζηελ House κνπζηθή, 

είλαη γηα λα απνθεπρζεί ε ζχθξνπζε ηεο κπφηαο θαη ηνπ κπάζνπ φηαλ ζπλερνχλ ιφγσ 

ηνπ φηη κνηξάδνληαη ην ίδην ζπρλνηηθφ θάζκα. Έηζη, φηαλ ζπλερνχλ, ην απνηέιεζκα 

είλαη λα αθνχγνληαη νη ήρνη άζρεκα, πνιχ κπεξδεκέλνη θαη λα κεηψλνπλ θαηά πνιχ ην 

headroom, ιφγσ ηνπ φηη νη ρακειέο ζπρλφηεηεο έρνπλ πνιιή ελέξγεηα. Με ηνλ ίδην 

ηξφπν, απηή ε ηερληθή, ρξεζηκνπνηείηαη σο effect. Αληί ε κπφηα λα ζέηεη ζε 

ιεηηνπξγία ηνλ Compressor ηνπ κπάζνπ, ελεξγνπνηεί ηνπο Compressors άιισλ 

ζηνηρείσλ ηεο κίμεο φπσο θσλεηηθά, pads, synthesizers θ.ά.  

 

ε απηφ ην παξάδεηγκα ζα δείμνπκε ηελ ηερληθή ηνπ Sidechain κε ην κπάζν, ην 

ιεγφκελν ducking effect. Γξνκνινγνχκε ην θαλάιη ηεο κπφηαο πνπ ζα ππξνδνηεί ηνλ 

compressor (trigger kick) ζε έλα bus θαη δεκηνπξγνχκε έλα loop κπφηαο 4/4. Κάλνπκε 

mute ην bus θαλάιη, ψζηε κε απηφ ηνλ ηξφπν ε κπφηα λα παίδεη αιιά λα κελ 

αθνχγεηαη ζηε κίμε. Υξεζηκνπνηψληαο κία κπφηα απνθιεηζηηθά γηα ην Sidechain, 

ρσξίο απηή λα αθνχγεηαη ζηε κίμε, θαηαθέξλνπκε λα έρνπκε ην ducking effect ζην 

κπάζν αθφκα θαη φηαλ ε βαζηθή κπφηα ηνπ θνκκαηηνχ ζηακαηήζεη λα παίδεη. 

 

ην θαλάιη ηνπ κπάζνπ βάδνπκε έλαλ Compressor, ελεξγνπνηνχκε ηελ επηινγή 

Sidechain θαη δηαιέγνπκε σο είζνδφ ηνπ ην bus ζην νπνίν είλαη δξνκνινγεκέλε ε 

κπφηα (trigger kick). Υακειψλνληαο ην threshold θαη απμάλνληαο ζηαδηαθά ην ratio 

αθνχκε ηνλ Compressor λα δξα ζην ζήκα θαη ην effect λα γίλεηαη εληνλφηεξν φζν 

απμάλεηαη ην ratio. Με πεηξακαηηζκφ ησλ attack θαη release δηακνξθψλεηαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ζα απνδίδεηαη ην effect. Γηα έληνλε αίζζεζε αλαπήδεζεο ζέηνπκε ην 

attack ζηελ ειάρηζηε ηηκή θαη αξρίδνπκε λα ειαηηψλνπκε ην release απφ ηελ κέγηζηε 

ηηκή έσο ην απνηέιεζκα λα καο ηθαλνπνηεί. Σα δηάθνξα είδε θπθισκάησλ ησλ 

Compressors (VCA, Opto, FET, Tube) έρνπλ άιιε αληαπφθξηζε, νπφηε θαιφ είλαη λα 

βξνχκε ηη ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζε θάζε πεξίπησζε. [1] [18] 
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Εικόνα 27. Ο μίκτησ του Logic Pro, με τα απαραίτητα κανάλια για την τεχνική του Sidechain. 
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5.9. Πξνγξακκαηηζκόο κνηίβωλ κπάζνπ 
 
ηελ ελφηεηα απηή, παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηερληθψλ κνπζηθήο 

παξαγσγήο κνηίβσλ κπάζνπ απφ δηάθνξα είδε ηεο House κνπζηθήο.  

 

5.9.1. Minimal bass (5.9.1 – ΜΟΣΙΒΟ MINIMAL ΜΠΑΟΤ.wav) 

Όπσο καξηπξά θαη ην φλνκα ηνπ είδνπο απηνχ, ε ιηηφηεηα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ παξαγσγή ηνπ. Έηζη θαη ζην κπάζν, έλαο απιφο ήρνο, φπσο ην εκίηνλν, είλαη 

ηδαληθφο θαζψο έρεη πνιχ ελέξγεηα θαη θαηαιακβάλεη κφλν ηηο ζεκειηψδεηο 

ζπρλφηεηεο απφ ηηο λφηεο, ζην ζπρλνηηθφ θάζκα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα αθήλεη 

αξθεηφ ρψξν γηα ηηο κεζαίεο θαη πςειέο ζπρλφηεηεο, φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη 

ππφινηπνη ήρνη. 

 

 

Εικόνα 28. Σο Minimal House μοτίβο μπάςου. 

 

ην ζπγθεθξηκέλν κνηίβν είλαη ηνπνζεηεκέλεο νθηψ λφηεο. Σέζζεξεηο λφηεο αμίαο 1/8 

ζε θάζε beat θαη ηέζζεξηο λφηεο ίδηαο αμίαο ζηελ άξζε ηνπ ξπζκνχ, κία νθηάβα 
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ςειφηεξα. Γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην portamento πνπ ζέινπκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε απηή ηελ πεξίπησζε, κεγαιψλνπκε ηηο δηάξθεηεο ζηηο λφηεο, 

ψζηε λα επηθαιχπηνπλ ηηο επφκελεο. 

 

ε έλα synthesizer ζα επηιέμνπκε έλαλ ηαιαλησηή εκηηφλνπ θαη ζηελ πεξηβάιινπζα 

πιάηνπο ηνπ ζα ζέζνπκε attack, decay, release ζην ειάρηζην θαη ην sustain ζην 

κέγηζην. Αλ ν ήρνο παξάγεη αξθεηφ θιηθ, ηφηε απμάλνπκε ιίγν ην attack θαη ην release 

ψζπνπ λα εμαιεθζεί. Δλεξγνπνηνχκε ην portamento ζην synthesizer θαη ξπζκίδνπκε 

ηελ ηαρχηεηα ηνπ «γιηζηξήκαηφο» ηνπ. Πεηξακαηηδφκελνη βξίζθνπκε ηε ξχζκηζε πνπ 

ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζην κνπζηθφ πεξηερφκελν. 

 

Με ηε ρξήζε ελφο high-pass θίιηξνπ κε θιίζε 24db/oct ζα απνθνπνχλ νη πνιχ 

ρακειέο ζπρλφηεηεο, μεθηλψληαο απφ ηα 20Hz θαη αλεβαίλνληαο ψζπνπ λα 

αθνχζνπκε λα εμαθαλίδεηαη ην πνιχ ρακειφ, αθνπζηφ, ζπρλνηηθφ πεξηερφκελν. 

Δπίζεο, κε έλα θίιηξν ηχπνπ shelving κε ζπρλφηεηα απνθνπήο ζην 1kHz εληζρχνπκε 

ηηο λφηεο ηεο πςειφηεξεο ηνληθά νθηάβαο. ην ηέινο, ζα πξνζζέζνπκε έλαλ 

Compressor κε γξήγνξν attack γηα λα θφςεη ηηο έληνλεο δπλακηθέο θαη έλα κέηξην 

release. Ρπζκίδνπκε ην ratio ζε ιφγν 10:1 θαη ρακειψλνπκε ην threshold ψζπνπ λα 

έρνπκε gain reduction 3-6dBs. Δάλ ν ήρνο ηνπ κπάζνπ ζπγθξνχεηαη ζπρλνηηθά κε ηελ 

κπφηα, ηφηε θάλνπκε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηνπ Sidechain. 
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5.9.2. Tech-House bass (5.9.2 – ΜΟΣΙΒΟ TECH-HOUSE ΜΠΑΟΤ.wav) 

ηελ Tech-House κνπζηθή ζπλεζίδεηαη, ε κπαζνγξακκή λα απνηειείηαη απφ 

ζηαθάηεο, κηθξήο δηάξθεηαο λφηεο, κε ην release ηεο πεξηβάιινπζαο πιάηνπο λα 

παίξλεη κεγάιε ηηκή θαη ν ξπζκφο λα δηακνξθψλεηαη απφ έλαλ Compressor κε ηελ 

ηερληθή ηνπ Sidechain.  

 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν ηαιαλησηέο κε πξηνλσηή θπκαηνκνξθή. Ο πξψηνο ζε 

κεζαία έληαζε θαη ν δεχηεξνο ζε κέγηζηε έληαζε, κία νθηάβα ρακειφηεξα. ηνλ 

ηαιαλησηή πνπ είλαη ηνληθά ςειφηεξα ζα δνζεί κία κηθξή ηηκή ζην detune, ψζηε λα 

δψζεη ηελ αίζζεζε ηνπ αλαινγηθνχ ήρνπ. ηελ πεξηβάιινπζα πιάηνπο ην attack ζα 

είλαη γξήγνξν, ην decay θαη ην sustain ζην κέγηζην θαη ην release ζην 50%. 

 

Εικόνα 29. Σο Tech-House μοτίβο μπάςου. 

ην θίιηξν ηνπ synthesizer επηιέγεηαη έλαο ηχπνο low-pass θίιηξνπ κε θιίζε 

24dB/oct, κε ηε ζπρλφηεηα απνθνπήο λα ηίζεηαη πεξίπνπ ζην 33% θαη ην resonance 

ζε κία κηθξή ηηκή ψζηε λα εκθαληζηνχλ νη αξκνληθέο. Η επίδξαζε ηεο πεξηβάιινπζαο 

ηνπ θίιηξνπ ηίζεηαη ζην 33% θαη νη ηηκέο ηνπ attack θαη ηνπ sustain ζην κεδέλ, ελψ ηα 

decay θαη release ζην 50%. Δπηπιένλ ην velocity ηίζεηαη, ψζηε λα επεξεάδεη ηε 
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ζπρλφηεηα απνθνπήο ηνπ θίιηξνπ, δίλνληαο αίζζεζε θίλεζεο ηνπ ήρνπ ζην ζπρλνηηθφ 

θάζκα. Γηα λα δνζεί ζηνλ ήρν ε αίζζεζε θίλεζεο ζην ρψξν ζα δξνκνινγεζεί ην 

ζήκα ζε έλα bus, φπνπ ζα βξίζθεηαη έλα Delay κε επαλαιήςεηο αμίαο νγδφνπ ή 

δεθάηνπ έθηνπ. Με έλα high-pass θίιηξν ζην bus απνθφπηνληαη νη ρακειέο 

ζπρλφηεηεο θάησ ησλ 100Hz. 

 

Γηα λα γίλεη ν ήρνο ηνπ κπάζνπ πην «ζθηθηφο», ρξεζηκνπνηείηαη έλαο Compressor κε 

κεζαίν attack, έηζη ψζηε λα πεξλνχλ νη αξρηθέο δπλακηθέο θαη ζην release ηίζεηαη  κηα 

κεζαία ηηκή. Σν ratio ηίζεηαη ζηνλ ιφγν 5:1 θαη ην threshold ειαηηψλεηαη ηφζν, ψζηε 

ην gain reduction λα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 5-7dBs. ην ηέινο πξνζηίζεηαη αθφκα έλαο 

Compressor κε ηελ ηερληθή ηνπ Sidechain, γηα λα εληζρχζεη ην ξπζκφ. 
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5.9.3. Progressive House bass (5.9.3 – ΜΟΣΙΒΟ PROGRESSIVE HOUSE 

ΜΠΑΟΤ.wav) 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κπαζνγξακκψλ απηψλ είλαη πσο πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ 

ξπζκηθά κε ηε κπφηα αιιά θαη κνπζηθά κε ηε βαζηθή κεισδία ηνπ θνκκαηηνχ, είηε 

είλαη ε κεισδία ησλ θσλεηηθψλ είηε είλαη ε κεισδία ηνπ synth. Η δηάξθεηα ηεο 

κπαζνγξακκήο είλαη θπζηθά φζε θαη ηεο βαζηθήο κεισδίαο, πνπ ζπλήζσο δηαξθεί 

ηέζζεξα κέηξα.  

 

 

Εικόνα 30. Σο Progressive House μοτίβο μπάςου. 

 

Σν παξάδεηγκα απηφ απνηειείηαη απφ έλα ξπζκηθφ κνηίβν κπάζνπ, ην νπνίν παίδεηαη 

απφ κία κφλν λφηα. Σν ξπζκηθφ κνηίβν επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε κέηξν ην ίδην, κε ηε 

κφλε δηαθνξά πσο αιιάδεη ε λφηα πνπ παίδεηαη, κε βάζε ηε βαζηθή κεισδία ηνπ 

θνκκαηηνχ. Υξεζηκνπνηνχληαη δχν ηαιαλησηέο πξηνλσηήο θπκαηνκνξθήο, φκσο ν 

έλαο κία νθηάβα ρακειφηεξα. Η πεξηβάιινπζα πιάηνπο ξπζκίδεηαη, ψζηε λα έρεη 

γξήγνξν attack, 30% decay, 70% sustain θαη ειάρηζην release. 
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ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ρξήζε ηνπ θίιηξνπ ηνπ synthesizer, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

low-pass θίιηξν κε θιίζε 24dB/oct θαη ην resonance ηίζεηαη ζηελ ειάρηζηε ηηκή γηα 

λα κε ράζεη φγθν ν ήρνο. Δπηπξνζζέησο, ε ζπρλφηεηα απνθνπήο ηνπ θίιηξνπ ηίζεηαη, 

ψζηε λα δηακνξθψλεηαη απφ ην velocity, ην νπνίν ζην ηειεπηαίν κέηξν απμάλεηαη 

ζηαδηαθά, ψζηε λα πξνζδψζεη αίζζεκα έληαζεο. Με ηε ρξήζε ηνπ Detune ν ήρνο ηνπ 

κπάζνπ απνθηά φγθν, φκσο ε ηηκή ηνπ Detune πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά ρακειή γηαηί 

αιιηψο νη θσλέο (voices) ηνπ ηαιαλησηή απνθιίλνπλ αξθεηά κεηαμχ ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα ράλεηαη ν φγθνο ηνπ κπάζνπ θαη λα ερεί εληειψο μεθνχξδηζην. 

 

Με ηε ρξήζε Compressor θαη ηεο ηερληθήο ηνπ Sidechain απμάλεηαη ε αίζζεζε ηνπ 

ξπζκνχ ζην κνηίβν θαη απνθεχγεηαη ε ζπρλνηηθή ζχγθξνπζε ηεο κπφηαο θαη ηνπ 

κπάζνπ. Έλα Reverb ηχπνπ Room πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε έλα bus θαλάιη, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηαζεί θαιχηεξα ην κπάζν ζηε κίμε θαη λα εκπινπηηζηνχλ νη 

αξκνληθέο ηνπ θάζκαηνο ησλ πςειψλ ζπρλνηήησλ. Μεηά ην Reverb ηνπνζεηείηαη θαη 

έλα high-pass EQ πνπ λα απνθφπηεη ηεο ρακειέο θαη κεζαίεο ζπρλφηεηεο. 
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5.9.4. Electro-House bass (5.9.4 – ΜΟΣΙΒΟ ELECTRO-HOUSE ΜΠΑΟΤ.wav) 

ηελ Electro-House κνπζηθή, ην κπάζν έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, γη‟ απηφ 

ηνπνζεηείηαη κπξνζηά ζηε κίμε. Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ήρνπ ηνπ κπάζνπ 

ζηελ Electro-House κνπζηθή, είλαη επηηαθηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο synthesizer κε 

πνηθηιία ηαιαλησηψλ αιιά θαη πεγψλ δηακφξθσζεο (modulation sources). Οη πεγέο 

δηακφξθσζεο φρη κφλν βνεζνχλ ζην λα δεκηνπξγεζεί έλαο θαιφο ήρνο κπάζνπ γηα 

ηελ Electro-House, αιιά κε Automation ησλ παξακέηξσλ ηνπο επηηπγράλεηαη ε 

ζπλερήο αιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ήρνπ, κε απνηέιεζκα λα αιιάδεη δηαξθψο 

ν ήρνο ηνπ κπάζνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θνκκαηηνχ. 

 

 

Εικόνα 31. Σο Electro-House μοτίβο μπάςου. 

 

Η ρξήζε πνιιψλ ηαιαλησηψλ βνεζάεη ζην λα δεκηνπξγεζεί έλαο ζπρλνηηθά γεκάηνο, 

πινχζηνο ήρνο. Απηφο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ηε ρξήζε ελφο ηαιαλησηή κε 

πξηνλσηή θπκαηνκνξθή, έλαλ κε θπκαηνκνξθή εκηηφλνπ, κία νθηάβα ρακειφηεξα 

θαη έλαλ κε θπκαηνκνξθή παικνχ, κία νθηάβα πςειφηεξα ηνπ πξψηνπ. Δπίζεο, έλαο 

ηαιαλησηήο ιεπθνχ ζνξχβνπ κπνξεί λα πξνζδψζεη ζηνλ ήρν «βξσκηά» θαη λα ηνλ 
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βνεζήζεη λα ζηαζεί θαιχηεξα ζηε κίμε. Η πεξηβάιινπζα πιάηνπο ηνπ synthesizer 

ξπζκίδεηαη ψζηε λα έρεη attack, decay, release ζηελ ειάρηζηε ηηκή θαη ην sustain ζηε 

κέγηζηε. 

 

Σν ζήκα δξνκνινγείηαη κέζα απφ έλα low-pass θίιηξν θιίζεο 24dB/oct, κε ηε 

ζπρλφηεηα απνθνπήο ζην 33% πεξίπνπ θαη κέζσ ηεο πεξηβάιινπζαο ηνπ θίιηξνπ, κε 

ειάρηζην attack, sustain, release θαη κία κεζαία ηηκή ζην decay, επηηπγράλεηαη έλαο 

παιιφκελνο ήρνο. Δπηπξνζζέησο, γηα λα γίλεη ν ήρνο πην ελδηαθέξσλ, ζέηνπκε έλαλ 

LFO λα δηαθνξθψλεη ηε ζπρλφηεηα απνθνπήο ηνπ θίιηξνπ. ηνλ LFO 

ρξεζηκνπνηείηαη θπκαηνκνξθή ηχπνπ ramp, κε θιίζε πξνο ηα πάλσ, θαη ην LFO rate 

ηίζεηαη ζε αμία 1/16. Γηα λα μεθηλάεη ν LFO απφ ηελ αξρή, θάζε θνξά πνπ παίδεηαη 

κία θαηλνχξγηα λφηα, πξέπεη λα είλαη επηιεγκέλε ε ιεηηνπξγία Retrigger. 

 

Με έλα EQ ζα δηακνξθψζνπκε ηνλ ήρν, απνθφπηνληαο ηηο πνιχ ρακειέο ζπρλφηεηεο 

κε έλα high-pass θίιηξν, μεθηλψληαο απφ ηα 20-30Hz θαη αλεβαίλνληαο, ψζπνπ ν 

ήρνο λα απνθηήζεη δηαχγεηα. Χο επφκελν βήκα, ε ρξήζε ηνπ Compessor είλαη 

απαξαίηεηε, ψζηε λα δέζεη ν ήρνο, κε γξήγνξν attack, κέηξην release θαη ratio 10:1, 

θαζψο θαη ε ρξήζε Reverb, ηχπνπ Room, ζε έλα bus θαλάιη, ψζηε λα πξνζδψζεη 

ρψξν ζην κπάζν. 

 

ε ηειεπηαίν ζηάδην ε ηερληθή ηνπ Sidechain εδψ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κε έληνλν 

ηξφπν, φρη κφλν γηα λα απνθεπρζεί ε ζπρλνηηθή ζχγθξνπζε κπφηαο-κπάζνπ αιιά θαη 

γηα λα απνθηήζεη ην ηειεπηαίν ηζρπξφ ξπζκηθφ ραξαθηήξα. 
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5.9.5. Fidget Bass (5.9.5 – ΜΟΣΙΒΟ FIDGET ΜΠΑΟΤ.wav) 

Απηφ ην είδνο είλαη αξθεηά παξφκνην κε ην Electro, έρεη πινχζην ήρν θαη 

ρξεζηκνπνηεί πνιχ ηηο πεγέο δηακφξθσζεο (modulation sources). Υαξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ είλαη ε έληνλε ρξήζε παξακφξθσζεο θαη ηεο ηερληθήο ηνπ Sidechain κε αθξαίεο 

ξπζκίζεηο. 

 

 

Εικόνα 32. Σο Fidget μοτίβο μπάςο. 

 

Γηα ην παξάδεηγκα απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ηξείο ηαιαλησηέο. Γχν ηαιαλησηέο 

πξηνλσηήο θπκαηνκνξθήο ζην 60% ηεο έληαζήο ηνπο θαη μεθνπξδηζκέλνη ειάρηζηα 

θαη ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα αλαινγηθφ Chorus effect 

θαη έλαο ηαιαλησηήο εκηηφλνπ ζην 100% ηεο έληαζήο ηνπ, αιιά κία νθηάβα 

ρακειφηεξα. Δπηιέγεηαη ζην θίιηξν ηνπ synthesizer έλα low-pass θίιηξν κε θιίζε 

24dB/oct, κε ηε ζπρλφηεηα απνθνπήο λα ηίζεηαη γχξσ ζηα 500Hz θαη ην resonance 

ζην 50%. Με έλαλ LFO θπκαηνκνξθήο εκηηφλνπ, κε LFO rate 1/8, λα επεξεάδεη ηε 

ζπρλφηεηα απνθνπήο, ν ήρνο απνθηά θίλεζε. 
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Η παξακφξθσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ effect (Distortion, Overdrive, Bit-crusher), 

κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί είηε σο insert ζην ίδην ην θαλάιη ηνπ κπάζνπ, είηε ζε έλα bus 

θαλάιη κε έλα EQ πνπ ζα απνθφπηεη ρακειέο ζπρλφηεηεο. Με ηε ρξήζε ελφο Room 

Reverb ζε έλα bus θαλάιη, ν ήρνο απνθηά ρψξν, ελψ κε έλα Stereo-widener, ην νπνίν 

ηνπνζεηείηαη ζην θαλάιη ηνπ κπάζνπ, ν ήρνο απνθηά κεγαιχηεξε ζηεξενθσληθή 

εηθφλα. Σν Stereo-widener πξέπεη λα είλαη ξπζκηζκέλν, ψζηε λα κελ επεξεάδεη ηηο 

πνιχ ρακειέο ζπρλφηεηεο δηφηη ηφηε ην κπάζν ζα ράζεη ηε ζηηβαξφηεηά ηνπ. Μία 

ξχζκηζε πνπ επεξεάδεη ηηο ζπρλφηεηεο πάλσ απφ 200Hz, επηηπγράλεη θαη ζπκπαγή 

ήρν ζηηο ρακειέο θαη θαιή ζηεξενθσληθή εηθφλα ηνπ ήρνπ ζπλνιηθά. 

 

ην ηέινο πξνζηίζεηαη έλαο Compressor γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηελ ηερληθή ηνπ 

Sidechain θαη λα δψζεη έληνλν ξπζκφ ζην κπάζν. Οη ξπζκίζεηο είλαη αθξαίεο, ψζηε, 

φηαλ ν Compressor επεκβαίλεη, ην εμαγφκελν ζήκα λα είλαη ειάρηζην ή κεδέλ. Έηζη, 

ην threshold θαη ην attack ηίζεληαη ζηελ ειάρηζηε ηηκή, ελψ ην ratio ζηε κέγηζηε. Σν 

release ηίζεηαη ζε κία ηηκή, ηέηνηα ψζηε λα δίλεη ηελ επηζπκεηή αλαπήδεζε ηνπ ήρνπ. 
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5.9.6. Funky House bass (5.9.6 – ΜΟΣΙΒΟ FUNKY HOUSE ΜΠΑΟΤ.wav) 

ηελ Disco, Funky, Latin θαη Deep House ε κπαζνγξακκή είηε είλαη ερνγξαθεκέλε 

δσληαλά είηε είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ζε έλα DAW, ην απνηέιεζκα πξέπεη λα 

αθνχγεηαη «δσληαλφ». Πνιιέο θνξέο, γηα ηελ ελίζρπζε απηήο ηεο αίζζεζεο, καδί κε 

ην πξνγξακκαηηζκέλν κπάζν πξνζηίζεληαη samples κε ήρνπο πξαγκαηηθνχ κπάζνπ. 

Σν λα πξνγξακκαηίζεη θαλείο κία κπαζνγξακκή πνπ λα αθνχγεηαη ζαλ λα παίδεη έλαο 

κνπζηθφο είλαη δχζθνιν, αιιά αλ ππάξρεη ε γλψζε ηνπ ηξφπνπ πνπ παίδεηαη ην 

φξγαλν, γίλεηαη αξθεηά επθνιφηεξν. Γηα ηέηνηνπ είδνπο κπαζνγξακκέο έλα 

synthesizer ηθαλφ λα παξάγεη έλα δεζηφ, κνλνθσληθφ ζήκα, είλαη αξθεηφ. Πνιχ 

βαζηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε ρξήζε ηνπ velocity θαη ηνπ 

portamento, ψζηε λα γίλεηαη εμνκνίσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ηξφπνπ παημίκαηνο ηνπ 

νξγάλνπ, θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ swing ψζηε νη λφηεο λα κελ είλαη πάληα αθξηβείο 

ρξνληθά. 

 

Εικόνα 33. Σο Funky House μοτίβο μπάςου. 

 

Έλαο ηαιαλησηήο κε πξηνλσηή θπκαηνκνξθή θαη έλαο αθφκα κε θπκαηνκνξθή 

παικνχ, κία νθηάβα ρακειφηεξα, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ έλαλ αιεζνθαλή ήρν 
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κπάζνπ. ηελ πεξηβάιινπζα πιάηνπο νη ηηκέο ησλ attack, decay, release είλαη κεδέλ, 

κε ην sustain ζηε κέγηζηε ηηκή. Δπίζεο, ην resonance ζε κία ηηκή γχξσ ζην 20% θάλεη 

ηνλ ήρν λα αθνχγεηαη πην «θνθηεξφο». Η ήπηα ρξήζε Compressor ζα δψζεη ζηνλ ήρν 

ελέξγεηα ζπκπηέδνληάο ηνλ θαηά κεξηθά dBs. Σν attack ηίζεηαη ζε κία κεζαία ηηκή, 

ψζηε λα πεξλάεη αλεπεξέαζηε ε αξρηθή αηάθα ηνπ ήρνπ θαη ην release ηίζεηαη ζε κία 

ζρεηηθά κηθξή ηηκή ψζηε ν Compressor λα κελ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο γηα πνιχ. Σν 

threshold ηίζεηαη έηζη ψζηε ην gain reduction λα είλαη 2-3dBs. 

 

ην θαλάιη εηζάγνπκε έλα EQ ψζηε λα απνθφςνπκε ηηο πνιχ ρακειέο ζπρλφηεηεο κε 

έλα low-cut θίιηξν θαη κε έλα θίιηξν ηχπνπ high-cut shelving απνθφπηνπκε ηηο 

πςειέο πνπ κπνξεί λα παξεκβαίλνπλ ζην θπξίσο ζπρλνηηθφ πεξηερφκελν άιισλ 

νξγάλσλ, φπσο θηζάξεο ή πιήθηξα. Πξφζζεηα, ζε έλα bus θαλάιη ππάξρεη έλα Reverb 

ηχπνπ Room κε decay πεξίπνπ 1sec θαη έλα EQ ηχπνπ high-pass ψζηε λα 

απνθφπηνληαη νη ρακειέο θαη ν ήρνο λα απνθηά ρψξν θαη δηαχγεηα. 

 

Η ηειεπηαία κνλάδα ζην effect chain ηνπ θαλαιηνχ είλαη έλαο Compressor, φπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ ηερληθή ηνπ Sidechain, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπρλνηηθή 

ζχγθξνπζε κπάζνπ-κπφηαο.   
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5.10. Γεκηνπξγία ερεηηθώλ effects (Sound FX) 
 
Όπσο πξναλαθέξακε ζε άιιε ελφηεηα, ηα ερεηηθά effects είλαη ζρεδφλ απαξαίηεηα 

ζηε House κνπζηθή. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ  effects ρξεηαδφκαζηε έλα synthesizer κε 

θαιφ ήρν, πνιιά είδε ηαιαλησηψλ, πνηθηιία ηχπσλ θίιηξσλ θαη επηζπκεηφ είλαη λα 

έρεη αξθεηέο επηινγέο δηακφξθσζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα παξνπζηαζηεί ν 

ηξφπνο δεκηνπξγίαο νξηζκέλσλ δεκνθηιψλ θαη ρξήζηκσλ effects, γηα ηελ παξαγσγή 

House θνκκαηηψλ.  

 

5.10.1.  Alarm wind-up (5.10.1 – ALARM WIND-UP.wav) 

Ο ήρνο απηφο, πνπ κηκείηαη ηνλ ήρν κηαο ζεηξήλαο ε νπνία επηηαρχλεη, 

ρξεζηκνπνηείηαη πνιιά ρξφληα ζηηο παξαγσγέο, εηδηθά γηα λα πξνζθέξεη αίζζεκα 

ππεξέληαζεο ζε breakdowns ή build-ups. 

 

Υξεζηκνπνηείηαη κία πξηνλσηή θπκαηνκνξθή, ε νπνία έρεη αξθεηέο αξκνληθέο θαη 

απηφ βνεζάεη ηνλ ήρν λα ζηαζεί επθνιφηεξα ζηε κίμε. Θα ζρεδηάζνπκε έλα midi-note 

κε δηάξθεηα φζε ρξεηαδφκαζηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν effect. Θέηνπκε attack, decay θαη 

release ζην 0, ελψ ην sustain ζην κέγηζην.  

 

Γηα λα θάλνπκε ηελ πξηνλσηή θπκαηνκνξθή λα αθνχγεηαη ζαλ ζεηξήλα, ζα ζέζνπκε 

έλαλ LFO κε θπκαηνκνξθή ηχπνπ ramp, λα δηακνξθψλεη ην ηνληθφ χςνο ηνπ 

ηαιαλησηή. ηε ζπλέρεηα ζέηνπκε έλα ρακειφ rate ζηνλ LFO ή επηιέγνπκε λα θάλεη 

ζπγρξνληζκέλεο ηαιαληψζεηο, κε ην ηέκπν ηνπ θνκκαηηνχ. Απμάλνληαο ην modulation 

depth ε δηακφξθσζε ηνπ ηνληθνχ χςνπο αξρίδεη λα γίλεηαη μεθάζαξε, ηδηαίηεξα αλ ε 

δηαθνξά ειάρηζηνπ θαη κέγηζηνπ μεπεξλάεη ηηο δχν νθηάβεο. 

 

Έπεηηα, κε ηε ρξήζε ηνπ Automation ζε δηάθνξεο παξακέηξνπο, φπσο ην LFO rate, 

θάλνπκε ην effect πην πνιχπινθν θαη εθθξαζηηθφ. Άιιεο παξάκεηξνη πνπ έρνπλ πνιχ 

ελδηαθέξνλ είλαη ην modulation depth θαη ην ηνληθφ χςνο ηνπ ηαιαλησηή. 

Πεηξακαηηδφκελνη κε ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο, θαηαιήγνπκε ζην πψο ζέινπκε λα 

εμειίζζεηαη ην effect. ην ηέινο πξνζζέηνπκε Reverb θαη Delay γηα λα δψζνπκε 

βάζνο θαη ρψξν ζην effect, ψζηε λα αθνπζηεί επηβιεηηθφ. 
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5.10.2.  The bomb (5.10.2 – THE BOMB.wav) 

Άιιν έλα δηαρξνληθφ ερεηηθφ effect είλαη ν ήρνο πνπ κνηάδεη κε έθξεμε ή 

πξφζθξνπζε. Απηφ ην θηλεκαηνγξαθηθνχ χθνπο effect δεκηνπξγείηαη κε ηε ρξήζε 

κηαο κπφηαο πνπ νδεγείηαη κέζα απφ κία κνλάδα Reverb. Καιφ είλαη ε κπφηα πνπ ζα 

επηιεγεί λα είλαη πινχζηα ζε κεζαίεο θαη πςειέο ζπρλφηεηεο, ψζηε φηαλ πεξάζεη 

κέζα απφ ην Reverb, ν ήρνο λα είλαη πην έληνλνο.  

 

Μπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε κε έλαλ Compressor αλ ε κπφηα ρξεηάδεηαη ελίζρπζε. 

Έπεηηα, γηα λα θάλνπκε ηελ κπφηα πην ηξαρηά βάδνπκε κεηά ηνλ Compressor έλα 

Distortion ή Overdrive. Απηφ βνεζάεη ζην λα αθνπζηεί ν ήρνο πνιχ θαιχηεξα κεηά ην 

Reverb, φπνπ ιφγσ ησλ πνιιψλ αξκνληθψλ, ζα έρνπκε πινχζην θάζκα πςειψλ 

ζπρλνηήησλ, κε απνηέιεζκα κηα καθξχηεξε θαη πην έληνλε νπξά ηνπ ήρνπ. Έηζη 

ζέηνπκε ην tone control ζε κία ζπρλφηεηα κέζα ζην θάζκα κεηαμχ 1-3kHz, γηα λα 

εληζρχζνπκε ηηο ςεινκεζαίεο ζπρλφηεηεο. 

 

Σν Reverb ζα καο παξέρεη ηελ ερεηηθή έθξεμε, νπφηε πξέπεη λα δηαιέμνπκε έλα ηχπν 

Reverb πνπ λα κπνξεί λα παξνκνηάζεη θάηη ηέηνην. Ο ηχπνο Hall κε κεγάιν decay ηεο 

ηάμεσο ησλ 5-10sec ιεηηνπξγεί πνιχ θαιά. Σν πφζν κεγάιν decay ζα έρνπκε, 

εμαξηάηαη απφ ην πφζν κεγάιε δηάξθεηα ζέινπκε λα έρεη ην ζπγθεθξηκέλν ερεηηθφ 

effect. Αλ ην Reverb έρεη ελζσκαησκέλν θίιηξν, ηφηε ην αλνίγνπκε γηα λα πεξάζνπλ 

φιεο νη πςειέο ζπρλφηεηεο. 

 

ην ηέινο ηεο δηάηαμεο ζα πξνζηεζεί έλα Limiter, ην νπνίν ζα βνεζήζεη ηνλ ήρν λα 

αθνπζηεί δπλαηφηεξνο θαη πην παρχο. Μηα ξχζκηζή ηνπ, ψζηε λα παξνπζηάδεη gain 

reduction ηεο ηάμεσο ησλ 2-3dbs είλαη ηδαληθή, ψζηε λα δψζεη ηελ ελίζρπζε πνπ 

ρξεηάδεηαη. 
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5.10.3.  Downshifter drop (5.10.3 – DOWNSHIFTER.wav) 

Ήρνη πνπ θζίλνπλ ηνληθά, είλαη ηδαληθνί γηα λα εηζάγνπλ ην ιεγφκελν breakdown, 

δειαδή ην ζεκείν ηνπ θνκκαηηνχ φπνπ ηνπιάρηζηνλ ηα βαζηθά ξπζκηθά ζηνηρεία 

απνπζηάδνπλ θαη θπξίσο ε κπφηα. Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ηέηνησλ ήρσλ, φκσο 

ην θνηλφ  ζηνηρείν ηνπο έηλαη θζίλνπζα πνξεία ηνπ ηνληθνχ χςνπο, απφ ηηο πςειέο 

ζηηο ρακειέο ζπρλφηεηεο. 

 

Γηα αξρή ζρεδηάδνπκε έλα midi-note, ψζηε λα έρεη ηε ρξνληθή έθηαζε πνπ ζέινπκε λα 

θαιχπηεη ην effect. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ ηαιαλησηή θαη ζα δηαιέμνπκε κηα 

θπκαηνκνξθή εκηηφλνπ. Γηα λα θάλνπκε ηνλ ήρν λα έρεη ζηαδηαθά απμαλφκελε 

έληαζε ζηελ αξρή θαη ζηαδηαθά θζίλνπζα ζην ηέινο, ζα ζέζνπκε ζηελ πεξηβάιινπζα 

πιάηνπο, ην attack θαη release ζην 66%, ελψ ηα decay θαη sustain ζην 100%. 

 

Υξεζηκνπνηψληαο έλαλ LFO πνπ ζα δηακνξθψλεη ην ηνληθφ χςνο ηνπ ηαιαλησηή ηνπ 

εκηηφλνπ, ζα δεκηνπξγήζνπκε ηε θζίλνπζα πνξεία ηνπ. Η θπκαηνκνξθή ηνπ LFO 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ε πξηνλσηή θαη κάιηζηα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ε 

θπκαηνκνξθή λα μεθηλάεη απφ ην κέγηζην. Δπίζεο ζηνλ ηαιαλησηή πξέπεη λα έρνπκε 

παηεκέλε ηελ ξχζκηζε retrigger, ψζηε θάζε θνξά πνπ παίδεη ε λφηα, ν LFO λα 

μεθηλάεη πάληα ηελ θπκαηνκνξθή ηνπ απφ ηελ αξρή, δειαδή απφ ην κέγηζην. Σν LFO 

rate επηιέγεηαη λα είλαη ζπγρξνληζκέλν κε ην ηέκπν ηνπ θνκκαηηνχ θαη παίξλεη ηέηνηα 

ηηκή φζν δηαξθεί θαη ε λφηα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζέινπκε ε θπκαηνκνξθή ηνπ LFO 

λα νινθιεξψλεηαη κία κφλν θνξά θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ήρνπ.  

 

Γηα λα γίλεη ην effect αθφκα πην ελδηαθέξνλ, κπνξνχκε κε έλαλ δεχηεξν LFO λα 

δηακνξθψζνπκε ην ηνληθφ χςνο ηνπ ηαιαλησηή. Απηφ ζα δεκηνπξγήζεη έλα επηπιένλ 

ερεηηθφ δξψκελν, φπνπ ν ήρνο, θαζψο ζα θζίλεη, ζα αθνχγεηαη ζαλ θειάεδηζκα ή ζαλ 

λα θνριάδεη. Γηα λα ην πεηχρνπκε, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα κεζαίαο ή γξήγνξεο 

ηαρχηεηαο ηξηγσληθή θπκαηνκνξθή ή εκίηνλν θαη ζα δψζνπκε κία κηθξή ηηκή ζην 

modulation depth ηεο ηάμεσο ηνπ 10% πεξίπνπ. Αλ ζέινπκε λα δψζνπκε πεξηζζφηεξε 

έκθαζε, κπνξνχκε λα θάλνπκε automation θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ δεχηεξνπ LFO. 

 

Πξνζζέηνληαο Chorus ή Flanger ζηε δηάηαμε, ζα δηεπξχλνπκε ηε ζηεξενθσληθή 

εηθφλα θαη κε έλα stereo Delay ζα δψζνπκε φγθν ζην effect. ην ηέινο κε έλα Reverb 
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ηχπνπ Hall ζα πξνζδψζνπκε επηπιένλ ρψξν ζην effect, ζέηνληαο ην decay 2-5sec θαη 

ην wet/dry mix κεηαμχ 33-50%. Δάλ επηζπκνχκε λα πξνζδψζνπκε επηπιένλ θίλεζε 

ζηνλ ήρν κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε έλα Auto-panner. 

 

5.10.4.  White noise crash (5.10.4 – WHITE NOISE CRASH.wav) 

Σέηνηνπ είδνπο ήρνη δεκηνπξγνχληαη κε νπνηνδήπνηε synthesizer έρεη ηαιαλησηή 

ζνξχβνπ. ρεδηάδνπκε έλα midi-note αμίαο νγδφνπ θαη ζέηνπκε ηα attack θαη sustain 

ζην ειάρηζην, ην decay ζην 50% θαη ην release ζην 25%. Οη ξπζκίζεηο απηέο δίλνπλ  

ζηνλ ήρν έληνλν ρηχπεκα ζηελ αξρή θαη ζηαδηαθή εμαζζέληζε ηνπ ζην ρξφλν. 

 

Γξνκνινγνχκε ην ζήκα ζην low-pass θίιηξν ηνπ synthesizer θαη δηαιέγνπκε θιίζε 

απνθνπήο 24db/oct. Θέηνπκε ην resonance ζην 33% πεξίπνπ θαη ρακειψλνπκε ηελ 

ζπρλφηεηα απνθνπήο ηνπ θίιηξνπ κέρξη λα ηαηξηάμεη ν ήρνο ζηε κίμε, πξνζέρνληαο 

φκσο λα έρνπκε θαηέβεη ρακειφηεξα απφ ην θάζκα ησλ πςειψλ ζπρλνηήησλ, ψζηε 

ην effect λα κελ αθνχγεηαη ελνριεηηθφ φηαλ ζα αθνχγεηαη δπλαηά ζε θάπνην κεγάιν 

ερνζχζηεκα. 

 

Με έλα αλσδηαβαηφ θίιηξν απνθφπηνπκε ηηο ρακειέο ζπρλφηεηεο έσο ηα 200Hz 

πεξίπνπ θαη παξάιιεια κε έλα θίιηξν ηχπνπ shelving ζα  δψζνπκε κεγάιε ελίζρπζε, 

έσο θαη 15db, ζηηο ζπρλφηεηεο απφ 4kHz θαη πάλσ. Απηφ δελ επεξεάδεη ηηο πςειέο 

ζπρλφηεηεο πνπ απνθφςακε πξηλ. 

 

Υξεζηκνπνηψληαο έλα stereo widener δηεπξχλεηαη ε ζηεξενθσληθή εηθφλα ηνπ ήρνπ, 

κε απνηέιεζκα λα γίλεη πην νγθψδεο θαη λα θαιχςεη κεγάιν κέξνο ηνπ ρσξηθνχ 

θάζκαηνο. Σέινο, ζα πξνζζέζνπκε έλα Reverb, θαηά πξνηίκεζε ηχπνπ Hall, θαη ζα 

ην ξπζκίζνπκε κε decay 5-7sec θαη pre-delay 35ms πεξίπνπ. Δπίζεο, ην κέγεζνο ηνπ 

Reverb πξέπεη λα είλαη κεζαίν ή κεγάιν θαη φια ηα ξπζκηζηηθά ηνπ modulation θαη ην 

diffusion ζην κέγηζην. 

 

Γηα λα γίλεη ην effect αθφκα πην ελδηαθέξνλ, ρξεζηκνπνηνχκε έλαλ Compressor κε 

είζνδν ηνπ Sidechain ηε κπφηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε έληαζε ηεο νπξάο ηνπ Reverb 

απμνκεηψλεηαη ζην ξπζκφ ηνπ θνκκαηηνχ. 
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5.10.5.  White noise riser (5.10.5 – WHITE NOISE RISER.wav) 

Σν riser σο ερεηηθφ effect ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξναλαγγείιεη έλα γεγνλφο. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο απνηειεί κέξνο ηνπ build-up θαη ηνπνζεηείηαη αθξηβψο πξηλ 

επαλέιζεη ν ξπζκφο ηνπ θνκκαηηνχ ζε πιήξε εμέιημε, κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαη 

θπξίσο ε κπφηα. 

 

ρεδηάδνπκε έλα midi-note δηάξθεηαο, αλάινγεο κε απηήλ πνπ ζέινπκε λα δηαξθέζεη 

ην ερεηηθφ effect θαη ζηελ πεξηβάιινπζα πιάηνπο ηνπ ηαιαλησηή ιεπθνχ ζνξχβνπ 

ζέηνπκε ην sustain ζην 100%, ελψ ηα ππφινηπα ζην ειάρηζην. Γηα λα δψζνπκε ηελ 

αίζζεζε θίλεζεο ηνπ ήρνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζπρλφηεηα απνθνπήο ηνπ low-

pass θίιηξνπ ηνπ synthesizer. Αλ ζέινπκε ην effect λα κελ έρεη πνιχ  φγθν, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλα band-pass θίιηξν θαη κε ηελ πξνζζήθε resonance κπνξνχκε λα 

δψζνπκε ηνληθφ χςνο ζηνλ ζφξπβν, αλάινγα κε ην πνχ έρνπκε ηνπνζεηήζεη ηε 

ζπρλφηεηα απνθνπήο. 

 

Κάλνληαο Automation ηε ζπρλφηεηα απνθνπήο θαη ζρεδηάδνληαο ηελ πην απιή θίλεζή 

ηεο, απφ θιεηζηφ θίιηξν έσο ηειείσο αλνηθηφ, δίλνπκε ηελ αίζζεζε φηη θάηη 

πιεζηάδεη ή αλεβαίλεη. Πξνζζέηνληαο Reverb εμνκαιχλνπκε ην ιεπθφ ζφξπβν θαη 

βνεζάκε ην effect λα κπεη ζηε κίμε. Έλα decay time κεξηθψλ δεπηεξνιέπησλ είλαη 

ηδαληθφ, ελψ έλα high-pass θίιηξν κε Automation ζηε ζπρλφηεηα απνθνπήο, ην νπνίν 

ζα αλεβαίλεη παξάιιεια κε ην πξνεγνχκελν Automation, εληζρχεη ηελ αίζζεζε φηη 

θάηη αλεβαίλεη ή πιεζηάδεη. 

 

5.10.6.  Build-up Reverb (5.10.6 – BUILD-UP REVERB.wav) 

Η ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα build-up ζε έλα 

θνκκάηη θαη επηηπγράλεηαη εθφζνλ έρνπκε νινθιεξσκέλε κίμε θαη ηελ έρνπκε θάλεη 

bounce. Έηζη, έρνληαο ηε κίμε ζε έλα θαλάιη, θφβνπκε ην ζεκείν πνπ επηζπκνχκε λα 

εθαξκνζηεί ην effect θαη ην κεηαθέξνπκε ζε έλα λέν θαλάιη. 

 

ην λέν θαλάιη εηζάγνπκε έλα Reverb ηχπνπ Hall θαη ξπζκίδνπκε ην decay πεξίπνπ 

ζηα 3sec. Έπεηηα αλαζέηνπκε ζε automation ην wet/dry mix ηνπ Reverb, έηζη ψζηε 

αξρηθά λα είλαη 100% dry θαη ζην ηέινο 100% wet. Πξνζζέηνληαο ζην θαλάιη έλα 
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high-pass θίιηξν θαη αλαζέηνληαο ζε Automation ηε ζπρλφηεηα απνθνπήο, 

επηηπγράλνπκε ηε ζηαδηαθή αθαίξεζε ησλ ρακειψλ ζπρλνηήησλ, θπξίσο ηεο κπφηαο. 

Έηζη, πξνο ην ηέινο ηνπ θνκκαηηνχ απηνχ, ζα δεκηνπξγεζεί αληίζεζε κεηαμχ ηνπ 

build-up θαη ηνπ θαλνληθνχ κέξνπο ηεο κίμεο, φπνπ ππάξρεη θαλνληθά ε κπφηα. 

 

5.10.7.  Reversed mix (5.10.7 – REVERSED MIX.wav) 

Μεξηθά effects, φπσο ην πξνεγνχκελν, είλαη επθνιφηεξν λα δεκηνπξγεζνχλ φηαλ έρεη 

νινθιεξσζεί ε κίμε ηνπ θνκκαηηνχ θαη έρνπκε ηελ ηειηθή ζηεξενθσληθή κίμε. Έλα 

αθφκα effect είλαη ην reversed mix, φπνπ έλα κνπζηθφ κέηξν ην αληηζηξέθνπκε γηα λα 

δεκηνπξγήζεη έλα σξαίν break ζην θνκκάηη. 

 

Με ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ πνπ καο παξέρεη ην ινγηζκηθφ καο, θφβνπκε έλα 

κνπζηθφ κέηξν απφ ηε κίμε, εθεί πνπ ζέινπκε λα εθαξκνζηεί ην effect, θαη ην 

αληηζηξέθνπκε (reverse). Αλ ην αληεζηξακκέλν θνκκάηη πνπ δεκηνπξγήζακε 

αθνχγεηαη ιίγν εθηφο ξπζκνχ, ην κεηαθηλνχκε ρξνληθά, κέρξη λα αθνχγεηαη ζσζηά. 

 

Πξνζζέηνπκε έλα low-pass θίιηξν θαη αλαζέηνπκε ζε Automation ηε ζπρλφηεηα 

απνθνπήο, έηζη ψζηε κφλν ην κέηξν απηφ λα θζίλεη απφ ηηο πςειέο ζπρλφηεηεο έσο 

ηηο ρακειέο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
 
Η House κνπζηθή, πνπ αξρηθά ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο θαη πεξηζσξηαθή, 

θαζψο είρε πεξηνξηζκέλν αθξναηήξην θαη αθνπγφηαλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, 

πέηπρε ηειηθά λα είλαη κία κνπζηθή αξθεηά δεκνθηιήο. Έγηλε κεγάιν θνκκάηη ηεο 

παγθφζκηαο κνπζηθήο βηνκεραλίαο, ελψ εηζήιζε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν αιιά θαη ηε 

δηαθήκηζε. Παξάιιεια δηαπηζηψλεηαη φηη, ε House είλαη κία ζπλερψο εμειηζζφκελε 

κνπζηθή. Απηφ νθείιεηαη ζηα ηερλνινγηθά κέζα πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά 

θαζψο, φζν εμειίζζεηαη ε κνπζηθή ηερλνινγία, ηφζν ζα βξίζθνληαη λένη ηξφπνη ηεο 

κνπζηθήο απφδνζεο, ηεο έθθξαζεο, ηεο ζχλζεζεο θαη ησλ ηερληθψλ κνπζηθήο 

παξαγσγήο. Αθφκα, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, ελψ νπζηαζηηθά φια ηα είδε ηεο House 

κνπζηθήο κνηξάδνληαη ζρεδφλ ηελ ίδηα κεζνδνινγία, ηα ίδηα δνκηθά ζηνηρεία θαη ηηο 

ίδηεο ηερληθέο παξαγσγήο, εληνχηνηο, νξηζκέλεο ιεπηνκέξεηεο είλαη αξθεηέο γηα λα 

γίλεη δηαθξηηή ε δηαθνξά ηνπ θάζε ππνείδνπο ηεο κνπζηθήο απηήο, φπσο αλαιχζακε 

ζηηο ζειίδεο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη, εηδηθφηεξα, ζηα παξαδείγκαηα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ.- 

 

 
 

Λαέξηεο ακαξάθεο 
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