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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η ηερλνινγία ζηελ επνρή πνπ δνχκε επεξξεάδεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο
δσήο καο θαη ε κνπζηθή αλακθίβνια δε ζα απνηεινχζε εμαίξεζε.
Έηζη ε κεηάβαζε ηεο κνπζηθήο απφ ηελ παξαδνζηαθή ζηα πην ζχγρξνλα είδε θαη
κεηέπεηηα ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή κπνξεί λα κελ ήηαλ αξρηθά επξέσο απνδεθηή,
αιιά θαζψο νη θαηξνί εμειίζζνληαη θαη άλζξσπνη απφ ην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο πνπ
ζρεηίδνληαλ κε ηε κνπζηθή άξρηζαλ λα εθδειψλνπλ ηα “παξάμελα” ελδηαθέξνληά
ηνπο, πήξαλ ην ζάξξνο λα πεηξακαηηζηνχλ κε κεραλέο θαη λα παξάγνπλ ήρν!
Κάπσο έηζη ν λένο απηφο θιάδνο εκθαλίζηεθε ζηελ επηθάλεηα θαη θέξδηδε νινέλα
ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ, κε πξψηνπο έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο ζπλζέηεο γηα
ηνπο εμήο ιφγνπο:
-Τπάξρεη πιένλ ε δπλαηφηεηα άκεζεο αλαπαξαγσγήο ηνπ θνκκαηηνχ πνπ κφιηο έρεη
γξαθεί.
-Σν πξσηφγλσξν άθνπζκα ησλ ήρσλ απηψλ ήηαλ γηα θάπνηνπο δεηνχκελν, αθνχ
θπζηθά φξγαλα δελ κπνξνχλ λα παξάγνπλ θάηη αληίζηνηρν.
Αξρηθά εκθαλίζηεθε ην theremin, κία εθεχξεζε ηνπ Lev Sergeevich Termen, πνπ
αλ θαη έθαλε εληππσζηαθή εηζαγσγή ζην ρψξν, μεπεξάζηεθε ιφγσ ηεο δπζθνιίαο
ζηε ρξήζε ηνπ.
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ηνπ theremin ν Maurice Martenot θαηαζθεπάδεη
ην Ondes Martenot, ην νπνίν γλψξηζε κεγάιε επηηπρία, δηφηη φληαο πιεθηξνθφξν
ήηαλ πνιχ πην εχθνιν ζην παίμηκν γηα ηνπο κνπζηθνχο.
Η ειεθηξνληθή κνπζηθή απνθηά ην θνηλφ ηεο θαη ην πξψην ακηγψο ειεθηξνληθφ
θνκκάηη βγαίλεη ζηε κηθξή νζφλε. Ο ιφγνο γηα ην εηζαγσγηθφ ζέκα ηνπ Dr. Who!, ηεο
δεκνθηιέζηαηεο βξεηαληθήο ζεηξάο πνπ έθαλε ηελ κνπζηθή απηή λα απνηππσζεί ζηνλ
θφζκν σο “εμσθνζκηθή”, ελψ απηή ε εληχπσζε αιιάδεη αξγφηεξα κε ηελ παξαγσγή
ηνπ δίζθνπ “Switched-On Bach“ κε δηαζθεπέο έξγσλ ηνπ Μπαρ γηα synthesizers απφ
ηνλ Walter Carlos.
Η ηερληθή ηνπ „Musique Concrete„ έρεη κεγάιε απήρεζε ζηνπο κνπζηθνχο νη νπνίνη
παξάγνπλ ειεθηξνληθή κνπζηθή “πεηξάδνληαο” απιά θπζηθνχο ήρνπο.
Γεηιά-δεηιά, κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θάπνηνη
αξρίδνπλ λα πεηξακαηίδνληαη θαηαζθεπάδνληαο synthesizer ζην κέγεζνο ελφο
νιφθιεξνπ δσκαηίνπ, πξάγκα πνπ θαζηζηά πεξηνξηζκέλν ην θνηλφ ηνπο. “Λπηξσηήο”
ζην κείδσλ απηφ ζέκα παξνπζηάδεηαη ν Robert Moog, ν νπνίνο αθήλεη αλεμίηειε ηε
ζθξαγίδα ηνπ ζην ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο. Δπίζεο, επφκελνο ζηαζκφο ζηελ
ηζηνξία ηεο εμέιημεο ησλ ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ, είλαη ην Fairlight Sampler CMI,
πξφγνλνο ησλ digital samplers, ςεθηαθέο κνξθέο ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχκε αθφκα
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θαη ζήκεξα.
Καζψο ην λέν απηφ είδνο άξεζε φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηνπο κνπζηθνχο πνπ
αλαδεηνχλ ηελ θαηλνηνκία, έγηλε επξέσο γλσζηφ, ελψ απφ ηφηε θαη πέξα,
ζπγθξνηήκαηα φπσο νη Tangerine Dream, Brian Eno, David Bowie θαη Kraftwerk ην
έθαλαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζηηο κάδεο.
Η εμέιημε ηεο κνπζηθήο απηήο αλά ηνλ θφζκν ζήκαηλε ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηεο
ζε δηάθνξα είδε, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπο θαη ην ερεηηθφ άθνπζκα.
ήκεξα, έρνπκε πξνζαξκφζεη ηελ ηερλνινγία απηή ζε πνιιά αθφκε φξγαλα
πξνθεηκέλνπ λα ζπλδπάζνπκε ηνλ ειεθηξνληθφ ήρν κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε
νξγάλνπ.
Ιζηοπική αναδπομή ζηην ηλεκηπονική μοςζική
Η εμθάνιζη ηος theremin
Σν theremin, ή αιιηψο aetherphone/etherphone θαη thereminophone, είρε ηελ ηηκή
λα είλαη ην πξψην φξγαλν πνπ καο εηζήγαγε ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή, ελψ ήηαλ
αξρηθά πξντφλ κηαο έξεπλαο πάλσ ζηνπο αληρλεπηέο απφζηαζεο πνπ
ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηε Ρψζηθε θπβέξλεζε. Σν εθεχξε ν Lev Sergeevich Termen
(1896 – 1993, γλσζηφο ζηε δχζε σο Léon Theremin), έλαο λεαξφο επηζηήκνλαο θαη
ηζειίζηαο, κεηά ην μέζπαζκα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηε Ρσζία, ην 1920. ηε
ζπλέρεηα, αθνχ πεξηφδεπζε ζηελ Δπξψπε πξνθεηκέλνπ λα πνπιήζεη ηελ εθεχξεζή
ηνπ ρσξίο απνηέιεζκα, νδεγήζεθε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, φπνπ ηελ θαηνρχξσζε
κε δίπισκα επξεζηηερλίαο ην 1928.
Σν φξγαλν απνηειείηαη απφ δχν κεηαιιηθέο θεξαίεο πνπ αληρλεχνπλ ηελ θίλεζε ησλ
ρεξηψλ, ειέγρνληαο απφ ηηο ηαιαληψζεηο ηνπο ηε ζπρλφηεηα κε ην έλα ρέξη θαη ηελ
έληαζε κε ην άιιν, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα παίδεηαη ρσξίο επαθή. Σα ειεθηξνληθά
ζήκαηα έπεηηα, αθνχ εληζρπζνχλ, ζηέιλνληαη ζ' έλα ερείν θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν
νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ήρνπ.
Υάξε ζηελ ηδηαίηεξε, απφθνζκε ρξνηά ηνπ, πνπ ζε κεξηθνχο κνηάδεη κε πςίθσλν
θαη ζε άιινπο κε εμσγήηλν άθνπζκα θέξδηζε γξήγνξα ηηο εληππψζεηο. Παξνχζα ζηα
πξψηα βήκαηα ηνπ αηζεξφθσλνπ πξνο ηελ δηεζλή αλαγλψξηζε ήηαλ ε Clara
Rockmore (1911 – 1998),βηξηνπφδνο ζεξεκηλίζηξηα πνπ ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ
εθεπξέηε ζην μεθίλεκά ηνπ θαη ζεσξείηαη κία απ'ηηο ιακπξφηεξεο πξνζσπηθφηεηεο
ηνπ νξγάλνπ.
Αλάκεζα ζηνπο ζπλζέηεο πνπ έγξαςαλ κνπζηθή γηα theremin είλαη θαη νη
Bohuslav Martinů, Percy Grainger, Christian Wolff, Joseph Schillinger, Moritz
Eggert, Iraida Yusupova, Jorge Antunes, Vladimir Komarov, Anis Fuleihan θαη Fazıl
Say.
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Ο κνπζηθφο Jean Michel Jarre ην ρξεζηκνπνίεζε ζηηο ζπλαπιίεο ηνπ Oxygen In
Moscow θαη Space of Freedom, ελψ έθαλε κηα κηθξή παξνπζίαζε απ' ηε δσή ηνπ
Léon Theremin.
Ο Jimmy Page απφ ηνπο Led Zeppelin ρξεζηκνπνίεζε πνηθηιία απφ theremin θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ εκθαλίζεσλ "Whole Lotta Love" θαη "No Quarter" , φπσο επίζεο θαη
γηα ην soundtrack ηεο ηαηλίαο Death Wish II πνπ θπθινθφξεζε ην 1982. Οκνίσο
έπξαμε θαη ν Brian Jones απφ ηνπο Rolling Stones ζηα άικπνπκ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο
ηνπ 1967 "Between the Buttons" θαη "Their Satanic Majesties Request".
Σν αηζεξφθσλν δελ πεξηνξίζηεθε φκσο κφλν ζηα παξαπάλσ είδε. Ο ζπλζέηεο
Dmitri Shostakovich ήηαλ απ' ηνπο πξψηνπο πνπ επέθηεηλαλ ην ξεπεξηφξηφ ηνπ θαη ζε
νξρεζηξηθά θνκκάηηα.
Με ην πέξαο ηνπ 2νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ην πέξαζκα ηνπ ελζνπζηαζκνχ πνπ
ζπλφδεπε απηή ηελ αλαηξεπηηθή θαηλνηνκία ζηελ Ακεξηθή, ην theremin έπεζε ζε
αρξεζηία, θαζψο ηα λέα ειεθηξνληθά φξγαλα πνπ εηζήρζεζαλ ήηαλ πνιχ πην εχθνια
ζηε ρξήζε γηα ηνπο κνπζηθνχο. Χζηφζν, ζπλέρηζε λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ
αηφκσλ πνπ αζρνινχληαλ κε ηα ειεθηξνληθά σο ρφκπη. Έλαο απ' απηνχο ηνπο ιάηξεηο
ησλ ειεθηξνληθψλ εηδψλ, ν Robert Moog, άξρηζε λα θαηαζθεπάδεη theremins ελψ
αθφκα θνηηνχζε ζην γπκλάζην. Με απηή ηνπ ηε ζπλερή αζρνιία θέξδηζε ζεκαληηθέο
εκπεηξίεο πνπ αξγφηεξα ηνλ νδήγεζαλ ζηελ κεγάιε ηνπ επηηπρία, έλα πξσηνπνξηαθφ
ζπλζεηεηή, ην moog.
Ο Léon Theremin παξνπζηάδνληαο ηελ εθεχξεζή ηνπ:
http://www.youtube.com/watch?v=w5qf9O6c20o
Σα ππώιμα ζηάδια ηηρ ηλεκηπονικήρ μοςζικήρ
Χο εμέιημε ηνπ theremin, παξφκνηα ηερλνινγία εθαξκφζηεθε ζην Ondes Martenot
απφ ηνλ Maurice Martenot (1898 – 1980) ην 1928. Χο εθ ηνχηνπ, ην αξρηθφ ζρέδην
είρε παξφκνην ήρν κε ηνλ πξφγνλφ ηνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα νη δπλαηφηεηέο ηνπ
βειηηψζεθαλ φηαλ πξνζηέζεθαλ ρεηξηζηήξηα ρξνηάο θαη ερεία δηαθνξεηηθήο
ηερλνινγίαο. Οη κπζηεξηψδεο ακθηηαιαληεπφκελεο λφηεο ηνπο νθείινληαλ ζηηο
κεηαβνιέο ηεο ζπρλφηεηαο ηεο ηαιάλησζεο ζηνπο ζσιήλεο θελνχ.
Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ λένπ απηνχ νξγάλνπ ήηαλ φηη ζαλ
πιεθηξνθφξν δελ πξνυπέζεηε θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα ζην παίμηκφ ηνπ πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηε δεκνθηιή ζηάζε κε ηελ νπνία αληηκεησπίζηεθε απφ ηνπο κνπζηθνχο.
Ήρνη απηνχ ηνπ νξγάλνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηειενπηηθή ζεηξά ηνπ 1960 Star
Trek, φπσο θαη ζε λεφηεξεο ερνγξαθήζεηο απφ ζπγθξνηήκαηα φπσο Radiohead θαη
Brian Ferry.
Η παξαγσγή ηνπ νξγάλνπ ζηακάηεζε ην 1988, αιιά δηδάζθεηαη αθφκα ζε πνιιά
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σδεία ζηε Γαιιία. Παξ' φια απηά, ν Jean-Loup Dierstein, κε ηε βνήζεηα ηνπ γηνπ ηνπ
Maurice Martenot, θάλεη παξάγεη έλα φξγαλν επηζήκσο νλνκαζκέλν ondes Martenot
απφ ην 2008, ην νπνίν έρεη βαζηζηεί ζρεδηαζηηθά ζην ηειεπηαίν κνληέιν πξηλ ηε
δηαθνπή ηνπ απζεληηθνχ.
Ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '40 ε ειεθηξνληθή κνπζηθή θεξδίδεη έδαθνο
κε θάπνηνπο κνπζηθνχο λα εηδηθεχνληαη απνθιεηζηηθά ζην είδνο. Σν δεπγάξη Louis
θαη Bebe Barron δεκηνπξγεί έλα studio ζηελ Ακεξηθή ζην νπνίν ερνγξαθνχλ κφλν
ειεθηξνληθνχο κνπζηθνχο, φπσο ν John Cage. Μία απφ ηηο γλσζηφηεξεο δνπιεηέο
ηνπο ήηαλ ε ηαηλία “Forbidden Planet” ηνπ 1956 ζηελ νπνία μερψξηδε ε θσλή ηνπ
ξνκπφη θαη ηεο Annie Francis. Σν “κπζηηθφ ηεο ζπληαγήο” ηνπο δε, ήηαλ πσο δελ
αξθνχληαλ απιά ζηελ αξρηθή ερνγξάθεζε, αιιά επεμεξγάδνληαλ ηε καγλεηηθή
ηαηλία ζηελ νπνία έγξαθαλ θφβνληαο θαη ζβήλνληαο κέξε ηεο θη έηζη θαηέιεγαλ λα
έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο πιηθφ παληειψο θαηλνχξγην.
πλερίδνληαο κε ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ειεθηξνληθήο κνπζηθήο δε ζα κπνξνχζακε
λα παξαιείςνπκε ην μαθνπζηφ πηα εηζαγσγηθφ ζέκα ηεο βξεηαληθήο ζεηξάο Dr. Who!
, πνπ ππήξμε ην “πνδαξηθφ” ζηελ εηζαγσγή κνπζηθήο απνηεινχκελεο πιήξσο απφ
ειεθηξνληθά φξγαλα ζηελ ηειεφξαζε. Η ζχλζεζε ηνπ ζέκαηνο απνδίδεηαη ζηνλ Ron
Geainer, αιιά ηελ εμαηξεηηθή κνπζηθή πιαηζίσζε πνπ ραξαθηεξίδεη ην θνκκάηη
δηακφξθσζε ε Delia Derbyshire, πνιχ γλσζηή ζηνπο θχθινπο ησλ ιάηξεσλ ηνπ
είδνπο, ρξεζηκνπνηψληαο loops θαη test oscilators, φπσο θαη δηάθνξα αθφκα εθέ θαη
νδεγψληαο καο ζε απηφ ην απνηέιεζκα:
http://www.youtube.com/watch?v=8NPJ6GMXM3E

Καη' φπσο θαίλεηαη, ε θχξηα ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο ζε ηαηλίεο θαη
ζεηξέο κε πεξηερφκελν επηζηεκνληθήο θαληαζίαο πνπ ζπλδχαδαλ ην “εμσγήηλν”
ζηνηρείν, είλαη απφιπηα αιιειέλδεηε κε ηελ εληχπσζε πνπ ζρεκάηηζε ην επξχ θνηλφ
γηα ην λέν απηφ είδνο, δειαδή ηελ αίζζεζε ηνπ “εμσθνζκηθνχ”. Απηφ έκειιε λα
αιιάμεη κε παξαγσγή ηνπ δίζθνπ “Switched-On Bach“ κε δηαζθεπέο έξγσλ ηνπ
Μπαρ γηα synthesizers απφ ηνλ Walter Carlos (θαη αξγφηεξα Wendy Carlos), ζηνλ
νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά ζπλζεηεηέο ηεο εηαηξίαο Moog.
Γείγκα δηαζθεπήο ηνπ Μπαρ γηα synthesizer:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=73iYaoXBzVY

Παξακέλνληαο ζηε δεθαεηία ηνπ '40, παξάιιεια κε ηελ επξεία ρξήζε ηεο
κπνκπίλαο (reel-to-reel tape recorder), κηα λέα ηερληθή κε φλνκα „Musique Concrete„
αξρίδεη λα αλαπηχζεηαη απφ ηνλ Γάιιν ζπλζέηε θαη ξαδηνθσληθφ παξαγσγφ Pierre
Schaeffer . „Musique Concrete„ ζπλνπηηθά, ήηαλ ε ηερληθή ηνπ ζπλδπαζκνχ θπζηθψλ
ήρσλ απφ ζνξχβνπο, εξγνζηάζηα, νκηιίεο θ.ι.π., θαη φρη ηερλεηψλ πνπ έρνπλ
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δεκηνπξγεζεί απφ ειεθηξνληθά θπθιψκαηα θαη ππνινγηζηέο, ερνγξαθεκέλσλ κε
κπνκπίλα θαη παξακνξθσκέλσλ κε εθέ φπσο delay, reverb, distortion.
Η ηερληθή απηή εμαθνινχζεζε λα είλαη δεκνθηιήο θαη αξγφηεξα ζηηο δεθαεηίεο
ηνπ '60 θαη ηνπ '70. Γείγκαηα έξγσλ άμησλ αθξφαζεο είλαη ησλ Beatles ηα Tomorrow
Never Know, Revolytion No. 9, Being for the Benefit of Mr. Kite αιιά θαη άικπνπκ
απφ ηνπο Pink Floyd φπσο ηα εμαηξεηηθά “Umma Gumma“, “Dark Side of the Moon“,
αιια θαη ην “Lumpy Gravy” ηνπ Frank Zappa.
Musique Concrete:
http://www.youtube.com/watch?v=c4ea0sBrw6M
Σεσνολογική εξέλιξη ηων synthesizer
Γχξσ ζην 1957, κε ηελ άθημε ησλ πξψησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ αξρίδνπλ
ηα πεηξάκαηα ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή κε ππνινγηζηή, κε δεδνκέλν πάληα έλα
κεγάιν βαζκφ δπζθνιίαο, αθνχ βξηζθφκαζηε αθφκα ζηελ επνρή πνπ έλαο Η/Τ
θαηαιακβάλεη ην ρψξν ελφο νιφθιεξνπ δσκαηίνπ. Έξγν πνιχηηκν γηα ηελ πνξεία
απηνχ ηνπ “παληξέκαηνο” αθήλεη ν Max Mathews (1926 – ) κε ηελ αλάπηπμε ηνπ
κνπζηθνχ πξνγξάκκαηνο
“Music 1”, ηνλ παηέξα ησλ ςεθηαθψλ κνπζηθψλ
πξνγξακκάησλ ηεο επνρήο καο.
ηελ θνξχθσζε ηεο ηαηλίαο ηνπ Stanley Kubric “2001: A Space Odyssey” γίλεηαη
ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο ηνπ Max Mathews γηα λα παξνπζηαζηεί κηα δηαθνξεηηθή
έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ ηνπ 1800, Daisy Bell. Δπίζεο έρνπκε θαη ηελ ςεθηαθή θσλή
ηνπ ππνινγηζηή HAL, κηα ηερληθή πνπ πξσηνζηάηεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
‟60.
Δπίζεο ηελ ίδηα ρξνληά παξνπζηάδεηαη θαη ην πξψην πξνεγκέλν synthesizer κε ην
φλνκα “RCA MK II Sound Synthesizer“, βειηησκέλν ζε ζρέζε κε ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ
πνπ θπθινθφξεζε ην 1955, κε ηε δηαθνξά φηη είρε εγθαηεζηεκέλν θαη έλα sequencer
πνπ κπνξνχζε λα αλαπαξάγεη κηα κνπζηθή εθηέιεζε. Απηφ ην νγθψδεο κεράλεκα
εδξαηψζεθε ζην Columbia-Princeton Electronic Music Center ζηελ Νέα Τφξθε, φπνπ
παξακέλεη αθφκα θαη ζήκεξα, ην ίδην κέξνο ζην νπνίν ν Robert Moog εξγαδφηαλ γηα
θάπνην δηάζηεκα. Δθείλε ηελ επνρή, πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο αηφκσλ είρε πξφζβαζε
ζηα synthesizers, γεγνλφο πνπ νθεηιφηαλ ζηε ζπλήζε εγθαηάζηαζή ηνπο ζε
εξγαζηήξηα κειεηψλ θαη παλεπηζηήκηα, ιφγσ φγθνπ.
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Εηθόλα 1: Ο Milton Babbitt κπξνζηά ζε έλα "RCA MK II Sound Synthesizer"

Moog synthesizers: Σο μεγάλο βήμα
Όπσο είπακε παξαπάλσ ην ππεξβνιηθά κεγάιν κέγεζνο ησλ synthesizer
θαζηζηνχζε αδχλαηε ηε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο θνηλνχο ζλεηνχο. Σν ηερληθφ απηφ θελφ
αλέιαβε λα θαιχςεη ν ζξπιηθφο Robert Moog (1934 – 2005). Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ
πξψησλ θαηαζθεπψλ ηνπ ήηαλ ν ηξφπνο πνπ νη κηθξνί εληζρπηέο θαη νη επεμεξγαζηέο
ήρνπ έπξεπε λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ηειεθσληθψλ θαισδίσλ πξνθεηκέλνπ
λα παξάγνπλ ήρν. Μπνξεί θάηη ηέηνην λα κελ ήηαλ φ,ηη πην βνιηθφ, αιιά ζίγνπξα ν
Moog ζπλέβαιε ζηελ παξάθακςε ηνπ εκπνδίνπ ηεο θνξεηφηεηαο.
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Εηθόλα 2: Robert Moog

Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ γεγνλφο ζηελ πξνψζεζε ηελ Moog synthesizers ήηαλ ν
δίζθνο ηνπ Walter Carlos “Swithed-On-Bach” πνπ πξναλαθέξακε, θαζψο ην θνηλφ
παξαδφμσο ελζνπζηάζηεθε κε ην ζπλδπαζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζηνηρείνπ κε ηελ
θιαζζηθή κνπζηθή. Απηφ φκσο ην έξγν απαηηνχζε ηδηαίηεξε πξνεξγαζία, αθνχ ηα
θνκκάηηα ηνπ Μπαρ ήηαλ πνιπθσληθά, ελψ ηα synthesizer πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
κνλνθσληθά. Απηφ αλάγθαζε ηνλ Carlos λα ρσξίζεη ηελ παξηηηνχξα κε ζπγθεθξηκέλν
ηξφπν θαη λα παίδεη κηα κεισδία θάζε θνξά, έηζη ψζηε φηαλ ηηο έλσλε λα αθνχγνληαλ
φιεο νη λφηεο ηεο ζχλζεζεο.
Ο επφκελνο ζηαζκφο ζηελ ηζηνξία ησλ Moog synthesizers ήηαλ ην minimoog,
έλαο κηθξφο θαη θνξεηφο ζπλζεηεηήο πνπ πξφζθεξε λένπο (θαη κπάζνπο) ήρνπο ζηνπο
κνπζηθνχο πνπ ιαηξεχηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη θαη ζήκεξα. Αθφκε θαη ζηηο
κέξεο καο ηα ζπλαληάκε ζε ζχγρξνλεο ζπλαπιίεο θαη studio αλά ηνλ θφζκν.
Πξνζπαζψληαο λα θιέςνπλ ιίγν απφ ηελ θήκε θαη ράξε απηψλ ησλ θαηαπιεθηηθψλ
ειεθηξνληθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, εηαηξίεο φπσο Roland, Korg θαη Sequential
Circuits μεθίλεζαλ ηελ παξαγσγή ησλ δηθψλ ηνπο synthesizer. Δθείλε ηελ πεξίνδν
γελλήζεθε ε ειεθηξνληθή κνπζηθή ππνθνπιηνχξα.
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Εηθόλα 3: Minimoog synthesizer

Νηνθηκαληέξ γηα ηνλ Robert Moog:
http://www.youtube.com/watch?v=y5HRa9nEVVU&feature=player_embedded

Η ηζηνξία ηνπ minimoog:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sLx_x5Fuzp4

Έλα δείγκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ minimoog:
http://www.youtube.com/watch?v=WY2AeD0Tn4Y

Ιζηνξία ηεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο:
http://www.youtube.com/watch?v=gaU9Uz-ZLC0

Mellotron
To mellotron, ν παηέξαο ησλ digital samplers, αλαπηχρζεθε
δεθαεηίαο ηνπ '60, πάλσ ζηηο βάζεηο πνπ έζεζε ην Chamberlin,
πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο κε ακεξηθάληθεο ξίδεο. Απηφ πνπ έθαλε ην
ήηαλ λα ελεξγνπνηεί κε θάζε πάηεκα πιήθηξνπ ηνλ αλάινγν
μεθηλνχζε αθξφαζε αλάινγεο καγλεηηθήο ηαηλίαο.

ζηηο αξρέο ηεο
έλα φξγαλν ηεο
κνπζηθφ φξγαλν
κεραληζκφ πνπ

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ήρν ηνπ mellotron πνπ κνηάδεη κε θιάνπην, ζα αθνχζεηε ζην
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θνκκάηη ησλ Beatles ηνπ 1966, “Strawberry Fields Forever“ ζηελ εηζαγσγή παηγκέλε
απφ ηνλ Paul McCartney. Σν φξγαλν απηφ ηηκήζεθε ηδηαίηεξα απφ ζπγθξνηήκαηα πνπ
έπαηδαλ progressive rock θπξίσο. Έλα απφ απηά ήηαλ θαη νη Tangerine Dream ησλ
νπνίσλ ν ήρνο θαζνξίζηεθε θαηά θάπνηνλ ηξφπν απφ ηε ρξήζε ηνπ.
Beatles-Strawberry Fields Forever-Mellotron Part :
http://www.youtube.com/watch?v=0YnGVTkoHVk

Οι ζημανηικόηεποι επμηνεςηέρ
Απφ ην 1970 άξρηζαλ λα επηθαίλνληαη αξθεηνί κνπζηθνί πνπ επέιεμαλ λα
αζρνιεζνχλ κε απηνχο ηνπο πνιχπινθνπο ήρνπο θαη ηα θαηλνηφκα κεραλήκαηα κε ηηο
ηφζν πινχζηεο δπλαηφηεηεο. Μεξηθνί απ' απηνχο ήηαλ νη Tangerine Dream, Brian
Eno, David Bowie θαη νη Kraftwerk πνπ κε ηνλ δίζθν ηνπ 1974 “Autobahn” πέηπραλ
δηεζλή εκπνξηθή επηηπρία. Δπίζεο, νη ηειεπηαίνη πξσηνπφξεζαλ ρξεζηκνπνηψληαο
ζηνλ δίζθν θαη ζπζθεπέο κεηαηξνπήο θσλήο, φπσο ην “speak and spell”, έλαλ
θαηαπιεθηηθφ πξνζνκνησηή θσλήο πνπ αξγφηεξα θαηέιεμε ζε καζεζηαθφ βνήζεκα
γηα παηδηά. Οη Kraftwerk ράξε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα παξάγνπλ θαη λα κεηαδίδνπλ
έλα πην ήπην κνπζηθφ ζηπι πξνο ηηο κάδεο έγηλαλ αλαγλσξίζηκνη απ' ην θνηλφ θαη
ζεσξνχληαη ζήκεξα έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζπγθξνηήκαηα ειεθηξνληθήο
κνπζηθήο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα.
Σν αξηζηνχξγεκά ηνπο, “Das Modell” ηνπ 1978, έπηαζε ηελ πξψηε ζέζε ζηα UK
Charts κε ηελ αγγιηθή ηνπ έθδνζε “The Model” ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1982 θαη
απνηέιεζε έλα απφ ηα πξψηα ειεθηξνληθά θνκκάηηα πνπ νδεγήζεθαλ ζηελ θνξπθή
ησλ charts.
Kraftwerk-the model:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QgS252XT_Ts

To 1979 ν Gary Numan έγηλε εμέρσλ πξφζσπν ηεο synth εκπνξηθήο κνπζηθήο κε
ην θνκκάηη ηνπ “Are Friends Electric?”, ην νπνίν νθείιεη ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ήρν
ζηε ρξήζε ησλ ήρσλ ηνπ Moog Polymoog. Η θπθινθνξία ηνπ “Are Friends
Electric?” ήηαλ ζηελ νπζία ην πξψην ηξαγνχδη πνπ ε κνπζηθή ηνπ βαζηδφηαλ ζε
κεισδία απφ synthesizer θαη έθηαζε ζην λνχκεξν έλα ζηα UK Charts.

Fairlight Sampler CMI
Σν Fairlight Sampler CMI ζρεδηάζηεθε ζηελ Απζηξαιία ην 1978 θαη ήηαλ ην
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πξψην εκπνξηθφ πνιπθσληθφ sampling φξγαλν. Σν πςειφ ηνπ θφζηνο ην θαηέζηεζε
απαγνξεπηηθφ γηα ηνπο κνπζηθνχο, κε εμαηξέζεηο ηνπο Trevor Horn, Stevie Wonder
θαη Peter Gabriel πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί δηεζλψο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο φκσο,
εηαηξείεο φπσο ε ΑΚΑΙ εκθαλίζηεθαλ πξνζθέξνληαο θζελνχο samplers, δίλνληαο
ηελ επθαηξία απφθηεζεο ηνπο ζην θνηλφ. Απφ ηφηε θαη κεηά νη samplers θαζφξηζαλ
ηελ πνξεία ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο, θαζηζηψληαο ηελ πην
εχθνιε, ελψ ε θπξηαξρία ηνπο ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα κε ηα ςεθηαθά κνληέια
ηνπο.
Η ηλεκηπονική μοςζική ζήμεπα
Σα είδη ηηρ ηλεκηπονικήρ μοςζικήρ

Εηθόλα 4: Οη αξρηθνί επεξεαζκνί ησλ ειεθηξνληθώλ εηδώλ

Παξαθάησ αθνινπζνχλ ηα βαζηθά genres ηεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο θαη ηα ππφείδε ηνπο:
13

Μνπζηθή & Σερλνινγία: Απν ηελ παξαδνζηαθή ζηελ Ηιεθηξνληθή Μνπζηθή.
 Ambient
 Ambient house
 Ambient techno
 Dark ambient
 Drone music
 Illbient
 Psybient
 Breakbeat
 Baltimore Club
 Breakbeat hardcore
 Contemporary R&B
 Big beat
 Broken beat
 Florida breaks
 Hip hop
 Nu skool breaks
 Progressive breaks
 Disco/Nu-disco
 Cosmic disco
 Eurodance
 Euro disco
 Hi-NRG
 Italo dance
 Italo disco
 Downtempo
 Acid jazz
 Ambient
 Balearic Beat
 Chill out
 Dub music
 Ethnic electronica
 IDM
 Glitch
 New age music
 Nu jazz
 Trip hop


 Electronic music
 Berlin school
 Electroacoustic
 Musique concrète
 Electronic art music
 Glitch
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 Electro
 Crunk
 Electro backbeat
 Electro-hop
 Electro-grime
 Freestyle music
 Electronica
 Electropop
 Electronic art music
 Folktronica
 IDM
 Glitch
 Nu jazz
 Post-disco
 Synthpop
 Trip hop
 (UK) Garage
 2-step
 4x4
 Bassline
 Breakstep
 Dubstep
 Funky
 Grime
 Speed garage
 Hardcore/Hard dance
 Bouncy techno
 Bouncy house
 Breakbeat hardcore
 Breakcore
 Darkcore
 Digital hardcore
 Doomcore
 Donk
 Freeform hardcore
 Gabber
 Happy hardcore
 Hardstyle
 Jumpstyle
 Makina
 Noisecore
 Speedcore
 Scouse House
 Terrorcore
 UK hardcore
 House
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 Acid house
 Chicago house
 Deep house
 Disco house
 Dream house
 Electro house
 Euro house
 Fidget house
 French house
 Freestyle house
 US garage
 Ghetto house
 UK Hard house
 Hard NRG
 Hi-NRG
 Hip house
 Italo house
 Kwaito
 Latin house
 Minimal house/Microhouse
 Progressive house
 Scouse house
 Swing house
 Tribal house
 Tech house
 Uplifting house
 Hi-NRG
 Eurobeat
 Eurodance
 Europop
 Hard NRG
 Italo Disco
 New beat
 Techno
 Industrial
 Aggrotech
 Ambient industrial
 Cybergrind
 Dark ambient
 Dark electro
 Death industrial
 Electronic body music
 Electro-Industrial
 Industrial rock
 Industrial metal
 Coldwave
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 Noise
 Japanoise
 Power noise
 Jungle/Drum and bass
 Clownstep
 Darkcore
 Darkstep
 Drumfunk
 Hardstep
 Intelligent drum and bass
 Jump-Up
 Liquid funk
 Neurofunk
 Oldschool jungle
 Ragga-jungle
 Darkside jungle
 Raggacore
 Sambass
 Techstep
 Trancestep
 Electronic Rock
 Alternative dance
 Coldwave
 Cyber metal
 Dance-punk
 Dance-rock
 Dark Wave
 Digital hardcore
 Nintendocore
 Electroclash
 Electropunk
 Ethereal Wave
 Industrial rock
 Industrial metal
 New Wave
 Synthpop
 Post-disco
 Progressive rock
 Synthpunk

 Chiptune
 8-bit
 Demoscene music
 Picopop
 Game Boy music
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 Gamewave
 Post-disco
 Dance-pop
 Boogie
 Trance
 Acid trance
 Classic trance
 Dream trance
 Euro-trance
 Hard trance
 Hardstyle
 Progressive trance
 Psychedelic trance/Goa trance
 Dark psy
 Full on
 Nitzhonot
 Psyprog
 Psybient
 Psybreaks
 South African psytrance
 Suomisaundi
 Tech trance
 Uplifting trance
 Vocal trance
 Nu rave
 Hardcore breaks
 Rave breaks
 Jungle techno
 Techno
 Acid techno
 Detroit techno
 Free tekno
 Ghettotech
 Minimal
 New beat
 Nortec
 Schranz / Hardtechno
 Tech house
 Tech trance
 Techno-DNB
 Techstep
 Yorkshire Techno
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ύγσπονα ηλεκηπονικά μοςζικά όπγανα
Ηλεκηπονικά drums
Οη θπξίαξρεο κάξθεο ζην ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ ηπκπάλσλ είλαη νη roland, alesis
θαη yamaha. ηηο δχν πξψηεο, ηα ειεθηξνληθά drums απνηεινχληαη απφ
πξνζσκνηψκαηα ηπκπάλσλ, ζπλήζσο ζε κηθξφηεξε θιίκαθα κεγέζνπο απφ ηα
αθνπζηηθά, πνπ αληί γηα κεκβξάλε ζην πάλσ κέξνο ηνπο έρνπλ έλα πιέγκα
θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιππξνππιέλην, πνιπαηζπιέλην, λάηινλ, PVC ή PTFE,
πιαηζηνκέλν κε έλα κεηαιιηθφ ζηεθάλη (mesh head). Η θαηαζθεπή απηή θάλεη ην
παίμηκν αζφξπβν, αθνχ έηζη ε θξνχζε είλαη πνιχ δηαθξηηηθή ερεηηθά θαη επηπιένλ
εμαζθαιίδεη
ηελ φκνηα αίζζεζε κε ηα θαλνληθά drums. Δζσηεξηθά είλαη
πξνζαξκνζκέλνο έλαο αηζζεηήξαο (trigger), ν νπνίνο κεηαηξέπεη ηελ πίεζε πνπ
δέρεηαη ζε ειεθηξνληθφ ζήκα θαη ην ζηέιλεη ζηελ θεληξηθή θνλζφια. Αληίζεηα, ζηελ
yamaha απηά αληηθαζίζηαληαη απφ κηα επηθάλεηα εηδηθά επεμεξγαζκέλεο ζηιηθφλεο
κε ηνλ αλάινγν κεηαηξνπέα ζήκαηνο. ηα θζελφηεξα κνληέια ηνπο, αληί γηα ηα
παξαπάλσ ρξεζηκνπνηείηαη κηα ζηξνγγπιή επηθάλεηα απφ θανπηζνχθ κε έλαλ
αηζζεηήξα, ε νπνία είλαη πην ζνξπβψδεο, δελ εμσκνηψλεη ηελ πξαγκαηηθή αίζζεζε,
αιιά είλαη θαη ιηγφηεξν αθξηβήο ηερληθά φζνλ αλαθνξά ηελ δπλακηθή ηνπ ήρνπ. Σελ
ίδηα ηερλνινγία ζπλαληάκε θαη ζηα πηαηίληα.
Ο “εγθέθαινο” φκσο ησλ ειεθηξνληθψλ drums είλαη ε θεληξηθή θνλζφια ζηελ
νπνία θαηαιήγνπλ φια ηα άιια κέξε ηεο drums. Δθεί ππάξρνπλ “έηνηκνη”
θαηαγεγξακκέλνη ήρνη γηα ηνλ θάζε εμάξηεκά ηεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζχκθσλα κε
ηηο επηινγέο καο, είλαη δειαδή θαηά θχξην ιφγν έλαο sampler κε ήρνπο είηε
ειεθηξνληθνχο είηε θπζηθψλ θξνπζηψλ. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα ραξαθηεξίζνπκε
ηα ειεθηξνληθά drums σο έλα synthesizer ρσξίο πιήθηξα πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο
drummer. εκαληηθφο παξάγνληαο ηεο δεηήζήο ηνπο είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ
παξέρνπλ ζηνπο παίθηεο λα παίδνπλ ρσξίο ηελ έγλνηα ηνπ ζνξχβνπ, αθνχ κε έλα
δεπγάξη αθνπζηηθά ην πξφβιεκα απηνκάησο ιχλεηαη.
Δδψ παξαζέηνπκε έλα παξάδεηγκα ησλ δηαθνξεηηθψλ ήρσλ πνπ κπνξεί λα
αλαπαξάγεη κηα ειεθηξνληθή drums.
http://www.youtube.com/watch?v=IS5DGLWyvQc
Μεξηθά παξαδείγκαηα ησλ θαιχηεξσλ κνληέισλ:
Alesis 2Box DrumIt Five Electronic Drum Kit
http://www.youtube.com/watch?v=GrACpo7aonA&feature=endscreen&NR=1

Roland TD-30KV
http://www.youtube.com/watch?v=EUA-66bhN5s
Yamaha DTX900K/DTX950K promo video
http://www.youtube.com/watch?v=mO0_OsemoUk
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Ψηθιακή κιθάπα
Η ςεθηαθή θηζάξα είλαη έλα λέν ζηελ αγνξά κνπζηθφ
φξγαλν πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ην 2010 απφ ηελ Misa.
Απηφ πνπ ήζειε λα πεηχρεη ε εηαηξεία έηλαη θηηάμεη έλα
synthesizer πνπ λα είλαη εχθνιν ζηελ ρξήζε γηα ηνπο
θηζαξίζηεο. Απηή ε θηζάξα ινηπφλ απνηειείηαη απφ:
1. Σνλ 24σλ ηάζησλ ιαηκφ φπνπ αληί ρνξδέο
ππάξρνπλ ιεπηά πιήθηξα.
2. Σελ 8 ηληζψλ νζφλε αθήο απφ φπνπ παίδνληαη
νη λφηεο θαη κπαίλνπλ νπνηεζδήπνηε ξπζκίζεηο.
3. Βχζκαηα.
Πνιχ πξσηφηππε θαη high-tech ε θηζάξα, αιιά πσο παίδεηαη;
Παηψληαο ηαπηφρξνλα ηηο γσλίεο ηεο νζφλεο αθήο, εκθαλίδεηαη έλα κελνχ, φπνπ
κπνξεί ν παίρηεο λα δηαιέμεη νπνηνλδήπνηε ήρν, εθέ, ή θνχξδηζκα ζέιεη.
Βγαίλνληαο απφ ην κελνχ ζα εκθαληζηεί ε κπάια πνπ ππάξρεη ζηελ πην πάλσ
θσηνγξαθία. Αλαιφγσο ηελ ζέζε ηεο κπάιαο θαη ηελ απφζηαζε πνπ παηάλε ηα
δάρηπια απφ απηήλ ή ηελ θίλεζή ηνπο, αιιάδεη θαη ην ερφρξσκα. Η misa, φκσο,
ζαλ απαηηεηηθή εηαηξία πνπ είλαη, ζθέθηεθε λα θάλεη ηελ ςεθηαθή θηζάξα πην
''επαγγεικαηηθή''. Έηζη, ηεο πξφζζεζε θαη θάπνηα άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα
εθηίκεζαλ ηδηαίηεξα νη ''ζνβαξνί'' παίρηεο.
1. πκβαηφηεηα ηεο θηζάξαο κε ζπζθεπέο MIDI ιεηηνπξγψληαο σο
πξνέθηαζε ηεο είδε ππάξρνπζαο ζπζθεπήο.
2. πκβαηφηεηα κε Linux, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ήρσλ
θηηαγκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή, έρνληαο θαη ηελ δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο
ηνπο απφ ην φξγαλν.
3. Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο νπνηαζδήπνηε κίμεο ήρσλ-εθέ
4. Γπλαηφηεηα επηινγήο ηξφπνπ παημίκαηνο γηα λα θέξεηε ην φξγαλν ''ζηα
κέηξα ζαο''
Δπεηδή φκσο φ,ηη θαη λα ιέκε είλαη ιίγν δχζθνιν λα ην θαληαζηνχκε δείηε θαη
κφλνη ζαο:
http://www.youtube.com/watch?v=pWx1nOjOWVU
Έηζη ινηπφλ, ε misa θαηάθεξε λα θηηάμεη ην πξψην ακηγψο ειεθηξνληθφ φξγαλν
θάλνληαο έλα κεγάιν βήκα ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή, ε ςεθηαθή θηζάξα
θέξδηζε ηηο εληππψζεηο θαη έρεη είδε αξρίζεη λα εδξαηψλεηαη ζηνλ ρψξν αθνχ
πνιινί γλσζηνί επαγγεικαηίεο ηελ ρξεζηκνπνηνχλ (π.ρ. Muse).
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ΔΠΙΛΟΓΟ
Ο κνπζηθφο θφζκνο ππήξμε κάξηπξαο ζεκαληηθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο μεθίλεζαλ
απφ ην 1960 . ηηο κέξεο καο θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί φηη ζρεδφλ φηη
αθνχκε είλαη ειεθηξνληθή κνπζηθή, αθνχ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κεζνιαβεί θάπνην
είδνπο ειεθηξνληθνχ κέζνπ πξνηνχ θηάζεη ν ήρνο ζηα απηηά καο. Η ειεθηξνληθή
κνπζηθή είλαη έλα απφ ηα πην αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά είδε ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, ε
νπνία επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία, ην ρεηξηζκφ, θαη ηε κίμε φισλ ησλ ερεηηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή θαη ην ζρεδηαζκφ ήρνπ,
δίλνληαο έκθαζε ζηηο λέεο θαιιηηερληθέο θαηεπζχλζεηο θαη ηξφπνπο έθθξαζεο. Η
ειεθηξνληθή κνπζηθή μεθίλεζε ζαλ θάηη ην πξσηφγλσξν θαη κε ην πέξαζκα ησλ
ρξφλσλ νη επφκελεο γεληέο ζα ην ζεσξνχλ σο θάηη ην θαζηεξσκέλν!!
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=w5qf9O6c20o
http://en.wikipedia.org/wiki/Theremin#Film_music
http://fridge.gr/20898/stiles/history-electronic-music-1/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ondes_Martenot
http://www.youtube.com/watch?v=8NPJ6GMXM3E
http://fridge.gr/21566/stiles/history-electronic-music-2/
http://www.youtube.com/watch?v=c4ea0sBrw6M
http://www.youtube.com/watch?v=WY2AeD0Tn4Y
http://www.youtube.com/watch?v=y5HRa9nEVVU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sLx_x5Fuzp4
http://www.youtube.com/watch?v=0YnGVTkoHVk
http://fridge.gr/21918/stiles/history-electronic-music-3/
http://welovechill.blogspot.gr/p/electronic-music-genres.html
http://www.thomann.de/gr/search.html?gk=dredse&pr=&kf=on&oa=ala&wgfid1=11194&wgfid2=1
1195&wgfid3=11197&wgfid4=11196&wgfid5=11193&wgfid6=11706&wgfid7=11198
http://en.wikipedia.org/wiki/Trigger
http://www.meshheads.com/
http://www.youtube.com/watch?v=IS5DGLWyvQc
http://www.youtube.com/watch?v=EUA-66bhN5s
http://www.youtube.com/watch?v=GrACpo7aonA&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=mO0_OsemoUk
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjA
A&url=http%3A%2F%2Fwww.musgradthes.gr%2FArthra%2520-%2520AlmpanakisElectronic%2520Musical%2520Instruments%25201.pdf&ei=wVsGUa7eJpP24QSr8oDYDg&usg=
AFQjCNGZmSOu3jT58icWvd6lCx95PP0AYQ&sig2=N7s9FnPG6nupxwtmMtZ36g&bvm=bv.415
24429,d.Yms
http://www.youtube.com/watch?v=M3Zad5_eWVA
http://www.frontendaudio.com/Misa-Digital-Kitara-p/9999-11762.htm
http://www.engadget.com/2010/01/18/misa-digital-guitar-cuts-the-strings-brings-the-noise/
Misa Digital
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ΜΔΡΟ Β΄
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Διζαγυγή
Καηά ηνλ 18ν θαη 19 αηψλα μεθίλεζε ε έξεπλα γηα ηελ θχζε ηνπ ήρνπ θαη
ηελ νκηιία θαη ηελ δεκηνπξγία ζπζθεπψλ κε ζθνπφ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο
.
Σν καγλεηφθσλν ήηαλ κηα απφ ηηο πξψηεο κεραλέο εγγξαθήο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ καγλεηηθή ηαηλία ζηελ δηαηήξεζε θσλήο θαη κνπζηθήο.
Παξάιιεια εθεπξέζεθε θαη ην γξακκφθσλν θαη ήηαλ ν πξφδξνκνο ηνπ
κεηαγελέζηεξνπ γξακκνθψλνπ. Με βάζε απηά δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα
ζηνχληην ερνγξάθεζεο.
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ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
πζθεπή , πνπ θαηαγξάθεη καγλεηηθά ηνπο
ήρνπο επάλσ ζε καγλεηνηαηλία θαη κπνξεί
επίζεο λα ηνπο αλαπαξαγάγεη.
Σν καγλεηφθσλν απνηειείηαη βαζηθά απφ
έλαλ ειεθηξνκαγλήηε , απφ ην κηθξφθσλν
θαη ηνλ εληζρπηή ηνπ κηθξνθσληθνχ
ξεχκαηνο θαη απφ ηελ καγλεηνηαηλία , ε
νπνία έρεη επάλσ ηεο θαηάιιεια θνιιεκέλν έλα ιεπηφ ζηξψκα απφ ζθφλε
ζηδήξνπ.
Σν πξψην καγλεηφθσλν θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Γαλφ Πνπιζέλ ην 1899
θαη αληί γηα πιαζηηθή καγλεηνηαηλία είρε ζχξκα ε ηαηλία ραιχβδηλε.
Αλαπαξαγσγή θαη δηαγξαθή ησλ ήρσλ .
Τπάξρνπλ καγλεηφθσλα κε ζπλζέηε καγλεηηθή θεθαιή, ε νπνία κπνξεί
λα θάλεη δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ηξείο ιεηηνπξγίεο: εγγξάθεη,
αλαπαξαγσγή θαη δηαγξαθή . Γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ήρσλ ε ηαηλία
πεξλά κπξνζηά απφ ηελ θεθαιή αλαπαξαγσγήο, νπφηε ν κεηαβιεηφο
καγλεηηζκφο ηεο ηαηλίαο δεκηνπξγεί κεηαβιεηφ ειεθηξηθφ ξεχκα αλάινγν
κε ην ξεχκα ηεο εγγξαθήο . Σν ξεχκα απηφ, αθνχ εληζρπζεί θαηάιιεια,
αλαπαξάγεη δηακέζνπ ηνπ κεγαθψλνπ, ηνλ ήρν πνπ είρε θαηαγξαθεί . Η
θεθαιή δηαγξαθήο απφ καγλήηε ηελ καγλεηνθσλεκέλε ηαηλία πνπ πεξλά
απφ κπξνζηά ηεο θαη έηζη ζβήλεη ηνπο ήρνπο. Η καγλεηνηαηλία ζπλδέεηαη
κε δχν ηξνρνχο πνπ γπξίδνπλ, έηζη ψζηε ε ηαηλία λα κπνξεί λα πεξλά θαη
λα ηπιίγεη απφ ηνλ έλα ηξνρφ ζηνλ άιινλ.

ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
Σν γξακκφθσλν είλαη ζπζθεπή γηα
αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ απφ δίζθν. Απνηειείηαη
απφ κεραληζκφ, πνπ πεξηζηξέθεη ην δίζθν θαη
απφ ην κερληζκφ αλαπαξαγσγήο ηνπ ήρνπ. Απφ
παιηά πίζηεπαλ πσο είλαη δπλαηή ε
αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ. ηνπο πξνδξφκνπο
επηζηήκνλεο ηνπ γξακκνθψλνπ αλήθνπλ ν
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άγγινο θπζηθφο Θ. Γηάλγθ, πνπ ζθέθηεθε λα εθαξκφζεη βειφλα εγγξαθήο
ζε ζηέξεν , ν Νηπάκει, πνπ πέηπρε εγγξαθή δνλήζεσλ παιιφκελσλ
ρνξδψλ. Σν 1857 ν θφη ληε Μαξληηλβίι , εξγάηεο ηππνγξαθείνπ κπφξεζε
λα εγγξάςεη ζε ζηξεθφκελν δίζθν νκηιία , ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή . Απηή
ηε ζπζθεπή ηελ νλφκαζε θσλναπηφγξαθν. Σν 1877 ν πνηεηήο θαη
επηζηήκνλαο Κξνο ζθέθηεθε πσο, αλ άθελε ηε βειφλα λα μαλαπεξάζεη
απφ ηα απιάθηα πνπ είραλ ραξαρηεί ζην ζηξεθφκελν θχιηλδξν, ζα
κπνξνχζε λα αλαπαξαγάγεη ηελ θσλή. Έηζη αλαθάιπςε ηελ αξρή ηνπ
γξακκνθψλνπ θαη θαηαζθεχαζε ζπζθεπή, πνπ ηελ νλφκαζε παιαηφθσλν.
Σν 1878 ν Θψκαο Έληηζνλ θαηαζθεχαζε, ηνλ πξψην θσλνγξάθν. . Σν
1888 ν γεξκαλνακεξηθάλνο Μπεξιίλεξ ηειεηνπνίεζε ηε ζπζθεπή,
αληηθαζηζηψληαο ηνλ θχιηλδξν ηνπ Έληηζνλ κε δίζθν. Απφ ηφηε
παξνπζηάδνληαη φιν θαη πην ηειεηνπνηεκέλεο
ζπζθεπέο κέρξη ζήκεξα σο είλαη ηα ειεθηξηθά γξακκφθσλα,
ειεθηξνθψλα, ξαδηνγξακκφθσλα θηι.
Κάπνηα δεηγκαηα ερνγξαθήζεσλ κε γξακκφθσλν είλαη ηα παξαθάησ:
Γξακφθσλν 1
Γξακκνθσλν 2
Γξακκφθσλν 3
Γξακκφθσλν 4

Γίζκοι βςνιλίος
Οη δίζθνη βηλπιίνπ 45 θαη 33 ζηξνθψλ,
έθεξαλ κία πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ζηε
κνπζηθή βηνκεραλία, μεθηλψληαο απφ ηε
δεθαεηία ηνπ 1950.
Μηα πξαγκαηηθή έθξεμε ηεο εκπνξηθήο
εθκεηάιιεπζεο ηνπ βηλπιίνπ ψζεζε ζε
εθαηνκκχξηα πσιήζεηο δίζθσλ βηλπιίνπ γηα φια ηα ρξφληα πνπ
αθνινχζεζαλ, κέρξη ηε ζηαδηαθή πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο κε ηελ έιεπζε
ηεο ςεθηαθήο επνρήο ζηνλ ήρν.
Όκσο, ζηελ πξάμε ε παξαγσγή δίζθσλ βηλχιην δε ζηακάηεζε πνηέ.
Σν άικπνπκ κνπζηθήο αληηδηαζηέιιεηαη πξνο ην single. Ο δηαρσξηζκφο
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απηφο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ επνρή
ησλ δίζθσλ βηλπιίνπ, φπνπ νη
δίζθνη πνπ πεξηείραλ έλα κφλν
ηξαγνχδη ζε θάζε πιεπξά έπαηδαλ
ζηηο 45 ζηξνθέο/ιεπηφ, ελψ ηα
άικπνπκ ζηηο 78 θαη αξγφηεξα ζηηο
33 ζηξνθέο/ιεπηφ. χκθσλα δε κε
ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αγγιηθψλ
charts, έλαο δίζθνο απνηειεί
άικπνπκ αλ πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα θνκκάηηα ή κνπζηθή δηάξθεηαο
κεγαιχηεξεο ησλ 20 ιεπηψλ. Μηα ηδηαίηεξε κνξθή αλάκεζα ζην άικπνπκ
θαη ην single είλαη ην EP (Extended Play ή Extended Player
Όξγαλα φπσο ην βηνιί δελ κπνξνχζαλ λα
κεηαθεξζνχλ επαξθψο ζε δίζθν. Όκσο
απηφ ελ κέξεη ιχζεθε κε ηελ πξνζζήθε
κηαο θσληθήο θφξλαο ζην sound box ηνπ
βηνιηνχ. Η θφξλα απηή δελ ρξεηαδφηαλ
πιένλ φηαλ αλαπηχρζεθε ε ειεθηξηθή
εγγξαθή. Οη θσλνγξαθηθνί δίζθνη βηλπιίνπ
microgroove εθεπξέζεθαλ απφ ηνλ
Γεξκαλφ-Οχγγξν κεραληθφ Peter Carl Gold
mark ηεο Columbia Records. Δηζήρζεζαλ
ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, ζε δπν
θχξηεο κνξθέο ησλ 7 ηληζψλ λε 45
ζηξνθέο αλά ιεπηφ θαη ην 12 ηληζψλ LP
(καθξάο δηάξθεηαο παίμηκν) κε 33
ζηξνθέο αλά ιεπηφ θαη αληηθαηέζηεζαλ
εληειψο ηνπο δίζθνπο 78 ζηξνθψλ shellac
(κεξηθέο θνξέο βηλπιίνπ) κέρξη ην ηέινο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Σν βηλχιην
πξνζέθεξε βειηησκέλεο επηδφζεηο, ηφζν
ζηελ εθηχπσζε φζν θαη ζηελ
αλαπαξαγσγή, θαη παίδεηαη γεληθά απφ αθίδα γπαιηζκέλν δηακάληη. Όηαλ
παίδεηαη ζσζηά (αθξηβέο βάξνο παξαθνινχζεζεο, θ.η.ι.) επηηπγράλεηαη
κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Οη δίζθνη βηλπιίνπ είλαη πνιχ ιηγφηεξν
εχζξαπζηνη απφ ην shellac. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη καχξνη, αιιά ππάξρνπλ
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θαη κεξηθνί ρξσκαηηζηνί, δηαθαλείο θ.ι.π.

Απσαιόθυνο

Σν Αξραηφθσλν (Archéophone) είλαη κηα ζχγρξνλε ζπζθεπή βαζηζκέλε
ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ θσλνγξάθσλ ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλνο. Η
ζχιιεςε θαη ε θαηαζθεπή ηνπ έγηλε ζηελ Γαιιία απφ ηνλ Αλξί ακνχ
(Henri Chamoux) ην 1998.
Σν Αξραηφθσλν κπνξεί λα δηαβάζεη θάζε είδνπο θσλνγξαθηθνχ
θπιίλδξνπ είηε θέξηλνπ είηε απφ θπηηαξίλε (celluloïd), αλάινγα κε ηνλ
ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ, κεηαμχ 1888 θαη 1920. Γχν εηδψλ βχζκαηα ηχπνπ
RCA ηνπ επηηξέπνπλ λα ζπλδέεηαη κε έλα πξνεληζρπηή.
Σν Αξραηφθσλν ρξεζίκεπζε θαη ρξεζηκεχεη παγθνζκίσο ζηελ αληηγξαθή
θαη δηαηήξεζε παιαηψλ ερνγξαθήζεσλ φπσο ζηελ Βηβιηνζήθε ηνπ
Κνγθξέζνπ ησλ ΗΠΑ ε ζηελ Δζληθή βηβιηνζήθε ηεο Γαιιίαο, αιιά θαη ζε
πνιιέο άιιεο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο βηβιηνζήθεο θαη αξρεία.
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ηούνηιο ησογπαθήζευν

ε αίζνπζα ειέγρνπ ηνπ ζηνχληην ερνγξάθεζεο
Έλα ζηνχληην ερνγξάθεζεο είλαη κηα εγθαηάζηαζε γηα ηελ ερνγξάθεζε
θαη κίμε . Ιδαληθά ηφζν ε θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ρψξσλ είλαη
εηδηθά ζρεδηαζκέλα κε acoustician λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε αθνπζηηθέο
ηδηφηεηεο (αθνπζηηθή απνκφλσζε ή δηάρπζε ή απνξξφθεζε ησλ
αληαλαθιάηαη ήρνπ πνπ ζα κπνξνχζε δηαθνξεηηθά λα παξεκβαίλεη κε ηνλ
ήρν αθνχζεη απφ ηνλ αθξναηή).
ηνχληην ερνγξάθεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο κνπζηθνχο
ξεθφξ, voice over θαιιηηέρλεο γηα δηαθεκίζεηο ή αληηθαηάζηαζε ηνπ
δηαιφγνπ ζε θηλεκαηνγξάθν, ηελ ηειεφξαζε ή θηλνχκελα ζρέδηα, Foley , ή
λα θαηαγξάςεη ζπλνδεπηηθφ κνπζηθφ ηνπο soundtracks. Σν ηππηθφ
ζηνχληην ερνγξάθεζεο απνηειείηαη απφ έλα δσκάηην πνπ νλνκάδεηαη ην
"ζηνχληην" ή "δσληαλή δσκάηην", φπνπ εθηεινχλ νξγαλνπαίθηεο θαη
ηξαγνπδηζηέο? Καη ην " θέληξν ειέγρνπ ", φπνπ νη κεραληθνί ήρνπ
ιεηηνπξγνχλ επαγγεικαηηθνχ ήρνπ γηα αλαινγηθή ή ςεθηαθή εγγξαθή ζε
δηαδξνκή θαη λα ρεηξηζηνχλ ηνλ ήρν. πρλά, ζα ππάξρνπλ κηθξφηεξα
δσκάηηα πνπ νλνκάδνληαη "ζαιάκνπο απνκφλσζεο" παξφληεο γηα λα
θηινμελήζεη δπλαηά κέζα, φπσο βαξέιηα ή ειεθηξηθή θηζάξα, γηα λα
θξαηήζεη απηνχο ηνπο ήρνπο απφ ην λα αθνχγεηαη ζηα κηθξφθσλα πνπ
ζπιιακβάλνπλ ηνπο ήρνπο απφ άιια κέζα, ή λα παξέρνπλ "μεξαληήξην"
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δσκάηηα γηα θσλεηηθά θαηαγξαθή ή πην ήζπρν αθνπζηηθά φξγαλα.

Ιζηοπία ηηρ ησολητίαρ
Οη πξψηεο δηαηάμεηο εγγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο ήρνπ ήηαλ κεραληθέο
θαη δελ κπνξνχζαλ λα θαηαγξάςνπλ ηελ αλζξψπηλε θσλή. Η απηφκαηε
αλαπαξαγσγή κνπζηθήο ζπλαληάηαη απφ ηνλ 9ν αηψλα, φηαλ νη αδεξθνί
Banu Musa θαηαζθεχαζαλ ην πξψην „‟ κνπζηθφ θνπηί „‟, έλα
πδξνθηλνχκελν Όξγαλν ην νπνίν έπαηδε κε θπιίλδξνπο πνπ άιιαδαλ
απηφκαηα. χκθσλα κε ηνλ Charles B. Fowler, ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ
θπιίλδξνπ κε ηηο αθίδεο παξέκεηλε ε βαζηθή δηάηαμε κεραληθήο
αλαπαξαγσγηθήο κνπζηθήο κέρξη ην 2ν κηζφ ηνπ 19o αηψλα. Οη αδεξθνί
Banu Musa εθεχξαλ επίζεο έλα απηφκαην κεραληθφ θιάνπην, πνπ
απνηέιεζε ηελ πξψηε πξνγξακκαηηζκέλε κεραλή κνπζηθήο. χκθσλα κε
ηνλ Charles B. Fowler, νη απηφκαηνη κεραληζκνί ήηαλ ξνκπνηηθέο κπάληεο
πνπ εθηεινχζαλ πεξηζζφηεξεο απφ 50 θηλήζεηο πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο
θαηά ηε δηάξθεηα θάζε κνπζηθνχ παημίκαηνο. Σνλ 14ν αηψλα, ν Flanders
εηζήγαγε έλα κεραληθφ θνπδνχλη ειεγρφκελν απφ πεξηζηξεθφκελν
θχιηλδξν. Παξφκνηεο ζρεδηάζεηο εκθαλίζηεθαλ ζε barrel organs (15ν
αηψλαο), κνπζηθά ξνιφγηα (1598), ιαηέξλεο-barrel pianos (1805) θαη
κνπζηθά θνπηηά (1815). Όιεο απηέο νη κεραλέο έπαηδαλ απνζεθεπκέλε
κνπζηθή, αιιά φρη νπνηνπζδήπνηε ήρνπο, νχηε κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ
δσληαλέο εθηειέζεηο, ελψ είραλ θαη πεξηνξηζκνχο θπζηθνχ κεγέζνπο. Σν
1796, ν Διβεηφο σξνινγνπνηφο Antoine Favre-Salomon πεξηέγξαςε ηελ
ηδέα ελφο κνπζηθνχ θπιίλδξνπ γηα ηελ εγγξαθή θαη ηελ αλαπαξαγσγή κηαο
κεισδίαο. Σν fair ground organ, πνπ αλαπηχρζεθε ην 1892,
ρξεζηκνπνηνχζε παξφκνην ζχζηεκα αλαδηπισκέλσλ ραξηνληψλ. Η
πηαλφια (απηφκαην πηάλν) εκθαλίζηεθε ην 1876, θαη ρξεζηκνπνηνχζε
δηάηξεην ξνιφ ραξηί κε απνζεθεπκέλε κνπζηθή, ελψ ε καδηθή ηεο
παξαγσγή άξρηζε ην 1898. Η ηερλνινγία θαηαγξαθήο δσληαλήο εθηέιεζεο
ζε piano roll αλαπηχρζεθε ην 1904. χκθσλα κε κηα ππφζεζε ην 1908 ηνπ
Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ ΗΠΑ, κφλν ην 1902 είραλ θαηαζθεπαζηεί
70.000 έσο 75.000 πηαλφιεο, θαζψο επίζεο 1.000.000 έσο 1.500.000 piano
rolls. Η ρξήζε ηνπο άξρηζε λα θζίλεη ζηε δεθαεηία ηνπ 1920, ελψ θάπνηνο
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θαηαζθεπαζηήο ππάξρεη κέρξη ζήκεξα. Η πξψηε ζπζθεπή κεραληθήο
εγγξαθήο ήρνπ ( θαη αλζξψπηλεο θσλήο), ρσξίο φκσο ηε δπλαηφηεηα
αλαπαξαγσγήο, ήηαλ ν θσλναπηφγξαθνο, πνπ αλαπηχρζεθε ην 1857 ζην
Παξίζη, απφ ηνλ εθεπξέηε Edouard-Leon Scott de Martinville, κε ζθνπφ
ηελ νπηηθή κειέηε ηνπ ήρνπ. Οη παιαηφηεξεο απφ ηηο εγγξαθέο απηέο
(θσλναπηνγξαθήκαηα) πεξηιακβάλνπλ ηε δξακαηηθή αλάγλσζε ηνπ έξγνπ
Οζέιινο αίμπεξ κε κνπζηθή θηζάξαο θαη ηξνκπέηαο. Σα
θσλναπηνγξαθήκαηα απνηεινχλ νκάδεο θπκαηηζηψλ γξακκψλ πνπ έρνπλ
ραξαρζεί απφ αθίδα ζε επαίζζεην ξνιφ ραξηί πνπ έρεη καπξίζεη απφ
αηζάιε ιάκπαο ιαδηνχ. Μία απφ ηηο εγγξαθέο απηέο ήηαλ ην γαιιηθφ
ηξαγνχδη Au Chair Della Lune, κεηεηξάπε ζε ςεθηαθφ ήρν ην 2008. Σν
1877, ν Charles Cross πξφηεηλε ηελ αληηζηξνθή δηαδηθαζίαο κε
θσηνεγράξαμε γηα ηε κεηαηξνπή ηεο εγγξαθήο ζε απιάθη πνπ ζα
κπνξνχζε λα νδεγήζεη κηα αθίδα, πνπ ζα αλαδεκηνπξγνχζε ηηο
ηαιαληψζεηο ηεο αξρηθήο αθίδαο, νη νπνίεο κέζσ ελφο ζπλδεδεκέλνπ
δηαθξάγκαηνο ζα κπνξνχζαλ λα αλαπαξαρζνχλ ζηνλ αέξα. Σν 1887, ν
Emile Berliner θσηνεγράξαμε εγγξαθέο θσλναπηφγξαθνπ ζε κέηαιιν, κε
δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο. Η πξψηε πξαθηηθή εθαξκνγή εγγξαθήο θαη
αλαπαξαγσγήο ήρνπ ήηαλ ε κεραληθή ζπζθεπή ηνπ θσλφγξαθνπ
θπιίλδξνπ πνπ εθεπξέζεθε απφ ηνλ Σφκαο Έληηζνλ ην 1877 θαη
θαηνρπξψζεθε κε δίπισκα επξεζηηερλίαο ην 1878. Η εθεχξεζε ζχληνκα
εμαπιψζεθε ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ηηο επφκελεο δπν δεθαεηίεο, ε εκπνξηθή
θαηαγξαθή, ε δηαλνκή θαη ε πψιεζε ησλ ερνγξαθήζεσλ έγηλε κηα
αλαπηπζφκελε δηεζλψο λέα βηνκεραλία, κε ηνπο πην δεκνθηιείο ηίηινπο λα
πσινχλ εθαηνκκχξηα κνλάδεο απφ ηηο αξρέο ηνπ 1900. Η αλάπηπμε ηεο
καδηθήο παξαγσγήο επέηξεςε ζηηο ηερληθέο ερνγξάθεζεο ζε θχιηλδξν λα
απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ λέν θαηαλαισηηθφ είδνο ζηηο βηνκεραληθέο
ρψξεο θαη ν θπιηλδξηθφο ήηαλ ην θχξην θαηαλαισηηθφ format απφ ηα ηέιε
ηνπ 1880 κέρξη πεξίπνπ ην 1910.
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Γπαμμόθυνο

Mαγνηηόθυνο

Φυνόγπαθορ

Καζεηοθυνο
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Πηγέρ:
www.melwdos.com
http://en.wikipedia.org/wiki/recording_studio
www.minipart.gr
http://sfrang.com
http://www.78-45.gr/Content.php?PageId=133
Γπαμμόθυνο-Βικςπέδια
http://www.authorstream.com/Presentation/arisxa-1605332/
Γπαμμόθυνο-Ιζηοπικά-pemptousia
Απο ηο γπαμμόθυνο ζηο mp3
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ΜΔΡΟ Γ΄
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1) Πξνγξάκκαηα ελνξρήζηξσζεο:
Guitar pro
Finale
Cubase
2) Επεμεξγαζία ήρνπ:
Cool edit pro
Wave lab
3) MIDI
4) Ψεθηαθή θαη Αλαινγηθή Ηρνγξάθεζε:
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Διζαγυγή
“Τώξα κε ηελ ηερλνινγία γίλνληαη ζαύκαηα!”
Οκαδηθά αλαδεηήζακε θαη δεκηνπξγήζακε ηα πνην δεκνθηιή πξνγξάκκαηα πνπ καο
βνεζνύλ λα ερνγξαθήζνπκε θάπνην “θνκκάηη” κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη
λα ην επεμεξγαζηνύκε αλάινγα κα ην γνύζην καο….
Σα πξνγξάκκαηα κνπζηθήο ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο. Άιια είλαη γηα ελνξρήζηξσζε
ελφο θνκκαηηνχ θαη άιια είλαη γηα ηελ επεμεξγαζία ελφο θνκκαηηνχ.
Δπηπιένλ: Πξηλ επηιέμεηε έλα πξφγξακκα γξαθήο κνπζηθήο, ζα πξέπεη λα ζθεθζείηε
πφζν ρξήζηκα ζα είλαη ηα αξρεία ζαο ζην κέιινλ. Γεκηνπξγψληαο έλα αξρείν
παξηηηνχξαο απαηηείηαη ρξφλνο, θφπνο θαη ρξήκα. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα έρεηε
εξεπλήζεη γηα ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεηε. Γπζηπρψο έρνπλ ππάξμεη αλαμηφπηζηνη θαηαζθεπαζηέο ζηνλ ηνκέα
ηνπ κνπζηθνχ ινγηζκηθνχ κε απνηέιεζκα νη ρξήζηεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο λα κε
κπνξνχλ λα αλνίμνπλ παιηά ηνπο αξρεία. Σα κνπζηθά αξρεία απφ ηε θχζε ηνπο πξέπεη
λα δηαηεξνχληαη θαη λα κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα είλαη πξνζβάζηκα. Δπνκέλσο,
ην πην ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ελφο πξνγξάκκαηνο γξαθήο παξηηηνχξαο
είλαη ε αζθάιεηα θαη ε εκπηζηνζχλε πνπ παξέρεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ. Καηά
δεχηεξνλ ζα εμεηάζεηε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σηο
δπλαηφηεηέο ηνπ, ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ηα ζπζηήκαηά ζαο, ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε
άιια πξνγξάκκαηα. Θα εμεηάζεηε επίζεο ηελ εμέιημε ηνπ δειαδή ην θαηά πφζνλ ζα
κπνξεί λα θαιχςεη θαη ηηο κειινληηθέο ζαο αλάγθεο. Σν θαηά πφζνλ ππάξρνπλ
εγρεηξίδηα ρξήζεο ζηε γιψζζα πνπ γλσξίδεηε. Σέινο ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο
απνηειεί ην πιήζνο θαη ε επαγγεικαηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ ελ ιφγσ
πξνγξάκκαηνο. Απηφ εμαζθαιίδεη φρη κφλν θαιχηεξε ππνζηήξημε αιιά θαη
δηεπξπκέλεο δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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Ππογπάμμαηα ενοπσήζηπυζηρ:

GuitarPro
Αλαδεηήζακε θαη βξήθακε ηα πην δεκνθηιή πξνγξάκκαηα ελνξρήζηξσζεο. Έλα απφ
ηα πην δεκνθηιή είλαη ην GuitarPro είλαη έλα πξφγξακκα κνπζηθήο κε ην νπνίν
καζαίλεηε λα γξάθεηε θαη λα δηαβάδεηε ζπγρνξδίεο γηα θηζάξα, κπάζν, πλεπζηά θαη
έγρνξδα. Υσξίο λα ρξεηάδνληαη γλψζεηο ζνιθέδ, κπνξείηε λα ζπλζέζεηε ηα δηθά ζαο
κνπζηθά θνκκάηηα. Έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο πεξηζζφηεξεο απφ 30.000 παξηηηνχξεο.
Μάζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ GuitarPro φιεο ηηο ηερληθέο ησλ κεγάισλ θηζαξηζηψλ:
αξκνληθέο, fingerpicking, ιεγθάην, slide,tapping, palmmute…

Δπηδεημε Guitar pro Metal
Guitar pro Καηζηκίρα
Guitar pro- ¨Μνλαμηά κνπ φια¨
Guitar pro- Καηζηκίρα 2
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Finale
Αθφκε έλα είλαη ην Finale. Μεξηθνί ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ηελ επηινγή ηνπ Finale: Η
παξηηηνχξα ζαο γίλεηαη ακέζσο Audio CD κε πξαγκαηηθνχο ήρνπο νξρήζηξαο.
Αθξφαζε κε ήρνπο νξρήζηξαο. Πξνζζήθε εθαηνληάδσλ ξεαιηζηηθψλ ερνρξσκάησλ.
Γπλαηφηεηα γξαθήο Βπδαληηλήο κνπζηθήο. Έγρξσκε εθηχπσζε. πκβαηφηεηα κε
πξνγξάκκαηα ζειηδνπνίεζεο. πκβαηφηεηα κε πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ,
θσηνγξαθίαο. πκβαηφηεηα κε πξνγξάκκαηα MIDI Sequencer. Δηζαγσγή λνηψλ κε
έμη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Δηζαγσγή κνλνθσληθψλ κεισδηψλ απφ κηθξφθσλν.

https://www.youtube.com/watch?v=XPYwx1RCKjs
http://www.youtube.com/watch?v=XPYwx1RCKjs
http://www.youtube.com/watch?v=O-aHT4tNnhc
http://www.youtube.com/watch?v=FOmeHVOsfM0&list=PLPLJWCBLC6SJQPOPZQXLS2HAU
PNNRGFLO
http://www.youtube.com/watch?v=jt4QDwp5p5o
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Cubase
Έλα αθφκα απφ ηα πην γλσζηά sequencers κε κεγάιε ηζηνξία είλαη θαη ην Cubase ηεο
εηαηξείαο Steinberg.

.

Αξρηθά ην πξφγξακκα ιεγφηαλ Cubit φκσο άιιαμε ζε Cubase αθνχ ππήξρε
πξφβιεκα πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Αθφκε πξηλ απφ απηφ φκσο, ε νλνκαζία ηνπ
πξνγξάκκαηνο ήηαλ Pro-24 θαη είρε βαζηζηεί ζηνλ πξνθάηνρφ ηνπ Pro-16. Μηα πνηφ
ειαθξηά έθδνζε ηνπ Pro-24 ήηαλ θαη ε Pro-12. Οη βαζηθνί δεκηνπξγνί ηνπ
πξσηαξρηθνχ sequencer ήηαλ νη Karl Steinberg θαη Manfred Rürup, πνπ απν ηνλ
πξψην πήξε θαη ην φλνκα ηεο ε εηαηξία.
To Cubase έηξερε εθείλε ηελ πεξίνδν κφλν ζηνπο ππνινγηζηέο Atari 520ST θαη
Atari 1040ST. Αλ θαη ππνζηήξηδε έγρξσκε νζφλε, ε θαιχηεξε αλάιπζε πνπ
κπνξνχζε λα ρξεζεκνπνηεζεί ήηαλ ζηελ Atari SM-124 κνλφρξσκε νζφλε, κε ηελ γηα ηφηε- εληππσζηαθή αλάιπζε 640Υ400.
Η πξψηε θπθινθνξία ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ην φλνκα Cubase, ήηαλ ηνλ Απξίιην ηνπ
1989.
Η βαζηθή θαηλνηνκία ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ην γξαθηθφ ηνπ πεξηβάινλ. Σν
πεξηβάιινλ ηνπ επέηξεπε ηελ θάζεηε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ tracks θαη ηελ
40

Μνπζηθή & Σερλνινγία: Απν ηελ παξαδνζηαθή ζηελ Ηιεθηξνληθή Μνπζηθή.

ηνπνζέηεζε ηεο ισξίδαο ρξφλνπ νξηδφληηα. Απηφ ην γξαθηθφ πεξηβάινλ ήηαλ πην
θηιηθφ απ‟ νηη νη sequencers ηεο επνρήο, νπφηε επέηξεπε θαη κηα πην εχθνιε θαη
γξήγνξε επεμεξγαζία ησλ κνπζηθψλ project. Απφ ηφηε έρεη αληηγξαθεί απν αξθεηά
άιια sequencers.

Απφ ηελ έθδνζε Cubase 1.0 (1989) κέρξη θαη ηελ έθδνζε Cubase VST
5.1 (2001) ην θνξκά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ήηαλ ην .all γηα ηελ
απνζήθεπζε ησλ ηξαγνπδηψλ θαη ην .arr γηα ηα αξρεία arrangement.
Απφ ηελ έθδνζε Cubase SX 1.0 (2002) θαη κεηά ην θνξκά πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην .cpr.
Virtual Instruments
Σν 1999 ε έθδνζε Cubase VST 3.7 εηζήγαγε έλα λέν πεξηβάιινλ γηα
virtual instruments (ςεθηαθά κνπζηθά φξγαλα) κε ην φλνκα VSTi. Απηφ
έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζε ηξίηνπο πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνχ λα
δεκηνπξγνχλ θαη λα πσινχλ VSΣ γηα ην Cubase, θαη απηφ κε ηελ ζεηξά
ηνπ έδσζε ην έλαπζκα ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα ηεξάζηηα γθάκα
εηθνληθψλ νξγάλσλ γηα ην πξφγξακκα. Μηα λέα έθδνζε ηνπ VST, ε VST3
εκθαλίζηεθε καδί κε ην Cubase 4 ε νπνία εηζήγαγε λέα ραξαθηεξηζηηθά.
Σν παξαθάησ βίληεν είλαη κηα επίδεημε ηνπο:
http://www.youtube.com/watch?v=tsoXhATJsRA&feature=player_embed
ded
Vocal edit- Pitch correction
ην παξαθάησ βίληεν ζα δείηε εμειηγκέλνπο ηξφπνπο επεμεξγαζίαο
ερνγξαθεκέλσλ θσλεηηθψλ θαη ηε ιεηηνπξγία pitch correction πνπ
εκθαλίζηεθε σο πξνζζήθε ζην Cubase 5
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I0N_bNp4
cv4
LoopMash
Έλα αθφκε απφ ηα λέα θαη εληππσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εηζήγαγε ην
Cubase 5 είλαη ην LoopMash:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=08xSpW2t8
AA
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Ππογπάμμαηα επεξεπγαζίαρ ήσος:
Έλα απφ ηα πην δεκνθηιή πξνγξάκκαηα ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη ην
CoolEditPro.Σν cooleditpro είλαη έλα πξφγξακκα κνλνθάλαιεο θαη πνιπθάλαιεο
επεμεξγαζίαο ήρνπ.
Έρεη ηηο παξαθάησ θχξηεο ηθαλφηεηεο:
1) Φίιηξα ήρνπ κέζσ ςεθηαθήο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο εθέ.
2) Πνιπθάλαιε ιεηηνπξγηά: 128 θαλάιηα ηαπηφρξνλεο έγγξαθεο θαη
αλαπαξαγσγήο .
3) Γέρεηαη plug-in πνπ εθηείλεηε πεξαηηέξσ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Η Πνιπθάλαιε εγγξαθή επηηξέπεη ζε έλα πξφγξακκα επεμεξγαζία ήρνπ λα παίδεη
πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ερεηηθνχο θάθεινπο ηαπηφρξνλα.
Σν Cooleditpro κπνξεί λα παίμεη κέρξη θαη 128 θαλάιηα ηαπηφρξνλα.

https://www.youtube.com/watch?v=Pt4Gwx7aGXs
https://www.youtube.com/watch?v=cOO0aNZIcFU
https://www.youtube.com/watch?v=oMYWWFdI4Ak
https://www.youtube.com/watch?v=87Kv8LoNCMA
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MIDI:
Σν Midi είλαη έλα πξσηφθνιιν πνπ απνζθνπεί ζηελ επηθνηλσλία θαη ηνλ
ζπγρξνληζκφ κεηαμχ ειεθηξνληθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ φπσο ζπλζεηηζηέο,
ξπζκνκεραλέο, δεηγκαηνιήπηεο, ζπζθεπέο ρξνληζκνχ , ππνινγηζηψλ θαη άιισλ
ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ αλεμαξηήησο θαηαζθεπαζηή. Σν πξσηφθνιιν Midi δελ
κεηαδίδεη ερεηηθφ ζήκα αιιά κελχκαηα πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
ηνληθφ χςνο θαη ηελ έληαζε κηαο λφηαο θαζψο επίζεο θαη ζήκα ρξνληζκνχ πνπ
πξνζδηνξίδεη ηελ ηαρχηεηα ην ηέκπν ελφο θνκκαηηνχ.
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Ψηθιακή και Αναλογική Ησογπάθηζη:
Παξνπζηάδνπκε ηελ δηαδηθαζία ερνγξάθεζεο, κίμεο θαη mastering ελφο ηξαγνπδηνχ γηα λα
κπνξέζεη θάπνηνο λα θαηαλνήζεη πιήξσο ηελ δηαδηθαζία απηή. Ξεθηλάκε κε βαζηθέο
ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αθνπζηηθή θπζηθή θαη παξνπζηάδνληαη φια ηα
θαηλφκελα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηάδνζε ηνπ ήρνπ ζε ε ειεχζεξα πεδία. ηε ζπλέρεηα
πξνρσξάκε ζηα δχν ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ηνπ ερνιήπηε, ηα νπνία είλαη ηα κηθξφθσλα
θαη ηα ερεία. Μεηά ρξεζηκνπνηείηε θνλζφια θαηά ηελ ερνγξάθεζε θαη κίμε απηνχ ηνπ
ηξαγνπδηνχ. πλερίδνληαο ηελ ερνγξάθεζε δίλνπκε βάζε ζηνλ ζηεξενθσληθφ ήρν, ζηηο
ζηεξενθσληθέο ηερληθέο ερνγξάθεζεο θαη ζηελ ερνγξάθεζε drums, φπνπ είλαη ην πξψην
ζθέινο ηεο δηαδηθαζίαο ερνγξάθεζεο ελφο ηξαγνπδηνχ αθνχ είλαη ε «ξαρνθνθαιηά» ηνπ
ξπζκηθνχ κέξνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ. Μεηά γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πνιπθάλαιν surround ήρν
θαη παξνπζηάδνληαη ηα δχν επηθξαηέζηεξα surroundformat, δειαδή ηα: SuperAudio CD θαη
DVD-Audio. Σέινο βιέπνπκε πιένλ ηα αθξηβή βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε
δηαδηθαζία ερνγξάθεζεο, κίμεο θαη mastering απηνχ ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη
θαη έλα Audio CD φπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ηα ζηάδηα ηα νπνία πέξαζε ην ηξαγνχδη απηφ,
απφ ηελ demo κνξθή ηνπ έσο ην ηειηθφ απνηέιεζα κεηά ην mastering .
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Πεγέο:

http://www.finalemusic.com/finale/default.aspx
http://www.steinberg.net/en/products/wavelab.html
http://www.sound.gr/studio-ichografiseon/selida-2
http://www.midipart.gr/main/
http://en.wikipedia.org/wiki/Recording_studio
http://el.wikipedia.org/wiki/FL_Studio
http://www.steinberg.net/en/home.html
http://www.cubase.net/phpbb2/
http://en.wikipedia.org/wiki/Steinberg_Cubase
http://www.youtube.com/user/SteinbergSoftware

http://mousiko-scholeiolef.schools.ac.cy/joomla/ekpaidevtiko_uliko/manual_cubase5.pdf
http://fridge.gr/7325/stiles/cubase-intro/
https://www.youtube.com/watch?v=IJeJoxS6stY
http://blog.finalemusic.com/post/2009/10/01/Sample-Files-in-Finale.aspx
http://www.makemusic.com/musicxml/music/example-set
http://www.melodos.com/forum/
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Δπίλογορ
Επινγία ή θαηάξα, ηειηθά...;
Πώο ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί ε ηερλνινγία σο θαηάξα κεηά από ηόζα πνιιά
επεξγεηήκαηα πξνο ηελ ηέρλε θαη ηνλ άλζξσπν; Σίγνπξα έλαο ηέηνηνο ραξαθηεξηζκόο
δείρλεη βαξύο. Κάζε ηερλνινγηθόο λεσηεξηζκόο ζπλνδεύεηαη πάληα από παξελέξγεηεο
θαη παξεθθιίζεηο από ηνλ αξρηθό ηνπ ζηόρν. Έλα καραίξη πνπ θηηάρηεθε γηα λα θόβεη
ην ςσκί κπνξεί εμίζνπ εύθνια λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα θόλν, όπσο καο έιεγαλ ζην
ζρνιείν. Αληίζηνηρα, ηα εξγαιεία πνπ θηηάρηεθαλ γηα λα θάλνπλ ηε δσή ηνπ κνπζηθνύ ή
ηνπ αθξναηή επθνιόηεξε, κπνξνύλ κε ηελ ίδηα επθνιία λα ζηξαθνύλ ελαληίνλ ηνπ θαη
ελαληίνλ ηεο ηέρλεο ηνπ. Τν επηζπκεηό είλαη λα κπνξεί θαλείο λα εληνπίδεη απηά ηα
κειαλά ζεκεία εγθαίξσο, ώζηε νη πξσηνβνπιίεο αληηκεηώπηζήο ηνπο λα είλαη
απνηειεζκαηηθέο.
Πεγή: musicheaven

Α΄ Μνπζηθνχ Λπθείνπ Ρεζχκλνπ
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