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Το μικρόφωνο πήρε την ονομασία του από τον Ντέιβιντ Χιουζ, ο οποίος 

επινόησε μια διάταξη μεταφοράς ήχου που ήταν τόσο ευαίσθητη, που 

τη θεωρούσε κάτι σαν «μικροσκόπιο ήχου» και την ονόμασε 

«μικρόφωνο» 

 

Τα μικρόφωνα ταξινομούνται (α) ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους 

και (β) ανάλογα με την κατευθυντικότητα τους. Αν τα ταξινομήσουμε με τον τρόπο 

λειτουργίας τους θα καταλήξουμε στις τέσσερις παρακάτω κατηγορίες: 

Α) Δυναμικά μικρόφωνα 

Β) Μικρόφωνα ταινίας 

Γ) Πυκνωτικά μικρόφωνα 

Δ) Μικρόφωνα Κρυστάλλων 

Tο δυναμικό μικρόφωνο αποτελείται από έναν ισχυρό μόνιμο μαγνήτη και 

ένα πηνίο τοποθετημένο ανάμεσα στους πόλους του, ώστε να κινείται ελεύθερα. Η 

λειτουργία του βασίζεται στο φαινόμενο της επαγωγής: όταν ηχητικά κύματα 

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

μαγνητικές γραμμές κι εμφανίζεται στα άκρα του πηνίου επαγωγική τάση. 

Το μικρόφωνο ταινίας αποτελείται από μια λεπτή πτυχωτή ταινία, συνήθως 

από αλουμίνιο, η οποία μπορεί και πάλλεται ελεύθερα μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο 

που δημιουργεί ένας ισχυρός μαγνήτης. Το μικρόφωνο αυτό έχει κατευθυνόμενη 

λήψη από δύο αντίθετες κατευθύνσεις και χρησιμοποιείται για ταυτόχρονη 

εξυπηρέτηση δύο ομιλητών, λόγω της καλής του απόκρισης.  

Το πυκνωτικό μικρόφωνο στηρίζει τη λειτουργία του στις μεταβολές 

χωρητικότητας ενός ενσωματωμένου πυκνωτή, σύμφωνα με τις μεταβολές της 

πίεσης που προκαλούνται από τα ηχητικά κύματα. 

Το μικρόφωνο κρυστάλλων χρησιμοποιεί μια λεπτή λωρίδα 

πιεζοηλεκτρικού υλικού, το οποίο είναι συνδεδεμένο με ένα διάφραγμα. 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82
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Τα μικρόφωνα διαφέρουν μεταξύ τους στο φάσμα των συχνοτήτων 

που καλύπτουν ικανοποιητικά, στην ακουστική ένταση στην οποία δεν 

παραμορφώνουν το σήμα, στην αναλογία σήματος / θορύβου και φυσικά 

στην τιμή τους. Τα μικρόφωνα κρυστάλλων δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα 

στη μουσική. 
 

Αν ταξινομήσουμε τα μικρόφωνα ανάλογα με την κατευθυντικότητα 

τους θα καταλήξουμε στις πέντε παρακάτω κατηγορίες: 

Α) Παντοκατευθυντικά. 

Β) Δι-κατευθυντικά. 

Γ) Μονοκατευθυντικά. 

Δ) Ιδιαιτέρως-κατευθυντικά. 

Ε) Μικρόφωνα με περισσότερα από ένα πολικό διάγραμμα. 

 

Τα παντικατευθυντικά είναι εξίσου ευαίσθητα σε όλα τα ηχητικά 

ερεθίσματα, ανεξάρτητα από πια κατεύθυνση έρχονται και τη γωνία που έχει η 

πηγή τους σε σχέση με το διάφραγμά τους. Αυτό φαίνεται και στην παρακάτω 

εικόνα. 

 
Τα δι-κατευθυντικά είναι εξίσου ευαίσθητο πιέσεις που ασκούνται  

από το εμπρός και το πίσω μέρος του διαφράγματος, αλλά χαρακτηρίζεται 

από πολύ χαμηλά επίπεδα ευαισθησίας που 

δείχνει σε πιέσεις που ασκούνται από τα πλαϊνά μέρη του μικροφώνου. 
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Τα μονοκατευθυντικά μικρόφωνα είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα σε ήχους 

που προέρχονται ακριβώς μπροστά από το διάφραγμα (μηδέν μοίρες). 

Αντίθετα, μπορεί να είναι ελάχιστα ή καθόλου ευαίσθητα σε πηγές που 

βρίσκονται στο πίσω μέρος του διαφράγματος (180 μοίρες). Οι πλευρικοί ήχοι 

με κλίση μικρότερη των 90ο ή μεγαλύτερη των 270ο μπορούν να συλληφθούν 

ικανοποιητικά, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τους υπόλοιπους πλευρικούς 

ήχους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ιδιαιτέρως κατευθυντικά μικρόφωνα χαρακτηρίζονται από την 

ιδιαιτέρα υψηλή ευαισθησία που δείχνουν στα ηχητικά σήματα που βρίσκονται 

σε 0 μοίρες (μπροστά τους), την ελάχιστη ευαισθησία στα σήματα που 

βρίσκονται σε 180 μοίρες και την ιδιαίτερα χαμηλή ευαισθησία που έχουν στους 

πλευρικούς ήχους. Αυτά τα μικρόφωνα δεν χρησιμοποιούνται συχνά στη 

μουσική, αλλά βρίσκουν ιδιαίτερη εφαρμογή στην τηλεόραση, τον 

κινηματογράφο και το θέατρο. Εκεί δηλαδή, όπου θέλουμε το μικρόφωνο να 

είναι μακριά από την πηγή (π.χ. τον ηθοποιό), να μην επηρεάζεται πολύ από 

τους ήχους του περιβάλλοντος, αλλά και να μην διακρίνεται στις κάμερες ή από 

τον θεατή στο θέατρο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μικρόφωνα με παραπάνω από ένα πολικό διάγραμμα είναι πυκνωτικά 

μικρόφωνα, κυρίως στα «στουντιακά» και είναι αυτά που επιτυγχάνουν 

περισσότερα από ένα πολικά διαγράμματα. 



Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των μικροφώνων 
 

4 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές βασικές τοποθετήσεις μικροφώνων, 

έχοντας ως κριτήριο την απόσταση του μικροφώνου από την ηχητική πηγή: 
 

Α) Μακρινή Τοποθέτηση Μικροφώνου 

Β) Κοντινή Τοποθέτηση Μικροφώνου  

Γ) Τοποθέτηση Έμφασης 

Δ) Τοποθέτηση Μικροφώνων Χώρου 
 

Στην τεχνική της μακρινής τοποθέτησης του μικροφώνου, θα 

τοποθετήσουμε το/τα μικρόφωνο/α σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός 

μέτρου από την πηγή. Συνήθως τοποθετούμε το μικρόφωνο σε απόσταση 

σχεδόν ίση με το μέγεθος της πηγής. Έτσι πέρα από τον απευθείας ήχο θα 

λάβουμε και τις ανακλάσεις από τον χώρο. Με αυτόν τον τρόπο, το όργανο 

ακούγεται πιο «φυσικό». Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται συνήθως για την 

ηχογράφηση μεγάλων μουσικών συνόλων (χορωδίες κ.α.). Ιδιαίτερη προσοχή 

θα χρειαστεί να δώσουμε στον χώρο στον οποίο γίνεται η ηχογράφηση! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην τεχνική της κοντινής τοποθέτησης του μικροφώνου, θα 

τοποθετήσουμε το μικρόφωνο σε απόσταση 3 – 90 εκατοστά από την πηγή. Το 

ηχητικό αποτέλεσμα θα είναι ένας ήχος με έντονη παρουσία ο οποίος σε 

μεγάλο βαθμό δεν θα περιέχει έντονα το περιβάλλον (δηλαδή τις ανακλάσεις).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των μικροφώνων 
 

5 
 

Προσοχή: όταν ηχογραφούμε πολλά όργανα μαζί, το ένα μικρόφωνο 

μπορεί να πιάσει και ήχο από άλλη πηγή.  

Για να το αποφύγουμε αυτό: 

 Φέρνουμε το μικρόφωνο ακόμα πιο κοντά στην πηγή 

 Χρησιμοποιούμε καρδιοειδές μικρόφωνο 

 Απομακρύνουμε τις πηγές μεταξύ τους 

 

Κανόνας 3:1: 

Για να μην υπάρχει πιάνει ένα μικρόφωνο μια πηγή πέρα από την 

επιθυμητή, τοποθετούμε τα μικρόφωνα μεταξύ τους τρείς φορές  πιο 

μακριά από  την απόσταση τους με το όργανο. Δηλαδή αν ηχογραφούμε 

δυο τρομπέτες όπου τα μικρόφωνα είναι σε απόσταση 20εκ τότε τα 

μικρόφωνα μεταξύ τους θα πρέπει να έχουν απόσταση  3x20 = 60εκ. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η τεχνική της τοποθέτησης έμφασης, χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να 

ηχογραφήσουμε ένα σύνολο (πχ μια ορχήστρα) αλλά θέλουμε να τονιστεί 

ένα όργανο περισσότερο. Τότε χρησιμοποιούμε και τις δυο τεχνικές που 

αναφέραμε. Πρώτα τοποθετούμε το/τα μικρόφωνο/α σε μακρινή απόσταση 

και ύστερα σε κοντινή  απόσταση το μικρόφωνο που θα ηχογραφήσει το 

όργανο που θέλουμε να τονιστεί. Προσοχή: το κοντινό μικρόφωνο θα 

χρειαστεί να τοποθετηθεί λίγο πιο μακριά από ότι αν ηχογραφούσαμε με την 

τεχνική της κοντινής ηχογράφησης γιατί θέλουμε να «πιάσει» τον χώρο. Αν 

δεν το κάναμε έτσι, θα είχαμε πρόβλημα στην μίξη αφού το όργανο θα 

παρουσίαζε δραματικά διαφορετικό ήχο στο κοντινό και στο μακρινό 

μικρόφωνο. 
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Στην τεχνική της τοποθέτησης μικροφώνων χώρου, πέρα από το/τα 

μικρόφωνο/α που τοποθετούμε για να γράψουμε ένα όργανο ή ένα σύνολο, 

τοποθετούμε και ένα μικρόφωνο με τρόπο που να πιάνει περισσότερο τις 

ανακλάσεις και πολύ λιγότερο τον απευθείας ήχο (μακριά από την πηγή). Έτσι, 

ηχογραφούμε τον «χώρο» και προσδίδεται φυσική ακουστική στον ήχο. Αυτή η 

τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για να καταγράψει το κοινό σε μια 

συναυλία κ.α. 

 

Όποιος θέλει να εμβαθύνει στις τεχνικές τοποθέτησης μικροφώνων 

μπορεί να ασχοληθεί με τις τεχνικές στερεοφωνικής ηχογράφησης. Τις τεχνικές 

αυτές τις χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να αποδώσουμε στην ηχογράφηση 

τις συνθήκες με τις οποίες ακούν τα αυτιά του ανθρώπου, δηλαδή να ξεχωρίζει 

εμφανώς το «αριστερό» και το «δεξί» μέρος ενός συνόλου (πχ χορωδία) ή 

οργάνου (πχ οι λεπτές νότες του πιάνο που βρίσκονται στα δεξιά ενώ οι 

μπάσες στα αριστερά) χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το pan της κονσόλας.  

Αυτή η αναπαράσταση του «αριστερά» και του «δεξιά» γίνεται εφικτή με 

πολλούς τρόπους.  

 

Ανάλογα με την απόσταση των μικροφώνων αλλά και την διαφορά 

φάσης  που εισάγουν στο σήμα που μας δίνουν οι τεχνικές στερεοφωνικής 

ηχογράφησης χωρίζονται στις Συμπτωτικές Τεχνικές, Σχεδόν Συμπτωτικές, 

Απομακρυσμένες Τεχνικές και Διωτικές Τεχνικές. 

 

 

  Προτάσεις για περαιτέρω διάβασμα: 

  http://www.slideshare.net/csidiras/ss-6974675 

  (αναλύει τις στερεοφωνικές τεχνικές ανάλογα με το όργανο!) 

  Και από την ψηφιακή μουσική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Μουσικής Τεχνολογίας 

  και Ακουστικής που εμπεριέχει δεκάδες πτυχιακές εργασίες σπουδαστών: 

  http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/mta/ 
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http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/mta/ 
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