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Εισαγωγή 

 

 

   Το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη γνωσιακών διεργασιών 

που συμβαίνουν όταν ακούμε διάφορους ήχους ή μουσική. Πιο συγκεκριμένα 

εστιάσαμε στη σχέση του ήχου με τα συναισθήματα και στη σχέση που έχουν 

οι χρονικές εκτιμήσεις που κάνουμε με αυτό που ακούμε. Είναι αναμφίβολο 

πως τα ηχητικά - μουσικά ακούσματα δημιουργούν συναισθήματα. Αυτό 

προσπαθούμε να εξετάσουμε αρχικά σε θεμελιώδεις ήχους και έπειτα σε 

αποσπάσματα κινηματογραφικής μουσικής. Σα θεμελιακά χαρακτηριστικά του 

ήχου επιλέξαμε τη συνήχηση δύο διαστημάτων αναζητώντας την πιο 

θεμελιακή δομή του ήχου που προκαλεί συναισθήματα απαλλαγμένα από 

συνειρμούς και ανάκληση γνωστών ήχων που είναι συνδεδεμένοι με ψυχικές 

καταστάσεις Στα ίδια κομμάτια προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με το 

χρονικό ρυθμό. Η μελέτη αυτή γίνεται χρησιμοποιώντας και  πειραματική 

διαδικασία αλλά στη συνέχεια γινεται και επεξεργασία αυτών των ηχητικών 

αποσπασμάτων. Έπειτα, γνωρίζοντας από προηγούμενες μελέτες οτι η 

συναισθηματική κατάσταση του ατόμου ευθύνεται για τις χρονικές εκτιμήσεις 

που κάνει, προσπαθούμε να κάνουμε τη σύνδεση μεταξύ του πόσο εκτιμάμε 

τη διάρκεια των ηχητικών αποσπασμάτων που ακούμε με το συναισθηματικό 

περιεχόμενο αυτών. Τέλος επιχειρούμε να δούμε αν υπάρχουν κάποιες 

χωρικές αναπαραστάσεις – συνειρμοί που να συνδέονται με τα ηχητικά – 

μουσικά ακούσματα.  

   Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις φυσικές – κυματικές ιδιότητες του ήχου. 

Ο ήχος σαν κύμα είναι μια ταλάντωση (η το άθροισμα πολλών επιμέρους 

ταλαντώσεων) σε συγκεκριμένο φάσμα συχνοτήτων, με χαρακτηριστικά όπως 

το ύψος, η ένταση, η χροιά και βέβαια η χρονική έκταση. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο γίνεται η σύνδεση των αντικειμενικών χαρακτηριστικών του ήχου με 

τα υποκειμενικά του χαρακτηριστικά, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο ο ήχος 

εξετάζεται απο την οπτική της ψυχοακουστικής. Στο τέταρτο και πέμπτο 

κεφάλαιο ο ήχος αντιμετοπίζεται σε επίπεδο επεξεργασίας σήματος. Με βάση 

το μετασχηματισμό Fourier αλλά και με τη Wavelet ανάλυση μπορούμε να 

μελετήσουμε ένα ηχητικό φαινόμενο είτε στο πεδίο του χρόνου είτε στο πεδίο 



των συχνοτήτων. Υπάρχουν υπολογιστικά προγράμματα που κάνουν τις 

αναλύσεις σημάτων και δίνουν πολλές φορές συμπεράσματα που η μια μόνο 

προσέγγιση αδυνατεί να πετύχει. Τα επόμενα κεφάλαια αναφέρονται στον ήχο 

ως ένα γνωσιακό φαινόμενο. Το έκτο κάνει τη σύνδεση μεταξύ του ήχου και 

του συναισθηματικού περιεχομένου του, ενώ το έβδομο αναφέρεται στις 

έρευνες που έχουν γίνει για το πως επηρεάζουν τα συναισθήματα τη χρονική 

εκτίμηση των γεγονότων. Στη συνέχεια περιγράφεται η πειραματική 

διαδικασία που ακολουθήσαμε και η επεξεργασία των δεδομένων τόσο των 

πειραματικών όσο και στο επίπεδο επεξεργασίας σημάτων (όγδοο και ένατο 

κεφάλαιο). Στο τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα. 

   Τα αποτέλεσμα συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τις ήδη υπάρχουσες 

έρευνες που υποστηρίζουν οτι ο ήχος και πολύ περισσότερο η μουσική 

περιέχουν συναισθηματική πληροφορία που επηράζει τα συναισθήματά μας. 

Επίσης παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ των ήχων και της χρονικής 

εκτίμησης που κάνουμε γι’αυτούς.  

Ακόμα παρατηρήσαμε κάποιες χωρικές αναπαραστάσεις κυρίως στους 

πρωτογενείς ήχους. Σκοπός μας είναι να εξετάσουμε αν υπάρχουν ηχητικά 

μοτίβα και κανονικότητες σε αυτά που ακούμε που θα μας βοηθήσουν να 

κάνουμε τη σύνδεση των επιμέρους θεμάτων. Απώτερος και αρκετά 

μακροπρόθεσμος στόχος είναι να δημιουργηθεί μια προτυπομοιημένη βάση 

ήχων η οποία θα μας δίνει τη δυνατότητα για πιο ακριβή έρευνα του ηχητικού 

φαινομένου σε γνωσιακό επίπεδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ο ήχος σαν ένα κυματικό φαινομενο 

 

 

     

    Γνωρίζουμε ότι οτιδήποτε ακούμε μπορεί να περιγραφεί από μια συγκεκριμένη 

εξίσωση. Την ηχητική εξίσωση κύματος η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από τη 

γενική εξίσωση κύματος:  
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όπου Φ=Φ(x,y,z) είναι η δυναμική της ταχύτητας (η οποία μας δείχνει το πώς 

μεταβάλλεται η ταχύτητα του μορίου συναρτήσει του χρόνου),t είναι ο χρόνος 

και c είναι η  ταχύτητα διάδοσης του κύματος, που στην περίπτωση του 

ηχητικού κύματος  είναι η ταχύτητα διάδοσης του ήχου και εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες όπως τη θερμοκρασία και την πυκνότητα του μέσου 

διάδοσης.(Παπανικολάου, 1985, σελ. 25)                                                    

Σε περίπτωση διάδοσης του κύματος σε μία διεύθυνση Φ=Φ(x) και άρα   

2

2
2

2

2

x
c

t 







(1) (αφού στις άλλες διευθύνσεις η παράγωγος του Φ θα γίνεται 

μηδέν). 

Η εξίσωση (1) έχει γενική λύση : Φ=f1(ct-x)+f2(ct+x) όπου η f1 και η f2 διαφέρουν 

μεταξύ τους μόνο στις σταθερές. Η συνάρτηση f1(ct-x) αντιπροσωπεύει το κύμα 

που απομακρύνεται από την πηγή, ενώ η f2(ct+x) αναφέρεται στο κύμα που 

επιστρέφει. 

Για ημιτονοειδές κύμα που κινείται στον άξονα χχ΄  έχουμε : 
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με περίοδο Τ=λ/c  και λ=cΤ.   (Pain , 1997,σελ. 121)    

   Το μήκος κύματος είναι η διαδρομή που κάνει το κύμα σε μια περίοδο 

ταλαντώσεων. Γνωρίζουμε ότι c=λ*f, με f η συχνότητα ταλάντωσης. Άρα 

y=Asin(ωt-βx) με β=2π/λ.Η λέξη κύμα συνδέεται πάντοτε με το μέγεθος διάδοσης 



στο οποίο δημιουργούνται και μεταδίδονται. Έτσι και τα ηχητικά κύματα έχουν 

λόγο ύπαρξης μόνο όταν γεννιούνται και διαδίδονται μέσα στην ύλη (σε αντίθεση 

με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα –π.χ. φως- που μπορούν να μεταδοθούν και στο 

κενό). Το μέσο αυτό χαρακτηρίζεται κυρίως από την αδράνεια (ιδιότητα της ύλης 

να αντιστέκεται σε οτιδήποτε προσπαθεί να μεταβάλλει την κινητική της 

κατάσταση) και την ελαστικότητα (ικανότητα της ύλης να μπορούν τα μόρια της 

να ταλαντώνονται γύρω από τις θέσεις ισορροπίας). Αν κάποιο μόριο του μέσου 

μετακινηθεί -εξαιτίας κάποιας εξωτερικής δύναμης- από τη θέση ηρεμίας όπου 

βρισκόταν, λόγω της ελαστικότητας του μέσου, μετά από κάποια διαδρομή θα 

αναγκαστεί λόγω δυνάμεων επαναφοράς να κινηθεί αντίστροφα προς την αρχική 

του κατάσταση. Λόγω της αδράνειας όμως, αντί να σταματήσει στο σημείο 

ηρεμίας, θα κινηθεί πέρα από αυτό ‘προσπερνώντας το’, μέχρι που η ολική 

ενέργεια (άθροισμα δυναμικής και κινητικής) να μετατραπεί σε θερμότητα λόγω 

τριβών. 

   Τα κύματα τα χωρίζουμε σε επιμήκη, σε εγκάρσια και σε δυνοκύματα. Στα 

επιμήκη κύματα, η κίνηση των μορίων γίνεται προς τη διεύθυνση του κύματος, 

στα εγκάρσια κάθετα προς το κύμα και στα δυνοκύματα πάνω στο τόξο κύκλου. 

   Τα ηχητικά κύματα που ανήκουν στα επιμήκη μεταδίδονται και στις τέσσερις 

καταστάσεις της ύλης (πλάσματα, στερεά, υγρά και αέρια) με διαφορετικές 

ταχύτητες σε κάθε κατάσταση. Η ταχύτητα μετάδοσης του ήχου στον αέρα είναι η 

μικρότερη, αφού ο αέρας έχει τη μικρότερη πυκνότητα και άρα λιγότερα μόρια 

ανά μονάδα όγκου και ισούται σε κανονικές συνθήκες υηχου=340m/sec. 

Εγκάρσια κύματα δημιουργούνται κυρίως σε χορδές καθώς και σε ράβδους και 

πλάκες, αλλά στο αυτί έρχονται με τη μορφή πυκνωμάτων και αραιωμάτων της 

μάζας του αέρα (επιμήκη κύματα). (σχήμα 1) 

 



 

Σχήμα 1:Πυκνώματα και αραιώματα ηχητικών κυμάτων                                                                                                                                              

(Χαδέλης, σελ. 11) 

   Μέτωπο κύματος ονομάζεται το μέρος όπου τα μόρια έχουν την ίδια φάση και 

την ίδια απόσταση από την πηγή. Σε μεγάλες αποστάσεις από την πηγή το 

μέτωπο του κύματος αποτελείται από επιφάνεια κάθετη προς την κατεύθυνσης 

κίνησης του κύματος. 

Μια  σημαντική παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε για την κυματική φύση 

του ήχου αφορά τον τρόπο διάδοσής κύματος και εκφράζεται από το θεώρημα 

του Huygens (1629-1695) το οποίο παρά την κάποια μαθηματική ανακρίβεια λέει: 

«Κάθε σημείο του μετώπου του κύματος μπορεί να θεωρηθεί ως πρωτογενείς 

πηγή νέου κύματος ». 

   Η περιβάλλουσα (η καμπύλη που οροθετεί την αρχή και το τέλος ενός ήχου 

αναπαριστώντας την ανάπτυξη της έντασής του στον χρόνο) των κυμάτων αυτών 

αποτελεί τη νέα θέση του μετώπου του κύματος που έδωσε την αρχή σε αυτά τα 

κύματα. 

   Στην περίπτωση των σφαιρικών κυμάτων (όπως άλλωστε απατούνται και τα 

ηχητικά κύματα στη φύση) η ενέργεια είναι ισοκατανεμημένη σε όλη την 

επιφάνεια του μετώπου του κύματος. Αν παραβλέψουμε τις απώλειες, τότε σε μια 

επόμενη θέση η ίδια ενέργεια θα κατανεμηθεί σε μεγαλύτερη επιφάνεια και επειδή 

η επιφάνεια της σφαίρας αυξάνει ανάλογα με το τετράγωνο της ακτίνας, η 



ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί σε μονάδα επιφάνειας  (επιφανειακή 

πυκνότητα ενέργειας) μειώνεται ανάλογα με το τετράγωνο της απόστασης από 

την πηγή. Από την άλλη, η ενέργεια είναι ανάλογη προς το τετράγωνο του 

πλάτους της μοριακής ταχύτητας και έτσι τα δύο μεγέθη είναι αντιστρόφως 

ανάλογα με την απόσταση από την πηγή (σχήμα 2) 

 

 

  

Σχήμα 2: Εκπομπή ηχητικών κυμάτων στο χώρο 

(Χαδέλης, σελ. 12 )                                                                                                                                            

 

 

   Τέλος σαν κύμα ο ήχος έχει όλες τις γνωστές ιδιότητες των κυμάτων, όπως 

είναι η ανάκλαση (συμβαίνει όταν οι διαστάσεις του εμποδίου είναι 

μεγαλύτερες από το μήκος του κύματος), η διάθλαση  (παρατηρείται όταν στη 

διαδρομή του ήχου εμφανίζεται διαφορά πυκνότητας του μέσου διαδόσεως), η 

περίθλαση (παρατηρείται όταν υπάρχει ένα εμπόδιο στη διαδρομή των 

ηχητικών κυμάτων, του οποίου οι διαστάσεις δεν είναι σαφώς μεγαλύτερες 

από το μήκος του ηχητικού κύματος και τότε το ηχητικό κύμα περιθλάται γύρω 

από το εμπόδιο και φτάνει σε σημεία που δεν είναι ορατά από την ηχητική 

πηγή), η συμβολή (το φαινόμενο στο οποίο δύο ή περισσότερα συστήματα 



κυμάτων αλληλεπιδρούν δίνοντας είτε ενισχυτική συμβολή είτε καταστροφική 

συμβολή), η αλληλεπίδραση (στο ίδιο μέσο μπορούν να υπάρξουν δύο ή 

περισσότερα κύματα όπου η κίνηση κάθε μορίου είναι το αλγεβρικό άθροισμα 

κινήσεων από όλα τα συστήματα)  και το φαινόμενο Doppler (μεταβολή του 

ύψους του ήχου λόγω σχετικής κίνησης πηγής-ακροατή).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Αντικειμενικά και υποκεινενικά χαρακτηριστικά του 

ήχου 

 

 

Οι ήχοι κατατάσσονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες : 

Α) Στους απλούς ήχους ή απλούς τόνους, στους οποίους η μορφή του ηχητικού 

κύματος (κυματομορφή) είναι περιοδική και ημιτονοειδής (ή συνημιτονοειδής ) 

Β) Στους σύνθετους ήχους ή φθόγγους που αποτελούνται από τη σύνθεση 

απλών τόνων και η κυματομορφή τους είναι μεν περιοδική αλλά όχι ημιτονοειδής  

Γ) Στους θορύβους που αντιστοιχούν σε μη περιοδικά ηχητικά κύματα 

Δ) Στους κρότους που είναι “απότομοι” θόρυβοι μικρής χρονικής διάρκειας                            

Η ηχητική πηγή  (μουσικό όργανο, ανθρώπινη φωνή, συνθεσάιζερ ή οτιδήποτε 

άλλο ‘γεννά’ ακουστά σήματα) παράγει έναν ήχο του οποίου η κυματομορφή είναι 

η μεταβολή της πίεσης συναρτήσει του χρόνου. 

Ο ήχος αυτός θα έχει μια συγκεκριμένη ένταση, η οποία θα είναι η ενέργεια ανά 

μονάδα χρόνου (δηλαδή ισχύς) που διαπερνά κάθετα μια επιφάνεια μοναδιαίου 

εμβαδού και θα δίνεται από τον τύπο: I=1/2(Aω)2ρυήχου  με Α το πλάτος του 

κύματος, ω=2πf η κυκλική συχνότητα. (Σπυρίδης, 1990,  σελ. 69) 

   Θα έχει επίσης ένα ύψος το οποίο αν συγκριθεί με άλλους ήχους τοποθετεί τον 

εκάστοτε ήχο σε χαμηλότερο ή ψηλότερο σχετικά με κάποιον άλλον. 

Οτιδήποτε ακούμε ουσιαστικά είναι ένας σύνθετος ήχος ο οποίος αποτελείται 

από ένα μεγάλο πλήθος απλών τόνων με συγκεκριμένη συχνότητα ο καθένας 

(δηλαδή ακούμε την υπέρθεση πολλών ημίτονων διαφορετικής συχνότητας το 

καθένα) - εξηγείται από την ανάλυση Fourier. Άρα ο συνολικός αριθμός 

συχνοτήτων, η ένταση της καθεμίας, η κατανομή τους στο ακουστικό φάσμα και 

οι συσχετισμοί καθορίζουν το σχήμα της κυματομορφής, δηλαδή αυτό που 

ακούμε. Το φάσμα συχνοτήτων είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που κάνει δύο 

ήχους ίδιου ύψους να ακούγονται διαφορετικά (να έχουν δηλαδή διαφορετική 

χροιά).  

   Η πρώτη αρμονική ονομάζεται και θεμελιώδης συχνότητα (μέγεθος μέτρησης 

της αναλογίας των κύκλων ταλάντωσης ενός περιοδικού σήματος ανά 

δευτερόλεπτο και εκφράζεται σε Hertz), είναι η χαμηλότερη συχνότητα στο φάσμα 

ενός σύνθετου ήχου και είναι αυτή που καθορίζει το ύψος του ήχου. Έχει 



συχνότητα ίση με το ρυθμό επανάληψης της σύνθετης κυματομορφής και 

συνήθως    -αλλά όχι πάντοτε-, έχει τη μεγαλύτερη ένταση σχετικά με τις 

υπόλοιπες. 

Οι παράγωγες συχνότητες που προκύπτουν από τη θεμελιώδη, ονομάζονται 

αρμονικές συχνότητες (overtones ή partials) και είναι κυρίως ακέραια 

πολλαπλάσια της, ενώ εκείνες που δεν είναι ακέραια πολλαπλάσια της 

θεμελιώδους χαρακτηρίζονται σα μη αρμονικές συχνότητες (inharmonics). 

Υπάρχουν και οι υποαρμονικές (subharmonics) που εκφράζουν συχνότητες 

υποπολλαπλάσιες της θεμελιώδους. Ο σημαντικότερος παράγοντας που 

προσδιορίζει τον ήχο (ωραίος, τραχύς, γλυκός κ.α.) είναι η κατανομή των 

αρμονικών (και μη) συχνοτήτων στο ακουστικό φάσμα. 



 

                        Σχήμα 3: Ανάλυση μιας σύνθετης κυματομορφής σε αρμονικούς         

                                                                            (Χαδέλης, σελ.31) 

Στο σχήμα 3, βλέπουμε την ανάλυση μιας σύνθετης κυματομορφής (πάνω 

εικόνα) σε ημίτονα διάφορων συχνοτήτων. Στην τελευταία εικόνα 

απεικονίζεται το πλάτος των ημίτονων για κάθε συχνότητα. Αξίζει να πούμε ότι 

το ανθρώπινο αυτί δεν καταλαβαίνει διαφορές φάσης. Έτσι δύο ήχοι  
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2 )cos(   θα ακουστούν το ίδιο και σε 

ένταση και σε ύψος και σε χροιά. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται 

στις φάσεις δεν έχουν ζωτική σημασία για την επιβίωσή μας ως είδος, αλλιώς η 

διαδικασία της εξέλιξης θα φρόντιζε ν’αποκτήσουμε έναν μηχανισμό ανίχνευσης 

των φάσεων.  (Σπυρίδης, 1990, σελ. 134) 

   Το πιο σημαντικό στην όλη ιστορία των αρμονικών είναι ότι το αρμονικό 

περιεχόμενο του ήχου δεν παραμένει σταθερό καθ’όλη τη διάρκεια του ήχου. Οι 

εντάσεις των αρμονικών, από τη γέννηση έως την παύση του ήχου δεν 

ακολουθούν την ίδια πορεία μεταβολής. Κάθε αρμονική ακολουθεί τη δική της 

περιβάλλουσα. Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε από τις έρευνες του Γάλλου 

συνθέτη και φυσικού J.C.Risset το 1965 πάνω στη σύνθεση του ήχου. Έτσι η 

πραγματική και πλήρης εικόνα του ήχου φαίνεται στις παρακάτω εικόνες  

(σχήματα 4 & 5) : 

 

 

 

                                                                                                          

                 

                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                         

(Σχεδιαγράμματα σε Wavelab) 

Σχήματα 4 & 5: Στα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται η τρισδιάστατη αναπαράσταση δύο 

ακουστικών σημάτων. Στον ένα άξονα είναι ο χρόνος, στον άλλο η συχνότητες και το χρώμα 

φανερώνει την ένταση των συχνοτήτω 



 

   Η πρώτη είναι μια απλή κυματομορφή (εκφράζει τη συνεχή ακολουθία των 

μεταποιήσεων ή των διαφορών της ακουστικής πίεσης στο χρόνο, ενός 

ακουστικού σήματος που καταγράφει μια περίοδο μιας πολύπλοκης ταλάντωσης 

ενός απλού τόνου) (440 Hz), ενώ η δεύτερη είναι κάποιες νότες που παίζονται 

στην κιθάρα. 

Τέλος, πρέπει να πούμε ότι η κάθε αρμονική στην πραγματικότητα δεν 

αντιστοιχεί σε μία μόνο συχνότητα αλλά σε ένα εύρος συχνοτήτων. Η ευρύτητα δε 

της περιοχής, καθορίζει την καθαρότητα της παραγώγου αρμονικής. Όσο πιο 

στενή είναι, τείνοντας σε μια γραμμή, τόσο πιο διαυγής είναι η αρμονική έχοντας 

μια συχνότητα, ενώ όσο ευρύτερη γίνεται η περιοχή τόσο περισσότερες γειτονικές 

συχνότητες περιλαμβάνει με αποτέλεσμα να γίνεται και πιο ‘θολή’ στο άκουσμα 

(σχήμα 6): 

                            

        

                                                                                                                  

(Σχεδιάγραμμα σε Soundforge) 

Σχήμα 6: Εδώ φαίνεται η ανάλυση ενός ηχητικού σήματος όπου στον οριζόντιο άξονα έχουμε τις 

συχνότητες ενώ στον κατακόρυφο την ένταση των συχνοτήτων. Βλέπουμε ότι αυτός ο ήχος 

αποτελείται από μια συχνότητα στα 440 περίπου Hz με μεγάλη ένταση (που είναι και η θεμελιώδης 

συχνότητά του) και από άλλες συχνότητες μικρότερης έντασης.  

 

   



3. Ο ήχος σαν ένα ψυχοακουστικό φαινόμενο 

 

 

   Η Ψυχοακουστική είναι η επιστήμη που ερευνά το πώς ο ήχος γίνεται 

αντιληπτός από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος  μπορεί να είναι ικανός να ακούει 

συχνότητες από 20Hz-20kHz περίπου (ακουστό φάσμα συχνοτήτων), είναι 

ανίκανος όμως να μετρήσει ή να εκτιμήσει απ’ευθείας (δηλαδή χωρίς τη 

βοήθεια επιστημονικών οργάνων) το καθαρό ερέθισμα όπως π.χ. τη 

συχνότητα του κύματος. Αντιλαμβάνεται  παρολαυτά με εξαιρετική ακρίβεια 

και ευαισθησία το ύψος του ήχου και τα άλλα χαρακτηριστικά του. Αυτό 

συμβαίνει με όλες τις αισθήσεις και μάλλον αποτελεί ένα ‘θαύμα της φύσης’. Ο 

καθένας μας, μέσω των υποκειμενικών ή ψυχολογικών χαρακτηριστικών 

μπορεί να αντιληφθεί οποιονδήποτε ήχο στη φύση. 

   Η θεμελιώδης συχνότητα του κύματος που φθάνει στο αυτί μας αντιστοιχεί 

στο ύψος του ήχου. 

   Η ένταση του κύματος γίνεται αντιληπτή με βάση την ακουστότητα (όσο 

δυνατότερος είναι ο ήχος που ακούμε, τόσο μεγαλύτερη ακουστότητα έχει) 

   Η κατανομή των αρμονικών στο ακουστικό φάσμα δίνει τη χροιά του ήχου. 

   Με βάση αυτά τα πρωταρχικά ή στοιχειώδη υποκειμενικά χαρακτηριστικά, 

έχουν δημιουργηθεί συνθετότερα μεγέθη-χαρακτηριστικά, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του μουσικού ήχου. Τα σύνθετα αυτά 

χαρακτηριστικά είναι η τονική ποιότητα που περιγράφει τη συνολική παρουσία 

ενός τόνου με όλες τις αλλαγές ύψους, η ακουστότητα της χροιάς καθ’όλη τη 

διάρκεια του, η αρμονία που εμφανίζεται σα συμφωνία και διαφωνία και 

καθορίζει την τραχύτητα ή όχι της συνήχησης δύο ή περισσοτέρων ήχων, ο 

ακουστικός όγκος ο οποίος εξαρτάται από την ένταση, τη χροιά, τη διάρκεια 

και τη συνεισφορά του χώρου (βάθος) και τέλος ο ρυθμός που ομαδοποιεί 

τους ήχους στο χρόνο και δίνει στον καθένα διαφορετική χρονική αξία και 

τονισμό. 



   Η συνολική εκτίμηση της μουσικής προϋποθέτει την ύπαρξη ακουστικής 

μνήμης. Ο εγκέφαλος του ακροατή  παράγει εικόνες από τα μέρη του 

μουσικού έργου τις οποίες συγκρίνει με κάποιες εικόνες πρότυπα που έχει 

στη μνήμη του. 

   Η μουσική σαν τέχνη μεταφέρει το μήνυμα του δημιουργού-συνθέτη στον 

ακροατή. Τα φυσικά όρια της ακοής και η καλλιέργεια του ακροατή είναι οι 

παράγοντες οι οποίοι θα καθορίσουν την κατανόηση και την αναβίωση των 

συναισθημάτων, τα οποία ο συνθέτης προσπαθεί να μεταφέρει με το έργο 

του. Διότι η μουσική είναι ένα “παιχνίδι” πάνω στα συναισθήματα. Εκφράζεται 

μόνο με ενεργά συναισθήματα και εκτιμάται μόνο αν γεννά συναισθήματα 

(Χαδέλης, σελ. 47-53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ο ήχος σα σήμα, ο εγκέφαλος σα σύστημα 

 

   Σήμα x(t) είναι οτιδήποτε φυσική ποσότητα η οποία μεταφέρει πληροφορία. 

Μαθηματικώς είναι μια συνάρτηση συνήθως του χρόνου (όχι πάντοτε). Ο 

ήχος μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σήμα όπου η πίεση είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και ο χρόνος η ανεξάρτητη. 

   Τα σήματα χωρίζονται σε δύο μεγάλες  κατηγορίες : 

   Α) Στα αναλογικά σήματα στα οποία και η εξαρτημένη μεταβλητή x και  η 

ανεξάρτητη t είναι συνεχείς συναρτήσεις, δηλαδή παίρνουν οποιαδήποτε τιμή 

μέσα σε ένα διάστημα τιμών. 

   Β) Στα διακριτά σήματα τα οποία τόσο η μεταβλητή x, όσο και η μεταβλητή t 

παίρνουν συγκεκριμένες (διακριτές) τιμές από ένα σύνολο τιμών.  

   Βέβαια ανάλογα με το ποιες ποσότητες είναι διακριτές έχουμε και τις εξής 

υποκατηγορίες : 

   1) συνεχούς πλάτους σήματα, 

   2) συνεχούς χρόνου σήματα, 

   3) διακριτού πλάτους σήματα, τα οποία μπορούν να παραχθούν από τα 

συνεχή σήματα με κβαντοποίηση του πλάτους, 

   4) διακριτού χρόνου σήματα x[n], τα οποία μπορούν να σχηματιστούν από 

τα συνεχή σήματα x(t) με τη διαδικασία της δειγματοληψίας (είναι η διαδικασία 

και η τεχνική του να ‘βλέπουμε’ το σήμα  και να ‘κρατάμε’ τις τιμές του μερικές 

επιλεγμένες χρονικές στιγμές ενώ τις υπόλοιπες να το αγνοούμε) : 

x[n]=x(nTs), με Ts η περίοδος της δειγματοληψίας.                         

(Oppenheim, 1999,  κεφ.  2)                                                                                                       

   Όσον αφορά τώρα το σήμα του ήχου και το πώς  το αντιλαμβάνεται ο 

εγκέφαλος, ο οποίος ουσιαστικά είναι το σύστημα που το επεξεργάζεται, 

μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα διακριτό σήμα για τους εξής λόγους :                                                                               



 Η ένταση του ήχου μπορεί να είναι συνεχής συνάρτηση και να παίρνει   

οποιαδήποτε τιμή από ένα διάστημα τιμών, όμως το ανθρώπινο 

ακουστικό σύστημα δύο ήχους με τιμές εντάσεων παραπλήσιες τους 

αντιλαμβάνεται σα δύο ήχους με ίδια ακουστότητα.                 

(Σπυρίδης, 1990, Κεφ. 5.5.4) 

                                                                             

 Επίσης υπάρχει ένα φυσικό όριο και στο ζήτημα των υψών του ήχου. 

Όταν η διαφορά συχνοτήτων δύο ήχων είναι πολύ μικρή, κάτω από 

κάποια τιμή οι δύο ήχοι γίνονται αντιληπτοί σα να έχουν το ίδιο ύψος. 

Αυτό αληθεύει για όλα τα ψυχοφυσικά μεγέθη.  Δηλαδή κάθε φορά που 

η διακύμανση ενός αρχικού φυσικού ερεθίσματος βρίσκεται μέσα σ’ένα 

όριο διαφοράς ή της μόλις διακρίσιμης διαφοράς (μδδ), η 

προκαλούμενη αίσθηση θεωρείται ότι παραμένει η ίδια. Μόλις όμως η 

διακύμανση ξεπερνά τη μδδ,  μια μεταβολή της αίσθησης γίνεται 

αντιληπτή. Έχει βρεθεί ότι το ακουστό φάσμα συχνοτήτων χωρίζεται σε 

1400 περίπου διαφορετικά ύψη που γίνονται αντιληπτά ως διαφορετικά 

από τον άνθρωπο. Ο βαθμός ευαισθησίας του μηχανισμού αντίληψης 

του αρχικού ύψους με τις μεταβολές της συχνότητας (η ικανότητα 

δηλαδή ανάλυσης συχνότητας) εξαρτάται από την εκάστοτε συχνότητα 

την ένταση  και τη διάρκεια του εξεταζόμενου ήχου καθώς επίσης και 

από το πόσο απότομα αλλάζει η συχνότητα (Σπυρίδης, 1990, σελ. 138) 

                                                                                                                           

 Όσον αφορά το χρόνο, έχει βρεθεί ότι από τη στιγμή που ένα ερέθισμα 

διεγείρει το αισθητήριο όργανο μέχρι τη στιγμή που ο άνθρωπος 

συνειδητοποιήσει το “τι συμβαίνει” μεσολαβεί κάποιος χρόνος, που 

είναι περίπου 50 ms. Αυτή η καθυστέρηση είναι απαραίτητη για τη 

συσσώρευση της πληροφορίας στον εγκέφαλο και τη λήψη μιας 

απόφασης, παρατηρείται δε σε όλες μας τις αισθήσεις μας. Ο χρόνος 

αυτός μπορεί να ονομαστεί ελάχιστος χρόνος αντίληψης (εχα) και είναι 

καθοριστικός για το πώς γίνονται αντιληπτά τα ηχητικά γεγονότα. 

Εξηγεί γιατί διεγέρσεις που έρχονται περιοδικά και απέχουν λιγότερο 

από 50 ms, αναγνωρίζονται όχι σα διακριτά χρονικά φαινόμενα, αλλά 

σα συνηχούντες ήχοι. Πρακτικά ο χρόνος που χρειάζεται το ανθρώπινο 



σύστημα ακοής για να δημιουργήσει μια σταθερή εντύπωση, είναι 2 με 

3 φορές τον χρόνο αντίληψης, δηλαδή 100 με 150 ms.             

(Χαδέλης, σελ. 55)                                                                

          Έτσι ο εγκέφαλος κάνει δειγματοληψία και στον χρόνο. 

 

   Καταλαβαίνουμε από τα παραπάνω ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον ήχο 

σαν ένα διακριτό σήμα. Βέβαια ένα άλλο σύστημα επεξεργασίας ήχων μπορεί 

να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά (ίσως και καλύτερα) και να αντιλαμβάνεται 

τον ήχο εντελώς διαφορετικά. Όμως η όλη διαδικασία αλληλεπίδρασης ήχου 

με το σύστημα που θα το επεξεργαστεί, λόγω  κβαντομηχανικών περιορισμών 

οδηγεί το σύστημα στο να αντιλαμβάνεται τον ήχο σαν ένα διακριτό σήμα. 

   Σα σήμα, έχει κάποια ενέργεια 
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 txE  και βέβαια είναι ένα πραγματικό 

σήμα αφού οι τιμές του ανήκουν στο σύνολο των πραγματικών αριθμών. 

Μπορεί να χαρακτηριστεί μάλλον σαν ένα τυχαίο σήμα (random signal) αφού 

οι τιμές του παίρνονται τυχαία από κάποιο δείγμα και μπορούν να μελετηθούν 

στατιστικά σε αντίθεση μ’ένα ντετερμινιστικό σήμα του οποίου οι τιμές του 

είναι προσδιορισμένες κάθε χρονική στιγμή. 

   Τέλος ο ήχος είναι ένα περιοδικό σήμα, δηλαδή ισχύει x(t+T0)=x(t) με Τ0 η 

περίοδός του, που σημαίνει ότι μετά από χρόνο Τ0 τα χαρακτηριστικά του 

επαναλαμβάνονται. Μάλιστα η περιοδικότητά του είναι η βάση για να αναλυθεί 

ο ήχος σε αρμονικές και να προσδιοριστεί και να μελετηθεί σε υπολογιστή. 

Έτσι, σε οποιαδήποτε συνάρτηση της πίεσης μπορούμε να κάνουμε ανάλυση 

Fourier μιας και ικανοποιεί τις συνθήκες Dirichlet : ‘άμα ξέρω τη λύση σε μία 

επιφάνεια που περικλείει την πηγή, ξέρω τη λύση σε όλο τον χώρο’. Πιο 

αναλυτικά οι συνθήκες Dirichlet είναι : 

Α) η x(t) είναι ορισμένη και μονότιμη σ’ένα διάστημα (-T,T) εκτός ίσως από 

ένα πεπερασμένο πλήθος σημείων  

Β) η x(t) είναι περιοδική με περίοδο 2T δηλαδή ισχύει x(t+2T)=x(t)  

Γ) η x(t) και η x’(t) (παράγωγος της x(t)) είναι τμηματικά συνεχείς στο (-T,T) 
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   Αν η συνάρτηση αναλύεται μόνο σε ημίτονα τότε είναι περιττή, ενώ αν 

αναλύεται μόνο σε συνημίτονα τότε είναι άρτια συνάρτηση. 

   Μέχρι τώρα μιλήσαμε για ανάλυση σε περιοδικές συναρτήσεις. Όμως 

παρόλο που κάποιες συναρτήσεις δεν είναι περιοδικές μπορούμε να τις 

θεωρήσουμε περιοδικές με περίοδο να τείνει στο άπειρο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι ο θόρυβος στον οποίον αν και μη περιοδικός, μπορούμε να 

κάνουμε ανάλυση Fourier. Μόνο που τώρα το άθροισμα μετατρέπεται σε 

ολοκλήρωμα. 

   Έτσι ο γενικός μετασχηματισμός Fourier γράφεται : 






 dt)t(X(ω) tjex   (ευθύς Μ/Σ Fourier) 
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 ( αντίστροφος Μ/Σ Fourier) 

                                                                                                                              

(Spiegel, 1978, σελ. 20-23 και 80-82)         

   Η ενέργεια του σήματος σχετίζεται άμεσα με την ανάλυση Fourier. Η ένταση 

(πού είναι ουσιαστικά συνάρτηση της ενέργειας) προσδιορίζει το πλήθος των 

αρμονικών. Κάθε αρμονική έχει μια συγκεκριμένη ‘ενέργεια κατωφλίου’, 

χρειάζεται δηλαδή μια συγκεκριμένη ενέργεια για να ‘ενεργοποιηθεί’. Έτσι όσο 

περισσότερη ένταση έχει ένας ήχος, τόσο μεγαλύτερο πλήθος αρμονικών 

παράγεται.  

   Το ακουστικό σύστημα με το οποίο αντιλαμβανόμαστε τον ήχο, αποτελείται 

από το αυτί (το οποίο συλλέγει και εν μέρει επεξεργάζεται τα δεδομένα) και 



από τον εγκέφαλο (ο οποίος επεξεργάζεται και αντιλαμβάνεται τα ακουστικά 

δεδομένα). Και σα σύστημα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί για την καλύτερη 

μελέτη του. Συμπεράναμε ότι αφού αντιλαμβανόμαστε τον ήχο σαν ένα 

ψηφιακό σήμα έτσι κα το ανθρώπινο ακουστικό σύστημα, είναι ένας ψηφιακός 

επεξεργαστής σήματος, ή καλύτερα παίρνει το αναλογικό σήμα του ήχου που 

του έρχεται, το κβαντοποεί, το κωδικοποιεί και αποκωδικοποιεί για να το 

καταλάβουμε εμείς με τη συγκεκριμένη μορφή. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες 

για το πώς το αυτί ‘αισθάνεται’ τον ήχο (θεωρία του τοπικού συντονισμού, 

θεωρία της ομοβροντίας).                                (Σπυρίδης, 1990, σελ. 123-128)              

   Το σημαντικό όμως είναι ότι το όλο ακουστικό σύστημα δεν είναι γραμμικό. 

Η γραμμικότητα είναι μια ιδιότητα των συστημάτων όταν ικανοποιούν την 

αρχή της επαλληλίας και της υπέρθεσης. Για σήμα x1(t), x2(t), …, xn(t) που 

λειτουργούν ως είσοδοι και για y1(t), y2(t), …, yn(t)  που λειτουργούν ως έξοδοι 

η σχέση που τα συνδέει μεταξύ τους, εάν το σύστημα είναι γραμμικό είναι : 
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])([)]([  όταν T[αxi(t)]=αyi(t) με T ένας τελεστής που 

δρα στην ποσότητα xi(t) και τη μετατρέπει σε yi(t).                                  

(Haykin , 1999, σελ. 52-54)                                                    

   Πρακτικά η ιδιότητα της γραμμικότητας μεταφράζεται : όταν σ’ένα σύστημα 

έχουμε  ως είσοδο ένα σήμα με κάποιες αρμονικές, τότε η έξοδος του 

συστήματος είναι ένα σήμα με τις ίδιες αρμονικές. Η απόκριση όμως μη 

γραμμικού συστήματος σημαίνει ότι σαν έξοδο έχουμε σήμα με αρμονικές που 

δεν υπήρχαν στην είσοδο. Διάφορα πειράματα έδειξαν ότι και το αυτί είναι ένα 

μη γραμμικό σύστημα. Δηλαδή έχει την τάση να προσθέτει συχνότητες που 

δεν υπάρχουν στο ακουστικό σήμα. Έτσι αν συνηχήσουν τρεις τόνοι, με 

συχνότητες p, q, r τότε μπορεί να δειχτεί ότι ακούμε τόνους με συχνότητες 

που δείχνονται παρακάτω : 

 Δυνατότεροι απ’όλους : p, q, r (οι θεμέλιοι τόνοι) 

 Οι επόμενοι δυνατότεροι : 2p, 2q, 2r, p+q, p+r, q+r, p-q, q-r, p-r 

 Oι επόμενοι δυνατότεροι : p+q+r, 2p+q, 2r+p, … 

 Oι επόμενοι δυνατότεροι : 2p-r, p-r-q, …                                                        

(Σπυρίδης, 1990, σελ. 142-149) 

 



   Είναι αλήθεια ότι όταν δύο ή περισσότεροι καθαροί τόνοι συνηχούν, τυχαίνει 

να είναι αρμονικοί του ίδιου θεμέλιου τόνου, τότε το αυτί προσθέτει αυτόν τον 

θεμέλιο τόνο και αρκετούς αρμονικούς του από τη συγχορδία του. 

   Βλέπουμε ότι η ηχητική πηγή παράγει το σήμα και μπορεί να θεωρηθεί ως 

ένας πομπός Το κανάλι (συνήθως είναι ο αέρας) μεταφέρει το σήμα του ήχου 

με κάποια συγκεκριμένη ταχύτητα έχοντας βέβαια και κάποια χωρητικότητα 

πληροφορίας η οποία άμα ξεπεραστεί έχουμε παραμόρφωση διάφορων 

χαρακτηριστικών. Τέλος ο δέκτης (άνθρωπος, υπολογιστής) δέχεται το σήμα 

και επεξεργάζοντάς το, το ερμηνεύει κατάλληλα. Τα παραπάνω φαίνονται 

στην επόμενη εικόνα (σχήμα 7):   

        

Σχήμα 7: Συνοπτική σχηματική αναπαράσταση του μουσικού φαινομένου.                                                                                                                                               

(Χαδέλης, σελ. 57) 

 

   Βλέπουμε ότι η μουσική παράγεται από το συνθέτη – μουσικό με βάση τα 

συναισθήματα και τις εμπειρίες του, δομημένη πάνω σε κάποιους κανόνες 

αρμονίας. Το μουσικό κομμάτι εκτελείται από τους εκτελεστές μουσικούς. 

Μέσω του φαινομένου της ακρόασης γίνεται αντιληπτό από τον άνθρωπο. Ο 

εγκέφαλος επεξεργάζεται κατάλληλα το ηχητικό σήμα, ώστε η αρχική ιδέα του 

συνθέτη να γίνει συναίσθημα στον ακροατή. 

 



5)Επεξεργασία ηχητικών σημάτων 

  

   Τα σήματα οποιασδήποτε κατηγορίας παρουσιάζονται με δύο τρόπους : 

Α) Στο πεδίο του χρόνου (time domain) 

Β) Στο πεδίο της συχνότητας (frequency domain) 

   Στο πεδίο του χρόνου, το σήμα περιγράφεται με το πλάτος κάποιου 

μεγέθους που το χαρακτηρίζει απόλυτα, να μεταβάλλεται συναρτήσει του 

χρόνου. Είναι μια πιο συνηθισμένη και άμεση απεικόνιση. Παρολαυτά το 

πεδίο του χρόνου δε μας δίνει συνήθως την κατάλληλη πληροφορία για να 

επεξεργαστούμε το σήμα. 

   Από την άλλη στο πεδίο της συχνότητας η ανάλυση γίνεται κυρίως με τους 

μετασχηματισμούς Fourier όπου κάθε περιοδικό σήμα μπορεί να 

αναπαρασταθεί με ένα άθροισμα συνημίτονων και ημίτονων με συχνότητες 

ακέραια πολλαπλάσια της θεμελιώδους συχνότητας του σήματος. Τα ημίτονα-

συνημίτονα είναι άπειρης διάρκειας και οδηγούν σε μια από τις δύο 

προσεγγίσεις όταν παρουσιάζουμε σήματα στο πεδίο του χρόνου 

πεπερασμένης διάρκειας. 

   Η πρώτη προσέγγιση είναι να υποθέσουμε ότι το σήμα, στην περιοχή του 

χρόνου, είναι περιοδικό και ότι η πεπερασμένη σε μήκους ακολουθία είναι μια 

περίοδος ενός άπειρου μήκους περιοδικού σήματος (περιοδική επέκταση 

σήματος). 

   Η δεύτερη προσέγγιση είναι να χρησιμοποιήσουμε πολλά ημίτονα 

παραπλήσιας συχνότητας για να αναιρέσουμε το ένα με το άλλο ( μέσω του 

φαινομένου του διακροτήματος ), εκτός από το πεπερασμένο διάστημα 

χρόνου που θέλουμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μια μικρή 

διαφοροποίηση στο σήμα που προκύπτει από αυτό του ακουστικού σήματος. 

Αυτό μπορεί να είναι πλεονέκτημα κάποιες φορές αφού μπορεί π.χ. να 

ελαττώσει το θόρυβο, κάποιες άλλες όμως είναι μειονέκτημα αφού καλύπτει 

σημαντικά μεταβατικά χαρακτηριστικά του σήματος.                                

(Kussmaul, 1996, σελ. 4-7). Γίνονται προσπάθειες με διάφορες τεχνικές να 



μπορέσουν να μειωθούν οι ατέλειες Fourier όπως η διαμόρφωση συχνότητας, 

τα μεταβλητού χρόνου φίλτρα κ.α.. 

   Η ανάλυση Fourier μελετάει καλά τα στάσιμα κύματα ( stationary signals ), 

των οποίων οι ιδιότητες δεν αλλάζουν με το χρόνο. Έτσι όταν αναλύουμε στον 

υπολογιστή με ανάλυση Fourier ένα σήμα βλέπουμε τις τιμές των συχνοτήτων 

μιας απειροστά μικρής χρονικής στιγμής. 

   Αν όμως το σήμα μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως άλλωστε γίνεται και στην 

πράξη, τότε η ανάλυση Fourier θα μας δώσει λανθασμένα αποτελέσματα. 

Στην καλύτερη περίπτωση να μας δώσει μαζί όλες τις συχνότητες κάθε 

στιγμής. Γι’ αυτό κατά καιρούς γίνονται προσπάθειες για πιο δυναμική 

επεξεργασία σημάτων. 

   Ένας σημαντικός σταθμός στην επεξεργασία των ακουστικών σημάτων είναι 

η κοκκώδης σύνθεση (granular synthesis) που εισήχθηκε από τον Roads το 

1978. Μοιάζει με τη μέθοδο των wavelets που θα περιγράψουμε παρακάτω. 

Η βασική ιδέα είναι να δημιουργήσουμε σύνθετους ήχους από ‘μουσικούς 

κόκκους’ οι οποίοι μπορούν να περιγράφονται πιο εύκολα είτε μόνοι τους, είτε 

σε ομάδες. Οι κόκκοι αυτοί σύμφωνα με τον Roads, διαρκούν περίπου 20 

msec, έχουν συχνότητες μεταξύ 40Hz-10kHz, έχουν ένταση 30-72db και 

έχουν κυματομορφή μεταξύ ημίονου και παλμού. Αυτοί οι σχετικά απλοί ήχοι, 

χρησιμοποιούνται για να σχηματίσουν ήχους μεγαλύτερης διάρκειας και 

συνθετότητας. Τα wavelets λειτουργούν κάπως έτσι. Έχουν μεγαλύτερη 

‘κομψότητα’ αλλά όπως και οι μουσικοί κόκκοι έχουν απλή κυματομορφή και 

απλή μορφή τόσο στο πεδίο του χρόνου, όσο και στο πεδίο της συχνότητας.  

(Kussmaul, 1996, σελ. 10) 

   Όταν επεξεργαζόμαστε ένα μουσικό σήμα και θέλουμε να εντοπίσουμε 

συχνότητες μεταξύ 500Hz-580Hz θα χρησιμοποιήσουμε μετασχηματισμό 

Fourier. Έτσι ταυτόχρονα επιλέγουμε μια συγκεκριμένη περιοχή χρόνου 

(παράθυρο χρόνου) που χρειαζόμαστε γι’ αυτήν την ανάλυση. Όταν όμως 

επιθυμούμε να διακρίνουμε ύψη μεταξύ 500Hz-540Hz, το παράθυρο χρόνου 

που απαιτείται για τη δεύτερη ανάλυση Fourier, σύμφωνα με την αρχή της 

απροσδιοριστίας, θα είναι μεγαλύτερο σχετικά με το πρώτο. Σαν αποτέλεσμα 

όμως της αυξημένης διακριτικής ικανότητας της συχνότητας, θα είμαστε πιο 



αβέβαιοι για το που χρονικά συμβαίνουν οι διακρίσεις μεταξύ 500Hz-540Hz, 

παρά για τις διακρίσεις μεταξύ 500Hz-580Hz, αφού το παράθυρο χρόνου που 

χρησιμοποιούμε είναι μεγαλύτερο.                                                                               

   Το κύριο μειονέκτημα του συμβιβασμού ανάμεσα στον χρόνο και τη 

συχνότητα, είναι ότι ο ήχος δεν επωφελείται από μια καλή εντόπιση 

συχνότητας, αφού εξακολουθεί να υστερεί σε εντοπισμό χρόνου, μιας και το 

παράθυρο έχει ομοιόμορφο καταμερισμό συχνότητας και χρόνου. Αυτό 

φαίνεται στα παρακάτω σχήματα (σχήμα 8) : 

               

 

Σχήμα 8: Η σχέση συχνότητας - χρόνου                                                    

(Cheng , 1996,σελ. 25 )                                                                

                                                                                                      

Κάθε γράφημα παριστάνει έναν συντελεστή Fourier που προκύπτει από το 

μετασχηματισμό Fourier. Πιο μαυρισμένο κουτάκι αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο 

αριθμητικό πλάτος του συντελεστή. 

Ήχοι ακαθόριστου ύψους είναι δύσκολο να εντοπιστούν στο χρόνο και σαν 

αποτέλεσμα σε μια ανάλυση σήματος τείνουν να απλώνονται στη γραφική 



παράσταση συχνότητας-χρόνου. Γι’ αυτό και ο θόρυβος έχει τεράστιο φάσμα 

συχνοτήτων. 

Η wavelet (κυματίδιο) ανάλυση είναι μια εναλλακτική λύση στο 

μετασχηματισμό Fourier. Διαιρεί το γράφημα συχνότητας-χρόνου μ’έναν 

διαφορετικό, όχι ομοιόμορφο τρόπο (σχήμα 9): 

                                           

Σχήμα 9: Η σχέση συχνότητας – χρόνου σε μια wavelet ανάλυση  

(Cheng , 1996, σελ. 226 )                                                                

   

 Οι wavelet συντελεστές, ‘σβήνουν’ πιο γρήγορα σχετικά με τους συντελεστές 

Fourier. Στο παραπάνω σχήμα, η διακριτική ικανότητα της συχνότητας είναι 

καλύτερη από τη διακριτική ικανότητα χρόνου στις χαμηλές συχνότητες, ενώ 

σε υψηλότερες συχνότητες τα πράγματα αντιστρέφονται. Στη wavelet 

ανάλυση, όπως και στην ανάλυση Fourier, το σήμα παριστάνεται από το 

άθροισμα μιας οικογένειας συναρτήσεων βάσης οι οποίες έχουν υποστεί 

διαστολή (dilation) και μετάθεση (translation) μιας αρχικής wavelet 



συνάρτησης ψ(t). Με τη διαστολή, αλλάζει το μέγεθος της συνάρτησης και με 

τη μετάθεση η ψ(t) μετατοπίζεται παράλληλα στο χρόνο. 

   Ο μετασχηματισμός wavelet ενός σήματος, προσδιορίζεται με το να βρούμε 

τη λεπτομέρεια στο σήμα σε κάθε επίπεδο ανάλυσης, δηλαδή για κάθε 

διαδοχική τιμή της διασταλμένης μεταβλητής. Αυτό γίνεται με το να 

συσχετίζουμε το σήμα εισόδου με τις κατάλληλες διασταλμένες συναρτήσεις 

wavelet σε κάθε μετάθεση. Καθώς η διαστολή αυξάνει, ο αριθμός των 

μεταθέσεων ελαττώνεται. Στην υψηλότερη ανάλυση το wavelet 

χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη διαφορά μεταξύ διαδοχικών 

δειγμάτων, ενώ στη χαμηλότερη ανάλυση, το wavelet συγκρίνει  το μισό με το 

άλλο μισό. 

   Μαθηματικά, ο μετασχηματισμός wavelet ενός σήματος περιγράφεται : 
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    με s(t) το σήμα, g ένα wavelet και g  είναι το μιγαδικό συζυγές του g. 

   Επειδή τα συνήθη σήματα ουσιαστικά δεν είναι τυχαία αλλά τείνουν να 

γίνουν τοπικά συσχετισμένα, ο μετασχηματισμός wavelet είναι μια επαρκής 

μέθοδος να ‘αιχμαλωτίσουμε’ σημαντικές λεπτομέρειες του σήματος. Η 

εντροπία μιας παρουσίασης  κατά wavelet είναι συνήθως χαμηλότερη σχετικά 

με το αρχικό (μη μετασχηματισμένο) σήμα. Έτσι, αφού το πλάτος της wavelet 

συνάρτησης μεταβάλλεται με τη διαστολή, μπορούμε να αναλύσουμε υψηλές-

χαμηλές συχνότητες, μεταβατική λεπτομέρεια και σχετικά σταθερή 

πληροφορία. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το μετασχηματισμό Fourier όπου η 

ανάλυση χαμηλών συχνοτήτων έπρεπε να ‘θυσιαστεί’ για να πετύχουμε καλή 

ανάλυση μικρού χρόνου (short-term time resolution). Δηλαδή όταν έχουμε 

χαμηλή διαστολή, τότε το wavelet είναι συμπιεσμένο που σημαίνει γρήγορη 

αλλαγή λεπτομερειών και άρα υψηλή συχνότητα. Τα αντίθετα συμβαίνουν για 

υψηλή διαστολή.  (Benson, 2007, σελ. 81-82)                                                                               



   Συνοψίζοντας, στο πεδίο του χρόνου το σήμα μπορεί να αναπαρασταθεί 

σαν ένα άθροισμα κλιμακούμενων μεταθέσεων της κρουστικής συνάρτησης. 

Στο πεδίο των συχνοτήτων, το σήμα μπορεί να περιγραφεί με το άθροισμα 

κλιμακούμενων διασταλμένων συναρτήσεων ενός βασικού ημίτονου άπειρης 

διάρκειας. Τέλος, σε μια wavelet ανάλυση το σήμα γράφεται σαν το άθροισμα 

wavelet συναρτήσεων οι οποίες αποτελούν μια βάση και οι οποίες 

διαστέλλονται και μετατίθενται στο χρόνο. 
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(Kussmaul, 1996, σελ. 13)   

   Στην παραδοσιακή ανάλυση του μουσικού σήματος, το σήμα 

δειγματοληπτείται σε διακριτά σημεία του χρόνου με συχνότητα 

δειγματοληψίας να επιλέγεται σύμφωνα με το θεώρημα Nyquist. Όμως 

μουσικά, η βασική ενότητα του ήχου είναι η νότα και δίνεται λιγότερη έμφαση 

στην εσωτερική του δομή. Η χροιά είναι κάτι που γενικά ο συνθέτης έχει λίγο 

έλεγχο. Ενώ έχει τη δυνατότητα να διαλέξει όργανα που θα του παράγουν του 

ήχους, η σύνθεση περιγράφεται και προσδιορίζεται από το επίπεδο της 

μελωδίας, του ρυθμού και της αρμονίας. Ενστικτωδώς, ακούμε τις νότες σαν 

ατομικές μονάδες και αναπτύσσουμε υψηλότερα επίπεδα αφαίρεσης 

βασιζόμενα σ’αυτές. Αυτή η γενίκευση δεν είναι πάντοτε αληθής αφού σε 

κάποιους τύπους ηλεκτροακουστικής (μουσική η οποία χρησιμοποιεί 

συγκεκριμένους ή ηλεκτρονικούς ήχους) μουσικής (π.χ. musique concrete) οι 

χροιές από μόνες τους παίζουν σημαντικότερο ρόλο από ότι η μελωδία, ο 

ρυθμός και η αρμονία. 

   Με το σκεπτικό ότι αντιλαμβανόμαστε και οργανώνουμε τη μουσική με βάση 

υψηλά επίπεδα αφαιρετικής ικανότητας, φαίνεται λογικό να πραγματοποιούμε 

ανάλυση στα ίδια επίπεδα. Εάν η νότα είναι η βασική δομική μονάδα 

πληροφορίας μπορούμε να εφαρμόσουμε τεχνικές ψηφιακής ανάλυσης 

σήματος και θεωρίας πληροφορίας στη μουσική σε επίπεδο νότας. Αρκετοί 

ερευνητές έχουν αναπτύξει συστήματα για να αναλύουν μουσική σε επίπεδα 

πιο αφηρημένα από αυτά του συνεχούς ήχου. 



   Τα wavelets αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για τη μουσική ανάλυση. Με το 

να χρησιμοποιήσουμε μια τέτοια ανάλυση, είναι δυνατό να εντοπίσουμε 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε μια σύνθεση, όπως φρακταλοειδείς δομές (η 

μορφή του οποίου επαναλαμβάνεται όταν θεωρείται υπό διαφορετικές 

κλίμακες παρατήρησης) και ομοιότητες σε μεγάλες κλίμακες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Η σχέση του ήχου με τα συναισθήματα 

 

   

   Άνθρωποι κάθε ηλικίας και κάθε εθνικότητας είναι ευαίσθητοι σε ποικίλα 

συναισθηματικά ερεθίσματα, όπως εκφράσεις προσώπων, εικόνες, ήχους, 

γεγονότα. Ειδικά για τη μουσική, από πολύ νωρίς ξεκαθαρίστηκε ο ρόλος και 

η στενή σχέση που έχει με τα συναισθήματα. Αδιαμφισβήτητος είναι και ο 

συσχετισμός του ήχου - μουσικής με τη μνήμη. Άρα οι συναισθηματικές 

αποκρίσεις λογικό  είναι να αλλάζουν ανάλογα με τον ακροατή αφού ο 

καθένας έχει και τις δικές του εμπειρίες. Παρόλαυτα, πολλές φορές οι μουσικοί 

ακροατές συμφωνούν, που σημαίνει οτι υπάρχει κάτι στο μουσικό φαινόμενο 

που δίνει αυτή τη συμφωνία. 

   Έρευνες δείχνουν μια καθολικότητα σε διάφορα μουσικά χαρακτηριστικά 

όπως τα φαινόμενα της συμφωνίας και της διαφωνίας, την αντίληψη του 

ρυθμού, τις τροπικότητες (μινόρε – ματζόρε). Σε πειράματα που έχουν γίνει 

(Krumhansl, 2002) συμπέραναν ότι η μουσική μπορεί να περιγραφεί 

αξιόπιστα σε επίπεδο βασικών συναισθημάτων. Η λύπη εκφράζεται συνήθως  

με χαμηλούς ρυθμούς (tempos), μινόρε αρμονίες και ξεκάθαρες αλλαγές του 

ύψους και της δυναμικής, ο φόβος με γρήγορους χρονικούς ρυθμούς, έντονες 

διαφωνίες, μεγάλες αλλαγές της δυναμικής και του ύψους, ενώ η χαρά 

εκφράζεται  με σχετικά γρήγορους ρυθμούς (που μοιάζουν με χορευτικούς 

ρυθμούς), ματζόρε αρμονίες και σχετικά σταθερές αλλαγές του ύψους και της 

δυναμικής. Αναμφίβολα όμως, διαφορετικοί συνθέτες χρησιμοποιούν 

διαφορετικές μουσικές φόρμες και συναισθηματικές προοπτικές για να 

εκφράσουν τον δικό τους συναισθηματικό κόσμο.  

   Όσον αφορά την αλλαγή της διάθεσης (mood induction), η μουσική είναι 

αποδεδειγμένο ότι μπορεί να επηρεάσει συναισθήματα. Έχουν γίνει αρκετές 

μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση (Pignatiello, Carnp & Razar, 1986). Σε 

πειράματα διάλεξαν και παρουσίασαν μουσικά κομμάτια χαρούμενα / 

λυπημένα / ουδέτερα. Με βάση τη μουσική που άκουγαν τα υποκείμενα 

συμπλήρωναν κάρτες για το πώς αισθανόντουσαν. Ήταν ξεκάθαρο ότι η 



μουσική άλλαζε τις διαθέσεις τους προς την κατεύθυνση που ήθελαν οι 

πειραματιστές. Παρόμοια πειράματα γίνανε και από τον Albersnage (1988). 

   Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν οτι η μουσική πολλές φορές μπορεί να 

θεωρηθεί ένα πολύ πιο ισχυρό επικοινωνιακό μέσο από οτι ο λόγος σε μικρά 

παιδιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα (Nawrot, 2003) είναι ότι τα ανήλικα παιδιά 

δείχνουν μια σαφή προτίμηση σε ευχάριστους ήχους, παρά σε διάφωνη 

μουσική, κάτι που φανερώνει οτι από μικρή ηλικία έχουμε ξεκάθαρες τάσεις  

να καταλαβαίνουμε το συναισθηματικό μήνυμα ενός μουσικού κομματιού 

   Επίσης μικρά παιδιά είναι ικανά να καταλάβουν κάποια είδη συναισθημάτων 

όπως χαρά και λύπη , ενώ πολλές φορές μπερδεύουν τον θυμό με τον φόβο 

σε μουσικές ακροάσεις (Nawrot, 2003). Οι ίδιοι ερευνητές υποστήριξαν οτι τη 

σύγχηση που υπάρχει σε συναισθήματα όπως φόβος και θυμός όταν ακούμε 

ένα μουσικό κομμάτι είναι ίσως αποτέλεσμα ενός μπερδεμένου μηνύματος. Σε 

πειράματα  που γίνανε, βρέθηκε ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες στον τρόπο 

που αντιλαμβάνονται τα διακριτά συναισθήματα παιδιά ηλικίας  4 ετών σε 

σχέση με ενήλικες (Nawrot, 2003). 

   Υπάρχει αρκετή  συζήτηση  στην ερώτηση αν υπάρχουν βασικά 

συναισθήματα και ποιά είναι αυτά. Πολλοί συμφωνούν οτι η βασική λειτουργία 

του συναισθήματος είναι να κινητοποιεί τον οργανισμό να δράσει. Ο όρος 

«βασικά» χρησιμοποιείται  με σκοπό να ξεχωρίσει τα θεμελιώση 

συναισθήματα από πιθανά συναισθήματα που προκύπτουν από τον 

συνδυασμό αυτών των βασικών. Τα συναισθήματα ουσιαστικά εξελίσσονται 

σύμφωνα με τις προσαρμοσμένες ανάγκες σε σχέση με θεμελιώδη ζητήματα 

της ζωής (Ekman,1994). Όσον αφορά για τη διακριτότητα η μη των 

συναισθημάτων, υπάρχουν μαρτυρίες για διακριτές μορφές του αυτόνομου 

νευρικού συστήματος (autonomic nervous system – ANS) για συναισθήματα 

όπως ο φόβος, η αηδία, η λύπη. 

   Πέρα από τη μουσική, έχουν γίνει μελέτες με ήχους από μια 

προτυποποιημένη βάση ήχων (IADS – International Affective Digitised 

Sounds) με σκοπό να βγάλουν συμπεράσματα για το πως σχετίζονται με τα 

διάφορα συναισθήματα. Οι Stevenson και James  χρησιμοποίησαν τέτοιους 

ήχους και βρήκαν συσχετίσεις μεταξύ των ήχων και των συναισθηματικών 



καταστάσεων (κάτι αντίστοιχο έγινε και με εικόνες. (Stevenson & James, 

2008). 

   Σε τέτοιες μελέτες χρησιμοποείται κυρίως η διαστατική θεωρία των 

συναισθημάτων, πιστεύοντας ότι δίνει πιο σαφή συμπεράσματα και η οποία 

προτείνει ότι η συναισθηματική επίδραση κάποιου συναισθήματος μπορεί  να 

προσδιοριστεί από ένα μικρό αριθμό διαστάσεων. Οι διαστάσεις αυτές 

επιλέγονται με βάση την ικανότητα να χαρακτηρίσουμε σταστικά ένα 

υποκειμενικό συναίσθημα με τον ελάχιστο αριθμό παραμέτρων. (Bradley & 

Lang, 1994). 

   Από την άλλη μεριά, πολλές πειραματικές διαδικασίες χρησιμοποιούν τις 

κατηγορικές θεωρίες των συναισθημάτων, υποστηρίζοντας οτι το διαστατικό 

μοντέλο και ιδίως αυτά που χρησιμοποιεί 2 ή 3 διαστάσεις, δεν 

αντικατροπτίζουν με ακριβή τρόπο τη συναισθηματική κατάσταση του 

υποκειμένου. Έτσι προτείνουν και χρησιμοποιούν κάποια συναισθήματα που 

είναι παγκόσμια και συναντώνται σε όλους τους πολιτισμούς. Για το ποιά είναι 

αυτά βέβαια, αν και δεν είναι πλήρως συγκλίνουσες οι απόψεις, οι 

περισσότεροι καταλήγουν στο να καταλήγουν στα 5 πιο βασικά: χαρά, λύπη, 

θυμός, φόβος, αηδία (Ekman, 1992).  

   Η βασική διαφορά των δύο μοντέλων είναι ότι ενώ στις διαστατικές θεωρίες 

χρησιμοποιείται μια μαθηματικοποιημένη προσέγγιση ώστε να γίνει η 

ποσοτικοποίηση και επιλογή με όσων το δυνατόν λιγότερες παραμέτρους – 

διαστάσεις, στις κατηγορικές η επιλογή των παραγόντων στηρίζεται σε 

βιολογικές ή εξελικτικές διαδικασίες και μηχανισμούς (Ekman, 1992). Να 

τονιστεί οτι τα δύο αυτά μοντέλα μπορεί να μην είναι αναγκαστικά 

αποκλειόμενα μεταξύ τους. Υπάρχουν μελέτες που χρησιμοποιούν και τα δύο 

μοντέλα με σκοπό να πάρουν πιο έγκυρες παρατηρήσεις, συγκρίνοντας και 

αντιπαραβάλλοντας τα έτσι ώστε να βγουν συμπεράσματα για το πιο από τα 

δύο είναι και το αντιπροσωπευτικότερο για το πείραμα που κάνουν 

(Stevenson & James, 2008). 

   Εξάλλου έχουν γίνει έρευνες προς την κατεύθυνση να συσχετιστούν η 

μουσική, τα συναισθήματα και το πως αυτά αναπαριστώνται στον εγκέφαλο, 

χρησιμοποιώντας  σύγχρονες μεθόδους όπως PET, fMRI. Έτσι μελέτησαν  τη 



φλοιική αιματική ροή (cerebral blood flow – CBF) για τα μουσικά φαινόμενα 

της συμφωνίας και διαφωνίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών τους δείχνουν 

οτι η μουσικη ενεργοποιεί νευρικούς μηχανισμούς παρόμοιους με αυτούς που 

σχετίζονται με ευχάριστες ή δυσάρεστες συναισθηματικές καταστάσεις, αλλά 

διαφοροποιούνται  όταν έχουμε να κάνουμε με συναισθήματα όπως αυτό του 

φόβου (Blood et al.,1999). 

   Υπάρχει μια κλάση ήχων που όταν ερμηνευτεί ως λόγος επεξεργάζονται στο 

αριστερό ημισφαίριο, αλλά αν ιδωθεί ως μουσική επεξεργάζεται αλλού. 

Δηλαδή ο ήχος στέλνεται στην περιοχή του Wernicke για να επεξεργαστεί ως 

λόγος / ομιλία και κάπου αλλού για να επεξεργαστεί ως μουσική. Παρόλο που 

φαίνεται να εμπλέκονται διαφορετικές περιοχές για τον ήχο, θα πρέπει κάπου 

να γίνεται η ολοκλήρωση (σε υψηλότερα επίπεδα νόησης και ίσως στον 

φλοιό). Κάτι παρόμοιο ίσως συμβαίνει και με την κινηματογραφική μουσική 

καθώς έχει δειχτεί ότι η μουσική μπορεί να αλλάξει την ερμηνεία μιας οπτικής 

δράσης (Cohen, 1993) και ακόμα μπορεί να επηρεάσει το σημείο μέχρι το 

οποίο μια φιλμαρισμένη δράση φαίνεται ότι θα τελειώσει (Thompson, 1994).  

   Ιστορικά η πρώτη μαρτυρία για μια ξεχωριστή εγκεφαλική μουσική που 

αφορά τη μουσική υπήρξε από τον Milner (1962) σε ασθενείς με ένα 

εγκεφαλικό ημισφαίριο. Πειράματα έδειξαν ότι το δεξί ημισφαίριο συνδέεται 

καλύτερα με μια μουσική μνήμη. Άλλα πειράματα έδειξαν ότι το δεξί 

ημισφαίριο ευθύνεται για τη μουσική αντίληψη (Samson & Zatorre, 1991/ 

Zatorre & Halpern, 1993). 

   Επίσης έρευνες αποκάλυψαν ότι η εγκεφαλική δραστηριότητα σχετίζεται με 

τον τύπο της μουσικής διεργασίας (Zatorre, Evans & Mayer, 1994). Δηλαδή 

διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου ενεργοποιούνται σε συγκεκριμένα μουσικά 

είδη. Το μέρος του εγκεφάλου που ενεργοποιείται για ρυθμική δραστηριότητα 

είναι ένα από τα πιο πρωτόγονα, το cerebellum που σχετίζεται με την κίνηση 

και την ισορροπία (Τourdain, 1997). Επίσης ενεργοποιείται στον χορό και στις 

κινητικές αποκρίσεις της μουσικής. Όταν υπάρχει ένα μουσικό κομμάτι με 

στίχους τότε ενεργοποιούνται και τα δύο ημισφαίρια. Αποτελέσματα των 

Zatorre, Halpern, Perry, Meyer & Evans (1996) δείχνουν ότι μουσική και οι 



νοερές εικόνες (που προκύπτουν ακούγοντας μουσική) ενεργοποιούν σχεδόν 

ταυτόσημες περιοχές του temporal cortex και supplementary motor area.  

   Η ψυχολογική μαρτυρία ότι διαφορετικά μέσα (π.χ. ομιλία και μουσική) 

ενεργοποιούν διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές φαίνεται συνεπές με το 

μοντέλο του Gardner (1983 / 1993) το οποίο προτείνει 8 τύπους νοημοσύνης, 

με τη μουσική αντίληψη ως έναν από αυτές ενώ η χωρική και η γλωσσική να 

ανήκουν σε άλλες περιοχές. Ο Gardner πρότεινε και εξειδικευμένα νευρικά 

κέντρα για τον καθένα τύπο νοημοσύνης. 

   Η τροποποίηση και η ιδέα για ξεχωριστούς τύπους νοημοσύνης είναι 

συνεπείς με την άποψη ότι η μουσική ενεργοποιεί  ξεχωριστά μέρη του 

μυαλού, διαφορετικά από οπτικό – χωρική και λεκτική πληροφορία, κάτι που 

βέβαια είναι σημαντικό για μια κινηματογραφική μελέτη και ανάλυση. Οι 

νευρολογικές και φυσιολογικές μελέτες λαμβάνουν υπόψη τους τις διακριτές 

αυτές νοητικές δομές και αυτό αποτελεί θεμέλιο για την κατανόηση του πως η 

μουσική λειτουργεί στον κινηματογράφο. 

   Σύμφωνα με τη θεωρία του οργανωτισμού (associationism) δύο νοητικά 

γεγονότα που είναι συνεχόμενα στον χώρο και στον χρόνο, θα συνδεθούν 

μεταξύ τους ώστε η παρουσία του ενός να ενισχύσει ή να αποδυναμώσει το 

άλλο. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί και σα μια παραλλαγή του Παυλοβιανού 

μοντέλου (της μεθόδου των εξαρτημένων αντανακλαστικών). Έτσι, μπορεί να 

υποτεθεί ότι και η κινηματογραφική μουσική και η ταινία ενεργοποιούν βασικές 

αντιλήψεις και συναισθήματα και τα αποτελέσματα των συνδυασμών και των 

δύο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το άθροισμα αυτών των 

ενεργοποιημένων βασικών αντιλήψεων και συναισθημάτων. Έτσι τα πιο 

σύνθετα πολυτροπικά φαινόμενα της κινηματογραφικής μουσικής μπορούν να 

γίνουν πιο κατανοητά με τη σύνδεση απλούστερων. 

   Έχουν γίνει επίσης μελέτες οι οποίες προσπαθούν  να μελετήσουν το 

φαινόμενο της μουσικής και τα διάφορα χαρακτηριστικά της  σε ένα 

διαπολιτισμικό πλαίσιο. Μελέτησαν τον πολιτισμό διαφορετικών κουλτούρων 

και βρήκαν οτι η συμφωνία (consonance) και η προσωρινή αίσθηση της 

διαφωνίας (dissonance) είναι καθολικά αντιληπτά φαινόμενα και υπεύθυνα για 

το ευχάριστο συνααίσθημα που νιώθουμε όταν ακούμε μουσική. Στην ίδια 



έρευνα 3 συναισθήματα (χαράς, λύπης και φόβου – τρόμου) αναγνωρίστηκαν 

σε διαπολιτισμικό επίπεδο (Fritz et al., 2009). 

   Τέλος έχουν γίνει μελέτες για να δουν πως η κινηματογραφική μουσική 

επηρεάζει τα συναισθήματα μας σε ταινίες. Ερεύνησαν την υπόθεση οτι 

υπάρχουν μη γραμμικές αναλογίες σε soundtracks με σκοπό να εγείρουν 

ειδικά συναισθήματα. Κατέληξαν στο οτι, τα δραματικά φιλμς καταστέλλουν 

θορύβους οποιουδήποτε τύπου, περιέχουν πιο απότομες συχνοτικές 

μεταβάσεις, λιγότερες θορυβώδεις κραυγές από οτι αναμενόταν και πιο 

απότομες μουσικές ζώνες συχνοτήτων (musical sidebands). Η μουσική στις 

ταινίες τρόμου, καταστέλλει τις απότομες συχνοτικές μεταβάσεις και τις 

μουσικές ζώνες συχνοτήτων, αλλά είχε περισσότερες μη μουσικές ζώνες 

συχνοτήτων και περισσότερες θορυβώδεις κραυγές από το αναμενόμενο. Οι 

περιπετειώδεις ταινίες είχαν περισσότερες αντρικές φωνές. Συμπερασματικά, 

ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα οτι οι παραγωγοί ταινιών και 

μουσικών soundtracks ξέρουν (ή πιστεύουν πως ξέρουν) πως να χειρίζονται 

ήχους ώστε να δημιουργήσουν μη γραμμικές αναλογίες και να χειρίζονται 

συναισθηματικές αποκρίσεις (Blumstein et al., 2010). Η κινηματογραφική 

μουσική περιέχει κάτι παραπάνω από απλή μουσική και αυτό οι μηχανικοί του 

ήχου το γνωρίζουν, δημιουργώντας ήχους που είναι αδύνατο να παραχθούν 

από ανθρώπους. Αυτή η συνειδητοποίηση και χρησιμοποίηση της μη 

γραμμικότητας θωρείται από πολλούς οτι δε γίνεται τυχαία αλλά με σκοπό να 

βελτιώσουν τη συναισθηματική επιρροή της σκηνής. Και αν οι μη γραμμικοί 

ήχοι χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους και άλλα σπονδυλωτά για να 

τραβήξουν την προσοχή των άλλων, λογικό είναι οι συνθέτες 

κινηματογραφικής μουσικής να χρησιμοποιήσουν αντίστοιχες τεχνικές για να 

χειριστούν τα συναισθήματα αυτών που παρακολουθούν μια ταινία (Blumstein 

et al., 2010). 

   Όπως αναφέραμε, είναι σύνηθες η λύπη να δηλώνεται με τον χαμηλό ρυθμό 

(tempo), το χαμηλό ύψος (pitch) , τις μινόρε κλίμακες, ενώ η χαρά εκφράζεται 

με γρήγορους ρυθμούς, υψηλότερα τονικά ύψη και μείζονες κλίμακες (Levi, 

1982 / Trehub, 1985 / Cohen & Guerriero, 1985). Επίσης η μουσική μπορεί να 

δώσει νόημα μέσω του συσχετισμού της με γεγονότα (π.χ η μουσική στις 

κηδείες σχετίζεται με τη λύπη)(Cohen, 1993). Πάντως το νόημα που 



προκύπτει από τη μουσική μέσω του συσχετισμού της με γεγονότα, εξαρτάται 

από την εποχή και  την κουλτούρα είναι κάποιες φορές αποτελεσματικό 

ιδιαίτερα σε καταστάσεις που έχουν κάποια αβεβαιότητα. Σε πειράματα 

(Cohen, 1993) δύο διαφορετικού είδους μουσικές φόρμες (χαρούμενο, 

λυπημένο) άλλαζαν το νόημα της αμφίσημης σκηνής (δύο άνθρωποι δεν ήταν 

σίγουρο αν μάλωναν ή έπαιζαν), ενώ για μια ξεκάθαρη πολεμική σκηνή το 

είδος της μουσικής είχε μικρή σημασία. Επίσης οι Sirius και Clarse (1994) 

έδειξαν ότι η μουσική που ακουγόταν στο πίσω μέρος (background)  σε ένα 

κινούμενο σχέδιο άλλαζε το νόημα ακόμα και μια απλής γεωμετρικής 

φιγούρας. Αλλά και ο Bolivar (1994) έδειξε ότι  «φιλική» και  «επιθετική» 

μουσική μπορούσε με συστηματικό τρόπο να αλλάξει τη συμπεριφορά των 

λύκων κατά τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις. 

    Για να ελεγχθούν οι υποθέσεις σχεδιάστηκαν ελεγχόμενα πειράματα που 

αναπαράγουν αυτές τις υποθέσεις. Η βασική υπόθεση είναι ότι η μουσική 

αλλάζει τη σημασία της ταινίας. Πειράματα που έγιναν προς αυτή την 

κατεύθυνση που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η μουσική μετασχημάτιζε το 

νόημα της εικόνας.   Μια γενικευμένη σχηματική αναπαράσταση της 

ολοκλήρωσης της πληροφορίας που συμβαίνει φαίνεται παρακάτω: 

 

(Cohen, 1993) 

 

 

 



7) Η σχέση του ήχου με χρονικές εκτιμήσεις 

 

 

   Η αίσθηση του χρόνου πολλές φορές αλλάζει ανάλογα με το 

συναισθηματικό υπόβαθρο του ατόμου και φαίνεται οτι ο χρόνος άλλοτε 

«τρέχει» (οταν περνάμε καλά) και άλλοτε αργοπορεί (όταν π.χ. πλήτουμε). Και 

ο χρόνος και τα συναισθήματα συνδέονται με πολλά καθημερινά γεγονότα, 

ασχολίες, δραστηριότητες. Ο άνθρωπος αλλά και άλλα θηλαστικά είναι σε 

θέση να κάνουν σχετικά ακριβείς μετρήσεις του χρόνου  (Droit-Volet et al., 

2007). 

   Ο James (1890) είχε γράψει πως η αίσθηση του χρόνου εξαρτάται από τις 

διαφορετικές συναισθηματικές μας καταστάσεις. 

   Ο Damasio (1994) είχε δώσει ένα πλήθος νευροφυσιολογικών μαρτυριών – 

δεδομένων, που υποστήριζαν την υπόθεση ότι τα συναισθήματα υπάρχουν 

σχεδόν σε όλες τις γνωσιακές διεργασίες. 

   Είναι επιστημονικά αποδεκτό οτι η μουσική δημιουργεί συναισθήματα. Με τη 

σειρά της η συναισθηματική κατάσταση του ατόμου, οδηγεί σε αλλαγή της 

χρονικής αντίληψης των γεγονότων. Χαρακτηριστικές μελέτες έχουν γίνει 

προσπαθώντας να συνδυάσουν δυσάρεστες συναισθηματικές καταστάσεις, 

όπως κατάθλιψη με την αίσθηση του χρόνου. Έρευνες δείχνουν οτι οι 

καταθληπτικοί νιώθουν τον χρόνο να περνάει πιο αργά σε σύγκριση με τον 

κανονικό (Gil et al., 2007). 

   Επιίσης έχουν γίνει μελέτες πάνω στην αλληλεπίδραση εικόνων και της 

χρονικής αντίληψης. Πιο συγκεκριμένα μελέτησαν εικόνες από ένα σύνολο 

προτυπομοιημένων εικόνων (International Affective Picture System – IAPS). 

Χρησιμοποίησαν μια διαστατικού τύπου θεωρία των συναισθημάτων και 

οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα οτι για χαμηλής διέγερσης ερεθίσματα, η 

χρονική διάρκεια για αρνητικές εικόνες κρινόταν μικρότερη σε σχέση με τη 

διάρκεια για θετικές  εικόνες. Για υψηλής συναισθηματικής διέγερσης 

ερεθίσματα τα αποτελέσματα αντιστρέφονται και η διάρκεια των ανρητικών 



εικόνων θεωρείται μεγαλύτερη από αυτή για θετικές εικόνες. (Angrilli et al., 

1997). 

   Ένας τρόπος για να εξηγηθούν τα παραπάνω είναι με το μοντέλο του 

εσωτερικού ρολογιού (internal clock model) που ουσιαστικά είνια 

εμπνευσμένο από τη δομή του υπολογιστικού μοντέλου. Σύμφωνα με αυτό το 

μοντέλο η αναπαράσταση του χρόνου εξαρτάται από  τον αριθμό των 

χρονικών μονάδων που εκπέμποται από ένα εσωτερικό ρολόι  που θεωρείται 

οτι υπάρχει στον οργανισμό. Αυτές οι χρονικές μονάδες συσσωρεύνται κατά 

τη χρονική διάρκεια του γεγονότος που πρόκειται να εκτιμηθεί σε έναν 

συσσωρευτή. Όταν αποσπάται η προσοχή κατά τη διαδικασία επεξεργασίας 

του χρόνου, συσσωρεύονται λιγότερες χρονικές μονάδες με αποτέλεσμα η 

διάρκεια να εκτιμάται οτι είναι μικρότερη. (Droit-Volet et al., 2008). Πιο 

συγκεκριμένα, υπάρχει ένα ρολόι, μνήμη και στάδια που παίρνονται 

αποφάσεις. Το ρολόι αποτελείται από ένα βηματοδότη που παράγει παλμούς 

με συγκεκριμένο ρυθμό. Ο διακόπτης ελέγχει πόσοι παλμοί  πάνε στον 

συσσωρευτή όπου και αποθηκεύονται. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ενός 

γεγονότος τόσο περισσότεροι είναι και οι παλμοί που πηγαίνουν στον 

συσσωρευτή. Οι χρονικές κρίσεις εξαρτώνται και από τη μνήμη και από τα 

στάδια απόφασης. Τα αποτελέσματα του συσσωρευτή συγκρίνονται με βάση 

κάποιους κανόνες με ένα δείγμααπό διάρκειες που υπάρχουν στη μνήμη 

αναφοράς (reference memory) και ανάλογα προκύπτει η απόκριση. Το 

παραπάνω μοντέλο έχει αμφισβητηθεί κυρίως στο οτι στερείται 

νευροβιολογικού υποβάθρου. Μια τροποποίηση του παραπάνω μοντέλου 

έγινε στο να εξηγήσει  φαινόμενα παραμόρφωσης χρόνου, υποστηρίζοντας 

οτι αλλαγή στο ρυθμό εκπομπής των παλμών οδηγεί οτι στον ίδιο χρόνο 

εκπέμπονται λιγότεροι ή περισότεροι παλμοί, από οτι φυσιολογικά γι’αυτό 

έχουμε και μια υποκειμενική εμπειρία του χρόνου.(Droit – Volet & Meck, 2007) 

   Αν θεωρήσουμε οτι η μουσική (ή γενικότερα ο ήχος) μπορεί να είναι 

υπεύθυνα στο να μετατοπίζουν την προσοχή μας, οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα οτι ο χρόνος επιταχύνεται ή επιβραδύνεται κατά τη διάρκεια μιας 

ηχητικής ακρόασης. Οι Jones και Boltz (1989) πρότειναν ένα τρόπο στην 

προσπάθεια τους να εξηγήσουν τα παραπάνω, θεωρώντας τις αντιληπτικές 

προσδοκίες (perceptual expectancies) που αναπτύσσει ο ακροατής όταν 



ακούει ένα μουσικό κομμάτι ότι ευθύνονται για αυτό το φαινόμενο. Ο τρόπος 

που οργανώνονται στον χρόνο οι ηχητικοί τονισμοί οδηγούν τον ακροατή να  

περιμένει συγκεκριμένες στιγμές να συμβούν συγκεκριμένα ηχητικά 

συμβάντα. Όταν αυτά όμως συμβαίνουν νωρίτερα ή αργότερα από τα 

αναμενόμενα αυτό οδηγεί σε διαφορετικές χρονικές εκτιμήσεις (Droit-Volet et 

al., 2008). 

   Μία χαρακτηριστική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι αυτή του 

temporal bisection task. Σύμφωνα με αυτή, παρουσιάζονται στο άτομο 2 

συγκεκριμένες διάρκειες, μία μικρή και μία μεγάλη. Παρουσιάζονται ύστερα οι 

διάρκειες που θέλουν να εκτιμήσουν  και ζητείται από τα υποκείμενα να 

κατηγοριοποιήσουν τις προς εξέταση διάρκειες ανάλογα με αυτές που 

άκουσαν στην αρχή, τη μικρή ή τη μεγάλη (Gil et al., 2007). 

   Έχουν γίνει ακόμα έρευνες σε οπτικοακουστικά γεγονότα όπως σκηνές από 

ταινίες. Δόθηκαν στα υποκείμενα να δουν μια ουδέτερη σκηνή και δύο σκηνές 

που προκαλούσαν άγχος. Τα αποτελέσματα έδειξαν οτι οι συμμετέχοντες 

θεωρούσαν τη  διάρκεια των αγχογόνων σκηνών μικρότερη σε σχέση με τη 

διάρκεια των ουδέτετων σκηνών. Και βέβαια, μια τέτοια μελέτη πάνω στη 

χρονική αντίληψη και εκτίμηση μπορεί να είναι χρήσιμη σε καταστάσεις και 

γεγονότα της καθημερινής ζωής. (Gupta & Khosla, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) Περιγραφή πειραματικής διαδικασίας 

 

 

Η πειραματική διαδικασία αποτελείται από δύο επιμέρους πειράματα. Και στα 

δύο πειράματα οι συμμετέχοντες είχαν να απαντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις. 

Το πρώτο διαρκούσε 7 – 10 λεπτά ενώ το δεύτερο 35 – 45 λεπτά. Η διαφορά 

τους ήταν οτι στο πρώτο πείαμα είχαμε πρωτογενείς ήχους οι οποιοί 

δημιουργήθηκαν στο Adobe Audition v.3, ενώ στο δεύτερο πείραμα είχαμε 

κινηματογραφική μουσική του συνθέτη Daniel Teruggi. 

Η όλη διαδικασία υλοποιήθηκε σε Visual Basic v.6, τα δύο προγράμματα – 

πειράματα μετατράπηκαν σε exe μορφή και μαζί με τις οδηγίες αποθήκευσης, 

εγκατάστασης και εκτέλεσης, αναρτήθηκαν σε ιστοσελίδα 

(www.soundexperiments.comuf.com) για να μπορεί να τα κατεβάσει όποιος 

ήθελε και να τα τρέξει σε οποιοδήποτε υπολογιστή  ήθελε (σε περιβάλλον 

Windows). Τα αποτελέσματα οι συμμετέχοντες τα έστελναν με email. 

Συνολικά πήραν μέρος 37 συμμετέχοντες, από τους οποίους οι 18 ήταν 

μουσικοί και οι 19 μη μουσικοί, με ηλικίες από 17 – 35 (22 άντρες – 15 

γυναίκες). 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο πείραμα είχαμε 14 συνηχούντες πρωτογενείς 

ήχους. Η διάρκεια του κάθε ήχου ήταν 3,5 δευτερόλεπτα. Σκοπός ήταν να 

μελετηθούν σε πρωταρχικό επίπεδο διάφορα ηχητικά και μουσικά φαινόμενα 

όπως αυτό της συμφωνίας και της διαφωνίας, των διακροτημάτων και των 

αυξομοιώσεων διάφορων χαρακτηριστικών. 

 

 

 

 

 

http://www.soundexperiments.comuf.com/


Στο δεύτερο πείραμα, επειδή τα μουσικά κομμάτια ήταν μεγάλα σε διάρκεια, 

αποφασίσαμε να τα ‘κόψουμε’ σε ηχητικά αποσπάσματα μικρότερης 

διάρκειας. Γι΄αυτό κάναμε ένα υποπείραμα με 18 συμμετέχοντες (8 μουσικοί – 

10 μη μουσικοί) οι οποιοί ήσαν διαφορετικοί από αυτούς που πήραν μέρος 

στα βασικά πειράματα. Πράγματι χωρίστηκαν τα κομμάτια σε μουσικές 

προτάσεις με κριτήρια που προέκυψαν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, 

όπως απότομη αλλαγή του ρυθμού, απότομη αλλαγή της έντασης, συχνοτικά 

ανεβοκατεβάσματα, και είσοδο έντονων ηχητικών χαρακτηριστικών. Η χρονική 

διάρκεια των μουσικών αυτών προτάσεων ποίκιλλλε από 2 έως 32 

δευτερόλεπτα. 

Μετά το άκουσμα κάθε ηχητικού αποσπάσματος (και για τις δύο πειραματικές 

διαδικασίες) ακολουθούσαν 5 ερωτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να 

δίνονται με τυχαίο τρόπο έτσι ώστε ο συμμετέχοντας να μην ξέρει ποια 

ερώτηση θα γίνεται κάθε φορά. Σε κάθε ερώτηση υπήρχαν 5 πιθανές 

απαντήσεις και με το ποντίκι του υπολογιστή επέλεγε την απάντηση που 

πίστευε πως ταίριαζε καλύτερα σε αυτό που άκουσε. Δεν υπήρχε η 

δυνατότητα να ξανακούσει το κομμάτι, ούτε να προχωρήσει στο επόμενο αν 

δεν είχε απαντήσει και στις 5 ερωτήσεις που αφορούσαν το κομμάτι που 

άκουσε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι ερωτήσεις με τις πιθανές απαντήσεις φαίνονται παρακάτω:  

1)Τι συναίσθημα νομίζετε ότι ταιριάζει περισσότερο στο ηχητικό 

απόσπασμα που μόλις ακούσατε;    

    λύπη                 χαρά                     φόβος                     ουδέτερο                   

απέχθεια   

2)Θεωρείτε το ηχητικό κομμάτι που ακούσατε 

 ευχάριστο    μάλλον ευχάριστο      ουδέτερο        μάλλον δυσάρεστο          

δυσάρεστο 

3)Το κομμάτι που ακούσατε τι ρυθμό θεωρείται ότι έχει; 

 Γρήγορο            μάλλον γρήγορο             κανονικό             μάλλον αργό              

αργό 

4)Ποια νομίζετε ότι είναι η χρονική διάρκεια  του ηχητικού 

αποσπάσματος  (σε δευτερόλεπτα); 

                     1                  2                   3                   4                  5          

5)Ποιες από τις παρακάτω εικόνες νομίζετε ότι αντιστοιχεί  καλύτερα 

στο ηχητικό κομμάτι που μόλις ακούσατε; 

     

                                        

Η ερώτηση 4 στο πρώτο πείραμα είχε συγκεκριμένες απαντήσεις, αφού η 

διάρκεια του κάθε ήχου ήταν 3, 5 δευτερόλεπτα οι επιλογές ήταν: 1  2  3  4  5 

Στο δεύτερο πείραμα όμως, επειδή η χρονική διάρκεια ήταν μεταβλητή οι 

επιλογές άλλαζαν ανάλογα με τη διάρκεια του κομματιού. Ετσι αν π.χ. η 

διάρκεια ήταν 8 δευτερόλεπτα η επιλογή ήταν: 5    7    9    11    13. Τα 

αποτελέσματα αποθηκεύονταν αυτόματα από το πρόγραμμα σε μορφή .txt για 

ευκολότερη στατιστική επεξεργασία στο SPS 



9) Επεξεργασία αποτελεσμάτων – Αποτελέσματα 

 

Θα δούμε πως έγινε η επεξεργασία και ποια ήταν τα αποτελέσματα για κάθε 

πείραμα ξεχωριστά. 

 

1ο Πείραμα 

 

Μελετήθηκαν τα 14 ηχητικά αποσπάσματα (πρωτογενείς ήχοι που 

δημιουργήθηκαν στο Adobe Audition) και συνολικά και ξεχωριστά. Τα 

αποτελέσματα μεταφέρθηκαν και επεξεργάστηκαν στο SPSS v.16.  

Συνολικά, κάναμε χ2 (μη παραμετρικό κριτήριο το οποίο δεν απαιτεί καμιά 

υπόθεση για την ακριβή μορφή της κατανομής του πληθυσμού) επειδή η 

κλίμακα των μετρήσεων μας ήταν κατηγορική. Επίσης μπορούμε να κάνουμε 

αυτό το τεστ αφού έχουμε πάνω από 20 συμμετέχοντες που είναι το όριο για 

να μας δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα. (Ρούσσος, κεφάλαιο 16). 

Έγινε χ2 test  στο SPSS (Ρούσσος, σελίδες 30 -33) και βρέθηκε: 

1. το αν κάποιος είναι μουσικός ή όχι   επηρεάζει και την εκτίμησή 

του για το αν ένα κομμάτι είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο. 

(χ2(5)=12,867 , p<,05) 

2. το αν κάποιος είναι μουσικός ή όχι επηρεάζει τη χρονική 

αντίληψη του για τη διάρκεια του ήχου.. (χ2(4)=11,551 , p<,05) 

3. η εκτίμηση για το συναίσθημα στα μουσικά κομμάτια  είναι 

ανεξάρτητη  από  το αν κάποιος είναι μουσικός ή όχι. (χ2(4)=7,814, 

n.s)  

4. η εκτίμηση του χρονικού ρυθμού είναι ανεξάρτητη από το αν 

κάποιος είναι μουσικός ή όχι. ( χ2(4)=4,525,  n.s) 

5. η  χωρική εκτίμηση του κομματιού δεν εξαρτάται  από το αν 

κάποιος είναι μουσικός ή όχι. (χ2(4)=3,304, n.s) 

Βλέπουμε  από τα συμπεράσματα 1 και 2 ότι το να είναι κάποιος μουσικός 

παίζει ρόλο στο πως αντιλαμβάνεται τη χρονική διάρκεια ενός ηχητικού 



γεγονότος, καθώς επίσης καταλαβαίνει με έναν πιο σαφή τρόπο αν ο ήχος 

που άκουσε ήταν ευχάριστος ή δυσάρεστος. Για τις υπόλοιπες ερωτήσεις που 

κάναμε τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν παίζει ρόλο το να είναι κάποιος 

μουσικός ή όχι. 

Στη συνέχεια αναλύσαμε το κάθε κομμάτι ξεχωριστά και φτιάξαμε πίνακες 

συχνοτήτων όπως φαίνεται παρακάτω: 

Κομμάτι 3 

 

Συναισθήματ

α 

Δυσάρεστο 

Ευχάριστο 

Χρονικός 

Ρυθμός 

Χρονική 

Εκτίμηση 

Χωρική 

Εκτίμηση 

 1    

   

0 0 36,1 0 19,4 

2 

         

41,7 0 52,8 2,8 2,8 

3 5,6 8,9 11,1 11,1 19,4 

4         

         

52,8 30 0 61,1 52,8 

5      

         

0 61,1 0 25 5,6 

 

Έτσι ο παραπάνω πίνακας εξηγεί για το κομμάτι 3 το οποίο  είναι ένα καθαρά 

διάφωνο διάστημα με έντονα διακροτήματα και άρα αρκετά δυσάρεστο σαν 

άκουσμα, ότι το άκουσμα κατά 91,1 % ήταν πολύ δυσάρεστο ή δυσάρεστο, 

ενώ κανείς δε βρέθηκε να το θεωρήσει ευχάριστο. Επίσης, όσον αφορά το 

συναίσθημα το 94,5 % δήλωνε ότι το συναίσθημα που προκαλούσε αυτός ο 

ήχος ήταν ή φόβος ή αηδία. 

Δημιουργήθηκαν έτσι 14 πίνακες (ένας για κάθε κομμάτι, που για λόγους 

οικονομίας χώρου δεν τους βάζουμε στην παρούσα εργασία) και μελετήθηκαν 

ξεχωριστά ο καθένας. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι οι ήχοι που θεωρούνται σα 

συμφωνίες έτειναν να θεωρούνται πιο ευχάριστοι και το άκουσμά τους να 

θεωρείται ότι προκαλεί ουδέτερα συναισθήματα ή συναισθήματα χαράς. 

Αντίθετα τα διάφωνα διαστήματα θεωρούνται ως επί το πλείστον δυσάρεστα 



και προκαλούν φόβο ή πολλές φορές και απέχθεια. Επιπλέον βγήκαν και 

συμπεράσματα όσον αφορά τον χρονικό ρυθμό. Προέκυψε ότι οι 

συμμετέχοντες έκριναν τον ρυθμό ενός ήχου με βάση εσωτερικά 

χαρακτηριστικά με το βασικό να είναι η ύπαρξη ή όχι διακροτημάτων. Έτσι 

τους ήχους στους οποίους δεν υπήρχαν καθόλου διακροτήματα (είναι τα 

σύμφωνα διαστήματα) τους θεωρούσαν σαν αργούς ή με έναν κανονικό 

ρυθμό, ενώ ήχους με έντονα διακροτήματα τους θεωρούσαν ότι είχαν έναν 

πιο γρήγορο ρυθμό. Ο ρυθμός του κομματιού δηλαδή προσδιορίζεται από 

εσωτερικά χαρακτηριστικά του ήχου (και όχι από χτύπους – beat). Όσον 

αφορά τις χωρικές αναπαραστάσεις, προκύπτει ότι τα συχνοτικά 

χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της έντασης ‘οδηγούν’ τους 

συμμετέχοντες να αποφασίσουν αν αυτό που ακούσανε τους έμοιαζε με 

κατηφόρα, ανηφόρα, ευθεία, κύκλος ή σπιράλ. Πιο συγκεκριμένα, άμα είχαμε 

μια αύξηση στην ένταση του ήχου ή στη συχνότητα οι ακροατές επέλεγαν την 

ανηφόρα και αντίστροφα για την κατηφόρα. Άμα είχαμε σκαμπανεβάσματα, 

επέλεγαν το σπιράλ. Άμα ήταν όλα τα χαρακτηριστικά του ήχου σταθερά, 

επέλεγαν την ευθεία ή τον κύκλο.  

Τα πιο ενδιαφέροντα όμως συμπεράσματα έχουν να κάνουν με τη χρονική 

εκτίμηση και συμφωνούν με τις υπάρχουσες μελέτες που έχουν γίνει σε αυτό 

το πεδίο. Στα περισσότερα κομμάτια φαίνεται καθαρά μια συσχέτιση της 

χρονικής εκτίμησης της διάρκειας του ηχητικού γεγονότος με την εκτίμησή μας 

για το αν τα κομμάτια έχουν ένα ευχάριστο ή ένα δυσάρεστο άκουσμα. Έτσι 

αυτά που θεωρήθηκαν δυσάρεστα είχαν την τάση να υπερεκτιμούνται ενώ τα 

ευχάριστα να υποεκτιμούνται χρονικά. Παραδείγματος χάριν, στον παραπάνω 

πίνακα, ο ήχος αυτός κρίθηκε με ποσοστό 91% ότι ήταν δυσάρεστος και ενώ 

είναι 3.4 δευτερόλεπτα εκτιμήθηκε από το μεγάλο ποσοστό των 

συμμετεχόντων (86.5%) ότι ήταν 4 ή 5 δευτερόλεπτα. Μια πιθανή και λογική 

εξήγηση  έχει να κάνει με το γεγονός ότι για κάτι που μας φαίνεται δυσάρεστο 

και ενοχλητικό είτε είναι ήχος είτε είναι μια έντονη εικόνα είτε οποιαδήποτε 

άλλη αίσθηση, έχουμε την τάση να το υπερεκτιμούμε χρονικά, δηλαδή μας 

φαίνεται ότι έχει διαρκεί περισσότερα από άλλα ‘ουδέτερα’ συμβάντα, θέλουμε 

με άλλα λόγια να ‘τελειώνει’  πιο γρήγορα και κάθε στιγμή μας φαίνεται ότι 

‘επιμηκύνεται’. 



Αν κάνουμε μια ανάλυση σήματος με προγράμματα ανάλυσης ακουστικών 

σημάτων βλέπουμε ότι μπορούν να προκύψουν κάποια ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα. 

Επειδή πρόκειται για συνηχούντες ήχους, ένα από τα βασικότερα φαινόμενα 

που συμβαίνουν κατά τη συνήχηση δύο ήχων είναι το διακρότημα, το οποίο 

παρατηρείται όταν οι ήχοι έχουν περίπου την ίδια συχνότητα. Έτσι η 

υπέρθεση δύο κυματομορφών με παραπλήσιες συχνότητας  θα είναι μια νέα 

κυματομορφή  : ψ=Amod(t)cosωavt με Amod(t)=2Acosωmodt με ωav=1/2(ω1+ω2) 

και ωmod=1/2(ω1-ω2) και η συχνότητα του διακροτήματος ωbeat=2ωmod=ω1-ω2.  

Έστω δύο απλοί ήχοι με συχνότητες f1, f2 (f1<f2)  οι οποίοι έπρεπε να 

σχηματίζουν το μουσικό διάστημα n/m, δηλαδή f1/f2=n/m  f2=n/mf1. Αν η 

προηγούμενη σχέση δεν ικανοποιείται αλλά ισχύει η σχέση : f2=n/mf1+ε  (με 

ε= μικρός ακέραιος αριθμός) τότε mf2=nf1+mε η οποία σημαίνει ότι μεταξύ των 

συχνοτήτων mf2 και nf1 θα σχηματιστούν mε το πλήθος διακροτήματα. 

(Σπυρίδης, 1990, σελ. 166-176)                                                                                   

Δηλαδή διακρότημα μπορούμε να έχουμε όχι μόνο σε ήχους με παραπλήσιες 

συχνότητες, αλλά και σε άλλες συχνοτικές αποστάσεις. Τα διακροτήματα που 

παρατηρούνται σε περίπου ίδιες συχνότητες ονομάζονται διακροτήματα 

πρώτης τάξης ενώ τα διακροτήματα που σχηματίζονται σε διάστημα οκτάβας 

(δηλαδή η μία συχνότητα είναι περίπου ίση με το διπλάσιο της άλλης) 

καλούνται διακροτήματα δευτέρας τάξεως. 

Σε επίπεδο επεξεργασίας σήματος τα διακροτήματα της ταυτοφωνίας έχουν 

ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι θεμελιώδεις συχνότητες δεν ξεχωρίζουν 

μεταξύ τους και η μία περιοχή είναι ‘κολλημένη’ με την άλλη. Μόλις η διαφορά 

των δύο συχνοτήτων ξεπεράσει ένα όριο αρχίζει να φαίνεται και ο 

διαχωρισμός στο πεδίο των συχνοτήτων. Στα παρακάτω σχήματα γίνεται πιο 

ξεκαθαρισμένο. Για συχνότητα 440 Hz και 445 Hz το sonogram θα είναι 

(σχήμα 10):  

 



 

Σχήμα 10: Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε την κόκκινη γραμμή που αντιστοιχεί σε 

συχνότητες 440 και 445 Hz που όμως επειδή είναι κοντά φαίνονται σα μία γραμμή. Η 

πράσσινη γραμμή αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη συχνότητα χαμηλότερης έντασης. Στον οριζόντιο 

άξονα έχουμε τον χρόνο 

                               Για 440 Ηz και 455 Ηz θα έχουμε  (σχήμα 11): 

 

Σχήμα 11: βλέπουμε την κόκκινη γραμμή που αντιστοιχεί σε συχνότητες 440 και 455 Hz που 

έχουν αρχίζει να διαχωρίζονται και να φαίνονται σα 2 διακριτές γραμμές. Στον οριζόντιο άξονα 

έχουμε τον χρόνο 



Βλέπουμε ότι έχει αρχίσει ο διαχωρισμός των συχνοτήτων. Αν κάνουμε τα ίδια 

για συχνότητες 5000 Ηz και 5010 Ηz βλέπουμε ότι πάλι οι συχνότητες δεν 

έχουν αρχίσει να διαχωρίζονται όσο καλή ανάλυση συχνοτήτων και να 

κάνουμε (σχήμα 12): 

 

Σχήμα 12 

ενώ για συχνότητες 5000 Ηz και 5015 Ηz παρατηρείται διαχωρισμός (σχήμα 13) 

 

Σχήμα 13 



Στα παραπάνω υπάρχει μια παγίδα. Μπορεί επιλέγοντας για την ανάλυση μια 

περιοχή συχνοτήτων να δούμε ότι οι δύο παραπλήσιες συχνότητες φαίνονται 

‘κολλημένες’ η μία με την άλλη, ενώ αν μικρύνουμε την περιοχή συχνοτήτων 

(που σημαίνει ότι θα έχουμε και καλύτερη οπτική ανάλυση), οι δύο συχνότητες 

να φαίνονται διαχωρισμένες. Γι’αυτό πρέπει για κάθε κόκκινη γραμμή που 

προκύπτει από την ανάλυση του διακροτήματος να την αναλύουμε όσο 

καλύτερα μπορούμε. 

Άρα το συμπέρασμα που βγαίνει για τα διακροτήματα της πρώτης τάξης είναι  

για συχνότητα f1 και f2=f1+δf (με δf να είναι ένας μικρός θετικός ακέραιος) 

κρατώντας σταθερή την f1 και αυξάνοντας τη f2 στην ταυτοφωνία ακούμε έναν 

και μοναδικό ήχο με ύψος  που αντιστοιχεί στην f1. Όταν αυξάνουμε ελαφρά 

την f2 συνεχίζουμε να ακούμε έναν ήχο  αλλά ελαφρώς ψηλότερο που 

αντιστοιχεί στη μέση  συχνότητα f=f1+δf/2. Η ακουστότητα αυτού του ήχου 

παρουσιάζει διακυμάνσεις με συχνότητα δf (διακροτήματα-beats). Η 

συχνότητα αυτών των διακροτημάτων αυξάνει όσο η f2 απομακρύνεται από 

την f1 (η δf αυξάνει). Όσο η δf είναι μικρότερη από 10 Ηz περίπου, τα 

διακροτήματα γίνονται ξεκάθαρα αντιληπτά. Όταν η δf  υπερβαίνει ένα όριο 

που είναι περίπου τα 15 Ηz, η αίσθηση των διακροτημάτων εξαφανίζεται 

δίνοντας την αίσθηση ενός ήχου τραχύ και όχι ευχάριστου. Αυτό στο 

sonogram φαίνεται με το διαχωρισμό των συχνοτήτων. Όταν  η δf ξεπεράσει 

το όριο διακριτικής ικανότητας της συχνότητας δfΔ ξαφνικά ακούμε δύο 

ξεχωριστούς ήχους με συχνότητες f1 και f2. Τότε τα δύο τμήματα συντονισμού 

στη βασική μεμβράνη του αυτιού έχουν χωριστεί το ένα με το άλλο και γι’αυτό 

ακούμε τα δύο ηχητικά σήματα με τα κανονικά τους ύψη.  (Σπυρίδης, 1990,  

σελ. 166-176)                                                                                                                

 

 

 

 

 



Ας δούμε τώρα τα διακροτήματα δευτέρας τάξης. Το sonogram για ένα 

διάστημα ογδόης με συχνότητες 440 Ηz και 880 Ηz φαίνεται παρακάτω 

(σχήμα 14) : 

 

Σχήμα 14: Εδώ βλέπουμε δύο συχνότητες με σχετικά μεγάλη ένταση (κόκκινες γραμμές) στα 

440 και 880 Hz (κατακόρυφος άξονας) ενώ στον οριζόντιο άξονα φαίνεται ο χρόνος 

Παρατηρούμε ότι οι αρμονικές είναι σαφώς διαχωρισμένες, πράγμα που δε 

συμβαίνει όταν έχουμε διακροτήματα που το sonogram φαίνεται πιο κάτω 

(σχήμα 15)

 

Σχήμα 15 



Δηλαδή στο τελευταίο σχήμα βλέπουμε ναι μεν τις αρμονικές που θα 

υπάρχουν λόγω της συνήχησης της οκτάβας αλλά γύρω από αυτές υπάρχουν 

και άλλες μικρότερης βέβαια έντασης αλλά που δεν υπήρχαν όταν δεν 

υπήρχαν τα διακροτήματα. Στο sonogram ενός διακροτήματος δευτέρας 

τάξης, υπάρχει ασάφεια γύρω από την περιοχή υψηλότερων αρμονικών που 

δε συνέβαινε στα διαστήματα της καθαρής οκτάβας.  

Tα διακροτήματα μπορούν να εμφανιστούν και σε διαστήματα τετάρτης, 

πέμπτης  κ.ο.κ. και γενικά σε αναλογίες αριθμητικών συχνοτήτων που 

αποκλίνουν ελαφρώς από το καθορισμένο πρότυπο. Έτσι αν π.χ. ο λόγος 

των συχνοτήτων που ακούγονται σα μια καθαρή πέμπτη δεν είναι 3/2=1,5 

αλλά 1,52, τότε πάλι θα ακούγονται διακροτήματα, που θα γίνονται αντιληπτά 

από την τραχύτητά τους και από την αυξομείωση της ακουστότητας. 

Έχει βρεθεί ότι για τα διακροτήματα πρώτης τάξης το χαρακτηριστικό που 

συμβαίνει στη μεμβράνη του αυτιού είναι ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός  στις 

δύο περιοχές που δημιουργούν οι ήχοι πάνω σε αυτήν, αφού είναι πολύ 

κοντά η μία στην άλλη. Για τα διακροτήματα όμως δευτέρας τάξης και τα 

διάφορα άλλα που αναφέραμε δεν πρέπει να υπάρχει θεωρία που να 

εντοπίζει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. 

Ας δούμε τώρα το φαινόμενο των διακροτημάτων πως φαίνεται με τη wavelet 

ανάλυση. 

Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται συνηχούντες ήχοι με συχνότητες 440 Ηz 

και 445 Hz στην  πρώτη εικόνα, 440 Hz και 450 Ηz στη δεύτερη εικόνα και 

440 Hz και 460Hz στην τρίτη εικόνα (σχήματα 16, 17, 18) 

 



 

Σχήμα 16 

 

Σχήμα 17 

 

Σχήμα 18: Στα παραπάνω σχήματα στον οριζόντιο άξονα αναπαριστάται ο χρόνος στον     

κατακόρυφο οι συχνότητες ενώ το χρώμα παριστάνει την ένταση των αρμονικών 

 

 



Βλέπουμε ότι το φαινόμενο του διακροτήματος με βάση τη wavelet  ανάλυση 

έχει το χαρακτηριστικό ότι οι αρμονικές γύρω από τη βασική ακούγονται με 

ένταση όχι σταθερή αλλά με μια περιοδική αυξομείωση η οποία γίνεται πιο 

γρήγορη και όχι τόσο απότομη όσο αυξάνεται η διαφορά των συχνοτήτων. Η 

αυξομείωση της έντασης των αρμονικών στα προηγούμενα σχήματα, φαίνεται 

από την κυματική μεταβλητότητα του χρώματος. Μάλιστα από την αλλαγή του 

χρώματος, καταλαβαίνουμε και το βαθμό του διακροτήματος. 

Έτσι στο πρώτο από τα τρία τελευταία σχήματα όπου αντιστοιχεί στις 

συχνότητες 440Hz – 445Hz, έχουμε ένα καθαρό διακρότημα, όπως επίσης και 

στο δεύτερο σχήμα που αντιστοιχεί στις συχνότητες 440Hz – 450Hz. Στο 

τελευταίο σχήμα όμως, δε βλέπουμε την αυξομειούμενη ένταση των 

αρμονικών και πραγματικά μια τέτοια συνήχηση δεν αντιστοιχεί σε διακρότημα 

αλλά δε διαφωνία (δηλαδή σε τραχύτητα στη συνήχηση).  

Όταν δεν υπάρχουν διακροτήματα δεν παρατηρείται η παραπάνω 

αυξομείωση και το σχήμα φαίνεται παρακάτω για μια καθαρή πέμπτη με 

συχνότητες 440 Hz και 660 Hz. Στο παρακάτω σχήμα έχει εξαφανιστεί η 

αυξομειούμενη ένταση των αρμονικών και οι συχνότητες είναι καθορισμένες 

και διαχωρισμένες (σχήμα 19): 

 

Σχήμα 19 

 



Τέλος ας κάνουμε μια μελέτη πάνω στο φαινόμενο της συμφωνίας – 

διαφωνίας (ευχάριστου – δυσάρεστου αντίστοιχα ακούσματος) του 

σημαντικότερου ίσως φαινομένου στην αρμονία της μουσικής. Ας δούμε 

πρώτα πως εκφράζεται με μουσικούς όρους μια κατάσταση σταθερότητας ή 

μια κατάσταση αστάθειας μέσα από μια μουσική σύνθεση. Πώς οι συνθέτες 

της τονικής (δυτικής) κυρίως μουσικής οργανώνουν και διατάσσουν το υλικό 

τους έτσι ώστε να παρουσιάζουν μια κατάσταση απόλυτης ισορροπίας, μια 

κατάσταση σχετικής ισορροπίας ή μια κατάσταση πλήρους ανισορροπίας. Οι 

μουσικοί σχηματισμοί που δηλώνουν είτε σχετική ισορροπία είτε κυρίως 

αστάθεια, είναι ακριβώς αυτοί που ωθούν τη μουσική προς τα εμπρός, που 

την ‘υποχρεώνουν’ σε μια αέναη κίνηση μέχρις ότου αυτή φτάσει στο στόχο 

της : μια ιδανική κατάσταση τέλειας ισορροπίας, σταθερότητας και ηρεμίας. 

Ένα τονικό έργο αποτελεί μια διαρκή αλλαγή από στιγμές έντασης και στιγμές 

χαλάρωσης. Δηλαδή από καταστάσεις εφήμερες, ασταθείς, παροδικές, 

μεταβατικές και καταστάσεις που δίνουν την αίσθηση της ηρεμίας, της 

ακινησίας, της πληρότητας Και όπως γράφει ο Robert Snarrenberg, «Η 

παραδειγματική πραγματοποίηση - με μουσικά μέσα – της ηρεμίας και της 

μεταβατικότητας αποδίδεται από τους τυχαίους σχηματισμούς που είναι 

γνωστοί ως συμφωνία και διαφωνία. Ένας μουσικός θα όριζε ως απόλυτη 

συμφωνία ένα διάστημα το οποίο ανήκει σε μια τρίφωνη (μείζονα ή ελάσσονα) 

συγχορδία  και σαν απόλυτη διαφωνία ένα διάστημα το οποίο δεν ανήκει σε 

μια τρίφωνη (μείζονα ή ελάσσονα) συγχορδία. Ένας διαφορετικός ορισμός 

που μπορεί να δοθεί είναι ο εξής : αν οι ήχοι που παίζονται ταυτόχρονα, 

ακούγονται από ένα μέσο ακροατή ως ευχάριστοι, τότε ο τονικός συνδυασμός 

τους αναφέρεται ως συμφωνία. Από την άλλη μεριά, αν ο συνδυασμός τους 

κρίνεται σα σκληρός (τραχύς), κακόφωνος ή δυσάρεστος, τότε έχουμε 

διαφωνία (κακοφωνία).                  (Φιτσιώρης, 2001, σελ. 3-6)                                                                                

Πρέπει να πούμε ότι η διαφωνία (παρόλο που δεν ακούγεται από μόνη της 

ευχάριστα) είναι σημαντική για τη μουσική. Ένα μουσικό έργο που αποτελείται 

μόνο από σύμφωνα διαστήματα θα ήταν πιθανώς ανούσιο και χωρίς νόημα. Η 

διαφωνία φέρνει μια διαταραχή στην κίνηση που καταλήγει στη συμφωνία. Με 

τον ίδιο τρόπο που η αναμονή και η σύγκρουση φέρνουν ένταση στη δράμα, η 

διαφωνία  φέρνει ένταση στη μουσική χωρίς την οποία η χαλάρωση που 

επιφέρει η συμφωνία θα ήταν χωρίς νόημα. 



Η μουσική σιγά – σιγά γίνεται διάφωνη. Και αυτό γιατί η υποκειμενική αίσθηση 

της διαφωνίας διαφέρει από εποχή σε εποχή. Ένας τονικός  συνδυασμός που 

χρησιμοποιήθηκε μια εποχή, μπορεί να θεωρηθεί από το μουσικό ακροατήριο 

εκείνης της εποχής σαν τραχύς και κακόφωνος αλλά με τον καιρό οι ακροατές 

τον συνήθισαν. Έτσι εκείνο το διάφωνο διάστημα θεωρείται όλο και πιο 

σύμφωνο (αποδεκτό). Η ιστορία της μουσικής δείχνει ότι γενικώς η αρμονία 

τείνει προς μια απελευθέρωση των διάφωνων διαστημάτων. 

Έχουν δημιουργηθεί διάφορες θεωρίες για την ερμηνεία του φαινομένου της 

συμφωνίας – διαφωνίας, όπως η θεωρία ων διακροτημάτων του Hermann 

Von Helmholtz και η θεωρία της κρίσιμης  ζώνης του Plomp. Εμείς εδώ θα 

προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με βάση την 

επεξεργασία μουσικών τόνων.     (Σπυρίδης, 1990,  σελ. 186-195)                                                                                                             

Δημιουργούμε ένα αρχείο με συνηχούντες ήχους από τους οποίους ο ένας 

είναι σταθερός με συχνότητα 440 Hz και μεταβάλλεται ο άλλος κατά ένα 

ημιτόνιο κάθε φορά. Δηλαδή ακούγονται 13 διαφορετικοί συνηχούντες ήχοι ( 

a4-a4, a4-a4#, a4-b4, a4-c5, a4-c5#, a4-d5, a4-d5#, a4-e5, a4-f5, a4-f5#, a4-

g5, a4-g5#, a4-a5 ). Κάνουμε την ανάλυση και παίρνουμε το αντίστοιχο 

sonogram (σχήμα 20): 

 

 

Σχήμα 20 

 



Με μια wavelet ανάλυση θα παίρναμε (σχήμα 21): 

 

 

Σχήμα 21 

Βλέπουμε ότι και οι δύο αναλύσεις δε δίνουν σαφείς πληροφορίες για το ποιος 

από τους ήχους είναι συμφωνία και ποιός διαφωνία. Βλέπουμε βέβαια τα 13 

ζευγάρια των ήχων αλλά δε βλέπουμε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. 

Μεταξύ των συνηχούντων ήχων υπάρχει μια χρονική παύση που φαίνεται 

από τα ενδιάμεσα κενά μεταξύ των αρμονικών. Άμα ‘πειράξουμε’ λίγο το 

χρώμα στο sonogram, βλέπουμε τις διάφορες αρμονικές πέρα των 

θεμελιωδών αρμονικών (κόκκινες γραμμές) που είναι όμως όχι καλά 

καθορισμένες στον άξονα των συχνοτήτων, πράγμα που κάνει το διάγραμμα 

πιο δυσανάγνωστο. 

Καταλαβαίνουμε ότι οποιαδήποτε παραμόρφωση συμβεί σε ηχητικό σήμα έχει 

σαν αποτέλεσμα την αλλαγή στο συχνοτικό επίπεδο με αποτέλεσμα και η 

ανάλυση Fourier και η wavelet ανάλυση να δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα.  

Τα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας ακουστικών σημάτων (έτσι και 

το Soundforge), προσφέρουν ένα μεγάλο και αρκετά αξιόπιστο πλήθος 

ηχητικών παραμορφώσεων, αφού πρώτα ηχογραφηθεί ή παραχθεί το σήμα 

(κάποια βέβαια έχουν τη δυνατότητα για on-line επεξεργασία σήματος). Έτσι 

προσθέτουμε διάφορες παραμορφώσεις (π.χ. distortion, chorus, phaser, 



delay κ.α.) οι οποίες αλλάζουν το ηχητικό αποτέλεσμα, άλλες έντονα και άλλες 

όχι, που όμως στο συχνοτικό πεδίο τα χαρακτηριστικά του μη 

παραμορφωμένου και του παραμορφωμένου ήχου είναι αρκετά έως πολύ 

διαφορετικά. Ουσιαστικά η παραμόρφωση δρα σε ένα η περισσότερα 

χαρακτηριστικά του ήχου με αποτέλεσμα να τον αλλοιώνει. 

Όμως για να δούμε τι συμβαίνει με το φαινόμενο της συμφωνίας και της 

διαφωνίας ο νέος παραμορφωμένος ήχος που θέλουμε - ελπίζοντας να μας 

δώσει καλύτερα αποτελέσματα - πρέπει ουσιαστικά να ακούγεται ο ίδιος, να 

μην αλλάζει δηλαδή η φύση της συμφωνίας-διαφωνίας. Γι’ αυτό ύστερα από 

κάποιες δοκιμές καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι με σχεδόν γραμμική 

αυξομείωση της έντασης του ήχου οδηγούμαστε σε καλύτερη ‘κατάτμηση’ των 

αρμονικών του. Εκτός αυτού, το αίσθημα της ακοής παραμένει το ίδιο μιας και 

από τη μία, η τραχύτητα της διαφωνίας εξακολουθεί να υπάρχει και από την 

άλλη η διαύγεια της συμφωνίας δε χάνεται. Ο ήχος τώρα πια θα έχει την 

παρακάτω κυματομορφή (σχήμα 22): 

 

 

 

 

Σχήμα 22: φαίνεται καθαρά η αυξομείωση της έντασης ( κατακόρυφος άξονας ). 

Παίρνοντας το ίδιο μουσικό αρχείο με τους 13 ήχους το φιλτράρουμε μέσα 

από την παραμόρφωση της γραμμικής αυξομείωσης της έντασης. 

Αναλύοντας ήχους τέτοιας κυματομορφής αρχικά με wavelet ανάλυση θα 

έχουμε το παρακάτω σχήμα (σχήμα 23): 



 

 

Σχήμα 23 

Βλέπουμε πόσο διαφορετική μορφή έχουμε τώρα. Για να δούμε καλύτερα τι 

συμβαίνει ας επιλέξουμε διάφορα μικρότερα μέρη του παραπάνω σχήματος. 

Για τους δύο πρώτους ήχους (a4-a4, a4-a4#), όπου ο πρώτος είναι καθαρή 

συμφωνία, ενώ ο δεύτερος διαφωνία θα έχουμε (σχήμα 24): 

 

Σχήμα 24 



Βλέπουμε καθαρά τη διαφορά μεταξύ μιας απόλυτης συμφωνίας και μιας 

απόλυτης διαφωνίας. Στο πρώτο μισό του προηγούμενου σχήματος πέρα 

από τις θεμελιώδεις συχνότητες εμφανίζονται και κάποιες ψηλότερες οι οποίες 

ηχούν παράλληλα  και οι οποίες αρχίζουν με μια μικρή καθυστέρηση και 

σταματούν με μια μικρή πρωτοπορία σχετικά με τις θεμελιώδεις. Παρολαυτά, 

στο δεύτερο μισό της εικόνας που έχουμε μια διαφωνία, τα προηγούμενα 

ισχύουν με τη διαφορά ότι οι ψηλότερες συχνότητες διακόπτονται και παύουν 

να ακούγονται για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Ουσιαστικά οι έντασή τους 

αυξομειώνεται αφού βλέπουμε μεταβολή στο χρώμα τους. Έχουμε δηλαδή 

την εμφάνιση διακροτημάτων σε κάποιες περιοχές συχνοτήτων, πράγμα που 

έρχεται σε συμφωνία με τις σημερινές αντιλήψεις όπου υποστηρίζεται ότι το 

δυσάρεστο συναίσθημα που παράγεται κατά την ακρόαση μιας διαφωνίας, 

είναι τα διακροτήματα που υπάρχουν κατά τη συνήχηση δύο ή περισσότερων 

ήχων. Παρατηρούμε ότι ο βαθμός συμφωνίας ελαττώνεται καθώς τα 

διακροτήματα γίνονται είτε σε ψηλότερες συχνότητες, είτε η διακροτηματική 

αυξομείωση γίνεται σε μικρότερο βαθμό. Ένα άλλο παράδειγμα που δείχνει 

καθαρά τα παραπάνω είναι το διάστημα τετάρτης αυξημένο ( a4-d5# ) με λόγο 

συχνοτήτων   1,333 το οποίο θεωρείται διάφωνο και το διάστημα της καθαρής 

πέμπτης ( a4-e5 ) με λόγο συχνοτήτων 3/2 και το οποίο θεωρείται ένα από τα 

πιο σύμφωνα διαστήματα. Η ανάλυση μας δίνει (σχήμα 25): 

 

Σχήμα 25 

 



Βλέπουμε μια  περισσότερη ομαλότητα που υπάρχει στο δεύτερο ζευγάρι των 

συνηχούντων σημάτων σε σχέση με το πρώτο γι’ αυτό και το δεύτερο 

θεωρείται και  πιο σύμφωνο. Επίσης ένα κοινό γνώρισμα που φαίνεται ότι 

έχουν οι διαφωνίες, είναι ότι εμφανίζονται νέες υποαρμονικές  (συχνότητες 

κάτω από τη θεμελιώδη), ενώ στις συμφωνίες αυτό συμβαίνει σε μικρότερο 

βαθμό. 

Αν κάνουμε τώρα ανάλυση Fourier και δούμε τα sonograms που προκύπτουν 

θα έχουμε (σχήματα 26 & 27): 

 

Σχήμα 26 

                                  ή με μια διαφορετική ενέργεια : 

 

 

Σχήμα 27 



όπου έχουμε το προηγούμενο ηχητικό σήμα, τώρα με διαφορετική ανάλυση 

για να φαίνονται ίσως καλύτερα οι αρμονικές του. Λέγοντας διαφορετική 

ενέργεια, ουσιαστικά εννοούμε και διαφορετικό χρώμα στο sonogram. 

Παρατηρούμε ότι για τους ίδιους συνηχούντες ήχους  κατά μία οκτάβα 

ψηλότερα, η μορφή του sonogram  θα ήταν στην ουσία η ίδια, θα άλλαζαν 

απλώς οι σχετικές θέσεις των αρμονικών, δηλαδή θα είχαμε (σχήμα 28): 

 

Σχήμα 28 

 

 

Και στο sonogram μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα πάνω στο 

φαινόμενο της συμφωνίας και της διαφωνίας. Παρατηρούμε ότι άμα 

χωρίσουμε τις παραπάνω εικόνες σε 12 τμήματα, όπου το ένα τμήμα θα 

διαφέρει ως προς το άλλο κατά το ένα ημιτόνιο της πάνω φωνής, τότε το 

πρώτο ( διάστημα ταυτοφωνία ), το έκτο ( διάστημα καθαρής τετάρτης ), το 

όγδοο (διάστημα καθαρής πέμπτης ) και το δέκατο τρίτο             ( διάστημα 

μιας οκτάβας ) τμήμα, τα οποία ακούγονται σα σύμφωνα, έχουν τα εξής 

χαρακτηριστικά :  



1) Οι αρμονικές τους είναι καλύτερα προσδιορισμένες ( δηλαδή εντοπισμένες 

σε πιο συγκεκριμένες περιοχές ) στο πεδίο των συχνοτήτων, σχετικά με άλλα 

τμήματα που έχουμε περισσότερη ασάφεια στην κατανομή. Αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι αφού οι αρμονικές σχετίζονται άμεσα με την ενέργεια, 

καταλαβαίνουμε ότι στις συμφωνίες έχουμε καλύτερο καταμερισμό ενέργειας. 

Δηλαδή άμα δούμε τα τμήματα των συμφωνιών, έχουμε λιγότερη αταξία, 

λιγότερο χάος και ίσως αυτός είναι ο λόγος που οι συμφωνίες μας ακούγονται 

πιο ευχάριστα ‘μιας και προτιμάμε την τάξη από την αταξία’. 

2) Παρατηρούμε επίσης ότι τα τμήματα αυτά έχουν την ιδιότητα, οι αρμονικές 

τους να επαναλαμβάνονται με την ίδια μορφή που σχηματίζεται από τις 

θεμελιώδεις αρμονικές τους, πράγμα που δε συμβαίνει με τα άλλα τμήματα, ή 

συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό. 

3) Τέλος, από τα  προηγούμενα διαγράμματα φαίνεται πως στις συμφωνίες η 

ενέργεια μοιάζει να είναι λιγότερη. Αυτό το καταλαβαίνουμε από τις 

χρωματικές περιοχές που ορίζει ένα μουσικό διάστημα. Έτσι στην πρώτη 

ζώνη που αντιστοιχεί μια συμφωνία (διάστημα ταυτοφωνίας) παρατηρούμε ότι 

γύρω από τις κόκκινες γραμμές (όπου αντιστοιχούν στις αρμονικές με τη 

μεγαλύτερη ένταση, έχουμε αρμονικές με μια αρκετά χαμηλότερη ένταση  

(φανερώνεται με τις πράσινες περιοχές) και λίγο πιο απομακρυσμένα από την 

κεντρική περιοχή το χρώμα γίνεται μπλε, που σημαίνει ότι η ένταση των 

αρμονικών σε εκείνη την περιοχή συχνοτήτων είναι σχεδόν μηδέν. Κάτι 

ανάλογο συμβαίνει και με την τελευταία ζώνη όπου έχουμε πάλι μια απόλυτη 

συμφωνία (διάστημα οκτάβας). Μετά έρχεται η καθαρή πέμπτη και η καθαρή 

τετάρτη, που αντιστοιχούν στην έκτη και όγδοη ζώνη. Βέβαια για καλύτερη 

μελέτη πρέπει να κάνουμε πια επεξεργασία της εικόνας. Εκεί πρέπει να 

‘αθροίσουμε ’ τα χρώματα. Το μικρότερο αποτέλεσμα θα αντιστοιχεί και στη 

λιγότερη ενέργεια. ‘Με το μάτι’ πάντως φαίνεται ότι η ταυτοφωνία έχει τη 

λιγότερη ενέργεια και ακολουθούν τα διαστήματα της οκτάβας, της τετάρτης 

και της πέμπτης. Η δεύτερη ή η τρίτη ζώνη (δευτέρας μικρό και δευτέρας 

μεγάλο αντίστοιχα) βλέπουμε ότι είναι σχεδόν σε όλη την περιοχή τους 

‘πρασινισμένες’ πράγμα που σημαίνει ότι κρύβουν και περισσότερη ενέργεια. 



Ξέρουμε ότι στη φύση οι καταστάσεις με την ελάχιστη ενέργεια είναι και οι πιο 

σταθερές, ενώ για μεγάλες ενέργειες το σύστημα θεωρείται ασταθές. Αυτό 

ίσως να εξηγεί και τη δικιά μας περίπτωση. Δηλαδή μια συμφωνία, έχοντας 

λιγότερη ενέργεια, θεωρείται και πιο σταθερή σε σχέση με μια διαφωνία, η 

οποία μουσικά υποδηλώνει μια αστάθεια. Μάλιστα, η αρμονία δηλώνει ότι δεν 

μπορεί ένα μουσικό κομμάτι να τελειώνει σε διαφωνία, αλλά μόνο σε 

συμφωνία και μάλιστα στη συμφωνία της ταυτοφωνίας ή της οκτάβας, 

οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο  το μουσικό έργο στην κατάσταση ελάχιστης 

ενέργειας. 

Η παραπάνω ανάλυση μπορεί να συνεχιστεί και σε άλλα ηχητικά και μουσικά 

φαινόμενα όπου μπορούν να ερμηνευτούν καλύτερα και πληρέστερα διάφοροι 

νόμοι και κανόνες που διέπουν την αρμονία στις διάφορες μορφές της. 

Το βέβαιο όμως είναι ότι, η μουσική δεν είναι σε καμία περίπτωση ένας 

κόσμος κωδικοποιημένος και ιεραρχικά οργανωμένος. Και παρόλο που 

συνεχώς γίνονται προσπάθειες συστηματοποίησης της, η ίδια μπορεί και 

‘ξεφεύγει’ από την τάση του ανθρώπου να τη βάζει σε καλούπια 

εκδηλώνοντας πάντοτε την ελεύθερη και απρόβλεπτη φύση της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ο Πείραμα 

 

Μελετήθηκαν τα 31 μουσικά αποσπάσματα (κινηματογραφική μουσική του 

συνθέτη Daniel Teruggi) και συνολικά και ξεχωριστά και τα αποτελέσματα 

μεταφέρθηκαν και επεξεργάστηκαν στο SPSS v.16. Τα μουσικά αυτά 

αποσπάσματα προέκυψαν από ολοκληρωμένα μουσικά κομμάτια τα οποία 

χωρίστηκαν σε μουσικές προτάσεις από άτομα διαφορετικά από εκείνα που 

συμμετείχαν στις δύο πειραματικές διαδικασίες. Οι συμμετέχοντες του 

δευτέρου πειράματος ήταν ίδιοι με αυτούς του πρώτου. Γινόταν το πρώτο 

πείραμα και στη συνέχεια το δεύτερο που ήταν και πιο μεγάλο σε διάρκεια. 

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων είναι περίπου ίδια με αυτή του πρώτου 

πειράματος.  

 

Έγιναν  χ2 test  στο SPSS (Ρούσσος, σελίδες 30 -33) και βρέθηκε: 

1. η εκτίμηση του χρονικού ρυθμού εξαρτάται από το αν κάποιος 

είναι μουσικός ή όχι. ( χ2(4)=12,736,  p<,05) 

2. η  χωρική εκτίμηση του κομματιού εξαρτάται  από το αν κάποιος 

είναι μουσικός ή όχι. (χ2(4)=10,515 , p<,05) 

3. το αν κάποιος είναι μουσικός ή όχι  δεν επηρεάζει την εκτίμησή 

του για το αν ένα κομμάτι είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο. 

(χ2(5)=0,975 , n.s) 

4. το αν κάποιος είναι μουσικός ή όχι   δεν επηρεάζει και τη χρονική 

εκτίμησή του (χ2(21)=15,182 , n.s) 

5. η εκτίμηση για το συναίσθημα στα μουσικά κομμάτια  είναι 

ανεξάρτητη  από  το αν κάποιος είναι μουσικός ή όχι. (χ2(5)=6,778, 

n.s 

 

 

 



Εδώ τα αποτελέσματα είναι λίγο διαφοροποιημένα. Τώρα το να είναι κάποιος 

μουσικός παίζει ρόλο στην εκτίμηση του χρονικού ρυθμού και στη χωρική 

εκτίμηση, ενώ δεν υπάρχει διαφορά στις υπόλοιπες ερωτήσεις.  

Στη συνέχεια κάνουμε ανάλυση σε κάθε κομμάτι ξεχωριστά παίρνοντας πάλι 

έναν πίνακα για κάθε κομμάτι (συνολικά 31 πίνακες που για λόγους 

οικονομίας χώρου δεν τους βάζουμε εδώ). Ένα παράδειγμα φαίνεται 

παρακάτω: 

 

Κομμάτι  

5-b 

Συναισθήματ

α 

Δυσάρεστο 

Ευχάριστο 

Χρονικός 

Ρυθμός 

Χρονική 

Εκτίμηση 

Χωρική 

Εκτίμηση 

 1    

   

0 0 5,6 5:8,3 2,8 

2 

         

30,6 5,6 36,1 7:11,1 38,9 

3 8,3 13,9 33,1 9:22,2 2,8 

4         

         

55,6 47,2 19,4 11:52,3 8,3 

5      

         

5,6 33,3 5,6 13:0 47,2 

 

 

Η διαφορά με τους πρωτογενείς ήχους είναι ότι τώρα πια μιλάμε για μουσική 

και όχι για ξεκάθαρους σε συχνότητες ήχους με αποτέλεσμα τα  

συμπεράσματα να μην είναι τόσο σαφή. Πράγματι τα ποσοστά που 

προκύπτουν για τα συναισθήματα που προκαλεί το κομμάτι ή για το αν είναι 

ευχάριστο ή δυσάρεστο δεν είναι πια τόσο φανερά προς τη μια κατεύθυνση. 

Επίσης ασαφή είναι και τα αποτελέσματα όσον αφορά τις χωρικές εκτιμήσεις. 

Παρόλα όπως και προηγουμένως, τα μουσικά  αποσπάσματα που 

θεωρούνται δυσάρεστα τείνουν να υπερεκτιμούνται (ο χρόνος φαίνεται να 

περνάει πιο αργά). Τα ευχάριστα κομμάτια δίνουν την αίσθηση ότι  ο χρόνος 



περνάει πιο γρήγορα. Τέλος φάνηκε να υπάρχει σχέση του συναισθήματος 

και του αν το μουσικό απόσπασμα είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο. Επίσης 

αναλύοντας τα δεδομένα φάνηκε συσχετισμός του χρονικού ρυθμού και του 

αν ο ήχος ήταν ευχάριστος ή δυσάρεστος. Τα ευχάριστα κομμάτια τείνουν να 

θεωρούνται πιο γρήγορα ενώ τα δυσάρεστα πιο αργά. Δεν υπάρχουν 

ξεκάθαρα συμπεράσματα για τις χωρικές εκτιμήσεις. Με συχνοτική ανάλυση 

στο χρόνο φαίνεται ότι όταν υπάρχουν συχνότητες με αρκετή ένταση που δεν 

ανήκουν στο αρμονικό συγκρότημα που ορίζει μια συμφωνία, τότε ο ήχος 

προκαλεί είτε φόβο είτε αηδία, διαφορετικά είτε χαρά είτε λύπη είτε ένα 

ουδέτερο συναίσθημα. Άμα κάνουμε δηλαδή τα sonograms όπως και στο 

πρώτο πείραμα βλέπουμε βέβαια πολλές περισσότερες συχνότητες αλλά 

υπολογίζοντάς τις πιο έντονες παρατηρούμε ότι όσες ανήκουν σε συγχορδίες 

όπως ορίζει η θεωρία της μουσικής, (Benson, 2007, σελ. 388 – 394) το 

άκουσμα που προκύπτει είναι ευχάριστο ενώ όταν υπάρχουν συχνότητες 

επαρκούς έντασης που είναι άσχετες μεταξύ τους με αποτέλεσμα να έχουμε 

έντονες εσωτερικές διαφωνίες η μουσική που προκύπτει είναι πιο δυσάρεστη, 

ενώ το συναίσθημα είναι αυτό του φόβου ή της αηδίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10) Συμπεράσματα 

 

Το βασικό μοτίβο που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία ήταν το εξής:  

Από τον ήχο  στη μουσική, που είναι οργανωμένος ήχος  στα 

συναισθήματα, που δημιουργεί η μουσική  στη διαφορετική χρονική 

αντίληψη, που δημιουργούν τα συναισθήματα. 

Το βασικό ερώτημα ήταν αν υπάρχει κάποιος συσχετισμός του ήχου – 

μουσικής με τα συναισθήματα αλλά και με τις χρονικές εκτιμήσεις των 

ηχητικών – μουσικών γεγονότων, καθώς επίσης αν υπάρχουν συσχετισμοί 

όσον αφορά χωρικές εκτιμήσεις. 

Πράγματι, φάνηκε καθαρά ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του ευχάριστου - 

δυσάρεστου ακούσματος και της χρονικής εκτίμησης, ιδιαίτερα στο 1ο 

πείραμα. Έτσι τα κομμάτια με δυσάρεστο άκουσμα έχουν την τάση να 

υπερεκτιμούνται χρονικά σε αντίθεση με τα πιο ευχάριστα κομμάτια.  

Επίσης ήταν ξεκάθαρο αλλά και αναμενόμενο ότι το συναίσθημα που 

επιλέγουμε εξαρτάται από το αν το κομμάτι είναι δυσάρεστο ή ευχάριστο. Τα 

δυσάρεστα ακούσματα αντιστοιχούσαν σε  φόβο ή αηδία, ενώ τα ευχάριστα 

στη χαρά.  

Επίσης, υπήρχε σχέση μεταξύ του ευχάριστου - δυσάρεστου ακούσματος και 

του χρονικού ρυθμού, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις μελέτες που έχουν 

γίνει κυρίως σε κινηματογραφική μουσική.  

Έντονη σχέση είχαν και εσωτερικά χαρακτηριστικά του ήχου με χωρικές 

αναπαραστάσεις (1ο πείραμα). 

Τέλος η γνώση μουσικής παίζει ρόλο σε αρκετές από τις εκτιμήσεις μας σε 

διάφορα ηχητικά φαινόμενα αφού παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές σε κάποιες ερωτήσεις και για τις δύο πειραματικές διαδικασίες 

μεταξύ μουσικών και μη μουσικών. 

 



Μελλοντική έρευνα 

 

Προφανώς όμως η παραπάνω μελέτη έγινε σε πρωταρχικά επίπεδα και οι 

μελλοντικές έρευνές πρέπει να εστιάσουν σε περισσότερα πράγματα και προς 

διάφορες κατευθύνσεις. Έτσι όσον αφορά το πρώτο πείραμα, πρέπει να 

περάσουμε από τους συνηχούντες ήχους με δύο συχνότητες στις συγχορδίες 

(συνηχήσεις τριών ή περισσότερων ήχων) καθώς επίσης και στη διαδοχή των 

συγχορδιών. Κάτι τέτοιο είναι βέβαια πολύ πιο δύσκολο, αλλά εκεί μάλλον 

βρίσκεται το υπόβαθρο να κατανοήσουμε βαθύτερα ζητήματα της μουσικής 

αντίληψης.  

Ενδιαφέρον θα έχει να ξεκαθαρίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τι γίνεται με 

τον ρυθμό. Ποια είναι τελικά εκείνα τα χαρακτηριστικά που δίνουν τον ρυθμό 

σε ένα κομμάτι; Ποια είναι τα πιο σημαντικά;  

Όσον αφορά το δεύτερο πείραμα πρέπει να γίνει με έναν πιο ξεκάθαρο τρόπο 

ο συσχετισμός με το συναισθηματικό υπόβαθρο της σκηνής για να μπορέσει 

να γίνει και πιο αποτελεσματικά η σύνδεση της μουσικής με την εικόνα. Οι 

υπάρχουσες έρευνες έχουν δείξει μια σχέση που όμως οι μελέτες τέτοιων 

φαινομένων μάλλον είναι ακόμα σε αρχικά στάδια. 

Το πιο ενδιαφέρον ίσως στην όλη διαδικασία θα ήταν, όπως αναφέρθηκε και 

στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας, να δημιουργηθεί μια 

προτυποποιημένη βάση ηχητικών και μουσικών αποσπασμάτων που θα δίνει 

τη δυνατότητα για μια πιο άμεση και εύκολη μελέτη ηχητικών και μουσικών 

φαινομένων. Κάτι τέτοιο βέβαια απαιτεί έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό 

συμμετεχόντων και μεγαλύτερη ίσως πειραματική ακρίβεια για πιο αξιόπιστα 

αποτελέσματα.  
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