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Mε τον όρο "ηχοκινητικό" περιγράφουµε ένα περιβάλλον όπου οι κινήσεις ή τουλάχιστον 
κάποιες απο τις κινήσεις µας, µπορούν να παράγουν ή και να διαµορφώνουν ήχο. 
Mάυτή τη λογική θα µπορούσε να χαρακτηριστεί έτσι οποιοσδήποτε φυσικός χώρος οπου η 
κίνηση παράγει ήχο. 
Σε µιά άλλη προσέγγιση του πιό πάνω ορισµού Θα µπορούσαµε να πούµε οτι κάθε µουσικό 
όργανο αποτελεί ένα ηχοκινητικό περιβάλλον, εφόσον και εδώ οι κινήσεις του εκτελεστή 
παράγουν και διαµορφώνουν ήχο. 
Kαί στα δύο αυτά παραδείγµατα η σχέση µεταξύ κίνησης και παραγόµένου ηχητικού 
αποτελέσµατος  εξαρτάται απο τη φυσική δοµή και τις ιδιότητες των υλικών  απο τα 
οποία είναι δοµηµενο το περιβάλλον.  
Θα µπορούσαµε λοιπόν να χαρακτηρίσουµε αυτού του τύπου τα περιβάλλοντα σαν "Φυσικά 
ηχοκινητικά περιβάλλοντα" 
Mε τη χρήση των σύγχρονων λογικλων "εργαλείων" και ηλεκτρονικών µουσικών οργάνων 
είναι δυνατό να δοµηθούν ηχοκινητικά περιβάλλοντα όπου η σχέση µεταξύ κίνησης και 
παραγόµένου ηχητικού αποτελέσµατος είναι πιό διευρυσµένη   και   
αποστασιοποιηµένη  απο το  προφανές  και   αναµενόµενο  που επιβάλει  η φυσική 
δοµή και οι φυσικές ιδιότητες των υλικών  απο τα οποία είναι δοµηµενο το 
περιβάλλον.  
Aυτού του τύπου τα περιβάλλοντα θα µπορούσαµε να τα χαρακτηρίσουµε σαν  "Tεχνητά 
ηχοκινητικά περιβάλλοντα" 
Eνα σύγχρονο ηλεκτρονικό όργανο θα µπορούσε να θεωρηθεί οτι αποτελεί ηχοκινητικό 
περιβάλλον  τέτοιου είδους. 
 
ΦYΣIKA ηχοκινητικά περιβάλλοντα  
Σχεση µεταξύ κίνησης και παραγόµενου ηχητικού αποτελέσµατος επιβαλλόµενη απο την 
υλική υπόσταση του περιβάλλοντος και τους φυσικούς νόµους που την διέπουν. 
TEXNHTA ηχοκινητικά περιβάλλοντα  
Σχεση µεταξύ κίνησης και παραγόµενου ηχητικού αποτελέσµατος επιβαλλόµενη απο την 
λογική δοµή του περιβάλλοντος, που εισάγει ο κατασκευαστής του. 
 
Σε κάθε περίπτωση,  
σε ενα ηχοκινητικό περιβάλλον ζητούµενα είναι 
1) Συνέπεια στη σχέση κίνησης και παραγόµενου ήχου, ισως οχι τέτοια που επιβάλουν 
τα φυσικά υλικά και οι φυσικές τους ιδιότητες, αλλά µια αναγνωρίσιµη συνέπεια  
2)Aντιληπτή σχέση µεταξύ κίνησης και παραγόµενου ηχητικού αποτελέσµατος , ο 
"χειριστής" θα πρέπει να έχει την αίσθηση οτι η σωµατική του εµπλοκή (κινητική του δράση) 
δηµιουργεί ηχητικά αντίστοιχα. 
 
Bασικά σηµεία προβληµατισµού κατα τη δόµηση ενός ηχοκινητικούπεριβάλλοντος, είναι: 
α) H αντιστοίχιση  του µετρήσιµου φαινοµένου και µεταβαλλόµενου ηχητικού µεγέθους 
ή παραµέτρου, (που µπορεί να διαφοροποιείται κατα περίπτωση). Πρέπει να  επιλεγούν οι 
κινητικές εκείνες δραστηριότητες που είναι πιό κατάληλες για την κάθε περίπτωση και να 
εντοπισθούν  εκείνες οι ηχητικές παράµετροι  που προσφέρονται για έλεγχο απο τον χειριστή.  
β) Η δυναµική ανταπόκριση αφορά στο κατα πόσο  το εύρος µιάς κινητικής µεταβολής 
αντιστοιχεί σε εύρος µεταβολής της αντίστοιχης ηχητικής παραµέτρου.  
γ) H χρονική συµπεριφορά του περιβάλλοντος είναι άλλο ένα σηµείο που εστιάζει το 
ενδιαφέρον µας. Eίναι σηµαντικό  για ένα ηχοκινητικό περιβάλλον  να µπορεί να 
ανταποκρίνεται σε πραγµατικό χρόνο στις κινητικές µεταβολές 
 
 
H δοµή ενός ηχοκινητικού περιβάλλοντος, µπορεί να χωριστεί (µε λειτουργικά κριτήρια) σε 
τρία µέρη, και το κάθε ένα απο αυτά έπιφορτίζεται µε διαφορετικό είδος λειτουργίας 



1) Eνα µέρος, είναι επιφορτισµένο µε τη λήψη δεδοµένων της κίνησης (αισθητηριακό) και 
την ψηφιοποίησή τους  
2) Ένα δεύτερο, είναι αυτό της επεξεργασίας των δεδοµένων που παράγει το 
προηγούµενο µέρος. O αλγόριθµος της επεξεργασίας κωδικοποιεί τα δεδοµένα και 
τροφοδοτεί το τρίτο µέρος.  
3) Στο τρίτο µέρος παράγεται και διαµορφώνεται ο ήχος, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που 
δέχεται απο το B µέρος 
O τρόπος µε τον οποίο θα γίνει ο σχεδιασµός αυτών των τριών µερών, είναι καθοριστικός για 
την συνέπεια και αµµεσότητα του περιβάλλοντος.  
 

Aισθητήρες  
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Πέρα απο τις δυνατότητες  που µας προσφέρουν για νέες αισθητικές αναζητήσεις  (που 
αφορούν  στον τρόπο µουσικής εκτέλεσης και του performance γενικότερα), τα ηχοκινητικά  
περιβάλλοντα µπορούν  να  αποτελέσουν εργαλία έρευνας  στον τοµέα της ψυχοακουστικής 
και της παιδαγωγικής, και γενικά, σε κάθε περίπτωση οπου το φαινόµενο της  ακουστικής 
αντίληψης συνδυάζεται µε την κινητική δραστηριότητα και την αντίληψη του χώρου .  
  
Aισθητήρες 
Kάθε δραστηριότητα δηµιουργεί ένα σύνολο µεταβολών και ενεργειακών διακυµάνσεων. Π.χ.  
H αφή του χεριού µας σε µία ψυχρότερη επιφάνεια, δηµιουργεί µετατόπιση θερµοκρασίας 
απο το χέρι προς την ψυχρότερη επιφάνεια.  
H  κίνηση του χεριού µας  µεταβάλλει την απόσταση του καρπού από τον ώµο.  
Oταν ενα κινούµενο σώµα παρεµβάλλεται µεταξύ µιάς φωτεινής πηγής και ενός άλλου 
αντικειµένου, διακόπτει την πορεία του φωτός προς το αντικείµενο. 
Oι αισθητήρες είναι µηχανισµοί οι οποίοι παρεµβαλλόµενοι στο πεδίο κάποιας 
δραστηριότητας, αντιλαµβάνονται  τέτοιες ενεργειακές µεταβολές, µε µηχανικό 
(θερµοκρασία ,πίεση), ηλεκτροµαγνητικό (µικρόφωνο), ή βιοχηµικό τρόπο και τελικά, η 
αντίληψη της δραστηριότητας προέρχεται απο τη µεταβολή που προκαλείται στη δοµή του 
αισθητήρα.  
Aυτή η µεταβολή της δοµής του αισθητήρα, προκαλεί µεταβολές στην  ενεργειακή 
συµπεριφορά κάποιου υλικού, συνήθως ως προς την αγωγιµότητά του ή το ηλεκτρικό του 
φορτίο.  
Eτσι η ανίχνευση της δραστηριότητας απο τον αισθητήρα, δηµιουργεί  προϊόντα "ηλεκτρικής 
φύσης", τα οποία δέν είναι  άµµεσα αξιοποιήσιµα απο τα ψηφιακά όργανα (Software , ή 
Hardware) που θα τα δεχτούν .  
Eτσι τα δεδοµένα πρέπει να προσαρµοστούν σε µεγέθη κατάλληλα για τη λειτουργία του 
υποψήφιου δέκτη και να ψηφιοποιηθούν.  
Aκόµα και στην περίπτωση που οι αισθητήρες παράγουν ψηφιακό σήµα (video), είναι 
απαραίτητο αυτό το σήµα να µετατραπεί και να ενταχθεί σε έναν κώδικα αντιληπτό απο τα 
όργανα που θα το δεχτούν. 
 
Διαδικασία παραγωγής σήµατος αισθητήρα 

Φυσική 
επαφή 

Μεταβολή 
συµπεριφοράς 
του υλικού 

Ηλεκτρικής φύσης   
παράγωγα 

Διαµόρφωση 
παραγόµενου σήµατος Ψηφιοποίηση 

 
Bασικά σηµεία  προβληµατισµού για το σχεδιασµό και τη δόµηση του µέρους λήψης 
δεδοµένων, είναι : 
1) το να συνειδητοποιήσουµε το είδος των δραστηριοτήτων  του χρήστη ενός τέτοιου 
περιβάλλοντος οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την τροφοδότηση δεδοµένων στο σύστηµα.  
Mε άλλα λόγια, πρέπει να αποφασίσουµε  ποιές απο τις δραστηριότητες ( κινήσεις) είναι 
αυτές που είναι αξιοποιήσιµες (ανάλογα µε το είδος της εφαρµογής) , και  



2) να επιλέξουµε τους κατάλληλους αισθητήρες  για τη µέτρηση αυτών τω δραστηριοτήτων 
(κινήσεων). 
Π.χ.  
H τροχιά µίας κίνησης στο χώρο µπορεί να περνά απο δύο διδοχικά σηµεία.. H ανίχνεση του 
κινούµενου σώµατος  στα συγκεκριµένα σηµεία της τροχιάς µπορεί να γίνει  είτε µε 
φωτοκύταρα, είτε µε αισθητήρες αφής είτε µε δύο απλούς διακόπτες τοποθετηµένους 
κατάλληλα (ανάλογα µε το είδος της κίνησης και τη φύση του κινούµενου σώµατος). 
 
Mε την επιλογή του κατάλληλου συστήµατος αισθητήρων , είναι δυνατό να έχουµε µία σειρά 
απο κανάλια δεδοµένων, που τροφοδοτούνται απο τις επι µέρους δραστηριότητες  που 
στοιχειοθετούν την συνολική δράση. 
π.χ.  
η κίνηση του χεριού µπορεί να περιγραφεί απο τη µεταβολή της θέσης τριών σηµείων 
(καρπός - αγκώνας - ώµος). Mε το κατάλληλο σύστηµα αισθητήρων µπορούµε να έχουµε 
τρία κανάλια δεδοµένων απο τη µεταβολή της θέσης κάθε σηµείου, τα οποία περιγράφουν 
την συνολική κίνηση του χεριού. 
 
Mε τον ίδιο τύπο αισθητήρα µπορούµε να µετρήσουµε διαφορετικές δραστηριότητες  
Eίναι δυνατό να χρησιµοποιήσουµε δύο φωτοκύταρα για να µετρήσουµε την ταχύτητα µιάς 
κίνησης  
Και µε δύο φωτοκύταρα µπορούµε επίσης να ανιχνεύσουµε την παρουσία ενός σώµατος σε 
συγκεκριµένη θέση στο χώρο. 
Aπο την άλλη µεριά είναι δυνατό, το ίδιο είδος δραστηριότητας, να ανιχνεύεται απο 
διαφορετικής "φύσης " αισθητήρες  
όπως για παράδειγµα  
τα ηχητικά κύµµατα µπορούν να ανιχνευθούν απο πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες είτε απο 
ηλεκτροµαγνητικούς αισθητήρες. ¨  
Την ταχύτητα της κινησης µπορούµε να τη µετρήσουµε και µε φωτοκύταρα και µε 
πιεζοηλεκτρικά  
 
Tους αισθητήρες θα µπορούσαµε να τους κατηγοριοποιήσουµε (οµαδοποιήσουµε ) µε δύο 
κριτήρια 
1) είτε ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας που αντιλαµβάνονται και µετρούν 
(µέτρηση ταχύτητας, µέτρηση ασκούµενης πίεσης)  
2) είτε ανάλογα µε τις φυσικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία τους 
(πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες, ηλεκτροµαγνητικοί αισθητήρες, φωτοκύταρα ) 
Eτσι λοιπόν  
H επιλογή των αισθητήρων και ο σχεδιασµός του συστήµατος "αισθητηρίασης" 
γίνεται κάτω απο ένα διπλό σκεπτικό που το ένα σκέλος του αφορά στο είδος της 
κίνησης ή δραστηριότητας που θέλουµε να    µετήσουµε, ενώ το άλλο σκέλος του, 
αφορά  στην υλική και τεχνολογική υπόσταση των  αισθητήρων και τις φυσικές αρχές 
λειτουργίας τους.  
 
Ο αλγόριθµος 
Στο δεύτερο δοµικό µέρος ενός ηχοκινητικού περιβάλλοντος  ερχόµαστε αντιµέτοποι µε τον 
προβληµατισµό περι διαχείρησης των δεδοµένων που τροφοδοτούνται απο τους 
αισθητήρες . 
Eδώ οι εισερχόµενες πληροφορίες έχουν  µετατραπεί σε κάποιον αντιληπτό κώδικα ( Eίτε 
είναι midi είτε κάποιο άλλο είδος ψηφιακού κώδικα )και  οδηγούνται µέσα απο διακριτά λογικά 
κανάλια για να τροφοδοτήσουν  ανλγόριθµους όπου ένα σύστηµα αριθµητικής και λογικής 
επεξεργασίας των δεδοµένων  παράγει και διαµορφώνει µεγέθη που θα αξιοποιηθούν για τη 
διαµόρφωση του τελικού ηχητικού αποτελέσµατος. 
 
Για παράδειγµα:  
εντοπίζοντας δύο σηµεία της τροχιάς ενός κινούµενου αντικειµένου (έστω ευθύγραµµη 
κίνηση), και µετρώντας το χρόνο της κίνησης µεταξύ των δύο αυτών σηµείων έχουµε  τα 
απαραίτητα δεδοµένα για να υπολογίσουµε την ταχύτητα του κινούµενου αντικειµένου.  
Eάν µάλιστα αξιοποιήσουµε και την πληροφορία για το ποιό σηµείο προηγείται χρονικά τότε 
έχουµε  δεδοµένα και για την κατεύθυνση της κίνησης . 



Eχουµε λοιπόν, αριθµούς  που περιγράφουν µεγέθη απο τις µετρήσεις των αισθητήρων και 
αριθµούς οι οποίοι παράγονται απο κάποια αλγοριθµική επεξεργασία.  
Aυτοί οι αριθµοί, προσαρµόζονται και εντάσσονται στη δοµή κάποιου κώδικα, 
αξιοποιήσιµου απο τα "όργανα" του τρίτου µέρους που είναι επιφορτισµένα µε την παραγωγή 
του ηχητικού αποτελέσµατος.  
 
Για παράδειγµα:  
η ταχύτητα της κίνησης µεταξύ των δύο σηµείων του προηγούµενου παραδείγµατος, µπορεί 
να τροφοδοτήσει το δεύτερο data byte (velocity) µιάς midi εντολής νότας (note on) ενώ το 
γεγονός της προέλευσης των δεδοµένων απο το συγκεκριµένο αισθητήρα (ζευγάρι 
αισθητήρων), να τροφοδοτεί το πρώτο data byte της ίδιας εντολής µε έναν αριθµό που θα 
περιγράφει το τονικό ύψος (note number) του ήχου που θα παραχθεί .  
 
Eϊναι αναγκαίο σε κάποιες περιπτώσεις να γίνεται µία προσαρµογή του εύρους  µεταβολής 
κάποιου µεγέθους στο εύρος που µπορεί να αξιοποιήσει ο κώδικας.  
Στο προηγούµενο παράδειγµα θα πρέπει να προσαρµόσουµε τη διαβάθµηση της ταχύτητας, 
µεταξύ των ορίων 0-127 (λόγω midi προτοκώλου) και ο αριθµός που θα περιγράφει το τονικό 
ύψος θα πρέπει να κυµαίνεται  µεταξύ των ιδίων ορίων. 
Yπάρχουν  προγράµµατα που µέσα απο ένα γραφικό περιβάλλον διαχείρησης, επιτρέπουν 
την ανάπτυξη αλγορίθµων  που θα εξάγουν  δεδοµένα κατάλληλα για µουσική χρήση (midi - 
audio) 
Tέτοιο πρόγραµµα είναι η γνωστή  Max - MSP (δέχεται midi και audio δεδοµένα και εξάγει 
midi και audio ) 
Το παρακάτω παράδειγµα είναι ένας αλγόριθµος (Max) που παράγει αριθµούς απο 0 έως 
127, για να τροφοδοτήσει το δεύτερο data byte κάποιας εντολής note on.  
Στις δύο εισόδους του δέχεται το σήµα που παράγουν δύο αισθητήρες τοποθετηµένοι στην 
τροχιά κίνησης κάποιου κινούµενου αντικειµένου. Eτσι αξιοποιόντας το χρόονο που 
µεσολαβεί µεταξύ των δύο σηµάτων, παράγεται τελικά ένας αριθµός απο 0 έως 127. 
 
 

 



 
   
 
Παραγγωγή και διαµόρφωση του ήχου 
Tο τρίτο µέρος  ενός ηχοκινητικού περιβάλλοντος είναι επιφορτισµένο µε την παραγωγή και 
διαµόρφωση του ηχητικού αποτελέσµατος. 
Eδώ διοχετεύονται τα δεδοµένα που εξάγονται απο το δεύτερο µέρος είτε σε µορφή digital 
audio που µετατρέπονται σε ήχο απο κάποιο interface (π.χ. κάρτα ήχου, εάν πρόκειται για 
ηλεκτρονικό υπολογιστή), είτε είναι σειρές midi πληροφοριών που απευθύνονται στα 
αντίστοιχα περιφεριακά synthesizers, ή sequencers µέσω κάποιου midi interface. 
Tο midi είναι ένας ευέλικτος κώδικας που ικανοποιεί τις ανάγκες για άµµεσο έλλεγχο σε 
πραγµατικό χρόνο ηχητικών παραµέτρων.  
Yπάρχει ένα µεγάλο πλήθος προγραµµάτων  (software) και οργάνων παραγωγής και 
επεξεργασίας ήχου που µπορούν να διαχειρισθούν midi πληροφορίες, δίνοντας µας τη 
δυνατότητα να έχουµε µία µεγάλη λίστα επιλογών όσον αφορά στην κατασκευή αυτού του 
µέρους του ηχοκινητικού περιβάλλοντος.  
Eνα µειονέκτηµα που έχουµε χρησιµοποιώντας midi, είναι το γεγονός οτι µεταφέρει απλά 
πληροφορίες για τον τρόπο που πρέπει να ηχήσουν ή να λειτουργήσουν τα όργανα δέκτες, 
τα οποία  λόγω της διαφορετικής προέλευσης και κατασκευής τους, διαφέρουν στον τρόπο µε 
τον οποίο παράγουν το ηχητικό αποτέλεσµα ανταποκρινόµενα στις ίδιες midi πληροφορίες.  
Aπο την άλλη µεριά, η χρήση προηχογραφηµένου υλικού (audio), ενώ µας εξασφαλίζει 
σταθερό ηχητικό αποτέλεσµα, αφήνει ελάχιστα περιθώρια ελέγχου σε πραγµατικό χρόνο.  
Eνα εργαλείο που συνδυάζει  ψηφιακά αναπαραγόµενο ήχο και midi έλεγχο είναι το sampler  
που µας δίνει τη δυνατότητα χρήσης προηχογραφηµένου υλικού και επεξεργασίας του σε 
πραγµατικό χρόνο. 
Aξιόπιστο hardware και software , καλή γνώση του midi κώδικα  και γενικότερα της 
ηλεκτρονικής µουσικής τεχνολογίας, είναι προυποθέσεις για ένα καλό σχεδιασµό και 
υλοποίηση του τρίτου αυτού λειτουργικού µέρους.  
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