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      Πεπίλητη 

Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία απνηειεί κία κειέηε πεξίπησζεο ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε 

δηαδηθαζία ςεθηαθήο θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ αλαινγηθώλ ζεκάησλ δηάθνξσλ 

κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα ηελ παξαγσγή ελόο κνπζηθνύ θνκκαηηνύ.  

Καηά ην πξώην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζύλζεζε, ε εθηέιεζε θαη ε 

ςεθηαθή θαηαγξαθή ησλ αλαινγηθώλ ζεκάησλ θαη θαηά ην δεύηεξν κέξνο ηα ζήκαηα απηά 

έγηλαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο κέζσ δηάθνξσλ ειεθηξνληθώλ εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ κνπζηθνύ θνκκαηηνύ. Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηόζν ηα ζεσξεηηθά 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο, όζν θαη ηα πξαθηηθά βήκαηα πνπ 

αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ παξαγσγή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηίζεληαη ζεσξεηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε θύζε ηνπ ήρνπ, ηε 

κεηαηξνπή ησλ ερεηηθώλ ζεκάησλ από αλαινγηθά ζε ςεθηαθά, ηελ ερνιεςία θαη νξηζκέλεο 

βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή. Παξάιιεια, πεξηγξάθνληαη ηα ηερληθά εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ςεθηαθή θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ θαη νη 

ηερληθέο πνπ ζπλνδεύνπλ ηε δηαδηθαζία απηή. Τέινο, γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κίμεο θαη ηνπ mastering ελόο κνπζηθνύ θνκκαηηνύ, όπσο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

γηα ηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ παξνύζα εξγαζία. 

 

Λέξειρ – κλειδιά 

Ήρνο, Ψεθηαθόο Ήρνο, Μνπζηθή, Αλαινγηθά Σήκαηα, Ψεθηνπνίεζε, Ψεθηαθή Καηαγξαθή,  

Ψεθηαθή Δπεμεξγαζία Σήκαηνο, Παξαγσγή Μνπζηθήο, Μίμε, Τειηθή Δπεμεξγαζία, 

Ηρνγξάθεζε, Λνγηζκηθά Ψεθηαθνύ Ήρνπ, Υπνινγηζηήο 
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Abstract 

The current thesis is a case study on the process of digital recording and processing of analog 

signals from various musical instruments for a music piece production. 

During the first part of the process synthesis, performance and digital recording of the music 

piece were conducted, while during the second part the analog signals from the music 

instruments were digitally processed through specialised software tools, in order to complete 

the production. Through this thesis, both theoretical basis related to the abovementioned 

process and production technical steps are presented. 

More specifically, the current thesis provides theoretical information on the nature of sound, 

on the process of an analogue audio signal conversion to digital form and on editing, 

mastering and mixing. Moreover, basic tools and capabilities of softwares used in digital 

signal processing are presented. Also, theoretical and technical information about digital 

recording and digital processing is provided. Last but not least, the current thesis contains a 

step-by-step description of a music piece’s mixing and mastering. It contains a detailed 

description of the software tools used during digitization and processing of the analogue 

signals that were received from each musical instrument. Also, the overall process of the 

music piece’s mixing and mastering is described. 
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Signal Processing, Music Production, Mixing, Mastering, Recording, DAW, PC 
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