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        Μέσω των πέντε αισθήσεων αντιλαµβάνεται ο άνθρωπος το περιβάλλον και 
επικοινωνεί µε αυτό . Έτσι προσδιορίζει την ύπαρξή του. Η ακοή είναι µία από 
αυτές. Ο ήχος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της ακοής και 
προσδιορίζεται µε τα εξής αντικειµενικά η υποκειµενικά χαρακτηριστικά: 

1. το ύψος, αν είναι οξύς (πρίµος) ή αµβλύς (µπάσσος) 

2. την ένταση, πόσο έντονος (δυνατός) είναι ο ήχος 

3. τη διάρκεια, πόσο χρόνο διαρκεί και 

4. τη χροιά, δηλαδή αυτό που µας κάνει να ξεχωρίζουµε τον ήχο π.χ. της 
κιθάρας από αυτόν του κλαρίνου. Ουσιαστικά είναι το ηχόχρωµα. 

Οποιαδήποτε κατασκευή, που µπορεί να ελέγξει έστω και ένα από τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά, µπορεί να θεωρηθεί µουσικό όργανο. 

Τα µουσικά όργανα που έχουν χορδές ονοµάζονται έγχορδα η χορδόφωνα και όσα 
από αυτά παίζονται µε πένα, νυκτά. 

        Ο µπαγλαµάς είναι το µικρότερο λαουτοειδές έγχορδο - νυκτό µουσικό 
όργανο. Έχει τρεις διπλές χορδές κουρδισµένες σε ΡΕ-ΛΑ-ΡΕ µία οκτάβα ψηλό-
τερα από το τρίχορδο (εξάχορδο) µπουζούκι, του οποίου είναι µικρογραφία . Η 
ονοµασία του προήλθε πιθανότατα από την Τουρκική λέξη baglama, που σηµαίνει 



 

 

δεσµός. Στην Ελλάδα τον έφεραν οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία µετά την 
Μικρασιατική καταστροφή. Ταυτίστηκε µε το περιθώριο και τον υπόκοσµο και    
για να καταξιωθεί στην Ελληνική κοινωνία πέρασε από διωγµούς και απαξίωση. 
Ονοµάστηκε µπουζούκι της φυλακής , διότι λόγω του µικρού µεγέθους το κατά- 
σκεύαζαν και το έκρυβαν εύκολα µέσα στην φυλακή.  

 

          Ήταν το όργανο του τεκέ. Ο τεκές ήταν χώρος συνάντησης και χρήσης χασίς 
για τους χασικλήδες. Αυτοί για να µη δίνουν στόχο πηγαίνοντας στον τεκέ έκρυβαν 
τον µπαγλαµά κάτω από το παλτό τους. Σήµερα είναι καταξιωµένο ως λαϊκό 
µουσικό όργανο. Συµµετέχει στις περισσότερες λαϊκές ορχήστρες και συµπληρώνει 
το ηχόχρωµά τους µε την οξύτητα αλλά και την γλυκύτητα του ήχου του. Υµνήθηκε 
από τους σύγχρονους στιχουργούς µε στίχους όπως ''ραγίζει απόψε η καρδιά µε το 
µπαγλαµαδάκι" (στίχοι Τάκης Σιµώτας και µουσική Νίκος Παπάζογλου) ή "την 
όγδοη µέρα ο θεός έφτιαξε και τον µπαγλαµά" (στίχοι Μανώλης Ρασούλης και µου-
σική Μάνος Λοΐζος) ή "έχασα το µπαγλαµά µου, το µεράκι της καρδιάς µου" (στίχοι 
∆ηµήτρης Γκούτης και µουσική Βαγγέλης Περπινιάδης).  

       Η εργασία αυτή απευθύνεται κυρίως στους ερασιτέχνες κατασκευαστές 
µουσικών οργάνων. Είναι µία πρόταση προς όλους αυτούς τους φίλους της 
µουσικής, που τους εξιτάρει η ιδέα της κατασκευής ενός µουσικού οργάνου. Μιας 
διαδικασίας µαγικής µε στόχο τον ιδανικό ήχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Σκαφή - Αντηχείο 

Υπάρχουν δύο τύποι ηχείου µπαγλαµά, από άποψη κατασκευής. Ο ένας 
είναι µε ντούγες και ο άλλος ο σκαφτός. 

Ας πούµε λίγα για την σχεδίαση του ηχείου του σκαφτού µπαγλαµά. Το µέγεθος 
του ηχείου είναι καθοριστικό για τον ήχο του. Μεγαλύτερα ηχεία ενισχύουν την 
ανάπτυξη χαµηλότερων συχνοτήτων (µπάσα), ενώ µικρότερα ηχεία την ανάπτυξη 
υψηλότερων (πρίµα). Άρα ανάλογα µε τον ήχο που θέλουµε σχεδιάζουµε και το 
µέγεθος του ηχείου. 

Το σχήµα του ηχείου, εκτός των άλλων συµµετέχει και στην διαµόρφωση της 
αισθητικής του οργάνου. Το ηχείο το προσδιορίζουµε µε την επιµήκη και την 
εγκάρσια τοµή του. 

 

 

1.2 Επιµήκης τοµή 

Η πρόταση που ακολουθεί είναι προσωπική προσέγγιση του θέµατος, που εξα-
σφαλίζει εκτός των άλλων και την καλύτερη αισθητική από άποψη σχήµατος του 
οργάνου. Αυτή διαµορφώνεται ως εξής: 

α. Γεωµετρικά: (Σχ. 1) το AO είναι το 1/3 της ΑΒ. Με κέντρο το Ο και ακτίνα OA 
γράφουµε το τεταρτοκύκλιο ΑΓ. Με κέντρο πάνω στη προέκταση της ΓΟ διαγρά-  
φουµε το κυκλικό τόξο ΓΒ. Την καµπύλη ΑΓΒ ονοµάζουµε βασική καµπύλη του 
ηχείου. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήµα 1, Βασικές καµπύλες του ηχείου ΑΓΒ  



 

 

β. Ελεύθερα: όπως και προηγούµενα, µόνο που την καµπύλη την σχεδιάζουµε 
ελεύθερα µε το µάτι. Φροντίζουµε µόνο το βαθύτερο µέρος να αντιστοιχεί στο Ο, 
περίπου στο 1/3 του Α1Β από τον χορδοκράτη. 

Στην συνέχεια γράφουµε το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΑ1. Η γωνία ΑΒΑ1 είναι η κατά 
µήκος κλίση του ηχείου, που στο παράδειγµά µας είναι 10 µοίρες, η δε ΑΑ1Β η 
κατά µήκος γωνία ηχείου (κλίση=90°- γωνία). Το Α1Β είναι το µήκος του ηχείου. 
Αυτό ποικίλει ανάλογα µε το γούστο του µουσικού. Προσέχουµε όµως να 
τοποθετήσουµε τον καβαλάρη περίπου στο 1/3 του µήκους του ηχείου από τον 
χορδοκράτη (αντιστοιχεί στο ύψος του µέγιστου πλάτους του ηχείου). Στο 
εσωτερικό του ηχείου και 1,5-2 cm από το καβαλάρη προς το µάνικο τοποθετούµε 
το καµάρι. Σε απόσταση από το καβαλάρη ίση µε το 1/3 περίπου του µήκους του 
ηχείου και προς το µάνικο τοποθετούµε το κέντρο της οπής της αρµονικής πλάκας. 
Το σχήµα της καµπύλης µπορεί να ορισθεί και µε άλλους πολλούς τρόπους, 
ανάλογα µε την αισθητική του κατασκευαστή. 

                                         1.3  Εγκάρσια τοµή 

Ας περιγράψουµε τώρα την εγκάρσια τοµή του ηχείου στο ύψος της ΓΟ∆ (Σχ.1). Με 
κέντρο το Ο και ακτίνα ΟΓ γράφουµε ένα ηµικύκλιο 
(περίπου). Την γωνία ΓΓ2∆ την ονοµάζουµε πλευρική ή κατά πλάτος γωνία του 
ηχείου και την συµπληρωµατική αυτής, πλευρική ή κατά πλάτος κλίση (κλίση=90°-
γωνία). Η ευθεία Γ2Γ εφάπτεται του ηµικυκλίου. Το 
Γ2Γ2 ονοµάζουµε µέγιστο πλάτος του ηχείου. 

 

 

 

 

 

 

Μπορούµε να φανταστούµε την εγκάρσια τοµή, όσο µικραίνει η γωνία 
από ΓΓ2∆=80° σε ΓΓ3∆=60°. 

 

 

        

 

 

Σχήµα 2, Εγκάρσια τοµή του ηχείου κατά ύψος   

Σχήµα 3,Η εγκάρσια τοµή όσο µικραίνει η γωνία   



 

 

 

προτείνουµε µια τιµή περί τις 75° και ΟΓ ίσο µε το 1/3 του ΑΒ. 

     Αν επιλέξουµε µπαγλαµαδάκι µε ενεργό µήκος χορδής 35cm και µήκος ηχείου 

15 cm τότε, αν συνυπολογίσουµε όλα τα προηγούµενα, έχουµε τις παρακάτω 

εκδοχές για πλευρική και κατά µήκος κλίση 10-15-20°: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

       

 

 

 

 Ας δούµε τώρα πως διαµορφώνονται τα στοιχεία της εγκάρσιας τοµής µε µήκος 
ηχείου 12cm και ενεργό µήκος χορδής 38cm για κλίσεις 10-15-20°.Μπορούµε 
φυσικά αν θέλουµε να έχουµε άλλη κλίση κατά µήκος και άλλη κατά πλάτος. Έτσι 
θα έχουµε και άλλες εκδοχές. 

 

 

 

 

 
 

Σχήµα 5,Τρείς εκδοχές κλίσης κατά µήκος 

 

     Σχήµα 5 ,Εκδοχές για πλευρική κατά µήκος  

Σχήµα 4, Οι εκδοχές του οργάνου για µήκος χορδής 35cm 

     Σχήµα 6 ,Οι εκδοχές του οργάνου για µήκος χορδής 38cm 



 

 

Σχήµα 8,Πάνω, πλάγια και πίσω διαστάσεις οργάνου, τύπος 12χ9χ6.3  

Παρακάτω, στα δύο σχήµατα 7 και 8, περιγράφονται µοντέλα µπαγλαµά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Μάνικο - µπράτσο 

Το µήκος του εξαρτάται από το µήκος του ηχείου που σχεδιάσαµε και το ενεργό 
µήκος χορδής που επιλέγουµε (από το κάτω έως τον άνω καβαλάρη). 

Το πλάτος του περί τα 2,7-3 cm στο όριο µε το ηχείο και 2-2,5 cm στο ύψος του 
άνω καβαλάρη. Το πάχος του 2 και 1,5 cm αντίστοιχα. 

1.5 Καπάκι-αρµονική τράπεζα 

          Το σχήµα του διαµορφώνεται κατά πρώτο λόγο από τη βασική καµπύλη και 
κατά δεύτερον από τη πλευρική και κατά µήκος κλίση του ηχείου. Οι αλληλεπιδρά-
σεις των διαφόρων στοιχείων αποτυπώνονται στο παρακάτω Σχήµα 9. Οι εγκά-
ρσιες τοµές που φαίνονται ως γραµµές στην κατά µήκος τοµή απεικονίζονται 
πλήρως δίπλα και παραπέµπουν στη προβολή τους, στην όψη του ηχείου. 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7,Πάνω, πλάγια και πίσω διαστάσεις οργάνου, τύπος 15χ10.2χ6   



 

 

                                           Σχήµα 9, Αλληλεπιδράσεις των στοιχείων  

Σχήµα 11, Πάχος τοιχωµάτων ηχείου  

 

 

 

 

 

 

Για µηδενική πλευρική και κατά µήκος κλίση το άνοιγµα του ηχείου, δια γράφεται 
όπως στο παρακάτω σχήµα. ΑΒΓ = Βασική καµπύλη.  

 

 

 

 

 

 

 

Η πλευρική και η κατά µήκος κλίση, τροποποιούν το αρχικό σχήµα, ανάλογα µε τις 
τιµές τους. 

 

 

 

 

           

 

  Για δεδοµένη επιφάνεια καπακιού όσο µεγαλώνουν οι κλίσεις (ή µικραίνουν, η 
πλευρική και η κατά µήκος γωνία) τόσο ελαττώνεται ο όγκος του ηχείου. Τιµές 
περί τις 15° µοίρες εξασφαλίζουν εκτός των άλλων και καλή αισθητική στη πλάγια 
όψη του ηχείου. 

 
 

Σχήµα 10, Βασικές καµπύλες για άνοιγµα του ηχείου  



 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Το Ξύλο 

 

Ο ρόλος του ξύλου είναι διπλός σε ένα µουσικό όργανο, µηχανικός και 

µουσικός: 

α. Μηχανικός, διότι δέχεται τις δυνάµεις τάνυσης των χορδών και 
παρέχει µηχανική προστασία από εξωτερικά ερεθίσµατα 
(χτυπήµατα). 

β. Μουσικός, διότι ενισχύει τον ήχο λόγω µεγαλύτερης επιφάνειας 
συνάφειας µε τον περιβάλλοντα αέρα και συµµετέχει µε τους 
συντονισµούς του, στο ηχόχρωµα του οργάνου. 

Ανάλογα µε το µέρος του οργάνου και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του, 

επιλέγουµε το ξύλο: 

1) κωνοφόρα (ερυθρελάτη, πεύκο, κέδρο ή κυπαρίσσι) για το 

καπάκι, 

2) πλατύφυλλα (καρυδιά, κερασιά, αµυγδαλιά, µουριά, σφεντάµι) 

για τη σκάφη, 
3) φλαµούρι- σφεντάµι για το µάνικο και 
4) τροπικά (έβενο ή παλλίσανδρο) για την ταστιέρα κ.λπ. 



 

 

 

Αν δεχθούµε την εντεριώνη ως τον άξονα του κορµού ενός δέντρου, τότε

ονοµάζουµε: 
α. Εγκάρσια τοµή, 
 
 

 
 

β. Αξονική, την τοµή το επίπεδο της οποίας διέρχεται από την
εντεριώνη και 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                           Εικόνα

2.1 Τοµές 

Αν δεχθούµε την εντεριώνη ως τον άξονα του κορµού ενός δέντρου, τότε

 την τοµή που είναι κάθετη στην εντεριώνη.

την τοµή το επίπεδο της οποίας διέρχεται από την

 
                                           Εικόνα 1, Απεικόνιση τοµής του ξύλου  

Εικόνα 2, Τοµή ξύλου από το κέντρο σε τέσσερα κοµµάτια 

Αν δεχθούµε την εντεριώνη ως τον άξονα του κορµού ενός δέντρου, τότε 

την τοµή που είναι κάθετη στην εντεριώνη.  

την τοµή το επίπεδο της οποίας διέρχεται από την 

, Τοµή ξύλου από το κέντρο σε τέσσερα κοµµάτια   



 

 

γ. Εφαπτοµενική, αυτήν που είναι παράλληλη µε την εντεριώνη. 

 

 

2.2 Η δοµή του ξύλου 

 

 
 
 

           Η παραπάνω εικόνα (εικόνα 3) είναι από εγκάρσια τοµή δρυός. Βλέπουµε 
στο κέντρο την εντεριώνη (1), γύρω από αυτήν και µε σκοτεινό χρώµα το 
εγκάρδιο ξύλο (2), γύρω από αυτό και µε ανοικτό χρώµα το σοµφό ξύλο (3) και 
τέλος το φλοιό (4). 

∆ιακρίνουµε επίσης τους αυξητικούς δακτυλίους, ως ευδιάκριτους αλλεπά-
λληλους κύκλους µε κέντρο την εντεριώνη. Κάθε αυξητικός δακτύλιος περιλαµβά-
νει το πρώιµο ή εαρινό ξύλο µε το ανοιχτό χρώµα και το όψιµο ή θερινό, µε το 
σκοτεινότερο και συνήθως αντιστοιχεί σε ένα ηλικιακό έτος. 

 

 

                                           Εικόνα 3, Τα τέσσερα µέρη του ξύλου  



 

 

 
 
 

 

       Το πλάτος των αυξητικών δακτυλίων εξαρτάται από την κληρονοµικότητα, 
τις συνθήκες ανάπτυξης (θερµοκρασία, ύψος βροχής, έδαφος, πυκνότητα 
δένδρων) και την ηλικία (σε δέντρα µεγάλης ηλικίας, οι εξωτερικοί δακτύλιοι 
είναι πολύ στενοί). 

Το ποσοστό του όψιµου ξύλου, είναι µεγαλύτερο στη βάση του δένδρου και 
µικρότερο στα κλαδιά. Μερικές φορές και για άγνωστους λόγους στην ερυθρέ-
λάτη σχηµατίζονται οδοντωτοί δακτύλιοι. Ξύλο µε τέτοιους δακτυλίους έχει καλές 
ακουστικές ιδιότητες και προτιµάται από τους κατασκευαστές µουσικών οργάνων. 

 
 
 
 
 

 
 

            Ως ξύλο κατάλληλο από µουσική άποψη εννοούµε αυτό που έχει 
επιθυµητό ακουστικό συντελεστή. Έχει επίσης οµοιόµορφη δοµή, είναι ευθύινο και 
προέρχεται από ακτινική τοµή κορµού µεγάλων δέντρων, µε στενούς αυξητικούς 
δακτυλίους, µέχρι δύο χιλιοστά και µε µικρό ποσοστό όψιµου ξύλου (µέχρι 25%). 

 

                                           Εικόνα 4, Λεπτοί  και χοντροί ετήσιοι δακτύλιοι   

                                           Εικόνα 5, Οδοντωτοί αυξητικοί δακτύλιοι   
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Ειδικά για την ερυθρελάτη που χρησιµοποιείται για την ταστιέρα, 
προτιµώνται δένδρα µε διάµετρο άνω των 40 cm και ηλικίας 13Ο-150 ετών. 

2.3 Ακουστικός συντελεστής 

Ακουστικός συντελεστής είναι η τετραγωνική ρίζα του πηλίκου του µέτρου 
ελαστικότητας, διά την κυβική δύναµη της φαινοµενικής πυκνότητας του ξύλου 
υγρασίας 10 βαθµών: 

 

          Από τον τύπο προκύπτει, ότι η ελαστικότητα του ξύλου συµµετέχει 
τριπλάσια, από ότι η πυκνότητα του, στη διαµόρφωση του ακουστικού 
συντελεστή. Ας αναλύσουµε τώρα τους παράγοντες που διαµορφώνουν τον 
ακουστικό συντελεστή. 
         Το µέτρο ελαστικότητας Ε προσδιορίζει την ελαστικότητα του ξύλου. 
Ελαστικότητα είναι η ιδιότητα ενός σώµατος να επανέρχεται στην αρχική του 
κατάσταση, όταν αποµακρύνεται το αίτιο, που προκαλεί την αντίστοιχη τάση και 
παραµόρφωση. Η σχέση µεταξύ τάσης και παραµόρφωσης καθορίζει το µέτρο 
ελαστικότητας. Φαινοµενική πυκνότητα ξύλου σε υγρασία 10% ( 3

10R ), είναι το 

πηλίκο της µάζας προς όγκο του, όταν η υγρασία του είναι 10%. 

                    Αναφέρονται ενδεικτικές τιµές στον παρακάτω πίνακα: 

 

Η εκτίµηση της καταλληλότητας του ξύλου από µουσικής άποψης γίνεται και 
υποκειµενικά µε εκτίµηση του ήχου που παράγει κατά την κρούση του. Η 
καθαρότητα και η ιδιοσυχνότητα του ήχου που παράγεται, µπορούν να µας 
δώσουν ενδείξεις καταλληλότητας. Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά (υγρασία, 
ελαστικότητα) του ξύλου, επηρεάζονται εκτός των άλλων και από την εποχή 
κοπής του δέντρου. 

 

Είδος ξύλου 

    

Μέτρο 

Ελαστικότητας 

 

     Πυκνότητα στα 

ποσοστά υγρασίας 

  

Ακουστικός                

Συντελεστής 

  0% 15%  

Ερυθρελάτη 93000 0,41 0,44     1000 - 1200 

Καρυδιά 125000 0,64 0,69     1250 - 1475 

φτελιά πεδινή * 110000 0,63 0,67     1243 - 1462 

Σφενδάµη 113000 0,59 0,63     1205 - 1443 

Ακακία 113000 0,70 0,76     1544 - 1591 

Παλίσσανδρος 125000 0,80 0,87     1628 - 1697 



 

 

Ξύλο εκτεθειµένο για αρκετό χρόνο σε
σχετικής υγρασίας, απορροφ
κατάσταση. Για αυτό, αφού επιλεγεί το δέντρο, είναι 
προτίµηση την εποχή που έχει τη µικρότερη 
µάλλον προς το τέλος του φθινοπώρου, όταν πέφτουν τα φύλλα κ
κυκλοφορία των χυµών. Μάλιστα ορισµένοι επιλέγουν το
ανήλιο και το κόβουν νύχτα και χωρίς 
τερο εγκάρδιο) παρά τα κλαδιά από δένδρο "ζορισµένο" 
δακτύλιοι). Μετά την κοπή ακολουθεί η διαδικασία της ξή
 

 
Το ξύλο κατά την κοπή του δέντρου και α
τόπο, περιέχει νερό σε διάφορες 
"ελεύθερο νερό" στους κοίλους χώρους των κυττάρων, 
στα τοιχώµατα των κυττάρων.

Πρακτικά προσδιορίζουµε την υγρασία του ξύλου µε το υγρασιόµετρο. 
Υπάρχει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό υγρασι
υπολογίσουµε την υγρασία ενός ξύλου και µε τον 
αρχικό βάρος του ξύλου ζυγίζοντάς το σε 
βάρος. Ακολούθως το τοποθετούµε σε φούρνο 
του. Αυτό συµβαίνει όταν εξατµισθεί όλο το νερό που
υγρασία το ονοµάζουµε αποξηραµένο βάρος.

Την πραγµατική υγρασία
αφαιρέσουµε το αποξηραµένο βάρος και διαιρέσουµε µε το 
Υγρασία%= (υγρό βάρος σε gr

Παράδειγµα: (450gr Υ.Β - 400

        Ως ξήρανση ονοµάζουµε τη διαδικασί
ξύλο. Το νερό καταρχάς µετακινείται στην εξωτερική επιφάνεια 
ακολούθως αποδίδεται στον 

Σχετικά γρήγορα αποβάλλεται το ελεύθερο νερό. Μετά από την
νσή του, η υγρασία του ξύλου κυµαίνεται από 22% έως 35%.
και η σχετική υγρασία του περιβάλλοντα αέρα
δοχεία και τείνουν να ισορροπήσουν σε
µας αυτό συµβαίνει σε υγρασία ξύλου
µπορεί να ανέλθει και στους 20%.
χαµηλότερη από αυτήν του ξύλου τότε δηµιουργείται ρεύµα αποµάκρυνσης του 
νερού από το εσωτερικό του ξύ
η υγρασία του αέρα γίνει υψηλότερη αυτής του ξύλου.

 

2.4 Κοπή των δέντρων 

Ξύλο εκτεθειµένο για αρκετό χρόνο σε σταθερές συνθήκες θερµοκρασίας και 
υγρασίας, απορροφά υγρασία ανάλογη µε την αρχική 

αφού επιλεγεί το δέντρο, είναι καθοριστικό να κοπ
προτίµηση την εποχή που έχει τη µικρότερη υγρασία. Αυτό φαίνεται ότι συµ

φθινοπώρου, όταν πέφτουν τα φύλλα κ
Μάλιστα ορισµένοι επιλέγουν το δένδρο από µέρος 

ανήλιο και το κόβουν νύχτα και χωρίς φεγγάρι. Προτιµούµε τον κορµό
ρο εγκάρδιο) παρά τα κλαδιά από δένδρο "ζορισµένο" (στενοί αυξητικοί

πή ακολουθεί η διαδικασία της ξήρανσης.

2.5 Ξήρανση 

την κοπή του δέντρου και ανάλογα µε το είδος , την ηλικία και τον 
περιέχει νερό σε διάφορες ποσότητες. Το νερό αυτό βρίσκεται, είτε σαν 

υς κοίλους χώρους των κυττάρων, είτε σαν "
κυττάρων. 

υµε την υγρασία του ξύλου µε το υγρασιόµετρο. 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό υγρασιόµετρο. Μπορούµε ό

υπολογίσουµε την υγρασία ενός ξύλου και µε τον παρακάτω τρόπο. Παίρνουµε το 
χικό βάρος του ξύλου ζυγίζοντάς το σε µία ζυγαριά. Αυτό το ονοµ

βάρος. Ακολούθως το τοποθετούµε σε φούρνο έως ότου σταθεροποιηθεί το βάρος 
όταν εξατµισθεί όλο το νερό που περιέχει. Το βάρος σε 0% 

υγρασία το ονοµάζουµε αποξηραµένο βάρος. 
πραγµατική υγρασία ενός ξύλου τη βρίσκουµε, αν από το υγρό βάρος 

ένο βάρος και διαιρέσουµε µε το αποξηραµένο βάρος
gr- αποξηραµένο σε gr)/αποξηραµένο 

400gr Α.Β)/ 400gr χ 100=11,1% υγρασία.

ξήρανση ονοµάζουµε τη διαδικασία αποµάκρυνσης του νερού από το 
καταρχάς µετακινείται στην εξωτερική επιφάνεια 

ακολούθως αποδίδεται στον περιβάλλοντα αέρα. 
Σχετικά γρήγορα αποβάλλεται το ελεύθερο νερό. Μετά από την
ου, η υγρασία του ξύλου κυµαίνεται από 22% έως 35%. Η υγρασία του ξύλου 

και η σχετική υγρασία του περιβάλλοντα αέρα συνδέονται ως συγκοι
δοχεία και τείνουν να ισορροπήσουν σε κάποιες τιµές. Στα δεδοµένα της χώρας 

ό συµβαίνει σε υγρασία ξύλου 15%. Στους πολύ υγρούς µήνες του χειµώνα 
µπορεί να ανέλθει και στους 20%. Αν η υγρασία του περιβάλλοντα αέρα γίνει 

ξύλου τότε δηµιουργείται ρεύµα αποµάκρυνσης του 
εσωτερικό του ξύλου προς το περιβάλλον. Το αντίθετο

υγρασία του αέρα γίνει υψηλότερη αυτής του ξύλου. 

σταθερές συνθήκες θερµοκρασίας και 
ά υγρασία ανάλογη µε την αρχική υγροµετρική του 

καθοριστικό να κοπεί κατά 
Αυτό φαίνεται ότι συµβαίνει 

φθινοπώρου, όταν πέφτουν τα φύλλα και ελαττώνεται η 
δένδρο από µέρος 

Προτιµούµε τον κορµό (περισσό- 
(στενοί αυξητικοί 
ρανσης. 

νάλογα µε το είδος , την ηλικία και τον 
βρίσκεται, είτε σαν 

είτε σαν "εξαρτηµένο νερό" 

υµε την υγρασία του ξύλου µε το υγρασιόµετρο. 
Μπορούµε όµως να 

παρακάτω τρόπο. Παίρνουµε το 
το ονοµάζουµε υγρό 

έως ότου σταθεροποιηθεί το βάρος 
περιέχει. Το βάρος σε 0% 

ου τη βρίσκουµε, αν από το υγρό βάρος 
αποξηραµένο βάρος. 

)/αποξηραµένο x 100. 

υγρασία. 

α αποµάκρυνσης του νερού από το 
καταρχάς µετακινείται στην εξωτερική επιφάνεια του ξύλου και 

Σχετικά γρήγορα αποβάλλεται το ελεύθερο νερό. Μετά από την αποµάκρυ-
Η υγρασία του ξύλου 

συγκοινωνούντα 
κάποιες τιµές. Στα δεδοµένα της χώρας 
%. Στους πολύ υγρούς µήνες του χειµώνα 

η υγρασία του περιβάλλοντα αέρα γίνει 
ξύλου τότε δηµιουργείται ρεύµα αποµάκρυνσης του 

λου προς το περιβάλλον. Το αντίθετο συµβαίνει αν 



 

 

 
Κατά αυτήν τα ξύλα τοποθετούνται σ
σταθερή θερµοκρασία. Είναι σηµαντικό να αερίζεται καλά ο 
τα των ξύλων των φυλλοβόλων δένδρων είναι καλό να 
ρωγµές. Γι' αυτό πρέπει να τα σκεπάζουµε µε 
προστατευτικό χρώµα. Ο φλοιός δεν 
νερού προκαλεί επιφανειακή ρίκνωση και

Όλοι οι κατασκευαστές προτιµ
επειδή έχουν κάποια υγρασία και έτσι γίνεται πιο εύκολη η 

Στο κλίµα της Ελλάδας, ξύλο προερχόµενο από φυσική ξήρανση
στον αέρα) έχει υγρασία γύρω 
χειµώνα. Αυτός είναι ένας στόχος που 
τέσσερα χρόνια, ανάλογα φυσικά και µε 

Όσο παλαιότερο είναι το ξύλο, τόσο προτιµότερο είναι για την
µουσικών οργάνων. Ξύλο από παλιά έπιπλα η από παλιά σπίτια
αρκεί να µην έχει ελαττώµατα.

 
Αυτή γίνεται σε κλειστούς χώρους, µε ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας, 
υγρασίας και αερισµού. Οι συνθήκες που διαµορφώνονται 
προκαλούν γρήγορη µετακίνηση του νερού από το ξύλο 
 

          
          Το βράσιµο του ξύλου σε διάλυµα κοι
µεταφορά του νερού του ξύλου προ
ρίκνωση. Το ίδιο συµβαίνει κι αν 
µέσα σε κοπριά ζώων. Αφού ολοκληρω
εµποτίζεται ή επαλείφεται µε ουσίες που το προστατεύ
παρασίτων ή µυκήτων. 
 

                                           Εικόνα

 
2.5.1 Φυσική ξήρανση 

Κατά αυτήν τα ξύλα τοποθετούνται σε υπαίθριους χώρους µε φυσικό αερισµό και 
ι σηµαντικό να αερίζεται καλά ο χώρος. 

υλλοβόλων δένδρων είναι καλό να προστατεύονται απ
ρωγµές. Γι' αυτό πρέπει να τα σκεπάζουµε µε εφηµερίδες ή να τα βάφουµε µε 

Ο φλοιός δεν αφαιρείται αµέσως, γιατί η απότοµη απώλεια 
ροκαλεί επιφανειακή ρίκνωση και ραγάδωση. 

Όλοι οι κατασκευαστές προτιµούν ξύλα προερχόµενα από φυσική ξήρανση 
α και έτσι γίνεται πιο εύκολη η επεξεργασία τους.

Στο κλίµα της Ελλάδας, ξύλο προερχόµενο από φυσική ξήρανση
) έχει υγρασία γύρω στους 15-17 % το καλοκαίρι και περί τους 20

να. Αυτός είναι ένας στόχος που επιτυγχάνεται τουλάχιστον µετά α
τέσσερα χρόνια, ανάλογα φυσικά και µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Όσο παλαιότερο είναι το ξύλο, τόσο προτιµότερο είναι για την
µουσικών οργάνων. Ξύλο από παλιά έπιπλα η από παλιά σπίτια
αρκεί να µην έχει ελαττώµατα. 

2.5.2 Τεχνητή ξήρανση 

χώρους, µε ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας, 
Οι συνθήκες που διαµορφώνονται είναι τέτοιες που 

ροκαλούν γρήγορη µετακίνηση του νερού από το ξύλο προς το περιβάλλον.

2.5.3 Χηµική ξήρανση 

Το βράσιµο του ξύλου σε διάλυµα κοινού µαγειρικού άλατος ευνοεί τη 
ξύλου προς το διάλυµα και περιορίζει την 

Το ίδιο συµβαίνει κι αν τοποθετηθεί σε διάλυµα ή περιβάλλον
Αφού ολοκληρωθεί η ξήρανση, το ξύλο τεµαχίζεται και 

ι µε ουσίες που το προστατεύουν από 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

Εικόνα 6, Τεχνητή ξήρανση του ξύλου   

ε υπαίθριους χώρους µε φυσικό αερισµό και 
χώρος. Τα περιβλήµα-

προστατεύονται από 
εφηµερίδες ή να τα βάφουµε µε 

, γιατί η απότοµη απώλεια 

ούν ξύλα προερχόµενα από φυσική ξήρανση 
επεξεργασία τους. 

Στο κλίµα της Ελλάδας, ξύλο προερχόµενο από φυσική ξήρανση (αποξηραµένο 
καλοκαίρι και περί τους 20% το 

επιτυγχάνεται τουλάχιστον µετά από τρία-
συνθήκες του περιβάλλοντος. 

Όσο παλαιότερο είναι το ξύλο, τόσο προτιµότερο είναι για την κατασκευή 
µουσικών οργάνων. Ξύλο από παλιά έπιπλα η από παλιά σπίτια είναι ιδανικό, 

χώρους, µε ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας, 
είναι τέτοιες που 

προς το περιβάλλον. 

νού µαγειρικού άλατος ευνοεί τη 
ς το διάλυµα και περιορίζει την επιφανειακή 

θετηθεί σε διάλυµα ή περιβάλλον ουρίας ή 
ο τεµαχίζεται και 

από προσβολές 



 

 

Ανάλογα µε το ξύλο που διαθέτουµε
οργάνου από δύο η τρία κοµµάτια (σκάφη
καλύτερα αν το κατασκευάσουµε από µονοκόµµατο 
καλύτερο ήχο. Ξοδεύουµε όµως περισσότερο ξύλο. Ας δούµε αναλυτικά τι
περιπτώσεις. 

Ανάλογα µε το ξύλο που διαθέτουµε, µπορούµε να κατασκευάσουµε το 
οµµάτια (σκάφη-µάνικο-κλειδιά). Είναι όµως πολ

καλύτερα αν το κατασκευάσουµε από µονοκόµµατο ξύλο. Έχει λιγότερο κόπο και 
καλύτερο ήχο. Ξοδεύουµε όµως περισσότερο ξύλο. Ας δούµε αναλυτικά τι

 

, µπορούµε να κατασκευάσουµε το σώµα του 
Είναι όµως πολύ 

ξύλο. Έχει λιγότερο κόπο και 
καλύτερο ήχο. Ξοδεύουµε όµως περισσότερο ξύλο. Ας δούµε αναλυτικά τις δύο 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 
3.1 Κατασκευή 

         Κατασκευάζουµε ξέχωρα το ηχείο και το µάνικο. Το µάνικο µπορεί να 
αποτελείται από ένα η δύο κοµµάτια. Με δυο το κατασκευάζουν συνήθως λόγω 
οικονοµίας ξύλου. 

3.2 Ηχείο-σκάφη 
         Για το σκαφτό ηχείο του µπαγλαµά χρησιµοποιούµε ξύλο από οπορωφόρα 
(µουριά, κερασιά, απιδιά, καρυδιά), άλλα πλατύφυλλα (σφενδάµη, φλαµούρι) ή 
και τροπικά (έβενος, παλλίσανδρος). Τα τροπικά είναι σκληρά ξύλα και το άδεια-
σµα του ηχείου γίνεται πιο δύσκολα. Κατασκευάζουµε καταρχάς ένα ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο από ένα τεµάχιο ξύλου. Μπορούµε όµως να ενώσουµε και δύο η 
τρία τεµάχια ξύλου κατά πλάτος. Φροντίζουµε τα "νερά" του ξύλου να είναι κάθετα 
στην µεγάλη επιφάνεια του παραλληλεπίπεδου για µεγαλύτερη αντοχή στην τάση 
των χορδών. 

Στη πλαϊνή επιφάνεια (1) (εικόνας 7) του παραλληλεπιπέδου χαράζουµε 
αρχικά τη κατά µήκος κλίση του ηχείου και το ορθογώνιο τρίγωνο ABE. Με κέντρο 
το Ο και ακτίνα ΟΒ=ΒΕ/3 σχεδιάζουµε το τεταρτοκύκλιο ΒΓ και συνεχίζουµε µε το 
κυκλικό τόξο που καταλήγει 2cm πάνω από το Ε, όσο το πάχος του µάνικου. 

           

 

 

 

 

Από το βαθύτερο σηµείο Ε του ηχείου φέρουµε τη κάθετο Γ∆ πάνω στην Α∆, η 
οποία και αντιστοιχεί στο µέγιστο βάθος του ηχείου Στη µεγάλη επιφάνεια (2) 
σχεδιάζουµε το σχήµα του καπακιού µε το µέγιστο πλάτος να αντιστοιχεί στο 
µέγιστο βάθος του ηχείου. 

Κατά το σχεδιασµό φροντίζουµε να υπολογίσουµε περί τα 3 cm το 
πλάτος του µάνικου και περί τα 2cm το πάχος του (4). 

 

                                           Εικόνα 7, Παραλληλεπίπεδο  χαραγµένο ξύλο πλαϊνής µεριάς  



 

 

3.2.1 Εσωτερική διαµόρφωση του ηχείου
            
          Για να αδειάσουµε το εσωτερικό του ηχ
οριοθετήσουµε. Οριοθετούµε µε τρυπανισµ
επιφάνεια του ηχείου, καθώς και 
του ηχείου. 

Όπως περιγράφεται στο παρακά
προϋπολογισµένο βάθος. Π.χ. στο σηµείο 
το 5 όσο το πάχος του τοιχώµατος του ηχείου (π.χ. 5 
γωνία 75° κατά µήκος και 75° κατά πλάτος και σε βάθος
(αριστερά στη κατά µήκος τοµή) για να οριοθετήσουµε εσωτερικά τη καµπύλη 
επιφάνεια του ηχείου. Στο δε σηµείο 5β (δές στην όψη) τρυπάµε κάθετα και σε 
βάθος σηµείο 5 εώς 5” (δές 
και στα υπόλοιπα σηµεία και στη συνέχεια µε σκαρπέλο αδειάζουµε το

 
 

Εικόνα 8, Οι δύο πλευρές του χαραγµένου ξύλου  (καπάκι, και βάθος ηχείου)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διαµόρφωση του ηχείου

Για να αδειάσουµε το εσωτερικό του ηχείου πρέπει πρώτα να το 
Οριοθετούµε µε τρυπανισµούς εσωτερικά τη πλαϊνή καµπύλη 

επιφάνεια του ηχείου, καθώς και τη κεντρική εσωτερική γραµµή του πυθ

περιγράφεται στο παρακάτω σχήµα 12, µε τρυπάνι τρυπάµε σε 
βάθος. Π.χ. στο σηµείο 5α (δεξιά στην όψη), που απέχει 

το 5 όσο το πάχος του τοιχώµατος του ηχείου (π.χ. 5 mm) τρυπάµε υπό
γωνία 75° κατά µήκος και 75° κατά πλάτος και σε βάθος σηµείο

κατά µήκος τοµή) για να οριοθετήσουµε εσωτερικά τη καµπύλη 
του ηχείου. Στο δε σηµείο 5β (δές στην όψη) τρυπάµε κάθετα και σε 

 τη κατά µήκος τοµή). Κάνουµε την ίδια διαδικασία 
και στα υπόλοιπα σηµεία και στη συνέχεια µε σκαρπέλο αδειάζουµε το

, Οι δύο πλευρές του χαραγµένου ξύλου  (καπάκι, και βάθος ηχείου)

Εσωτερική διαµόρφωση του ηχείου 

είου πρέπει πρώτα να το 
ούς εσωτερικά τη πλαϊνή καµπύλη 

τρική εσωτερική γραµµή του πυθµένα 

, µε τρυπάνι τρυπάµε σε 
5α (δεξιά στην όψη), που απέχει από 

τρυπάµε υπό 
ηµείο 5 εώς 5’ 

κατά µήκος τοµή) για να οριοθετήσουµε εσωτερικά τη καµπύλη 
του ηχείου. Στο δε σηµείο 5β (δές στην όψη) τρυπάµε κάθετα και σε 

τη κατά µήκος τοµή). Κάνουµε την ίδια διαδικασία 
και στα υπόλοιπα σηµεία και στη συνέχεια µε σκαρπέλο αδειάζουµε το εσωτερι-

, Οι δύο πλευρές του χαραγµένου ξύλου  (καπάκι, και βάθος ηχείου) 



 

 

κό του ηχείου. Η ίδια διαδικασία µε κάποιες τροποποιήσεις περιγράφεται παρα-
κάτω και 
 

 

 

 

 

Στα σηµεία 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 τρυπάµε κάθετα σε βάθος σηµείο 2 
εώς 2", 3 εώς 3 ",4 εώς 4" κ.λπ. (Εικόνα 9) 

 

..ενώ στα 2’, 3’, 4’, 5’ (Εικόνα 10) κ.λπ. υπό γωνία κατά πλάτος και κατά µήκος 

 

 

 

Εικόνα 9, Σχεδιασµένο διαµορφωµένο ξύλο πάνω όψη 

Σχήµα 12, Εικονική ένδειξη σηµείων για σχεδιασµό του ηχείου 



 

 

Εικόνα 11, Σχεδιασµένο διαµορφωµένο ξύλο δύο όψεις  

 

 

 

 

        Στο σηµείο 5 (όψη 2) (εικόνα 11) τρυπάµε κάθετα σε βάθος 5 εώς 5" (όψη 1), 

ενώ στο σηµείο 5' (όψη 2) τρυπάµε υπό γωνία όση η πλευρική και κατά την κατά 

µήκος κλίση, σε βάθος σηµείο 5 εώς 5' (όψη 1). Το ίδιο επαναλαµβάνουµε και στα 

σηµεία 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 και 10. Η καµπύλη που ορίζεται από τα σηµεία Γ, 2', 3', 

4', 5'κ.λπ. είναι το άνω όριο της πλαϊνής καµπύλης επιφάνειας του ηχείου. Ενώ 

αυτή από τα σηµεία 1’ 2’, 3’, 4’, κ.λπ. την κεντρική εσωτερική. Με τον τρόπο 

αυτό οριοθετούµε το εσωτερικό του ηχείου, το οποίο στη συνέχεια αδειάζουµε µε 

κοπτικά ειδικά κυκλικά σκαρπέλα. 

 

            

 

 

 

 

       Μπορούµε επίσης να αδειάσουµε το εσωτερικό του ηχείου χρησιµοποιώντας 
ειδικά περιστρεφόµενα κοπτικά, διαφορετικών διαστάσεων, του εµπορίου η 
κοπτικά ιδιοκατασκευές. Με αυτό τον τρόπο µένει λίγη δουλειά για το σκαρπέλο 

 

Εικόνα 10, Σχεδιασµένο διαµορφωµένο ξύλο πάνω όψη  



 

 

(πιο σκούρο χρώµα στο επόµενο σχέδιο).
ήσουµε καλά το ξύλο κατά την επεξεργασία µε τα κοπτικά αυτά. Αυτό
γίνει µε µεγάλη ασφάλεια σε φρέζα µηχανουργείου

       

 

 

 

 

    Επίσης, υπάρχει και ο τέλειος τρόπος κατασκευής που είναι ο παντογράφος. 
Πανάκριβο µηχάνηµα που µπορεί να κατασκευάζει αντίγραφα

 

3.2.2 ∆ιαµόρφωση εγκοπής 
 
 
Στη συνέχεια διαµορφώνουµε την εγκοπή (θηλυκό µόρσο) που θα δεχθεί
(αρσενικό µόρσο) του µάνικου.
ROUTER και κατάλληλων οδηγών.
         Η γωνία του κοπτικού 
µοίρες (κλίση10 – 15º).Με το 
τραπεζοειδές αυλάκι όπως φαίνεται
        Όπως βλέπουµε στο σχήµα,
εφάπτεται µε το µάνικο) και παίρνει

 
 
       
 
 
 
 

Σχήµα 13, Εικονική πλάγια και επάνω όψη διαµορφωµένου ηχείου

Σχήµα 14, 

(πιο σκούρο χρώµα στο επόµενο σχέδιο). Είναι απαραίτητο όµως να σταθεροποι
ήσουµε καλά το ξύλο κατά την επεξεργασία µε τα κοπτικά αυτά. Αυτό
γίνει µε µεγάλη ασφάλεια σε φρέζα µηχανουργείου.  

Επίσης, υπάρχει και ο τέλειος τρόπος κατασκευής που είναι ο παντογράφος. 
Πανάκριβο µηχάνηµα που µπορεί να κατασκευάζει αντίγραφα ηχείων.

∆ιαµόρφωση εγκοπής ενθυλάκωσης του µανικού.

Στη συνέχεια διαµορφώνουµε την εγκοπή (θηλυκό µόρσο) που θα δεχθεί
του µάνικου. Αυτή κατασκευάζεται εύκολα µε την χρήση

και κατάλληλων οδηγών. 

του κοπτικού ROUTER τύπου χελιδονοουράς είναι συνήθως 75
 κοπτικό αυτό κάνουµε στο άκρο του ηχείου

φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 14 
στο σχήµα, το αυλάκι ανοίγει λίγο προς τα έξω (η µεριά που 

) και παίρνει σφηνοειδές σχήµα (σχήµα 

 

, Εικονική πλάγια και επάνω όψη διαµορφωµένου ηχείου 

, ROUTER σε σφηνοειδές σχήµα 

Είναι απαραίτητο όµως να σταθεροποι- 
ήσουµε καλά το ξύλο κατά την επεξεργασία µε τα κοπτικά αυτά. Αυτό µπορεί να 

Επίσης, υπάρχει και ο τέλειος τρόπος κατασκευής που είναι ο παντογράφος. 
ηχείων. 

ενθυλάκωσης του µανικού.  

Στη συνέχεια διαµορφώνουµε την εγκοπή (θηλυκό µόρσο) που θα δεχθεί την άκρη 
ασκευάζεται εύκολα µε την χρήση 

είναι συνήθως 75-80 
υτό κάνουµε στο άκρο του ηχείου ένα 

τα έξω (η µεριά που 
 14). 

  



 

 

         Στο παρακάτω σχήµα 15

µία διαφανή πλάκα Α. Π σταθεροποίησ

γού Ζ µε ξυλόβιδες που βιδώνο

νικο να έχει κάποια κλίση σε σχέση µε το καπάκι αποµα

µέρος από τη πλάκα. 

Στην άλλη πλευρά της πλάκας Α κινείται το 
οδηγών Χ και Ψ που σχηµατίζουν ο καθένας µικρή γωνία (το πολύ 
οδηγό Ζ, χαράζει εγκοπή µε όριο τις γ
και ψ1 µε οδηγό ψ) (Σχήµα 15

 

 

   Όπως παρατηρούµε στο επόµενο σχήµα
πρέπει να τοποθετούνται στα όρια της
το βάθος του αυλακιού (ή το πάχος τη
Ζ είναι το πάχος του µάνικου και Η το πλάτος του.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Η διαδικασία αυτή µπορεί να γίνει κα
παρακάτω που είναι ευκολότερη.

Σχήµα 15

Στο παρακάτω σχήµα 15 βλέπουµε πώς σταθεροποιούµε το ηχείο πάνω σε 

πλάκα Α. Π σταθεροποίηση γίνεται συµµετρικά εκατέρωθεν του

που βιδώνουν δύο µπροστά και δύο πίσω. Αν 

σε σχέση µε το καπάκι αποµακρύνουµε ελαφρά το πίσω 

Στην άλλη πλευρά της πλάκας Α κινείται το ROUTER και µε την βοήθεια των 
ίζουν ο καθένας µικρή γωνία (το πολύ 

χαράζει εγκοπή µε όριο τις γραµµές X1 και Ψ1 τον τάκο. (χ1 µε οδηγό χ 
15) 

Όπως παρατηρούµε στο επόµενο σχήµα 16, οι διαστάσεις του 
τοποθετούνται στα όρια της ηµικυκλικής τοµής του µάνικου. Το Ε είναι 

αυλακιού (ή το πάχος της σφηνοειδούς απόληξη Ζ
ου και Η το πλάτος του. 

Η διαδικασία αυτή µπορεί να γίνει και µε άλλες παραλλαγές όπως αυτή 
είναι ευκολότερη. 

Σχήµα 15, Σταθεροποίηση ηχείου σε διαφανή πλάκα 

Σχήµα 16, Ηµικυκλική τοµή 

σταθεροποιούµε το ηχείο πάνω σε 

εκατέρωθεν του οδη-

υν δύο µπροστά και δύο πίσω. Αν θέλουµε το µά-

κρύνουµε ελαφρά το πίσω 

και µε την βοήθεια των 
ίζουν ο καθένας µικρή γωνία (το πολύ 2º) µε τον 

τον τάκο. (χ1 µε οδηγό χ 

, οι διαστάσεις του αυλακιού θα 
ηµικυκλικής τοµής του µάνικου. Το Ε είναι 

Ζ του µάνικου). Το 

ι µε άλλες παραλλαγές όπως αυτή 



 

 

Εικόνα 12, Τρυπανισµοί για την 

Κατ' αυτή σταθεροποιούµε το ηχείο και τους οδηγούς στη µόρσα και
χειριζόµαστε το ROUTER µε περισσότερη σταθερότητα και ασφάλεια.
        Μετά από αυτή τη διαδικασία διαµόρφωσης του εσωτερικού του, το ηχείο
παίρνει τη παρακάτω µορφή.
οδηγοί της εσωτερικής διαµόρφωσης του ηχείου.

 

 

3.2.2

      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

3.2.3 Εξωτερική διαµόρφωση του ηχείου
 
 
            Ας δούµε τώρα πως διαµορφ
πυκνές τοµές στη κορδέλα κάθετα στην επιφάνεια και 
γραµµής (εικόνα 14) 

        
 
           

Εικόνα 13, Εσωτερική µορφή ηχείου σε τελευταίο στάδιο 

, Τρυπανισµοί για την εσωτερική µορφή του ηχείου 

Κατ' αυτή σταθεροποιούµε το ηχείο και τους οδηγούς στη µόρσα και
µε περισσότερη σταθερότητα και ασφάλεια.

Μετά από αυτή τη διαδικασία διαµόρφωσης του εσωτερικού του, το ηχείο
παίρνει τη παρακάτω µορφή. Στην εικόνα 12, ∆ιακρίνονται οι τρυπανισµοί, ως 

τερικής διαµόρφωσης του ηχείου. 

 

 

3.2.2 Εξωτερική διαµόρφωση τιυ ηχείου
 

3.2.3 Εξωτερική διαµόρφωση του ηχείου

διαµορφώνουµε την εξωτερική επιφάνεια. Κάνουµε 
ρδέλα κάθετα στην επιφάνεια και µέχρι το όριο της 

 

, Εσωτερική µορφή ηχείου σε τελευταίο στάδιο  

Κατ' αυτή σταθεροποιούµε το ηχείο και τους οδηγούς στη µόρσα και 
µε περισσότερη σταθερότητα και ασφάλεια. 

Μετά από αυτή τη διαδικασία διαµόρφωσης του εσωτερικού του, το ηχείο 
τρυπανισµοί, ως 

ξωτερική διαµόρφωση τιυ ηχείου 

3.2.3 Εξωτερική διαµόρφωση του ηχείου 

ώνουµε την εξωτερική επιφάνεια. Κάνουµε 
έχρι το όριο της εξωτερικής 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Κατασκευάζουµε κεκλιµένο επίπεδο, 
ηχείου. Ακολούθως στην κορδέ
του σχεδίου. Είναι καλό η κεκλιµένη επιφάνεια να έχει αρκετή έκταση 
ει καλά το ξύλο κατά την διάρκεια των χειρισµών.
     Αυτή η διαδικασία θέλει µεγάλη προσο
τοµές, τόσο η εξωτερική επιφάνει
τη επεξεργασία. Έτσι καταλήγει µετά από αυτή τη φάση της επεξεργασίας.
 

Εικόνα 14, Κοπή και διαµόρφωση για το εξωτερικό του ηχείου

Εικόνα 

Κατασκευάζουµε κεκλιµένο επίπεδο, κλίσης όση και η πλευρική κλίση
Ακολούθως στην κορδέλα κόβουµε υπό κλίση, µέχρι την

Είναι καλό η κεκλιµένη επιφάνεια να έχει αρκετή έκταση 
την διάρκεια των χειρισµών. 

Αυτή η διαδικασία θέλει µεγάλη προσοχή και ακρίβεια. Όσο πυκνότερες
τόσο η εξωτερική επιφάνεια γίνεται πιο οµαλή και απαιτεί

τη επεξεργασία. Έτσι καταλήγει µετά από αυτή τη φάση της επεξεργασίας.

, Κοπή και διαµόρφωση για το εξωτερικό του ηχείου 

 15, Κοπή και διαµόρφωση ηχείου 

κλίσης όση και η πλευρική κλίση του 
λα κόβουµε υπό κλίση, µέχρι την εξωτερική γραµµή 

Είναι καλό η κεκλιµένη επιφάνεια να έχει αρκετή έκταση για να πατά-

χή και ακρίβεια. Όσο πυκνότερες είναι οι 
αιτεί λιγότερη πρόσθε-

τη επεξεργασία. Έτσι καταλήγει µετά από αυτή τη φάση της επεξεργασίας. 



 

 

 

 

 

    Στη συνέχεια αφαιρούµε τα λεπτά φύλλα που σχηµατίστηκαν χτυπώντας
φρά µε ένα σκαρπέλο. Με την ράσπα αρχικά και µε ηλεκτρικά τριβεία στη
χεια, εξοµαλύνουµε την εξωτερική επιφάνεια
µε τη βοήθεια ειδικού παχύµετρου, δια
ρώντας από την εσωτερική επι
γυαλόχαρτα. Το πάχος πρέπει να διαµορφωθεί περί τα 5
και περί τα 3-4 mm στο υπόλοιπο τµήµα του.
 
 

 
 
      Λόγω της λεπτής κατασκευής του (για να χ
τάσεων που δέχεται από την τάνυση των χ
είναι το µέρος εκείνο του οργάνου που συνήθως πάσχει (σκέβρωµα)
         Επειδή και το µάνικο είναι µέρος του σώµατος του οργάνου και επειδ
αυτό συµµετέχει στους συντονισµούς του( άρα 
παράγει), πρέπει να είναι ελαφρύ και από µου

Για την ενίσχυση του ενώνονται 
από διαφορετικά µέρη του κορµού, ή τοποθετείτ
σκληρού ξύλου (έβενος, παλίσανδρος
είναι ίσως το πιο ευαίσθητο σηµείο του οργάνου.
διαµορφώνεται ως εξής:   
1 .Σχηµατικά. 
         Αρχικά αποτυπώνουµε το σχήµα Α∆∆1 Α
άνω επιφάνεια του µάνικου. 

Εικόνα 1

Στη συνέχεια αφαιρούµε τα λεπτά φύλλα που σχηµατίστηκαν χτυπώντας
Με την ράσπα αρχικά και µε ηλεκτρικά τριβεία στη

χεια, εξοµαλύνουµε την εξωτερική επιφάνεια. Με οδηγό την έξω επιφάνεια και 
οήθεια ειδικού παχύµετρου, διαµορφώνουµε το πάχος του

ρώντας από την εσωτερική επιφάνεια του ηχείου µε σκαρπέλα και µε κυλινδρικά
πρέπει να διαµορφωθεί περί τα 5-6 mm

στο υπόλοιπο τµήµα του. 

3.3 Το µπράτσο 

Λόγω της λεπτής κατασκευής του (για να χωράει στην χούφτα), των έντονων
δέχεται από την τάνυση των χορδών και της ένωσης του µε τον

οργάνου που συνήθως πάσχει (σκέβρωµα)
Επειδή και το µάνικο είναι µέρος του σώµατος του οργάνου και επειδ

ονισµούς του( άρα και στην ποιότητ
να είναι ελαφρύ και από µουσικά ξύλα. 

Για την ενίσχυση του ενώνονται κατά µήκος (σαν σάντουιτς) τεµάχια ξύλου 
διαφορετικά µέρη του κορµού, ή τοποθετείται κεντρικά ένα

παλίσανδρος κ.λ.π.). Η ένωση του µάνικου µε τον τ
σηµείο του οργάνου. Το σφηνοειδές άκρο του

Αρχικά αποτυπώνουµε το σχήµα Α∆∆1 Α1 του παρακάτω σχήµατος
 

 

16, Τοµές για την εξωτερική δοµή του ηχείου 

Στη συνέχεια αφαιρούµε τα λεπτά φύλλα που σχηµατίστηκαν χτυπώντας ελα-
Με την ράσπα αρχικά και µε ηλεκτρικά τριβεία στη συνέ-

Με οδηγό την έξω επιφάνεια και   
ος του ηχείου, αφαι-

καρπέλα και µε κυλινδρικά 
mm στο άνω χείλος 

ωράει στην χούφτα), των έντονων 
ορδών και της ένωσης του µε τον τάκο, 

οργάνου που συνήθως πάσχει (σκέβρωµα). 
Επειδή και το µάνικο είναι µέρος του σώµατος του οργάνου και επειδή και 

τητα του ήχου που 

(σαν σάντουιτς) τεµάχια ξύλου 
αι κεντρικά ένα λεπτό τεµάχιο 

Η ένωση του µάνικου µε τον τάκο 
Το σφηνοειδές άκρο του µάνικου 

του παρακάτω σχήµατος 17 στην 



 

 

 
 

Για την σωστή αποτύπωση του ΑΑ1∆1∆ εισάγουµε µία τραπεζοειδή
όσο το βάθος του αυλακιού συν 2,5
θηλυκό µόρσο και σηµαδεύουµε 
Η σφήνα έχει την ίδια κλίση µε το θηλυκό

 
 
 

                                                                        

 

 

 

 

Μεταφέρουµε από τη σφήνα το σχήµα στην άκρη του υπό διαµόρφωση

µάνικου. 

 

Αρχικά διαµορφώνουµε το πάχος της σφήνας (όσο το
σύν το πάχος του καπακιού) 
νας (σχήµα 18) σε µήκος όσο το µήκος του θηλυ
χρώµα είναι ο οδηγός κοπής της κορδέλας και το άκρο
 

                                                      

Σχήµα 17

Σχήµα 18, Αναπαράσταση ένωσης (σφήνοµα) µάνικου

Εικόνα 17, Μεταφορά σχήµατος  σφήνας στην άκρη του µάνικου

Για την σωστή αποτύπωση του ΑΑ1∆1∆ εισάγουµε µία τραπεζοειδή
όσο το βάθος του αυλακιού συν 2,5-3 mm (όσο το πάχος του καπακιού) στο 
θηλυκό µόρσο και σηµαδεύουµε πάνω της, τις διαστάσεις του άνω τµήµατος του. 
Η σφήνα έχει την ίδια κλίση µε το θηλυκό µόρσο (περί τις 2+2=4°).

 
 
 
 

                                                                        Φ.16 

Μεταφέρουµε από τη σφήνα το σχήµα στην άκρη του υπό διαµόρφωση

πάχος της σφήνας (όσο το βάθος του θηλυκού µόρσου 
το πάχος του καπακιού) αφαιρώντας φέτα από τη κάτω επιφάνεια

µήκος όσο το µήκος του θηλυκού µόρσου. Με γκρι ανοικτό 
κοπής της κορδέλας και το άκρο του µάνικο

                              

 

 
 

Σχήµα 17, Μάνικο έτοιµο για σφήνωµα στο ηχείο 

, Αναπαράσταση ένωσης (σφήνοµα) µάνικου µε ηχείο 

, Μεταφορά σχήµατος  σφήνας στην άκρη του µάνικου 

Για την σωστή αποτύπωση του ΑΑ1∆1∆ εισάγουµε µία τραπεζοειδή σφήνα πάχους 
του καπακιού) στο 

πάνω της, τις διαστάσεις του άνω τµήµατος του. 
µόρσο (περί τις 2+2=4°). 

Μεταφέρουµε από τη σφήνα το σχήµα στην άκρη του υπό διαµόρφωση 

βάθος του θηλυκού µόρσου 
αφαιρώντας φέτα από τη κάτω επιφάνεια της σφή-

Με γκρι ανοικτό 
του µάνικου.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο 
(όση η γωνία του κοπτικού) κατά τις γραµµές Α1

 
 
 
 
 
       Η ίδια διαδικασία µε φωτογραφίες
κατασκευή κλίσης όση η κλίση του κοπτικού
που σχεδιάσαµε εκατέρωθεν.
 

 

 

 

         

 

      Με µία ράσπα διαµορφώνουµε το άκρο ελαφρά (αν χρειασθεί).
σχήµα 20 περιγράφω έναν διαφορετικό τρόπο διαµόρφωσης.

Σχήµα 18

Εικόνα 18 , ∆ιαδικασία κοπής κορδέλας µάνικου σε φωτογραφίες

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο σχήµα 19, κόβουµε την κορδέλα
ου κοπτικού) κατά τις γραµµές Α1 και ∆1 .  

φωτογραφίες (εικόνα 18). Τοποθετούµε το
η κλίση του κοπτικού (10°). Κόβουµε πάνω στις

εκατέρωθεν. 

 
 
 
 
 

ράσπα διαµορφώνουµε το άκρο ελαφρά (αν χρειασθεί).
περιγράφω έναν διαφορετικό τρόπο διαµόρφωσης. 

Σχήµα 18, ∆ιαµόρφωση πάχους σφήνας 

Σχήµα 19, Κόψιµο κορδέλας  υπό γωνία 15º 

, ∆ιαδικασία κοπής κορδέλας µάνικου σε φωτογραφίες 

την κορδέλα υπό γωνία 15° 

Τοποθετούµε το µάνικο σε 
(10°). Κόβουµε πάνω στις γραµµές 

ράσπα διαµορφώνουµε το άκρο ελαφρά (αν χρειασθεί). Στο παρακάτω 

 



 

 

                                  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με αυτό τον τρόπο γίνεται η υπό δυο κλίσεις, 2 και 15°, διαµόρφωση µε οδηγούς, 
του άκρου του µάνικου (αρσενικό µόρσο). Οι οδηγοί Α είναι σταθεροί, παράλληλοι 
µεταξύ τους και µε το πλάτος της ταινίας της κορδέλας και σε ίση απόσταση από 
αυτούς. Ο οδηγός Β, κλίσης όση ο οδηγός για την διαµόρφωση του θηλυκού µό-
ρσου (περί τις 2°), µετακινείται ανάµεσα στον Α και τον Γ και έτσι το άκρο του 
µάνικου πλησιάζει η αποµακρύνεται από τη κορδέλα Κ. Ο οδηγός Γ σταθεροποιεί 
το µάνικο υπό κλίση και κινείται συγχρόνως µε τον Β επί του Α. Με τον τρόπο αυτό 
διαµορφώνεται η µία πλευρά του αρσενικούµόρσου. 

Ανάλογα διαµορφώνεται και η αντίθετη πλευρά. Αντί για κορδέλα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και ROUTER, αλλά χρειάζεται µεγάλη προσοχή. 
          Ακολούθως αφαιρούµε το πάχος του καπακιού εάν θέλουµε την εγκοπή στο 
µάνικο. 

 

 

 

 

 

Το πάχος του καπακιού µπορεί όµως να φιλοξενηθεί και σε εγκοπή της ταστιέρας 
(Σχήµα 22).  

 

 

 

 

Σχήµα 20, Υπό δύο κλίσεις διαµόρφωση 

Σχήµα 21, Κοπή άκρης της σφήνας  

Σχήµα 22, Εγκοπή ταστιέρας 



 

 

     Με τον τρόπο αυτό διαµορφώνεται η σφηνοειδής απόληξη του µάνικου και έτσι 
θηλιάζει εφαρµοστά στην υποδοχή της σκάφης, δίνοντας µέγιστη σταθερότητα την 
ένωση µάνικου - σκάφης. 

 

 

 

 
        

         Η ένωση αυτή, που είναι όπως είπαµε και αλλού το πιο ευπαθές σηµείο του 
οργάνου, σταθεροποιείται και ενισχύεται επί πλέον µε κόλλα και µε µία µεταλλική 
ξυλόβιδα. 
Στην άλλη άκρη του µάνικου σταθεροποιούνται τα κλειδιά, τα οποία τεντώνουν τις 
χορδές. 

Για να γίνει αυτό πλατειάζει το µάνικο και γωνιάζει (για να αντέξει τις τάσεις 
των χορδών) ελαφρά περί τις 10-15°. (σχήµα 24Γ) 
Μετά από αυτό µπορούµε µε ROUTER, ράσπα η αλλιώς, να διαµορφώσουµε και τη 
καµπύλη κάτω επιφάνεια του µάνικου. 
        Το µάνικο µπορούµε να το διαµορφώσουµε και µε τον τρόπο που περιγράφε-
ται στο επόµενο Σχήµα 23. Με τον τρόπο αυτό η επεξεργασία γίνεται πιο εύκολα 
και µε µεγαλύτερη ακρίβεια και συµµετρία.  
        Στη φρέζα (Α) ή στο ROUTER (Β) κατασκευάζουµε επίµηκες, τοµής ΑΒΓ µε ΑΒ 
όσο το πλάτος του µάνικου στο όριο του ηχείου και ΟΓ το αντίστοιχο πάχος. 

Ακολούθως τέµνουµε υπό γωνία κατά το ΑΒΒ'Α'. Το ΑΑ' είναι το µήκος του 
µάνικου, το Α'Β' το πλάτος στο ύψος του άνω καβαλάρη και το 
Ο'Γ' το αντίστοιχο πάχος. 

 

 

 

Φωτογραφία 19 , Ένωση µάνικου - σκάφης 

Σχήµα 23, ∆ιαµόρφωση πλάτος και ύψος άνω καβαλάρη 



 

 

Σχήµα 24, ∆ιαµόρφωσ

        Στη συνέχεια, ανάλογα µε το µήκος που θέλουµε, κολλάµε υπό κλίση το
τεµάχιο του ξύλου που θα φιλοξενήσει τα κλειδιά (Γ στο σχήµα

Η διαµόρφωση του µάνικου
στο επόµενο σχήµα 24. Μετά την διαµόρφωση του αρσενικού µόρσου, στη
κορδέλα διαµορφώνουµε τη κάτω επιφάνεια (Α), τις πλαϊνές (Β) και µετά
κολάµε το τµήµα που θα φιλοξενήσει τα κλειδιά (Γ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20, Μπράτσο του µπαγλαµά 

, ∆ιαµόρφωση επιφανειών και πλευρών µάνικου 

Στη συνέχεια, ανάλογα µε το µήκος που θέλουµε, κολλάµε υπό κλίση το
τεµάχιο του ξύλου που θα φιλοξενήσει τα κλειδιά (Γ στο σχήµα

Η διαµόρφωση του µάνικου µπορεί να γίνει και όπως περιγράφεται
. Μετά την διαµόρφωση του αρσενικού µόρσου, στη

κορδέλα διαµορφώνουµε τη κάτω επιφάνεια (Α), τις πλαϊνές (Β) και µετά
κολάµε το τµήµα που θα φιλοξενήσει τα κλειδιά (Γ). 

Μπράτσο του µπαγλαµά και τµήµα υποδοχής κλειδιών 

Στη συνέχεια, ανάλογα µε το µήκος που θέλουµε, κολλάµε υπό κλίση το 
τεµάχιο του ξύλου που θα φιλοξενήσει τα κλειδιά (Γ στο σχήµα 24). 

µπορεί να γίνει και όπως περιγράφεται 
. Μετά την διαµόρφωση του αρσενικού µόρσου, στη 

κορδέλα διαµορφώνουµε τη κάτω επιφάνεια (Α), τις πλαϊνές (Β) και µετά 



 

 

Στη συνέχεια χρησιµοποιούµε ράσπες και γυαλόχαρτα για να εξοµαλύνουµε 
την επιφάνειά του. 

3.4 Μονοκόµµατο 
 
         Μπορούµε να κατασκευάσουµε σκαφτό µπαγλαµαδάκι µονοκόµµατο. 
Σε αυτή τη περίπτωση κάνουµε τρεις µόνο κολλήσεις: το καµάρι στο καπά-
κι, το καπάκι στη σκάφη (ηχείο) και την ταστιέρα στο µάνικο. 

Το κοµµάτι του ξύλου που διαθέτουµε θα πρέπει να "χωράει" το όρ-
γανο που θέλουµε να κατασκευάσουµε. 

∆ιαµορφώνουµε κατ αρχάς το ξύλο σε σχήµα ορθογωνίου παραλλη- 
λεπιπέδου, µήκους τουλάχιστον όσο το µήκος του οργάνου, πλάτους όσο 
το µέγιστο πλάτος του ηχείου και πάχους όσο το βάθος του ηχείου συν 
επιπλέον τουλάχιστον 1 cm. 

Σχεδιάζουµε, µε τον τρόπο που περιγράψαµε, στις δύο επιφάνειες 
του παραλληλεπιπέδου, την όψη και την κατά µήκος τοµή του οργάνου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Αδειάζουµε το εσωτερικό του ηχείου, όπως περιγράψαµε σε προηγούµενα 
κεφάλαια. Κόβουµε κάθετα έως το όριο της κατά µήκος τοµής και υπό κλίση 
έως το όριο της όψης και διαµορφώνουµε την εξωτερική επιφάνεια του ηχεί-
ου. Επεκτείνουµε την διαδικασία υπό διαφορετική κλίση για το µάνικο. 

 

Σχήµα 26, Κάθετες γραµµές για το κόψιµο του ξήλου  

Σχήµα 25, Σχεδίαση οργάνου σε παραλληλεπίπεδη επιφάνεια 



 

 

3.5 

         Είναι το λεπτό φύλλο (2
άνοιγµα του αντηχείου, µεταφέρει τις παλµικέ
αέρα και στο σώµα του ηχείου και ενισχύει τ
ήχου. Στο µπαγλαµαδάκι λόγω µεγέθους του 
όργανα αποτελείται από δύο κοµµάτια

Από το κορµό κόβουµε τεµάχιο ξύλου πάχους 5 
τοµή. Η λέπτυνση του γίνεται όπως περιγράφεται στο παρακάτω σχήµα
Κύλινδρος µεταλλικός, ελικοειδώς καλυµµένος µε γυαλόχαρτο, 
φεται αντίθετα προς τη κίνηση του καπα
µία βάση που κινείται πάνω
αυτή και τον κύλινδρο) από όπου αναγκάζεται να περάσει.
τές διελεύσεις παίρνει το επιθυµητό οµοιόµορφο πάχος.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Τα καµάρια είναι λεπτά τεµάχια ξύλου κ
καπάκι εσωτερικά, αφ' ετέρου στα "χείλη" του ηχείου. Αυτά ενισχύουν
καπάκι το οποίο είναι πολύ λεπτό (2,5 
που ασκεί ο καβαλάρης. Επηρεάζουν επίσης και τον τρόπο δόνησης του. Το 
καπάκι ανάλογα µε τη συχνότητα του ήχου που δέχεται, δονείται και µε
φορετικό τρόπο. Τα καµάρια αποτελούνται
καπάκι (ερυθρελάτη). Οι διαστάσεις τους,
συµµετέχουν καθοριστικά στην ισορροπία του καπακιού
αντίσταση στην πίεση του καβαλάρη και
δόνηση. Τα καµάρια στο µπαγλαµά είναι ένα ή δύο.

Εικόνα 21, Τελικό σχήµα µονοκόµµατης σχεδίασης µπαγλαµά

Σχήµα 27

 

 

3.5 Το καπάκι-αρµονική τράπεζα 

Είναι το λεπτό φύλλο (2-2,5 mm) από ερυθρελάτη, που
αντηχείου, µεταφέρει τις παλµικές κινήσεις των χορδών στον 

ηχείου και ενισχύει την ένταση του παραγόµενου 
Στο µπαγλαµαδάκι λόγω µεγέθους του είναι µονοκόµµατο (στα άλλα 

να αποτελείται από δύο κοµµάτια ενωµένα στη µέση). 
Από το κορµό κόβουµε τεµάχιο ξύλου πάχους 5 mm. από αξονική

τοµή. Η λέπτυνση του γίνεται όπως περιγράφεται στο παρακάτω σχήµα
Κύλινδρος µεταλλικός, ελικοειδώς καλυµµένος µε γυαλόχαρτο, 
φεται αντίθετα προς τη κίνηση του καπακιού. Το καπάκι κινείται
µία βάση που κινείται πάνω-κάτω, µεταβάλλοντας το διάκενο
αυτή και τον κύλινδρο) από όπου αναγκάζεται να περάσει. Μετά από
τές διελεύσεις παίρνει το επιθυµητό οµοιόµορφο πάχος. 

Κύλινδρος 

Τα καµάρια είναι λεπτά τεµάχια ξύλου κολληµένα καλά αφενός µεν στο 
εσωτερικά, αφ' ετέρου στα "χείλη" του ηχείου. Αυτά ενισχύουν

καπάκι το οποίο είναι πολύ λεπτό (2,5 mm) για να µην υποχωρεί στην
καβαλάρης. Επηρεάζουν επίσης και τον τρόπο δόνησης του. Το 

καπάκι ανάλογα µε τη συχνότητα του ήχου που δέχεται, δονείται και µε
Τα καµάρια αποτελούνται συνήθως από το ίδιο ξύλο µε το 

Οι διαστάσεις τους, το σχήµα τους και η θέση τους, 
συµµετέχουν καθοριστικά στην ισορροπία του καπακιού ανάµε
αντίσταση στην πίεση του καβαλάρη και στην ελευθερία στην ταλάντωση
δόνηση. Τα καµάρια στο µπαγλαµά είναι ένα ή δύο.  

, Τελικό σχήµα µονοκόµµατης σχεδίασης µπαγλαµά 

Σχήµα 27, Λέπτυνση καπακιού 

θρελάτη, που κλείνει το 
ς κινήσεις των χορδών στον 

ην ένταση του παραγόµενου 
είναι µονοκόµµατο (στα άλλα 

 
από αξονική 

τοµή. Η λέπτυνση του γίνεται όπως περιγράφεται στο παρακάτω σχήµα 27. 
Κύλινδρος µεταλλικός, ελικοειδώς καλυµµένος µε γυαλόχαρτο, περιστρέ-

κιού. Το καπάκι κινείται πάνω σε 
κάτω, µεταβάλλοντας το διάκενο (ανάµεσα σ’ 

Μετά από αρκε-

ολληµένα καλά αφενός µεν στο 
εσωτερικά, αφ' ετέρου στα "χείλη" του ηχείου. Αυτά ενισχύουν το  

για να µην υποχωρεί στην πίεση 
καβαλάρης. Επηρεάζουν επίσης και τον τρόπο δόνησης του. Το 

καπάκι ανάλογα µε τη συχνότητα του ήχου που δέχεται, δονείται και µε δια-
συνήθως από το ίδιο ξύλο µε το 

υς και η θέση τους, 
ανάµεσα στην 

στην ελευθερία στην ταλάντωση- 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        Όπως βλέπουµε και παρακάτω
το πλησιέστερο προς τον κάτω καβαλάρη δέχεται πίεση στην κατεύθυνση της 
δύναµης F και ουσιαστικά λειτουργεί ως υποµόχλιο. Αυτό είναι καλό να 
τοποθετείται στο 1/3 του συνολικού µήκους του
χορδοκράτη. Αν δηλαδή έχουµε 24 
τοποθετείται σε απόσταση 
    Το πλησιέστερο προς την οπή της αρµονικής τράπεζας καµάρι δέχεται
πίεση αντίθετη προς την δύναµη 
κρατώντας το καπάκι σε εκείνο το σηµείο ώστε να µην ανυψωθεί.

 

 
        Η αντίσταση που προβάλλουν τα καµάρια στην πίεση του 
πρέπει να είναι τόση όση χρειάζεται, ώστε να µπορέσουν όλες οι επιθυµητές
αρµονικές να µεταφερθούν από τη χορδή στο καπάκι κι από εκεί να ενι
θούν. 

Όσο πιο ενισχυµένα είναι τα καµάρια, τόσο ενισχύονται οι αρµονι
κές µεγαλύτερης τάξης που προσ
συµβαίνει κι όταν το χείλος της σκάφης έχει αρκετό πάχος και έτσι το κα
πάκι ενώνεται µε τη σκάφη µε µεγάλη επιφάνεια. Επίσης κι όταν τα κα
µάρια είναι ελαφρά καµπυλωµένα προς τα πάνω, το όργανο γίνεται πιο
πρίµο, όπως λένε οι οργανοπαίχτες.

Η θέση του καβαλάρη
για το ηχόχρωµα του οργάνου. Συνήθως στο µπαγλαµαδάκι τοποθετείται

 

Σχήµα 29, Τα βελάκια είναι οι πιέσεις που ασκούντ

Σχήµα 28

Όπως βλέπουµε και παρακάτω (σχήµα 29), όταν έχουµε δύο καµάρια, 
προς τον κάτω καβαλάρη δέχεται πίεση στην κατεύθυνση της 

και ουσιαστικά λειτουργεί ως υποµόχλιο. Αυτό είναι καλό να 
τοποθετείται στο 1/3 του συνολικού µήκους του ηχείου σύν 1,5

τη. Αν δηλαδή έχουµε 24 cm µήκος ηχείου, το καµάρι να 
αι σε απόσταση 8cm+1,5-2 cm από το πίσω άκρο του ηχείου.

Το πλησιέστερο προς την οπή της αρµονικής τράπεζας καµάρι δέχεται
πίεση αντίθετη προς την δύναµη F και ουσιαστικά προβάλλει αντίσταση,
κρατώντας το καπάκι σε εκείνο το σηµείο ώστε να µην ανυψωθεί.

Η αντίσταση που προβάλλουν τα καµάρια στην πίεση του 
πρέπει να είναι τόση όση χρειάζεται, ώστε να µπορέσουν όλες οι επιθυµητές
αρµονικές να µεταφερθούν από τη χορδή στο καπάκι κι από εκεί να ενι

Όσο πιο ενισχυµένα είναι τα καµάρια, τόσο ενισχύονται οι αρµονι
κές µεγαλύτερης τάξης που προσδίδουν µεταλλική χροιά στον ήχο. Το ίδιο
συµβαίνει κι όταν το χείλος της σκάφης έχει αρκετό πάχος και έτσι το κα
πάκι ενώνεται µε τη σκάφη µε µεγάλη επιφάνεια. Επίσης κι όταν τα κα
µάρια είναι ελαφρά καµπυλωµένα προς τα πάνω, το όργανο γίνεται πιο

όπως λένε οι οργανοπαίχτες. 
θέση του καβαλάρη σε σχέση µε τα καµάρια είναι καθοριστική

για το ηχόχρωµα του οργάνου. Συνήθως στο µπαγλαµαδάκι τοποθετείται

 

Τα βελάκια είναι οι πιέσεις που ασκούνται  

Σχήµα 28, Καβαλάρης του µπαγλαµά 

όταν έχουµε δύο καµάρια, 
προς τον κάτω καβαλάρη δέχεται πίεση στην κατεύθυνση της 

και ουσιαστικά λειτουργεί ως υποµόχλιο. Αυτό είναι καλό να 
ηχείου σύν 1,5-2 cm από τον 

µήκος ηχείου, το καµάρι να 
από το πίσω άκρο του ηχείου. 

Το πλησιέστερο προς την οπή της αρµονικής τράπεζας καµάρι δέχεται 
και ουσιαστικά προβάλλει αντίσταση, 

κρατώντας το καπάκι σε εκείνο το σηµείο ώστε να µην ανυψωθεί. 

Η αντίσταση που προβάλλουν τα καµάρια στην πίεση του καβαλάρη 
πρέπει να είναι τόση όση χρειάζεται, ώστε να µπορέσουν όλες οι επιθυµητές 
αρµονικές να µεταφερθούν από τη χορδή στο καπάκι κι από εκεί να ενισχυ- 

Όσο πιο ενισχυµένα είναι τα καµάρια, τόσο ενισχύονται οι αρµονι- 
δίδουν µεταλλική χροιά στον ήχο. Το ίδιο 

συµβαίνει κι όταν το χείλος της σκάφης έχει αρκετό πάχος και έτσι το κα- 
πάκι ενώνεται µε τη σκάφη µε µεγάλη επιφάνεια. Επίσης κι όταν τα κα- 
µάρια είναι ελαφρά καµπυλωµένα προς τα πάνω, το όργανο γίνεται πιο 

σε σχέση µε τα καµάρια είναι καθοριστική 
για το ηχόχρωµα του οργάνου. Συνήθως στο µπαγλαµαδάκι τοποθετείται 



 

 

στο 1/3 του µήκους του ηχείου και περί το 1,5
καµάρι. 

Πειραµατικά µετά την τοποθέτηση της αρµονικής τράπεζας και µε
τη βοήθεια ενός παλλόµενου διαπασών, προσδιορίζουµε την επιθυµητή
θέση του καβαλάρη πάνω στο καπάκι (ένταση

3.5.1 
 
        Οι ταλαντώσεις των χορδών µεταφέρονται στο 
καβαλάρη. Στο παρακάτω σχήµα
επί της αρµονικής τράπεζας (καπάκι), σε σχέση µε τη γωνία που κάνει η 
χορδή στο Κ (κάτω καβαλάρης).

Για σταθερό ύψος καβαλάρη, η εν λόγω γωνία µπορεί να µεταβάλλεται 
ανάλογα µε το σηµείο σταθεροποίησης του 
και την απόσταση του καβαλάρη από το χορδοκράτη. Στη θέση ένα
πίεση που ασκείται στο καπάκι είναι µηδενική (µηδέν είναι και η
στη θέση δύο (2), η µέγιστη.
την ένδειξη, της κλίσης της χορδής, Α αρχή και Τ τέλος του βέλους)

 

         Σε κάθε περίπτωση υπάρχει προφανώς η ιδανική τιµή για το Ρ , ώστε
αφενός να µεταφέρεται η µέγιστη ακουστική ισχύς από τη χορδή στο
και αφετέρου να µην εµποδίζεται αυτό στο να ταλαντώνεται

Ιδανικό θα ήταν αν ο χορδοκράτης είχε µηχανισµό πού να µπορούσε να 
µετακινείται κατά βούληση ανάµεσα στα σηµεία 1 και 2,
ιδανική πίεση Ρ, ανάλογα µε το επιθυµητό ηχόχρωµα.

Το ύψος του κάτω καβαλάρη καθορίζεται από την πιθανή γωνία
του µάνικου µε το καπάκι και το ταστάρισµα (τρίξιµο) των χορδών

Σχήµα 30, Αναπαράσταση ελάχιστης και µέγιστης πίεσης στο καπάκι

στο 1/3 του µήκους του ηχείου και περί το 1,5-2 cm πίσω από το τελευταίο 

την τοποθέτηση της αρµονικής τράπεζας και µε
τη βοήθεια ενός παλλόµενου διαπασών, προσδιορίζουµε την επιθυµητή
θέση του καβαλάρη πάνω στο καπάκι (ένταση-λαµπρότητα του ήχου).

3.5.1 Ο ρόλος του καπακιού. 

Οι ταλαντώσεις των χορδών µεταφέρονται στο καπάκι µέσω του κάτω 
καβαλάρη. Στο παρακάτω σχήµα 30, φαίνεται πώς µεταβάλλεται η πίεση Ρ 

της αρµονικής τράπεζας (καπάκι), σε σχέση µε τη γωνία που κάνει η 
στο Κ (κάτω καβαλάρης). 

Για σταθερό ύψος καβαλάρη, η εν λόγω γωνία µπορεί να µεταβάλλεται 
ανάλογα µε το σηµείο σταθεροποίησης του χορδοκράτη (χ) (θέση 1 έως
και την απόσταση του καβαλάρη από το χορδοκράτη. Στη θέση ένα
πίεση που ασκείται στο καπάκι είναι µηδενική (µηδέν είναι και η
στη θέση δύο (2), η µέγιστη. (στο σχήµα 30, ορίζω υποτιθέµενο βέλος για 
την ένδειξη, της κλίσης της χορδής, Α αρχή και Τ τέλος του βέλους)

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει προφανώς η ιδανική τιµή για το Ρ , ώστε
µεταφέρεται η µέγιστη ακουστική ισχύς από τη χορδή στο

και αφετέρου να µην εµποδίζεται αυτό στο να ταλαντώνεται
Ιδανικό θα ήταν αν ο χορδοκράτης είχε µηχανισµό πού να µπορούσε να 

µετακινείται κατά βούληση ανάµεσα στα σηµεία 1 και 2, "κουρδ
ιδανική πίεση Ρ, ανάλογα µε το επιθυµητό ηχόχρωµα. 

Το ύψος του κάτω καβαλάρη καθορίζεται από την πιθανή γωνία
του µάνικου µε το καπάκι και το ταστάρισµα (τρίξιµο) των χορδών

, Αναπαράσταση ελάχιστης και µέγιστης πίεσης στο καπάκι

πίσω από το τελευταίο 

την τοποθέτηση της αρµονικής τράπεζας και µε 
τη βοήθεια ενός παλλόµενου διαπασών, προσδιορίζουµε την επιθυµητή 

λαµπρότητα του ήχου). 

καπάκι µέσω του κάτω 
, φαίνεται πώς µεταβάλλεται η πίεση Ρ 

της αρµονικής τράπεζας (καπάκι), σε σχέση µε τη γωνία που κάνει η 

Για σταθερό ύψος καβαλάρη, η εν λόγω γωνία µπορεί να µεταβάλλεται 
(θέση 1 έως 2) 

και την απόσταση του καβαλάρη από το χορδοκράτη. Στη θέση ένα (1),η 
πίεση που ασκείται στο καπάκι είναι µηδενική (µηδέν είναι και η γωνία), ενώ 

, ορίζω υποτιθέµενο βέλος για 
την ένδειξη, της κλίσης της χορδής, Α αρχή και Τ τέλος του βέλους) 

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει προφανώς η ιδανική τιµή για το Ρ , ώστε 
µεταφέρεται η µέγιστη ακουστική ισχύς από τη χορδή στο καπάκι 

και αφετέρου να µην εµποδίζεται αυτό στο να ταλαντώνεται ελεύθερα. 
Ιδανικό θα ήταν αν ο χορδοκράτης είχε µηχανισµό πού να µπορούσε να 

"κουρδίζοντας" στην 

Το ύψος του κάτω καβαλάρη καθορίζεται από την πιθανή γωνία 
του µάνικου µε το καπάκι και το ταστάρισµα (τρίξιµο) των χορδών 

, Αναπαράσταση ελάχιστης και µέγιστης πίεσης στο καπάκι 



 

 

επί των τάστων, όταν πιέζονται σε όλα τα διαστήµατα (γι' αυτό τα
θέλουν καλό πλανιάρισµα µετά την τοποθέτησή τους).
          Ο κάτω καβαλάρης είναι ένα τεµάχιο µαλακού συνήθως ξύλου, στην
άνω επιφάνεια του οποίου ακουµπούν οι χορδές. Σε αυτήν υπάρχει
λεπτό κοµµάτι από κόκαλο,
αυλάκια από τα οποία διέρχονται οι χορδές.

Τον όγκο του εσωτερικού του ηχείου πρακτικά τον υπολογίζουµε ως 
εξής: γεµίζουµε το ηχείο µε κάποιο κοκκώδες υλικό (λεπτές
κ.λπ.) και στη συνέχεια το ογκοµετρούµε σε
εµβαδόν της τρύπας του κ
καπακιού σε µέτρα, στην 
περιέχεται στο ηχείο, σε κυβικά µέτρα, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ως συχνότητα συντονισµού 

οργάνου. 
Το εµβαδόν της τρύπας που έχε

"κουρδίζουν" την συχνότητα συντονισµού του αέρα, που περιέχεται στο
ηχείο, σύµφωνα µε τον παραπάνω τύπο

         Είναι το µέρος εκείνο του οργάνου που φέρει το µε
(τάστα), στα οποία πιεζόµενες οι χορδές αλλάζουν µήκος και παράγουν
την νύξη τις διάφορες συχνότητες (νότες). Λόγω της συνεχούς 
δέχεται από τα δάχτυλα κατά το παίξιµο του οργάνου κατασκευάζεται από 
σκληρό ξύλο (έβενος, παλλίσανδρος).

Σχήµα 31

επί των τάστων, όταν πιέζονται σε όλα τα διαστήµατα (γι' αυτό τα
θέλουν καλό πλανιάρισµα µετά την τοποθέτησή τους). 

Ο κάτω καβαλάρης είναι ένα τεµάχιο µαλακού συνήθως ξύλου, στην
άνω επιφάνεια του οποίου ακουµπούν οι χορδές. Σε αυτήν υπάρχει
λεπτό κοµµάτι από κόκαλο, πάνω στο οποίο µε ειδικές λίµες χ
αυλάκια από τα οποία διέρχονται οι χορδές. 

Τον όγκο του εσωτερικού του ηχείου πρακτικά τον υπολογίζουµε ως 
εξής: γεµίζουµε το ηχείο µε κάποιο κοκκώδες υλικό (λεπτές 

χεια το ογκοµετρούµε σε ογκοµετρικό δοχείο.
του καπακιού σε τετραγωνικά µέτρα, L

 περιφέρεια της τρύπας, V, ο όγκος του αέρα που
κυβικά µέτρα, c η ταχύτης του ήχου και π=3,14.

συχνότητα συντονισµού f επιλέγουµε µία από τις χαµηλότερες 

Το εµβαδόν της τρύπας που έχει το καπάκι, καθώς και το πάχος
ότητα συντονισµού του αέρα, που περιέχεται στο

παραπάνω τύπο του σχήµατος 31. 

3.6  Η ταστιέρα 

ίνο του οργάνου που φέρει το µεταλ
(τάστα), στα οποία πιεζόµενες οι χορδές αλλάζουν µήκος και παράγουν
την νύξη τις διάφορες συχνότητες (νότες). Λόγω της συνεχούς 
δέχεται από τα δάχτυλα κατά το παίξιµο του οργάνου κατασκευάζεται από 
σκληρό ξύλο (έβενος, παλλίσανδρος). 

Σχήµα 31, Συνηχητής Helmholtz 

επί των τάστων, όταν πιέζονται σε όλα τα διαστήµατα (γι' αυτό τα τάστα 

Ο κάτω καβαλάρης είναι ένα τεµάχιο µαλακού συνήθως ξύλου, στην 
άνω επιφάνεια του οποίου ακουµπούν οι χορδές. Σε αυτήν υπάρχει ένα 

ω στο οποίο µε ειδικές λίµες χαράσσονται τα 

Τον όγκο του εσωτερικού του ηχείου πρακτικά τον υπολογίζουµε ως 
 χάνδρες, ρύζι 

τρικό δοχείο. S, είναι το 
L, το πάχος του 

V, ο όγκος του αέρα που 
ήχου και π=3,14. 

επιλέγουµε µία από τις χαµηλότερες του 

ι το καπάκι, καθώς και το πάχος της 
ότητα συντονισµού του αέρα, που περιέχεται στο 

λλικά ελάσµατα 
(τάστα), στα οποία πιεζόµενες οι χορδές αλλάζουν µήκος και παράγουν µε 
την νύξη τις διάφορες συχνότητες (νότες). Λόγω της συνεχούς τριβής που 
δέχεται από τα δάχτυλα κατά το παίξιµο του οργάνου κατασκευάζεται από 



 

 

Η ταστιέρα, εκτός των άλλων, ενισχύει και την αντίσταση του
µάνικου στην κάµψη που ασκούν οι χορδές. Το πάχος της ποικίλει από
3 έως 6 mm.  

3.6.1  Χάραξη της ταστιέρας και 
          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αφού σηµειώσουµε τη θέση του κάτω καβαλάρη (Α), µετράµε την

απόσταση µέχρι εκεί που αρχίζει το µάνικο 
          Η χάραξη της ταστιέρας ήταν
επτασφράγιστο µυστικό. Ο υπ
το πιο εύκολο σηµείο στην κατασκευή ενός µπαγλαµά.
           Στο µπουζούκι, οι µουσικοί, θέλουν το τελευταίο τάστο, µέσ
σκάφος, να είναι το 18ο (πρώτο διάστηµα στο σκάφος το 2ο λα). Άρα, όπως 
θα δούµε παρακάτω, το ενεργό µήκος της χορδής (από καβαλάρη σε καβα
λάρη) είναι M=Lx1,0594518

∆ηλαδή, αν η απόσταση του κάτω καβαλάρη από το ΜΙ8 (18
είναι L, τότε το ενεργό µήκος της χορδής θα είναι 

Στο µπαγλαµαδάκι για να ισχύσει αυτό θα πρέπει να έχουµε
ενεργό µήκος χορδής και µεγάλο µήκος ηχείου. Π.χ. 34 
ηχείο, αν ο καβαλάρης τοποθετηθεί στο 1/3 του µήκους του ηχείου.
        Ανάλογα υπολογίζουµε και όποιο τάστο επιθυµούµε να
σκάφης µάνικου.Φυσικά αν αγνοήσουµε αυ
ορίσουµε το µέγεθος του ηχείου και το ενεργό µήκος της χορδής όπως
λουµε. Αν Μ, είναι το ενεργό µήκος της χορδής
άνω καβαλάρη ∆), τότε οι αποστάσεις των τάστων από το Α,
διαιρώντας συνεχώς µε τον αριθµό 1,05945
 

Σχήµα 32 ,Οι αποστάσεις για την τοποθέτηση 

Η ταστιέρα, εκτός των άλλων, ενισχύει και την αντίσταση του
µάνικου στην κάµψη που ασκούν οι χορδές. Το πάχος της ποικίλει από

ραξη της ταστιέρας και η τοποθέτηση των τάστων

Αφού σηµειώσουµε τη θέση του κάτω καβαλάρη (Α), µετράµε την
απόσταση µέχρι εκεί που αρχίζει το µάνικο (L). 

Η χάραξη της ταστιέρας ήταν για τους παραδοσιακούς
επτασφράγιστο µυστικό. Ο υπολογισµός των θέσεων των τάστων
το πιο εύκολο σηµείο στην κατασκευή ενός µπαγλαµά.  

Στο µπουζούκι, οι µουσικοί, θέλουν το τελευταίο τάστο, µέσ
να είναι το 18ο (πρώτο διάστηµα στο σκάφος το 2ο λα). Άρα, όπως 

δούµε παρακάτω, το ενεργό µήκος της χορδής (από καβαλάρη σε καβα
18. 

∆ηλαδή, αν η απόσταση του κάτω καβαλάρη από το ΜΙ8 (18
τότε το ενεργό µήκος της χορδής θα είναι M=LX1,8280.

Στο µπαγλαµαδάκι για να ισχύσει αυτό θα πρέπει να έχουµε
ενεργό µήκος χορδής και µεγάλο µήκος ηχείου. Π.χ. 34 cm χορδή και 18 
ηχείο, αν ο καβαλάρης τοποθετηθεί στο 1/3 του µήκους του ηχείου.

Ανάλογα υπολογίζουµε και όποιο τάστο επιθυµούµε να
Φυσικά αν αγνοήσουµε αυτόν τον περιορισµό, µπορούµε να 

ορίσουµε το µέγεθος του ηχείου και το ενεργό µήκος της χορδής όπως
, είναι το ενεργό µήκος της χορδής (από κάτω καβαλάρη

οι αποστάσεις των τάστων από το Α,
ας συνεχώς µε τον αριθµό 1,05945 ως εξής: 

Οι αποστάσεις για την τοποθέτηση των  τάστων  

Η ταστιέρα, εκτός των άλλων, ενισχύει και την αντίσταση του 
µάνικου στην κάµψη που ασκούν οι χορδές. Το πάχος της ποικίλει από 

η τοποθέτηση των τάστων 

Αφού σηµειώσουµε τη θέση του κάτω καβαλάρη (Α), µετράµε την 

για τους παραδοσιακούς κατασκευαστές 
ολογισµός των θέσεων των τάστων είναι ίσως 

Στο µπουζούκι, οι µουσικοί, θέλουν το τελευταίο τάστο, µέσα στο 
να είναι το 18ο (πρώτο διάστηµα στο σκάφος το 2ο λα). Άρα, όπως 

δούµε παρακάτω, το ενεργό µήκος της χορδής (από καβαλάρη σε καβα- 

∆ηλαδή, αν η απόσταση του κάτω καβαλάρη από το ΜΙ8 (18 τάστο) 
,8280. 

Στο µπαγλαµαδάκι για να ισχύσει αυτό θα πρέπει να έχουµε µικρό 
χορδή και 18 cm 

ηχείο, αν ο καβαλάρης τοποθετηθεί στο 1/3 του µήκους του ηχείου. 
Ανάλογα υπολογίζουµε και όποιο τάστο επιθυµούµε να είναι στο όριο 

τόν τον περιορισµό, µπορούµε να 
ορίσουµε το µέγεθος του ηχείου και το ενεργό µήκος της χορδής όπως θε-

(από κάτω καβαλάρη Α σε 
οι αποστάσεις των τάστων από το Α, υπολογίζονται 



 

 

1ο τάστο M1 = Μ: 1,05946
2ο τάστο Μ2=Μ1:1,05945 ή
3ο τάστο Μ3= Μ2:1,05945 
4ο τάστο Μ4= Μ3:1,05945 
12ο τάστο Μ12=Μ11:1,05945

     Το 12ο τάστο, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τοποθετείται στη µέση
της απόστασης (Μ/2) κάτω καβαλάρη
οδηγός για την επανατοποθέτηση του κάτω 
από την θέση του. Το 12ο τάστο δηλαδή, απέχει εξ ίσου από τον κάτω και
από τον άνω καβαλάρη. Αν τοποθετηθεί ο κάτω καβαλάρης σε άλλη θέση,
το όργανο φαλτσάρει. 
     Την χάραξη της ταστιέρας την κάνουµε είτε πριν, είτε µετά, αφού
σουµε την ταστιέρα στο µάνικο. Είναι ευκολότερη όταν γίνεται πριν.
     Αυτή γίνεται είτε µε ευθύ, είτε µε κυκλικό πριόνι τοποθετηµένο
κτρική συσκευή της εικόνας
µεταξύ τους και κάθετες στον 

Χρησιµοποιούµε πριόνι πάχους όσο το πάχος της σφήνας του τάστου, 
µείον 0,1 mm. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουµε τόσο την σταθεροποίηση των 
τάστων πάνω στην ταστιέρα, όσο και την αντίσταση του
κάµψη. 

Μία καλή πρόταση σ
κάτω εικόνας 22. Το κυκλικό πριόνι της φωτογραφίας, µε το
διαθέτει η συσκευή, µπορεί να µετακινηθεί κάθετα στην ταστιέρα και έτσι οι 
χαράξεις να γίνουν παράλληλες µεταξύ τους, όπως
      Σε ένα δισκοπρίονο τοποθετούµε έναν µικρό δίσκο πάχους όσο το πάχος
της σφήνας του τάστου, µείον 1/10 του πάχους του. Την ταστιέρα την ση
µαδεύουµε, την τοποθετούµε σε µία υποδοχή και την χαράζουµε µετακι
ντας την κάθετα στη γραµµή χάραξης. Το βάθος της χάραξης ρυθµίζεται
τοποθετώντας λεπτά φύλλα κάτω από την ταστιέρα.
     Την γραµµή χάραξης την ορίζει ο δίσκος ο οποίος µε τον µηχανισµό
διαθέτει κινείται µπρός πίσω, κάθετα στη ταστιέρα.
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Εικόνα 22, Κυκλικό πριόνι, στιγµιότυπο χάραξης ταστιέρας 

= Μ: 1,059465 ή Μ1=ΜΧ0,9439 
ή Μ2=ΜΧ0,8909 
 ή Μ3=ΜΧ0,8409 
 κ.ο.κ. 

1,05945 ή Μ12=ΜΧ0,5 

Το 12ο τάστο, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τοποθετείται στη µέση
της απόστασης (Μ/2) κάτω καβαλάρη-άνω καβαλάρη και χρησιµεύει ως
οδηγός για την επανατοποθέτηση του κάτω καβαλάρη, όταν µετακινείται
από την θέση του. Το 12ο τάστο δηλαδή, απέχει εξ ίσου από τον κάτω και
από τον άνω καβαλάρη. Αν τοποθετηθεί ο κάτω καβαλάρης σε άλλη θέση,

Την χάραξη της ταστιέρας την κάνουµε είτε πριν, είτε µετά, αφού
σουµε την ταστιέρα στο µάνικο. Είναι ευκολότερη όταν γίνεται πριν.

Αυτή γίνεται είτε µε ευθύ, είτε µε κυκλικό πριόνι τοποθετηµένο
κτρική συσκευή της εικόνας 22. Οι χαράξεις πρέπει να είναι 
µεταξύ τους και κάθετες στον κεντρικό άξονα της ταστιέρας.

Χρησιµοποιούµε πριόνι πάχους όσο το πάχος της σφήνας του τάστου, 
Με τον τρόπο αυτό ενισχύουµε τόσο την σταθεροποίηση των 

τάστων πάνω στην ταστιέρα, όσο και την αντίσταση του µάνικου στην 

Μία καλή πρόταση στη χάραξη της ταστιέρας είναι και αυτή της
. Το κυκλικό πριόνι της φωτογραφίας, µε το

διαθέτει η συσκευή, µπορεί να µετακινηθεί κάθετα στην ταστιέρα και έτσι οι 
χαράξεις να γίνουν παράλληλες µεταξύ τους, όπως απαιτείται.

Σε ένα δισκοπρίονο τοποθετούµε έναν µικρό δίσκο πάχους όσο το πάχος
της σφήνας του τάστου, µείον 1/10 του πάχους του. Την ταστιέρα την ση
µαδεύουµε, την τοποθετούµε σε µία υποδοχή και την χαράζουµε µετακι

την κάθετα στη γραµµή χάραξης. Το βάθος της χάραξης ρυθµίζεται
τοποθετώντας λεπτά φύλλα κάτω από την ταστιέρα. 

Την γραµµή χάραξης την ορίζει ο δίσκος ο οποίος µε τον µηχανισµό
διαθέτει κινείται µπρός πίσω, κάθετα στη ταστιέρα. 

, Κυκλικό πριόνι, στιγµιότυπο χάραξης ταστιέρας  

Το 12ο τάστο, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τοποθετείται στη µέση 
άνω καβαλάρη και χρησιµεύει ως 

καβαλάρη, όταν µετακινείται 
από την θέση του. Το 12ο τάστο δηλαδή, απέχει εξ ίσου από τον κάτω και 
από τον άνω καβαλάρη. Αν τοποθετηθεί ο κάτω καβαλάρης σε άλλη θέση, 

Την χάραξη της ταστιέρας την κάνουµε είτε πριν, είτε µετά, αφού κολλή-
σουµε την ταστιέρα στο µάνικο. Είναι ευκολότερη όταν γίνεται πριν. 

Αυτή γίνεται είτε µε ευθύ, είτε µε κυκλικό πριόνι τοποθετηµένο στην ηλε- 
 παράλληλες 

κεντρικό άξονα της ταστιέρας. 
Χρησιµοποιούµε πριόνι πάχους όσο το πάχος της σφήνας του τάστου, 

Με τον τρόπο αυτό ενισχύουµε τόσο την σταθεροποίηση των 
µάνικου στην 

τη χάραξη της ταστιέρας είναι και αυτή της παρα-
. Το κυκλικό πριόνι της φωτογραφίας, µε το µηχα-νισµό που 

διαθέτει η συσκευή, µπορεί να µετακινηθεί κάθετα στην ταστιέρα και έτσι οι 
απαιτείται. 

Σε ένα δισκοπρίονο τοποθετούµε έναν µικρό δίσκο πάχους όσο το πάχος 
της σφήνας του τάστου, µείον 1/10 του πάχους του. Την ταστιέρα την ση- 
µαδεύουµε, την τοποθετούµε σε µία υποδοχή και την χαράζουµε µετακινώ-

την κάθετα στη γραµµή χάραξης. Το βάθος της χάραξης ρυθµίζεται 

Την γραµµή χάραξης την ορίζει ο δίσκος ο οποίος µε τον µηχανισµό που 



 

 

       Οι δυνάµεις που αναπτύσσονται στην ταστιέρα και οφείλονται στη δια- 
φορά πάχους µεταξύ της σφήνας, του τάστου και της εγκοπής στην ταστιέ-
ρα, είναι αντίθετες στη δύναµη καµπύλωσης του µάνικου, που οφείλεται 
στην τάση των χορδών. 

 

 

     Πριν τοποθετήσουµε τα τάστα, σηµαδεύουµε πάνω στη ταστιέρα τους 
οδηγούς στο τρίτο, πέµπτο, έβδοµο, δέκατο, δωδέκατο κ.λπ. διάστηµα. 
Οι οδηγοί αυτοί είναι συνήθως λευκού χρώµατος και ποικίλου σχήµατος. 

Η τοποθέτηση του τάστου στην εγκοπή γίνεται, είτε χτυπώντας µε 
ένα µικρό σφυράκι ,είτε πιέζοντάς τα µηχανικά. 

3.6.2  Η διαµόρφωση των τάστων 
 
Μετά την τοποθέτηση των τάστων (Α του επόµενου σχήµατος), η ελεύ- 
θερη επιφάνεια της ταστιέρας πλανιάρεται (Β). 

Αυτό επιτυγχάνεται λιµάροντας συγχρόνως ή κατά οµάδας όλα τα 
τάστα µε λίµα µεγάλης επιφάνειας. Αυτό µπορεί επίσης να γίνει και µε 
ένα τεµάχιο πλανιαρισµένου ξύλου, στην επιφάνεια του οποίου έχουµε 
σταθεροποιήσει (κολλήσει), γυαλόχαρτο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 33, Εικονική αναπαράσταση δυνάµεων που ασκούνται στην ταστιέρα κατά την τοποθέτηση τάστων 

Εικόνα 23, Μονοκόµµατο τάστο µπαγλαµά πριν την τεµάχισή του 



 

 

Με την επεξεργασία αυτή, όλες οι επιφάνειες των τάστων

ζονται και εξοµαλύνονται οι µικρές διαφορές ύψους που ενδεχό

Κύπτουν κατά την τοποθέτησή τους
 

 
 
 

 Είναι σηµαντική διαδικασία διότι, αφενός µεν, προστατεύει το όργανο
από την υγρασία, αφετέρου δε, συµµετέχει καθοριστικά στη διαµόρφωση 
του ηχοχρώµατος. Αυτή γίνεται σε ξηρό περιβάλλον, χωρίς
σκόνες. 
        Πριν περάσουµε το λούστρο, λειαίνουµε την επιφάνειά του 
διαδοχικά µε λεπτότερα γυαλόχαρτα, έως ό
εντελώς λεία. 
        Παλαιότερα το λουστράρισµα γινόταν µε γοµαλάκα. Αυτή υπάρχει
εµπόριο σε µορφή λεπτών φύλλων, που διαλύονται εύκολα σε οινόπνευµα. 
Με τη βοήθεια υφασµάτινης µπάλας απλώνεται πάνω στην
οργάνου. Αφού στεγνώσει τρίβεται µε πολύ λεπτό γυαλόχαρτο.

Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται τρεις ως τέσσερις φορές µε
βολή δύο-τριών ηµερών για το στέγνωµα.
        Σήµερα, ο κατασκευαστής µουσικών οργάνων έχει να διαλέξει από µία
µεγάλη ποικιλία λούστρων που υπάρχουν στην αγορά.

Μετά το λουστράρισµα ακολουθεί η στίλβωση (γυάλισµα) του οργάνου. 
Αυτή γίνεται µε ειδικό ύφασµα µετά την επάλειψη του οργάνου µε
κερί. 

 

     Αυτές αποτελούν το µέσον που ταλαντώνεται και παράγει ηχητικά 
κύµατα (ήχο). Αυτό γίνεται µετατρέποντας την ενέργεια που παίρνει από το
χέρι µας, µέσω της πένας, σε ηχητικά κύµατα..

Σχήµα 34, Εικονική ένδειξη ευθυγράµµισης τάστων πάνω στην ταστιέρα

Με την επεξεργασία αυτή, όλες οι επιφάνειες των τάστων

και εξοµαλύνονται οι µικρές διαφορές ύψους που ενδεχό

Κύπτουν κατά την τοποθέτησή τους. 

3.7 Λούστρο 
 

Είναι σηµαντική διαδικασία διότι, αφενός µεν, προστατεύει το όργανο
από την υγρασία, αφετέρου δε, συµµετέχει καθοριστικά στη διαµόρφωση 
του ηχοχρώµατος. Αυτή γίνεται σε ξηρό περιβάλλον, χωρίς 

Πριν περάσουµε το λούστρο, λειαίνουµε την επιφάνειά του 
διαδοχικά µε λεπτότερα γυαλόχαρτα, έως ότου γίνει η επιφάνειά του 

Παλαιότερα το λουστράρισµα γινόταν µε γοµαλάκα. Αυτή υπάρχει
εµπόριο σε µορφή λεπτών φύλλων, που διαλύονται εύκολα σε οινόπνευµα. 
Με τη βοήθεια υφασµάτινης µπάλας απλώνεται πάνω στην επιφάνεια του 
οργάνου. Αφού στεγνώσει τρίβεται µε πολύ λεπτό γυαλόχαρτο.

Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται τρεις ως τέσσερις φορές µε
τριών ηµερών για το στέγνωµα. 

Σήµερα, ο κατασκευαστής µουσικών οργάνων έχει να διαλέξει από µία
λούστρων που υπάρχουν στην αγορά. 

Μετά το λουστράρισµα ακολουθεί η στίλβωση (γυάλισµα) του οργάνου. 
Αυτή γίνεται µε ειδικό ύφασµα µετά την επάλειψη του οργάνου µε

3.8 Χορδές 
 

Αυτές αποτελούν το µέσον που ταλαντώνεται και παράγει ηχητικά 
κύµατα (ήχο). Αυτό γίνεται µετατρέποντας την ενέργεια που παίρνει από το
χέρι µας, µέσω της πένας, σε ηχητικά κύµατα.. 

, Εικονική ένδειξη ευθυγράµµισης τάστων πάνω στην ταστιέρα

Με την επεξεργασία αυτή, όλες οι επιφάνειες των τάστων ευθυγραµµί-

και εξοµαλύνονται οι µικρές διαφορές ύψους που ενδεχόµενα προ- 

 

Είναι σηµαντική διαδικασία διότι, αφενός µεν, προστατεύει το όργανο 
από την υγρασία, αφετέρου δε, συµµετέχει καθοριστικά στη διαµόρφωση 

 υγρασία και 

Πριν περάσουµε το λούστρο, λειαίνουµε την επιφάνειά του οργάνου 
του γίνει η επιφάνειά του 

Παλαιότερα το λουστράρισµα γινόταν µε γοµαλάκα. Αυτή υπάρχει στο 
εµπόριο σε µορφή λεπτών φύλλων, που διαλύονται εύκολα σε οινόπνευµα. 

επιφάνεια του 
οργάνου. Αφού στεγνώσει τρίβεται µε πολύ λεπτό γυαλόχαρτο. 

Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται τρεις ως τέσσερις φορές µε παρεµ-

Σήµερα, ο κατασκευαστής µουσικών οργάνων έχει να διαλέξει από µία 

Μετά το λουστράρισµα ακολουθεί η στίλβωση (γυάλισµα) του οργάνου. 
Αυτή γίνεται µε ειδικό ύφασµα µετά την επάλειψη του οργάνου µε ειδικό 

Αυτές αποτελούν το µέσον που ταλαντώνεται και παράγει ηχητικά 
κύµατα (ήχο). Αυτό γίνεται µετατρέποντας την ενέργεια που παίρνει από το  

, Εικονική ένδειξη ευθυγράµµισης τάστων πάνω στην ταστιέρα 



 

 

Κατασκευάζονται από µέταλλο και από συνθετικές ύλες (πλαστικό).
Στο µπαγλαµαδάκι χρησιµοποιούµε τις χορδές του µπουζουκιού ή
µαντολίνου. 
         Το ένα άκρο της χορδής σταθεροποιείται στον χορδοκράτη και το 
άλλο σε κλειδί που περιστρεφόµενο κατάλληλα αυξ
τάνυσης της χορδής. Αν τώρα διεγείρουµε τη χορ
συγχρόνως µε όλους τους εξής τρόπους:

 

 

Αναλυτικά όµως έχουµε τους εξής τρόπους:

 
 

         Με την ίδια διαδικασία παράγονται και οι επόµενοι αρµονικοί. Το 
σηµείο διέγερσης της χορδής είναι καθοριστικό για τις αρµονικές που θα 
παραχθούν. ∆ιέγερση κοντά στο καβαλάρη δίνει µεταλλικό ήχο
τερες αρµονικές περιττής τάξεως), ενώ προς 
σιότερο ηχόχρωµα. 

Αν η θεµελιώδης η βασική
από τον παρακάτω τύπο όπου 
τάση της χορδής, ρ η πυκνότητα της και δ η διάµετρος της.

 

Σχήµα 35, Όλες οι πιθανές ταλαντώσεις µιας τεντωµένης χορδής

Σχήµα 36, Αναλυτικοί τρόποι ταλαντώσεις µιας τεντωµένης χορδής

ν

Κατασκευάζονται από µέταλλο και από συνθετικές ύλες (πλαστικό).
παγλαµαδάκι χρησιµοποιούµε τις χορδές του µπουζουκιού ή

Το ένα άκρο της χορδής σταθεροποιείται στον χορδοκράτη και το 
στρεφόµενο κατάλληλα αυξοµειώνει

Αν τώρα διεγείρουµε τη χορδή αυτή, θα πάλλεται 
τους εξής τρόπους: 

Αναλυτικά όµως έχουµε τους εξής τρόπους: 

Με την ίδια διαδικασία παράγονται και οι επόµενοι αρµονικοί. Το 
διέγερσης της χορδής είναι καθοριστικό για τις αρµονικές που θα 

∆ιέγερση κοντά στο καβαλάρη δίνει µεταλλικό ήχο
περιττής τάξεως), ενώ προς το  της χορδής δίνει

θεµελιώδης η βασική συχνότητα είναι ν, αυτή προσδιορίζεται
από τον παρακάτω τύπο όπου L το µήκος της χορδής που πάλλεται, 
τάση της χορδής, ρ η πυκνότητα της και δ η διάµετρος της. 

 

 

, Όλες οι πιθανές ταλαντώσεις µιας τεντωµένης χορδής

, Αναλυτικοί τρόποι ταλαντώσεις µιας τεντωµένης χορδής
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Κατασκευάζονται από µέταλλο και από συνθετικές ύλες (πλαστικό). 
παγλαµαδάκι χρησιµοποιούµε τις χορδές του µπουζουκιού ή του 

Το ένα άκρο της χορδής σταθεροποιείται στον χορδοκράτη και το 
οµειώνει τη δύναµη 

δή αυτή, θα πάλλεται 

Με την ίδια διαδικασία παράγονται και οι επόµενοι αρµονικοί. Το 
διέγερσης της χορδής είναι καθοριστικό για τις αρµονικές που θα 

∆ιέγερση κοντά στο καβαλάρη δίνει µεταλλικό ήχο (περισσό- 
της χορδής δίνει πλου-

, αυτή προσδιορίζεται 
το µήκος της χορδής που πάλλεται, F η 

 

 

, Όλες οι πιθανές ταλαντώσεις µιας τεντωµένης χορδής 

, Αναλυτικοί τρόποι ταλαντώσεις µιας τεντωµένης χορδής 



 

 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τον προηγούµενο τύπο

 
1. Η θεµελιώδης συχνότητα ν είναι αντιστρόφως ανάλογη του µήκους 
της χορδής. Αυτό σηµαίνει ότι αν όλα τα άλλα µεγέθη είναι
κοντύτερες χορδές παράγουν οξύτερους ήχους.

 
2. Η θεµελιώδης συχνότητα είναι ανάλογη της τάσεως 
    Για σταθερά τα υπόλοιπα µεγέθη όσο τεντώνουµε τη χορδή
ται ο ήχος. 
 
3. Η θεµελιώδης συχνότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη της
δ της χορδής. Λεπτότερες χορδές παράγουν οξύτερους ήχους.

 
4. Η θεµελιώδης συχνότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη της 
τας ρ της χορδής. Ελαφρύτερες χορδές παράγουν οξύτερους ήχους.

       
 
 
 
       Στο µπαγλαµαδάκι το ενεργό µήκος της χορδής ξεκινά από τα 33 
µισό του µπουζουκιού) και φθάνει έως 39,5 
ργούσε προβλήµατα σε µουσικό µε χοντρά δάχτυλα, λόγω των στενών
διαστηµάτων που προκύπτουν. 
που ασκείται στο όργανο λόγω χορδών, είναι σχετικά χαµη

Αν όµως θέλουµε πιο ευρύχωρα διαστήµατα, αυξάνουµε το ενεργό
µήκος οριακά έως τα 39-39,5 
η πιθανότητα να σκεβρώσει το όργανο.Αν παραδείγµατος χάρην θέλουµε 
δύναµη τάνυσης F για ενεργό
Προσθέτουµε δηλαδή ακόµη

 περίπου της δύναµης τάνυσης (τεντώµατος) από τα 33 
 
 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τον προηγούµενο τύπο

Η θεµελιώδης συχνότητα ν είναι αντιστρόφως ανάλογη του µήκους 
της χορδής. Αυτό σηµαίνει ότι αν όλα τα άλλα µεγέθη είναι
κοντύτερες χορδές παράγουν οξύτερους ήχους. 

Η θεµελιώδης συχνότητα είναι ανάλογη της τάσεως 
Για σταθερά τα υπόλοιπα µεγέθη όσο τεντώνουµε τη χορδή

Η θεµελιώδης συχνότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη της
Λεπτότερες χορδές παράγουν οξύτερους ήχους.

Η θεµελιώδης συχνότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη της 
της χορδής. Ελαφρύτερες χορδές παράγουν οξύτερους ήχους.

Στο µπαγλαµαδάκι το ενεργό µήκος της χορδής ξεκινά από τα 33 
µισό του µπουζουκιού) και φθάνει έως 39,5 cm. Μήκος 33 cm
ργούσε προβλήµατα σε µουσικό µε χοντρά δάχτυλα, λόγω των στενών
διαστηµάτων που προκύπτουν. Όµως µε αυτό το ενεργό µήκος, η
που ασκείται στο όργανο λόγω χορδών, είναι σχετικά χαµηλή.

Αν όµως θέλουµε πιο ευρύχωρα διαστήµατα, αυξάνουµε το ενεργό
39,5 cm. Τότε όµως η τάση αυξάνεται όπως και

η πιθανότητα να σκεβρώσει το όργανο.Αν παραδείγµατος χάρην θέλουµε 
για ενεργό µήκος 33 cm, θέλουµε 1,26 F για τα 37 

Προσθέτουµε δηλαδή ακόµη 
περίπου της δύναµης τάνυσης (τεντώµατος) από τα 33 cm

 

 
 
 
 
 
 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τον προηγούµενο τύπο είναι: 

Η θεµελιώδης συχνότητα ν είναι αντιστρόφως ανάλογη του µήκους L 
της χορδής. Αυτό σηµαίνει ότι αν όλα τα άλλα µεγέθη είναι σταθερά , 

Η θεµελιώδης συχνότητα είναι ανάλογη της τάσεως F της. 
Για σταθερά τα υπόλοιπα µεγέθη όσο τεντώνουµε τη χορδή οξύνε-

Η θεµελιώδης συχνότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη της διαµέτρου 
Λεπτότερες χορδές παράγουν οξύτερους ήχους. 

Η θεµελιώδης συχνότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη της πυκνότη-    
της χορδής. Ελαφρύτερες χορδές παράγουν οξύτερους ήχους. 

Στο µπαγλαµαδάκι το ενεργό µήκος της χορδής ξεκινά από τα 33 cm (το 
cm θα δηµιου-

ργούσε προβλήµατα σε µουσικό µε χοντρά δάχτυλα, λόγω των στενών 
Όµως µε αυτό το ενεργό µήκος, η τάση 

λή. 
Αν όµως θέλουµε πιο ευρύχωρα διαστήµατα, αυξάνουµε το ενεργό 

Τότε όµως η τάση αυξάνεται όπως και 
η πιθανότητα να σκεβρώσει το όργανο.Αν παραδείγµατος χάρην θέλουµε 

για τα 37 cm. 

cm στα 37 cm. 



 

 

            Όταν χτυπήσουµε µε την πένα τη χορδή ενός µουσικού οργάνου, 
αυτή πάλλεται κατά τους τρόπους που 
χορδών και παράγει τη θεµελιώδη συχνότητα συν τις αρµονικές της.

Το σηµείο που χτυπάει η πένα τη χορδή (κοντά στον καβαλάρη
µακριά από τον καβαλάρη) προσδιορίζει επίσης και ποιες αρµονικές
παράγονται. 

Όλες οι αρµονικές συχνότ
δής µεταφέρονται µέσω του καβαλάρη στο καπάκι και από εκεί στο σώµα
του οργάνου, στον περιβάλλοντα αέρα και στον αέρα που υπάρχει εντός
του ηχείου. 

Τόσο ο αέρας που περικλείεται στο ηχείο, όσο και το σώµα του
οργάνου, ενισχύουν την ένταση κάποιων συχνοτήτων που είναι και οι
συχνότητες συντονισµού των. Εκτός αυτού όµως το καπάκι και το
σώµα του οργάνου ενισχύουν, σε µικρότερο βαθµό, όλες τις παραγό
µενες συχνότητες από τις χορδές. Αυτό οφείλεται στην µεταφορά των
ταλαντώσεων των χορδών σε αυτά λόγω συνάφειας των µε τις χορδές.
Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ένταση τους λόγω µεγαλύτερης επι
φάνειας συνάφειας µε τον περιβάλλοντα αέρα.

Το σώµα του οργάνου δέχεται τις ταλαντώσεις τόσο µέσω της συνέχειάς
του µε το καπάκι, όσο και µέσω του άνω καβαλάρη (ανοικτές χορδές) ή
των τάστων που πιέζονται οι χορδές κατά το παίξιµο του.

Στις χαµηλές και µεσαίες συχνότητες αφορά κυρίως το φάσµα συ
χνοτήτων ενός µουσικού οργάνου. Οι χαµηλές ενισχύονται κυρίως από
τους συντονισµούς κατά Helmholtz
από τους συντονισµούς του σώµατος του οργάνου.

Πρακτικά συµµετέχουν στο ηχόχρωµα ενός µουσικού οργάνου οι
αρµονικές εκείνες που έχουν ένταση πάνω από 40 
Αυτό σηµαίνει πως το ηχόχρωµα εξαρτάται και από το χώρο. ∆ηλαδή χα
µηλή στάθµη θορύβου συνεπάγεται περισσότερες αντιληπτές αρµονικές
και άρα πλουσιότερο ηχόχρωµα.

Ως ποιότητα στο ηχόχρωµα ενός µουσικού οργάνου εννοούµε την
ικανότητα του µουσικού οργάνου να ενισχύει τη
µονικών (περιγράφεται παρακάτω) που είναι σύµφωνες (2η, 3η, 4η, 5η, 6η
και όλες τις άρτιες πάνω από την 6η).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
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Όταν χτυπήσουµε µε την πένα τη χορδή ενός µουσικού οργάνου, 

πάλλεται κατά τους τρόπους που περιγράψαµε στο κεφάλαιο περί 
και παράγει τη θεµελιώδη συχνότητα συν τις αρµονικές της.

Το σηµείο που χτυπάει η πένα τη χορδή (κοντά στον καβαλάρη
µακριά από τον καβαλάρη) προσδιορίζει επίσης και ποιες αρµονικές

Όλες οι αρµονικές συχνότητες που παράγονται κατά το κτύπηµα της χορ
δής µεταφέρονται µέσω του καβαλάρη στο καπάκι και από εκεί στο σώµα
του οργάνου, στον περιβάλλοντα αέρα και στον αέρα που υπάρχει εντός

Τόσο ο αέρας που περικλείεται στο ηχείο, όσο και το σώµα του
γάνου, ενισχύουν την ένταση κάποιων συχνοτήτων που είναι και οι

συχνότητες συντονισµού των. Εκτός αυτού όµως το καπάκι και το
σώµα του οργάνου ενισχύουν, σε µικρότερο βαθµό, όλες τις παραγό
µενες συχνότητες από τις χορδές. Αυτό οφείλεται στην µεταφορά των
ταλαντώσεων των χορδών σε αυτά λόγω συνάφειας των µε τις χορδές.
Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ένταση τους λόγω µεγαλύτερης επι
φάνειας συνάφειας µε τον περιβάλλοντα αέρα. 

Το σώµα του οργάνου δέχεται τις ταλαντώσεις τόσο µέσω της συνέχειάς
άκι, όσο και µέσω του άνω καβαλάρη (ανοικτές χορδές) ή

των τάστων που πιέζονται οι χορδές κατά το παίξιµο του. 
Στις χαµηλές και µεσαίες συχνότητες αφορά κυρίως το φάσµα συ

χνοτήτων ενός µουσικού οργάνου. Οι χαµηλές ενισχύονται κυρίως από
Helmholtz του αέρα του ηχείου και οι µεσαίες

από τους συντονισµούς του σώµατος του οργάνου. 
Πρακτικά συµµετέχουν στο ηχόχρωµα ενός µουσικού οργάνου οι

αρµονικές εκείνες που έχουν ένταση πάνω από 40 dB (στάθµη θορύβου).
πως το ηχόχρωµα εξαρτάται και από το χώρο. ∆ηλαδή χα

µηλή στάθµη θορύβου συνεπάγεται περισσότερες αντιληπτές αρµονικές
και άρα πλουσιότερο ηχόχρωµα. 

Ως ποιότητα στο ηχόχρωµα ενός µουσικού οργάνου εννοούµε την
ικανότητα του µουσικού οργάνου να ενισχύει την ένταση όλων των αρ

(περιγράφεται παρακάτω) που είναι σύµφωνες (2η, 3η, 4η, 5η, 6η
και όλες τις άρτιες πάνω από την 6η). 
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γάνου, ενισχύουν την ένταση κάποιων συχνοτήτων που είναι και οι 

συχνότητες συντονισµού των. Εκτός αυτού όµως το καπάκι και το 
σώµα του οργάνου ενισχύουν, σε µικρότερο βαθµό, όλες τις παραγό- 
µενες συχνότητες από τις χορδές. Αυτό οφείλεται στην µεταφορά των 
ταλαντώσεων των χορδών σε αυτά λόγω συνάφειας των µε τις χορδές. 
Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ένταση τους λόγω µεγαλύτερης επι- 

Το σώµα του οργάνου δέχεται τις ταλαντώσεις τόσο µέσω της συνέχειάς 
άκι, όσο και µέσω του άνω καβαλάρη (ανοικτές χορδές) ή 
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Το σχήµα του ηχείου, το πάχος, η ποιότητα του ξύλου και η επε
ξεργασία της επιφάνειας του (π.χ. γυάλισµα ή επικάλυψη µε λεπτ
ταλλικό φύλλο εσωτερικά), επηρεάζουν την απόδοση του ηχείου.

Άλλοι παράγοντες είναι η καµπυλότητα του ηχείου και ο χηµικός
εµποτισµός του ξύλου µε διάφορες ουσίες.

Το συνολικό βάρος ενός µπαγλαµά συµµετέχει καθοριστικά στη
διαµόρφωση της ιδιοσυχνότητ

Το ηχείο του οργάνου λειτουργεί ως συνηχητής 

       Μία χορδή που πάλεται, παράγει τη θεµελιώδη συχνότητα καθώς και 
πολλαπλάσια της θεµελιώδους, τις αρµονικές της. Έτσι ακούµε συγχρόνως
τη θεµελιώδη συχνότητα ν ή 
τον τρίτο 3ν, κ.λπ. 

Είναι προφανές ότι ένταση της θεµελιώδους συχνότητας είναι µεγα
λύτερη (όχι πάντα), από τις επόµενες αρµονικές των οποίων η ένταση
ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Η παρουσία των αρµονικών είναι αυτή πο
διαµορφώνει τη χροιά ή το ηχόχρωµα.

Ηχόχρωµα ή φάσµα συχνοτήτων ή αρµονικό φάσµα
η ιδιαίτερη χροιά αυτού που τον κάνει να ξεχωρίζει από έναν άλλο ήχο
έντασης και συχνότητας (το ΝΤΟ της κιθάρας ξεχωρίζει από το ΝΤΟ
πιάνου ίδιας συχνότητας).

Ας δούµε παρακάτω πώς συµµετέχουν οι αρµονικές στη διαµόρφωση 
της χροιάς του ήχου. 

Έστω µία χορδή κουρδίζεται στο ΝΤΟ των 130,8 Hz (είναι το ΝΤΟ
τρίτης οκτάβας του πιάνου).

Η πρώτη αρµονική είναι το ΝΤΟ =130,8 
του ήχου και συνήθως είναι πιο ισχυρή (µεγαλύτερης έντασης)
άλλες. 
          Η δεύτερη αρµονική είναι πάλι ΝΤΟ αλλά µία οκτάβα οξύτερη
Hz). Αυτή προσθέτει λαµπρότητα και καθαρότητα στη θεµελιώδη.
έχει και την ίδια ένταση µε τη θεµελι
οκτάβα. 

Η τρίτη αρµονική έχει συχνότητα 392,4 
και απέχει µία οκτάβα συν ένα διάστηµα πέµπτης καθαρό από τη θεµελιώδη.

Ως γνωστό πέµπτη καθαρή απέχουν οι εξωτερικές φωνές
νης τρίφωνης συγχορδίας. Η αρ
και "γεµίζει" τον ήχο. 

Η τέταρτη αρµονική έχει συχνότητα 523,2 Hz, αντιστοιχεί στη νότα
ΝΤΟ δύο οκτάβες πάνω από τη θεµελιώδη, προσδίδει ακόµη περισσότερη
διαύγεια και λαµπρότητα και προσθέτε

Η πέµπτη αρµονική έχε

Το σχήµα του ηχείου, το πάχος, η ποιότητα του ξύλου και η επε
ξεργασία της επιφάνειας του (π.χ. γυάλισµα ή επικάλυψη µε λεπτ
ταλλικό φύλλο εσωτερικά), επηρεάζουν την απόδοση του ηχείου.

Άλλοι παράγοντες είναι η καµπυλότητα του ηχείου και ο χηµικός
εµποτισµός του ξύλου µε διάφορες ουσίες. 

Το συνολικό βάρος ενός µπαγλαµά συµµετέχει καθοριστικά στη
διαµόρφωση της ιδιοσυχνότητας συντονισµού του σώµατος του.

Το ηχείο του οργάνου λειτουργεί ως συνηχητής Helmholtz

Μία χορδή που πάλεται, παράγει τη θεµελιώδη συχνότητα καθώς και 
πολλαπλάσια της θεµελιώδους, τις αρµονικές της. Έτσι ακούµε συγχρόνως
τη θεµελιώδη συχνότητα ν ή πρώτο αρµονικό, το δεύτερο αρµονικό 2ν,

Είναι προφανές ότι ένταση της θεµελιώδους συχνότητας είναι µεγα
λύτερη (όχι πάντα), από τις επόµενες αρµονικές των οποίων η ένταση
ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Η παρουσία των αρµονικών είναι αυτή πο
διαµορφώνει τη χροιά ή το ηχόχρωµα. 

Ηχόχρωµα ή φάσµα συχνοτήτων ή αρµονικό φάσµα ενός ήχου είναι
η ιδιαίτερη χροιά αυτού που τον κάνει να ξεχωρίζει από έναν άλλο ήχο
έντασης και συχνότητας (το ΝΤΟ της κιθάρας ξεχωρίζει από το ΝΤΟ

υχνότητας). 
Ας δούµε παρακάτω πώς συµµετέχουν οι αρµονικές στη διαµόρφωση 

Έστω µία χορδή κουρδίζεται στο ΝΤΟ των 130,8 Hz (είναι το ΝΤΟ
τρίτης οκτάβας του πιάνου). 

Η πρώτη αρµονική είναι το ΝΤΟ =130,8 Hz. Αυτή προσδιορίζει το
του ήχου και συνήθως είναι πιο ισχυρή (µεγαλύτερης έντασης)

Η δεύτερη αρµονική είναι πάλι ΝΤΟ αλλά µία οκτάβα οξύτερη
Hz). Αυτή προσθέτει λαµπρότητα και καθαρότητα στη θεµελιώδη.

η µε τη θεµελιώδη προσδίδει κάτι σαν

αρµονική έχει συχνότητα 392,4 Hz αντιστοιχεί στη νότα
και απέχει µία οκτάβα συν ένα διάστηµα πέµπτης καθαρό από τη θεµελιώδη.

Ως γνωστό πέµπτη καθαρή απέχουν οι εξωτερικές φωνές
τρίφωνης συγχορδίας. Η αρµονική αυτή προσδίδει βάθος, λα

Η τέταρτη αρµονική έχει συχνότητα 523,2 Hz, αντιστοιχεί στη νότα
ΝΤΟ δύο οκτάβες πάνω από τη θεµελιώδη, προσδίδει ακόµη περισσότερη
διαύγεια και λαµπρότητα και προσθέτει και κάποια οξύτητα στον ήχο.

Η πέµπτη αρµονική έχει συχνότητα 654 Hz και είναι πολύ κοντά

Το σχήµα του ηχείου, το πάχος, η ποιότητα του ξύλου και η επε- 
ξεργασία της επιφάνειας του (π.χ. γυάλισµα ή επικάλυψη µε λεπτό µε- 
ταλλικό φύλλο εσωτερικά), επηρεάζουν την απόδοση του ηχείου. 

Άλλοι παράγοντες είναι η καµπυλότητα του ηχείου και ο χηµικός 

Το συνολικό βάρος ενός µπαγλαµά συµµετέχει καθοριστικά στη 
ας συντονισµού του σώµατος του. 

Helmholtz. 

Μία χορδή που πάλεται, παράγει τη θεµελιώδη συχνότητα καθώς και 
πολλαπλάσια της θεµελιώδους, τις αρµονικές της. Έτσι ακούµε συγχρόνως 

πρώτο αρµονικό, το δεύτερο αρµονικό 2ν, 

Είναι προφανές ότι ένταση της θεµελιώδους συχνότητας είναι µεγα-
λύτερη (όχι πάντα), από τις επόµενες αρµονικές των οποίων η ένταση 
ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Η παρουσία των αρµονικών είναι αυτή που 

ενός ήχου είναι 
η ιδιαίτερη χροιά αυτού που τον κάνει να ξεχωρίζει από έναν άλλο ήχο ίδιας 
έντασης και συχνότητας (το ΝΤΟ της κιθάρας ξεχωρίζει από το ΝΤΟ του 

Ας δούµε παρακάτω πώς συµµετέχουν οι αρµονικές στη διαµόρφωση 

Έστω µία χορδή κουρδίζεται στο ΝΤΟ των 130,8 Hz (είναι το ΝΤΟ της 

. Αυτή προσδιορίζει το ύψος 
του ήχου και συνήθως είναι πιο ισχυρή (µεγαλύτερης έντασης) από τις 

Η δεύτερη αρµονική είναι πάλι ΝΤΟ αλλά µία οκτάβα οξύτερη (261,6 
Hz). Αυτή προσθέτει λαµπρότητα και καθαρότητα στη θεµελιώδη. Όταν δε 

κάτι σαν εφφέ στην 

αντιστοιχεί στη νότα ΣΟΛ 
και απέχει µία οκτάβα συν ένα διάστηµα πέµπτης καθαρό από τη θεµελιώδη.           

Ως γνωστό πέµπτη καθαρή απέχουν οι εξωτερικές φωνές κάθε σύµφω-
µονική αυτή προσδίδει βάθος, λαµπρότητα 

Η τέταρτη αρµονική έχει συχνότητα 523,2 Hz, αντιστοιχεί στη νότα 
ΝΤΟ δύο οκτάβες πάνω από τη θεµελιώδη, προσδίδει ακόµη περισσότερη 

ι και κάποια οξύτητα στον ήχο. 
και είναι πολύ κοντά 



 

 

στο ΜΙ των 659 Hz που απέχει δύο οκτάβες συν ένα διάστηµα τρίτης µεγάλο. 
ΝΤΟ-ΜΙ-ΣΟΛ είναι οι νότες που αποτελούν την σύµφωνη-τρίφωνη 

συγχορδία ΝΤΟ µείζων. Όπως και η τρίτη αρµονική, προσθέτει πλούτο 
και λαµπρότητα στο ηχόχρωµα. 

Η έκτη αρµονική έχει συχνότητα 784,8 Hz, αντιστοιχεί στο ΣΟΛ και 
απέχει δύο οκτάβες συν µία πέµπτη καθαρή από τη θεµελιώδη. Προσθέτει δε 
οξύτητα και ένρινη χροιά. 

Η έβδοµη αρµονική έχει συχνότητα 951,6 Hz αντιστοιχεί στο ΣΙ 
ύφεση που απέχει από την θεµελιώδη δύο οκτάβες συν µία έβδοµη µικρή 
που είναι διάστηµα διάφωνο. 

Η έβδοµη καθώς και όλες οι επόµενες αρµονικές περιττής τάξης 
(9η,11η,13η, 15η, κ.λπ.) ηχούν παράφωνα µε τη θεµελιώδη και προσδίδουν 
έντονα µεταλλική χροιά, τραχύτητα, οξύτητα και σκληρότητα.  

Αντίθετα οι αρµονικές άρτιας τάξης (8η, 10η, 12η, 14η, 16η κ.λπ.) 
είναι όλες σύµφωνες µε τη θεµελιώδη και συµµετέχουν θετικά στη 
διαµόρφωση του ηχοχρώµατος. 

Το επιδιωκόµενο είναι η ένταση όλων των σύµφωνων αρµονικών να 
είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένη σε όλη την έκταση του ακουστικού 
φάσµατος του οργάνου.  
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