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- Οι βασικές αρχές λειτουργίας θα απευθύνονται στον απλό χρήστη που δεν 

είναι υποχρεωμένος να έχει επιστημονικές βάσεις και γνώσεις (ας μην ξεχνάμε 

ότι το βιβλίο απευθύνεται πρωτίστως στους μουσικούς). Αυτή η τεχνική 

πληροφορία είναι το πρώτο, κύριο μέρος του παρόντος βιβλίου, και θα 

μπορούσε κάλλιστα να είναι και το αποκλειστικό περιεχόμενό του. 

- Οι ίδιες αρχές λειτουργίας (σε ένα μεγάλο μέρος τους) θα παρουσιάζονται 

παράλληλα στο δεύτερο μέρος, σε ξεχωριστά κεφάλαια με την πρόθεση P 

(Physics) σε μεγαλύτερο βάθος και λεπτομέρειες, με τη βασική θεωρία από 

την Φυσική και τον Σιδηρομαγνητισμό, καθώς και τους κατάλληλους 

μαθηματικούς τύπους που περιγράφουν τις εν λόγω λειτουργίες. Αυτό δεν 

αποτελεί μόνο μια διαφορετική μορφή βαθύτερης πληροφόρησης και γνώσης, 

αλλά και την τεκμηρίωση της παρεχόμενης πληροφορίας επάνω σε 

επιστημονικά δεδομένα, μέσω των οποίων αποδεικνύεται η εγκυρότητά της.  

- Σε κάποια σημεία θα αναδεικνύονται θέματα (π.χ. κριτήρια επιλογής)  τα οποία 

είναι καθαρά υποκειμενικά και άπτονται του προσωπικού γούστου του 

καθενός, πέραν της επιστημονικής βάσης στην οποία στηρίζεται η λειτουργία 

τους. 

Πώς διαβάζεται το παρόν; Σίγουρα δεν είναι απαραίτητο να διαβαστεί κατευθείαν 

από την αρχή ως το τέλος, μια και δεν αποτελεί μυθιστόρημα που εμπεριέχει μια 

συνέχεια. Ως τεχνικό σύγγραμμα μπορεί να αξιοποιείται διαχρονικά σαν έντυπο 

αναφοράς, όπου ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει όποτε υπάρξει ανάγκη. Πολλά 

από τα θέματα που αναλύονται, προφανώς και θα είναι ήδη γνωστά σε αρκετούς 

αναγνώστες, ιδίως στους περισσότερο μυημένους στο τεχνικό κομμάτι της 

ηλεκτρικής κιθάρας. Μπορεί φυσικά και να διαβαστεί ανά κεφάλαιο, για όποιον 

επιθυμεί να έχει μια συνολική εικόνα για τη λειτουργία των ηλεκτρικών της κιθάρας 

ή του μπάσου του. Για κάποιον που αρκείται σε μια περισσότερο πρακτική 

προσέγγιση των φαινομένων και των μεταξύ τους σχέσεων, το πρώτο μέρος 

(κεφάλαια 1 έως 6) αρκούν. Εάν είναι επιθυμητή μια πιο βαθιά, επιστημονική 

προσέγγιση, τότε το δεύτερο μέρος (με τα αντίστοιχα κεφάλαια P2, P3, P4, P6) 

παρέχει σε βάθος την φυσική επεξήγηση και την αναγκαία μαθηματική ανάλυση, 

ωστόσο εδώ είναι αναγκαίες κάποιες γνώσεις μαθηματικών (όπως π.χ. οι 

διανυσματικές συναρτήσεις, τα ολοκληρώματα και ο διαφορικός λογισμός) για την 

πληρέστερη κατανόηση.  



 

Εικόνα 4.17. Καμπύλη συντονισμού διπήνιου με κεραμικό μαγνήτη.  

Πηγή: GAS Pickups Lab 

Στην εικ. 4.17 βλέπουμε την καμπύλη από έναν διπήνιο, παρόμοιας κατασκευής με 

αυτόν στην 4.16., αλλά με κεραμικό μαγνήτη. Σαφώς λιγότερες απώλειες, και στα 

μεσαία αλλά και στο ύψος συντονισμού. RDC = 13,5kOhms, fres=5kHz, res 

peak=5dB, output level=-12,3dB. 

 

Εικόνα 4.18. Καμπύλη συντονισμού P90 μαγνήτη/pickup. Πηγή: GAS Pickups Lab 

Στην εικ. 4.18 φαίνεται η καμπύλη ενός P90, με δύο μπάρες Α-V, και τις 

αναμενόμενες αντίστοιχες απώλειες (και σε εύρος μεσαίων, αλλά και στο ύψος 

συντονισμού), αλλά και αρκετά υψηλή ένταση (λόγω του σχήματος του πηνίου). 

RDC = 8kOhms, fres=6,5kHz, res peak=3,5dB, output level=-9,5dB. 



5.4. Συνδεσμολογία περισσότερων μαγνητών/pickups. 

Σε όργανα με περισσότερους από έναν μαγνήτη/pickup, υπάρχει η δυνατότητα 

επιλογής της λειτουργίας όχι μόνο ενός, αλλά και ταυτόχρονα περισσότερων 

μαγνητών. Η σύνδεση συνήθως είναι παράλληλη, δηλ. οι δύο έξοδοι των 

μαγνητών/pickup συνδέονται μαζί σε μια κοινή έξοδο (hot output, όπως τα πηνία 

του διπήνιου στην παράλληλη συνδεσμολογία, εικ. 5.8. δεξιά), ενώ οι άλλες δύο 

έξοδοι γειώνονται. Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις με σειριακή σύνδεση (π.χ. 

Telecaster με 4θέσιο επιλογέα).  

Κι εδώ έχουμε μια αντίστοιχη λειτουργία, αναφορικά με τις συχνότητες που 

περνάνε στο συνολικό σήμα εξόδου, όπως με τα πηνία των διπήνιων (κεφ. 5.3.). Η 

διαφορά εδώ έγκειται αφενός μεν στην απόσταση των μαγνητών/pickups (άρα, και 

των πηνίων τους) μεταξύ τους, αφετέρου στο ότι εδώ οι μαγνήτες/pickups δεν είναι 

κατ’ ανάγκη με αντίθετη πολικότητα (όπως τα πηνία του διπήνιου), οπότε οι 

συχνότητες που ενισχύονται είναι αυτές που έχουν κυματισμό με την ίδια διεύθυνση 

πάνω και από τους δύο μαγνήτες.  

Στους διπήνιους έχουμε απόσταση πηνίων (μετρημένη στα κέντρα των πηνίων) 

1,8cm  στους κανονικούς και περίπου 0,9cm στους πιο στενούς διπήνιους (single 

sized humbuckers). Μεταξύ διαφορετικών μαγνητών/pickups στο ίδιο όργανο 

έχουμε μεγαλύτερη απόσταση (5,8cm μεταξύ γειτονικών μαγνητών/pickups στην 

Strat, 10,5cm στις Tele, LP, ES, και αντίστοιχες, 11cm σε power strats με δύο 

διπήνιους, κ.ο.κ.). Εδώ διαφοροποιείται αρκετά το φάσμα συχνοτήτων που 

συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό σήμα, σε σχέση με τα πηνία στον διπήνιο. Αυτό 

διότι με την μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των πηνίων δύο γειτονικών 

μαγνητών/pickups, έχουμε μεγαλύτερα μήκη κύματος (και αντίστοιχα χαμηλότερες 

συχνότητες) που δεν περνάνε, όπως και πολλές από τις αρμονικές τους. Στην εικόνα 

5.11. βλέπουμε το σχηματικό μιας τέτοιας περίπτωσης. Εδώ, η συγκεκριμένη 

συχνότητα δεν περνάει στο συνολικό εύρος του σήματος εξόδου, διότι τα κύματα 

είναι με αντίθετη φορά επάνω από κάθε μαγνήτη/pickup. 

Δεν είναι εύκολος ο μαθηματικός υπολογισμός σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα 

και με μόλις 2 μαγνήτες. Στην περίπτωση δύο μαγνητών στις θέσεις με απόσταση 

1/4 και 1/16 από τη γέφυρα (π.χ. neck & bridge σε μια Tele ή μια LP), η θεμελιώδης, 

καθώς και οι αρμονικές 2η, 3η, 9η, 10η, 11η, 17η, και 19η θα περάσουν ενισχυμένες 

στο τελικό σήμα, ενώ οι 5η, 6η, 7η, 8η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η δεν θα περάσουν.  


