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1. Ειςαγωγή 

Το Audacity είναι ζνα μουςικό λογιςμικό θχογράφθςθσ και επεξεργαςίασ ιχου το οποίο προςφζρεται δωρεάν αφοφ 

είναι ελεφκερου κϊδικα (open source) δθλαδι δθμιουργικθκε και αναπτφςςεται με τθ ςυμβολι πολλϊν χρθςτϊν 

με ςκοπό να προςφζρεται δωρεάν. Το λογιςμικό διατίκεται ςε εκδόςεισ για Microsoft Windows, Mac OS X και 

Linux. Το κατζβαςμά του μπορεί να γίνει από τθν ιςτοςελίδα http://audacity.sourceforge.net/.  

Στισ ςθμειϊςεισ αυτζσ κα αςχολθκοφμε με τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ ζκδοςθσ 1.3.13, που είναι θ πιο πρόςφατθ 

ζκδοςθ. 

http://audacity.sourceforge.net/
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2. Περιγραφή του βαςικού παραθύρου του Audacity. 

 

Εικόνα 1 

1. Transport Bar (Play, Record, 

Pause κλπ) 

2. Βαςικι εργαλειοκικθ με 

εργαλεία επεξεργαςίασ 

3. Ενδείξεισ ςιματοσ ειςόδου / 

εξόδου 

4. Ζνταςθ αναπαραγωγισ 

5. Στάκμθ ειςόδου 

6. Ζξοδοσ κάρτασ ιχου 

7. Ρθγι θχογράφθςθσ / είςοδοσ 

κάρτασ ιχου (πχ μικρόφωνο) 

8. Τφποσ Καναλιοφ Stereo / Mono 

(ςυνικωσ επιλζγουμε Mono) 

9. Μεγζκυνςθ /  Σμίκρυνςθ 

10. Ταχφτθτα αναπαραγωγισ 

11. υκμίςεισ παραμζτρων Καναλιοφ 

12. Στερεοφωνικό κανάλι (δυο 

ςυνδεδεμζνεσ κυματομορφζσ) 

13. Μονοφωνικό κανάλι 

14. Κανάλι Ετικζτασ 

15. Χρονικό ςθμείο ζναρξθσ επιλογισ 

16. Χρονικό ςθμείο λιξθσ επιλογισ ι 

διάρκεια επιλογισ 

17. Χρονικό ςθμείο αναπαραγωγισ ι 

θχογράφθςθσ

3. Προετοιμαςία και εκτέλεςη ηχογράφηςησ 

1. Επιλζγουμε τθν πθγι ειςόδου από όπου κα θχογραφιςουμε (εικόνα 2). Η πιο 

ςυνθκιςμζνθ πθγι είναι ζνα μικρόφωνο. Στθν  εικόνα βλζπουμε ότι υπάρχουν 

διάφορεσ είςοδοι από τισ κάρτεσ ιχου που διακζτει ο ςυγκεκριμζνοσ υπολογιςτισ. 
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Εικόνα 2 

2. Επιλζγουμε τον τφπο του καναλιοφ αν κα είναι Mono ι Stereo. Συνικωσ αυτι θ 

επιλογι πρζπει να είναι “Mono” εκτόσ και αν κζλουμε να θχογραφιςουμε με 

κάποια ςτερεοφωνικι τεχνικι που προχποκζτει τθ χριςθ ειδικοφ μικροφϊνου ι 

ηεφγουσ μικροφϊνων, ι αν κα θχογραφιςουμε εςωτερικά από κάποια ιςτοςελίδα 

για παράδειγμα. 

3. Ζλεγχοσ ςτάκμθσ ειςόδου: για να ενεργοποιιςουμε τον μετρθτι και τθν εποπτεία 

του ςιματοσ πρζπει να κάνουμε δεξί κλικ ςτθν επιφάνεια του δείκτθ και να 

προβοφμε ςτισ αντίςτοιχεσ ενζργειεσ (βλ εικόνα 3). Η ρφκμιςθ τθσ ζνταςθσ πρζπει 

να είναι τζτοια ϊςτε να ζχουμε δυνατό ςιμα, χωρίσ να υπάρχει θ παραμόρφωςθ 

που ςυμβαίνει όταν το ςιμα υπερβεί τθν μζγιςτθ ζνδειξθ. Η ζνταςθ του ςιματοσ 

ρυκμίηεται από τθν ςτάκμθ ειςόδου (εικόνα 1 αρ.5). 

 
Εικόνα 3 

4. Ζναρξθ θχογράφθςθσ από το κουμπί “Record” . Η θχογράφθςθ ξεκινά ςε ζνα 

καινοφριο κανάλι από το ςθμείο όπου βρίςκεται το cursor. Μποροφμε να 

μετακινιςουμε το cursor κάνοντασ κλικ ςε όποιο ςθμείο κζλουμε. Αν κζλουμε να 

θχογραφιςουμε ςε ζνα υπάρχον κανάλι τότε πρζπει να κάνουμε κλικ ςτο κανάλι 

αυτό και ςτθ ςυνζχεια να ενεργοποιιςουμε τθν θχογράφθςθ από το κουμπί 

“Record”  ζχοντασ πατθμζνο το κουμπί “Shift” ςτο πλθκτρολόγιο. 

5. Τερματιςμόσ θχογράφθςθσ από το κουμπί “Stop”  

6. Επανάλθψθ βθμάτων 2-4 για πρόςκεςθ θχογραφιςεων (τεχνικι overdubbing).  

4. Ηχογράφηςη από ιςτοςελίδα ςτο πρόγραμμα 

Με το Audacity ςτουσ περιςςότερουσ υπολογιςτζσ (υπάρχουν μερικζσ εξαιρζςεισ) 

μποροφμε να θχογραφιςουμε κατευκείαν από κάποια ιςτοςελίδα όπωσ για 

παράδειγμα το ΥouΤube.  

Για να θχογραφιςουμε από κάποια ιςτοςελίδα ακολουκοφμε τα πιο κάτω βιματα 

πολλά από τα οποία είναι τα ίδια με τθν θχογράφθςθ από μικρόφωνο (βλ. πιο πάνω). 
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1. Επιλζγουμε ωσ πθγι ειςόδου (εικόνα 2) τθν εςωτερικι θχογράφθςθ θ οποία μπορεί να 

ζχει διάφορα ονόματα, όπωσ “Stereo Mix”, “Internal recording”, “What U Hear” κ.ο.κ.,  

ανάλογα με τον υπολογιςτι μασ. 

2. Επιλζγουμε ωσ τφπο καναλιοφ το Stereo αφοφ ςυνικωσ το υλικό ςτο διαδίκτυο 

βρίςκεται ςε ςτερεοφωνικι μορφι. 

3. Ζλεγχοσ ςτάκμθσ ειςόδου: αφοφ ενεργοποιιςουμε τθν αναπαραγωγι του υλικοφ που 

κα θχογραφιςουμε (πχ βίντεο από το διαδίκτυο) επιςτρζφουμε ςτο Audacity για να 

ελζγξουμε και να ρυκμίηουμε τθ ςτάκμθ ειςόδου. Αν είναι αναγκαίο μποροφμε να 

αλλάξουμε τθν ζνταςθ αναπαραγωγισ του βίντεο μζςα από τθν ιςτοςελίδα όπωσ 

κάνουμε ςυνικωσ. 

4. Ετοιμάηουμε το υλικό που κα θχογραφιςουμε ϊςτε να μποροφμε να το ξεκινιςουμε 

άμεςα από το ςθμείο που επικυμοφμε. 

5. Ξεκινοφμε τθν θχογράφθςθ ςτο Audacity και αμζςωσ τθν αναπαραγωγι του υλικοφ από 

το browser μασ. 

6. Πταν τελειϊςουμε πατάμε “Stop” ςτο Audacity και αποκθκεφουμε ι εξάγουμε ςε mp3 

αφοφ αφαιρζςουμε τυχόν περιττό υλικό. 

5. Επεξεργαςία κύματοσ και εκτέλεςη των βαςικών 

λειτουργιών 

 
Εικόνα 4 
 
Πίνακασ 1 

A/A Λειτουργία - Περιγραφή Εκτζλεςη 

1 Διαγραφι Καναλιοφ Κλικ ςτο κουμπί “Χ”  ςτθν περιοχι 

ρυκμίςεων καναλιοφ (εικόνα 4) 

2 Σιγι (Mute) Καναλιοφ – Σταματά να 

ακοφεται το κανάλι ενϊ ακοφγονται τα 

υπόλοιπα  

Κλικ ςτο κουμπί “Σιγι”  ςτθν περιοχι 

ρυκμίςεων καναλιοφ (εικόνα 4) 

3 Σόλο Καναλιοφ – Σταματοφν να 

ακοφγονται τα άλλα κανάλια για να 

ακουςτεί μόνο το ςυγκεκριμζνο κανάλι 

Κλικ ςτο κουμπί “Solo”  ςτθν περιοχι 

ρυκμίςεων καναλιοφ (εικόνα 4) 

4 Volume – Αυξομείωςθ τθσ ζνταςθσ του 

καναλιοφ 

Σφρουμε το αντίςτοιχο slider ςτθν περιοχι 

ρυκμίςεων καναλιοφ (εικόνα 4) 

5 Panning (Στερεοφωνικι ιςορροπία 

δεξιά - αριςτερά) 

Σφρουμε το αντίςτοιχο slider ςτθν περιοχι 

ρυκμίςεων καναλιοφ (εικόνα 4) 

6 Άνοιγμα Audacity project ι ειςαγωγι 

αρχείων ιχου (mp3, wav) ςτο 

Menu->Αρχείο->Άνοιγμα (ctrl-O) 

Menu->Αρχείο->Import->Audio (ctrl-shift-I) 
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πρόγραμμα 

7 Αποκικευςθ Audacity project (για να 

μποροφμε να επεξεργαςτοφμε ςτο 

μζλλον τα διάφορα κανάλια 

ξεχωριςτά). Δθμιουργείται ζνα αρχείο 

και ζνασ φάκελοσ που περιλαμβάνει τα 

δεδομζνα και είναι απαραίτθτοσ για 

τθν λειτουργία του αρχείου.  

Menu->Αρχείο->Αποκικευςθ εργαςίασ 

(ctrl-S) 

8 Εξαγωγι του αποτελζςματοσ ςε αρχείο 

mp3 ι wav (για να μποροφμε να το 

χρθςιμοποιιςουμε οπουδιποτε να το 

δθμοςιεφςουμε ι να το ςτείλουμε ςε 

email. Για εξαγωγι mp3 χρειάηεται να 

κατεβάςετε το lame mp3 encoder.) 

Menu->Αρχείο->Εξαγωγι 

 

9 Επιλογι ολόκλθρου καναλιοφ Διπλό κλικ ςτθν κυματομορφι 

10 Επιλογι τμιματοσ καναλιοφ Κάνουμε κλικ και ςζρνουμε 

11 Αλλαγι ορίων επιλογισ Μετακινοφμε το cursor ςτθν αρχι θ το 

τζλοσ τθσ επιλογισ μζχρι να μετατραπεί ςε 

χζρι (το cursor), κάνουμε κλικ και ςζρνουμε 

12 Οριςμόσ ςθμείου ζναρξθσ 

αναπαραγωγισ ι θχογράφθςθσ 

Κάνουμε μονό κλικ ςτο ςθμείο που 

κζλουμε για να πάει εκεί ο δείκτθσ και 

πατάμε το αντίςτοιχο κουμπί 

13 Ζναρξθ / Τερματιςμόσ αναπαραγωγισ 

και τερματιςμόσ θχογράφθςθσ 

Space 

14 Ζναρξθ θχογράφθςθσ R ι Shift-R (για πρόςκετθ εγγραφι ςε 

κανάλι που είδθ υπάρχει) 

15 Αντιγραφι Menu->Επεξεργαςία->Αντιγραφι (ctrl-C) 

16 Επικόλλθςθ Menu->Επεξεργαςία->Επικόλλθςθ (ctrl-V) 

17 Ρερικοπι (διαγράφει ότι είναι ζξω το 

επιλεγμζνο τμιμα ςε ζνα κανάλι) 

Menu->Επεξεργαςία->Ρερικοπι (ctrl-T) 

18 Αντιγραφι επικόλλθςθ από ζνα ςθμείο 

ςε άλλο ςθμείο ςτο ίδιο ι ςε 

διαφορετικό κανάλι (δεν επιτρζπεται θ 

αντιγραφι από ςτζρεο ςε μόνο κανάλι)  

1. Επιλογι τμιματοσ καναλιοφ 

2. Αντιγραφι (ctrl-C) 

3. Κλικ ςτο ςθμείο όπου κα γίνει θ 

μεταφορά (ίδιο θ άλλο κανάλι) 

4. Επικόλλθςθ (ctrl-V) 

19 Διαγραφι (διαγράφει το επιλεγμζνο 

τμιμα μετακινϊντασ αριςτερά  το 

υπόλοιπο μζροσ που ζπεται) 

Menu->Επεξεργαςία->Διαγραφι (ctrl-K) 

20 Διαχωριςμόσ - Διαγραφι (διαγράφει το 

επιλεγμζνο τμιμα, κάνοντασ 

διαχωριςμό, χωρίσ να μετακινιςει  το 

υπόλοιπο μζροσ) 

Menu->Επεξεργαςία->Διαχωριςμόσ 

Διαγραφι (ctrl-alt-K) 

21 Silence Audio (μετατρζπει το 

επιλεγμζνο μζροσ ςε ςιγι) 

Menu->Επεξεργαςία->Silence Audio (ctrl-L) 
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22 Διαχωριςμόσ (διαχωρίηει ζνα κανάλι ςε 

τμιματα)  

Menu->Επεξεργαςία->Διαχωριςμόσ (ctrl-I) 

23 Spit New (μεταφζρει το επιλεγμζνο 

τμιμα ενόσ καναλιοφ ςε ζνα καινοφριο 

κανάλι ςτο ίδιο χρονικό ςθμείο)   

Menu->Επεξεργαςία->Spit New (ctrl-alt-I) 

24 Duplicate (αντιγράφει το επιλεγμζνο 

τμιμα ενόσ καναλιοφ ςε ζνα καινοφριο 

κανάλι ςτο ίδιο χρονικό ςθμείο)   

Menu->Επεξεργαςία->Duplicate (ctrl-D) 

25 Join (ςυνδζει ςε ζνα κανάλι διαδοχικά 

διαχωριςμζνα τμιματα αφοφ πρϊτα 

τα κακορίςουμε με επιλογι) 

Menu->Επεξεργαςία->Join (ctrl-J) 

26 Δθμιουργία καινοφριου καναλιοφ  

(χωρίσ να γίνει θχογράφθςθ) 

Menu->Κανάλια->Add New->(επιλογι 

τφπου καναλιοφ) 

27 Δθμιουργία Τόνου (δθμιουργεί ζνα 

τόνο αφοφ επιλζξουμε το είδοσ, τθν 

κυματομορφι, τθ ςυχνότθτα, το 

πλάτοσ/ ζνταςθ, και τθ διάρκειά του) 

Κλικ/επιλογι τμιματοσ ςτο κανάλι 

εφαρμογισ ι καμία επιλογι για 

δθμιουργία ςε νζο κανάλι και μετά 

Menu->Ενεργοποίθςθ->Τόνοσ 

29 Δθμιουργία τόνων τθλεφϊνου (DTMF) Κλικ/επιλογι τμιματοσ ςτο κανάλι 

εφαρμογισ ι καμία επιλογι για 

δθμιουργία ςε νζο κανάλι και μετά  

Menu->Ενεργοποίθςθ->DTMF tones 

(γράφουμε τον τθλεφωνικό αρικμό, 

κακορίηουμε τθ διάρκεια των ιχων και τθσ 

ςιγισ που παρεμβάλλεται μεταξφ των ιχων 

και πατοφμε “Εντάξει”) 

30 Δθμιουργία Θορφβου (δθμιουργεί ζνα 

κόρυβο με επιλογι ανάμεςα ςε τρείσ 

τφπουσ κορφβου) 

Κλικ/επιλογι τμιματοσ ςτο κανάλι 

εφαρμογισ ι καμία επιλογι για 

δθμιουργία ςε νζο κανάλι και μετά  

Menu->Ενεργοποίθςθ->Noise (Λευκόσ, οη, 

Καφζ) 

31 Δθμιουργία ςιγισ Κλικ/επιλογι τμιματοσ ςτο κανάλι 

εφαρμογισ ι καμία επιλογι για 

δθμιουργία ςε νζο κανάλι και μετά  

Menu->Ενεργοποίθςθ->Silence 

(κακορίηουμε τθ διάρκεια και πατοφμε 

“Εντάξει”) 

32 Δθμιουργία καναλιοφ με μετρονόμο Menu->Ενεργοποίθςθ->Click Track 

33 Εφαρμογι κάποιου εφζ από το 

αντίςτοιχο menu (βλζπε κεφάλαιο 7) 

Επιλζγουμε το κανάλι ι τα κανάλια και το 

τμιμα  ι τα τμιματα όπου κα εφαρμοςτεί 

το εφζ και ςτθ ςυνζχεια επιλζγουμε 

Menu->Εφζ->(Επιλογι από τθ λίςτα) 

34 Μεγζκυνςθ / Σμίκρυνςθ (κατά μικοσ)  (ctrl-1 / ctrl-2) 

35 Ρροςαρμογι ςτο παράκυρο 

(προςαρμόηει τθ μεγζκυνςθ ϊςτε κατά 

Menu->Ρροβολι-> Ρροςαρμογι ςτο 

παράκυρο (ctrl-F) 
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μικοσ να εμφανίηεται όλθ θ διάρκεια 

ενόσ project ςτθν οκόνθ)  

36 Κάκετθ Ρροςαρμογι (προςαρμόηει το 

πλάτοσ των καναλιϊν ϊςτε να 

εμφανίηονται όλα ςτθν οκόνθ) 

Menu->Ρροβολι->Κάκετθ Ρροςαρμογι 

(ctrl-shift-F) 

37 Mixer Board (ειδικό παράκυρο για 

μίξθ) 

Menu->Ρροβολι-> Mixer Board 

 

6. Κύρια εργαλειοθήκη 

 
Εικόνα 5 

1. Εργαλείο επιλογήσ: είναι το εργαλείο που χρθςιμοποιοφμε ςτισ πλείςτεσ των 

περιπτϊςεων. Με αυτό επιλζγουμε το ςθμείο όπου κα ξεκινιςουμε μια 

θχογράφθςθ ι τθν αναπαραγωγι. Επίςθσ επιλζγουμε το υλικό το οποίο κα 

επεξεργαςτοφμε με οποιοδιποτε τρόπο.  

2. Εργαλείο πορείασ ζνταςησ: με το εργαλείο αυτό μποροφμε να κακορίςουμε τθν 

πορεία τθσ ζνταςθ κάκε καναλιοφ ξεχωριςτά. Κάνουμε κλικ για να δθμιουργιςουμε 

ςθμεία διαφοροποίθςθσ τθσ ζνταςθσ και τα τραβάμε πάνω κάτω για να 

κακορίςουμε τθν ζνταςθ ςε αυτά τα ςθμεία. Η ζνταςθ διαφοροποιείται ςταδιακά 

από τα ςθμεία αυτά μζχρι τα προθγοφμενα και επόμενα ςθμεία. 

3. Εργαλείο ςχεδίαςησ: Η χριςθ του εργαλείου αυτοφ είναι ςπάνια. Μποροφμε να 

αλλάξουμε τθν κυματομορφι μόνο όταν ζχουμε κάνει πολλι μεγζκυνςθ.  

4. Εργαλείο προβολήσ: Κάνουμε εφκολα μεγζκυνςθ (με κλικ) ι ςμίκρυνςθ (shift-Κλικ). 

5. Εργαλείο χρονικήσ μετατόπιςησ: με το εργαλείο αυτό μποροφμε να μετακινιςουμε 

ζνα κανάλι ι διαχωριςμζνο τμιμα κάποιου καναλιοφ χρονικά (δεξιά ι αριςτερά) 

6. Κατάςταςη πολυεργαλείου: ςυνδυάηει τισ λειτουργίεσ όλων το πιο πάνω 

εργαλείων ςε ζνα εργαλείο. Για πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ανατρζξτε ςτθν ιςτοςελίδα 

http://manual.audacityteam.org/man/Talk:Multi-Tool . 

7. Εφαρμογή εφέ 

Το Audacity διακζτει μια μεγάλθ ςυλλογι από εφζ τα οποία μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε 

οποιοδιποτε κανάλι ι τμιμα καναλιοφ κζλουμε. Αρκεί να επιλζξουμε το κανάλι ι τα 

κανάλια και το τμιμα  ι τα τμιματα όπου κα εφαρμοςτεί το εφζ και ςτθ ςυνζχεια να πάμε 

ςτο Μενοφ “Εφζ”, να επιλζξουμε το εφζ που επικυμοφμε και να δϊςουμε εντολι για τθν 

εφαρμογι του (ςυνικωσ “Εντάξει”) ρυκμίηοντασ πρϊτα τισ διακζςιμεσ παραμζτρουσ (αν 

υπάρχουν). Σε πολλά από τα εφζ υπάρχει θ επιλογι “Ρροεπιςκόπθςθ” για να ακοφςουμε το 

αποτζλεςμα πριν τθν εφαρμογι.  

http://manual.audacityteam.org/man/Talk:Multi-Tool


© Κωνςταντίνοσ Χριςτοφόρου 2011 

σελ. 8 

Ριο κάτω περιγράφονται τα πιο βαςικά εφζ. 

Fade In / Fade out 

Το εφζ είναι καλό για πολλζσ εφαρμογζσ όπωσ για παράδειγμα τθν ζναρξθ με ςταδιακι 

αφξθςθ τθσ ζνταςθσ ςτθν αρχι  ενόσ μουςικοφ αποςπάςματοσ ι το τελείωμά του με 

ςταδιακι μείωςθ τθσ ζνταςθσ. 

Εφαρμογι: Απλά επιλζγουμε το υλικό πάνω ςτο οποίο κα εφαρμόςουμε το εφζ και 

επιλζγουμε το εφζ από το ομϊνυμο μενοφ. 

Αλλαγή Ρυθμού (επιβράδυνςη – επιτάχυνςη) 

Κατάλλθλο για τθν επιβράδυνςθ μουςικϊν κομματιϊν για ςκοποφσ μελζτθσ ςε πιο αργό 

tempo χωρίσ αυτό να επθρεάηει το τονικό φψοσ.  

Εφαρμογι: Επιλζγουμε το υλικό και επιλζγουμε το εφζ από το μενοφ. Στθ ςυνζχεια με το 

slider κακορίηουμε το ποςοςτό επιτάχυνςθσ ι επιβράδυνςθσ και το εφαρμόηουμε κάνοντασ 

προεπιςκόπθςθ αν επικυμοφμε. 

Αλλαγή Τόνου 

Κατάλλθλο για αλλαγι τθσ κλίμακασ ενόσ κομματιοφ για ςκοποφσ μελζτθσ ι δθμιουργίασ 

θχθτικοφ εφζ. Αλλαγζσ μερικϊν θμιτονίων δεν αλλοιϊνουν τθ χροιά ςε ενοχλθτικό βακμό 

ςε αντίκεςθ με πιο μεγάλεσ αλλαγζσ που προςφζρονται περιςςότερο για τθ δθμιουργία 

κάποιου θχθτικοφ εφζ μζςω τθσ αλλοίωςθσ ςτθ χροιά. 

Εφαρμογι: Επιλζγουμε το υλικό και επιλζγουμε το εφζ από το μενοφ. Κακορίηουμε το 

μζγεκοσ τθσ αλλαγισ είτε ςε θμιτόνια είτε ςε ποςοςτό και το εφαρμόηουμε κάνοντασ 

προεπιςκόπθςθ αν επικυμοφμε. 

 

Αναςτροφή Χρονική 

Μποροφμε να το χρθςιμοποιιςουμε ωσ θχθτικό εφζ ςε δθμιουργικζσ εργαςίεσ. Επίςθσ 

προςφζρεται για τθν αναηιτθςθ ι τθν προςκικθ αντίςτροφων μθνυμάτων ςε 

θχογραφιςεισ τραγουδιϊν. 

Εφαρμογι: Απλά επιλζγουμε το υλικό πάνω ςτο οποίο κα εφαρμόςουμε το εφζ και 

επιλζγουμε το εφζ από το ομϊνυμο μενοφ. 

Ενίςχυςη 

Μια από τισ πιο χριςιμεσ λειτουργίεσ του προγράμματοσ. Επιτρζπει τθν ενίςχυςθ ι τθν 

μείωςθ τθσ ζνταςθσ ςτο υλικό που επικυμοφμε. 

Εφαρμογι: Επιλζγουμε το υλικό και ακολοφκωσ το εφζ από το μενοφ. Κακορίηουμε ςε 

decibel τον επικυμθτό βακμό ενίςχυςθσ ι μείωςθσ (αρνθτικό πρόςθμο) χρθςιμοποιϊντασ 

το slider ι καταχωρϊντασ τον υπό μορφι αρικμοφ ςτο πεδίο ενίςχυςθ.  

Ηχώ 

Ηχϊ ονομάηεται το εφζ με το οποίο ςε κάποιο επιλεγμζνο θχθτικό υλικό προςτίκενται 

επαναλιψεισ του υλικοφ αυτοφ με χρονικι κακυςτζρθςθ και με ςταδιακι εξαςκζνθςθ ςε 

κάκε επανάλθψθσ. Το εφζ αυτό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί δθμιουργικά με πολλοφσ 

τρόπουσ. 
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σελ. 9 

 
Εικόνα 6 

Εφαρμογι: Επιλζγουμε το υλικό και επιλζγουμε το εφζ από το μενοφ. Η διάρκεια τθσ 

επιλογισ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ γιατί το υλικό τθσ επιλογισ κα επαναλθφκεί όςο 

διαρκεί θ επιλογι και μζχρι να εξαςκενιςει ι μζχρι να τελειϊςει θ επιλογι. Η παράμετροι 

του εφζ είναι ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ (ςε δευτερόλεπτα) που κακορίηει τθν απόςταςθ 

μεταξφ των διαδοχικϊν επαναλιψεων και ο παράγοντασ φκοράσ που κακορίηει τθν 

εξαςκζνθςθ κάκε επανάλθψθσ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ. Πςο πιο μικρόσ είναι αυτόσ ο 

αρικμόσ τόςο πιο γριγορα γίνεται θ εξαςκζνθςθ. Μεγάλοσ παράγοντασ φκοράσ (κοντά ςτο 

1 ι μεγαλφτεροσ) πολφ πικανόν να δθμιουργιςει παραμόρφωςθ λόγω υπερβολικισ 

ζνταςθσ.  

Ραρόμοιο εφζ με τθν θχϊ αλλά με κάποιεσ επιπλζον παραμζτρουσ είναι το delay που 

περιλαμβάνεται επίςθσ ςτο μενοφ εφζ. 

Ιςοςτάθμιςη (Equalizer/EQ) 

Η ιςοςτάκμιςθ ςυχνοτιτων είναι θ πιο ςυνθκιςμζνθ μορφι επεξεργαςίασ ιχου. Ορίηεται 

ωσ θ διαδικαςία του κακοριςμοφ τθσ ςτάκμθσ ζνταςθσ  των διαφόρων ςυχνοτιτων ι 

περιοχϊν ςυχνοτιτων του θχθτικοφ ςιματοσ. Με άλλα λόγια, με τθν ιςοςτάκμιςθ 

ςυχνοτιτων μποροφμε να ενιςχφςουμε ι να μειϊςουμε τθν ενζργεια που ζχει ζνα θχθτικό 

ςιμα ςτισ διάφορεσ περιοχζσ ςυχνοτιτων του ακουςτικοφ φάςματοσ. Μερικοί από τουσ πιο 

βαςικοφσ λόγουσ χριςθσ τθσ ιςοςτάκμιςθσ ςυχνοτιτων είναι οι εξισ: 

 Για να διορκϊςουμε τον ανεπικφμθτο χρωματιςμό που προκαλείται ςτο φάςμα 

ςυχνοτιτων από τθν καταςκευι κάποιου χϊρου (π.χ. ςτοφντιο θχογραφιςεων, 

χϊροσ ςυναυλιϊν) ϊςτε να ζχουμε πιο “φυςικό” ιχο. 

 Για να αποκαταςτιςουμε τον χρωματιςμό που προκαλοφν τα μικρόφωνα ανάλογα 

με τον τρόπο που αποδίδουν τισ διάφορεσ ςυχνότθτεσ.  

 Για να αλλοιϊςουμε δθμιουργικά τον ιχο για μουςικοφσ ι άλλουσ ςκοποφσ 

Μονάδεσ EQ ςυναντϊνται ςε μια πλθκϊρα οικιακϊν και επαγγελματικϊν ςυςκευϊν όπωσ 

τθλεοράςεισ, κινθτά τθλζφωνα, Hi-Fi, mp3 players, κονςόλεσ ιχου κακϊσ και ςτα λογιςμικά 

που αναπαράγουν ιχο ι θχογραφοφν.  

Εφαρμογι: Η ιςοςτάκμιςθ ςτο Audacity γίνεται μζςα από το μενοφ εφζ. Επιλζγουμε το 

κανάλι ι το τμιμα το οποίο κα ιςοςτακμίςουμε και ςτθ ςυνζχεια 

Μενοφ->Εφζ->Ιςοςτάθμιςη. 

Το παράκυρο τθσ ιςοςτάκμιςθ ουςιαςτικά είναι μια γραφικι παράςταςθ (εικόνα 7) όπου 

εμφανίηεται θ ενίςχυςθ ι μείωςθ ςτθν κάκε περιοχισ ςυχνοτιτων. Κάνοντασ κλικ πάνω ςτθ 

γραμμι δθμιουργοφνται μικρζσ κουκκίδεσ τισ οποίεσ μποροφμε να ςφρουμε πάνω κάτω για 

να δθμιουργοφμε τισ αλλαγζσ που επικυμοφμε ςτθν κάκε περιοχι ςυχνοτιτων. Για να 

διαγράψουμε κάποια ρφκμιςθ ςφρουμε τισ κουκκίδεσ ςτο ελάχιςτο ςθμείο (κάτω). 

Εναλλακτικά μποροφμε να ρυκμίςουμε τισ παραμζτρουσ του εφζ με τθ χριςθ ενόσ slider 

για κάκε περιοχι ςυχνοτιτων αν ενεργοποιιςουμε τθν επιλογι “Graphic EQ” ςτο κάτω 

μζροσ του παρακφρου.  
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σελ. 10 

Μόλισ τελειϊςουμε κάνουμε προεπιςκόπθςθ και εφαρμογι πατϊντασ “εντάξει”.   

 

 
Εικόνα 7 

GVerb 

Το Gverb είναι ζνα εφζ τεχνθτισ αντιχθςθσ. Αντιχθςθ ονομάηουμε το φαινόμενο που 

ςυμβαίνει ςε κλειςτοφσ χϊρουσ όπου λόγω του τεραςτίου αρικμοφ ανακλάςεων του ιχου 

πάνω ςτα διάφορα εμπόδια (τοίχουσ, πατϊματα, αντικείμενα, ανκρϊπουσ κλπ) και ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν διατιρθςθ και βακμιαία εξαςκζνθςθ του ιχου για κάποιο χρονικι 

διάρκεια. Με απλά λόγια μποροφμε να ποφμε ότι δθμιουργεί ςτον ιχο μια “ουρά” που 

εξαςκενεί ςε κάποιο χρόνο ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά του χϊρου μασ. 

Εφαρμογι: Επιλζγουμε το κανάλι ι το τμιμα όπου κα εφαρμόςουμε το εφζ και επιλζγουμε  

Μενοφ->Εφζ->Gverb. 

Στο παράκυρο του εφζ βάηουμε τθσ ρυκμίςεισ κάνοντασ προεπιςκόπθςθ για να πετφχουμε 

το επικυμθτό αποτζλεςμα και πατοφμε εντάξει. Επειδι το εφζ αυτό είναι κάπωσ δφςκολο 

ςτθν ρφκμιςι του, προτείνεται θ πιο κάτω ςελίδα όπου υπάρχουν κάποιεσ τυπικζσ 

ρυκμίςεισ για προςομοίωςθ διαφόρων χϊρων.  

http://wiki.audacityteam.org/wiki/GVerb 

Στθν εικόνα 8 εμφανίηονται οι ρυκμίςεισ για προςομοίωςθ του χϊρου “Bright, small hall”.  

 

 
Εικόνα 8 

 

http://wiki.audacityteam.org/wiki/GVerb
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σελ. 11 

8. Vocal remover: Αφαίρεςη κύριασ φωνήσ από 

ςτερεοφωνική ηχογράφηςη τραγουδιού 

Στισ ςτερεοφωνικζσ θχογραφιςεισ τραγουδιϊν είναι πολφ ςφνθκεσ θ φωνι του κφριου 

τραγουδιςτι να τοποκετείται ακριβϊσ ςτο κζντρο, δθλαδι, ακριβϊσ με τθν ίδια ζνταςθ ςτο 

δεξί και αριςτερό κανάλι. Τα υπόλοιπα όργανα και φωνζσ τοποκετοφνται ςε διάφορεσ 

περιοχζσ τθσ ςτερεοφωνικισ εικόνασ τθσ θχογράφθςθσ. 

Πταν μια θχογράφθςθ υπακοφει ςτισ πιο πάνω προχποκζςεισ, τότε είναι δυνατόν να 

αφαιρεκεί ςε ικανοποιθτικό βακμό θ κφρια φωνι από τθν υπόλοιπθ θχογράφθςθ. Για να 

γίνει αυτό πρζπει να ακολουκιςουμε τα πιο κάτω βιματα. 

1. Ειςάγουμε τθν θχογράφθςθ ςτο πρόγραμμα από τθν εντολι 

Menu->Αρχείο->Import->Audio 

2. Βεβαιωνόμαςτε ότι δεν ζχουμε κάτι επιλεγμζνο και επιλζγουμε 

Μενοφ->Εφζ->Vocal Remover 

3. Κάνουμε κλικ ςτο  κουμπί “εντάξει” για απλι εφαρμογι ςε όλο το φάςμα 

ςυχνοτιτων. Καλό είναι να επιλζξουμε κατάλλθλο εφροσ ςυχνοτιτων ϊςτε θ 

λειτουργία να εφαρμοςτεί μόνο ςτο εφροσ τθσ ανκρϊπινθσ φωνισ και κατ’ 

επζκταςθ να μθν επθρεαςτοφν κακόλου τα όργανα που παίηουν ςε χαμθλότερεσ 

κυρίωσ αλλά και ψθλότερεσ περιοχζσ. Η δυνατότθτα αυτι ενεργοποιείτε από τθν 

επιλογι “removal choice” όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 9. 

 
Εικόνα 9 

 

 


