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1 Wa
at is Audacity
Iedereen
n wil wel een
ns zelf muziek bewerken.. Daar zijn ve
eel verschille
ende dure prrogramma’s voor
v
op
de markt. Maar dankkzij Sourcefo
orge kan dit nnu ook gratiss. Dit met het programm a Audacity.
Audacityy is open‐sou
urce geluidsb
bewerkingssooftware waaarmee het mogelijk is WA
AV‐, AIFF‐, Oggg
Vorbis‐, en MP3‐bestanden te maken en te bbewerken. Audacity is be
eschikbaar vooor meerdere
ms, onder and
dere Microso
oft Windowss, Mac OS X en
e GNU/Linu
ux, en beschi kt over meerdere
platform
talen waaaronder hett Nederlandss.
Audacityy heeft filterss voor het be
ewerken vann geluid. Maaar wat Audaccity bijzondeer maakt is da
at het de
berekeningen kan uitvoeren mett een hogeree interne kwaaliteit, bijvoo
orbeeld met 32‐bit floating point.
e kunnen veerschillende
Daarnaaast kan Audaccity signalen met meerdeere kanalen bewerken, en
geluidssiignalen tegelijkertijd afge
espeeld worrden.
Bron htttp://nl.wikipeedia.org/wikki/audacity

2 Au
udacity in
nstalleren
n
Ga naar de onderstaande websitte en kies vo or uw besturingssysteem
m. Volg nadieen de stappe
en.
http://au
udacity.sourrceforge.net

3 De
e belangrrijkste kn
noppen
Pauzeren;; deze knop kan je gebruuiken om een
n opname te pauzeren off om het fraggment
te pauzeren tijdens he
et afspelen.
Door hem
m een tweede
e keer aan tee klikken beë
ëindig je het pauzeren.
Afspelen; deze knop gebruik
g
je om
m het beluistteren van een fragment tte starten.
Shift indru
ukken om he
erhaaldelijk aaf te spelen.
Stoppen; deze knop gebruik je om
m het opnemen of beluistteren te stopppen.

Naar begin springen.

Naar eind
de springen.

Opnemen
n; shift indrukken voor aaansluitend op
p te nemen.

Knippen

Haal de op
pnames weg buiten de se
electie.

Kopiëren

Laat niet horen
h
bij de sselectie.

Plakken

Ongedaan maken

Laatste op
pdracht herh
halen

Zoom in

Zoom uit

Inzoomen over heel dee pagina

Uitzoomeen over heel de pagina

4 Sporen
an werk je m
met sporen. Dit
D zijn allem
maal aparte sttukjes audio. Je kan
Wanneeer je in Audaccity werkt, da
in dit pro
ogramma maaar één stuk audio per sppoor hebben
n. Dit kan je wel
w uitbreideen door er ie
ets bij te
kleven o
of bij op te neemen. Je kan
n ook een stuuk wegsnijde
en, maar het zal altijd éénn ononderbrroken
stuk aud
dio per spoorr zijn.
Als je al één spoor heebt en je nee
emt opnieuw
w een stukje op dan zal het
h programm
ma automatiisch een
tweede sspoor aanmaaken. De verrschillende spporen komen steeds ond
der elkaar te staan.

5 Efffecten
Onder de knop ‘effeccten’ in de menubalk
m
kann u verschille
ende effecten terugvindeen. Hieronde
er zijn de
b
diege
ene die voorr zichzelf spreken.
effecten uitgelegd, behalve
Automatisch dempe
en:
Met dit eeffect kan u het volume van één of
meerderre sporen verlagen. Dit kan worden
gebruiktt om commentaarstemmen te makenn
of vertalers kunnen er
e gebruik va
an maken om
m
pronkelijke sttem uit te ze
etten.
de oorsp

Herhalen:
Je
e kan fragme
enten meerdeere keren latten
he
erhalen. Het aantal keer dat je de he
erhaling
wil
w kan je instellen met ditt effect.

Selecteeer het spoor waarvan
w
u het volume w
wilt
veranderen. Plaats er
e een nieuw audiospoor
onder. K
Kies dan "Auttomatisch de
empen".

In
nverteren:
Door het fragm
ment te inveerteren draaii je het
nderstebove
en. Geluiden boven de nu
ullijn
on
ko
omen onder de nullijn enn omgekeerd
d. Dit
he
eeft meestal geen effect op het geluid.

Bass en treble:
Hiermeee kan je lagerre of hogere frequenties
luider off zachter zettten.

Wanneer
W
je dit fragment m
mixt met een
n niet
ge
eïnverteerd fragment,
f
daan zal een identieke
au
udio zorgen voor
v
een stillte.

Compresssor:
Dit zorgtt ervoor dat heel het fraggment op dee
hele lijn hetzelfde kliinkt. De luide
e momentenn
worden dus stiller, de stille mom
menten
worden luider.

Kllik‐verwijderring:
Deze functie wordt
w
gebruiikt om storende
oorbeeld
tikken uit het fragment te halen. Bijvo
men van een ffragment van een
biij het opnem
ellpee.

Echo:
Zorgt voor een echo over heel he
et fragment.
Equalizeer:
Met dit eeffect kan je de frequenttie van het
volume m
manipuleren
n. Je kan som
mmige volum
mes
luider off zachter zettten.
Fade‐in:
Met dit eeffect kan je een fragment zacht lateen
beginnen en geleidelijk aan luide
er laten
worden.
Fade‐out:
Met dit eeffect kan je een fragment op het
einde geeleidelijk aan
n zachter late
en worden.
Glijdend
de tijdschaal / toonhoogtte:
Je kan m
met dit effectt het tempo en
e de
toonhoo
ogte wijzigen
n.

Nivelleren:
Dit is hetzelfde als compreesseren.
n:
Normaliseren
e kan hierme
ee een geluiddsbestand zo
odanig
Je
ve
ersterken of dempen datt het even ha
ard klinkt
als de norm va
an de normaalisatiefilter. Als je dit
biij een reeks geluidsbesta
g
anden doet zullen ze
allemaal onge
eveer even haard klinken.
Nyquist prom
mpt:
Hiermee kan je
j je eigen pllug‐ins make
en.
Omkeren:
Deze functie wordt
w
ook sppiegelen genoemd.
wordt dit “aj”.
Bvv. als je “ja” inspreekt, w
aulstretch:
Pa
Met
M deze funcctie kan je heet fragment
‘u
uitrekken’.

Repareren:
Verwijdeerd een kortee reeks van verwoeste
v
geluiden
n.

empo wijzige
en:
Te
Hiermee kan je
j het geluid sneller of trrager
laten gaan.

Ruis verw
wijderen:
Verwijdeerd eventuele ruis in het
geluidsb
bestand.

To
oonhoogte aanpassen:
a
Hiermee kan je
j de toon la ger of hogerr zetten.

d wijzigen:
Snelheid
Hiermeee kan je het geluid
g
snellerr of trager
laten gaaan.
Stilte afkkappen:
Al het geeluid onder een
e bepaald volume
verwijdeeren.

Ve
ersterken:
Als de geluidsopname te sstil is, kan je dit met
eze functie versterken.
v
de
Wahwah:
W
Deze functie is gebaseerd op een beke
end .
gitaargeluid van de jaren ’’70. Het zijn snelle
to
oonvariaties.

6 Op
pslaan
Er zijn tw
wee maniereen om je besttand op te sllaan.
Opslaan zodat ik hett nog verderr kan bewerkken
Dit doe jje door in dee menubalk onder
o
‘bestannd’ de knop ‘opslaan’ te kiezen. Je beestand word
dt
automattisch in de au
udacitymap op
o je compu ter opgeslaggen. Je zal he
et nog wel vaan een naam moeten
voorzien
n.
Opslaan als mp3
Wanneeer je helemaaal klaar bent met je bestaand dan moe
et je het opslaan als mp33, maar dan kan
k je
het niet meer bewerrken.
Je doet d
dit door in dee menubalk onder ‘bestaand’ de knop
p ‘exporteren
n’ te kiezen een het bestand op te
slaan.

