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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Γιώργος Παπανικολάου αναφέρει στο σύγγραμμά1 του τη μουσική τεχνολογία ως 
αναπόσπαστο στοιχείο της δουλειάς του μουσικού, γεγονός που “καθιστά απαραίτητη τη στενή 
παρακολούθηση και διαρκή ενημέρωση στα νέα επιτεύγματά της”. Πράγματι, οι γνώσεις των 
τεχνικών ηχογράφησης (αναλογικής και ψηφιακής), του εξοπλισμού και των συστημάτων ενός 
στούντιο ηχογραφήσεων, επιτρέπουν σε έναν μουσικό να τα αξιοποιήσει σε συνεργασία με 
ειδήμονες για την αποτελεσματικότερη παραγωγή ενός καλλιτεχνικού έργου. Μια τέτοια σκέψη, σε
συνδυασμό με το προσωπικό ενδιαφέρον που ήδη υπήρχε, με ώθησε να παρακολουθήσω με όρεξη 
τα μαθήματα του καθηγητή Μιχαήλ Νηστικάκη, αλλά και να συμμετέχω ενεργά σε δράσεις εντός 
και εκτός του εργαστηρίου ΤΕΧΝΕΣ. Φτάνοντας στο τελευταίο έτος σπουδών μου, αποφάσισα να 
αναλάβω ένα πρότζεκτ που θα μου έδινε την αφορμή να αποκτήσω επιπλέον εμπειρική γνώση τόσο
στην χρήση προγραμμάτων DAW (Digital Audio Workstation) όσο και VST (Virtual Studio 
Technology), καθώς επίσης και να μοιραστώ αυτά με τους φοιτητές του ΤΕΧΝΕΣ και την ευρύτερη
ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον υπεύθυνο καθηγητή Μιχαήλ Νηστικάκη για την 
υποστήριξη και την συνεχή εποπτεία αυτού του πρότζεκτ, τον υπεύθυνο λειτουργίας του 
εργαστηρίου ΤΕΧΝΕΣ, Φώτη Σακαλή, για την καθοδήγησή του, αλλά και τον εξωτερικό 
συνεργάτη Γιώργο Παπαδόπουλο για τη σημαντική συμβολή του μέσω ατελείωτων ωρών 
συνομιλίας. 

1 Πρόκειται για το σύγγραμμα “Τεχνολογία Ηχογραφήσεων” (UNIVERSITY STUDIO PRESS: 1991).



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στον τρόπο 
οργάνωσης του πρότζεκτ. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής του DAW (Digital 
Audio Workstation) που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και των ελεύθερων πρόσθετων λογισμικών που 
αφορά η εργασία αυτή. Στη συνέχεια, επεξηγείται ο τρόπος διαμόρφωσης του δεύτερου μέρους, το 
οποίο αποτελεί και το κύριο σκέλος της γραπτής εργασίας. Περιλαμβάνει υπομνήματα και 
συνοδεύεται από ηχητικά αρχεία και άλλα συνημμένα. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τη 
συγκεντρωμένη παράθεση της βιβλιογραφίας. 



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η οργάνωση του παρόντος πρότζεκτ έγινε σε συνεννόηση με τον  υπεύθυνο καθηγητή 
Μιχαήλ Νηστικάκη και  τον υπεύθυνο λειτουργίας του Εργαστηρίου ΤΕΧΝΕΣ, Φώτη Σακαλή, 
προκειμένου να αξιοποιηθεί με ευκολία η ψηφιακή βιβλιοθήκη από τους φοιτητές του εργαστηρίου.
Ξεκίνησε με την επιλογή του προγράμματος Reaper ως το βασικό DAW, καθώς πρόκειται για ένα 
πρόγραμμα εύκολο στην χρήση και με ελεύθερη πρόσβαση στο πλαίσιο απεριόριστης δοκιμαστικής
περιόδου χρήσης που παρέχουν οι σχεδιαστές του. Η απόφαση αυτή καθόρισε στη συνέχεια το 
δεύτερο κριτήριο επιλογής των πρόσθετων λογισμικών – ύστερα από αυτό της ελεύθερης διάθεσης 
– που ήταν η συμβατότητα όλων με το επιλεγμένο DAW. 

Συγκεντρώθηκε μια λίστα από είκοσι πρόσθετα λογισμικά (Plugins) διαφόρων ειδών, τα 
οποία αποτελούσαν εκ των προτέρων αντικείμενα ενδιαφέροντος του εργαστηρίου ΤΕΧΝΕΣ, 
συμβατά με το επιλεγμένο πρόγραμμα Reaper, καθώς και με άλλα. Από τα είκοσι παραλείφθηκε το 
ένα (dblue Glitch 2 από το http://illformed.org/), διότι ύστερα από σύντομη διαδικτυακή έρευνα και
απόπειρα εγκατάστασής του, έγινε αντιληπτή η πιθανότητα δυσλειτουργίας του υπολογιστή ή του 
πρόσθετου λογισμικού. Έτσι, στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα δεκαεννέα 
δοκιμασμένα πρόσθετα λογισμικά.

Υπάρχουν σύντομα υπομνήματα με διαθέσιμες εικόνες με αρίθμηση και σύντομη περιγραφή
ορισμένων βασικών ρυθμίσεων, που εξυπηρετούν την γρήγορη εξοικείωση του χρήστη με το 
καθένα από τα πρόσθετα λογισμικά. Επιπλέον, παρατίθεται ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος για την 
εγκατάστασή τους, αλλά και μια σύντομη αξιολόγηση ως προς τον χειρισμό και την 
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του κάθε λογισμικού στα επιλεγμένα ηχητικά αποσπάσματα 
(αναφέρεται παρακάτω). Τα υπομνήματα ταξινομούνται αλφαβητικά κατά είδος και η πρόσβαση σε
αυτά μπορεί να γίνει γρήγορα μέσω των περιεχομένων (στην ψηφιακή προβολή της εργασίας). 

Τέλος, σημαντικό μέρος του παρόντος πρότζεκτ αποτέλεσε η δημιουργία ηχητικών 
παραδειγμάτων για τη δοκιμή των πρόσθετων λογισμικών και την μετέπειτα διαμόρφωση των 
σύντομων αξιολογήσεων. Επιλέχθηκαν 4 μουσικά κομμάτια, ηχογραφημένα πολυκαναλικά και 
διαθέσιμα στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της Cambridge Music Technology με τίτλο “Mixing Secrets 
For The Small Studio – Additional Resources”2 . Κριτήρια επιλογής τους αποτέλεσαν κυρίως το 
είδος του εφέ που αφορά το κάθε λογισμικό και φυσικά, το προσωπικό γούστο. Προτιμήθηκαν τα 
ίδια μουσικά αποσπάσματα για ίδιου είδους εφέ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η μεταξύ τους 
σύγκριση σε περίπτωση που κάποιος το επιθυμεί (με εξαίρεση στην κατηγορία των “Equalizer”, 
όπου και χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό μουσικό κομμάτι σε συγκεκριμένο πρόσθετο λογισμικό, 
καθώς το τελευταίο αξιοποιείται κυρίως σε master tracks). Κάθε ηχητικό παράδειγμα περιέχει ένα 
απόσπασμα περίπου 20 δευτερολέπτων, το οποίο ακούγεται δύο φορές, την πρώτη προ εφαρμογής 
του επιλεγμένου για δοκιμή λογισμικού και την δεύτερη κατόπιν εφαρμογής του. Τα ηχητικά 
παραδείγματα είναι συνολικά δεκαοχτώ, αφού δύο από τα εξεταζόμενα λογισμικά (SPAN, YouLean
Loudness Meter) δεν επιδρούν στον ήχο. Ταξινομούνται αλφαβητικά κατά είδος σε αναλογία με τα 
υπομνήματα.

2 https://www.cambridge-mt.com/ms/mtk/#Acoustic  

http://illformed.org/
https://www.cambridge-mt.com/ms/mtk/#Acoustic


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

COMPRESSOR

TDR Kotelnikov (Tokyo Dawn Records):

Free download link: https://www.tokyodawn.net/tdr-kotelnikov/

1. THRESHOLD (dB) 

2. PEAK CREST (dB): ρύθμιση της ισορροπίας στην εφαρμογή των ρυθμίσεων “Release Peak” και
  “Release RMS”. 

3. SOFT KNEE (dB): η αύξησή του ομαλοποιεί την αύξηση του Ratio γύρω από το Κατώφλι 
Ενεργοποίησης/ Threshold (μείωση της κλίσης της καμπύλης).

4. RATIO (0.0:0) 

5. ATTACK (ms) 

6. RELEASE PEAK (ms): η λειτουργία του ενεργοποιείται σε σχέση με τις κορυφές ή τα 
        μεταβατικά του ηχητικού αρχείου.

7. RELEASE RMS (ms): η λειτουργία του πραγματοποιείται σαν ενιαία “περιβάλλουσα” της 
      κυματομορφής που δημιουργεί συνολικά το ηχητικό αρχείο (λειτουργία 
      κατ’ αναλογία του ανθρώπινου αυτιού).

https://www.tokyodawn.net/tdr-kotelnikov/


8. Gain Reduction (dB): αναλόγως τη ρύθμιση “Ratio”, απεικονίζει τη μείωση της έντασης στα 
    σημεία που συμπιέζεται το σήμα (αρ. κλικ στον τίτλο: δυνατότητα 
    αλλαγής της απεικόνισης σε “Total Gain” για επιπλέον βοήθεια στη 
    ρύθμιση “Make Up Gain”).

9. MAKEUP (dB): εξισορροπεί τη μείωση της έντασης στα σημεία που ενεργοποιείται ο 
        συμπιεστής. 

10. DRY MIX (dB): εξισορρόπηση ανεπεξέργαστου(dry) και επεξεργασμένου(wet) σήματος.

11. OUTPUT GAIN (dB)

12. DELTA: η ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής καθιστά δυνατή την ακρόαση μόνο του 
         σήματος που βρίσκεται υπό συμπίεση σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του φίλτρου.

13. LOW FREQ RELAX: δυνατότητα δημιουργίας φίλτρου High Pass, προκειμένου ο 
       συμπιεστής να επιδρά λιγότερο στις χαμηλές συχνότητες (π.χ. ενός 

              kick drum, bass drum κλπ.). Περιλαμβάνει ρύθμιση κλίσης της καμπύλης
       (“SLOPE”: dB/octave) του High Pass φίλτρου και επιλογής της 
       συχνότητας (“FREQ”: Hz) από την οποία ξεκινά το φίλτρο. 

14. STEREO SENSITIVITY (%): δυνατότητα ρύθμισης μόνο στη λειτουργία Stereo. Στα 
        μικρότερα ποσοστά το stereo σήμα συγκεντρώνεται στο κέντρο, 
        ενώ στα μεγαλύτερα “απλώνεται” σε μια πιο πλήρη 
        στερεοφωνική αίσθηση (αυτή η ρύθμιση “κλειδώνει” τη 
        λειτουργία του συμπιεστή στο κανάλι με τη μεγαλύτερη 
        ένταση).

Αξιολόγηση

Πρόκειται για έναν συμπιεστή εύκολο και γρήγορο στο χειρισμό του, με ομαλές μεταβάσεις στον 
ήχο, έτσι ώστε να μην αποσπά την προσοχή του ακροατή. Διαθέτει χρήσιμες επιπλέον ρυθμίσεις 
(βλ. Νο 6, Νο7, Νο 13 και Νο 14 στο Υπόμνημα) για την επεξεργασία του ήχου, προκειμένου να 
εξισορροπήσει τη συμπίεση στο σήμα χωρίς να “επιβαρύνει” στοιχεία του ηχητικού περιεχομένου 
που δεν πρέπει. 



DELAY/REVERB

ValhallaSupermassive (Valhalla):

Free download link: https://valhalladsp.com/shop/reverb/valhalla-supermassive/

1. MIX (%): εξισορρόπηση ανεπεξέργαστου(dry) και επεξεργασμένου(wet) σήματος.

2. WIDTH (%): ρύθμιση εύρους του stereo σήματος (100% → maximum width, 0% → mono, 
   -100% → αίσθηση ότι ο ήχος περιστρέφεται αριστερόστροφα) 

3. DELAY (ms): ελέγχει το μήκος της μεγαλύτερης γραμμής “καθυστέρησης” στο δίκτυο 
    καθυστέρησης της ανάδρασης (το εφέ αυτό και η ακρόαση της επίδρασής του στο 
    ηχητικό σήμα επηρεάζονται άμεσα από τις ρυθμίσεις των παραμέτρων “Mode” 
    και “Warp”).

4. WARP (%): επηρεάζει την παράμετρο “Delay”. Μπορεί να μετατρέψει τον ήχο από απλή ηχώ σε 
            πλούσια αντήχηση.

https://valhalladsp.com/shop/reverb/valhalla-supermassive/


5. FEEDBACK (%): ελέγχει την ποσότητα της ανάδρασης γύρω από το Delay στο δίκτυο 
           καθυστέρησης της ανάδρασης. Μεγαλύτερες τιμές οδηγούν σε μεγαλύτερης 
           διάρκειας “αποδόμηση” του ήχου. 

6. DENSITY (%): ρύθμιση του προσλαμβανόμενου αριθμού ηχώ στο κανάλι εξόδου.

7. MOD
   a) Rate (Hz): αφορά τη διάρκεια του Delay. 
   b) Depth (%): αφορά το βάθος της διαμόρφωσης της παραμέτρου “Rate”. Στο 0% ο ήχος γίνεται 

   στεγνός και ενισχύει την επίδραση της παραμέτρου “Warp” στο ηχητικό σήμα.

8. EQ
   a) High Cut (Hz): ρύθμιση ενός Low Pass φίλτρου προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα των 

         υψηλών συχνοτήτων στο σήμα.
   b) Low Cut (Hz): ρύθμιση ενός High Pass φίλτρου προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα των 

        χαμηλών συχνοτήτων στο σήμα.

9. MODE: μια σειρά από διαφορετικούς αλγόριθμους με διαφορετικά χαρακτηριστικά attack, 
      sustain και decay. Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 10 διαφορετικών ρυθμίσεων (Gemini, 
      Hydra, Centaurus, Sagittarius, Great Annihilator, Andromeda, Lyra, Capricorn, Large 
      Magellanic Cloud, Triangulum).

Αξιολόγηση

Όπως μαρτυρεί η ονομασία του, το ValhallaSupermassive παρέχει “υπερμεγέθη” εφέ καθυστέρησης
και αντήχησης. Αυτό συνεπάγεται μεν τη διαθεσιμότητα ρυθμίσεων ποικίλων παραμέτρων με 
στόχο τη δημιουργία ενός εντυπωσιακού ηχητικού αποτελέσματος προκαλεί δε μια δυσκολία 
αρχικά, ως προς την εξοικείωση του χρήστη. Ωστόσο, η αξιοποίηση των “Modes” και “Presets” 
μπορεί να λειτουργήσει σαν προσωρινό σημείο εκκίνησης/αναφοράς με ικανοποιητικά 
αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Plugin αυτό, καθώς και για αναλυτική περιγραφή των 
10 Modes, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Valhalla (www.valhalladsp.com).

http://www.valhalladsp.com/


EQUALIZER

CoffeeThePUn (Acustica-Audio):

Free download link: https://www.acustica-audio.com/pages/aquarius (download Aquarius)

1. LOW CUT FREQ/CUT: ενεργοποίηση ενός φίλτρου Low Shelf, προκειμένου να “κόψω” τις 
         χαμηλές συχνότητες. Επιλέγω από ποια συχνότητα και μετά ξεκινάει το 
         Low Shelf (“LOW CUT FREQ”), καθώς και την ποσότητα της μείωσης
         (“CUT”).

2. LOW BOOST FREQ/BOOST: ενεργοποίηση ενός φίλτρου Low Shelf, προκειμένου να ενισχύσω
       τις χαμηλές συχνότητες. Επιλέγω από ποια συχνότητα και μετά 
       ξεκινάει το Low Shelf (“LOW BOOST FREQ”), καθώς και τον 
       βαθμό ενίσχυσης (“BOOST”).

3. Φίλτρο High Shelf:
    a) GAIN (dB): ρύθμιση επιπέδου έντασης της συχνοτικής περιοχής που επιλέγεται από το 

     ρυθμιστικό ποτενσιόμετρο “HI FREQUENCY”.
    b) Q (Band/High Shelf): επιλογή τύπου καμπύλης μεταξύ “Band” και “High Shelf”. Όσο τείνει 

         προς τη μορφή “Band”, το φίλτρο αγκαλιάζει την περιοχή γύρω από την
         επιλεγμένη συχνότητα. Όσο τείνει προς τη μορφή “High Shelf”, το 
         επιλεγμένο επίπεδο έντασης επιδρά πλήρως στην επιλεγμένη 
         συχνότητα, καθώς και στις υψηλότερες αυτής.

    c) HI FREQUENCY (Hz): επιλογή συχνότητας επίδρασης του φίλτρου High Shelf.

4. PRE(-amplifier): ενεργοποίηση λειτουργίας προ-ενισχυτή με προσθήκη αρμονικών και 
         ενεργοποίηση επιπλέον φίλτρων High Cut και Low Cut.

5. INPUT TRIM: εξισορρόπηση του σήματος που εισέρχεται στο φίλτρο, προκειμένου το τελευταίο
     να επιδράσει στην καλύτερη δυνατή ποιότητα του σήματος.

6. OUTPUT GAIN (dB)

https://www.acustica-audio.com/pages/aquarius


Αξιολόγηση

Το CoffeeThePun χαρίζει ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα αναφορικά με την  ισορροπία 
μεταξύ ψηλών και χαμηλών συχνοτήτων. Δίνει τρισδιάστατη αίσθηση στον ήχο χωρίς να διαθέτει 
πολλές και σύνθετες ρυθμίσεις. Ο χειρισμός είναι εύκολος, με ομοιόμορφη επίδραση στο αρχικό 
σήμα αν και η επιλογή συχνοτήτων είναι σχετικά περιορισμένη από συγκεκριμένες τιμές.

Coral2Bax-ter (Acustica-Audio):

Free download link: https://www.acustica-audio.com/pages/aquarius (download Aquarius)

1. Low Frequency Section:
    CUT (Hz): επιλογή συχνότητας κάτω από την οποία ενεργοποιείται φίλτρο Low Cut.
    SHELF (Hz): επιλογή συχνότητας κάτω από την οποία ενεργοποιείται φίλτρο Low Shelf.
    GAIN (dB): ρύθμιση επιπέδου έντασης του φίλτρου Low Shelf.

2. High Frequency Section:
    CUT (Hz): επιλογή συχνότητας πάνω από την οποία ενεργοποιείται φίλτρο High Cut. 
    SHELF (Hz): επιλογή συχνότητας πάνω από την οποία ενεργοποιείται φίλτρο High Shelf.
    GAIN (dB): ρύθμιση επιπέδου έντασης του φίλτρου High Shelf.

3. PRE(-amplifier): ενεργοποίηση λειτουργίας προ-ενισχυτή.

4. PRESETS

Αξιολόγηση

Καθαρή διεπαφή με εύκολο χειρισμό από οποιονδήποτε χρήστη. Αν και δε διαθέτει ποικιλία από 
ρυθμίσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αποτελεσματικότητα κατά τη διαδικασία του mastering.

https://www.acustica-audio.com/pages/aquarius


Marvel GEQ(Voxengo):

Free download link: https://www.voxengo.com/product/marvelgeq/

1. Στήλη faders κατά συχνοτική περιοχή (οριζόντιος άξονας - Hz) για τη ρύθμιση των επιπέδων 
έντασης (κατακόρυφος άξονας - dB).

2. Inv: δυνατότητα αναστροφής του σχήματος που προκύπτει από τη ρύθμιση των faders 
(συμμετρικά ως προς τον οριζόντιο άξονα). 

3. OUTPUT GAIN (dB)

Αξιολόγηση

Το παραπάνω λογισμικό προσφέρει ένα καλό αποτέλεσμα για τα δεδομένα ενός γραφικού EQ. Έχει 
καθαρή διεπαφή και επαρκές εύρος έντασης στον κατακόρυφο άξονα, αλλά η απουσία πολλών 
διαδοχικών συχνοτήτων το καθιστά δύσχρηστο και ανακριβές.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια της Voxengo (Voxengo- Marvel GEQ-
User Guide και Voxengo- Primary User Guide)

https://www.voxengo.com/files/userguides/VoxengoPrimaryUserGuide_en.pdf/getbyname/Voxengo%20Primary%20User%20Guide%20en.pdf
https://www.voxengo.com/files/userguides/VoxengoMarvelGEQ_en.pdf/getbyname/Voxengo%20Marvel%20GEQ%20User%20Guide%20en.pdf
https://www.voxengo.com/files/userguides/VoxengoMarvelGEQ_en.pdf/getbyname/Voxengo%20Marvel%20GEQ%20User%20Guide%20en.pdf
https://www.voxengo.com/product/marvelgeq/


Nova Dynamic EQ (Tokyo Dawn Records):

Free download link: https://www.tokyodawn.net/tdr-nova/

1. Γραφική αναπαράσταση των Equalizers. 

2. Επιλογή τύπου φίλτρου (Low Shelf, Band, High Shelf)

3. FREQ (Hz): επιλογή συχνότητας επίδρασης του φίλτρου.

4. GAIN (dB): ρύθμιση επιπέδου έντασης συχνοτικής περιοχής γύρω από την επιλεγμένη 
            συχνότητα. 

5. Q: ρύθμιση κλίσης της καμπύλης.

6. Δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης του επιπέδου έντασης για κάθε ζώνη με ρυθμίσεις όμοιες
με αυτές ενός συμπιεστή:
    a) Ρύθμιση THRESHOLD (dB)
    b) Ρύθμιση RATIO (0.0:0)
    c) Ρύθμιση ATTACK/RELEASE (ms)

https://www.tokyodawn.net/tdr-nova/


7. Ενεργοποίηση φίλτρων LP(Low Pass) και HP(High Pass) με επιλογή συχνοτικής 
περιοχής(“FREQ”: Hz) και κλίσης(“SLOPE”: dB/octave)

8. DRY MIX (%): εξισορρόπηση ανεπεξέργαστου(dry) και επεξεργασμένου(wet) σήματος.

9. OUTPUT GAIN (dB)

10. GR DELTA: δυνατότητα ακρόασης μόνο του συμπιεσμένου σήματος που περνάει από το 
   dynamic φίλτρο. 

Αξιολόγηση

Ένα πολύ ευχάριστο στην χρήση του EQ. Η δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης του επιπέδου 
έντασης κάθε ζώνης συμβάλλει για ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Η γραφική απεικόνιση του 
φίλτρου διευκολύνει την χρήση του. Ένα αρνητικό στοιχείο, κατά τη γνώμη μου, είναι ο 
περιορισμένος αριθμός ζωνών (4 ζώνες με δυνατότητα επιλογής είδους και 2 με λειτουργία Low 
Pass και High Pass). 



ReEQ (Cockos):

Free download link: https://forum.cockos.com/showthread.php?t=213501

1. Γράφημα απεικόνισης του φίλτρου. Δυνατότητα δημιουργίας ζωνών με διπλό κλικ.

2. Επιλογή τύπου φίλτρου.

3. Επιλογή μορφής σήματος της επιλεγμένης ζώνης (Stereo, Mid, Side, Left, Right).

4. FREQ (Hz): επιλογή συχνότητας επίδρασης του φίλτρου.

5. GAIN (dB): ρύθμιση επιπέδου έντασης συχνοτικής περιοχής γύρω από την επιλεγμένη 
             συχνότητα.

6. Q: ρύθμιση κλίσης της καμπύλης.

7. Διαγραφή επιλεγμένης ζώνης (<1>) με την επιλογή “DELETE” ή μεμονωμένη ακρόασή του με 
την επιλογή “LISTEN”.

8. Επιλογή μεταξύ Υψηλής Ποιότητας (High Quality- HQ) ή Οικονομικής Λειτουργίας (Economy- 
ECO).

9. Ρύθμιση σήματος μεταξύ M/S (Mid/Side) και L/R (Left/Right).

10. Δυνατότητα ποσοστιαίας (%) αυξομείωσης της επίδρασης των φίλτρων συνολικά.

https://forum.cockos.com/showthread.php?t=213501


11. OUTPUT GAIN (dB)

12. Ρύθμιση επιπέδου έντασης των M/S ή L/R αναλόγως την επιλογή στο Νο.9.

13. LIMIT: ενεργοποίηση αυτόματης λειτουργίας Limiter.

14. AGC (Automatic Gain Control): λειτουργίας εξισορρόπησης του “Gain” προκειμένου να μην 
            παρεκκλίνει από την αρχική ένταση (ακόμη και έπειτα από 

έντονες αυξομειώσεις της έντασης ορισμένων συχνοτικών 
περιοχών).

Αξιολόγηση

Το ReEQ  είναι απλά ένα απαραίτητο για μια βιβλιοθήκη VST πρόσθετο λογισμικό. Ρυθμίσεις όπως
η μεμονωμένη ακρόαση των ζωνών και η ποσοστιαία αυξομείωση της επίδρασής τους (βλ. Νο 7 και
10 αντίστοιχα στο Υπόμνημα) το καθιστά ενδιαφέρον εργαλείο για οποιουδήποτε επιπέδου χρήστη.
Ο χειρισμός του είναι ευκολότερος από όσο φαίνεται. Επιπλέον, τα χρώματα στο γράφημα καθώς 
και η δυνατότητα επεξεργασίας του τελευταίου εξοικονομούν χρόνο και διευκολύνουν περισσότερο
τον χρήστη. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ως προτέρημα η ενεργοποίηση έως και δεκαέξι ζωνών 
συνολικά κατά μήκος του διαθέσιμου εικονιζόμενου συχνοτικού φάσματος.

Το εγχειρίδιο του παραπάνω λογισμικού διατίθεται σε μορφή αρχείου pdf μαζί με το αρχείο 
εγκατάστασής του (https://forum.cockos.com/showthread.php?t=213501).

https://forum.cockos.com/showthread.php?t=213501


Titanium3Basstard (Acustica-Audio):

Free download link: https://www.acustica-audio.com/pages/aquarius (download Aquarius)

1. BOOST: ρύθμιση επιπέδου ενίσχυσης μπάσων (Low Shelf)

2. LOW FREQUENCY (Hz): επιλογή της συχνότητας κάτω από την όποια θα επιδράσει η ρύθμιση 
             “Boost”.

3. ATTEN (Attenuation): ρύθμιση επιπέδου μείωσης των συχνοτήτων που δεν περιλαμβάνονται 
      στο Low Shelf.

4. PRE(-amplifier): ενεργοποίηση λειτουργίας προ-ενισχυτή.

Αξιολόγηση

Οι ρυθμίσεις συνολικά είναι ελάχιστες, καθώς ανταποκρίνονται στον ρόλο του. Με εύκολο 
χειρισμό, η ενίσχυση των μπάσων επιτυγχάνεται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς την εμφάνιση
θορύβου και διατηρώντας την αρχική ποιότητα του ήχου.

https://www.acustica-audio.com/pages/aquarius


VOS SlickEQ (Tokyo Dawn Records):

Free download link: https://www.tokyodawn.net/tdr-vos-slickeq/

1. FREQ (Hz): Επιλογή συχνότητας επίδρασης του φίλτρου.

2. GAIN (dB): Ρύθμιση επιπέδου έντασης συχνοτικής περιοχής γύρω από την επιλεγμένη  
            συχνότητα.

3. Επιλογή τύπου φίλτρου (Shelf/Band).

4. ON: ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της συγκεκριμένης ζώνης.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις χωρίζονται σε τρεις ομάδες, επιδρώντας από τα αριστερά προς τα δεξιά στη
χαμηλή συχνοτική περιοχή (LOW), τη μεσαία (MID) και την υψηλή (HIGH) αντίστοιχα.

5. Modes: δυνατότητα επιλογής μεταξύ 4 ειδών EQ, με διαφορές της παραμέτρου “Q” στο  
     καθένα.

     American (συμμετρικό): όσο περισσότερο απέχει η τιμή του “GAIN” από το 0 τόσο 
          περισσότερο αυξάνεται το “Q”.

     British (μη-συμμετρικό): οι παράγοντες “GAIN” και “Q” είναι αντιστρόφως ανάλογοι μεταξύ 
          τους (αυτό συνεπάγεται και τη μη εξάλειψη του φίλτρου, στην 
          περίπτωση που δύο ζώνες ρυθμιστούν για την ίδια συχνότητα με 
          +100dB και -100dB ταυτόχρονα).

     German (συμμετρικό): οι παράγοντες “GAIN” και “Q” είναι ανάλογοι μεταξύ τους με την τιμή 
       του “Q” να μην αυξάνεται όσο και στο American (με αποτέλεσμα μια 
       πιο ομαλή καμπύλη σε μεγάλες αυξομειώσεις του “GAIN”).

     Soviet (μη-συμμετρικό): όσο λιγότερο απέχει η τιμή του “GAIN” από το 0 τόσο μεγαλύτερη 
          είναι η τιμή του “Q”. Αντίστοιχα, σε μεγαλύτερες αυξομειώσεις του 
          “GAIN” το “Q” είναι μικρότερο (ασυμμετρία των ρυθμίσεων 
          “Cut/Boost”).  

https://www.tokyodawn.net/tdr-vos-slickeq/


6. OUT STAGE: ρυθμίσεις καναλιού εξόδου με επιπλέον ρυθμίσεις κορεσμού.
    a) Presets που αφορούν τα μεταβατικά και την προσθήκη επιπλέον αρμονικών. Δυνατότητα   
επιλογής μεταξύ Linear, Silky, Mellow, Deep, Funky.
    b) CALIBRATE: ενεργοποίηση ρύθμισης από την επιλογή “EQ SAT”. Ρύθμιση της έντασης (dB)
των επιπρόσθετων αρμονικών προκειμένου ο κορεσμός να είναι πιο έντονος ή ομαλός (αυξάνοντας 
ή μειώνοντας την ένταση αντίστοιχα).

7. OUTPUT GAIN (dB)

8. AUTO GAIN (dB): αυτόματη αντιστάθμιση των διαφορετικών εντάσεων που προκύπτουν από 
             τις ρυθμίσεις των EQ.

9. HP FREQ: φίλτρο High Pass. Η ρύθμισή του προτείνεται μετά τη ρύθμιση  της παραμέτρου “EQ 
           SAT”.

Αξιολόγηση

Πρόκειται για ένα χρήσιμο EQ, χάρη στον εύκολο χειρισμό του συχνοτικού φάσματος μέσω τριών 
βασικών ζωνών. Οι επιπλέον ρυθμίσεις των μεταβατικών και των επιπρόσθετων αρμονικών 
βελτιώνουν τις επιδόσεις του, ενώ τα τέσσερα διαθέσιμα είδη EQ, με κριτήριο την παράμετρο Q, 
εξισορροπούν τις μεταβολές στα επίπεδα έντασης εξοικονομώντας χρόνο στον χρήστη. Αν και 
υπάρχουν περιορισμοί στην επεξεργασία των ζωνών, το παραπάνω EQ συμβάλλει σε ένα 
ομοιόμορφο αποτέλεσμα με τη ρύθμιση των επιπλέον παραμέτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παραπάνω Plugin, υπάρχει διαθέσιμο εγχειρίδιο στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Tokyo Dawn Records (https://docs.tokyodawn.net/slickeq-manual/). 

https://docs.tokyodawn.net/slickeq-manual/


FREQUENCY ANALYZER

SPAN-Spectrum Analyzer (Voxengo):

Free download link: https://www.voxengo.com/product/span/

1. Απεικόνιση Φάσματος (Ctrl+Αρ.κλικ κράτημα: δυνατότητα δημιουργίας ζώνης που ενισχύει μια 
συχνοτική περιοχή. Το μέγεθός του ρυθμίζεται με τον τροχό του ποντικιού.)
    a) HOLD: πάγωμα του φάσματος
    b) Επιλογή χρώματος φάσματος
    c) Underlay: δυνατότητα προσθήκης ενός επιπλέον φάσματος αναλόγως της ρύθμισης 

 “Routing” και επιλογή χρώματος αυτού (π.χ. στη λειτουργία MID/SIDE, αν η 
  ρύθμιση “Underlay” ορίζει το χρώμα του “MID”, τότε το φάσμα με χρώμα όπως 
  ορίζει το βήμα “b)” απεικονίζει το κανάλι “SIDE”).

2. Correlation Meter: πίνακας μέτρησης του συσχετισμού έντασης μεταξύ των δύο πρώτων 
            καναλιών εισόδου σε πραγματικό χρόνο.

3. OUTPUT GAIN (dB)

4. Επιλογή απόκρυψης των γύρω ενδείξεων και στατιστικών, πέραν της απεικόνισης του φάσματος.

https://www.voxengo.com/product/span/


Ρυθμίσεις:
5. Type: επιλογή τύπου ανάλυσης φάσματος (RT AVG/MAX: μέση/μέγιστη ανάλυση φάσματος σε 

   πραγματικό χρόνο, AVG/MAX: φάσμα αθροιστικά μέσης/μέγιστης ισχύος, RT SIGMA: 
   φάσμα απεικόνισης των δυναμικών συγκεκριμένων φασματικών περιοχών).

6. Block Size: ρύθμιση ανάλυσης φάσματος. Μεγαλύτερη τιμή ισοδυναμεί με υψηλότερη 
            ανάλυση στην χαμηλή συχνοτική περιοχή και μείωση της χρονικής ακρίβειας στην 
            υψηλή συχνοτική περιοχή. Επιπλέον, τα δεδομένα του φάσματος ανανεώνονται        

λιγότερο συχνά (Για ρύθμιση αυτού, αυξήστε την παράμετρο “Overlap”).

7. Overlap (επικάλυψη): ελέγχει τον χρόνο επικάλυψης μεταξύ των γειτονικών block της 
     ανάλυσης φάσματος (π.χ. το 80% σημαίνει την επικάλυψη του τρέχοντος 
     υπολογισμένου μπλοκ από το προηγούμενό του κατά 80%). Υψηλές τιμές 
     στην παράμετρο αυτή επιτρέπουν τα δεδομένα του φάσματος να 
     ενημερώνονται συχνότερα.

8. Avg Time: ρύθμιση βαθμού ευαισθησίας του φάσματος στα μεταβατικά (όσο αυξάνω τον   
          χρόνο, τόσο ελαττώνεται η ευαισθησία).

9. 2nd Spectrum: δυνατότητα ενεργοποίησης δεύτερου φάσματος και ρύθμιση τύπου αυτού στην 
     παράμετρο “2nd Type” για σύγκριση μεταξύ των δύο φασμάτων (επιτυγχάνεται 
     μόνο αν τα δύο φάσματα έχουν διαφορετικούς τύπους).

10. Smooth (octave): δυνατότητα εξομάλυνσης του φάσματος. Η παράμετρος αυτή ρυθμίζει την 
            ανάλυση της λειτουργίας αυτή σε οκτάβες.

11. Freq Low/High (Hz): καθορίζουν το προσβάσιμο και ορατό εύρος συχνοτήτων στην απεικόνιση
      του φάσματος.

12. Range Low/High (dB): καθορίζουν το προσβάσιμο και ορατό εύρος της ισχύος του φάσματος 
         στην απεικόνισή του.

13. Slope (dB/octave): δυνατότητα προσαρμογής της κλίσης απεικόνισης της ανάλυσης του 
              φάσματος  γύρω στο 1kHz. 

Αξιολόγηση

Χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας ενός ηχητικού αρχείου κατά τη 
μίξη ή/και το mastering. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τον τρόπο απεικόνισης του γραφήματος 
εξυπηρετούν τις διαφορετικές απαιτήσεις των χρηστών ως προς αυτό. Επιπλέον, η δυνατότητα 
δημιουργίας ζώνης ενίσχυσης των συχνοτήτων συμβάλλει στον εντοπισμό τυχόν “προβληματικών” 
συχνοτήτων για την αποτελεσματική του αντιμετώπιση.

Πιο σύνθετες ρυθμίσεις θα βρείτε στα δύο εγχειρίδια της Voxengo (Voxengo- SPAN- User Guide 
και Voxengo- Primary User Guide).

https://www.voxengo.com/files/userguides/VoxengoPrimaryUserGuide_en.pdf/getbyname/Voxengo%20Primary%20User%20Guide%20en.pdf
https://www.voxengo.com/files/userguides/VoxengoSPAN_en.pdf/getbyname/Voxengo%20SPAN%20User%20Guide%20en.pdf


LOUDNESS METER

Youlean Loudness Meter 2 (Youlean):

Free download link: https://youlean.co/youlean-loudness-meter/

1. Ιστόγραμμα απεικόνισης των εντάσεων του κομματιού στη γραμμή του χρόνου (οριζόντιος 
άξονας: χρόνος σε s, κατακόρυφος άξονας: ένταση σε dB).
 
2. LUFS (Loudness Unit Full Scale) Meter: απεικόνιση επιπέδου έντασης, όπως την προσλαμβάνει 

το ανθρώπινο αυτί.

3. Αναλυτικές ενδείξεις επιπέδων έντασης:
    SHORT TERM (LUFS): επίπεδο έντασης υπολογισμένο σε χρονικό διάστημα 3s.
    INTEGRATED (LUFS): μέσος όρος επιπέδων έντασης από το σημείο έναρξης έως το σημείο 

         παύσης της ακρόασης του ηχητικού σήματος.
    LOUDNESS RANGE (LU): η διαφορά επιπέδων έντασης μεταξύ τμημάτων του ηχητικού 

    σήματος.
    DYNAMIC RANGE (LU): απεικονίζει το επίπεδο συμπίεσης στο ηχητικό σήμα.
    AVERAGE DYNAMICS (LU): η διαφορά μεταξύ “TRUE PEAK” και “SHORT TERM”.

4. Ενδείξεις επιπέδων έντασης στο μέγιστο:
    MOMENTARY MAX (LUFS): μεγαλύτερο επίπεδο έντασης σε χρονικό διάστημα 400ms.
    SHORT TERM MAX (LUFS): μεγαλύτερο επίπεδο έντασης σε χρονικό διάστημα 3s.
    TRUE PEAK MAX (dB): μεγαλύτερο επίπεδο έντασης μεταξύ των σημείων κορύφωσης του    

ηχητικού σήματος.

https://youlean.co/youlean-loudness-meter/


5. S(Short Term)- M(Momentary)- T(True Peak): ενεργοποίηση της απεικόνισης των ενδείξεων 
         αυτών πάνω στο ιστόγραμμα.

6. Ρυθμίσεις
   a) COLOR: ρύθμιση χρωμάτων στο ιστόγραμμα για εμφανή διαχωρισμό της περιοχής που 

          ξεπερνάει τα επιθυμητά επίπεδα έντασης.
   b) SCALE: ρύθμιση της μετατόπισης(“OFFSET”) και του εύρους(“RANGE”) της κλίμακας 

          LUFS.

7. 10 SEC: ρύθμιση συχνότητας με την οποία πραγματοποιούνται οι μετρήσεις των     
      επιπέδων έντασης.

8. Διαμόρφωση ιστογράμματος με δυνατότητα 4 επιλογών (Elapsed, Time Code, System, 
Continuous).

Αξιολόγηση

Το συγκεκριμένο λογισμικό υπολογίζει τα διάφορα επίπεδα έντασης ενός ηχητικού αρχείου 
χρησιμοποιώντας διαφορετικά κριτήρια, στοιχείο που το καθιστά ακριβές και αποτελεσματικό στον
ρόλο του. Θεωρώ πως η εμπειρία του χρήστη καθορίζει ως επί το πλείστον το βαθμό αξιοποίησης 
του. Ωστόσο, ρυθμίσεις όπως η επιλογή μορφής ιστογράμματος το κάνουν πιο προσιτό και 
κατανοητό για τους χρήστες.



PAN

MAutopan (MeldaProduction):

Free download link: https://www.meldaproduction.com/MAutopan

1.  DEPTH (%): ποσοστό της ισορροπίας μεταξύ ανεπεξέργαστου(dry) και επεξεργασμένου(wet) 
   σήματος.

2. RATE (Hz): συχνότητα ταλάντωσης (δυνατότητα ρύθμισης μόνο όταν η λειτουργία “SYNC” 
είναι απενεργοποιημένη).

3. PAN LAW (Panorama Law-dB): ισοστάθμιση του φίλτρου Panning με την πτώση της έντασης 
          στα σημεία όπου λειτουργεί το φίλτρο.

4. LFO Override (%): ποσοστό παράκαμψης της ταλάντωσης χαμηλών συχνοτήτων. 

5. Shape (%): σχήμα κυματομορφής. Ποσοστιαία ρύθμιση από 100%(εκθετική) έως 0%
           (ακανόνιστη). Η επιλογή κυμάτων είναι δυνατή και από τα εικονίδια με πιθανές  
           επιλογές “Sine” (ημιτονοειδές), “Triangle” (τριγωνικό), “Rectangle” 
           (παραλληλόγραμμο) και “Saw“ (πριόνι/ορθογώνιο τρίγωνο).

6. Custom (%): δυνατότητα δημιουργίας πρωτότυπου σχήματος κυματομορφής στην ρύθμιση 
 “Edit”. Με το ποτενσιόμετρο ρυθμίζεται ποσοστιαία(%) ο βαθμός επίδρασης του 
  πρωτότυπου σχήματος στην τελική κυματομορφή και το σήμα.

https://www.meldaproduction.com/MAutopan


7. Step (%): προσθήκη “σκαλιών” στην κυματομορφή. Δυνατότητα διαμόρφωσης του σχήματος 
         των σκαλιών στη ρύθμιση “Edit”.

8. Smooth (%): ομαλοποιεί τυχόν γωνίες που προκύπτουν στην τελική κυματομορφή (π.χ. από την 
  προσθήκη “σκαλιών”- ρύθμιση Νο 7).

9. Μετάβαση στις Ρυθμίσεις Harmonics, όπου είναι δυνατή η ξεχωριστή ρύθμιση των επιπέδων και 
φάσεων των ήδη υπαρχόντων ή επιπρόσθετων αρμονικών.

Οι παρακάτω ρυθμίσεις εμφανίζονται μετά από ενεργοποίηση της λειτουργίας “SYNC”:

10. Length: ορίζει τη διάρκεια της νότας που χρησιμοποιείται.

11. Type: ορίζει τον τύπο της νότας που χρησιμοποιείται (π.χ. τέταρτα, τρίηχα, παρεστιγμένα  
     κ.ο.κ.).

12. Phase (%): ρύθμιση της διαφοράς φάσης.

Αξιολόγηση

Φαίνεται δύσχρηστο κατά την πρώτη δοκιμή, καθώς υπάρχουν πολλές και ποικίλες παράμετροι για 
επεξεργασία, αυτός όμως είναι ένας από τους λόγους που το MAutopan είναι ένα σημαντικό, κατά 
τη γνώμη μου, λογισμικό για VST. Η δυνατότητα λεπτομερούς επεξεργασίας το καθιστά ακριβές 
και αποδοτικό στις απαιτήσεις του χρήστη.

Για πιο σύνθετες ρυθμίσεις συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της Melda Production (MeldaProduction-
MAutopan-User's Guide.pdf)

https://www.meldaproduction.com/download/documentation/MAutopan_intro.pdf
https://www.meldaproduction.com/download/documentation/MAutopan_intro.pdf


PanCake 2 (CableGuys):

Free download link: http://www.cableguys.com/pancake.html

1. Γραφική αναπαράσταση: δυνατότητα σχηματισμού κυματομορφής κατά βούληση. Ο 
           κατακόρυφος άξονας συμβολίζει τον χρόνο και ο οριζόντιος την 
           μετατόπιση του ήχου δεξιά (R/Right)) και αριστερά (L/Left) στη 
           λειτουργία Stereo.

2. Αρίθμηση εναλλακτικών επιλογών ρυθμίσεων: δυνατότητα δοκιμής και σύγκρισης 1 έως 10 
          διαφορετικών κυματομορφών.

http://www.cableguys.com/pancake.html


3. Ρυθμίσεις LFO(Low-Frequency Oscillation): a) ενεργοποίηση κυματικής μορφής από τις 
           αριθμημένες εναλλακτικές κυματικές μορφές 
           της ρύθμισης Νο 2 
     b) επιλογή τρόπου συγχρονισμού με βάση το 
          tempo του ηχητικού αρχείου
     c) ταχύτητα κίνησης της μουσικής πάνω στην 
         κυματική μορφή.

4. Ρυθμίσεις Midi: χρήσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείται midi ως πηγή ήχου.

5. Master (%): το ποσοστό του σήματος υπό την επίδραση του φίλτρου που “εισέρχεται” στο 
             ανεπεξέργαστο σήμα (dry signal). 

6. Zoom-in/out: με κλικ στο μεγεθυντικό φακό και σύρσιμο του ποντικιού άνω (zoom-in) και κάτω 
   (zoom-out), ρυθμίζω το μέγεθος του παλμογράφου που συμβολίζει την μουσική 
   στον κατακόρυφο άξονα του χρόνου. Με Ctrl+κλικ στο ίδιο εικονίδιο, το 
   μέγεθος του παλμογράφου επανέρχεται στο αρχικό του.

7. Διαγραφή όλων των σημείων που επηρεάζουν το σχήμα της κυματικής μορφής.

8. Προσθήκη “σκαλοπατιών” στην κυματική μορφή: εξυπηρετούν την αμεσότερη εναλλαγή 
    μεταξύ Left – Center – Right.

9. Μετάβαση στο πλέγμα κυματομορφής.

10. Επιλογή τύπου κυματομορφής: μορφή ηχητικού κύματος με καμπύλες (Soundwave) ή μορφή 
          τρίγωνου κύματος με γωνίες (Trianglewave).

11. Εμφάνιση τυχαίας κυματομορφής.

12. Μετατόπιση της κυματομορφής στον κατακόρυφο άξονα του χρόνου.

13. Undo/Redo

Αξιολόγηση

Η καθαρή διεπαφή του διευκολύνει τον χειρισμό του από οποιονδήποτε χρήστη. Ο σχεδιασμός της 
κυματομορφής αποτελεί μια εύκολη και δημιουργική διαδικασία με ικανοποιητικές επιδόσεις ως 
προς το ηχητικό αποτέλεσμα. Η δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών κυματομορφών και 
επιλογής του τρόπου συγχρονισμού τους με τον ήχο είναι επίσης χρήσιμα στοιχεία για την 
αξιοποίηση του εφέ.



RESONANCE

bx_subfilter (Plugin Alliance):

Free download link: https://www.plugin-alliance.com/en/products/bx_subfilter.html

1. Resonance (Low/High/Extreme): πρόκειται για τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις αντήχησης.

2. Tight Punch (Hz): ένα φίλτρο αντήχησης σε μορφή High Pass (εξυπηρετεί την αντιμετώπιση 
           τυχόν “προβληματικών” συχνοτήτων σε ηχητικά σήματα με έντονα μπάσα.

3. Low End (dB): ρύθμιση ενός Band Pass φίλτρου που συνοδεύει το “Tight Punch”, προκειμένου 
      να τονίσει κατά βούληση τις χαμηλές συχνότητες. 

4. Input/Output Gain (dB)

Αξιολόγηση

Το bx_subfilter εξυπηρετεί τον σκοπό του παρά τις ελάχιστες δυνατότητες που διαθέτει ως προς την
λεπτομερή ρύθμιση κάποιας παραμέτρου. Ο χειρισμός του είναι εύκολος χάρη στην καθαρή 
διεπαφή και το ηχητικό αποτέλεσμα ικανοποιητικό. 

https://www.plugin-alliance.com/en/products/bx_subfilter.html


SnareBuzz (wavesfactory):

Free download link: wavesfactory.com/free-audio-plugins/snarebuzz/

1. SNARE SECTION
   a) Tightness: ρύθμιση ταλάντωσης της μεμβράνης του εικονικού snare drum, εικονικό 

  κούρδισμα της τεχνητής μεμβράνης του snare drum.
   b) Snare Type: επιλογή μεταξύ 5 διαφορετικών ειδών snare drum (το καθένα επηρεάζει 

    διαφορετικά την ποιότητα των ταλαντώσεων).

2. STUDIO SECTION
   a) Mic distance: ρύθμιση απόστασης εικονικού μικροφώνου από την μεμβράνη του εικονικού 

      snare και επομένως από τον απευθείας ήχο (όσο αυξάνεται η απόσταση, 
      προστίθενται τεχνητές ανακλάσεις του χώρου).

   b) Room: επιλογή μεταξύ 5 διαφορετικών αιθουσών studio με διαφορετική ακουστική. Η  
        ρύθμιση αυτή συνδυάζεται με την προσθήκη των ανακλάσεων σύμφωνα με τη 
        ρύθμιση της απόστασης του μικροφώνου (“mic distance”).

3.  METER : ενδεικτικό απεικόνισης της στάθμης έντασης του ήχου που προκύπτει από την 
          ταλάντωση της μεμβράνης του snare drum. Οι παρακάτω ρυθμίσεις γίνονται με τρόπο
          τέτοιον ώστε η βελόνα του μετρητή να μην ξεπερνάει την τιμή 0.

   a) Mix (%): εξισορρόπηση dry και wet σήματος
   b) Output Gain (dB) 

http://wavesfactory.com/free-audio-plugins/snarebuzz/


Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την waves factory, πρόκειται για ένα “ψυχο-ακουστικό” εφέ, που ενισχύει την 
ποιότητα του ήχου του snare drum βελτιώνοντας τη συνολική αισθητική ενός ηχογραφημένου drum
set. Ο χειρισμός είναι πολύ εύκολος, χωρίς πολυσύνθετη διεπαφή και το αποτέλεσμα όλο και πιο 
ικανοποιητικό με την εμπειρία.

SATURATION/DISTORTION

Ferric TDS (Variety Of Sound):

Free download link: https://www.audiopluginsforfree.com/ferrictds/

1. DYNAMICS: αύξηση οποιουδήποτε εφέ μορφής συμπιεστή.

2. SATURATION: αύξηση οποιουδήποτε εφέ μορφής κορεσμού (π.χ. προσθήκη αρμονικών).

3. VU Meter: απεικονίζει το σήμα εξόδου κατά μέσο όρο (Trim/Output Gain: προσαρμόζει τη 
           ένταση του εξερχόμενου ήχου).

4. RECOVERY (Fast-Slow): ρύθμιση ταχύτητας επαναφοράς του επεξεργαστή  “DYNAMICS”.

5. LIMITER (%):  ελέγχει συνολικά τις κορυφές σήματος του κομματιού.

6. SC filter (OFF-250 Hz): High Pass φίλτρο (Sidechain). Ελέγχει την απόκριση του επεξεργαστή 
        “DYNAMICS” στις χαμηλές συχνότητες. 

https://www.audiopluginsforfree.com/ferrictds/


7. INPUT GAIN (dB)

8. MOD/CLASS: επιλογή μεταξύ μοντέρνου (“Modern”) και κλασικού (“Classic”) τύπου 
      επεξεργαστή.

Αξιολόγηση

Ο συνδυασμός ρυθμίσεων συμπίεσης και κορεσμού το καθιστά πρακτικό ως προς την επεξεργασία 
των δύο αυτών παραμέτρων. Συνολικά, το Ferric TDS μπορεί να αξιοποιηθεί κυρίως από 
“έμπειρους” χρήστες.

Για περισσότερες ρυθμίσεις συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της Variety of Sound (VarietyOfSound- 
FerricTDS 1.5- manual).

https://varietyofsound.wordpress.com/2010/04/02/ferrictds-updates-to-1-5/
https://varietyofsound.wordpress.com/2010/04/02/ferrictds-updates-to-1-5/


IVGI2 (Klanghelm):

Free download link: https://klanghelm.com/contents/products/IVGI.php

1. DRIVE (0-10): ποσότητα κορεσμού

2. OUTPUT GAIN (dB)

3. ASYM MIX (0-10): ρύθμιση βαθμού ασυμμετρίας του κορεσμού, όπου η τιμή 0 ορίζει τη 
             συμμετρία και η τιμή 10 την ασυμμετρία. Όσο πιο ασύμμετρος ο κορεσμός, 
             τόσο πιο διακριτικός. 

4. RESPONSE (LF-HF): επιλογή συχνοτικής περιοχής απόκρισης του κορεσμού (LF+: χαμηλές 
      συχνότητες με έμφαση στα χαμηλά, N: ουδέτερο, HF+: ψηλές συχνότητες
      με έμφαση στα ψηλά).

5.VU Meter/BYPASS: συμβουλευτικός για την εξισορρόπηση μεταξύ Input-Output RMS.

    VU-Mode (In, Out, Out-In): Δυνατότητα απεικόνισης των ρυθμίσεων του Input και Output 
               σήματος, καθώς και της διαφοράς των 2.

    TRIM: εξισορρόπηση του σήματος που εισέρχεται στο φίλτρο, προκειμένου το τελευταίο να   
     επιδράσει στην καλύτερη δυνατή ποιότητα του σήματος.

    X-TALK (Crosstalk Level): ρύθμιση της έντασης του crosstalk. Το default επίπεδο είναι -90dB 
           (στο κέντρο), ενώ για την εξάλειψή του επιλέγεται η μέγιστη τιμή.  

https://klanghelm.com/contents/products/IVGI.php


Αξιολόγηση

Ο βασικός ήχος του IVGI 2 είναι συγκρίσιμος με του SDRR3, του “μεγάλου αδερφού” όπως το 
αποκαλεί η Klanghelm. Το IVGI 2 προσφέρει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του κορεσμού με την 
αξιοποίηση μοναδικών ρυθμίσεων όπως το “ASYM MIX”. Το ηχητικό αποτέλεσμα που προκύπτει 
από την εφαρμογή του (από οποιουδήποτε επιπέδου χρήστη) είναι πολύ ικανοποιητικό. 

iZotope Vinyl (iZotope):

Free download link: https://www.izotope.com/en/products/vinyl.html

3 Πρόσθετο λογισμικό της εταιρείας Klanghelm διαθέσιμο κατόπιν αγοράς 
(https://klanghelm.com/contents/products/SDRR.html)

https://www.izotope.com/en/products/vinyl.html
https://klanghelm.com/contents/products/SDRR.html


1. YEAR: η επιλογή χρονολογίας αφορά την ποιότητα των ηχογραφήσεων της εκάστοτε εποχής, 
     προσφέροντας ανάλογη αίσθηση στο κομμάτι.

2. RPM (Revolutions Per Minute): επηρεάζει ελαφρώς την αίσθηση της ταχύτητας του κομματιού, 
          όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση ενός δίσκου βινυλίου.

3. SPIN DOWN: η λειτουργία αυτή χρειάζεται αυτοματοποίηση μέσω των ρυθμίσεων 
    “Προτιμήσεις” (Preferences → Automation → Automation items → ενεργοποίηση
     της ρύθμισης “Insert new automation item when writing automation and 
     underlying envelope enabled”), προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα. 

4. Lo-fi: ενεργοποίηση εφέ που προσδίδει μια αισθητική χαμηλής ποιότητας ηχογράφησης.

5. Wear (%): ρύθμιση βαθμού “φθοράς” του δίσκου βινυλίου με ανάλογη αίσθηση στον ήχο. 

6. Mechanical (dB): ρύθμιση έντασης επιπρόσθετου μηχανικού ήχου.

7. Electrical (dB): ρύθμιση έντασης επιπρόσθετου ηλεκτρικού ήχου. 

8. Dust (%/dB): ρύθμιση ποσότητας (%) και έντασης (dB) τεχνητού ήχου που προσομοιάζει την 
   παρουσία σκόνης στην επιφάνεια του δίσκου βινυλίου.

9. Scratch (%/dB): ρύθμιση ποσότητας (%) και έντασης (dB) τεχνητού ήχου που προσομοιάζει την 
       ύπαρξη γρατζουνιών στην επιφάνεια του δίσκου βινυλίου.

10. Warp (%): ρύθμιση βαθμού παραλλαγής των τόνων ως εφέ αλλοίωσης του ήχου. Με την 
            παράμετρο “Model” επιλέγεται το σχήμα (Sine, Inv. Sine, Peak, Inv. Peak) της  
            καμπύλης που καθορίζει τον τρόπο αλλοίωσης του ήχου. 

11. Επιλογή Input/Output Gain

12. Ρύθμιση έντασης Input/Output Gain

13. Επιλογή λειτουργίας Mono/Stereo

Αξιολόγηση

Εκτός από την ποικιλία από εφέ, προσφέρει τη δυνατότητα μεμονωμένης ρύθμισης των εντάσεων 
και ποσοτήτων τους, κάτι που το καθιστά πρακτικό ως προς τη διαχείριση των επιπρόσθετων 
τεχνητών ήχων. Το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό και τα εφέ “δένουν” ομοιόμορφα με το 
ανεπεξέργαστο σήμα. Η παρουσία του στην βιβλιοθήκη VST είναι χρήσιμη.



TRANSIENT DESIGNER

Bitter Sweet v3 (Flux::):

Free download link: https://www.flux.audio/project/bittersweet-v3/

1. Ποτενσιόμετρο (%): με 0% εφαρμογή του φίλτρου στο κέντρο, επιλέγω μεταξύ “Sweet” για 
          μείωση των μεταβατικών (0% έως -100%) και “Bitter” για αύξηση των 

       μεταβατικών(0% έως 100%).

2. Ταχύτητα επεξεργασίας μεταβατικών: επιλέγω “Fast” για επιπλέον έμφαση των μεταβατικών ή 
       “Slow” για πιο ομαλή αίσθηση. Αναλόγως το πλήθος των 
       μεταβατικών, οι ρυθμίσεις αυτές είναι πιο ευδιάκριτες ή 
       όχι.

3. Period (ms): καθορίζει το εύρος του χρονικού παραθύρου που χρησιμοποιείται για τον 
 εντοπισμό των μεταβατικών. Όσο χαμηλότερη η τιμή, τόσο μικρότερο το 
 παράθυρο επεξεργασίας τους (και τόσο μικρότερος ο αριθμός των μεταβατικών που 
 υπόκεινται σε επεξεργασία σε ορισμένο χρόνο).

4. Τρόποι Λειτουργίας (Operational Modes): - Main για λειτουργία Stereo
             - Center για λειτουργία Mid/Side όπου το φίλτρο 

    επιδρά μόνο στο κανάλι Mid
  - Stereo για λειτουργία Mid/Side όπου το φίλτρο 
    επιδρά μόνο στα Side κανάλια

https://www.flux.audio/project/bittersweet-v3/


5. Output Gain (dB): με ενεργοποίηση της ρύθμισης “Link” η στάθμη της έντασης επηρεάζεται 
           από το ποσοστό των μεταβατικών (όταν το ποτενσιόμετρο τείνει προς το 
           “Bitter”, το “Gain” ελαττώνεται και αντίστροφα). 

Αξιολόγηση

Ο χειρισμός του Bitter Sweet v3 είναι εύκολος και η διεπαφή του απλή και σαφής. Στις μικρές 
μεταβολές των τιμών το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο αισθητό αν και αυτό μπορεί οφείλεται στην 
ομαλή μετάβαση που του αποδίδει ως χαρακτηριστικό η διαδικτυακή κοινότητα. Όσο περισσότερες
οι γνώσεις που αφορούν τον σχεδιασμό μεταβατικών, τόσο καλύτερη η αξιοποίησή του.
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