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Rozdziaï 9. Uzasadnione kompresowanie

Niewiele aspektów procesu miksowania wywoïuje wĂród wïaĂcicieli maïych studiów tyle
zamieszania co kompresja, nawet jeĝeli ten proces jest tak naprawdÚ blisko zwiÈzany
z dziaïaniem tïumików — jedyna istotna róĝnica pomiÚdzy tïumikiem a kompresorem
polega na tym, ĝe ten ostatni moĝe wprowadzaÊ zmiany balansu w sposób automatyczny. StajÈc w obliczu wszystkich szczegóïów technicznych zwiÈzanych z konstrukcjÈ oraz
konfiguracjÈ kompresora, ïatwo straciÊ z oczu tÚ podstawowÈ zasadÚ, tak wiÚc w bieĝÈcym rozdziale celowo skoncentrujÚ siÚ na tym zagadnieniu, prezentujÈc praktyczne
aspekty uĝycia kompresorów podczas wykonywania mixdownu. Szczegóïy techniczne
pojawiÈ siÚ tam, gdzie ich obecnoĂÊ bÚdzie uzasadniona.

9.1. KOMPRESJA WYKORZYSTUJkCA
DWA PARAMETRY REGULACJI
Kompresor to praktycznie rzecz biorÈc tïumik, który jesteĂ w stanie zaprogramowaÊ
tak, aby zmieniaï swoje ustawienie w czasie rzeczywistym. PiÚkno takiego rozwiÈzania
podczas wykonywania mixdownu polega na tym, ĝe moĝesz w ten sposób pokonaÊ
niepoĝÈdane wahania poziomu sygnaïu, które w innym razie uniemoĝliwiïyby danemu instrumentowi utrzymanie siÚ w balansie. Innymi sïowy: kompresor jest w stanie
zniwelowaÊ niektóre spoĂród kïopotliwych niestabilnoĂci tïumików, z jakimi miaïeĂ do
czynienia podczas tworzenia wstÚpnego balansu opisanego w poprzednim rozdziale.
Aby zrozumieÊ, jak kompresor wykonuje swoje zadanie, wyobraě sobie na przykïad
nagranie gïównej partii wokalnej, w której wokalista mamrocze niektóre sïowa. Jeĝeli
ustawisz tïumik w sposób, który zapewni wiÚkszej czÚĂci partii dobrÈ sïyszalnoĂÊ w obrÚbie miksu, wspomniane przed momentem cichsze, mamrotane sïowa zacznÈ bawiÊ
siÚ z TobÈ w chowanego. JeĂli podejdziesz do sytuacji z innej strony i podniesiesz poziom sygnaïu do tego stopnia, by owe bardziej subtelne fragmenty zdoïaïy przebiÊ siÚ
przez inne děwiÚki obecne w miksie, reszta wykresu przedstawiajÈcego partiÚ wokalnÈ
przeroĂnie Manhattan! Oznacza to, ĝe nie istnieje pojedyncze ustawienie tïumika, które
zapewniaïoby prawidïowy balans, poniewaĝ róĝnica pomiÚdzy najgïoĂniejszym a najcichszym sygnaïem (okreĂlana równieĝ jako „zakres dynamiki”) jest zbyt duĝa.
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Kompresory pozwalajÈ rozwiÈzaÊ tego rodzaju problemy, zmniejszajÈc zakres dynamiki.
W przypadku omawianej hipotetycznej partii wokalnej kompresja zmniejszy róĝnicÚ
poziomu pomiÚdzy sïowami artykuïowanymi w normalny sposób a tymi mamrotanymi, co uïatwi Ci znalezienie jednej pozycji tïumika, która sprawdzi siÚ dla caïego materiaïu. Obróbka materiaïu děwiÚkowego sprowadza siÚ tutaj do obniĝenia poziomu (czyli
„skompresowania”) gïoĂniejszych sygnaïów danego nagrania, dziÚki czemu mniej róĝniÈ siÚ one od cichszych fragmentów. Wszystko, czego kompresor potrzebuje, by wykonaÊ tÚ sztuczkÚ, to informacja, jakie sygnaïy uwaĝasz za zbyt gïoĂne — kaĝde tego
rodzaju narzÚdzie ma regulacjÚ, za pomocÈ której moĝesz zdefiniowaÊ ten parametr.
Nieco mylÈce bÚdzie ewentualnie to, ĝe w przypadku rozmaitych kompresorów caïy
ten zabieg moĝe odbywaÊ siÚ w dosyÊ róĝny sposób.

RYSUNEK 9.1.
Powyĝszy przykïad pokazuje, w jaki sposób kompresja zmienia balans relatywnego poziomu sïów mamrotanych
przez wokalistÚ, ograniczajÈc gïoĂnoĂÊ caïej reszty materiaïu

Rozmaite oblicza progu dziaïania oraz wzmocnienia wyjĂciowego
IstniejÈ trzy róĝne okreĂlenia, z którymi najczÚĂciej spotkasz siÚ w przypadku ustawiania pierwszego z podstawowych parametrów pracy kompresora.
 Threshold (próg dziaïania). Jest to najczÚĂciej spotykany element regulacyjny, chociaĝ na pierwszy rzut oka jego dziaïanie moĝe wydaÊ siÚ maïo intuicyjne, poniewaĝ
musisz przesunÈÊ potencjometr w dóï, aby zwiÚkszyÊ iloĂÊ pojawiajÈcej siÚ kompresji. Taka sytuacja wynika z faktu, ĝe suwak ten pokazuje poziom progu, powyĝej
którego sygnaïy sÈ traktowane jako zbyt gïoĂne. Jeĝeli ustawiona jest tu maksymalna wartoĂÊ, jedynie niewielka czÚĂÊ materiaïu bÚdzie uznawana za wystarczajÈco
gïoĂnÈ, by zastosowaÊ wobec niej minimalnÈ kompresjÚ (moĝe siÚ teĝ zdarzyÊ, ĝe
wtyczka w ogóle nie zareaguje); kiedy zaczniesz obniĝaÊ wartoĂÊ progu dziaïania,
redukcji bÚdÈ podlegaÊ najmocniejsze sygnaïy; gdy suwak dotrze na sam dóï skali,
kompresowane bÚdÈ wszystkie sygnaïy oprócz tych najcichszych.
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Peak reduction (obniĝanie poziomu szczytów). Regulator oznaczony w ten sposób
(czasem moĝna zobaczyÊ po prostu okreĂlenie Compression, czyli „kompresja”) zapewnia coraz mocniejszÈ kompresjÚ (a wiÚc wzrost redukcji szczytów sygnaïu) w miarÚ
zwiÚkszania ustawionej wartoĂci. Buïka z masïem!
Input gain (wzmocnienie sygnaïu wejĂciowego). W tym przypadku kompresor ma
staïy próg dziaïania i bÚdzie redukowaÊ wszystkie sygnaïy przekraczajÈce tÚ wartoĂÊ,
tak wiÚc zakres kompresji ustawisz, modyfikujÈc zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy poziomem
sygnaïu wejĂciowego a niezmiennÈ granicÈ dziaïania. Im mocniej podkrÚcisz opisywany tu regulator, tym wiÚksza czÚĂÊ sygnaïu przekroczy ustalony próg, podlegajÈc tym samym kompresji. Chociaĝ zastosowanie tego regulatora pozornie przypomina dziaïanie kontroli obniĝania poziomu sygnaïów szczytowych, podstawowa
róĝnica polega na tym, ĝe w miarÚ narastania kompresji w górÚ idzie równieĝ ogólny poziom sygnaïu.

Z reguïy proponujÚ, by osoby posiadajÈce niewielkie doĂwiadczenie trzymaïy siÚ na
poczÈtku z daleka od kompresorów kontrolowanych za pomocÈ wzmocnienia sygnaïu
wejĂciowego, poniewaĝ wzrost poziomu moĝe z ïatwoĂciÈ stworzyÊ mylne wraĝenie,
ĝe obróbka poprawiïa jakoĂÊ brzmienia, nawet jeĝeli iloĂÊ zastosowanej kompresji jest
zdecydowanie za duĝa. Pozostaïe dwie metody kontrolowania kompresora majÈ dla odmiany tendencjÚ do przyciszania sygnaïu podczas kompresji, co zmniejsza niebezpieczeñstwo zastosowania nadmiernej obróbki. Niezaleĝnie od tych zastrzeĝeñ na dïuĝszÈ
metÚ rozsÈdnym rozwiÈzaniem jest zapoznanie siÚ ze wszystkimi trzema opisanymi tu
metodami regulacji dziaïania kompresorów, dziÚki czemu podczas wykonywania miksu bÚdziesz miaï dostÚp do najszerszej palety narzÚdzi.

RYSUNEK 9.2.
Przykïady kompresorów, których dziaïanie regulowane jest za pomocÈ trzech podstawowych czynników:
progu dziaïania (Renaissance Compressor firmy Waves, po prawej), redukcji szczytów (LA-3A stworzony
przez Universal Audio, na dole) oraz wzmocnienia sygnaïu wejĂciowego (Vintage Compressor dostarczany
razem z programem Cubase firmy Steinberg, po lewej)
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Nie ma zasadniczo moĝliwoĂci, by zmniejszyÊ zakres dynamiki nagrania jakiegoĂ instrumentu bez równoczesnej modyfikacji postrzeganego poziomu gïoĂnoĂci takiej partii. Potwierdzeniem tego faktu jest konstrukcja wiÚkszoĂci kompresorów, zapewniajÈca
szansÚ zrównowaĝenia tego zjawiska. NajczÚĂciej bÚdzie to prosta kontrola wzmocnienia (zazwyczaj okreĂlana jako Makeup Gain czy teĝ Output Gain), chociaĝ w niektórych
kompresorach twórcy zaimplementowali zautomatyzowanÈ kompensacjÚ tego parametru. Takie rozwiÈzanie na pierwszy rzut oka sprawia wraĝenie Ăwietnego pomysïu
(zyskujesz przecieĝ jednÈ wolnÈ rÚkÚ, dziÚki czemu moĝesz zajÈÊ siÚ piwem), ale moje
doĂwiadczenie z tego typu kompresorami pokazuje, ĝe przetworzony przez nie sygnaï
niemal zawsze sprawia wraĝenie gïoĂniejszego niĝ przed obróbkÈ, co (podobnie jak kompresory z regulacjÈ wzmocnienia wejĂciowego) bÚdzie zachÚcaÊ niedoĂwiadczonych
uĝytkowników do stosowania zbyt mocnej kompresji. Na caïe szczÚĂcie wiele programowych kompresorów daje w takiej sytuacji wybór pomiÚdzy rÚcznÈ i automatycznÈ
kontrolÈ poziomu wzmocnienia — jeĝeli tylko mam takÈ moĝliwoĂÊ, zawsze wybieram
to pierwsze rozwiÈzanie.
Zautomatyzowana kompensacja poziomu wzmocnienia na pierwszy rzut oka sprawia wraĝenie
Ăwietnego pomysïu (zyskujesz przecieĝ jednÈ wolnÈ rÚkÚ, dziÚki czemu moĝesz zajÈÊ siÚ piwem),
jednak takie rozwiÈzanie zachÚca niedoĂwiadczonych uĝytkowników do stosowania zbyt mocnej
kompresji.
W tym momencie rozumiesz juĝ teoriÚ zwiÈzanÈ z funkcjonowaniem dwóch podstawowych parametrów pracy kompresora: progu dziaïania oraz wzmocnienia wyjĂciowego
(ze wzglÚdu na prostotÚ nazewnictwa od tej chwili bÚdÚ uĝywaï tylko tych terminów,
unikajÈc odniesieñ do alternatywnych rozwiÈzañ). Chociaĝ w wielu kompresorach znajduje siÚ mnóstwo innych regulatorów, tak naprawdÚ moĝesz w zaskakujÈcym stopniu
poprawiÊ balans swojego miksu, nie zmieniajÈc ustawieñ ĝadnego z tych dodatkowych
parametrów. Na moment odïóĝmy na bok dalsze rozwaĝania techniczne i skupmy siÚ
na uzyskaniu w praktyce jak najlepszych rezultatów przy wykorzystaniu posiadanej
juĝ wiedzy.
Na poczÈtku wróÊ do swojego wstÚpnego balansu i wycisz wszystkie kanaïy. Dopilnuj,
aby pozostawiÊ tïumiki w niezmienionych pozycjach wskazujÈcych „najlepsze poïoĝenie w Ăwietle dotychczasowych przypuszczeñ”. Zacznij ponownie wprowadzaÊ instrumenty w kolejnoĂci wynikajÈcej z ich znaczenia, ale tym razem skoncentruj siÚ na tym,
jak kompresja mogïaby poprawiÊ stabilnoĂÊ balansu.

Które Ăcieĝki wymagajÈ kompresji?
Pierwsza decyzja, jakÈ bÚdziesz musiaï podjÈÊ w przypadku kaĝdej kolejnej Ăcieĝki dodawanej do miksu, wiÈĝe siÚ z koniecznoĂciÈ odpowiedzi na pytanie, czy dany materiaï
trzeba w ogóle kompresowaÊ — to wïaĂnie tutaj moĝesz siÚgnÈÊ po wiedzÚ, którÈ zdobyïeĂ podczas ustalania wstÚpnego balansu. PamiÚtaj, ĝe gïównym celem miksowania
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jest po prostu uzyskanie prawidïowej równowagi pomiÚdzy instrumentami — nad jakÈkolwiek dodatkowÈ obróbkÈ sygnaïu powinieneĂ zastanawiaÊ siÚ wyïÈcznie w sytuacji, w której nie jesteĂ w stanie osiÈgnÈÊ wïaĂciwego balansu za pomocÈ ustawienia
tïumika w jednej konkretnej pozycji. Istnieje wiele potencjalnych powodów, dla których
ustawienie danego tïumika moĝe wydawaÊ siÚ niestabilne, ale za pomocÈ kompresji
moĝna rozwiÈzaÊ tylko niektóre spoĂród tych problemów, musisz wiÚc wiedzieÊ, jakiego dokïadnie rodzaju niestabilnoĂci wïaĂnie szukasz.
NajprostszÈ wskazówkÈ, która sugeruje koniecznoĂÊ skompresowania Ăcieĝki, jest chÚÊ
nieustannego wyciÈgania rÚki i dopasowywania ustawienia tïumika. W przywoïanym
na poprzednich stronach przykïadzie partii wokalnej zawierajÈcej mamrotane sïowa
mógïbyĂ mieÊ wraĝenie, ĝe znalazïeĂ wïaĂciwy poziom dla caïej Ăcieĝki, potem jednak
rzucaïbyĂ siÚ do potencjometru wraz z kaĝdym pojawieniem siÚ fragmentu pozbawionego czytelnej dykcji. Poniewaĝ kompresja moĝe zredukowaÊ róĝnice poziomu pomiÚdzy wyraěnie wyartykuïowanymi oraz wymamrotanymi sïowami, jest w stanie zaradziÊ
temu problemowi, dziÚki czemu zyskaïbyĂ moĝliwoĂÊ zostawienia tego tïumika w spokoju. UjmujÈc tÚ koncepcjÚ w bardziej ogólny sposób: kompresja moĝe byÊ Twoim przyjacielem, kiedy gïoĂne fragmenty Ăcieĝki wyraěnie wybijajÈ siÚ ponad balans bÈdě teĝ
ciche detale nie docierajÈ do sïuchacza.
Jeĝeli przypatrzysz siÚ wszystkim swoim niestabilnym tïumikom i z rÚkÈ na sercu zdoïasz powiedzieÊ, ĝe opisane powyĝej problemy nie dotyczÈ ĝadnego z nich, nikt nie wsadzi CiÚ do wiÚzienia, gdybyĂ w obliczu takiej sytuacji postanowiï zostawiÊ kompresjÚ
w ĂwiÚtym spokoju. Chociaĝ jednak warto unikaÊ zaïoĝenia, ĝe kompresja to obróbka
potrzebna w przypadku kaĝdego kanaïu, istnieje wiele istotnych powodów, dla których
jest ona jednym z najczÚĂciej uĝywanych efektów w produkcjach nagraniowych naleĝÈcych do gïównego nurtu muzycznego. Przede wszystkim nie istnieje artysta, który
zawsze zachowywaïby idealny balans, a chociaĝ najlepsi muzycy sesyjni potrafiÈ pod
tym wzglÚdem zbliĝyÊ siÚ do ideaïu, nie spotkaïem siÚ ze zbyt wieloma dowodami ĂwiadczÈcymi o tym, ĝe ci goĂcie szczególnie czÚsto pojawiajÈ siÚ w maïych studiach nagraniowych. W otaczajÈcej CiÚ rzeczywistoĂci musisz osiÈgaÊ najlepsze moĝliwe rezultaty
z takimi wykonawcami, jakich masz do dyspozycji, a to niezmiennie oznacza koniecznoĂÊ wprowadzenia pewnej porcji retuszy, jeĝeli próbujesz rywalizowaÊ z wycyzelowanymi wykonaniami typowymi dla komercyjnych produkcji. Perkusista moĝe nierównomiernie uderzaÊ w werbel bÈdě teĝ zbyt gïoĂno graÊ na hi-hacie (coĂ takiego miaïo
miejsce w analizie przypadku przeprowadzonej w poprzednim rozdziale); basista czy
gitarzysta moĝe nie byÊ w stanie zachowaÊ równomiernoĂci przebiegów czy teĝ bicia,
wzglÚdnie nie zdoïa docisnÈÊ precyzyjnie struny do progu podczas szybkiego riffu;
w przypadku wokalisty bÚdzie moĝna mówiÊ o szczÚĂciu, jeĝeli taka osoba w ogóle da
radÚ trafiÊ w wysokie děwiÚki, lepiej wiÚc nie wspominaÊ w ogóle o takiej rzeczy jak
„wyrównany poziom gïoĂnoĂci”.
Podobne problemy powodowaÊ mogÈ równieĝ same instrumenty. ½le dobrane elementy zestawu perkusyjnego to jedno z bardziej rozpowszechnionych zjawisk, choÊ czÚsto spotyka siÚ równieĝ gitary i wzmacniacze z kiepsko kontrolowanymi rezonansami.
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Mody pomieszczenia mogÈ zaburzyÊ stabilnoĂÊ do poziomu gïoĂnoĂci poszczególnych
děwiÚków emitowanych przez instrumenty. Nawet materiaï realizowany przez urzÈdzenia
nie jest wolny od problemów, poniewaĝ niechlujne zaprogramowanie partii MIDI moĝe
sprawiÊ, ĝe nawet najlepsze sample czy teĝ děwiÚki syntetyczne bÚdÈ cechowaÊ siÚ niewyrównanym brzmieniem, jeĂli spojrzeÊ na takÈ ĂcieĝkÚ z punktu widzenia gïoĂnoĂci. PodÈĝajÈc dalej tym tropem: równieĝ w przypadku samplera czy syntezatora istnieje niekoñczÈca siÚ lista moĝliwoĂci, by zepsuÊ balans wspaniale zaprogramowanej partii MIDI.
Nawet jeĝeli liczba niezbÚdnych poprawek jest niewielka, w przypadku niektórych odmian muzyki wïaĂciwie niemoĝliwe jest speïnienie oczekiwañ rynkowych bez skorzystania z pomocy kompresorów. ¿aden spoĂród spotkanych przeze mnie basistów nie
graï tak wyrównanym děwiÚkiem, by sprostaÊ wymaganiom stawianym przez szybki
utwór popowy czy rockowy naleĝÈcy do gïównego nurtu. Gïówne partie wokalne równieĝ bardzo rzadko sÈ miksowane bez kompresji — gïos ludzki z natury cechuje siÚ szerokim zakresem dynamiki, a wiÚkszoĂÊ producentów decyduje siÚ wyraěnie zawÚziÊ
ten obszar, dlatego gïówna melodia oraz sïowa pozostajÈ w nienaturalny wrÚcz sposób
sïyszalne przez caïy czas.

RYSUNEK 9.3.
Kompresor wbudowany w program Logic firmy Apple to jedno z wielu programowych rozwiÈzañ umoĝliwiajÈcych
automatycznÈ kompensacjÚ poziomu wzmocnienia (za sprawÈ opcji Auto Gain widocznej na zrzucie ekranu).
Dla potrzeb miksowania z reguïy lepiej wyïÈczyÊ tÚ funkcjonalnoĂÊ

Obróbka w praktyce: pierwsze kroki
Kiedy znalazïeĂ juĝ ĂcieĝkÚ, która Twoim zdaniem moĝe prosiÊ siÚ o kompresjÚ, nadszedï czas, by wybraÊ broñ. Którego kompresora powinieneĂ uĝyÊ? ZaryzykujÚ wygïoszenie studyjnej herezji i stwierdzÚ, ĝe na poczÈtku sÈ waĝniejsze rzeczy, którymi powinieneĂ siÚ martwiÊ, niĝ to, z jakiego konkretnie modelu kompresora skorzystasz. Jak
ujmuje to Tony Visconti:
— Kompresor to kompresor — niezaleĝnie od tego, czy kosztuje piÚÊ tysiÚcy, czy teĝ
sto piÚÊdziesiÈt dolarów. Aby uĝyÊ kompresji, musisz wiedzieÊ, jak ona dziaïa1.
1

Massey H., Behind the glass: Top record producers tell how they craft the hits (t. I), Miller Freeman
Books, 2000.
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Tak naprawdÚ moĝesz uĝyÊ pierwszego kompresora, który wpadnie Ci w rÚce, zachowaj jednak w pamiÚci mojÈ wczeĂniejszÈ radÚ dotyczÈcÈ procesorów děwiÚku korzystajÈcych z regulacji wzmocnienia sygnaïu wejĂciowego oraz automatycznej kompensacji
poziomu wzmocnienia. BÚdzie Ci natomiast ïatwiej, jeĝeli uĝyjesz jednego z kompresorów, które zapewniajÈ jakÈĂ wizualizacjÚ redukcji wzmocnienia — dziÚki temu zobaczysz, kiedy i jak mocno dziaïa kompresor, redukujÈc poziom gïoĂniejszych sygnaïów.
Wizualizacja redukcji wzmocnienia przedstawiana jest najczÚĂciej w formie nawiÈzujÈcej do analogowych wskaěników wysterowania lub teĝ sïupka z diod LED, czasami
moĝna teĝ przeïÈczyÊ normalny wyĂwietlacz poziomu sygnaïu w kompresorze tak, aby
pokazywaï redukcjÚ wzmocnienia. Niezaleĝnie od tego, z jakim rozwiÈzaniem masz
do czynienia, wskaěnik zwykle wyskalowany bÚdzie w decybelach, a Ty zobaczysz, jak
oĝywa wraz z rozpoczÚciem procesu kompresji i pokazuje Ci, w jakim stopniu zredukowany zostaï poziom sygnaïu. Jeĝeli wciÈĝ trapiÈ CiÚ rozterki, jakÈ wtyczkÚ wybraÊ,
a masz dostÚp do hosta obsïugujÈcego VST, na poczÈtek moĝesz wypróbowaÊ PC-2
Jeroena Breebaarta bÈdě teĝ TLs-3127-LEA stworzonÈ przez Tin Brooke Tales — obydwa
te rozwiÈzania sÈ darmowe i majÈ proste interfejsy.

RYSUNEK 9.4.
Kiedy uczysz siÚ, w jaki sposób uĝywaÊ kompresji, wybierz jakieĂ nieskomplikowane narzÚdzie — moĝe to byÊ
chociaĝby któraĂ z tych dwóch doskonaïych darmowych wtyczek VST: PC-2 Jeroena Breebaarta (po lewej)
bÈdě teĝ TLs-3127-LEA udostÚpniana przez Tin Brooke Tales

Zapnij wybrany przez siebie kompresor na kanale wymagajÈcym obróbki, a jeĝeli istniejÈ jakieĂ gotowe ustawienia fabryczne, wybierz coĂ, co w Twojej ocenie moĝe dobrze
pasowaÊ do danej sytuacji. To kolejne zagadnienie, któremu nie ma na razie sensu poĂwiÚcaÊ wiÚkszej uwagi — po prostu zaufaj intuicji. Kiedy wszystko bÚdzie gotowe do
pracy, doïóĝ sporÈ porcjÚ kompresji, ustawiajÈc taki próg dziaïania, w przypadku którego wskaěnik redukcji wzmocnienia bÚdzie pokazywaï przynajmniej 6 dB w odniesieniu do sygnaïów szczytowych. NastÚpnym krokiem bÚdzie dostosowanie wzmocnienia
na wyjĂciu tak, aby z grubsza skompensowaÊ wszelkie ogólne zmiany poziomu gïoĂnoĂci. Skorzystaj teraz z róĝnych systemów odsïuchowych (szczególnie przydatny bÚdzie
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substytut Auratone), by ponownie ustawiÊ poziom tïumika, i zadaj sobie proste pytanie:
czy poziom tej Ăcieĝki w obrÚbie miksu jest teraz choÊ odrobinÚ bardziej stabilny?
Istnieje wiele moĝliwych odpowiedzi, wiÚc przyjrzyjmy im siÚ po kolei. To oczywiste, ĝe
jeĝeli zastosowana kompresja ustabilizowaïa tïumik, rozwiÈzaïeĂ swój problem z balansem i zadanie zostaïo wykonane. Nawet gdyby wydawaïo Ci siÚ, ĝe tak wïaĂnie przedstawia siÚ sytuacja, spróbuj nieco podwyĝszyÊ próg dziaïania kompresora, by sprawdziÊ,
czy zdoïasz uzyskaÊ poĝÈdane efekty przy uĝyciu sïabszej kompresji. Ustawianie zbyt
mocnej kompresji kanaïów to czÚsty bïÈd, który moĝe powoli wyssaÊ ĝycie z miksu, jeĝeli powtórzy siÚ w przypadku wielu Ăcieĝek.
— Kompresja przypomina narkotyk, którego nigdy nie masz dosyÊ — mówi Joe Chiccarelli. — ¥ciskasz materiaï muzyczny, wszystko sprawia Ăwietne wraĝenie i brzmi porywajÈco, ale kiedy nastÚpnego dnia wracasz do tego materiaïu, czujesz siÚ tak, jakbyĂ
obudziï siÚ z kacem, a najlepszym komentarzem jest wygïoszenie stwierdzenia: „Rany,
ale przegiÈïem!”2.
Ustawianie zbyt mocnej kompresji kanaïów to czÚsty bïÈd, który moĝe powoli wyssaÊ ĝycie z miksu, jeĝeli powtórzy siÚ w przypadku wielu Ăcieĝek.
Jeĝeli problemy z balansem nie zostaïy jeszcze rozwiÈzane (a wiÚc wciÈĝ nie moĝesz
powstrzymaÊ siÚ od grzebania przy tïumiku), spróbuj przesunÈÊ próg dziaïania kompresora niĝej i sprawdě, czy takie posuniÚcie pomoĝe Ci znaleěÊ odpowiedniÈ pozycjÚ
tïumika. Nie bój siÚ zdecydowanie przesadziÊ z obróbkÈ, jeĂli tylko masz na to ochotÚ,
nawet gdybyĂ w rezultacie miaï otrzymaÊ děwiÚk, który w tej chwili bÚdzie brzmiaï raczej nienaturalnie. NajwaĝniejszÈ rzeczÈ jest utrzymanie koncentracji na balansie i uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy kompresja jest w stanie umoĝliwiÊ Ci to, co chcesz
osiÈgnÈÊ — ustawienie tïumika w statycznej pozycji. JeĂli ustawisz balans, z którego
bÚdziesz zadowolony, a wszelkiego rodzaju efekty uboczne kompresji wydadzÈ Ci siÚ
atrakcyjne (tak naprawdÚ czÚsto sprawiajÈ one takie wïaĂnie wraĝenie), uznaj, ĝe dotarïeĂ do celu, i przenieĂ swojÈ uwagÚ na resztÚ instrumentów w swoim miksie. W trakcie
eksperymentowania z progiem dziaïania kompresora moĝe siÚ okazaÊ, ĝe do nastÚpujÈcych po sobie fragmentów danej partii pasujÈ róĝne ustawienia. W takiej sytuacji moĝesz
stwierdziÊ, ĝe warto dodatkowo rozbiÊ tÚ ĂcieĝkÚ na wiÚkszÈ liczbÚ Ăladów, aby zapewniÊ sobie moĝliwoĂÊ skompresowania poszczególnych odcinków w odmienny sposób.
W sytuacji, w której jesteĂ w stanie ustawiÊ wïaĂciwy balans jakiejĂ partii, korzystajÈc
z bardzo mocnej kompresji, moĝesz zdaÊ sobie równieĝ sprawÚ z tego, ĝe obróbka wcale
nie wpïywa korzystnie na ten materiaï — byÊ moĝe wykonanie brzmi nierówno i maïo muzykalnie, a moĝe barwa zmieniïa siÚ w nieprzyjemny sposób. Jeĝeli spotkasz siÚ
z czymĂ takim, postaraj siÚ przeïÈczyÊ na inny kompresor lub na kolejny gotowy schemat ustawieñ, po czym spróbuj zaczÈÊ caïÈ procedurÚ od nowa. Rozmaite kompresory
2

Owsinski B., The mixing engineer’s handbook (2nd ed.), Thomson Course Technology PTR, 2006.
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i konfiguracje fabryczne w bardzo róĝny sposób reagujÈ na podobne ustawienia dwóch
gïównych parametrów regulujÈcych pracÚ tych wtyczek, a Ty nie musisz znaÊ przyczyn
leĝÈcych u podstaw takiego zjawiska, by czerpaÊ z niego korzyĂci. Porównaj kilka odmiennych rozwiÈzañ i wybierz to, które najlepiej siÚ sprawdza. Przy odrobinie doĂwiadczenia wkrótce stworzysz krótkÈ listÚ rozwiÈzañ preferowanych w odniesieniu do konkretnych instrumentów. Upïynie kilka miesiÚcy, a zwyczajnie cmokniesz i stwierdzisz
w najlepsze: „Ten Fairchild jest odjazdowy do obróbki janczarów!”.

Kiedy kompresja nie jest rozwiÈzaniem
W wielu przypadkach nie bÚdziesz w stanie ustabilizowaÊ w peïni tïumika, niezaleĝnie
od tego, z jakiego kompresora korzystaïeĂ czy teĝ w jaki sposób ustawiïeĂ dwa gïówne
parametry pracy takiej wtyczki. Jest to sytuacja, w której wielu niedoĂwiadczonych inĝynierów děwiÚku rzuca rÚcznik na ring i zaczyna po prostu szukaÊ kompromisu pomiÚdzy szemranym balansem a szkodliwymi dla muzyki efektami ubocznymi obróbki.
W takim przypadku powinieneĂ zdawaÊ sobie sprawÚ, ĝe Twój miks stara siÚ Ci przekazaÊ, iĝ kompresja nie jest rozwiÈzaniem — szczególnie wtedy, gdy wypróbowaïeĂ juĝ
kilka róĝnych kompresorów lub kompletów ustawieñ fabrycznych. Nie przywiÈzuj siÚ
nadmiernie do koncepcji naprawienia wszystkich problemów zwiÈzanych z balansem
instrumentów za pomocÈ kompresji, poniewaĝ czÚsto przydajÈ siÚ do tego równieĝ inne
metody obróbki. Na tym etapie wystarczy po prostu poprawiÊ w maksymalnym stopniu równowagÚ danego kanaïu w obrÚbie miksu, nie doprowadzajÈc przy tym do sytuacji, w której děwiÚk stanie siÚ mniej przyjemny z subiektywnego punktu widzenia.
Podsumujmy szybko to, co juĝ omówiïem. Po pierwsze, skoncentruj siÚ na balansie.
Czy do Twoich uszu dociera wszystko, co powinieneĂ usïyszeÊ? Jeĝeli nie jesteĂ w stanie znaleěÊ statycznej pozycji dla danego tïumika, uĝyj kompresji (byÊ moĝe trzeba jÈ
bÚdzie poïÈczyÊ z rozbiciem materiaïu na wiÚkszÈ liczbÚ kanaïów) i sprawdě, czy takie
posuniÚcie pozwoli Ci pokonaÊ napotkany problem. Gdyby kompresja poïoĝyïa kres
trudnoĂciom z ustawieniem balansu, powinieneĂ zadaÊ sobie drugie pytanie: czy patrzÈc
na caïÈ sytuacjÚ z subiektywnej perspektywy, odpowiada Ci „brzmienie” kompresji?
W przypadku odpowiedzi negatywnej przetestuj kilka kolejnych kompresorów lub inne
ustawienia fabryczne wtyczki. Jeĝeli wciÈĝ nie jesteĂ w stanie znaleěÊ wïaĂciwej i statycznej pozycji tïumika, nie szarĝuj z kompresjÈ, dopóki nie zobaczysz, co mogÈ Ci zaoferowaÊ inne metody obróbki děwiÚku.

9.2. DOPRACOWYWANIE USTAWIE KOMPRESJI
Gdyby na tym koñczyïy siÚ kwestie zwiÈzane z uĝywaniem kompresorów, miaïbyĂ racjÚ, zastanawiajÈc siÚ, dlaczego ich twórcy w ogóle zaprzÈtajÈ sobie gïowÚ dodawaniem
wiÚkszej liczby regulatorów. Niektóre klasyczne kompresory majÈ co prawda tylko dwie
gaïki (przykïadem moĝe byÊ chociaĝby Teletronix LA-2A), jeĂli jednak miaïeĂ juĝ okazjÚ wypróbowaÊ na jednej Ăcieĝce dziaïanie róĝnych konfiguracji fabrycznych jakiegoĂ
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kompresora, z pewnoĂciÈ zauwaĝyïeĂ, ĝe niektóre z nich lepiej od innych wyrównujÈ
poziom sygnaïu danego instrumentu — dzieje siÚ tak wïaĂnie za sprawÈ bardziej zaawansowanych parametrów kompresji zawartych w kaĝdym z tych gotowych kompletów ustawieñ. Jeĝeli nauczysz siÚ samemu dostosowywaÊ te parametry, bÚdziesz w stanie
lepiej dopasowaÊ specyfikÚ dziaïañ kompresora do charakterystyki zakresu dynamiki
danego sygnaïu wejĂciowego, a tym samym wzroĂnie Twoja efektywnoĂÊ w uzyskiwaniu upragnionego statycznego ustawienia tïumika. DodatkowÈ zaletÈ jest fakt, ĝe kiedy
juĝ nabierzesz wprawy w obsïugiwaniu dodatkowych regulatorów, rÚczne ustawienie
wszystkich parametrów od zera okaĝe siÚ szybszÈ i ïatwiejszÈ ĂcieĝkÈ niĝ korzystanie
z konfiguracji fabrycznych.
W przypadku zdefiniowania niskiego stosunku kompresji (gdzieĂ w okolicach 1,5:1) zbyt gïoĂne
sygnaïy sÈ delikatnie spychane w stronÚ progu dziaïania, natomiast po ustawieniu wysokiego
stosunku (na przykïad 12:1) bÚdÈ tam wbijane przez zbirów dzierĝÈcych païki!

RYSUNEK 9.5.
Najwyĝszy wykres przedstawia szczyt sygnaïu odpowiadajÈcy slapowi w gitarze basowej. Kompresja o stosunku
2:1 (Ărodkowy wykres) nie wystarczy, aby ujarzmiÊ to zjawisko w takim stopniu, by nie wybijaïo siÚ przed szereg
— do uzyskania takich efektów konieczne jest zastosowanie duĝo wyĝszego stosunku kompresji, siÚgajÈcego
wartoĂci 20:1
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Kolejny argument przemawiajÈcy za zrozumieniem wszystkich parametrów kompresji
wynika z caïkiem prostego faktu: chociaĝ z technicznego punktu widzenia opisywana
wïaĂnie obróbka istnieje z powodu potrzeby redukcji wzmocnienia, dziaïanie kompresorów tak naprawdÚ wykracza poza tÚ czynnoĂÊ. Takie procesory děwiÚku mogÈ równieĝ w znacznym stopniu zmieniaÊ brzmienie obrabianego sygnaïu, i to nawet w przypadku rzeczywiĂcie subtelnej kompresji. Jeĝeli wiÚc znajdziesz siÚ w sytuacji, w której
spodoba Ci siÚ ogólna barwa przetworzonego děwiÚku bÈdě teĝ charakter, jaki konkretny kompresor nadaje danej Ăcieĝce, a nie bÚdziesz dysponowaï konfiguracjÈ fabrycznÈ
pasujÈcÈ do obrabianego instrumentu (lub teĝ w ogóle nie bÚdÈ istnieÊ ĝadne gotowe
ustawienia), przydatna bÚdzie umiejÚtnoĂÊ manualnego zoptymalizowania dziaïañ
zwiÈzanych z redukcjÈ wzmocnienia. W ten sposób zyskasz moĝliwoĂÊ przeïÈczania siÚ
pomiÚdzy róĝnymi, obdarzonymi wyrazistym charakterem kompresorami, co uïatwi
znalezienie tego jednego, który najlepiej dopeïnia danÈ ĂcieĝkÚ, a równoczeĂnie wciÈĝ
bÚdziesz w stanie utrzymaÊ balans pod kontrolÈ. Zajmijmy siÚ teraz niektórymi spoĂród
bardziej zaawansowanych parametrów, pokazujÈc, w jaki sposób kaĝdy z tych elementów pozwala na adaptacjÚ dziaïañ kompresora do konkretnych zadañ.

Stosunek kompresji
Pierwszym przykïadem, nad którym siÚ pochylÚ, bÚdzie partia gitary basowej zawierajÈca slapy. Jak powszechnie wiadomo, najlepszym sposobem obróbki tego rodzaju materiaïu jest przycisk oznaczony sïowem Mute — zakïadam jednak ĝe w tej chwili taka
opcja nie wchodzi w grÚ. W tym konkretnym przypadku slapy utrzymujÈ prawidïowy
balans w stosunku do reszty Ăcieĝki, z wyjÈtkiem sytuacji, w których jakiĂ děwiÚk nagle
wyskakuje i wybija siÚ ponad caïÈ resztÚ miksu. IstotÈ problemu jest fakt, ĝe chcesz jedynie ograniczyÊ te sporadyczne szczyty sygnaïu, ale musisz zrobiÊ to zdecydowanie,
tak by pasowaïy one póěniej do poziomu caïej reszty partii. Dziaïanie kompresorów
polega na redukowaniu poziomu sygnaïu przekraczajÈcego próg dziaïania, a w tym wypadku chcesz, by wtyczka stoczyïa porzÈdnÈ bitwÚ i niemal caïkowicie powstrzymaïa
sygnaï wejĂciowy od przekroczenia tego progu. DziÚki temu bÚdziesz mógï ustawiÊ tÚ
wartoĂÊ tuĝ powyĝej poziomu wiÚkszej czÚĂci partii basu — kompresor uderzy wtedy
z peïnÈ siïÈ tylko wtedy, kiedy trafi siÚ nadmiernie ĝywioïowy slap.
Wyobraě sobie dla odmiany partiÚ gitary akustycznej, w przypadku której nie pojawiajÈ
siÚ tego rodzaju duĝe skoki sygnaïu, ale ogólny zakres dynamiki wciÈĝ uniemoĝliwia
znalezienie statycznej pozycji tïumika. W takiej sytuacji bÚdzie Ci zaleĝaïo na ïagodniejszej reakcji kompresora wobec sygnaïów przekraczajÈcych próg dziaïania, dziÚki
czemu moĝliwe stanie siÚ ustawienie tej wartoĂci tuĝ ponad poziomem sygnaïu najdelikatniejszych děwiÚków, co w subtelny sposób zredukuje caïy zakres dynamiki do rozmiarów, z którymi ïatwiej bÚdzie sobie poradziÊ.
To wïaĂnie kontrola stosunku kompresji (ang. Ratio, choÊ regulatory na wtyczkach bywajÈ czasem opisywane równieĝ sïowem Slope) pozwala Ci uporaÊ siÚ z dwiema skrajnymi sytuacjami opisanymi powyĝej, dajÈc w praktyce szansÚ na ustalenie, w jak duĝym
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stopniu kompresor ogranicza sygnaïy przekraczajÈce próg dziaïania. W przypadku zdefiniowania niskiego stosunku kompresji (gdzieĂ w okolicach 1,5:1) zbyt gïoĂne sygnaïy
sÈ delikatnie spychane w stronÚ progu dziaïania, natomiast po ustawieniu wysokiego
stosunku (na przykïad 12:1) bÚdÈ tam wbijane przez zbirów dzierĝÈcych païki! W przypadku najwyĝszego ustawienia (niektóre kompresory oferujÈ moĝliwoĂÊ zdefiniowania
tu stosunku „f:1”) wszelkiego rodzaju szczyty sygnaïu sÈ w zasadzie blokowane i nie
mogÈ w ogóle przekroczyÊ progu dziaïania kompresora. W przypadku omawianej przykïadowej partii gitary basowej ze slapami sprawdzi siÚ wïaĂnie wysoki stosunek kompresji, natomiast podczas wiÚkszoĂci rutynowych redukcji zakresu dynamiki (takich jak
na przykïad przywoïana przed momentem gitara akustyczna) niĝsze stosunki kompresji (do okoïo 3:1) pozwalajÈ z reguïy rozwiÈzaÊ problemy z balansem przy zachowaniu
bardziej naturalnego brzmienia.

RYSUNEK 9.6.
Nagranie gitary akustycznej (najwyĝszy wykres) moĝe zostaÊ umiarkowanie skompresowane przy uĝyciu
obróbki o stosunku 2:1, co pozwoli uzyskaÊ stabilny balans, a równoczeĂnie nie wpïynie nadmiernie
na muzykalnoĂÊ wykonania (Ărodkowy wykres). Uĝycie w przypadku tego materiaïu kompresji o wysokim
stosunku (dolny wykres) zbyt mocno odbije siÚ na niuansach dynamicznych obecnych w tej partii

Co wïaĂciwie oznaczajÈ poszczególne wartoĂci, kiedy wspominam na przykïad o stosunku kompresji 3:1? Cóĝ, mógïbym tu narysowaÊ kilka przepiÚknych wykresów, ale
nie sÈdzÚ, by byïo to w jakimkolwiek stopniu pomocne, poniewaĝ niektóre kompresory
nie oznaczajÈ w ten sposób regulatorów stosunku obróbki, a róĝne wtyczki mogÈ odmiennie reagowaÊ na takie same ustawienia. Zamiast tutaj w kategorii liczb, bardziej
praktycznym i intuicyjnym podejĂciem bÚdzie po prostu uĝycie kompresora wyposaĝonego we wskaěnik redukcji wzmocnienia, dziÚki czemu zobaczysz, kiedy i w jakim
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stopniu kompresor zabiera siÚ do pracy, gdy Ty modyfikujesz ustawienia progu dziaïania oraz stosunku kompresji. W przypadku naszej gitary basowej ze slapami dobrze
bÚdzie zaczÈÊ od wysokiego stosunku kompresji, a potem znaleěÊ odpowiednie ustawienie progu dziaïania, dziÚki któremu redukcja wzmocnienia obejmie tylko szczyty
sygnaïu wywoïane przez slapy. Kiedy juĝ to zrobisz, posïuchaj materiaïu, by upewniÊ
siÚ, ĝe problemy z balansem zostaïy rozwiÈzane, a na koniec dokonaj ewentualnych
korekt stosunku kompresji. Slapy wciÈĝ sÈ zbyt mocno sïyszalne? ZwiÚksz stosunek
kompresji, aby mocniej ograniczyÊ szczyty sygnaïu.
JeĂli chodzi o kolejny opisywany przykïad, czyli gitarÚ akustycznÈ, dobrze byïoby zaczÈÊ od relatywnie niskiego stosunku kompresji (powiedzmy 2:1), a potem ustawiÊ taki
próg dziaïania, by redukcja wzmocnienia obejmowaïa niemal wszystkie děwiÚki oprócz
tych najcichszych. Kiedy znajdziesz wzglÚdnie poprawne ustawienie progu dziaïania,
wróÊ do regulatora stosunku kompresji i spróbuj przestawiÊ go w jednÈ bÈdě w drugÈ
stronÚ, aby uzyskaÊ stabilny poziom tïumika. Niektóre ciche děwiÚki wciÈĝ sÈ maïo wyraěne? ZwiÚksz stosunek kompresji, by jeszcze mocniej zredukowaÊ zakres dynamiki,
i sprawdě, czy to pomoĝe. Dlaczego nie proponujÚ zwiÚkszenia stosunku kompresji „do
oporu”? Ustawienie tutaj zbyt wysokiej wartoĂci grozi bowiem sytuacjÈ, w której wyrównasz dynamikÚ stanowiÈcÈ istotny element wykonania i zapewniajÈcÈ mu muzykalnoĂÊ, zostaniesz natomiast z pïaskim, pozbawionym ĝycia děwiÚkiem. W odniesieniu
do tego przypadku postaraj siÚ uĝyÊ najniĝszego moĝliwego stosunku kompresji, który
pozwoli na ustawienie prawidïowego balansu obrabianego materiaïu děwiÚkowego.
Kompresor czy limiter?
Kompresory zaprojektowane specjalnie po to, by dziaïaÊ z bardzo wysokim stosunkiem obróbki,
czÚsto nazywane sÈ limiterami. Jeĝeli okaĝe siÚ, ĝe wykorzystywany przez Ciebie kompresor nie
jest w stanie zapewniÊ odpowiednio wysokiego stosunku kompresji do jakiegoĂ zadania, nie obawiaj siÚ uĝyÊ w takiej sytuacji limitera. Jeĝeli przeïÈczysz siÚ na takÈ wtyczkÚ, przypuszczalnie
okaĝe siÚ, ĝe masz do dyspozycji kontrolÚ wzmocnienia sygnaïu wejĂciowego, a w niektórych
przypadkach próg dziaïania moĝe byÊ ustawiony w punkcie obcinania wierzchoïków sygnaïu (co
przydaje siÚ do zadañ zwiÈzanych z masteringiem), tyle ĝe nie masz moĝliwoĂci regulacji wzmocnienia sygnaïu poddanego juĝ kompresji. Oznacza to, ĝe zanim zdoïasz uzyskaÊ potrzebnÈ Ci redukcjÚ wzmocnienia, na skutek przeprowadzonej obróbki poziom sygnaïu moĝe poszybowaÊ z rykiem
gdzieĂ w stratosferÚ. Na caïe szczÚĂcie zwykle bez problemów moĝna dodaÊ za limiterem kolejnÈ
prostÈ wtyczkÚ regulujÈcÈ wzmocnienie, co uïatwi sprowadzenie ogólnego poziomu sygnaïu z powrotem na ziemiÚ.

Kompresory ïÈczone szeregowo
Co mógïbyĂ zrobiÊ, gdyby w przypadku omawianej wczeĂniej zawierajÈcej slapy partii
gitary basowej potrzebna byïa nie tylko kompresja o wysokim stosunku, pozwalajÈca
skontrolowaÊ wyraěnie wybijajÈce siÚ sygnaïy, ale równieĝ bardziej ogólna kompresja
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RYSUNEK 9.7.
Kilka dobrych darmowych limiterów: GMax udostÚpniany przez GVST (po lewej), Pocket Limiter
rozpowszechniany przez Tin Brook Tales (po prawej) oraz Classic Master Limiter firmy Kjaerhus Audio (na dole)

o niskim stosunku, zmniejszajÈca zakres dynamiki? RozwiÈzaniem mogïoby byÊ w takiej sytuacji poïÈczenie w szereg wiÚkszej liczby kompresorów. ProfesjonaliĂci czÚsto
praktykujÈ coĂ takiego, gdyĝ pozwala to na oddelegowanie kaĝdego kompresora do
innego zadania. Tom Lord-Alge takimi oto sïowami opisuje konfiguracjÚ zastosowanÈ
w przypadku partii wokalnej:
— Aby wokal przykuwaï uwagÚ, przepuszczam go przez Teletronix LA-3A i dokïadam
mu jakieĂ dwadzieĂcia decybeli kompresji, co pozwala ustabilizowaÊ wskaěnik pokazujÈcy poziom sygnaïu. Jeĝeli poczÈtki sïów po takim zabiegu brzmiÈ zbyt agresywnie,
stosujÚ kompresor SSL z naprawdÚ szybkim czasem ataku, co pozwala pozbyÊ siÚ dodawanych przez LA-3A akcentów na poczÈtkach sïów bÈdě teĝ przynajmniej wygïadziÊ
ten efekt3.
Druga zaleta takiej wielowarstwowej kompresji polega na tym, ĝe jesteĂ w stanie uĝyÊ
jej, aby uzyskaÊ bardzo solidnÈ redukcjÚ zakresu dynamiki, a równoczeĂnie nie zmuszasz ĝadnego z narzÚdzi obrabiajÈcych děwiÚk do nadmiernie wytÚĝonej pracy. W rzeczywistoĂci w wielu nagraniach naleĝÈcych juĝ do klasyki wykorzystano takie wïaĂnie
podejĂcie — dany sygnaï byï najpierw umiarkowanie kompresowany podczas rejestracji na taĂmie analogowej, dziÚki czemu podczas zgrywania Ăcieĝek moĝna byïo uzyskaÊ maksymalny stosunek sygnaïu do szumu; sama taĂma równieĝ mogïa dodatkowo
nieznacznie kompresowaÊ sygnaï, a kolejne porcje kompresji byïy dodawane podczas
miksowania. Istnieje jeszcze jeden istotny powód, dla którego niektórzy inĝynierowie
děwiÚku zestawiajÈ ze sobÈ kolejne kompresory — w ten sposób moĝna poïÈczyÊ czÚstokroÊ poĝÈdane efekty uboczne wnoszone przez kilka róĝnych, obdarzonych wyraěnym
charakterem procesorów děwiÚku. Tego rodzaju praktyki sÈ szczególnie rozpowszech3

Tingen P., wywiad z Tomem Lord-Alge’em, „Sound on Sound”, kwiecieñ 2000.
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nione w odniesieniu do partii wokalnych, kiedy celem jest znalezienie najlepszej kombinacji brzmienia oraz kontroli poziomu sygnaïu. Uĝywanie kompresji w celu zmiany
barwy děwiÚku zaprowadzi CiÚ jednak donikÈd, jeĝeli wczeĂniej nie poznasz podstawowych wïaĂciwoĂci kompresora postrzeganych z punktu widzenia ustalania balansu miksu.
Kompresja z miÚkkim kolanem
Jednym z czynników powodujÈcych róĝnice w dziaïaniu poszczególnych kompresorów jest parametr decydujÈcy o tym, czy dany procesor děwiÚku zaczyna obróbkÚ dopiero w momencie przekroczenia przez sygnaï wejĂciowy progu dziaïania (tak zwane „twarde kolano”), czy teĝ tak naprawdÚ niewielkie dawki redukcji wzmocnienia stosowane sÈ nawet wobec sygnaïów, którym
daleko jeszcze do osiÈgniÚcia wspomnianego progu („miÚkkie kolano”). GïównÈ zaletÈ kompresji
z miÚkkim kolanem jest wprowadzanie poczÈtku redukcji sygnaïu w bardziej dyskretny sposób,
co pozwala w nieco wiÚkszym stopniu zachowaÊ naturalne frazowanie obrabianej partii. Niejeden
spoĂród klasycznych kompresorów studyjnych cechuje siÚ domyĂlnie miÚkkim kolanem — jest
to cecha, która przyczyniïa siÚ do nieprzemijajÈcego uroku tych urzÈdzeñ. Jest jednak wiele sytuacji, w których nienaturalny děwiÚk wynikajÈcy z pracy kompresora moĝe byÊ wrÚcz poĝÈdany
— nic wiÚc dziwnego, ĝe istniejÈ kompresory, które umoĝliwiajÈ przeïÈczanie siÚ pomiÚdzy twardym a miÚkkim kolanem czy teĝ oferujÈ peïnÈ gamÚ wartoĂci poĂrednich pomiÚdzy tymi opcjami.
Kiedy uĝywasz w praktyce róĝnych ustawieñ tego parametru, zadaj sobie te same pytania, do
których odwoïywaïeĂ siÚ w trakcie próbowania rozmaitych kompresorów czy teĝ gotowych konfiguracji fabrycznych: czy uzyskujesz poĝÈdany balans i czy odpowiada Ci brzmienie obrobionego
děwiÚku?

RYSUNEK 9.8.
Kontrola ustawienia kolana jest niezwykle przydatna podczas dostosowywania sposobu dziaïania kompresora
do róĝnych zadañ

Powody, dla których czas ataku oraz czas zwolnienia
sÈ istotnymi parametrami
Oto kolejny przykïad: powiedzmy, ĝe miksujesz piosenkÚ, gdzie bicie gitary akustycznej
oferuje ïadne naturalne wybrzmienie, które naprawdÚ dobrze siÚ sprawdza, pod warunkiem ĝe zapewnisz mu odpowiedni poziom w obrÚbie miksu. Okazuje siÚ jednak, ĝe
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musisz obniĝaÊ ustawienie tïumika za kaĝdym razem, kiedy muzyk zaczyna graÊ energiczniej w trakcie refrenów piosenki. Stwierdzasz, ĝe to robota dla kompresora, kiedy
jednak zabierasz siÚ za obróbkÚ, okazuje siÚ, ĝe uĝyte przez Ciebie narzÚdzie nie zajmuje
siÚ zmianami poziomu pomiÚdzy poszczególnymi fragmentami piosenki, zamiast tego
wyrównuje róĝnice wystÚpujÈce na krótszych odcinkach, pomiÚdzy transjentami zwiÈzanymi z atakiem děwiÚku oraz utrzymujÈcym siÚ wybrzmieniem kaĝdego uderzenia.
Chociaĝ byïbyĂ w stanie rozwiÈzaÊ ogólne problemy z balansem przy wykorzystaniu
tego kompresora, wiÈzaïoby siÚ to z niemoĝliwymi do zaakceptowania zmianami w materiale děwiÚkowym — kaĝde uderzenie w struny zostaïoby zmiÚkczone bÈdě teĝ wybrzmienie instrumentu byïoby podkreĂlone w nienaturalny sposób.
W przypadku opisanej powyĝej sytuacji z pomocÈ przyjdzie Ci moĝliwoĂÊ regulacji
czasu ataku (ang. Attack Time) oraz czasu zwolnienia (ang. Release Time) w kompresorze
— parametry te okreĂlajÈ, jak szybko redukcja sygnaïu kompresora zacznie reagowaÊ
na zmiany poziomu obrabianego sygnaïu. Pierwsza ze wspomnianych wartoĂci okreĂla
prÚdkoĂÊ, z jakÈ kompresor moĝe zaczÈÊ redukowaÊ wzmocnienie, druga z kolei odpowiada za tempo powrotu poziomu redukcji do stanu spoczynkowego. Powodem, dla
którego kompresor w naszym przykïadzie z biciem w partii gitary nie odegraï naleĝycie
swojej roli, byïa zbyt szybka reakcja na zmiany poziomu sygnaïu — ujmujÈc to innymi
sïowy: czas ataku oraz czas zwolnienia miaïy zbyt niskie wartoĂci. Kiedy je zwiÚkszysz,
reakcje kompresora ulegnÈ spowolnieniu, a to oznacza wiÚksze szanse na skuteczne
uporanie siÚ z tym konkretnym problemem, gdyĝ Ăledzone bÚdÈ zmiany poziomu sygnaïu zachodzÈce na dïuĝszym odcinku — w grÚ wejdÈ wiÚc zaleĝnoĂci pomiÚdzy zwrotkÈ a refrenem, a nie chwilowe róĝnice pomiÚdzy transjentami pojedynczych uderzeñ
i rozdzielajÈcymi te zdarzenia wybrzmieniami strun gitary.
Jeĝeli korzystasz z subtelnej kompresji, moĝesz uïatwiÊ sobie wysïyszenie skutków modyfikacji
czasu ataku oraz czasu zwolnienia, jeĝeli chwilowo zwiÚkszysz zakres obróbki za pomocÈ regulacji progu dziaïania oraz stopnia kompresji.
Jeĝeli przyjrzysz siÚ skalom stosowanym w przypadku tych parametrów, zauwaĝysz,
ĝe czas jest z reguïy wyraĝany w milisekundach, chociaĝ niekiedy napotkasz równieĝ
mikrosekundy bÈdě peïne sekundy. Podobnie jak w przypadku regulacji stosunku kompresji, nie radzÚ zbyt mocno przywiÈzywaÊ siÚ tu do konkretnych wartoĂci, poniewaĝ
liczby mogÈ stanowiÊ jedynie ogólnÈ wskazówkÚ, jak w rzeczywistoĂci zareaguje dany
kompresor. O wiele lepszÈ metodÈ jest skupienie siÚ na dostosowywaniu konfiguracji na
ucho, dopóki nie uzyskasz najlepszego balansu obarczonego najmniejszÈ iloĂciÈ szkodliwych dla muzyki efektów ubocznych. Jeĝeli korzystasz z subtelnej kompresji, moĝe
siÚ okazaÊ, ĝe ïatwiej bÚdzie usïyszeÊ skutki modyfikacji czasu ataku oraz czasu zwolnienia, jeĝeli chwilowo zwiÚkszysz zakres obróbki za pomocÈ regulacji progu dziaïania
oraz stopnia kompresji. PoĝytecznÈ wskazówkÈ wizualnÈ moĝe byÊ równieĝ wskaěnik
redukcji wzmocnienia w kompresorze, poniewaĝ pokazuje on nie tylko zakres zastosowanej kompresji, ale równieĝ szybkoĂÊ reakcji wywoïywanej przez sygnaï obrabianej Ăcieĝki.
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Obróbka perkusji: trzy róĝne kombinacje ustawieñ
MoĝliwoĂÊ dostosowania czasu ataku oraz czasu zwolnienia kompresora wyraěnie zwiÚksza zakres moĝliwych do pokonania problemów zwiÈzanych z ustalaniem balansu. Aby
zilustrowaÊ to zagadnienie, przyjrzyj siÚ kolejnemu czÚsto spotykanemu przykïadowi:
rytmowi synkopowanemu w werblu.
 Krótki czas ataku, krótki czas zwolnienia. JeĂli ustawisz szybki atak, kompresor bÚdzie szybko reagowaï na przelotny transjent zwiÈzany z atakiem děwiÚku, bïyskawicznie redukujÈc wzmocnienie. Jeĝeli dodasz do tego bardzo krótki czas zwolnienia, poziom redukcji wzmocnienia bïyskawicznie wróci do punktu wyjĂcia — stanie
siÚ to na dïugo przed koñcem děwiÚku werbla, a wiÚc nieco cichsze wybrzmienie
uderzenia w instrument nie zostanie tak mocno skompresowane. Rezultat: mniej
transjentów.
 Krótki czas ataku, dïugi czas zwolnienia. PoïÈczenie krótkiego czasu ataku z dïuĝszym zwolnieniem zaowocuje gwaïtownym wïÈczaniem siÚ kompresji, ale powrót
poziomu redukcji wzmocnienia do punktu wyjĂcia naïoĝy siÚ na sam czas trwania
děwiÚku werbla tylko w niewielkim stopniu, zachodzÈc gïównie pomiÚdzy kolejnymi
uderzeniami. Równowaga pomiÚdzy transjentami a wybrzmieniem děwiÚku pozostanie w znacznej mierze niezmieniona, a dziaïanie kompresora ograniczy siÚ zasadniczo do zapewnienia wiÚkszej równomiernoĂci poziomu děwiÚku w przypadku
kolejnych uderzeñ w werbel. Rezultat: bardziej wyrównane brzmienie caïej partii.
 Dïugi czas ataku, dïugi czas zwolnienia. Nadmierne zwiÚkszenie czasu ataku pozwoli przeĂlizgnÈÊ siÚ przez kompresor jakiemuĂ wycinkowi kaĝdego transjentu,
zanim uderzenie zostanie stïumione przez redukcjÚ sygnaïu. CoĂ takiego oznacza
w praktyce zwiÚkszenie siÚ róĝnicy sygnaïu pomiÚdzy transjentem a resztÈ děwiÚku
werbla. Rezultat: osïabienie wybrzmienia werbla (warto tutaj zaznaczyÊ, ĝe chociaĝ
kompresja zwykle wiÈĝe siÚ z redukcjÈ zakresu dynamiki, w tym przypadku moĝe
z ïatwoĂciÈ go zwiÚkszyÊ).
ZAUTOMATYZOWANE USTAWIENIE CZASU ATAKU ORAZ CZASU ZWOLNIENIA
Wiele kompresorów zapewniajÈcych przetwarzanemu materiaïowi najbardziej muzykalne brzmienie traktuje krótko- oraz dïugoterminowe zmiany poziomu sygnaïu w róĝny sposób, dopasowujÈc
czasy ataku bÈdě teĝ zwolnienia do obrabianego sygnaïu. W przypadku niektórych kompresorów
pojawia siÚ jednak tryb automatyczny, który wyïÈcza manualnÈ kontrolÚ czasów ataku oraz zwolnienia — takie rozwiÈzanie z reguïy sprawdza siÚ najlepiej w przypadku zïoĝonych brzmieñ, które
potrzebujÈ przejrzystej redukcji sygnaïu: mogÈ to byÊ gïówna partia wokalna czy teĝ gitary akustyczne pojawiajÈce siÚ w ramach oszczÚdnej, akustycznej aranĝacji. Jeĝeli poszukujesz natomiast rozwiÈzania, które prawidïowo pozwoliïoby na peïnÈ kontrolÚ obwiedni sygnaïu (coĂ takiego zostaïo
wïaĂnie pokazane na przykïadzie trzech róĝnych metod obróbki děwiÚku perkusji), w przypadku
duĝych zmian wzmocnienia wszelkiego rodzaju sztuczna inteligencja moĝe tak naprawdÚ utrudniÊ
uzyskanie przewidywalnych rezultatów. Niewykluczone, ĝe automatyka powie Ci coĂ podobnego
do kwestii, którÈ wygïosiï HAL 9000: „Nie mogÚ Ci na to pozwoliÊ, Dave”.
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RYSUNEK 9.9.
Efekty zastosowania trzech róĝnych kombinacji czasów ataku oraz zwolnienia w stosunku do nagrania
partii werbla

Powyĝszy przykïad pokazuje, w jaki sposób zmiana czasów ataku oraz zwolnienia umoĝliwia uzyskanie trzech róĝniÈcych siÚ z punktu widzenia balansu rezultatów (mniej transjentów, bardziej wyrównane brzmienie kolejnych uderzeñ oraz sïabsze wybrzmienie instrumentu) — wszystkie te efekty uzyskano za pomocÈ tego samego kompresora. Tego
rodzaju moĝliwoĂÊ osiÈgniÚcia zupeïnie róĝnych wyników jest po czÚĂci odpowiedzialna za pomyïki pojawiajÈce siÚ u osób zaczynajÈcych zajmowaÊ siÚ kompresjÈ, jest to
równieĝ jeden z powodów, dla których noszÈce obiecujÈce nazwy ustawienia fabryczne kompresora niekoniecznie siÚ sprawdzajÈ — jeĝeli gotowa konfiguracja o nazwie
„rockowy werbel” zostaïa na przykïad przygotowana z myĂlÈ o redukcji transjentów
instrumentu, nie bÚdzie dla Ciebie przydatna, jeĂli Twoim celem jest w rzeczywistoĂci
uzyskanie na wykresie impulsów ostrzejszych niĝ fryzura jeĝa.

Efekty uboczne ustawieñ czasu
Chociaĝ myĂlenie w kategoriach balansu przynosi odpowiedě na wiÚkszoĂÊ pytañ zwiÈzanych z wartoĂciami czasów ataku oraz zwolnienia, w konkretnych okolicznoĂciach
moĝe siÚ okazaÊ, ĝe wybrane przez Ciebie ustawienia powodujÈ niepoĝÈdane efekty
uboczne obróbki, tak wiÚc dobrze jest uwraĝliwiÊ sïuch na ich wystÚpowanie. Pierwsze
z takich niemile widzianych zjawisk pojawia siÚ, kiedy ustawisz tak krótkie czasy ataku
i zwolnienia, ĝe kompresor zacznie reagowaÊ na pojedyncze wykresy fali, a nie na zarys ogólnego poziomu sygnaïu. W tej sytuacji redukcja wzmacniania zmieni ksztaït fali
i wprowadzi znieksztaïcenia, a ich natura bÚdzie zaleĝna od charakterystyki obrabianego děwiÚku oraz kompresora, nad którym akurat siÚ znÚcasz. Szczególnie podatne na
takie zjawisko sÈ děwiÚki w dolnej czÚĂci skali, z powoli poruszajÈcymi siÚ wykresami
fal, ale instrumenty akustyczne o bardziej subtelnym brzmieniu równieĝ mogÈ sprawiaÊ
tu problemy, poniewaĝ ich barwa bÚdzie bezwzglÚdnie obnaĝaÊ najdrobniejsze chociaĝby artefakty zwiÈzane ze znieksztaïceniami.
Kolejny czÚsto spotykany problem dotyczy niskich děwiÚków perkusyjnych, takich jak
uderzenie stopy — majÈ one tendencjÚ do utraty swojego basowego brzmienia, jeĝeli

Kup książkę

Poleć książkę

Uzasadnione kompresowanie 225
skompresujesz je, stosujÈc czas ataku poniĝej 50 ms. W takiej sytuacji kompresor zacznie
ograniczaÊ děwiÚk juĝ podczas kilku pierwszych cykli wykresu fali, a poniewaĝ takie
dziaïanie wydaje siÚ mieÊ wiÚkszy wpïyw na niskie czÚstotliwoĂci w porównaniu do
tych wyĝszych, zmodyfikowany zostanie balans tonalny děwiÚku. Kiedy juĝ wiesz, ĝe
groĝÈ Ci takie efekty uboczne, ich unikniÚcie nie jest szczególnie trudne — jeĂli jednak
nie nadstawiasz uszu w oczekiwaniu na pojawienie siÚ tego zjawiska, ïatwo je przeoczyÊ, gdy koncentrujesz siÚ po prostu na bardziej ogólnych zagadnieniach zwiÈzanych
z balansem.
Ostatnia uwaga dotyczÈca skutków ubocznych modyfikowania czasów ataku i zwolnienia kompresora zwiÈzana jest z tym, ĝe zmiana tych parametrów wpïywa na stopieñ
redukcji wzmocnienia pojawiajÈcy siÚ przy danej kombinacji ustawieñ zwiÈzanych
z progiem dziaïania i stopniem kompresji. Uderzenia w obrÚcz werbla (skïadajÈce siÚ
z krótkiego transjentu i odrobiny wybrzmienia) to na przykïad děwiÚki, które mogÈ
w caïoĂci przejĂÊ przez kompresor o dïugim czasie ataku, nawet jeĝeli szczyt generowanego w ten sposób sygnaïu dalece wykracza poza próg dziaïania. JeĂli wziÈÊ pod uwagÚ
tego typu sytuacje, koniecznoĂÊ dostosowania ustawieñ progu dziaïania oraz stosunku
kompresji razem z czasami ataku i zwolnienia nie jest wcale takÈ rzadkoĂciÈ.
WYKRYWANIE POZIOMU: SZCZYTY KONTRA ¥REDNIA
KolejnÈ metodÈ na dopasowanie czasu reakcji kompresora jest przeïÈczenie ukïadu wykrywajÈcego poziom sygnaïu przychodzÈcego, aby zamiast uĂrednionego pomiaru braï pod uwagÚ krótkotrwaïe szczyty. Jeĝeli kompresor uruchamia siÚ w odpowiedzi na kaĝdy, najmniejszy chociaĝby
szczyt sygnaïu, bÚdzie z duĝÈ skutecznoĂciÈ wyïapywaï wszystko, co wykracza poza próg dziaïania. Niestety, taka reakcja w przypadku nagrañ wielu normalnych instrumentów okaĝe siÚ szkodliwa
dla muzyki — nasz sïuch nie jest aĝ tak wraĝliwy na krótkie skoki gïoĂnoĂci, ïatwiej zauwaĝamy
natomiast zmiany dynamiki na nieco dïuĝszych odcinkach. To wïaĂnie z powodu tych mechanizmów psychoakustycznych wiele kompresorów uĂrednia w jakimĂ stopniu kolejne odczyty pochodzÈce z miernika poziomu, aby w ten sposób lepiej dopasowaÊ siÚ do reakcji ludzkich uszu i uzyskaÊ
kompresjÚ o ïagodniejszym brzmieniu. Niektóre wtyczki umoĝliwiajÈ nawet jakÈĂ formÚ kontroli,
czy nacisk ma byÊ kïadziony na sygnaïy szczytowe, czy teĝ na ĂredniÈ (taka regulacja moĝe byÊ
opisana jako Peak/Average bÈdě teĝ Peak/RMS), dziÚki czemu bÚdziesz mógï rÚcznie ustawiÊ stopieñ uĂredniania odczytów. Jeĝeli dysponujesz oddzielnym regulatorem tego typu, weě jednak pod
uwagÚ, ĝe w nieunikniony sposób wpïynie on równieĝ na parametry czasów ataku oraz zwolnienia,
konieczne moĝe wiÚc byÊ jednoczesne modyfikowanie wszystkich trzech wspomnianych wartoĂci,
dopóki nie znajdziesz najlepszego, docelowego ustawienia.

9.3. KOMPRESJA RÓWNOLEGA
Chociaĝ wielu uĝytkowników studiów nagrañ zaczyna eksperymentowaÊ z kompresorami w roli efektów typu insert, moĝna ich równieĝ uĝywaÊ w pÚtli efektów typu send/
return, dziÚki czemu w ostatecznym rozrachunku miksujesz zarówno obrobionÈ, jak
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i nieobrobionÈ wersjÚ tego samego sygnaïu (czasem okreĂla siÚ je odpowiednio nazwami wet oraz dry). Tego rodzaju technika jest od dziesiÚcioleci powszechnie stosowana
wĂród profesjonalistów (gdzie czasem nazywa siÚ jÈ „kompresjÈ nowojorskÈ”), ale wciÈĝ
bywa niedoceniana przez osoby pracujÈce w maïych studiach. GïównÈ zaletÈ takiego
równolegïego ukïadu jest to, ĝe nieobrobiony sygnaï zachowuje czÚĂÊ oryginalnych
transjentów oraz detali dynamicznych Ăcieĝki, nawet jeĝeli zdecydujesz siÚ usunÈÊ z obrabianego kanaïu wszelkie zmiany gïoĂnoĂci.
— Jestem wielkim fanem kompresji równolegïej — mówi Joe Barresi. — CzÚsto ïÈczÚ
nieskompresowany i skompresowany děwiÚk, by zachowaÊ transjenty4.
RzeczywiĂcie, jednym z popularnych zastosowañ takiego rozwiÈzania jest unikanie niepoĝÈdanych efektów ubocznych kompresji w sytuacji, w której kwestie zwiÈzane z balansem wymuszajÈ uĝycie krótkich czasów ataku oraz zwolnienia. Instrumenty dysponujÈce děwiÚkiem bogatym w transjenty, a wiÚc chociaĝby wszelkiego rodzaju bÚbny,
instrumenty perkusyjne o okreĂlonej wysokoĂci děwiÚku, fortepian czy gitara akustyczna, czÚsto zyskujÈ na obróbce równolegïej. DziÚki tej technice moĝesz uĝyÊ krótkich
czasów kompresji — podkreĂlisz w ten sposób wybrzmienia pomiÚdzy poszczególnymi
děwiÚkami czy uderzeniami (potrzeba uzyskania takiego efektu pojawia siÚ bardzo czÚsto w rozmaitych rodzajach muzyki), a jednoczeĂnie nie przytÚpisz ataku perkusyjnego
czy teĝ niezbÚdnych niuansów wykonawczych. W rzeczywistoĂci obróbka równolegïa
tak dobrze ukrywa efekty uboczne rozlegïej kompresji, ĝe za sprawÈ takiej konfiguracji
czÚsto moĝesz sobie pozwoliÊ na przetwarzanie sygnaïu wedle upodobania i niemal caïkowitÈ eliminacjÚ transjentów z kompresowanej partii, dziÚki czemu bÚdzie ona w stanie niemal sama podtrzymaÊ wybrzmienia nieobrobionego materiaïu. KluczowÈ kwestiÈ, o jakiej trzeba pamiÚtaÊ, jest fakt, ĝe wyizolowane brzmienie skompresowanego
sygnaïu jest tu czymĂ nieistotnym — liczy siÚ to, jak „zagra” on w poïÈczeniu z wersjÈ
niepoddanÈ obróbce.
— Nie ma dla mnie znaczenia, jak to brzmi podczas solowego odsïuchu — mówi Toby
Wright. — Moĝe to byÊ najdziwniejszy děwiÚk na Ăwiecie, ale dopóki pasuje do Ăcieĝki
oraz otoczenia i uzupeïnia je, bÚdÚ z niego korzystaï5.
Kolejnym czÚstym powodem siÚgania po kompresjÚ równolegïÈ jest chÚÊ zmuszenia
staroĂwieckich kompresorów obdarzonych charakterystycznym brzmieniem do pracy
na granicy ich moĝliwoĂci, co powinno zaowocowaÊ pojawieniem siÚ soczystych artefaktów zwiÈzanych z barwÈ děwiÚku i ze znieksztaïceniami. UĝywajÈc tego rodzaju
konfiguracji, moĝesz zastosowaÊ takÈ obróbkÚ i nie ryzykujesz tego, ĝe w ostatecznym
rozrachunku otrzymasz děwiÚk pozbawiony ĝycia. W krÚgach profesjonalnych tego typu
podejĂcie najczÚĂciej wykorzystywane jest w stosunku do najwaĝniejszych brzmieniowo elementów miksu, takich jak partie perkusyjne i wokalne — zdarza siÚ nawet ïÈ4

Tingen P., wywiad z Joe Barresim, „Sound on Sound”, lipiec 2005.

5

Massey H., Behind the glass: Top record producers tell how they craft the hits (t. II), Backbeat
Books, 2009.
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czenie brzmienia kilku skonfigurowanych równolegle kompresorów. Zarówno Michael
Brauer6, Dave Pensado7, jak i Spike Stent8 wspominajÈ na przykïad o takim wïaĂnie uĝyciu wiÚkszej liczby kompresorów w stosunku do gïównych partii wokalnych. Korzystanie z kompresorów w taki sposób jest zbyt subiektywnym zagadnieniem, bym mógï
zaoferowaÊ tu liczne wskazówki — mogÚ natomiast przypomnieÊ sïynne porzekadïo
Joego Meeka: „Jeĝeli coĂ brzmi dobrze, to dobrze!”.
Kompresowanie gïównej partii wokalnej
Chociaĝ nie istniejÈ odrÚbne techniki kompresowania zwiÈzane z przetwarzaniem partii wokalnych,
obróbka tego materiaïu czÚsto musi byÊ naprawdÚ daleko posuniÚta, by moĝna byïo uporaÊ siÚ
z czajÈcymi siÚ tam trudnoĂciami. Nie tylko mamy tu do czynienia z zakresem dynamicznym, którego naturalna szerokoĂÊ z reguïy wymaga znacznej redukcji, ale codzienny kontakt sïuchacza z naturalnie brzmiÈcym materiaïem wokalnym sprawia teĝ, ĝe ujawnienie nienaturalnych efektów ubocznych daleko posuniÚtej obróbki nie wchodzi raczej w grÚ. Moja gïówna rada pozwalajÈca osiÈgaÊ
dobre rezultaty polega na podziale pracy na trzy etapy.
 Rozbij na oddzielne Ăcieĝki poszczególne fragmenty partii wokalnej, jeĝeli wyraěnie róĝniÈ siÚ
od siebie pod wzglÚdem brzmienia czy teĝ gïoĂnoĂci.
 Uĝyj wstÚpnej warstwy redukcji wzmocnienia, aby wyrównaÊ ogólny poziom sygnaïu — jeĝeli
jesteĂ zwolennikiem kontrolowania wzmocnienia w dyskretny sposób, najlepiej sprawdzi siÚ tu
przypuszczalnie kompresja z miÚkkim kolanem, stosunkiem obróbki 2:1 czy 3:1, a takĝe umiarkowanymi czasami ataku oraz zwolnienia. Nic nie stoi równieĝ na przeszkodzie, by siÚgnÈÊ po
obróbkÚ równolegïÈ wykorzystujÈcÈ wiele kompresorów, co zapewni Ci wiÚkszÈ gamÚ moĝliwoĂci zwiÈzanych z barwÈ děwiÚku.
 Jeĝeli szczyty sygnaïu w partii wokalnej wciÈĝ nadmiernie siÚ wybijajÈ, doïóĝ do ogólnej kompresji opisanej powyĝej jeszcze jednÈ warstwÚ, tym razem z krótszymi czasami ataku i zwolnienia oraz z wyĝszym stosunkiem obróbki — moĝe to byÊ nawet jakiĂ limiter. W przypadku subtelnej kontroli poziomu gïoĂnoĂci bardziej odpowiednia moĝe byÊ kompresja z miÚkkim kolanem,
chociaĝ subtelnoĂÊ nie zawsze jest tym, o co chodzi w wielu wspóïczesnych odmianach muzyki.
Naleĝy równieĝ zdawaÊ sobie sprawÚ, ĝe kompresja (podobnie jak kaĝda inna odmiana zautomatyzowanej obróbki děwiÚku) nie bÚdzie w stanie zapewniÊ tak nieludzko doskonaïego stopnia wyrównania poziomu gïoĂnoĂci, jakiego oczekuje siÚ od partii wokalnych wchodzÈcych w skïad piosenek, które majÈ podbijaÊ listy przebojów. BrakujÈcym elementem ukïadanki jest tu szczegóïowa
automatyka tïumika, nie ma jednak sensu zabieraÊ siÚ za to, dopóki miks nie znajdzie siÚ na duĝo
bardziej zaawansowanym etapie, tak wiÚc ten temat zostanie omówiony szczegóïowo w rozdziale 19. W tej chwili spróbuj po prostu zrobiÊ wszystko co w Twojej mocy, nie wywoïujÈc przy tym
niepoĝÈdanych efektów ubocznych obróbki sygnaïu. Jeĝeli podczas ustalania balansu bÚdziesz
próbowaï za pomocÈ kompresorów umieĂciÊ kaĝdÈ sylabÚ na swoim miejscu, masz niemal gwarancjÚ, ĝe przesadzisz z obróbkÈ.

6

Tingen P., „Inside track”, „Sound on Sound”, listopad 2008.

7

Droney M., Mix masters: Platinum engineers reveal their secrets for success, Berklee Press, 2003.

8

Tingen P., „Inside track”, „Sound on Sound”, luty 2010.
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Z kompresjÈ równolegïÈ wiÈĝe siÚ jedna puïapka, z istnienia której warto zdawaÊ sobie
sprawÚ: jeĝeli podbijesz poziom przetworzonego bÈdě nieprzetworzonego sygnaïu, zmienisz nie tylko charakter kompresji, ale równieĝ ogólny poziom tego materiaïu w obrÚbie
miksu. Moĝe to sprawiÊ, ĝe nawet kiepsko skonfigurowany kompresor bÚdzie pomagaï
tylko pozornie, gdyĝ wzmocnienie poziomu takiego sygnaïu spowoduje, ĝe niektóre
elementy partii danego instrumentu zabrzmiÈ gïoĂniej. MojÈ sugestiÈ pozwalajÈcÈ uporaÊ siÚ z tym problemem jest ïÈczenie obrobionego oraz nieprzetworzonego sygnaïu
w jednÈ grupÚ, a nastÚpnie wykorzystywanie do regulacji balansu tego wïaĂnie kanaïu
grupowego. Pozostaïe dwa tïumiki mogÈ byÊ wtedy traktowane bardziej jako rozszerzenie zestawu regulatorów kompresora niĝ jako potencjometry wykorzystywane do
ustalania balansu w obrÚbie miksu. Tak naprawdÚ w sporej liczbie kompresorów zaczÚto juĝ doïÈczaÊ do interfejsu uĝytkownika kontrolÚ proporcji pomiÚdzy obrobionym
a nieobrobionym sygnaïem (spotyka siÚ tu okreĂlenie Wet/Dry Mix), pozwalajÈc obejĂÊ
omawiany problem i stosowaÊ kompresjÚ równolegïÈ jako efekt typu insert.
W przypadku kompresji równolegïej z ïatwoĂciÈ moĝna popaĂÊ w problemy zwiÈzane z filtrowaniem
grzebieniowym, jeĝeli kompresor dodaje opóěnienia do przetwarzanego sygnaïu. W przypadku systemów cyfrowych jest to wszechobecne zagroĝenie, poniewaĝ niewielkie opóěnienia mogÈ wynikaÊ
zarówno z zachodzÈcej tam konwersji sygnaïu z formy analogowej na cyfrowÈ, jak i z obróbki DSP.
DrugÈ rzeczÈ, na którÈ trzeba uwaĝaÊ w przypadku kompresji równolegïej (czy teĝ indywidualnej obróbki Ăcieĝek wchodzÈcych w skïad nagrania wielomikrofonowego), jest
ïatwoĂÊ, z jakÈ moĝna popaĂÊ w problemy zwiÈzane z filtrowaniem grzebieniowym, jeĝeli kompresor dodaje opóěnienia do przetwarzanego sygnaïu. W przypadku systemów
cyfrowych jest to wszechobecne zagroĝenie, poniewaĝ niewielkie opóěnienia mogÈ potencjalnie wynikaÊ zarówno z zachodzÈcej tam konwersji sygnaïu z formy analogowej
na cyfrowÈ, jak i z obróbki DSP. Na caïe szczÚĂcie wiÚkszoĂÊ osób uĝytkujÈcych w maïych studiach programy DAW nie napotyka zbyt czÚsto tego rodzaju problemów podczas miksowania, gdyĝ polega gïównie na obróbce děwiÚku za pomocÈ wtyczek programowych, a aplikacje DAW majÈ z reguïy zautomatyzowane mechanizmy wyrównujÈce
takie opóěnienia. Warto jednak mieÊ ĂwiadomoĂÊ, ĝe niektóre wtyczki nie deklarujÈ
prawidïowo swojej latencji programom DAW, tak wiÚc za kaĝdym razem, kiedy korzystasz z jakiejĂ formy obróbki równolegïej, pilnie nasïuchuj efektów filtrowania grzebieniowego. Nawet jeĝeli dana wtyczka nie wprowadza widocznych opóěnieñ, niektóre
programy zmieniajÈ wewnÚtrzne zaleĝnoĂci fazowe pomiÚdzy poszczególnymi obrabianymi czÚstotliwoĂciami — nie zdziw siÚ wiÚc, jeĝeli poïÈczenie skompresowanego
i nieskompresowanego materiaïu zmieni zsumowany děwiÚk w sposób, jakiego siÚ nie
spodziewaïeĂ.

9.4. POWRÓT DO BALANSU
Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe istnieje wiele metod pozwalajÈcych poprawiÊ sposób dziaïania kompresora, ale ĝadne z tych rozwiÈzañ nie pomoĝe Ci podczas wykonywania mix-
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downu, jeĝeli pozwolisz, by odciÈgaïy CiÚ one od podstawowych pytañ, na jakie musisz
odpowiedzieÊ podczas ustalania balansu swojego miksu.
 Czy kompresja pomaga w uzyskaniu balansu?
 Czy podoba mi siÚ oceniana w subiektywny sposób jakoĂÊ skompresowanego děwiÚku?
Jeĝeli pierwszy uĝyty przez Ciebie kompresor nawet pomimo starannie dobranej konfiguracji nie zapewniï poĝÈdanego balansu albo charakteru czy teĝ barwy děwiÚku, spróbuj skorzystaÊ z innej wtyczki. GdybyĂ potrzebowaï wyraěniejszych dziaïañ pozwalajÈcych ustaliÊ balans lub teĝ chciaï zrobiÊ uĝytek z efektów ubocznych kompresji, wypróbuj
ïÈczenie kompresorów szeregowo albo skorzystaj z obróbki równolegïej. Nie powinno
byÊ z tym zbytecznych korowodów, nie ma teĝ sensu popadaÊ w rozpacz, jeĂli nie zdoïasz osiÈgnÈÊ perfekcyjnych rezultatów. Twoim celem jest poprawienie miksu, a nie doprowadzenie go do doskonaïoĂci, tak wiÚc nie próbuj na tym etapie prac posuwaÊ siÚ
za daleko z obróbkÈ. Jeĝeli natknÈïeĂ siÚ na zwiÈzany z balansem problem wyglÈdajÈcy
tak, jakby nie daïo siÚ go rozwiÈzaÊ, jest to przypuszczalnie znak, ĝe zwyczajna kompresja nie jest dobrym narzÚdziem do tego konkretnego zadania.

PrzechodzÈc do rzeczy…








W kaĝdym miksie podstawowym celem kompresji jest uzyskanie stabilnego balansu. Jeĝeli jesteĂ w stanie ustaliÊ równowagÚ danej Ăcieĝki bez uĝycia kompresji, wcale
nie musisz korzystaÊ z tego rodzaju obróbki. Kiedy juĝ zdecydujesz siÚ na zastosowanie takiego procesora děwiÚku, powinieneĂ zadaÊ sobie dwa pytania: czy kompresja pomaga w uzyskaniu balansu i czy odpowiada Ci brzmienie uzyskane w wyniku obróbki.
Najwaĝniejsze parametry regulujÈce pracÚ kompresora to próg dziaïania oraz wzmocnienie wyjĂciowe (bÈdě teĝ ich odpowiedniki), a Ty powinieneĂ byÊ w stanie osiÈgnÈÊ
caïkiem niezïe wyniki, zmieniajÈc tylko te dwa ustawienia. Jeĝeli tym sposobem nie
potrafisz uzyskaÊ dobrego balansu, który nie byïby równoczeĂnie obarczony efektami ubocznymi, w pierwszej kolejnoĂci spróbuj zmieniÊ kompresor lub wykorzystywanÈ konfiguracjÚ fabrycznÈ.
Pozostaïe parametry kompresji pozwolÈ Ci dostosowaÊ charakterystykÚ redukcji
wzmocnienia do potrzeb zwiÈzanych z rodzajem obrabianego sygnaïu. Chociaĝ w ten
sposób moĝesz zredukowaÊ szkodliwe dla muzyki artefakty kompresji, podÈĝajÈc tÈ
ĂcieĝkÈ, moĝesz równieĝ zwiÚkszyÊ liczbÚ sytuacji, w których zdoïasz wykorzystaÊ
wszelkie poĝÈdane efekty uboczne, jakie wprowadza do brzmienia dany kompresor. JeĂli uĝywasz kompresji z krótkimi czasami ataku i zwolnienia, zwracaj uwagÚ
na niemile widziane znieksztaïcenia lub teĝ osïabienie sygnaïu w najniĝszych czÚstotliwoĂciach.
Nie istniejÈ zasady, które zabraniaïyby korzystaÊ z wiÚkszej liczby kompresorów
na jednym kanale. Czasem do rozmaitych zadañ zwiÈzanych z ustalaniem balansu
potrzebne sÈ róĝne kompresory, kiedy indziej w przypadku duĝej redukcji zakresu
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dynamiki dwie wtyczki pomogÈ zachowaÊ wiÚkszÈ przejrzystoĂÊ brzmienia w porównaniu z tym, co przyniosïoby zastosowanie tylko jednej, a przy jeszcze innej okazji moĝe najĂÊ CiÚ ochota, by poïÈczyÊ brzmienie dwóch róĝnych wtyczek o wyrazistym charakterze.
Kompresja równolegïa pozwala zredukowaÊ czÚĂÊ niepoĝÈdanych efektów ubocznych kompresji z krótkimi czasami ataku i zwolnienia, zwïaszcza w sytuacji, w której daleko idÈcej obróbce poddane zostanÈ sygnaïy bogate w transjenty — a wiÚc
chociaĝby nagrania bÚbnów, instrumentów perkusyjnych o okreĂlonej wysokoĂci
děwiÚku, fortepianu czy teĝ gitary akustycznej. Uĝycie takiej konfiguracji podczas
obróbki děwiÚku pozwala równieĝ na peïniejsze wykorzystanie moĝliwoĂci pojedynczych kompresorów i wyraěniejsze zaznaczenie w miksie ich unikalnego brzmienia.
ZADANIA
x Przyjrzyj siÚ wszystkim kompresorom i limiterom wchodzÈcym w skïad Twojego programu DAW i zapoznaj siÚ z dostÚpnymi moĝliwoĂciami. Jeĝeli wybór jest
ograniczony, rozwaĝ wykorzystanie wtyczek firm trzecich.
x Sprawdě, czy Twój program DAW oferuje automatycznÈ kompensacjÚ opóěnieñ
wprowadzanych przez wtyczki — upewnij siÚ równieĝ, czy opcja ta jest wïÈczona.
x Wycisz wszystkie Ăcieĝki wchodzÈce w skïad Twojego miksu, a nastÚpnie przebuduj balans w taki sposób, w jaki robiïeĂ to wczeĂniej, tym razem eksperymentujÈc z kompresjÈ i sprawdzajÈc, czy pomoĝe Ci ona uporaÊ siÚ chociaĝ z niektórymi przejawami niestabilnoĂci tïumików, jakie zauwaĝyïeĂ podczas wykonywania
wstÚpnego balansu.
x Zapisz gdzieĂ informacje o wszystkich tïumikach, które wciÈĝ sprawiajÈ wraĝenie niestabilnych.
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A
Acoustic Energy, 23
ADAM A7X, 21
adaptacja akustyczna, 50
pomieszczenia, 32
Ainlay Chuck, 15
akustyka pomieszczenia, 32, 50
korekcja, 44
mody pomieszczenia, 39
oddziaïywanie Ăcian, 37
odsïuch, 48
pianka akustyczna, 35
puïapki basowe
membranowe, 46
puïapki basowe z weïny mineralnej, 43, 45
punkt odsïuchowy, 43
punkty odbiÊ, 36
rezonans, 38
praktyczne rozwiÈzania, 42
rozpraszanie, 38
tïumienie odbiÊ fal, 37
ulepszenia, 33
zredukowanie wpïywu
wczesnych odbiÊ, 38
Alchemist, 287, 293
algorytmy przetwarzajÈce sygnaï, 143
All Four Seasons, 42
alternatywne wersje balansu, 109
American Life, 54
AmpliTube, 146
analiza widma, 79
analizator widma, 79, 253, 255
doĂwiadczenie, 80
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analogowe efekty delay, 351
aranĝacja muzyczna, 157, 162
brak róĝnorodnoĂci, 162
dobór partii, 164
dodawanie szczegóïów, 167
eksperymentowanie z przyciskami
wyciszenia, 164
modyfikowanie muzycznej osi czasu, 166
powtórzenia, 165
refreny o zredukowanej aranĝacji, 165, 166
relatywne znaczenie instrumentów, 180
statyczna, 165
trzy komponenty, 163
trzykrotna prezentacja tego samego
elementu, 167
udoskonalanie, 357
utrudnienia, 162
wycinanie elementów, 164
zderzanie siÚ brzmieñ, 163
zmiennoĂÊ, 167
zróĝnicowanie poszczególnych
fragmentów aranĝacji, 164
artefakty
kompresji, 22
wybrzmienia, 281
Attack Time, 222
Audio DSM2, 21
Aural Exciter, 274, 300
Auratone 5C Super Sound Cube, 23, 25, 55, 72
konstrukcja jednodroĝna, 58
ocena balansu i kompatybilnoĂci
monofonicznej, 59
odpornoĂÊ na filtrowanie grzebieniowe, 58
odpornoĂÊ na problemy z akustykÈ, 58
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Auratone 5C Super Sound Cube
pasmo przenoszenia, 56
substytuty, 64
Ărednica, 56
automatyczne panoramowanie, 366
automatyka, 387
czÚstotliwoĂÊ graniczna, 386
efekt maskowania partii, 397
efekty delay, 394
funkcje, 388
konfigurowanie, 388
mikrofony overhead, 391
modyfikacja kilku parametrów, 384
na wczesnym etapie miksowania, 388
pady, 386, 387
poprawianie balansu, 390
poziomu gïoĂnoĂci, 392
rozbudowywanie sceny stereofonicznej, 386
rozwiÈzywanie problemów, 389
sterowanie drobnymi zmianami, 387
sterowanie
ogonami pogïosów, 394
parametrami partii wokalnych, 395
uwagÈ sïuchacza, 393
sterujÈca dynamikÈ, 383
szczegóïowe schematy pracy, 387
usuniÚcie efektów kompresji, 390
wykorzystanie, 389
Auto-Tune, 150, 151

B
balans, 172, 173, 185
automatyczne sterowanie drobnymi
zmianami, 390
chwiejnoĂÊ w najwyĝszych
czestotliwoĂciach, 291
czÚstotliwoĂci, 244, 267
equalizacja, 244, 246, 267
filtrowanie górnoprzepustowe, 205
kanaï grupowy Ăcieĝek stereofonicznych, 190
kompresja, 228
monofoniczne pliki audio, 181
najniĝszych czÚstotliwoĂci, 279
najwaĝniejszy instrument, 176
ocena subiektywna, 310
podstawowy, 181
pogïos, 346
wpïywajÈcy na barwÚ, 340
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poziom gïoĂnoĂci instrumentów, 185
pozycjonowanie w przestrzeni
stereofonicznej, 181
procedury a rodzaje nagrañ, 205
przestrzeñ stereofoniczna, 206
relatywne znaczenie instrumentów, 180
sumowanie kanaïów stereofonicznych, 59
tïumika, 186, 188
ustalanie, 181, 312
budowanie brzmienia zespoïu, 198
di-boks, 194
filtrowanie górnoprzepustowe, 182
filtry póïkowe, 248
flitry parametryczne, 251
instrumenty rejestrowane technikÈ
wielomikrofonowÈ, 192
ograniczony budĝet, 311
pozycjonowanie Ăcieĝek
monofonicznych, 183
problem rezonansów, 299
rejestrowanie zespoïów, 200
Ăcieĝki stereofoniczne, 189
ustawianie poziomów, 185
ustawienia czasu ataku i zwolnienia, 224
ustawienie tïumika, 207
wieloĂladowe nagranie perkusji, 200
wprowadzanie Ăcieĝek zgodnie ze
znaczeniem, 246
wybór Ăcieĝek kompresji, 211
zaczynanie od najwaĝniejszego
fragmentu, 173
zaleĝny od rytmu, 239
bandwidth, 182
barwa, 318
děwiÚku, 337, 350
dynamiczne zmiany, 368
syntetycznego brzmienia, 282
bass-reflex, 17, 19
energia transjentu, 20
linia transmisyjna, 24
Behringer 2030A, 21
Beyerdynamic DT880 Pro, 69
bÚben basowy, 19
Big Girls Don’t Cry, 238
Bionic Delay, 353
bitcrusher, 272
BitterSweet II, 238
blokowanie kanaïów wentylacyjnych, 77, 86
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Blue Sky, 24
bramki, 231
dziaïajÈce w synchronizacji z rytmem, 240
kontrola zakresu, 234
lookahead, 237
obróbka równolegïa, 234
otwarcie, 233
przychodzÈce děwiÚki MIDI, 239
trzepotanie, 233
zamkniÚcie, 233
bramkowane pogïosy, 346
bramkowanie, 232
czas ataku i zwolnienia, 233
efektów pogïosowych, 342
przetwarzanie sygnaïu side chain, 288
redukcja szumów, 296
sygnaïów z zestawu perkusyjnego, 289
udoskonalanie, 288
zmiana obwiedni sygnaïu w perkusji, 235
brzmienie pomieszczenia, 331, 358
budowanie
balansu wedïug hierarchii waĝnoĂci, 315
miksu etapami, 176
bx_cleansweep, 182

C
caïkowite znoszenie fazowe, 28
Cambridge Equalizer, 182
Canford Audio Diecast Speaker, 65
Chameleon Acoustic Frame, 46
charakterystyka przenoszenia, 17
bass-reflex, 17
kolumny o konstrukcji wentylowanej, 17
China Cones, 26
chorus, 281, 368
ciÚcie materiaïu, 240
Classic Chorus, 369
Classic Master Limiter, 220
clipper, 274
Cockos Reaper, 140
comping, 157, 158
dwa podejĂcia, 158
instrukcja, 160
nagranie kilku peïnych wersji, 158
nagranie Ăcieĝki fraza po frazie, 159
partii wokalnej, 161
w realiach maïego studia, 159
wygïadzenie ciÚÊ, 162
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Compression, 209
ConeFlapper, 83
ConeFlapperIn, 83
ConeFlapperOut, 83
cross-fading, 141
Cubase, 150, 190
korektor graficzny, 254
cyfrowe
obcinanie amplitudy, 67
procesory generujÈce pogïos splotowy, 321
procesory pogïosowe, 321
przetwarzanie sygnaïu, 149
czas ataku i zwolnienia, 221
bramkowanie, 233
děwiÚki perkusyjne, 225
efekty uboczne, 224
ekspandery, 232
obróbka perkusji, 223
regulacja, 235
progu dziaïania, 236
stosunku kompresji, 236
stopieñ redukcji wzmocnienia, 225
ustawienia, 223
zautomatyzowane, 223
czÚstotliwoĂÊ, 251
podstawowa děwiÚków, 19
czÚstotliwoĂÊ graniczna, 182, 247
filtry póïkowe, 248
ustawienie, 183
czÚstotliwoĂÊ rezonansowa
membrany, 80
tunelu bass-reflex, 20
tunelu wentylacyjnego, 76, 86
wysokoĂÊ děwiÚku, 76
czÚĂciowe znoszenie fazowe, 28
czyste echo, 350

D
Damping, 320
Decay, 320
Decay Time, 320
decyzje subiektywne, 89
de-ekspandery, 378
de-esser, 300, 302
inne zastosowania, 300
umieszczenie, 300
ustalanie równowagi pogïosu, 330
zautomatyzowany, 388
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dekompresor, 236
Delay Time, 349
di-boks, 194
Digital Signal Processing, 149
direct, 319
Direct/Effect Mix, 319
dobroÊ, 251
dodatkowe czÚstotliwoĂci, 272
dodawanie subtelnych znieksztaïceñ, 380
dolna czÚĂÊ pasma, 86
dudnienie, 294
filtr górnoprzepustowy, 84
konstrukcje wentylowane, 76
membrany przetworników, 80
ograniczenie pochodzenia najniĝszych
děwiÚków, 84, 85
ograniczenie szkód, 75
pomiar i analiza widma, 79
rezonans, 75
syntezator subbasowy, 85
uderzenia wyprzedzajÈce, 83
uproszczenie problemu, 86
uĂrednianie pomieszczenia, 77
wpïyw prÈdu staïego, 84
wskaěniki poziomu, 80
wychylenia membrany, 82
wzbogacanie, 275
zapas dynamiki miksu, 85
dopasowywanie gïoĂnoĂci
w celach porównawczych, 375
zwiÚkszanie gïoĂnoĂci, 376
dostosowywanie rozkïadu stereofonicznego,
359
druga harmoniczna, 39
DrumOverheadsStereoPhase, 61
dry, 226, 319
DSP, 149
ducker, 306, 308
zautomatyzowany, 388
dyfuzor akustyczny, 38
dynamiczna redukcja szumów, 296
dynamika dïuĝszych odcinków miksu, 173
dysonujÈce brzmienia, 272

E
E , 301
Early Reflections, 320
2
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echo, 365
czyste, 350
trzepoczÈce, 48
efekt
bliskoĂci, 295
opóěnienia wielokrotnego, 354
SBIR, 37
tremola, 240
efekty, 315
efekty modulujÈce, 281, 368
efekty pogïosowe, 317
a efekty typu delay, 349
barwa děwiÚku, 318, 337
cyfrowe procesory pogïosowe, 321
czyste brzmienie doïu pasma, 329
dostosowanie tempa zanikania echa, 320
equalizacja, 330
komory pogïosowe, 321
kompatybilnoĂÊ monofoniczna, 324
konfiguracja send - return, 319
minimalizowanie zmian barwowych, 325
moc obliczeniowa procesora, 320
opóěnienie wstÚpne, 326
partia wokalna, 333
podstawowa regulacja i ustawienia, 319
pogïos pïytowy i sprÚĝynowy, 321
pogïos stapiajÈcy, 321
przeciwdziaïanie maskowaniu, 344
przestrzennoĂÊ, 318, 343
rozmiar děwiÚku, 317, 332
opóěnienie wstÚpne, 333
ustalanie równowagi pogïosu, 334
równoczesne wzbogacanie piÚciu
aspektów sygnaïu, 317
stopliwoĂÊ, 317, 322
dodawanie szumów tïa, 331
dublowanie partii, 331
efekty typu delay, 331
redukowanie, 328
regulacja brzmienia i lokalizacji
w przestrzeni, 325
ustalanie równowagi, 327
wskazówki dotyczÈce ustawieñ, 323
wybór gotowych ustawieñ, 323
typy, 321
w roli efektów specjalnych, 336
wpïyw na rozmiar i wybrzmienia Ăcieĝek, 325
wtyczki do obróbki dynamiki, 330
wybrzmienie, 318, 341
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wzbogacanie stereofonii, 343
zamierajÈcy ogon pogïosu, 324
ĝonglowanie wïaĂciwoĂciami
wzbogacajÈcymi pogïosu, 343
efekty studyjne
modulowane efekty delay, 20
pogïos, 20
efekty typu delay, 281, 370
a pogïos, 355
brzmienie odmienne od pierwotnego
materiaïu, 352
dostosowanie czasu opóěnienia do pulsu
piosenki, 352
konfiguracja wykorzystujÈca stereofoniÚ, 355
modyfikacja děwiÚku, 350
moment wprowadzania, 350
monofoniczne, 354
obróbka kanaïu powrotnego, 351
podstawowa regulacja i ustawienia, 349
poprawienie stopliwoĂci, 350
poza synchronizacjÈ z tempem, 353
rezonansowe podzwanianie, 351
ustalanie równowagi kanaïów
powrotnych, 350
uĝywanie w stereo, 353
wpïyw na brzmienie děwiÚku, 351
wpïyw na rozmiar děwiÚku, 351, 352, 354
wpïywajÈce na stopliwoĂÊ, 354
wyciszanie, 351
wykorzystanie automatyki, 394
wykorzystujÈce zjawisko Haasa, 365, 386
rozciÈgniÚcie obrazu stereofonicznego, 366
wysyïka na pogïos, 351
wzbogacanie wraĝenia przestrzennoĂci, 354
wzbogacenie wybrzmieñ, 351, 352
z przesuniÚciem intonacyjnym, 363
efekty typu insert, 234
automatyczne panoramowanie, 366
wtyczki generujÈce znieksztaïcenia, 273
efekty typu send, 354, 363, 386
emulaca gïoĂnika wirujÈcego, 367
ekspandery, 231, 240
kontrola czasu zwolnienia, 232
kontrola zakresu, 234
lookahead, 237
o wysokim stosunku obróbki, 233
obróbka równolegïa, 234
proporcje, 231
w konfiguracji równolegïej, 234
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elektroniczna muzyka taneczna, 181
emulacja gïoĂnika wirujÈcego, 366, 367
energia infraděwiÚkowa, 81
gïoski w wokalu, 82
Envelope Shaper, 236
EQ, 243
equalizacja, 44, 50, 243, 244, 266, 269, 282
cyfrowa, 384
dobre nawyki, 257
dynamiczna, 299
zastosowanie, 301
filtrowanie grzebieniowe, 259
filtry parametrycze, 251
filtry póïkowe, 247
gïównej szyny, 384
instrumentów operujÈcych w dolnej
czÚĂci pasma, 250
kompensowanie maskowania
czÚstotliwoĂci, 245
korekcja graficzna, 254
korekcja parametryczna, 254
nagrañ wielomikrofonowych, 262, 263
balans czÚstotliwoĂci poïÈczonego
děwiÚku, 263
czÚstotliwoĂci skïadowe, 263
kanaï grupowy, 265
narzÚdzia i techniki, 247
ograniczenia, 267, 269
osïabianie zakresów, 257
pasma przenoszenia syntezatora, 282
podbicia, 257
pogïos wpïywajÈcy na rozmiar děwiÚku, 335
pogïosu, 329, 330
poszerzanie przestrzennoĂci děwiÚku, 361
procesorów równolegïych, 286
redukcja stopliwoĂci, 328
rozmycie brzmienia, 260
statyczna, 299
statycznoĂÊ, 267
sygnaïu M/S, 360
Ăcieĝka akordów fortepianowych, 256
unikanie wzmacniania czÚstotliwoĂci, 258
wobec sygnaïu sterujÈcego, 292
ograniczenia, 292
zewnÚtrznego, 288
wykres, 95
z ostrymi wciÚciami, 253
z przyciskiem SOLO, 246
zapewniajÈca liniowÈ fazÚ, 261
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equalizacja
zespoïy rejestrowane technikÈ
wielomikrofonowÈ, 266
zwiÈzana z barwÈ, 264
zwiÈzana z dïugoĂciÈ brzmienia děwiÚku, 258
zwiÈzana z odlegïoĂciÈ, 265
equalizery, 244, 247
dynamiczne, 297, 302
GML, 384
kolejnoĂÊ uïoĝenia, 256
o liniowej fazie, 261
odpowiedě fazowa, 258
regulator wzmocnienia filtra, 248
stosowanie, 287
sygnaïu side chain, 292
ustawienia fabryczne, 244
zautomatyzowane, 388
zmiana barwy, 333
ER, 320
eSessions, 167

F
fale
czÚĂciowe znoszenie fazowe, 28
o niskiej czÚstotliwoĂci, 37
rozchodzenie, 33
sinusoidalne, 28
subharmoniczne, 279
trójkÈtne, 279
w jednej fazie, 28
w przeciwfazie, 28, 31
wpïyw prÈdu staïego, 84
zmysï sïuchu, 90
falowód, 27
faza, 28
obrót, 197
przesuniÚta o 180°, 28
Feedback Level, 349
Ferox, 271
filtr górnoprzepustowy, 84
filtrowanie
problemy, 260
filtrowanie dolnoprzepustowe
redukcja szumów, 296
filtrowanie górnoprzepustowe, 182
format M/S, 361
modyfikacja poczÈtkowych ustawieñ, 266
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na kanale grupowym stopy, 202
oferowane funkcje filtrów, 182
podbicie, 182
siïa ataku děwiÚku w perkusji, 183
ustawienie czÚstotliwoĂci granicznej, 183
wzbogacanie wysokich czÚstotliwoĂci, 274
filtrowanie grzebieniowe, 28, 29
efekt typu delay, 351
equalizacja, 259
konstrukcja jednodroĝna, 58
kopmresja równolegïa, 228
modyfikacja barwy, 281
odsïuch monofoniczny, 61
Ăcieĝki stereofoniczne, 191
technika wielomikrofonowa, 193
zmiana barwy pogïosem, 318
filtrowanie zaporowe, 253, 254
partia basowa, 279
filtry, 260
filtry parametryczne, 251
czÚstotliwoĂÊ, 251
dobroÊ, 251
krzywa equalizacji, 252
podciÚcia, 254
regulator szerokoĂci pasma, 252
rezonans, 251
szerokoĂÊ pasma, 251
wycinanie wÈskich przedziaïów
czÚstotliwoĂci, 253
wzmocnienie, 251
zakres dziaïania, 253
filtry póïkowe, 247, 249
czÚstotliwoĂÊ graniczna, 247
krzywa equalizacji, 259
ustalanie balansu, 248
wersja dolnozakresowa, 247
wersja górnozakresowa, 247
filtry wszechprzepustowe, 197, 205
flanger, 281, 368
formanty, 149
format L+R, 359
zmana na M/S, 360
format M/S, 370
Fostex 6301, 65
FreeG, 80, 81
Frequency, 251
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G
Gain, 251
Gate, 288
GChorus, 369
generatory subharmoniczne, 275, 283
dodatkowa partia MIDI, 276
dodatkowe sample, 276
gÚstoĂÊ alikwotów, 270, 272, 380
zmiana wysokoĂci děwiÚku, 274
GGain, 392
gïÚbia miksu, 317
gïÚbokoĂÊ modulacji, 272
gïoĂniki, 69, 72
gïoĂnoĂÊ odsïuchu, 94
GMax, 220
Godrich Nigel, 16
groove, 133, 154
jakoĂÊ i spójnoĂÊ, 135
optymalny, 135
GSnap, 151
GVST GClip, 271
GVST GRect, 271

H
histereza, 233
Hold Time, 233
Honor Roll of Dynamic Recordings, 104
Horrortone, 64

I
IBP Workstation, 197
In the Air Tonight, 304
inercja, 25
obudowy, 16
Input gain, 209
Inspector, 79
interferencja fal o niskich
czÚstotliwoĂciach, 37
intonacja
korygowanie, 145
modyfikacja, 362
niedbaïoĂÊ, 146
inĝynier děwiÚku, 14
inĝynierowie nagrañ, 409
IQ4, 298
izofony, 95
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J
jednostajny bas, 20

K
Katz Bob, 101
kodowanie M/S, 359
kolumny, 15
aktywne, 16
filtrowanie grzebieniowe, 30
hi-fi, 16
inercja obudowy, 16
linia transmisyjna, 24
membrany przetworników, 80
niezgodna polaryzacja, 32
o konstrukcji wentylowanej, 17
obudowa otwarta, 18
pasywny radiator, 24
podstawki, 24
dedykowane, 24
profilowanie obudowy, 31
przeïÈcznik sterujÈcy filtrem
górnoprzepustowym, 37
rezonans, 22
seria HR, 24
ustawianie, 26
w przeciwfazie, 31
z wbudowanymi wzmacniaczami, 16
zwrotnica, 28
komory pogïosowe, 321
kompatybilnoĂÊ monofoniczna, 59, 191, 192
efekty pogïosowe, 324
nagrania rejestrowane ze pomocÈ
pary mikrofonów, 60
obróbka poszczególnych zakresów
czÚstotliwoĂci, 361
poszerzanie przestrzennoĂci, 365
rejestrowanie zespoïów, 198
udoskonalanie aranĝacji, 358
kompensowanie przypadkowych zmian
w konfiguracji nagrania, 390
kompresja, 207
balans, 228
cel podstawowy, 229
czas ataku, 221
czas zwolnienia, 221
dopracowywanie ustawieñ, 215
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kompresja
efekty uboczne, 291
ustawieñ czasu, 224
efekty typu insert, 228
efekty typu send/return, 225
gïoĂne Ăcieĝki, 211
kiedy nie kompresowaÊ, 215
koncentracja na balansie, 214, 215
kontrola proporcji pomiÚdzy obrobionym
a nieobrobionym sygnaïem, 228
obróbka perkusji, 223
obróbka w praktyce, 212
partia gitary akustycznej, 217
partia gitary basowej zawierajÈca slapy, 217
partie wokalne, 221, 227
porównywanie rozwiÈzañ, 215
rozbijanie Ăcieĝek, 214
stabilnoĂÊ balansu, 210
stosunek kompresji, 216, 217
ustabilizowanie tïumika, 214
wybór Ăcieĝki, 210
wykorzystujÈca dwa parametry regulacji, 207
z miÚkkim kolanem, 221
zakres dynamiki nagrania, 210
zbyt mocnej kompresji kanaïów, 214
zmiana brzmienia sygnaïu, 217
kompresja danych, 104
kompresja nowojorska, 226
kompresja radiowa, 371
kompresja równolegïa, 225, 230
czasy kompresji, 226
filtrowanie grzebieniowe, 228
puïapki, 228
kompresja subtelna, 222
kompresja szyny, 371, 404
dobór modelu i ustawieñ kompresora, 372
efekt pompowania, 371
efekty uboczne, 373
interakcja z obróbkÈ kanaïów, 374
ograniczenie skutków ubocznych
obróbki, 373
regulacja wzmocnienia wyjĂciowego, 372
sklejanie miksu w caïoĂÊ, 372
spójnoĂÊ miksu, 371
stosunek kompresji, 372
wyrównanie dynamiki sygnaïu, 372
kompresja wielopasmowa, 374
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kompresor, 207, 208
czas ataku i zwolnienia, 222
czas reakcji, 225
dostosowanie wzmocnienia na wyjĂciu, 213
konfiguracje fabryczne, 215
kontrola ustawienia kolana, 221
limiter, 219
ïÈczony szeregowo, 219
niskich poziomów, 378
obniĝanie poziomu szczytów, 209
parametry regulujÈce pracÚ, 229
prosta kontrola wzmocnienia, 210
próg dziaïania, 208
szczyty sygnaïów, 225
Ărednia, 225
uĝycie, 229
wielopasmowy, 295, 379
wizualizacja redukcji wzmocnienia, 213
wïaĂciwoĂci, 291
wskaěnik redukcji wzmocnienia, 218
wybór, 213
wzmocnienie sygnaïu wejĂciowego, 209
koncepcja wstÚpnego miksu, 172
konstrukcja jednodroĝna, 56, 57, 72
brak zwrotnicy, 58
filtrowanie grzebieniowe, 58
ograniczone przetwarzanie niskich
czÚstotliwoĂci, 58
konstrukcje typu bass-reflex, 22
konstrukcje wentylowane, 17
artefakty kompresji, 22
blokowanie kanaïów wentylacyjnych, 77
bass-reflex, 17
bÚben basowy, 19
czÚstotliwoĂÊ rezonansowa, 20
dolna czÚĂÊ pasma, 76
jednostajny bas, 20
mixdown, 18
nadÈĝanie za zmianami sygnaïu, 20
oddziaïywanie Ăcian, 37
problemy, 19
rezonans, 20
spektrogram, 22
turbulencja powietrza, 22
wibracje portu, 20
wykresy wodospadowe, 22
znieksztaïcenia, 22
konstrukcje zamkniÚte, 25
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kontrola
czasu opóěnienia, 349
fazy, 240
rozmiaru pomieszczenia, 320
stopnia wytïumienia, 320
stosunku kompresji, 217
stosunku rozszerzania, 231
zakresu, 234
korekcja, 44
graficzna, 254
korekta czasowa, 140
korektor, 44
dynamiczny, 298
filtry póïkowe, 247
o liniowej fazie, 261
sygnaïu side chain, 288
korygowanie intonacji, 133, 145, 153, 154
algorytmy, 147
cyfrowe przetwarzanie sygnaïu, 149
dopasowanie narzÚdzia do konkretnego
zadania, 148
dostrajanie zestawu perkusyjnego
do tonacji danego utworu, 147
elektroniczny tuner, 146
korektory
automatyczne, 150, 151
dziaïajÈce w czasie rzeczywistym, 150
element zgadywania wysokoĂci
děwiÚku, 151
skanowanie Ăcieĝki z wyprzedzeniem, 152
tryb wstÚpnego skanowania, 150
nieprzewidywalne ksztaïty fal
děwiÚkowych, 148
obieranie celów, 147
podczas zgrywania Ăcieĝek, 146
procesory, 149
sïuchanie, 149
Ăcieĝek wielogïosowych, 148
ustaw i zapomnij, 150
w czasie odtwarzania Ăcieĝki, 153
w trybie offline, 149, 152
wybór Ăcieĝek, 148
zasada modyfikacji, 152
korygowanie rytmu, 133, 153
ciÚcia, 154
groove, 135
ponowne przesïuchanie, 145
poprawianie precyzji rytmicznej, 137
puls, 134
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relatywnoĂÊ postrzegania precyzji
rytmicznej, 135
rozciÈganie czasu, 143
techniki edycji děwiÚku, 140
timing, 134
kreatywne ksztaïtowanie brzmienia, 193
kreatywne ksztaïtowanie děwiÚku, 341
KRK Rokit 8, 21
krzywa equalizacji, 252, 259
kulminacje, 404
proste zwiÚkszanie gïoĂnoĂci, 386
kwantyzacja, 138

L
LA-3A, 209
latencja, 237
Length, 320
Leslie, 367
LFSineTones, 40, 44, 76
zawartoĂÊ pliku, 41
limitery, 219
niskich czÚstotliwoĂci, 293
wielopasmowe, 379
linia transmisyjna, 24
lista drobnych problemów, 404
lista kontrolna, 381
LoAir, 275
Logic, 150, 212, 275
lookahead, 237, 240
loudness wars, 105
LP10, 261


ïatanie Ăcieĝek, 153
ïÈczenie siÚ brzmieñ, 317

M
M/S, 359
equalizacja, 360
modyfikacja intonacji, 363
Makeup Gain, 210
manualna redukcja wzmocnienia, 217
maskowanie, 303
czÚstotliwoĂci, 244
kompensowanie, 390
przeciwdziaïanie z wykorzystaniem
pogïosu, 344
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materiaï referencyjny, 99, 103, 114
a gatunek muzyki, 102
balans, 204
brzmienie górnego krañca pasma, 103
cechy, 101
formaty obejmujÈce kompresjÚ danych, 104
mastering, 103
obróbka sygnaïu gïównej szyny, 103
obróbka zwiÚkszajÈca gïoĂnoĂÊ, 106
ocena nowego Ărodowiska
odsïuchowego, 107
pogïos, 103
przeïÈczanie siÚ miÚdzy ěródïami, 105, 376
testowanie elementów systemu audio, 107
trening sïuchu, 107
wykorzystanie w maksymalnym
stopniu, 105
wyrównanie subiektywnie postrzeganego
poziomu gïoĂnoĂci, 376
wyszukanie niezmasterowanych
miksów, 106
zestawianie nagrañ, 105, 376
zrównanie gïoĂnoĂci, 106
matrycowanie M/S, 359
mechanizm odsïuchów porównawczych, 99
mechanizmy psychoakustyczne, 95
děwiÚki a odlegïoĂÊ, 265
jaĂniejsze brzmienie, 328
maskowanie czÚstotliwoĂci, 244
subiektywna przestrzennoĂÊ
brzmienia, 363
szczyty sygnaïów, 225
zjawisko Haasa, 365
Melodyne editor, 152
membrany, 80
energia infraděwiÚkowa, 81
kontrola bezpieczeñstwa, 81
wychylenia, 82, 83
metody aranĝacji, 162
metriaï referencyjny
era nagrañ, 102
uĝycie brzmienia pomieszczenia, 103
miÚkkie kolano, 221
mikrofony kierunkowe
obróbka wielopasmowa, 294
mikrofony overhead
podbicie brzmienia werbla, 304
mikrofony punktowe, 199
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miksowanie
a zmysï sïuchu, 90
alternatywne wersje balansu, 109
balans, 171
equalizacja, 247
faza, 28
filtrowanie grzebieniowe, 28
interpretowanie krytyki, 97
jako proces, 172
kolumny, 17
materiaï referencyjny, 99
materiaïu wedïug jego znaczenia, 175
mechanizmy psychoakustyczne, 95
miksy pozbawione wokalu i partii
solowych, 111
obiektywnoĂÊ wraĝeñ, 90
obróbka sygnaïu gïównej szyny, 112
otoczenie w roli sÚdziów, 97
porównywanie miksów, 98
poszczególnych grup Ăcieĝek, 113
poziom odsïuchu, 94
pozom gïoĂnoĂci dla gatunku muzyki, 96
przycisk wyciszenia, 175
przygotowanie miksu, 121
robienie przerw, 92
uporzÈdkowane podejĂcie, 407
w grupach, 113
w realnych warunkach, 310
wahania poziomu sygnaïu, 207
wykorzystywane techniki, 90
z efektami typu delay, 349
z pogïosem, 317
zabezpieczenie miksu, 108
zgodne ze znaczeniem, 205
znieksztaïcenia, 269
miksy
a cappella, 112, 113
a przestrzeñ stereofoniczna, 184
budowanie struktury muzycznej, 383
do wystÈpieñ publicznych, 111
gïÚbia, 317
instrumentalne, 112
obróbka sygnaïu gïównej szyny, 112
pozbawione wokalu i partii solowych, 111
przygotowanie, 117, 121
równowaga, 310
skompresowanie, 371
telewizyjne, 111
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tworzenie wersji ostatecznej, 398
ustawienia equalizacji, 245
w grupach, 115
warianty alternatywne, 114
zestawienie z profesjonalnymi
nagraniami, 375
znaczenie posczególnych instrumentów, 179
znaczenie wynikajÈce z brzmienia, 177
minimalizacja przekazywania wibracji, 26
Mix Cube, 64, 65
mixdown
a niewïaĂciwa aranĝacja, 162
cel obróbki, 178
filtrowanie grzebieniowe, 29
kontrolowanie polaryzacji, 195
moc sygnaïu, 81
mod drgañ, 39
Mod Machine, 353
mod podstawowy, 38
mod pomieszczenia, 39
equalizacja, 44
korekcja, 44
tïumienie puïapkami basowymi, 43
modelowanie děwiÚku
děwiÚk mniej istotnych instrumentów, 198
efekty modulujÈce, 281
equalizacja barwy, 264
kolejnoĂÊ pracy, 198
polaryzacja i zaleĝnoĂci fazowe, 194
wysokoĂÊ děwiÚku, 282
modulacja, 272, 368
fali, 283
wysokoĂci děwiÚku, 368
Modulation Depth, 272
modyfikacja
barwy
filtrowanie grzebieniowe, 281
rezonans, 281
intonacji, 362, 364
problemy, 363
wysokoĂci děwiÚku, 370
zaleĝnoĂci czasowych
w nagraniach, 143, 144
monitor, 17
neutralny, 17
monitorowanie, 15
przestrzenne, 16
stereofoniczne, 30
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monitory bliskiego pola, 15, 50
falowód, 27
konstrukcja, 27
mody pomieszczenia, 40
uĝycie, 54
mono, 62
MonoBalanceShift, 59
montowanie kolumn, 24, 50
minimalizacja przekazywania wibracji, 26
MoPad, 26
MSED, 359, 360
multing, 128
multioscylatory, 279
MUTE, 175

N
nadmierna obróbka děwiÚku, 178
nadmierne pompowanie wzmocnienia, 373
nadmierne przetworzenie děwiÚku, 311
nagrania stereofoniczne, 359
nagranie Mid-Side, 359
najwaĝniejszy instrument, 176
nazywanie Ăcieĝek, 124
neutralnoĂÊ programowa, 9
NHT, 24
niedbaïoĂÊ intonacyjna, 146
niepoĝÈdane zmiany balansu, 373
niepoĝÈdane znieksztaïcenia, 373
niestabilnoĂÊ tïumika, 207, 243
niezgodna polaryzacja, 32
Noise Gate, 232
NS10, 67
nudne aranĝacje, 169
NYCompressor, 292

O
obcinanie wierzchoïków sygnaïu, 380
obiektywne sïuchanie, 90, 114
obiektywnoĂÊ, 93
decyzji dotyczÈcych miksu, 114
odsïuch porównawczy, 98
otoczenie w roli sÚdziów, 97
poziom odsïuchu, 94
wyszukanie niezmasterowanych
miksów, 106
zmÚczenie sïuchu, 93
zmysï sïuchu, 90
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obniĝanie poziomu szczytów, 209
obracanie fazy, 197, 205, 273
obróbka dynamiki, 231
sterowanie rytmem, 239
w konkretnych zakresach
czÚstotliwoĂci, 285
equalizacja procesorów równolegïych, 286
equalizery dynamiczne, 297
pompowanie, 291
redukcja sybilantów, 289
udoskonalanie bramkowania, 288
wiele zakresów, 292
obróbka gïoĂnoĂci, 372, 376
dodawanie subtelnych znieksztaïceñ, 380
koncentracja na efektach ubocznych, 377
obcinanie wierzchoïków sygnaïu, 380
peïnopasmowe Ăciskanie, 377
strategie obróbki, 377
uĝycie peïnopasmowego limitera, 378
uĝycie wielopasmowego kompresora
bÈdě limitera, 379
wyciszamy to co gïoĂne, 377
wykorzystanie wszystkich technik
odsïuchu, 377
zduplikowanie miksu, 377
zgïaĂniamy to co ciche, 378
obróbka gïównej szyny, 371
obróbka kanaïu powrotnego efektu, 365
obróbka modulujÈca, 370
obróbka równolegïa, 234, 273, 286
dodatkowa equalizacja, 287
wielopasmowe procesory, 296
obróbka subharmoniczna, 279
obróbka sygnaïu gïównej szyny, 112
obróbka wielopasmowa, 374, 379
obudowa wentylowana, 18
ocena balansu, 59
oczyszczenie najniĝszych
czÚstotliwoĂci Ăcieĝki, 182
odbicia akustyczne, 32, 33
pianka akustyczna, 35
przestrzeñ pomieszczenia, 34
wywoïywane przez sprzÚt, 33
odbicia echa, 365
oddychanie, 291
odpoczynek, 92
odpowiedě fazowa, 258, 259
wielopasmowa obróbka dynamiki, 293
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odpowiedě impulsowa, 321
odsïuch, 48
Auratone 5C Super Sound Cube, 55
brzmienie pogïosu stapiajÈcego, 327
monofoniczny, 59
filtrowanie grzebieniowe, 61
obszar optymalnego odsïuchu, 27
odbicia akustyczne, 34
pierwszy etap odsïuchów, 30
po equalizacji, 249
pod kÈtem maskowania, 257
podstawowy system odsïuchowy, 15
pogïos wpïywajÈcy na barwÚ, 339
pogïos wpïywajÈcy na rozmiar děwiÚku, 334
precyzja rytmiczna taktu, 136
rewerberacja, 329
sïuchawkowy, 72
solowy Ăcieĝek, 263
sprawdzenie równowagi pogïosu
stapiajÈcego, 331
Ăcieĝka po Ăcieĝce, 256
ustalanie balansu, 206
ustawianie poziomów sygnaïów, 186
uzupeïniajÈcy, 53
sïuchawki, 66
tanie gïoĂniki, 70
wzbogacanie děwiÚku, 368
zmiana perspektywy, 255
odsïuch porównawczy, 98, 404
istotne punkty oceny, 381
lista kontrolna, 381
lista utworów, 100
materiaï na pïycie kompaktowej, 399
obróbka zwiÚkszajÈca gïoĂnoĂÊ, 106
ogólne brzmienie miksu, 381
ostateczna wersja miksu, 398
porównanie balansu, 381
porównanie brzmienia instrumentów, 381
porównanie sceny stereofonicznej, 381
porównanie uĝycia efektów delay, 381
porównanie uĝycia pogïosu, 381
tworzenie listy drobnych problemów, 398
waga procesu, 382
wybór materiaïu, 99
wyszukiwanie drobnych problemów, 399
odtworzenie miksu, 108, 109
miksowanie grup Ăcieĝek, 113
odwracacz fazy, 197
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odwracanie polaryzacji, 29, 61, 205, 203
ograniczenie
equalizacji, 267
wycieku děwiÚku hi-hatu, 231
okno poziomu, 187
OldSkoolVerb, 337
opóěnienia dopasowane do tempa, 355
opóěnienie wstÚpne, 326
efekt pogïosowy w celu zmiany
rozmiaru děwieku, 333
efekty typu delay z przesuniÚciem
intonacyjnym, 364
maskowanie przetworzonego děwiÚku, 327
modyfikacja intonacji, 363
pogïos modyfikujÈcy wybrzmienia, 342
pogïosu stapiajÈcego, 326
optymalizacja peïnopasmowych
procesorów dynamiki, 286
ORGANized trio, 367
organizowanie Ăcieĝek, 122
ikony, 126
osïabiony atak istotnych transjentów, 373
Output Gain, 210
Ozone, 287, 379

P
pady
automatyka, 387
barwa syntetycznego brzmienia, 282
generowane przez syntezator, 280
precyzja intonacyjna děwiÚków, 282
ustawienia tïumika, 282
wzbogacanie brzmienia, 386
partia basowa, 250
znoszenie fazowe, 279
partia MIDI, 278
partia subharmoniczna, 279
kontrola zakresu dynamiki, 280
partia wokalna
automatyka tïumika, 227
drobne korekty balansu, 392
dzialanie kompresora, 307
efekty typu delay z przesuniÚciem
intonacyjnym, 363
equalizery dynamiczne, 299
kompresja, 227
obróbka równolegïa, 274
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przetwarzanie sygnaïu sterujÈcego, 289
wykorzystanie automatyki, 395
partie zdublowane, 369
pasmo filtrowania, 252
pasmo przenoszenia, 18
kolumn, 26
kolumny o konstrukcji wentylowanej, 17
testowanie pasma przenoszenia
monitorów, 20
Pattern Gate, 240
PC-2, 213
Peak reduction, 209
Peak/Average, 225
Peak/RMS, 225
peïne spektrum czÚstotliwoĂci, 20
peïnopasmowa kompresja równolegïa, 378
peïnopasmowe Ăciskanie, 377
peïnopasmowy limiter, 378
perkusyjne ataki děwiÚku, 20
pÚtle sterujÈce, 303
kompresorem kanaïu hi-hatu, 304
kompresorem sygnaïu gitary basowej, 304
side chain, 303, 304
sterowanie bramkÈ mikrofonów
zbierajÈcych pogïos, 304
sygnaï metronomu, 305
sygnaï partii wokalnej, 305
wielopasmowymi procesorami
dynamiki, 305
wyciszanie, 306
za pomocÈ děwiÚku bÚbna, 305
zasilenie sygnaïem gïównej Ăcieĝki
wokalnej, 303
zasilenie zewnÚtrznym sygnaïem, 303
PhaseBug, 197
phaser, 281, 368
pianka akustyczna, 35
pochïanianie pogïosu, 35
pierwsza harmoniczna, 38
ping-pong delay, 355
PinkNoise, 27, 30
piosenka popowa
konstrukcja, 173
rozkïad dynamiki miksu, 174
sekcja Ărodkowa, 174
plik odpowiedzi impulsowej, 321
pliki
ConeFlapper, 83
DrumOverheadsStereoPhase, 61
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pliki
LFSineTones, 22, 26, 40, 44, 76
MonoBalanceShift, 59
PinkNoise, 27, 30
StereoTest, 32, 54
SynthPadStereoPhase, 61
pïaszczyzny dynamiczne, 385
pïynnoĂÊ rytmiczna, 134
Pocket Limiter, 220
podbijanie, 259, 260
modyfikacja barwy děwiÚku, 264
transjentów, 237
uĝycie flitrów, 262
podcinanie, 259
podstawki pod gïoĂniki, 24
dedykowane, 26
inercja, 25
rezonans, 26
podstawowy system odsïuchowy, 15
podziaï osi czasu, 125
podzwanianie, 351
pogïos
elektromechaniczny, 321
pÚtle sterujÈce, 304
pïytowy i sprÚĝynowy, 321
poddany bramkowaniu, 342
przeciwdziaïanie maskowaniu, 344
w roli efektów specjalnych, 336
wpïywajÈcy na barwÚ děwiÚku, 337, 346
filtrowanie grzebieniowe, 338
niebezpieczeñstwa, 339
szerokoĂÊ obrazu stereofonicznego, 339
ustalanie balansu, 340
wpïywajÈcy na przestrzennoĂÊ, 343, 346
wpïywajÈcy na rozmiar děwiÚku, 332, 345
czas trwania a ogólny poziom efektu, 336
dobór konfiguracji fabrycznej, 332
kontrasty muzyczne, 334
partie akordowe, 335
realizm prezentacji, 334
ustalanie równowagi, 334
wzmacnianie wybrzmienia, 333
wpïywajÈcy na wybrzmienie, 337, 341, 346
cechy, 341
opóěnienie wstÚpne, 342
wykorzystanie automatyki, 394
pogïos pomieszczenia, 331
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pogïos stapiajÈcy, 321, 322, 345
opóěnienie wstÚpne, 326
regulacja brzmienia i lokalizacji
przestrzeni, 325
ulokowanie děwiÚku w przestrzeni, 327
ustalanie równowagi, 327
wybór ustawieñ, 323
pogïosy sprÚĝynowe, 338
polirytmiczne czasy opóěnieñ, 353
pomiar i analiza widma, 86
pompowanie, 291
kompresja wielopasmowa, 374
redukcja, 291
zwiÚkszanie gïoĂnoĂci, 379
poprawa nawigacji, 122
poradnik online, 10
porównywanie miksów, 98
porównywanie nagrañ, 114
port bass-reflex, 18, 20
poszerzanie przestrzennoĂci děwiÚku, 361
poszerzanie stereofonii, 357
automatyczne panoramowanie, 366
dostosowywanie rozkïadu
stereofonicznego, 359
dynamiczne zmiany barwy
i wysokoĂci děwiÚku, 368
efekt delay wykorzystujÈcy
zjawisko Haasa, 365
efekt delay z przesuniÚciem
intonacyjnym, 363
emulacja gïoĂnika wirujÈcego, 366
equalizacja, 361
equalizacja sygnaïu M/S, 360
kodowanie M/S, 359
modyfikacja intonacji, 362
modyfikacje rytmu i intonacji, 358
obróbka poszczególnych zakresów
czÚstotliwoĂci, 361
statyczne wzbogacanie sygnaïu, 361
tworzenie zdublowanych partii, 357
udoskonalanie aranĝacji, 357
wypeïnienie tïa, 358
wzbogacanie syganïu
w sposób zmienny, 366
poziom odsïuchu, 94
ustawienie, 95
poziom znaczenia refrenów, 174
pozorne echo, 318
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pozorne ěródïa děwiÚku, 53
pozycje tïumików, 181
pozycjonowanie
przeciwstawne, 185
Ăcieĝek monofonicznych, 183
w przestrzeni stereofonicznej, 181
póïka, 247
precyzja intonacyjna děwiÚków, 282
precyzja rytmiczna
modyfikacja sekcji, 136
nakïadanie na siebie wielu nagrañ
tej samej partii, 137
poprawianie, 137
problematyczna, 138
relatywnoĂÊ postrzegania, 135
rytmiczny punkt odniesienia, 136
sïuchowa weryfikacja, 140
wykres fali Ăcieĝki instrumentu, 139
zacieĂnianie precyzji kaĝdej partii, 138
znaczenie dla poczucia pulsu, 137
zwiÚkszona, 139
ĝywy i syntetyczny materiaï, 139
Pro Tools, 390
proces miksowania, 172, 173, 407
a moc obliczeniowa komputera, 179
aranĝacja muzyczna, 157, 162
budowanie balansu i brzmienia zespoïu, 198
budowanie miksu etapami, 176
comping, 157
czas to pieniÈdz, 180
decyzja o rezygnacji z obróbki, 188
dodawanie efektów, 315
dopasowywanie gïoĂnoĂci, 375
dzielenie materiaïu na fragmenty, 383
efekty pogïosowe, 317
eksperymntowanie, 310
equalizacja, 243
filtrowanie górnoprzepustowe, 182
kompresja, 207
kompresja gïównej szyny, 371
koncepcje klienta, 401
korygowanie rytmu i intonacji, 133
kreatywny wkïad, 175
lista Ăcieĝek, 179
miejsca dostÚpne dla danej partii, 178
najbardziej chwytliwe elementy, 181
najwaĝniejszy instrument, 176
odsïuch porównawczy, 381
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odsïuch uzupeïniajÈcy, 53
ogranicznie szkód w dolnej czÚsci pasma, 75
ostatni refren, 173
pÚtle sterujÈce, 303
poziom znaczenia poszczególnych
refrenów, 174
pozycjonowanie Ăcieĝek
monofonicznych, 183
praca nad cudzym materiaïem, 404
proces porównawczy, 375
przygotowanie miksu:, 121
przygotowanie surowego balansu, 173
rozwiÈzania zastÚpcze, 312
sprawne ustalanie balansu, 309
stosowanie ekspanderów oraz bramek, 231
tworzenie ostatecznej wersji miksu, 398
ustalanie balansu, 172, 181
ustalanie znaczenia poszczególnych
Ăcieĝek, 179
ustawianie poziomów sygnaïów, 185
wybór sprzÚtu, 15
wykorzystanie automatyki, 383, 387
wypeïnianie pustych przestrzeni, 174
zwiÚkszanie gïoĂnoĂci, 376
proces nagrywania, 157
proces porównawczy, 100, 375
procesory dynamiki, 302
kolejnoĂÊ uïoĝenia, 256
peïnozakresowe, 307
wielopasmowe, 295, 361
pÚtle sterujÈce, 305
procesory peïnopasmowe, 286
procesory równolegïe
equalizacja, 286
procesory transjentów, 241
procesy dynamiki, 231
programy DAW, 108
algorytmy przetwarzajÈce sygnaï, 144
automatyka, 384
automatyka miksera, 383
duckery, 306
efekty typu delay, 352
equalizery o liniowej fazie, 261
implementowanie stereofonii, 354
kompresja, 228
korygowanie intonacji, 147
markery, 128
mikser obsïugujÈcy
kanaïy stereofoniczne, 190
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programy DAW
nadmierna obróbka děwiÚku, 178
nazywanie Ăcieĝek, 125
odwracanie fazy, 197
oznaczanie szczególnych momentów, 127
poprawa nawigacji, 122
regulacja panoramy, 191
rozciÈganie czasu, 144
rozdzielanie Ăcieĝek, 128
siatka metryczna, 135
wielopasmowe procesory dynamiki, 293
wybieranie odmian pïynnych przejĂÊ, 144
wzorzec przeïÈczania wzmocnienia, 239
prosta kontrola wzmocnienia, 210
próg dziaïania, 208
modyfikacja transjentów, 236
przetwarzanie sygnaïu side chain, 288
przeciwfaza, 28
przeprowadzanie mixdownu, 121
przesterowanie, 380
przestrzennoĂÊ, 318, 343
przestrzeñ akustyczna
dopasowanie do děwiÚku, 334
pogïos wpïywajÈcy
na rozmiar děwiÚku, 334
przestrzeñ stereofoniczna
pozycjonowanie materiaïu, 184
w pobliĝu skrajów, 184
rejestrowanie zespoïów, 198
rozmieszczenie Ăcieĝek, 184
technika wielomikrofonowa, 194
przesuniÚcia czasowe, 205
przesuniÚcia fazy
equalizacja, 287
przesuniÚcia wysokoĂci děwiÚku, 274
przetwarzanie sygnaïu sterujÈcego, 289
przycisk wyciszenia, 175
przygotowanie miksu, 117
aranĝacja muzyczna, 157
comping, 157
czysta wersja, 122
kontrola jakoĂci, 118
korygowanie rytmu i intonacji, 133
nazywanie Ăcieĝek, 124
odkrywanie szczególnych momentów, 127
odpowiednie przygotowanie gruntu, 117
odsïuchiwanie Ăcieĝek, 126
organizowanie Ăcieĝek, 122
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oznaczanie kolorystyczne Ăcieĝek, 125
podziaï osi czasu, 125
poprawa nawigacji, 122
prÚdkoĂÊ poruszania w obrÚbie projektu, 130
przesïuchanie pojedynczych plików, 131
rekonesans zwiÈzany z projektem, 126
rozdzielanie partii wokalnych, 129
rozdzielanie Ăcieĝek, 128
rozpoczynanie od nowa, 121
surowe pliki audio, 121
synchronizacja siatki metrycznej
sekwencera z materiaïem muzycznym, 126
techniki edycji děwiÚku, 140
wydzielenie pojedynczych brzmieñ, 122
wyszukiwanie problemów, 126
zmodyfikowanie wyrównania Ăcieĝek, 145
przygotowanie surowego balansu, 173
pseudomastering, 106
puls, 134
modyfikacja precyzji rytmicznej kaĝdej
sekcji, 136
ogólne wraĝenie stabilnoĂci, 136
postrzeganie, 135
rytmiczny punkt odniesienia, 136, 139
wykres fali Ăcieĝki instrumentu, 139
puïapka membranowa, 47
puïapki basowe, 45
membranowe, 46
nadmiar, 47
z weïny mineralnej, 43
punkt kulminacyjny crescenda, 386
punkt odsïuchowy, 26
Pure Compressor II, 378
Pyramid Triple P, 65

Q
Q control, 182

R
radiator, 24
Range, 234
Ratio, 217
Ready Bags, 46
ReaEQ, 197
Reaper, 150
Recoil Stabilizer, 26, 27
Redline Equalizer, 298
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redukcja
cichych haïasów tïa, 231
poziomu wybrzmienia sampli
perkusyjnych, 231
sybilantów, 289, 299
de-esser, 300
podbicie equalizera na gïównej
Ăcieĝce sygnaïu, 290
szumów, 296
uderzeñ w dolnej czÚsci pasma, 390
wzmocnienia, 232, 234
maksymalna dopuszczalna, 234
wahania, 233
zakresu dynamiki, 379
zaĂmiecenia aranĝacji, 168
Redunoise, 297
refren powtórzony, 169
refren ze zredukowanÈ aranĝacjÈ, 166
Regeneration, 349
regulacja
brzmienia i lokalizacji w przestrzeni, 325
liczby powtórzeñ, 349
rezonansu, 182
wzmocnienia wyjĂciowego, 372
regulator histerezy, 233
Rehab, 255
rejestrowanie zespoïów, 195
budowanie balansu i brzmienia, 198
equalizacja, 266
filtrowanie górnoprzepustowe, 196
mikrofony overhead, 196
mikrofony stereofoniczne w parach, 196
podstawa zespoïowego brzmienia, 199
ustalanie pozycji instrumentów, 198
ustalanie pozycji mikrofonów, 200
zorganizowanie przestrzeni
stereofonicznej, 198
rekonesans zwiÈzany z projektem, 126
relatywnoĂÊ postrzegania precyzji
rytmicznej, 135
Release Time, 222
remiksy klubowe, 113
Renaissance Compressor, 209
Repeats, 349
resonance, 182
Reverb, 320
Reverb Time, 320
rewerberacja, 317, 318
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czas trwania, 325
gïoĂnoĂÊ a czas trwania, 339
jako efekt specjalny, 336
odsïuch, 329
problemy z maskowaniem, 335
zïoĝonoĂÊ, 318
rezonans, 251
blokowanie kanaïów wentylacyjnych, 77
czas wybrzmienia czÚstotliwoĂci, 44
echo trzepoczÈce, 48
efekty uboczne, 22
equalizery o liniowej fazie, 261
filtra w wysokiej czÚĂci pasma, 294
filtrowanie zaporowe, 255
filtry parametryczne, 253
modyfikacja barwy, 281
obudowy w zakresie niskich
czÚstotliwoĂci, 18
plik LFSineTones, 26
pomieszczenia, 38, 42
pasmo przenoszenia systemu
odsïuchowego, 40
problemy, 78
pozycja odsïuchowa, 78
praktycze rozwiÈzania, 42
w dolnej czÚĂci pasma, 75
wzbudzany w tom-tomach, 203
Room Size, 320
rozciÈganie
czasu, 143
sygnaïów, 194
rozdzielanie, 128
Ăcieĝek, 128
partii wokalnej, 129
rozkïad stereofoniczny
dostosowywanie, 359
kodowanie M/S, 359
pozycjonowanie, 359
rozciÈganie stereofonicznego nagrania, 359
rozmiar
brzmienia, 318
děwiÚku, 332, 351, 352
Ărodowiska akustycznego, 317
rozpraszanie, 38
rozstawianie kolumn, 24
unieruchomienie, 24
rozszerzanie, 231, 232
redukcja szumów, 296
RT60, 320
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RubyTube, 271
rytmiczny punkt odniesienia, 136

S
sample, 276, 283
komercyjne zestawy, 278
polaryzacja, 277
sterowanie pogïosem, 277
wïaĂciwoĂci, 277
Sanford Phaser, 197
SansAmp, 271
scena stereofoniczna, 31
efekty typu delay, 353
mikrofony overhead, 201
rozbudowywanie podczas refrenów, 386
rozmieszczenie odbiÊ echa, 354
schematy pracy automatyki, 387
schOPE, 253
siatka metryczna
puls muzyki, 241
sekwencera, 136
side chain, 288, 303
SIR2, 340
Size, 320
skïadowa harmoniczna, 19, 82
Slope, 217
sïowniki pojÚÊ, 10
sïuch, 13
sïuchawki, 66, 72
a otoczenie, 66
poziom odsïuchu, 94
przestrzeñ stereofoniczna, 66
studyjne, 68
Sony MDR7509HD, 69
SPAN, 79
Speaker-Boundary Interference Response, 37
spektrogram, 22
split stereo, 190
sprawne ustalanie balansu, 309
stabilnoĂÊ rytmiczna, 135
stabilnoĂÊ ěródeï děwiÚku, 54
staïa adaptacja sïuchu, 90
statyczna equalizacja, 370
statyczne wzbogacanie sygnaïu, 361
efekt delay
wykorzystujÈcy zjawisko Haasa, 365
z przesuniÚciem intonacyjnym, 363
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equalizacja, 361
modyfikacja intonacji, 362
Stereo Tool, 190
stereofonia materiaïu, 30
StereooeretS, 190
StereoTest, 32, 54
sterowanie
drobnymi zmianami, 387
pogïosem, 277
tïumikami, 385
uwagÈ sïuchacza, 393
stopieñ redukcji wzmocnienia
czas ataku i zwolnienia, 225
stopieñ wzmocnienia czÚstotliwoĂci
partie o zróĝnicowanej wysokoĂci, 253
stopliwoĂÊ, 317, 322
dodawanie szumów tïa, 331
dublowanie partii, 331
efekty typu delay, 331, 350
z przesuniÚciem intonacyjnym, 363
naturalna, 322
nazwy kompletów ustawieñ, 323
opóěnienie wstÚpne, 326
redukowanie, 328
wybór gotowych ustawieñ, 323
wskazówki, 323
zbyt mocna, 328
stosunek kompresji, 217, 218
kontrola, 217
niski, 218
wysoki, 218
znaczenie wartoĂci, 218
Studio Pros, 167
SubBass, 275
subwoofer
wykorzystanie, 34
sumowanie dwóch kanaïów
stereofonicznych, 59
SuprEsser Oxford, 301
sybilanty, 289
problemy, 294
redukcja, 290
sygnaï infraděwiÚkowy, 82
sygnaï Mid, 359
sygnaï monofoniczny, 59, 62
dostarczenie do kolumny, 65
wprowadzenie dostarczajÈce sygnaï
monofoniczny, 65
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sygnaï pre-fader, 65
sygnaï Side, 359
sygnaï testowy, 20
czÚstotliwoĂÊ rezonansowa tunelu
wentylacyjnego, 76
lokalizacja na scenie stereofonicznej, 59
naprzemienne wersje stereofoniczne
i monofoniczne, 61
obejmujÈcy caïe pasmo, 27
problemy najniĝszych czÚstotliwoĂci, 83
przetwarzanie ciÈgïe, 20
szum impulsowy, 32
znoszenie sygnaïów o odwróconej
polaryzacji, 61
sygnaïy stereofoniczne
cyfrowe odcinanie amplitudy, 67
o odwróconej polaryzacji, 61
odsïuch monofoniczny, 359
szerokoĂÊ brzmienia, 369
synchronizacja siatki metrycznej sekwencera
z materiaïem muzycznym, 126
syntetyczne wypeïnienia faktury, 294
syntezatory
subbasowy, 85
MIDI, 283
subharmoniczne, 279
SynthPadStereoPhase, 61
system 2.1, 34
system MIDI, 280
system odsïuchowy
bliskiego pola, 53, 71
gïoĂniki, 69, 72
gïówny, 57
konstrukcja jednodroĝna, 55, 72
przeïÈczanie miÚdzy systemami, 91
sïuchawki, 66, 72
zmiennoĂÊ sïyszenia, 91
szerokoĂÊ pasma, 182, 251
sztuczny pogïos, 281, 317
barwa děwiÚku, 318
pozorne echo, 318
przestrzennoĂÊ, 318
regulacja i ustwaienia, 319
rozmiar Ărodowiska akustycznego, 317
równoczesne wzbogacanie piÚciu
aspektów sygnaïu, 317
stopliwoĂÊ, 317
wybrzmienie, 318
szum impulsowy, 32
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ĝ
Ăcieĝki stereofoniczne
filtrowanie grzebieniowe, 191
kanaï grupowy, 190
kompatybilnoĂÊ monofoniczna, 191
odsïuch monofoniczny, 191
split stereo, 190
ustalanie pozycji lewego i prawego kanaïu
Ăcieĝki audio, 190
ustawianie balansu, 189
Ărednica, 56, 72
dopasowanie kompresora, 225

T
Tail, 320
technika overdubbingu, 322
technika wielomikrofonowa, 192, 205
balans, 202
equalizacja, 262
filtrowanie grzebieniowe, 193
filtry wszechprzepustowe, 197
ksztaïtowanie barwy nagrañ, 199
mikrofony overhead, 199, 201
mikrofony punktowe, 199
mikrofony rejestrujÈce stopÚ, 202
odwracanie fazy, 197
odwrócenie polaryzacji mikrofonu, 193
podstawa zespoïowego brzmienia, 199
przestrzeñ stereofoniczna, 194
rejestrowanie zespoïów, 195
rozciÈgniÚcie sygnaïów, 194
ustalanie pozycji instrumentów, 198
wieloĂladowe nagranie perkusji, 200
zredukowanie wycieków, 288
technika wzbogacania wysokich
czÚstotliwoĂci, 273
techniki edycji děwiÚku, 140
a děwiÚki wibrowane, 142
cyfrowe artefakty, 144
dopasowanie wykresu fali, 143
haïaĂliwe fragmenty Ăcieĝek audio, 140
korekta czasowa, 140
korygowanie rytmu w gïównych
partiach wokalnych, 142
luka po wyciÚciu děwiÚku, 143
oprogramowanie firm trzecich, 144
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techniki edycji děwiÚku
ósemki w obrÚbie taktu, 145
pïynne przejĂcia w przerwach
w brzmieniu, 140
pïynne przejĂcie przed perkusyjnym
atakiem děwiÚku, 141
przejĂcie o równym poziomie
wzmocnienia, 144
punkt ciÚcia w potÚĝnym transjencie, 141
rola rozciÈgania czasu, 143
ukrywanie miejsc edycji, 140
wybieranie odmian pïynnych przejĂÊ, 144
zamaskowana edycja, 141
Tessla SE, 271
The Black Eyed Peas, 286
The Missing Track, 167
Threshold, 208
Time, 320
TimeVerb, 337
timing, 134
postrzeganie, 135
TLs-3127-LEA, 213
tïo miksu, 395
tïumienie niskich czÚstotliwoĂci, 182
tïumiki, 188
a kompresor, 207
kanaïu grupowego, 263
niestabilnoĂÊ, 188
ocena poziomu, 186
regulacja pozycji, 186
sprawne ustalanie balansu, 309
zautomatyzowany, 388
topliwoĂÊ
modyfikowanie, 345
T-RackS, 261
TransGainer, 238, 239
Transient Designer, 238
Transient Monster, 238, 239
transjenty, 20
generowane przez pogïos haïasy, 330
narzÚdzie do obróbki dynamicznej, 237
podbicie, 237
procesory, 239
ustawianie na podstawie
progu dziaïania, 236, 237
uwydatnianie, 235
wykrywanie, 236
wzrost poziomu sygnaïu, 237
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tryb send, 368
trzepotanie, 233
TT Dynamic Range, 81
TT Dynamic Range Meter, 80
Tune, 152
tunel bass-reflex, 17
tunel wentylacyjny, 77
twarde kolano, 221
tworzenie
ostatecznej wersji miksu, 398
zdublowanych partii, 357

U
uderzenia wyprzedzajÈce, 83
udoskonalanie aranĝacji, 357
efekty uboczne, 358
kompatybilnoĂÊ monofoniczna, 358
modyfikacje rytmu i aranĝacji, 358
tworzenie zdublowanych partii, 357
wypeïnienie tïa, 358
udoskonalanie bramkowania, 288
Uhbik-T, 240
ujednolicenie ukïadu Ăcieĝek, 122
ukrywanie miejsc edycji, 140
ulepsznia akustyczne, 33
Umbrella, 177
umieszczenie equalizera, 256
ustalanie balansu, 172, 181, 192
wstÚpne, 189
zaleĝnego od rytmu, 239
ustawianie kolumn, 26, 50
efekt SBIR, 37
monitorowanie stereofoniczne, 30
na ich Ăciankach bocznych, 31
podïÈczenie w odwrotnej polaryzacji, 31
punkt odsïuchowy, 26
regulacja w pionie, 27
w pozycji poziomej, 31
ustawianie poziomów sygnaïów, 185
ocena poziomu tïumików, 186
pierwsza Ăcieĝka, 185
równowaga gïoĂnoĂci, 185
usuwanie
chwilowych sprzÚĝeñ zwrotnych, 389
konfliktów pomiÚdzy instrumentami, 178
uĂrednianie pomieszczenia, 77, 86
uwydatnianie transjentów, 235
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V
vibrato, 368
Vintage Compressor, 209
Voxengo PHA-979, 197

W
wczesne odbicia echa, 320
weïna mineralna, 46, 47
wentylowanie obudowy kolumn, 17
skutki, 19
wet, 226, 319
Wet/Dry, 319
Wet/Dry Mix, 228
White Flag, 177
widmo
pomiar i analiza, 79
wielopasmowa obróbka dynamiki, 292
podstawy uĝycia, 294
puïapki, 295
punkty podziaïów miÚdzy pasmami, 296
w odniesieniu do pojedynczego
instrumentu, 293
zrób to sam, 293
wielopasmowy kompresor, 379
wielopasmowy procesor dynamiki, 361
wieloĂladowe nagranie perkusji, 200
wizualizacja redukcji wzmocnienia, 213
wojna gïoĂnoĂci, 105
wraĝenia subiektywne, 89
wskaěnik redukcji wzmocnienia, 213
wskaěniki poziomu, 80
wspóïczynnik dobroci, 182
wsteczne maskowanie, 141
wstÚpne maskowanie, 141
wtyczki
automatyka panoramowania, 367
do wyciszania, 306
efektów typu delay, 350, 353
efekty modulujÈce, 368, 369
emulujÈce wirujÈcy gïoĂnik, 367
generator subharmonicznych, 275
generujÈce znieksztaïcenia, 271, 272
obróbka konkretnych zakresów
czÚstotliwoĂci, 285
pogïosowe, 281, 319, 326
konfiguracja send – return, 319
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opóěnienia na kanale powrotnym
pogïosu, 326
poszerzanie sceny stereofonicznej, 360
redukcja szumów, 296
uwydatnianie transjentów, 235
wyzwalane obwiednie wzmocnienia, 236
wybieranie odmian pïynnych przejĂÊ, 144
wybór sprzÚtu, 15
charakterystyka przenoszenia, 17
kolumny, 15, 16, 23
kolumny hi-fi, 16
kolumny z wbudowanymi
wzmacniaczami, 16
konstrukcje wentylowane, 17
monitorowanie przestrzenne, 16
podstawki pod gïoĂniki, 24
skupienie na jakoĂci děwiÚku, 16
wybrana dyskografia, 409
wybrzmienie, 318, 341, 350, 352
pogïos wpïywajÈcy na rozmiar děwiÚku, 333
wychylenia membrany, 86
wyciszanie, 306
haïasów, 389
wykorzystanie
automatyki, 389
subwoofera, 349
wykres equalizacji, 95
wykres wodospadowy, 22
Auratone 5C Super Sound Cube, 25
dla róĝnych zestawów monitorów
studyjnych, 23
Mackie HR824, 25
PMC LB1BP, 25
Yamaha NS10, 25
wykrywanie transjentów, 236
wyïapywanie sybilantów, 389
wypaczony balans stereofoniczny, 43
wysokoĂÊ děwiÚku
dynamiczne zmiany, 368
wyzwalanie sampli, 276
wzbogacanie
miksu, 177
stereofonii, 343, 368
wysokich czÚstotliwoĂci, 273
wzbogacanie dolnej czÚĂci pasma, 275
partia wyzwalana przez perkusjÚ, 276
subharmoniczna partia MIDI, 278
wyzwalanie sampli, 276
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wzbogacanie sygnaïu
statyczne, 361
w sposób zmienny, 366
automatyczne panoramowanie, 366
dynamiczne zmiany barwy
i wysokoĂci děwiÚku, 368
emulacja gïoĂnika wirujÈcego, 366
vibrato, 368
wzmocnienie, 247, 251
ataku, 236
nieczytelnego poczÈtku děwiÚku, 389
sygnaïu wejĂciowego, 209

X
X-Verb, 329

Y
Yamaha NS10, 23, 25, 67

Z
zabezpieczenia miksów, 108
balans basu, 110
notatki, 108
programy DAW, 108
stworzenie alternatywnych
wersji miksu, 109
wersja, 110
zablokowanie portów bass-reflex, 18
zaburzenia czasu i czÚstotliwoĂci, 301
zamaskowana edycja, 142
zawÚĝona scena stereofoniczna, 31
zderzanie siÚ brzmieñ, 163
zjawisko Haasa, 365
wykorzystanie w obróbce, 366
zïoĝone falowanie w paĂmie przenoszenia, 281
zmÚczenie sïuchu, 93
zmiana
parametrów sygnaïu, 272
równowagi poszczególnych děwiÚków, 389
w barwie děwiÚku, 373
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zmiennoĂÊ sïyszenia, 91
zmniejszenie masy brzmienia
instrumentów, 373
zmysï sïuchu, 90
děwiÚk nieczysty, 149
kompensowanie braku równowagi, 90
korygowanie rytmu i intonacji, 154
przerwy, 92
przetwarzanie, 163
zdolnoĂci adaptacyjne, 106
zmÚczenie sïuchu, 93
zmiania czuïoĂci, 95
zmiennoĂÊ sïyszenia, 91
znaczenie brzmieniowe, 336
znieksztaïcenia, 269, 270, 282
bitcrusher, 272
gïÚbokoĂÊ modulacji, 272
modulacja, 272
odwracanie fazy, 273
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