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Choć za oknem żar się leje, zwróciliśmy uwagę na inną 
powódź – oprogramowania. Za pomocą softu można 

zrobić prawie wszystko, o ile ma się tego świadomość  
i potrafi się wykorzystać jego potencjał. Dlatego zapy-
taliśmy Michała „Foxa” Króla, producenta, kompozy-
tora i multiinstrumentalistę, do czego go wykorzystuje 
(str. 12). Okazuje się, że do mnóstwa rzeczy. Niekiedy 
brzmienie wirtualnego instrumentu odpowiada mu 
bardziej niż prawdziwego, który ma pod ręką. Pokusili-
śmy się także o podzielenie oprogramowania na rodzaje  
i wskazanie reprezentantów każdej z grup, którzy są warci 
wypróbowania (str. 17). Szczegółowo opisujemy, co to jest 
delay i jakie przechodził zmiany (str. 24). Wskazujemy, 
że oprogramowanie zaczyna się pojawiać w miejscach, 
w których byśmy się go nie spodziewali. Na przykład  
w monitorach Dynaudio LYD (str. 36). Gitarzystom wska-
zujemy, jak nagrać to, co urodzi się pod palcami, w czym 
udział ma oprogramowanie (str. 50). Przedstawiamy też  
Equatora – program, którym zarządzają klawiatury ROLI  
(str. 56). Na koniec dajemy nieco porad o transjentach, 
czyli ustawianiu ataku i wybrzmiewania (str. 58). 

Oczywiście nie zapominamy o hardcore’owych zwo-
lennikach hardware’u. Dla nich prezentujemy nowe karty 
RME z MADI (str. 27) i gorącą (nie tylko ze względu na tem-
peraturę) nowość PreSonusa w postaci interfejsu Studio 
192 Mobile (str. 30). Wyjaśniamy, do czego w studiu przyda 
się subwoofer (str. 38) i jak dobrać twardy dysk, by wygod-
nie się z nim pracowało (str. 42). Tom Quayle, znakomity 
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brytyjski gitarzysta, który odwiedził Polskę, zdradza tajni-
ki dobrej improwizacji (str. 44). Pokazujemy także nowości 
ze stajni Akai w postaci MPD 232 (str. 52) i Clavii w postaci 
Norda Piano 3 (str. 53). Na koniec wisienka na torcie, czyli 
garść przemyśleń po produkcji piosenki, która powstała  
w dwa dni podczas arcyprofesjonalnych warsztatów  
w Awinionie (str. 62). 

Jest jeszcze jedna sprawa. Kilkukrotne sprawdzenie 
na kalendarzu niezmiennie potwierdza, że „AudioPlay-
owi” stuknął rok. Z okazji tego skromnego jubileuszu 
dzięki uprzejmości firmy M-Audio – producenta świet-
nych interfejsów M-Track i klawiatur sterujących Code – 
przygotowaliśmy upominek dla najszybszych: bezpłatne 
pobranie wirtualnego instrumentu Mini Grand! Szczegóły 
na stronie 57. 

Poczytaj, zagraj i nagraj to z nami!
Audiostacja

Zapraszamy do lektury bezpłatnej wersji elektronicznej na www.audioplay.audiostacja.pl, 
na telefonach z iOS i Androidem po pobraniu aplikacji AudioPlay odpowiednio 
ze sklepu AppStore i Google Play. Kolejny numer już na początku września.

Kreska z k     uczem
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uderz w klawisz
 52  Akai MPD 232: Kontroler 
  wagi ciężkiej
Firma zrobiła nową wersję bardzo do-
brego urządzenia. Sprawdzamy, 
z jakim skutkiem. 

 53  Nord Piano 3: Uczta na sześć 
  fortepianów
Kolejny dowód, że specjalizacja 
instrumentów ma głębokie 
uzasadnienie.
 56  Equator w roli duszy
Rewolucyjne klawiatury ROLI nie byłyby 
przebojem bez oprogramowania. 
Poznajemy jego możliwości.

z poradnika  
wujka Piotrka
 58  Transjenty: Miara 
  profesjonalizmu
Zabawa atakiem i wybrzmiewaniem 
wymaga odpowiednich narzędzi. Jej 
efekty mogą zadziwić.

nie na żarty
 62  Współpraca, głupcze!
O tym, że nawet babcia może być 
cennym recenzentem naszych utworów.

KONKURSY
 Termoizolacyjny kubek Rotosounda 
do zgarnięcia w konkursie „Czytaj 
z nut”. Szczegóły na str. 32.
 Zarejestruj się jako czytelnik 
„AudioPlaya” w przeglądarce i dzięki 
M-Audio zgarnij bezpłatny instrument 
wirtualny Mini Grand, który jest jednym 
z trzech programów dołączanych do 
klawiatur Code. Szczegóły na str. 57. 

co jest grane

co słychać
Nowości sprzętowe i nie tylko
 6  Mandolina D-Day, Warm 
  Audio WA-2A, DPA d:vote,  
  Laney GHR
 7  Akai BT100 i BT500, Softube 
  Modular, XI Cekcyn Electronic 
  Music Festival
 8  V Kalisz Ambient Festiwal 

mocny akord
 10  Promocje
Sporo obniżek na monitory, kolumny, 
interfejsy, biblioteki instrumentów 
oraz mnóstwo ciekawych i cennych 
dodatków do zakupionego sprzętu. 

rwący temat

 
 12  Permanentny eksperyment
Michał „Fox” Król, producent, 
kompozytor i multiinstrumentalista, 
mówi o zaletach, ale i wadach 
oprogramowania w tworzeniu 
muzyki oraz ciągłej walce z rutyną, 
której ceną jest sięganie po 
nielubiane brzmienia.
 17 Soft na każdą okazję
Próba uporządkowania bogatego 
świata oprogramowania. W bardzo 
skrótowej formie pokazujemy 
możliwości, zastosowania 
i przedstawicieli każdej z grup. 

nagraj muzę
 24  Nadążyć za opóźnieniem
Sposoby osiągania delaya 
ewoluowały wraz ze zmieniającymi 
się możliwościami technicznymi, 
ale też modami. Przedstawiamy 
jeden z najpopularniejszych 
efektów, otwierając nowy cykl 
artykułów. 
 27  RME: Karty z klasą
Nowe interfejsy powinny 
spopularyzować interfejs MADI, 
przydatny podczas pracy zarówno 
w sferze cyfrowej, jak i analogowej.
 30  PreSonus Studio 192 Mobile: 
  Usłyszeć znaczy uwierzyć
Młodszy, kompaktowy brat interfejsu 

 33  PreSonus Studio One 3: 
  Lekcja 5. Praca z efektami
Przegląd najpopularniejszych 
efektów i sposoby ich dodawania 
do ścieżki. 

nadaj ton
 36  Dynaudio LYD: Monitory 
  w wersji soft  
Oprogramowanie pojawia się tam, 
gdzie się go nie spodziewamy, 
i tworzy udany miks ze sprzętem.
 38  Po co nam subwoofer
Jeśli nie chcemy zmuszać monitorów 
do pracy ponad siły, warto zatrudnić 
pomoc.
 42  Gdy wypadnie kupić dysk
Jeden z elementów współczesnego 
studia, o którym myślimy na końcu. 
A przecież ma wpływ na szybkość 
pracy i bezpieczeństwo projektu.

szarpnij strunę
 44  Akordy niealterowane
Tom Quayle, znakomity brytyjski 
gitarzysta, przyznaje się do 
syndromu GAS, udowadnia, 
że pamięć mięśniowa na pewnym 
poziomie opanowania instrumentu 
może przeszkadzać oraz wskazuje 
drogę do wirtuozerii: nie krew, pot 
i łzy, ale przyjemność z grania!

 47  Strunniczy przegląd 
  możliwości
Jakie wybrać struny do gitary? Przed 
tym dylematem co jakiś czas staje 
każdy gitarzysta. W tym artykule 
informacje dla posiadaczy gitary 
elektrycznej.
 50  Nagrywanie dla opornych
Nie taki diabeł straszny, jak go 
malują. Pokazujemy niemal krok po 
kroku, jak nagrać gitarę elektryczną.Studio 192 robi bardzo dobre wrażenie.  
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Warm Audio WA-2A

Klasyka kompresji  
lampowej
Gorąca okazja o ciepłym brzmieniu, którą na zimno można  

uznać za interesującą propozycję – odtworzono klasykę  
kompresorów lampowych standardowo obsługującą wokal,  
bas i inne instrumenty. WA-2A, podobnie jak oryginalna konstrukcja, 
ma w pełni lampową ścieżkę sygnału zbudowaną na elementach  
dyskretnych, wykonaną montażem przewlekanym. Wyposażono  
go także w specjalne transformatory: wejściowy i wyjściowy Cinemag  
o dużym rdzeniu, cztery lampy wysokiej jakości oraz legendarną  
fotocelę Kenetek, którą wielu uważa za najlepszą na świecie.  
W stosunku do oryginału zasadnicze różnice są dwie: logo Warm  
Audio (już w nowej, odświeżonej wersji) oraz znacznie niższa cena. 
Wydaje się, że potencjalni użytkownicy powinni je jakoś przełknąć.
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Mandolina D-Day Gordona Giltrapa 

Desant mandolinistów

Tym razem wyjątkowo nie chodzi o dzieło Stendhala, ale linię wzmacniaczy i comb  
opracowanych przez Laneya na podstawie badań preferencji gitarzystów. Projektanci  

podzielili brzmienie na czerwone, czyli przesterowanie przedwzmacniacza, i czarne, czyli przeste-
rowanie końcówek mocy. Wzmacniacze GHR pozwalają na ustawienie proporcji między czerwo-
nym a czarnym elementem brzmienia. Niezależnie od rodzaju granej muzyki każdy gitarzysta 
może skorzystać z Master Output ustawiającego proporcje przesterowania między przedwzmac-
niaczem a końcówkami mocy oraz z Master Tone pozwalającego skorygować barwę na końcu łań-
cucha sygnału. Wzmacniacze tej serii mają także trzypasmowy korektor wspólny dla obu kanałów 
oraz cyfrowy pogłos studyjnej jakości, dzięki któremu brzmienie zyskuje głęboką przestrzeń. 
Wyjście symetryczne XLR DI z możliwością włączenia symulacji kolumny głośnikowej pozwala 
na przesyłanie brzmienia GHR bezpośrednio do miksera, bez konieczności używania mikrofonu. 
Wzmacniacze są dostarczane z dwuprzyciskowymi nożnymi przełącznikami i pokrowcami.

Prawdziwa gratka dla miłośników militarów, ale tym 
razem nie chodzi o brzmienie haubic. 6 czerwca 

minęła 72. rocznica lądowania aliantów w Normandii. 
Brytyjczyk Ken Small napisał książkę o mało znanym 
epizodzie przed desantem. Podczas ćwiczeń Tiger odby-
wających się w zatoce Lyme Bay, które poprzedzały lą-
dowanie na plażach Francji, niemieckie kutry torpedowe 
zatopiły pozostawione bez osłony amerykańskie statki 
desantowe wyładowane ludźmi i sprzętem. W miejscu 
tragedii Small odkrył Shermana DD, odkupił go od rzą-
du USA i ufundował pomnik, który stoi do dziś na an-
gielskim wybrzeżu w Tarcross. Przy tym czołgu Smalla 
odwiedziła starsza pani. Miała mandolinę Regal poda-
rowaną jej przez żołnierzy amerykańskich z okrętu LCT 

639, który wylądował na plaży Omaha. Był to budże-
towy instrument bardzo popularny w tamtych czasach. 
Na jego pudle żołnierze wyryli „God helped us. USS LCT 
639 hit (Omaha) beach off France on June 6 1944”. Ta 
mandolina w końcu trafiła do Hilary Giltrap, żony zna-
nego gitarzysty Gordona Giltrapa. Producent gitar JHS 
postanowił ją wiernie odtworzyć w hołdzie uczestnikom 
D-Day. Mandolina Vintage VPM44 ma pudło wykonane 
z jesionu amerykańskiego, gryf z Nyatoh i podstrunnicę 
z palisandru indonezyjskiego. Wyposażona jest w po-
starzony osprzęt, będący ukłonem w stronę oryginalnej 
mandoliny D-Day. Ma świetną reakcję i łatwo się na niej 
gra. Mandolina D-Day dostarczana jest w bardzo lekkim 
pokrowcu. Sygnuje ją Gordon Giltrap.

DPA d:vote™

Kwestia 
ustawienia
Jak na trąbce trudno się gra nogami, tak dobre mikrofony 

instrumentalne trzeba umieć właściwie ustawić, by opty-
malnie zebrały dźwięk. DPA zadbało, by ich konstrukcja 
d:vote, która doczekała się uchwytów do licznych instru-
mentów, miała szansę w pełni pokazać swoje możliwości. 
Dlatego firma zdecydowała się wydać poradnik mocowa-
nia mikrofonów. W ramach akcji Microphone University 
zademonstrowała serię filmów prezentujących omikrofo-
nowanie gitary, kontrabasu, perkusji, saksofonu, skrzypiec 
i wiolonczeli. Przy okazji można posłuchać w akcji nie tylko 
typowo instrumentalnych mikrofonów d:vote, ale także 
d:screet i d:dicate. Wszystkie filmy wraz z garścią rad moż-
na znaleźć pod adresem www.audiostacja.pl/DPA

Laney GHR 

Czerwone 
i czarne
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Akai BT100 i BT500

A jednak się kręci 
Dla wszystkich, którzy lubią w kółko słuchać swoich nagrań, Akai przy-

gotowało dwa gramofony z napędem paskowym. Z jednej strony są to 
konstrukcje pozwalające rozkoszować się ciepłym, naturalnym trzaskiem 
igły stykającej się z płytą, z drugiej wyposażono je w nowoczesną techno-
logię, jak choćby wyłączany przedwzmacniacz gramofonowy i strumienio-
we przesyłanie dźwięku przez Bluetooth. BT500 ma ponadto mechanicz-
nie izolowany silnik, eliminujący szum resztkowy i wibracje, ciężki talerz  
z odlewu aluminiowego, zapewniający idealny stosunek sygnału do szu-
mu, matę gumową zapobiegającą poślizgowi płyty, niezauważalną nie-
równomierność obrotów (wow & flutter) oraz proste ramię o niskiej masie 
z regulacją wyważenia i dokładny tłumiony cueing. Unikatowa poziomica 
zapewnia idealną kalibrację gramofonu. Całość uzupełnia fabrycznie za-
montowana wysokiej jakości wkładka magnetyczna Audio-Technica z igłą 
o szlifie eliptycznym umieszczona w wymiennym uchwycie. W efekcie po-
wstaje optymalne brzmienie, które dzięki złączu USB można zapisać także 
w formacie MP3.

Softube Modular 

Dla majsterkowiczów
Wirtualny syntezator modularny zapowiadany przez firmę podczas 

Musik Messe stał się realnym bytem. Powstał w ścisłej współpracy 
z wynalazcą Euroracka Dieterem Doepferem i wykorzystuje modele obwo-
dów sprzętu analogowego. Można go rozbudowywać w nieskończoność,  
a przy tym cena jest całkiem przystępna. Wraz z Modularem pojawiły się 
pierwsze trzy wtyczki: Intellijel Rubicon – rozbudowane VCO/LFO, podwój-
ny filtr Intellijel Korgasmatron II oraz dodający częstotliwości harmonicz-
nych Intellijel uFold II.

Modular dołączył do bogatej biblioteki produktów Softube’a,  
w której są już kompresory, equalizery i efekty. Firma ma na swoim kon-
cie współpracę między innymi z Abletonem, Avidem, Fenderem, Mar-
shallem, PreSonusem, Universal Audio, ale też z Abbey Road Studios.

Cekcyn wita!
W dniach 22-23 lipca odbędzie się już 11. edycja Cek-

cyn Electronic Music Festival. Pierwszego dnia  
w Gminnym Ośrodku Kultury wystąpią wykonawcy, któ-
rych jury zakwalifikowało do finału konkursu. Rywaliza-
cja powinna być ostra, bo zwycięzca otrzyma syntezator 
półmodularny z sekwencerem Moog Mother-32 ufun-
dowany przez Audiostację. Po zakończeniu konkurso-
wych zmagań zagra Konrad Kucz, prezentujący minimal 
ambient. Ponieważ jest z zawodu grafikiem, możemy 
się spodziewać ciekawej scenografii. Po jego koncercie 
chętni będą mogli wziąć udział w elektronicznej jam 
session. Drugiego dnia o 20.00 na scenie nad Wielkim 
Jeziorem Cekcyńskim rozpocznie się koncert, którego 
gwiazdą będzie Ireneusz Dreger, kompozytor i muzyk, 
twórca projektu muzycznego MEDUSA, liczącego obec-
nie cztery albumy. Koncert otworzy laureat konkursu. Po 
nim wystąpi Bassalog – dziewczyny łączące agresywne 
brzmienie syntezatorów analogowych z perkusją hy-
brydową. Kolejny będzie Strobocop – chłopaki tworzące 
muzykę elektroniczną dla dziewczyn (nie tylko z Bassa-
log): smutne piosenki przy akompaniamencie analogo-
wych syntezatorów i przesterowanego basu. Tradycyjnie 
wystąpi też Electronic Revival, jedyny zespół, który sta-
wał na scenie podczas wszystkich edycji festiwalu. Mo-
że dlatego, że lider zespołu jest założycielem festiwalu 
i jego spiritus movens. By wysłuchać tych wszystkich 
wspaniałości, wystarczy być… w Cekcynie. Wstęp wolny. 
Okoliczności przyrody piękne. Organizatorzy zapraszają  
i zapewniają, że pogoda będzie letnia. 

Szczegóły na www.cekcynfestival.pl.
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Piąta edycja Kalisz Ambient Festiwalu odbędzie się 
28 i 29 października w miejskim Centrum Kultu-

ry i Sztuki. Wystąpią znakomici wykonawcy z Polski  
i z zagranicy, którzy przywiozą sporo świeżej muzyki. 
Kluczem doboru zagranicznych gości był brak wystę-
pów w Polsce. Dlatego w Kaliszu po raz pierwszy będzie 
można zobaczyć i usłyszeć włoskiego muzyka Alio Die 
oraz Aghiatrias. Z nowym materiałem wystąpią Alio 
Die, Vladimír Hirsch solo i z projektem Aghiatrias, świę-
tujący 10-lecie istnienia zespół Accomplice Affair i re-
aktywowany po 20 latach Rigor Mortiss. Debiutancką 
płytę przedstawi Sexy Suicide, a Agressiva 69 pokaże się  
w wersji ambientowej. 

Jednak dwudniowy festiwal nie ograniczy się do kon-
certów. Rozpocznie się wernisażem nowosądeckiego 
artysty grafika i malarza Tomka Pileckiego. Słuchacze 
będą mogli zamienić się na chwilę w muzyków i spróbo-
wać gry na instrumentach prezentowanych przez dwóch 
dystrybutorów sprzętu. Oprócz gitar i klawiszy mają być 
dostępne skrzypce, altówki i wiolonczele. Dla chętnych 

co słychać

V Kalisz Ambient Festiwal

Ambient w centrum

Accomplice Affair 
Aghiatrias
Agressiva 69
Alio Die
Jakub S.
Limited Liability Sounds
Lud Hauza
Rigor Mortiss
Sebastian Madejski
Sexy Suicide
TRPST
Vladimir Hirsch

 Wykonawcy

Tym razem na scenie pojawią się dwa projekty z Kalisza, 

Jakub S. i Accomplice Affair, ale wzrost znaczenia festiwalu nie 

zamyka drogi na scenę młodym twórcom. Wiosną 2017 roku 

startuje Made in Kalisz Festiwal przeznaczony właśnie dla 

takich zespołów w Kalisza i okolic. Ma być zorganizowany 

w formie konkursu z nagrodami, w którym zwycięzców wyłoni 

publiczność. Główną nagrodą będzie występ na jesiennym 

Kalisz Ambient Festiwalu.

 Made in Kalisz FestiwalPomysłodawcą imprezy i organizatorem jest Przemysław 

Rychlik. Stwierdził, że sporadycznie organizowane 

jednorazowe eventy nie zaspokajały apetytów zarówno 

miejscowych fanów muzyki, jak i zespołów. Młodzi muzycy 

z Kalisza, Ostrowa Wlkp. czy Konina nie mieli gdzie się 

pokazać, nie mówiąc o występach u boku renomowanych 

zespołów. Tak powstał festiwal, którego pierwsza edycja 

przyciągnęła około 30 słuchaczy. Szybki wzrost popularności 

doprowadził do tego, że tegoroczna edycja 

będzie już dwudniowa.

 Rosnąca popularność

powstanie giełda płyt organizowana 
przez firmy Requiem Rec. i Zoha-
rum Rec. Na specjalnych stoiskach 
goście kupią także płyty i gadżety 
wykonawców, a ich samych spotka-
ją zarówno przed koncertami, jak  
i po nich. Każdego dnia w klubie znaj-
dującym się tuż przy Centrum Kultu-
ry i Sztuki będą organizowane After 
Party, podczas których przy kawie czy 
piwie będzie można swobodnie po-
rozmawiać z artystami.

Bilety można kupić na cały festi-
wal lub jeden dzień. W tym drugim 
wypadku obowiązują na wszystkie 

imprezy towarzyszące danego dnia. Przedsprzedaż roz-
poczyna się 1 sierpnia. Ze źródeł nieprzyzwoicie zbliżo-
nych do organizatorów dowiedzieliśmy się, że osoby, któ-
re kupią wejściówki w przedsprzedaży, mogą spodziewać 
się niespodzianki. Jednak nie tylko dlatego warto śledzić 
stronę kaliszambient.pl i profil www.facebook.com/Kali-
szAmbientFestiwal/. Do zobaczenia w Kaliszu!
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Przemysław Rychlik – organizator festiwalu i członek grupy Accomplice Affair.
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IK Multimedia:  
Miękka perswazja – twarde dane
Jeszcze przez miesiąc IK Multimedia dodaje do interfejsów gitarowych 
oprogramowanie, którego wartość jest wyższa od samych interfejsów! 
Każdy iRig HD, iRig HD-A, iRig UA, iRig PRO, iRig Pro DUO zostanie 
bezpłatnie wzbogacony o pakiet wirtualnego sprzętu AmpliTube 4 Deluxe 
(Mac/PC) o wartości ponad 1200 zł. Oprogramowanie zawiera wiernie 
odtworzone 33 efekty podłogowe, 25 wzmacniaczy, 29 kolumn, 
29 klasycznych i nowoczesnych głośników, 12 mikrofonów, 15 efektów 
rackowych oraz 2 tunery. Tylko brać i grać! By zyskać dostęp do 
oprogramowania, należy zarejestrować zakupiony interfejs na stronie 
producenta. Uwaga: Liczba sztuk objętych promocją jest ograniczona!
Promocja trwa w dniach 01–31.07.2016.

Adam:  
Zestaw na 777
Trzy siódemki są tym razem szczęśliwe dla amatorów 
dobrego brzmienia. Latem będą mogli znaleźć się 
w miejscu z piękną górą, głębokim dołem i solidnym 
środkiem 20% taniej! Miejsce to łatwo poznać po 
podłączonym zestawie Adama złożonym z dwóch 
monitorów F7 i subwoofera Sub7. Monitory 
wyposażone są w wysoko wydajne woofery, 
innowacyjny przetwornik wstęgowy X-ART oraz 
optymalnie dobrane tweetery. Z kolei Sub7 odtwarza 
dolne pasmo aż do 32 dB. Sugerowana cena detaliczna 
zestawu w promocji wynosi 3650 zł.
Oferta obowiązuje w dniach 01.07–31.08.2016 lub do wyczerpania zapasów.

Toontrack:  
Realna obniżka wirtualnej perkusji
Lipiec jest znakomitym miesiącem, by złapać właściwy rytm. Nadają go 
promocje Toontracka, który profesjonalny sampler perkusyjny Superior 
Drummer 2.0 oferuje w cenie obniżonej o 40%! Za niewygórowaną sumę 
otrzymujemy 20 GB wyjątkowo realistycznych brzmień. Nagrano je mikro-
fonami o zmiennych ustawieniach, co pozwoliło oddać wyjątkowe brzmie-
nie znanego studia nagrań Avatar z Nowego Jorku. Za sekcję miksera był 
odpowiedzialny Neil Dorfsman, producent współpracujący z m.in. ze Stin-
giem, Bruce’em Springsteenem, Dire Straits, Kiss czy Genesis. Dzięki rów-
nie dużej obniżce można przesiąść się taniej na Superior Drummera 2.0,  
a mając inną platformę perkusyjną – na Superior Drummera 2 Crossgra-
de, który kosztuje 40% mniej. Pozyskaną platformę szybko rozbudujemy 
dzięki wtyczkom SDX. W lipcu są tańsze o 50%!
Promocje obowiązują w dniach 01–31.07.2016 lub do wyczerpania zapasów.

M-Audio:  
Klawiatura z instrumentami

Najważniejsze, by mieć właściwe instrumenty do re-
alizacji własnych pomysłów. Z tego założenia wyszło 
M-Audio. Wszyscy, którzy kupią klawiaturę sterującą 
Code 25, 49 lub 61, otrzymają zestaw instrumentów 
wirtualnych AIR Music Tech, które naprawdę robią róż-
nicę. W jego skład wchodzą: Velvet, DB-33 i Mini Grand. 
Pierwszy oddaje jakość brzmienia, reakcję i niuanse 
pięciu fortepianów elektrycznych z lat 60. i 70. Oto one: 
Fender Rhodes Suitcase, Fender Rhodes MK I i MK II, 
Wurlitzer 200A i Hohner Pianet-T. DB-33 są wirtualny-
mi organami, odtwarzającymi brzmienia i możliwości 
regulacji klasycznych organów wirnikowych, takich 
jak Hammond B3. Zawiera 122 presety z brzmienia-
mi oraz bardzo realistyczne symulacje lampowego 
przesterowania i kolumny z wirującymi głośnikami. 
Ostatnim elementem pakietu jest Mini Grand – prosty 
w obsłudze, ale potężny wirtualny fortepian z siedmio-
ma brzmieniami typu piano. Łączy najwyższej jakości 
próbki fortepianu, innowacyjną technologię obsługują-
cą ponowne wciskanie pedału (re-pedaling), symulację 
pomieszczenia i odstrojenie dźwięków w kolejnych ok-
tawach, jak w przypadku instrumentów akustycznych. 
Łącznie pakiet oprogramowania dołączony do klawia-
tury ma wartość 450 euro.
Promocja obowiązuje w dniach 01–31.07.2016 lub do wyczerpania zapasów. 
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mocny akord

Ostatnie czereśnie od Adama
Wydawałoby się, że latem minął sezon na te owoce, ale Adam zachował 
coś dla koneserów dobrego brzmienia: dwudrożne monitory bliskiego pola 
A7X Special Edition o mocy 150 W z 7-calowym wooferem i tweeterem 
X-ART wykończone czereśniowym drewnem. Jeśli ktoś chciałby się skusić, 
to najwyższy czas, bo zostały ostatnie pary tej limitowanej edycji. 
Cena za parę: 6180 zł.

PreSonus:  
Na wędrówkę z mikserem
Być może z okazji lata przedłużona została promocja, 
w ramach której zakup miksera PreSonus StudioLive 
16.0.2 jest nagradzany wygodnym plecakiem do jego 
noszenia o wartości 299 zł.
Promocja obowiązuje w dniach 01.07–31.08.2016 lub do wyczerpania zapasów.

MXL: Tańsze nagranie  
Przez całe wakacje można kupić taniej dwa mikrofony pojemnościowe do 
nagrywania wokalu i instrumentów o charakterystyce kardioidalnej: MXL 770  
i MXL 990. Za pierwszy należy zapłacić jedynie 519 zł (przed promocją 580 zł),  
za drugi – 429 zł (480 zł). Prócz tego tańsze o 15% stają się mikrofony  
pojemnościowe V69M (1499 zł, wcześniej 1750 zł), V69M Heritage (1499 zł, 
wcześniej 1750 zł), MXL Genesis Heritage Edition (2777 zł, wcześniej 3270 zł), 
Genesis SE (2799 zł, wcześniej 3290 zł) i Genesis II (4150 zł, wcześniej 4890 zł). 
Aż o 17% tanieją mikrofony Tempo, dlatego zapłacimy za nie 477 zł  
zamiast 575 zł.
Promocja obowiązuje w dniach 01.07–31.08.2016 lub do wyczerpania zapasów.

PreSonus: Szczęśliwe numery
Tylko do 31.07 PreSonus obniżył ceny na wiele swo-
ich produktów. AudioBox 22 VSL kosztuje teraz 840 zł 
(wcześniej 990 zł), 44 VSL 1199 zł (1490 zł), 1818 VSL 
1850 zł (2490 zł), StudioLive RM16 4699 zł (6990 zł), 
RM32 7499 zł (9990 zł), AudioBox iOne 465 zł (620 zł), 
iTwo 625 zł (770 zł), iTwo Studio 930 zł (1299 zł). Bez-
względnie najwięcej jednak można zaoszczędzić na 
mikserach. W promocji StudioLive 16.4.2 AI kosztuje 

7690 zł (9190 zł), 24.4.2 AI 10 490 zł (11 990 zł), a 32.4.2 
AI 11 690 zł (13 690 zł). By nie wyszło, że premiowany 
jest tylko sprzęt: oprogramowanie kosztuje w lipcu 25% 
mniej. Na przykład za Studio One 3 w wersji Professional 
zapłacimy teraz 1199 zł (wcześniej 1599 zł), za wersję Ar-
tist 299 zł (wcześniej 399 zł), a ugrade z wersji Artist do 
Professional kosztuje 899 zł (wcześniej 1199 zł).

PreSonus: Interfejsy do kontroli
Każdy zakupiony interfejs audio PreSonus Studio 
192 zostanie bezpłatnie zaopatrzony 
w kontroler DAW. 
Promocja obowiązuje w dniach 01.07–31.08.2016 

lub do wyczerpania zapasów.

Aguilar: Dół w niższej cenie
Tylko w lipcu niskie tony w niższej cenie! Świetne 
kolumny basowe DB 112 z tweeterem 
(pasmo przenoszenia 42 Hz–16 kHz) 
i DB 112 NT bez tweetera 
(42 Hz–2 kHz) można 
kupić 20 procent taniej. 
W promocji DB 112 
kosztuje 3090 zł 
(wcześniej 3890 zł), 
a DB 112 NT 
– 2790 zł (3490 zł).
Promocja obowiązuje 

w dniach 01–31.07.2016 

lub do wyczerpania zapasów.
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Wydawałoby się, że latem minął sezon na te owoce, ale Adam zachował 
coś dla koneserów dobrego brzmienia: dwudrożne monitory bliskiego pola 
A7X Special Edition o mocy 150 W z 7-calowym wooferem i tweeterem 
X-ART wykończone czereśniowym drewnem. Jeśli ktoś chciałby się skusić, 
to najwyższy czas, bo zostały ostatnie pary tej limitowanej edycji. 
Cena za parę: 6180 zł.

PreSonus:  
Na wędrówkę z mikserem
Być może z okazji lata przedłużona została promocja, 
w ramach której zakup miksera PreSonus StudioLive 
16.0.2 jest nagradzany wygodnym plecakiem do jego 
noszenia o wartości 299 zł.
Promocja obowiązuje w dniach 01.07–31.08.2016 lub do wyczerpania zapasów.

MXL: Tańsze nagranie  
Przez całe wakacje można kupić taniej dwa mikrofony pojemnościowe do 
nagrywania wokalu i instrumentów o charakterystyce kardioidalnej: MXL 770  
i MXL 990. Za pierwszy należy zapłacić jedynie 519 zł (przed promocją 580 zł),  
za drugi – 429 zł (480 zł). Prócz tego tańsze o 15% stają się mikrofony  
pojemnościowe V69M (1499 zł, wcześniej 1750 zł), V69M Heritage (1499 zł, 
wcześniej 1750 zł), MXL Genesis Heritage Edition (2777 zł, wcześniej 3270 zł), 
Genesis SE (2799 zł, wcześniej 3290 zł) i Genesis II (4150 zł, wcześniej 4890 zł). 
Aż o 17% tanieją mikrofony Tempo, dlatego zapłacimy za nie 477 zł  
zamiast 575 zł.
Promocja obowiązuje w dniach 01.07–31.08.2016 lub do wyczerpania zapasów.

PreSonus: Szczęśliwe numery
Tylko do 31.07 PreSonus obniżył ceny na wiele swo-
ich produktów. AudioBox 22 VSL kosztuje teraz 840 zł 
(wcześniej 990 zł), 44 VSL 1199 zł (1490 zł), 1818 VSL 
1850 zł (2490 zł), StudioLive RM16 4699 zł (6990 zł), 
RM32 7499 zł (9990 zł), AudioBox iOne 465 zł (620 zł), 
iTwo 625 zł (770 zł), iTwo Studio 930 zł (1299 zł). Bez-
względnie najwięcej jednak można zaoszczędzić na 
mikserach. W promocji StudioLive 16.4.2 AI kosztuje 

7690 zł (9190 zł), 24.4.2 AI 10 490 zł (11 990 zł), a 32.4.2 
AI 11 690 zł (13 690 zł). By nie wyszło, że premiowany 
jest tylko sprzęt: oprogramowanie kosztuje w lipcu 25% 
mniej. Na przykład za Studio One 3 w wersji Professional 
zapłacimy teraz 1199 zł (wcześniej 1599 zł), za wersję Ar-
tist 299 zł (wcześniej 399 zł), a ugrade z wersji Artist do 
Professional kosztuje 899 zł (wcześniej 1199 zł).

PreSonus: Interfejsy do kontroli
Każdy zakupiony interfejs audio PreSonus Studio 
192 zostanie bezpłatnie zaopatrzony 
w kontroler DAW. 
Promocja obowiązuje w dniach 01.07–31.08.2016 

lub do wyczerpania zapasów.

Aguilar: Dół w niższej cenie
Tylko w lipcu niskie tony w niższej cenie! Świetne 
kolumny basowe DB 112 z tweeterem 
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i DB 112 NT bez tweetera 
(42 Hz–2 kHz) można 
kupić 20 procent taniej. 
W promocji DB 112 
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(wcześniej 3890 zł), 
a DB 112 NT 
– 2790 zł (3490 zł).
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Permanentny 
eksperyment
O końcu dominacji sprzętu nad oprogramowaniem, udanym wykorzystaniu  
„odrażających” brzmień i połączeniu w pracy eksperymentu z przygodą mówi  
Michał „Fox” Król, producent, kompozytor i multiinstrumentalista
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3)Podobno oprogramowanie może zrobić wszystko. 

Zgadzasz się z tym?
Podobno może zrobić bardzo, bardzo dużo. Nie wiem 
czy wszystko, bo jeszcze nie robiłem wszystkiego. I nie 
wiem, czy to się kiedykolwiek komukolwiek uda. 

Ale kopiowanie brzmień sprzętu chyba się udaje.
Jakość wtyczek jest już taka, że jeśli są niuanse – a pew-
nie przy niektórych ustawieniach są – to nie wykluczają 
oprogramowania ze studia. Przez ostatnie kilka lat co-
raz bardziej przekonywałem się do niego i teraz korzy-
stam bardzo dużo, choć mam też odrobinę sprzętu. Nie 
odczuwam różnicy. Nie uważam, by to, co robię, miało 

gorszą jakość. Za to mam większe możliwości kreacji. 
Weźmiemy na przykład syntezatory: dają dużo więcej 
niż klasyczne konstrukcje z lat siedemdziesiątych, bo 
wtedy dwa czy trzy oscylatory były wielką sprawą. Teraz 
oprogramowanie pozwala mieć dobrze działające syste-
my modularne.

W lutym Maria Peszek wydała płytę „Karabin”, której 
jesteś współkompozytorem i producentem. Jest to 
wasza kolejna wspólna płyta i to kolejna niebanalna 
brzmieniowo. Jak dobierasz brzmienia?
Pierwsze podejście jest siedzeniem w studiu i kończe-
niem kompozycji, która działa na piano i wokal. Jeśli 
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rwący temat 

>>

mamy kompozycyjnie skończone zwrotkę, refren, most 
i zakończenie, zaczynamy to ubierać w brzmienia. Mate-
riał na tę płytę powstawał od podstaw we współpracy. 
Oczywiście Maria na początku przynosiła tekst, który 
zawsze bardzo inspirował i dawał dużo wytycznych, co 
to powinno być, w jaką stronę powinno pójść. Bardzo 
często jest tak, że czujesz, gdzie szukać. Wiesz, jakie to 
powinno być pianino albo żywe pianino. Wtedy zdarza 
się, że wystarczy jeden dzień na skończenie numeru.  
A czasami gmerasz, szukasz, skończysz, wyrzucisz i po-
wtórnie szukasz. Nie wynika to nawet z instrumentów 
wewnętrznych czy zewnętrznych, ale z fantazji, wy-
obraźni, niesprecyzowania drogi.

Co ci pomaga w trafieniu na właściwą?
Najczęściej lecę po presetach. (śmiech) Jeśli cokolwiek mnie zatrzyma, 
pozwala odnaleźć właściwą drogę. Bardzo często jest tak, że korzystam  
z presetów bez najmniejszych obaw. Tak było na płycie Natalii Nykiel „Lupus 
Electro”. Po prostu mi się podobały i siedziały.

Nie boisz się z nich korzystać?
Nie mam ciśnienia, że to musi być superwykreowane, stworzone przeze mnie, 
jeśli działa. Z drugiej strony na płycie Marii bardzo wiele rzeczy zostało nagra-
nych w wersji demo. Mieliśmy zapisane, że wymagają powtórnego nagrania, 
bo uważaliśmy je za złe. Na przykład nagrywałem gitarę w wersji demo w Uni-
versal Audio 710, gdzie wszystko rozkręciłem w prawo. Było przesterowane  
z myślą, że przyjdzie profesjonalny gitarzysta i dobrze to zagra. Okazało się,  
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>> że przyszedł, ale poprawił wszystko oprócz tego. Te „źle” 
nagrane rzeczy brzmiały bardzo specyficznie, ale paso-
wały i tworzyły jakąś przestrzeń. Zapięcie dużej głowy  
i wielkiej paki Orange’a oraz obstawienie tej ostatniej mi-
krofonami takiej przestrzeni nie dało.

Masz jakieś kryteria doboru instrumentów?
Przy płycie Marii „Sorry Polsko” przyjąłem sobie założenie, 
że wykorzystujemy ich ograniczoną pulę. Że nie wyciągamy 
z szafy kolejnych rzeczy, nie odpalamy kolejnych pluginów, 
żeby płyta nie była pstrokata, żeby miała brzmieniowy 
wspólny mianownik. Natomiast mieszaliśmy tam wszyst-
ko. Na przykład basy Mooga z żywymi bębnami nagranymi, 
a potem przesterowanymi na zewnętrznych urządzeniach. 
Do tego dogrywaliśmy softowe pianino Wurlitzera, podczas 
gdy obok stało żywe, naturalne. Okazało się, że to rzekomo 
sztuczne, z softu, po prostu bardziej pasuje. Na najnowszej 
płycie Marii też nie obyło się bez mieszania. W demówkach 
szły bębny z komputera, z pluginu, żywe. Po nagraniu ży-
wych bębnów okazało się, że hi-hat z pluginu jest lepszy 
pod każdym względem, choć nagrywałem go na szybko. 
Tak mi się niechcący udało. I po złożeniu hi-hat został wy-
rzucony z żywych bębnów. Maria pod względem brzmienia 
i wykorzystywania instrumentów jest ostro pogmatwana, 
bo tam znajdziesz wszystko. Mieszamy tak długo, aż jest 
dobrze.

Zdarzyli ci się artyści, którzy nie życzyli sobie 
poprawiania softem? Uważali, że mają taki, a nie inny 
głos i chcieli, by znalazł się on na płycie?
Z takimi artystami nie miałem okazji pracować. Uważam, 
że taka opinia byłaby bezpodstawna. Bo jeśli kompozycja 
jest dobra, jeśli tekst jest dobry, jeśli aranż jest dobry, jeśli 
na sofcie pracują najwięksi producenci na świecie, robią-
cy utwory zdobywające pierwsze miejsca światowych list 
przebojów, to znaczy, że jest w tym sofcie coś dobrego. Acz-
kolwiek na pewno znajdą się tacy ludzie z opisanym przez 
ciebie podejściem. Natomiast nie wiem, czy byliby mi w sta-
nie wytłumaczyć swój punkt widzenia tak, żebym to kupił.

W przypadku Marii Peszek jesteś współtwórcą. 
Ale załóżmy, że ktoś młody, zdolny przychodzi do 
ciebie i chciałby wyprodukować płytę. Jesteście: 
ty, on i twoje pluginy. Jako początkujący może się 
obawiać, że gdzieś w tym zginie.
Nie zginie, jeśli będzie doskonale wiedział, czego chce. Bo 
niestety często taki młody człowiek przychodzi do produ-
centa i nie ma do zaproponowania nic albo całkiem niewie-
le. Pisze maila na zasadzie: „Cześć! Bardzo mi się podobała 
płyta Marii Peszek. Może zrobilibyśmy coś razem?”. I co: 
mamy zrobić płytę Marii Peszek? Ona jest już zrobiona.  
W ogóle mam tak, że każdą płytę, którą zaczynam, staram 
się stworzyć jako odrębną historię. Nie chcę powielać rzeczy, 
które już zrobiłem. To jest trudne, bo to kwestia stylu, przy-
zwyczajeń i używanych środków. Natomiast posiadanie te-
go z tyłu głowy daje gwarancję, że kolejna płyta nie będzie 
kopią, nie będzie odcinaniem kuponów. 

Czytałem ostatnio o equalizerze D.W.Fearn VT-5 Stereo za 8300 dolarów. 

Do tego sprzętu nie ma dostępu w Polsce. Można obejrzeć w internecie tutoriale, 

ale na nich się nie sprawdzi, czy to jest urządzenie dla ciebie, czy chcesz je mieć, 

czy nie. Bez sprawdzenia nie mam pewności, czy ten equalizer tak wpływa 

na brzmienie, by był warty swojej ceny. To kolejny powód, dla którego niekiedy 

wybieram oprogramowanie. Mimo to i tak jest fajnie, bo muzyka w Polsce 

ekstremalnie się posunęła do przodu. Nasze klubowe produkcje za granicą 

nie są postrzegane jako coś gorszego. Jest to równoprawne z tym, 

co robią Niemcy, Anglicy, Holendrzy. Co oznacza, że jest dobrze.

  Powiew optymizmu

Czy w używanym oprogramowaniu mieszasz jak w brzmieniach?
Nie mam zbyt dużo software’u: paręnaście wtyczek instrumentalnych i staram 
się je eksplorować. Tego jest tyle, że gdybym cały czas aktualizował nowe wy-
dania instrumentów, zamuliłbym komputer i prawdopodobnie nie miał czasu 
wszystkiego przejrzeć. A tak jest soft Mooga. Znam go. Wiem, gdzie co tam jest. 
Mając tyle możliwości edycyjnych, wchodzę tylko w przedział, który mnie intere-
suje. Wtedy tworzenie czegoś jest całkiem proste i przyjemne. 

Jesteś software’owym konserwatystą?
To nie tak. Podczas sesji każde otworzenie nowego instrumentu stanowi dla 
mnie drogę przez mękę. Szukanie co i gdzie. Często te instrumenty są bardzo 
rozbudowane, mają poukrywane ustawienia. Musisz kliknąć gdzieś, gdzie ci 
się otworzy panel z ustawieniami, skonfigurować. Dla mnie to nie jest czas 
na robienie takich rzeczy. Sprawdzam nowe, gdy ukazuje się coś interesują-
cego, ale nie zbieram masowo softu. 

Co zatem należy do grona twoich wybrańców?
Minimonsta, Massive. Jest taki śmieszny instrument Discovery. Ostatnio uży-
wam sporo Arpów. Jeśli chodzi o pianina, korzystam z jednego z Pro Toolsa. Nie 
używam czteromiliardogigabajtowego panina, ale najprostszego już podczas 
pracy na wtyczkach efektowych, które są w stanie zrobić wiele. Zresztą efektów 
takich jak kompresory czy equalizery mam dużo więcej niż instrumentów.
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Nie obawiasz się, że może być gorsza od poprzedniej?
Być może będzie gorsza, być może będzie lepsza, ale nie będzie wtórna.  
W jakiś sposób będzie świeża. 

W tej pogoni za świeżością zdarza ci się robić coś wbrew sobie?
Gdy z Marią rozpoczynaliśmy pracę nad najnowszą płytą, nie chcieliśmy 
się powtarzać z poprzednią. Dlatego zaczęliśmy od zabiegów czy brzmień, 
które nam się nie podobały. Stwierdziłem, że tylko w ten sposób jesteśmy  
w stanie użyć nowych rzeczy. Bo jeśli ci się coś podoba, są to zazwyczaj pa-
tenty wgrane, zagrane, już przerobione. To nowe jest takie troszkę odrażają-
ce, troszkę śliskie, jakieś takie z glonami.

Ale potem to jakoś oswajaliście?
Nie szliśmy ekstremalnie tylko w tę stronę. Natomiast punkt wyjścia był dobry, 
bo zostało wiele brzmień, których nigdy w życiu nie wybrałem. To był pierwszy 
raz, więc moim zdaniem zabieg się udał.

Wróćmy do naszego początkującego artysty. Nie miałbyś pokusy, 
że mógłbyś z nim zrobić, co chcesz, wykorzystując jego brak 
pomysłu na siebie?
Nie podjąłbym się współpracy z kimś, kto nie wie nic. To byłoby straszne. 
Artysta powinien wiedzieć, czy jest w stanie napisać teksty. A jeśli nie jest, 
powinien mieć pomysł, do kogo należy się zwrócić, bo jego teksty mu się po-
dobają. To jest kluczowe. Swoją pracę traktuję jako przygodę. Pracowałem 
na to całe życie. Udało mi się to osiągnąć. Mogę to robić. Jestem z tego po-
wodu bardzo szczęśliwy. I nie mam zamiaru z tego zrobić fabryki, czy czegoś, 
co będzie taśmowo leciało. To nie o to chodzi. To jest muzyka.

Nie masz deadlinów?
Nie, deadline musi być.

rwący temat 

A jakie masz?
Z Marią najnowszą płytę robiliśmy rok, więc bardzo dłu-
go. Płyta Natalii Nykiel powstała w pół roku, ale spoty-
kaliśmy się dość często. Została zrobiona w całości na 
laptopie na sofcie. Po wyjściu ze studia miałem ze so-
bą wszystko, by nad nią pracować w domu. Siadałem  
w kuchni i robiłem dalej, by na następny dzień mieć rze-
czy, nad którymi mogliśmy pracować. 

Czyli była to raczej nowoczesna manufaktura. Od 
którego miejsca zaczyna się twoim zdaniem fabryka?
Wiem, że są producenci, którzy biorą po dwie, trzy rze-
czy i pół roku później muszą oddać wszystkie. Dlatego 
na każdą mają niewiele czasu. Z jednej strony ich po-
dziwiam, bo to znaczy, że muszą mieć świetny warsztat  
i narzucić sobie spore tempo. Z drugiej strony ja się  
w tym nie widzę, bo zabijam frajdę ze zrobienia najlep-
szej płyty, jaką w tym momencie mogę zrobić. Nie robię 
jednak masowo przebojów do radia, nie jestem zlecenio-
biorcą. Na pewno robię tylko te płyty, które chciałbym 
zrobić. Czyli jak się odzywa do mnie ktoś, kto mnie nie 
przekonuje, albo to nie jest moje, nie mam problemu, 
żeby tego nie zrobić. (śmiech)

A dużo masz chętnych, którym odmawiasz?
Robię na tyle dziwne płyty, że jak ktoś chce szybko zaro-
bić pieniądze, nawet do mnie nie dzwoni. (śmiech) Nato-
miast jestem z tego powodu szczęśliwy, bo każda płyta 
jest dla mnie eksperymentem i poszukiwaniem nowych 
możliwości. Na szczęście czy to Maria, czy to Natalia są 
ekstremalnie otwarte. To kolejny punkt, który daje moż-
liwości w tych czasach, kiedy muzyki powstaje bardzo 
dużo. Dzięki otwartości można zrobić coś nowego. 

Czy są elementy, które zawsze poprawiasz 
u wokalistów i instrumentalistów? 
Raczej nie. Sam nagrywam wszystkie instrumenty  
w większości rzeczy, które robię. Na etapie demo jest 
już dużo przyjętych założeń „wpisanych w tabelkę”. 
Potem pozostaje ich sztywna realizacja. Oczywiście 
fantazja jest, ale to wszystko odbywa się na eta-
pie demo, szaleństwa w studiu: na szybko pogłos,  
a może go z sali wyciągniemy, albo użyjemy tego przy 
założeniu, że jest fajny. Na płytę „Karabin” nagrywa-
liśmy połowę wokali jeszcze raz, ale nie z powodów 
warsztatowych. Maria stwierdziła, że sześć numerów, 
które nagrała jako pierwsze, nie oddaje emocji, jakie 
chciała przekazać. 

Masz sposób, by zminimalizować ryzyko powtórnego 
nagrywania wokali?
Nawet jeśli jednego dnia nie nagram refrenów, staram 
się zwrotki dociągnąć do końca.

Dlaczego?
Następnego dnia może być wszystko inne. Może być 
inny głos, inna pogoda, inny nastrój, bo artysta przy-
chodzi zły, albo nie jest tak smutny, jak był dzień wcze-
śniej. I wtedy bardzo często trzeba to zrobić jeszcze raz. >>
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Ale jeśli chodzi o soft, to z nim możliwość powrotów 
jest większa. Możesz to zmienić w dowolnym czasie. 

Kolejna zaleta oprogramowania. Dostrzegasz jakieś 
wady?
Owszem. Ostatnio doświadczyłem padnięcia kompu-
tera. Nie miałem pozgrywanych wtyczek instrumen-
talnych już do wave’ów, do audio, tylko cały czas były 
tracki MIDI z zapiętymi instrumentami. Okazało się, że 
jakaś część instrumentów została już zaktualizowana. 
Zainstalowałem nowe wersje i te wszystkie brzmienia 
poszły się kochać. Słuchałem demówek i w paru przy-
padkach udało mi się odtworzyć oryginalne brzmienie, 
ale w pozostałych musiałem je opracować od nowa.

Wyciągnąłeś wnioski na przyszłość?
Rzeczy, co do których jestem przekonany, że są dobre, 
zgrywam do audio i już je mam.

Co poradziłbyś osobom, które rozpoczynają swoją 
przygodę z produkcją muzyczną? 
Należy uważnie słuchać muzyki. Tak naprawdę zależy, 
czy ktoś zajmował się aranżacją. Bardzo często młodzi 
ludzie popełniają błąd, że wszystkiego jest za dużo. 

Swoich pomysłów jeszcze nikomu nie pokazywali. Nie mają problemu, że się 
z czymś powtarzają, więc te pomysły są tu i teraz przelane wszystkie. Tak 
jak praktycznie nie da się jeździć trzema samochodami naraz, tak w utworze 
nie należy zawrzeć wszystkiego, co ma się w głowie. To była moja pierwsza 
obserwacja, co robiłem kiedyś źle. Jakiś czas temu włączyłem sobie rzeczy, 
od których zaczynałem – tam było wszystko, ale nic nie było słychać. Nie 
było kompozycji. Było słychać tylko pomysły! 

Od czego powinno się zacząć?
Jeśli jest dobra kompozycja, bardzo często wystarczy werbel, stopa, bas i wo-
kal. Dlatego tak ważne są dobre kompozycje. Jeśli kompozycja działa z samym 
pianinem albo z samą gitarą, można ją z nimi zrobić. Jeśli kompozycja jest bar-
dzo zła, to można ją zrobić na najlepszym sprzęcie i w najlepszych studiach…

…i nadal będzie bardzo zła?
Może nie bardzo zła, ale na pewno nie bardzo dobra. Cały sprzęt jest dodat-
kiem, więc bez przekomponowania się nie obejdzie. Dlatego należy staran-
nie komponować dobre rzeczy bądź zbierać dobre kompozycje oraz słuchać 
muzyki. To najcenniejsze dla rozwoju.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

>>

rwący temat 

Z Kayah występuję jako muzyk. Koncertując z nią, rzeczywiście wozimy prawdziwe, 
stare instrumenty. Na przykład jeździ z nami Rhodes Mark I. Kiedyś grałem 
na Moogu Prodigy, ale po 11 latach w busie odmówił posłuszeństwa. Szkoda mi go 
było, więc został odrestaurowany i teraz znakomicie spisuje się w studiu. 
A ja przesiadłem się na Little Fatty.

  Sprzętowa granica wytrzymałości 
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PPrzedstawiamy nasz subiektywny podział oprogramo-
wania. Może nie jest pełny, ale mamy nadzieję, że jest 
przejrzysty i nieco porządkuje ten wielki świat dający jesz-
cze większe możliwości. Każdą kategorię staraliśmy się 
opatrzyć przynajmniej jednym produktem wartym wypró-
bowania. To oczywiście zaledwie przegląd. W kolejnych 
numerach postaramy się przybliżyć niektóre kategorie 
oprogramowania, omówić ich historię oraz zastosowania 
mniej lub bardziej standardowe. W tym numerze zaczy-
namy od delaya (str. 24)

Soft na każdą 
okazję
Oprogramowanie coraz lepiej odtwarza  
brzmienia starych urządzeń  
modyfikujących dźwięk, klasycznych  
instrumentów, ale też tworzy zupełnie nowe 
brzmieniowe światy. Można być miłośnikiem 
sprzętu, ale warto poznać możliwości  
oprogramowania. Coraz więcej jest prawdy  
w stwierdzeniu, że dzięki niemu tworzy się  
muzykę taniej i wygodniej, a powstają dzieła 
nie gorsze niż za pomocą prawdziwych  
instrumentów 

 DAW-y

 Studio One 3
Jeden z najnowocześniejszych DAW-ów (Digital Au-
dio Workstation – cyfrowa dźwiękowa stacja robocza)  
z wygodną obsługą przeciągnij-i-upuść w zakresie niewy-
stępującym w konkurencyjnych produktach. Dzięki temu 
tworzenie muzyki staje się znacznie szybsze i łatwiejsze. 
Charakterystyczną cechą SO3 są dwa instrumenty wir-
tualne wykorzystujące modularny silnik instrumentalny. 
Sampler Presence XT dostarczany jest z biblioteką 15 GB 
brzmień instrumentów elektrycznych i akustycznych (kla-
wisze, basy, gitary, instrumenty dęte blaszane i drewnia-
ne, smyczki i instrumenty perkusyjne, także melodyczne). 
Z kolei Mai Tai jest wirtualnym syntezatorem. SO3 należy 
do najprężniej rozwijanych DAW-ów. Ostatnie dwie aktu-
alizacje wydane w tym roku przyniosły wiele poprawek 
i usprawnień sugerowanych przez użytkowników. SO3 
działa na platformach OS X i Windows. Został wydany  
w wersji polskiej. Cena: 1599 zł

 Samplitude Pro X2
Za pomocą tego profesjonalnego DAW-a użytkownik jest 
w stanie zrobić wszystko z dźwiękiem. Począwszy od na-
grania przez edycję, czyszczenie, zmianę barwy, zmianę 

>>
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wysokości dźwięku, dogranie instrumentów wirtualnych, 
bębnów, wysokiej jakości syntezatorów, kończąc na profe-
sjonalnym masteringu. Ma cztery instrumenty, bibliotekę 
sampli o objętości 70 GB, szeroką paletę narzędzi do edycji 
dźwięku oraz mikser obsługujący do 999 ścieżek. Umoż-
liwia rejestrację w rozdzielczości 32 bity/384 kHz.Cena: 
1750 zł
 MPC Software
To trochę inny DAW, który jest dołą-
czany do produktów Akai z serii MPC 
(kiedyś: MIDI Production Center, te-
raz: Music Production Center), które 
z kolei wywodzą się z klasycznych 
bitmaszyn Akai. MPC to ulubione 
maszyny procentów hip-hopowych, 
ale dzisiaj sięgają po nie wszyscy 
producenci nowoczesnej muzyki. MPC Software to apli-
kacja oparta na tradycyjnym pomyśle tworzenia utwo-
rów przez programowanie patternów i „składanie” ich 
w piosenki, co szczególnie doceniają twórcy pracują-
cy na pętlach. Specyficzny flow znany z klasycznych 
MPC plus wszystkie nowoczesne narzędzia typowe dla 
DAW-a (import i nagrywanie sampli, layering, efekty 
VST, mikser itp.) pomagają połączyć kreację z produk-
cją. MPC Software może działać jako samodzielna apli-
kacja lub plugin wewnątrz naszej ulubionej stacji DAW.  
W niedługim czasie pojawi się wersja 2.0, która ma zostać 
wyposażona w jeszcze więcej typowych funkcji DAW, co 
umożliwi pracę na MPC jako centrum naszego studia.
 Sequoia 13
Zalicza się do najlepszych na świe-
cie rozwiązań, służących do szeroko 
pojętej produkcji audio, nagrywania  
i masteringu. Oferuje wszechstronne 
funkcje kontroli głośności oparte na 
zaleceniach EBU R128/ITU–R BS.1771, 
obszerne udoskonalenia funkcji Spec-
tral Cleaning, elastyczną konfigurację 
wtyczek, wtyczkę do odsłuchu w cza-
sie rzeczywistym plików AAC/MP3.

Doskonale nadaje się do produkcji radiowej dzię-
ki integracji z systemami zarządzania treścią, takim 
jak DAVID DigAS i SCISYS dira!Highlander. W zakresie 
funkcji administracyjnych i zarządzania użytkownikami 
Sequoia integruje się z sieciami i dużymi środowiskami 
produkcyjnymi. Inżynierowie masteringu mogą polegać 
na wysoce profesjonalnych efektach, możliwości skom-
plikowanej organizacji zadań oraz dystrybucji zgodnych 
z branżowymi standardami. Sequoia jest wykorzysty-
wana przez europejskich nadawców publicznych (np. 
ARD, BBC, Radio Sverige, ORF, ZDF), uniwersytety  
i teatry, a także wiodące studia masteringowe na całym 
świecie (łącznie z Sony Music, Sterling Sound New York, 
Air Studios London). Często wykorzystuje się ją do pro-
dukcji muzyki klasycznej. Cena: 12 990 zł

 Instrumenty

SYNTEZATORY
Pomimo że wszystkie instrumenty wirtualne są z natury 
rzeczy cyfrowe, to istnieje wśród nich duża grupa, która 

emuluje klasyczne analogowe konstrukcje. Stoi za tym 
nostalgia, ale też nieprzemijająca moda na syntezatory, 
od których wszystko się zaczęło. Prezentują się może 
trochę retro, ale nic nie zastąpi ich brzmienia, które okre-
śla się jako ciepłe i pełne. Analogowe basy, pady czy lea-
dy sprawdzają się w każdym gatunku muzycznym. 

Obok emulacji 1:1, czyli pluginów naśladujących 
konkretne produkty (Minimoog, Korg Polysix, Roland 
Juno-106 itd.), producenci programują twórcze rozwi-
nięcia analogowych syntezatorów, dodając do nich no-
we funkcje, które nie byłyby łatwe albo w ogóle możli-
we do zrealizowania tradycyjnymi metodami – rozbu-
dowane krosownice modulacyjne, efekty, sekwencery 
czy możliwość importu sampli. 

SYNTEZATORY CYFROWE
Oprócz instrumentów emulujących konstrukcje analogo-
we są też takie, które naśladują istniejące cyfrowe synte-
zatory lub stanowią całkowicie nowe autorskie „konstruk-
cje”, niemożliwe bądź bardzo trudne do zrealizowania  
w realnym świecie.

Pomimo że struktura syntezatora opiera się na  
w miarę stabilnych podstawach (oscylator, filtr, ob-
wiednia itd.), to środowisko wirtualne daje do ręki 
wielką swobodę w twórczym rozwijaniu tej podsta-
wowej koncepcji. Oscylatory można zastąpić sam-
plami, filtr może zawierać wiele różnych modeli  
i rodzajów, może też być zwielokrotniony, modula-
cja może zaś stanowić niemal oddzielny instrument 
dzięki ogromnym możliwościom komutacji sygnałów. 
Do wspomnianej modulacji służyć mogą – poza LFO 
czy obwiednią ADSR – także sekwencery krokowe, 
wielostopniowe i synchronizowane obwiednie czy 
też całkiem nowe kontrolery sterowane przez MI-
DI. Należy też pamiętać o innych typach syntezy jak 
FM, wavetable czy synteza addytywna. Po dodaniu 
całej gamy efektów otrzymujemy instrument idący  
o wiele dalej niż klasyczny syntezator analogowy.
 Waves Codex Wavetable Synth
Nowatorski syntezator typu wavetable. Jest dobrym 
przykładem pomysłowego połączenia klasycznego po-

mysłu (wavetable, synteza analo-
gowa) z możliwościami, jakie dają 
współczesne komputery. Próbki 
wavetable można tworzyć samemu, 
importując dowolne sample i po-
zwalając aplikacji „przeliczyć” je na 
źródło dźwięku. Interfejs graficzny 
pozwala na łatwe zrozumienie dzia-
łania syntezatora, a dodatki jak se-
kwencer krokowy czy sekcja efektów 
pomagają stworzyć brzmienie bez 
używania dodatkowych procesorów. 
Cena: 980 zł

 AIR the Riser
Przykład instrumentu specjalizowanego, przezna-
czonego do wytwarzania modnych efektów typu 
przejścia, narastania, opadania. Niezbędny w muzy-
ce elektronicznej i filmowej. Struktura instrumentu 
jest stosunkowo prosta: zawiera wirtualne oscylatory 
(sweep, chord, noise) oraz zestaw filtrów i obwiedni. 
Do tego 3 generatory LFO i podstawowe efekty. Dzięki 
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umiejętnemu połączeniu tradycyj-
nych składników użytkownik do-
staje do ręki skuteczne narzędzie, 
które pozwala tworzyć wybrane 
efekty bardzo szybko. Do tego spo-
ro presetów i generator ustawień 
losowych.
 Softube Modular
Syntezator modularny „analogowy” w swej genezie, lecz  
o nieograniczonych możliwościach dzięki przejściu 
do świata wirtualnego. Stworzony przy współpracy 
twórcy standardu Eurorack (firma Doepfer) oraz pro-
ducentów niezwykle ciekawych 
modułów (np. Intellijel). Z jednej 
strony pozwala zakosztować kla-
sycznej syntezy modularnej za 
ułamek ceny, z drugiej umożliwia 
pójście znacznie dalej. No i może-
my go mieć w nieograniczonej licz-
bie sztuk. Cena: 399 zł

KEYS/STRINGS
Ogromna grupa instrumentów wirtualnych nastawio-
na na wierne odtworzenie klasycznych instrumentów.  
Z jednej strony mamy do czynienia z niezliczoną licz-
bą fortepianów, pianin i instrumentów smyczkowych, 
czyli instrumentów opartych o ideę samplera, z dru-
giej zaś wirtualnych wersji klasycznych stringmaszyn 
niezwykle popularnych w latach siedemdziesiątych, 
które z kolei miały emulować orkiestrowe sekcje 
smyczkowe. Wielka popularność tego typu instru-
mentów wynika z wszechstronności zastosowań: od 
muzyki pop, przez elektronikę, rocka po muzykę fil-
mową. Mamy też do czynienia z ciągłym rozwojem, 
gdyż wierne odtworzenie wszelkich niuansów brzmie-
niowych fortepianu lub skrzypiec jest bardzo trudne.
 SoniVox Eighty-Eight
Jak łatwo się domyślić po nazwie, mamy do czynienia 
z wirtualnym fortepianem, dokładnie ze Steinwayem 
CD 327, który został precyzyjnie zsamplowany i za-
pisany pod postacią instrumentu 
wirtualnego. Eighty-Eight stara się 
precyzyjnie odtworzyć magię ory-
ginału poprzez próbkowanie wielu 
stopni dynamiki, uwzględnianie 
odgłosów młotków czy pedału. 
Dodatkowo użytkownik może sko-
rzystać z korekcji oraz pogłosu.
 IK Multimedia 
Miroslav Philharmonik 2
Najnowsza odsłona rozbudowanej 
biblioteki stworzonej przy współ-
pracy z Miroslavem Vitousem, we- 
teranem tego typu produkcji.Zawie-
ra ogromną liczbę instrumentów 
klasycznych, w tym sekcje smycz-
kowe, dęte, chóralne, perkusyjne 
oraz fortepiany. Warto zwrócić uwagę na łatwość ob-
sługi i stosunkową szybkość, z jaką można uzyskać  
żądane brzmienie bez potrzeby przebijania się przez setki 
opcji. Przykład instrumentu o dużych możliwościach dla 
każdego. Cena: 2190 zł

 Toontrack EZkeys
Przykład niezwykle pomysłowego potraktowania kla-
sycznego pomysłu. Cała linia instrumentów oparta na 
wiodącym pomyśle łączącym samplowane brzmienia 
z silnikiem MIDI pracującym w określonym stylu. Inte-
ligentne algorytmy pozwalają rozwijać muzyczne idee 
wychodzące od prostych akordów. Instrument tworzy 
pełne przebiegi melodyczno-harmoniczne w stylu, który 
możemy wybrać 
z rosnącej biblio-
teki EZkeys. 
Cena: 560 zł

SAMPLERY
Odkąd pojawiły się na rynku na początku lat osiemdzie-
siątych, na zawsze zmieniły obraz współczesnej muzy-
ki. Najpierw jedynie w formie sprzętowej, teraz głównie  
z komputerze – tak jest taniej i łatwiej. Samplery mogą 
występować w postaci klasycznej, czyli instrumentów 
opartych tylko na próbkach, bądź w hybrydowej, będąc 
częścią większego i bardziej skomplikowanego instru-
mentu. Tradycyjnie samplery same samplowały, czyli 
nagrywały próbki. Obecnie coraz częściej służą do od-
twarzania i obróbki gotowych bibliotek i importowanych 
próbek, a samplowanie realizowane jest w aplikacji DAW 
i tam podlega wstępnej obróbce. 

Struktura samplera bardzo przypomina klasycz-
ny syntezator, gdzie oscylatory zastąpiono samplami, 
które potem kształtowane są przez filtry czy wzmac-
niacze sterowane napięciem (oczywiście wirtualnym). 

Dzisiaj samplery wirtualne obsługują w zasadzie wszyst-
kie możliwe instrumenty tak „prawdziwe” (smyczki, forte-
pian, orkiestra), jak i elektroniczne (syntezatory).
 Spectrasonics Omnisphere 2 / Trilian
Pomimo że nie są to samplery w klasycznym rozumie-
niu, a raczej ROM-plery (czyli instrumenty odtwarzają-
ce zapisane wcześniej próbki), to ich struktura i moż-
liwości stawiają je w pierwszym rzędzie instrumen-
tów opartych o próbki. To zasługa przede wszystkim 
ogromnej i bardzo zróżnicowanej biblioteki, która po-
zwala na uzyskanie niemal dowolnego brzmienia, a to 
wszystko dzięki zaawansowanemu silnikowi syntezy, 
w tym syntezy granularnej. Omnisphere to instrument 
przekrojowy, zaś Trilian skupia się na instrumentach 
basowych zarówno klasycznych, jak i elektronicznych. 
Cena: Omnisphere 2 – 1799 zł, Trilian – 1130 zł
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 IK Multimedia SampleTank 3
Rozbudowany sampler z bardzo 
dużą biblioteką brzmień (ponad 
33 GB). Do dyspozycji cała orkie-
stra, najróżniejsze bębny, gita-
ry, syntezatory i piana. Do tego  
efekty specjalne i pętle. Znowu – 
nie ma tu mowy o samplowaniu, 
ale użytkownik dostaje do dys-
pozycji całą gamę efektów (dokładnie 55, wziętych 
z innych produktów IK jak T-RackS czy AmpliTube)  
i rozbudowany interfejs pozwalający na tworzenie struk-
tur wielowarstwowych. Może pracować jako plugin bądź 
aplikacja niezależna, co na pewno przyda się podczas 
występów na żywo. Cena: 1340 zł
 PreSonus Presence XT
Plugin dostępny w aplikacji DAW  
PreSonus Studio One 3 jako bez- 
płatne wyposażenie. Dostarczany  
z 14 GB próbek ze wszystkimi pod-
stawowymi brzmieniami, w dodatku 
może otwierać biblioteki w formacie 
EXS (Logic), Giga i Kontakt. Zbudowany na podobieństwo 
syntezatora, jest prosty w obsłudze i pozwala na szybkie 
dotarcie do wybranego celu. Bardzo porządne narzędzie. 
Cena: 1599 zł (wraz z SO3 Professional)

WOKODERY
Pochodzenie wokodera jest czysto praktyczne – służył do 
pomocy w przesyłaniu głosu na duże odległości (poprzez 
zawężanie pasma). Dziś mało kto o tym pamięta, ponie-
waż wokoder stał się instrumentem muzycznym. Najczę-
ściej służy do przetwarzania ludzkiego głosu na „głos ro-
bota” lub umożliwia „śpiewanie” przez połączenie głosu  
i syntezatora – „słowa” pochodzą z głosu, a melodia z syn-
tezatora. Ale wokal to nie wszystko – wokoder może bardzo 
interesująco zmieniać inne źródła dźwięku jak perkusja, 
efekty dźwiękowe czy bas. Kombinacji jest bardzo wiele,  
a efekt w dużym stopniu wynika z pomysłowości użyt-
kownika. Pierwszym etapem jest znalezienie dwóch źró-
deł dźwięku, z którym jedno będzie „nosicielem” informa-
cji (carrier), a drugie będzie je modulo-
wało (modulator). Kiedyś sprzętowy, 
dzisiaj głównie w postaci pluginów, 
które często rozwijają klasyczny kon-
cept o wiele dalej.
 Waldorf Lector
Bardzo zaawansowany wokoder od 
zasłużonego producenta. Wyposa-
żony w najlepsze filtry rezonansowe, które są podsta-
wowym składnikiem każdego wokodera, z możliwością 
podziału na 100 pasm, co jest podstawą w uzyskaniu du-
żej zrozumiałości „mowy”. Z własnym syntezatorem, co 
uwalnia użytkownika od konieczności znalezienia dwóch 
źródeł dźwięku, ponieważ wewnętrz-
ny syntezator zastępuje jedno z nich. 
Dodatkowo słynne filtry Waldorfa 
oraz bateria efektów. Cena: 655 zł
 SoniVox Vocalizer Pro
Trochę instrument, trochę efekt. Vo-
calizer Pro jest specjalizowanym pro-
cesorem kontrolowanym przez MIDI  

i pomaga uzyskać całą gamę efektów poprzez harmoni-
zowanie, modyfikowanie czy resyntetyzowanie sygnału 
wejściowego. Wokoder w tym przypadku jest w zasa-
dzie punktem wyjściowym, a podstawowymi modułami 
budującymi ten instrument są tzw. Spectral Synthesis 
Modules w liczbie czterech. Każdy z nich może być nie-
zależnie programowany przez wybór jednego z 16 trybów 
pracy. Vocalizer Pro może też pracować jako efekt live, co 
ułatwiają specjalne pady, do których można przyporząd-
kowywać komunikaty MIDI.

BĘBNY
Perkusja z komputera to niemal oddzielna gałąź przemysłu 
muzycznego. Wywodzi się oczywiście od prostych bębnów 
elektronicznych, które pojawiły się na początku lat sie-
demdziesiątych wraz z pierwszymi syntezatorami. Proste  
i prymitywne z czasem przekształciły się w bardzo rozbudo-
wane maszyny, które poszły w dwóch podstawowych kie-
runkach: emulacji „żywego” perkusisty grającego na praw-
dziwych bębnach akustycznych oraz całkiem elektronicznej 
i syntetycznej perkusji. Jest także wszystko pomiędzy.

Obecnie część aplikacji DAW wyposażono w wiele 
brzmień perkusji, a niektóre mają też specjalne „silniki” 
pomagające w uzyskaniu realistycznego dźwięku, choć 
trzeba przyznać, że prym wiodą specjalizowane aplikacje 
w rodzaju EZ Drummera czy Superior Drummera, łączące 
realistyczne sample z rozbudowanym silnikiem MIDI. 

Aplikacje DAW pomagają też w efektywnym i efek-
townym miksowaniu ścieżek perkusyjnych, które nie są 
łatwe w produkcji z uwagi na wiele zależności pomiędzy 
poszczególnymi instrumentami perkusyjnymi. Produk-
cja nowoczesnych bębnów jest sztuką samą w sobie, ale 
na szczęście narzędzi jest coraz więcej i są coraz lepsze.
 Toontrack Superior Drummer 2.0
Profesjonalny sampler perkusyjny ze znakomicie brzmią-
cym silnikiem programowym i bogatą paletą funkcji. 
Dźwięki nagrano za pomocą specjalnie dobranego zesta-
wu mikrofonów o zmiennych ustawieniach, co pozwo-
liło oddać wyjątkowe brzmienie z legendarnego studia 
nagrań Avatar w Nowym Jorku. Ustawienia do sekcji 
miksera stworzył Neil Dorfsman, producent współpra-
cujący z takimi artystami jak Sting, Bruce Springsteen, 
Dire Straits, Kiss, Joss Stone, Genesis, John Mayer i Chris 
Cornell. Z programem otrzymujemy 20 GB wyśmieni-
tych brzmień perkusyjnych gotowych do wykorzystania  
w profesjonalnych produkcjach muzycznych. Może dzia-
łać samodzielnie lub jako wtyczka.  Cena: 990 zł

 Toontrack 
EZdrummer 2
Wielościeżkowy sampler perkusyjny, w którym można 
ułożyć kompletną ścieżkę perkusji, zaczynając od pierw-
szego pomysłu aż do wersji finalnej. System wyszukiwa-
nia programu pozwala wybrać właściwy rytm do utworu 
na kilka sposobów. Wystukiwanie rytmu, przeszukiwanie 
bazy według gatunku, stylu i charakteru partii – to tyl-
ko niektóre z dostępnych opcji. EZdrummer 2 ma dwie  
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kusyjnych: jedna to brzmienia współ-
czesne, druga z brzmieniami klasycz-
nymi. W zestawie znajduje się rów-
nież ciekawa kolekcja najpopularniej-
szych instrumentów perkusyjnych. 
Może działać samodzielnie lub jako wtyczka. Cena: 560 zł

 Efekty

EQ
W skrócie to narzędzie służące do kontroli głośności po-
szczególnych pasm częstotliwości.

Z jednej strony jest to obok kompresorów najczęściej 
używane narzędzie w studiu i podczas koncertów, a z drugiej 
strony są inżynierowie studyjni, którzy uważają, że korektor 
jest im niepotrzebny, bo odpowiednie brzmienie uzysku-
ją poprzez dobór odpowiedniego instrumentu, mikrofonu  
i umiejscowienia go względem nagrywanego instrumentu 
oraz preampu mikrofonowego. Zasadniczo korekty służą do 
korekcji barwy ścieżki i do znalezienia  miejsca w miksie na 
wszystkie instrumenty wykorzystane w danym utworze. Ist-
nieje kilka rodzajów equalizerów. Najpopularniejsze to:

Korektor graficzny. Pasmo częstotliwościowe (od  
20 Hz do 20 kHz) jest w nim podzielone suwakami na rów-
ne części. Najpopularniejsze korektory mają 30 punktów 
korekcji, czyli całe pasmo podzielone jest na tercje. Każdy 
suwak odpowiedzialny jest za konkretny wycinek często-
tliwości i umożliwia jego wzmocnienie bądź osłabienie.

Korektor parametryczny. Ma go tylko kilka filtrów pa-
smowych. Zaletą takiego EQ jest większa funkcjonalność od 
korektora graficznego. Każdy z filtrów reguluje 3 parametry: 
częstotliwość (płynne przestrajanie, odnajdywanie/prze-
czesywanie danej częstotliwości), wzmocnienie (podbijanie 
bądź osłabianie głośności wybranej częstotliwości) i szero-
kość pasma (płynne ustawienie szerokości, z jaką wybrana 
częstotliwość ma być podbita bądź wycięta wraz z sąsiadują-
cymi częstotliwościami). Oprócz tego zazwyczaj tego rodzaju 
EQ mają filtry górnoprzepustowe, dolnoprzepustowe.
 Waves H-EQ
Wyjątkowo potężny korektor hybrydo-
wy oferujący tradycyjne i nowoczesne 
tryby korekcji, inspirowane charakte-
rystykami korektorów z brytyjskich  
i amerykańskich konsolet. Wyposażo-
no go w siedem odmiennych rodzajów 
filtra do każdego z zakresów regulacji, 
w tym zupełnie nowy, jedyny w swoim 
rodzaju asymetryczny filtr dzwonkowy. Widok klawiatury 
pozwala na intuicyjny wybór częstotliwości poprzez klik-
nięcie na nuty. W ekskluzywnym trybie MS Mode możesz 
zastosować odmienne charakterystyki EQ dla materiału  
z kanałów Mid i Side. Całości dopełnia wygodny, działający 
w czasie rzeczywistym analizator spektrum, pozwalający 
wybrać różne opcje wyświetlania. Cena: 880 zł
 Sonnox EQ
Budowa wtyczki Oxford EQ została 
oparta na układzie wykorzystywa-
nym w profesjonalnej konsolecie 
mikserskiej OXF-R3. Oxford EQ to 
w pełni funkcjonalny, 5-pasmowy 

equalizer z możliwością wyboru charakterystyki półko-
wej dla zakresu LF i HF i wbudowanymi filtrami górno-  
i dolnoprzepustowymi. Cena: 1480 zł

PROCESORY DYNAMIKI
Do podstawowych procesorów dynamiki zaliczamy 
przede wszystkim kompresory, limitery, bramki szumów 
i ekspandery. Te narzędzia są niezbędne w studiach na-
grań, postprodukcji dźwięku, przy realizacji koncertów,  
w torze emisyjnym telewizji czy też radia.

Kompresor. Głównym jego zadaniem jest wyrówny-
wanie głośności pomiędzy cichymi a głośnymi fragmen-
tami ścieżki: ciche fragmenty stają się głośniejsze, a te 
głośne ściszają się. Dlatego zmniejsza się ogólna dynami-
ka nagranego materiału audio.

Limiter. To w zasadzie kompresor tylko z bardzo du-
żym współczynnikiem Ratio (10:1, 40:1; w standardowym 
kompresorze 2:1) i bardzo krótkim czasem Attack i Re-
lease. Służy głównie do precyzyjnego ścinania krótkich  
i ostrych szczytów. Używa się go zazwyczaj przy maste-
ringu. Zapobiega przesterowaniom wywołanym przez 
krótkie i ostre transjenty na szynie sumującej miks.

Bramka szumów. Służy głównie do czyszczenia 
nagranych ścieżek bądź nagłaśnianego instrumentu  
z niepotrzebnego sygnału, który jest znacząco cichszy 
od pożądanego dźwięku. Na przykład potrafi wyelimi-
nować przesłuchy powstające pomiędzy mikrofonami, 
które rejestrują bądź nagłaśniają zestaw perkusyjny. 
W zasadzie nie ma możliwości, by w nagrywanym ze-
stawie perkusyjnym odseparować całkowicie werbel 
od tomów. Mikrofon patrzący na werbel zawsze usły-
szy też inne instrumenty zestawu. Ułatwia też czysz-
czenie ścieżki lektora z mlaśnięć czy oddechów między 
słowami.

Ekspander. Porządkuje miks, ponieważ podbija to, 
co jest powyżej zadanego progu, a tłumi wszystko, co 
znajduje się poniżej niego.
 Waves C6 
Potężny kombajn zawierający 6-pasmowy kompresor, li-
miter i ekspander oraz dynamiczne EQ. Stworzony został 
w oparciu o najlepsze algorytmy takie 
jak Waves Renaissance Compressor  
i Waves C1 Parametric Compander. 
Ma również funkcję sidechain na każ-
de pasmo. Stał się podstawowym 
narzędziem inżynierów FoH i moni-
torowych. Cena: 1470 zł
 Sonnox Dynamics
Zawiera oddzielne: kompresor, limi-
ter, ekspander, bramkę i EQ z funk-
cją sidechain, przy czym wszystkie 
parametry dostępne są oddzielnie. 
Doskonale nadaje się zarówno do 
subtelnego kontrolowania dynamiki, 
finalnego masteringu, jak również 
produkowania niecodziennych efek-
tów artystycznych. Specjalnie stwo-
rzona architektura z logarytmicznym 
przetwarzaniem sidechain pozwala 
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na efektywne stosowanie technik przewidywania, co za-
pewnia znakomitą charakterystykę brzmieniową i dyna-
miczną. Jeden z bardziej skutecznych procesorów dynami-
ki. Cena: 1480 zł

DELAY
Chyba najpopularniejszy i najczęściej używany typ efektu. 
Może pracować jako tradycyjne echo, ale także jako spe-
cyficzny pogłos, chorus czy phaser. Często stosowany za-
miast klasycznego pogłosu, ponieważ daje wrażenie prze-
strzeni, a nie „bałagani” miksu. Obowiązkowe wyposaże-
nie każdej aplikacji DAW, często w kilku różnych formach. 
 Waves H-Delay
Jeden z najlepszych i najbardziej uniwersalnych efektów 
tego typu. Według producenta jest połączeniem tradycyj-
nego echa taśmowego/BBD z nowoczesnymi funkcjami 
jak synchronizacja z DAW, efekt ping-pong czy dodatko-
we funkcje koloryzujące brzmienie. 
Bardzo łatwy w obsłudze. Pozwala 
szybko osiągnąć żądany efekt i bar-
dzo dobrze „skleja” się w miksie, co 
nie zawsze jest takie oczywiste. Do 
tego niedrogi. Cena: 880 zł
 Softube Tube Delay
Proste i skuteczne narzędzie, w do-
datku trochę nietypowe. Poprzez 
umieszczenie wirtualnej lampy  
w obwodzie linii opóźniającej po-
zwala uzyskać ciemniejsze i bardziej 
„niegrzeczne” brzmienie. Może zo-
stać przesterowany, co znakomicie 
sprawdzi się w niemal każdym gatun-
ku muzyki. Dodatkowa kontrola w postaci pasywnego EQ 
pomaga w miksowaniu. Cena: 355 zł
 PreSonus Groove Delay
Efekt występujący w DAW-ie Studio One 3. Bardzo 
interesujące podejście do klasycznego pomysłu. Za-
miast tradycyjnej kontrolki ustawiającej czas opóźnie-
nia, kolejne powtórzenia mogą być umieszczane na 
osi czasu i nie muszą następować po sobie regularnie. 
Umożliwia to „projektowanie” rytmu kolejnych powtó-
rzeń, co sprawia, że Groove Delay staje się narzędziem 
wspomagającym kreatywność i instrumentem samym 
w sobie. W dodatku dla użytkowników Studio One jest 
za darmo.

EFEKTY MODULACYJNE
To cała gama procesorów, które pochodzą wprost z ana-
logowego świata. Mowa o efektach jak chorus, tremolo, 
flanger, phaser, envelope follower. Służą do najróżniej-
szych celów, ale głównie chodzi o dodatkowe zaznaczenie 
brzmienia i jego wzbogacenie w miksie. Rozwój techno-
logii cyfrowej spowodował gwałtowny rozwój wszelkich 
upiększaczy, a co za tym idzie coraz trudniej trafić na kla-
syczną formę danego efektu. Chorus łączy się doublerem, 
tremolo z envelope followerem itd., co daje niespodziewa-
ne i nietypowe nowe brzmienia. Często mamy wręcz do 
czynienia z multiefektami, o których za chwilę.
 Softube Fix Flanger i Fix Doubler
Para klasycznych efektów, dla których inspiracją były 
sprzętowe procesory stworzone w roku 1979 przez Pau-
la Wolffa. Pomimo pozornej prostoty obydwa efekty 

dają bardzo szerokie możliwości od klasycznego cho-
rusa, poprzez bardzo realistyczny doubler po nieco za-
pomniany efekt flanger. Szczególnie warta polecenia 
jest funkcja Auto Double, która umożliwia uzyskanie 
bardzo realistycznego efektu zdublowania dźwięku. 
Cena: 590 zł
  UAD Eventide H910 Harmonizer

Pracująca na platformie UAD bar-
dzo interesująca wtyczka zbudowa-
na jako wierna replika klasycznego 
efektu z połowy lat siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku. Pomyślany 

jako efekt budujący głos harmoniczny do wokalu bądź 
gitary stał się wręcz kultowym procesorem użytym 
przy nagraniu niezliczonej liczby hitowych albumów 
muzycznych. Harmonizacja może odbywać się auto-
matycznie bądź za pomocą klawiatury. Efekt nie jest 
szczególnie realistyczny, ale w tym przypadku nie o to 
chodzi. Cena: 249 euro

MULTIEFEKTY
Efekty, które trudno zakwalifikować do jakiejkolwiek 
kategorii. Pochodzą z czasów, kiedy procesory wy-
stępowały jedynie w formie sprzętowej i posiadanie 
jednego pudełka z wieloma typami efektów było jak 
najbardziej rozsądne. Stanowią połączenie efektów 
przestrzennych (np. pogłos) z modulacyjnymi (np. 
chorus) i innymi (delay, distortion itd.). Ich siłą może 
być nie tylko to, że oferują wiele efektów w jednym 
„opakowaniu”, ale interesujący sposób ich wzajemne-
go łączenia i wynikających z tego interakcji. To także 
ogromne pole do popisu dla twórców presetów, czyli 
gotowych ustawień.
 Toontrack EZmix 2

Producent znany głównie ze znako-
mitych bębnów proponuje niezwykle 
prosty w obsłudze efekt, który może 
pracować zarówno jako plugin, jak  
i samodzielna aplikacja, a dzięki ma-
łym wymaganiom sprzętowym swo-
bodnie działa w czasie rzeczywistym 
jak klasyczny multiefekt. Obsługa 

sprowadza się do wybrania żądanej kombinacji efektów, 
które są przedstawione na wirtualnych półkach, a następ-
nie ich prostej edycji dzięki dostępności najważniejszych 
funkcji na panelu. Proste i genialne, a do tego świetnie 
brzmiące. Cena: 560 zł
  IK Multimedia T-RackS MAX
Przykład innego specjalizowanego multiefektu, tym 
razem ukierunkowanego na mastering. Z jednej strony 
składa się z wielu oddzielnych pluginów (kompresory, li-
mitery, EQ, narzędzia pomiarowe), z drugiej zaś poprzez 
aplikację „nadrzędną” umożliwia budowanie całych 
łańcuchów efektów w celu uzyskania kompletnego toru 
masteringowego. Oczywiście nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby stosowany był jako procesor do innych zadań, 
czyli do szeroko rozumianej obróbki dynamicznej lub 

częstotliwościowej, oraz jako bate-
ria urządzeń pomiarowych. Świetne 
presety bardzo pomogą mniej do-
świadczonym adeptom sztuki. Cena: 
2190 zł
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brzmiące. Cena: 560 zł
  IK Multimedia T-RackS MAX
Przykład innego specjalizowanego multiefektu, tym 
razem ukierunkowanego na mastering. Z jednej strony 
składa się z wielu oddzielnych pluginów (kompresory, li-
mitery, EQ, narzędzia pomiarowe), z drugiej zaś poprzez 
aplikację „nadrzędną” umożliwia budowanie całych 
łańcuchów efektów w celu uzyskania kompletnego toru 
masteringowego. Oczywiście nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby stosowany był jako procesor do innych zadań, 
czyli do szeroko rozumianej obróbki dynamicznej lub 

częstotliwościowej, oraz jako bate-
ria urządzeń pomiarowych. Świetne 
presety bardzo pomogą mniej do-
świadczonym adeptom sztuki. Cena: 
2190 zł

>>
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EFEKTY GITAROWE
Na początku przyjęte zostały z niechęcią, szczególnie 
że skierowane są do wielkich tradycjonalistów – gita-
rzystów i basistów. Jednak ich rosnąca jakość oraz nie-
zaprzeczalna łatwość obsługi i wprost nieograniczone 
możliwości kreacji spowodowały, że używa się ich co-
raz częściej przy nagraniach i miksie, a także podczas 
występów na żywo. Zbudowane zazwyczaj z wielu 
efektów naśladujących popularne kostki gitarowe, choć 
coraz częściej wyposażone też w całkiem nowe i nie-
spotykane w sprzęcie pomysły. Wielki rynek i wielki 
potencjał.
 IK Multimedia AmpliTube MAX
Prawdopodobnie największy na ryn-
ku zbiór różnorodnych procesorów 
oraz efektów gitarowych i basowych. 
Do tego cała sekcja wzmacniaczy, 
głośników, a nawet mikrofonów 
umieszczonych w wirtualnych wnę-
trzach – w sumie ponad 300 urządzeń, a wiele w nich zbu-
dowanych przy współpracy z oryginalnymi producentami 
(Fender, Orange, Mesa Boogie, T-Rex). Może pracować na 
żywo, a liczba presetów przyprawia o zawrót głowy. Dla 
znających się na rzeczy, choć dzięki skalowalnej budowie 
także dla początkujących. Realistyczna grafika ułatwia 
wejście w wirtualny świat bez bólu. Cena: 2190 zł
 Waves GTR3
Rozwijany od wielu lat klasyczny 
procesor gitarowy, w którym zna-
leźć można modele wzmacniaczy  
i efektów firm Fender, Marshall, Me-
sa Boogie czy Vox. 30 wzmacniaczy, 
30 kolumn i 25 efektów – może nie 
bardzo dużo, ale w najwyższej jakości. Dzięki umiarkowa-
nemu apetytowi na zasoby komputera może być z łatwo-
ścią stosowany na żywo. Cena: 630 zł
 UAD Fender ’55 Tweed Deluxe
Efekt współpracy Universal Audio  
i Fendera, wierna replika klasyczne-
go wzmacniacza. Jej cechą szczegól-
ną jest autentyczna reakcja na dyna-
mikę gry, co nie jest takie oczywiste 
przy innych emulacjach. Z uwagi 
na to, że działa na wewnętrznych 
procesorach UAD i korzysta z tech-
nologii Unison zastosowanej w in-
terfejsach Apollo, może pracować 
jako w pełni samodzielny wirtualny 
wzmacniacz przy grze na żywo.

POMIAROWE
Podczas miksu czy masteringu inżynier dźwięku nie roz-
staje się z pewnymi narzędziami.

Oprócz tych, które służą do kreacji brzmienia, ist-
nieją również narzędzia umożliwiające trzymanie ma-
teriału audio w ryzach od strony czysto technicznej,  
która notabene wpływa niezmiernie na ostateczne 
brzmienie. Szczególnie ważną rolę odgrywają przy 
masteringu, gdy chcemy osiągnąć odpowiedni poziom 
wymaganej głośności, balans częstotliwościowy oraz 
zgodność fazową. Najczęściej wykorzystywane narzę-
dzia to:

Miernik PPM (Peak Program Meter) – służy do mie-
rzenia szczytów,

Miernik RMS (Root Main Square) – pomiar poziomu 
średniego nagrania,

Miernik Korelacji Fazy – pokazuje zgodność fazową, 
RTA – (Real Time Analyzer) – analizator spektrum 

przebiegu częstotliwości,
Miernik LUFS – miernik średniej głośności materiału 

audio w określonym czasie.
 TC Electronic LM2n 
Miernik głośności z opatentowanym obrazowaniem gło-
śności materiału audio w czasie rzeczywistym z wglą-
dem w historię głośności ścieżki. Przeznaczony jest do 
precyzyjnej kontroli głośności przy transmisji, produkcji 
reklam, zwiastunów filmowych, dźwięku do gier itd. 
Miernik jako jedyny na świecie ma postać radaru. Oprócz 
tego narzędzie pozwala mierzyć głośność stand alone, 
w trybie offline oraz umożliwia wrzucanie pliku audio  
i mierzenie jego głośności w szybki sposób. Jest uważany 
za najbardziej rzetelny miernik na świecie, który zawsze 
trzyma wzorcowo poziom głośności Loudness narzuco-
ny przez nadawców w Europie (EBU R128) i innych czę-
ściach świata. Występuje w wersji Mono, Stereo oraz 
Surround. Cena: 570 zł
 Waves PAZ Analyzer
Zadziwiająco prosty w obsłudze 
analizator. Zapewnia wgląd w bazę 
stereo, spektrum częstotliwościowe 
oraz poziom Peak/RMS materiału 
dźwiękowego. Cena: 630 zł
 Sonnox Fraunhofer Pro-Codec 
Narzędzie do przesłuchiwania w cza-
sie rzeczywistym, kodowania oraz 
dekodowania sygnałów audio z uży-
ciem kodeków Fraunhofera. Pomaga w tworzeniu mik-
sów optymalizowanych pod względem specyficznych 
formatów docelowych, zachowując przy tym najlepszą 
jakość. Umożliwia sprawdzenie, jak materiał zabrzmi  
w ostatecznym formacie, i wyprodukowanie wersji ma-
ster. Cena: 2180 zł

POZOSTAŁE
Rozwój techniczny w dziedzinie projektowania wir-
tualnych efektów i instrumentów jest bardzo szybki  
i intensywny. W zasadzie cały czas na rynku pojawia-
ją się nowe typy procesorów. Mamy więc do czynienia  
z wirtualnymi mikserami analogowymi, magnetofonami 
taśmowymi czy przedwzmacniaczami mikrofonowymi, 
czyli z urządzeniami, które wcześniej powstały w świe-
cie realnym. Z drugiej strony pojawiają się całkiem nowe 
typy narzędzi, które albo nie byłyby możliwe do zbudo-
wania z „żelaza”, albo byłyby bardzo drogie. Efekty typu 
korekcja intonacji (słynne Auto Tune bądź Melodyne), 
zmiana „płci” wokalisty, cała gama wszelkich harmo-
nizerów czy nowatorskie procesory pogłosowe to tylko 
wybrane kategorie produktów, które występują jedynie 
w wersji wirtualnej i nikomu to nie przeszkadza.

Piotr Dygasiewicz, Patryk Korzonkowski, Konrad Majchrowski

rwący temat
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NNa początku była natura. Dźwięki odbijające się od róż-
nych powierzchni i wracające do słuchacza z opóźnieniem. 
Najbardziej klasycznym przykładem jest echo, pojawia-
jące się przy wydzieraniu się górach (prosimy uważać na 
lawiny). Jak przy każdym zmanipulowanym dźwięku na-
suwają nam się określone skojarzenia – w tym przypadku 
dużej przestrzeni. Echo może być też inne, nazwijmy to 
„łazienkowe”. Wtedy nasz mózg podświadomie identyfi-
kuje źródło dźwięku jako umieszczone w określonej prze-
strzeni. To takie malowanie bez użycia wizji. Słyszymy coś 
i już wiemy, gdzie jest.

Od taśmy do softu
Chyba to właśnie skojarzenie nasunęło się pierwszym 
użytkownikom echa. Chciano „powiększyć” dźwięk, 
dodać mu mocy i powagi, dodać przestrzeni. Na począt-
ku oczywiście targano nieszczęsnych wykonawców  

Nadążyć za opóźnieniem

Delay  
(ang. opóźnienie)  
to, wbrew nazwie,  
jeden z pierwszych 
efektów, jaki został  
zastosowany przy  
produkcji muzyki.  
Ale to wcale nie znaczy, 
że jest passé. Wręcz 
przeciwnie! Przyjrzyjmy 
się mu bez zbędnej 
zwłoki, jak zwykle  
w bardzo naukowy 
sposób

Efektownie zagrane

w najróżniejsze miejsca i umieszczano ich w określonych pomieszczeniach, 
po czym rejestrowano ich występ. Efekt – nagranie w Technikolorze. 

Z czasem zaczęto konstruować urządzenia emulujące echo. A skoro echo 
to nic innego jak dźwięk wracający do nas z pewnym opóźnieniem (delay), 
zaczęto używać do tego taśmy, na którą ów dźwięk nagrywano i po chwili 
odtwarzano za pomocą drugiej głowicy, umieszczonej za pierwszą, nagry-
wającą. To już było coś, choć jedno powtórzenie to trochę mało. Dodano więc 
głowic, a także zapętlono taśmę, aby w kółko odtwarzała kolejne powtó-
rzenia. Dodano kilka elektronicznych trików i tak powstało echo w pudeł-
ku. Efekt nie był idealny, ponieważ kolejne powtórzenia różniły się barwą –  
w końcu taśma nie jest nośnikiem idealnym. W dodatku podlegały degra-
dacji przy każdym kolejnym odtworzeniu. Ale, jak to często bywa w branży 
nagraniowej, ten „nienaturalny” efekt stał się standardem, który tak utrwa-
lił się w uszach odbiorców, że uważano go za coś oczywistego. Późniejsza 
zmiana taśmy na coś bardziej niezawodnego, czyli specjalne analogowe linie 
opóźniające (bucket-brigade) pozwoliły zmniejszyć rozmiary i ciężar urzą-
dzeń przy bardzo podobnym brzmieniu (choć nie identycznym).
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W latach osiemdziesiątych XX wieku taśmę i gene-
ralnie „analog” uznano za niegodne nowej cyfrowej ery 
i efekt delay przeniósł się do urządzeń cyfrowych. Rolę 
taśmy spełniała pamięć, która przechowywała dźwięk 
przez chwilę, po czym wysyłała go na wyjście raz za ra-
zem z malejącą głośnością, co tworzyło o wiele bardziej 
realistyczny efekt echa. Łatwość użycia i dostępność 
niedrogich cyfrowych efektów spowodowały, że lata 
osiemdziesiąte utopiono w efektach. Nawet heavy me-
tal się nie obronił. W dodatku słuchacze nie do końca 
„kupowali” sterylne echo z cyfry i zaczęli narzekać, że 
brzmi… nienaturalnie. Nie dogodzisz. Więc realizatorzy  
i producenci odkurzyli stare echa taśmowe, a konstruk-
torzy zaczęli tworzyć algorytmy cyfrowe emulujące ta-
śmę. I tak po raz kolejny historia zatoczyła koło.

Dzisiaj efekt delay pojawia się głównie w formie plu-
ginów, choć sprzęt wciąż trzyma się nie najgorzej. Nie-

którzy producenci powrócili do wytwarzania urządzeń z prawdziwą taśmą. 
Trzeba jednak przyznać, że stanowią margines rynku.

Delay to jeden z najpopularniejszych efektów. Trudno znaleźć miks,  
w którym go nie ma, ponieważ nie tylko zapewnia dodatkową przestrzeń, ale 
służy do uzyskania efektów, które wcale nie kojarzą się nam z echem. Wszyscy 
słyszeli o tych efektach: chorus, flanger, tap-delay, doubler – wszystkie oparte 
są o takie lub inne opóźnianie dźwięku wyjściowego względem oryginału. Nie 
mamy tu miejsca na opisanie każdego efektu osobno (choć na pewno będzie-
my wracać do tego tematu), ale warto o tym pamiętać. Ba, reverb to też forma 
opóźnienia, choć trzeba przyznać, że bardzo skomplikowana, gdyż opiera się 
na setkach i tysiącach opóźnień o różnych cechach.

Planowa degradacja
Wróćmy jednak do głównego bohatera naszych rozważań. Echo/delay musi mieć 
kilka parametrów, aby dało się z nim współpracować. Wymieńmy najważniejsze:
 Delay, czyli czas, jaki upływa pomiędzy kolejnymi powtórzeniami. Może 

być wyrażony w jednostkach czasu (sekundy, milisekundy) bądź w wartościach 

1. Konfiguracja. 
Efekt delay możemy 
umieścić bezpośrednio 
na ścieżce (tutaj: Tube 
Delay i UAD EP-34) 
lub na wysyłce (tutaj: 
Waves H-Delay). 
Każdy sposób ma 
swoje lepsze i mocne 
strony. Na przykład 
jeśli delay pojawi się 
na ścieżce, to staje się 
„jednością” z daną 
ścieżką i wszystko 
razem może podlegać 
dalszej obróbce 
(np. kompresji). 
Na wysyłce zaś jeden 
delay może służyć 
dowolnej liczbie 
ścieżek, co uwalnia 
komputer 
od nadmiernej pracy 
i tworzy efekt 
przebywania 
w tej samej 
przestrzeni dla 
wielu ścieżek.

2. Echoplex (a) i Echoplex UAD (b): To samo wczoraj i dziś. Programiści z Universal Audio 
stanęli na wysokości zadania i wiernie odwzorowali brzmienie (i wygląd) klasycznego 
echa taśmowego Echoplex.

a

b

>>
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„Produkcja” efektu delay w formie cyfrowej – czy to sprzętu, czy pluginu 
– daje twórcom niesamowite możliwości. Czasami wręcz trudno połapać się, 
gdzie się kończy delay, a zaczyna zupełnie inny efekt. Ale czy to ważne? Naj-
ważniejsze, że może wzbogacać podstawowe brzmienie niemal w nieskończo-
ność. Oto kilka przykładów kreatywnego rozwinięcia starego dobrego echa.

Skoro może być taśma i jej efekt degradujący dźwięk, to spróbujmy  
z czymś innym. Czemu nie lampa? Albo wzmacniacz gitarowy lub przed-
wzmacniacz mikrofonowy? Efekt bywa niesamowity, a dźwięk zaczyna się 
wręcz tworzyć na nowo.

W pętlę efektową można też włączyć inny „degradator” dźwięku, jakim 
jest bit-reductor, czyli zmniejszanie rozdzielczości bitowej. To zresztą zda-
rzało się w pierwszych cyfrowych delayach, gdy pamięci używane w urządze-
niach były zbyt małe, aby próbkować dźwięk z pełną rozdzielczością.

Idąc dalej, dźwięk powracający do wejścia możemy np. odwrócić, co two-
rzy efekt zwany reverse-delay. Każdy twórca muzyki do horrorów potwierdzi 
jego wielką użyteczność…

Powtórzenia nie muszą następować po sobie z precyzyjną regularnością. 
Mogą pojawiać się według określonego wzoru, np. pierwszy po półnucie, 
drugi po kolejnej ćwierćnucie, kolejny po ósemce itd. Na rynku jest sporo tego 
typu efektów, nazywanych często Groove Delay, Delay Designer itp. To po-
ważne narzędzia w rękach ambitnych twórców i sound designerów.

I wreszcie możemy wszystko to wrzucić razem i zobaczyć, co się stanie. 
A stać się może niemal wszystko i efekt nie będzie ani trochę przypominał 
dźwięku podanego na wejście efektu. Czyż to nie piękne?

Nośnik stylu
Po latach taśma i delay analogowy (bucket-brigade) są wciąż niezwykle popular-
ne. Powstają konstrukcje naśladujące stare pomysły i łączące je ze sobą. Zrozu-
mienie, jak układy analogowe zmieniają dźwięk, zajęło trochę czasu, ale dzisiaj 
nietrudno o znakomitą emulacjh czipów BB Panasonica, choć hardcore’owi użyt-
kownicy wciąż kupują prawdziwe analogowe konstrukcje, które są ciągle ofero-
wane przez niektórych producentów (np. Moog i jego Mooger- i Minifoogery).

Efekt delay stał się prawdziwą instytucją. Pomógł stworzyć nowe formy 
ekspresji, nowe charakterystyczne brzmienia (U2 i Edge na gitarze, kojarzysz?), 
a nawet stał się obowiązkowym elementem całych stylów muzycznych, bo 
chyba nikt nie wyobraża sobie muzyki elektronicznej czy tanecznej bez cha-
rakterystycznych powtórzeń, które tworzą nowe rytmiczne struktury. Pomimo 
że dzisiaj mamy do dyspozycji supernowoczesne i rozbudowane narzędzia, to 
warto zacząć od podstaw, gdyż, jak wiemy, mniej to często więcej…

Następnym razem porozmawiamy i pozostałych formach wykorzystania 
efektu opóźnienia. A jest o czym rozmawiać!

Piotr Dygasiewicz
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rytmicznych (nuty, półnuty, ćwierćnuty, ósemki itd.), co bar-
dzo się przydaje w codziennej pracy.
 Feedback, czyli bardzo ważny parametr określa-

jący liczbę powtórzeń. W praktyce jest to wartość (gło-
śność) opóźnionego już sygnału, który wraca do wejścia 
(feed-back), aby ponownie poddać się efektowi.
 Mix, czyli stosunek głośności sygnału czystego do 

przetworzonego. Im większa wartość tego parametru, 
tym dźwięk bardziej zatopiony w efekcie.

W zasadzie na tym można by zakończyć, ale nie ma 
tak łatwo. To dopiero punkt wyjścia dla kreatywnych 
twórców (urządzeń/oprogramowania oraz użytkowni-
ków), którzy potrafią zmienić ten prosty w zamyśle efekt 
w prawdziwą kopalnię inspiracji. 

Co charakteryzowało pierwsze echa taśmowe? Degra-
dacja dźwięku. Każde kolejne powtórzenie było „gorsze” 
– ciemniejsze (mniej wysokich tonów), brudniejsze (znie-
kształcenia taśmy), a czasem też odstrojone (bo taśma 
poruszała się z nierównomierną prędkością). A jak pamię-
tamy z innych naszych artykułów, słuchacz po prostu lubi 
wszelkie niedoskonałości, ponieważ jego mózg odbiera je 
jako coś innego i słucha z większym zainteresowaniem! 

Dodano więc korekcję do „pętli”, czyli na drodze po-
wracającego dźwięku (feedback). Przez tłumienie okre-
ślonych częstotliwości (np. góry) powoduje się, że każdy 
kolejny dźwięk jest ciemniejszy. Skoro emulujemy tę ce-
chę taśmy, to dlaczego nie dać kolejnych – lekki przester 
lub pitch-shifter i zarówno zniekształcenia, jak i odstroje-
nie gotowe. 

W szponach kreacji
Pierwsze echa taśmowe były naturalnie monofonicz-
ne. Potem pojawiła się era stereo i wymagania wzrosły. 
Pojawiły się więc wariacje na temat podstawowego po-
wtórzenia, np. różne czasy powtórzeń w lewym i prawym 
kanale lub niezwykle popularny efekt ping-pong, czyli 
powtórzenia pojawiające się na przemian w lewym i pra-
wym kanale. Co to ma wspólnego z naturalnym echem? 
Nic, ale jesteśmy już na etapie kreacji!

>>

3. Softube Tube Delay. Delay nie musi być grzeczny. W tym 
przypadku dostajemy efekt lampowego przesteru w obwodzie 
feedback. Rezultat: brzmienie nabiera garażowego i interesującego 
charakteru.

4. Waves H-Delay. Przykład nowoczesnego i wszechstronnego efektu delay. 
Wzorcowe brzmienie o różnych charakterach, pełna synchronizacja z DAW, 
efekt ping-pong, modulacja. Wszystko, co trzeba.
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KKarty dźwiękowe Hammerfall DSP, które zadebiutowały 
20 lat temu, ciągle są w sprzedaży, a ich użytkownicy cią-
gle mogą liczyć na aktualne sterowniki. Dbałość o klientów 
to jedna z wizytówek firmy. Poza nią jeszcze dwie rzeczy 
wydają się niezmienne: stabilne sterowniki oraz wysoka 
jakość przetworników i przedwzmacniaczy, które nie kolo-
ryzują brzmienia, przenosząc sygnał źródłowy w postaci 
pierwotnej. Jednak wraz ze zmieniającymi się warunkami, 
w których przychodzi nam pracować, karty RME ewoluują. 

Czym jest MADI? 
W dziedzinie pro audio to jest właśnie to, co odróżnia 
chłopców od mężczyzn. RME pośród innych tuzów branży 

Karty z klasą
Koniec lata zapowiada się niezwykle gorąco za sprawą nowości RME. Firma  

obchodząca w tym roku 20-lecie działalności zaprezentowała na targach  
we Frankfurcie dwa nowe interfejsy Fireface UFX+ oraz MADIface Pro

RME

jak Euphonix, Merging, Lawo, Yamaha/Audio Service (kar-
ty MADI do stołów cyfrowych Yamahy), Stagetec, Studer, 
DiGiCo/Soundtracs, Jünger, Sony, AMS/Neve i kilku in-
nych, aktywnie wspiera wielokanałowy format transmisji 
sygnału audio w postaci cyfrowej (MADI; ang. Multichan-
nel Audio Digital Interface).

Nie ma znaczenia, czy pracujemy w domenie analogo-
wej, czy cyfrowej. Na każdym etapie pracy borykamy się 
z kwestiami związanymi z połączeniem sprzętu audio. 
Różne rodzaje przyłączy, rozliczne poziomy operacyjne 
sygnału i częstotliwości pracy, wreszcie chęć podłączenia 
coraz większej liczby coraz dłuższych przewodów skłoniła 
uznane marki do opracowania jednego z pierwszych sze-
regowych interfejsów umożliwiających komunikację urzą-
dzeń audio w domenie cyfrowej. Format, będący obecnie 
standardem, powstał na początku lat dziewięćdziesiątych  

Simplex, 1x SC-Plug – 1x SC-Plug
 Przewód optyczny z włókien syntetycznych,
 62,5/125 µm, simplex,
 Średnica przewodu: 2 mm
Cena:  
MADI 0.5S; 0,5 m – 33 zł
MADI 1S; 1 m – 37 zł

Duplex, 2x SC-Plug – 2x SC-Plug
 Przewód optyczny z włókien syntetycznych,
 62,5/125 µm, Multi-Mode,
 Kolor przewodu: pomarańczowy,
 Średnica przewodu: 2 x 2,5 mm.

Cena: 
MADI3D; 3 m – 75 zł
MADI6D; 6 m – 92 zł
MADI10D; 10 m – 116 zł
MADI20D; 20 m – 224 zł
MADI50D; 50 m – 404 zł

Alva – kable MADI

 Nagrywanie/odtwarzanie – 68 kanałów wejściowych/68 wyjściowych 
 4 wejścia analogowe (Mic, Line, Instrument)
 4 wyjścia analogowe (2x XLR, 2 wyjścia słuchawkowe)
 1x MADI wejście/wyjście 
 1x MIDI In/Out plus MIDI przez MADI
 1x USB 2.0 (kompatybilny z USB 3)
 Osobne wyjścia dla słuchawek 
      o wysokiej i niskiej 
      impedancji

MADIface Pro

>>

fot. Fabio Balbi/Fotolia.com
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jako rozszerzenie istniejącego standardu AES3. W przy-
padku AES/EBU możemy przesłać sygnał symetryczny 
zawierający informacje prawego i lewego kanału. Z ko-
lei MADI umożliwia transfer 28 sygnałów AES/EBU (56 
kanałów w obu kierunkach) za pomocą jednej linii przy 
zachowaniu przepustowości pasma do 100 Mbit/s. Póź-
niejszy wzrost przepustowości pasma do 125 Mbit/s za-
owocował wzrostem maksymalnej liczby obsługiwanych 
kanałów do 64 dla regularnej częstotliwości pracy 48 kHz 
(32 kanałów przy podwójnym próbkowaniu i 16 przy po-
czwórnym, tj. 192 kHz).

Połączenia sprzętu wyposażonego w interfejs MADI 
dokonujemy przewodami elektrycznymi zakończonymi 
wtykami BNC (jak złącza Word Clock) bądź powszech-
nie stosowanymi w technice komputerowej kablami 
optycznymi bazującymi na zakończeniach typu TOSLINK 
(podobnie jak ADAT czy S/PDIF), tutaj dodatkowo łączo-
nych w pary o symbolu SC. Zasadnicza różnica między 
połączeniami elektrycznymi a światłowodowymi spro-
wadza się do odległości, na którą można transmitować 
sygnał. W przypadku tradycyjnego kabla miedziane-
go długość połączenia może dochodzić do 100 m, na-
tomiast w przypadku połączeń optycznych do dwóch  
i więcej kilometrów. Zaletą stosowania przewodów świa-
tłowodowych jest również izolacja galwaniczna urządzeń 
względem siebie, czyli brak występowania zjawiska pętli 
mas. W odróżnieniu od formatów wykorzystujących do 
połączeń popularne kable sieciowe typu skrętka trans-
misja sygnału w MADI jest jednokierunkowa, więc do 
obustronnej komunikacji będziemy potrzebowali dwóch 
kabli. Urządzenia RME MADI oferują również funkcję 
SM-I (Safe Mode Input), polegającą na automatycznym 
przełączaniu się portów pomiędzy koncentrycznym  
a optycznym w przypadku awarii bądź nieumyślnego 
wypięcia jednego z przewodów. Niemiecka firma zmody-
fikowała również standard ramek danych MADI, umoż-
liwiając transmisję danych innych niż audio. Technologia 
MIDI over MADI umożliwia wykorzystanie szeregowych 
komunikatów MIDI (przy zachowaniu kompatybilności ze 
standardem 64CH) do zdalnego sterowania innymi urzą-
dzeniami MADI.

Wielokanałowa, cyfrowa transmisja sygnału audio 
stosowana jest powszechnie w najlepszych studiach 
nagraniowych, postprodukcyjnych, salach koncertowych 
i zastosowaniach typu broadcast. Słowem wszędzie 
tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość toru audio 
oraz łatwość, pewność i szybkość konfiguracji nowo po-
wstałych połączeń. RME w rozszerzeniu swojej oferty 
urządzeń MADI idzie o krok dalej. Format zarezerwo-
wany dotychczas dla kart, przetworników, konwerterów  
i preampów serii Premium Line będzie teraz dostępny 
w rozwinięciach popularnych modeli kart FireFace UFX  
i Babyface Pro. Przyjrzyjmy się zatem urządzeniom, któ-
re już na starcie dystansują resztę stawki w liczbie ob-
sługiwanych kanałów audio.

Fireface UFX+ – podłączamy, jak chcemy
Nowy interfejs FireFace UFX+ ma szereg funkcji, których 
próżno szukać w poprzednich konstrukcjach producenta. 

 94 kanały wejściowe / 94 kanały wyjściowe 
 12 analogowych wejść/wyjść 
 4 przedwzmacniacze mikrofonowo-instrumentalne, 
      sterowane cyfrowo 
 1 wejście/wyjście AES/EBU 
 2 wejścia/wyjścia ADAT 
      (lub 1 x ADAT I/O plus 1 x optyczne SPDIF I/O)
 1 wejście/wyjście Word Clock 
 MADI I/O (1x złącze optyczne, 1x złącze koncentryczne)
 2 wejścia/wyjścia MIDI 
 1 złącze Thunderbolt™ 
 1 port USB 3.0
 TotalMix FX
 opcjonalnie: pilot do zdalnego sterowania ARC USB

Fireface UFX+ plus ARC USB
>>

Wejście/wyjście MADI, mocniejszy procesor DSP, USB 3.0, interfejs Thunderbolt 
czy nowy, opcjonalny sterownik zdalny czynią z karty wymarzone centrum do-
wodzenia każdego wielośladowego centrum nagrań.

Fireface UFX+ wyposażono w imponującą liczbę złączy kanałowych: 
12 analogowych, 16 ADAT, 2 AES/EBU i 64 MADI daje łącznie 188 kanałów 
I/O, czyli o 128 kanałów więcej niż w karcie Fireface UFX! Elastyczność  
w podłączeniu karty do komputera zapewniają porty USB 3.0 (kompatybilne 
wstecznie z USB 2.0) oraz Thunderbolt. Zaimplementowana po raz pierwszy 
w urządzeniach RME technologia Thunderbolt zapewnia wydajność audio 
na poziomie kart PCI Express na komputerach Mac i PC, z najniższą latencją  
i przy najmniejszym obciążeniu procesora. FireFace UFX+ ze złączami Thun-
derbolt jest również w pełni kompatybilny z systemem Windows, włączając 
w to funkcję hot plugging (opcja podłączania lub odłączania urządzeń ze-
wnętrznych do komputera przy włączanym zasilaniu).

Zupełnie przeprojektowane konwertery AC/CA, zoptymalizo-
wane analogowe układy wejścia/wyjścia, a także poprawione para-
metry SNR (stosunek sygnału do szumu, ang. signal-to-noise ratio)  
i THD (współczynnik zawartości harmonicznych, ang. Total Harmonic 
Distortion) gwarantują nieskazitelne, krystalicznie czyste i transpa-
rentne brzmienie. Nowego typu preampy bez tłumików, o maksymal-
nym poziomie wejściowym +18 dB i zakresie wzmocnienia 75 dB bez 
problemu poradzą sobie z każdym źródłem dźwięku. Wystarczają-
cą moc oraz głośność w słuchawkach tak niskiej, jak i wysokiej impe-
dancji zapewniają nowe niskoimpedancyjne gniazda słuchawkowe  
Hi-Power (2 Ω) o maksymalnym poziomie wyjściowym +19 dBu.

Kompleksowe połączenie MADI
Fireface UFX+ umożliwia tworzenie wyrafinowanych cyfrowych i ana-
logowych konfiguracji I/O. Możemy zwiększyć liczbę kanałów analogo-
wych lub wygodnie łączyć sygnały albo miksować w domenie cyfrowej, 
korzystając z różnych źródeł. Wiele zewnętrznych urządzeń MADI moż-
na również połączyć szeregowo. Znając filozofię firmy, trudno dziwić się 
obecności oryginalnych rozwiązań w postaci specjalnego trybu dzielonego 



lipiec–sierpień 2016 29 audioplay

umożliwiającego równoległą obsługę torów MADI I/O  
z 32 kanałami na złączach optycznym i koncentrycz-
nym czy przełączania synchronizacji Word Clock I/O 
(BNC) na format MADI (złącze koncentryczne). Z kolei 
w trybie USB 2.0, który jest ograniczony do 30 kana-
łów I/O (12 analogowych, 16 ADAT plus AES), wejścia 
i wyjścia MADI nadal są dostępne poprzez zintegrowa-
ny mikser sprzętowy TotalMix FX. Funkcja bezpośred-
niego nagrywania na USB (DURec) obsługiwana jest 
teraz przez układy drugiej generacji, co zaowocowało 
większą niezawodnością nawet przy korzystaniu z wol-
niejszych lub pofragmentowanych pamięci USB. Mak-
symalną liczbę kanałów nagrywania zwiększono do 76, 
co oznacza możliwość nagrywania wszystkich 12 wejść 
analogowych i 64 kanałów MADI jednocześnie. 

Zmiany nie ominęły również pilota zdalnego ste-
rowania. Nowy kontroler ARC USB jest podłączany do 
komputera i komunikuje się bezpośrednio z TotalMix 
FX. Kontroler USB ma 15 dowolnie przypisywanych, 
podświetlanych przycisków, pokrętło enkodera, a także 
wejście TS do podłączenia przełącznika nożnego. ARC 
USB działa poprzez MIDI USB 1.1 i jest kompatybilny  
z systemami Windows i Mac OS X. W momencie, gdy 
pilot pojawia się w systemie operacyjnym, TotalMix 
FX automatycznie wykrywa kontroler i komunikuje się  
z nim za pomocą komend MIDI, umożliwiając tym sa-
mym sterowanie funkcjami Fireface UFX+. 

MADIface Pro – tego jeszcze nie grali
Niedowierzanie ustępujące pola nieukrywanej radości to 
emocje towarzyszące zapowiedzi wprowadzenia do sze-
rokiej sprzedaży jeszcze lepszej wersji Babyface’a Pro. 
MADIface Pro zamknięto w tej samej przepięknej obudo-
wie z wbudowanymi złączami XLR i analogowymi, jednak 
cyfrowe złącza ADAT zastąpiono portami MADI. W rezul-
tacie przy użyciu jednego kabla możemy przetwarzać 64 
kanały audio o nieskazitelnym brzmieniu w interfejsie, 
który zmieścimy w torbie na laptopa obok komputera!

Dwa analogowe wejścia mikrofonowo-instrumental-
ne (XLR), dwa wyjścia liniowe, dwa uniwersalne wejścia 
liniowe lub instrumentalne (TS) oraz dwa stereofoniczne 
wyjścia TRS dla słuchawek o niskiej i wysokiej impedan-
cji zapewnią wszystko, czego potrzebujemy do pracy 
nad projektami w studiu i w trasie. Optyczne porty MADI 
umożliwiają transmisję 64 kanałów wejściowych oraz 
wyjściowych z częstotliwością próbkowania do 192 kHz. 
Sekcja MADI jest w pełni kontrolowana w aplikacji Total-
Mix FX razem z torami analogowymi, co daje w sumie 
68 kanałów wejścia/wyjścia dostępnych przez USB 2.0, 
przy ustawieniach bufora na poziomie 32 sampli (naj-
niższa wartość, która zależy od wydajności komputera). 
Aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na moc, 
projektanci z RME zaimplementowali funkcję opóźnio-
nego startu aparatu nadawczo-odbiorczego MADI przy 
rozruchu oraz opcję czasowego wyłączenia modułu, gdy 
nie jest potrzebny. Urządzenie zasila port USB i zazwy-
czaj – jeśli nie używamy portów MADI – nie potrzeba 
zewnętrznego zasilacza. Zestaw niezbędnych funkcji 
uzupełniają wejście i wyjście MIDI.

nagraj muzę

Gdy interfejs nie jest podłączony do komputera, 
MADIface Pro przełącza się do trybu pracy standalone. 
Łatwy w obsłudze panel sterowania z dedykowanymi 
przyciskami i czterema wskaźnikami poziomów oraz 
funkcja niezależnego zapisu wszystkich aktualnych 
ustawień to coś, do czego zdążyli już przywyknąć użyt-
kownicy Babyface’a Pro. W trybie samodzielnym dodano 
bardzo przydatną funkcję monitora MADI. Kanały MA-
DI 1–64 przechodzą niezmienione od wejścia do wyjścia 
(ale odświeżone za pomocą SteadyClock III). Z kolei ka-
nały 1/2 opcjonalnie mogą być zastąpione sygnałami 
wejściowymi 1/2, 3/4, MADI 1/2 lub ustawionym przez 

Aplikacja TotalMix FX w całości zastępuje mikser zewnętrzny, umożliwiając tworzenie wielu 
pozbawionych opóźnienia miksów monitorowych z korekcją, blokiem dynamiki, pogłosem 
i delayem dla każdego wyjścia, włączając główny miks monitorowy i miksy słuchawkowe dla 
muzyków. W wersji dla iPada umożliwia pełną kontrolę miksera sprzętowego i efektów DSP 
w interfejsach Fireface UFX+, UFX, UCX, 802, Babyface, Babyface Pro oraz MADIface Pro 
w trybie Class Compliant, a także tworzenie, zapis i wczytywanie kompletnych miksów 
bezpośrednio z iPada.

Miks totalny

użytkownika miksem tych wszystkich kanałów. Wyjścia 
analogowe można wykorzystać do odsłuchu dowolnej 
wejściowej pary kanałów MADI.

MADIface Pro działa też w trybie Class Compliant  
z iPadem: do dyspozycji mamy 24 kanały wejścia/wyj-
ścia (4 analogowe, 20 kanałów MADI). Do sterowania 
tym profesjonalnym i przenośnym sprzętem użyjemy 
aplikacji dla iOS RME TotalMix FX for iPad dostępnej  
w App Store.

Nieduże wymiary i wszechstronny zestaw wejść  
i wyjść czynią z MADIface Pro idealne rozwiązanie wszę-
dzie tam, gdzie liczy się jakość dźwięku oraz mobilność. 
Równie przydatny w roli kontrolera, w zastosowaniach 
koncertowych, przemysłowych i podczas transmisji, MA-
DIface Pro stanowi także kompletne rozwiązanie do stu-
dia nagrań.

* * * 
Nowe urządzenia niemieckiego producenta czynią 

protokół MADI łatwiej dostępny dla szerszego kręgu użyt-
kowników. Kilka współpracujących ze sobą segmentów 
MADI może okazać się tańszym rozwiązaniem niż zakup 
setek metrów przewodów multicore wykorzystywanych  
w technice analogowej, o samym sprzęcie nie wspomina-
jąc. Nie bez znaczenia jest również fakt unikania wielokrot-
nych konwersji AC/CA, co przekłada się na kolejne zmniej-
szenie kosztów przy ciągłym zachowaniu najwyższej 
jakości toru audio. Urządzenia niemieckiego producenta 
oraz możliwości samego protokołu Multichannel Audio 
Digital Interface wydają się niezastąpione wszędzie tam, 
gdzie pracujemy z sygnałem w postaci analogowej i cyfro-
wej, który trzeba transferować, przetwarzać, przełączać 
kierunek lub drogę jego przepływu (inaczej komutować),  
a także rejestrować i odtwarzać.

Patryk Korzonkowski
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Usłyszeć znaczy uwierzyć
Nagradzany reprezentant interfejsów audio z generacji USB 3.0 doczekał się 

młodszego, bardziej kompaktowego brata. Jest on interesujący już na pierwszy 
rzut oka, a jeszcze zyskuje przy bliższym poznaniu

Przenośną wersję karty, wciąż świetnie brzmiącą, wy-
posażono w zestaw niezbędnych złączy i profesjonal-
nych funkcji przydatnych podczas odsłuchu i miksowa-
nia. Jeśli zajmujemy się produkcją lub realizacją dźwię-
ku, projektowaniem brzmień albo gramy w zespole, 
lektura poniższego tekstu pozwoli odkryć ciekawe 
możliwości. Ostrzegam: bardzo kuszące!

Dynamiczny i dyskretny
Na panelu frontowym podróżnego interfejsu audio 
znajdziemy dwa wygodne w obsłudze kombinowane 
wejścia mikrofonowo-instrumentalne, wyjście słu-
chawkowe z regulatorem wzmocnienia, wskaźniki 
wysterowania oraz pokrętło Main Volume z diodowym 
wskaźnikiem poziomu. Ponadto na przednim panelu 
są dwa przyciski nawigacji, włącznik zasilania Phan-
tom +48 V oraz przełącznik realizujący funkcję Cue.  
Z tyłu umieszczono dwa symetryczne wejścia liniowe, 
4 wyjścia liniowe, parę wyjść głównych Main, wejście  
i wyjście Word Clock i S/PDIF. Nie mogło zabraknąć 
również dwóch kompletów złączy ADAT.

Wejścia mikrofonowe z cenionymi preampami 
XMAX, analogowe wejścia i wyjścia plus cyfrowe złącza 
umożliwiają równoległą transmisję sygnału dla mak-
symalnie 26 wejść i 32 wyjść w jakości 48 kHz lub 8x14 
przy 192 kHz. Dodatkowo, cyfrowe złącza umożliwiają 
zwiększenie liczby analogowych wejść i wyjść, gdy tylko 
zajdzie taka potrzeba. Posłuży nam do tego preamp/
konwerter Digimax DP88, rozszerzający liczbę do-
stępnych złączy o osiem cyfrowo sterowanych przed-
wzmacniaczy XMAX, wejście i wyjście ADAT (sygnał do 
96 kHz), bezpośrednie wejścia analogowe, wyjścia DAC 
i wejście/wyjście Word Clock. 

Dostępne na każdym wejściu i wyjściu wysokiej 
klasy konwertery Burr-Brown zapewniają dynamikę 
do 118 dB i umożliwiają stabilną, naturalną rejestrację 
złożonego harmonicznie materiału, nie wprowadza-
jąc zniekształceń. Zmodernizowane przedwzmacnia-
cze mikrofonowe XMAX (układ w klasie A) to jeden  
z najważniejszych powodów, dla których tak wielu pro-
fesjonalistów w branży wybiera miksery (seria AI i RM) 
i karty amerykańskiego producenta. Dwa specjalne, 
wysokonapięciowe preampy w klasie A na elementach 
dyskretnych, dodatkowo z pamięcią ustawień, cechuje 
niespotykanie wysoki headroom, szeroki zakres dyna-
miczny, poszerzone pasmo przetwarzania – i co naj-
ważniejsze – muzykalność i transparentność, a co za 
tym idzie wyrównane brzmienie najwyższego pasma, 
głęboki bas i bogate brzmienie ogólne. 

PreSonus Studio 192 Mobile

	Równoległa transmisja sygnału dla maksymalnie 26 wejść i 32 wyjść 

 w jakości 48 kHz lub 8 wejść i 14 wyjść przy 192 kHz.

	Procesor wtyczkowy Studio One® Fat Channel dla każdego wejścia analogowego 

 i pierwszych ośmiu kanałów wejściowych ADAT, z odsłuchem przy prawie zerowej 

 latencji (2 ms z wejścia do wyjścia).

	Studio 192 Mobile to główne centrum dowodzenia w studiu. Po podłączeniu 

 monitorów pozwala kontrolować poziomy w odsłuchach oraz na wyjściach 

 słuchawkowych. 

	Dzięki zdalnej regulacji ustawień przedwzmacniaczy XMAX™ możemy tworzyć 

 miksy monitorowe z zerową latencją, używając UC Surface, Studio One oraz 

 Studio One Remote dla iPada.

	Jeśli potrzebujemy więcej wejść/wyjść, dodajemy 8-kanałowy konwerter AC/CA 

 DigiMax DP88 ze zdalnie sterowanymi przedwzmacniaczami.

 Cechy Studio 192 Mobile

Klasa A. Układy w klasie A nie wprowadzają zniekształceń ze zwrotnicy i zapewniają 
czystsze, wyraziste i bardziej muzyczne brzmienie niż konstrukcje w klasie AB, jakie 
montowane są w wielu preampach.
Wysokie napięcie. Preampy XMAX pracują pod napięciem 30 V. Większość popu-
larnych konstrukcji opartych na układach operacyjnych działa pod napięciem 10–18 V. 
Wyższe napięcie zapewnia większy zapas dynamiki, głębszy bas, wyrównane pasmo 
najwyższe i ogólnie bogatsze brzmienie.
Elementy dyskretne – zamiast wzmacniaczy operacyjnych. Konstrukcja zawiera 
wyłącznie prawdziwe tranzystory, rezystory i kondensatory. Wzmacniacze operacyjne 
wprowadzają szum, koloryzują i zniekształcają sygnał. Układ na elementach 
dyskretnych zapewnia wyjątkowo niski poziom szumów i transparentne brzmienie.

Najważniejsze cechy 
przedwzmacniaczy XMAX

Mnogość dostępnych wejść i wyjść, świetnie brzmią-
ce przedwzmacniacze, stabilne sterowniki, konstrukcja 
wytrzymująca trudy każdej trasy, wsparcie dla popular-
nych systemów operacyjnych to tylko początek atrakcji, 
jakie oferuje Studio 192 Mobile. Interfejs potrafi praco-
wać samodzielnie jako przedwzmacniacz, konwerter 
AC/CA lub kontroler odsłuchów. Wyjścia symetryczne 
możemy wykorzystać do podłączenia i zarządzania 
trzema alternatywnymi systemami odsłuchowymi, że-
by usłyszeć, co naprawdę dzieje się w miksie. Do kon-
troli głównego miksu możemy wykorzystać programo-
wo sterowane funkcje DIM i Mono. Z kolei pokładowy 
wzmacniacz słuchawkowy i tryb Cue umożliwiają prze-
łączanie się między dwoma miksami słuchawkowymi. 
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Integracja ze Studio One 3
Czas dotknąć prawdziwej magii. To co wyróżnia nową rodzinę interfejsów 
audio USB 3.0, czyli Studio 192 oraz młodszego brata Mobile, to daleko 
posunięta integracja z cyfrową stacją roboczą PreSonus Studio One 3 (ofe-
rowana w zestawie i w polskiej wersji językowej). W sekwencerze audio/
MIDI SO3 PL jak w żadnym innym możemy sterować ustawieniami przed-
wzmacniacza i funkcjami odsłuchu karty. Wystarczy wybrać w programie 
opcję Show audio device controls. Podczas ustawiania wejścia preampu 
jako źródło sygnału dla ścieżki audio w mikserze SO3 PL znajdziemy re-
gulację przedwzmacniacza. Ponieważ cyfrową stację roboczą i kartę oparto 
na tej samej platformie, nie musimy nic ustawiać ani konfigurować – uru-
chamiamy SO3 PL i wszystko działa. 

W Studio 192 Mobile dla każdego wejścia analogowego i pierwszych 
ośmiu kanałów wejściowych ADAT (przy 44,1 kHz i 48 kHz) dostępna jest 
hybrydowa wtyczka Fat Channel. Fat Channel to pierwszy plugin w tym for-
macie. Hybrydowe wtyczki wykorzystują DSP urządzenia sprzętowego albo 
procesor komputera z aplikacją SO3 PL. W trakcie nagrywania wtyczkę ob-
sługuje DSP Studio 192. W czasie odtwarzania działa ona w komputerze. 

Nie mogło zabraknąć opcji umożliwiającej pracę z zerową latencją pod-
czas odsłuchu. Funkcja Z-Mix (Z – zerowe opóźnienie) umożliwia kontrolę 
poziomu i panoramy wybranych wyjść Cue Mix, a wszystko oczywiście z po-
ziomu miksera SO3 PL.

Jeżeli chcemy nagrywać bez komputera, możemy użyć aplikacji... Studio 
One Remote w iPadzie. Aplikacja służy nie tylko do zdalnego sterowania se-
sją SO3 PL z tabletu, ale również umożliwia zdalną kontrolę nad ustawienia-
mi preampów Studio 192 Mobile i funkcją Z-Mix. Możemy więc regulować 
poziomy na wejściach i poziomy w miksie, nagrywając z dala od komputera.

Zdalne sterowanie z UC Surface
Pokładowymi funkcjami Studio 192 Mobile można również sterować 
za pomocą darmowej aplikacji PreSonus UC Surface. Nawet jeśli pracu-
jemy w innym środowisku programowym niż SO3 PL, możemy zdalnie 
sterować funkcjami interfejsu. Czytelna i łatwa w obsłudze, wspólna 
dla wszystkich produktów z serii AI (stoły cyfrowe serii AI i RM) aplikacja  
z miejsca zdobyła uznanie użytkowników, oferując szybki dostęp do sze-
regu funkcji umożliwiających zarówno tworzenie dobrych miksów mo-
nitorowych, jak i komfortowe miksowanie. Nie znajdziemy tu zbędnych  

ornamentów. Ogólna przejrzystość poparta możliwo-
ścią nadawania indywidualnych nazw i oznaczania 
kanałów grafikami oraz bogactwo presetów spra-
wiają, że możemy skupić się jedynie na naszej sesji. 
Wyposażenie każdego toru wejściowego jest tożsame 
z wyposażeniem torów w mikserach serii StudioLive 
AI i RM. W torze Fat Channel do dyspozycji mamy re-
gulację Gain, filtr górnoprzepustowy, odwrócenie bie-
gunowości, sekcję dynamiki z bramką, kompresorem, 
limiterem i ekspanderem oraz w pełni parametryczny, 
czteropunktowy korektor z opcją przełączania między 
ustawieniami A i B. Możemy przykładowo podbić bas,
nagłaśniając zespoł rockowy (A), by później przełą-
czyć się na korekcję w kształcie „uśmiechu”, puszcza-
jąc muzykę w przerwie (B). Wszystkie elementy toru 
są widoczne jak na dłoni, a wirtualne manipulatory są 
duże i czytelne. 

Przetwarzanie Fat Channel na każdym wejściu, moż-
liwość kopiowania ustawień wybranego kanału na po-
zostałe i ich szybkie modyfikowanie, funkcja Audition 
umożliwiająca „podgląd” brzmienia przed załadowaniem 
wybranego presetu (pogrupowane według kategorii: wo-
kal, bas, gitara etc.), dwa bloki efektowe FXA (reverb) i FXB 
(delay), funkcja Z-Mix, wreszcie kompletny system zarzą-
dzania trzema parami głośników z trybem speaker-swi-
tching i funkcjami mono oraz wyciszenia dla głównego 
miksu sprawiają, że w samym interfejsie ograniczamy się 
jedynie do podłączenia kabli. 

Przy okazji warto zwrócić uwagę, że jednoczesne ste-
rowanie aplikacją do poziomów w miksie i programem 
DAW jest pewnym wyzwaniem, jeśli nie mamy kilku 
ekranów. Ponieważ UC Surface działa bezprzewodowo 
w komputerze z ekranem dotykowym dla Windows lub 
iPadzie, nie musimy dzielić ekranu z programem DAW. 
Dzięki temu również nasi muzycy mogą zdalnie usta-
wiać poziomy miksu w odsłuchach bez konieczności za-
kupu drogich systemów odsłuchu osobistego.

>>
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PreSonus Studio 192 Mobile – dane techniczne
Przedwzmacniacz mikrofonowy (XLR symetryczne)
	Typ: wejścia XLR (przez Combo), zdalnie symetryzowane,
	Maksymalny poziom wejściowy (min. wzmocnienie, 1 kHz przy 0,5% THD+N): +12 dBu, ±0,5 dB,
	Zakres regulacji wzmocnienia Gain: 60 dB, ±1 dB,
	Pasmo przenoszenia (A-C): 10 Hz–40 kHz, ±0,2 dB,
	Zakres dynamiki (min. wzmocnienie, a-ważone): >110 dB,
	Zakres dynamiki (średni poziom gain, nieważone): >105 dB,
	THD+N (min. wzmocnienie, a-ważone): <0,005%,
	Impedancja wejściowa: 1600 Ω,
	EIN (wzmocnienie +55 dB, 150 Ω na wejściu, 20 Hz–22 kHz, a-ważone): <128 dBu,
	Współczynnik tłumienia sygnału zbieżnego CMRR (1 kHz, wzmocnienie +55 dB): >55 dB,
	Zasilanie fantomowe: +48 V, ±3 V, >8 mA na kanał.
Wejścia instrumentalne
	Typ: gniazda ¼” TS (przez combo), niesymetryczne,
	Maksymalny poziom wejściowy (min. wzmocnienie, 1 kHz przy 0,5% THD+N): +16 dBu ±0,5 dB,
	Zakres regulacji wzmocnienia (Gain): 85 dB ±1 dB,
	Pasmo przenoszenia (A-C): 20 Hz–20 kHz ±0,2 dB,
	Zakres dynamiki (min. wzmocnienie, a-ważone): >110 dB,
	Zakres dynamiki (śr. poziom gain, nieważone): >105 dB,
	THD+N (1 kHz, -1 dBFS, a-ważone): <0,005%,
	THD+N (1 kHz, -1 dBFS, nieważone): <0,005%,
	Impedancja wejściowa: >1 MΩ,
	Przesłuch (1 kHz, z kanału na kanał): <-80 dB. 
Wejścia liniowe 
	Typ: gniazda ¼” TRS (przez combo), symetryczne,
	Maksymalny poziom wejściowy (min. wzmocnienie, 1 kHz przy 0,5% THD+N): +18 dBu ±0,5 dB,
	Pasmo przenoszenia (A-C): 20 Hz–20 kHz ±0,2 dB,
	Zakres dynamiki (min. wzmocnienie, a-ważone): >114 dB,
	Zakres dynamiki (śr. poziom gain, nieważone): >105 dB,
	THD+N (1 kHz, -1 dBFS, a-ważone): <0,005%,
	Impedancja wejściowa: 10 kΩ,
	Przesłuch (dla 1 kHz, z kanału na kanał): <-80 dB. 
Wyjścia główne i liniowe 
	Typ (wyjścia liniowe): ¼” TRS, symetryzowane impedancją,
	Typ (wyjścia główne): ¼” TRS, symetryzowane impedancją,

	Maksymalny poziom wyjściowy: +18 dBu ±0,5 dB,
	Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz ±0,2 dB,
	Zakres dynamiki (a-ważone): >112 dB,
	THD+N (1 kHz, -1 dBFS, nieważone): <0,005%,
	Impedancja wyjściowa: 51 Ω,
	Przesłuch (dla 1 kHz, z kanału na kanał): <-80 dB. 
Wyjścia słuchawkowe 
	Typ: ¼” TRS, stereo, niesymetryczne,
	Maksymalny poziom wyjściowy: 150 mW/kanał przy 60 Ω,
	Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz ±0,3 dB,
	Zakres dynamiki (a-ważone): > 103 dB,
	THD+N (1 kHz, -1 dBFS, nieważone): <0,005%,
	Przesłuch (1 kHz, z kanału na kanał): <-80 dB.
	Wewnętrzny mikrofon Talkback (tylko Studio 192)
	Typ: elektretowy pojemnościowy
	Czułość: -42 dB
Wskaźniki poziomów (LED)
	Sygnał 1: -50 dBFS
	Sygnał 2: -30 dBFS
	Sygnał 3: -20 dBFS
	Sygnał 4: -10 dBFS
	Sygnał 5: -6 dBFS
	Sygnał 6: -4 dBFS
	Sygnał 7: -2 dBFS
	Clip: -0,5 dBFS
Sekcja cyfrowa 
	Typ złącza: USB 3.0
	Dynamika konwersji analog-cyfra ADC (A-ważone, 48 kHz): 118 dB
	Dynamika konwersji cyfra-analog DAC (A-ważone, 48 kHz): 118 dB
	Rozdzielczość bitowa: 24 bity
	Wewnętrznie obsługiwane częstotliwość próbkowania: 
 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz
Zegar
	Jitter: <50 ps RMS (20 Hz–20 kHz)
	Tłumienie jittera: >60 dB (1 ns we => 1 ps wy)

Spójrz w nuty, zagraj i wygraj termiczny kubek Rotosounda! Na podstawie 
poniższego zapisu nutowego podaj nazwę letniego utworu i odpowiedz 
na pytania dodatkowe.

Odpowiedzi prześlij poprzez formularz zamieszczony na stronie 
www.audiostacja.pl/zagraj-z-nut
Na Twoje zgłoszenie czekamy do 31.07.2016.
Dobrego nucenia, grania i słuchania!

Konkurs „Zagraj z nut”

Werble. Kurtyna. Fanfary
W świetle powyższych faktów trudno kusić się o orygi-
nalne podsumowanie mobilnej wersji Studio 192. Fak-
ty mówią same za siebie. Nowoczesna i dopracowana  
w szczegółach konstrukcja, doskonały koncept połącze-
nia interfejsu audio ze studyjnym centrum dowodzenia, 

ale przede wszystkim bezprecedensowa integracja ze 
Studio One 3 PL sprawiają, że nowy kierunek rozwoju te-
go typu urządzeń właśnie został wytyczony. Reszta jest 
milczeniem.

Patryk Korzonkowski

>>
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Najszybszą metodą dodania efektu insertowego na 
ścieżkę jest bezpośrednie przeciągnięcie wybranego plugi-
nu z okna przeglądarki na ścieżkę w oknie aranżera (ryc. 2).

Dodanie efektu spowoduje pokazanie się okna jego 
interfejsu i samej nazwy efektu w polu Inserty inspekto-
ra danej ścieżki (ryc. 3). Inspektor znajduje się w panelu 
bocznym po lewej stronie, a jego aktywacja odbywa się 
przez wybór przycisku z literą „I” (przycisk widoczny na 

R

Lekcja 5. Praca z efektami
W sekwencerze audio/MIDI Studio One 3 PL (SO3 PL) efekty oraz procesory  
dynamiki występują w postaci cyfrowych procesorów audio, czyli popularnych  
wtyczek (ang. plugins). Stanowią często odpowiedniki swoich analogowych  
kuzynów i są nieodłącznym narzędziem pracy podczas nagrywania,  
komponowania i miksowania. Przyjrzyjmy się bliżej najczęściej wykorzystywanym 
efektom oraz metodom ich dodawania do kanałów projektu.

Rozwijana przeglądarka efektów znajduje się po 
prawej stronie okna projektu (ryc. 1). Zapewnia 
ona szybki dostęp do pełnej listy efektów zarówno 
wbudowanych w SO3, jak i zewnętrznych zainsta-
lowanych na komputerze (zakładki VST, AudioUnit 
etc.). Przeglądarka pokazuje także podział efektów 
na kategorie.

Insert lub wysyłka
Na pokładzie SO3 PL znajdziemy pełen zestaw efektów 
umożliwiający wszechstronne przetwarzanie dźwięku. 
Wśród nich wtyczki do przetwarzania barwy (korektory 
częstotliwości), dynamiki (kompresory, limitery, ekspan-
dery i inne), efekty służące do budowania głębi w nagra-
niach (delaye i efekty modulacyjne) lub tworzenia prze-
strzeni w nagraniach audio (wszelkiego rodzaju pogłosy).

Efekty mogą być stosowane jako insertowe, prze-
twarzając sygnał szeregowo na danym kanale, lub jako 
wysyłkowe, gdzie zadana ilość sygnału z kanału (lub 
ich większej liczby) wysyłana jest równolegle na dodat-
kowy kanał efektowy FX. W trybie punktów inserto-
wych sygnał wraca w całości przetworzony, odmiennie 
do sygnału przetwarzanego w sposób równoległy (tryb 
wysyłki).

PreSonus Studio One 3

 Kategorie efektów dostępne w SO3 PL 
Analysis – kategoria pluginów użytkowych służących do analizy spektrum częstotliwości 

 lub adaptacji pomieszczenia studyjnego; w tym Level Meter (wielofunkcyjny miernik 

 poziomów sygnału), Scope (oscyloskop), Tone Generator (generator sygnałów 

 ̀ testowych) i inne; 

Delay – linie opóźniające, czyli efekty typu „echo” służące do budowania głębi w nagraniach 

 audio; w tym Analog Delay (emulacja echa analogowego), Groove Delay (rozbudowane 

 echo typu multitap z filtrem) i inne;

Distortion – efekty specjalne typu przester zniekształcające dźwięk, także symulacje 

 wzmacniaczy gitarowych, pośród nich Bitcrusher (przester z możliwością redukcji 

 częstotliwości próbkowania i zakresu dynamicznego sygnału) czy RedlightsDist 

 przester o zmiennej charakterystyce zniekształcania sygnału; 

Dynamics – procesory dynamiki, czyli kompresory, limitery, bramki szumów, ekspandery, 

 de-essery i inne służące do kontroli dynamiki naszych tracków audio, 

External – kategoria wtyczek umożliwiających przetwarzanie sygnału przez zewnętrzne 

 procesory efektowe (Pipeline Mono/Stereo);

Mastering – wykresy, mierniki i wskaźniki istotne podczas prac masteringowych, 

 nie mogło zabraknąć kompresora trój- i wielopasmowego (odpowiednio Tricomp 

 i Multiband Dynamics);

Mixing – korektory częstotliwościowe zmieniające barwę dźwięku są wykorzystywane 

 na etapie miksu, m.in.: Pro EQ (rozbudowany korektor parametryczny z analizatorem 

 widma), ponadto narzędzia do panoramowania i zmiany szerokości obrazu stereo 

 (Dual Pan, Binaural Pan) oraz efekty typu Channel Strip (procesory kanałowe 

 z rozbudowaną sekcją kontroli dynamiki i korekcji parametrycznej); 

Modulation – efekty modulacyjne typu chorus, phaser, flanger oraz inne efekty specjalne 

 służące do budowania głębi w nagraniach audio, w tym Autofilter (filtr o zmiennej 

 charakterystyce ze śledzeniem obwiedni i LFO), X-Trem (stereofoniczne 

 tremolo/panoramowanie) i inne; 

Reverb – wszelkiego rodzaju procesory pogłosowe (Open Air, Room Reverb i inne) 

 wykorzystywane do tworzenia przestrzeni w nagraniach audio.

Ryc. 1. Zakładka efekty.

Ryc. 2. Dodawanie efektu na
ścieżkę przez przeciąganie
z przeglądarki.

Ryc. 3. Efekt dodany na ścieżkę, widoczne okno efektu oraz
jego nazwa w polu Inserty inspektora ścieżki.

nagraj muzę
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ryc. 2; drugi od lewej). Przywołanie widoku interfejsu 
efektu po jego zamknięciu odbywa się przez kliknięcie 
jego nazwy w polu Inserty Inspektora. Możemy dodać 
kolejne efekty insertowe, wybierając przycisk + (rozwija-
na lista, ryc. 4) bądź przeciągając kolejne efekty z pola 
przeglądarki. Efekty insertowe będą dodawane jeden po 
drugim, powodując szeregowe przetwarzanie sygnału 
przez kolejne efekty.

>>
W przypadku stosowania efektów w trybie wysył-

kowym, co ma miejsce zwykle w przypadku procesorów 
pogłosowych, wybierzmy w zakładce Wysyłki inspekto-
ra ścieżki przycisk +, a następnie Dodaj kanał FX (ryc. 5). 
W zakładce Wysyłki pojawi się wysyłka na kanał efek-
towy FX1 wraz z regulacją poziomu wysyłki (ryc. 6). Nie-
bieski poziom wysyłki oznacza, że wysyłanie odbywa się 
w trybie po tłumiku kanałowym (ang. post fader), przy-
ciskiem po lewej stronie zmieniamy jego kolor na żółty 
(ryc. 7), tym samym zmieniając tryb wysyłki na wysyłkę 
przed tłumikiem kanałowym (ang. pre fader). Dodatko-
wo dostępne jest panoramowanie sygnału wysyłki (dla 
kanałów stereo) poprzez manipulowanie cienkim turku-
sowym paskiem pod poziomem wysyłki.

Po dodaniu wysyłki w mikserze SO3 PL zostanie 
utworzony odpowiadający tej wysyłce kanał efektowy 
FX1, na który można dodawać kolejne efekty w trybie 
insertowym. Efekty te przetwarzają sygnał wysyłany  

z pierwotnego kanału instrumentu. Widok kanału in-
strumentu wraz z insertem Analog Delay oraz wysyłka 
na kanał FX1 z dodanym pogłosem Room Reverb obra-
zuje rycina 8. Jeżeli efekty nie są widoczne, rozwińmy pa-
nel efektów, wybierając ikonę trójkąta (na samym dole 
kolumn ikon zaczynających się od Mute, Solo, itp.).

Ryc. 8. Widok miksera, 
widoczny kanał instru-
mentu wraz efektem 
insertowym.

Ryc. 9. Przycisk Edytora  kanału 
w inspektorze ścieżki.

Ryc. 10. Widok Drogi sygnału.

Nanizać na łańcuch
PreSonus SO3 PL oferuje również 
możliwość elastycznego tworzenia 
łańcuchów efektowych za pomocą 
splitterów pozwalających na rozgałę-
zianie sygnału. Do tej pory dodawa-
nie efektów insertowych na ścieżce  
powodowało umieszczanie ich kolej-
no i przetwarzanie przez nie sygnału 
w sposób szeregowy. Gdy chcemy uzy-
skać dostęp do bardziej zaawansowa-
nych opcji kreowania sygnału przez 
aplikowanie efektów, wybierzmy  
w oknie inspektora przycisk Edytor ka-
nału (ryc. 9). W ten sposób wywołamy 
graficzną reprezentację widoku Drogi 
sygnału (ikona rozgałęzień widoczna 
w górnym lewym rogu, ryc. 10). Na ry-
sunku widoczny jest uprzednio doda-
ny efekt Analog Delay. Po kliknięciu 
na efekt pojawia się jego nazwa oraz 
podstawowe parametry edycyjne. Wi-
dok pełnego interfejsu danego efektu 
będzie widoczny po jego dwukrotnym 
kliknięciu na schemacie połączeń. 
Mamy również możliwość wyboru try-
bu Bypass dla każdego efektu po klik-
nięciu ikony Power on/off. Pozostając 
w tym samym widoku, mamy możli-
wość dodawania kolejnych efektów 
insertowych, za pomocą pola +Inserty 
oraz jak uprzednio, przez ich bezpo-
średnie przeciąganie z pola przeglą-
darki. Rycina 11 prezentuje kolejny efekt, 
tym razem FAT Channel, który został 
przeciągnięty przed efekt Analog Delay.  
W lewym panelu widoczny jest szyb-
ki dostęp do krzywych bramkowania, 
kompresji i korekcji tego efektu. Aby do-
dać kolejny efekt pomiędzy już istnieją-
ce, należy przeciągnąć go z przeglądarki 
w odpowiednie miejsce (ryc. 12).

Chcąc rozgałęzić sygnał, a tym 
samym umożliwić jego równoległe 
przetwarzanie  przez efekty, dodajmy 
Splitter przez przeciągnięcie grafiki 
„dłoni” w wybrane miejsce schematu 
połączeń (ryc. 13). W ten sposób roz-
gałęzimy sygnał w danym miejscu  
i umożliwimy skierowanie go równo-
cześnie do kolejnych efektów (ryc. 14). 
Po kliknięciu w polu Splitter uzyskamy 
dostęp do szeregu kolejnych opcji na-
szego „rozdzielnika”. Mamy możliwość 
wyboru liczby rozgałęzień modułu 
Splittera (Podziały, maksymalnie 5) 
oraz wyciszenia poszczególnych gałęzi 
(wycisz wyjście – zaznaczone kwadraty 
powodują przerwanie ciągłości danej 
gałęzi; ryc. 15). Sam moduł może dzia-

Ryc. 12. Dodawanie efektu typu chorus 
pomiędzy już aktywne efekty.

Ryc. 13. Dodawanie Splittera.

Ryc. 14. Równoległe przetwarzanie 
sygnału.

Ryc. 11. Szeregowo dodany 
kolejny efekt insertowy.

Ryc. 15. Splitter z wyciszoną odnogą 
wyjścia na efekt chorus.

Rys. 5. Dodawanie kanału FX.

Ryc. 6. Kanał wysyłki 
w trybie post fader.

Ryc. 7. Kanał wysyłki
w trybie pre fader.

Ryc. 4. Dodawanie efektów
insertowych z rozwijanej listy
w inspektorze ścieżki.
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ryc. 2; drugi od lewej). Przywołanie widoku interfejsu 
efektu po jego zamknięciu odbywa się przez kliknięcie 
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przez kolejne efekty.

>>
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ciskiem po lewej stronie zmieniamy jego kolor na żółty 
(ryc. 7), tym samym zmieniając tryb wysyłki na wysyłkę 
przed tłumikiem kanałowym (ang. pre fader). Dodatko-
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Ryc. 8. Widok miksera, 
widoczny kanał instru-
mentu wraz efektem 
insertowym.

Ryc. 9. Przycisk Edytora  kanału 
w inspektorze ścieżki.

Ryc. 10. Widok Drogi sygnału.

Nanizać na łańcuch
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darki. Rycina 11 prezentuje kolejny efekt, 
tym razem FAT Channel, który został 
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Tak stworzony łańcuch efektowy FX może zostać 
zapisany jako preset użytkownika w celu późniejsze-
go wykorzystania na innym kanale już w innym pro-
jekcie. Z rozwijanego menu panelu Inserty wybierzmy 
Zapisz łańcuch FX (ryc. 19). Zapisany łańcuch będzie 
widoczny jako preset w przeglądarce – zakładka Efek-
ty/Łańcuchy FX (ryc. 20). Rozwijana lista zawiera tak 
ustawienia fabryczne, jak również presety stworzone 
przez nas. 

Patryk Korzonkowski

nagraj muzę

Ryc. 16. Splitter 
– tryb zwrotnicy – 
podział pasma 
w wybranej 
częstotliwości. Ryc. 17. Złożony tor efektowy.

Ryc. 18. Kanał 
instrumentalny 
w mikserze, 
widoczne efekty 
insertowe 
i wysyłki.

Ryc. 19.
Zapisywanie 
łańcucha 
efektowego.

Ryc. 20. 
Łańcuchy 
efektowe
użytkownika.

łać w kilku trybach podziału. Wybór trybu podziału Nor-
malne spowoduje prosty podział sygnału pomiędzy jego 
odnogi. Tryb Podziel kanał będzie skutkował podziałem 
według kanałów stereo (przy większej liczbie rozgałęzień 
naprzemiennie lewy/prawy/lewy/...). Ostatni, Częstotli-
wość podziału, to tryb podziału pasma według wybranej 
częstotliwości (ryc. 16). Za pomocą opisanego narzędzia 
możliwe jest tworzenie złożonych łańcuchów efektowych 
(ryc. 17). Dla łatwiejszej orientacji każdemu z efektów 
można nadać kolor z dostępnej palety barw. Wszystkie 
efekty dodane w ramach tak stworzonego łańcucha są 
dalej widoczne jako inserty w mikserze czy inspektorze 
(ryc. 18), ale ich szczegółowy układ dostępny jest dopiero 
po włączeniu opisywanego edytora (ikona pokrętła; tutaj 
pod przyciskiem uzbrojenia do nagrywania).
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ZZasada działania głośnika dynamicznego nie zmienia się 
od dziesięcioleci. Wciąż mamy do czynienia z cewką za-
wieszoną na elastycznej membranie, którą porusza zmie-
niające się pole elektromagnetyczne. Ono z kolei wytwa-
rza zmieniające się napięcie wychodzące ze wzmacniacza. 
Cewka napędza membranę, a ta pompuje powietrze, two-
rząc w ten sposób fale dźwiękowe docierające do naszych 
uszu. Czy można tu wymyślić coś nowego?

I tak, i nie. Zasady działania raczej nie zmienimy.   
W dalszym ciągu musimy mieć coś, co wytworzy fale 
działające na nasz narząd słuchu. Możemy jednak pra-
cować nad precyzją odwzorowania źródła (czyli w tym 
przypadku napięcia w kablach) na ruchy membrany, 
która jako urządzenie mechaniczne podlega niezliczonej 
liczbie sił wpływających na reprodukcję dźwięku. 

Duży może więcej
Na rynku pojawiły się właśnie całkiem nowe monito-
ry odsłuchowe duńskiej firmy Dynaudio. Oczywiście 
„całkiem nowe” to określenie z upodobaniem używane 
przez każdego producenta, więc nie przyjmujmy tego 
na wiarę, ale raczej przyjrzyjmy się technologii zastoso-
wanej przez Duńczyków. 

Każdy szanujący się producent głośników zaczyna 
projektowanie monitorów od końca, czyli od głośni-
ka właśnie. Inne elementy układanki jak obudowa czy 
elektronika czekają na swoją kolej, ponieważ to właśnie 
głośnik jest najtrudniejszym i najbardziej kapryśnym  
z elementów składowych. Uznani producenci mają swo-
je pomysły i patenty na dobry głośnik i z lubością podkre-
ślają, w czym są lepsi od konkurencji. Także Dynaudio ma 

Wydawałoby się, że oprogramowanie  
jest ostatnią rzeczą, której spodziewalibyśmy się  
w połączeniu membrany z kablami i kawałkiem 
drewna. A tymczasem nie dość, że występuje  
już w środowisku studyjnym, to okazuje się  
całkiem użyteczne

swój styl i ich głośniki znajdują się w czołówce. Jednak 
patenty wypracowane i używane przez lata „zużywają  
się”, ponieważ zmieniają się oczekiwania odbiorców!  
W przypadku monitorów studyjnych trend jest jasny: 
klient oczekuje mniejszego głośnika, który musi pora-
dzić sobie w mniejszym pomieszczeniu. 

To trudne do zrealizowania. Duże monitory mają 
duże głośniki z dużymi membranami, a wszystko jest 
umieszczone w dużej obudowie. Dzięki temu łatwiej jest 
uzyskać zadowalające pasmo przenoszenia i moc. Gdy 
głośnik i pomieszczenie są małe, jedynym ustępstwem, 
na jakie zgodzi się odbiorca, jest obniżenie mocy. W koń-
cu monitor bliskiego pola jest umieszczony w... bliskim 
polu, czyli blisko słuchacza. Ma to dwie zalety. Po pierw-
sze moc takiego głośnika może być niższa. Po drugie 
większość informacji dociera do słuchacza bezpośrednio  
z głośnika, co pozwala na pewne ustępstwa w dziedzinie 
adaptacji akustycznej pomieszczenia.

Jedna rzecz jednak nie podlega negocjacjom: głośnik 
musi wiernie odwzorowywać monitorowany sygnał.  

Monitor w wersji soft

Dynaudio LYD
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W końcu to monitor! A więc pasmo przenoszenia. 
To trudne, bo przy mniejszej membranie i obudo-
wie niskie częstotliwości są niezwykle trudne do 
reprodukcji. Producenci radzą sobie z tym proble-
mem na różne sposoby. Jednym z nich jest większa 
obudowa i dłuższy przewód bass-reflex. Do pewne-
go stopnia to się sprawdza, jednak dół pasma nie 
jest jednolity przy różnych głośnościach odsłuchu. 
Aby temu zaradzić, od kilku lat coraz częściej widzi-
my technikę cyfrową zaprzęgniętą do współpracy  
z głośnikiem: sygnał z linii zamieniany jest na wersję 
cyfrową, a ta, podobnie jak ma to miejsce w interfej-
sach audio lub cyfrowych mikserach, zostaje odpo-
wiednio obrobiona przez mikroprocesor uwzględnia-
jący parametry głośnika i obudowy oraz głośność.  
W efekcie następuje poprawa wierności odtwarzania, 
choć puryści kręcą nosem, że to już „cyfra” i koniec 
świata bliski. Najczęściej nie mają racji, ale wchodzi-
my wtedy w dyskurs z pogranicza czarnej magii, więc 
nie idźmy tą drogą.

Mały daje radę
W nowej serii LYD (co po duńsku oznacza „dźwięk”)  
zastosowano właśnie cyfrowe wzmacniacze pracują-
ce przy parametrach 24 bity/96 kHz. Jest to prawdzi-
wy przełom w przypadku Dynaudio, przynajmniej jeśli  

chodzi o mniejsze głośniki (w przypadku drogich systemów Dynaudio ma już 
na koncie znakomite systemy AIR), ponieważ do tej pory firma stosowała 
wzmacniacze analogowe.

Zastosowanie „cyfry” pozwala na ciekawe możliwości. Przede wszystkim 
użytkownik dostaje do dyspozycji bardzo precyzyjne edytowanie ogólnych para-
metrów monitora. To ważne, gdy ustawiamy odsłuch w miejscu mniej niż ide-
alnym: blisko ścian, na konsolecie, w rogu pomieszczenia. Przez odpowiednie 
ustawienie cyfrowych filtrów możemy zniwelować negatywny wpływ bliskich 
powierzchni, które są prawdziwą zmorą małych pomieszczeń. 

W przypadku serii LYD producent poszedł jednak o krok dalej. Wychodząc 
z założenia, że przy miksie ważniejsze jest pasmo niż głośność, dokonał 
pewnych modyfikacji w oprogramowaniu wzmacniaczy i umożliwił użytkow-
nikowi zadecydowanie, czy woli mieć więcej dołu, czy więcej mocy. Ten prosty, 
lecz bardzo ciekawy pomysł, daje swoiste dwa w jednym: normalnie korzy-
stamy z trybu „Bass Extension” -10 Hz i mamy do dyspozycji pasmo od 45 Hz 
(w przypadku LYD7, który jest odpowiednikiem BM5 z poprzedniej serii), ale 
gdy chcemy zagrać głośniej, mamy jeszcze do dyspozycji „0” oraz +10 Hz, co 
zabiera nieco dołu, ale pozwala zagrać naprawdę głośno – idealne do zrobie-
nia wrażenia na kliencie lub dziewczynie. Przy tak małym monitorze nie jest 
możliwe zagrać nisko i głośno w tym samym czasie, więc pomysł zastosowa-
ny w serii LYD jest bardzo interesujący.

Jak widać nawet w tak tradycyjnej dziedzinie ciągle można wpaść na in-
teresujący pomysł, który nie jest jedynie bezużytecznym gadżetem, a cechą 
poprawiającą komfort pracy i jakość odsłuchu. Czekamy, co producenci wy-
myślą w przyszłości.

Piotr Dygasiewicz

Monitory aktywne LYD

 LYD 5 LYD 7 LYD 8
 Głośnik 

 średnio-niskotonowy 5” 7” 8”
 Głośnik 

 wysokotonowy 
 Pasmo 

 przenoszenia 
 Maks. SPL 1 m 106 dB 109 dB 112 dB
 Częstotliwość 

 zwrotnicy 
 Konstrukcja Bass Reflex  Bass Reflex  Bass Reflex 
   1x50 W (niskie częstotliwości), 
Wzmacniacze 2x50 W, klasa D 2x50 W, klasa D 1x80 W (wysokie częstotliwóści), 
   klasa D
 Przełaczniki Bass Extension, pozycji monitorów,  Bass Extension, pozycji monitorów, Bass Extension, pozycji monitorów, 
 ustawienie Free/Wall  ustawienie Free/Wall  ustawienie Free/Wall 
 Wejście symetryczne XLR symetryczne XLR symetryczne XLR
 Wyjście niesymetryczne RCA niesymetryczne RCA niesymetryczne RCA
 Wymiary 

 (szer. x wys. x gł. mm) 
 Waga (kg) 5,7 8 10,2
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28 mm miękka kopułka                    28 mm miękka kopułka                     28 mm miękka kopułka

50 Hz–22 kHz                                     45 Hz–22 kHz                                      45 Hz–22 kHz

170x260x211                                      186x320x296                                      234x369x328

5,2 kHz                                                      4,3 kHz                                                        3,9 kHz
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K By dobrze słyszeć dolne pasmo, nie trzeba 
organizować studia w piwnicy. Nie trzeba też 
zmuszać monitorów do nadmiernego wysiłku 
w jego przenoszeniu, bo odbija się to na jakości 
ich pracy. I w tym miejscu pojawia się subwoofer 
– brakujące ogniwo w praktyce odsłuchu

Kwestia prawidłowego odsłuchu w studiu powraca  
z regularnością przedwojennej kolei i wygląda na to, że 
jest jednym z tematów, które nigdy nie wyjdą z mody. 
W sumie nie ma się co dziwić – odsłuch to jedno z naj-
ważniejszych ogniw w naszym łańcuchu sprzętowym, 
zazwyczaj nie jest tani, a producenci dorzucają swoje 
trzy grosze i zaciemniają sytuację, wychwalając swoje 
produkty bez najmniejszych zahamowań. Kolejnym za-
gadnieniem, które padło ofiarą nieścisłości, niewiedzy  
i mylnych interpretacji jest wynalazek zwany subwoofe-
rem. Postarajmy się więc choć trochę uporządkować ten 
bałagan.

Basy w pułapce
Zacznijmy od rozmiaru. Nie, nie głośnika. Pokoju. Jak już 
nie raz podkreślałem, pomieszczenie, gdzie odbywa się od-
słuch, jest niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na 
charakter i jakość dźwięku, który dobiega do naszych uszu. 
Dźwięk wydobywający się z monitora co prawda biegnie do 
nas, ale jest na tyle niezdyscyplinowany, że kieruje się we 
wszystkie strony, a potem odbija się od powierzchni ścian, 
sufitu, podłogi i sprzętów, by z opóźnieniem trafić do na-
szych uszu, w dodatku w lekko zmienionej postaci. Jeśli 
pokój jest „niepotraktowany” żadną adaptacją akustyczną, 
to możemy mieć spory problem z usłyszeniem tego, co na-
prawdę wydobyło się z głośników. 

Jeśli pokój jest bardzo duży, pojawi się w nim efekt 
pogłosu – to znaczy pojawi się w każdym, ale w dużym 
będzie bardziej słyszalny. Ten niekorzystny efekt można 
stosunkowo łatwo zniwelować przez stosowanie pane-
li akustycznych bądź książek czy mebli. Jeśli pokój jest 

Po co nam

ADAM
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mniejszy, naszym głównym problemem będą tak zwane 
mody, czyli zjawisko nakładania się na siebie fal o niskich 
częstotliwościach i ich wzmacnianie (gdy fale nałożą się na 
siebie w fazie) lub osłabianie (gdy w przeciwfazie). W efek-
cie częstotliwości w zakresie około 60–180 Hz mogą zostać 
mocno przekłamane, co jest prawdziwą tragedią, gdyż  
w tym właśnie zakresie decyduje się podstawa basowa 
utworu (bas, werbel, stopa). Tego typu niedogodności wy-
magają poważniejszych przeciwdziałań, czyli stosowania 
pułapek basowych, które są ciężkie, duże i drogie, a w do-
datku musi ich być sporo, żeby prawidłowo zadziałały.

Jeśli nie możemy pozwolić sobie na luksus profesjo-
nalnej adaptacji akustycznej pomieszczenia odsłucho-
wego, powinniśmy znowu pomyśleć o rozmiarze, ale tym 
razem naszych głośników. W tym przypadku rozmiar 
przestaje mieć tradycyjne znaczenie, a na plan pierwszy 
wysuwa się technika. Okazuje się, że duże głośniki są co 
prawda bardzo atrakcyjne brzmieniowo na pierwszy rzut 
ucha i robią znakomite wrażenie na potencjalnym kliencie 
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w sklepie muzycznym (bądź na kliencie studia nagrań), ale 
już niekoniecznie będą idealne jako narzędzie. Z uwagi na 
ich wyższą moc wygenerują wyższe ciśnienie akustyczne, 
które z rozkoszą rozbiegnie się po pokoju i narobi szkód.  
A mniejszy głośnik z uwagi na mniejszą moc narobi mniej 
zamieszania. Czyli pierwszą dobrą wiadomością jest to, 
że nie musimy kupować wielkich i drogich głośników, jeśli 
pracujemy w niewielkim pomieszczeniu. No dobrze, ale 
co z basem? W końcu mały głośnik będzie miał mniejszą 
membranę i, wedle praw fizyki, nie będzie w stanie pom-
pować wystarczającej ilości powietrza z mniejszą pręd-
kością, czyli przy niższych częstotliwościach. To prawda, 
ale nie do końca. Mniejszy głośnik zejdzie tylko trochę 
mniej nisko. Jego główna „wada” to niższa moc. Poza 
tym mniejszy głośnik odtworzy niższe częstotliwości 
tylko przy większym spadku, czyli po prostu ciszej. Jeśli 
nauczymy się go i będziemy rozpoznawać niższe często-
tliwości, nasze miksy nie ucierpią. Trzeba też pamiętać, 
że monitory o mniejszym głośniku niskotonowym (4–6 
cali) lepiej radzą sobie ze średnimi częstotliwościami, 
czyli tymi, gdzie znajdują się najważniejsze informacje 
każdej piosenki – wokal. Głośniki większe mają nieco 
większą bezwładność i praca ze środkiem jest dla nich 
trudniejsza. Wtedy lepiej mieć monitory trójdrożne, ale 
wtedy rozmiar i koszty mogą być niefajne i wracamy do 
punktu wyjścia.

Poczuć dół
Jednak czasem trzeba usłyszeć albo wręcz „poczuć” prawdziwy dół. Czy to 
z uwagi na gatunek muzyczny, jakim się zajmujemy (elektronika, hip-hop, 
chóry cerkiewne…), czy też gdy chcemy/musimy zaimponować potencjal-
nemu klientowi i w reżyserce musi być choć przez chwilę głośno. Duże gło-
śniki sobie odpuściliśmy (bo ciężko na nich u nas pracować), więc pozostaje 
subwoofer.

Często słyszy się, że subwoofer nie ma sensu, gdyż wprowadza dodat-
kowy punkt, źródło dźwięku, które bardzo ciężko „skleić” z resztą informacji. 
W efekcie odsłuch staje się mniej spójny, ponieważ bas staje się oddzielnym 
bytem. A w ogóle subwoofery są dla amatorów i wielbicieli kina domowego. 
Prawdopodobnie na taką opinię wpłynęły wszelkie odsłuchopodobne wy-
nalazki dla graczy komputerowych składające się z miniaturowych głośnicz-
ków i byle jak zaprojektowanego głośnika niskotonowego, gdzie w dodatku 
znajdowała się cała elektronika wraz z przetwornikiem do USB i migającymi  
lampkami. Również tanie kina domowe cierpiały na jakości z powodu cięcia 
kosztów i oszczędzania, na czym się dało. Ale w przypadku tych produktów 
mało kto zawracał sobie głowę spójnością sceny dźwiękowej. Miało być tanio  
i efektownie.

Rzecz ma się całkiem inaczej w przypadku narzędzi odsłuchowych. Sub-
woofery odsłuchowe projektowane są z założeniem, że stanowią uzupeł-
nienie przyzwoitych monitorów (a za takie można uznać większość moni-
torów odsłuchowych dobrych producentów) i że nie muszą niczego udawać. 
Wyposażone są też w funkcje ułatwiające czy wręcz umożliwiające ich odpo-
wiednie ustawienie. O ustawieniu porozmawiamy za chwilę. Teraz przyjrzyj-
my się budowie typowego subwoofera i jego funkcjom regulacyjnym.
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Monitory ADAM F5 i F7.
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Odciążyć monitory
Na warsztat weźmy stosunkowo niedrogi Sub7 firmy 
ADAM, ale niemal każdy przyzwoity produkt tego typu 
będzie prezentował się identycznie lub bardzo podobnie. 
Różnice wynikają zazwyczaj z mocy oraz częstotliwości, 
jakie subwoofer będzie w stanie odtworzyć.

Subwoofer ma jeden głośnik, ale dwa wejścia. Po 
co? Po to, że jego zadaniem jest po pierwsze odtwo-
rzenie basu z obydwu kanałów, a po drugie przesłanie 
sygnału dalej do „satelitów”, czyli naszych monitorów. 
Elektronika subwoofera dba o to, aby na jego głośnik 
trafiły tylko najniższe częstotliwości – często możemy 
regulować próg odcięcia góry, aby dopasować działanie 
subwoofera do możliwości monitorów odsłuchowych. 
Więc jeśli nasze monitory są w stanie przyzwoicie grać 
do częstotliwości 55 Hz, to mniej więcej od tego punktu 
powinien zaczynać subwoofer, choć zazwyczaj punkt ten 
określa się, eksperymentując w danym pokoju odsłucho-
wym. Drugą, pokrewną funkcją zwrotnicy umieszczonej  
w subwooferze jest możliwość odcięcia wszystkich czę-
stotliwości poniżej granicznej, które trafiają do monito-
rów. Dzięki temu osiągamy niezwykle ważną korzyść: 
monitory nie muszą „męczyć się” z najniższym pasmem 
i pozostaje im o wiele więcej mocy na górny dół i środek. 
To jest o wiele ważniejsze, niż się wydaje. Uwolnienie 
monitorów od najniższego dołu powoduje ich otwarcie, 
możliwość grania głośniej i brak zniekształceń, któ-
re mogą pojawić się, gdy będziemy starali się wycisnąć  
z nich częstotliwości na granicy działania.

Jak wynika z naszego opisu subwoofer ma dwa wejścia 
(zrealizowane na gniazdach TRS, cinch bądź XLR, czasem 
też na wszystkich naraz). Ma też wyjścia do podłączenia 
satelitów. Czasem może mieć też dodatkowe wyjście na 
jeszcze jeden subwoofer, gdyby było nam mało.

Oczywiście integralną funkcją każdego suba jest re-
gulacja poziomu głośności, którą odpowiednio ustawia-
my podczas kalibracji systemu.

Nieoczekiwana zmiana fazy
Istotną funkcją subwoofera jest przycisk odwracania 
fazy (a raczej polaryzacji), którego ważności nie sposób 
przecenić. Już wyjaśniam, o co chodzi, a zrobię to przy 
okazji kwestii prawidłowego ustawienia subwoofera.

„Phase” to przycisk, który powoduje zmianę fazy 
odtwarzanego dźwięku, ale zmiana ta dotyczy jedynie 
dźwięku emitowanego przez subwoofer i nie ma żad-
nego wpływu na sygnał biegnący do monitorów. Aby 
zrozumieć istotę działania tej funkcji, musimy powró-
cić do kwestii tak zwanych modów, czyli zjawiska na-
kładania się fal po odbiciu od wszelkich powierzchni  
w pomieszczeniu. Subwoofer siłą rzeczy znajduje się  
w innym miejscu niż monitory, często pod stołem 
mikserskim lub biurkiem – niskie częstotliwości roz-
przestrzeniają się o wiele mniej kierunkowo, więc miej-
sce ich „produkcji” nie jest tak krytyczne, jak w przy-
padku góry pasma. Z kolei umieszczenie subwoofera  
w pewnej odległości od monitorów może spowodować 
zakłócenia z najniższym paśmie, jeśli częstotliwości 
graniczne subwoofer/monitory będą w przeciwfazie. 
Wtedy przełączenie fazy w subie może pomóc. Jednak 

o wiele ważniejsze jest to, że subwoofer można usta-
wić tak, aby maksymalnie zniwelować wpływ modów 
na odsłuchiwany dźwięk. Trzeba przy tym pamiętać, że 
zniwelowanie tego wpływu nastąpi tylko w wybranym 
miejscu lub miejscach pomieszczenia – w innych może 
być nawet wyższe, ale nie będzie to naszym proble-
mem, ponieważ nas interesuje tzw. sweet spot, czyli… 
nasz fotel. W końcu nikt nie będzie odsłuchiwał mate-
riału spod stołu albo z rogu pomieszczenia – tam może 
się dziać, co chce.

Dochodzimy tu do niezwykle ważnej kwestii: 
prawidłowe umiejscowienie subwoofera to najważ-
niejsza sprawa przy jego instalacji. Warto poświęcić 
temu dużo czasu, uważnie notując (lub mierząc) na-
sze spostrzeżenia odsłuchowe. Dzięki temu, że „od-
dzielamy” najniższe i najtrudniejsze częstotliwości od 
monitorów głównych, mamy o wiele większą swobodę 
przy ustawieniach – w końcu monitory główne muszą 
stać tam, gdzie zwykle, i tworzyć trójkąt równoboczny  
z naszą głową, więc z ustawieniem nie poszalejemy. 
Natomiast subwoofer może stanąć pod ścianą, pod 
biurkiem, w rogu – wszystkie chwyty dozwolone. Naj-
ważniejszy jest prawidłowy odsłuch.

Zastosowanie subwoofera może być prawdziwym 
ratunkiem dla wszystkich, którzy pracują w niedo-
skonałych pomieszczeniach, a potrzebują precyzyjnej 
informacji w niskim paśmie. Bez profesjonalnie wyko-
nanej (czytaj: drogiej) adaptacji akustycznej nie jeste-
śmy w stanie osiągnąć tego jedynie z parą monitorów 
– ucierpi na tym moc, pasmo bądź precyzja. Jeśli jednak 
prawidłowo dobierzemy i ustawimy subwoofer, osią-
gniemy założone cele. Będzie taniej i lepiej. Ważne, 
żeby zrobić to z głową. 

Piotr Dygasiewicz

>>
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Subwoofer ADAM Sub7.



lipiec–sierpień 2016 41 audioplay



42

PPóki grany utwór unosi się w powietrzu, a słuchacze 
znajdują się w pobliżu, dysk twardy jest zbędnym ele-
mentem otoczenia. Zawsze możemy wykonać utwór 
raz jeszcze, tym bardziej że bisowanie jest jedną  
z miar sukcesu. Oczywiście nie myślę o pięćdziesiątym 
trzecim bisie noszącym znamiona mobbingu. Faktem 
jest jednak, że by dojść do koncertów i powodzenia  
u słuchaczy, trzeba mieć utwór, który wcześniej należy 
zarejestrować i zazwyczaj dopracować. I tu muzyk zde-
rza się z szarą rzeczywistością w postaci niepozornego 
dysku twardego.

Komplementarne technologie
Zazwyczaj ten element uchodzi naszej uwagi. W pogo-
ni za coraz lepszymi osiągami komputerów skupiamy 
się na procesorach czy pamięci RAM. Zapominamy, 
że dysk twardy w dużym stopniu wpływa na komfort 
pracy i szybkość działania oprogramowania. Docenia-
my jego znaczenie dopiero wtedy, gdy padnie, a wraz  
z nimi stracimy efekty dziesiątków godzin dopieszcza-
nia brzmień.

Obecnie szczęśliwie jest w czym wybierać, by zna-
leźć coś szybkiego, niezawodnego i jeszcze w rozsądnej 
cenie. W przypadku dysków zewnętrznych możemy wy-
brać nawet kolor. Nie ma wpływu na komfort pracy, ale 
esteci z pewnością docenią ten element.

Gdy wypadnie kupić dysk 
Do rejestracji muzyki wystarczy kawałek ołówka i papier nutowy. Wtedy każdy może 
przeczytać. Zazwyczaj w prezentacji utworu nie idziemy jednak na łatwiznę, dlatego 
korzystamy z prawdziwych lub              wirtualnych muzyków, instrumentów,  
efektów, DAW-a i… dysku twardego,          na którym zapisujemy efekt pracy

Angelbird

Wybieramy zatem z dwóch podstawowych grup:
 HDD – dysków twardych z elementami mechanicznymi, które korzy-

stają z magnetycznego zapisu danych,
 SSD – dysków twardych zbudowanych w oparciu o pamięć Flash, czyli 

wykonaną z półprzewodników.
Obie grupy można też bardzo krótko opisać, jeśli chodzi o ich przeznaczenie. 

Dysk HDD będzie idealnym rozwiązaniem, gdy zależy nam na pojemności. Na 
przykład archiwizujemy swoje prace. Dyski magnetyczne mają większe pojem-
ności, a przy tym mniej płacimy za 1 GB nośnika w stosunku do SDD. 

Jeśli jednak myślimy o sprawniejszej pracy z dyskiem, wtedy zdecydo-
wanie lepszym wyborem jest SSD. W porównaniu z HDD ma mnóstwo za-
let i to już na starcie. Dosłownie, ponieważ system uruchamiany z dysku 
SDD startuje w kilkanaście sekund. Szybki odczyt i zapis przydają się tak-
że podczas pracy nad utworami, co sprowadza się często do korzystania 
z wielu małych plików. Ich odnalezienie i uruchomienie na HDD zajmuje 
znacznie więcej czasu. Według testów porównawczych HDD i SDD prze-
prowadzonych przez PCLab.pl* odczytanie losowego czterokilobajtowego 
sektora dysku było około 10 razy szybsze w przypadku SDD niż najszyb-
szego na rynku HDD, losowy zapis – ponad 16 razy szybszy. Dobry nośnik 
SDD był niemal sześciokrotnie wydajniejszy od przeciętnego HDD, a niemal 
trzykrotnie od najszybszego HDD.

Do tego dochodzą mniej zauważalne zalety, jak cicha praca, niższa tem-
peratura pracy, wytrzymałość na uszkodzenia ze względu na brak elemen-
tów mechanicznych i mniejsze zużycie prądu. Dyski SDD nie wymagają też 
defragmentacji.

Jeśli zastanawiamy się, którą technologię wybrać, najlepszą odpowiedzią 
jest: obie. Do systemu, aplikacji i danych potrzebnych do pracy warto mieć 
szybki i wydajny dysk SDD. Uzupełniamy go repozytorium danych w postaci 
HDD, który nie musi być szybki, ale powinien być duży i niezawodny.

 
Sztuka wyboru
Z dyskami HDD mamy do czynienia od ponad 20 lat, podczas gdy dyski 
SDD są stosunkowo nowe. Czym zatem się kierować przy wyborze tych 
drugich? Oto najważniejsze parametry, na które należy zwrócić uwagę:
 Transfer. Oczywiście im wyższy tym lepszy. Wyrażany w MB/s. Naj-

lepsze dyski SSD osiągają prędkość 570 MB/s. Wartości około 400 MB/s 
można obecnie przyjąć za standard.

Angelbird Wings MX2

Angelbird SSD wrk
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 Liczba operacji wejścia i wyjścia na sekundę 
(IOPS). Jest to drugi po transferze najważniejszy para-
metr podczas wyboru dysku SSD. Najlepsze dyski osią-
gają do 100 000 IOPS.
 Pojemność. Na rynku dostępne są dyski SSD o po-

jemnościach od kilkunastu gigabajtów do pojedynczych 
terabajtów. Jeśli chcemy korzystać z tego dysku jako 
platformy systemowej, to 128 GB jest minimalną pojem-
nością, jaka powinna nas interesować. Pozwoli zainsta-
lować niezbędne aplikacje. Przy 256 GB powinniśmy już 
mieć pełen komfort. Pojemności 1 TB i powyżej ze wzglę-
du na duże koszty nośników są wyborem dla dużych 
firm, które komercyjnie zajmują się obróbką dźwięku.
 Rodzaj pamięci. Najbardziej popularne typy 

pamięci zainstalowane w dyskach SSD to MLC i TLC. 
Zalecamy wybieranie dysków z pamięcią typu MLC 
(Multi-Level Cell), która jest znacznie bardziej żywotna. 
Dodatkowo pozwala na przechowywanie większej ilości 
danych w każdej komórce pamięci.
 Rodzaj kontrolera. Kontroler odpowiada za lo-

giczne adresowanie komórek pamięci, operacje odczytu  
i zapisu, szyfrowanie danych i równomierne korzystanie  
z pamięci. Godne polecenia są dyski SSD oparte o kontro-
lery Intela, Marvella, Silicon Motion, Indilinxa i Samsunga.

Angelbird SSD2go PKT
Zewnętrzny dysk SSD, złącze USB 3.0 6 Gbit/s, zapis 300 MB/s, odczyt 450 MB/s, IOPS 
(zapis) 36 200, czas dostępu ~0,9 ms, MTBF > 2 mln h, ochrona przeciwprzeciążeniowa, 
TRIM, ECC, EMS, SMART, grubość 10,4 mm, trzy wersje kolorystyczne 
Cena:  256 GB – 891 zł
 512 GB – 1560 zł

Angelbird SSD wrk 
Wewnętrzny dysk SSD 2,5” do komputerów PC i Mac, pojemność 256 GB, złącze SATA 3 
6 Gb/s (zgodne z SATA 3.1), zapis 456 MB/s, odczyt 564 MB/s, IOPS (zapis) 76 000, kontroler 
Sillicon Motion 2246 EN, czas dostępu ~0,1 ms, MTBF > 2 mln h, MLC Flash, ochrona 
przeciwprzeciążeniowa, TRIM, ECC, EMS, SMART, NCQ, czujnik temperatury, 
obudowa anodyzowane aluminium, grubość 7 mm
Cena:  256 GB – 713 zł
 512 GB – 1293 zł
 1 TB – 2496 zł

          Angelbird AVpro
         Wewnętrzny dysk SSD do komputerów Mac, pojemność 500 GB, złącze SATA 3 6 Gb/s   
      (zgodne z SATA 3.1), zapis 456 MB/s (1 TB – 505 MB/s), odczyt 564 MB/s, IOPS (zapis) 
    76 000 (1 TB – 86 000), kontroler Sillicon Motion 2246EN, czas dostępu ~0,1 ms, 
MTBF > 2 mln h, MLC Flash, ochrona przeciwprzeciążeniowa, TRIM, ECC, EMS, SMART, NCQ, 
czujnik temperatury, obudowa anodyzowane aluminium, grubość 7 mm
Cena:  500 GB – 1337 zł
 1 TB – 2898 zł

Angelbird Wings MX2
Wewnętrzny dysk SSD, pojemność 1 TB, złącze PCIe Gen 2x2 PCIe SSD (kompatybilne z PCIe 
Gen 1x2), zapis 800 MB/s, odczyt 890 MB/s, MTBF > 2 mln h, Security Erase, AHCI 1/3/1, 
SARA 3.2, NCQ, TRIM, podświetlenie LED
Cena:  1 TB – 2898 zł

 Złącze. Dla dysków wewnętrznych w grę wchodzą PCIe oraz SATA 3  
o transferze 6 GB/s. W przypadku zewnętrznych dysków SSD należy brać pod 
uwagę tylko USB 3.0 lub USB C. Dzięki nim mamy pewność, że parametry  
i osiągi dysku zostaną w pełni wykorzystane.

Miarą trwałości dysków SSD jest liczba cyklów zapisu/odczytu danych. Ży-
wotność dysku możemy wydłużyć przez wyłączenie w systemie defragmen-
tacji i indeksowania plików. 

Jest jeszcze jedna kwestia, o której warto wiedzieć – zarządzanie pamię-
cią Flash. Podobnie jak w dyskach HDD pamięci typu Flash są w stanie zapi-
sywać tylko te komórki, które są puste. Jeśli w danej komórce są jakieś po-
zostałości po usuniętych plikach, system może pokazywać, że nic w niej nie 
ma, a mimo to kontroler przy zapisie będzie ją pomijał. Problem rozwiązuje 
funkcja TRIM, którą znajdziemy w większości nowoczesnych nośników SSD. 
Wysyła ona informacje z systemu operacyjnego do kontrolera dysku SSD  
o zwolnieniu danego sektora (np. poprzez usunięcie pliku, którego dane były 
w nim umieszczone). Dzięki temu kontroler wie, które bloki danych nie są już 
używane, i pozwala na ich nadpisanie. Pomaga to ustabilizować wydajność  
i kondycję dysku SSD z upływem czasu.

Mamy nadzieję, że z tymi informacjami uda się szybciej pracować nad 
kolejnymi utworami. I będzie to jeden z rzadkich przypadków, gdy szybkość  
nie wpłynie negatywnie na jakość.

Przemek Wiśniewski

*Porównanie HDD z SDD na podstawie testu z PCLab pclab.pl/art53297-9.html

Angelbird AV pro

Angelbird SSD2go PKT
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Pytanie zadawane setki razy: co poradzić 
początkującym gitarzystom, którzy chcą zostać 
gwiazdami, by nauczyli się grać?
W przypadku techniki chciałbym zwrócić uwagę na 
jedną rzecz: większość gitarzystów pracuje za szybko. 
Chcą wszystkiego natychmiast, nie zamierzają cze-
kać, aż będą gotowi albo do czegoś dojdą ciężką pracą. 
Dlatego radziłbym zwolnić, być cierpliwym, pozwolić 
sobie na stopniowe doskonalenie techniki. Bo jeśli od 
początku nie udoskonali się techniki, wywoła to wie-
le nerwów i problemów w przyszłości. A co do bycia 
gwiazdą – nie należy sobie zaprzątać tym głowy. Po-
wtarzanie „Kiedy będę sławny? Kiedy będę sławny?” 
nie ma sensu. Ważne, by cieszyć się grą i się nią bawić 
– to powinna być główna motywacja. Zatem cieszyć 
się grą, powoli, ale ciężko pracować i dać sobie czas 
na stopniowe rozwijanie umiejętności. I wtedy, jeśli 
zostanie się gwiazdą – świetnie. Jeśli nie – cały czas 
można cieszyć się grą.

Naukę należy zaczynać od akordów, czy polecasz jakieś 
inne ćwiczenia?
Jeśli ktoś zaczyna od zera, akordy są świetne. Z jednej 
strony umożliwiają wydobywanie ładnych dźwięków, co 
jest szybką nagrodą za ćwiczenie, a z drugiej pozwala-
ją uczyć się gry na piosenkach ulubionego zespołu. Jeśli 
jednak chce się podejść do grania od strony technicznej, 
trzeba robić to, co inni muzycy: uczyć się gam, arpeggiów, 
wszystkiego, co jest ważne dla rozwinięcia techniki. Ale 
znów: nie poprzestawać na samych ćwiczeniach. One nie 
są interesujące. 

Granie muzyki ma być nagrodą?
Właśnie. Nie można doprowadzić do sytuacji, w której 
myśli się: „No nie, znów muszę poćwiczyć na gitarze”. 
To zawsze ma być radość. Gdy przez krótki czas uczy-
łem gry na gitarze, zawsze starałem się znaleźć coś, co 
zaintryguje uczniów. Dlatego chcę podkreślić, że przed 
wszystkimi ćwiczeniami i rozwijaniem techniki powin-
na być myśl: „Nie mogę się doczekać, by wziąć instru-
ment do ręki”. I skupić się na melodii. By przyjemność 
z gry była większa, można dołożyć overdrive albo di-
stortion…

Akordy niealterowane 
O GAS, tłumieniu pamięci mięśniowej w imię rozwoju i sekrecie odnajdowania się  
w różnych sytuacjach muzycznych rozmawiamy z Tomem Quayle’em, jednym  
z najlepszych gitarzystów muzyki fusion

Tom Quayle sięgnął po gitarę za sprawą swoich rodziców, muzyków bluesowo-funkowych. 
Miał wtedy 15 lat i pod względem techniki chciał grać jak Steve Vai, Joe Satriani, 
The Shredders. Po kilku latach miał okres fusion, kiedy fascynowali go Scott Henderson, 
Allan Holdsworth. Po obronie dyplomu z jazzu przeżył wielką fascynację tym gatunkiem, 
a wraz z nim takimi gitarzystami jak Pat Metheny, Adam Rogers czy Allen Hinds. Jednak 
na tę chwilę najbardziej inspiruje go Tim Miller. 

Trzy okresy inspiracji

Uważasz, że efekty są godne polecenia początkującym?
Mogą być, choć potrafią też sprawić problem. Oczywi-
ście są znakomite, bo dają czadowy dźwięk, a przez 
to mnóstwo, mnóstwo radości. Z drugiej strony nie 
można myśleć tylko o efektach, o tym, co następne-
go powinno się kupić. To odwraca uwagę od muzyki  
i tego przede wszystkim powinien unikać początkujący 
gitarzysta. Należy myśleć o instrumencie, o muzyce… 
Dlatego radzę, by kupować tylko to, co rzeczywiście jest 
potrzebne.
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Jako młody gitarzysta nie cierpiałeś na GAS, czyli zespół 
posiadania sprzętu?
Nadal cierpię, jak chyba każdy gitarzysta. (śmiech) Dla-
tego zdaję sobie sprawę, że przestrzegając przed GAS, 
wychodzę na wielkiego hipokrytę. Ale warto podjąć pró-
bę uniknięcia GAS. Z drugiej strony kiedy byłem młody, 
graliśmy z kolegami na bardzo, ale to bardzo parszywie 
brzmiących sprzętach i nikomu to nie przeszkadzało. 
Wystarczyło nam, że graliśmy na gitarach. To było fajne,  
z tego czerpaliśmy radość.

Teraz pod względem sprzętu jest chyba łatwiej?
Z jednej strony tak. Rzeczywiście teraz można od począt-
ku brzmieć bardzo dobrze za całkiem rozsądne pieniądze. 
Z drugiej strony sytuacja początkującego gitarzysty jest 
szczególnie trudna, bo bardziej doświadczeni, lepiej gra-
jący koledzy mają jakiś sprzęt i mówią: „To jest to, czego 
potrzebujesz, by rewelacyjnie brzmieć”. A to nigdy nie 
działa w ten sposób. Umiejętności nie zależą od tego, ja-
ką kupi się gitarę, wzmacniacz, czy jakie pedały efektów. 
Zależą tylko od tego, ile się ćwiczy i jak się w to angażuje. 
To właśnie czyni nas lepszymi muzykami. Sam tak to so-
bie tłumaczę, ale rozumiem, że to trudne. Bardzo trudne. 
(śmiech)

Zatem odkładamy fajne zabawki, przynajmniej na 
chwilę, i koncentrujemy się na instrumencie 
i ćwiczeniach. Jak dużo czasu im poświęcasz?

>>

Kiedy byłem młody i miałem wizję, by zostać gitarzystą, przez 3–4 lata 
ćwiczyłem po 6–7 godzin dziennie. Przy okazji doprowadzałem rodziców do 
szewskiej pasji, bo ciągle ćwiczyłem to samo. Teraz jestem szczęściarzem, 
bo gram na gitarze zawodowo, więc mogę spędzać ogromną większość dnia 
z instrumentem w ręku. Dlatego ćwiczeniem jest po prostu gra. Mam mnó-
stwo czasu, by grać, słuchać i myśleć…

Myśleć?
Jestem zafascynowany teorią i całkiem dobrze wychodzi mi nauka podczas 
słuchania muzyki. Wtedy przychodzą mi do głowy pomysły muzyczne, które 
odnajduję na gryfie.

Czyli zanim coś zagrasz, wyobrażasz to sobie?
Tak, to działa na każdym instrumencie, a szczególnie na gitarze, ponieważ 
jest bardzo wzrokowym instrumentem. I angażuje pamięć mięśni. Improwi-
zuję do wszystkiego, co gram, i palce są przyzwyczajone do pewnych układów, 

Znakomity brytyjski gitarzysta muzyki fusion odwiedził Kraków, Łódź, Warszawę  
i Wrocław, by podzielić się doświadczeniem i zaprezentować w akcji sprzęt Laneya, którego 
używa na co dzień. Spotkania z gitarzystami zostały podzielone na dwie części. W cyklu 
Master Class, które odbyły się między innymi w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej  
i Jazzu im. K. Komedy w Warszawie oraz Guitarmanic w Krakowie, opowiadał o swojej  
filozofii gry na instrumencie, grał i odpowiadał na mnóstwo pytań gitarzystów. Drugą część 
stanowiły koncerty, podczas których można było pojammować z mistrzem. Z okazji  
skorzystali nie tylko gitarzyści, ale też basiści i perkusiści. Wyręczali partnerujący  
Quayle’owi w trasie po Polsce zespół Voda w składzie Radek Kopeć (gitara i śpiew), Michał 
Marzec (bas; został endorserem Laneya), Piotr Skrzyński (perkusja). Uczestnicy jammowania, 
którzy dostali najwięcej braw, dostali combo gitarowe Laney LX20, a najlepszy gitarzysta 
dostał bilet na koncert Black Sabbath. Ale od nagród rzeczowych nie mniejszą atrakcją było 
samo jammowanie. W końcu nieczęsto można pograć na scenie z gitarzystą tej klasy, co 
Tom Quayle.Na wrzesień lub październik planowana jest wizyta brytyjskiego muzyka  
w kolejnych czterech miastach. Podobnie jak poprzednio wstęp będzie bezpłatny.  
O szczegółach poinformujemy w kolejnym numerze AudioPlaya.

Tom Quayle w Polsce 
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bo wykonują je tysiące razy. By się czegoś nauczyć, trzeba  
z tym zerwać. Duża część moich ćwiczeń polega na pró-
bach stworzenia nowych słów w moim języku muzycz-
nym. To trudne, bo w trakcie grania ma się tendencję do 
robienia rzeczy, do których palce są przyzwyczajone.

Zdarza ci się znaleźć nową wersję wykonania utworu 
na scenie?
To zależy od zespołu, z jakim gram, ale czasem się zdarza 
i jest jedną z najprzyjemniejszych rzeczy w improwizowa-
nej muzyce. Gram standard jazzowy i jest pewna sponta-
niczność wykonania, podczas której mogę pójść komplet-
nie gdzie indziej. I jedną z przyjemnych rzeczy jest to, że 
nie trzeba się wcześniej spotykać, by coś zaaranżować. To 
dzieje się na bieżąco. Z dobrymi muzykami, publicznością 
uzyskujemy to organiczne rozwijanie muzyki, które jest 
tak ekscytujące. To jest to, co najbardziej lubię w impro-
wizacjach – nigdy do końca nie wiadomo, co się wydarzy. 
Bardzo lubię emocje, które im towarzyszą.

Ale te wędrówki mają podbudowę teoretyczną, bo 
musisz wiedzieć, dokąd iść.
Oczywiście, bo to jest język. Jak byśmy rozmawiali, gdy-
byśmy nie znali słów? Na początku ubiegłego dziesię-
ciolecia, kiedy uczyłem się gry na gitarze, „teoria” była 
słowem przeklętym. Krążyła za to taka teoria: jeśli znasz 
teorię, nie będziesz umiał grać ze słuchu. Żaden saksofo-
nista czy pianista nie wpadnie na to, by coś takiego powie-
dzieć. Z jakiegoś powodu to domena gitarzystów. Jednak 

Tom Quayle gra na przestrojonej gitarze, czyli nastrojonej kwartowo. Dwie dolne struny są 
podwyższone o pół tonu, więc zamiast H mamy C, a zamiast E – F. Quayle nie traktuje 
harmonii muzycznej jako nauki poszczególnych gam durowych i molowych. Patrzy na 
harmonię nie skalami, ale bardziej interwałami – dźwiękami, z których zbudowany jest 
akord. Podstawowy durowy czy molowy składa się z prymy, tercji i kwinty. Gdy Quayle 
zaczyna improwizować, myśli o dźwiękach nie skalami tylko interwałami, dźwiękami 
harmonicznymi poszczególnego akordu. Grając dwa, trzy dźwięki przesunięte oktawę 
w górę lub w dół, potrafi zbudować wspaniałą dynamikę i wstęp do mistrzowskiej 
improwizacji, która zawsze jest wypełniona bogatą melodyką. Taka wiedza dla młodych 
adeptów jest niezwykle cenna, bo często skupiają się oni na wielogodzinnym ćwiczeniu 
gam i skal, które bez melodii stają się w improwizacji tylko pustymi dźwiękami. 
Oczywiście jest wiele szkół gry na gitarze. Poziom zaprezentowany przez brytyjskiego 
wirtuoza świadczy, że jego metoda znakomicie sprawdza się w praktyce. Może dlatego 
lekcje sprzedawane przez niego na płytach DVD cieszą się takim powodzeniem.

Filozofia gry na gitarze

otaczali mnie ludzie, którzy czuli do muzyki to samo, co 
ja. Po drugie, mogłem grać z nimi codziennie i to godzi-
nami. Jeśli nie pójdzie się do szkoły muzycznej, może być 
trudno o takie towarzystwo. A to doświadczenie muzycz-
ne ukształtowało mnie jako muzyka i jestem pewien, że 
wystarczy na resztę życia. Teraz spotykam ludzi, z którymi 
kiedyś grałem, i to jest świetne. 

Zatem zachęcasz do studiowania teorii od początku gry 
na instrumencie?
Dziś myślę, że teoria jest równie ważna, jak praktyka. Po-
nieważ jedno trzeba wiedzieć: niealterowane skale pasują 
do niealterowanych akordów. Warto mieć te wszystkie 
strzępy informacji i umieć je zastosować na instrumencie, 
gdy przychodzi do grania w rzeczywistych sytuacjach mu-
zycznych.

Rozmawiali Katarzyna Miłek i Dariusz J. Michalski

teraz wielu gitarzystów wraca do nauki zależności między 
akordami a partyturą, co daje harmonia i jak działa muzy-
ka. To znakomita rzecz, bo wzbogaca język muzyczny. Jeśli 
chcesz się wyrazić w określony sposób, musisz wiedzieć, 
co to jest akord alterowany, jaką skalę do niego zagrać, 
jak do zwykłego trójdźwięku dołożyć sekstę, septymę czy 
nonę. To jest dobra i bardzo potrzebna wiedza dla każde-
go muzyka, który chce improwizować. Nie wiem, w czym 
miałoby zaszkodzić jej posiadanie.

Masz ją, bo w szkole muzycznej w Leeds łączyłeś 
praktykę z teorią. 
Tak, to był bardzo dobry koledż muzyczny, a uczęszcza-
nie do niego miało dwie fantastyczne zalety. Po pierwsze, 



lipiec–sierpień 2016 47 audioplay

P

źr
ód

ło
: C

la
vi

a 
<X

X
>

Przed takim problemem staje każdy gitarzysta, bez 
względu na stopień zaawansowania. Niezależnie od 
tego czy dopiero łapiemy swoje pierwsze akordy na gi-
tarze, czy też potrafimy zagrać kosmiczne solówki, ten 
dylemat wraca jak bumerang chociażby z powodu regu-
larnej wymiany strun, która dla każdego gitarzysty po-
winna być obowiązkiem, a dla niektórych niestety jest 
rzadkością – kiedy jakaś struna pęknie albo już są tak 
brudne i pordzewiałe, że nie ma się ochoty na wzięcie 
instrumentu do ręki. Ale o tym później.

Sam osobiście gram na gitarze już kilka lat i nadal 
szukam. Sprawdzam, gram przez kilka miesięcy na stru-
nach danej marki i kiedy wydaje się, że coś znalazłem, 
znajduję coś nowego. Sam lub z pomocą kolegów, którzy 
„niechcący” zaprezentują inne struny, i tak w koło Ma-
cieju. A wydawać by się mogło, że to tylko kawałek dru-
tu… Ale to właśnie ten drut ma bardzo duże znaczenie 
dla ostatecznego brzmienia całej tej układanki, na którą 
składają się instrument, wzmacniacz, kolumny, kable, 
zasilanie, efekty, pickupy, no i ręce. Tylko jakie struny wy-
brać? Ogólne rozważania odniesiemy do konkretu strun 
Rotosounda, który ma tak szeroką ofertę, że mogliby-
śmy w niej znaleźć nawet struny do cytr, klawesynów  
i fortepianów. Skupimy się jednak na gitarze elektrycznej.

Materiał na sukces
Pierwsze, co się rzuca w oczy, kiedy się stoi przed półką 
ze strunami w sklepie albo przegląda dział ze strunami 
na witrynie internetowej sklepu, to mnogość różnych 
marek oraz kolorowych opakowań. Na nich znajdujemy 
informacje, z czego są wykonane oraz jakiej grubości 
struny kupujemy. Właśnie: materiał oraz grubość. 

Ze względu na wykorzystane materiały struny dzie-
limy na:

1. Struny z owijką stalową 
    (np. Rotosound British Steels – oznaczenie BS);
2. Struny z owijką niklowaną 
    (np. Rotosound Rotos – oznaczenie R);
3. Struny z owijką niklową 
    (np. Rotosound Pure Nickels – oznaczenie PN).
Struny z owijką stalową mają zdecydowanie najja-

śniejsze i najbardziej przejrzyste brzmienie spośród całej 
trójki. Dodatkowo dłużej zachowują świeżość i są bardzo 
wytrzymałe. Niestety, ich twardość może odbijać się na 
szybszym zużyciu progów w gitarze. Przy okazji stano-
wią naturalny wybór dla osób z alergią na nikiel. Struny  
z owijką niklową są po drugiej stronie barykady. Dają 
zdecydowanie cieplejsze i głębsze brzmienie. Struny  

Strunniczy przegląd możliwości
Stalowe, niklowe, niklowane, powlekane, miękkie, twarde, z rdzeniem  
heksagonalnym, okrągłym, owijką okrągłą, szlifowaną lub pasowaną… Gdyby  
gitarzyści nie kochali swoich elektrycznych instrumentów, graliby na przykład  
na fletach prostych. I mieliby prościej, bo nie trzeba byłoby co jakiś czas dobierać strun

Rotosound

z owijką niklowaną można postawić pomiędzy stalo-
wymi i niklowymi. Są one również najpopularniejszymi 
strunami na rynku.

Warto wspomnieć, że dostępne są również specjal-
ne, powlekane struny, które bardzo długo zachowują 
świeżość. Oczywiście jak to w życiu bywa – są zwolennicy 
i przeciwnicy takich strun. Zwolennicy chwalą je m.in. za 
to, że potrafią miesiącami zachować walory brzmienio-
we i są łatwiejsze w utrzymaniu. Przeciwnicy natomiast 
będą je krytykować za ciut ubogą „górkę” oraz „czucie” 
tych strun pod palcami – są bardziej śliskie niż niepowle-
kane. Kwestia sprawdzenia, co nam podpasuje.

Teraz kilka słów o owijkach. Wyróżniamy dwa 
główne rodzaje owijek, jakie stosują producenci strun: 
okrągła (roundwound) oraz płaska (flatwound). Najpo-
pularniejsze są struny z owijką typu roundwound, któ-
re zapewniają największą selektywność i dźwięczność 
brzmienia. Niestety, okrągła owijka wpływa na szybsze 
zużywanie się progów, a same struny szybko tracą ży-
wotność z powodu zanieczyszczeń, które dostają się 
pomiędzy ich szczeliny. Struny z owijką flatwound (np. 
Rotosound Top Tape RS200) są zdecydowanie bardziej 
matowe i cieplejsze brzmieniowo, ale dzięki płaskiemu 
wykończeniu mniej oddziałują na progi, wolniej się bru-
dzą oraz nie słychać tak bardzo przesuwania palców po 
strunach, dzięki czemu takie struny są wybierane do 
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Zaczynamy minicykl artykułów na temat doboru strun do gitary. W kolejnych wydaniach 
opiszemy struny do gitar basowych oraz do gitar klasycznych i akustycznych.

Cieńsze struny = jaśniejsze brzmienie, ostry bas, większy pazur, szybki atak, łatwiejsze 
podciąganie, czulsze na artykulację. Grubsze struny = ciepłe, okrągłe brzmienie, grubsze 
ziarno brzmieniowe, gorszy atak, „wolniejsze”, słabiej reagują na artykulację.
Dla osób początkujących polecamy struny cieńsze, aby stopniowo wyrabiać pewność 
docisku, podciągania i wibrowania. Poza tym praktycznie w każdej nowej (w miarę 
standardowej gitarze – nie mam tutaj na myśli gitar lutniczych, czy siedmio- i więcej 
strunowych monstrów) zamontowane są cienkie struny. A potem, z biegiem czasu, 
zabawa się zaczyna.

Cieńsze struny sprawiają, że na gitarze gra się miękko. Im grubsze struny, tym więcej siły 
musimy zużyć do przyciskania strun do gryfu, podciągania i wibrowania, a samo wrażenie 
miękkości w grze zanika. No chyba, że obniżymy strój gitary. Wtedy i na grubszych będzie 
miękko. Oczywiście wszystko to kwestia przyzwyczajenia i wyćwiczenia ręki.

>>
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gitarzystów jazzowych. Uniwersalny podział wygląda 
następująco: struny wiolinowe (E1, B2, G3) są bez owij-
ki, a struny basowe (D4, A5, E6) są z owijką. W niektó-
rych kompletach grubszych strun można się spotkać ze 
struną G w owijce. 

Rozmiar ma znaczenie
Jeśli weźmiemy do ręki pierwsze z brzegu struny, z re-
guły wyróżniona na nim jest jedna liczba, np. 9, 10, 11 
etc. Dodatkowo znajdziemy tam rozpiskę, która będzie 
wyglądać następująco (lub podobnie): 10-13-17-30w
-42w-52w lub 1st-.010, 2nd-.013, 3rd-.017, 4th-.030, 
5th-.042, 6th-.052. Jak to czytać? Przedstawione licz-
by oznaczają grubości poszczególnych strun, wyrażone  
w ułamku cala. Z reguły jest tak, że komplety strun nazy-
wa się od grubości pierwszej, najcieńszej struny (E1). Za-
tem jeśli na opakowaniu widzimy 9 lub 09 lub .009 to wie-
my, że mamy do czynienia z „dziewiątkami”(Rotosound 
R9), jeśli zaś na opakowaniu jest 10 lub .010 to wówczas są 
to „dziesiątki” (R10) no i analogicznie przy wyższych nu-
merach „jedenastki” (Rotosound R11), „dwunastki” (Ro-
tosound R12) itd. Należy pamiętać, że z grubością pierw-
szej struny rośnie grubość kolejnych. Czasem również 
komplety strun opisuje się rozmiarami skrajnych strun, 
tj. E1 i E6, czyli np. 9-42, 10-52, 12-54 itd. Producenci rów-
nież mają w ofercie specjalne zestawy strun, przeznaczo-
ne do niższego strojenia gitary, jak np. struny Rotosound 
Darkzones DZ10 lub też Rotosound MAS11, dedykowane 
do strojów drop: struna E6 obniżona jest o cały ton w dół  
w stosunku do strojenia całej gitary. 

Rozmiary kompletów strun do gitar elektrycznych 
określa się również angielskim nazewnictwem (na 

przykładzie marki Rotosound, jednak pokrywa się to  
z większością strun innych producentów, dostępnych na 
rynku):

Extra Light: 8-11-14-22w-30w-38w
Super Light: 9-11-16-24w-32w-42w
Hybrid Light: 9-11-16-26w-36w-46w
Regular: 10-13-17-26w-36w-46w
Hybrid: 10-13-17-30w-42w-52w
Medium: 11-14-18-28w-38w-48w
Medium Heavy: 12-16-24w-32w-42w-52w
Heavy: 13-17-26w-34w-44w-54w

Jak widać – wybór odpowiednich strun to nie jest taki 
prosty proces, jakby się mogło wydawać. Mam nadzieję, 
że powyższe informacje pozwolą zrozumieć, jak ważny 
dla brzmienia jest wybór odpowiednich strun. Nawet naj-
lepszy instrument nie zabrzmi dobrze bez właściwych.

Pamiętajmy, aby przy wyborze strun zwracać również uwagę na to, do jakiej gitary 
chcemy je zamontować. Istotne tutaj są: drewno, z jakiego jest wykonana gitara, pickupy, 
sustain (wybrzmiewanie), ogólna charakterystyka brzmieniowa gitary (np. brzmieniowo 
jest ciemna jak les paul lub jasna jak telecaster). Na przykład jeśli chcemy swojemu 
stratowi dodać więcej dołu, wyposażmy go w zestaw z grubszymi strunami basowymi. 
I zdecydowanie nie mam tutaj na myśli strun stalowych.

Struny do gitary elektrycznej to nie tylko komplety sześciostrunowe. 
Producenci strun dostosowują się do rynku. Wychodząc naprzeciw klientom 
i ich potrzebom, oferują struny do gitar siedmiostrunowych, jak np. Rotosound R9-7, R10-7, 
R11-7; do gitar ośmiostrunowych, jak np. Rotosound R10-8; czy też do gitar 
dwunastostrunowych, jak np. Rotosound R30EL, R30SL.
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Rotosound Pure Nickels PN10
Czysty nikiel charakteryzujący się ciemną 
barwą. Ponieważ producent nie wie, czy grał 
na nich ktoś wart wzmianki, przed każdym 
kupującym pojawia się wielka szansa.
Cena: 40,40 zł

Rotosound Top Tape RS200
Struny ze stalowym rdzeniem owinięte 
stalową taśmą, dzięki czemu nie słychać tak 
przesuwania palców po strunach. Znakomite 
do jazzu, fusion i grania w studiu.
Cena: 54,60 zł

szarpnij strunę

A na koniec, tak dla przypomnienia, jak sami możemy pomóc żyć stru-
nom jak najdłużej:

1. Przed każdym graniem myjemy ręce, a po skończeniu przecieramy stru-
ny (od spodu również) suchą i czystą ściereczką. Niestety struny niezbyt do-
brze znoszą pot i brud…

2. Przy każdej wymianie strun czyścimy podstrunnicę – są do tego spe-
cjalne preparaty. Kremu nawilżającego nie polecam.

3. Przed założeniem nowego kompletu strun sprawdzamy wykoń-
czenia siodełek w mostku, czy nie ma ostrych krawędzi, które mogłyby  

Rotosound British Steels BS11
Czysta stal, którą słychać między innymi 
na „Are You Experienced” The Jimi Hendrix 
Experience, „Out of the blue” Electric 
Light Orchestry czy „A night at the opera” 
Queenu. Struny idealne dla alergików.
Cena: 34,90 zł

Rotosound Roto Yellows R10
Struny niklowane produkowane od z górą 
50 lat. W opakowaniu jest dodatkowa 
struna E1. Słychać je między innymi na 
„Definately Maybe” Oasisu, „Erotic Cakes” 
Guthrie Govana czy „Right words rights 
thoughts right action” Franza Ferdinanda.
Cena: 29,80 zł

Przykłady z życia

powodować zrywanie strun w tym miejscu. Takie 
wyżłobienia pojawiają się przy strunach z okrągłą 
owijką.

4. Gdy zakładamy nowe komplety, pamiętajmy, 
że struna potrzebuje chwili na stabilizację stroju. 
Dlatego warto ją naprężyć poprzez delikatne odcią-
gnięcie jej od gitary, a następnie ponownie sprawdzić 
strojenie.

Przemek Wiśniewski
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ŻŻeby nagrać gitarę oprócz gitary i gitarzysty potrzebujemy: 
 interfejsu, do którego podłączamy gitarę, 
 kabla USB, którym łączymy interfejs z komputerem,
  kabla jack-jack, którym połączymy gitarę z interfejsem,
 programu rejestrującego ścieżkę gitary.
Wydaje się, że to sporo rzeczy, ale kabel USB jest doda-
wany zawsze do interfejsu. W zestawie jest zazwyczaj 
także oprogramowanie do rejestracji. Na przykład wraz 
interfejsem PreSonus AudioBox USB dostajemy za-
awansowany i nowoczesny DAW Studio One 3 w wersji 
Artist, a M-Track Plus II ma aż dwa programy: Ableton 
Live Lite oraz Cubase LE. Do tego jest dodawany pakiet 
wtyczek Waves. Jeśli mamy własny program do reje-
stracji, też nie powinno być problemu z jego wykorzy-
staniem.

Interfejs podpinamy kablem USB do komputera, co 
zapewnia i połączenie, i zasilanie (ryc. 1). Jeśli mamy 
nowy system, sterowniki nie będą potrzebne i sprzęt 
zostanie automatycznie wykryty. W tym momencie 
karta muzyczna w komputerze przestaje działać, bo jej 
funkcję przejmuje interfejs. Jeśli chcemy słuchać mu-
zyki z komputera, musimy podłączyć sprzęt pod jego 
wejście liniowe.

Chwilowo jednak nie chcemy słuchać, ponieważ 
chcemy nagrywać. Z podpiętym interfejsem urucha-
miamy program do rejestracji, który nazwijmy DAW-
-em. DAW powinien sam wykryć interfejs. Jeśli tego 
nie zrobi, wybieramy go z menu. W Studio One 3 za-
glądamy do Konfiguracji audio (ryc. 2) i tam wskazuje-
my urządzenie. Zwracamy jeszcze uwagę na latencję, 
czyli opóźnienie sygnału. Akurat w prezentowanym 
przykładzie latencja wejściowa i wyjściowa jest około  

Nagrywanie dla opornych
Często wtyczka wpięta w piec jest jedynym połączeniem gitarzysty  
z elektronicznym światem. Dla niego „zagrać” i „nagrać” nie jest  
kosmetyczną kwestią jednej litery, ale wywróceniem fundamentów  
myślenia o muzyce. A przecież to takie proste!

 Interfejs M-Audio M-Track Plus II został zaprojektowany tak, by oszczędzać baterię note-
booka, z którego jest zasilany przez złącze USB. Przy tym gwarantuje studyjną jakość  
nagrywanego dźwięku:  24 bity/96 kHz. Sygnał dostarczany jest przez wejście combo 
XLR+1/4”. W podróży przydaje się niewielki rozmiar, waga wynosząca 1 kg i odporna  
obudowa. Współpracuje z systemami operacyjnymi: Windows 7, Windows 8,  
Windows 10 (PC) i OS X 10.7.5; OS X 10.8; OS X 10.9 (Mac).
Cena: 599 zł

Na start

Nagrywanie na telefonie jest jeszcze prostsze, o ile mamy iPhone’a. Wystarczy 
interfejs i zainstalowany AmpliTube, który w odróżnieniu od wersji na Androida 
ma opcję rejestracji dźwięku. Po podłączeniu gitary do interfejsu (na przykład jednego 
z IK Multimedia iRig), a interfejsu do telefonu, wystarczy nacisnąć przycisk Record 
w aplikacji i nagrywać.

Wersja na telefon

1. Podpięcie interfejsu do komputera USB za pomocą kabla 
dołożonego do interfejsu.

2. Instalacja i konfiguracja programu do rejestracji dźwięku wraz z wyszukaniem
w nim interfejsu, jeśli nie został automatycznie wykryty.

3. Podłączenie gitary do interfejsu.
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szarpnij strunę

15 ms. To wartość graniczna. Przy 
wyższej latencji zmieniamy prób-
kowanie na niższe, na przykład  
z 512 na 256. Procesor komputera 
będzie się musiał bardziej spocić, 
ale latencja spadnie. Wskazujemy 
także jakość (w przykładzie 32 bi-
ty) i miejsce, gdzie mają być zapi-
sywane ścieżki.

Mamy zainstalowany interfejs, 
więc podpinamy do niego gitarę 
kablem jack-jack (ryc. 3). Z reguły  
interfejsy mają wejście liniowe lub 
combo (jack z XLR). To ostatnie 
umożliwia podłączenie także mi-
krofonu. Ponieważ miało być pro-
sto, w tym momencie kończymy te-
mat mikrofonów. Nagrywanie przez 
nie jest bardziej skomplikowane. 

Po podpięciu gitary jeszcze jej nie 
słychać. Zakładamy ścieżkę, usta-
wiamy zapis ścieżki, włączmy moni-
toring i ustawiamy odsłuch ścieżki. 
W wersji dla początkujących gramy  
i wszystko już się zapisuje w DAW-ie. 
Przy zapisie możemy wybrać format: 
wav, mp3 lub mnóstwo innych.

>>

Jeśli samo nagrywanie to za mało, warto poeksperymentować z dźwiękiem. 
Przed rozpoczęciem nagrywania można podpiąć do DAW-a wtyczkę brzmieniową 
(np. AmpliTube’a), dzięki której zmieniamy wzmacniacz, kolumny, mikrofony czy efekty. 
Jeśli mamy M-Audio M-Tracka, dzięki pokrętłu Direct–USB (ryc. 4) możemy regulować, 
czy chcemy słyszeć czystą gitarę, sygnał zmodyfikowany efektami czy pół na pół. 

Zmień brzmienie 

4. Regulacja źródła 
sygnału pokrętłem 
Direct–USB. Dzięki 
temu możemy 
słuchać sygnału 
czystego,

fo
t.

 P
rz

em
ek

 W
iś

ni
ew

sk
i

A właściwie po co nagrywać? Przede wszystkim dla siebie. Każdy do-
świadczony gitarzysta przyznaje, że odsłuchanie zagranego utworu jest 
najlepszym sposobem, by wyłapać błędy i je wyeliminować. Pozwoli nie 
tylko poprawić naszą grę, ale także popracować nad aranżacją. Korzyści 
duże, a sama operacja podłączenia gitary do komputera trwa kilka mi-
nut. Dużo dłużej powstawał ten tekst.

Przemek Wiśniewski

Pobierz bezpłatnie najnowsze e-wydanie audioplay

audioplay
AudioPlay na twoim smartfonie i tablecie z systemem Android.
Pobierz BEZPŁATNIE aplikację z Google Play lub App Store.

www.audioplay.audiostacja.pl
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Kontroler wagi ciężkiej
Poprawianie czegoś bardzo dobrego jest trudne, 
ale Akai spróbowało się przeskoczyć.  
Z powodzeniem

uderz w klawisz

Seria kontrolerów MPD 
od Akai Professional 
doczekała się niedawno 
drugiej odsłony. Urządze-
nia te od zawsze cieszyły 
się dużą popularnością wśród 
użytkowników ceniących sobie 
jakość wykonania i wytrzyma-
łość, które u tego producenta za-
wsze stały na bardzo wysokim po- 
ziomie. Oryginalne MPD były już  
w zasadzie idealne. Do dziś można je 
dostrzec w wielu studiach czy setupach 
do występów na żywo, między innymi  
z tego względu, że są zbudowane jak czołgi 
i doskonale spełniają swoją rolę. Akai stanęło 
zatem przed sporym wyzwaniem: jak ulepszyć 
coś, co jest kompletne i działa? A przede wszyst-
kim po co? Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania, 
wziąłem do testu Akai MPD 232. Przekonajmy się, 
jak wyszło drugie podejście do tematu MPD.

Po wzięciu 232 do ręki da się poczuć, że jest on przy-
jemnie ciężki. Robi wrażenie porządnego kawałka sprzę-
tu. Od wersji pierwszej różni się rozmieszczeniem kon-
trolerów oraz grubością całego urządzenia. MPD 232 jest 
cieńszy, dzięki czemu łatwiej jest go ze sobą gdziekolwiek 
zabrać. Zmiana zdecydowanie na plus. Gdy zobaczyłem, 
że testowany kontroler jest wyposażony w 32-krokowy 
sekwencer, uśmiech zagościł na mojej twarzy. Twórcy 
muzyki elektronicznej z radością witają każdy dodatkowy 
sekwencer. Ten w MPD 232 jest prosty w obsłudze, ale ma 
też sporo parametrów, które możemy sobie zaprogramo-
wać. Może on być synchronizowany z zegarem wewnętrz-
nym MPD lub zewnętrznym, który dostarczamy do urzą-
dzenia przez MIDI. Możemy na przykład zsynchronizować 
tempo sekwencera z naszym DAW-em, aby wykorzystać 
hardware’owy workflow i ułożyć sobie bębny lub bas  
inaczej, niż nagrywając je na żywo czy dłubiąc godzinami 
w piano rollu. 

Jednak sekwencer jest jedynie dodatkiem do znakomi-
tego kontrolera MIDI. Kontrolera wyposażonego w 4 ban-
ki 16 padów, 3 banki po 8 niekończących się enkoderów,  
8 suwaków i 8 przycisków. Imponuje liczba kontrolerów, ja-
ką możemy zaprogramować i przypisać do dowolnych pa-
rametrów sterowanej wtyczki, syntezatora czy drum-ma-
szyny. Co najważniejsze, MPD 232 ma wbudowaną pamięć 

ustawień,  
w której może-

my zapisywać wcze-
śniej przygotowane sceny. 

Każdy pad, każdy suwak, enkoder czy 
przycisk ma szereg programowalnych para-

metrów, takich jak kanał MIDI, na którym wysyła 
komunikaty CC, ich rodzaj i zakres. Przyciski i pady mogą 
działać w trybie on/off, co oznacza, że możemy ich użyć 
na więcej sposobów, niż na pierwszy rzut oka mogłoby 
się wydawać. Możemy mieć wpływ nawet na takie rze-
czy jak krzywa dynamiki czy kolor podświetlenia padów! 
Warto tutaj wspomnieć o tym, że MPD 232 może działać 
samodzielnie. Wystarczy podłączyć zasilanie i wczytać 
preset, by z miejsca móc sterować naszym zewnętrznym 
sprzętem podłączonym do MPD przez MIDI, bez użycia 
komputera.

Jak dotąd same zalety. Dla początkującego produ-
centa MPD posłuży jako kontroler do DAW-u, jednak 
wraz z upływem czasu i ekspansją studyjnego hardwa-
re’owego inwentarza MPD przyda się też jako kontroler 
do zewnętrznych urządzeń takich jak syntezatory czy 
automaty perkusyjne, upraszczając chociażby obsługę 
sprzętu na scenie. I to nie tylko jednego urządzenia, bo 
jeżeli podłączymy kilka instrumentów łańcuchu MIDI, 
z powodzeniem możemy sterować wszystkimi na od-
dzielnych kanałach. Dajmy na to syntezator basowy 
na kanale pierwszym, maszyna perkusyjna na drugim, 
sampler na kolejnym. Ciężko zliczyć wszystkie kombi-
nacje, jakie są możliwe. Tutaj ogranicza nas już tylko 
fantazja. W czasach, w których wybór produktów na 
rynku może przytłaczać, warto postawić na sprawdzo-
ny, markowy sprzęt, jakim z całą pewnością jest Akai 
MPD 232. Mogę z przekonaniem stwierdzić, że to naj-
lepszy wybór.

Mikołaj Dygasiewicz

Akai MPD 232



lipiec–sierpień 2016 53 audioplay

O

Uczta 
na sześć fortepianów

Seria instrumentów Nord Piano zawsze była nieco w cieniu swojego starszego brata 
Nord Stage’a, podobnie zresztą jak Nord Electro. W końcu lepiej mieć wszystko  

w jednym, a Nord Stage ma zarówno sekcję organową (Electro), jak  
i fortepianową (Piano). Czy w takim razie Nord Piano ma w ogóle sens?

Odpowiedź brzmi, jakżeby inaczej: „To zależy”. Jeśli 
zależy nam na jak najszerszej palecie barw, pełnej 
uniwersalności i dodatkowych funkcjach przydatnych 
zarówno na scenie, jak i w studiu, wtedy pomyślimy 
raczej o Nord Stage’u. Jeśli jednak naszą domeną są 
brzmienia fortepianowe (choć, jak się zaraz okaże, nie 
tylko), przyjrzyjmy się Nord Piano. Zróbmy to tym bar-
dziej, że jest ku temu dobra okazja – na rynek wkracza 
jego trzecia odsłona.

Siła wirtualnych młotków
Fortepian to skomplikowany instrument nie tylko ze 
względu na budowę. Jego dźwięk jest tak bogaty i pełen 
niuansów, że bardzo trudno zastąpić go cyfrowym odpo-
wiednikiem. Oczywiście samplowane piana są na rynku 
od lat i w bardzo wielu przypadkach dają radę, ale praw-
dziwych pianistów, czyli takich, którzy wychowali się na 
oryginale, bardzo trudno zadowolić. Wbrew pozorom spo-
sób gry na klawiaturze fortepianowej w ogromnym stop-
niu wpływa na dźwięk, nie tylko na głośność, ale również 
na barwę. Ten właśnie aspekt jest bodaj najtrudniejszy do 
wirtualnego odwzorowania za pomocą sampli – w końcu 
nagrać dobre próbki może niemal każdy, ale połączyć je 
odpowiednio z pracą klawiatury już nie.

Nord Piano 3 wprowadza spo-
re usprawnienia w tym elemencie. 
Do instrumentu zaprojektowano 
całkiem nową klawiaturę wypo-
sażoną w Virtual Hammer Action 
Technology. Pod tą groźnie brzmiącą 
nazwą ukrywa się kilka ciekawych 
rozwiązań. Przede wszystkim każdy 
klawisz wyposażony jest w trzy czuj-
niki, które „obserwują” tak ruch, jak  
i położenie klawisza. W połączeniu  
z odpowiednim oprogramowaniem 
instrument przybliża wrażenia z gry 
do akustycznego fortepianu w stop-
niu dotąd nieosiągalnym: umożliwia 
na przykład wykonywanie bardzo 
szybkich repetycji (powtarzania jed-
nego dźwięku) bez konieczności po-
wrotu klawisza do górnej (spoczynko-
wej) pozycji, co przecież nie zdarza się 
także w przypadku oryginału. Oczy-
wiście instrument w pełni zachowuje 
reakcję na dynamikę gry, więc repety-
cje są niezwykle autentyczne.

Nord Piano 3

Sekcja Piano. Charakteryzuje się 
czterema krzywymi dynamiki, 
dynamicznym odgłosem potrójnego 
pedału ekspresji, zaawansowanym rezo-
nansem strun (Gen 2) i miękkim 
zwalnianiem.

>>
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Drugą ważną i interesującą cechą nowej klawiatury 
jest możliwość grania niezwykle cicho, gdy klawisz jest 
półwciśnięty, co znowu możliwe jest w prawdziwym 
fortepianie. Jako bonus firma podkreśla, że nowa kla-
wiatura jest precyzyjnie skalibrowana w całym zakresie, 
a jej „czucie” niezwykle zbliża się do najprawdziwszych 
klasycznych fortepianów.

Tylko w Piano 
Tyle mechanika, ale elektronika nie została porzu-
cona i też jest bardzo ulepszona. Na początek za-
wartość dźwiękowa, a raczej miejsce, gdzie ją prze-
chowujemy. Nord Piano 3 wyposażony jest w pamięć  
o wielkości 1 GB. To dużo, gdy weźmiemy pod uwa-
gę unikatowy algorytm Norda w upakowywaniu 
danych. Instrument jest dostarczany ze specjalną 
biblioteką przygotowaną do Nord Piano, a znajdzie-
my w niej 6 fortepianów koncertowych, 5 pianin,  
11 pian elektrycznych, klawinet i klawesyn. Dzięki więk-
szej pamięci można było poszaleć z możliwościami 
brzmieniowymi i tak w przypadku fortepianu i pianina 
mamy do dyspozycji Advanced String Resonance, czy-
li dźwięki, jakie powstają przy graniu na instrumencie  

z wciśniętymi niektórymi klawiszami. Nord Piano 3 
wiernie odwzorowuje powstające wtedy harmoniczne, 
wynikające z rezonansu strun, gdzie podniesione są tłu-
miki. Kolejną unikatową funkcją jest Soft Release, czyli 
zmiana końcówki dźwięku w zależności od prędkości 
zwolnienia klawisza. Do tego mamy pełną współpracę  
z potrójnym pedałem i wynikające z tego konsekwencje:  

>>

Sekcja sterowania. Większy wyświetlacz ułatwia przegląd 
sytuacji, a funkcja Organize pozwala układać programy wedle 
własnych preferencji.

Sekcja efektów. Dostarcza wszystkie efekty w stereo i pozwala symulować lampowy 
przester. Udostępnia vibe, oddzielny reverb/delay. Efekty tremolo, pan, ring-mod 
i wah-wah mogą być obsługiwane potrójnym pedałem.

	Ważona klawiatura typu fortepianowego wyposażona 
 w trzy czujniki na każdym z 88 klawiszy

	Technologia Nord Virtual Hammer Action poprawiająca 
 odpowiedź klawiszy

	Wyświetlacz OLED gwarantujący lepszy przegląd

	1 GB pamięci dla biblioteki instrumentów

	256 MB dla biblioteki sampli

	Funkcja podziału klawiatury i nakładania brzmień

	Potrójny pedał ekspresji

 Nord Piano 3 – dane ogólne
 

uwzględnienie pedału wciśniętego do połowy czy 
dźwięk wciskania i zwalniania pedału.

Warto wspomnieć, że powyższe funkcje wystę-
pują tylko w Nord Piano, co powoli uświadamia nam, 
że instrument specjalizowany może nam zaoferować 
więcej niż „wszystko w jednym”.

Firma Clavia wprowadziła też do Nord Piano 3 kilka 
nieortodoksyjnych funkcji. Mamy do dyspozycji dodatkowe  
256 MB pamięci na próbki z Nord Sample Library 2.0,  
a wśród nich syntezatory, instrumenty smyczkowe czy  

ekskluzywne biblioteki Mellotron i Chamberlin. Dodat-
kowo instrument ma uproszczony panel Sample Synth,  
gdzie możemy kontrolować brzmienie w zakresie obwiedni,  
wyboru sampli czy głośności. Obie sekcje (piano i Sample 
Synth) możemy ze sobą łączyć, bądź dzielić klawiaturę  
i przyporządkowywać wybrane barwy do lewej i prawej ręki. 
Taki trochę Nord Stage.
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Nord Piano 3 imponuje też mocno rozbudowaną 
sekcją efektów: Effect 1 (pan, tremolo, wah-wah i modu-
lator pierścieniowy), Effect 2 (phaser, flanger, chorus, vi-
be), delay, korektor, kompresor i symulację wzmacniacza 
gitarowego oraz reverb. Co ważne efekty dostępne są od 
ręki, bez potrzeby nurkowania w menu – po prostu naci-
skamy przycisk i ustawiamy głębokość działania efektu. 
Znakomite narzędzie na scenę, ale też w studiu – w koń-
cu inspiracja nie znosi technologii.

Centrum panelu sterującego dumnie zajmuje no-
wy wyświetlacz OLED, co chyba wszyscy witają z wiel-
ką aprobatą – dwuwierszowe wyświetlacze rodem  
z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku powinny już 
odejść… Praca z takim interfejsem jest o wiele szybsza 
i przyjemniejsza, a nowa funkcja Organize pozwala na 
łatwe poukładanie programów według własnych po-
trzeb i preferencji.

Jak widać instrument dedykowany do określonych 
zastosowań to nie przeżytek. W rękach muzyka, któ-
ry wie, czego chce, staje się znakomitym narzędziem 
i prawdziwym instrumentem muzycznym. Wszędzie, 
gdzie z różnych względów (koszty, miejsce, transport) 
nie jest możliwe skorzystanie z oryginału, Nord Piano 3 
sprawdzi się na medal. Jeśli umiesz panować nad czar-
nymi i białymi klawiszami, to może być coś dla Ciebie. 

Piotr Dygasiewicz

Sekcja sampli 
pozwala dobierać 
atak, odpuszcze-
nie i dynamikę.

uderz w klawisz
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Equator w roli duszy
Nawet najwspanialszy kontroler pozostanie tylko gadżetem, jeśli współpracujące 
z nim oprogramowanie nie będzie nadążać za jego innowacyjnością. Na szczęście 
producent nowatorskich klawiatur ROLI pomyślał i o tym, więc dzisiaj skupimy się 
na niezwykle ciekawym instrumencie programowym Equator

ROLI jest trochę jak Apple, to znaczy stara się dostar-
czyć odbiorcy cały pakiet, swoisty rodzaj ekosystemu, 
który poprzez ścisłą integrację sprzętowo-programową 
zapewnia nowy rodzaj interakcji pomiędzy człowiekiem  
a maszyną. Ten trochę napuszony wstęp ma jednak spo-
ro sensu, ponieważ obcowanie z produktem ROLI ma  
w sobie nieco z kultowej otoczki produktów z nadgryzio-
nym jabłkiem. Wszystko do siebie pasuje, jedno wynika  
z drugiego i… nie jest tanie. 

Siła połączeń
Equator to w zasadzie syntezator wirtualny, który mo-
że pracować jako niezależna aplikacja bądź jako plugin  
w komputerach PC i Mac. Equator pojawia się na liście in-
strumentów wirtualnych w naszym DAW-ie i możemy go 
używać też ze standardowymi kontrolerami MIDI, ale do-
piero podłączenie jednej z klawiatur ROLI Seaboard budzi 
w nim drugą, ukrytą naturę.

Na początek przyjrzyjmy się podstawowym cechom 
Equatora. Mamy do czynienia z nowoczesnym instrumen-
tem zarówno pod względem brzmienia, jak i wyglądu. In-
terfejs graficzny przypomina styl proponowany przez Nati-
ve Instruments czy Akai, czyli jest czysty i minimalistyczny. 
Funkcji jest dużo, więc interfejs trzeba było podzielić na 
podstrony, ale najważniejsze funkcje, których używamy 
najczęściej, znajdują się na stronie głównej nazwanej 
Synth. Znajdziemy tu podstawowe źródła dźwięku, któ-
rymi mogą być próbki (Sample 1, Sample 2) lub wirtualne 
oscylatory w liczbie trzech. Oscylatory mogą pracować  
w trybie tradycyjnym znanym z analogowych syntezatorów 
lub wejść w interakcję typu FM. Mamy też generator szumu 
i dwa uniwersalne filtry. Dalej dźwięk trafia do korektora  
i procesora efektów, gdzie do dyspozycji mamy bitcrusher, 
distortion, wspomniany EQ, chorus, delay i reverb. 

Po stronie modulacji dostajemy aż pięć generatorów 
obwiedni (Envelope 1–5), dwa LFO (Low Frequency Oscilla-
tor) i rzecz jasna panel modulacyjny, gdzie możemy doko-
nywać połączeń między źródłami i „odbiornikami” sygna-
łów modulacyjnych i kontrolować głębokość ich działania 
(Modulation List).

Powyższy opis mógłby pasować do wielu wirtualnych 
syntezatorów, ale to na szczęście nie koniec. Equator 
zaczyna się oddalać od peletonu „normalnych” Virtual 
Instruments w momencie skorzystania z funkcji unikato-
wych dla ROLI Seaboard, więc tutaj musimy powrócić do 
opisu budowy kontrolerów.

Seaboard poza klawiaturą ma też kilka manipulato-
rów: panel dotykowy typu XY oraz trzy suwaki kontrolne. 
Możemy je przyporządkować do wybranych parametrów 
Equatora, korzystając z odpowiednich ikon w panelu mo-
dulacyjnym. Po kliknięciu w wybrany kontroler w ramce 
RISE Controls od razu widzimy, do których manipulatorów 
został przyporządkowany: w panelu instrumentu zostają 
one wyróżnione. Wszystkie ustawienia możemy oczywi-
ście w prosty sposób zmieniać i niemal wszystko może 
być „zmanipulowane”, w dodatku w zdefiniowanym przez 
nas zakresie. Wyobraźmy sobie więc, że ruch poziomy na 
panelu XY ma otwierać i zamykać filtr, a jednocześnie 
zmieniać głośność oscylatora 1. i strojenie oscylatora 3.  
w zakresie +/- półton, ruch pionowy ma zaś dodawać 
delaya i zmniejszać ilość reverbu. Voilà, zrobimy to łatwo 
i szybko – kilka sekund i gotowe. Tak samo możemy po-
traktować trzy suwaki po lewej stronie ROLI Seaboarda.

W podobny sposób zresztą można dokonywać inte-
rakcji pomiędzy wszystkimi parametrami syntezatora, co 
czyni programowanie przyjemnym, a przede wszystkim 
intuicyjnym i szybkim.

Granicą wyobraźnia
Najważniejsze jest jednak pięć wymiarów, którymi tak 
chwali się ROLI przy opisywaniu kontrolerów z serii Ri-
se, czyli Strike (odpowiednik Velocity, czyli siła uderzenia  
w klawisz), Glide (ruch palca w lewo i prawo klawiatury), 
Slide (ruch w górę i w dół), Press (odpowiednik aftertoucha, 
czyli dociskanie już wciśniętego klawisza) oraz Lift (czyli 
prędkość, z jaką palec jest podnoszony z klawiatury). Każdy  
z tych kontrolerów przedstawiony jest w postaci wykre-
su typu XY, gdzie oś pozioma przedstawia głębokość  

W poprzednim numerze „AudioPlaya” przyglądaliśmy się nowym kontrolerom i instrumen-
tom brytyjskiej firmy ROLI, które mają spore szanse na stanie się nowym standardem 
w skostniałym nieco świecie MIDI. Szczególne wrażenie na każdym, kto zaczyna 
poznawać ROLI, robi rewolucyjna konstrukcja klawiatury wykorzystująca elastyczne 
materiały i zaawansowaną elektronikę. Teraz czas na oprogramowanie.

Klawiatury ROLI

Okno główne 
syntezatora. To 
tutaj dokonujemy 
większości 
ustawień.
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(szybkość) danego kontrolera, zaś pionowa – głębokość 
efektu generowanego przez ten kontroler. Brzmi skom-
plikowanie, ale jest proste. Np. jeśli chcemy uzależnić 
wielkość otwarcia filtra od funkcji Press, przechodzimy do 
okienka Press w panelu modulacyjnym i klikamy na nie. 
Powyżej widzimy, na które parametry wpływa ten kontro-
ler, i dokonujemy ustawień, klikając na wybrane. W tym 
przypadku klikamy na Cut w okienku Filter 1 i myszką za-
znaczamy zakres działania. Pięć sekund i gotowe!

Tę procedurę możemy zastosować do wszystkich 
pięciu wymiarów, pamiętając, że każdy kontroler może 
zmieniać wiele parametrów jednocześnie, podobnie jak  
w przypadku obwiedni czy LFO.

Choć powyższy opis brzmi dość zdawkowo i tech-
nicznie, to tu tkwi właśnie owa „inność” Equatora od 
zwyczajnych instrumentów wirtualnych. Dzięki połącze-
niu ogromnego potencjału, jaki tkwi w konstrukcji same-
go kontrolera Rise z przemyślanym oprogramowaniem 
czujemy, że dostajemy do rąk całkiem nowy typ instru-
mentu. To trochę jakby ktoś usunął szybę lub zasłonę 
tkwiącą pomiędzy muzykiem i instrumentem: zamiast 
prostych komunikatów typu „włącz-wyłącz” i walki  
z kółkami modulacji i pitch-bendera (co wymagania ode-
rwania jednej ręki od klawiatury) mamy wrażenie swo-
istego zespolenia z instrumentem. Poprzez ruchy rąk  

i palców kontrolujemy bardzo wiele cech danego dźwię-
ku – tak wiele, jak sami chcemy. Już nie tylko wysokość  
i głośność. To trochę jak gitarzysta ze wszystkimi trika-
mi: podciąganie, vibrato, klang, zmiany pojedynczych 
nut w akordzie itd. To banał, ale naprawdę jedyną barierą 
jest nasza wyobraźnia.

Pięć wymiarów 
pod lupą.

Rzut oka na 
moduł efektów.

Stara miłość zardzewieje?
Nie zapominajmy, że Equator brzmi świetnie. To bardzo po-
rządny i przemyślany syntezator, wyposażony w ogromną 
listę presetów, które garściami czerpią z możliwości kontro-
lerów Rise. Każdy preset może być też punktem wyjścio-
wym do naszych poszukiwań i swego rodzaju instrukcją 
obsługi. Podglądając jak programiści ROLI wykorzystują 
najmocniejsze strony sprzętu i oprogramowania, możemy 
te pomysły rozwijać i modyfikować. Zabawa na miesiące!

Zapomniałbym: Equator jest oczywiście darmowy. 
Dostajemy go w pakiecie z kontrolerem ROLI Seaboard 
Rise. Dobrą wiadomością jest też to, że inni producenci 
instrumentów wirtualnych powoli adaptują protokół RO-
LI do swoich produktów. Także aplikacje DAW akceptują 
nowy standard, który oparty jest co prawda o stare dobre 
MIDI, ale działa jednocześnie na wielu kanałach i korzysta 
z bardzo wielu komunikatów.

ROLI Equator to naturalne rozwinięcie i znakomite wy-
korzystanie całkiem nowej koncepcji interakcji człowieka 
i instrumentu. Warto go poznać, choć trzeba przyznać, że 
potem nie będziemy już tak lubić swojej starej klawiatury…

Piotr Dygasiewicz

Panel modulacji, gdzie można dokonywać połączeń między źródłami 
i miejscami przeznaczenia sygnałów modulacyjnych.

Mini Grand to prosty w użyciu, ale potężny wirtualny fortepian 
z 7 różnymi brzmieniami typu piano, które pasują do szerokiej gamy stylów 
i potrzeb produkcyjnych. Łączy w sobie najwyższej jakości próbki fortepianu, 
innowacyjną technologię obsługującą ponowne wciskanie pedału 
(re-pedaling), symulację pomieszczenia i stretched tuning (odstrojenie 
dźwięków w kolejnych oktawach). Mini Grand jest idealną wtyczką 
do autentycznych, budzących emocje dźwięków fortepianu. 
Dzięki uprzejmości M-Audio, producenta interfejsów M-Track 2x2 i 2x2M oraz 
klawiatur sterujących Code sprzedawanych z bogatym oprogramowaniem, 
możesz mieć go bezpłatnie.
Aby zyskać dostęp do bezpłatnej licencji, zostań subskrybentem 
magazynu audioplay:
1. Zarejestruj się na www.audioplay.audiostacja.pl 
2. Po rejestracji wejdź na stronę: www.audiostacja.pl/m-audio, następnie 
     w formularzu wpisz swój adres e-mail, jaki podałeś podczas rejestracji 
    do magazynu audioplay. Na koniec kliknij czerwony przycisk „Wyślij”.
3. Po weryfikacji danych otrzymasz na adres e-mail kod promocyjny 
    do pobrania Mini Grand.

Zaprenumeruj magazyn audioplay i otrzymaj bezpłatny dostęp do Mini Grand!

Uwaga! Liczba kodów promocyjnych ograniczona! Bezpłatny dostęp do oprogramowania Mini Grand tylko dla 50 pierwszych subskrybentów!
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PPowyższy opis jest oczywiście sporym uproszczeniem, 
ale całkiem obrazowym dla kogoś, kto zajmuje się pro-
dukcją muzyczną. Szczególnie dzisiaj, gdy większość 
muzyki popularnej charakteryzuje się silnym rytmem, 
narzędzia (i ich umiejętne wykorzystanie) pomagające 
zapanować nad interesującym pulsem są bardzo po-
trzebne. Takie mamy czasy – utwory walczą o uwagę 
słuchacza, a wyróżniający się rytm jest najlepszym 
sposobem na zaistnienie na tym niezwykle konkuren-
cyjnym targowisku, jakim jest współczesny rynek mu-
zyczny.

Proste urządzenie
Wróćmy więc do ataku i wybrzmiewania. O tym, jaki 
charakter ma początkowy odcinek dźwięku, decyduje 
twór zwany transjentem. To bardzo krótki czas, rzędu 
milisekund, jednak – jak już nie raz dowiodłem – jest 
on bardzo dokładnie odbierany i analizowany przez 
nasz słuch. Mózg bardzo szybko „przelicza” usłyszany 
dźwięk i natychmiast go szufladkuje jako miękki, twar-
dy, agresywny itd., więc odpowiednie potraktowanie 
tego fragmentu jest bardzo ważne. 

Transjenty interesują nas głównie w dźwiękach o wy-
raźnym ataku, czyli wszelkich brzmieniach perkusyjnych, 
niektórych basowych czy instrumentalnych (np. fortepian, 
gitara akustyczna). Na początku musimy sobie odpowie-
dzieć na pytanie, co chcemy osiągnąć, a to z kolei zależy 
między innymi od gatunku muzycznego, w jakim nasz 
miks ma się znaleźć. Wiadomo, że raczej nie będziemy nic 
majstrować przy klasyce czy jazzie, ale wszelkie produk-
cje pop, elektroniczne, taneczne (w tym disco polo…) oraz 
niektóre podgatunki metalu czy rocka bardzo zyskają, gdy 
zadbamy o odpowiednie zaakcentowanie (lub osłabie-
nie!) transjentów. Również przy nakładaniu brzmień (tzw. 
layering) obróbka transjentów może zdziałać cuda.

Jakie narzędzia mamy do dyspozycji?
Całe mnóstwo. Na początek oczywiście stary dobry 
kompresor. Niemal każdy da radę, choć słowo „niemal” 
jest tu bardzo ważne. Kompresor musi mieć regula-
cję czasów ataku (Attack) i „odpuszczania” (Release), 
aby kształtowanie obwiedni było możliwe. Parametr 
Attack ma dla nas szczególne znaczenie, a jego usta-
wienie działa nieco na odwrót: przy szybkim ataku 
dźwięk staje się „wolniejszy”, ponieważ kompresor 
działa szybko i tłumi również początkowy fragment 
dźwięku, a przy ataku wolniejszym początkowy tran-

sjent „zdąża” przejść przez obwód kompresora nietknięty. Parametr Re-
lease pomaga kształtować pozostałą część dźwięku i im jest krótszy, tym 
szybciej dźwięk wraca do oryginalnego poziomu, czyli w uszach odbiorcy 
jest po prostu dłuższy. Mamy więc podstawową kontrolę nad atakiem  
i wybrzmiewaniem – zbudowaliśmy nasz własny Transient Designer.

No właśnie. Transient Designer, zbudowany przez firmę SPL już ładnych 
parę lat temu, był pierwszym urządzeniem dedykowanym do obróbki tran-
sjentów. Pod maską to połączenie kompresora i ekspandera z regulowanymi 
czasami ataku i wybrzmiewania, lecz dla użytkownika to niezwykle proste 
narzędzie w zasadzie z dwoma gałkami: Attack i Release. Każda z nich ma 
swoje „zero”, czyli położenie środkowe (jak w kontrolerze „balansu”), i może 
dodawać bądź ujmować. Jeśli gałeczkę Attack przesuniemy w prawo, spo-
wodujemy podkreślenie początkowego transjentu, jeśli w lewo – osłabienie. 
Podobnie działa parametr Release: ruch w prawo powoduje „wydłużenie” 
dźwięku, zaś w lewo szybsze zanikanie. Wszystko proste i na swój sposób 
genialne.

Praca nad perkusją
Powróćmy więc do zadania głównego, czyli naszego miksu i jego brzmienia. 
Na początek bębny. W końcu rytm to podstawa. Od momentu powstania 

Niemal każdy dźwięk można podzielić na etapy, a podstawowe  
z nich to atak i wybrzmiewanie. Pierwszy mówi nam, kiedy dźwięk się 
zaczyna, a drugi – jakiej jest wysokości. Popracujmy nad nimi,  
a nasz miks zyska na profesjonalizmie

Transjent: Miara profesjonalizmu

Waves Trans-X. 
Klasyczny 
„transjentowiec”. 
Może pracować 
na całym paśmie 
(wersja Wide) 
oraz z podziałem 
na pasma (Multi).

z poradnika wujka Piotrka
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ją za cios, inne za brzmienie (wysokość), jeszcze inne za 
szum. I znowu właściwe ukształtowanie ataku oraz wy-
brzmiewania jest kluczowe dla spójności i energii.

Warto też wspomnieć o innych instrumentach per-
kusyjnych, jak tomy czy conga. Choć ich wpływ na ogólny 
groove nie jest aż tak kluczowy, to w coraz bardziej skom-
presowanej muzyce ważne jest, aby odpowiednio przebiły 
się z miksie i czasem żadna korekcja czy zwykła kompre-
sja nie pomogą. Wtedy wręcz trzeba sięgnąć po obróbkę 
transjentów.

Wspomnieliśmy o silnej kompresji współczesnych 
miksów. To fakt, na który niewiele możemy poradzić, więc 
musimy nauczyć się poruszać w coraz węższym zakresie 
dynamiki, jaki mamy do dyspozycji.

Bas walczy lub ginie
Kolejnym kandydatem do obróbki jest oczywiście bas. 
Niemal każde brzmienie basowe ma element począt-
kowy, czyli transjent. Jest to szczególnie słyszalne 
przy gitarze basowej, gdzie moment szarpnięcia stru-
ny (palcem bądź piórkiem) jest ważnym momentem  
w strukturze rytmu. I znowu, przez manipulację pozio-
mami ataku i wybrzmiewania przejmujemy kontrolę 
nad interakcją ścieżki basowej z pulsem bębnów. Za 
słaby atak – bas ginie w miksie, zbyt długie wybrzmie-
wanie – bas walczy z innymi instrumentami w następ-
nym takcie lub bicie. Warto poeksperymentować pod-
czas miksowania, a wpływ kształtowania transjentów  
w basie na cały miks ukaże nam się w całej okazałości.

Wspomnijmy jeszcze o gitarze, szczególnie aku-
stycznej lub klasycznej. Naturalne brzmienie gitary jest 
wspaniałe, ale w przypadku miksu niestety musi ono 
zejść na dalszy plan. „Normalna” gitara albo całkowicie 
zniknie przykryta bębnami, basem czy wokalem, albo 
go zdominuje, gdyż – chcąc podkreślić atak – możemy 
nadmiernie wyeksponować wybrzmiewanie i całość nie 
będzie nadawała się do słuchania. Więc w zależności od 
typu miksu, ale także od roli, jaką gitara w nim spełnia, 
możemy podkreślać bądź osłabiać wielkość ataku i po-
ziom wybrzmiewania. W przypadku partii solowej mo-
żemy na przykład nieco podkreślić wybrzmiewanie, ale 
już w partiach gitar rytmicznych ważniejszy będzie atak. 
Znowu: w odniesieniu do całego miksu, ale tak właśnie 
to musi wyglądać – podkreślić to, co ważne z punktu wi-
dzenia całości, a osłabić to, co powinno ustąpić miejsca 
innym. Taki kompromis.

współczesnej muzyki rozrywkowej chodziło o mocne 
uderzenie – w końcu określenie „big beat” nie wzię-
ło się z niczego. Bębniarze dawali z siebie wszystko, 
waląc w instrumenty perkusyjne z coraz większą siłą 
(co przyniosło im bardzo krzywdzącą opinię „mięśnia-
ków”), ale w końcu i oni musieli przyznać, że mocniej się  
nie da. Wtedy na pomoc przyszła technologia i nasz Tran-
sient Designer. Przez umiejętne podkreślanie transjentów 
i kształtowanie wybrzmiewania możemy nadać naszym 
ścieżkom rytmicznym kształt, który wpisze się w puls 
utworu – to wbrew pozorom bardzo ważne. Nasza muzy-
ka musi bujać słuchaczem, a niedopasowane (również do 
siebie) bębny mogą nam to skutecznie uniemożliwić. Jak 
to z każdą nową technologią bywa, kształtowanie tran-
sjentów podlega rozwojowi, ale o tym opowiem za chwilę. 
Podlega też nadużyciom, o czym można się przekonać, 
słuchając tanecznych stacji radiowych, gdzie utworów  
z „wybuchającymi” bębnami jest na pęczki.

Prawie każdy instrument perkusyjny może skorzystać. 
Stopa, absolutna podstawa rytmiczna utworu, szczegól-
nie. Zarówno bębny akustyczne, jak i niektóre elektronicz-
ne można wspaniale podkręcić przez obróbkę transjen-
tów. Atak bębna basowego, ten charakterystyczny klik 
pojawiający się w wyższym paśmie, pozwala słuchaczowi 
łatwo odnaleźć początek dźwięku stopy, a jej podstawa 
basowa stanowi o swoistym ciężarze brzmienia i może 
być podkreślana lub osłabiana parametrem Release. Jeśli 
brzmienie stopy składa się z kilku próbek (nagrań), mo-
żemy uniknąć walki transjentów pochodzących z dwóch 
lub więcej ścieżek przez podkreślenie ataku na jednej,  
a osłabienie na pozostałych. Podobnie z wybrzmiewa-
niem. Wszystko zaczyna nabierać sporo sensu!

Drugim najważniejszym z instrumentów to oczywi-
ście werbel. Niektórzy producenci współczesnego popu 
uważają go, zaraz po wokalu, za najważniejszy element 
kompozycji. Co za czasy… Tak czy owak, nad werblem 
warto popracować, a jego „layerowanie” zdarza się nawet 
częściej niż w przypadku stopy. Jedne próbki odpowiada-

Softube Transient 
Shaper. Pomimo 
„hardware’owego” 
wyglądu to plugin 
pracujący w dwóch 
pasmach. Zwróćmy 
uwagę na parametr 
Crossover, który 
określa punkt 
podziału.

Sonnox Envolution. Najnowsze dzieło Sonnoxa, prawdziwy kombajn pozwalający 
na niemal dowolne kształtowanie przebiegu brzmienia z podziałem na pasma. Blok 
Transients odpowiada za atak, zaś Sustain za całą resztę. Może też pracować jako 
procesor szerokopasmowy.
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Podział na górę i dół
Wspomnieliśmy o rozwoju i nowych rozwiązaniach  
w świecie obróbki transjentów. Całkiem niedawno 
uświadomiono sobie, iż niemal każde brzmienie skła-
da się z dość szerokiego pasma częstotliwościowego. 
No dobrze, wiedziano o tym od dawna, ale w dobie co-
raz głośniejszych miksów i trudności ze zmieszczeniem 
wszystkich informacji, tak aby były czytelne, pomyślano 
o podziale pracy na pasma. Podobnie jak przypadku wie-
lopasmowych kompresorów, które już nikogo nie dziwią, 
możemy kształtować transjenty z podziałem na często-
tliwości. I tak powstały narzędzia wielopasmowe.

Określenie „wielopasmowe” jest nieco na wyrost, 
ponieważ na ogół mamy do czynienia z narzędziami 
dwupasmowymi. Możemy więc kontrolować transjenty 
dla niższego i wyższego pasma oddzielnie. Przynosi to 
sporo korzyści, szczególnie w odniesieniu do brzmień, 
które mają bardzo ważne informacje zarówno w dole, 
jak i w górze. Weźmy taką stopę. Jej główne zadanie to 
bas, ale przecież nie tylko. Równie ważny jest klik, który 
pozwala odnaleźć stopę w czasie. Bez niego brzmienie 
staje się rozmyte i bez charakteru. Ale podkreślając go 
tradycyjnym Transient Designerem, podbijamy też dol-
ne pasmo, a to może kolidować z basem albo po prostu 
zamulać i spowalniać rytm. Mając do dyspozycji urzą-
dzenie dwupasmowe, możemy swobodnie kształtować 

z poradnika wujka Piotrka

je zarówno w dole, jak i w górze. Czyli w naszym przypadku podkreślić atak  
w wyższym zakresie, jednocześnie osłabiając go w dole. Z kolei wybrzmie-
wanie warto wydłużyć, ale tylko w dole (dzięki temu ucho ludzkie zdąży 
rozpoznać brzmienie i jego wysokość), co przy prawidłowo zestrojonych 
bębnach przepięknie podkreśli swoistą solidność miksu. Takie same zasady 
pomogą ukształtować werbel czy tomy. Bębny będą jednocześnie ostre i so-
lidne. Wypisz wymaluj współczesny pop.

Bas może zyskać nawet więcej, czego już się pewnie domyślacie. Charaktery-
styczny klang w gitarze basowej lub atak w basie z syntezatora będzie współgrał 
z bębnami w domenie rytmicznej, natomiast wysokość dźwięku basu (czyli jego 
niskie częstotliwości) będą współpracować zarówno z bębnami, jak i z całą resz-
tą aranżacji, tym razem pod względem harmonicznym. Jakże często zdarza się, 
że bas koliduje ze stopą lub z wokalem i nie wynika to z jego brzmienia, a jedynie 
z niedopasowania poziomów i długości ataku i wybrzmiewania.

Nawet inżynierowie masteringu stosują zabiegi na transjentach! Jeśli miks 
wyjątkowo „marudzi”, gdzie rytm i puls są bardzo słabe, a miksu nie da się 
już zrobić na nowo, odpowiednie podkreślenie elementów rytmicznych może 
poprawić sytuację. Naturalnie nie ma tu mowy o głębokiej ingerencji w transje-
nty, ale stosowanie dostępnych narzędzi z umiarem może przynieść ratunek.

Oczywiście nie odkryliśmy Ameryki. Jak wspomnieliśmy na początku, ob-
róbka transjentów to w zasadzie odpowiednio dobrana kompresja i ekspansja, 
czyli procesy znane od dziesięcioleci. Jednak specjalizowane narzędzia kształ-
tujące obwiednię dźwięku bardzo ułatwiają pracę i umożliwiają precyzyjny 
wpływ na poszczególne elementy lub cały miks. Spróbuj – nie pożałujesz.

Wujek Piotrek
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BBierzemy się do rzeczy, kupujemy, 
podłączamy, zaczynamy pracę. Na-
grywamy, miksujemy, ale… coś jest 
nie tak. Nie możemy nic skończyć 
(czasem nawet porządnie zacząć), 
brakuje nam pomysłów, kręcimy się 
wokół kilku zaczętych projektów i po-
woli się zniechęcamy. Brzmi znajomo?

Studio domowe to wspaniały wy-
nalazek. Wielu ludzi, którzy są w bran-
ży dłużej niż kilka lat, ma w zwyczaju 
powtarzać: „To niesamowite, ile ma-
my teraz możliwości. Gdybym ja miał/
a te narzędzia 10, 15, 20 lat temu…”.

To co? Robiłbyś/robiłabyś lepszą 
muzykę, lepsze piosenki, z lepszym 
tekstem i lepszą melodią? Lepiej za-
śpiewane i zagrane? 

Piszę te słowa podczas wyjazdo-
wego spotkania ze znanym produ-
centem muzycznym i realizatorem 
dźwięku. To takie warsztaty dla pio-
senkopisarzy i producentów. Dosta-
łem się, bo nakłamałem w formula-
rzu zgłoszeniowym w rubryce „osią-
gnięcia”. Na razie nikt się nie połapał, 
więc może jakoś to będzie.

nie na żartyWspółpraca, głupcze!
No więc zorientowaliśmy się, że termin „studio domowe”  
to nie tylko marketingowe gadanie. Możemy nagrać płytę  
w naszym własnym domu! Czy to nie wspaniałe? 

Tak czy owak, prowadzący otrzy-
mał od organizatorów zadanie, aby 
na naszych oczach przejść cały pro-
ces tworzenia utworu: od kompozycji 
przez napisanie tekstu, znalezienie 
odpowiednich rozwiązań harmonicz-
nych, nagranie, edycję aż po miks. 
Nasz guru nie robił tego sam – poma-
gali mu wokalistka oraz dwie autorki 
muzyki i tekstu. Efekt był fenome-
nalny. Zespół pokazał klasę i profe-
sjonalizm. Po trzech dniach mieliśmy 
gotowy przebój. 

Producent pomagał przy kom-
ponowaniu, potem nagrywał i mik-
sował. Wokalistka napisała tekst  
i, cóż, zaśpiewała. Dwie pozosta-
łe panie przeszły od pomysłu do 
gotowej piosenki. Co ciekawe, obie 
przedstawiły się jako „top-liners”, 
co można przetłumaczyć jako „me-
lodystki”. Dbały o stworzenie głów-
nej melodii wokalu oraz upewnienie 
się, że słowa tekstu „współpracują” 
z melodią i harmonią, które z kolei 
pomagają pokreślić emocje zapisane 
w tekście. Podczas pracy było spo-
ro poprawek, dyskusji i sporów. Ale 
efekt był piorunujący.

Oczywiście taki dream team to 
lekka perwersja. Przeciętny twór-
ca nie może sobie pozwolić na tego 
typu luksus, gdyż zazwyczaj siedzi 
zamknięty w swojej jaskini zwanej 
domowym studiem. I moim zdaniem 
tu leży pies pogrzebany!

Nikt nie jest taki genialny, aby 
stworzyć wszystko samemu. Nawet 
Prince i Michael Jackson pracowali  
w zespołach – i nie mówię tu o ze-
spole muzycznym, a o grupie ludzi 
pracującej wspólnie nad projektem. 
Gdyby ci wielcy artyści nie korzystali 
z pomocy, to np. w utworze „Black 
or White” Michaela Jacksona nie 
byłoby charakterystycznego rapo-
wanego fragmentu, który przygoto-
wał jeden z producentów jako jedną  
z propozycji do wykonania przez ja-
kiegoś zawodowego rapera. Michael, 
po wysłuchaniu nagrania, stwierdził, 
że „to jest to” i kazał wstawić to 
próbne nagranie do finalnego miksu.

Rzeczy przygotowane przy 
współpracy z innymi mają więcej 
wymiarów i są ciekawsze, ponieważ 
łączą cechy wielu osobowości, do-
świadczeń, wiedzy czy wrażliwości. 
Powstaje interesująca mieszanka, 
którą inni odbierają jako coś śwież-
szego i bardziej zajmującego. Każ-
dy z twórców patrzy na powstające 
dzieło trochę inaczej i wnosi w nie 
swoją wizję. Z kolei ktoś „firmują-
cy” dany projekt, poprzez dobieranie 
różnych współpracowników, pozo-
staje oryginalny i na swój sposób 
nowy przy kolejnych dziełach. Stąd 
między innymi idea zatrudniania 
producentów przy kolejnych płytach.

Co uderzyło mnie podwójnie, to 
fakt, że podczas pracy każdy był sku-
piony na efekcie finalnym: żeby pio-
senka była świeża, pełna emocji, zro-
zumiała dla odbiorcy, dobrze brzmią-
ca i nowoczesna. Na odległy plan 
zeszły osobiste ambicje i ego. Ludzie 
z gigantycznym doświadczeniem  
w branży i z ogromnymi sukcesami 
zachowywali się grzecznie i uprzej-
mie, nie przerywali sobie, nie kryty-
kowali, a jedynie ciągle podsuwali 
pomysły. W ten sposób z uśmiechem 
na ustach doprowadzili do stworze-
nia wysokiej klasy przeboju, który 
dwa dni wcześniej nie istniał i nie był 
nawet na etapie pomysłu.

Więc wyjdźmy ze swoich lochów 
i zaprośmy innych do wspólnej pracy! 
Może nie mamy dostępu do „top-line-
rów”, ale mamy znajomych, przyjaciół, 
rodzinę. Każdy może coś wnieść. Dziel-
my się naszymi pomysłami, przysłu-
chujmy się opinii innych – nawet nasza 
babcia może rzucić uwagę, która będzie 
bardzo konstruktywna. Wiadomo, 
nie powie „wydaje mi się, że jest tu za 
mało niskiego środka na tomach”, ale 
może powiedzieć, że nie czuje dresz-
czyku emocji albo nie rozumie słów. To 
niezwykle ważna rzecz. Tworzymy dla 
innych i nie są to zawodowi realizatorzy 
dźwięku, ale słuchacze, którzy w naszej 
muzyce poszukują rozrywki, ukoje-
nia, energii czy uśmiechu. Skupmy się 
na efekcie końcowym i maksymalnie 
wykorzystajmy propozycje innych, za-
pominając, kto ma mieć największe 
zasługi. Jesteśmy tylko „pośrednikiem” 
między zamysłem a dobrym samopo-
czuciem odbiorcy.

Piotr Dygasiewicz
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