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„Jedne z najlepszych monitorów kompaktowych.“ 
Professional Audio o monitorach A3X

„Znakomite parametry w całym paśmie audio.“   
Sound on Sound o monitorach A7X

„Wspaniałe rozwiązanie monitorowe.“ 
Audio Technology Magazine o monitorach A77X
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Wokal uważany jest za najważniejszy element utwo-
ru, choć chodzą słuchy, że Eduard Strauss miał na 

ten temat nieco inne zdanie. Niezależnie od tego, jaka 
jest prawda, przykłady wybitnych wokalistów bez osza-
łamiających warunków głosowych wskazują, że w wokalu 
liczy się przede wszystkim osobowość. A przecież z zare-
jestrowanym głosem trzeba potem coś zrobić. Dlatego 
poprosiliśmy znakomitego producenta Bogdana Kondrac-
kiego, by zdradził nieco swoich patentów na współpracę  
z wokalistami i opracowanie wokalu (str. 12). W końcu 
miał do czynienia z takimi artystami jak Monika Brodka, 
Ania Dąbrowska, Edyta Górniak, Krzysztof Kiljański, Ka-
rolina Kozak, Dawid Podsiadło, Maryla Rodowicz i Anna 
Wyszkoni. Rozwijamy ten temat, dając dojść do głosu 
procesorom wokalu spod znaku Wavesa (str. 16), poka-
zujemy pracę nad instrumentem, jakim jest głos lektora  
(str. 18), i zabieramy się za głos generowany (str. 20). Da-
jemy także garść wskazówek, jak należy nagrywać mię-
dzy innymi wokal (str. 24). Na deser zaś serwujemy pracę 
studyjną nad wokalem krok po kroku (str. 58). Ponieważ 
kroków wyszło sporo, materiał wykroczył poza ramy bie-
żącego numeru i dokończymy go w kolejnym.

Dla wszystkich, którzy trzymają się twierdzenia, że 
milczenie jest złotem, przygotowaliśmy też nieco efek-
townych materiałów. Wypadałoby zacząć od dokończe-
nia efektów modulacyjnych (str. 34) i zaletach sprzętu 
na przykładzie efektów TC Electronic (str. 28). Pokazuje-
my też nowatorską technologię firmy Waves, która daje  
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w słuchawkach trójwymiarową panoramę dźwięku  
(str. 41) i przyglądamy się najnowszemu mikserowi Pre-
Sonusa (str. 42). Gitarzystów powinien zainteresować  
wywiad z Jasonem Howem o ograniczeniach w proje- 
ktowaniu nowych rodzajów strun (str. 46), ale także 
uzasadnienie, do czego potrzebny jest prąd gitarze 
akustycznej (str. 50). Dla klawiszowców mamy CTRL49  
(str. 52), czyli kolejną klawiaturę obsługującą standard 
VIP, a DJ-om prezentujemy polsko-meksykański duet 
ThePo, dla którego set istnieje tylko w wersji improwi-
zowanej. Przedstawiamy też bardzo małe, a mimo to 
dobrze brzmiące monitory studyjne iLoud Micro. Na 
koniec publikujemy tekst, który będzie początkiem no-
wego działu o sprzęcie do słuchania muzyki. Tym razem  
o adapterze Akai BT500 Black.

Ponieważ początek roku jest okazją do życzeń, skła-
damy jedyne słuszne w tej sytuacji: aby wszędzie – na in-
strumencie, w wokalu i w miksie – wszystko Wam grało! 
Życzymy, by radość towarzyszyła Wam podczas kompo-
nowania i grania muzyki i udzielała się jej słuchaczom!

Poczytaj, nagraj i zagraj 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 App Store i Google Play. Kolejny numer już na początku marca 2017.
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 48  Tone Hammer: Cisza na scenie 
Rzadko zdarza się, by rodzaj odsłuchu 
wpływał na niezależność. A jednak!
 50  Laney A1+: Akustyka prąd też tyka
Po co prąd osobie grającej na gitarze 
akustycznej? Cóż, znaleźliśmy kilka
dobrych powodów.

uderz w klawisz
 52  M-Audio CTRL49
Niby kolejna klawiatura z obsługą Virtual 
Instrument Player, ale ma zalety 
w stosunku do wcześniej prezentowanych.

kreuj sety
 54  Wielka improwizacja
W polsko-meksykańskim duecie ThePo 
nic nie jest z góry zaplanowane. Jak na 
dobrym jammie muzyka zaskakuje 
grających ją muzyków. 

przejdź na odbiór
 57  IK Multimedia iLoud Micro 
  Monitor: Para wagi lekkiej
Zaletą monitorów nie powinny być małe 
rozmiary, bo nie są przeznaczone 
do noszenia. Gdy jednak także dobrze 
brzmią, mamy do czynienia 
z konstrukcją zasługującą na szacunek.

z poradnika wujka 
Piotrka
 58  Zostań kowalem wokalu (1)
Wujek Piotrek pomaga opracować 
wokal, rozkładając jego obróbkę na 
atomy. Z braku miejsca połowa atomów 
znajdzie się w kolejnym numerze.

z perspektywy fotela  
 61  Akai BT500 Black:  
  A jednak się kręci
Renesans czarnych krążków dotarł już 
do Akai. Pokazujemy, co z tego wynikło.

nie na żarty
 62  Szklanka noworoczna
Kilka sposobów, by – niezależnie od 
okoliczności – znaleźć motywację do 
dalszego tworzenia muzyki.

KONKURS
Zagraj na gitarze Vintage i wygraj struny 
Rotosounda. Szczegóły na str. 49.

co jest grane

co słychać
Nowości sprzętowe i nie tylko
 6  IK Multimedia iRig Nano Amp, 
  ROLI Blocks, Struny Mikeya 
  Demusa, Profil gitar Vintage
 7  Akai LPD8 i LPK25, Warm Audio 
  WA-87, Warm Audio WA-412
 8  BluGuitar AMP1,  XXVII Zimowe 
  Warsztaty Muzyczne Muzyczna 
  Owczarnia 2017, Projekt 
  Sönghellir
 9  Miditech Minicontrol-32, 
  sE Electronics V3 i V7, Waldorf kb37

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

 28  TC Electronic: 
  Czy hardware ma sens?
Okazuje się, że jeszcze nie wszystkie 
urządzenia do generowania i edycji 
dźwięku doczekały się komputerowej 
emulacji. Niekiedy ma to głębsze 
uzasadnienie.
 31  M-Track 2X2 i 2X2M: 
  Bezcenne darmowe dodatki (2)
Druga część opisu bogatego zbioru 
oprogramowania dostarczanego 
wraz ze świetnym interfejsem audio.
 34  Efekty modulacyjne: Rozstrój 
  przyjemny dla ucha (2)
Kontynuacja opisu historii 
i zastosowania. W tej części 
przedstawiamy między innymi 
tremolo, vibrato i bitcrushera.
 38  PreSonus Studio One 3: 
  Lekcja 8. Celemony Melodyne
Przedstawiamy jedno z dwóch naj-
popularniejszych na rynku narzędzi 
do korekcji wysokości dźwięku. Tak 
się składa, że jest częścią stacji robo-
czej SO3.
 41  Waves NX Virtual Mix Room: 
  (Nie)daleko od studia
Trójwymiarowy dźwięk 
w słuchawkach. Coś dla tych, którzy 
chcą zaoszczędzić na adaptacji 
                    akustycznej studia lub 
                                       dużo podróżują.

                nadaj ton
 42  PreSonus StudioLive 32 III: 
  Najmocniejszy w swojej klasie
Ekosystem, w którym znajdziemy 
33 czułe na dotyk zmotoryzowane 
suwaki, potężne opcje przetwarzania, 
najwyższej klasy brzmienie i zintegro-
wane oprogramowanie do wygodnej 
obsługi.

szarpnij strunę
 46  Lepsze struny już są
Jason How, właściciel i dyrektor 
Rotosounda, mówi o innowacjach 
wprowadzonych przez firmę 
i wskazuje, co jeszcze zostało do 
wynalezienia.

rwący temat
 12  Brak pomysłu słychać 
Bogdan Kondracki, ceniony 
producent, mówi o swoim 
traumatycznym początku 
produkcji wokalu i o brakach 
warsztatowych, które u wokalistów 
nie są tak ważne, jak 
brak pomysłu 
na siebie.

nagraj muzę
 16  Waves: Na końcu języka
Zestaw narzędzi do wokalu, które 
mają tylko jedno poważne 
ograniczenie – same nie zaśpiewają.
 18  Gdzie lektor nie może…
Pokazujemy krok po kroku, jak 
obchodzić się w postprodukcji 
z delikatnym instrumentem, jakim 
jest głos w reklamie. 
 20  Jak carrier z modulatorem
Wynalazek przeznaczony dla 
wojska, który znalazł miejsce 
w telekomunikacji i muzyce.
 23  Nagrywanie bez kablowania
Testujemy bezprzewodowy system 
rejestracji dźwięku przeznaczony 
do kamer i aparatów foto.
 24  MXL 770 i 990: 
  Wskazówki do mikrofonów
Jak nagrać wokal, gitarę akustyczną 
i elektryczną – garść praktycznych rad. 

ZAWIERA ZESTAW OPROGRAMOWANIA ŚWIATOWEJ KLASY

2X2 & 2X2M  

Wejdź do świata komputerowego 
nagrywania z nowymi interfejsami audio 
serii C firmy M-Audio: M-Track 2x2 
i M-Track 2x2M. Produkuj utwory 
w studyjnej jakości 24 bity/192 kHz. Dzięki 
transparentnym i niskoszumowym 
przedwzmacniaczom tranzystorowym 

Interfejsy audio 24 bity/192 kHz na USB, 2 wejścia/2 wyjścia, 
nowe preampy Crystal  

Crystal oraz specjalnym przetwornikom A/C 
uzyskasz najwyższą jakość dźwięku w swojej 
klasie. A pakiet światowej klasy 
oprogramowania otworzy przed Tobą nieznane 
dotąd możliwości kreacji. Przenieś swoją 
muzykę na wyższy poziom i zacznij nagrywać 
od zaraz! Przygotuj się na arcydzieło!
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Mikey Demus, gitarzysta grupy Skindred, w 2013 roku sygnował już je-
den zestaw strun. Składały się na niego niklowe struny ze stalowym 

rdzeniem w rozmiarze: 11, 15, 22, 30w, 42w, 54w. Niedawno zdecydował się 
sygnować drugi zestaw – MD10. Materiał pozostał bez zmian, ale – być mo-
że ze względu na Brexit – postanowił nieco odchudzić struny i nowy zestaw 
wygląda następująco: 10, 13, 17, 30w, 42w, 54w. Ponieważ Skindred gra mu-
zykę, w której łączy heavy metal, alternatywny rock, punk rock i reggae, ale 
pojawiają się także elementy muzyki tanecznej, hardcore’u, hip hopu, ska, 
drum’n’bassu i dubstepu, można być pewnym, że na strunach Mikeya De-
musa da się zagrać właściwie wszystko. W 2011 roku podczas gali Golden 
Gods Awards Skindred został uznany najlepszym brytyjskim zespołem kon-
certowym.

Najnowsza propozycja ROLI 
przeznaczona jest podobno 

dla wszystkich: od początkujących, 
którzy nigdy nie widzieli dźwięku 
na ekranie, po wytrawnych rzeźbia-
rzy brzmień, którzy chcą spróbować 
nowego sposobu pracy. Blocks są 
modularnym studiem złożonym  
z klocków. Głównym jest Lightpad, 
wyposażony w powierzchnię doty-
kową służącą do grania. Wystarczy 
podłączyć go bezprzewodowo do 
darmowej aplikacji Noise działającej 
pod iOS i można zacząć tworzyć mu-
zykę za pomocą gestów. Dźwięki wy-
dobywa się przez uderzanie palcami 
w powierzchnię, przeciąganie po 
niej lub jej naciskanie. Podświetlana 
siatka pozwala śledzić ruchy, a dzię-
ki świetlnym śladom szybko opa-
nowuje się muzyczne gesty. Klocek 
Lightpad pozwala uzyskać ponad  

100 dźwięków, ale też połączyć  
z innymi, dzięki czemu zyskuje się 
większe możliwości. Aplikacja Noise 
pozwala zapisywać dźwięki w posta-
ci pętli, dzięki czemu łatwo nagrać 
ścieżkę. Kolejnymi klockami są Live 
i Loop. Pierwszy umożliwia zmianę 
skal i oktaw, granie akordów i arpeg-
giów oraz zmieniać czas wybrzmie-
wania dźwięków w czasie rzeczy-
wistym. Drugi pozwala nagrywać 
loopy, zmieniać tempo i odgrywać 
pętle w określonym rytmie. Oba po-
zwalają nie patrzyć na ekran z apli-
kacją Noise. Mogą zostać dołączone 
z dowolnej strony do klocków Light-
pad lub odłączone. Wtedy współ-
pracują z nimi bezprzewodowo. 

Blocks pokazują, że z klocków się 
nie wyrasta, a osoby bez wykształce-
nia muzycznego także mogą tworzyć 
muzykę bez poznania jej języka.

IK iRig Nano Amp

Wzmocnienie  
w dłoni 
Gdyby szukać w nagłośnieniu odpowiednika  

scyzoryka, z pewnością najnowszy wzmacniacz  
IK Multimedia byłby kandydatem. Nie dość, że mieści 
się w dłoni, to jeszcze potrafi zastąpić interfejs.  
Ma dwa tryby pracy: Amp i Device. W pierwszym jest 
3-watowym wzmacniaczem pracującym w klasie AB  
i zasilanym trzema bateriami AA. W dodatku ma  
3-calowy głośnik, więc w zasadzie robi za combo  
i umożliwia granie w szczerym polu. Jednak prawdziwą 
klasę pokazuje w bardziej cywilizowanych miejscach, 
ponieważ pozwala podłączyć nawet kolumnę 4x12”. 
Wzmacniacz iRig Nano ma przełącznik brzmienia  
Bright/Normal oraz regulację wzmocnienia i głośności. 
Gdy przełączymy go w tryb Device, możemy  
go podłączyć do dowolnego urządzenia z iOS  
i korzystać jak z interfejsu. Wtedy otwiera się  
przed nami olbrzymia biblioteka wzmacniaczy,  
kolumn i głośników aplikacji AmpliTube iOS,  
która jest bezpłatnie dostępna w App Store.  
W dodatku możemy ją już odpłatnie  
rozbudowywać o mnóstwo  
kolejnych elementów  
nagłośnienia.

Nowe miejsce 
dla gitarzystów 

i basistów
Polski profil Vintage doczekał się swego miejsca na 

Facebooku (www.facebook.com/VintagePolska/). 
Ze źródeł zbliżonych do prowadzących dowiedzieliśmy 
się, że nie będzie tam zawracania gitary, a jedynie  
świeże informacje na temat dobrego brzmienia  
w sensownej cenie, czyli gitar Vintage, oraz próbki  
instrumentów. To kolejny profil przeznaczony dla  
gitarzystów i basistów. Dołączył do kierowanych do 
nich profili o nagłośnieniu:  
Laneya (www.facebook.com/LaneyPolska/)  
i Aguilara (www.facebook.com/AguilarPolska/).
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podłączyć go bezprzewodowo do 
darmowej aplikacji Noise działającej 
pod iOS i można zacząć tworzyć mu-
zykę za pomocą gestów. Dźwięki wy-
dobywa się przez uderzanie palcami 
w powierzchnię, przeciąganie po 
niej lub jej naciskanie. Podświetlana 
siatka pozwala śledzić ruchy, a dzię-
ki świetlnym śladom szybko opa-
nowuje się muzyczne gesty. Klocek 
Lightpad pozwala uzyskać ponad  

100 dźwięków, ale też połączyć  
z innymi, dzięki czemu zyskuje się 
większe możliwości. Aplikacja Noise 
pozwala zapisywać dźwięki w posta-
ci pętli, dzięki czemu łatwo nagrać 
ścieżkę. Kolejnymi klockami są Live 
i Loop. Pierwszy umożliwia zmianę 
skal i oktaw, granie akordów i arpeg-
giów oraz zmieniać czas wybrzmie-
wania dźwięków w czasie rzeczy-
wistym. Drugi pozwala nagrywać 
loopy, zmieniać tempo i odgrywać 
pętle w określonym rytmie. Oba po-
zwalają nie patrzyć na ekran z apli-
kacją Noise. Mogą zostać dołączone 
z dowolnej strony do klocków Light-
pad lub odłączone. Wtedy współ-
pracują z nimi bezprzewodowo. 

Blocks pokazują, że z klocków się 
nie wyrasta, a osoby bez wykształce-
nia muzycznego także mogą tworzyć 
muzykę bez poznania jej języka.

IK iRig Nano Amp

Wzmocnienie  
w dłoni 
Gdyby szukać w nagłośnieniu odpowiednika  

scyzoryka, z pewnością najnowszy wzmacniacz  
IK Multimedia byłby kandydatem. Nie dość, że mieści 
się w dłoni, to jeszcze potrafi zastąpić interfejs.  
Ma dwa tryby pracy: Amp i Device. W pierwszym jest 
3-watowym wzmacniaczem pracującym w klasie AB  
i zasilanym trzema bateriami AA. W dodatku ma  
3-calowy głośnik, więc w zasadzie robi za combo  
i umożliwia granie w szczerym polu. Jednak prawdziwą 
klasę pokazuje w bardziej cywilizowanych miejscach, 
ponieważ pozwala podłączyć nawet kolumnę 4x12”. 
Wzmacniacz iRig Nano ma przełącznik brzmienia  
Bright/Normal oraz regulację wzmocnienia i głośności. 
Gdy przełączymy go w tryb Device, możemy  
go podłączyć do dowolnego urządzenia z iOS  
i korzystać jak z interfejsu. Wtedy otwiera się  
przed nami olbrzymia biblioteka wzmacniaczy,  
kolumn i głośników aplikacji AmpliTube iOS,  
która jest bezpłatnie dostępna w App Store.  
W dodatku możemy ją już odpłatnie  
rozbudowywać o mnóstwo  
kolejnych elementów  
nagłośnienia.

Nowe miejsce 
dla gitarzystów 

i basistów
Polski profil Vintage doczekał się swego miejsca na 

Facebooku (www.facebook.com/VintagePolska/). 
Ze źródeł zbliżonych do prowadzących dowiedzieliśmy 
się, że nie będzie tam zawracania gitary, a jedynie  
świeże informacje na temat dobrego brzmienia  
w sensownej cenie, czyli gitar Vintage, oraz próbki  
instrumentów. To kolejny profil przeznaczony dla  
gitarzystów i basistów. Dołączył do kierowanych do 
nich profili o nagłośnieniu:  
Laneya (www.facebook.com/LaneyPolska/)  
i Aguilara (www.facebook.com/AguilarPolska/).
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Na scenie jest zazwyczaj wystarczająco dużo kabli, by się potknąć, a przy 
okazji rozłączyć instrument. Z takiego założenia wyszli projektanci 

Akai, którzy opracowali dwa bezprzewodowe urządzenia MIDI wykorzystu-
jące technologię Bluetooth: 25-klawiszową klawiaturę LPK25 oraz kontro-
ler padów LPD8. Klawiatura LPK25 jest wrażliwa na dotyk, ma arpeggiator, 
wejście do pedału sustain, przyciski do zmiany oktawy, pokrętło tap tempo  
i 4 banki pamięci. Z kolei lekki i solidny kontroler LPD8 został wyposażony 
w 8 podświetlanych i czułych na dotyk padów oraz 8 pokręteł, które moż-
na przypisać do regulacji wybranych przez nas parametrów. Oba urządzenia 
mają oprogramowanie do edycji dźwięku i działają bezprzewodowo z syste-
mami iOS i Mac OS X. Zasilane są wtedy z baterii AA. Oba urządzenia moż-
na również podłączyć do komputera PC. Wymagają wtedy kabla USB, ale 
nie potrzebują sterowników. Oba instrumenty mają kompaktowe rozmiary  
i zmieszczą się do plecaka czy torby wraz z notebookiem.

Warm Audio WA-87

Nowe sitko 
z przeszłości
Nic nie da takiego brzmienia jak klasyczny mikrofon  

z liczbą 87. A przynajmniej jego wierna  
rekonstrukcja. Taką drogą poszła firma Warm Audio, 
odtwarzając najpowszechniej używany  
wielkomembranowy mikrofon kondensatorowy ’87.  
W odróżnieniu od wersji referencyjnej WA-87 ma  
obwody wzorowane na urządzeniach z połowy lat  
osiemdziesiątych. Okazuje się, że realizatorzy, którzy 
pracowali z tymi mikrofonami, często woleli cieplejszą, 
więcej wybaczającą naturę właśnie tych wcześniejszych 
modeli. Zrekonstruowany mikrofon oprócz zauważalnie 
niższej ceny ma elementy dyskretne najwyższej jakości 
łącznie z tranzystorami Fairchild, poliestrowymi  
kondensatorami WIMA i transformatorami  
wyjściowymi Cinemag. WA-87 korzysta z kapsuły Lens 
Kondensator opracowanej przez firmę Warm Audio. 
Zaprojektowano ją jako ogniwo między kapsułami 
produkowanymi masowo, które są często wariantem 
nadużywanej konstrukcji K67, a butikowymi, które są 
dziełami sztuki, ale sposób produkcji nie pozwala na jej 
zwiększenie. Ma średnicę jednego cala, grubość  
6 mikronów i jest powlekana  
24-karatowym złotem. Pasmo  
przenoszenia wynosi  
20 Hz-20 kHz, dynamika 
125 dB, a odstęp sygnału  
od szumu – 117 dB. Mikrofon  
sprzedawany jest z uchwytem  
przeciwwstrząsowym,  
uchwytem sztywnym  
i drewnianym futerałem.

 Warm Audio WA-412

Kanałów dostatek

Akai LPD8 i LPK25

Muzyka bez potknięć

Tego rodzaju urządzenia opisywa-
ne są jako „brzmienie rock’n’rol-

la”. Najnowszy czterokanałowy pre-
amp Warm Audio WA-412 zaprojek-
towany do racka (1U) daje uderzenie 
w dolnym paśmie i gładką, otwartą 
górę. Stosunek jakości do ceny jest 
równie powalający jak brzmienie,  
w którym duży udział mają 6-nóż-
kowe wzmacniacze operacyjne zbu-
dowane na elementach dyskretnych  
i amerykańskie transformatory Al-
tran na wejściu i wyjściu, nawijane 
starą techniką. Dzięki czterem kana-
łom można nagrać cały zespół albo 
przynajmniej całego perkusistę. Pre-
amp na każdym kanale ma wyjście 
Trim, by zapewnić precyzyjną regu-
lację wzmocnienia, oraz przełącznik  

Tone, zmieniający impedancję wej-
ściową. Dzięki temu ostatniemu 
możemy ustawić cieplejsze, dyna-
miczne klasyczne brzmienie lub bar-
dziej otwarte i neutralne. WA-412 
wyposażono w wejścia mikrofono-
we i instrumentalne Hi-Z oraz wyj-
ścia XLR i TRS. Ma zasilanie Phan-
tom +48 V.
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BluGuitar AMP1

Cztery 
brzmienia  
Do sprzedaży trafia nowy wzmacniacz gitarowy APM1 

o mocy 100 W. Został zaprojektowany przez Tho-
masa Bluga, doświadczonego gitarzystę, który postano-
wił zająć się produkcją sprzętu. W założeniu skonstru-
owany wzmacniacz nawiązuje do mocy  
i charakteru klasycznych rozwiązań lampowych.  
Opracował go jednak z myślą o nowoczesnym  
gitarzyście, który z jednej strony chce znaleźć swoje 
brzmienie i wyróżnić się z tłumu, z drugiej nie chce tego 
osiągnąć dopiero na emeryturze przez eksperymenty  
z mnóstwem funkcji i opcji. Wzmacniacz ma cztery  
modyfikowalne kanały, które mogą brzmieć: czysto, 
vintage’owo, klasycznie lub nowocześnie. Zdaniem 
autora AMP1 daje zwarty, głęboki dźwięk, który na dole 
jest tłusty bez mułu, a na górze nigdy nie jest cienki  
i denerwujący. Wzmacniacz ma regulację boostu  
i reverbu, MIDI oraz trzy przełączniki nożne  
na pokładzie.

Owczarnia 
pełna dźwięku  

Na przełomie stycznia i lutego w Jaworkach w Muzycznej Owczarni od-
będą się XXVII Zimowe Warsztaty Muzyczne. Początkowo przewidziano 
tylko 40 miejsc dla osób chcących doskonalić swoje umiejętności wokal-
ne, gry na gitarze, basie, perkusji, klawiszach i w pracy studyjnej. Ogromna 
liczba zgłoszeń przekonała organizatorów do zwiększenia ich liczby do 65.  
W trakcie zajęć uczestnicy będą korzystali między innymi z nagłośnienia 
gitarowego Laneya, basowego Aguilara i klawiszy Norda. Będą mieli okazję 
zapoznać się także z najnowszymi kolumnami przenośnymi Laney AH4X4, 
ciekawym wzmacniaczem do gitar elektrycznych BluGuitar Amp1 oraz naj-
wyższej klasy osprzętem do gitar elektroakustycznych marki L.R. Baggs. 
Trwa walka z czasem, by sprowadzić także najnowszy stół PreSonus Stu-
dioLive 32 III. Jednak nawet muzyk nie samą muzyką żyje, dlatego orga-
nizatorzy zaplanowali sporą dawkę dźwięków naturalnych. Jeśli dopisze 
śnieg, uczestnicy warsztatów wygenerują dźwięki z kuligu z pochodniami, 
mistrzostw świata i okolic w lepieniu bałwana oraz zjazdów narciarskich  
z pobliskiego stoku. Jednak nawet brak śniegu nie przeszkodzi w wysłu-
chaniu koncertu na skwierczące specjały z gilla rzucane na ruszt nocą. 

Projekt oceaniczno-jaskiniowy 
Cyprian Wieczorkowski  

wraz z Joanną Srocką  
z grupy Lud Hauza rejestrują  
w Kirkjubæjarklaustur na Islandii 
odgłosy natury do projektu 
Sönghellir. W tym zadaniu  
pomagają im mikrofony RØDE M3  
i SmartLav. Nagrane dźwięki  
zostaną wykorzystane w sumie  
do realizacji trzech projektów,  
które wyda Osso Studio. 

Tradycyjnie nie zabraknie wieczornych jammów. 
Tak wyglądały podczas ubiegłorocznych letnich warsztatów.
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Waldorf 

Moduł 
do modułu 
Można było przypuszczać, że po pokazaniu modułu 

Wavetable nw1 Waldorf pokaże więcej urządzeń 
zgodnych ze standardem Eurorack.  I oto mamy klawia-
turę w tym standardzie oraz kolejne moduły, z których 
możemy złożyć całkiem zgrabny syntezator modular-
ny. Klawiaturę kb37 wyposażono w najwyższej jakości 
klawisze Fatar TP9. Choć jest ich 37, obsługują 5 oktaw 
dzięki przełącznikowi. Do sterowania modułami, na któ-
re przeznaczono pół metra bieżącego syntezatora, słu-
ży 16-bitowy interfejs CV. Poza tym kb37 wyposażono  
w programowalne kanały MIDI, kontrolery pitch i modu-
lacji do sterowania w czasie rzeczywistym oraz obsługę 
komunikatów velocity i aftertouch. Syntezator możemy 
rozbudować o trzy nowe moduły: cpm1, mod1 i dvca1. 
Pierwszy jest wysokiej jakości kompresorem analogowym 
wyposażonym między innymi w kluczowanie side-chain  
z regulacją proporcji, kontrolą czasu ataku i zwolnie-
nia, trybem automatycznym i manualnym. Znajduje 
się tu wszystko, czego można oczekiwać od nowocze-
snego kompresora. Analogowy modulator mod1 ma  
3 źródła modulacji: AD3SR, Symmetry, Rise & Fall. Daje 
nieskończenie bogate możliwości od prostych obwiedni  
i LFO po złożone i zapętlone kształty. Z kolei analogowy 
wzmacniacz dvca1 potrafi dzięki pokrętłu Colour ocieplić 
i pokolorować dźwięk. Ma także jednoczesną regulację 
liniową i wykładniczą oraz pary specjalnych wejść AC  
i DC. Dzięki takiemu rozwiązaniu można kupić klawiaturę,  
a potem kupować kolejne moduły, zyskując wszechstron-
ny i bogaty w brzmienia instrument. 

W sklepach wkrótce pojawią się 
V3 i V7 – pierwsze mikrofony 

dynamiczne wyprodukowane przez 
firmę sE Electronics. Mają mnóstwo 
cech wspólnych: są w całości wyko-
nane z metalu, obudowę stanowi 
wysokiej jakości stop cynku, a grill 
zrobiono ze stali sprężynowej odpor-
nej na wgniecenia i korozję. Wokół 
grilla biegnie pierścień o miejscami 
spiłowanych brzegach. Zabezpiecza 
to przed stoczeniem się mikrofonu  
z lekko pochyłej powierzchni, na któ-
rej go położymy. Mikrofony dają wyż-
szy poziom wzmocnienia przed po-
jawieniem się sprzężenia zwrotnego 
niż inne tej klasy, a pozłacane 3-pino-
we gniazdo XLR zapewnia bezstrat-
ne przesłanie sygnału. Kapsuły są 
izolowane od wibracji mechanicznych 
przez uchwyty przeciwwstrząsowe, 
dzięki czemu oba mikrofony mają 
bardzo niski poziom zakłóceń ge-
nerowanych podczas używania ich 
na scenie. Są także trzy różnice. Po 
pierwsze V7 jest mikrofonem super-
kardioidalnym, a V3 – kardioidalnym. 
Po drugie w pierwszym z nich cewka 
głosowa wykonana jest z aluminium, 
w drugim z miedzi. W końcu po trze-
cie pierwszy ma pasmo przenoszenia 
40 Hz–19 kHz, a drugi 50 Hz–16 kHz. 
W zestawie każdy z mikrofonów ma 
pokrowiec, uchwyt do mikrofonu, 
czarną osłonę przeciwwietrzną (czer-
wona jest w grillu) i adapter gwintu.

Kompaktowa forma, prosta konstrukcja i wszystkie 
niezbędne funkcje to najważniejsze zalety klawiatu-

ry sterującej Miditechu, wyposażonej w 32 dynamiczne 
miniklawisze. Oprócz nich znajdziemy na niej 4 dowol-
nie przypisywane pokrętła V, 8 padów perkusyjnych do 
wyzwalania dowolnych funkcji, przełączniki oktaw oraz 
transpozycji, kontroler Pitch-bend i koło modulacji,  
a także suwak Volume do szybkiej zmiany głośności. 
Dzięki USB klawiaturę łatwo podłączyć do komputerów 
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Miditech Minicontrol-32

Klawisze z softem  
z systemami Mac OSX, Windows 7, 
8, 10 oraz tabletów z iOS i Windows. 
Do działania Minicontrol-32 nie wy-
maga dodatkowych sterowników, za 
to jest dostarczana z bezpłatnymi li-
cencjami na programy, które można 
ściągnąć z internetu. Dzięki nim od 
razu można przystąpić do tworzenia 
muzyki.

sE Electronics V3 i V7

Dynamiczna 
para  

Syntezator 
modularny 
kb37.

Moduł 
kompresora 
cmp1.

Moduł 
modulatora 
mod1.

Moduł 
wzmacniacza 
dvca1.
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BluGuitar AMP1

Cztery 
brzmienia  
Do sprzedaży trafia nowy wzmacniacz gitarowy APM1 

o mocy 100 W. Został zaprojektowany przez Tho-
masa Bluga, doświadczonego gitarzystę, który postano-
wił zająć się produkcją sprzętu. W założeniu skonstru-
owany wzmacniacz nawiązuje do mocy  
i charakteru klasycznych rozwiązań lampowych.  
Opracował go jednak z myślą o nowoczesnym  
gitarzyście, który z jednej strony chce znaleźć swoje 
brzmienie i wyróżnić się z tłumu, z drugiej nie chce tego 
osiągnąć dopiero na emeryturze przez eksperymenty  
z mnóstwem funkcji i opcji. Wzmacniacz ma cztery  
modyfikowalne kanały, które mogą brzmieć: czysto, 
vintage’owo, klasycznie lub nowocześnie. Zdaniem 
autora AMP1 daje zwarty, głęboki dźwięk, który na dole 
jest tłusty bez mułu, a na górze nigdy nie jest cienki  
i denerwujący. Wzmacniacz ma regulację boostu  
i reverbu, MIDI oraz trzy przełączniki nożne  
na pokładzie.

Owczarnia 
pełna dźwięku  

Na przełomie stycznia i lutego w Jaworkach w Muzycznej Owczarni od-
będą się XXVII Zimowe Warsztaty Muzyczne. Początkowo przewidziano 
tylko 40 miejsc dla osób chcących doskonalić swoje umiejętności wokal-
ne, gry na gitarze, basie, perkusji, klawiszach i w pracy studyjnej. Ogromna 
liczba zgłoszeń przekonała organizatorów do zwiększenia ich liczby do 65.  
W trakcie zajęć uczestnicy będą korzystali między innymi z nagłośnienia 
gitarowego Laneya, basowego Aguilara i klawiszy Norda. Będą mieli okazję 
zapoznać się także z najnowszymi kolumnami przenośnymi Laney AH4X4, 
ciekawym wzmacniaczem do gitar elektrycznych BluGuitar Amp1 oraz naj-
wyższej klasy osprzętem do gitar elektroakustycznych marki L.R. Baggs. 
Trwa walka z czasem, by sprowadzić także najnowszy stół PreSonus Stu-
dioLive 32 III. Jednak nawet muzyk nie samą muzyką żyje, dlatego orga-
nizatorzy zaplanowali sporą dawkę dźwięków naturalnych. Jeśli dopisze 
śnieg, uczestnicy warsztatów wygenerują dźwięki z kuligu z pochodniami, 
mistrzostw świata i okolic w lepieniu bałwana oraz zjazdów narciarskich  
z pobliskiego stoku. Jednak nawet brak śniegu nie przeszkodzi w wysłu-
chaniu koncertu na skwierczące specjały z gilla rzucane na ruszt nocą. 

Projekt oceaniczno-jaskiniowy 
Cyprian Wieczorkowski  

wraz z Joanną Srocką  
z grupy Lud Hauza rejestrują  
w Kirkjubæjarklaustur na Islandii 
odgłosy natury do projektu 
Sönghellir. W tym zadaniu  
pomagają im mikrofony RØDE M3  
i SmartLav. Nagrane dźwięki  
zostaną wykorzystane w sumie  
do realizacji trzech projektów,  
które wyda Osso Studio. 

Tradycyjnie nie zabraknie wieczornych jammów. 
Tak wyglądały podczas ubiegłorocznych letnich warsztatów.
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Adam Audio: Wtyczki ekstra!
Do końca stycznia 2017 roku do każdego zakupionego trójdrożnego  
monitora bliskiego i średniego pola Adam A77X są bezpłatnie dodawane 
cenione wtyczki NI Reverb Classics lub NI Vintage Compressor.

Adam Audio: Monitor z subwooferem taniej 
Wciąż obowiązują promocyjne ceny na zestawy złożone z dwóch monitorów 
i subwoofera Sub7. Gdy kupimy taki zestaw z parą monitorów Adam A5X, 
zapłacimy za niego 4380 zł (wcześniej 5480 zł). W przypadku pary 
monitorów Adam F7 kosztuje on 3650 zł (wcześniej 4680 zł). Monitory 
Adama dają piękną górę, głęboki dół i solidny środek. Są wyposażone 
w wysoko wydajne woofery, innowacyjny przetwornik wstęgowy X-ART 
oraz optymalnie dobrane tweetery. Sub7 odtwarza dolne pasmo aż do 32 Hz. 
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Możemy wybierać wśród interfej-
sów audio tej firmy, bowiem w za-
sadzie nie ma ryzyka, że nie trafimy 
na promocję. Zniżki zaczynają się 
od flagowych konstrukcji Studio 192  
i Studio 192 Mobile, które teraz kosz-
tują odpowiednio 3550 zł (wcześniej 
4190 zł) i 2550 zł (wcześniej 2999 zł). 
Jeszcze bardziej mobilny interfejs Au-
dioBox iTwo Studio kupimy za 790 zł  

Ferrofish: Tańsze przetwarzanie 
Ferrofish proponuje zniżki na swoje dwa konwertery 
analogowo-cyfrowe z interfejsem MADI, pracujące 
z rozdzielczością 24 bity/192 kHz. Szesnastokanałowy 
Ferrofish A16 MKII kosztuje teraz 4250 zł  
(wcześniej 4990 zł), a 32-kanałowy 
 Ferrofish A32 – 8750 zł (wcześniej 10 300 zł).
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Wszyscy, dla których sztuka się liczy, mogą do końca  
lutego 2017 roku kupić monitory A5X na sztuki  
w promocyjnej cenie. To teraz 1650 zł, podczas gdy  
poprzednio kosztowały 1790 zł.

Adam Audio: 
Okazja z A5X

PreSonus:  
Duży wybór  
interfejsów

(wcześniej 1299 zł), AudioBox iTwo za 
550 zł (wcześniej 770 zł), a AudioBox 
iOne za 440 zł (wcześniej 620 zł).  
Wszystkie znakomicie spisują się  
w roli wyposażenia podróżujących 
muzyków, sound designerów i twór-
ców podcastów. Z ich pomocą można 
nagrywać na iPada i bezprzewodowo 
przesyłać ścieżki bezpośrednio z iPa-
da do komputera (PC, Mac) z aplikacją  

Studio One 3. Promocją objęty jest 
także PreSonus AudioBox USB, któ-
ry kosztuje teraz 444 zł (wcześniej  
555 zł). Oprócz złącza USB ma 2 wej-
ścia mikrofonowo-instrumentalne,  
2 symetryczne wyjścia TRS oraz wej-
ście i wyjście MIDI. Przy jego zakupie 
otrzymuje się DAW PreSonus Studio 
One 3 w wersji Artist.

Promocja 
na wszystkie 
modele 
obowiązuje 
do wyczerpania 
zapasów.

PreSonus: Studio One 3 Professional taniej 
Wszyscy, którzy chcą się przesiąść na najwyższą wersję DAW-u PreSonusa,  
wciąż mogą to zrobić za okazyjną cenę. Posiadacze wersji Artist SO3 za upgrade  
do wersji Professional SO3 zapłacą teraz 899 zł (wcześniej 1199 zł),  
z Artista SO1/SO2 – 1049 zł (wcześniej 1399 zł), z Professional SO1/SO2 – 449 zł  
(wcześniej 599 zł). Crossgrade z innego DAW-u to koszt 899 zł (wcześniej 1199 zł).
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.
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Adam Audio: Wtyczki ekstra!
Do końca stycznia 2017 roku do każdego zakupionego trójdrożnego  
monitora bliskiego i średniego pola Adam A77X są bezpłatnie dodawane 
cenione wtyczki NI Reverb Classics lub NI Vintage Compressor.

Adam Audio: Monitor z subwooferem taniej 
Wciąż obowiązują promocyjne ceny na zestawy złożone z dwóch monitorów 
i subwoofera Sub7. Gdy kupimy taki zestaw z parą monitorów Adam A5X, 
zapłacimy za niego 4380 zł (wcześniej 5480 zł). W przypadku pary 
monitorów Adam F7 kosztuje on 3650 zł (wcześniej 4680 zł). Monitory 
Adama dają piękną górę, głęboki dół i solidny środek. Są wyposażone 
w wysoko wydajne woofery, innowacyjny przetwornik wstęgowy X-ART 
oraz optymalnie dobrane tweetery. Sub7 odtwarza dolne pasmo aż do 32 Hz. 
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Możemy wybierać wśród interfej-
sów audio tej firmy, bowiem w za-
sadzie nie ma ryzyka, że nie trafimy 
na promocję. Zniżki zaczynają się 
od flagowych konstrukcji Studio 192  
i Studio 192 Mobile, które teraz kosz-
tują odpowiednio 3550 zł (wcześniej 
4190 zł) i 2550 zł (wcześniej 2999 zł). 
Jeszcze bardziej mobilny interfejs Au-
dioBox iTwo Studio kupimy za 790 zł  

Ferrofish: Tańsze przetwarzanie 
Ferrofish proponuje zniżki na swoje dwa konwertery 
analogowo-cyfrowe z interfejsem MADI, pracujące 
z rozdzielczością 24 bity/192 kHz. Szesnastokanałowy 
Ferrofish A16 MKII kosztuje teraz 4250 zł  
(wcześniej 4990 zł), a 32-kanałowy 
 Ferrofish A32 – 8750 zł (wcześniej 10 300 zł).
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Wszyscy, dla których sztuka się liczy, mogą do końca  
lutego 2017 roku kupić monitory A5X na sztuki  
w promocyjnej cenie. To teraz 1650 zł, podczas gdy  
poprzednio kosztowały 1790 zł.

Adam Audio: 
Okazja z A5X

PreSonus:  
Duży wybór  
interfejsów

(wcześniej 1299 zł), AudioBox iTwo za 
550 zł (wcześniej 770 zł), a AudioBox 
iOne za 440 zł (wcześniej 620 zł).  
Wszystkie znakomicie spisują się  
w roli wyposażenia podróżujących 
muzyków, sound designerów i twór-
ców podcastów. Z ich pomocą można 
nagrywać na iPada i bezprzewodowo 
przesyłać ścieżki bezpośrednio z iPa-
da do komputera (PC, Mac) z aplikacją  

Studio One 3. Promocją objęty jest 
także PreSonus AudioBox USB, któ-
ry kosztuje teraz 444 zł (wcześniej  
555 zł). Oprócz złącza USB ma 2 wej-
ścia mikrofonowo-instrumentalne,  
2 symetryczne wyjścia TRS oraz wej-
ście i wyjście MIDI. Przy jego zakupie 
otrzymuje się DAW PreSonus Studio 
One 3 w wersji Artist.

Promocja 
na wszystkie 
modele 
obowiązuje 
do wyczerpania 
zapasów.

PreSonus: Studio One 3 Professional taniej 
Wszyscy, którzy chcą się przesiąść na najwyższą wersję DAW-u PreSonusa,  
wciąż mogą to zrobić za okazyjną cenę. Posiadacze wersji Artist SO3 za upgrade  
do wersji Professional SO3 zapłacą teraz 899 zł (wcześniej 1199 zł),  
z Artista SO1/SO2 – 1049 zł (wcześniej 1399 zł), z Professional SO1/SO2 – 449 zł  
(wcześniej 599 zł). Crossgrade z innego DAW-u to koszt 899 zł (wcześniej 1199 zł).
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.
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Fluid Audio:  
Płynny odsłuch 
Aktywne monitory bliskiego pola 
Fluid Audio sprawdzają się jako 
główne odsłuchy na etapie  
miksowania. Dają głęboką scenę 
dźwiękową i przejrzyste brzmienie. 
Do tego są teraz tańsze. Za parę 
modelu F4 należy zapłacić diabelnie 
niską cenę 666 zł (wcześniej 777 zł), 
a F5 można mieć za jedynie 499 zł 
(wcześniej 590 zł).
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Toontrack: Brzmienie w dobrej cenie 

PreSonus:  
Subwoofer  
taniej w zestawie 
Od 1.02 do 31.03 możesz zdecydować się na zakup zestawu 
złożonego z dwóch monitorów E44 i subwoofera Temblor 
T8 lub pary E66 i subwoofera Temblor T10. W tej promocji 
pierwszy zestaw kosztuje 3365 zł, a drugi 4395 zł.

PreSonus:  
Miks ze zniżką  
Dzięki PreSonusowi udany miks 
odnosi się do czegoś więcej niż sama 
wartość artystyczna. Wystarczy 
zaopatrzyć się w StudioLive CS18AI, 
kompaktową konsoletę sterującą do 
miksowania na żywo, pracującą  
w architekturze Active Integration, 
która teraz kosztuje 7890 zł  
(wcześniej 9290 zł). Z kolei  
za kompaktowy mikser rackowy  
StudioLive RM16AI zapłacimy  
teraz 3750 zł (wcześniej 4990 zł), 
a do miksera StudioLive 16.0.2  
producent dodaje gratis plecak  
warty 299 zł.
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

PreSonus: Studio One 3 Professional taniej 
Wszyscy, którzy chcą się przesiąść na najwyższą wersję DAW-u PreSonusa,  
wciąż mogą to zrobić za okazyjną cenę. Posiadacze wersji Artist SO3 za upgrade  
do wersji Professional SO3 zapłacą teraz 899 zł (wcześniej 1199 zł),  
z Artista SO1/SO2 – 1049 zł (wcześniej 1399 zł), z Professional SO1/SO2 – 449 zł  
(wcześniej 599 zł). Crossgrade z innego DAW-u to koszt 899 zł (wcześniej 1199 zł).
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Poszukiwacze niedrogiej sekcji rytmicznej powinni rozważyć ofertę Toontracka. Do końca stycznia Superior Drummer 2 kosztuje zaledwie 
590 zł (wcześniej 990 zł), a crossgrade z innej platformy 410 zł (wcześniej 690 zł).  Do tego dochodzą zniżki na biblioteki SDX (nie dotyczą 
Progressive Foundry SDX i zestawu Roots). Teraz zapłacimy za nie 299 zł (wcześniej 599 zł). Dodatkowo przy zakupie EZdrummera 2 otrzy-
mamy bibliotekę EZX o wartości 250 zł. Z kolei zakup biblioteki EZkeys Sound Expansion premiowany jest bezpłatną dodatkową biblioteką 
EZkeys o wartości 250 zł. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

PreSonus: Preamp w lepszej cenie 
Bogaty w wyjścia i wejścia preamp DigiMax DP88 jest 
teraz 17% tańszy. Oznacza to, że zapłacimy za niego  
2980 zł (wcześniej 3590 zł). Urządzenie idealnie współ-
pracuje z interfejsami audio ze złączami ADAT I/O. Sta-
nowi też naturalne rozszerzenie do analogowych wejść  
i wyjść interfejsów audio PreSonus Studio 192 i Studio 
192 Mobile. Wyposażone jest w analogowy przedwzmac-
niacz XMAX zapewniający konwersję cyfrową do 96 kHz 
oraz przetworniki Burr-Brown klasy audiofilskiej.
Promocja obowiązuje do 31.03.2017.

Wystarczy kupić kartę DSP UAD-2, by  
bezpłatnie otrzymać wtyczki ze  
znakomicie odtworzonym brzmieniem 
analogowego sprzętu między innymi  
takich marek jak Neve®, Studer®, Ampex®, 
API®, i Fender®. W przypadku zakupu karty 
DSP UAD-2 OCTO oszczędności wynoszą 
2400 zł. Zakup karty DSP UAD-2 QUAD 
daje oszczędności rzędu 1400 zł.
Promocja obowiązuje do 31.03.2017.

Universal Audio:      Wtyczki gratis
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ki Ile w ostatecznej wersji utworu jest ciebie jako  
producenta, a ile piosenkarza czy muzyka, który  
z nim do ciebie przyszedł?
To wszystko bardzo zależy, ale ostatnio staram się pra-
cować z artystami, którzy mają jakąś wizję i wyrobiony 
gust muzyczny. Chcę, żeby uczestniczyli w produkcji na 
różnych etapach. To jest tak, że im zdolniejszy jest ar-
tysta, tym ja mam mniej pracy i siłą rzeczy jest mnie 
mniej w muzyce. Pilnuję tylko, żebyśmy nie wpłynęli na 
mieliznę.

Co może nią być dla artysty, który jest wyrobiony i wie 
czego chce?

Może nią być na przykład zbytnie rozluźnienie podczas 
pracy. Muszę wtedy pilnować, żebyśmy wyrobili się  
w czasie i budżecie. 

Mimo to kilku artystów, którzy z tobą pracowali,  
podkreślało wręcz domową atmosferę pracy. Sam 
zresztą w wywiadach wspominasz, że zapewniasz  
im pełen komfort, by mogli się skupić na muzyce.  
W jaki sposób udaje ci się pilnować harmonogramu, 
by artyści w ogóle tego nie odczuwali?
Rzeczywiście ludzie chyba lubią atmosferę pracy ze 
mną. Tak przynajmniej twierdzą. Odpukać, od dawna 
nie miałem problemu z harmonogramem. Nie wiem, 

Brak pomysłu słychać

O zapewnieniu  
komfortu wokaliście,  
znaczeniu traumy z młodości  
i śpiewaniu na leżąco  
mówi Bogdan Kondracki
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jak to się dzieje, ale kończymy pracę przed czasem  
i często musimy czekać w kolejce na wydanie płyty, bo 
wytwórnie mają szczegółowe plany wydawnicze, któ-
rych się trzymają.

To tempo pracy zaczęło się od współpracy z Dawidem 
Podsiadło. Od tego czasu wymagasz, by wokal i muzyka 
były dopieszczone przed wejściem do studia?
By kompozycje były dopieszczone przed wejściem do stu-
dia. Praca z Dawidem otworzyła mi oczy. Pokazała mi, że 
można na bieżąco, nawet podczas komponowania, dobie-
rać odpowiednie brzmienia i selekcjonować pomysły pro-
dukcyjne. Staram się być dobrze przygotowany przed wej-

Bogdan Kondracki 

Producent,kompozytor, multiinstumentalista i wokalista. Był członkiem zespołów 

Kobong i Neuma. Produkował i realizował płyty m.in. Moniki Brodki, Ani Dąbrowskiej, 

Karoliny Kozak, Dawida Podsiadły i Maryli Rodowicz. 

Dwukrotnie nagrodzony Fryderykami. 

ściem do studia, ale nie zawsze się to udaje. Jeżeli czuję, że 
wchodzimy do studia z kreatywną ekipą, to nie powinno 
być problemu. Jeśli studio jest gdzieś poza Warszawą, to 
raczej wszyscy są skupieni na pracy. Nie ma telefonów 
typu: „Kochanie, kup po drodze mleko”. To się przekłada 
na atmosferę i ostateczny wynik sesji. Jeśli sesja jest połą-
czona ze wspólnym wyjazdem poza miasto, można sobie 
zostawić większy margines na kreatywną pracę.

Co prawda sam mówisz, że nie czujesz się wokalistą, 
ale w końcu w dwóch zespołach pełniłeś tę rolę.
Nawet więcej, bo śpiewałem w Kobongu, Neumie, wcze-
śniej w Szerszeniach. Śpiewałem też w zespole Smolika. 
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>> Mam trochę tych doświadczeń, ale rzeczywiście czu-
łem się bardziej muzykiem niż wokalistą. Nie wiem, czy 
umiem to jakoś sensownie uzasadnić. Zawsze śpiewa-
łem trochę z przymusu. W Kobongu, bo nie podobał się 
nam żaden wokalista, którego przesłuchiwaliśmy. Często 
zresztą traktowałem wokal jak instrument. U Smolika 
śpiewałem, bo byłem pod ręką, i fajnie wyszło.

Czy wpływ na właściwe podejście do wokalistów ma 
twoje osobiste doświadczenie?
Teraz myślę, że może tak jest, jak mówisz. Miałem dosyć 
traumatyczne przeżycie jako młody muzyk i wokalista. 
Realizator albumu, znany zresztą, oświadczył mi, że on 
nie lubi nagrywać wokali i pokaże nam, jak się nagrywa, 
żeby koledzy z zespołu nagrali moje wokale. Przypo-
mnę, że to były czasy dużych konsolet i nagrywania na 
szpulowego Studera. Byłem zszokowany jego postawą. 
Nie wiedziałem, czy nie podoba mu się, jak śpiewam, 
czy rzeczywiście uważa nagrywanie wokalu za zło ko-
nieczne. Wjechał mi na ambicję i pamiętam, że dałem 
z siebie wszystko, a on finalnie dołączył do nagrywania 
wokalu z entuzjazmem. Jego zachowanie spowodowa-
ło, że przez chwilę poczułem się naprawdę źle. Nie ro-
zumiałem wtedy i nie rozumiem dzisiaj, jak można tak 
potraktować najważniejszy element płyty. Jestem pe-
wien, że to doświadczenie wpłynęło na moje późniejsze 
podejście do wokalistów.

Niektórzy wokaliści mówią, że część obecnych płyt jest 
nie nagrywana, a wyprodukowana. I nie jest to  
komplement. Czy plotka, że można zrobić gwiazdę  
z osoby nieumiejącej śpiewać czy grać, zbliża się do 
rzeczywistości w czasach, gdy oprogramowanie ma 
niemal nieograniczone możliwości? Wolisz wokalistę 
bez głosu, ale z wizją tego, co chce osiągnąć, czy  
z głosem, ale bez wizji, otwartego na sugestie?
Zdecydowanie wolę wokalistę bez głosu, ale z wizją. Mu-
zykę traktuję jako działanie bądź co bądź artystyczne. 
Czy Bob Dylan ma dobry głos i technikę? Niekoniecznie, 
ale jest wspaniałym charyzmatycznym artystą. Z dru-
giej strony znam wielu świetnie operujących warszta-
tem wokalistów, którzy mają problem ze znalezieniem 
dla siebie drogi artystycznej. Czy można zrobić gwiazdę  
z kogoś, kto nie potrafi śpiewać? Jest to możliwe, ale 
jeżeli nie ma pomysłu na siebie zupełnie, to moim zda-
niem się nie uda. Co do obróbki wokalu, oprogramowanie 
może być kolejnym kreatywnym narzędziem. Można go 
używać subtelnie na wokalu, a czasami w sposób degra-
dujący materiał wyjściowy, ale ważne, żeby efekt był sa-
tysfakcjonujący. Albo jest fajnie, albo niefajnie.

Domyślam się, że z punktu widzenia producenta 
wykreowanie kogoś bez talentu świadczy o biegłości 
i może być miarą profesjonalizmu. Czy jednak jest 
moralne?
Ludzie weryfikują takie rzeczy. Wyczuwają fałsz bez-
błędnie.

Jakich rzeczy nigdy nie zmieniłbyś wokaliście?
Nie zmusiłbym go, żeby robił coś, co nie jest zgodne  
z jego dobrym samopoczuciem i rozwojem. Ekspery-
mentujmy, ale jeżeli dojdziesz do wniosku, że to nie je-
steś ty, nie idźmy tą drogą. Kiedyś nagrywałem bardzo 

znanego polskiego wokalistę, którego próbowałem na-
mówić na śpiewanie falsetem. Nie szło mu i po jakimś 
czasie przyznał mi się, że podświadomie nie chce tego 
robić, żeby nie brzmieć jak kobieta. Trochę żałowałem, 
że tego nie zrobił, bo chodziło tylko o chórki, ale odpu-
ściłem i nie wracaliśmy do tego.

Lubisz sprężynowe pogłosy na bębnach i wokalu, 
używanie mikrofonów wstęgowych, dzięki którym nie 
trzeba kombinować ze sztuczną przestrzenią.  
Czy są jeszcze jakieś efekty i patenty, których używasz 
standardowo? A może zależy to od wokalisty  
czy nawet konkretnej płyty?
Mam kilka swoich patentów, ale w większości ograni-
czają się do używania dobrych mikrofonów i preampów, 
choć może nim być stary Telefunken kupiony na eBayu 
za 150 zł. Brzmi źle, ale cudownie. Producentom, którzy 
nie mają kasy na dobry zewnętrzny pogłos, polecam 
kostkę gitarową Blue Sky firmy Strymon. Wyślijcie na-
grany wokal na tę kostkę i zobaczycie, jak potrafi pięknie 
zabrzmieć. Używam też w podobny sposób Reverbula-
tora. To jest sprężynowy gitarowy pogłos w kostce. Moż-
na uzyskać totalnie vintage’owy sound. Kiedyś przeczy-
tałem, że Stina Nordenstam, jedna z moich ulubionych 
wokalistek, nagrywa swoje wokale, leżąc. Stosuję tę 
technikę, jeśli chcę, żeby wokal brzmiał bardziej intym-
nie. Jest to duże wyzwanie dla wokalistów, nie jest ła-
twe i wymaga chwili treningu, ale efekt jest najczęściej 
niesamowity: zupełnie inne brzmienie wokalu, bardzo 
specyficzne. Przestałem też używać kompresji na wo-
kal podczas nagrywania. Śpiewa się trochę trudniej bez 
kompresora, trzeba uważać, żeby nie przesterować, ale 
moim zdaniem lepsze jest brzmienie. Kompresuję do-
piero po nagraniu.

Czy wolisz produkcję zewnętrzną czy u siebie?
Pytasz, czy wolę pracować w swoim studio, czy wyjeż-
dżać poza miasto? I tak, i tak. W swoim studio szyję  
z tego, co mam, i brzmienie – mimo że mam sporo do-
brego sprzętu – jest bardziej „homemade”. Poruszam 
się po nim z łatwością, wiem, gdzie co jest, ale mam też 
przyzwyczajenia. Zaletą takiej pracy jest bardziej osobi-
ste brzmienie i niektórzy wolą moje produkcje powstają-
ce w ten sposób. Natomiast jeśli wyjeżdżam z domu, to 
„na grubo”: z muzykami i realizatorem, żebym mógł się 
skupić na pracy producenta i nie tracić czasu na naukę 
nowego stołu, sprzętu. Bardzo polubiłem też ten rodzaj 
pracy, odkąd odkryłem studio Custom 34 w Gdańsku, 
które daje niesamowite możliwości. Główne pomiesz-
czenie do nagrywania ma osiem i pół metra wysokości  
i brzmi fenomenalnie, jest stół Neve i gigantyczna liczba 
znakomitych urządzeń peryferyjnych. Prowadzą to stu-
dio cudowni ludzie, dzięki którym nie chce się stamtąd 
wyjeżdżać.

W jednym z wywiadów mówiłeś, że pewne  
brzmienia dobierasz wbrew swemu gustowi  
czy przyzwyczajeniom. Tak było podobno z płytami 
„My” Edyty Górniak czy „Kochać” Maryli Rodowicz. 
Którego z użytych efektów nie lubisz szczególnie?
Te płyty, które wymieniłeś, lubię i dobrze wspominam, 
ale musiałem trochę wyjść ze swojej skóry.  Uogólniając: 
są gatunki muzyczne, w których nie czuję się pewnie, 
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rwący temat

chociaż czasami fajnie jest przekraczać swoje granice. 
Chyba nie jestem stworzony do robienia popu w stylu 
amerykańskim, à la Rihanna. Nie czuję się też dobrze  
w jazzowo-funky’owych klimatach.

Jak wygląda praca z wokalistą nad utworem?  
Sam kiedyś powiedziałeś, że to ludzie często  
introwertyczni, niemal zawsze bardzo wrażliwi, często 
uznani, mający własne zdanie i wizję aranżacji. 
Bardzo różnie, bo zdarza się tak, że wokalista jest tak do-
bry, że wystarczą trzy podejścia i gotowe. Jednak tak jest 
bardzo rzadko. Na początek daję wokaliście odczuć, że 
mam dla niego czas i energię, że to, co robimy, jest waż-
ne, bo wokal według mnie jest czynnikiem decydującym, 
zdecydowanie najważniejszym. Nagrywam raczej dłuż-
sze partie utworu, na przykład jedną zwrotkę i jeden re-
fren kilka, kilkanaście razy, a potem wybieram najlepsze  

fragmenty. Wolę tak niż nagrywanie po zdaniu. Nie da się przekazać żad-
nej myśli w tak krótkim czasie, z kolei śpiewanie całego utworu jest sporym 
wyzwaniem i nie każdy to dźwiga. Jak widać, nie ma w tym żadnej magii. Na 
bieżąco przekazuję wokaliście swoje spostrzeżenia, tnę, wybieram, potem 
znowu nagrywam kilka wersji, robię kilka uwag, znowu tnę, wybieram. Dbam 
o to, żeby robić przerwy na fajkę lub herbatę. Staram się nagrywać wszystko, 
nawet pierwszą wersję. Nigdy nie wiadomo, co się urodzi. Staram się też, że-
by odsłuchiwany głos miał już brzmienie zbliżone do ostatecznego.

Co poradziłbyś początkującemu producentowi przygotowującemu się  
do pracy z pierwszym wokalistą?
Poradziłbym mu, żeby zaufał intuicji, żeby się nie bał wyrażać swojej opinii 
od razu, na gorąco. Wokalista potrzebuje jakiejś konstruktywnej reakcji na 
nagrany track. Drapanie się po głowie niewiele da. Na pewnym poziomie na 
pewno będzie wiedział, kiedy jest dobrze. Przecież wszyscy jesteśmy osłu-
chani z dobrą muzyką i wiemy, jak powinna brzmieć.

Pytania zadawał Dariusz J. Michalski
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znakomicie sprawdza się także na 
instrumentach polifonicznych i ca-
łych miksach.

Renaissance Axx
Powiedzmy sobie szczerze, że 

narodziny tej wtyczki nie miały nic 
wspólnego z wokalem, bo zastała 
opracowana z myślą o gitarzystach 
i basistach. Nie zmienia to jednak 
faktu, że jest nad wyraz prostym  
w obsłudze kompresorem ze stałym 
współczynnikiem kompresji. Zda-
niem niektórych jest tak prosty, że 
jego obsługa nie wymaga instrukcji. 
Został tak ustawiony, że znakomi-
cie sprawdza się również na wokalu, 
wyrównując go i zmniejszając dyna-
mikę. Do regulacji mamy trzy war-
tości: próg zadziałania (treshold), 
poziom sygnału (gain) i atak. Czas 
wybrzmiewania (release) ustawiany 
jest automatycznie.

Renaissance Channel •
Pod tą nazwą kryje się channel 

strip, czyli wtyczka łącząca korektor, 
kompresor, limiter i bramkę w jed-
nym, wygodnym interfejsie. Zapew-
nia pełen łańcuch sygnałowy, dając 
czyste, ciepłe, pełne przestrzeni 
brzmienie. Do ściągnięcia jest tak-
że 150 darmowych presetów, które 
przydadzą się nie tylko do wokalu.

Renaissance DeEsser
Niewiele elementów potrafi tak 

położyć wokal, jak głoski świszczące 
„s” i „sz”, które są w przykry sposób 
eksponowane przez mikrofony po-
jemnościowe. Proponowane przez 
Wavesa rozwiązanie problemu to 

nagraj muzę
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najnowocześniejszy deesser ułatwia-
jący oczyszczanie ścieżek. Redukuje 
niepożądane częstotliwości, zacho-
wując przy tym spójność materiału 
źródłowego. Ma mnóstwo presetów 
przeznaczonych do głosów męskich 
i kobiecych, dzięki którym łatwo  
i z dużą precyzją pozbywamy się 
miejsc sprawiających problemy. Ma 
adaptacyjny próg działania i regu-
lowaną redukcję poziomu sygnału. 
Można go stosować na każdym eta-
pie produkcji, więc nadaje się zarów-
no do nagrywania, jak i masteringu. 
Nietrudno zatem zgadnąć, że spraw-
dza się także w realizacji dźwięku na 
żywo i broadcaście.

Waves Tune 
To narzędzie do automatyczne-

go strojenia wokalu, które pomaga 
umieścić go we właściwym miejscu. 
Ma pełne wsparcie dla ReWire, ko-
rekcję formantów i czytelny inter-
fejs, który zawiera wykres edycji wy-
sokości dźwięku wraz z podglądem 
obrazu fali dźwiękowej. Pozwala 
edytować wysokość dźwięku w pro-
gramie DAW użytkownika. Dla wy-
gody oś czasu może być podzielona 
na takty/uderzenia, minuty/sekun-
dy lub próbki. 

Waves Vocal 
Zestaw sześciu prostych w obsłudze 
programów o łącznej wartości 3900 zł, 
które przydadzą się w studiu do obróbki 
każdego głosu: od wokalu w piosence 
przez tekst mówiony po produkcje 
multimedialne. W pakiecie są tańsze.
Cena: 2580 zł

 
•

 
•

 
•

 
•Waves Tune Real-Time

Oczywiście sytuacja studyjna jest 
dość komfortowa, bo mamy nie-
ograniczoną (przynajmniej teore-
tycznie) ilość czasu na rzeźbienie  
w dźwięku. W przyrodzie zdarzają 
się jednak także wykonania na żywo 
i do tej stresującej sytuacji twórcy 
spod znaku Wavesa też postarali się 
o rozwiązanie. Dzięki niemu woka-
lista z jednej strony może skupić się 
na emocjach i ekspresji, z drugiej –  
w sposób naturalny jest nastrojony co 
do centa. Oczywiście nie powinniśmy 
się łudzić, że automatyczna regula-
cja wysokości śpiewanych dźwięków 
zmieni miernego wokalistę w wirtu-
oza. Może wywoła u nas mniejszy ból 
zębów, za to tym średnim i dobrym 
wokalistom z pewnością pomoże. 
Wtyczkę tę można także wykorzy-
stać jako kreatywny efekt FX.

Działanie wtyczki można ła-
two zaprogramować i dostosować 
do artysty, biorąc pod uwagę jego 
artykulację. Reguluje się zakres, wy-
biera skalę i zaznacza newralgiczne 
nuty, by je naprawić lub ich uniknąć. 
Wtyczka pozwala także kontrolować 
czułość i trzymać w ryzach vibrato ar-
tysty. Jeśli realizatorowi nie jest zna-
na tonacja utworu, można wprowa-
dzić nuty w czasie rzeczywistym na 
wirtualnej klawiaturze fortepianowej 
przez MIDI.

Wtyczka ta, podobnie jak Waves 
Tune, ma bardzo przejrzysty inter-
fejs, pozwalający szybko dokonać 
odpowiednich ustawień, co przy wy-
stępie live ma zasadnicze znaczenie. 
Współpracuje z ekranami dotykowy-
mi. To ułatwia ułatwia pracę w dobie 
cyfrowych konsolet w dużej części 
wyposażonych w takie ekrany.

Jak widać narzędzia do przygo-
towania profesjonalnie brzmiącego 
wokalu są. Od nas tylko zależy, czy  
i jak z nich skorzystamy.

Konrad Majchrowski

                       Waves Tune Real-Time
Zaawansowana wtyczka do korekcji wokalu podczas występów 
na żywo. Działa na każdej konsolecie mikserskiej przez 
MultiRack SoundGrid. Zgodna z aplikacjami SoundGrid: 
StudioRack, MultiRack, eMotion ST, eMotion LV1.
Cena: 1030 zł
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Na  
końcu  
języka
Najlepiej, gdy wokalista zaśpiewa wszystko idealnie. Świat jednak idealny nie jest,  
a wokaliści są jego częścią, więc może się okazać, że jednak coś trzeba będzie  
poprawić. Bo przecież chcemy, by nasz miks był idealny. Oto zestaw narzędzi, który 
pomoże w poprawianiu świata

Zacznijmy od tego, że jeśli w utworze 
występuje głos, zazwyczaj jest on 
najważniejszym elementem. Skupia 
uwagę i wysuwa się na pierwszy plan, 
więc jego jakość przesądza o ocenie 
całości. Dlatego powinien być zrozu-
miały, ładnie brzmiący, pozbawiony 
szumów, a w przypadku śpiewu – 
także dobrze nastrojony. 

Waves Vocal
W spełnieniu tych wszystkich wa-
runków pomaga szereg specjalistycz-
nych narzędzi, które umożliwiają 
naprawianie lub ulepszanie głosu. 
Jest ich wiele. Jednak by operować 
na konkretach i pokazać sprawdzo-
ne rozwiązanie, wzięliśmy pod lupę 
zestaw wtyczek o wymownej nazwie 
Waves Vocal. W jego skład wchodzą: 
DeBreath, Doubler, Renaissance Axx, 
Renaissance Channel, Renaissance 
DeEsser oraz Waves Tune. 
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Waves

DeBreath •
Czasami najlepszy take może zostać zepsuty, bo 

wokalista uprze się, by zaczerpnąć powietrza. W tym 
wypadku do akcji wchodzi DeBreath, który działa trochę 
jak bramka szumów. Ma algorytm dzielący wokal na dwie 
oddzielne ścieżki: głos i oddech. Dzięki temu po pierwsze 
możemy zostawić dokładnie tyle oddechu, ile jest po-
trzebne wokalowi, a nie wokaliście. Po drugie ten oddech 
możemy obrabiać i traktować dowolnymi efektami. Miej-
sca, gdzie zredukowaliśmy oddech, możemy wypełnić 
odgłosem pomieszczenia. W dodatku działa to nie tylko  
w odniesieniu do utworów muzycznych. W ten sam spo-
sób możemy oszczędzić mnóstwo czasu podczas obróbki 
głosów z offu i multimediów.

Doubler •
Wtyczka, dzięki której najbardziej wątły wokal za-

brzmi tłusto. Osiąga to przez połączenie delaya i mo-
dulacji wysokości dźwięku. Na początek automatycznie 
kopiuje ścieżkę wokalu, którą następnie można nieco 
odstroić i wzbogacić harmonizerem z lat osiemdzie-
siątych. Przy okazji wokal zyskuje prezencję i blask.  
Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że wtyczka 
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Gdzie lektor nie może…
Ilość pracy, jaką trzeba włożyć w edycję i miks nagrania muzycznego, zależy od  
przygotowania i poziomu muzyków oraz jakości ich instrumentów. Podobnie jest  
w nagraniach lektorskich. Tylko że tutaj instrumentem staje się aparat mowy lektora

Kolejny krok to pozbycie się sybilantów. Potrzebny do 
tego jest deesser, czyli kompresor, który działa w wąskim 
zakresie częstotliwości. Nie da się dokładnie wskazać, które 
to pasmo i jak głęboko musimy je zredukować, by nie kłuło 
w uszy. Sybilantów należy szukać między 4 a 8 kHz, jednak 
dla każdego głosu ta konkretna częstotliwość jest inna.

W postprodukcji nagrań lektorskich w reklamie jedno 
jest pewne: im bardziej doświadczony człowiek stanie 
przy mikrofonie, tym mniej pracy w uzyskaniu finalnego 
brzmienia. Emisja głosu profesjonalnego lektora jest opa-
nowana do tego stopnia, jakby gdzieś na strunach gło-
sowych włączony był kompresor, który już u źródła daje 
nam miły i wyrównany dźwięk.

Muzyka, efekty, czasami dialogi z planu oraz lektor – 
praktycznie w jeden dzień można od zera przygotować fi-
nalny dźwięk do reklamy. W związku z tym na palcach obu 
rąk można zliczyć głosy, które od lat słyszymy w spotach 
telewizyjnych czy radiowych. Wynika to z tego, że profe-
sjonalni lektorzy są jak najlepsi muzycy sesyjni: potrafią za 
jednym podejściem nagrać świetny materiał.

Jak to ukręcić?
Pracę nad nagranym głosem lektora zaczynam od mon-
tażu dźwięku. Na tym etapie prostymi narzędziami edy-
cyjnymi w moim DAW-ie czyszczę materiał z oddechów, 
mlasków, szumów itp. Ponieważ reklama to bardzo krót-
ka forma, zajmuje to chwilę. Dalej można skupić się już na 
kreowaniu odpowiedniego brzmienia.

Osobiście etap miksu dzielę na dwie części: chirur-
giczną i dynamiczną. W pierwszych ruchach stawiam na 
precyzję. Za pomocą equalizera z najwęższą dobrocią fil-
tra (Q) staram się pozbyć niepotrzebnych częstotliwości: 
rezonansów pomieszczenia, różnego rodzaju świstów czy 
przydźwięku sieciowego w niskich rejestrach. W tym mo-
mencie nie dodaję niczego w korekcji, tylko odejmuję.

Pełny garnitur 
wykorzystanych 

wtyczek. Po edycji 
ścieżka lektora 

wysłana na nowy 
bus.

Waves 
Renassaince 

Equalizer. 
Początek usuwania 

niepotrzebnych 
częstotliwości.
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30 ms. Ratio ustawiam 2:1, maksymalnie 3,5:1 Jeżeli na-
dal słyszę, że jakieś sylaby są za głośne bądź za ciche  
(w szczególności końcówki słów), wracam na ślad z nagra-
niem i automatyką głośności ręcznie ustawiam poziomy 
tych poszczególnych fragmentów.

Na kolejnym insercie dodaję kompresję wielopasmową. 
To właśnie kontrola poszczególnych częstotliwości poma-
ga uzyskać reklamowe brzmienie. Mocne zredukowanie,  
a potem zrekompensowanie ubytku MakeUp Gainem do-
daje lektorowi wyrazistości. Warto wspomagać się trybem 
Solo poszczególnych częstotliwości. Jeśli podczas słucha-
nia całości mamy wrażenie, że jakiegoś pasma jest za mało 
bądź za dużo, w ten sposób powinniśmy je zlokalizować.

Należy pamiętać, że wszelkiego rodzaju kompreso-
ry nie tylko pomagają zapanować nad dynamiką, ale też 
kreują brzmienie. Zdarza się też, że mocna redukcja sy-
gnału obnaży rezonanse, których nie pozbyliśmy w korek-
cji. Warto na moment wrócić do któregoś z equalizerów 
bądź dodać kolejny, by pozbyć się tych przydźwięków.

Przedostatni krok, który chyba lubię najbardziej, czyli 
okrągły, niedudniący dół pasma. Narzędzie, które pozwa-
la mi szybko osiągnąć zadowalający efekt, to Pultec EQP
-1A i jego wszelkie symulacje. Jednoczesne podbicie i tłu-
mienie częstotliwości tym equalizerem daje niesamowite 
brzmienie! Mikserzy muzyki dobrze o tym wiedzą.

Ostatni etap – limiter. Dopiero tu ekstremalnie kom-
presuję nagranie. Czasami redukcja sięga 3 dB, a innym 
razem 10 dB. Nie ma co filozofować i patrzeć na wskaźnik 
redukcji – musi brzmieć! Ustawienia naszych pluginów 
mogą być normalne, ekstremalne lub po prostu subtelne...  
W tej chwili ważny jest już efekt, a nie to, jak go uzyskaliśmy.

Brzmi dobrze
Nie ma złotego środka, presetów czy jednej gałki w plu-
ginie, która zrobi za nas robotę. Wystarczy, że trafimy na 
lektora, który nie do końca kontroluje dynamikę swojego 
głosu, a już pierwszym pomocnym krokiem będzie włą-
czenie kompresora bądź ręczna automatyka głośności. 

Dobrze zaadaptowane pomieszczenie pozwoli nam 
cieszyć się nagraniem bez zbędnego pogłosu czy rezonan-
sów, co w dalszej pracy zaoszczędzi nam użycia różnego 
rodzaju bramek szumów czy chirurgicznych cięć na korek-
torze. Dopasowanie odpowiedniego mikrofonu to również 
element kreowania brzmienia. Aktualnie mam przyjem-
ność nagrywać na świetnych mikrofonach Brauner VM1 
oraz Neumann U87 Ai. A nieraz ciekawy efekt uzyskałem 
mikrofonami typu shotgun, np. Sennheiser MKH416.

Porównuj, inspiruj się, brzmij lepiej
Podczas miksowania dźwięku do filmu, gry komputerowej 
czy reklamy – tak jak i w przypadku muzyki – polecam mieć 
pod ręką nagrania referencyjne. Większość reklam, które 
słyszymy w telewizji, bez problemu można znaleźć w Inter-
necie. Porównywanie naszych postępów z referencją będzie 
idealnym punktem odniesienia czy nawet inspiracją.

Ważne, żeby po skończonym projekcie, gdy już usły-
szymy naszą reklamę w emisji, pomyśleli: – „Brzmi do-
brze... A może i lepiej od poprzedniego spotu w bloku 
reklamowym”.

Kamil Sołdacki, Uchostudio

Deesser trzeba używać z głową… znaczy z uchem. Jeśli przesadzimy  
z kompresją syczącego pasma, będziemy mieli wrażenie, że lektor sepleni.

Gdy już zakończę etap „chirurgiczny”, ścieżkę lektora kieruję na nową szynę 
aux. Tam zaczynam od włączenia equalizera z szerszymi filtrami. Na przykład 
półkowe dodanie kilku decybeli powyżej 12 kHz rozjaśnia nagranie, a ujęcie fil-
trem typu bell w niskim środku odmula je.

Następnie staram się ograniczyć zakres dynamiczny kompresorem z szyb-
kim czasem reakcji (od 0,3 do 5 milisekund) i releasem nieprzekraczającym  

Waves C6.
Deesser w akcji.

Waves C6. 
Kompresja 
pasmowa – 
niezależna kontrola 
poszczególnych 
częstotliwości.

Pro Limiter. 
Ostatni krok 
obróbki nagrania, 
czyli maksymalna 
kompresja.

Waves 
Jack Josef Puig 
Collection 
(EQP1A – wyżej,
MEQ-5 – niżej). 
Jednoczesne 
podbicie 
i tłumienie 
częstotliwości 
tymi korektorami 
daje niesamowite 
brzmienie.
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Jak carrier z modulatorem
We współczesnej produkcji muzycznej trudno wyobrazić sobie partię wokalu  

bez żadnych upiększaczy. W pogoni za oryginalnością nie wahamy się „dopalić” 
ludzkiego głosu za pomocą najróżniejszych urządzeń elektronicznych  

(choć nie tylko). Zobaczmy, jakie triki stosują producenci 

Na początku sam głos wystarczał. Warunkiem było, aby 
wykonawca potrafił śpiewać, a stopień oryginalności czy 
„słuchalności” odbiorcy oceniali na podstawie kunsztu ar-
tysty. Muzyka jednak ewoluuje, stopniowo pojawiały się 
nowe gatunki i trendy i, podobnie jak instrumenty, głos 
padł ofiarą wszelkiej maści manipulatorów. Być może 
„ofiara” nie jest najlepszym określeniem, ponieważ wiele 
technik naprawdę wnosi coś nowego i oryginalnego, nie 
pozwalając nam się nudzić.

Upodlająca żądza zysku
Pierwszym „efektem” było umieszczanie śpiewające-
go w różnych środowiskach akustycznych (sala, kościół 
czy łazienka). Potem przyszła pora na naturalny chorus, 
czyli nakładanie na siebie kolejnych wykonań, tworząc  
w ten sposób wokal pełniejszy i zwracający większą uwa-
gę. Jednak teraz mamy mówić o elektronice, więc przejdź-
my kilka lat w przód.

Wydaje się, że pierwszym komercyjnym wynalazkiem 
służącym do manipulacji wokalem było ADT (Artificial 
Double Tracking). Było to połączenie dwóch magnetofo-
nów taśmowych i ich specyficzna synchronizacja, czyli po 

prostu gałka regulująca prędkość przesuwu taśmy jedne-
go z nich. Trzeba dodać, że na obu taśmach była ta sama 
ścieżka. Operator tego urządzenia (noszący najpewniej 
biały fartuch z kompletem długopisów w kieszonce) to 
zmniejszał, to zwiększał prędkość jednej z taśm, a efekt 
tego brzmiał tak, jak dwa wykonania. Podobno wielkim 
zwolennikiem tego rozwiązania był nikomu nieznany ar-
tysta John Lennon, z czym chyba trzeba się zgodzić, jeśli 
posłucha się piosenek z jego głosem.

Dzisiaj, w dobie pluginów, możemy też używać tego 
efektu za sprawą Reel ADT firmy Waves, gdzie dostajemy 
do dyspozycji wspomnianą konfigurację, którą możemy 
wzbogacić o kolejny głos, uzyskując w ten sposób pełniej-
szy dźwięk, również w stereo.

Oczywiście podobny efekt uzyskuje się też przy użyciu 
chorusa, choć wielu twierdzi, że to nie to samo. Cóż, najle-
piej spróbować samemu. W ogóle kwestia „tradycyjnych” 
efektów to temat na cały artykuł, ale tak się składa, że już 
go popełniliśmy (patrz „AudioPlay” 6/2016), więc wróćmy 
do nurtu głosów „nie z tej ziemi”.

Lata pięćdziesiąte XX wieku to niezwykła popularność 
wszelkich zjawisk nadprzyrodzonych, kosmitów, najazdu 
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obcych itp. Komiksy, filmy czy słuchowiska robiły furorę,  
a niektóre z nich były na tyle sugestywne, że sprawiały 
wrażenie relacji z prawdziwego zdarzenia. Prekursorem 
tych ostatnich było słynne słuchowisko „Wojna światów” 
Orsona Wellsa nadane przez stację CBS w Helloween 1938 
roku, które wielu Amerykanów wzięło poważnie i zaczęło 
szykować się do ucieczki. Produkcje, gdzie występował 
dźwięk (czyli zostawiamy na razie komiksy), wymagały 
nowatorskiego podejścia do audio – w końcu obcy mu-
sieli się czymś wyróżniać. Inżynierowie dźwięku sięgnęli 
więc po elektroniczne efekty, np. modulator pierścieniowy 
(Ring Modulator), czy phaser – opisujemy w artykułach  
o efektach – ale najpopularniejszy stał się wokoder. Jak 
to często bywa nie tylko w świecie audio, wynalazek ten 
pochodził po części z wojskowości, a po części z tele-
komunikacji. W wojsku ten nowy wynalazek (powstał  
w roku 1928) służył, jakżeby inaczej, do kodowania prze-
kazów głosowych, w telekomunikacji zaś do maksymali-
zacji zysków. A mówiąc bardziej poważnie, do redukowa-
nia pasma, jakie zajmował głos, co skutkowało możliwo-
ścią przesyłu większej liczby rozmów przez tę samą linię. 

Głos robota
Zasada działania wokodera opiera się na współpracy 
dwóch modułów: kodera i dekodera, a w nich baterii fil-
trów dzielącej przekaz na wąskie pasma, które następnie 
były „odkodowywane” przez dekoder. Co ciekawe, woko-
dery działające na tej podstawowej zasadzie wykorzystu-
je się też współcześnie, choć są o niebo skuteczniejsze. 

Ale nas interesuje wykorzystanie wokodera w pro-
dukcji muzycznej, więc wszelkie niedoskonałości są mile 
widziane. 

Wokoder zrobił karierę jak „głos robota”, ponieważ  
w najprostszej konfiguracji zamienia głos na statyczny  
i metaliczny dźwięk, który często jest trudny do zrozumie-
nia (zależy to głównie od liczby zastosowanych filtrów, 
czyli pasm). Pomimo że pierwsze podejście muzyczne 
zrobił niemiecki Siemens w latach pięćdziesiątych, do-
piero nie kto inny jak Robert Moog wprowadził wokoder 
na muzyczne salony, a stało się to pod koniec kolejnej 
dekady. Wtedy to rozpędzała się fascynacja muzyką 
elektroniczną i syntezatorami. Pierwszym komercyjnym 
nagraniem, gdzie wokoder wystąpił w roli głównej, było 
słynne „Autobahn” zespołu Kraftwerk (1974), a potem ru-
szyła lawina, która nie oszczędziła rocka czy popu. Dzisiaj, 
po latach przerwy, wokodery wracają do łask, oczywiście 
w formie wirtualnej.

Dwa sygnały
No dobrze, ale jak korzystać z tego efektu? Wokoder do 
działania potrzebuje dwóch sygnałów: carrier, który po-
chodzi najczęściej z syntezatora, i modulator, którym jest 
zazwyczaj głos. W efekcie tak naprawdę słyszymy dźwięk 
syntezatora, który jest bardzo silnie modulowany głosem, 
nadając mu ludzkiego posmaku. Jak łatwo wywniosko-
wać z tego krótkiego opisu możliwa jest szeroka dowol-
ność w dobieraniu obydwu sygnałów (np. bębny zamiast 
głosu), co otwiera bardzo szerokie możliwości dla ambit-
nych. Mniej ambitni mogą korzystać z wielu presetów, 
które usłużni producenci nam przygotowali. 

Włączenie wokodera w DAW-ie będzie różnić się 
w zależności od producenta, ale jest zawsze możliwe. 
Najczęściej mamy do czynienia ze ścieżką instrumentu 
wirtualnego, na której umieszczamy wokoder, a głos po-
dajemy za pomocą szyny kluczowania (side-chain). Przy 
takiej konfiguracji syntezator „śpiewa”, przy okazji nada-
jąc głosowi „swoje” nuty, co wszyscy nieumiejący śpiewać 
witają z entuzjazmem. Z popularności wokodera można 
wywnioskować, że trudno się tym efektem znudzić, choć 
trzeba przyznać, że aby być naprawdę oryginalnym, należy 
koniecznie wypróbować najróżniejsze barwy syntezatora  
i wszelakie sygnały zamiast wokalu.

Talkbox
Można powiedzieć, że Talkbox to taki analogowy wokoder 
i to w dodatku całkiem nieelektroniczny. Jego działanie 
jest w sumie proste: sygnał z instrumentu (gitara, synte-
zator itd.) podajemy na głośnik, a z głośnika prowadzimy 
plastikową tubę bądź inną rurkę wprost do naszych ust 
(okropieństwo). Tuż przy ustach ustawiamy mikrofon  
i podczas gry „modulujemy” dźwięk dochodzący z rur-
ki za pomocą naszego otworu gębowego. Efekt można  
w pewnym stopniu porównać do wokodera, ale powstały 
dźwięk jest o wiele bardziej „ludzki”, ponieważ po części 
tworzony jest tak samo, jak nasza mowa – poprzez zmia-
nę „kształtu” ust. Talkbox trudno pomylić z innym efek-
tem – jest bardzo charakterystyczny i pewnie dlatego rza-
dziej używany (poza tym ta rurka!). Chyba najbardziej zna-
nym utworem wykorzystującym ten efekt jest „Living on  
a Prayer” zespołu Bon Jovi (słynne „ua ua ua ua”). 

Wykonać elektroniczny odpowiednik Talkboxa jest 
bardzo trudno – pewne sukcesy na tym polu ma firma 

Waves Reel ADT.
Bardzo precyzyjna
emulacja jednego
z pierwszych
efektów
elektronicznych
do wokalu.
Uwagę zwraca
najważniejszy
element układu,
czyli wielka gałka
Varispeed. Inaczej
niż w oryginale
możemy poddać ją
automatyce
w naszym DAW-ie.

Talkbox. Ruchoma
membrana i rurka.
Do tego urządzenia
należy dodać gitarę
i mikrofon oraz,
rzecz jasna,
„element
paszczowy”.

>>
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obcych itp. Komiksy, filmy czy słuchowiska robiły furorę,  
a niektóre z nich były na tyle sugestywne, że sprawiały 
wrażenie relacji z prawdziwego zdarzenia. Prekursorem 
tych ostatnich było słynne słuchowisko „Wojna światów” 
Orsona Wellsa nadane przez stację CBS w Helloween 1938 
roku, które wielu Amerykanów wzięło poważnie i zaczęło 
szykować się do ucieczki. Produkcje, gdzie występował 
dźwięk (czyli zostawiamy na razie komiksy), wymagały 
nowatorskiego podejścia do audio – w końcu obcy mu-
sieli się czymś wyróżniać. Inżynierowie dźwięku sięgnęli 
więc po elektroniczne efekty, np. modulator pierścieniowy 
(Ring Modulator), czy phaser – opisujemy w artykułach  
o efektach – ale najpopularniejszy stał się wokoder. Jak 
to często bywa nie tylko w świecie audio, wynalazek ten 
pochodził po części z wojskowości, a po części z tele-
komunikacji. W wojsku ten nowy wynalazek (powstał  
w roku 1928) służył, jakżeby inaczej, do kodowania prze-
kazów głosowych, w telekomunikacji zaś do maksymali-
zacji zysków. A mówiąc bardziej poważnie, do redukowa-
nia pasma, jakie zajmował głos, co skutkowało możliwo-
ścią przesyłu większej liczby rozmów przez tę samą linię. 

Głos robota
Zasada działania wokodera opiera się na współpracy 
dwóch modułów: kodera i dekodera, a w nich baterii fil-
trów dzielącej przekaz na wąskie pasma, które następnie 
były „odkodowywane” przez dekoder. Co ciekawe, woko-
dery działające na tej podstawowej zasadzie wykorzystu-
je się też współcześnie, choć są o niebo skuteczniejsze. 

Ale nas interesuje wykorzystanie wokodera w pro-
dukcji muzycznej, więc wszelkie niedoskonałości są mile 
widziane. 

Wokoder zrobił karierę jak „głos robota”, ponieważ  
w najprostszej konfiguracji zamienia głos na statyczny  
i metaliczny dźwięk, który często jest trudny do zrozumie-
nia (zależy to głównie od liczby zastosowanych filtrów, 
czyli pasm). Pomimo że pierwsze podejście muzyczne 
zrobił niemiecki Siemens w latach pięćdziesiątych, do-
piero nie kto inny jak Robert Moog wprowadził wokoder 
na muzyczne salony, a stało się to pod koniec kolejnej 
dekady. Wtedy to rozpędzała się fascynacja muzyką 
elektroniczną i syntezatorami. Pierwszym komercyjnym 
nagraniem, gdzie wokoder wystąpił w roli głównej, było 
słynne „Autobahn” zespołu Kraftwerk (1974), a potem ru-
szyła lawina, która nie oszczędziła rocka czy popu. Dzisiaj, 
po latach przerwy, wokodery wracają do łask, oczywiście 
w formie wirtualnej.

Dwa sygnały
No dobrze, ale jak korzystać z tego efektu? Wokoder do 
działania potrzebuje dwóch sygnałów: carrier, który po-
chodzi najczęściej z syntezatora, i modulator, którym jest 
zazwyczaj głos. W efekcie tak naprawdę słyszymy dźwięk 
syntezatora, który jest bardzo silnie modulowany głosem, 
nadając mu ludzkiego posmaku. Jak łatwo wywniosko-
wać z tego krótkiego opisu możliwa jest szeroka dowol-
ność w dobieraniu obydwu sygnałów (np. bębny zamiast 
głosu), co otwiera bardzo szerokie możliwości dla ambit-
nych. Mniej ambitni mogą korzystać z wielu presetów, 
które usłużni producenci nam przygotowali. 

Włączenie wokodera w DAW-ie będzie różnić się 
w zależności od producenta, ale jest zawsze możliwe. 
Najczęściej mamy do czynienia ze ścieżką instrumentu 
wirtualnego, na której umieszczamy wokoder, a głos po-
dajemy za pomocą szyny kluczowania (side-chain). Przy 
takiej konfiguracji syntezator „śpiewa”, przy okazji nada-
jąc głosowi „swoje” nuty, co wszyscy nieumiejący śpiewać 
witają z entuzjazmem. Z popularności wokodera można 
wywnioskować, że trudno się tym efektem znudzić, choć 
trzeba przyznać, że aby być naprawdę oryginalnym, należy 
koniecznie wypróbować najróżniejsze barwy syntezatora  
i wszelakie sygnały zamiast wokalu.

Talkbox
Można powiedzieć, że Talkbox to taki analogowy wokoder 
i to w dodatku całkiem nieelektroniczny. Jego działanie 
jest w sumie proste: sygnał z instrumentu (gitara, synte-
zator itd.) podajemy na głośnik, a z głośnika prowadzimy 
plastikową tubę bądź inną rurkę wprost do naszych ust 
(okropieństwo). Tuż przy ustach ustawiamy mikrofon  
i podczas gry „modulujemy” dźwięk dochodzący z rur-
ki za pomocą naszego otworu gębowego. Efekt można  
w pewnym stopniu porównać do wokodera, ale powstały 
dźwięk jest o wiele bardziej „ludzki”, ponieważ po części 
tworzony jest tak samo, jak nasza mowa – poprzez zmia-
nę „kształtu” ust. Talkbox trudno pomylić z innym efek-
tem – jest bardzo charakterystyczny i pewnie dlatego rza-
dziej używany (poza tym ta rurka!). Chyba najbardziej zna-
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Waves Reel ADT.
Bardzo precyzyjna
emulacja jednego
z pierwszych
efektów
elektronicznych
do wokalu.
Uwagę zwraca
najważniejszy
element układu,
czyli wielka gałka
Varispeed. Inaczej
niż w oryginale
możemy poddać ją
automatyce
w naszym DAW-ie.

Talkbox. Ruchoma
membrana i rurka.
Do tego urządzenia
należy dodać gitarę
i mikrofon oraz,
rzecz jasna,
„element
paszczowy”.
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iZotope i jej Vocal Synth. Powtarzalny czy nie, efekt jest 
bardzo ciekawy i w połączeniu z innymi może wspaniale 
wzbogacić każdą ścieżkę wokalową.

Speak&Spell
Teraz coś specjalnego. Genetycznie nie jest to efekt – mó- 
wimy o zabawce sprzed ponad 30 lat, która umiała mó-
wić. Firma Texas Instruments wprowadziła wtedy na 
rynek proste w obsłudze urządzenie, służące dzieciom 
do nauki pisania. Wspomagało je, wypowiadając słowa 
i litery. Potem pojawił się też Speak&Math, czyli rodzaj 
kalkulatora wypowiadającego liczby i działania matema-
tyczne. Sercem tej zabawki był syntezator mowy, a jego 
brzmienie okazało się tak atrakcyjne, że niemal natych-
miast trafiło do artystów poszukujących nowych głosów. 
Co ciekawe, mimo dość prostej syntezy wypowiadane sło-
wa były nadzwyczaj wyraźne. Od tego czasu Speak&Spell 
stał się też jednym z ulubionych przedmiotów tak zwa-
nego Circuit Bending, czyli modyfikacji elektroniki w celu 
uzyskania dodatkowych efektów (spowalnianie czy przy-
śpieszanie, „jąkanie” lub całkiem niezrozumiały i szalony 
potok dziwnych dźwięków).

Urządzenie miało oczywiście podstawową wadę: je-
go zasób słów był ograniczony. Ale „kultowość” Speak& 
Spell nie dawała programistom spokoju i co pewien czas 
ktoś próbował stworzyć efekt, który zamieniałby zwykłą 
mowę na głos robocika z zabawki. Udało się to na pew-
no Skandynawom z firmy Sonic Charge, którzy stworzyli 
plugin BitSpeek. Jego podstawy oparte są na kodowaniu 
nazwanym „linear prediction”, które jest wykorzystywane 
w cyfrowej telefonii komórkowej i które świetnie nadaje 
się do stworzenia głosu à la Speak&Spell. Efekt jest zna-
komity, bardzo przekonujący, a dodatkowym udogodnie-
niem jest to, że podobnie jak w przypadku wokodera moż-
na podać na niego sygnały MIDI, co skutkuje śpiewaniem 
godnym Kraftwerku.

Harmonizer i synowie
W latach siedemdziesiątych zaczęto eksperymento-
wać z efektem nazwanym pitch shifting, czyli elektro-
nicznym podwyższaniu i obniżaniu częstotliwości do-
wolnego sygnału audio. Początki były dość komiczne, 
ale wraz z rozwojem technologii cała procedura skutko-
wała coraz bardziej zadowalającymi wynikami, co po-
zwalało na tworzenie dodatkowych głosów (nie tylko 
wokalnych). Z uwagi na niedoskonałości pierwszych 
pitch-shifterów obniżane i podwyższane głosy otrzy-
mały przydomki „Lord Vader” i „wiewiórka”. Głos Lorda 
Vadera nie był wynikiem elektronicznych manipulacji 
(może poza oddechem), a raczej głosowych predyspo-
zycji Jamesa Earla Jonesa, zaś wiewiórki to ewidentne 

nawiązanie do rysunkowej bajki Chip’n’Dale (prosimy  
o powstrzymanie się od niestosownych skojarzeń). Jed-
nak tak się przyjęło i już.

Prekursorem i chyba najbardziej znanym producen-
tem efektów typu pitch shift była amerykańska firma 
Eventide i jej słynny Harmonizer. Uważa się, że do dziś 
nikt nie zbliżył się do jakości algorytmów Eventide, choć 
to pewnie lekka przesada. Faktem jednak jest, że od bli-
sko 40 lat Eventide występuje chyba w każdym profesjo-
nalnym studiu nagrań, a ostatnio też w studiach domo-
wych za sprawą taniejących urządzeń i coraz to nowych 
pluginów.

Jednym z najbardziej znanych pitch-shifterów był 
model H910. Na rynku pojawił się w 1974 roku i został na-
tychmiast zawłaszczony przez całą masę artystów. Jego 
cechy to przestrajanie dźwięku bez wspomnianych wcze-
śniej artefaktów, efekt delay oraz możliwość sterowania  
z klawiatury, co przybliżało go nieco do wokodera.

Kupienie H910 w dobrym stanie jest nie lada wyzwa-
niem, ale na szczęście Eventide zadbało o stworzenie jego 
wirtualnego odpowiednika. Efektem współpracy Eventi-
de i Universal Audio jest wtyczka H910 Harmonizer, która 
przepięknie emuluje wszystkie cechy oryginału i podobnie 
jak on pozwala na sterowanie za pomocą klawiatury lub 
MIDI. H910 można wykorzystać do zwykłego efektu pitch 
shift, ale też do całej masy innych „zaburzeń dźwięko-
wych”, ponieważ pomimo roku powstania urządzenie jest 
nadzwyczaj uniwersalne.

Oczywiście efekt ten proponowany jest przez niezli-
czoną liczbę innych producentów i występuje w przeróż-
nych inkarnacjach: od prostych, niemal jednofunkcyjnych 
przez rozbudowane kombajny typu MultiFX (także w for-
mie sprzętowej) po aplikacje typu Melodyne, gdzie audio 
możemy edytować jak MIDI. Współczesna muzyka bar-
dzo chętnie wykorzystuje ten efekt, że o produkcji filmo-
wej nie wspomnę.

Efektów przetwarzających głos jest więcej, ale często 
jest to połączenie tych, które już znamy. Kto nam zabroni 
użyć np. silnego kompresora, którym zapodamy bitcru-
sher, a potem wokoder i delay. Warto, jak zwykle, ekspe-
rymentować, bo choć niemal wszystko już było, to wciąż  
z silnym naciskiem na „niemal”.

Piotr Dygasiewicz

Eventide H910
w komputerze.
Wszystko jak
w oryginale minus
przegrzewanie
i podatność na
uszkodzenia
spowodowane
podeszłym
wiekiem. Klasyk.

Waldorf Lector.
Jeden z najlepszych
wokoderów
w wersji wirtualnej.
Rozbudowane
sekcje Carrier
(syntezator)
i Modulator
(side-chain,
czyli głos lub inne
źródło). Ogromna
liczba bardzo
dobrych presetów.
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Nagrywanie  
bez kablowania
Już nie trzeba z aparatem czy kamerą  
ryzykować życia, by podejść jak najbliżej  
filmowanych lwów. Teraz można ładnie  
zakomponować kadr, a na pożarcie rzucić  
obsługę mikrofonu,  który bezprzewodowo 
przekaże dźwięk za pośrednictwem zestawu 
Newsshooter

Z początkiem listopada 2016 roku pojawił się długo 
oczekiwany przez branżę fotograficzno-filmową nowy 
system bezprzewodowy Newsshooter Kit. Dzięki niemu 
za pomocą dowolnego mikrofonu ze złączem XLR mo-
żemy wygodnie i bez kabli filmować dowolne wydarze-
nia, zachowując przy tym najwyższą jakość dźwięku.

Urządzenie składa się z nadajnika, do którego pod-
łączamy mikrofon, oraz odbiornika mocowanego na 
kamerze lub aparacie w standardowym rozmiarze 3/8. 
System jest zasilany przez baterie AA (po dwie bate-
rie „paluszki” do nadajnika i odbiornika). W odbiorniku 
znajduje się mały wyświetlacz OLED, który pokazuje 
najistotniejsze informacje: stan baterii, stan wyciszenia 
i wybór kanału. Newsshooter Kit ma przyciski wyboru 
kanału oraz przycisk parowania i stanu wyciszenia. Bez 
wątpienia zaletą tego systemu jest odległość działania: 
nawet do stu metrów. Przy nagrywaniu filmów bądź re-
portaży daje ona kamerzyście wygodę i jeszcze więcej 
możliwości bez martwienia się o utratę zasięgu.

Dodatkowym atutem urządzenia są jego niewielkie 
gabaryty, a waga poniżej 400 gramów daje operatorowi 
komfort pracy. Przy łącznej wadze body oraz obiektywu 
waga zestawu jest znikoma.

No dobrze, czas na testy, a może raczej zabawę  
z Newsshooterem, do którego użyję mikrofonu RØDE  
NTG2. Z pięknie zapakowanego pudełka wyjmuję nasze-
go bohatera, pakuję baterie, podłączam mikrofon do na-
dajnika, a odbiornik do aparatu. Następnie uruchamiam 
urządzenie. W moich oczach estety ukazuje się piękny 
napis RØDE (kręcą mnie takie drobiazgi), następnie  
w prosty sposób paruję nadajnik z odbiornikiem oraz wy-
bieram odpowiedni kanał. Okay, nagrywamy!!! 

Wysyłam delikwenta na drugi koniec działki i krę-
cimy. Przychodzi czas sprawdzenia nagrania. Niedo-
wiarków pewnie rozczaruję, ale nagranie wyszło super, 
bez żadnych trzasków i innych niepotrzebnych przygód. 
Wszystko odbyło się z jakością, jaką deklaruje produ-
cent. Oczywiście NTG2 zrobił swoje, ale Newsshooter Kit 
jako bezprzewodowy sposób na nakręcenie filmu spisał 
się na szóstkę.

Do tego w zasadzie nie ma możliwości, by nagrany 
dźwięk został przechwycony w trakcie przekazywania  
z nadajnika do odbiornika. Zapobiega temu 128-bitowe 
kodowanie. Komuś musiałoby bardzo zależeć na prze-
chwyceniu sygnału, by złamał zabezpieczenie.

Pozostaje tylko życzyć kreatywnego wykorzy-
stania możliwości, jakie daje to rozwią-

zanie.
Jakub Jeziurski

                                              Specyfikacja techniczna
 Typ transmisji: cyfrowa transmisja 2,4 GHz II serii 
 Dynamika:  112 dB
 Kodowanie:  1
 Zasięg: do 100 m
 Pasmo:  35 Hz–22 kHz
 Maksymalny poziom sygnału wyjściowego: 1 V RMS (2,8 V P-p)
 Maksymalny poziom sygnału wejściowego: 1 V RMS (2,8 V P-p)
 Maksymalne opóźnienie: 4 ms
                                                                              Odbiornik (RX-CAM)
 Zasilanie: 2x AA lub MicroUSB
 Antena: wewnętrzna
 Wyjście:  jack 3,5 mm TRS z blokadą – Dual Mono
 Impedancja wyjściowa:  300 Ω
 Wymiary (mm): 111x65x52
 Waga (g): 190
                                                                                          Nadajnik
 Zasilanie:  akumulator 2x AA, bateria Sony NP-F lub MicroUSB
 Antena: wewnętrzna
 Wejście: XLR z blokadą, 3,5 mm TRS z blokadą.
 Impedancja wejściowa:  1 kΩ (XLR), 10 kΩ (3,5 mm)
 Wymiary (mm): 12x45x45
 Waga (g): 222
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I

Wskazówki do mikrofonów
Nagrywanie wokalu i gitary nie należy do łatwych, a od pewnego poziomu  

jest sztuką. Podpowiadamy jak postawić pierwszy krok, by materiał zarejestrowany 
przez mikrofon nadawał się do dalszej pracy

Istnieje kilka podstawowych sposobów tworzenia na-
grań muzycznych. Każdy z nich uwydatnia inne cechy 
dźwięku i akustyki pomieszczenia. O wyborze metody 
decyduje szereg czynników: warunki akustyczne i po-
ziom hałasu w pomieszczeniu, w którym odbywa się 
nagranie, możliwość późniejszej edycji dźwięku, sam ga-
tunek muzyczny czy wreszcie warunki techniczne, czyli 
rodzaj i jakość posiadanych przez nas mikrofonów. 

Zakładając, że dopiero zaczynamy swoją przygodę  
z home recordingiem, postaramy się wskazać drogę, 
która pozwoli osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty 
podczas pracy z mikrofonem pojemnościowym. Garść 
ważnych informacji i patentów omówimy na przykładzie 
popularnych mikrofonów pojemnościowych MXL 990 
i 770, wykorzystywanych do nagrań instrumentalnych 
mikrofonów typu paluszek, np. MXL 603S czy MXL 840, 
i nowatorskiego mikrofonu dwukapsułowego MXL DX-2.

Dobór mikrofonu
Niezależnie od stylu muzycznego, który uprawiamy, bądź 
studia, gdzie się znaleźliśmy, prędzej czy później przyjdzie 
nam zmierzyć się z nagrywaniem wokalu. Realizacja tego 
typu nagrań nie należy do łatwych. Trudność sprawia do-
bór mikrofonu oraz znalezienie odpowiedniego ustawie-
nia gwarantującego uzyskanie poprawnego brzmienia. 
Standardem dla tego typu nagrań są mikrofony pojemno-
ściowe. Wymagają one zasilania Phantom +48 V. Upew-
nijmy się, że nasz stół czy interfejs audio/MIDI dysponują 
na wejściach załączanym napięciem Phantom. W niektó-
rych sytuacjach będzie wskazane użycie mikrofonu dyna-
micznego, choć ze względu na budowę w studiu spraw-
dzają się przede wszystkim mikrofony pojemnościowe.

MXL

liniową charakterystykę częstotliwościową, by nie wpro-
wadzać zmian w barwie dźwięku. Z kolei charakterystyka 
kierunkowa, czyli zależność między napięciem na wyjściu 
mikrofonu a kątem padania fali dźwiękowej, wpływa na 
przestrzenność i tendencje do sprzężeń akustycznych. 
Nasze modelowe przykłady mikrofonów MXL odzna-
czają się kardioidalną (nerkową) charakterystyką, więc 
najmniejszy obszar skuteczności znajduje się z tyłu za 
mikrofonem. Nie ma obawy, że mikrofony zbiorą dźwięk  
z tyłu bądź całkiem z boku. Przód mikrofonu jest zawsze 
oznaczony identyfikatorem symbolu charakterystyki. 
W naszym przypadku kardioidalnej. Czułość mikrofonu, 
czyli skuteczność (podawana w miliwoltach na paskal; 
mV/Pa) nabiera szczególnego znaczenia, gdy nagrywa-
my ciche źródła dźwięku. Starajmy się używać mikro-
fonu o jak największej skuteczności, choć w pewnych 
sytuacjach może to doprowadzić do przesterowania 
wejścia lub samego mikrofonu. Kończymy parametrem 
SPL (Sound Pressure Level), czyli poziomem maksy-
malnego ciśnienia akustycznego. Zwykle jest podawany  
w decybelach lub paskalach. Wskazuje na najgłośniejszy 
dźwięk, jaki może być przenoszony przez mikrofon bez 
zauważalnych zniekształceń (dla mikrofonów pojemno-
ściowych podaje się najczęściej przy zniekształceniach 
rzędu ≤0,5%). 

W studyjnych mikrofonach pojemnościowych, na 
przykład w MXL 770, który jest rozwinięciem popularnego 
modelu MXL 990, zastosowano przełącznik redukujący 
czułość o 10 dB. To umożliwia rejestrację bez zniekształ-
ceń nawet skrajnie głośnego źródła dźwięku. Jeśli nagry-
wamy wzmacniacz gitarowy i sygnał przesterowuje się 
w rekorderze, włączamy tłumik. Zmniejsza to poziom 
sygnału z mikrofonu i sprawia, że staje się łatwiejszy do 
okiełznania. MXL 770 dodatkowo wyposażono w filtr 
dolnozaporowy. Używamy go w trakcie nagrywania gitary 
akustycznej, czasami wokali, aby zapobiec zakłóceniom 
w dolnych częstotliwościach, które mogą dostać się do 
nagrań w sposób niepożądany i trudno je później wyeli-
minować. 

Wokal: Nie ruszać głową 
Zanim przejdziemy do nagrywania, warto się upewnić, 
że dysponujemy uchwytem elastycznym. Nasze mode-
lowe mikrofony oferowane są w zestawie z popularny-
mi koszyczkami, uchwytami MXL 90 (do mikrofonów  
o średnicy od około 60 mm). Inne popularne rozwiąza-
nia, jeśli nie otrzymaliśmy uchwytu razem z mikrofo-
nem, obejmują uniwersalne uchwyty elastyczne MXL 56 
do mikrofonów o średnicy od 41,3 do 47,6 mm bądź MXL 

Dynamiczny kontra pojemnościowy 
Mikrofony dynamiczne ze względu na większą bezwładność i szumy termiczne  

cewki mają trudności z przetwarzaniem wyższych częstotliwości oraz szybkich impulsów.  

Ze względu na niewspółmiernie mniejszą masę elementu drgającego tej wady pozbawione 

są mikrofony pojemnościowe. Idąc dalej tym tropem, mikrofony pojemnościowe  

charakteryzuje duży poziom sygnału wejściowego przy liniowej charakterystyce  

przenoszenia i małym poziomie szumów własnych. Natomiast dynamiki mają znacząco 

nieliniową charakterystykę przenoszenia, węższą charakterystykę kierunkową,  

odporność na podmuchy powietrza, większą odporność mechaniczną i środowiskową,  

co sprzyja nagłaśnianiu imprez estradowych. 

OK, wybór odpowiedniego typu mikrofonu mamy za 
sobą. Przyjrzyjmy się teraz samym parametrom, które 
również mają znaczenie dla końcowego efektu realizacji 
muzycznej. Dobry mikrofon powinien mieć jak najbardziej 
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dźwięku i akustyki pomieszczenia. O wyborze metody 
decyduje szereg czynników: warunki akustyczne i po-
ziom hałasu w pomieszczeniu, w którym odbywa się 
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MXL

liniową charakterystykę częstotliwościową, by nie wpro-
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nem, obejmują uniwersalne uchwyty elastyczne MXL 56 
do mikrofonów o średnicy od 41,3 do 47,6 mm bądź MXL 
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odporność na podmuchy powietrza, większą odporność mechaniczną i środowiskową,  

co sprzyja nagłaśnianiu imprez estradowych. 

OK, wybór odpowiedniego typu mikrofonu mamy za 
sobą. Przyjrzyjmy się teraz samym parametrom, które 
również mają znaczenie dla końcowego efektu realizacji 
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41-603 przeznaczone do mikrofonów instrumental-
nych typu paluszek, takich jak MXL 603S czy MXL 551R 
(część zestawu MXL550/551R). Uchwyty elastycz-
ne izolują mechanicznie mikrofon od statywu, dzięki 
czemu minimalizują wstrząsy i dudnienia pochodzące  
z podłoża, a także wszelkie zakłócenia powodowane 
przez wykonawcę (np. przytupywanie podczas nagra-
nia). Pamiętajmy, że mikrofon pojemnościowy jest 
bardzo czułym urządzeniem, a kapsuła (membrana) to 
najdelikatniejsza część konstrukcji. Unikajmy wstrzą-
sów, popularnego pukania w grill czy testowania mi-
krofonu przez dmuchanie w membranę. Jeśli nagranie 
odbywa się na powietrzu, zawsze starajmy się używać 
osłony przeciwwietrznej. Sprawdzone rozwiązania 
znajdziemy, przeglądając ofertę akcesoriów firmy RØ-
DE (seria WS i DeadCat). 

Nagrań wokalnych powinniśmy dokonywać w rela-
tywnie wyciszonym pomieszczeniu. Nie powinno być 

w nim pogłosu. W nieznanym nam 
pomieszczeniu zaklaszczmy. Jeżeli 
słyszymy echo, konieczna jest in-
gerencja w wystrój pomieszczenia. 
Idealne byłyby profesjonalne absor-
bery pochłaniające dźwięk, nawet 
kompaktowe, ale często w zupełno-
ści wystarczają zestawy Pluto-1 bry-
tyjskiej firmy Universal Acoustics. 
Sami również możemy pokusić się  
o odpowiednie wygłuszenie po-
mieszczenia przez ustawienie mebli 
tak, aby zasłaniały płaskie i twarde 
powierzchnie. Sprawdzonym rozwią-
zaniem są półki z książkami, obrazy  
w ramach czy wieszaki z ubraniami. 
Nieregularne płaszczyzny znacznie  
lepiej redukują fale stojące niż jed-
nolite struktury. Z kolei dywan lub 
wykładzina znacząco poprawiają 
jakość odsłuchu. W narożnikach 
pokoju, gdzie skupiają się najniższe 
dźwięki, ustawiamy fotel bądź sofę, 
czyli duże elementy tłumiące po-
chłaniające energię niskich często-
tliwości. 

Samego mikrofonu nie ustawia-
my blisko ścian. Odbijające dźwięk 
powierzchnie utrudniają nagrywanie.  

Mikrofon staramy się umieścić po-
środku pomieszczenia. Idealna odle-
głość źródła dźwięku (nas samych, 
naszego wykonawcy bądź śpiewa-
jącego gitarzysty) od mikrofonu to 
15–20 cm. Jeżeli wokalista śpiewa  
z mniejszej odległości, może wystą-
pić efekt zbliżeniowy polegający na 
wzmocnieniu niższych częstotliwo-
ści, a na pewno pojawiają się proble-
my ze głoskami wybuchowymi (P, B, 
D i T). Nie przesadzamy też w drugą 
stronę. Umieszczenie wokalisty zbyt 
daleko od MXL 990 czy 770 powo-
duje, że mikrofon zbiera tak zwany 
ambiens pomieszczenia. Odnosimy 
wtedy wrażenie, że wokalista śpiewa 
w studni. Oczywiście może przybliżać 
i oddalać głowę przy nagraniu w za-
leżności od chwilowej głośności, ale 
musi pamiętać, żeby ruchy te nie były 
zbyt duże. 

Gdy chcemy uzyskać najpełniejszy 
dźwięk, oś mikrofonu powinna być 
skierowana w okolicę nosa i ust woka-
listy. Nieuniknione okażą się ekspery-
menty z kątem ustawienia mikrofonu, 
które wyeliminują wspomniane gło-
ski wybuchowe. Dodatkowo zawsze  >>

Rejestrowanie wokalu.
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powinniśmy używać tak zwanego pop filtru zainsta-
lowanego w odległości 7–10 cm od mikrofonu pomię-
dzy mikrofonem a ustami wokalisty (na przykład seria 
nylonowa MXL PF-001 bądź metalowy pop filtr z gęsią 
szyjką MXL PF-002). Niewielki wydatek, a jakość reje-
strowanego materiału radykalnie się poprawi, co znacz-
nie ułatwi późniejsze poprawianie głosu w programie 
DAW. W przypadku niezastosowania go bądźmy gotowi 
na mozolną pracę w edytorze. Pop filtr doskonale spraw-
dza się również w roli bariery ochronnej dla membrany 
wykonanej z bardzo cienkiej, elastycznej folii z napyloną 
warstwą złota. Wyposażeni w uchwyt elastyczny i po-
p filtr, świadomi prawidłowego ustawienia mikrofonu 
możemy zaczynać!

Gitara akustyczna: Nie zahaczyć o pudło
Przejdźmy do nagrywania klasycznych instrumentów 
szarpanych typu gitara akustyczna, banjo czy ukulele. 
Chodź każdy z nich brzmi różnie, obecność pudła rezo-
nansowego wymusza podobne techniki nagrywania. 
Weźmy za przykład gitarę akustyczną. Chodź wyda się 
to oczywiste, aby dobrze nagrać gitarę należy najpierw 
poprawnie ją nastroić i zadbać o właściwy stan strun. 
Najlepsze rezultaty uzyskamy, stosując struny ani zbyt 
nowe, ani zbyt zużyte. Do rejestracji gitary również 
używamy mikrofonów pojemnościowych. Jeśli zależy 
nam na wydobyciu pełnego, głębokiego brzmienia in-
strumentu, wybieramy mikrofon wielkomembranowy. 
Z kolei kiedy chcemy uchwycić jasne i zrównoważone 
brzmienie, dobry wybór stanowią mikrofony z małą 
membraną, na przykład MXL 603S bądź MXL 840. 
Dostarczają dźwięk z większą ilością wyższych harmo-
nicznych, a instrument ożyje w miksie. 

dużej ilości niskich częstotliwości produkowanych przez 
otwór rezonansowy.

Charakterystyka akustyczna pomieszczenia znowu 
będzie miała wyraźny wpływ na końcowy efekt naszych 
działań. Niezbyt dobrze wygłuszone pomieszczenie da 
jaśniejsze brzmienie. W dobrze wytłumionym uzyska-
my dźwięk miękki i aksamitny. Jeśli posiadamy parę mi-
krofonów MXL 840 (MXL 603S), możemy jeden z nich 
umieścić blisko instrumentu według powyższych wska-
zówek, a drugi nieco dalej. Na przykład w odległości  
3 metrów. Będzie wtedy zbierał ambiens pomieszcze-
nia. Szybko przekonamy się, że technika nagrywania 
przy użyciu dwóch mikrofonów daje dużo lepsze rezulta-
ty niż przy użyciu tylko jednego. 

Gitara elektryczna: Nie ma jak łazienka
Gitarę elektryczną możemy nagrać liniowo, czyli bezpo-
średnio z gniazda gitary, ale niczym nie da się zastąpić 
brzmienia prawdziwego wzmacniacza! Oczywiście wy-
sublimowane i drogie systemy oparte na modelowaniu 
cyfrowym mają swoje zalety, na ogół jednak poziomem 

>>

Istnieją dwa najbardziej popularne punkty ustawienia 
mikrofonu: w pobliżu mostka i przy 12. progu. Wydawa-
łoby się, że najbardziej neutralne jest ustawienie mikro-
fonu na wprost otworu rezonansowego, ale dźwięk zare-
jestrowany w ten sposób ma nienaturalnie podbite niskie 
częstotliwości, więc słyszymy dudnienie. Ustawienie 
popularnego MXL 840 (ewentualnie MXL 603S) 5–10 cm  
w okolicach 12. progu i skierowanie go w kierunku strun za-
procentuje gorącym, mocnym brzmieniem ze świetnym 
zrównoważonym dźwiękiem. Jeśli ustawimy mikrofon 
około 7–15 cm od mostka gitary, możemy liczyć na jaśniej-
szy dźwięk. To ustawienie preferuje wyższe częstotliwo-
ści. Oczywiście nie rezygnujmy z eksperymentowania. 
Delikatnie i powoli zmieniajmy kąt ustawienia mikrofonu. 
Z czasem bez trudu znajdziemy miejsce zbierania zbyt 

realizmu znacznie odbiegają od prawdziwych pieców. 
Nawet wzmacniacz o małych gabarytach będzie wy-
starczający do nagrań mikrofonowych, więc w zupeł-
ności wystarczy 15-watowe combo lampowe. Jeśli za-
leży nam na rockowym przesterze, po prostu odkręćmy 
bardziej gain we wzmacniaczu. Wzmacniacze gitarowe 
mikrofonujemy w najbardziej intuicyjny sposób. Mi-
krofon umieszczamy około 10 cm od grilla, kratownicy  
z przodu wzmacniacza na wprost w kierunku cewki, 
dzięki czemu zyskujemy najgłośniejsze, a zarazem 
najpełniejsze brzmienie. 

W zależności od brzmienia, które chcemy otrzy-
mać, możemy wybrać mikrofon pojemnościowy lub 
dynamiczny. W pierwszym wypadku dźwięk będzie 
bardziej otwarty i klarowny, pozbawiony jednak dy-
namiki w porównaniu z użyciem dynamicznego odpo-
wiednika. 

Ciekawym rozwiązaniem dla naszych kolumn gło-
śnikowych będzie MXL DX-2. Nowy mikrofon w stajni 
amerykańskiego producenta wyróżnia się dwiema kap-
sułami. Ustalając proporcje sygnału z pierwszej i dru-
giej kapsuły, precyzyjnie dopasujemy brzmienie do na-
szych preferencji. Co więcej, specjalnie zaprojektowana 
płaska obudowa mikrofonu umożliwia optymalne 
ujęcie i zbliżenie się bezpośrednio do źródła dźwięku. 
Jedna z kapsuł o charakterystyce superkardioidalnej 

Rejestrowanie gitary akustycznej.

Rejestrowanie gitary elektrycznej.

Mikrofon 
wycelowany 
w środek 
głośnika

Mikrofon  
oddalony o 10 cm 

od głośnika

Widok od góry Widok z boku

Umieszczenie 
przy 12. progu

Umieszczenie 
przy mostku
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rejestruje pełne i ciepłe brzmienie 
instrumentu, natomiast mniejsza 
kapsuła o charakterystyce kar-
dioidalnej zapewnia detaliczność 
w środkowym i wysokim zakresie 
pasma. Operowanie mikrofonem 
w poziomie lub w pionie pozwa-
la uzyskać najróżniejsze efekty 
brzmieniowe. Przesunięcie w kie-
runku ścian bocznych pieca daje 
więcej brzmienia pomieszczenia, 
co dodatkowo wpływa na barwę 
dźwięku. 

Jak mantra wraca kwestia same-
go pomieszczenia. Jeśli wzmacniacz 
ustawiamy na podłodze wyłożonej 
wykładziną lub dywanem, brzmienie 
staje się matowe i pozbawione jasno-
ści. Podobnie zawieszenie wzmac-
niacza w powietrzu tuż nad podłogą 
może spowodować, że dźwięk zare-
jestrowany z tak usytuowanego pieca 
utraci niski dół. Jeśli szukamy pełne-
go brzmienia z charakterystycznym 
pogłosem, wstawiamy wzmacniacz  
i mikrofon… do łazienki. To nie żart, 
a popularna technika. Twarde kafelki 
i inne powierzchnie odbijające dźwięk 
mogą zdziałać cuda z nieciekawym 
brzmieniem. Odsuwamy mikrofon od 
głośnika na około 1,5 m, zwiększa-
my nieco głośność i słuchamy, co się 
dzieje. 

W każdym z podanych przypad-
ków nawet najlepszy mikrofon na 
nic się nie zda, jeśli podłączymy go 
do słabej jakości preampu mogące-
go degradować sygnał. Postarajmy 
się wybrać kartę z uznanymi pre-
ampami. To może być między inny-
mi popularna seria kart Audiobox  
z przedwzmacniaczami XMAX, tymi 
samymi, które znajdziemy w sto-
łach cyfrowych PreSonusa. Co istot-
ne, w komplecie z kartą znajdziemy 
również program w języku polskim 
do rejestracji audio/MIDI, PreSonus 
Studio One 3. Jeszcze lepszym roz-
wiązaniem może okazać się inwe-
stycja w tak zwany channel strip. To 
urządzenie ma na pokładzie przed-
wzmacniacz, kompresor i korektor 
barwy dźwięku. Tyle że to temat na 
zupełnie inną historię…

Patryk Korzonkowski

Korzystałem z artykułu Recording Basics 

www.mxlmics.com/support/

recording-basics.php

nagraj muzę

Niezbędnik do nagrywania
MXL 770 
Uniwersalny mikrofon pojemnościowy o charakterystyce 
kardioidalnej, filtr dolnozaporowy, tłumik -10 dB. 
W zestawie walizka, uchwyt sztywny, uchwyt elastyczny.
Cena: 599 zł

MXL 990
Uniwersalny mikrofon pojemnościowy o charakterystyce 
kardioidalnej. W zestawie walizka, uchwyt sztywny, uchwyt 
elastyczny.
Cena: 599 zł 

MXL 603S Blizzard
Mikrofon instrumentalny z grillem podświetlanym niebieską diodą 
LED. Ma charakterystykę kardioidalną. Pasmo przenoszenia  
30 Hz–20 kHz. W zestawie uchwyt sztywny z reduktorem gwintu.
Cena: 525 zł

MXL 840
Dwa parowane mikrofony instrumentalne o charakterystyce 
kardioidalnej. Idealne do rejestracji śladów perkusyjnych 
(overhead), gitar akustycznych, fortepianów i smyczków. 
W zestawie 2 uchwyty elastyczne.
Cena: 699 zł

MXL DX-2
Mikrofon dynamiczny z 2 kapsułami o charakterystyce 
kardioidalnej/superkardioidalnej. Konstrukcja przeznaczona 
do rejestracji pieca gitarowego lub zestawu głośnikowego. 
Odporność na wysokie poziomy ciśnienia SPL. 
W zestawie uchwyt sztywny.
Cena: 870 zł

MXL 41-603 
Uchwyt elastyczny do mikrofonów Ø 22 mm 
(MXL 603, 604, 600, V67N i 991).
Cena: 130 zł

MXL-56 
Uchwyt elastyczny do mikrofonów Ø 46 mm 
(MXL 2001A, 2003 i 2010).
Cena: 130 zł

MXL-57 
Uchwyt elastyczny do mikrofonów Ø 47 mm 
(MXL serii V67, V69, 2006).
Cena: 130 zł

MXL-90 
Uchwyt elastyczny do mikrofonów Ø 60 mm 
(MXL  770 i 990).
Cena: 130 zł

MXL PF-001
Uniwersalny pop filtr z gęsią szyjką.
Cena: 130 zł

MXL PF-002
Metalowy pop filtr z gęsią szyjką.
Cena: 170 zł

 Pluto-1 Room Kit
 Zestaw do pełnej adaptacji akustycznej 
 pomieszczenia. W jego skład wchodzą 24 panele 
 Mercury Wedge 50 mm (300x300 mm), 
 opakowanie kleju Space Mist 500 ml, 
 instrukcja montażu. 
 Cena: 730 zł

źr
ód

ło
: M

XL
 (1

1)
, U

ni
ve

rs
al

 A
co

us
tic

s



28

S

Czy hardware ma sens?

TC Electronic

Wydaje się, że software opanował wszystkie 
dziedziny produkcji muzycznej. Można  
wyprodukować piosenkę, nie dotykając żywych 
instrumentów. Przypominamy, że jednak są 
jeszcze rozwiązania, które opierają się  
trendowi

Spór hardware kontra software jest niemal tak gorący 
jak PC kontra Mac, a wszystko przypomina historyczną 
już sprawę wyższości Świąt Wielkanocnych nad Świę-
tami Bożego Narodzenia. Nie można twierdzić, że roz-
ważania te nie mają sensu, ponieważ postęp i zmiany 
w branży muzycznej są niemal tak spektakularne jak  
w komputerowej. Ale zanim skreślimy hardware, za-
stanówmy się, czy ma on coś, czego nie ma oprogra-
mowanie.

Oswajanie komplikacji
Naturalnie jest sprzęt, którego (na razie) nie zastąpimy 
programem komputerowym. Oczywiste są tu mikrofony, 
instrumenty muzyczne oraz nagłośnienie czy monito-
ring. Tak długo jak człowiek będzie tworem analogo-
wym i jak najbardziej realnym, będziemy musieli do-
pasowywać produkty do interfejsów, jakimi dysponuje 

analogowymi, które są popularniejsze niż kiedykol-
wiek, a wynika to z ich niepodrabialnego brzmienia  
i bardzo „ludzkiego” interfejsu użytkownika.

Przyjrzyjmy się kilku urządzeniom, które wciąż moż-
na kupić. Skupmy się na sprzęcie nowym, na boku po-
zostawiając wszelaki wintydż, który raz działa, a raz nie 
– choć często brzmi jak milion dolarów.

Procesory efektowe, tak zwane Multi FX, stały się 
bardzo popularne w latach osiemdziesiątych na fali 
dostępności i spadku cen cyfrowych układów DSP (Di-
gital Signal Processing). To one są odpowiedzialne za 
monstrualne pogłosy na wokalu i werblu w ówczesnych 
produkcjach. No cóż. Nowa zabawka zawsze kusi. Wraz 
z pojawieniem się efektów wirtualnych (VST – Virtu-
al Studio Technology) znaczenie sprzętu zmalało –  
w końcu ten sam algorytm może działać w komputerze 
bez potrzeby stosowania dedykowanego hardware’u. 
Okazuje się jednak, że sprzęt ma pewne zalety, których 
(jeszcze) nie ma oprogramowanie. Po pierwsze bywa 
łatwiejszy w obsłudze: przekręcasz gałkę, wciskasz 
guzik i otrzymujesz gotowy zestaw efektowy składa-
jący się z wielu części – ten sam efekt możesz otrzy-
mać z aplikacji DAW, ale zazwyczaj musisz odpalić kilka 
wtyczek i dokonać właściwych ustawień. Więc szybkie 
przeglądanie różnych konfiguracji będzie niemożliwe. 
Po drugie wielu producentów wciąż nie zdecydowało 
się na zbudowanie wirtualnych odpowiedników swo-
ich unikatowych algorytmów. Niektórzy z chciwości 
(sprzętu nie da się skopiować za darmo), choć głównie 
dlatego, że według nich nawet najnowsze komputery 
nie są w stanie poradzić sobie z tak skomplikowanymi  
i wymagającymi algorytmami. 

Rodzina niepodrabialnych
Jednym z ciekawszych przykładów jest procesor firmy 
Bricasti Design, której twórcy wywodzą się ze słynnego 
Lexicona. Ich M7 jest jednym z najlepszych reverbów na 
świecie. Świadczy o tym wręcz kultowy status wśród 
największych producentów. Szef Bricasti o imieniu Ca-
sey twierdzi, że moc obliczeniowa M7 jest wielokrotnie 
większa niż nawet najlepszych dostępnych kompute-
rów i nie ma mowy, żeby w najbliższym czasie efekty 
M7 znalazły się w pluginie. Ciekawa sprawa i warta 
sprawdzenia!

Innym producentem dzielnie trwającym przy urzą-
dzeniach efektowych jest TC Electronic z Danii. Oferuje 
on kilkanaście rozwiązań sprzętowych począwszy od 
klasyka klasyków M-One XL, poprzez D-Two aż po mon-
strualny w swych możliwościach System 6000.

Pierwszym w kolejności poważnym Multi FX jest 
M2000. To efekt ze słynnej serii Wizard, który oferuje 
podwójny procesor efektów, a wśród nich pogłos, delay, 
chorus, pitch shift czy nawet dynamikę. Najważniejszym 

Bricasti M7 
– niezwykle mocny 
i realistyczny. 
Piękne pogłosy 
wspaniale siedzące 
w miksie. Obiekt 
westchnień.

homo sapiens: słuchu, wzroku czy dotyku. Węch na ra-
zie zostawmy. Jednak zapis i obróbka dźwięku w studiu 
i na scenie to obecnie komputery, więc w imię wygody  
i szybkości nie zawracamy sobie głowy „wychodzeniem” 
do świata tranzystorów i lamp, lecz pozostajemy w wir-
tualu aż do ostatniego etapu produkcji. 

Ale sprzęt służący do obróbki dźwięku jest wciąż 
produkowany. Hardware’owe procesory efektów nie 
są już tak popularne jak kiedyś, lecz wciąż mają miej-
sce w wielu studiach nagrań, a nawet zaczynają prze-
żywać pewien renesans. Czy to jedynie fala nostalgii? 
Niekoniecznie. Podobnie stało się z syntezatorami 
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efektem jest C.O.R.E. Reverb, a skrót ten to Co-efficient 
Optimized Room Emulator, co po przełożeniu na język 
zwykłych śmiertelników oznacza słynny pogłos TC, który 
zdobył uznanie jako jeden z najlepszych reverbów emulu-
jących prawdziwe wnętrza. To odróżnia go chociażby od 
pogłosów Lexicona, które zawsze były „słodsze” i przez 
to pożądane w miksach popowych, lecz za to mniej reali-
styczne. 

Dodatkową ciekawą funkcją M2000 jest Dynamic 
Morphing, który oferuje płynne przechodzenie z jednego 
efektu w inny w zależności od poziomu sygnału. Umoż-
liwia to na przykład aplikowanie chorusa przy cichszych 
przebiegach, a przy głośniejszych płynne włączanie re-
verbu lub delaya. Trudno taki efekt uzyskać za pomocą 
wtyczek!

Następny w rodzinie jest M3000. To efekt bardziej 
skoncentrowany na pogłosach, a jego flagowym algoryt-
mem jest VSS3 znany z Systemu 6000 lub nieproduko-
wanego już PowerCore. M3000 odróżnia także potężna 
biblioteka gotowych ustawień fabrycznych, które kon-
centrują się na produkcji muzyki, lecz przede wszystkim 

>>

świecie, który jest nie do pobicia w każdej kategorii – od 
muzyki akustycznej, przez pop czy jazz po produkcje fil-
mowe i telewizyjne. Reverb 4000 jest na tyle wymaga-
jący, że nie znalazł się nawet na platformie PowerCore, 
której mocy obliczeniowej raczej nie brakowało. Procesor 
ma oczywiście pełne wyposażenie: znakomite przetwor-
niki AC/CA 24 bity, a także złącza cyfrowe pracujące do 
częstotliwości 96 kHz. Dodatkowo procesorem można 
sterować z poziomu komputera, a odbywa się to przez 
aplikację ICON.

A oferowane pogłosy? Mamy tu wszystko: VSS4, 
VSS3, Ambiator, DVR2, NonLin 2 i Reverb-4 – czy-
li to, z czego słynie TC Electronic, a co znajduje się 
we flagowym System 6000, który zostawiliśmy na 
koniec.

Kombajn stary, ale jary
System 6000 to legenda i nie ma ani słowa przesady 
w tym stwierdzeniu. Pomimo że ujrzał światło dzienne 
blisko 15 lat temu, wcale się nie zestarzał. Niedawno 
otrzymał przydomek mkII, a wraz z nim mocniejszy 
hardware. Nie mniej słynnym dodatkiem do S6000 
jest sterownik ICON wyposażony w dotykowy ekran  
i zmotoryzowane potencjometry. Możemy też wybrać 
bardziej software’owe rozwiązanie w postaci pluginu 
System 6000 Integrator (VST, AAX, AU), który zapisuje 
wszystkie ustawienia sprzętu i przywołuje je w mo-
mencie otwierania sesji – jak plugin!

Liczba i jakość algorytmów może przyprawić o za-
wrót głowy:
 VSS4 – najznakomitszy pogłos wszech czasów
 (przynajmniej według wielu), niezwykle 
 precyzyjny i emulujący najdrobniejsze niuanse 
 realnych wnętrz,
 VSS3 – młodszy brat VSS4, bardzo użyteczny 
 przy produkcjach muzycznych i postprodukcji,
 NonLin 2 – reverb z gatunku „nie z tej ziemi”, 
 z regulowaną obwiednią,
 DVR2 – efekt z gatunku „vintage”, miły 
 w odbiorze i bardzo miękki,
 Reverb-3 – klasyczny pogłos logarytmiczny,
 Delay 1 – niby nic, ale cieszy,
 Delay 2 – cieszy podwójnie, bo oferuje 
 więcej funkcji,
 Core-2 – symulacja małych przestrzeni,
 Phaser, Chorus – efekty modulacyjne wzięte 
 z innych produktów TC ze świata gitarowego.

Należy pamiętać, iż System 6000 obsługuje dźwięk 
wielokanałowy i większość jego algorytmów działa  
w systemie 5.1 – nawet trudno sobie wyobrazić, jak real-
nie brzmią efekty pogłosowe!

M3000 
– uniwersalny 
procesor 
pogłosowo-
-efektowy o kilku 
unikatowych 
cechach. Bardzo 
użyteczne 
uzupełnienie 
pluginów.

VSS4 
– jeden 
z najlepszych 
pogłosów 
na świecie. 
Element procesora 
Reverb 4000 
i Systemu 6000.

na postprodukcji filmowej. Presetów jest łącznie 600, 
więc jest z czego wybierać – a wśród nich gotowe roz-
wiązywacze problemów: korytarz, kościół, stadion, ja-
dalnia… Ci, którzy udźwiękawiają filmy, wiedzą, o czym 
mowa. Dodatkowym ułatwieniem są wygodne pokrętła, 
które w szybki sposób pozwalają wybrać preset, ustawić 
predelay i jeszcze jeden dodatkowy parametr. Tu znowu 
widzimy pewną przewagę na efektami wirtualnymi. Po-
za tym – dla wielu potencjalnych użytkowników będzie 
to sprawa najważniejsza – efekty z M3000 są nie do 
podrobienia w komputerze.

Pora na liczbę 4000, która tym razem nie jest po-
przedzona literką M (jak „multi”) tylko słowem „pogłos”. 
Reverb 4000, bo o nim mowa, to pojedyncza stereofo-
niczna instancja najlepszego algorytmu pogłosowego 
TC, VSS4. To dla wielu najbardziej realistyczny pogłos na źr
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>> System 6000 to także najlepszy procesor masterin-
gowy. Tu również pojawia się słowo „słynne”, ponieważ 
algorytmy takie jak MD4, MD3, czy Brickwall Limiter to 
standard w najlepszych studiach masteringowych na 
świecie. Szczególnie MD4 ceniony jest za niesamowitą 
przejrzystość przy bardzo mocnym podniesieniu śred-
niego sygnału. 

Na tym możliwości systemu się nie kończą. Mamy 
jeszcze Massenburg EQ, LM6 Loudness Monitoring,  
a także VariPitch8. Dodatkowo najróżniejsze narzędzia 
Surround. Trudno wyobrazić sobie bardziej kompletny 

nagraj muzę

System 6000 
– szef wszystkich 
szefów. Najbardziej 
uniwersalny 
i według 
powszechnej opinii 
najlepszy 
na świecie system 
do produkcji
dźwięku.

system pogłosowo-efektowo-masteringowo-postpro-
dukcyjny. Może dlatego, że nie ma takiego drugiego.

Oczywiście pozostaje kwestia ceny – System 6000 
potrafi kosztować tyle, co średniej klasy samochód, ale 
już seria M czy Reverb 4000 to wydatek w zasięgu wielu 
właścicieli studiów nagrań czy postprodukcyjnych. Nie-
które efekty są możliwe do odtworzenia w komputerze, 
ale inne nie, a poza tym mamy pewność, że nic się nie 
zawiesi i będzie trzymało swoją wartość przez lata. Nie 
zapominajmy o „żelazie”, bo wirtual jest… wirtualny.

Piotr Dygasiewicz

OKABLUJ SIĘ NA LATA!
Gitarowe kable Hosa to gwarancja niezawodnego działania przez długie lata. Najwyższą jakość kabli 
 zapewniają wysokiej klasy komponenty i system produkcji na najlepszym światowym poziomie.

· Niklowane złącza REAN® firmy Neutrik AG o dużej wytrzymałości
· Przewód 20 AWG z miedzi beztlenowej zapewniający głośniejszy i czystszy sygnał
· Złącza: REAN proste – proste, REAN proste – kątowe
· Ekran: oplot z 90% miedzi beztlenowej
· Długości: 3 m, 4,5 m i 6 m

Kable gitarowe PRO
Seria HGTR

Seria CPE-106/-112 - kable z miedzi beztlenowej (OFC) 24 AWG do łączenia gitarowych efektów podłogowych, z prawostronnymi wtykami, pozwalające 
umieścić efekty blisko siebie w pedalboardzie. Spiralne ekranowanie z miedzi beztlenowej eliminuje zakłócenia EMI i RFI. Długość: 15 cm lub 30 cm (CPE112). 
Złączki GPP-146 (typu korba) i GPP-296 (prosta) do łączenia efektów gitarowych o różnie umieszczonych gniazdach wejściowych, pozwalające skrócić 
łańcuch sygnałowy do minimum. Złącza: wtyk TS 6,35 mm - takie samo (GPP-146/-296).

HOSA reklama READY.indd   1 27/6/16   10:14
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Bezcenne darmowe dodatki (2)
Interfejs audio M-Track 2X2 (także w wersji 2X2M, czyli z MIDI) to sprzęt  
na miarę naszych czasów: wygodny, kompaktowy, z dobrymi preampami  
i całą masą użytecznego oprogramowania

najróżniejszych brzmień z rozma-
itymi dodatkami w postaci proce-
sora efektów, multi-timbrala (moż-
liwości odtwarzania wielu brzmień 
jednocześnie), sekwencera, arpeg-
giatora itd.

Xpand!2 ma to wszystko (z wy-
jątkiem sekwencera, ale to w końcu 
instrument wirtualny do umiesz-
czenia w naszym DAW-ie, więc 
sekwencer raczej niepotrzebny)  
i więcej. Przede wszystkim 64-gło-
sowy syntezator/sampler, a w nim 
synteza subtraktywna, Wavetable 
czy FM z tysiącami (!) gotowych 
brzmień. Mamy też emulacje or-
ganów typu Hammond. Taka jest 
natura Workstation: mnóstwo przy-
gotowanych wcześniej brzmień do 
natychmiastowego wykorzystania  
w naszych produkcjach, bez żmud-
nego programowania i przebijania 
się przez interfejs użytkownika. 
Oczywiście produkcja własnych 
brzmień jest jak najbardziej możliwa,  

W poprzednim numerze rozpoczęliśmy przyglądanie się 
oprogramowaniu, które otrzymujemy przy zakupie in-
terfejsu, ale materiału jest tak dużo, że nie daliśmy rady 
zamieścić się w jednym artykule. Pora na część drugą.

Mini Grand
Zaczynamy niewinnie, od wirtualnego fortepianu. 
Produktów tego typu jest więcej niż przysłowiowych 
wróbli na dachu, ale z drugiej strony fortepian przy-
da się zawsze i wszędzie, więc lepiej mieć kilka opcji. 
Producent określa go jako premium. Coś w tym jest, 
ponieważ sample są naprawdę świetnej jakości, a do 
dyspozycji mamy aż siedem różnych modeli. Dodatko-
wo otrzymujemy symulację pomieszczenia, w którym 
stoi nasz fortepian, a nawet różne typy strojenia (naj-
popularniejsze, czyli równomiernie temperowane, oraz 
alternatywne). W sumie udany i uniwersalny instru-
ment, który przyda się nie tylko w klasyce.

Xpand!2
Nazwa trochę pretensjonalna, ale produkt całkowicie  
z tej ziemi. Pamiętacie instrumenty typu Workstation? 
Zaczęło się w końcu lat osiemdziesiątych od Rolanda 
D-50 i Korga M1 i w zasadzie wciąż trwa. Worksta-
tion to swoiste „wszystko w jednym”, czyli cała masa  

M-Audio M-Track 2X2 i 2X2M

Mini Grand. Pozwala wybrać nie tylko model fortepianu, ale także sposób strojenia.

ale zawsze otrzymujemy punkt wyj-
ściowy przygotowany przez specjali-
stów z firmy Air. 

Podstawowy interfejs graficzny 
jest prosty i przejrzysty – to cztery 
„Party”, czyli oddzielnie generowane 
brzmienia, które możemy dowolnie 
miksować, włączać i wyłączać. Poni-
żej znajduje się panel z tak zwanymi 
Smart Knobs, czyli potencjometrami, 
których funkcje zależne są od wybra-
nego brzmienia i dotyczą najczęściej 
używanych parametrów. W trybie 
Easy wspomniane potencjometry 
przejmują kontrolę nad wszystkimi 
czterema ścieżkami jednocześnie, co 
może przynieść dość spektakularne 
rezultaty. 

Workstation znane są z tego, że 
ułatwiają życie muzykowi. Dlatego, 
jeśli tylko można, najczęściej uży-
wane parametry, które wpływają na 
ekspresję gry, podpięte są do kółka 
modulacji i funkcji Aftertouch. Nie 
inaczej jest w przypadku Xpand!2, 
gdzie wybrane parametry możemy 
przyporządkować niezależnie do 
każdego brzmienia – czyli np. odcię-
cie filtra (cut-off) na ścieżce synte-
zatora, a wielkość vibrato na ścieżce 
smyczków. A jeśli już mówimy o vi-
brato, to wszelkie modulacje mogą 
zależeć od tempa utworu lub swo-
bodnie bujać w przestworzach (czy-
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>> tryby synchronizacji, a także – rzecz jasna – niezależne 
działanie dla każdej ścieżki. Ustawienia arpeggiatora 
mogą być zapisane w presecie i łatwo przywołane na-
wet podczas użycia Xpand!2 na żywo.

Pierwsze Workstation były wyjątkowe, ponieważ 
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to było coś! Dzisiaj w świecie DAW-ów efekty wbudo-
wane w instrument wirtualny straciły nieco na znacze-
niu, ponieważ możemy skorzystać z efektów wirtual-
nych programu bądź zakupionych gdzie indziej. Ale 
nie zapominajmy o efektach Workstation! Dlaczego? 
Dlatego, że wiele brzmień oferowanych przez Xpand!2 
swój charakter zawdzięcza efektom właśnie, które 
stanowią część sound designu i bez których brzmienie 
byłoby płaskie i nudne. To kolejna cecha Workstation, 
którą warto docenić.

A efektów jest aż ponad 50. Umieszczamy je  
w dwóch procesorach FX1 i FX2. Do dyspozycji mamy 
reverb w różnych wersjach, delay (w tym niepowta-
rzalny chaos delay), wszelkie efekty modulacyjne 
(chorus, flanger itd.), a ich integrację z instrumentem 
wzmacniają wspomniane wcześniej Smart Knobs, Xpand!2 i tysiące presetów. Przejrzysty panel kontrolny zapewnia szybkie efekty.
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które automatycznie uaktualniają swoje funkcje po 
umieszczeniu odpowiedniego efektu.

Użytkownik może wybierać spośród ponad 2500 pre-
setów pogrupowanych w kategorie, aby łatwo można 
było znaleźć odpowiedni program. W zasadzie ten jeden 
instrument wystarczy do wykonania produkcji w każdym 
stylu, a to już coś!

Strike 2
Na koniec zostawiliśmy coś specjalnego. Wszyscy 
znamy tak zwanych wirtualnych perkusistów, czyli 
programy udające prawdziwego bębniarza łomocące-
go w prawdziwe bębny. To zazwyczaj połączenie roz-
budowanych bibliotek sampli, gdzie każdy instrument 
perkusyjny nagrany jest przy najróżniejszej dynamice  
i artykulacjach, oraz plików MIDI, które powstały nie  
w wyniku programowania, ale nagrywania prawdzi-
wych wykonań zawodowych perkusistów, uderzających 
w bębny z triggerami MIDI. Efekt to superrealistyczne 
odwzorowanie ścieżek perkusyjnych ze wszystkimi 
tego konsekwencjami: drobnymi niedoskonałościami, 
„Ghost Notes” (czyli lekkimi uderzeniami pomiędzy 
głównym bitem) czy wariacjami dynamiki.

Najpopularniejszymi aplikacjami tego typu są instru-
menty szwedzkiej firmy Toontrack, czyli EZ Drummer  
i Superior Drummer. Ale poza Szwecją istnieje życie,  
o czym świadczy właśnie Strike 2.

Podstawy działania Strike 2 są podobne jak  
w innych aplikacjach tego typu. Do naszej dyspozycji 
postawionych jest 19 zestawów perkusyjnych, które 
zostały zsamplowane w wielką pieczołowitością: cała 
procedura odbyła się w Blackbird Studio w Nashville, 
a wśród zestawów znajdziemy oczywiście bębny aku-
styczne o różnych smakach (Rock, RnB, Jazz), modele 
„hybrydowe” (np. wracające do łask style z lat osiem-
dziesiątych, czyli te z wielkim reverbem) po zestawy 
elektroniczne. Gdyby komuś było mało, może też 
importować własne sample i budować w ten sposób 
unikatowe zestawy. 

Jeśli chodzi o stronę wykonawczą, Strike 2 oferu-
je setki plików MIDI do natychmiastowego wykorzy-
stania w niezwykle prosty sposób. Pliki MIDI (a także 
pętle audio) możemy w łatwy sposób przenosić na 
ścieżkę programu DAW za pomocą przeciągnij-i-u-
puść, tworząc w ten sposób całe aranżacje. Dzięki 
temu stworzenie całej piosenki zajmie nam najwy-
żej kilka minut. Pliki MIDI występują w najróżniej-
szych odmianach, także dynamicznych, co mocno 
uprawdopodabnia efekt końcowy, bo przecież żaden 
szanujący się bębniarz nie gra identycznie przez ca-
ły utwór (nie dotyczy disco polo). Również zmiana 
zestawu podczas trwania utworu jest możliwa, co 
otwiera dość niespotykane możliwości. Wszystkie 
parametry możemy poddawać automatyce lub pod-
łączyć do wybranego kontrolera MIDI i rejestrować 
zmiany dokonywane na żywo.

Końcowym etapem w tworzeniu żądanego brzmie-
nia jest mikser, który umożliwia ustawianie proporcji 

nie tylko między poszczególnymi składowymi (stopa, 
werbel, tomy itd.), ale także zmianę mikrofonów, prze-
słuchów między kanałami czy wielkości odpowiedzi 
pomieszczenia (ambient). Dodatkowo użytkownik ma 
do dyspozycji 3-pasmowy EQ oraz dwa efekty insertowe 
na każdym kanale. Każdy z instrumentów może być wy-
słany na inne wyjście i dodatkowo „traktowany” przez 
efekty w naszym DAW.

Sama aplikacja jest dość ciężka (prawie 3 GB), co po-
twierdza wielką ilość pracy włożoną w porządne samplo-
wanie.

• • •
To już koniec naszej podróży przez oprogramowanie 

dołączone do każdego interfejsu M-Audio M-Track 2X2 
oraz 2X2M. Od aplikacji DAW (Cubase) przez rozbudowany 
zestaw efektów (Air Creative FX Collection) aż po świetne 
instrumenty wirtualne (Mini Grand, Strike, Xpand!2) – nie 
będzie przesadą stwierdzenie, że każdy znajdzie coś dla 
siebie i, co chyba ważniejsze, będzie w stanie od początku 
do końca stworzyć profesjonalną produkcję. Nieźle jak na 
interfejs za kilkaset złotych.

Piotr Dygasiewicz

nagraj muzę

Strike. Okno główne instrumentu. Warto zwrócić uwagę na bogate możliwości edycyjne 
oraz rozbudowaną bibliotekę widoczną po lewej stronie.

Strike. Okno edycji plików MIDI.
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Rozstrój Rozstrój Rozstrój Rozstrój Rozstrój 

M

Rozstrój przyjemny dla ucha (2)

Efekty modulacyjne 

W poprzednim numerze napisaliśmy o najpopularniejszych efektach modulacyjnych 
takich jak chorus, flanger czy phaser. Nie wyczerpaliśmy tematu, więc dzisiaj  
powracamy do wszelkich upiększaczy oraz „ubrzydzaczy” dźwięku

Modulować, czyli zmieniać w czasie, można różne cechy 
dźwięku. W przypadku chorusa czy flangera zmianom 
podlegają takie parametry jak częstotliwość czy czas. Ale 
możemy też modulować głośność.

Tremolo
To jeden z najwcześniejszych i najbardziej popularnych 
efektów, który powstał tak dawno temu, że już nikt nie 
pamięta kiedy. Na początku współpracował głównie  
z gitarami i często stanowił wyposażenie wzmacniacza 
gitarowego. Najczęściej jednak znajdował się w oddziel-
nym efekcie gitarowym (kostce) i stał na drodze sygnału  
z gitary do wzmacniacza. 

W założeniu jest to efekt banalnie prosty: cyklicznie 
obniża i podwyższa głośność sygnału, co skutkuje cha-
rakterystycznym „poszatkowanym” dźwiękiem. Dodaje 
do brzmienia element rytmiczny i wspaniale ożywia partię 
instrumentalną, choć oczywiście nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby modulował wokal. 

Podstawowymi elementami kontrolnymi tremola są: częstotliwość 
zmian (najczęściej nazwana Rate) oraz ich głębokość (Depth). Spójrzmy na 
jeden z najlepszych efektów tego typu: Soundtoys Tremolator. Jako pierw-
szą opcję od lewej widzimy Depth – parametr określający, jak bardzo efekt 
będzie wpływał na dźwięk, czyli po prostu jak bardzo obniży jego głośność. 
W oddzielnym okienku pośrodku widzimy zaś Rate, czyli częstotliwość 
zmian, którą możemy zsynchronizować z tempem utworu w wartościach 
muzycznych (półnuta, ćwierćnuta itd.) bądź uniezależnić jego działanie  
i wtedy wartości podawane są w BPM (Beats Per Minute – liczba cykli na 
minutę). Powracając do okienka po lewej, znajdziemy kolejne parametry 
takie jak Groove (zmiana regularności działania), Feel (przesunięcie w cza-
sie cyklu, aby „oddzielić” go od początków i końców taktów oraz innych 
wartości rytmicznych) oraz Accent zmieniający kolejne cykle pod wzglę-
dem głębokości działania, co powoduje, że nie są one identyczne.

Po otwarciu dolnego panelu otrzymujemy dostęp do wielu różnych 
funkcji, które ze zwykłego tremolo zrobią skomplikowaną maszynę ryt-
miczną.

Tremolo może więc działać łagodnie i przewidywalnie, ale może też agre-
sywnie ciąć dźwięk, co jest tak popularne w nowoczesnej muzyce tanecznej.  
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nagraj muzę

A więc nadaje się zarówno do gitary z lat pięćdziesiątych, 
jak i do współczesnych przebojów klubowych.

Auto pan
Ten efekt, zwany też panner, to krewny tremola, ponieważ 
również wpływa na głośność. Jednak z racji tego, że pra-
cuje w domenie stereo, dokonuje cyklicznego „przemiata-
nia” dźwięku z lewa na prawo i z powrotem. Jeśli chodzi 
o parametry, tutaj również mamy do czynienia chociażby  
z częstotliwością działania i możliwością synchronizacji  
z tempem projektu. Zamiast głębokości mamy szerokość, 
czyli stopień, w jakim dźwięk wędruje w lewo lub w prawo. 
Tak samo jak w przypadku efektu tremolo dźwięk może 
poruszać się z określonym kształtem przebiegu, czyli na 
przykład jako trójkąt czy piła, a w przypadku kwadratu 
mamy do czynienia z błyskawicznym przełączaniem mię-
dzy kanałami (brak pozycji pośredniej).

O pokrewieństwie tych dwóch efektów świadczy cho-
ciażby X-Trem firmy PreSonus, który może działać zarów-
no jako tremolo, jak i auto pan, a wyboru dokonujemy 
prostym przełącznikiem Mode. Poniżej mamy znajome 
Depth i Beats, a obok wybór kształtu fali. 

Vibrato
Kolejny niezwykle popularny efekt, który – jak by głębo-
ko pomyśleć – powstał… wieki temu. Bo czym, jak nie 
vibratem, było przesuwanie palca na gryfie instrumen-
tu strunowego w jedną i drugą stronę lub po prostu „wi-
browanie” głosu. Właśnie tym, czyli cykliczną zmianą  
częstotliwości dźwięku. W efekcie dźwięk staje się 
bardziej interesujący, ponieważ nie ma nic gorszego 
niż dźwięk statyczny. Oczywiście vibrato to nie tylko 
odpowiednia technika gry, ale też efekt uzyskiwany na 
drodze elektronicznej. Jest to albo miarowe przestraja-
nie oscylatora w syntezatorze za pomocą generatora 
wolnych przebiegów (LFO), albo – w domenie audio – >>

specjalny układ, który podnosi i obniża częstotliwość 
sygnału, który podłączamy do jego wejścia. Vibrato, 
podobnie jak tremolo, ma dwa najważniejsze mani-
pulatory: częstotliwość i głębokość działania. Bardziej 
rozbudowane efekty mogą dysponować różnymi prze-
biegami fali czy efektem delay, który w tym przypadku 
nie służy do opóźniania dźwięku, a opóźniania zadzia-
łania efektu. Dzięki temu emuluje prawdziwe granie, 
gdzie muzyk najpierw uzyskuje odpowiednią wysokość,  
a dopiero po chwili zaczyna nią wibrować.

Soundtoys Tremolator. Bardzo rozbudowane narzędzie 
do wszelkich manipulacji poziomem sygnału. Nieodzowny 
w każdej nowoczesnej produkcji. Cena: 89 USD

PSP Audioware L’otary 2. 
Znakomita emulacja efekty 
Leslie dodająca sporo 
funkcji, które nie 
występują w oryginale. 
Cena: 99 USD

Leslie
Jeśli jakikolwiek efekt zasłużył na 
miano „kultowy”, to jest to na pewno 
efekt wirującego głośnika, czyli wła-
śnie leslie. Powstał jako dodatek do 
równie kultowych organów Hammon-
da i miał za zadanie ożywić statyczny 
dźwięk instrumentu. 

Leslie zwany jest też wirującym 
głośnikiem, ponieważ w istocie nim 
jest. Zbudowano go, umieszczając 
głośnik na obracającej się podsta-
wie. Dzięki temu, że dźwięk omia-
tał pomieszczenie, a głośnik siłą 
rzeczy przybliżał się i oddalał od 
słuchacza, otrzymano połączenie 
efektu tremolo (głośniej – ciszej) 
oraz vibrato, co z kolei było spo-
wodowane efektem Dopplera, który pojawia się, gdy 
źródło przybliża się lub oddala od słuchającego. Wy-
starczy przypomnieć sobie przejeżdżającą karetkę – jak 
tylko nas minie, dźwięk staje się niższy. A że głośnik 
przybliżał się i oddalał, vibrato gotowe.

Kolejne efekty powstawały, gdy efekt rozbudowano 
do dwóch głośników, które odtwarzały różne częstotliwo-
ści i mogły obracać się w przeciwnych kierunkach. 

Trudno jest jednoznacznie opisać efekt leslie. Wyni-
ka to z tego, że występuje w nim cała masa zjawisk aku-
stycznych wynikająca ze zmian fizycznych. Na przykład 
start i zatrzymanie wirowania nie odbywa się natych-
miast, tylko stopniowo jak w każdym silniku.

Bardzo trudne jest zbudowanie leslie w postaci ukła-
du elektronicznego. Duże sukcesy na tym polu ma firma 

PreSonus X-Trem Vibrato (część Studio One 3). Tremolo i auto pan 
w jednym. Prosty i skuteczny efekt, który w łatwy sposób 
urozmaici ścieżki instrumentów. Cena: 399 zł (wraz ze Studio 
One 3 Artist)

ry
s.

 ic
ho

la
ko

v/
Fo

to
lia

.c
om



styczeń–luty 2017 35 audioplay

nagraj muzę

A więc nadaje się zarówno do gitary z lat pięćdziesiątych, 
jak i do współczesnych przebojów klubowych.

Auto pan
Ten efekt, zwany też panner, to krewny tremola, ponieważ 
również wpływa na głośność. Jednak z racji tego, że pra-
cuje w domenie stereo, dokonuje cyklicznego „przemiata-
nia” dźwięku z lewa na prawo i z powrotem. Jeśli chodzi 
o parametry, tutaj również mamy do czynienia chociażby  
z częstotliwością działania i możliwością synchronizacji  
z tempem projektu. Zamiast głębokości mamy szerokość, 
czyli stopień, w jakim dźwięk wędruje w lewo lub w prawo. 
Tak samo jak w przypadku efektu tremolo dźwięk może 
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przykład jako trójkąt czy piła, a w przypadku kwadratu 
mamy do czynienia z błyskawicznym przełączaniem mię-
dzy kanałami (brak pozycji pośredniej).

O pokrewieństwie tych dwóch efektów świadczy cho-
ciażby X-Trem firmy PreSonus, który może działać zarów-
no jako tremolo, jak i auto pan, a wyboru dokonujemy 
prostym przełącznikiem Mode. Poniżej mamy znajome 
Depth i Beats, a obok wybór kształtu fali. 

Vibrato
Kolejny niezwykle popularny efekt, który – jak by głębo-
ko pomyśleć – powstał… wieki temu. Bo czym, jak nie 
vibratem, było przesuwanie palca na gryfie instrumen-
tu strunowego w jedną i drugą stronę lub po prostu „wi-
browanie” głosu. Właśnie tym, czyli cykliczną zmianą  
częstotliwości dźwięku. W efekcie dźwięk staje się 
bardziej interesujący, ponieważ nie ma nic gorszego 
niż dźwięk statyczny. Oczywiście vibrato to nie tylko 
odpowiednia technika gry, ale też efekt uzyskiwany na 
drodze elektronicznej. Jest to albo miarowe przestraja-
nie oscylatora w syntezatorze za pomocą generatora 
wolnych przebiegów (LFO), albo – w domenie audio – >>

specjalny układ, który podnosi i obniża częstotliwość 
sygnału, który podłączamy do jego wejścia. Vibrato, 
podobnie jak tremolo, ma dwa najważniejsze mani-
pulatory: częstotliwość i głębokość działania. Bardziej 
rozbudowane efekty mogą dysponować różnymi prze-
biegami fali czy efektem delay, który w tym przypadku 
nie służy do opóźniania dźwięku, a opóźniania zadzia-
łania efektu. Dzięki temu emuluje prawdziwe granie, 
gdzie muzyk najpierw uzyskuje odpowiednią wysokość,  
a dopiero po chwili zaczyna nią wibrować.

Soundtoys Tremolator. Bardzo rozbudowane narzędzie 
do wszelkich manipulacji poziomem sygnału. Nieodzowny 
w każdej nowoczesnej produkcji. Cena: 89 USD

PSP Audioware L’otary 2. 
Znakomita emulacja efekty 
Leslie dodająca sporo 
funkcji, które nie 
występują w oryginale. 
Cena: 99 USD

Leslie
Jeśli jakikolwiek efekt zasłużył na 
miano „kultowy”, to jest to na pewno 
efekt wirującego głośnika, czyli wła-
śnie leslie. Powstał jako dodatek do 
równie kultowych organów Hammon-
da i miał za zadanie ożywić statyczny 
dźwięk instrumentu. 

Leslie zwany jest też wirującym 
głośnikiem, ponieważ w istocie nim 
jest. Zbudowano go, umieszczając 
głośnik na obracającej się podsta-
wie. Dzięki temu, że dźwięk omia-
tał pomieszczenie, a głośnik siłą 
rzeczy przybliżał się i oddalał od 
słuchacza, otrzymano połączenie 
efektu tremolo (głośniej – ciszej) 
oraz vibrato, co z kolei było spo-
wodowane efektem Dopplera, który pojawia się, gdy 
źródło przybliża się lub oddala od słuchającego. Wy-
starczy przypomnieć sobie przejeżdżającą karetkę – jak 
tylko nas minie, dźwięk staje się niższy. A że głośnik 
przybliżał się i oddalał, vibrato gotowe.

Kolejne efekty powstawały, gdy efekt rozbudowano 
do dwóch głośników, które odtwarzały różne częstotliwo-
ści i mogły obracać się w przeciwnych kierunkach. 

Trudno jest jednoznacznie opisać efekt leslie. Wyni-
ka to z tego, że występuje w nim cała masa zjawisk aku-
stycznych wynikająca ze zmian fizycznych. Na przykład 
start i zatrzymanie wirowania nie odbywa się natych-
miast, tylko stopniowo jak w każdym silniku.

Bardzo trudne jest zbudowanie leslie w postaci ukła-
du elektronicznego. Duże sukcesy na tym polu ma firma 

PreSonus X-Trem Vibrato (część Studio One 3). Tremolo i auto pan 
w jednym. Prosty i skuteczny efekt, który w łatwy sposób 
urozmaici ścieżki instrumentów. Cena: 399 zł (wraz ze Studio 
One 3 Artist)
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>>Nord, która zaimplementowała efekt w swoich instru-
mentach Nord Electro i Nord Stage, a w świecie wirtual-
nym na prowadzenie wysuwa się na pewno produkt pol-
skiej firmy PSP Audioware nazwany L’otary 2. 

Jak widać na obrazku obok efekt ma sporo możli-
wości. Możemy regulować prędkość wirowanie zarów-
no głośnika Horn, jak i Drum, mamy wpływ na korekcję 
częstotliwościową, możemy zaaplikować dodatkowy 
przester, a nawet symulować uszkodzony głośnik. 

Leslie to efekt, który nadaje się do wszystkiego, nie 
tylko do organów. Wokal, piano, smyczki, wszelkie dźwię-
ki syntezatorowe – można się uzależnić.

Ring Modulator
Polska nazwa tego efektu to modulator pierścieniowy. 
Brzmi groźnie. Powstał w latach trzydziestych XX wie-
ku jako rozwiązanie dla telefonii umożliwiające prze-
syłanie wielu rozmów przez jeden kabel. Jego nazwa 
pochodzi od czterech diod połączonych w charaktery-
styczny sposób, który przypomina pierścień.

W muzyce pojawił się rzecz jasna później, na począt-
ku w eksperymentalnej elektronice. Jego działanie jest 
dość proste: sygnał modulujący wpływa bezpośrednio na 
sygnał modulowany. W efekcie częstotliwość oraz ampli-
tuda sygnału znajduje się pod wpływem innego sygnału, 
co jak zwykle generuje dodatkowe harmoniczne, czyli – 
mówiąc po ludzku – częstotliwości. A jak to brzmi? Przez 
to, że harmoniczne nie wynikają bezpośrednio z dźwięku 
głównego, czyli nie są wielokrotnościami danych często-
tliwości, sygnał otrzymuje harmoniczne „niepasujące”, co 
objawia się metalicznym i silnie zniekształconym dźwię-
kiem. Ładne to może nie jest, ale stosowane z umiarem 
może wzbogacić brzmienie, a stosowane bez umiaru spo-
woduje powstanie ciekawych efektów dźwiękowych lub 
interesujących brzmień perkusyjnych. 

Jeśli szukacie dobrego Ring Modulatora, warto zoba-
czyć, co oferuje firma Moog: jej efekty z serii Minifooger 
i Moogerfooger to światowa czołówka i sprawdzi się na 
każdym materiale, nawet na wokalu!

Bitcrusher
Ten interesujący efekt w zasadzie nie powinien powstać, 
ponieważ jest okropny. Ale podobnie jak w przypadku in-
nych wynalazków (taśma magnetofonowa, płyta winy-
lowa), które miały swoje niedoskonałości, bitcrusher wy-
wodzi się z wczesnych urządzeń cyfrowych, które z uwa-
gi na ograniczoną pamięć i szybkość przetwarzania znie-
kształcały dźwięk. W przypadku zapisu i przetwarzania 
dźwięku w domenie cyfrowej mamy dwa podstawowe 
parametry: częstotliwość próbkowania wyrażoną w her-
cach oraz rozdzielczość bitową wyrażoną w… bitach. Im 
te wartości wyższe, tym lepiej (standard CD to 44,1 kHz  
i 16 bitów). Ale pierwsze komputery i urządzenia za-
pisujące i odtwarzające dźwięk cyfrowo (np. sample-
ry) charakteryzowały się gorszymi parametrami. Na 
przykład rozdzielczość bitowa wynosiła 12, a nawet  
8 bitów, a częstotliwość próbkowania – 11 kHz. W efekcie 
dźwięk był nie całkiem wyraźny, czasem brzmiał meta-
licznie i ostro, a czasem po prostu strasznie.

Na jakiś czas zapomniano o tym zjawisku, ponieważ 
urządzenia cyfrowe stały się lepsze, ale jak zwykle no-
stalgia dała o sobie znać i niektórzy twórcy zapragnęli 
uzyskać efekt retro, jeśli można tak mówić o sprzęcie 
sprzed 30 lat.

Standardowy bitcrusher ma więc dwa podstawowe 
manipulatory: obniżanie częstotliwości próbkowania  
(w naszym przykładzie Downsample) i rozdzielczości bi-
towej (Bit Depth) – po prostu kręcimy tymi wirtualnymi 
gałeczkami i „psujemy” dźwięk. Możemy też skorzystać 
z dodatkowych opcji mających wpływ na sposób, w jaki 
dokonujemy zniekształcenia, ale pryncypia to właśnie te 
parametry.

Twórcy elektroniki szczególnie lubią ten efekt, ponie-
waż z jego pomocą możemy uzyskać brzmienie pierw-
szych samplerów lub syntezatorów mowy. Ostatnio, na 
fali mody na wszystko „Glitch”, pojawiają się nawet synte-
zatory wirtualne naśladujące wczesne generatory dźwię-
ku w komputerach (Spectrum, Commodore, Atari – jak nie 
wiesz, co to jest, zapytaj taty). 

Jak widać, świat efektów modulacyjnych jest bardzo 
zróżnicowany, a źródła powstania różnych efektów są 
najróżniejsze: niektóre chciały naśladować zjawiska natu-
ralne i im nie wyszło, inne powstały z nostalgii za stary-
mi czasami, a niektóre powstały w zupełnie innym celu. 
Warto poszperać i poznać te efekty, a nasze produkcje 
nabiorą barw.

Piotr Dygasiewicz

nagraj muzę

Minifooger Ring. 
Jeden z klasycznych 
analogowych efektów 
Mooga, który nadaje się 
nie tylko do gitary. 
Cena: 750 zł
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PreSonus Bitcrusher (część Studio One 3). Pomimo pozornej prostoty bardzo 
wszechstronne narzędzie. Różne tryby i typy zniekształceń zapewniają szeroką 
gamę efektów. Cena: 399 zł (wraz ze Studio One 3 Artist)
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PreSonus Bitcrusher (część Studio One 3). Pomimo pozornej prostoty bardzo 
wszechstronne narzędzie. Różne tryby i typy zniekształceń zapewniają szeroką 
gamę efektów. Cena: 399 zł (wraz ze Studio One 3 Artist)
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Lekcja 8. Celemony Melodyne 

Parametry podlegające edycji zależą od posiadanej wersji 
Melodyne. Mogą nimi być wysokość dźwięku, jego dłu-
gość, głośność, głębokość modulacji, formanty nadające 
barwę oraz samo umiejscowienie na osi czasowej. Kre-
atorzy dźwięków wiedzą, co z tym fantem zrobić. Inni 
znajdą w Melodyne idealne narzędzie do strojenia woka-
li. Program został zintegrowany ze środowiskiem Studio 
One 3 Professional, dzięki czemu działa szybko i spełnia 
swoje zadanie. W przeciwieństwie do innych tego typu 
aplikacji wysokość dźwięku dowolnie skorygujemy pod-
czas odsłuchiwania miksu na monitorach. Prosty edytor 
wrosły w Studio One 3 zapewnia dostęp do niezbędnych 
funkcji Melodyne. Gdy skończymy edycję pliku, ścieżkę 
audio można wyrenderować w tym samym miejscu bez 
konieczności importowania i eksportowania plików. 

W dostępnej w Studio One 3 Melodyne Essential 4.xx 
silnik został podrasowany, przez co zapewnia jeszcze lep-
szą korekcję najmniejszych elementów dźwięku. Dzięki te-
mu materiał audio brzmi naturalniej, bogaty we wszystkie 
główne składowe harmoniczne. W wersji Artist sekwen-
cera PreSonusa aplikacja dostępna jest bezpłatnie, ale  
z ograniczeniem czasowym 30 dni. Sam program może 
działać w trybie stand-alone bądź jako wtyczka w popular-
nych formatach VST, AU, RTAS i AAX. Aplikacja dostępna 
jest zarówno na platformy 32-, jak i 64-bitowe. 

Przyjrzyjmy się bliżej głównym funkcjom Melodyne 
(rys. 1). Po otwarciu sesji i wybraniu dowolnego obiektu  
w oknie aranżacji wybieramy z górnej belki Audio ->  

PreSonus Studio One 3

Edytuj z Melodyne. Możemy również kliknąć prawym 
przyciskiem myszy dowolną ścieżkę i z menu konteksto-
wego wybrać pożądaną funkcję (rys. 2). W komputerach 
Windows PC posłuży do tego skrót klawiszowy Ctrl-M,  

Celemony Melodyne to bez wątpienia jeden  
z najpopularniejszych programów  
do korekcji wysokości dźwięku na rynku.  
Jako pierwszy umożliwił rozbicie aranżacji  
na dźwięki, a następnie zarządzanie nimi  
niczym zdarzeniami MIDI! Pokazujemy  
możliwości i sposób obsługi

1. Edytowanie z Melodyne.

a w komputerach Mac – Command-M. Następnie otworzy 
się okno edytora aplikacji (dowolnie skalowane) i zaczyna 
działać magia. Do edytora przenosimy pliki dźwiękowe  
w dowolnych formatach, rozdzielczości i częstotliwości 
próbkowania. Automatycznie rozpoczyna się proces ana-
lizy pliku, czyli wyodrębniania poszczególnych dźwięków,  
podział na instrumenty, ich charakter (rytmiczny, melo- 
dyczny lub harmoniczny) oraz odpowiednie umiejscowienie 
nut w siatce okna edytora. Oś rzędnych wskazuje wyso- 
kość poszczególnych dźwięków, natomiast oś odciętych – 
pozycję w czasie. „Blobs”, z angielskiego plamy, które po- 
jawiają się po wyborze jednego z dostępnych algorytmów  
detekcji (Universal, Melodic i Percussive; rys. 3), możemy 
teraz dowolnie edytować (rys. 4). Płynnie bądź skokowo 

2. Wybieranie 
opcji 

za pomocą 
prawego 

przycisku 
myszy.

3. Dostępne 
algorytmy 

detekcji.

4. Ścieżka wokalu poddana analizie – Blobs.
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zmieniamy wysokość, głośność, długość, skład formanto-
wy, czas trwania oraz ustawienie miejsc początków i końców 
poszczególnych nut niczym sampli. Każdy z tych elementów 
optymalizujemy niezależnie od innych. Po kliknięciu prawym 
przyciskiem myszy pojawi się przybornik. Wystarczy wybrać 
odpowiednią ikonę narzędzia (rys. 5). 

Zaznaczamy wszystkie plamy. Używamy do te-
go skrótu klawiszowego Command-A (Mac) lub Ctrl-A 
(Windows PC). Następnie wybieramy ikonę Correct Pitch 
Macro. Pojawi się okno z narzędziami umożliwiającymi 
automatyczną korekcję rytmiczną i melodyczną, a su-
wakiem ustawiamy odpowiednią czułość dla algorytmu 
(rys. 6). Możemy sprawdzić, jak algorytm poradził sobie 
z interpretacją materiału audio, i w razie czego skorygować 

>>

5. Odrębny dźwięk – 
widok przybornika 
narzędzi.

6. Narzędzia umoż-
liwiające samo-
czynną korekcję 
rytmiczną 
i melodyczną. Sami 
wybieramy 
czułość 
działania 
algorytmu.

wysokość niewłaściwie zinterpretowanych dźwięków 
oraz ich podziału rytmicznego. Bądźmy szczególnie 
uczuleni w sytuacjach wyjątkowo złożonych aranża-
cji. Melodyne automatycznie ustala miejsce podziału 
między nutami, ale niekiedy w tych obszarach mogą 
pojawić się drobne przekłamania. Na przykład alikwo-
ty jednego dźwięku (szczególnie fortepianu czy gitary 
akustycznej) mogą być zakwalifikowane jako nowe, 
oddzielne dźwięki. Wtedy z pomocą przychodzą precy-
zyjne narzędzia separacji (rys. 7).

7. Narzędzie 
separacji 
dostępne 
po kliknięciu 
prawym 
przyciskiem 
myszy.

Zintegrowana aplikacja Me-
lodyne to nie tylko narzędzie ko-
rekcji wysokości dźwięku, ale rów-
nież znakomity sposób na niczym 
nieograniczoną kreację brzmienia  
(rys. 8). Wykryte nuty możemy do-
wolnie przesuwać na osi wysokości  

8. Dla pojedynczego dźwięku możemy stosować 
inne parametry ustawienia wysokości.

dźwięku bądź przesunąć skopiowaną nutę w lewo 
bądź w prawo, aby zmienić jej długość lub przypi-
sać inną wartość modulacji. W ten sposób możemy 
stworzyć akordy z pojedynczych sampli czy dokony-
wać zmian całych struktur harmonicznych. Co waż-
ne, nasze eksperymentowanie nie jest obarczone 
żadnym ryzykiem. Zmiany nie dotyczą oryginalnego 
materiału audio, który zawsze możemy odsłuchać, 
omijając instancję Melodyne. Proces możemy śledzić,  
korzystając z okna inspektora (rys. 9). Tak jak inne 

9. FX Obiektu – widok inspektora po wyborze przycisku F4 
(lewy dolny róg).

obiekty FX Melodyne pracuje w czasie rzeczywistym. 
Jeśli wybierzemy przycisk funkcyjny F4, na ekranie 
pojawi się inspektor. By przejść do naszej aplikacji, 
rozwijamy listę FX obiektu. Mamy możliwość na-
tychmiastowego odsłuchu edytowanego materiału  
z resztą miksu. Po zakończeniu edycji generujemy 
efekt z audio w celu zaoszczędzenia mocy procesora. 
Aby to zrobić, klikamy przycisk Wygeneruj w racku 
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urządzeń FX obiektu (rys. 10a i b). 
Podobnie do innych obiektów FX 
stan przed wygenerowaniem zo-
stanie zapisany, co umożliwia przy-
wrócenie stanu sprzed edycji. Do te-
go celu posłuży przycisk Przywróć  
w tym samym oknie racka urządzeń 
FX obiektu (rys. 11). Melodyne może 
zostać również usunięta z naszego 
obiektu audio. Wtedy utracimy jed-
nak rezultaty edycji. 

Gdy obiekt audio edytujemy z Melodyne, nuty 
rozpoznane w wyniku analizy pojawiają się na prze-
biegach audio jako pętle MIDI. Możemy przeciągnąć 
obiekt audio na ścieżkę instrumentu w widoku aran-
żacji, aby wyodrębnić nuty dokładnie w tym miej-
scu. W rezultacie otrzymujemy partię instrumentu 
zgodną idealnie z wykonaniem audio. Możemy na 
przykład zaśpiewać melodię, następnie przeciągnąć 
ją na ścieżkę wirtualnego instrumentu, aby ją na 
nim zagrać, zamiast zastanawiać się jak zagrać ją na 
klawiaturze. Możemy także zastąpić lub urozmaicić 
wirtualnym instrumentem brzmienie akustycznego 
instrumentu (wymagany program w wersji Editor). Te 
i wiele innych funkcji zrealizujemy za pomocą operacji 
przeciągnij-i-upuść.

Melodyne – bez podziału na wersje – otwiera 
szeroko furtkę do głębokiej ingerencji w wydawa-
łoby się zamkniętą strukturę pliku audio. Zaawan-
sowane procesy technologiczne, które odbywają 
się w tle, mają twarz łatwego w obsłudze i intu-
icyjnego interfejsu użytkownika. Dodatkowo wiele 
procesów przebiega automatycznie. Aplikacja bez 
dwóch zdań zaoszczędzi nam czas i pieniądze przy 
retuszu już zarejestrowanych partii, których po-
wtórzenie z jakichś względów jest niemożliwe. Al-
gorytmy Melodyne szczególnie dobrze radzą sobie  
z zarejestrowanymi partiami gitary elektrycznej, aku-
stycznej, wszystkich syntezatorów, wokalu, instru-
mentów dętych oraz bębnów. Przyszłość jest dziś.

Patryk Korzonkowski

>>

10a. Rack 
urządzeń FX 
obiektu.

10b. Generowanie FX obiektu.

11. Przywracanie
FX obiektu.
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(Nie)Daleko od studia
Robienie miksu na słuchawkach było do niedawna dość trudne.  
Okazuje się jednak, że nawet nienaturalny dźwięk ze słuchawek można zmienić  
w trójwymiarową panoramę, która nie męczy uszu

Miksowanie na słuchawkach długo można porównywać 
do grania na jednostrunowej gitarze: da się, ale po co? Są 
jednak sytuacje, gdy musimy z nich skorzystać. Po pierw-
sze możemy mieć pomieszczenie, które zawsze będzie się 
odzywało jak wanna galwaniczna. Po drugie w pomiesz-
czeniu szumnie zwanym studiem nie mamy izolacji aku-
stycznej, za to mamy sąsiadów, którzy walą w ścianę, gdy 
usłyszą coś głośniejszego niż szept. Przez to do naszej 
pracy wkrada się element perkusyjny zaskakująco odkle-
jony od clicku, wprowadzający przykrą przypadkowość. 
Po trzecie dużo podróżujemy pociągiem lub samolotem  
i jest to jedyny czas, który możemy poświęcić na pracę nad 
muzyką. 

Źle jak na słuchawkach 
Dotąd miksowanie w słuchawkach sprawiało trudności, 
ponieważ lewa i prawa strona były kompletnie od siebie 
odseparowane. Dźwięk z lewej słuchawki trafiał tylko do 
lewego ucha, a prawy do prawego, co ma niewiele wspól-
nego z naturalnym słyszeniem. Gdy słuchamy muzyki  
z głośników czy monitorów w pomieszczeniu, do każ-
dego ucha dociera dźwięk z obu źródeł, choć z przeciw-
ległego z lekkim opóźnieniem. Poza tym dochodzą do 
niego dźwięki odbite od ścian, sufitu i podłogi, co daje 
pełen obraz stereo. W takich warunkach dużo łatwiej 
podejmować decyzje o głębokości, przestrzeni i pano-
ramowaniu.

Na szczęście pojawiają się rozwiązania, dzięki którym 
ta przestrzeń nie znika zaraz po założeniu słuchawek. 
Wykorzystują dwa podejścia. Pierwsze mierzą pomiesz-
czenie i na tej podstawie dobierają odpowiedź częstotli-
wościową monitorów. Drugie tworzą idealną trójwymia-
rową przestrzeń odsłuchową w słuchawkach, korzystając  
z technik psychoakustycznych.

Wtyczka z wizją lub bez
Jednym z takich rozwiązań należących do drugiej z wy-
mienionych kategorii jest Waves NX Virtual Mix Room.  
W normalnych warunkach, kiedy poruszamy głową, mózg 
zapamiętuje, gdzie był dźwięk i gdzie jest teraz. Łączy to 
z wiedzą, że głowa się poruszyła, wykorzystuje tę infor-
mację do zlokalizowania zewnętrznego źródła i tworzy 
trójwymiarową „scenę dźwiękową”. Tę funkcję podążania 
za ruchem głowy przejmuje program, śledząc jej ruchy  
w górę, dół i na boki.

Zależnie od wersji rozwiązanie składa się z aplika-
cji NX Virtual Mix Room i web kamery lub NX Trackera.  
W pierwszym wypadku kamera mapuje obiekty na twarzy 
i w ten sposób może śledzić ruchy głowy. To rozwiązanie  

Waves NX Virtual Mix Room

ma pewne ograniczenia, bo musimy być w pomieszczeniu z oświetleniem. 
Drugie jest znacznie bardziej wygodne, ponieważ NX Tracker przyczepia-
my do pałąka słuchawek. Jest lekki, więc go nie czujemy, a położenie jest 
sczytywane dzięki komunikacji NX Trackera z komputerem za pomocą bez-
przewodowego łącza Bluetooth 4.0 BLE. Śledzenie odbywa się bez laten-
cji, jest bardzo precyzyjne i w zasadzie nie obciąża procesora, bo odbywa się  
w urządzeniu. W odróżnieniu od wersji z kamerą nie trzeba siedzieć w jed-
nym miejscu, ponieważ zasięg działania Bluetooth wynosi 6 metrów. Do 
tego jeśli ktoś ma studio z odsłuchem średniej jakości, może się zdziwić 
szczegółowością obrazu dźwiękowego oraz łatwością i precyzją jego po-
prawienia. NX Virtual Mix Room umożliwia miksowanie surroundowe 7.1, 5.1  
i 5.0. Można go też wykorzystać do nagłośnienia wykonania wokalisty, który 
będzie miał uczucie, że stoi w pomieszczeniu z zespołem, podczas gdy słu-
cha jedynie jego miksu.

Opcję śledzenia ruchów głowy można wyłączyć i pozostawać w idealnymi 
miejscu niezależnie od ruchów głową. Okazuje się jednak, że do dobrego łatwo 
się przyzwyczaić, więc szybko się do niej wraca. Płaskie dotąd brzmienie nabie-
ra życia, a słuch mniej się męczy podczas pracy.

Oczywiście słuchawki nigdy nie zastąpią dobrze przygotowanego środo-
wiska studyjnego. Można emulować odbicia fal dźwiękowych, ale zwłaszcza  
w dolnym paśmie nigdy nie będzie ono doskonałe. Dlatego jeśli mamy studio, 
NX Virtual Mix Room możemy sobie darować. Jeśli jednak musimy studio wy-
najmować lub miksujemy w pokoju, warto poważnie zastanowić się  nad tym 
rozwiązaniem. 

Wbrew nazwie powinno ono zainteresować nie tylko producentów, muzy-
ków i realizatorów studyjnych, ale zapewne także audiofili i fanów gier kom-
puterowych. To już jednak zadanie dla Wavesa. My możemy skupić się na bez-
studyjnym miksowaniu.

Konrad Majchrowski

Wersja rozrywkowa 
NX Trackera można wykorzystać także do słuchania muzyki. Wystarczy ściągnąć 
bezpłatną aplikację na komórkę i za jej pośrednictwem odtwarzać utwory. Wraz z NX 
Trackerem podłączonym do słuchawek daje to niesamowity efekt.

NX Tracker. Ustawianie 
położenia wirtualnych 
głośników.

nagraj muzę
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urządzeń FX obiektu (rys. 10a i b). 
Podobnie do innych obiektów FX 
stan przed wygenerowaniem zo-
stanie zapisany, co umożliwia przy-
wrócenie stanu sprzed edycji. Do te-
go celu posłuży przycisk Przywróć  
w tym samym oknie racka urządzeń 
FX obiektu (rys. 11). Melodyne może 
zostać również usunięta z naszego 
obiektu audio. Wtedy utracimy jed-
nak rezultaty edycji. 

Gdy obiekt audio edytujemy z Melodyne, nuty 
rozpoznane w wyniku analizy pojawiają się na prze-
biegach audio jako pętle MIDI. Możemy przeciągnąć 
obiekt audio na ścieżkę instrumentu w widoku aran-
żacji, aby wyodrębnić nuty dokładnie w tym miej-
scu. W rezultacie otrzymujemy partię instrumentu 
zgodną idealnie z wykonaniem audio. Możemy na 
przykład zaśpiewać melodię, następnie przeciągnąć 
ją na ścieżkę wirtualnego instrumentu, aby ją na 
nim zagrać, zamiast zastanawiać się jak zagrać ją na 
klawiaturze. Możemy także zastąpić lub urozmaicić 
wirtualnym instrumentem brzmienie akustycznego 
instrumentu (wymagany program w wersji Editor). Te 
i wiele innych funkcji zrealizujemy za pomocą operacji 
przeciągnij-i-upuść.

Melodyne – bez podziału na wersje – otwiera 
szeroko furtkę do głębokiej ingerencji w wydawa-
łoby się zamkniętą strukturę pliku audio. Zaawan-
sowane procesy technologiczne, które odbywają 
się w tle, mają twarz łatwego w obsłudze i intu-
icyjnego interfejsu użytkownika. Dodatkowo wiele 
procesów przebiega automatycznie. Aplikacja bez 
dwóch zdań zaoszczędzi nam czas i pieniądze przy 
retuszu już zarejestrowanych partii, których po-
wtórzenie z jakichś względów jest niemożliwe. Al-
gorytmy Melodyne szczególnie dobrze radzą sobie  
z zarejestrowanymi partiami gitary elektrycznej, aku-
stycznej, wszystkich syntezatorów, wokalu, instru-
mentów dętych oraz bębnów. Przyszłość jest dziś.

Patryk Korzonkowski

>>
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10b. Generowanie FX obiektu.

11. Przywracanie
FX obiektu.
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Najmocniejszy w swojej klasie
Nowy mikser PreSonusa pozwala nie bać się 
kreatywności. Trudno powiedzieć, czy pozwoli 
zrobić wszystko, ale na pewno  
bardzo dużo

razem możemy zostawić w domu. Capture pozwala 
nagrywać wielościeżkowo na pokładowy rejestrator 
SD. Wystarczy jeden przycisk, aby zacząć nagrywanie. 
Wkładamy kartę SD, wciskamy Record, a Capture zaj-
mie się całą resztą. Jeśli mamy czas, możemy manual-
nie wprowadzić nazwę sesji i indywidualnie aktywować 
nagrywanie wybranych kanałów. W przeciwieństwie do 
napędów USB płaskie karty SD są montowane na równi 

PreSonus rozszerzył swoją ofertę mikserów cyfrowych 
o stół StudioLive 32. Pierwsza z trzeciej generacji kon-
solet czerpie to, co najlepsze, z produktów z rodziny 
Active Integration, oferując przy tym szereg innowacyj-
nych rozwiązań. Mimo nowych rozbudowanych funkcji 
obsługa stołu nie nastręcza żadnych trudności. Dodat-
kowo zwiększył się komfort pracy. W nowym stole – na 
niespotykaną dotąd skalę – z łatwością dopasujemy 
poszczególne ustawienia do naszego indywidualnego 
stylu pracy. Brzmienie będące prawdziwym wyróżni-
kiem konstrukcji amerykańskiego producenta jest, w co  
trudno uwierzyć, lepsze niż kiedykolwiek! Na pokładzie 
znajdziemy zaprojektowane od podstaw procesory Fat 
Channel, EQ oraz kompresory w stylu vintage. Jeśli do-
damy do tego wbudowaną kartę AVB, pokładowy reje-
strator wielośladowy, kompletny zestaw nowoczesnego 
oprogramowania oraz znakomitą jakość wykonania, to 
otrzymamy przepis na wygodne środowisko pracy za-
równo w warunkach koncertowych, jak i w studiu. Przyj-
rzyjmy się zatem bliżej rezultatowi blisko 10-letnich prac 
badawczych i rozwojowych.

Podłączamy się
StudioLive 32 III, jak sugeruje nazwa, oferuje 32 kanały 
wejściowe z programowalnymi preampami mikrofono-
wymi XMAX w klasie A (16 mikrofonowych na gniaz-
dach XLR, 16 mikrofonowo-liniowych na gniazdach typu 
Combo, XLR/TRS) oraz 1 wejście mikrofonowe Talkback 
również z preampem XMAX w klasie A. Ponadto do dys-
pozycji mamy dwa wejście stereo AUX, niesymetryczne 
wejście i wyjście stereo tape (RCA) oraz bezprzewodowe 
wejście tape Bluetooth 4.1. 

Imponująca sekcja wyjść obejmuje 2 wyjścia główne 
Main XLR (L/P), wyjście Main sumowane do Mono XLR, 
2 wyjścia monitorowe TRS, 16 wyjść FlexMix (12x XLR, 4x 
TRS), 4 wyjścia adresowania Dynamic, Self Assigned i Ma-
nual IP oraz port Ethercon AVB do sieci audio. 

Ten punkt możemy odhaczyć. Na pokładzie SL 32 III 
znajdziemy kompletny i uniwersalny zestaw złączy, któ-
rych potrzebujemy do nagłaśniania imprez na żywo i do 
produkcji w studiu.

Pokładowy rejestrator SD
Użytkownicy urządzeń PreSonusa na pewno kojarzą 
prostą i niezawodną natywną aplikację do rejestra-
cji koncertów na żywo i przeprowadzania wirtualnych 
prób: Capture. W trzeciej generacji miksera program 
zainstalowano bezpośrednio w stole, więc laptop tym 

PreSonus StudioLive 32 III

Audio Video Bridging 
AVB (rozwiązanie znane też pod nazwą Time Sensitive Networking, TSN) to zestaw  
standardów sieciowych IEEE 802.1 definiujących pojedynczą sieć cyfrową do transmisji 
dźwięku, wideo lub danych w innej formie poprzez inteligentne przełączniki  
kontrolujące ruch AVB bez naruszania integralności sieci. To daje nam gwarancję niskiego 
opóźnienia przy przetwarzaniu danych audio bez względu na obciążenie sieciowe.

Przedwzmacniacz XMAX
Zadaniem przedwzmacniacza mikrofonowego w cyfrowym mikserze jest wzmocnienie 
sygnału na poziomie mikrofonowym do poziomu liniowego przed konwersją do domeny 
cyfrowej. Dobry preamp wzmacnia oryginalny poziom nawet 400-krotnie, więc jest to je-
den z najważniejszych układów w sekcji interfejsu. Tani, zwykły, oparty na wzmacniaczu 
operacyjnym preamp mikrofonowy daje słabe, zaszumione i nieprzyjemne rezultaty. Na-
tomiast z preampami XMAX jakość dźwięku ograniczona jest jedynie rodzajem mikrofo-
nu, jaki do nich podłączymy. 

W przedwzmacniaczach XMAX liczą się trzy kluczowe elementy: 
Klasa A. Układy w klasie A nie mają zniekształceń ze zwrotnicy i dostarczają czystsze, 

bardziej klarowne i bardziej muzyczne brzmienie niż układy w klasie AB, które znajdują się 
w wielu przedwzmacniaczach.

Wysokie napięcie. Przedwzmacniacz XMAX działa pod napięciem 30 V. Większość 
zwykłych układów op-amp działa przy napięciu 10–18 V. Wyższe napięcie zapewnia lepszą 
dynamikę, lepsze brzmienie basu, łagodniejsze tony wysokie i ogólnie bogatszy dźwięk. 

Elementy dyskretne – zamiast wzmacniaczy operacyjnych. Układ składa się wyłącz-
nie z prawdziwych tranzystorów, rezystorów i kondensatorów. Wzmacniacze operacyjne 
dodają szumów, koloryzują i zniekształcają sygnał. Układy na komponentach dyskretnych 
zapewniają transparentną i bezszumową pracę.

Konstrukcję preampów XMAX cechuje wysoki headroom, niskie szumy, szeroki zakres 
dynamiczny, rozszerzone pasmo przenoszenia i – co najważniejsze – muzykalne i transpa-
rentne brzmienie. 

W roku 1995 PreSonus opatentował cyfrową kontrolę układów analogowych w swo-
im pierwszym produkcie. W oparciu o ten sukces stworzono osobny układ cyfrowego ste-
rowania poziomem, wykorzystany później przy analogowym układzie przedwzmacniacza 
XMAX, który pozwala cyfrowo kontrolować ustawienia bez utraty jakości. Przedwzmac-
niaczami StudioLive 32 można zdalnie sterować, korzystając z aplikacji UC Surface lub 
Studio One 3 PL. Kiedy załadujemy scenę do miksera StudioLive 32, wartości poziomów  
w preampach zostaną wczytane razem z innymi parametrami.

z powierzchnią miksera i to rozwiązanie się sprawdza. 
Będzie nam niezwykle trudno przypadkowo je wyrwać 
lub o nie zawadzić. Kolejnym ich atutem jest obecność 
w wielu urządzeniach konsumenckich, co wiąże się  
z powszechną dostępnością.

Po skończeniu nagrywania tak zarejestrowaną se-
sję Capture (zapis do 32 kanałów na żywo w najlepszej 
jakości) możemy otworzyć wraz z poziomami suwaków 
i ustawieniami Fat Channel w dołączonym polskoję-
zycznym programie DAW Studio One 3 kompatybilnym  
z komputerami Mac i Windows PC. Dzięki stabilnemu po-
kładowemu rejestratorowi nagrywanie przebiega szybko, 
prosto i bezproblemowo. 
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ani zastanawiania się, gdzie jest dostępny dany proces. 
Do wszystkich procesorów Fat Channel mamy natych-
miastowy dostęp w każdej chwili. To samo dotyczy bi-
blioteki profesjonalnie zaprojektowanych i przydatnych 
presetów. Możemy zapisywać, przywoływać, a nawet 
porównywać w trybie A/B ustawienia procesora. Zmia-
nie uległy również efekty pogłosu i delaya. Teraz do-
stępne z opcjami vintage, a konkretnie pogłosem plate 
i funkcją delaya taśmowego. Jak na dłoni widać, że mo-
żemy korzystać z szerokich możliwości pokładowych  
procesorów tak jak w studiu, nagrywając w terenie lub 
podczas koncertów w trasie. >>

Aktywnie zintegrowane oprogramowanie
Wraz ze StudioLive 32 III dostajemy darmowe oprogramowanie, które jest ściśle 
zintegrowane ze stołem. Oto jego składniki:
UC Surface – aplikacja z obsługą dotykową do systemów Mac OS i Windows oraz iPada,
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Fat Channel
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Są to elementy dobrze znane obecnym użytkownikom 
stołów PreSonusa. Warto zwrócić uwagę, że nie ma 
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Dostosowanie do potrzeb
Klasyczne brzmienia i „wtyczkowy” styl pracy to nie 
wszystkie nowości odświeżonej sekcji Fat Channel. Cał-
kowicie nowy interfejs użytkownika zapewnia intuicyjną  
i precyzyjną kontrolę parametrów, jaka nie była możliwa  
w poprzednich interfejsach. Do dyspozycji mamy osiem cy-
frowych pasków z opisem, enkodery i wielokolorowe przy-
ciski, które razem z 7-calowym ekranem dotykowym do-
starczają szczegółowych informacji i pozwalają na szybką 
nawigację. Dodatkowo możemy w warstwie użytkownika 
User Fat Channel ustawić osiem najważniejszych dla siebie 
parametrów na samym wierzchu. Jeśli robimy miksy mo-
nitorowe, najprawdopodobniej zależy nam na takim usta-
wieniu, które pozwoliłoby automatycznie wybrać i włączyć 
solo aktualnie wybrany miks. Z kolei w studiu możemy 
ustawić funkcję solo tak, aby działała jak w studyjnych 
konsoletach zamiast w mikserze koncertowym. Możemy 
połączyć funkcję wyciszenia Mute dla wszystkich miksów 
Aux bądź zlinkować wyciszenia w głównym miksie. Glo-
balne połączenie wyciszenia na wszystkich kanałach dla 
wszystkich torów jest również możliwe. 

Do wyboru mamy również kilka trybów pracy. Mo-
żemy sterować mikserem za pomocą kilku iPadów czy 
opcjonalnie komputera z aplikacją UC Surface i różnymi 
widokami, pozwalającymi na podgląd i kontrolę wszyst-
kich parametrów potrzebnych w danej chwili. 

To tylko niektóre z dostępnych opcji i użyteczności, 
które pozwalają na błyskawiczne poruszanie się wśród 
funkcji miksera i szczegółowy, intuicyjny podgląd usta-
wień. W SL32 III możemy na niespotykaną dotąd skalę 
dopasować ustawienia do naszego stylu pracy. 

Ustawienia scen i presetów
Tworzenie, zapisywanie i przywoływanie scen w SL32 III 
również wyniesiono na nowy poziom. W ustawieniach 
scen miksera dostępna jest opcja Scene Safe, w której 
możemy włączyć ochronę przed zmianą parametrów na 
poszczególnych kanałach po przywołaniu sceny. Dzięki 
tej opcji zmiana sceny nie obejmuje ustawień na zabez-
pieczonych kanałach oznaczonych jako safe.  To bardzo 
przydatne narzędzie niezależnie od tego, czy miksujemy 
w teatrze, na festiwalach czy w kościołach. Podobnie 
rozszerzono koncepcję presetów Fat Channel, tak aby 
działały niczym sceny. Dlatego dla pojedynczych kana-
łów oferują nie tylko zapis ustawień toru wejściowego  
i Fat Channel, ale także wysyłek Aux i torów bus (za-
pisywanie poziomu wysyłek, połączeń oraz nazw ka-
nałów). Możemy również użyć filtrów podczas wyboru 
ustawień, które chcemy załadować. Wyobraźmy sobie 
sytuację, w której miksujemy zespół z dwoma basi-
stami grającymi na zmianę, zależnie od tego, który 
jest dostępny. Pierwszy basista jest świetnym muzy-
kiem i reszta zespołu chce go słyszeć głośno i wyraźnie  
w swoich monitorach. Zapisujemy więc preset z jego wy-
sokim poziomem na miksach aux i gotowe. Natomiast 
basiście numer dwa, delikatnie rzec ujmując, wiele braku-
je do czołówki i reszta składu chce go raczej słabo słyszeć  
w odsłuchu. Nie ma problemu: tworzymy preset z dru-
gim basistą ściszonym na monitorach. Bez dwóch zdań 
nowy mikser daje teraz jeszcze więcej możliwości, jeśli 
chodzi o pracę ze scenami i presetami. 

>> Funkcje PreSonus StudioLive 32 III
Najważniejsze kontrolery
   33 reagujące na dotyk, zmotoryzowane suwaki z wyborem trybów działania:
  – 1-do-1 — wszystkie kanały dostępne na głównej warstwie, po jednym 
     suwaku na każdy kanał wejściowy 
  – Split-layer, dzielone warstwy – suwaki przypisane do wejść i wyjść, 
     wliczając DCA i wyjścia Aux
   Kolorowe przyciski Select, z wyborem koloru przez użytkownika 
   Sekcja Transport 
   8 przycisków z funkcją określaną przez użytkownika, dla grup mute, scen 
         i innych parametrów
   Zupełnie nowa sekcja obsługi Fat Channel:
  – 8 pasków informacyjnych, enkodery i wielokolorowe przyciski 
  – warstwa User z parametrami wybranymi przez użytkownika
  – 7-calowy, kolorowy ekran dotykowy 
Kanały i tory Bus
   32 kanały wejściowe z programowalnymi preampami mikrofonowymi XMAX 
         w klasie A 
   2 wejścia stereo aux 
   26 torów sygnałowych bus:
  – 16 torów FlexMix (można je używać jako auxy, subgrupy lub miksy matrix)
  – 4 dedykowane subgrupy
  – 4 wewnętrzne wysyłki efektowe 
  – tor główny stereo 
   24 tory Filter DCA do wygodnego sterowania grupami kanałów
Nagrywanie
   Pokładowy rejestrator 38x38 na karty SD (wykorzystuje Capture)
   Interfejs USB rejestrujący 38x38 kanałów 
   Interfejs AVB rejestrujący 55x55 kanałów 
Przetwarzanie sygnałów:
   Intuicyjna sekcja procesorów Fat Channel na każdym kanale:
  – porównanie ustawień A/B 
  – filtr górnoprzepustowy i przełącznik fazy 
  – bramka/expander z funkcją kluczowania (sidechain)
  – kompresor z funkcją sidechain
  – 4-pasmowy korektor parametryczny dla wejść 
  – 6-pasmowy korektor parametryczny na wyjściach 
  – limiter
  – delay na każdym wejściu 
  – delay na każdym wyjściu 
  – profesjonalnie przygotowana biblioteka gotowych ustawień/presetów 
Symulacje vintage korektorów i kompresorów dostępne na każdym torze wejściowym 
  – pasywny EQ
  – vintage EQ
  – kompresor lampowy 
  – kompresor FET 
  – 8 31-pasmowych korektorów graficznych 
   4 wewnętrzne szyny efektowe: kombinacja pogłosów i delaya oraz współczesnych 
        i klasycznych efektów 
   Wbudowany analizator w czasie rzeczywistym i generator sygnału
Wskaźniki i podgląd
   7-calowy, kolorowy ekran dotykowy 
   Wskaźnik poziomu wejściowego na każdym kanale 
   Pełnowymiarowy wskaźnik dla Fat Channel 
  – wskaźnik poziomu wejściowego 
  – wskaźniki redukcji wzmocnienia dla bramki 
  – wskaźnik redukcji wzmocnienia dla kompresora 
   Pełnowymiarowe wskaźniki na wyjściu stereo Main 
Sceny i presety
   Tworzenie, zapis i edycja maksymalnie do 100 scen
   Zarządzanie scenami z opcją: 
  – Scene Safe – zabezpiecza zmiany w scenie dla kanałów oznaczonych jako „safe”
   Tworzenie, zapis i edycja ustawień kanału, z opcją kopiuj/wstaw między kanałami 
   Zapis i przywołanie zaawansowanych opcji w presetach kanałów,  w tym:
  – typ kanału i nazwa 
  – ustawienia wejściowe (preamp, zasilanie fantomowe +48 V, polaryzacja, 
      ustawienie w panoramie)
  – ustawienia A i B w Fat Channel 
  – przekierowania na tory bus 
  – poziomy wysyłek i ustawienia panoramy dla torów Aux i efektowych 
  – kolor przycisku Select 
   8 pozycji Quick Scene
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DCA pozwalają łatwo i wygodnie kontrolować grupy ka-
nałów. Możemy również wybrać tryb pracy 1:1 lub z dzie-
lonymi warstwami: przypisać wszystkie kanały do górnej 
warstwy, z jednym tłumikiem na kanał, albo rozdzielić 
tłumiki między tory wejściowe i wyjściowe, wliczając DCA  
i wyjścia AUX. 

Praca w sieci z wyborem 
Mikser SL32 III ma złącze AVB Ethernet, które umożliwia 
połączenie w sieć kilku mikserów oraz kompatybilnych 
komputerów PC Mac lub Windows i transfer do 55 kana-
łów audio w obie strony. SL32 III wyposażono w drugiej 
generacji system sieci PreSonus AVB. Komputery Mac 
natywnie obsługują transfer audio przez AVB, więc nie 
potrzebujemy żadnego dodatkowego sprzętu czy opro-
gramowania. Do komputerów Windows PC dostępne są 
zewnętrze karty i sterowniki umożliwiające pracę miksera 
w sieci AVB/TNS. Możemy też nagrywać w trybie 38x38 
przez USB 2.0. Wybór należy do nas. Dla każdego kana-
łu znajdziemy niezależny dostęp do analogowych wejść 
bądź dedykowanego, cyfrowego powrotu z komputera. 
Oprócz wspomnianego wcześniej programu Capture do 
nagrywania możemy wykorzystać dołączony program 
Studio One 3 PL lub inny dowolny program do nagrywania 
obsługujący sterowniki ASIO lub Core Audio. 

Zdalna kontrola miksu
Oprócz funkcji sieciowych AVB konsolety StudioLive 32 
mają port Ethernet 1 GB, który możemy połączyć z bez-
przewodowym routerem lub bezpośrednio z komputerem 
i zdalnie sterować niemal wszystkimi funkcjami. Miksuje-
my przez sieć przewodową lub bezprzewodową, używając 
aplikacji UC Surface 2 do komputerów Mac, Windows PC  
i iPada. Możemy dodać drugi, trzeci, a nawet czwarty ekran, 
aby działać jeszcze szybciej. Muzycy mogą kontrolować 
swoje miksy w odsłuchach na scenie za pomocą aplikacji 
QMix-UC przeznaczonej do urządzeń iPhone, iPod touch 
lub z systemem Android.

Uniwersalny zestaw złączy, najwyższej klasy brzmie-
nie, 33 czułe na dotyk zmotoryzowane suwaki, możliwość 
dopasowania do własnego stylu pracy, potężne opcje prze-
twarzania, miksowania i przesyłu sygnałów windują mik-
ser na pierwsze miejsce w swojej klasie. StudioLive 32 III  
i dołączone oprogramowanie tworzą jeden dźwiękowy 
ekosystem, a ten umożliwia nam realizację wszystkich, 
nawet najbardziej kreatywnych pomysłów!

Patryk Korzonkowski

nadaj ton
Specyfikacja techniczna

                                                            Przedwzmacniacz mikrofonowy
 Rodzaj wejścia: Gniazdo XLR, symetryczne    
 Pasmo przenoszenia do wyjścia 
 głównego (przy unity gain): 20 Hz–20 kHz, ±0,5 dBu    
 Impedancja wejściowa: 1 kΩ    
 Zniekształcenia THD – wyjście Main  <0,005%, +4 dBu, 20 Hz–20 kHz, unity gain, nieważone 
    Odstęp sygnał/szum – wyjście Main 
 (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, unity gain, A-ważone): 94 dB    
 Współczynnik tłumienia sygnału 
 współbieżnego (1 kHz, unity gain): 65 dB    
 Zakres regulacji wzmocnienia Gain (±1 dB): Od 0 dB do +60 dB    
 Maksymalny poziom wejściowy (unity gain): +12 dBu    
 Zasilanie fantomowe (±2 VDC): +48 VDC, włączane dla każdego kanału    
                                                                               Wejścia liniowe
 Typ: Gniazdo ¼” TRS, symetryczne    
 Pasmo przenoszenia do wyjścia głównego 
 (unity gain): 20 Hz–20 kHz, ±0,5 dBu    
 Impedancja wejściowa: 10 kΩ    
 Zniekształcenia THD - wyjście Main: <0,005%, +4 dBu, 20 Hz–20 kHz, unity gain, nieważone 
    Odstęp sygnał/szum – wyjście Main 
 (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, unity gain, A-ważone): 94 dB    
 Maksymalny poziom wejściowy: +18 dBu    
                                                                                 Wejścia Tape 
 Typ: Gniazda RCA, niesymetryczne (para stereo)    
 Maksymalny poziom wejściowy: +12 dBu, ±0,5 dBu    
                                                                                  Wyjścia XLR
 Typ: XLR wtyczkowe (męskie), symetryczne     
 Maksymalny poziom wyjściowy: +24 dBu, ±0,5 dBu    
 Impedancja wyjściowa: 100 Ω    
                                                                               Wyjścia liniowe
 Typ: Gniazda ¼” TRS, symetryczne    
 Maksymalny poziom wyjściowy: +18 dBu, ±0,5 dBu    
 Impedancja wyjściowa: 100 Ω    
                                                                                   Wyjścia Tape
 Typ: Gniazda RCA, niesymetryczne (para stereo)    
 Maksymalny poziom wyjściowy: +18 dBu, ±0,5 dBu    
 Impedancja wyjściowa: 100 Ω    
                                                                        Wyjście słuchawkowe
 Typ: Gniazdo ¼” TRS, aktywne stereo    
 Maksymalny poziom wyjściowy: 100 mW/kanał przy obc. 60 Ω    
 Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz (± 0,5 dB)    
 THD+N: 0,01%, 1 kHz, maks. wzm., 20 Hz BW, nieważone   
 Odstęp sygnał szum (S/N Ratio): 96 dB, 1 kHz, maks. wzm., 20 Hz BW, nieważone
                                                                          Przesłuchy systemu
 Z wejścia do wyjścia: -90 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, nieważone)
 Dla sąsiadujących kanałów: -87 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, nieważone)
                                                                  Cyfrowy dźwięk i sterowanie
 Dynamika konwersji analog-cyfra A-C: 115 dB (A-ważone, 48 kHz)    
 Dynamika konwersji cyfra–analog C-A: 115 dB (A-ważone, 48 kHz)    
 Port rejestrujący USB: USB 2.0, Typ-B    
 Wejście Bluetooth™: 4.1, stereo    
 Wyjście AES/EBU: XLR wtyczkowe (męskie)    
 Port sieciowy: RJ-45    
 Port sieci audio AVB: Ethercon    
 Przetwarzanie wewnętrzne: 32 bity, zmiennoprzecinkowe    
 Częstotliwości próbkowania: 48 kHz (44,1 kHz niedługo dostępna)    
 Rozdzielczość bitowa A/C/A: 24    
 Poziom referencyjny dla 0 dBFS: +18 dBu    
 Opóźnienie dla całego systemu: 1,9 ms (połączenia lokalne, analog in-analog out, 
  wszystkie procesy aktywne)    
                                                                                           Zegar   
 Jitter: <20 ps RMS (20 Hz–20 kHz)    
 Poziom tłumienia jittera: >60 dB (1 ns wejście, 1 ps wyjście)    
                                                                        Zasilanie / warunki pracy   
 Złącze: IEC    
 Poziom napięcia: 90–230 V AC (±10%)    
 Wymagana moc stała: 85 W    
 Zalecana temperatura otoczenia: 0˚–40˚ C    
                                                                                 Wymiary i waga
 Wysokość: 165,36 mm    
 Szerokość: 822,21 mm    
 Głębokość: 583,48 mm    
 Waga: 16,9 kg  

FlexMix. Tworzenie szyn i grup
Do codzienności należy sytuacja, w której podczas przygotowania do koncertu 
zauważamy, że została nam wolna subgrupa, ale zabrakło kanałów na miksie 
monitorowym. Z nowym SL32 III nie martwimy się o auxy, subgrupy lub miksy 
matrix. FlexMixy uzupełniają 4 uniwersalne subgrupy, co daje łącznie 20 to-
rów miks, nie licząc głównego miksu i poszczególnych kanałów. Dostępne 24 
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Lepsze struny już są
O poznawaniu firmy od podszewki, graniu na gitarze ze strunami od pianina  
i rzeczach, które zostały do wynalezienia w produkcji strun mówi Jason How,  

prezes firmy Rotosound, a przy okazji multiinstrumentalista

Czy kiedykolwiek grałeś na cytrze?
Nie. A czemu pytasz?

Od tego zaczynał ten biznes twój ojciec, więc myślałem, 
że to tradycja rodzinna. W takim razie jak rozpoczęła 
się twoja przygoda ze strunami i firmą?
Zostałem zatrudniony w fabryce i przez 25 lat wykonywa-
łem większość prac w firmie.

Od najniższych stanowisk?
Zacząłem od produkcji strun, potem je pakowałem, 
sprzedawałem, projektowałem maszyny do produkcji 
strun, budowałem je…

Rotosound

Czyli przed objęciem władzy w firmie poznałeś ją od 
podszewki?
Mam taką nadzieję. (śmiech)

Mimo to projektowanie maszyn nie jest prostą rzeczą 
i nie wystarcza do tego znajomość procesu produkcji. 
Wiem, że kształciłeś się w tym kierunku i uzyskałeś 
dyplom inżyniera.
Mamy taki kurs na college’u kończący się dyplomem. Uzy-
skałem go, gdy skończyłem 21 lat.

Cofnijmy się w czasie i wróćmy do początków firmy.  
W latach sześćdziesiątych podjęliście decyzję, że struny 
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Rotosounda będą produkowane ze stali nierdzewnej. 
Dlatego zdecydowaliście się właśnie na nią?
W tamtych czasach nie było mnie jeszcze w firmie. Mogę 
się tylko domyślać, że był to najłatwiej dostępny materiał 
spośród dających dobre brzmienie.

Zapewne też dobre brzmienie było powodem, dla  
którego Rotosound od początku twierdził, że naciąg 
każdej struny powinien być inny, podczas gdy wielu 
innych producentów miało na ten temat przeciwne 
zdanie.
Potwierdziły to badania naszego działu rozwoju, które 
firma przeprowadziła w latach sześćdziesiątych. Od tego 
czasu zmieniły się maszyny i sposób produkcji, ale prze-
konanie pozostało bez zmian.

Kolejnym osiągnięciem było wyprodukowanie strun 
dla Jimiego Hendrixa, który chciał grać na ultracienkich  
0,15 mm, podczas gdy standardem były 
wówczas 0,2 mm.
Sam chciałem na takich grać… (śmiech)

Musieliście zmienić proces produkcji lub zmieniać  
maszyny, by sprostać wymaganiom artysty?
To była kwestia materiału. Dostępny był w różnych gru-
bościach do różnych zastosowań. Kupiliśmy cieńszy drut 
niż zazwyczaj i udało się z niego zrobić struny. Nie wyma-
gało to jednak zmiany technologii czy maszyn.

W latach siedemdziesiątych opatentowaliście struny 
Superwound. Skąd wziął się pomysł?
Narodził się za sprawą strun do pianina, które były produ-
kowane właśnie w ten sposób. Superwound dawały lep-
sze wybrzmiewanie, grały głośniej i zostały znakomicie 
zaprojektowane. Dlatego nie można powiedzieć, że była 
to nowa konstrukcja strun, ale raczej modyfikacja sposo-
bu produkcji i zmiana zastosowania.

Kolejnym projektem, który wprowadziliście, były  
struny Pressurewound, czyli z prasowaną owijką.  
Uznaliście, że dają lepszy dźwięk od szlifowanych.  
Mieliście jakieś twarde dane na poparcie tej tezy?
Takie opinie wyrazili endorserzy, używający naszych strun. 
Najlepsze dane, jakie można dostać, pochodzą od wysokiej 
klasy muzyków, którzy dostaną produkt do ręki i używają go.

Czyli wpadliście na pomysł, opracowaliście te struny  
i potem oddaliście w ręce muzyków, by poznać  
ich zdanie?
Zawsze na początku struny testował mój ojciec. Dopiero 
gdy sam uznał, że struny brzmią wystraczająco dobrze, 
dawał je do testów endorserom. Warunkiem przekazania 
im strun było to, że według niego brzmią lepiej od obec-
nych na rynku i jest szansa na rozpoczęcie produkcji.

A jak twój ojciec wpadł na pomysł tych strun?
Nie znam ich historii, ale ojciec miał tysiące pomysłów. 
Cały czas testował nowe rozwiązania, w których niewiel-
ka część trafiała do produkcji.

Czyli był to nieustanny proces?
Tak, ojciec pasjonował się poszukiwaniem ulepszeń.

Ty również wziąłeś się za ulepszanie tuż przed jego 
śmiercią. Przedmiotem były maszyny pracujące  
w fabryce, a celem automatyzacja produkcji przy  
zachowaniu jakości strun.
Zostaliśmy zmuszeni do zautomatyzowania produkcji, 
ponieważ była ona droga i mało wydajna. Ten proces trwał  
10 lat i pochłonął mnóstwo czasu, wysiłku i pieniędzy.

O ile wiem, przeanalizowałeś każdy proces w fabryce. 
Jak udało się połączyć komputeryzację z tradycją?
Podzieliłem prace na takie, które może przejąć komputer 
i które muszą pozostać wykonywane ręcznie. Część z tych 
ostatnich była sprawdzana przez komputer. To wszystko 
zwiększyło płynność produkcji, dzięki czemu otrzymali-
śmy lepsze struny i w większej ilości.

Dlaczego zatem wytwarzanie strun Tru Bass pozostało 
w całości tradycyjne?
Są bardzo trudne w produkcji. Duża część czynności musi 
być wykonana ręcznie. Oczywiście możliwe byłoby zapro-
jektowanie odpowiedniej maszyny, ale ze względu na zło-
żoność czynności wiązałoby się to z ogromnymi kosztami, 
które zwracałyby się przez lata. Od strony finansowej nie 
ma to sensu.

Kolejną innowacją było wprowadzenie ekologicznej 
folii do opakowań. Podobno przywiązujecie do tej 
kwestii wielką wagę, ale wydaje się, że w dowolnym 
opakowaniu stal nierdzewna powinna przetrwać 
wieczność.
Absolutnie nie. Kiedy wystawisz struny ze stali nierdzew-
nej lub struny do pianina na działanie powietrza, w koń-
cu zaczną rdzewieć. To szczególnie ważne w klimacie  
o bardzo dużej wilgotności albo w niskich temperaturach. 
Dzięki nowym opakowaniom nawet w tak niesprzyjają-
cych warunkach struny mogą przebywać latami bez utra-
ty jakości. W kopercie lub pudełku ten czas skraca się do 
kilku miesięcy. 

Z perspektywy czasu i mnóstwa typów instrumentów, 
do których Rotosound projektował i produkował  
struny, jaki stanowił największe wyzwanie?
Ojciec wspominał, że największy problem sprawiły mu 
struny do kontrabasu, i w pełni się z nim zgadzam. Są 
bardzo skomplikowane.

Czy uważasz, że nowe wynalazki dotyczące strun są 
jeszcze możliwe? 
Nie sądzę, by pozostało dużo do udoskonalenia. Jedyne, 
nad czym można pracować, to reklama i projekty opako-
wań. (śmiech) Najlepiej grające struny zostały już wynale-
zione i są produkowane. Robimy je od lat. Firmy od dawna 
nie pokazują czegoś naprawdę nowego. Jeśli się coś poja-
wia, jest jak nowe szaty cesarza – pozostaje tylko w sferze 
wyobraźni.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski
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Cisza na scenie

Podział na nagłośnienie Front of 
House i sceniczne wywołał spore 

zmiany w pracy na scenie. Piszemy 
o jednym ze sposobów na odsłuch, 

który przy okazji zapewnia sporą 
niezależność

Na początku był chaos. Potem poja-
wiła się scena, a długo później – na-
głośnienie sceniczne. W początko-
wym okresie publiczność słuchała 
muzyki ze wzmacniacza każdego  
z instrumentalistów występujących 
na scenie. Gdy systemy nagłośnie-
niowe zyskały większą moc, zaczęto 
rozgraniczać służące publiczności 
nagłośnienie frontowe dużej mocy 
i sceniczne, przeznaczone dla mu-
zyków.

                                   Specyfikacja techniczna
 Wejścia:  1x 1/4”
 Wyjścia:  1x 1/4”, jedno XLR (wyjście nominalne – 14 dBu symetryczne)
                                                                                 EQ:
 Bass:  ±18 dB @ 40 Hz
 Mid:  ±17 dB @ 180 Hz do 1 kHz
 Treble:  ±18 dB @ 4 kHz
                                                                         Regulacja:
                                                        Przełącznik odcinający masę
                                                             Przełącznik Pre/Post DI
                                                       Włącznik/wyłącznik (Engage)
                                                                   Przełącznik AGS
 Zasilanie:  dwiema bateriami 9-woltowymi, zasilaniem Phantom 
  lub opcjonalnym zasilaczem (opcjonalnie: zasilacz 18 V)
 Gwarancja:  ograniczona, 3 lata
 Cena:  1299 zł
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Aguilar Tone Hammer

Taki podział doprowadził do te-
go, że wzmacniacz instrumentalny 
stał się osobistym nagłośnieniem 
każdego muzyka. W pewnym mo-
mencie realizatorzy zaczęli jed-
nak odczuwać problemy związane  
z obecnością wielu głośnych wzmac-
niaczy na scenie. By ograniczyć ha-
łas, zaczęto szukać nagłośnienia in-
strumentów, które nie wymagałoby 
wzmacniacza. W ten sposób na sce-
nie pojawiły się preampy z DI boxem 
dla basistów oraz multiefekty z sy-
mulacją wzmacniaczy i kolumn dla 
gitarzystów. Dla klawiszowców nie 
trzeba było nic wymyślać. 

Kiedy pojawiła się cicha scena, 
niektórzy muzycy zaczęli stosować 
wedge, czyli odsłuchy podłogowe, 
które grają tylko dla nich. Z racji 
kąta nachylenia głośników nie są 
wyłapywane przez mikrofony wo-
kalowe, jednocześnie w znikomy 
sposób ich dźwięk trafia do pozo-
stałego omikrofonowania na sce-
nie. Dużo zespołów, głównie po-
powych, poszło jeszcze dalej i prze-
stało w ogóle używać odsłuchów 
scenicznych na rzecz odsłuchów 
personalnych, czyli słuchawek  źródło: Aguilar
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Jeśli masz gitarę marki Vintage, zagraj na niej 
swój ulubiony cover, nagraj i prześlij link do 
nagrania wideo.

Nagroda – struny Rotosound:
5 kompletów dowolnie wybranego modelu strun 
do gitary elektrycznej lub 5 kompletów dowolnie 
wybranego modelu strun do basu.

Terminy zgłoszeń:
Od 1.01.2017 do 7.02.2017

Szczegóły:
www.facebook.com/VintagePolska
www.audiostacja.pl/vintage/konkurs-vintage

Zagraj na 
gitarze 
Vintage, 
wygraj 
struny 
Rotosound!

5x
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z systemem bezprzewodowym. Odsłuch jest realizo-
wany w ciszy za pomocą preampów lub multiefektów 
z symulacją wzmacniaczy i kolumn, a sygnał wysyłany 
liniowo bezpośrednio konsolety.

Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszła firma Aguilar, 
która miała już doświadczenie w produkcji preampów 
montowanych w gitarach basowych. Jej inżynierowie po-
myśleli, że można tę technologię przenieść poza gitarę 
i tak powstało urządzenie o nazwie Tone Hammer. Jest 
to preamp basowy z DI boxem. Obecnie wyposażono 
go także w prostą wersję przesteru Agro. Oprócz tego, 
że możemy ustawiać satysfakcjonujące nas brzmienie, 
wzbogacamy je o lekki overdrive z lampową charaktery-
styką. Urządzenie jest proste, a mimo to ma wszystko, 
co potrzebne: kontrolę barwy i głośność. W sumie 6 ga-
łek do kręcenia.

Co zyskujemy, dodając go do swojej podłogi efek-
towej? Przede wszystkim pełną kontrolę nad brzmie-
niem swojego instrumentu, czyli także nad tym, co 
wysyłamy do konsoli. Poza tym brzmienie staje się 
szlachetniejsze dzięki temu, że nie wpinamy basówki 
bezpośrednio do DI boxa, ale po drodze mamy preamp. 
Same DI boxy też bywają różne i wbrew pozorom wpły-
wają na brzmienie. Zainstalowany w Tone Hammerze 
jest dobrej klasy, dlatego wysyła do konsolety sygnał 
najwyższej jakości. Właśnie o to chodzi w cichym gra-
niu. A nawet jeżeli nie gramy cicho, wzmacniacz może 
nam służyć już tylko jako system odsłuchowy, przez co 
jego brzmienie staje się drugorzędne. Jedyny wyjątek 
stanowi sytuacja, gdy z jego DI boxa wychodzimy na 
konsoletę.

Zazwyczaj samo brzmienie ustawiamy na Tone 
Hammerze, co ma szereg zalet. Po pierwsze staje się 
ono satysfakcjonujące, a zarazem powtarzalne. Zna-
my urządzenie, wiemy, jak je ustawić do konkretnych 
składów, z którymi gramy. Jeśli gramy z jednym, nie 
musimy zmieniać nic. Tak czy inaczej, to duża wygoda. 
Poza tym Tone Hammer jest niewielkich rozmiarów  
i stosunkowo lekki, więc nie ma kłopotu z przenosze-
niem na koncerty czy do sal prób. Wraz z powtarzal-
nością stajemy się mniej zależni od tego, co dzieje się 
wokół. Oczywiście cały czas będą elementy, na które 
nie mamy wpływu na scenie: jakość konsolety, jakość 
nagłośnienia Front of House, wreszcie umiejętności 
realizatora. Jednak nawet jeśli coś w jednym z tych 
trzech elementów nie zagra, nikt nie powinien mieć do 
nas pretensji, bo możemy mieć pewność, że zrobiliśmy 
wszystko, co do nas należy.

Jakoś brzmienia i powtarzalność są elementami 
istotnymi we współpracy z poważnymi wykonawcami, 
którzy oczekują, by współpracujący muzycy prezento-
wali odpowiedni poziom. Warto więc wypróbować Tone 
Hammera – urządzenia prostego i skutecznego, które 
zapewnia dobre brzmienie w scenicznej ciszy.

Hubert Miziołek
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Akustyka prąd też tyka
Gitara akustyczna może być używana bez  
żadnych dodatków typu efekty, wzmacniacze itd.  
Dlatego często grającym na nich gitarzystom  
wydaje się, że combo to zbędny luksus…  
do chwili, kiedy swoją twórczość chcą pokazać  
światu. Wtedy trzeba coś wybrać

Combo Laney A1+ jest świetnie brzmiącym i wyposażo-
nym w bardzo przydatne opcje wzmacniaczem do gitary 
klasycznej, akustycznej i wokalu. Znakomita korekcja 
przekłada się na dynamiczne i pełne brzmienie. Całość 
dopełniają dobrej klasy efekty, skuteczny filtr antysprzę-
żeniowy oraz regulowane wejście Aux.

A1+ oferuje 80 W mocy, 8-calowy głośnik, tweeter 
o średnicy 1 cala oraz dwa bliźniacze kanały z wejściami 
combo jack/XLR, diodami przesterowania, regulacją Gain 
oraz trójpasmową korekcją Bass, Middle, Treble z para-
metrycznym środkiem regulowanym w szerokim zakresie 
od 200 Hz do 9 kHz. Dodatkowo w każdym kanale jest 
przełącznik Shape wycinający środek i podbijający skra-
je pasma. Kanał drugi oferuje też zasilanie Phantom. Co 
ciekawe, jeśli podłączymy instrument wyposażony za-
równo w przetwornik piezo, jak i wewnętrzny mikrofon, 
dwa identyczne kanały pozwalają obu systemom dzia-
łać równolegle, dając muzykowi to, co w nich najlepsze: 
wyraźny czysty atak systemów piezo i ciepłe, naturalne, 
pełne brzmienie wewnętrznego mikrofonu. Prawą stronę 
panelu zajmuje antysprzężeniowa sekcja Anti Feedback  
z regulowaną częstotliwością w bardzo użytecznym za-
kresie od 30 Hz do 3 kHz oraz przełącznikiem zmiany 
fazy Phase, co pozwala sobie poradzić z różnymi rodza-
jami sprzężeń zwrotnych. Jest również regulacja Aux 
In odpowiedzialna za poziom sygnału z zewnętrznego  

Laney A1+ szarpnij strunę

odtwarzacza wpiętego w stereofoniczne wejście Aux In, a pod spodem  
znajdują się trzy potencjometry odpowiedzialne za wybór, poziom oraz propor-
cje w kanałach pokładowych efektów.

Do dyspozycji mamy 16 efektów cyfrowych w trzech grupach: 7 Multi FX, 
5 dla pogłosu (od Plate przez Room do Hall) i 4 dla chorusa. Multi FX łączy  
w różnych kombinacjach efekty, dodając jeszcze linię opóźniającą delay. Z tyłu 
znajdują się gniazda pętli efektów Send i Return z przełączaniem poziomu 0/ 
-10 dB, a zewnętrzne efekty mogą być miksowane z pokładowymi (lub używa-
ne samodzielnie) i poziomowane w kanałach pokrętłem Send. Panel przedni 
uzupełnia przycisk Mute, gałka globalnej głośności Volume oraz gniazdo słu-
chawkowe. Na tylnym panelu znajdziemy gniazdo Footswitch (mutowanie 
sekcji efektów bądź całego wzmacniacza), przełącznik Phantom Power dla 
kanału drugiego oraz wyjścia XLR DI Out (przed regulacją głośności Volume) 
i jack Line Out z przełącznikiem Gnd Lift.

Po podpięciu mikrofonu pojemnościowego barwa jest bardzo naturalna. 
Regulacja Anti Feedback pozwala nam bez przeszkód korzystać z mikrofo-
nu, korygując wszelakie sprzężenia nawet przy bardzo dużej głośności. Tu 
ponownie docenimy bardzo szerokie możliwości korekcji z parametrycznym 
środkiem.

Laney A1+ umieszczony jest w kompaktowej obudowie typu kickback, 
pokrytej proszkowym wykończeniem TüffStüff, która doskonale zabezpiecza 
w trakcie wieloletniego użytkowania. Może być stawiany klasycznie, z głośni-
kiem prostopadle do podłoża, bądź pod kątem, jak monitory sceniczne. Na 
spodzie znajduje się też otwór do montażu na statywie, co znacząco ułatwia 
pracę na scenie. Waga 12,5 kg mieści się w średnim przedziale i nie sprawia 
większego problemu przy przenoszeniu combo. Dla podróżujących jest prze-

widziany dedykowany pokrowiec GB-A1+.
Jednak nawet najbardziej szczegółowy opis nie odda w pełni ja-

kości brzmienia. Warto odwiedzić sklep muzyczny z gitarą, odpalić 
A1+ i solidnie przetestować. Może się okazać, że zaczniemy je trak-
tować jako nieodłączny składnik naszego brzmienia.

Mariusz Teodorczuk
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                            Specyfikacja techniczna
 Moc:  80 W RMS
 Głośniki:  głośnik niskotonowy 8” i kopułkowy głośnik wysokotonowy 1” 
 Wejścia:  combo XLR/jack
 Kanały:  2 identyczne kanały do instrumentów – XLR symetryczne lub jack 
  mono niesymetryczne i do mikrofonów
 Korekcja:  pełna na każdym kanale: Bass, Mid (parametryczny) i Treble
 Efekty:  wewnętrzny moduł 16 efektów cyfrowych, wybierany dla jednego 
  lub obu kanałów przez potencjometr Pan
 Pętla FX:  pętla dla zewnętrznych efektów na tylnym panelu 
  z regulacją (dla jednego lub obu kanałów) na przednim panelu 
 Gniazdo słuchawkowe:  tak – mini-jack – wycisza stopień mocy
 Konstrukcja kolumny:  kompaktowa typu kickback z przejściówką do 
  mocowania na statywie
 Wymiary (wys. x szer. x gł.):  348x387x312 mm
 Waga:  12 kg
 Cena:  1899 zł
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VIP  
do sterowania
Produkcja muzyczna to komputery,  
a w nich oprogramowanie DAW.  
A w nim pluginy, wiele pluginów.  
Sztuka polega na tym, by nie utonąć  
w tym morzu możliwości. M-Audio  
przygotowało kolejną szalupę

Z początku mnogość pluginów wydaje się bardzo atrakcyj-
na – mamy dostęp do tysięcy dźwięków i efektów, nic tylko 
brać się do pracy. Lecz po kilku dniach stwierdzamy, że prze-
bijanie się przez gąszcz folderów i podfolderów, a następnie 
przesłuchiwanie kolejnych presetów staje się kontrpro-
duktywne i zabiera cenny czas i energię, którą wolelibyśmy 
przeznaczyć na działania artystyczne. Co robić?

Rozwiązanie stworzonego problemu
Producenci sprzętu i oprogramowania już jakiś czas te-
mu zauważyli ten stworzony przez siebie problem. Ale 
nic: skoro jest problem, to trzeba stworzyć rozwiązanie, 
które mu zaradzi. Na początku były to po prostu kontro-
lery MIDI, które ułatwiały pracę z pluginami: zamiast kli-
kać myszką, lepiej używać prawdziwych przełączników  
i potencjometrów, a poza tym jak zmienić dwa parame-
try jednocześnie samą myszką? Kolejnym krokiem była 
próba automatycznego przyporządkowania kontrolerów 
do najczęściej używanych funkcji. To już było coś, choć 
sposób implementacji tego rozwiązania pozostawiał 
sporo do życzenia.

Aż wreszcie pojawiło się wyczekiwane rozwiązanie, 
a nawet dwa. Najpierw firma Native Instruments (NI) 
zaprezentowała hybrydę sprzętu i oprogramowania 
pod nazwą Komplete Kontrol, a zaraz potem firma Akai 
wprowadziła na rynek klawiatury Advance oraz pracu-
jące z nimi oprogramowanie VIP. Idee pracy tych dwóch 
rozwiązań są podobne, ale mają pewne różnice. Główna 
to sposób podejścia do współpracy z pluginami innych 
firm. NI postawiła na integrację Komplete Kontrol z wła-
snymi produktami i jednocześnie udostępniła platformę 
innym producentom, aby, jeśli chcą, dopasowali do niej 
swoje produkty. Firma Akai sama wykonała całą czarną 
robotę i dopasowała swoje oprogramowanie do istnieją-
cych produktów innych firm.

Nie jest wielką tajemnicą, że Akai to tak naprawdę 
część jednej z największych korporacji w świecie pro-au-
dio, czyli inMusic. Korporacja ta skupia pod swoim do-
wództwem inne znane firmy: M-Audio, Numark, Alesis, 
Marantz Professional, Denon Pro, Denon DJ i jeszcze 
kilka innych. I właśnie ta korporacja stoi za platformą 

M-Audio CTRL49

VIP (Virtual Instruments Player). Po kontrolerach Akai 
Advance pojawiły się klawiatury Alesisa, a teraz dołą-
czyła do nich nowa klawiatura M-Audio CTRL49. Nazwa 
wdzięczna i nowoczesna. Zobaczmy więc czy podobnie 
jest z samym produktem.

Suwaki i pełny klawisz
Jak sama nazwa wskazuje klawiatura ma 49 klawiszy, 
czyli 4 oktawy – dobry kompromis między „grywalno-
ścią” i zajmowanym miejscem. Jak i inne klawiatury 
współpracujące z VIP-em CTRL49 lśni kolorowym wy-
świetlaczem, na którym pojawiają się najróżniejsze infor-
macje związane z obsługą systemu. Ideą jest, aby skupić 
się na sprzęcie, a nie ekranie komputera, i maksymalnie 
zbliżyć obsługę CTRL49 do tradycyjnego Workstation, 
co wydaje się pożądanym i optymalnym sposobem in-
terakcji człowiek–maszyna. Podobnie jak produkty Akai  
i Alesis klawiatura wyposażona jest w podświetlane 
pady perkusyjne reagujące na siłę nacisku oraz zestaw 
ośmiu enkoderów (gałek „bez końca”), które służą do 
kontroli parametrów ukazujących się na ekranie LCD. 
Mamy też przyciski transportu do sterowania aplikacją 
DAW oraz grupę przycisków funkcyjnych. Na razie jest 
podobnie jak u braci z inMusic, ale są też różnice.

Pierwsza z dodatkowych funkcji to osiem potencjome-
trów suwakowych, które mogą służyć do sterowania wir-
tualnym mikserem w komputerze. Pracują w standardzie 

VIP pokazuje nasze 
instrumenty 
w pełnej krasie. 
Wybierać możemy 
według producenta, 
ale najwygodniej 
według zadanych 
kryteriów.
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zbliża ją do klawiatury ważonej. Pamiętając o cenie urzą-
dzenia, to bardzo udany kompromis i bardzo duży ukłon 
w stronę bardziej wymagających użytkowników. 

VIP na pokładzie
Całość prezentuje się niezwykle elegancko: „fortepia-
nowy” panel, przepiękne wielokolorowe podświetlenie 
padów, przycisków i potencjometrów, bardzo udana kla-
wiatura i solidna obudowa. A do tego, rzecz jasna, pakiet 
oprogramowania VIP, który obsługuje wszystkie zainsta-
lowane w komputerze pluginy, w dodatku – w odróżnieniu 
od konkurencji – poza wirtualnymi instrumentami widzi 
też efekty, które można używać przy tworzeniu własnych 
zestawów brzmień.

Dokładny opis systemu VIP zamieściliśmy w nu-
merze 3/2016 magazynu „AudioPlay” (możesz pobrać 
go bezpłatnie z internetu na swój komputer lub tablet), 
więc tutaj tylko w skrócie.

Virtual Instruments Player to nakładka na folder  
z pluginami, którą nasz DAW widzi jako jeden z instru-
mentów wirtualnych. VIP może też pracować jako cał-
kiem niezależny instrument w trybie samodzielnym 
(stand-alone). Przez rozpoczęciem pracy należy urucho-
mić VIP właśnie w tym trybie i dokonać skanowania na-
szego systemu. Trochę to trwa, ale jest tego warte! VIP 
znajdzie i skategoryzuje wszystkie instrumenty i efekty, 
a przede wszystkim ich presety. Dzięki tej kategoryzacji 
właśnie nasze podejście do szukania żądanych brzmień 
ulegnie całkowitej zmianie. Odtąd zamiast najpierw 
wybierać producenta i dany typ instrumentu będziemy 
koncentrować się na brzmieniu, którego poszukujemy.  
A więc na przykład poszukamy basu, w dodatku synteza-
torowego, w dodatku z arpeggiem, w dodatku o ostrym 
brzmieniu. I tym podobne. To wielka ulga i oszczędność 
czasu. Podobnie będziemy szukać efektów: na przykład 
reverb, typu Hall, krótki. Efekty możemy umieszczać we 
własnym mikserze VIP-u, co pozwoli na tworzenie roz-
budowanych brzmień, które mogą korzystać z wielu in-
strumentów i efektów. Jak by nie patrzeć – Workstation. 
Warto przypomnieć, że konkurencja nie oferuje obsługi 
efektów.

Jak już wspomniałem, VIP może pracować jako plu-
gin lub jako samodzielna aplikacja, co sprawia, że zna-
komicie nadaje się do gry na żywo. Przed koncertem 
możemy zbudować nieograniczoną liczbę „instrumen-
tów”, które następnie wybierzemy jednym guzikiem (lub 
padem) i dostąpimy wygody regulacji wybranych para-
metrów wbudowanymi enkoderami i potencjometrami. 
Dodajmy do tego wbudowany arpeggiator i funkcję Note 
Repeat, a otrzymujemy kompletny system studyjno-
-koncertowy.

Jak na taką ilość dobra klawiatura nie jest droga  
i mieści się w cenie porządnych klawiatur sterujących, 
które jednak nie oferują tej skali integracji i zaawanso-
wania technicznego. Warto sprawdzić, w jakim stopniu 
może ona poprawić również naszą pracę.

Piotr Dygasiewicz

Pora na listę 
efektów. 
Po wybraniu w VIP 
żądanego pluginu 
mamy 
do dyspozycji jego 
panel, a enkodery 
automatycznie 
zamieniają się 
w regulację 
najważniejszych 
parametrów.

Mackie Control lub HUI (bardzo prosimy o prawidłową wy-
mowę: „hiui”). To niezwykle przydatna funkcja pozwalająca 
poczuć namiastkę pracy na prawdziwym stole – spróbujmy 
ustawić proporcję między zestawem bębnów, korzystając 
tylko z myszki! Na koniec (choć może na początek, patrząc 
od lewej) mamy suwak sumy.

Drugą ważną różnicą jest klawiatura, a raczej jej 
mechanizm. W odróżnieniu od Akai Advance, gdzie do 
dyspozycji mamy klawiaturę półważoną typu synteza-
torowego, tutaj producent umieścił także półważoną 
klawiaturę, ale z pełnymi klawiszami, co komfortem gry 
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Zazwyczaj o waszych występach piszą, że najpierw jest 
cisza, a potem zaczyna się czysta improwizacja. Na ile 
wasze występy są improwizacją? Co przygotowujecie 
wcześniej, by móc potem improwizować na scenie?
P.M.: Improwizuję od zera. Mam syntezator analogowy 
Arp Odyssey, Volcę bass, Pusha i sterownik Akai MPK 
Mini. To wszystko podpięte przez Abletona i zaczynam 
zawsze od pustego projektu. Nic nie mam przygotowane-
go z wyjątkiem pozakładanych kanałów obsługujących 
instrumenty zewnętrzne oraz wtyczkowe, których akurat 
tego dnia chcę użyć. Wiem, że Daniel ma jakieś loopy, ale 
można powiedzieć, że to, co robimy, jest w stu procentach 
improwizowane.

Myślałem, że są jakieś sample, z których składacie 
występy.
P.M.: Mam sampler z urywkami wokalowymi, ale nigdy 
nie wiem, czy ich użyję i kiedy. Zaczynam od pustego pro-
jektu. Na tyle pustego, na ile się da. Mam przygotowane 
jakieś sample, ale nie zdarza mi się używać loopów perku-
syjnych. Raczej wycinam sobie kawałeczek z całości, bo 
zawsze staram się startować z punktu zerowego. To jest 
moim punktem wyjścia i do tego dopasowuję to, co się 
wydarzy dalej w tej muzyce.

Na ile wasza improwizacja przypomina jammowanie na 
żywych instrumentach?
P.M.: Słyszymy i staramy się odnaleźć w sytuacji, która jest 
„tu i teraz”. Jedyne, co nas różni od muzyków jazzowych, 
to instrumenty, jakim się posługujemy. Oczywiście mu-
zycy jazzowi są bardzo sprawnymi instrumentalistami. 
Daniel jest muzykiem z wykształceniem klasycznym. Na-
tomiast obsługa używanych przeze mnie instrumentów 
jest znacznie łatwiejsza niż granie na przykład na trąbce. 
Efekt jest taki, że mam instrument i gram na nim bez 
przygotowania, bez skomponowania tematu. Używając 
Pusha, tworzę sekwencje. Zaczynam od jednego dźwię-

ku, potem dokładam następny. Czasem jest poszukiwanie 
tego, co wyjdzie. Na przykład Blawan, kiedy gra swoje sety – 
przynajmniej z tego, co słyszałem – używa TB-303 i jakiegoś 
randomizującego sekwencera. Korzysta z losowej sekwencji  
i czasem mu wypadają jakieś dziwne dźwięki. Słychać, że on 
to na żywo obrabia i dodaje kolejne elementy. 

Jeden coś zrobi, drugi doda coś od siebie, to znów ten 
pierwszy doda i z tego tworzy się kompozycja. 
A reagujecie na to, co robicie nawzajem? Na przykład 
jeden z was czuje, że jest za mało ostro…
D.Z.: Tak, czasami mówimy, że dźwięku jest za dużo lub 
za mało. 

Czyli porozumiewacie się na scenie?
D.Z.: Mówimy pojedyncze słowa. Jak któryś z nas słyszy, 
że coś można poprawić, mówi o tym drugiemu. Jednak nie 
rozmawiamy cały czas, tylko gramy, gramy i gramy. Na to, 
co robi drugi, reagujemy instrumentami.

Jeden z was ma klasyczne wykształcenie 
muzyczne, drugi nie. Nie macie problemów 
z porozumiewaniem się?
D.Z.: Dla mnie język muzyczny jest językiem technicz-
nym. Nie dzielę ludzi na tych, którzy mają wykształcenie 
muzyczne i go nie mają. Liczy się to, jak ktoś reaguje. Gdy  
z kimś pracuję, zwracam uwagę, czy słyszy, czy nie. Czasa-
mi spotykam ludzi, którzy mają szybszy beat niż ja. Wte-
dy mówię: „Słuchaj, nie gramy razem”. Jeśli zaczynamy 
jeszcze raz i znów w innym rytmie, to nie ma sensu.

To jak się spotkaliście, że się tak dobrze 
rozumiecie?
P.M.: Artur, nasz kolega, organizuje spotkania Warsaw 
Electronic Jam w klubie Znajomi Znajomych. Raz na mie-
siąc schodzą się tam tacy jak my pod jakimś generalnym 
hasłem, przynoszą instrumenty i jammują. Tam się 
poznaliśmy. Chyba ja zacząłem, bo szukałem kogoś do 
grania improwizowanych setów. Czasami gram również  

ThePo

Duet założony wiosną tego roku przez Piotra Mazurka i Daniela  

Zorzano. Gra improwizowaną muzykę, w której można się 

doszukać techno, house’u i minimalu. Pierwszy z założycieli jest 

warszawskim muzykiem (Owls Are Not, Kolorofon, Setting  

The Woods On Fire, Leaky Boat) i producentem (np. Rozśpiewania  

Warszawskie). Drugi to pochodzący Meksyku producent i DJ,  

organizator projektów muzycznych, absolwent Królewskiego  

Konserwatorium w Hadze w klasie violi da gamba i kontrabasu.  

Prezentował swoje sety m.in. w Meksyku, Berlinie i Warszawie.

Wielka improwizacja
O zerze absolutnym, umiejętności słuchania i ulotności muzyki  

rozmawiamy z Piotrem Mazurkiem i Danielem Zorzano, czyli ThePo
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solo, czasem gram z tancerką awangardową, gdzie ja 
improwizuję muzykę, a ona taniec, ale często mam 
wrażenie, że przydałaby się jeszcze jedna para rąk. Że 
przydałby się partner, przy którym będę mógł wycofać 
się kawałek, żeby mógł podjąć inicjatywę, a potem ja  
z powrotem ją przejmę. Zainspirował mnie do tego zespół 
Minilogue, który bardzo lubię. Oni właśnie tak pracują.

Zawsze się udaje?
D.Z.: Cały czas eksperymentujemy. Mamy poczucie, że 
robimy coś, co lubimy, i dlatego zazwyczaj wychodzi nam 

dobrze. Choć zdarzają się momenty, że mogłoby lepiej. 
Wtedy dochodzi do konstruktywnej krytyki. Na przykład 
jeden z nas uważa, że było za głośno, albo czasami Piotr 
mówi, że gram za wysoko. Bardzo tego nie lubi. 
P.M.: To właśnie słowo, którego dotąd zabrakło: my dużo 
eksperymentujemy. Oczywiście mamy pewne wydeptane 
ścieżki, bo też uprawiana przez nas muzyka opiera się na 
równym, pulsującym beacie. Najważniejsze to słuchać  
i zachować spokój. Nigdzie się nie spieszyć, rozwijać to, co 
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mówi, że gram za wysoko. Bardzo tego nie lubi. 
P.M.: To właśnie słowo, którego dotąd zabrakło: my dużo 
eksperymentujemy. Oczywiście mamy pewne wydeptane 
ścieżki, bo też uprawiana przez nas muzyka opiera się na 
równym, pulsującym beacie. Najważniejsze to słuchać  
i zachować spokój. Nigdzie się nie spieszyć, rozwijać to, co 
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>> się dzieje, słuchać tego, co się dzieje, odnaleźć się w da-
nym momencie. Dobrze poczuć się w muzyce, która na 
bieżąco powstaje i wtedy to działa. I nie rozpychać się łok-
ciami. Dać miejsce partnerowi i znaleźć je dla siebie.

Umawiacie się, jakich instrumentów używacie?  
Albo w jakiej gamie gracie?
P.M.: Nie.

Cały czas wydaje mi się to trochę kosmiczne…
D.Z.: Dlaczego?

Gdy ludzie jammują na żywych instrumentach, mają 
ograniczoną paletę barw i brzmień. A tu jednak  
panujecie nad narzędziami, które mogą zagrać  
czymkolwiek. Każdy z was ma całą orkiestrę. Dlatego 
zareagowanie na bieżąco na to, co się dzieje obok,  
wydaje mi się dużym wyzwaniem. 
P.M.: Koniec końców te struktury dochodzą do dużej zło-
żoności, ale to też nie jest tak, że mamy w Abletonie poza-
kładane po 50 kanałów! Ja mam ich siedem. Trzy maszyny 
perkusyjne, dwa zewnętrzne syntezatory, sampler i piano.

Czyli jest pewne uproszczenie.
P.M.: Oczywiście! Inaczej byśmy się kompletnie pogubi-
li. Zresztą muzyka, którą tworzymy, nie polega na ilości 
dźwięków, tylko na ich jakości. Staramy się po prostu szu-
kać odpowiedniego brzmienia.

Uprawiacie sztukę bardzo ulotną. Trwa tyle, ile koncert.
P.M.: Materia, nad którą pracujemy, pozwala na niezwy-
kle szeroką możliwość rejestracji i edycji materiału. Jako 
miłośnik imprez techno nie idę tam „słuchać muzyki”. 
To nie są piosenki do nucenia przy goleniu. To jest raczej 
sytuacja transowa, hipnotyczna. To jest wprowadzenie się 
w stan, który trwa. Dla mnie granie tej muzyki jest jak nar-
kotyk. Jak już zaczynam, to nie jestem w stanie przestać. 
Czasami rozkładam sprzęt i mam w głowie, że muszę 
zrobić herbatę, zapalić papierosa i zjeść bułkę, którą sobie 
kupiłem, ale robię to po 1,5 godziny, bo orientuję się, że 
coś podłączyłem, miałem tylko sprawdzić, czy gra, i ock-
nąłem się po jakimś czasie. To mnie wciąga. I to ten proces 
jest najważniejszy. I my ten proces czasem rejestrujemy. 
Jedna epka już wisi na SoundCloudzie.

Nagraliście ją na koncercie?
P.M.: Nie, w studiu, ale to też nie jest tak, że się uma-
wialiśmy. To są cztery części, które wyciąłem z godzinnej 
improwizacji.

Co nie zmienia faktu, że większości występów nie 
rejestrujecie, więc przepadają.
P.M.: Tak ma każdy muzyk jazzowy. (śmiech) Oczywiście 
oni nagrywają płyty. Na przykład Miles Davies ma wśród 
swoich bardzo znaną „Bitches Brew”. Ale czy znalazły się 
na niej te najlepsze wykonania? Akurat wtedy spotkali się 
w studiu, nagrali taką płytę, jaka im wyszła. Być może, 
gdyby się spotkali tydzień później albo miesiąc wcześniej, 
te nagrania byłyby lepsze. Być może, gdyby wypalili więcej 
marihuany, a wzięli mniej heroiny, powstałoby coś innego. 
To cecha muzyki improwizowanej. Podobnie ma artysta 
ludowy podczas śpiewu alikwotowego – mówię o muzyce 

tradycyjnej, która nie jest zapisana. Przecież te utwory też 
zmieniają się z wykonania na wykonanie. W ogóle muzy-
ka ma to do siebie, że jest nie do zapisania. Płyta z muzy-
ką nie jest muzyką. Muzyka istnieje tylko wtedy, gdy jest 
wykonywana lub odtwarzana. Jest drganiem powietrza. 
Nie da się tego złapać do słoika. (śmiech)

W zasadzie nie, ale płyta i nagrana na niej muzyka 
to jednak coś konkretnego. Istnieje poza miejscem 
i czasem wykonania.
P.M.: Nie żal nam tych podejść, bo będą kolejne, równie 
dobre, a może nawet lepsze. Na pewno inne. Przed nami 
kolejna epka. Brzmienia, których teraz używamy, trochę 
się zmieniły. Powiedziałbym, że są bardziej radykalne. Na 
pewno teraz to, co gramy, brzmi już inaczej.
D.Z.: Mam pomysł, by połączyć muzykę elektroniczną  
z violą da gamba i instrumentami smyczkowymi i stwo-
rzyć nowe dźwięki. Teraz nad tym pracuję. 
P.M.: A ja chcę kiedyś zagrać tylko na Arpie Odysseyu, bez 
automatów perkusyjnych. Tylko ten jeden instrument 
przepuszczony przez efekty. Danielowi zostawiłbym 
część rytmiczną, a sam pobawił się strukturą dźwięku. To 
urządzenie daje olbrzymie możliwości. A pomysłów jest 
tyle, że należy tylko się wyluzować i robić swoje, czyli grać 
i tworzyć.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

Diamentowy Pies
Diamentowy Pies to studio i sala prób na warszawskim Grochowie w budynku dawnej  

Drukarni Naukowej przy ulicy Mińskiej 65. W zamierzeniu ma być miejscem, gdzie oprócz 

prób i nagrań mają raz na jakiś czas odbywać się kameralne wydarzenia artystyczne, 

koncerty, performansy, m.in. otwarte próby ThePo czy innych korzystających z tego 

miejsca składów. Ma być przestrzenią twórczego działania w szerszym znaczeniu. 

Po szczegóły należy zajrzeć na profil studia na FB https://www.facebook.com/

diamentowypies/ oraz na stronę internetową www.diamentowypies.pl
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wialiśmy. To są cztery części, które wyciąłem z godzinnej 
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Co nie zmienia faktu, że większości występów nie 
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to jednak coś konkretnego. Istnieje poza miejscem 
i czasem wykonania.
P.M.: Nie żal nam tych podejść, bo będą kolejne, równie 
dobre, a może nawet lepsze. Na pewno inne. Przed nami 
kolejna epka. Brzmienia, których teraz używamy, trochę 
się zmieniły. Powiedziałbym, że są bardziej radykalne. Na 
pewno teraz to, co gramy, brzmi już inaczej.
D.Z.: Mam pomysł, by połączyć muzykę elektroniczną  
z violą da gamba i instrumentami smyczkowymi i stwo-
rzyć nowe dźwięki. Teraz nad tym pracuję. 
P.M.: A ja chcę kiedyś zagrać tylko na Arpie Odysseyu, bez 
automatów perkusyjnych. Tylko ten jeden instrument 
przepuszczony przez efekty. Danielowi zostawiłbym 
część rytmiczną, a sam pobawił się strukturą dźwięku. To 
urządzenie daje olbrzymie możliwości. A pomysłów jest 
tyle, że należy tylko się wyluzować i robić swoje, czyli grać 
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Para wagi lekkiej
Z zasady urządzanie domowego studia należy 
zacząć od adaptacji akustycznej. Jeśli jednak 
pozostaje ona z różnych względów niemożliwa, 
można pomyśleć o niedużym rozwiązaniu  
dobrej klasy, które przy okazji jest przenośne

Większość studiów domowych nie dysponuje idealną 
przestrzenią do pracy z dźwiękiem. Takie studio często 
składa się tylko z komputera i głośników po bokach, 
ustawionych pod ścianą. Większość monitorów nie 
została zaprojektowana do takiego małego otoczenia  
i w związku z tym ich brzmienie jest przebasowane  
i niewyraźne. Małe wymiary iLoud Micro Monitor po-
zwalają zaoszczędzić miejsce na biurku i umieścić je 
bliższej uszu, minimalizując w ten sposób wpływ odbić 
dźwięku w pomieszczeniu. Ponadto wewnętrzny pro-
cesor DSP oferuje różne ustawienia korekcji do opty-
malizacji charakterystyki niskich i wysokich tonów, jak 
również do kompensacji pozycji – pozwala to na bez-
problemowe przełączanie się pomiędzy konfiguracją 
„wolne pole” i „biurko”.

iLoud Micro Monitor może być umieszczany pod dwo-
ma różnymi kątami dzięki zintegrowanej podstawce izo-
lacyjnej, która gwarantuje dodatkowe mechaniczne odse-
parowanie i czystszy dźwięk. Dzięki tym cechom można 
zoptymalizować odsłuch, dostosowując go do charakte-
rystyki pomieszczenia, w jakim pracujemy, i zawsze za-
pewniać pracę z idealnie ustawionym dźwiękiem. Moni-
tory mają wbudowane gwinty UNC 3/8”-16, więc można je  
z łatwością umieszczać na każdym zwykłym statywie mi-
krofonowym. To umożliwia odsłuch dźwięku w najmniej-
szych pomieszczeniach bez konieczności stosowania dro-
gich akcesoriów.

Czym jednak są iLoud Micro? To dwa wyjątkowo ła-
twe w przenoszeniu monitory o wysokiej wydajności, 
które są zasilane wzmacniaczami w konfiguracji bi-amp. 
Każdy głośnik wysoko- i niskotonowy jest zasilany przez 
efektywne wzmacniacze pracujące w klasie D, generujące  
w sumie 50 W RMS z dołem schodzącym do 55 Hz (-3 dB). 
Każdy monitor wyposażony jest w tweeter 3/4” z jedwab-
ną kopułką, 3-calowy woofer ze specjalnego kompozytu  
o wysokiej sztywności i duży, rozkloszowany otwór bass-
-reflex z przodu. Dzięki tym cechom mogą zapewnić gład-
ką, szeroką górę, wyjątkowo otwarty i skupiony środek 
oraz solidny i kontrolowany dół. 

Monitory IK Multimedia wprowadzają płaskie  
i liniowe pasmo przenoszenia głośnika w każdym 
otoczeniu dzięki zamontowanemu 56-bitowemu pro-
cesorowi sygnałowemu (DSP). Dba on o prawidłową 
kontrolę częstotliwości i kontroli fazowej, a także  

iLoud Micro Monitor przejdź na odbiór

o zakres dynamiki, by jak najlepiej wykorzystać poten-
cjał monitorów. Równocześnie DSP działa jako cyfro-
wa zwrotnica pozwalająca na niezauważalny podział 
sygnału pomiędzy głośnikami. 

W oryginalnym opakowaniu znajdziemy dwa moni-
tory iLoud Micro, zasilacz, kabel do zasilacza, 4-pinowy 
kabel do podłączenia głośników (1,5 m), kabel TRS 1/8” 
oraz kabel 2x RCA (1,5 m). Można zatem z łatwością 
używać monitorów iLoud Micro z całym swoim ulubio-
nym sprzętem. Wysyłanie do niego sygnału audio jest 
wyjątkowo proste i wygodne. Ma zarówno wejścia RCA, 
jak i mini-jack (1/8”). Urządzenie jest zgodne z kompu-
terami Mac, PC, urządzeniami z systemami iOS i An-
droid, a także odtwarzaczami MP3. Sprzęt może rów-
nież być parowany za pomocą Bluetooth z większością 
urządzeń z profilem Bluetooth A2DP.

W związku z tym, że iLoud Micro są najmniejszymi 
(wymiary: 180 mm x 135 mm x 90 mm) i najlżejszymi 
monitorami na świecie (920 g – lewa kolumna, 800 g – 
prawa kolumna, w sumie 1720 g), można zabrać je wszę-
dzie ze sobą. Dają się spakować do torby lub plecaka ra-
zem z laptopem i raczej nie ma problemów z miejscem.

Jeśli chodzi o małe monitory, to zwykle mamy wybór 
ograniczony do dwóch opcji: 
 tanie, „budżetowe” monitory, które można opisać 

lepiej jako para „drewnianych” pudełek z jakimiś głośni-
kami, kosztująca około 500–600 zł za parę,
 wysokiej jakości monitory za 4000–5000 zł za parę. 
iLoud Micro Monitor oferuje cechy i charakterystykę 

wysokiej klasy monitorów – precyzję dźwięku, referen-
cyjną charakterystykę, bi-amping, regulację DSP, korekcję 
pozycjonowania, zintegrowaną podstawkę izolacyjną – za 
cenę około 1400 zł brutto. Nigdy jeszcze tak małe moni-
tory nie dostarczały tak precyzyjnego i dokładnego dźwię-
ku. Dzięki nim wyrażenie „miksowanie w każdych warun-
kach” nabiera nowego znaczenia.

Cezary Kępski
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SSłowo „produkcja” nie kojarzy się najlepiej, gdy mowa 
o dziele artystycznym, ale każdy artysta jest też rze-
mieślnikiem. Stosując najróżniejsze techniki, doprowa-
dza swój „produkt” do formy ostatecznej. I właśnie te 
techniki pozwalają oszlifować diament w postaci wy-
konania artystycznego i zamienić je w coś, co słuchacz 
odbierze jako coś niezwykłego. Bo przecież o to nam 
chodzi, prawda?

Emocje lepsze niż precyzja
Dobry wokal zaczyna się od… wokalisty. Zresztą po-
dobnie jak dobre bębny zaczynają się od bębniarza, 
a gitary… wiadomo. Stara ludowa prawda mówi, że 
z pewnych rzeczy bicza nie ukręcisz, a Anglosasi ma-
ją bardziej eleganckie określenie w postaci „Garbage 
in, garbage out”. Nawet najznakomitsze narzędzia  
i techniki nie zrobią czegoś z niczego, choć jest to dość 
okrutna prawda dla wielu aspirujących. Oczywiście są 
gatunki muzyczne, gdzie nie trzeba umieć śpiewać 
(zajmujemy się tym w artykule o elektronicznym prze-
twarzaniu głosu), ale tutaj mówimy o bardziej tradycyj-
nym podejściu.

Dlatego postarajmy się o dobrego wokalistę lub 
wokalistkę. To więcej niż połowa roboty. Sam nieraz 
męczyłem się z miksem, gdzie wokalista pozostawiał 
nieco do życzenia, a po nagraniu innego artysty utwór 
wręcz sam się miksował. Niech artysta nauczy się swo-
jej partii na pamięć, dzięki czemu podczas nagrania 
skupi się interpretacji i technice wokalnej, a nie czytaniu  
z kartki. Bądźmy dla niego wyrozumiali i wymagający 
jednocześnie, nie dajmy się prowokować i ulegać fochom 
(„Dzisiaj nie, może jutro”), ale delikatnie i stanowczo 
dążmy do celu. Nie nagrywajmy więcej niż trzeba, po-
nieważ głos się męczy. Lepsze jest wykonanie pełne 
emocji, a nieco odstrojone, niż perfekcyjna intonacja  
i zero emocji.

Kabin wokalowych już prawie nie ma, ale nie stano-
wi to problemu. Poza tym ktoś mądry i obyty w branży 
powiedział, że najgorszym wynalazkiem studyjnym 
jest tak zwany talk-back mic, czyli mikrofon umożli-
wiający komunikację inżyniera i wokalisty. Wokalista 
powinien być w centrum wydarzeń i współpracować 
z producentem, a nowe rozwiązania nam to umożli-
wiają. Czyli wszelkiego rodzaju Reflexion Filtry, który 
znacznie ograniczają wpływ akustyki pomieszcze-
nia na nagranie. Oczywiście są sytuacje, gdy chcemy  
zawrzeć prawdziwy pogłos w nagraniu, ale do tego 

Temat miksowania i produkcji wokalu regularnie powraca,  
ale widać jest coś na rzeczy, ponieważ należy on do najczęstszych  
„Czy można prosić…”. Każdy, kto spróbował tego (nie)wdzięcznego  
zajęcia, ma wrażenie, że mógłby lepiej. Lepiej nagrać, wyedytować, 
zmiksować. W końcu wyprodukować

Dwa podejścia do korekcji wokalu. Na pierwszym (Universal Audio Cambridge EQ) 
widzimy łagodne obcięcie dołu, lekkie zdjęcie niskiego środka, lekkie podbicie 
okolic 2 kHz i dodanie powietrza. Pop jak się patrzy. Drugi przykład (Sonnox EQ) 
to większa wyrazistość: ostro ścięty dół, większe podbicie basu, więcej środka 
i spore podbicie 8 kHz. Bardziej rockowo.

potrzebna jest ogromna świadomość celu i znajomość 
technik mikrofonowania, ponieważ raz nagranego po-
głosu nie oddzielimy od wokalu. Co prawda pojawiają 
się już narzędzia do tego procederu, ale pozostawmy 
je dla postprodukcji filmowej i telewizyjnej.

Zadbajmy o porządny miks słuchawkowy (do-
dajmy efekty, jeśli wokalista tak woli, ale nie nagry-
wajmy ich) i poeksperymentujmy z odległością ust 
wykonawcy od mikrofonu (pamiętajmy o pop filtrze!). 
Mniejsza odległość wywołuje tak zwany efekt zbli-
żeniowy, który powoduje podbicie niższych często-
tliwości i pomaga uzyskać charakterystyczne „radio-
we” brzmienie. Czasem jest to zjawisko pożądane, 
czasem nie. Wszystko zależy od charakteru utworu, 
nad którym pracujemy. Nagrajmy wokalistę bez do-
datkowych narzędzi (kompresja, korekcja). Zajmiemy 
się nimi później. Nie nagrywajmy zbyt głośno, czyli 
starajmy się nie przekraczać połowy skali w naszym 
DAW-ie. Przy nagraniu 24-bitowym jakość i tak będzie 
o niebo lepsza niż nagranie na maksa na taśmę lub  
w trybie 16-bitowym.

Zostań kowalem wokalu (1)

Uwaga: Pozorny fałsz!
OK, wokal nagrany. Zabieramy się za miks. Na począ-
tek zmywanie, zamiatanie i odkurzanie. Na pucowanie 
przyjdzie czas później. Ten pierwszy „techniczny” etap 
jest niezwykle ważny. Bez niego nie ma sensu iść dalej. 
Co więc trzeba zrobić?

Przesłuchujemy uważnie każdy take i wyłapujemy 
wszystkie brudy (w końcu to etap odkurzania i mycia). 
Mlaski, pociągnięcia nosem, stuki w statyw, szczekanie 
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z poradnika wujka Piotrka

psa za oknem i oczywiście „K…rrrrrr...a, pomyliłem się”. 
Na tym etapie nie bójmy się odrzucić ewidentnie złych 
wykonań – ewentualnie możemy je wrzucić do folderu 
„FX” i wykorzystać przy ozdabianiu ścieżki wokalnej na 
ostatnim etapie produkcji. Jak już wybierzemy ścieżki, 
możemy przejść do etapu compingu, czyli wyboru naj-
lepszych fragmentów z kilku wersji. Każdy DAW ma do 
tego dedykowane narzędzie, które bardzo ułatwia pra-
cę. Po zakończeniu compingu i wyeksportowaniu goto-
wej ścieżki wokalu niektórzy kasują niewykorzystane 
fragmenty, ale ja je zawsze zostawiam. Mogą przydać 
się do robienia dubli, a nawet chórków po zastosowa-
niu odpowiednich narzędzi (pitch shift lub Melodyne  
i jej podobne). 

Wokal wygląda już sporo lepiej, ale to nie koniec 
sprzątania, a w zasadzie układania wszystkiego na 
swoim miejscu. Teraz pora na nadanie temu główne-
mu elementowi miksu wstępnej formy brzmieniowej. 
Zacznijmy od intonacji i jej ewentualnej korekcji. Służą 
do tego narzędzia spod znaku Auto-Tune lub Melody-
ne. Na początek ważna uwaga: każdy ma tendencje do 
perfekcjonizmu i im dłużej pracujemy, tym więcej nie-
doskonałości intonacyjnych słyszymy. To normalne, ale 
nie dajmy się nabrać. To, co odróżnia nas od śpiewają-
cych robotów, to właśnie owe niedoskonałości: lekkie 

fałsze, nierówności, „nieścisłości”. Wokal nie musi być 
perfekcyjny. Musi porywać słuchacza. 

Ale jeśli niektóre nuty są ewidentnie nieczyste, sko-
rygujmy je. Nie patrzmy za bardzo na ekran. Słuchajmy! 
I nie tej konkretnej nuty, ale w kontekście całej frazy. Bar-
dzo często odkryjemy, że pozornie fałszywa nuta brzmi 
o wiele lepiej i jest jak najbardziej na miejscu. Algorytmy 
korekcji wysokości nut nie są doskonałe, ale w zupełnie 
innym tego słowa znaczeniu.

Sztuka zebrania
Wokal wystrojony, pora na brzmienie. Na początku jest 
(prawie) zawsze korektor, czyli EQ. Jest kilka podstawo-

Comping w Studio One 3 jest nazwany po prostu warstwami. Na przykładzie dwie ścieżki, 
z których promujemy wybrane fragmenty, które pojawiają się na samej górze. Prosta, 
szybka i bardzo skuteczna operacja.

>>
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wych zasad wstępnego korygowania wokalu w domenie 
częstotliwościowej, ale są to zasady generalne i ich stoso-
wanie – jak wszystko – zależy od kontekstu. Wokal jest 
zazwyczaj najważniejszym elementem miksu, ale to wca-
le nie znaczy, że nie może „nie widzieć” kolegów. Zarówno 
pod względem pasmowym, jak i przestrzennym musi być 
w zgodzie z pozostałymi instrumentami. Wiele też zależy 
od typu muzyki, od jej gatunku, a nawet charakteru danej 
kompozycji (intymna, wykrzyczana, radosna, mechanicz-
na – nazwy można mnożyć). Ale wróćmy do zasad pod-
stawowych.

Wokal zazwyczaj nie niesie żadnych użytecznych in-
formacji z najniższym paśmie, najczęściej poniżej 80 Hz.  
Zresztą łatwo to sprawdzić: włączmy na ścieżce wo-
kalu dowolny korektor i wyciszmy wszystkie częstotli-
wości powyżej 80 Hz. Najprawdopodobniej usłyszymy 
niezidentyfikowane zakłócenia, które często nie po-
chodzą nawet z ust wokalisty, a z uderzeń w statyw czy 
odgłosów z zewnątrz studia. 

Kolejnym fragmentem pasma, którym powinniśmy 
się zająć, to trochę wyższy dół, czyli zakres około 100 Hz. 
Najczęściej warto go lekko podbić (2–3 dB), aby podkre-
ślić podstawę głosu. W przypadku głosu kobiecego ta 
częstotliwość może leżeć nieco wyżej.

Pora na niski środek. To zakres leżący nieco poniżej 
i powyżej 350–400 Hz i jest odpowiedzialny za element 
zamulający i kartonujący dźwięk. Zresztą nie tylko  
w wokalu. Warto tu nieco zabrać, choć trzeba wystrze-
gać się „uśmiechu dyskoteki” w postaci sporego leja 
na wykresie częstotliwości, bo nawet jeśli na początku 
zabrzmi to atrakcyjnie, na dłuższą metę będzie nie do 
słuchania.

 Im wyżej, tym trudniej. Wynika to z najróżniej-
szych cech ludzkiego głosu, które są inne dla każdego 
z nas. Jedyną w miarę stałą cechą jest pasmo odpo-
wiedzialne za zrozumienie słów – to okolice 2–3 kHz.  

Czasem trzeba je podbić lekko, czasem całkiem sporo.  
Pasmo pomiędzy 500 Hz i 1,5 kHz to sprawa prób  
i błędów (przynajmniej dla nas) i czasem trzeba je 
leciutko osłabić, a czasem wręcz przeciwnie. Nie po-
mogłem. Ale tutaj mnóstwo zależy od innych instru-
mentów, a głównie od gitar elektrycznych, które grają 
środkowym pasmem. Może się więc zdarzyć, że za-
czną „walczyć” z wokalem o uwagę i odrobina korekcji 
nie zaszkodzi.

Pozostała góra, czyli wszystko powyżej 4–5 kHz. 
Niektóre gatunki muzyczne wymagają dodania powie-
trza w postaci podbicia wyższego pasma za pomocą 
filtra półkowego. Szczególnie wszelkie odmiany popu 
i elektroniki nie potrafią się bez tego obyć. Niektórzy 
producenci muzyki rockowej bardzo lubią podbić oko-
lice 8 kHz. Brzmi to mniej anielsko od podbicia góry,  
a robi robotę: wokal staje się elementem dominującym 
w miksie. 

Powtórzę, że powyższe numerki są jedynie wska-
zówką. Nie kopiujmy ich fanatycznie, ale potraktujmy 
jako punkt wyjścia.

Kolej na obróbkę dynamiczną. Mamy tu dwa zagad-
nienia: głośność i jej zmiany oraz głoski wybuchowe  
i szeleszczące. Zacznijmy od końca, choć proces zwany 
deesingiem może być zaaplikowany w różnych punk-
tach: przed EQ, po EQ i przed kompresją lub po kom-
presji – jak zwykle wszystko zależy od cech wokalu  
i utworu.

Głoski wybuchowe powinny być bardzo ograni-
czone już podczas nagrania, a służy do tego stary 
dobry pop filtr. Jednak nawet najlepszy nic nie pora-
dzi na wszelkie szelesty wydobywające się z naszych 
ust. W normalnych warunkach nie przeszkadzają 
nam one w ogóle, ale niemal każdy mikrofon powo-
duje, że są zbyt głośne. Musimy je więc nieco ści-
szyć, a dokonujemy tego ręcznie przez manualne ob-
niżenie danych elementów sylab w edytorze lub za 
pomocą automatyki, lub automatycznie przy użyciu 
deesera. Pierwszy sposób jest bardzo pracochłonny, 
ale gwarantuje wielką dokładność i pełną kontrolę 
nad całym wokalem. Drugi sposób wymaga jedynie 
odpowiedniego ustawienia deessera i ewentualnie 
drobnej automatyki tu i tam przy szczególnie trud-
nych głoskach. Deesser to w gruncie rzeczy kompre-
sor działający jedynie w wybranym paśmie, w tym 
przypadku w okolicach kilku kiloherców. Naszym 
zadaniem jest znalezienie najbardziej przeszkadza-
jącej częstotliwości i stopnia jej tłumienia. Należy 
uważać, żeby nie przesadzić, bo wokalista zabrzmi, 
jakby nie miał przednich zębów.

Idziemy dalej, ale dopiero w następnym numerze. 
Zajmiemy się tam prawdziwą kompresją w różnych od-
mianach, a także efektami i umiejscawianiem wokalu 
w wirtualnej scenie dźwiękowej. A tymczasem może 
warto znaleźć artystę, ustawić mikrofon i coś nagrać?

Wujek Piotrek

z poradnika wujka Piotrka

>>

Gotowe ścieżki wokalowe. Pięknie pocięte (brak szumów i niepotrzebnych odgłosów 
między słowami), z automatyką, która ogranicza konieczność użycia kompresji, 
pogrupowane i pokolorowane. Warto zwrócić uwagę, że na ścieżkach BG (Background 
Voices, czyli duble i głosy dodatkowe) wiele fragmentów jest wyciszonych, 
aby podnieść dramaturgię przekazu i zmniejszyć monotonię.
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A jednak się kręci
Wygląda szykownie, ale dość  
konwencjonalnie. Mimo to nie trzeba 
kupować nowej wersji białego  
albumu Beatlesów, bo nowe  
rozwiązania dostarcza na talerzu

Na wielu lotniskach znajdują się pomieszczenia, gdzie 
służby celne w ramach przestrogi dla podróżujących wy-
stawiają kolekcje zarekwirowanych rzeczy, jakie są niedo-
zwolone do wwożenia. Przypomina mi się wówczas scena 
z filmu „Faceci w czerni”, kiedy to Agent K (Tommy Lee 
Jones) wprowadza swojego młodszego kolegę po fachu 
(Will Smith) do takiego właśnie pomieszczenia i pokazu-
je mu zarekwirowany kosmitom gadżet przypominający 
zmniejszoną do rozmiarów monety pięciozłotowej płytę 
CD, mówiąc, że ponownie będzie musiał zakupić biały 
album zespołu The Beatles. Na szczęście przepowiednia 
bohatera tego filmu się nie sprawdziła i nie musiałem ku-
pować nowej wersji białego albumu. 

W ostatnich latach nastąpił powrót zainteresowania 
słuchaczy muzyki do gramofonów i płyt winylowych. Do 
tego stopnia, że wzrost ich sprzedaży w Polsce z roku 

Akai BT500 Black z perspektywy fotela

Specyfikacja techniczna
Gramofon z napędem paskowym o dwóch prędkościach obrotowych (3 1/3 RPM i 45 RPM)

                                                                                                    Silnik:             izolowany DC 
 Stosunek sygnału do szumu:  67 dB (A-ważone)
 Nierównomierność obrotów (wow & flutter):  <0,2%
 Złącze USB:  wersja 1.1 zgodna z Windows 10/8/7/Vista/XP, 
  Universal Binary dla OS X od 10.5 do 10.10.x
 Przetwornik A/C:  16-bitowy 44,1 kHz lub 48 kHz
 Poziom wyjściowy przedwzmacniacza:  wyłączony – 2,5 mV, włączony – 155 mV
 Wymiary (szer. x wys. x gł.):  444x123x347 mm 
 Waga:  6,4 kg

bardziej wymagających. Lakierowana na wysoki połysk 
plinta i dobrej jakości satynowane aluminium bez żad-
nych imitacji tworzywa sztucznego stawiają ten gramo-
fon stanowczo na pierwszym miejscu na tle konkurencji 
w przedziale cenowym do 2000 zł.

Pełne brzmienie
Sądziłem, że pierwsze bardzo dobre wrażenie z wzornic-
twa i wyglądu będzie jedynym pozytywnym odczuciem. 
Jednak po podłączeniu sprzętu do mojego domowego 
systemu audio zostałem zaskoczony głębokim i peł-
nym brzmieniem. Dźwięk był spójny, prawidłowy i trafny. 
Wkładka AT dołączona do zestawu jest klasy średniej, ale 
w tym przypadku daje sobie doskonale radę.

Niestety w tej beczce miodu musi znaleźć się i łyż-
ka dziegciu. Niski poziom sygnału z przedwzmacniacza 
nie jest mocną stroną testowanego urządzenia, co może 
przeszkadzać osobom bardzo wymagającym. Jednakże 
na tym poziomie cenowym i dla adresowanych użytkow-
ników sprzęt jest w zupełności wystarczającym gramo-
fonem. 

Niewątpliwie bardzo atrakcyjnym dodatkiem, dzięki 
któremu nie musimy kupować nowej wersji białego al-
bumu Beatlesów, jest możliwość podłączenia gramofo-
nu do komputera za pomocą kabla USB i przetwarzania 
odsłuchiwanych utworów na pliki muzyczne (w Windows 
na WAV, w Mac na MP3, AAC, WAV) za sprawą oprogra-
mowania dołączonego do zestawu. Kolejnym nowym 
wynalazkiem dzisiejszych czasów dołączonym do gramo-
fonu Akai BT500 Black jest bezprzewodowe przesyłanie 
dźwięku za pomocą połączenia Bluetooth do głośników 
wyposażonych w tę samą technologię.

Cichy napęd
Akai BT500 Black wydobywa niemal każdy odcień brzmie-
nia zapisany na czarnych krążkach. Ma wszystkie cechy 
niezbędne do pierwszorzędnej reprodukcji muzyki, wyma-
gane przez audiofilów: cichy napęd paskowy z mechanicz-
nie izolowanym silnikiem, eliminujący szum resztkowy  
i wibracje, ciężki talerz z odlewu aluminiowego, zapewnia-
jący idealny stosunek sygnału do szumu, matę gumową 
zapobiegającą poślizgowi płyty i niezauważalną nierów-
nomierność obrotów (wow & flutter). Dlatego w tej klasie 
cenowej trudno znaleźć lepszy sprzęt.

Cezary Kępski

2014 na 2015 wyniósł 57%, choć wzrost całego rynku muzycznego był nie-
wielki. Mnie osobiście bardzo cieszy ten fakt, ponieważ ze względu na zmia-
ny technologii powrót ten zaowocował nowymi i lepszymi wersjami gramo-
fonów. Jednym z nich jest Akai BT500 Black.

Pięknie lakierowana plinta
Sprzęt zapakowano niczym telefon komórkowy, co wygląda bardzo profesjo-
nalnie. Po otwarciu pudełka znalazłem: akrylową przejrzystą osłonę na gra-
mofon, zasilacz, kabel USB i RCA stereo, kartę z kodem do ściągnięcia oprogra-
mowania, talerz z paskiem, matę antypoślizgową, nakładkę na talerz do singli, 
ciężarek do ramienia, ramię z wymiennym head shellem i wkładką AT95E oraz 
sam Akai BT500 Black z pięknie lakierowaną plintą w kolorze czarnym z wbu-
dowaną poziomnicą.

Po ustawieniu i zamontowaniu wszystkich części składowych gramofon 
prezentuje się bardzo dostojnie oraz profesjonalnie. Jego sporą zaletą jest 
waga: zaledwie 6,4 kg. Choć sprzęt jest adresowany raczej do początkują-
cych audiofilów, nie ustępuje wyglądem i wyposażeniem urządzeniom dla 

źr
ód

ło
 z

dj
ęc

ia
: A

ka
i



62

OOkres Świąt i Nowego Roku to oka-
zja do wielu okazji. Jedni cieszą się 
z prezentów, inni rozpaczają nad 
pustką w kasie. Jedni świętują suk-
ces i radość z osiągnięć w starym ro-
ku, inni przełykają gorycz niezreali-
zowanych planów. Jedni cieszą się, 
że zaczynają wszystko od nowa, in-
ni boleją, że są o rok starsi. Klasycz-
ne przypadki szklanki – w połowie 
pustej lub w połowie pełnej. 

My oczywiście jesteśmy uro-
dzonymi optymistami i z radością 
spoglądamy na rozpoczynający się 
właśnie rok. Ale oszczędźmy sobie 
niuejdżowych bzdur i złotych myśli 
typu „Wejrzyj w siebie, odkryj w so-
bie dziecko Wszechświata i myśl po-
zytywnie”. Za to zastanówmy się, co 
taki przełom może przynieść dobrego 
w naszym artystycznym życiu.

Warto patrzeć wstecz chociażby 
po to, aby ocenić, co nam się udało, 
a co nie. To niby prosta sprawa, ale 
tylko pozornie, ponieważ najczę-
ściej mamy problemy z obiektywną  

nie na żartySzklanka noworoczna
Skąd brać motywację, gdy w czasie kolejnych rocznych  
podsumowań nasze osiągnięcia asymptotycznie zbliżają się 
do zera? Jak zwykle trzeba wykonać pracę
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przestaniemy zawracać sobie głowę 
marzeniami o sławie (co samo w so-
bie oczywiście nie jest złe). 

Skupienie się na drodze, a nie 
celu, pozwoliło zrzucić z siebie ciężar 
oczekiwań i pomogło w codziennej 
pracy. Godziny spędzone na czyta-
niu mądrych książek czy oglądaniu 
tutoriali, ale przede wszystkim na 
pracy nad kolejnymi kompozycjami 
czy miksami zaczęły powoli przy-
nosić rezultaty w postaci produkcji, 
które osoby postronne zaczęły mylić 
z tymi z płyt, co powodowało radość 
i euforię wyrażaną okrzykami i tań-
cem wykonywanymi w moim małym 
studyjnym pokoiku. Nawet pewna 
Bardzo Ważna Osoba ze świata pro-
dukcji i miksu była uprzejma cmok-
nąć z uznaniem po wysłuchaniu kilku 
moich miksów.

Więc mój rok 2016 był znakomi-
ty. Ale nie dlatego, że ktoś poklepał 
mnie po plecach. Był znakomity, 
bo pokazał sens decyzji podjętych 
wcześniej. Decyzje te podjęte były na 
podstawie doświadczeń, ale często 
też rozczarowań. Nie wiem, czy te de-
cyzje były „dobre”, ale były dobre dla 
mnie. Łał, new age na całego…

Ktoś stojący z boku może wzru-
szyć ramionami. Cóż to takiego, gość 
zrobił parę miksów, których prawie 
nikt nie słuchał, nie zarobił pieniędzy 
na tym procederze, nie zdobył popu-
larności. Lipa. Ale właśnie dlatego 
nasze sukcesy są nasze. Poza tym my 
wiemy, że te sukcesy nie są celem,  
a etapem na drodze ku… czemuś 
tam. Ja wiem, że wszyscy bizne-
sowi guru i inni coache mówią coś 
kompletnie przeciwnego: musisz 
znać cel, bo inaczej nie wiesz, dokąd 
zmierzasz. Więc nazwijmy nasz cel: 
chcę być coraz lepszy w tym, co robię.  
A któregoś dnia ktoś to zauważy.  
A jeśli nie? Nigdy tego nie wiemy, ale 
to nie znaczy, że mamy nic nie robić!

A jak już wszystkie triki moty-
wacyjne zawiodą, to mam coś na 
koniec. Jeśli brakuje nam inspiracji 
i motywacji, przebudujmy swoje 
studio. Rozłączmy wszystkie kable, 
poprzestawiajmy sprzęt, zróbmy de- 
fragmentację dysku, wykasujmy kil-
ka(set) pluginów, a potem połączmy 
wszystko na nowo i głęboko ode-
tchnijmy.  To zawsze działa.

Piotr Dygasiewicz

oceną naszych sukcesów lub pora-
żek. Bez popadania w samozachwyt 
warto skupić się na sukcesach (nawet 
małych) i na nich budować. Porażki 
nas wzmacniają, jeśli wyciągniemy  
z nich wnioski i będziemy unikać 
tych samych błędów w przyszłości. 
Zdaję sobie sprawę, że powyższe 
zdania są strasznie banalne, więc 
przełóżmy je na konkretne przykła-
dy. A skoro nie mam kogo zapytać, 
to zajmę się sobą, za co z góry prze-
praszam.

Produkuję muzykę od bardzo 
dawna. Myślę, że zacząłem jeszcze 
przed zaborami. Kariery nie zrobiłem, 
ale w sumie czym jest kariera – OK, 
to temat na oddzielny felieton. Kilka 
lat temu pogodziłem się z myślą, że 
gwiazdą rocka (popu, klasyki, jazzu 
– niepotrzebne skreślić) nie zosta-
nę. Skupiłem się więc na samodo-
skonaleniu, czyli uczeniu się pracy  
z dźwiękiem i muzyką. Po co? W jakim 
celu? Nie wiem, ale samo gonienie  
króliczka jest dość ekscytujące, jeśli 






