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Dwa miesiące temu zrobiliśmy pierwszy, księży-
cowy krok na miarę Armstronga. Najwyraźniej 

nie był to przypadek, skoro teraz robimy następny  
i jeszcze większy. Oto masz przed sobą drugie wyda-
nie naszego magazynu, którego objętość zwiększyli-
śmy o 100 procent... Brzmi dobrze, prawda? I tak ma 
brzmieć! W końcu to pismo o dobrym brzmieniu.   

A już bardziej serio – przyszedł wrzesień i czas 
do szkoły. Niektórzy znów muszą odwracać macie-
rze. Na szczęście nie wszyscy. W Akademii Realizacji 
Dźwięku można zająć się nauką obsługi systemów 
DAW dzięki programowi edukacyjnemu PreSonus 
Training Center. Kształcenie odbywa się na PreSonu-
sie Studio One 3, systemie DAW, który jako pierwszy 
na rynku miał polską wersję językową (str. 11).

Miłośnikom gitary traumę powakacyjną i pourlopo-
wą zmniejszy dostęp do całej gamy znakomitych gitar 
Guilda. Sprzęt z bogatą historią i świetlaną przyszłością 
prezentujemy na str. 5. Jego testy w najlepszych skle-
pach można rozpocząć już od 1 września (szczegóły na 
www.audiostacja.pl). Zapraszamy także do konkursu 
Guitar Play (str. 22). Udział w nim nie zależy od marki 
posiadanej gitary. Wystarczy zagrać, żeby mieć szansę 
wygrać. Na laureatów czekają nagrody TC Electronic.

Fani nagrywania muzyki powinni zajrzeć do porad 
wujka Piotrka (str. 26). W tym odcinku z geometrycz-
ną precyzją uczy budować trójkąty odsłuchowe. Bru-
talnie uderza też w czułą strunę basistów – powinni 
zamilknąć, gdy odzywa się stopa.

Ostatnie akordy wakacji zawarliśmy na str. 28, 
gdzie opisujemy wrażenia z Cekcyn Electronic Mu-
sic Festival. Podczas jubileuszowej, dziesiątej edy-
cji była wyjątkowa atmosfera, pogoda, ale przede 
wszystkim poziom konkursowych występów. Tylko 
zabawa na koncercie była świetna jak zwykle. Mamy 
nadzieję, że nie gorszą będziesz miał najpierw pod-
czas lektury magazynu, a później w trakcie tworze-
nia muzyki.

Poczytaj, zagraj i nagraj to z nami!
Audiostacja

Drogi Czytelniku!
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 9  sE Electronics 
  stuknęła piętnastka

mocny akord
 10  Promocje
 Przedstawiamy kilka sposobów 
na zgarnięcie sprzętu gratis. 

rwący temat
 11  Audiostacja 
  wspiera edukację
 Dzięki nowemu programowi 
edukacyjnemu PreSonus Studio 
Center studenci Akademii Realizacji 
Dźwięku będą kształcić się 
na popularnym i innowacyjnym 
programie Studio One 3.

 12  Miks profesjonalizmu 
  i nowoczesności
Rozmowa z Krzysztofem Maszotą 
o tym, czego można się nauczyć 
 w Akademii Realizacji Dźwięku 
i dlaczego wygodnie uczyć progra-
mów DAW na aplikacji PreSonusa.

nadaj ton
 16  Studio w domu. Można? 
  Można.
 Zaczynamy cykl poświęcony budowie 
domowego studia nagrań. 
 Jego pierwszym akordem będzie 
dobór monitorów odsłuchowych.

nagraj muzę
 18  Karta muzyczna, 
  czyli interfejs Audio/MIDI
 Dobór urządzenia do konwersji 
dźwięku analogowego na cyfrowy 
 jest prosty, o ile najpierw odpowiemy 
sobie na kilka pytań.
 20  PreSonus StudioLive AI PA: 
  Gdy niemożliwe staje się 
  możliwe 
 Przeniesienie precyzji studyjnego 
brzmienia na scenę wydawało się  
 co najmniej trudne. A jednak udało 
się dzięki innowacyjnej konstrukcji 
monitorów.

szarpnij strunę
 23  Człowiek… muzyka… gitara
 Kupowanie gitary w sklepach 
istniejących poza wirtualną 
rzeczywistością ma jedną ewident-
ną zaletę i jedną ewidentną wadę. 
 Tyle że ta druga nie jest naszym 
problemem.

uderz w klawisz
 24  AKAI Advance: 
  Uwaga! Artykuł zawiera 
  lokowanie produktu! 
 Potężny ekosystem składający się 
z kontrolera MIDI/USB oraz 
oprogramowania, który daje wielkie 
 możliwości, ale przede wszystkim 
pozwala skoncentrować się 
na tworzeniu muzyki.

z poradnika 
wujka Piotrka
 26  Trójkąt z basem
 Jak ustawić monitory odsłuchowe 
w domowym studio i znaleźć 
w utworze miejsce dla basu 
 – zestaw konkretnych podpowiedzi, 
które może nie uratują życia, ale 
znacznie je ułatwią.

utwór 
w plenerze
 28  Wygrany jubileusz – X Cekcyn 
  Electronic Music Festival
Tegoroczne spotkanie fanów 
el-muzyki zakończyło się sukcesem. 
A wszystko dzięki pięknej pogodzie, 
licznej publiczności i ciekawym 
wykonawcom prezentującym 
wyrównany, wysoki poziom.

nie na żarty
 30  Cierpienia młodego 
  producenta
 Czy lepiej być twórcą stuprocentowo 
oryginalnym, czy jednak słucha-
nym? Warto osiągnąć złoty 
środek, który wymaga kompromisu, 
 ale też rzetelnej wiedzy.

KONKURSY
 Weź udział w jubileuszowym 
 konkursie firmy sE Electronics. 
Szczegóły znajdziesz na str. 9.
 Zagraj na gitarze i wygraj gitarowy 
PolyTune Clip lub tuner PolyTune 2 
BlackLight ufundowane przez TC 
Electronic. Szczegóły na str. 22.
 Odgadnij tytuł utworu, którego 
zapis nutowy jest na okładce,
i wygraj kubek Mooga. 
Szczegóły na str. 27. 

co jest grane
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Guild wraca do gry
Zostanie wirtuozem gitary trwa lata. Kupienie gitary, której używają 

wirtuozi, trwa znacznie krócej. A będzie jeszcze łatwiej, do Polski 
wracają bowiem gitary marki Guild o mocnym, postawnym brzmie-
niu. Korzystało z nich wiele gwiazd, ponieważ firma jest znana przede 
wszystkim z gitar wykonywanych ręcznie z litego drewna, co zapewnia 
znakomity dźwięk. Obecnie kolekcja obejmuje kilka serii gitar akustycz-
nych o różnym kształcie i stylu, gitary elektryczne i basowe. Wiele modeli 
nawiązuje stylistyką i brzmieniem do instrumentów z lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Historia Guilda zaczęła się od gitar elektrycznych. Współzałożyciel fir-
my Alfred Dronge, który wyemigrował z Polski po pierwszej wojnie świato-
wej, grał jazz i właśnie do tej muzyki rozpoczął produkcję instrumentów 
w 1953 roku. Najwyższa jakość brzmienia, oryginalna konstrukcja i idealne 
wykonanie sprawiły, że marka błyskawicznie zdobyła uznanie. Z racji kon-
taktów Dronge’a instrumentów jego produkcji jako pierwsi używali najbar-
dziej znani nowojorscy jazzmani lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, m.in. 
Johnny Smith, Don Arnone, Carl Kress i Barry Galbraith. 

Z czasem w ich ślady poszli tacy muzycy jak Joan Baez, John Lee Hooker, 
Mark Knopfler, John Lennon, Roy Orbison, Tom Petty, Keith Richards, Paul 
Simon, Tom Waits czy Kim Thayil. Na Guildzie D-40 Richie Havens otworzył 
festiwal Woodstock w 1969 roku. Wkrótce napiszemy więcej o tych wyjąt-
kowych instrumentach.                                                                        Dariusz J.Michalski
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PreSonus Studio 192

Zero latencji
PreSonus Studio 192 to pierwszy interfejs audio USB 3.0 (z zachowaniem 

kompatybilności z USB 2.0) o wymiarach pojedynczego racka, zapewnia-
jący brzmienie doskonałej jakości, uniwersalny zestaw złączy oraz profesjo-
nalne funkcje kontroli miksów i odsłuchu. Do dyspozycji mamy osiem wejść 
mikrofonowo-liniowych typu combo, 10 wyjść analogowych, Word Clock na 
BNC (In/Out), wejście/wyjście S/PDIF oraz dwie pary wejść/wyjść ADAT. In-
terfejs zapewnia jednoczesne strumieniowanie do 26 kanałów wejściowych 
i 32 wyjściowych w jakości 48 kHz lub 8 x 14 z jakością 192 kHz. Na każdym 
wejściu analogowym znajdziemy wielokrotnie nagradzany system procesorów 
StudioLive FAT CHANNEL z odsłuchem o zerowej latencji oraz pogłos i delay. 
Pełna integracja ze znakomitym DAW-em Studio One 3 pozwala na bezpo-
średnią, zdalną regulację przedwzmacniaczy XMAX i tworzenie pozbawionych 
opóźnień miksów monitorowych z wyborem głośników. Jeśli chcemy zwięk-
szyć liczbę wejść i wyjść swojego Studio 192, powinniśmy sięgnąć po zaprojek-
towany w tym celu preamp/konwerter Digimax DP88. DP88 będzie dostępny 
od późnej jesieni 2015. Ma osiem cyfrowo sterowanych przedwzmacniaczy 
XMAX, obsługuje wejścia/wyjścia ADAT do 96 kHz, ma bezpośrednie wejścia 
analogowe, wyjścia DAC i wejścia/wyjścia Word Clock. 

Z uniwersalnym oprogramowaniem oraz dużą liczbą wejść i wyjść 
Studio 192 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nagrywa się i tworzy pro-
dukcje dźwiękowe.

Cena: 3990 zł                                                                   Patryk Korzonkowski

PreSonus CS18AI

PreSonus CS18AI to kontroler umożliwiający intuicyj-
ne miksowanie z użyciem rackowych wersji mikse-

rów StudioLive RM16AI i RM32AI. Konsoleta ma czułe 
na dotyk, zmotoryzowane suwaki i umożliwia pełne 
sprzętowe sterowanie wszystkimi funkcjami miksera  
z obsługą do 64 kanałów. Sam sterownik CS18AI łączy 
się z mikserami serii RM za 
pomocą pojedynczego ka-
bla Cat 5 Ethernet (proto-
kół AVB), co eliminuje ko-
nieczność stosowania nie-
wygodnych analogowych 
lub cyfrowych multikabli  
i stageboxów. Chociaż kon-
troler obsługuje klasycz-
ną nawigację warstwo-
wą, CS18AI wyposażono  
w unikatowy system Filter 
DCA do kontroli i nawigacji  
w miksie. Odpowiednie in-
formacje są wyświetlane na 
kolorowym, dotykowym ekranie o przekątnej 4,3’’.

CS18AI to również kompletnie wyposażony kon-
troler do cyfrowej stacji roboczej PreSonus Studio 
One 3. Ten niewielki sterownik zapewnia pełną re-
gulację i poczucie pracy nad klasyczną konsoletą! Na 
panelu przyłączy znajdziemy wewnętrzny interfejs 
audio 4x2 AVB, 2 preampy XMAX, 2 symetryczne 
wejścia liniowe TRS, 2 wyjścia XLR i wyjście słu-
chawkowe.

Cena: 8990 zł                                Patryk Korzonkowski
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Jeśli myślimy o sobie jako o DJ-u, 
od razu zastanawiamy się, jak 

miksować. I słusznie, bo sama 
wyobraźnia nie wystarczy. Pa-
miętajmy, że tutaj rządzą bity. 
Jeśli chcemy zyskać klubową sła-
wę i gromady fanek, wystarczy, 
że będziemy sprawnie zarządzać 
bitami. Tu z pomocą przychodzi 
producent AKAI Professional. Je-
go cyfrowy sampler s612, synte-
zator analogowy AX-80, 12-ścież-
kowy rejestrator MG 1212 czy seria 
kontrolerów MPC to znakomite 
przykłady, jak dużo dobrego firma 
wniosła do świata DJ-ów. Dzisiaj 
każdy z nich, oprócz własnej wy-
obraźni, ma do dyspozycji całą 
paletę sprzętu AKAI do różnych 
gatunków muzycznych, w tym 
kontrolery AMX i AFX.

AMX to potężny kontroler ste-
rujący, obsługujący dwa deki Serato 
DJ. Ma szereg intuicyjnych faderów, 

iRig Pre 
– profesjonalny przedwzmacniacz  
o rozmiarach 9-woltowej baterii.

Idealna symbioza – 
DJ i miksowanie

czułe na dotyk pokrętła i przyci-
ski. AMX może łączyć Serato DJ z 
gramofonami przy użyciu Serato 
NoiseMap™ (DVS) lub odtwarzacza-
mi HID poprzez jeden kabel USB. 
Wbudowane wyjścia główne i słu-
chawkowe zapewniają integrację z 
każdym stanowiskiem didżejskim. 
Z kolei kontroler AFX przyda się do 
zaawansowanej współpracy z Se-
rato DJ. Pojedyncze połączenie USB 
dodaje do zestawu didżejskiego 
ponad 70 intuicyjnych kontrolerów, 
w tym automatyczne pokrętła, 
dynamiczne pady i podświetlane 
przyciski. Teraz wszystko jest moż-
liwe: wyzwalanie sampli, przypi-
sywanie loopów i punktów cue, 
ustawianie parametrów efek-
tów, zarządzanie trybami DVS…  
i rosnącą gromadą fanek. 

Do tego wszystkiego AKAI pro-
ponuje słuchawki studyjne MPC 
Headphones, dobrze izolujące od 

Jeśli muzykujemy, na pewno zda-
rzyła nam się taka sytuacja: 

wpada do głowy pomysł i szybko 
potrzebujemy sprawdzić, jak za-
brzmi z konkretnym efektem czy 
przesterem. Oczywiście od razu chce-
my go nagrać. Albo wersja skrócona 
tej sytuacji, czyli po prostu chcemy 
poćwiczyć, bo wiadomo, że trening 
czyni mistrza. W obu przypadkach 
marzymy o tym, aby mieć pod ręką 
instrument (w tym wypadku gitarę), 
efekty, przestery i do tego jeszcze 
urządzenie do rejestracji. Sporo tego. 
Dzięki postępującej „smartfonizacji” 
jest na to sposób, a nawet kilka.

Jeśli chodzi o gitarę, to niestety 
nie liczmy, że ktokolwiek czy cokol-
wiek nas wyręczy. Co prawda jest 
sporo aplikacji, które symulują grę 
na gitarze. Wiadomo jednak, że to 

nie to...  Za to bardzo łatwo można 
zastąpić wzmacniacz, pedalboard 
i rejestrator dźwięku, co jest pie-
kielnie praktyczne w sytuacjach, 
w których nie mamy dostępu do 
swojego sprzętu do codziennej gry. 

Właściwie wszystkie urządze-
nia marki IK Multimedia przydatne 
są do tworzenia muzyki dosłownie 
w każdym miejscu, w którym prze-
bywamy. Dzięki nim możemy ćwi-
czyć, eksperymentować z brzmie-
niem, nagrywać i nie martwić się, 
że o czymś zapomnimy. Do tego 
idealnego świata potrzebujemy je-
dynie urządzenia mobilnego typu 
smartfon lub tablet, interfejsu au-
dio, mikrofonu do rejestracji, no i 
oczywiście gitary. A co najlepsze, 
nie zajmiemy tym połowy pokoju 
czy całego samochodu.

Przemek Wiśniewski

Przenośne nagrywanie
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otoczenia i umożliwiające odsłu-
chanie następnego tracka. Z jednej 
strony mamy komfortowy i pre-
cyzyjny odsłuch przy tworzeniu 
muzyki, z drugiej strony, gdy prze-
kręcamy słuchawkę o 90 stopni, 
nie tracimy kontaktu z otoczeniem  
i czujemy vibe. Słuchawki są lek-
kie, wygodne i mają 50-mm drivery  
z magnesami neodymowymi. Teraz 
nie umknie nam nawet najdrobniej-
szy szczegół nagrań.  

Przemek Wiśniewski

AMX – kontroler sterujący 
dwoma dekami Serato DJ.

AFX ułatwia 
zarządzanie 
miksowaniem 
i dodaje mnóstwo 
efektów.

MPC Headphones

AKAI AMX i AFX
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Na Aguilara nie ma mocnych. 
Amerykański potentat wzmac-

niaczy i efektów zyskał uznanie ba-
sistów na całym świecie. A miłość 
tę Aguilar chętnie odwzajemnia... 
Praktycznie co roku urzeka nowymi 
pomysłami po to, aby każdy basista 
mógł osiągnąć swoje wymarzone 
brzmienie. Historia marki rozpo-
częła się od wzmacniaczy, kolumn  
i preampów, a później przyszła pora 
na efekty. Teraz firma postanowiła 
być tak blisko źródła dźwięku, jak 
to możliwe, i rozpoczęła produkcję 
pickupów do gitar basowych. Aguilar 
ma swój wyjątkowy pomysł na za-
stąpienie niemalże każdego pickupu 
do gitary basowej i tym sposobem 
na rynek wprowadził już cztery ro-
dzaje pickupów typu jazz bass:

1. 60’s style – najbardziej kla-
syczne pickupy wzorowane na 
tych z jazz bassów z lat sześćdzie-
siątych XX wieku,

2. 70’s style – jaśniej brzmiące 
od poprzedników z lat siedem-
dziesiątych XX wieku,

Pickupy od Aguilara
3. Hot – dla miłośników moc-

niejszego basu, z większymi na-
biegunnikami Alnico 5,

4. Hum canceling – najnowszy 
pomysł w dziedzinie pickupów jazz 
bass, czyli zamknięcie pickupu 
Precision w obudowie jazz bass. To 
najprostszy sposób na pozbycie się 
szumów, a jednocześnie najbliższy 
brzmieniowo oryginałowi.

Do tego mamy jeszcze dwie 
wersje pickupów do Precision:

1. 60’s style, czyli absolutna 
klasyka,

2. Hot dla fanów mocnego 
uderzenia.

Nie można też zapominać o pick- 
upach do Musicman Stingray i przy-
stawkach typu doublecoil znanych 
m.in. z basów Fodera. Sporą cieka-
wostkę stanowią przetworniki DCB 
(dual ceramic bar magnet). To hum-
buckery z ceramicznym nabiegun-
nikiem. Nie zastosowano w nich od-
dzielnych nabiegunników na każdą 
strunę, tylko pojedynczy podłużny 
magnes przez całą długość prze-

twornika. Bardzo ciekawie brzmiące 
pickupy stworzone jako alternatywa 
dla podstawowych modeli Bartolini  
i EMG produkowane są w sześciu 
rozmiarach.                             Hubert Miziołek

Wojtek Pilichowski korzysta 
z głowy DB 751 i dwóch 
głośników basowych 
DB 410.

RØDE smartLav+ 
współpracuje 
z każdą 
aplikacją, 
która 
umożliwia 
nagrywanie 
przez zestaw 
słuchawkowy.

RØDE iXY 
Lightning 
zapewnia 

znakomitą 
jakość 

nagrywania.

Po szale na selfie nadeszła moda na obraz z głosem. Nic dziwnego, 
skoro każdy smartfon może zrobić zdjęcie lub nagrać film wszyst-

kiemu i wszędzie. Dodatkowo australijski producent RØDE jeszcze 
bardziej postarał się umilić życie posiadaczom smartfonów, polepsza-
jąc jakość dźwięku dołączonego do obrazu. I tak oto nastała moda na 
obraz z głosem. Teraz wszyscy szanujący się smartfonowcy dokupują 
designerskie, profesjonalne mikrofony w eleganckich, designerskich 
etui. Mikrofon typu lavalier, np. RØDE smartLav+, łatwo podłącza się 
do smartfonu lub tabletu i przy użyciu aplikacji RØDE Rec na iOS lub 
innego dowolnego programu rozpoczyna się nagrywanie. Niektóre mo-
dele, w tym RØDE smartLav+, współpracują z każdą aplikacją audio, 
która umożliwia nagrywanie poprzez zestaw słuchawkowy. Przed za-
kupem mikrofonu zawsze warto sprawdzić kompatybilność mikrofonu 
z gniazdem w telefonie lub innym urządzeniu przenośnym – być może 
będzie trzeba dokupić przejściówki z serii SC. Mikrofony typu lavalier 
doskonale sprawdzają się wszędzie tam, gdzie ładny obraz potrzebuje 
bardzo dobrej jakości dźwięku, a przy okazji są dyskretne i wygodne. 

Miłośnicy marki Apple mają do dyspozycji mikrofon RØDE iXY Li-
ghtning. Zapewnia głębokie doznania dźwiękowe za sprawą dwóch 
półcalowych kapsuł o kardioidalnej charakterystyce kierunkowej, na-
chylonych do siebie pod kątem 90 stopni. Nowoczesne nagrywanie 
smartfonem zapewnia bogactwo szczegółów, precyzję i płynność. Do-
datkowo osłony przeciwwietrzne redukują szumy podczas nagrywania 
w plenerze, a uchwyty stabilizujące zapewniają bezpieczne i solidne 
zamontowanie mikrofonu na na urządzeniach Apple’a wyposażonych 
w gniazdo Lightning.

Przemek Wiśniewski
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Obrazy  
zyskują  
głos 
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co słychać

Kultowe gitary to takie, któ-
rych legenda przyciąga mniej 

czy bardziej wyrafinowanych gita-
rzystów i których cena powoduje 
słuszne dreszcze emocji. Ale są też 
takie gitary, które stają się bardzo 
modne, a ich wygląd, brzmienie  
i cena sprawiają, że sięga po nie 
dosłownie każdy…  Taką filozofią  
kieruje się jedna z brytyjskich ma-
rek gitarowych Vintage, której po-
pularność w Wielkiej Brytanii bije 
wszelkie rekordy. Nic dziwnego, 
bowiem Trevor Wilkinson, wizjo-
ner i wybitny twórca gitar Vintage,  
w najdrobniejszym szczególe za-
dbał o to, aby gitara Vintage stała 
się tak oczywistym wyborem. I tym 
sposobem po gitary Vintage sięgają 
bardzo znani artyści, jak Midge Ure  
z zespołu Ultravox czy Graham Olivier 
z zespołu Saxon. Sięgają też ci, którzy 
po prostu chcą mieć porządnie grają-
ce i wyglądające wiosło, a przy okazji 
nie wydać na nie majątku.  

Do takich właśnie wioseł nale-
żą cieszące się bardzo dobrą opinią 
gitary z serii V100, a szczególnie 
modele V100AFD Paradise czy 
V100MRPGM Lemon Drop. Uwa-
gę warto też skierować na modele  
z serii V120 i V130. V120 GHB (ma-
lownicza nazwa: Gin Hill Blue), poza 
oryginalnym kolorem, ma niklo-
wany osprzęt i ceramiczny prze-
twornik Wilkinson WP1-B. Modele 
V130 CRS (Satin Cherry) i V130 VW 
(Vintage White) różnią się od V120 
kształtem i rodzajem ceramicznego 
przetwornika (Wilkinson WP100). 
To niezły wybór dla młodych gita-
rzystów zafascynowanych rocko-
wym, ostrym graniem.

Dla basistów niezłą gratką są 
piękne modele V10004/5B z ma-
honiowym korpusem, z topem  
z klonu fornirowanego i z klono-
wym gryfem, a także modele z se-
rii VJ74, np. elegancki bas VJ74NAT 
(Natural Ash Body) z korpusem ze 
wschodniej topoli i gryfem z twar-
dego klonu. 

Gitary Vintage można obejrzeć, 
przetestować i kupić we wszystkich 
sklepach muzycznych w kraju. 

Katarzyna Miłek

Współpraca: Mariusz Teodorczuk

Vintage  
w modzie

V130 Satin 
Cherry

VJ74 
Natural 
Ash Body
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Klawisze naturalnej wielkości, touchpad X/Y oraz zestaw ekskluzywne-
go oprogramowania – to cechy wyróżniające nowe klawiatury sterujące 

USB/MIDI serii Code. 
Klawisze o naturalnym profilu są czułe zarówno na siłę uderzenia, 

jak i docisku. Dzięki temu pozwalają właściwie oddać ekspresję. Kla-
wiaturę można podzielić na cztery strefy i każdej przypisać inny instru-
ment. Można też nakładać strefy i korzystać z dwóch instrumentów  
w tym samym czasie. 

Z kolei touchpad X/Y zapewnia bezpośrednie sterowanie efektami 
i instrumentami wirtualnymi. Tworzenie muzyki ułatwia pakiet opro-
gramowania. Jego główną część stanowi program do produkcji muzyki 
Ableton Live Lite. Oferuje mnóstwo możliwości wielokrotnie nagradza-
nej pełnej wersji, dzięki czemu można łączyć instrumenty akustycz-
ne, elektroniczne i wirtualne oraz cyfrowe nagrania i sekwencje MIDI. 
Wszystko w jednym interfejsie łatwym w obsłudze. Ableton Live Lite 
uzupełniono pełnymi wersjami cenionych instrumentów wirtualnych 
firmy AIR Music Technology: Loom i Hybrid 3.0. Oprogramowanie wy-
maga systemu Windows 7 lub OSX 10.7.5.

W serii Code znalazły się trzy modele: 25-, 49- i 61-klawiszowa.                                                        
Dariusz J.Michalski

Debiut M-Audio Code
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BodyRez to nowy efekt TC Electronic 
do gitar akustycznych. Stworzono 

go, aby wzbogacić ich brzmienie z pick- 
upów. Dźwięk rezonującego drewna to 
element decydujący o uroku brzmienia. 
Jednak nie zawsze udaje się odpowiednio 
je wyeksponować, szczególnie w przy-
padku nagłaśniania „pudła” za pomocą 
wbudowanej przystawki (najczęściej pie-
zo). BodyRez pozwala uzyskać studyjne 
brzmienie w prosty sposób. Jeden ruch 
nogą i możemy cieszyć się pełnią harmo-
nicznego szczęścia!

Cena: 439 zł
Najważniejsze cechy:
 studyjne brzmienie gitary 
      akustycznej na koncertach,
 wbudowany eliminator sprzężeń,
 efekt nieduży i łatwy w obsłudze,
 zasilacz 9 V w komplecie.

Patryk Korzonkowski

BodyRez – brzmienie 
pod nogą



wrzesień–październik 2015 9 audioplay

źr
ód

ło
: e

S 
El

ec
tr

on
ic

s

Składanie kapsuły 
z tytanowych podzespołów.

sE Electronics stuknęła piętnastka
W 2000 roku Siwei Zou, muzyk 

i projektant w jednym, zało-
żył w San Francisco własną firmę 
produkcyjną sE Electronics. Miała 
wytwarzać mikrofony. Uruchomiono 
linię produkcyjną mikrofonów pod 
marką sE w fabryce, która masowo 
wytwarzała ten sprzęt dla wielu in-
nych mniej czy bardziej znanych ma-
rek. Gdyby nie natchniona decyzja 
właściciela sE Electronics, do dzisiaj 
mikrofony sE schodziłyby z taśmy 
jak reszta identycznych produktów, 
z nikłą szansą na sukces. Siwei Zou  
podjął bowiem poważną decyzję 
uruchomienia własnej fabryki, co 
stało się w 2003 roku w Szanghaju 
przy współudziale brytyjskich part-
nerów biznesowych.

Od tamtego czasu firma sE Elec-
tronics zyskała pełną kon trolę nad 
poziomem jakości. Nawet najdrob-
niejszy element urządzeń sE jest 
starannie zaprojektowany i wypro-
dukowany. Najbardziej delikatne 
elementy mikrofonów, np. kapsu-
ły, są ręcznie strojone w sposób,  

w jaki wykonuje się najwyższej klasy 
instrumenty muzyczne. Na koniec 
mikrofony przechodzą też testy pro-
wadzone przez wyszkolonych trene-
rów w specjalnie przygotowanym do 
tego celu pomieszczeniu. 

Duże inwestycje pozwoliły  
w 2006 roku wprowadzić na rynek 
kabinę wokalową Reflexion Fil ter®. 
Natychmiast zyskała uznanie, co 
objawiło się jej masowym kopio-
waniem. Nadal uważa się ją za re-
wolucję w technologii nagraniowej. 
Po maga uzyskać neutralne nagra-
nie nawet w pomieszczeniach bez 
prawidłowej adaptacji lub izolacji 
akustycznej. 

Firma nie zapomniała zadbać 
o estetykę swoich urządzeń. Kilka 
kluczowych modeli zaprojektował 
sam legendarny Rupert Neve, zna-
ny na świecie jako projektant kla-
sycznych konsolet nagraniowych. 

Konsekwencja w działaniach  
szereg udanych inwestycji sprawi-
ły, że sE jest bardzo cenioną marką 
mikrofonów, kabin wokalowych,  

pop-filtrów czy innych systemów 
do nagrywania. A w dodatku nie 
zapomina o swoich odbiorcach.  
Z okazji jubileuszu 15-lecia przygo-
towała prezenty. Można je zdobyć 
do końca 2015 roku, rejestrując za-
kupione produkty na stronie: 

http://www.seelectronics.com
/15years-details  

Katarzyna Miłek

Piętnaście lat           sE Electronics

Debiut M-Audio Code

BodyRez – brzmienie 
pod nogą
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mocny akordPromocyjne gratki

Kup jeden z poniższych mikrofonów RØDE 
i zyskaj za darmo aplikację PluralEyes 

Express do synchronizacji dźwięku. 
PluralEyes Express pozwala na syn-
chronizację do 10 różnych plików  
z dźwiękiem i obrazem o całkowitej 
maksymalnej długości 30 min. Jest 
też w pełni zgodny z programami do 

montażu nieliniowego: Adobe Premie-
re Pro, Final Cut Pro X i Final Cut Pro 7.

Modele mikrofonów biorących udział w pro-
mocji: VideoMic GO, VideoMic, Video-Mic Pro, 

Stereo VideoMic, VideoMic Pro Rycote, Stereo Vi-
deoMic Pro, Stereo VideoMicX, NTG1, NTG2, NTG4, 
NTG4+, NTG3, i-XY, Lavalier, PinMic. 
Promocja obowiązuje od 1.09 do 31.12.2015.

Darmowa aplikacja PluralEyes Express

    Rozdajemy mikrofony! 
Od teraz przy zakupie procesora TC-Helicon Voice-

Live Touch otrzymasz w prezencie znakomity mikro-
fon MP-75. Jeśli zdecydujesz się na procesor TC-He-
licon VoiceLive Touch 2, prezentem będzie mikrofon 
MP-76! Skorzystaj ze zdalnego sterowania Mic Con-
trol. Podłącz mikrofony TC-Helicon M-75/M-76 i ste-
ruj ustawieniami presetów, efektów i pętli w trakcie 
swoich występów live!
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów. 

Kontroler głośności do wzięcia
Przy zakupie dowolnej pary monitorów TANNOY 
(402/502/802) kontroler głośności TC Electronic Level 
Pilot gratis!

Cechy TC Electronic Level Pilot:
 niezależna od komputera analogowa kontrola 
      głośności odsłuchu,
 nie wymaga zasilania,
 ergonomiczny design,
 antypoślizgowa podstawa,
 całkowicie symetryczna ścieżka 
      sygnałowa ze złączami XLR,
 kompaktowa budowa.
Promocja obowiązuje 

od 1.09 do 31.10.2015.

Nie lada gratka dla basistów! 
Tylko teraz zakup TC Electronic BH250 jest premiowany darmowym 
kontrolerem nożnym TC-E Switch-3!

Najważniejsze funkcje TC-E Switch-3:
 trzy oddzielne przełączniki nożne do sterowania wybranymi  

             funkcjami głowy basowej (MUTE, TonePrint On/Off, przełączanie  
             między dwiema komórkami pamięci TonePrint), 
 wytrzymała, metalowa konstrukcja przygotowana  

                do użycia na trasach koncertowych, 
 kompatybilny z głową basową 
       TC-E BH250 i serią głośników 
     basowych BG250,
 przewód TRS
     w zestawie.
      Promocja obowiązuje 

      od 1.09 do 31.10.2015.

Torba do kompletu
Przy zakupie aktywnego odsłuchu TC-Helicon 
Voice Solo FX150 dodajemy torbę gratis. 
Promocja obowiązuje od 1.09 do 31.10.2015.

PreSonus Studio 
One Professional 3 
w cenie miksera!
Kup dowolny mikser z rodziny AI 
(SL32.4.2AI, SL24.4.2AI lub SL16.4.2AI), 
a najwyższą wersję sekwencera audio/
MIDI PreSonus Studio One 3 otrzymasz 
za darmo. Jedynym warunkiem 
skorzystania z promocji jest rejestracja 
miksera na swoim koncie użytkownika  
w witrynie presonus.com. 
Promocja obowiązuje od 1.09 do 31.10.2015.

PreSonus daje oprogramowanie
Potrzebujesz nowej karty? Interesuje Cię przenośny, 
wytrzymały interfejs i najwyższa jakość brzmienia?  
Jeśli zdecydujesz się na PreSonusa iOne, oprogra-
mowanie o wartości 600 zł otrzymasz w prezencie! 
PreSonus Progression 3 pozwala łatwo zapisywać 
partie, tworzyć tabulatury gitarowe i basowe oraz 
partytury. W zestawie znajdziesz również program do 
nagrywania i edycji dźwięków PreSonus Studio One 3. 
Warunkiem udziału w promocji jest rejestracja karty 
na koncie użytkownika na stronie presonus.com.
Promocja obowiązuje od 1 do 30.09.2015.

Mikser na plecy
Zakup miksera PreSonus 
StudioLive 16.0.2 jest nagradzany 
plecakiem w cenie produktu.
Promocja obowiązuje 

od 1.09 do 31.10.2015.

Opracował Patryk Korzonkowski 
źródła: PreSonus (3), TC-Helicon (2), 
TC Electronic (2), RØDE
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TTrudność w określeniu kierunków rozwoju edukacji 
muzycznej naukowcy wiążą z szybkim rozwojem cywi-
lizacji, cyberprzestrzeni, demokracji, prosumpcji, wir-
tualizacji, domocentryzmu. Ale te rozważania lepiej 
zostawmy innym.

Faktem jest, że idealny świat złotych myśli teorety-
zuje, a tu po prostu trzeba działać! 

Dogonić rzeczywistość
Wprawdzie nie zbudujemy ognisk muzycznych i nie za-
fundujemy nauczycielom muzyki wiecznych wakacji, za 
to chętnie przerzucimy swoje aktywa tam, gdzie będą 
doskonale pracować na rzecz rozwoju muzyki, czyli tej 
dziedziny kultury, w której dzisiaj zachodzą fenome-
nalnie szybkie zmiany. Zjawisko natychmiastowego 
współdzielenia amatorskiej lub profesjonalnej muzy-
ki daje możliwość nie tylko wirtualnej konsumpcji, 
a z punktu widzenia muzyka szybkiej autokreacji, ale 
przede wszystkim szybkiej produkcji muzyki. A to jest 
już obszar, który jest nam bardzo bliski. 

Wszyscy zdają się wiedzieć, że produkcja muzyki to 
fantastyczny świat wysokich technologii, powiązany ze 
światem nauk ścisłych, wartości estetycznych i zdolnościa-
mi muzycznymi. I o ile ten drugi świat zostawiamy specjali-
stom, o tyle w pierwszym czujemy się bardzo pewnie.   

Wszak sami codziennie możecie obserwować rozwój 
twórczości muzyków sięgających po nowe środki wyra-
zu, jakie oferuje dostępna na rynku technologia. Tak, to 
technologia umożliwiła swobodny dopływ do branży 
młodych muzyków multiinstrumentalistów, dźwiękow-
ców, realizatorów i producentów muzycznych, którzy 
teraz uzyskali nieograniczone możliwości tworzenia 
i produkcji muzyki w warunkach domowych, w studiu, na 
koncercie itp. A to polskiej kulturze daje wymierne korzyści 
w postaci mobilizacji np. niezależnych, awangardowych 
studiów nagrań, w których młodzi pasjonaci mogą nagrać 
dobry materiał za rozsądne pieniądze i od razu go opubli-
kować w sieci. I jeszcze płyną stąd inne korzyści w postaci 
ogromnego skoku cywilizacyjnego rozmaitych ośrodków 
kultury, placówek edukacyjnych i wszelkich miejsc rozryw-
ki związanych z krzewieniem, wykonywaniem czy odtwa-
rzaniem muzyki – wreszcie już na odpowiednio wysokim 
poziomie pod względem jakości brzmienia. Być może już 
niedługo nie będziemy musieli z zazdrością spoglądać na 
brytyjski czy niemiecki rynek muzyczny, gdzie ulokowane 
są najlepsze studia nagraniowe świata słynne z produkcji 
muzycznych dla tych najsłynniejszych.

Audiostacja wspiera edukację
rwący temat 

Edukacja muzyczna to ekscytujący poligon 
doświadczalny, rozwijający się w trudnych 
do odgadnięcia kierunkach

Mamy program
Uff … Czy wszystko to, co powyżej, nie wyjaśnia 
w sposób szybki i klarowny idei wspierania przez nas 
edukacji w produkcji muzycznej? Jeśli nie, powtórz-
my: wszystko robimy po to, aby krzewić na polskim 
rynku te niezwykłe zdolności poznawania, dotykania, 
słuchania, badania i wyrażania emocji, jakie płyną 
z tworzenia muzyki. 

Zamierzając wpisać się w to wielkie dzieło edukacji 
postanowiliśmy uruchomić program edukacyjny PreSo-
nus Training Center, którego celem jest wsparcie placó-
wek oświatowych oprogramowaniem DAW do nauczania 
montażu, aranżacji, miksu, masteringu oraz wielu innych 
aspektów edycji sygnałów audio. Programem została 
objęta Akademia Realizacji Dźwięku, jedna z najprężniej 
działających szkół realizacji dźwięku w kraju, kształcąca 
w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu i Jaworznie. Akademia 
już od 1997 roku skupia pasjonatów dobrego brzmienia, 
którzy przyczyniają się do wzrostu jakości szeroko pojętej 
produkcji muzycznej. 

Krzewienie wartości
Absolwenci Akademii Realizacji Dźwięku mają istotny 
wkład w budowanie, utrzymywanie i obronę przed de-
waluacją wartości muzycznych w polskiej kulturze. A na 
tym zależy nam wszystkim, łącznie ze sceptykami, teo-
retykami, nauczycielami, krytykami, muzykami, a przede 
wszystkim słuchaczami :-).

Program edukacyjny PreSonus Training Center star-
tuje we wrześniu 2015 roku w dwóch oddziałach Aka-
demii: w Warszawie i  Gdyni, a w najbliższej przyszłości 
także w pozostałych ośrodkach. Studenci rozpoczy-
nający lub kontynuujący przygodę z programami DAW 
w ramach nauczania, poznają jeden z najbardziej rewo-
lucyjnych i innowacyjnych programów amerykańskiego 
producenta PreSonus Studio One 3. To DAW, który jako 
pierwszy miał polską wersję językową, a jego możliwo-
ści kreatywnego tworzenia muzyki są wręcz nieograni-
czone. Firma PreSonus jest obecna niemal w każdym 
ważnym studiu nagrań i u każdego fana innowacyjnych, 
profesjonalnych rozwiązań audio na całym świecie. Nic 
dziwnego, skoro ten amerykański gigant projektuje 
i produkuje najwyższej klasy urządzenia niemal od 20 lat. 
A ostatnio intensywnie rozwija technologię Active Inte-
gration – rozwiązanie kompleksowej integracji kompo-
nentów sprzętowych z oprogramowaniem.     

Katarzyna Miłek
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ARD obecnie pracuje na wielu DAW-ach, 
m.in. Pro Tools, Logic Pro. Dlaczego Studio One 3?
Krzysztof Maszota: Firma PreSonus jest firmą sto-
sunkowo młodą w porównaniu do wielu innych pro-
ducentów DAW-ów, a dzięki temu pełną entuzjazmu, 
pozytywnej energii i otwartości na różnego rodzaju kre-
atywne działania. Jest w szczytowej formie i rozwija się 
bardzo prężnie. My również, dlatego z PreSonusem jest 
nam „po drodze”.

Nauczamy również na aplikacji Avid Pro Tools, 
gdyż Digidesign przez wiele lat ugruntowało tej apli-
kacji pozycję lidera i jest ona wszechobecna w branży. 
Dlatego nie możemy studentom odmówić możliwości 
poznania tej aplikacji, jeśli chcemy ich rzetelnie przy-
gotować do pracy.

Jednak wszyscy użytkownicy Pro Tools znają jego 
drobne słabostki i wiedzą, że wielu innych producen-
tów DAW-ów pod pewnymi względami zdominowało 
tę aplikację. Ponadto jest ona dość trudna do prowa-
dzenia standardowych zajęć  dydaktycznych na wy-
starczająco wysokim poziomie. Ze względu na ogra-
niczenia funkcjonalne, np. brak opcji edycji intonacji 
oraz z powodu braku dostępu do bogatych zasobów 
popularnych formatów wtyczek programowych, np. 
VST czy AU.

Zatem to, czego nie mogliśmy przekazać za pomo-
cą PT, realizowaliśmy na platformie Apple Logic Pro. 
Jednak i ta aplikacja ma kilka mankamentów. Apple nie 

Miks profesjonalizmu i nowoczesności
O powody decyzji wdrożenia Studio One 3 do szkół  
oraz o szczegóły realizacji programu szkoleniowego zapytaliśmy 
Krzysztofa Maszotę*, dyrektora generalnego i wykładowcę  
Akademii Realizacji Dźwięku

rwący temat 

jest firmą otwartą na uwagi użytkowników, w związku 
z czym dość długo oczekuje się na upgrade`y lub też 
zwykłe update`y i zwyczajem Apple`a nikt nic nie wie 
do ostatniej chwili. Apple słabo wspiera instytucje edu-
kacyjne. Jednak zasadniczy problem, z którym od po-
czątku mamy do czynienia, to fakt, że nie wszyscy nasi 
wykładowcy pracują na systemach MacOS, a zatem nie 
mają możliwości zakupu i instalacji oraz użytkowania 
Logic Pro na swoich komputerach. Żadna z wymie-
nionych wyżej aplikacji nie ma również polskiej wersji 
językowej, co dla wielu początkujących użytkowników 
może stanowić problem. I, jak pokazuje praktyka oraz 
obserwacje naszych uczniów, rzeczywiście tak jest, 
czyli wielu osobom sprawia trudności poruszanie się 
w aplikacji anglojęzycznej. Przez to mamy więcej pracy 
podczas nauczania.

Brzmi ciekawie. Dlaczego zatem, rozpoczynając 
edukację kilka lat temu, od razu nie zdecydowaliście 
się na aplikację Studio One?
K.M.: PreSonus Studio One jest stosunkowo młodą 
aplikacją w porównaniu do czołowych programów tego 
typu. Mimo to od początku obecności na rynku można 
było ją zaliczyć do czołówki profesjonalnych DAW-ów. 
Jednak jej krótki staż miał wpływ na niezbyt dużą po-
pularność i nie do końca dopracowane rozwiązania. 

Teraz trzeba przyznać, że wersja 3 nie ustępuje 
pod żadnym względem najlepszym aplikacjom, a wie-
le nowych rozwiązań przewyższa możliwości innych 
DAW-ów. Poza tym minęło już kilka lat od premiery 
Studio One, a polityka firmy PreSonus wpłynęła ko-
rzystnie na spopularyzowanie tej aplikacji. Między 
innymi dzięki dołączaniu aplikacji w wersji Artist do 
prawie każdego produktu jak mikser cyfrowy czy in-
terfejs audio.

Kto będzie uczył na Studio One 3?
K.M.: Istotą wprowadzenia jednego podstawowego 
programu DAW w szkole było przygotowanie kadry wy-
kwalifikowanych fachowców, którzy zostaliby oficjal-
nymi, certyfikowanymi trenerami Studio One.

*Krzysztof Maszota – autorytet w zakresie 
oprogramowania DAW w Polsce. Jego wiedza 
teoretyczna poparta jest równie dużym 
doświadczeniem zawodowym.
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Miks profesjonalizmu i nowoczesności

Dzięki temu nauczyciele ARD będą pracować na 
jednej aplikacji, prowadząc regularne zajęcia z zakre-
su montażu, aranżacji, miksu i masteringu. Studio 
One 3 spełnia wszystkie wymogi realizacji podstawy 
programowej, dysponuje wszelkimi narzędziami, 
łącznie z popularną aplikacją Celemony Melodyne, 
za pomocą której możemy uczyć edycji intonacji.

Czego możecie uczyć za pomocą Studio One 3?
K.M.: Naprawdę wielu zagadnień, w tym: nagrywania 
audio, MIDI, podstawowej i zaawansowanej edycji. Wy-
konywaliśmy już pierwsze prace projektowe, w trakcie 
których studenci poznali m.in. zagadnienia związane 
z importowaniem regionów, pętli audio, z montażem, 
zapętlaniem, obróbką procesorami DSP, z zastosowa-
niem i aplikowaniem instrumentów wirtualnych, z mik-
sem nagrania itp. Dalszym etapem pracy będzie współ-
praca oprogramowania ze sprzętowymi, dedykowanymi 
kontrolerami oraz praca z mikserami PreSonus Studio 
Live. Aplikacja ta bowiem ma kanały obróbki dźwięku 
zaczerpnięte z konstrukcji mikserów Studio Live zaim-
plementowane w postaci procesorów sygnałowych. 

Jak będzie przebiegać edukacja z zastosowaniem 
Studio One 3?
K.M.: Przede wszystkim opracowaliśmy podręcznik  
z ćwiczeniami, w jasny sposób i krok po kroku wyja-
śniający pracę z oprogramowaniem. Jest on doskonałą 
pomocą dydaktyczną, pomaga w pracy wykładowców  
i w przygotowaniu do certyfikowanego przez firmę Pre-
Sonus egzaminu. Program nauczania od podstaw do 
poziomu zaawansowanego kończy się Autoryzowanym źr
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Certyfi katem, który można uzyskać po zdaniu egzami-
nu końcowego. Wystawiany przez fi rmę PreSonus cer-
tyfi kat nie tylko uwiarygadnia zdolności słuchacza, ale 
przede wszystkim podnosi jego wartość na rynku pracy. 

Na tym nie koniec, bowiem program edukacyjny 
zakłada też pozaszkolne spotkania z ekspertami, 
konkursy, zniżki, drobne upominki i nagrody dla naj-
lepszych. 

Każdy słuchacz otrzyma również „wyprawkę” od 
fi rmy PreSonus, a najlepsi – nagrody za wyniki w nauce.

rwący temat 

Brzmi obiecująco. Właściwie nie pozostaje 
nic innego, jak tylko zapisać się do Akademii 
Realizacji Dźwięku.
K.M.: Zapraszam wszystkich zainteresowanych. Druki 
zgłoszenia można znaleźć na naszej stronie www.ard.
edu.pl, ponadto zapraszam na nasz profi l FB. Kliknijcie 
na kody QR, żeby przejść bezpośrednio na nasze strony.       

Na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy ARD nie 
obawia się tego, że część słuchaczy może już być 
przyzwyczajona do pracy na innych aplikacjach 
i nie będzie chciała poznawać nowej?
K.M.: Zawsze w każdej grupie uczniów mamy do czy-
nienia z dużym zróżnicowaniem tego, na jakich apli-
kacjach  działają. Szkoła to nie kurs obsługi DAW, na 
który zapisują się osoby zainteresowane konkretnym 
typem aplikacji. Takie kursy oferujemy od czasu do cza-
su jako szkolenia otwarte. 

Podstawa programowa natomiast jest znacznie 
szersza i wymaga posługiwania się nie tylko progra-
mem DAW, ale i wieloma innymi narzędziami, jak 
urządzenia elektroakustyczne, itp. Osoby, które biegle 
pracują już na aplikacji DAW, łatwo przystosują się do 
pracy na nowym programie, gdyż wbrew pozorom pro-
gramy te są bardzo podobne do siebie. Natomiast tok 
nauki nie jest nastawiony na to, by daną aplikację po-
znać gruntownie, ale by na danej aplikacji być zdolnym 
wykonać ćwiczenia z zakresu programu nauczania. 
Aplikacja DAW ma być tylko narzędziem, jej poznanie 
i poznanie metod pracy – z dużym prawdopodobień-
stwem – umożliwi w przyszłości wykonanie podobnych 
czynności na innych programach, jeśli zaistnieje taka 
potrzeba. 

Najważniejsze jest to, aby uczyć na dobrej aplika-
cji, czyli umożliwiającej przekazanie uczniowi metod 
pracy i ogólnej wiedzy w sposób czytelny, czyli z zasto-
sowaniem odpowiednich narzędzi. Takimi możliwo-
ściami dysponuje Studio One 3.

Rozmawiała Katarzyna Miłek

1. Aplikacja w języku polskim. Jeśli ktoś ma inne preferencje, może 
przełączyć język w ustawieniach i korzystać z innego, ale najważniejsze, 
że ma taką opcję. 

2. Aplikacja pracująca na dwóch systemach MacOS oraz Windows, 
zatem każdy z wykładowców lub uczniów szkoły może 
z niej korzystać bez względu na system operacyjny. 

3. PreSonus oferuje bezpłatną, nieco okrojoną wersję aplikacji 
Studio One nazwaną Prime. Dzięki temu nawet jeśli ktoś nie posiada 
Studio One w wersji Professional czy Artist, może w domu uczyć się 
podstaw obsługi oraz wykonywać podstawowe prace domowe, nie 
ponosząc żadnych nakładów fi nansowych. 

4. Otrzymujemy aplikację, która ma ogromną liczbę narzędzi 
i wtyczek programowych umożliwiających pomiary, generowanie 
sygnałów, precyzyjne prace masteringowe.

5. Otrzymujemy aplikację, która jest otwarta na bogatą bibliotekę 
darmowych efektów i instrumentów w różnych formatach.

Korzyści Akademii Realizacji Dźwięku 
z wdrożenia PreSonus Studio One 3

>>
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AA więc stało się. Postanowiliśmy zmienić swoje życie. 
Uczynić je szczęśliwym i radosnym. Będziemy mieli 
stu dio, własny kąt, gdzie poświęcimy się najwspanial
szej ze sztuk – muzyce. Od teraz będziemy kompono
wać, nagrywać, miksować i produkować.

Od czegoś jednak trzeba zacząć, gdyż nie damy ra
dy zrobić wszystkiego naraz. Zaczniemy więc od spraw 
najważniejszych, czyli związanych z materią, nad którą 
będziemy pracować – nad dźwiękiem, a właściwie nad 
jego słyszalnością.

Wroga przestrzeń
Innymi słowy musimy zacząć od prawidłowego odsłu
chu. Jeśli nie będziemy dobrze słyszeć, nasza muzyka 
nie zostanie prawidłowo zmiksowana i wyprodukowa
na. Proste i logiczne. Nasz „łańcuch odsłuchowy” 
składa się z kilku istotnych elementów, z których każ
dy ma istotny wpływ na rezultat końcowy. Zaczynając 
od końca, mamy: nasz mózg, który odbiera impulsy  
z narządu słuchu, czyli w uproszczeniu – z uszu. Uszy 
odbierają fale dźwiękowe, które przenoszone są przez po
wietrze, a pochodzą z głośników (monitorów odsłucho
wych), choć nie tylko. Monitory zasilane są ze wzmacnia
cza, który z kolei odbiera sygnał z interfejsu audio, a ten 
z naszej aplikacji DAW (lub z odtwarzacza CD, MP3 itp.).

Jak w przypadku każdego łańcucha o jego jakości decy
duje najsłabsze ogniwo. Teoretycznie może nim być nasz 
słuch, ale skoro zajmujemy się muzyką, to tę ewentualność 
wykluczamy. Pozostają kwestie czysto techniczne: głośni
ki, wzmacniacze, interfejs. Te dwa ostatnie mają zazwyczaj 
wystarczającą jakość (o interfejsach audio pomówimy sobie 

Studio w domu. Można? Można

Dźwięk, który wydobywa się z głośników, nie wie, że jego 
punktem docelowym są nasze uszy. On chce dotrzeć wszę
dzie. Już tak ma, że jest emitowany we wszystkie strony, 
nie tylko z przodu głośnika (choć rzecz jasna tu jest go 
najwięcej), ale też z boków, z tyłu, a nawet na dole i górze. 
Ten dźwięk dociera do wszystkich powierzchni w naszym 
pokoju: ścian, sufitu, podłogi, mebli, kwiatków i książek. 
Nawet do naszego ciała i kości. A te powierzchnie są na 
tyle niewspółpracujące, że odbijają część każdej fali dźwię
kowej i kierują ją na powrót w przestrzeń pokoju, gdzie 
następują kolejne odbicia. I tak w koło Macieju. W efekcie 
do naszych uszu dociera miks dźwięku bezpośredniego 
(prosto z membrany głośnika) i tysięcy fal odbitych (cza
sem wielokrotnie) od wszystkich możliwych powierzchni  
w pomieszczeniu. Im „gorsze” pomieszczenie, tym dźwięk 
bardziej zniekształcony.

Zapewne znamy pojęcie adaptacji akustycznej, 
czyli odpowiednie przygotowanie pomieszczenia, 
aby było jak najbardziej neutralne brzmieniowo. Ada
ptacja akustyczna to skomplikowane zagadnienie  
i choć na pewno zajmiemy się nią niedługo, to dzisiaj 
zapomnijmy o niej, ponieważ chcemy zacząć już i za
łóżmy, że nie mamy pieniędzy na taki luksus.

Więc co możemy zrobić?
Odpowiedź jest prosta, choć nie oczywista. Musimy 

odpowiednio dobrać monitory odsłuchowe. Monitory, 
które będą właściwe do naszego środowiska odsłucho
wego, czyli naszego studia. Na co zwrócić uwagę?

Na początek mam znakomitą wiadomość. Nasze 
monitory nie muszą być drogie.  Nie muszą być też duże.  
A nawet nie mogą. „Jak to?!” – zaprotestujesz. „Przecież 
im większe monitory, tym lepiej grają”! Błąd. Niekoniecz
nie grają lepiej, najczęściej po prostu głośniej. A głośność 
jest, paradoksalnie, naszym największym wrogiem. 

Głośne monitory wytwarzają większe ciśnienie 
akustyczne, emitują fale dźwiękowe o większej am
plitudzie. A mówiąc po ludzku, więcej fal trafi tam, 
gdzie nie chcemy, czyli wszędzie. I proporcje między 
dźwiękiem bezpośrednim a odbitym będą o wiele 
mniej korzystne. Innymi słowy wpływ naszego po
mieszczenia będzie zbyt duży, usłyszymy dźwięk 
zbyt „pokoloryzowany” – po prostu nieprawdziwy. 
Duże monitory mają sens tylko w dużych i przygo
towanych do odsłuchu pomieszczeniach. U nas nie 
będą miały szans.

Zacznijmy od odsłuchu. Okazuje się, że przy doborze monitorów 
rozmiar ma znaczenie, ale preferencje są nieco inne niż  
w pozostałych dziedzinach życia

Nawet najwięksi realizatorzy 
pracują na małych głośnikach, 
nawet jeśli w ich studiu znajdują 
się kolosy wbudowane w ścianę.

przy następnej okazji), więc pozostają głośniki (monitory).  
I tu zaczynają się schody. Po pierwsze na rynku są setki róż
nych monitorów, a każdy producent określa je w samym 
superlatywach (profesjonalne, neutralne, głośne, piękne  
i przystojne), a po drugie między głośnikiem a naszymi 
uszami jrozciąga się przestrzeń, która jest wrogiem nasze
go odsłuchu – pokój i jego właściwości.

Małe jest piękne
Dlaczego nie lubimy naszego pokoju? Spokojnie, lubimy, 
ale musimy pamiętać o jednej niezwykle ważnej sprawie. 

Rozpoczynamy nowy cykl poświęcony 
budowie i eksploatacji własnego domowego 
studia. Studia, gdzie będziemy ciąć dźwięki, 
łączyć je i modelować brzmienia.
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nadaj ton

Przykłady dobrych monitorów  
do domowego studia  
nagrań

M-Audio BX5 D2

M-Audio BX5 Carbon

PreSonus Eris 5

Adam F5

Adam A5X

AKAI RPM500

Tannoy Reveal 402 / 502

My potrzebujemy monitorów, które będą miały 
mniejszą moc i będą stały blisko nas. Stąd określenie 
„monitory bliskiego pola”. Mając tak usytuowane mo
nitory, będziemy po pierwsze słyszeć więcej dźwięku 
bezpośrednio z głośnika, a po drugie z uwagi na to, że 
dźwięk będzie miał niższą głośność, nie będzie miał 
tak dużo „siły”, aby odbijać się od najróżniejszych po
wierzchni i wracać do nas w postaci niepożądanej. 
Oczywiście zjawisko odbicia dźwięku będzie nadal wy
stępowało, ale jego wpływ na odbiór będzie minimalny.

A więc nie musimy wydawać majątku na monitory!

Przydatne słuchawki
Już słyszę kolejne wątpliwości. Przecież małe monitory 
nie przenoszą najniższych częstotliwości, więc nie bę
dzie słychać jakże ważnego niskiego pasma. Prawda, 
ale tylko teoretycznie.

Po pierwsze najważniejsze niskie częstotliwości 
to zakres 60 do 200 Hz. Każdy monitor przenosi te 
częstotliwości. Jeśli nie tworzymy ciężkiej elektroniki 
lub hiphopu, to nie zauważymy tych niedogodności. 
Po drugie pasmo przenoszenia monitorów podawa
ne jest przy określonym odchyleniu, najczęściej 3 dB. 
Oznacza to, że jeśli pasmo określone jest w przedziale 
np. 45 Hz – 21 kHz, to dany monitor odtwarza dźwięki 
w tym zakresie częstotliwości nie ciszej niż 3 dB. Ale 
to nie oznacza, że nie przenosi ich w ogóle! One tam 
są, tylko ciszej. A nasze zadanie polega na tym, aby 
tak wyregulować nasz słuch, abyśmy je rozpoznawali. 

Nawet najwięksi realizatorzy pracują na małych 
głośnikach, nawet jeśli w ich studiu znajdują się kolosy 
wbudowane w ścianę. Te monitory główne używane są 
przede wszystkim po to, aby zrobić wrażenie na klien
tach lub aby sprawdzić jak miks zabrzmi na dużych sys
temach. Aż 99 procent pracy wykonywanej jest na ma
luchach. Naprawdę! Pamiętajmy, że na dużych i moc
nych głośnikach każdy miks zabrzmi nieźle (głośniej = 
lepiej), a prawdziwą sztuką jest tak zmiksować dźwięk, 
aby wszędzie był znakomity – na małych głośniczkach 
bluetooth, na laptopie, na smartfonie, w samochodzie, 
czy na słuchaweczkach za 19,99 zł. 

A jeśli będziemy potrzebowali sprawdzić najniż
szy bas, to nie ma nic lepszego niż przyzwoite słu
chawki, które będą wielokrotnie tańsze od dużych 
głośników i adaptacji akustycznej.

No więc jakie monitory kupić?
Jeśli pokój nie ma więcej niż kilkanaście metrów 

kwadratowych, to nie potrzebujemy monitorów więk
szych niż pięciocalowe. Tak jest, a w niektórych przy
padkach nawet czterocalowe wystarczą. Pomijając 
„wynalazki” za 300 zł za parę lub głośniki kompute
rowe do gier, niemal każdy monitor aktywny (czyli  
z własnym wzmacniaczem) będzie spełniał nasze wy
magania. Poszukajmy monitorów znanego producenta 
z rynku proaudio, ustawmy je prawidłowo w pokoju, 
a następnie nauczmy się ich, czyli słuchajmy na nich 
komercyjnych produkcji i zwracajmy uwagę, jak brzmią. 
Wykorzystajmy ten czas jak najlepiej, a będzie to jedna 
z lepszych inwestycji w domowe studio.

Zatem do roboty, a następnym razem porozma
wiamy o interfejsach audio.

Piotr Dygasiewicz

Więcej o ustawianiu monitorów w studio na str. 26
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I
Przyjrzyjmy się rozwiązaniom dostępnym na rynku i spróbujmy wybrać kartę 
odpowiednią do naszego studia nagrań

Interfejsy służą do konwersji sygnału analogowego – źródła dźwięku np. 
głosu wokalisty, gitary, syntezatora – do postaci cyfrowej. Umożliwiają tym 
samym zapis i edycję na komputerze. Taką postać przetworzymy ponownie 
na sygnał analogowy słyszalny w głośnikach lub słuchawkach. Zanim po-
dejmiemy decyzję odnośnie do wyboru karty, odpowiedzmy sobie na jedno 
bardzo ważne pytanie: ile wejść i wyjść powinien mieć taki interfejs. 

Ocena potrzeb
Jeśli nasze produkcje będą powstawać głównie w komputerze, nie potrze-
bujemy dużej liczby gniazd. Odwrotnie ma się sytuacja, w której planujemy 
nagrywać pięcioosobowy zespół. Upewnijmy się co do rodzaju potrzebnych 
wejść: niektóre karty akceptują sygnał mikrofonowy, inne sygnał z gitar i ba-
sów (tzw. wejścia wysokoimpedancyjne Hi-Z), a jeszcze inne przeznaczone 
są do pracy z sygnałami liniowymi, np. z syntezatora. Wśród bardziej wy-
rafinowanych konstrukcji znajdziemy również wejścia/wyjścia w formacie 
cyfrowym: ADAT, AES/EBU czy S/PDIF. Ceny kart będą uzależnione od liczby 
i rodzaju wspomnianych wejść i wyjść, a także od klasy przedwzmacniaczy, 
które mają decydujący wpływ na jakość nagrania. Ponadto karty z wyższej 
półki wyposażone są w wysokiej jakości przetworniki analogowo-cyfrowe  
i cyfrowo-analogowe, zaawansowane funkcje związane z miksowaniem  
i komutacją sygnału, jak również pokładowe efekty. 

Przyjrzyjmy się zatem kilku popularnym interfejsom z uwzględ-
nieniem sposobu ich łączenia z komputerem. Najliczniejszą obecnie 
grupę kart stanowią podłączane do komputera przez port USB. Po-
wszechność standardu (obecnie większość komputerów ma minimum 
jeden port USB) oraz debiut na rynku dobrze opracowanej wersji USB 
2.0 i kolejnej zrewolucjonizowały rynek. Karty USB można spotkać  
w studiach nagrań tak profesjonalnych, jak i projektowych. Do uzna-
nych firm, niemal od zawsze obecnych w świadomości entuzjastów 
komputerowych nagrań wokalno-instrumentalnych, zaliczymy z pew-
nością M-Audio, PreSonusa, Universal Audio czy RME. Początkujący 
mogą skorzystać ze sprawdzonych kart M-Track II lub Audiobox 22 VSL, 
oferujących dwa wejścia mikrofonowe, tyle samo wejść instrumental-
no-liniowych, dodatkowo wyposażonych w bezpłatne oprogramowanie 
do rejestracji i edycji Audio/MIDI. Podróżujący muzycy, sound designe-
rzy lub twórcy podcastów z pewnością docenią nowe karty PreSonusa  
(seria iOne i iTwo), które umożliwiają bezpośrednią rejestrację na iPada,  
a później bezprzewodowy transfer tracków do PC lub Maca z aplikacją 
Studio One 3. Dzięki wielościeżkowej aplikacji Capture dla iPada nagramy 
do 32 ścieżek w jakości 24 bity/96 kHz! 

Kwestia jakości
Jeśli myślimy o miksowaniu całego zespołu na żywo, sprawdźmy  
Audiobox 1818VSL. Szeroki zestaw wejść i wyjść analogowych, możliwość 
rozbudowania systemu o zewnętrzny preamp (wejście/wyjście optycz-
ne ADAT), programowy mikser, możliwość przetwarzania i stosowania 
efektów w czasie rzeczywistym (lub nie), wreszcie przedwzmacniacze 
pracujące w klasie A (te same znajdziemy w stołach cyfrowych ame-
rykańskiego producenta) zawstydzą większość mikserów używanych  
w projektowych studiach nagrań. 

Studio nagrań składa się 
z dwóch części: oprogramowania 
i urządzeń peryferyjnych, 
czyli fizycznych elementów  
naszej układanki, których nie 
sposób zastąpić cyfrowymi 
odpowiednikami. 
Do najważniejszych urządzeń 
tego typu zaliczymy monitory 
odsłuchowe, mikrofony, 
instrumenty, na których gramy 
w sposób tradycyjny, oraz 
kluczowe dla wysyłania sygnału 
audio do i z komputera interfejsy 
audio/MIDI, powszechnie 
określane mianem kart 
muzycznych. 

Karta muzyczna,  
czyli interfejs Audio/MIDI

Jeśli od swojego interfejsu wymagamy najwyż-
szej możliwej jakości, nie chcemy poświęcać czasu 
na mozolne rozwiązywanie problemów związanych 
z pracą sterowników i zarządzaniem komunikacją, 
zwróćmy uwagę na urządzenia niemieckiej firmy 
RME. Do generacji nowoczesnych i uniwersalnych 
kart zaliczymy z pewnością RME FireFace UFX. Ta 
karta nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o sposób 
połączenia z komputerem. Wyposażono ją zarówno  
w port FireWire, jak i USB. Fireface UFX zapewnia obsłu-
gę 60 strumieni audio, wyposażona jest w wyświetlacz  
o wysokiej jakości (nieoceniony podczas pracy stand 
-alone, bez pomocy programu DAW) i opcję bezpo-
średniego nagrywania na pamięć flash. Interfejs nie-
mieckiego producenta całkowicie eliminuje potrzebę 
posiadania na scenie lub w studio innych zewnętrz-
nych rozwiązań w postaci konsolety, przedwzmacnia-
czy, krosownicy i całej masy zewnętrznych proceso-
rów sygnałowych. źr
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Ciekawą nowością na rynku jest karta FireFace 802. Rozwinięcie popu-
larnego modelu FF 800 oparto na doskonałym układzie analogowym po-
łączonym z najnowszą technologią w dziedzinie przetwarzania cyfrowego. 
Karta znakomicie sprawdzi się w roli biurkowego kontrolera odsłuchów 
– dowolny ze sprzętowych torów wyjściowych można skierować do wyj-
ścia głównego lub słuchawkowego. Zgodnie z filozofią produktów RME 
wszystkie wejścia/wyjścia charakteryzuje wybitnie niski poziom szumów 
i zniekształceń, a zastosowane przetworniki i przedwzmacniacze przeno-
szą sygnał źródłowy w postaci pierwotnej. Pamiętajmy, że przy zakupie 
dowolnej karty z oferty RME otrzymujemy również cyfrowy mikser i router 
sygnałów w jednym TotalMix FX. Prędzej czy później (ale raczej prędzej) 
docenimy również wyrafinowane narzędzia pomiarowe DigiCheck, wśród 
których znajdują się mierniki poziomów szczytowych, analizator widma 
czy rejestrator Global Record, zapisujący sygnał z wszystkich źródeł obec-
nych w TotalMix do oddzielnych plików WAV. 

Coś do komputera
Z kronikarskiego obowiązku wypada wspomnieć o kartach, które naj-
częściej instalujemy wewnątrz komputera, czyli kartach dźwiękowych 
PCI-Express. Sama karta łączy się bezpośrednio z płytą główną kom-
putera, co zapewnia wydajną i szybką pracę, a także niską latencję. Je-
śli decydujemy się na ten rodzaj złącza, pamiętajmy, że większość kart 
PCI-Express nie ma analogowych wejść i wyjść. W tym przypadku czeka 
nas dodatkowy koszt związany z zakupem przedwzmacniaczy, di-boxów, 
jak również konwerterów AC (analog–cyfra) i CA (cyfra–analog). Modelo-
wym rozwiązaniem tego typu, przy okazji obrazującym w jakim tempie 
(nie)starzeją się karty wytwarzane za naszą zachodnią granicą, jest karta 
RME HDSPe AIO. Następczyni doskonale wszystkim znanej i nagradzanej  
w wielu mediach (m.in.: MIPA 2004, sic!) karty na złączu PCI HDSP 9632 
oferuje po raz pierwszy równoczesną pracę wszystkich wejść i wyjść, rów-
nież AES/EBU i S/PDIF, niezależne wyjście słuchawkowe z własnym prze-
twornikiem DA oraz opcjonalne rozszerzenia pozwalające rozbudować 
kartę o cztery dodatkowe wysokiej jakości symetryczne wejścia i wyjścia.

Najnowszym formatem, zyskującym na popularności w huraganowym 
tempie, jest interfejs Thunderbolt. Oparty na macowym złączu MiniDisplay  
i stanowiący połączenie wydajności PCI-Express z wygodą USB bądź FireWire 
zapewnia szybką komunikację z komputerem (10 Gb/s – w teorii ponad 4000 
kanałów w jakości 24 bity/96 kHz). Prym wśród kart, które łączymy z kompute-
rem przy użyciu tego standardu, wiedzie amerykańska firma Universal Audio. 

Podobnie jak w przypadku urządzeń RME nie są to karty na każdą kieszeń. Jeśli 
jednak planujemy zakup na lata, warto przyjrzeć się bliżej takim pozycjom  

z oferty jak kompaktowy Apollo Twin Solo/Duo (karty różnią się 
liczbą procesorów) czy sztandarowemu Apollo 8. Uznanie, ja-

kim cieszy się firma wynika ze znakomitego toru audio 
kart oraz dostępu do sprzętowego akceleratora po-

zwalającego na korzystanie z wtyczek Universal 
Audio UAD-2.  Firma, której początki sięgają lat 

50. minionego wieku, zbudowała swoją pozycję 
na rynku dzięki wirtualnym emulacjom klasycznych 

procesorów sprzętowych – w jej ofercie znajdziemy po-
zycje będące obiektem westchnień realizatorów na całym świe-

cie, w tym: limiter lampowy Fairchild 660, pogłos płytowy EMT 140, 
korektor Pultec oraz różne konfiguracje kompresorów 1176 i LA-2A. 

Na tym kończymy przegląd interfejsów audio/MIDI – w kolejnym odcinku 
przewodnika scharakteryzujemy popularne formaty wejść i wyjść naszych 
kart. Zbudujemy także system do nagrywania i edycji dźwięku, wykorzy-
stując do tego celu tradycyjne instrumenty, partie wokalne oraz MIDI.

Patryk Korzonkowski

nagraj muzę

M-Audio M-Track II 

PreSonus Audiobox iTwo

PreSonus Audiobox 1818 VSL

RME FireFace UFX

RME HDSPe A10

Universal Audio Apollo Twin

Universal Audio Apollo 8
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PPremierze nowych kolumn towarzy-
szył niezwykły dreszczyk emocji. Na-
wet najwięksi entuzjaści dotychczaso-
wych rozwiązań firmy zastanawiali się 
nad możliwymi do obrania kierunkami, 
które pozwoliłyby firmie zdobyć znacz-
ny udział w nowym segmencie rynku.  
O ile rozwijanie technologii Active Inte-
gration – umożliwiającej bezprzewodowe 
i przewodowe sterowanie całym zesta-
wem, odsłuchami i funkcjami dostrojenia 
za pomocą iPada lub laptopa – wydawało 
się pewnikiem i strzałem w dziesiątkę, to 
innowacyjna, koncentryczna konstrukcja 
z głośnikami w układzie współosiowym 
okazała się zaskoczeniem na miarę  lądo-
wania człowieka na Księżycu.

Studyjna jakość na scenie
Nadrzędnym celem, jaki przyświecał inżynierom 
podczas prac nad kolumnami, było przeniesienie 
precyzyjnego brzmienia monitorów studyjnych 
na scenę. Ponieważ chcieli uzyskać czyste, spójne  
i detaliczne brzmienie, wykluczyli zastosowa-
nie typowej konstrukcji wielodrożnej. Zamiast 
niej zdecydowali się na budowę koncentryczną  
z głośnikami w układzie współosiowym. Do 
zalet tego typu konstrukcji można zaliczyć spój-
ne centrum akustyczne oraz 
symetryczną charakterystykę  
rozpraszania w poziomie,  
w pionie i pod każdym kątem. 
Łatwiej powiedzieć, trudniej 
zrobić – skomplikowany projekt 
akustyczny, konieczność zró- 
wnania czasowej pracy głośni-
ków, dyfrakcja, niekorzystny 
rezonans wynikający z bezpo-
średniego wpływu pracy jedne-
go przetwornika (głośnika) na 
drugi, wysokie ciśnienie dźwię-
ku i duże koszty, to tylko  

niektóre kwestie, z którymi trzeba się było zmierzyć. 
Kluczowym dla realizacji tego ambitnego przedsię-
wzięcia okazało się zaangażowanie samego Davida 
Gunessa, legendarnego inżyniera znanego z pracy dla 
gigantów przemysłu nagłośnieniowego Electro Voice 
czy EAW, a obecnie sternika Fulcrum Acoustic. 

Rozpoczęcie współpracy z jedyną firmą projektu-
jącą aktywne układy DSP do układów współosiowych 
okazały się krokiem milowym dla producenta znane-
go do tej pory z kart dźwiękowych, stołów cyfrowych 
i szeroko pojętego sprzętu studyjnego. Wszystko za 
sprawą najnowocześniejszej technologii TQ™ (Tempo-
ral Equalization), która – ze względu na komplekso-
wość – zostawia konkurencyjne rozwiązania innych 
firm w blokach startowych. 

Odrobina magii
Większość głośników wykorzystuje procesory cyfrowe 
do poprawy zastanej charakterystyki pracy systemu 
głośnikowego. Ten sprzęt i algorytmy TQ zaprojekto-
wano tak, aby od początku głośniki działały jako całość  
i się uzupełniały. W specjalnym przetworniku CoActual 
magnesy umieszczono bardzo blisko siebie, co gwaran-
tuje nadzwyczaj wyrównaną charakterystykę w odnie-
sieniu do osi. Architektura stożkowego przetwornika 
wysokich tonów pomaga utrzymać energię wysokiego 
pasma z dala od membrany woofera. Z kolei woofer  
o większej powierzchni zaprojektowano tak, aby po-
prawić kierunkowość przetwarzania w dolnym zakresie 
pasma. Teraz czas na odrobinę magii, czyli algorytmy 
DSP Fulcrum Temporal EQ™ (TQ). W pierwszej kolejno-

PreSonus, amerykański gigant przemysłu 
pro-audio śmiało sobie poczyna. Jeszcze nie 
opadł kurz po premierze nowej generacji 
stołów cyfrowych PreSonus SL serii Active 
Integration, kiedy firma wprawiła 
w zdumienie światek muzyczny, prezentując 
aktywne systemy sceniczne PA! 

PreSonus StudioLive AI PA

Gdy niemożliwe staje się możliwe 

Nadrzędnym celem, jaki przyświecał  
inżynierom podczas prac nad kolumnami, 
było przeniesienie precyzyjnego brzmienia 
monitorów studyjnych na scenę.

ści są to klasyczne filtry Infinite Impulse Response [IIR], 
górno- i dolnoprzepustowy, filtry parametryczne plus 
Delay. Następnie bogaty zestaw filtrów Finite Impulse 
Response (FIR; filtr skończonej odpowiedzi impulsowej) 
z możliwością dokładnego strojenia do wybranych czę-
stotliwości i precyzyjne filtry czasowe, które – w bardzo 
dużym uproszczeniu – eliminują fizyczne odbicia z prze-
twornika, a także wszelkiego rodzaju nieprawidłowości 
czasowe i amplitudowe. Jeśli wiadomo, w jaki sposób 
głośnik reaguje na konkretny sygnał, można – w oparciu 
o odpowiedź głośnika na impulsy wejściowe – obliczyć 
parametry nowego sygnału, który nie będzie wzbudzał 
naturalnych rezonansów. Co więcej, zniweluje je, zanim 

PreSonus StudioLive 18sAI
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PreSonus 
StudioLive 
315sAI

Najważniejsze funkcje SL Room Control
Zdalne sterowanie parametrami: 
 ustawienia DSP, 
 filtr górnoprzepustowy 100 Hz (do modeli 312AI, 315AI, 328AI),
 odwrócenie polaryzacji (18sAI).
Przewodnik Network Setup:
  skanowanie sieci i automatyczne wykrywanie podłączonych głośników,
  przeglądarka z możliwością przełączania głośników do nowej sieci 
      bezprzewodowej.
Monitoring wydajności następujących parametrów:
 głębokość działania limitera, 
 temperatura w czasie rzeczywistym,
 detektor przekroczenia poziomu szczytowego ADC,
 soft-limiter do wzmacniacza mocy. 
Funkcje DSP dla pojedynczych głośników:
 8-pasmowa korekcja parametryczna (312AI, 315AI, 328AI),
 8 filtrów pasmowo-zaporowych (typu notch) (312AI, 315AI, 328AI),
 limiter z pełną regulacją, 
 wyrównanie opóźnienia do 500 ms z precyzją regulacji do 0,1 ms,
 regulacja poziomu wyjściowego, 
 solo,
 wyciszenie (Mute),
 zapis/przywołanie ustawień dla całych zestawów głośnikowych, 
 funkcja kopiuj/wklej do powielania ustawień między głośnikami,
 własne opisy i komentarze. 
Zarządzanie grupą głośników:
 regulacja poziomu dla całej grupy,
 mapowanie głośników, 
 31-pasmowy korektor graficzny,
 zapis/wczytywanie presetów w korektorze graficznym,
 przeglądarka dla grup głośnikowych,
 wspólny zapis wielu grup głośnikowych. 
Ustawienia są automatycznie zapisywane w zakładce User Layer każdego 
głośnika i są dostępne także poza programem SL Room Control.

zaczną być słyszalne! Brzmi skomplikowanie? W grun-
cie rzeczy tak... Wszystkim zainteresowanym polecam 
witrynę fulcrum-acoustic.com, gdzie można znaleźć 
techniczne teksty traktujące o magii TQ.

Skoro wiemy już, co wpłynęło na mariaż firm, 
scharakteryzujmy kolumny wchodzące w skład rodzi-
ny PreSonus StudioLive AI PA. 

Cała rodzina
Aktualnie dostępne są trzy kolumny pełnopasmowe  
i subwoofer. Wszystkie produkty wyposażono w kom-
puter wykorzystujący nowoczesny, wielordzeniowy 
procesor OMAP™-L138 350 MHz, konwertery analogo-
wo-cyfrowe o rozdzielczości 32 bitów i częstotliwości 
samplowania 96 kHz oraz ogromną ilość pamięci RAM. 
Na tylnym panelu pełnopasmowych monitorów SLS 
znajdziemy wejście liniowe combo XLR/TRS, wejście 
mikrofonowe z przedwzmacniaczem XMAX w klasie-A  
i zasilaniem fantomowym 12 V, wyjście Mix na złączu 
XLR oraz karty sieciowe do komunikacji przewodowej  
i bezprzewodowej (USB i Ethercon). Ponieważ odsłuchy 
StudioLive AI mają wydajniejsze układy DSP od racko-
wych systemów zarządzania odsłuchami, nie potrze-
bujemy żadnych zewnętrznych procesorów. Wszystko 
jest na miejscu: regulowany filtr dolnoprzepustowy, 
efekt delay oraz limiter. Model SLS312AI to aktywny 
monitor PA wyposażony w 12-calowy woofer ferrytowy, 
8-calowy przetwornik średniopasmowy oraz 1,75-ca-
lowy driver tytanowy oczywiście w unikatowym ukła-
dzie współosiowym. Całość jest napędzana potrójnym 
układem wzmocnienia w klasie D o łącznej mocy 2000 
W. Ten model z powodzeniem wykorzystasz w roli sys-
temu głównego, a także na sidefillach i jako monitor 
podłogowy.

Jeżeli zależy nam na większej 
ilości basu, zainteresujmy się ko-
lumną SLS315AI z 15-calowym 
wooferem i takimi samymi prze-
twornikami średnio- i wysokoto-
nowymi w układzie koncentrycz-
nym i wzmacniaczem mocy jak  
w modelu 312AI. Jeszcze lepszą 
podstawę basową uzyskamy, do-
dając do tego modelu subwoofer 
18sAI. 

Jeśli cenimy sobie łatwy trans-
port i nieduże wymiary, wybierzmy 
kolumnę 328AI. W przeciwieństwie 
do pozostałych modeli zastoso-
wanie znalazły tu dwa 8-calowe 
przetworniki średniopasmowe 
dostarczające zadziwiająco dużo 
basu. Ze względu na kompaktową 
konstrukcję model jest chętnie wy-
korzystywany do montażu w róż-
nych instalacjach.

PreSonus 
StudioLive 

328sAI
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Jak połączyć kolumny w sieć

Aby używać SL Control Room, tworzymy sieć lokalną 
za pomocą bezprzewodowego routera, a następnie podłączamy 
swoje głośniki StudioLive AI za pomocą dołączonego adaptera 
USB 2.0 Wi-Fi LAN lub przez pokładowe złącze Ethercon. 
Do tej samej sieci Wi-Fi podłączamy komputer Mac, PC lub 
iPada i uruchamiamy SL Control Room – teraz mamy dostęp 
do pełni możliwości, jakie oferuje system głośników StudioLive 
AI. Konfigurację całego systemu w sieci ułatwi specjalny 
przewodnik SL Room Control Network Setup.

Wszystkie trzy modele są tak wyrównane fazowo  
i czasowo, że razem z subwooferem 18sAI two-
rzą prawdziwy system czterodrożny. Sam subbas 
18sAI dostarcza 1000 W mocy i napędzany jest 
dwoma wzmacniaczami pracującymi w klasie D. 
W głośniku niskotonowym zastosowano 18-calo-
wy ferrytowy magnes o średnicy 220 mm z cewką  
o średnicy 4 cali. 

Pełna kontrola
Wszystkie produkty serii komunikują się tak bez-
przewodowo, jak i przewodowo. Sercem systemu 
jest StudioLive Room Control, czyli łatwa w ob-
słudze aplikacja do konfiguracji przeznaczona do 
komputerów Mac, PC oraz iPada. Dzięki bezpłat-
nemu programowi zyskujemy dostęp do najważ-
niejszych parametrów systemu. Mamy również 
podgląd wskaźników wydajności, w tym tempera-
tury wzmacniacza i przesterowania sygnałów na 
wejściach. Funkcja Network Setup Wizard automa-
tycznie wykrywa każdą kolumnę i szybko podłącza 
do sieci. Po podłączeniu głośnika parametry moż-
na edytować, zapisywać, przywołać lub przesyłać. 
Regulacja obejmuje poziom wyjściowy, ustawienia 
przestrajanego filtra, funkcję wyciszenia, opóźnie-
nie dla głośnika i polaryzację sygnału (patrz ramka 
Jak połączyć kolumny w sieć).

Na tym nie koniec. Filozofia aktywnej integracji to  
nie tylko ściśle zintegrowany (eko)system sprzętowo- pro-
gramowy z pełną komunikacją pomiędzy wszystkimi jego 
elementami. To również szeroko otwarta furtka do współ-
pracy z produktami innych marek. Dostępna opcjonalnie 

karta DANTE umożliwia wielokanałową transmisję nieskompresowanych  
sygnałów audio z niską latencją na duże odległości i do wielu punktów,  
a wszystko z wykorzystaniem... standardowej sieci Ethernet. Wykorzystanie 
kolumn serii AI w dużych, zaawansowanych instalacjach posiłkujących się 
urządzeniami różnych producentów jest teraz na wyciągnięcie ręki!

Marzenie stało się rzeczywistością?
To pytanie retoryczne. Wystarczy posłuchać, przeczytać dowolny 
test kolumn PreSonusa, żeby się przekonać, że mamy do czynienia  
z pierwszymi przystępnymi cenowo aktywnymi systemami scenicznymi  
o brzmieniu referencyjnych monitorów studyjnych. Efekty przechodzą 
najśmielsze oczekiwania – znakomita detaliczność brzmienia, świetne 
odwzorowanie głębi sceny, doskonałe odseparowanie instrumentów  
w miksie, znakomita przestrzeń i zaawansowane funkcje kontroli to 
tylko niektóre z cech, które utorowały amerykańskiemu producentowi 
drogę na szczyt. 

Patryk Korzonkowski

nagraj muzę

>>

   Zagraj, nagraj i wygraj!
   Zdobądź tuner gitarowy PolyTune Clip lub tuner PolyTune 2 BlackLight firmy TC Electronic! 
   Zagraj na dowolnej gitarze własną kompozycję na podstawie naszej próbki dźwiękowej. 
   Prześlij do nas nagranie (może być audio lub wideo) lub link do nagrania. 
   Wejdź na stronę www.audiostacja.pl/konkurs-gitarowy, aby pobrać próbkę dźwiękową 
       i przesłać nam nagranie.

Liczy się tylko Twoja inwencja twórcza i wyobraźnia!
Gdy Twoja kompozycja okaże się najbardziej oryginalna i atrakcyjna, otrzymasz nagrodę główną: 

tuner PolyTune 2 BlackLight. Za zajęcie drugiego lub trzeciego miejsca otrzymasz tuner gitarowy 
PolyTune Clip.  

PolyTune Clip to rewolucja. Ten przyczepiany tuner stroi z niesłychaną precyzją,  
prędkością i wdziękiem. Oferuje trzy różne tryby strojenia: przełomowy tryb polifoniczny, w którym 
stroisz sześć strun równocześnie, sprawdzony tuner chromatyczny oraz niezwykle  
precyzyjny tuner stroboskopowy, który działa z dokładnością do ±0,02 centa.

PolyTune 2 BlackLight jest znakomity. Ten stroik o niesamowitym  
wyglądzie perfekcyjnie stroi wszystkie struny równocześnie. Oferuje  
zaawansowany tuner chromatyczny z precyzją strojenia ±0,5 centa i superszybki,  
zabójczo precyzyjny tuner stroboskopowy z dokładnością strojenia ±0,1 centa.  
Poza tym ma ekstrafajny, superjasny, niebiesko-biały wyświetlacz LED. 

Serdecznie zapraszamy!
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Konkurs gitarowy Guitar Play

Pobierz próbkę dźwiękową.
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PPrzychodzimy do sklepu muzycz-
nego, by kupić gitarę. Spoglądamy 
na las instrumentów i czujemy się  
w nim lekko zagubieni. Chcemy ku-
pić dobrą gitarę. Dobrą, czyli jaką?

Dwa pytania
„Dobra gitara” dla każdego oznacza 
co innego. By wiedzieć, co oznacza 
dla nas, na początek powinniśmy 
odpowiedzieć na dwa pytania: 
1. Jaki rodzaj muzyki 
zamierzamy grać?

W zasadzie na każdej gitarze 
można zagrać wszystko, ale na 
przykład ciężki metal zdecydowa-
nie najlepiej zabrzmi na elektrycz-
nej, flamenco i piosenki turystycz-
ne – na klasycznej, a na akustycznej 
ballady rockowe, jazz, blues czy 
country. Jeśli zamierzamy grać przy 
ognisku, elektryczna raczej nie bę-
dzie dobrym wyborem. Z kolei jeśli 
chcemy grać w kapeli, warto pomy-
śleć o roli, jaką chcemy w niej pełnić. 
2. Jaki mamy budżet?

Pierwszy instrument nie powi-
nien być ani zbyt drogi, ani zbyt tani. 
Dlaczego nie zbyt tani? Ponieważ je-
śli gitara elektryczna kosztuje mniej 
niż dobry przetwornik, nie może być 
dobra. Jej jedyną zaletą jest cena,  
a cena brzmi dobrze jedynie w mo-
mencie zakupu. Potem słuchamy 
tylko gitary. A dlaczego nie za droga? 
Bo kupując pierwszą gitarę, nie wie-
my dokładnie, czego od niej oczeku-
jemy. Gdy nabierzemy doświadcze-
nia i ogramy nieco instrumentów, 
będziemy w stanie podjąć bardziej 
świadomą decyzję. I być może wte-
dy zdecydujemy się przeznaczyć na 
instrument większe pieniądze.

Ważne ogranie
Choć wybór gitary, zwłaszcza pierw-
szej, wyzwala dużo emocji, spró-
bujmy do tego podejść na chłodno. 
Zakup powinien być zwieńczeniem 

szarpnij strunę

Człowiek… 
muzyka… 

gitara

Gitara to nie bułka w supermarkecie, 
dlatego trzeba jej dotknąć. 
Tą radą zaczynamy cykl tekstów
o wyborze instrumentu 

wnikliwych i popartych testami po-
szukiwań. Nawet jeśli mamy pew-
ność, że nasza pierwsza gitara nie 
będzie ostatnią.

Są rzeczy, które można kupić 
w sieci, bo tak jest łatwiej i wy-
godniej np.: interfejs, słuchawki, 
struny, tuner – rzeczy, nazwijmy 
je, powtarzalne. Gitara nie jest rze-
czą powtarzalną. Każda jest inna,  

Gitara nie jest rzeczą powtarzalną. 
Każda jest inna, nawet jeśli  
pochodzi z tej samej serii.
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nawet jeśli pochodzi z tej samej serii. 
Dlatego nie wahajmy się odwiedzać 
sklepów. Gitara, kolokwialnie rzecz 
ujmując, musi być ,,obmacana”  
i ograna. Po co całe dziesiątki, ba, 
setki gitar wiszą w sklepach? Żeby 

na nie popatrzeć? Popatrzeć moż-
na i w Internecie. W sklepie gitarę 
trzeba wziąć do ręki. Choćby po to, 
by sprawdzić, czy dobrze w niej leży.

A potem należy zagrać. Nawet 
jeśli nasze umiejętności nie wy-
kraczają poza zakres trzech akor-
dów i jednego wstępu do Hey Joe, 
naprawdę warto. Odpowiada nam 
jej brzmienie? Kupmy właśnie tę 
wybraną i ograną, nawet jeśli cena  
w sieci jest korzystniejsza niż  
w sklepie stacjonarnym.

Prawda, że trzeba posiłkować 
się w sieci testami, opiniami, opi-
sami i wszystkim, co poszerza na-
sze gitarowe horyzonty. To jednak 
trochę za mało, żeby kupić gitarę. 
To tak, jakby ktoś opowiadał nam  
o pysznym czekoladowym torcie  
z rumową wisienką na czubku. Do-
póki go nie spróbujemy, nasze po-
znanie jest tylko teoretyczne. cdn. 

Mariusz Teodorczuk
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Pracuję w firmie dystrybucyjnej i moim zadaniem jest sprzedaż.  
Taka praca. Ale w mojej pracy czuję się jak dziecko w sklepie z zabawkami. 
Każda dostawa to nowe zabawki, których mogę bezkarnie dotykać.  
Niektóre lubię bardziej, inne mniej. A czasami się zachwycam.  
I o tym dzisiaj

Uwaga! Artykuł zawiera lokowanie      produktu!

Ostatnim przedmiotem mojego zachwytu są klawia-
tury sterujące AKAI Advance. Choć termin „klawiatu-
ra sterująca” absolutnie nie oddaje tu bogactwa pre-
zentów, które dostajemy, kupując jeden z dostępnych 
modeli Advance – 25, 49 lub 61, czyli dwu-, cztero- lub 
pięciooktawowego.

Klawiatura jak klawiatura – ma klawisze. Jest dyna-
mika i aftertouch, czyli porządny standard. Jest kółko 
pitch-bend i modulacji. Nuda. Są różne guziki, gałecz-
ki i (kolorowe) pady w stylu AKAI MPC. Już lepiej. A do 
tego przepięknej urody barwny wyświetlacz o wysokiej 
rozdzielczości. Smartfon w klawiaturze? Prawie!

AKAI Advance to nie klawiatura, w każdym razie 
nie tylko – to cały ekosystem, który zmienia sposób 
pracy w naszym wirtualnym komputerowym studiu 
oraz na scenie. Przyznam szczerze, że jak usłyszałem, 
że AKAI szykuje tak rozbudowany sprzętowo-progra-
mowy wynalazek, byłem pełen obaw, bo – nie oszukuj-
my się – dokonania softwarowe AKAI w przeszłości nie 

kilka bardzo dobrych instrumentów wirtualnych. Nie 
jakichś „zapychaczy”, ale mocnych przedstawicieli o na-
zwach Hybrid3 (nowoczesna elektronika), Xpand!2 (taki 
workstation w komputerze), Loom (niecodzienny syn-
tezator), Vacuum Pro (nie, to nie jest odkurzacz, to syn-
tezator na lampach!), Transfuser (loopów cięcie i gięcie),  
a nawet elegancki fortepian. 

Głównym elementem układanki jest wspomniany 
VIP. To aplikacja, która może pracować samodzielnie 
(tzw. tryb Standalone) lub jako plugin w wybranym 
DAW (Studio One, Cubase, Logic, Live itd.). A na czym 
polega jej wyjątkowość? Na tym, że ona sama staje 
się hostem dla wszystkich instrumentów wirtualnych  
w naszym komputerze – nieważne od jakiego pro-
ducenta. Ale to nie koniec. Po uruchomieniu VIP  
i zeskanowaniu wszystkich instrumentów VST apli-
kacja sama sczytuje wszystkie presety 
tych instrumentów (na-
wet biblioteki NI Kon-
takt!) i nadaje im ka-
tegorie i cechy (tagi). 
Do tego sama mapuje 
kontrolery na pokładzie  
klawiatury i elegancko przy- 
porządkowuje je do najważ-
niejszych manipulatorów w każ- 
dym instrumencie wirtualnym, a ich 
opisy przepięknie prezentuje na wy-
świetlaczu LCD. 

A po co to wszystko?
Tutaj na chwilę się zatrzymam i włączę 

tryb filozoficzny.
Tworzenie i produkcja muzyki są teraz inne 

niż jeszcze kilkanaście lat temu. Przynajmniej jeśli 
chodzi o muzykę elektroniczną. Wszystko odbywa się  
w komputerze. To wygodne i tanie, więc po co się 
czepiam? Po to, że to ułatwienie spowodowało, że 
„odłączyliśmy” się od naszego instrumentarium. 
Stało się ono jedynie obrazem na ekranie kompute-
ra, który obsługujemy myszką. Co więcej, staliśmy się 
trochę niewolnikami konkretnych modeli instrumen-
tów VST, które niejako narzucają nam styl, w którym 
mamy tworzyć muzykę. Mocna elektronika? Massi-
ve. Dubstep w stylu Skrilleksa? FM8. Hip-hop? MPC. 
Smyczki? Kontakt. Dance? Sylenth. Wszystko? Spec-
trasonics Omnisphere (naprawdę!). I tak dalej. 

A przecież nie chodzi o to, żeby instrumenty mówi-
ły nam, co gramy. Powinno być odwrotnie. Powinniśmy 
słuchać, a nie gapić się w ekran. Co więcej, powinniśmy 

zawsze okazywały się sukcesem. Choć od momentu 
wprowadzenia MPC Renaissance (i wyleczeniu „chorób 
wieku dziecięcego”) sprawy zaczęły wyglądać znacznie 
lepiej. Ale taki kolos?

To może najpierw wytłumaczę, o czym mówię. AKAI 
Advance to część sprzętowa, czyli solidny i estetyczny 
kontroler MIDI/USB w postaci klawiatury sterującej  
z różnymi dodatkami w postaci padów, potencjome-
trów i przycisków. I oczywiście wspomnianego wyświe-
tlacza LCD, który jest łącznikiem z drugą częścią pa-
kietu, czyli oprogramowaniem. Na software składa się 
przede wszystkim aplikacja o wdzięcznej nazwie VIP  
(w tym przypadku oznacza ona Virtual Instrument Play-
er), która zarządza całym systemem, a do tego dostajemy 
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uderz w klawisz Uwaga! Artykuł zawiera lokowanie      produktu!

od-
zyskać 

czucie, czyli 
fizyczny kontakt  

z instrumentem. Jak 
w prawdziwym syntezato-

rze: ruszasz gałką – dźwięk się 
zmienia. Naciskasz guzik – dźwięk 

się zmienia. Myszka? Nieeee…
I tu właśnie wkracza AKAI Advance i VIP. 

Przestajemy myśleć o instrumentach, ich typach i pro-
ducentach. Zaczynamy słuchać dźwięków. Chcemy bas? 
Zaznaczamy w aplikacji VIP, że szukamy basu, w dodatku  
o określonych cechach. Niech będzie ostry i z arpeg-
giem. VIP sam znajduje odpowiednie presety, a my je 
przeglądamy (przesłuchujemy) bez zwracania uwagi na 
to, skąd pochodzą. I tak z każdym rodzajem brzmienia.  
I w każdym indywidualnym przypadku (presecie)  
mamy pełną gamę kontrolerów, automatycznie przy-
porządkowanych o parametrach widocznych na ekranie 
klawiatury. Znowu gramy na instrumencie muzycznym, 
a nie na komputerze. Stajemy się znowu muzykami, 
kompozytorami czy producentami, a nie operatorami 
maszyny liczącej. Dla mnie bomba!

But wait, there is more!

AKAI Advance to także znakomita maszyneria do występów na 
żywo. Oprogramowanie ma tryb Multi, gdzie możemy włączyć do 
ośmiu różnych brzmień i dowolnie je zmiksować, spanoramować 
i ustalić zakres klawiatury, gdzie każde brzmienie ma się odzywać. 
Kolorowe pady stają się włącznikami poszczególnych brzmień, a po-
tencjometry regulują ich głośność. Co więcej, jeśli lubimy mieć cały 
występ zaprogramowany w aplikacji DAW, to możemy też zauto-
matyzować włączanie i regulację wszystkich parametrów. Migające 
lampki i ekran. Cudnie.

Ale to dalej nie koniec! Klawiatura ma własny (zresztą świetny) ar-
peggiator, funkcję Note Repeat, możliwość sterowania innym sprzętem  
poprzez kontrolery MIDI i wiele innych. Pady mogą sterować bębnami i re-
agują zarówno na dynamikę, jak i aftertouch. A oprogramowanie VIP daje 
dostęp do specjalnego sklepiku AKAI, gdzie można zaszaleć i dokupić so-
bie więcej syntezatorów i brzmień, jeśli nie wystarczy te 40 tysięcy prese-
tów, które pojawią się po skanowaniu naszego systemu.

Nie spodziewałem się czegoś takiego po firmie AKAI, która kojarzy się 
z bardzo tradycyjnym podejściem do swoich produktów. Bywało nawet, 
że zbyt tradycyjnym. A tu proszę, zrobili wszystkim psikusa i wypuścili 
najprawdopodobniej najbardziej zaawansowany, ale przede wszystkim 
najbardziej „muzykalny” produkt z kategorii „Muzyka w komputerze”. 

Wypróbujmy AKAI Advance. Dajmy mu pół godziny, a poczujemy po-
wracającą radość z tworzenia dźwięków. 

Tak, ten tekst zawierał lokowanie produktu i nic na to nie poradzę.
Piotr Dygasiewicz
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Dzisiaj zapraszam do ustawiania odsłuchu w studiu.  
Rzucę też kilka złotych myśli na temat basu w miksie.

Trójkąt z basem

Jeśli już przeczytałeś artykuł o monitorach odsłucho-
wych (str. 16), wiesz mniej więcej czego szukać. A jak 
już znajdziesz, to pamiętaj, żeby monitory zostały pra-
widłowo ustawione. Oto kilka podstawowych zasad:

Zabawa w trójkącie
Postaraj się ustawić monitory tak, aby ich odległość 
między sobą była równa odległości każdego z nich 
od Ciebie. Innymi słowy stwórz trójkąt równoboczny, 
którego wierzchołkami będą dwa monitory oraz Twoja 
głowa. Przy takim ustawieniu będziesz w stanie pra-
widłowo ocenić tzw. bazę stereo, czyli nie będziesz 
miksował ani za szeroko, ani za wąsko. Pamiętaj, to 
nie rysunek techniczny i kilka centymetrów w jedną 
lub drugą stronę nie zrujnuje Twoich ustawień. Staraj 
się jedynie, aby głośniki były ustawione symetrycznie 
względem Ciebie.

Monitory odsłuchowe projektowane są tak, aby 
ich głośnik wysokotonowy (tweeter – to ten naj-
mniejszy) skierowany był bezpośrednio w stronę 
Twojego ucha. Czyli powinien być na wysokości uszu. 
Jeśli nie jest, to użyj podstawki izolującej lub ustaw 
go pod odpowiednim kątem w górę (jeśli jest za ni-
sko) lub w dół (jeśli za wysoko).

Staraj się, aby monitory nie były zbyt blisko ścia-
ny. Szczególnie jeśli ich otwór bass-reflex (to taka 
dziura w obudowie monitora) znajduje się z tyłu. 
Zbyt mała odległość od ściany spowoduje rezonan-
se niskich częstotliwości, a co za tym idzie przekła-
mania w odbiorze pasmowym. 

Nie ma idealnych pomieszczeń. W dodatku każ-
dy pokój jest inny. Aby nieco pomóc w prawidłowym 
dostrojeniu monitora, wiele z nich ma elementy re-
gulacyjne w postaci filtrów. W zależności od modelu 
możesz nieco osłabić niskie częstotliwości (aby zni-
welować ich wzmacnianie przy bliskim ustawieniu 
względem tylnej ściany), podbić lub osłabić górę itd. 
Poeksperymentuj z różnymi ustawieniami, aby od-
słuch był jak najlepszy.

A jak stwierdzić, kiedy odsłuch jest już dobry? To 
trudna sprawa. Można dokonać pomiarów (ale kto 
ma na to czas i pieniądze?), można też zastosować 
metodę porównawczą. Po prostu słuchaj dużo ko-
mercyjnych miksów. Powoli nauczysz się, jak brzmią 
w Twoim pokoju z Twoimi monitorami. A swoje mik-
sy produkuj tak, aby były jak najbliższe brzmienio-
wo zawodowym produkcjom w takim samym stylu 
muzycznym.

Jeśli zaś masz parę groszy, zainwestuj w produkt 
pod nazwą ARC firmy IK Multimedia. Nie tylko ele-
gancko zeskanuje Twój pokój pod względem jego 
właściwości akustycznych, ale też umożliwi skory-
gowanie dźwięku Twoich monitorów, aby ich brzmie-
nie było jak najbardziej neutralne.

I ostatnia zasada. A nawet dwie. Po pierwsze 
miksuj cicho. Jeśli Twoje miksy będą dobrze brzmiały 
przy niskich poziomach głośności, to potem może być 
tylko lepiej. Nigdy odwrotnie. I druga sprawa. Więk-
szość pracy wykonuj w mono. Tak, dobrze przeczy-
tałeś. Jeśli wstępny miks zabrzmi dobrze w mono, to  
w stereo będzie po prostu piękny.

I ostatnia sprawa (naprawdę!). Nie gap się w mo-
nitor komputera na te wszystkie wskaźniki, analiza-
tory i migające światełka. Twój miks to dźwięk. Słu-
chaj go z zamkniętymi oczami. Nikt poza Tobą nie 
będzie go oglądał na monitorze, więc zrób go tak, 
aby dobrze brzmiał, a nie wyglądał.

Miejsce dla basu
OK, zostawmy te nieszczęsne monitory i porozmawiaj-
my o czymś innym. O basie. 

Przede wszystkim bas to nie tylko bas (co?!). Cho-
dzi o to, że dźwięk, który odpowiada w utworze za li-
nię basu, może mieć najróżniejsze składowe często-
tliwościowe. Będą tam bardzo niskie częstotliwości, 
niskie, średnie itd., może nawet całkiem wysokie. 
Weźmy taką gitarę basową: na jej brzmienie składać 
się będą przynajmniej dwa składniki, czyli podstawa 
basowa i dźwięk uderzanych strun (fretnoise, klang 
czy jakkolwiek to zdefiniujemy). W basie syntezato-
rowym może być jeszcze ciekawiej, więc:

1. Traktuj każde pasmo inaczej. Najniższe czę-
stotliwości (poniżej 60 Hz) są bardzo kapryśne.  
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z poradnika wujka Piotrka

Raczej ich nie kompresuj (zastosuj filtr w obwodzie 
SC Twojego kompresora, np. 80 Hz), bo kompresja 
może wprowadzić zniekształcenia. To pasmo powin-
no być koniecznie w mono.

2. Częstotliwości w granicach 80–150 Hz to „infor-
macja” basowa, czyli wysokość nut. Tu już przyda się 
kompresja, aby żadna z nut nie „wyskakiwała” ponad 
inne. Warto też zachować mono. Pamiętaj, w tym 
zakresie częstotliwości znajduje się też najczęściej 
stopa perkusji (kick), która będzie walczyła o miejsce 
z basem. Korektor to przyjaciel, ale jest mnóstwo in-
nych sposobów np. zasada „albo stopa, albo bas” czy-
li kiedy gra stopa, bas milczy i odwrotnie. Można też 
stosować kluczowanie, czyli ściszanie basu zawsze 
wtedy, gdy odzywa się stopa (słynny Sidechain). Opo-
wiem o tym przy okazji kompresorów.

3. Powyżej 150 Hz może być niefajnie, bo właśnie 
tu bas zaczyna walczyć z werblem, gitarami i niskim 
wokalem. Najczęściej po prostu zabieramy tu nieco 
korektorem. Wszystko zależy od rozkładu instru-
mentów w miksie.

4. Powyżej 400 Hz otwiera się przestrzeń do działań 
kreatywnych. Tutaj możesz się już pokusić o stereofonię. 
Często producenci dzielą ścieżkę basową na kilka kana-
łów podzielonych według częstotliwości i każdą obra-
biają innymi narzędziami. Można poszaleć.

Jednak pamiętaj o jednym. Jeśli bas w utworze 
zajmuje tak duży zakres pasma, to na inne elemen-
ty siłą rzeczy będzie mniej miejsca. Więc może nie 
szalej ze ścianą gitar lub syntezatorów, bo miks sta-
nie się ciężki i niezrozumiały. Posłuchaj swoich ulu-
bionych artystów. Zobacz jak sprytnie potraktowali 
ścieżki basowe. Dla mnie absolutnymi geniuszami 
w tej dziedzinie są panowie ze szwajcarskiej grupy 
Yello, ale ja już jestem stary…

Piotr Dygasiewicz

Spójrz w nuty, zanuć, zagraj  
wygraj kubek Mooga!

 Odgadnij autora i nazwę utworu na podstawie zapisu    
     nutowego z okładki czasopisma 
 Wejdź na stronę www.audiostacja.pl/zagraj-z-nut 
     i poprzez formularz prześlij odpowiedź wraz z krótką 
     odpowiedzią na dodatkowe pytanie zawarte w formularzu.
 Jeśli poprawnie odgadniesz autora i nazwę utworu oraz 
     najciekawiej odpowiesz na pytanie dodatkowe, stylowy  
     kubek Mooga będzie Twój!

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 05.10.2015.
Dobrego nucenia, grania i słuchania!

Regulamin konkursu: 
www.audiostacja.pl/regulamin-nuty

Zagraj z nut i wygraj! 

wskazówka
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El-muzyka w najlepszym wydaniu, tłumy 
słuchaczy i doskonała pogoda – jubileuszowa 
edycja imprezy, która odbyła się 18 i 19 lipca, 
udała się pod każdym względem

X Cekcyn Electronic Music Festival

Wygrany jubileusz

„Pewnego razu w środku lata wybraliśmy się na wyciecz-
kę w malownicze Bory Tucholskie, a tam natychmiast 
pochłonęła nas wielka moc cekcyńskiego smoka!” – tak 
właśnie wielu turystów mogłoby zacząć swoją opowieść 
o festiwalu muzyki elektronicznej w Cekcynie. Turystów, 
którzy nagle odkrywają w sobie melomanów. Na skraju 
magicznych Borów tę przeogromną moc niesie muzyka 
elektroniczna, której wielcy pasjonaci przybywają na dwa 
festiwalowe dni ze wszystkich stron Polski. A turyści tra-
fiają tam całkiem przypadkiem i … od tego wszystko się 
zaczyna, czyli tak powstaje wielka miłość do Cekcyna.  

Jeszcze jeden jubileusz
A w Cekcynie nic nie dzieje się dwa razy. Zawsze jest in-
na pogoda, inna konstelacja gwiazd i nieco inny klimat. 
Jedno jest pewne, każdy koncert to jedyny w swoim 
rodzaju mistrzowski pokaz profesjonalistów i amato-
rów, których łączy wspólna muzyczna pasja. I to jest 
element niezmienny, swoiste koło napędowe, dzięki 
któremu festiwal z roku na rok cieszy się coraz większą 
popularnością. A tym razem było to już jubileuszowe, 
dziesiąte spotkanie, podczas którego obchodziliśmy 
kolejny jubileusz: 30-lecie pracy artystycznej Piotra Dy-
gasiewicza. Tak, tak, tego samego, który jest współza-
łożycielem Audiostacji i autorem fajnych tekstów (mu-
zycznych i nie tylko), na jakie natrafisz na przykład na 
łamach tego pisma. 

Wracając na chwilę do początku, czyli do po-
mysłu samej idei festiwalu, trzeba wymienić kilka 
nazwisk, bez których cekcyński festiwal nie byłby 
cekcyńskim festiwalem. Otóż w 2006 muzycy i pasjo-
naci el-muzyki, Marcin Chmara i Tomasz Florek, wpa-
dli na genialny pomysł stworzenia elektronicznego  
i elektryzującego wielu słuchaczy festiwalu właśnie  
w Cekcynie, w tym urokliwym miejscu, które jest do 
tego stworzone. Lasy, jezioro, piasek, molo, słuchacze  
i wreszcie muzyka. … Hm, no dobrze, wprawdzie nie 
ma niedźwiadków z Krupówek ani wawelskiego smoka, 
za to można dowieść istnienia prawdziwie magicznego 
smoka cekcyńskiego, serwującego upajającą dawkę po-
zytywnej energii.  

Wyrównany poziom
Tak oto na festiwal cekcyński, od 2014 znany pod nazwą 
Cekcyn Electronic Music Festival (wcześniej: The Day of 
Electronic Music Cekcyn) Cekcyn), przybywają tłumy 
wielbicieli el-muzyki niezależ nie od pogody. I okazu-
je się, że są nimi przedstawiciele niemal wszystkich  
pokoleń, łącznie z naprawdę młodymi ludźmi z pokolenia 
Z. Okazuje się też, że el-muzyka wcale nie jest zjawi-
skiem obcym, nowym czy kompletnie zapomnianym.  
Udowodnili to finaliści konkursu dla kompozytorów 
muzyki elektronicznej, którzy w piątkowy wieczór wy-
stąpili na scenie w Gminnym Ośrodku Kultury. Zwykle 
sroga i bezwzględna kapituła jury praktycznie została 
położona na łopatki w momencie, gdy nadszedł czas 
wyboru zwycięzcy. Nie, nie, to wcale nie było takie 
proste. To było karkołomne zadanie i gdyby nie ko-
nieczność wyłonienia jednego zwycięzcy, zwycięzcami 
zostaliby naprawdę wszyscy. Wreszcie po trudnej na-
radzie pierwsze miejsce przyznano duetowi MarYeLL, 
drugie miejsce zajął duet Kernel Panic, a trzecie miej-
sce przypadło najmłodszemu uczestnikowi konkursu 
występującemu pod pseudonimem Aperitive. 

Po rozstrzygnięciu konkursu wieczór uświetniły 
dwa znakomite recitale. Czeski kompozytor i mu-
zyk Loomer połączył w zgrabną całość elektronikę  
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Tym występem 
duet MarYeLL 
zagwarantował 
sobie zwycięstwo, 
nagrody 
i pojawienie się 
na dużej scenie 
dzień później.
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utwór w plenerze

z akordeonem, co zostało przyjęte z wielkim entu-
zjazmem. Nie ma co ukrywać, dla wielu muzyków ten 
alternatywny wykonawca pozostaje niedoścignio-
nym wzorem, a przy okazji potrafi całkiem sprytnie  
i pomysłowo przywołać wspomnienia muzyki z lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku.     

Drugi występ, czyli jubileuszowy koncert Piotra 
Dygasiewicza, był wysmakowaną muzyczną podróżą 
w czasie, od lat osiemdziesiątych XX do 2015 roku,  
w którym powstały najnowsze kompozycje znane pod 
szyldem „The Operators”. Gdy mowa była o czasach 
mniej i najmniej odległych, z jubilatem gościnnie wy-
stąpił gitarzysta Darek Śliwa, a kiedy był potrzebny 
wokal, pojawił się Mikołaj Dygasiewicz, wokalista The 
Operators.   

Gwiazdy pod gwiazdami
Drugiego dnia, czyli w upalną sobotę, można było 
schronić się przed słońcem na bardzo długą chwilę  
w Gminnym Ośrodku Kultury i obejrzeć wystawę za-
awansowanego sprzętu muzycznego. Lśniące czer-
wienią syntezatory znakomitej marki Nord, urzekające 
wyglądem z lat sześćdziesiątych XX prawdziwe perełki 
marki Moog czy nowoczesne wzornictwo klawiatur AKAI 
oraz M-Audio naprawdę potrafią przyciągać… nawet 
tych, którzy grają tylko kotka, który wlazł na płotek. A ci 
bardziej zaawansowali klawiszowcy mogli popróbować, 
zabawić się brzmieniem czy nawet coś skomponować.

W gorący wieczór przed zachodem słońca atmos-
ferę jeszcze mocniej podkręcił kulminacyjny koncert na 
scenie głównej na cekcyńskiej plaży tuż przy molo. Jak 
zwykle dużo się działo i tak trwało aż do późnych go-
dzin nocnych. Imprezę rozpoczęła ceremonia wręczenia 
nagród finalistom konkursu dla kompozytorów muzyki 
elektronicznej, których fundatorem była Audiostacja.  
A później, podczas finałowego koncertu zwycięskiego 
duetu MarYeLL – który zgarnął główną nagrodę, czyli 
syntezator Moog Sub Phatty i najnowszy sekwencer Pre-
Sonus Studio One 3 – każdy na własne uszy mógł oce-
nić jurorski werdykt. Właściwie nie na co polemizować, 
naprawdę lepiej posłuchać… bo nieskromnie wydaje 
nam się, że MarYeLL to wschodząca awangarda z rewe-
lacyjną wokalistką, której barwa głosu zrobiła wrażenie 
na wszystkich. W dalszej części, jak zwykle zawodowo 
okraszonej piruetami barwnego oświetlenia, wystąpili 
zaproszeni goście: mieszkający z Holandii Wojtek Paul, 
zespół Half Light, zespół The Operators, Electronic Re-
vival w składzie: organizator i organizator, czyli Marcin 
Chmara, Tomasz Florek. Trwający do późnej nocy koncert 
zakończył występ gwiazdy wieczoru – DJ-a W.   

I tym sposobem dziesiąte spotkanie z el-muzy-
ką pod gwiazdami albo pod cekcyńskim, tajemnym 
smokiem dobiegło końca i dało początek nowym 
historiom: „Pewnego razu w środku lata wybraliśmy 
się na wycieczkę w malownicze Bory Tucholskie i od 
razu zakochaliśmy się w Cekcynie”. Dlaczego?  

Katarzyna Miłek
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Electronic Revival 
znów w składzie 
z Tomaszem 
Florkiem (przy 
mikrofonie), który 
kiedyś był członkiem 
zespołu. 
Publiczność zna go 
przede wszystkim 
jako prowadzącego 
festiwal 
w Cekcynie.

Przed koncertem można było przetestować najnowszy sprzęt prezentowany przez 
Audiostację, ale też obejrzeć zbiór zabytkowych instrumentów elektronicznych.

El-muzyka z akordeonem, czyli występ Loomera.
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PPrzy tworzeniu naszych dzieł po-
winniśmy jednak przestrzegać pew-
nych ogólnych zasad. W końcu 
chcemy, aby nasz utwór był „słu-
chalny” i nie był z góry odrzucany 
przez słuchacza z powodu „obcego 
języka” przekazu – gdyż pewnie 
mało kto zainteresuje się muzyką, 
która jest zupełnie niepodobna do 
czegokolwiek innego. Czyli jak by 
nie patrzeć – z twarzy podobna zu-
pełnie do nikogo…

Pozostając przy wyeksploato-
wanym do cna powoływaniu się na 
polskie komedie, aż ciśnie się na usta 
wypowiedź inżyniera Mamonia, który 
zauważył rezolutnie, że lubi słuchać 

nie na żarty

Cierpienia młodego producenta
Jedna, kanoniczna prawda produkcji muzycznej nie istnieje i swobodnie  
możemy tworzyć własne prawdy. To my jesteśmy twórcami i to od nas zależy,  
jak będzie wyglądał nasz muzyczny świat. To też prawda…

dokonać czegoś wielkiego i absolut-
nie oryginalnego, co przy skromnej 
wiedzy produkcyjnej i brakach w wy-
kształceniu muzycznym sprowadza 
się do nieustannego kombinowania, 
przestawiania, cięcia i nie wiadomo, 
czego jeszcze, aby moja muzyka by-
ła jak żadna inna. Czasem udaje się 
(OK, w pewnym stopniu), a czasem 
rezultatem jest dźwiękowy kosz-
marek i świadomość stracenia wielu 
godzin. Powie ktoś: każdy artysta 
poszukuje i często przegrywa. To 
prawda, nawet wielcy kompozytorzy 
czy kultowi muzycy stworzyli całą 
masę kompozycji, o których chcieli-
by zapomnieć. Szukali. Czasem zna-
leźli, ale częściej nie. 

I pora na pytanie dnia: czy poszu-
kiwanie jest cnotą samą w sobie, czy 
dopiero znalezienie warte jest uwagi 
i docenienia? Z punktu widzenia słu-
chacza na pewno to drugie. Z punktu 
widzenia artysty również pierwsze. 
Ale niestety, słuchacz ma nad nami 
przewagę i powinniśmy postarać się, 
aby trafień było jak najwięcej.

Jak to zrobić? Jak spowodować, 
abyśmy mieli jak najmniej frustru-
jących doświadczeń twórczych?

Twórczość artystyczna to coś 
więcej niż natchnienie i wena. One 
są potrzebne, ale zdadzą się na nic, 
jeśli nie mamy warsztatu. Jest takie 
powiedzenie, że twórczość to „5% 
inspiration and 95% perspiration”. 
Pierwszego słowa tłumaczyć nie 
muszę, a drugie to „pocenie się”. 
Innymi słowy musimy nieźle się 
napracować, aby coś stworzyć. Ty-
czy się to artysty tak samo, jak nie 
przymierzając stolarza czy piekarza. 
Oni muszą się nauczyć swojego fa-
chu, a potem umieć tę wiedzę wy-
korzystać podczas ciężkiej pracy.

Artysta tak samo. Musi nauczyć 
się jak najwięcej. Poznać swój fach. 

Co to jest kompozycja muzycz-
na, jakie są jej podstawowe zasady, 
jakie instrumenty wykorzystujemy  

w określonych sytuacjach. Jak dźwięki 
wpływają na słuchacza, jakie muszą 
być, aby osiągnąć zamierzony cel. Co 
zrobić, aby słuchacz chciał zatańczyć 
i zaśpiewać, a co, aby chciał przytu-
lić swoją ukochaną. Jak go pobudzić,  
a jak uspokoić. Jak go zainteresować  
i „przytrzymać” przy naszej muzyce jak 
najdłużej.

Mało seksowne? Nudne? Może, 
ale będziemy poruszać się w określo-
nych konwencjach i musimy nauczyć 
się języka, którym porozumiemy się ze 
swoimi odbiorcami. A to język bardzo 
bogaty, pełen niuansów i idiomów. Ale 
też pełen stałych praw, czyli swoistej 
ortografii czy składni. Do tego rytm, 
stylizacja, czasem gwara (yo, man!), 
ekspresja, proza i poezja. Wypisz wy-
maluj tematy na maturę z polskiego. ;-)

Ci, którzy sami produkują swoją 
muzykę, mają jeszcze gorzej! Mu-
szą znać zasady aranżacji, miksu, 
używania efektów, doboru brzmień. 
Dodajmy do tego własny mastering 
i już wiemy, że nie będzie lekko.

Dopiero znając te wszystkie za-
sady, możemy zacząć siłować się  
z nimi, a nawet je zmieniać. Ale 
wiedząc co od czego zależy, będzie-
my wiedzieli, jak daleko możemy 
się posunąć, aby nie stracić kontak-
tu z odbiorcą. I tu pewnie leży nasz 
Święty Graal – na styku nudnej wie-
dzy i ekscytującej weny.

Zniechęciliście się? Całkiem nie-
potrzebnie. Zdobywanie wiedzy mu-
zycznej ma jedną wielką przewagę 
nad nauką języka polskiego czy ma-
tematyki: tę wiedzę od razu wyko-
rzystujemy i odnosimy z tego tytułu 
szybkie korzyści. Nasza muzyka robi 
się lepsza i to natychmiast. Zaczy-
namy pewniej się czuć i tym chętniej 
drążymy dalej, aby stać się jeszcze 
lepszym. A wtedy jesteśmy zarówno 
słuchalni, jak i oryginalni.

To najfajniejsza nauka, jaką 
znam.

Piotr Dygasiewicz

Teoria inżyniera 
Mamonia z „Rejsu” 
Marka Piwowskiego: 
„Proszę pana, 
ja jestem umysł 
ścisły. Mnie się 
podobają melodie, 
które już raz 
słyszałem. Po prostu. 
No... To... Poprzez... 
No reminiscencję. 
No jakże może 
podobać mi się 
piosenka, którą 
pierwszy raz słyszę”? 
(prosimy nie 
regulować 
odbiorników 
– to zdjęcie 
rzeczywiście 
jest czarno-białe)
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tylko tych piosenek, które już zna. 
Faktem jest, że tak zwany przecięt-
ny słuchacz nie poszukuje ciągle no-
wości i lubi pozostawać w swoistej 
strefie komfortu, gdzie znajdują się 
dobrze znane mu obrazy, dźwięki czy 
wrażenia. Już tak mamy – czujemy się 
bezpieczniej, gdy wokół nas wszyst-
ko jest znajome i oswojone. 

Zanim odpłyniemy zbyt dale-
ko, wróćmy do inżyniera Mamonia  
i naszych zmagań z produkcją i kom-
pozycją muzyczną. Nie wiem jak  
u Was, ale u mnie toczy się ciągła 
walka pomiędzy pragnieniem bycia 
oryginalnym i bycia słuchanym. Pod-
czas pracy nad utworem chciałbym 
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