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Odkryj w sobie wokalist!!

DVD

Sumowanie analogowe
W zasadzie wszyscy zgadzamy si! co do tego, "e stosowanie najwy"szej jako#ci przedwzmacniaczy mikrofonowych, korektorów i kompresorów
korzystnie odbija si! na rejestrowanym i nag$a#nianym sygnale, o tyle kwestia sumowania w domenie analogowej wci%" wywo$uje kontrowersje. Sprawie
tej przyjrza$ si! Stuart Bruce, a efekty jego testów i przemy#le& znajdziecie
w tym artykule i na naszym kr%"ku DVD.

A

nalog czy cyfra? To jedna
z najbardziej kontrowersyjnych (po: „jak na tym zarobić?”...) kwestii poruszanych
w kręgach osób związanych z realizacją dźwięku i temat, który
podczas mojej pracy pojawia się
praktycznie każdego dnia. Kiedy
zaczynałem karierę studyjną,
przy nagrywaniu dźwięku zwracało się uwagę głównie na jakość toru sygnałowego, czyli takie elementy jak odstęp sygnału
od szumu, charakterystyka zniekształceń różnych urządzeń taśmowych, zalety poszczególnych
modeli konsolet czy kompresorów, i na to, jakie oferują brzmienie. Obecnie działamy w domenie
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cyfrowej i wiele się nie zmieniło.
Metody pracy są bardzo podobne.
Tak samo podłączamy mikrofony
do przedwzmacniaczy, ustawiamy korekcję, kompresję i poprzez
najwyższej jakości konwertery
A/C próbujemy nagrać sygnał najlepszej jakości, korzystając z programu wielośladowego DAW.
A jednak od chwili, kiedy przeszliśmy do świata cyfrowego, zaczęła się dyskusja nad relatywnymi zaletami działania w środowisku wyłącznie analogowym bądź
wyłącznie cyfrowym.
Powodem, dla którego sprzęt
z poprzednich dekad jest obecnie tak bardzo poszukiwany, jest
to, że wiedza i doświadczenie

projektantów tych urządzeń pozwoliły im na budowanie sprzętu o cechach mających pozytywny wpływ na dźwięk, podnosząc
tym samym jego jakość. Kiedy pojawiła się zaawansowana technologia cyfrowa, wiele z tych
cech zostało zupełnie zignorowanych. Odzyskiwanie równowagi w tym zakresie zaczęło się od
pierwszych elementów w łańcuchu sygnałowym. Współcześnie
produkowane, świetnej jakości
zewnętrzne przedwzmacniacze,
korektory i kompresory pozwoliły nam na wprowadzenie do systemu sygnału najlepszego z możliwych. Następnie wielu ludzi zaczęło myśleć o tym, by zadbać

o sygnał po drugiej stronie systemu. I wtedy na rynku pojawiły
się miksery sumujące.
Ustaliliśmy już, że nikt nie
ma wątpliwości co do tego, że
pierwsze elementy toru sygnałowego powinny być jak najlepszej jakości. Pojawia się jednak
pytanie: dlaczego mamy wychodzić ze świata cyfrowego, skoro to właśnie w domenie cyfrowej końcowy produkt trafia na rynek? Odpowiedź jest prostsza niż
nam się wydaje: dlatego, że istnieją inne możliwości pozwalające kreatywnie przetworzyć
dźwięk na wiele sposobów, których nie możemy zastosować pracując w cyfrze. Nie chodzi tylko
o miksowanie – dostępne na rynku miksery sumujące różnej maści oferują znacznie więcej. Który
z nich wybrać i dlaczego? To zależy od sposobu i przebiegu naszej pracy. Wyjaśnimy to sobie
dokładniej, przyglądając się czterem 16-kanałowym urządzeniom
sumującym i możliwościom ich
wykorzystania.

Estrada i Studio • lipiec 2010

2010-06-16 08:53:44

Neve 8816

Dzi!ki zastosowaniu transformatorów Carnhill urz"dzenie oferuje brzmienie klasycznej konsolety Neve

N

eve to firma od lat uznawana za czołową w branży audio, a model 8816 jest
najlepszym przykładem zgodności tej opinii ze stanem rzeczywistym. Do dyspozycji mamy szesnaście kanałów z indywidualną regulacją poziomu, panoramy,
funkcjami wyciszenia, Solo i Cue.
Każdy kanał ma dedykowane wyjście bezpośrednie (Direct)
oraz wyjście stereo. To ostatnie
oferuje złącze insertowe, którego – podobnie jak w konsolecie
SSL X-Desk (patrz niżej) – można używać tradycyjnie lub w trybie miksu sygnału wysyłanego

z powracającym, na przykład
stosując mocną kompresję bez
utraty dynamiki oryginalnego
sygnału. W bloku wyjściowym
użyto wykonywanych na zlecenie transformatorów Carnhill,
takich, jakie znaleźć można
w dużych konsoletach studyjnych Neve. Ich konstrukcja sprawia, że nadają one charakterystyczne brzmienie Neve wszystkim dźwiękom, jakie przez nie
przejdą. Dodatkowo 8816 ma regulację szerokości bazy stereo,
co przydaje się do poszerzenia
mało przestrzennie brzmiących
miksów.

Podobnie jak w X-Desk znajdziemy tu sekcję monitoringu, pozwalającą na kontrolę dwóch zestawów monitorów, oraz stereofoniczne wejście dla zewnętrznego
sygnału (do porównania z innymi
miksami), a także wejście dla iPoda. Wszystkie wejścia liniowe, wysyłki, powroty instertów i główne symetryczne wyjścia monitorów
wyprowadzono na wielowtykach
D-Sub. Sygnał z głównego wyjścia
stereo wychodzi przez parę gniazd
XLR, a z tyłu i z przodu znajdziemy także dwa wyjścia słuchawkowe. Na tylnym panelu umiejscowiono port USB, który pozwala

Solid State Logic X-Desk
Nowy mikser analogowy SSL #"cz"cy cechy niedu$ej konsolety i sumatora

S

SL X-Desk najbardziej ze
wszystkich opisywanych
tu produktów przypomina,
zarówno z wyglądu, jak i pod
względem sposobu obsługi, typową konsoletę. Do dyspozycji otrzymujemy osiem kanałów
z tłumikami do regulacji poziomu, potencjometrami panoramy,
podwójnym torem wejściowym,
parami wejścia/wyjścia insertów
dla każdego z kanałów, powrotami stereo i sekcją monitoringu z wyborem głośników i możliwością odsłuchu sygnału z zewnętrznego źródła. Wszystkie
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wejścia i wyjścia obsługiwane
są przez złącza D-Sub umieszczone na tylnym panelu. Z tyłu
znajdziemy też gniazda XLR
służące do podłączenia monitorów. Dla każdego z kanałów
mamy wysyłki i powroty insertów, a także wyjście bezpośrednie (Direct), skąd sygnał można
podać z powrotem do programu
wielośladowego.
Na sumie również znajdziemy
punkt insert, który można wykorzystać tradycyjnie lub, po
wciśnięciu przycisku SIGMA,
zsumować sygnał wracający

z insertu z sygnałem wysyłanym. Dwa wejścia każdego z kanałów można wykorzystać dwojako. Po pierwsze można zamiennie wybrać źródło dźwięku
z obu wejść dla kanału lub, po
wciśnięciu przycisku ALT, włączyć sygnał z wejścia pomocniczego na szynę stereo, jednocześnie podając sygnał z wejścia
podstawowego dla kanału. Jeśli
sygnał z szyny przełączymy na
sumę, uzyskamy dostęp do szesnastu kanałów wejściowych,
z kontrolą poziomu i panoramy
dla każdego z nich.

połączyć konsoletę z komputerem
i zapisać ustawienia całego systemu, by móc później do nich wrócić.
Konsoleta ma dodatkową szynę
stereo, umożliwiającą podłączenie
dodatkowego modułu 8816, co daje
dostęp do kolejnych 16 kanałów,
z możliwością zapisu wszystkich
ustawień. Do urządzenia dostępny jest też panel sterujący wyposażony w 18 suwaków. Wszystko to
tworzy świetny zestaw, który można dopasować do większości konfiguracji studyjnych.

JEDNYM ZDANIEM
Klasyczne brzmienie Neve i kilka dodatków
w postaci regulowanej szerokości bazy
stereo, wyjścia dla dwóch zestawów
monitorów i portu USB do zapisu ustawień.

Tak jak wspomnieliśmy w naszym teście (EiS 03/2010), X-Desk
zapewnia świetną jakość dźwięku, ale na tym nie kończą się jego
możliwości. Jeśli ktoś chce, może
rozbudować studyjny zestaw o kolejny, identyczny moduł lub SSL
X-Rack i tym samym uzyskać dostęp do większej liczby wejść do
sumowania lub nagrywania, tworząc centralny element naszego
studia.

JEDNYM ZDANIEM
X-Desk to znacznie więcej niż mikser
sumujący – to urządzenie, które oferuje
zaawansowane możliwości konfiguracji
i pozwalające na dalszą rozbudowę
o moduły z serii X.
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TL Audio Ebony A4

TL Audio A4 jest jedynym spo%ród opisywanych tu urz"dze&, które wyposa$one jest w blok lampowy

M

iksera firmy TL Audio
wręcz nie wypada nazwać zwykłym sumatorem.
Dostęp do szesnastu wejść uzyskujemy przez gniazda TRS lub złącza D-Sub. Możliwość przełączenia czułości na wejściach między
+4 dBV a -10 dBu oraz regulacja
panoramy dla każdego z kanałów
pozwalają na dużą elastyczność
w wykorzystaniu urządzenia.
Do tego dochodzi kontrola poziomu na sumie i symetryczne gniazdo insertowe. Sygnał na wyjściu

dostępny jest poprzez parę gniazd
XLR, a wyjścia instertów wyprowadzono na złączach TRS. Na wyjściu A4 znajduje się układ lampowy, który można włączyć lub wyłączyć z poziomu panelu przedniego.
Po podłączeniu A4 przepuściłem
przez niego nagranie. Rezultaty
były interesujące, mikser doskonale radzi sobie z poziomami, świetnie reaguje na transjenty i zapewnia bardzo szeroko brzmiący sygnał na sumie. Po aktywacji
układu lampowego okazało się

jednak, że z jędrnego brzmienia
wyszła miękka papka. Przy minimalnym ustawieniu parametru DRIVE wciąż było słychać zbyt
duże przesterowanie. Szybko doszedłem do wniosku, że ustawiłem
zbyt wysoki poziom na wejściu dla
układu lampowego. Po redukcji poziomu o dobre 6 dB lampy nareszcie mogły złapać oddech i brzmienie nabrało sensu. Mimo to jednak
nie przekonałem się do części lampowej. Finalne brzmienie „bez lampy” jest naprawdę bardzo dobre,

SPL MixDream

Urz"dzenie, które sw" funkcjonalno%ci" potwierdza korzystn" opini! o firmie SPL

W

MixDream od razu rzuca się
w oczy to, że urządzenie nie
ma bezpośredniego wyjścia
do monitoringu ani regulacji panoramy w torze sygnałowym. Biorąc
to pod uwagę należałoby nazwać
ten sprzęt wzmacniaczem sumującym, ale jest w nim kilka rzeczy,
które czynią z MixDream coś więcej niż proste narzędzie do finalnego
zgrywania miksów. Jak reszta opisywanych urządzeń, ma wejścia i wyjścia na złączach D-Sub, lecz wyjścia
master dostępne są za pośrednictwem złączy XLR.
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Mamy tu 16 wejść w postaci
ośmiu par stereo, 16 punktów instertowych, 16 wyjść bezpośrednich (Direct), a także insert stereo
na wyjściu głównym. Każdy kanał
ma przełącznik trybu Insert (in/
out), który obsługuje także funkcję wyciszenia miksu. Dodatkowo
na sumie znajdziemy stereofoniczny ekspander oraz limiter.
Wysyłkę na torze głównego miksu również wyposażono w wejście insertowe z regulacją poziomu wysyłki, można zatem korzystać z ulubionego kompresora lub

łańcucha efektów, kontrolując przy
tym poziomy. Urządzenie wyposażono też w gałkę regulacji poziomu wyjściowego i przełącznik
włączający w tor sygnału transformatory Lundahl (jeśli ktoś poszukuje specyficznych efektów
brzmieniowych).
MixDream świetnie reaguje na
transjenty, ma doskonałą charakterystykę dynamiczną i między innymi dzięki zasilaniu
układów napięciem 60 V pracuje w zakresie pasma od 1 Hz do
220 kHz.

i niech tak zostanie. Nawet jednak,
gdy nie chcemy przepuszczać finalnego miksu przez blok lampowy,
zawsze można użyć go do wzbogacenia brzmienia pojedynczych ścieżek, dodając im odrobinę piasku.
TLA A4 to bardzo dobry, przyjazny w obsłudze sumator, będący
całkiem sensownym rozwiązaniem,
szczególnie w kontekście jego ceny,
niższej niż w przypadku pozostałych, omawianych tu urządzeń.

JEDNYM ZDANIEM
TLA A4 to prosty, atrakcyjny cenowo
mikser sumujący z dodanym blokiem
lampowym.

Brzmienie jest po prostu fantastyczne – w trybie bez aktywnych
transformatorów klarowność
i przezroczystość zsumowanego
sygnału zapiera dech w piersiach
wyrazistością szczegółów. Przy
uruchomionym układzie transformatorów detaliczność pozostaje,
ale brzmienie staje się cieplejsze
i bardziej atrakcyjne. MixDream
to najlepsze potwierdzenie reputacji firmy SLP w świecie proaudio.

JEDNYM ZDANIEM
SPL MixDream to strzał w dziesiątkę, jeśli
chodzi o zakres dynamiczny, klarowność
sygnału i możliwości połączeń.
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Okablowanie
Jak mo!na zauwa!y" w opisach
sprz#tu, miksery sumuj$ce maj$
ponadstandardow$ liczb# wej%"
i wyj%", zazwyczaj wyprowadzonych na wielowtykach typu D-Sub.
Dobre kable D-Sub ze z&$czami
XLR i TRS mo!na dzi% dosta" za
stosunkowo niewielkie pieni$dze, wi#c koszt okablowania nie
powinien by" wysoki. Najlepszym
wyj%ciem b#dzie bezpo%rednie
pod&$czenie posiadanego sprz#tu
do wej%" i wyj%" miksera sumuj$cego (D-Sub/D-Sub), jednak
zachowanie takiej struktury
w naszym studiu mo!e ograniczy"
funkcjonalno%" posiadanej aparatury. Optymalnym rozwi$zaniem
jest wi#c kupno krosownic TT,
które pod&$cza si# do z&$czy
D-Sub, ca&y czas maj$c dost#p do
znajduj$cych si# w nich standardowych gniazd XLR i TRS. Dzi#ki
temu mamy pod r#k$ wszystkie
tory wej%cia i wyj%cia naszego
studia u&o!one w kilku rz#dach na
panelu krosownicy, co przek&ada
si# na szybki dost#p do ca&ego
sprz#tu.
Przez dwurz#dow$, 48 punktow$
krosownic# w ustawieniu wspó&dzielonym uzyskujemy dost#p do
16 wyj%" i wej%" z programu wielo%ladowego, 16 wej%" do miksera
sumuj$cego, 16 wyj%" bezpo%rednich i 16 punktów insertowych.
Wspó&dzielenie oznacza w tym
przypadku to, !e wyj%cia ulokowane w górnym rz#dzie s$ bezpo%rednio po&$czone z wej%ciami do
wielo%ladu DAW z dolnej cz#%ci
krosownicy, dopóki sami nie
zdecydujemy si# na zastosowanie
innego sposobu przekierowania.
Kiedy do&o!ysz kolejne dwa rz#dy,
wtedy mo!esz po&$czy" wszystkie
wyj%cia stereo i powroty z miksera sumuj$cego i zostanie jeszcze
sporo miejsca do pod&$czenia
innego sprz#tu, np. takiego jak
syntezatory. Wykorzystanie krosownicy w trybie wspó&dzielonym
pozwala na swobod# dzia&ania bez
konieczno%ci stosowania dodatkowych kabli, a przy tym zawsze
masz mo!liwo%" stworzenia
dowolnie innej konfiguracji, tak
jak przy korzystaniu z konsolety
wielkoformatowej w profesjonalnym studiu.
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Nie tylko miksowanie
W miksowaniu sumuj"cym chodzi o co% wi!cej ni$ tylko o zwyk#e ustalenie poziomów z wykorzystaniem kolejnego urz"dzenia

J

edną z największych zalet
współczesnej technologii studyjnej jest to, że możemy korzystać zarówno z efektów analogowych, jak i cyfrowych. A jak
to wygląda w praktyce, jeśli
chcesz np. przetworzyć pętlę perkusyjną za pomocą podłogowego efektu distortion? Każdy ślad,
który wypuścisz na zewnątrz
komputera, wraca do niego
z opóźnieniem, a nawet kilka
próbek różnicy może sprawiać
niebywałe problemy fazowe, które trzeba jakoś skorygować. Poza
tym nie sposób poznać wyniku
działania jakiegoś efektu, dopóki
nie przetworzymy takiej ścieżki.
Tutaj przyda się każdy z opisywanych mikserów sumujących.

Powrót do wyj%cia

Zarówno X-Desk, jak i Neve
wyposażono w szyny wysyłkowe, więc możesz przesłać sygnał do dowolnego urządzenia
zewnętrznego i ponownie podać go na wejście lub dedykowany powrót efektowy. Następnie
na wyjściu stereo można ustalić dowolne proporcje pomiędzy
sygnałem oryginalnym i sygnałem z efektami (np. pod kątem
kompresji równoległej), a następnie nagrać ścieżkę w programie wielośladowym (pod postacią stemu). Pomiędzy sygnałem
oryginalnym a przetworzonym
nie będzie opóźnienia, ponieważ

w świecie analogowym, dodając przy tym ulubionej korekcji
i kompresji. Przy osobnej regulacji poziomu i panoramy dla kanałów, jakie mamy w Neve i SSL,
nie będzie to trudnym zadaniem.
Podobnie można zrobić w TL
Audio i SPL, z tą różnicą, że poziomy i panoramę trzeba kontrolować z pozycji naszego programu wielościeżkowego.

NA DVD
Na p&ycie znajdziesz nagranie
demonstruj$ce ró!nice w wynikowym dzia&aniu poszczególnych urz$dze'. Aby test by& jak najbardziej
wiarygodny, korzystaj$c z sygna&u
testowego podanego z wielo%ladu
na ka!dy z kana&ów ustawi&em na
nich poziomy maksymalne 0,2 dB.
Nast#pnie przepu%ci&em stemy stereo (b#bny, instrumenty perkusyjne,
bas, gitar#, harf#, smyczki, klawisze
i %cie!ki ambientowe) przez ka!de
z urz$dze', nagrywaj$c d(wi#k
z wyj%cia stereo do programu wielo%ladowego. Podczas testu d(wi#ki
nie by&y w !aden inny sposób przetwarzane, wi#c wszelkie ró!nice
w nagraniach wynikaj$ z innego
brzmienia ka!dego z sumatorów.
Oryginalna sesja mia&a parametry
48 kHz/24 bity, wi#c w takiej rozdzielczo%ci s$ tak!e zgrania. Na p&ycie
znajduje si# te! miks zgrany na drodze cyfrowej (Heist Digi Bounce.aif).
Najlepszym sposobem porównania
b#dzie zaimportowanie miksów
do sekwencera, ustawienie ich na
osobnych %cie!kach i ods&uchiwanie
ka!dej osobno przez w&$czenie funkcji Solo [do&$czamy te! tak stworzon$
sesj# w programie Reaper, któr$
razem z plikami nale!y umie%ci"
w tym samym katalogu na dysku
twardym; klikaj$c w trakcie odtwarzania przyciski Solo z wci%ni#tymi
klawiszami Ctrl+Alt aktywujemy
funckj# Solo-In-Place, dzi#ki której w danej chwili b#dzie gra&a
tylko wybrany %lad – przyp. red.].
Osobi%cie wol# miksy analogowe
od oryginalnej, cyfrowej wersji.
D(wi#ki brzmi$ bardziej naturalnie,
przestrzennie i z wi#ksz$ g&#bi$, za%
w przypadku miksu z SPL – tak!e
odrobin# szerzej. S$ to niewielkie
ró!nice, ale o to w&a%nie chodzi
w miksowaniu, gdzie liczy si# wszystko, co sprawi, !e wynik ko'cowy
b#dzie lepszy. Do wychwycenia
subtelno%ci potrzebny b#dzie dobrej
klasy interfejs audio oraz przyzwoite
monitory. Przydadz$ si# te! wysokiej
klasy s&uchawki.

wszystko dzieje się w domenie
analogowej.
Wykorzystując SPL i TL Audio
można działać podobnie – wysyłając sygnał z wyjścia programu DAW do efektu, korzystając
z toru wysyłki. Ponieważ ścieżki wracają przez mikser sumujący analogowo, nie ma kłopotów z latencją. W SSL, Neve i SPL
można nawet przesłać wszystko
z powrotem przez wyjścia bezpośrednie, więc jest możliwość późniejszego ustawienia poziomów
między sygnałem oryginalnym
i przetworzonym.
Załóżmy teraz sytuację, że
chcesz spróbować miksu ścieżek perkusji w świecie analogowym. Mając do dyspozycji SSL
lub SPL możesz wysłać ścieżki bębnów na osobne kanały, zastosować korekcję i kompresję,
korzystając z punktów instertowych, i nagrać rezultat w postaci miksu stereo lub pojedynczych śladów poprzez indywidualne wyjścia. Z kolei w Neve i TL
Audio możesz przekierować sygnały z programu wielośladowego bezpośrednio do korektora i kompresora, a następnie do
sumatora, co daje podobne możliwości. Partie chórków i smyczków mogą zajmować sporo kanałów miksera i często dobrze
jest połączyć je w jedną ścieżkę.
Mając na podorędziu mikser sumujący, łatwo takie ślady zgrać

Mikser sumujący to nie tylko
sprzęt, który wykorzystujemy do
finalnego miksu. Każde z opisywanych urządzeń zapewnia fantastyczne, a przy tym odmienne
brzmienie. To, które z urządzeń
będzie dla nas właściwe, zależy od sposobu naszej pracy i preferencji. Jeśli często zgrywasz
ślady i przetwarzasz je w świecie analogowym, dobrym wyborem będą SSL X-Desk i Neve.
Jeżeli chodzi o zwykłe sumowanie, wówczas sprawdzą się modele SPL i TL Audio. SPL jest bez
wątpienia najlepiej brzmiącym
mikserem sumującym, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę ceny,
TL Audio też nikogo nie rozczaruje. Mikser sumujący i krosownica, to urządzenia, dzięki którym mamy więcej możliwości
działania w studiu i na pewno
będziemy pracować o wiele wydajniej. EiiS

SSL X-Desk

TL Audio Ebony A4 SPL MixDream
Najlepszy do... bezpo%redniego sumowania. Minimalne mo$liwo%ci konfiguracji, ale dobrze
oddaje transjenty i ma lampowy
blok master.

Najlepszy do... zgrywania.
Klarowno%', doskona#a dynamika i opcje poprawy obrazu stereo czyni" z tego urz"dzenia wymarzone narz!dzie
do pracy.

Cena: 9.900 zł
Gdzie kupić: AudioTech

Cena: 4.700 zł
Gdzie kupić: AudioTech

Cena: 11.976 zł
Gdzie kupić: MusicToolz

www.solid-state-logic.com
www.audiotechpro.pl

www.tlaudio.co.uk
www.audiotechpro.pl

www.spl.info
www.musictoolz.pl

Podsumowuj$c
sumowanie

Wnioski ko!cowe...

Neve 8816

Najlepszy do... zgrywania
i miksowania. W torze sygna#owym znajduj" si! transformatory Carnhill.

Cena: 10.451 zł
Gdzie kupić: MBS, MusicToolz
www.ams-neve.com
www.mbspro.com.pl
www.musictoolz.pl
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Najlepszy do... przesy#ania stemów. X-Desk oferuje ca#" gam!
wysy#ek i powrotów, wyj%cia
bezpo%rednie i du$o mo$liwo%ci
konfiguracji.
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