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Wstęp
Ostatnie lata uwidaczniają proces wielkiej i wszechogarniającej ewolucji technologicznej zastosowań komputera i informatyki w wielu dziedzinach ludzkiego życia, co bezpośrednio wiąże się z nowymi problemami wywołanymi zastosowaniem komputera w muzyce i dziedzinach pokrewnych. Zjawiska te dotyczą
także realizacji nagrań i technicznych aspektów wykorzystania komputera przez
producenta muzycznego – obszarów, które szczególnie interesują autora niniejszej książki, stąd podkreśla on znaczenie wykorzystania komputera jako głównego
narzędzia w nowoczesnej produkcji muzycznej i realizacji nagrań.
Na początku należy przybliżyć osobę producenta muzycznego, odpowiedzialnego
za całokształt nagrania muzycznego lub spektaklu.
„Do zadań producenta muzycznego należy:
− często wybór, interpretacja i aranżacja utworów muzycznych,
− często wybór muzyków i solistów do projektu,
− nadzór nad nagraniem lub wykonaniem,
− często wybór i współpraca z reżyserem lub realizatorem dźwięku,
− scalanie w jeden twór odrębnie nagranych partii, ścieżek dźwiękowych czy
solowych wykonań,
− nadzór nad masteringiem utworów1.”
„W przypadku muzyki elektronicznej, oraz muzyki pop pojęcie producenta najczęściej kryje za sobą całościowe wyprodukowanie utworu, od pierwszej nuty, poprzez
kompozycję, aranżację, miks aż po finalny mastering. Pojęcie prawie nieznane w muzyce poważnej, gdzie tę rolę pełni reżyser dźwięku2.”
Należy zdać sobie sprawę, że dzisiejszy producent muzyczny coraz częściej jest
jednocześnie kompozytorem, aranżerem i realizatorem nagrań muzycznych, zatem
jego wiedza jest szersza niż ramy klasycznego przygotowania muzycznego, wkraczając
na grunt informatyki, techniki, produkcji nagraniowej, kompozycji czy aranżacji.
1 Cyt. http://pl.wikipedia.org/wiki/Producent_muzyczny, dostęp dn. 22.06.2012; por. W. Panek,
Encyklopedia muzyki rozrywkowej, Świat Książki, Warszawa 2000, s. 281-282.
2 Tamże.
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Autor książki, świadomy niedostatku fachowej literatury dotyczącej związków techniki, informatyki, muzyki i produkcji muzycznej, stawia sobie za cel ukazanie komputera
jako głównego narzędzia, dzięki któremu użytkownik uzyska wiedzę na temat możliwości zarejestrowania materiału i jego późniejszej obróbki oraz wydania materiału w postaci cyfrowego pliku w formacie audio. Temat poruszony w niniejszej książce wydaje się
ważny, interesujący i aktualny, ponieważ łączy dziedziny specjalistyczne: informatykę,
realizację nagrań, produkcję muzyczną oraz techniczne aspekty związane z prawidłowym połączeniem poszczególnych elementów toru fonicznego w całość, obejmującą
wszelkie elementy jego budowy, włączając w to oprogramowanie komputerowe, karty
muzyczne, sprzęt rozszerzający, kable i urządzenia elektroakustyczne.
Dogłębna znajomość wymienionych dziedzin jest dziś nieodzowna dla producenta
muzycznego i realizatora nagrań. Dodatkowa wiedza z zakresu wykorzystania komputera w tworzeniu muzyki niewątpliwie wpływa na ich wszechstronność i wzbogaca
warsztat pracy, co nie pozostaje bez wpływu na wysoką jakość rezultatów.
Autor niniejszej książki żywi nadzieję, że praca ta wpłynie na wzrost świadomości
wykorzystania komputera wśród realizatorów nagrań i producentów muzycznych w zakresie tworzenia dzieła muzycznego w procesie nagrania. Dzięki temu główny zamysł
kompozytorski i sztuka tworzenia nagrań dźwiękowych, w kontakcie z najnowszą dostępną technologią, umożliwią uzyskanie rezultatów w postaci znakomitych nagrań.
Dostępność bardzo bogatej literatury dotyczącej nagrywania i przetwarzania głosu
ludzkiego spowodowała, że pominięto realizację wokalu. Natomiast nagranie instrumentów tradycyjnych jest znacznie trudniejsze od rejestracji głosu i wymaga większych umiejętności od realizatora nagrań. Również brak literatury dotyczącej tego
tematu spowodował, że skoncentrowano się na zagadnieniu nagrywania wybranych
instrumentów akustycznych w dużej mierze na podstawie doświadczenia własnego.
Problematyka realizacji nagrań przestrzennych oparta została na niewielkiej liczbie
pozycji książkowych. Luka w tym zakresie wskazuje, że kwestia nagrań przestrzennych
wymaga głębszego eksplorowania w celu dokładniejszego zbadania problemu, jak
również jego zrozumienia.
Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tej książki (często poświęcając swój cenny czas) oraz umożliwili jej wydanie. Było
to dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem.
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Introduction
The outcome of the last few years has shown by an unbelievable and sudden huge
and all-embracing process of technological evolution on the field of computer usage and
IT in the majority of human life surfaces, which directly is connected with new problems evoked by the usage of computer in the generally known music and similar spheres.
The influence of those processes concern also sound-setting and technical aspects of
computer usage in music production – the domains which are especially interesting for
the author of present book. Therefore, the author of this work wants to emphasize the
meaning of computer usage, as a dominant tool in the modern music production and
sound-setting, which can be used by music producers and sound-setters.
At the beginning we need to introduce the music producer person who
is responsible for the entirety of a music piece or spectacle.
“The tasks of a music producer are:
−

often choice, interpretation and music piece arrangement,

−

often selection of musicians and soloists for the project,

−

supervision on the record or performance,

−

often choice and cooperation with the director or sound-setter,

−

merging separately recorded parts, sound tracks or solo performances into .
one piece,

−

supervision on pieces mastering3.”

“In case of electronic and pop music the term of a producer most frequently conceals overall music production, from the first note through composition, arrangement, mix till final mastering. Term nearly unknown in serious music where this role
is fulfilled by sound-setter4.”
It is necessary to realize, that today’s music producers combine the function
of composers, arrangers, sound-setters and a music recorder. Hence, his knowledge
transcends the frames of classical preparation in the field of sound-setting, entering
the domain of IT, technology, record production, composition, arrangement.
3 Cyt. http://pl.wikipedia.org/wiki/Producent_muzyczny, dostęp dn. 22.06.2012; por. W. Panek,
Encyklopedia muzyki rozrywkowej, Świat Książki, Warszawa 2000, s. 281-282.
4 Tamże.
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The author of the book, aware of the shortage of professional literature concerning connections between IT, technology and music production sets himself
a task of showing computer as the general medium, through which a user will own
knowledge concerning the possibilities of registering material together with further
engineering and publishing the material in the form of audio CD. Thus, the topic
which was touched in this book seems to be really important, interesting and up-todate, because it connects expert domains in entirety including: IT, recording, soundsetting, music production and all technical aspects related to accurate connection of
particular audio course elements in wholeness.
Today thorough knowledge of the domains mentioned above is really needed
for every music producer and sound-setter because additional knowledge from the
field of computer usage in musical domains undoubtedly expands their versatility
and workshop, not remaining without an impact on the high quality of the results.
The author of this book hopes, that this work will influence the growth of awareness of using computer among sound-setters and music producers on the ground of
musical creation in the field of musical composition done during recording; thanks to
the main composition intention and the art of creating sound records encountering
the newest available technology will enable achieving great results in the form of
audio CD which have been unavailable till now.
The reason why the author skipped vocal realization was existence of a wide range
of literature concerning recording and editing human voice. On the other hand recording traditional instruments is even more difficult than recording voices. It requires
more skills from the sound engineer. Shortage of professional literature made the author concentrate on the issue of recording selected acoustic instruments using his own
experience. Problematic aspects of realizing surround records were based on only few
books because of their shortage. A hole in this area shows that surround recording issue needs deeper exploration in order to more accurate understanding of it.
I would like to thank heartily everybody who made it real to create this book,
who spent their precious time, and who gave possibility to release it which was very
crucial for me.
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Rozdział 1

KOMPUTER W STUDIU NAGRAŃ – INFORMACJE
PODSTAWOWE
1.1. Wybrane elementy budowy komputera
1.1.1. Dysk twardy
Twardy dysk HDD (ang. Hard Disk Drive) przechowuje wszystkie dane, takie jak:
system operacyjny, zainstalowane programy, sample, efekty, dokumenty oraz inne
oprogramowania. Jest urządzeniem mechanicznym, w którym znajdują się wirujące
talerze napędzane silnikiem elektrycznym. To element komputera podatny na awarię
w razie upadku. Warto, aby dysk twardy producenta muzycznego był szybki i odpowiednio pojemny, zależnie od zastosowań.
Dysk twardy dla osoby, która wyłącznie tworzy kompozycje i aranżacje za pomocą
instrumentów wirtualnych i wirtualnych efektów powinien być możliwie jak największy, ponieważ próbki takich instrumentów zajmują dużą pojemność dyskową (np. jeden wirtualny instrument – wirtualna orkiestra symfoniczna firmy East – West zajmuje ponad 194 GB). Należy jednak pamiętać, że liczba wirtualnych instrumentów jest
zależna tylko od zapotrzebowania użytkownika. Dysk twardy dla osób, które zajmują
się nagrywaniem instrumentów akustycznych może być o wiele mniejszy i np. może
mieć pojemność 250 GB.
Dostępne dyski twarde oferują następujące prędkości wirujących talerzy: 5400
obr./min, 7200 obr./min, 10 000 obr./min. Wymienione prędkości przekładają się
na szybkość operacji wykonywanych w komputerze. Najlepszym wyborem (biorąc
pod uwagę wydajność i cenę) jest dysk, którego talerze obracają się z prędkością 7200
obr./min1. Dysk o mniejszej prędkości jest zbyt wolny i wszystkie operacje związane
z wczytywaniem zarejestrowanych śladów lub sampli instrumentów trwają o wiele
dłużej. Natomiast dysk, którego prędkość wynosi 10 000 obr./min. może okazać się
zbyt drogi dla osób, które nie zajmują się produkcją muzyczną zawodowo2.
1 W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a wydajność, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000, s. 191-206.
2 B. Danowski, A. Pyrchla, ABC sam składam komputer, wydanie czwarte, Helion, Gliwice 2010,
s. 27-28; C. Truesdell, Mastering. Digital Audio Production The Professional Music Workflow with
Mac OS X, Wiley Publishing Inc., Indianapolis, Indiana 2007, s. 12-13.
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Należy mieć na uwadze, że dyski twarde wyposażone są w pamięć cache, zwaną
także podręczną bądź buforową. Jej zadaniem jest tzw. przyspieszenie, które polega
na szybszym uruchamianiu programów, w których aktualnie pracujemy. Pamięć
cache przyspiesza dostęp do danych oraz aplikacji używanych wcześniej i aktualnie poprzez zniwelowanie przerw w przesyłaniu danych. Dzięki temu proces zapisu
i odczytu danych jest szybszy. Im większa pojemność pamięci cache, tym procesy muzyczne i aplikacje uruchamiają się szybciej3.

Ryc. 1. Dysk twardy firmy Western Digital z ruchomymi elementami
Fig. 1. Western Digital hard driver with movable elements

Istnieją również dyski twarde SSD (ang. Solid State Drive). Są one o wiele szybsze
od dysków tradycyjnych i bardziej niezawodne. W swojej budowie nie zawierają elementów ruchomych, takich jak talerze i silniki, lecz elektroniczne układy pamięciowe
(podobne do tych z pendrive’ów). Ze względu na wysoką cenę, są jednak rzadziej
wykorzystywane w produkcji muzycznej.

3 J. Pivovarnick, CD-ROM nie tylko dla orłów, INTERSOFTLAND, Warszawa 1994, s. 24.
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Ryc. 2. Dysk twardy SanDisk pozbawiony elementów ruchomych, takich jak talerze i głowica
Fig. 2. SanDisk hard drive without movable elements as plates and head

Istnieją również produkty z serii dysków twardych, które są urządzeniami hybrydowymi SSHD (ang. Solid State Hybrid Drive) lub H-HDD (ang. Hybrid Hard Disk Drive).
Wyposażone są one w wirujące talerze i głowicę (jak tradycyjny dysk twardy HDD)
oraz elementy pamięciowe w postaci specjalnych układów elektronicznych.
Wspomniane dyski, łącząc w sobie wyżej wymienione technologie, umożliwiają
szybkie włączanie komputera i poszczególnych, najczęściej użytkowanych aplikacji.
Są o wiele tańsze od dysku SSD, natomiast droższe od narzędzia tradycyjnego (przy
zachowaniu rozwagi w porównaniu ceny do jakości obu urządzeń).
Warto zwrócić uwagę na możliwość wykorzystywania kilku dysków twardych
w komputerach stacjonarnych oraz dwóch dysków w wybranych laptopach. Wykorzystanie dwóch dysków: SSD i HDD pozwala na szybkie uruchamianie programów
komputerowych zainstalowanych na dysku SSD oraz umożliwia gromadzenie dużych
ilości danych na dysku HDD.
1.1.2. Karta muzyczna
Karta muzyczna zostanie w tym rozdziale omówiona najszerzej, gdyż jest najważniejszym elementem budowy komputera o przeznaczeniu muzycznym. Łączy
ona wszystkie elementy toru fonicznego: mikrofony, instrumenty, głośniki, efekty
zewnętrzne i efekty wirtualne. Pozwala na jednoczesne nagrywanie ścieżek przy
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odsłuchiwaniu innych (ang. full duplex), co jest istotne w nagraniach wielościeżkowych. Należy wspomnieć, że karty muzyczne standardowo montowane w płycie
głównej komputera (tzw. zintegrowane) są niewystarczające w produkcji muzycznej,
ponieważ nie umożliwiają funkcji nagrań muzycznych w najwyższej jakości.
Cały tor foniczny, zarówno cyfrowy, jak i analogowy, uzależniony jest od jakości
karty muzycznej, stąd zaleca się używanie zewnętrznej karty muzycznej. Takie podłączenie urządzenia niweluje wpływ zakłóceń wywoływanych pracą komputera. Karty muzyczne oferują wiele różnych rozwiązań połączeniowych z komputerem. Karty
amatorskie zazwyczaj montowane są wewnątrz komputera jako urządzenia rozszerzające. Mają one wady, których efektem jest m.in. wprowadzanie do nagrania niechcianego szumu. Karty półprofesjonalne, przeznaczone do domowego studia nagrań
(ang. Home recording), zazwyczaj podłączone są do komputera przez port USB. Złącze
USB (ang. Universal Serial Bus) umożliwia jednoczesne nagrywanie kilku instrumentów akustycznych. Nie pozwala jednak na tak szybką i pojemną transmisję, jak złącze
Fire–wire. Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku portów USB istnieją trzy różne
prędkości maksymalnego przesyłania danych: dotyczy to gniazd USB w standardzie
1.0 (1.1) – prędkość do 12 Mbit/s (1,5 MB/s), 2.0 – prędkość do 480 Mbit/s (60 MB/s)
oraz 3.0 – prędkość do 5 Gbit/s (640 MB/s).

Ryc. 3. Półprofesjonalna karta studyjna Tascam US-144mkII łączona z komputerem za pomocą
złącza USB
Fig. 3. Half-professional studio card Tascam US-144mkII connected to the PC with USB connector
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Ryc. 4. Karta studyjna Edirol UA-101 łączona z komputerem za pomocą złącza USB
Fig. 4. Edirol UA-101 studio card connected to the PC with USB connector

Ryc. 5. Karta studyjna Tascam US-1800 łączona z komputerem za pomocą złącza USB
Fig. 5. Tascam US-1800 studio card connected to the PC with USB connector

Ryc. 6. Karta studyjna RME Fireface UC łączona z komputerem za pomocą złącza USB
Fig. 6. RME Fireface UC studio card connected to the PC with USB connector

21

22

Rozdział 1. Komputer w studiu nagrań – informacje podstawowe

Ryc. 7. Wtyki i gniazda USB
Fig. 7. Plugs and USB Inputs

W złącza Fire–wire (IEEE 1394) wyposażone są w karty o profesjonalnych zastosowaniach muzycznych. Złącza te są znacznie szybsze i wydajniejsze w transmisji danych dźwiękowych niż wspomniane USB, przez co umożliwiają nagrywanie nawet na
kilkudziesięciu ścieżkach jednocześnie. Dodatkowo złącze Fire–wire 6-pinowe jest
gniazdem zasilającym, w przeciwieństwie do połączenia 4-pinowego. Pozwala to na zasilanie sprzętu elektronicznego bez dodatkowego podłączania urządzenia do prądu.

Ryc. 8. Profesjonalna karta studyjna M-AUDIO ProFire 2626 łączona z komputerem za pomocą
złącza Fire–wire
Fig. 8. Professional M-AUDIO ProFire 2626 studio card connected to the PC with Fire–wire connector
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Ryc. 9. Karta studyjna RME Fireface 800 łączona z komputerem za pomocą złącza Fire–wire
Fig. 9. RME Fireface 800 studio card connected to the PC with Fire–wire connector

Ryc. 10. Karta studyjna Edirol FA-66 łączona z komputerem za pomocą złącza Fire–wire
Fig. 10. 		 Edirol FA-66 studio card connected to the PC with Fire–wire connector

Ryc. 11. Karta studyjna Motu Ultra Lite łączona z komputerem za pomocą złącza Fire–wire
Fig. 11. 		 Motu UltraLite studio card connected to the PC with Fire–wire connector
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a)

b)

c)
Ryc. 12. Wtyki i gniazda Fire-wire: a) 6-pinowe i 4-pinowe, b) 6-pinowe, c) 4-pinowe
Fig. 12. Plugs and sockets: a) 6-pinned and 4-pinned Fire-wire input, b) 6-pinned Fire-wire input,
c) 4-pinned Fire-wire input

Innym profesjonalnym rozwiązaniem stosowanym przez producentów jest praca
z zewnętrzną kartą muzyczną – tzw. adapterem umieszczanym wewnątrz komputera
w gnieździe rozszerzeń. Kartę z adapterem łączy się za pomocą specjalnego kabla.

Ryc. 13. Profesjonalna karta studyjna M-AUDIO Delta 1010 łączona z komputerem za pomocą
adaptera
Fig. 13. Professional M-AUDIO Delta 1010 studio card connected to the PC with the adapter
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Ryc. 14. Karta studyjna E-MU 1616m łączona z komputerem za pomocą adaptera
Fig. 14. 		 E-MU 1616m studio card connected to the PC with the adapter

Ryc. 15. Karta studyjna ESI ESP1010e łączona z komputerem za pomocą adaptera
Fig. 15. ESI ESP1010e studio card connected to the PC with the adapter

Ryc. 16. Karta studyjna Motu 2408mk3 łączona z komputerem za pomocą adaptera
Fig. 16. Motu 2408mk3 studio card connected to the PC with the adapter
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Od jakości karty muzycznej i jej ustawień zależna jest całkowita latencja (opóźnienie) w nagraniach. Im lepsza karta muzyczna, tym opóźnienia są mniejsze,
a jakość próbkowania muzyki znacznie się zwiększa. To istotne przy zastosowaniach
zaawansowanych, gdzie nagrania wykonuje się w jakości wyższej niż jakość standardowej płyty audio CD. Należy jednak pamiętać, że w przypadku stosowania instrumentów wirtualnych i wirtualnych efektów muzycznych, typ połączenia karty
z komputerem nie ma żadnego wpływu na jakość nagrania.
Wybierając kartę muzyczną warto kierować się jej przeznaczeniem (studio domowe, studio półprofesjonalne czy profesjonalne) i od tego uzależnić typ połączenia
z komputerem. Ważne jest też zapotrzebowanie na liczbę wejść, co bezpośrednio wiąże się z ilością jednocześnie nagrywanych instrumentów – ten wybór często uzależniony jest od wielkości lub ilości pomieszczeń przeznaczonych do nagrań muzycznych.
Ostatnim czynnikiem, który należy uwzględnić, jest jakość kart półprofesjonalnych
i profesjonalnych. Karty muzyczne używane do nagrań w szkołach, w instytucjach kultury, w domowych studiach nagrań nie muszą mieć najwyższych parametrów jakości
nagrań. Do tych celów wystarczające są tzw. karty półprofesjonalne. Najwyższymi
parametrami powinny odznaczać się karty używane w zaawansowanej produkcji muzycznej, wydawniczej i w telewizji (do stosowania przestrzennych efektów impulsowych przy udźwiękowieniu filmów).
1.1.3. Karta graficzna i monitor
Karta graficzna i monitor to niezbędne elementy budowy komputera. Karta graficzna umożliwia zamianę danych cyfrowych na takie, które mogą być odczytywane
przez monitor i wyświetlane na jego ekranie. Ani karta graficzna, ani monitor nie
mają żadnego wpływu na przetwarzanie dźwięku przez komputer. Jednak odpowiednie dobranie tych urządzeń stwarza możliwość dłuższej pracy przy komputerze bez
odczucia zmęczenia.
Dla producenta muzycznego najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch
dużych monitorów (np. 19” lub większych) o dużej rozdzielczości (np. 1280 linii pionowych na 768 linii poziomych obrazu [pikseli] lub więcej) oraz specjalnej karty
graficznej (tzw. dual–head), która umożliwia wyświetlanie dwóch różnych obrazów
na dwóch monitorach4. Takie rozwiązanie pozwoli na komfortową pracę z oprogramo4 B. Danowski, Komputer PC. Poradnik kupującego, Helion, Gliwice 2005, s. 61-75, 155-170;
B. Danowski, A. Pyrchla, dz. cyt., s. 24-26.
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waniem muzycznym, np. na jednym monitorze można obserwować ślady aktualnie
tworzonych nagrań, a na drugim – pełny mikser oraz efekty cyfrowe, które mogą być
ustawiane i korygowane na bieżąco. Należy jednak pamiętać, aby głośniki odsłuchowe nie stały zbyt blisko monitorów, ponieważ zbyt słabe ekranowanie magnetyczne
głośników może doprowadzić do powstawania zniekształceń w wyświetlanym przez
monitor obrazie. Połączenie dwóch ekranów umożliwia wysoki komfort pracy, gdyż
wszystkie elementy są widoczne jednocześnie, bez konieczności przewijania i przeciągania okien. To daje pełną kontrolę nad nagrywanym materiałem5.

Ryc. 17. Monitor Asus i karta graficzna firmy ATI
Fig. 17. 		 Asus monitor and ATI graphic card

1.1.4. Napędy optyczne
Do napędów optycznych zaliczamy różnego rodzaju urządzenia wewnętrzne
i zewnętrzne (podłączane do komputera np. poprzez złącze USB), służące do odczytu i zapisu płyt CD, DVD oraz BLUE-RAY. Urządzenie, które pozwala na zapis wyżej
5 P. L. Alexander, C. J. Whitear, How MIDI works, Sixth edition, Hal Leonard, Milwakuee WI
2001, s. 55.
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wymienionych płyt nazywamy nagrywarką. Współczesne napędy optyczne są przeważnie napędami Combo, umożliwiającymi jednoczesne zapisywanie i odczytywanie danych na przeznaczonych do nich płytach6. Aktualnie komputery standardowo
wyposażone są w napędy Combo CD/DVD, ponieważ wszystkie dostępne programy
komputerowe sprzedawane są wyłącznie na tego typu płytach.
Napędy optyczne nie mają żadnego wpływu na komputerowe przetwarzanie dźwięku. Priorytetem jest to, aby napęd pracował prawidłowo, czyli pozwalał na odczyt i zapis
danych. Napędy Combo muzycy wykorzystują do archiwizacji materiału muzycznego
na płytach lub zapisu wszystkich śladów sesji nagraniowej, które w późniejszym etapie
produkcji muzycznej umożliwiają wyprodukowanie płyty CD bądź DVD7.

Ryc. 18. Napęd optyczny
Fig. 18. Optic drive

1.1.5. Zasilacz
Podstawową funkcją tego elementu jest doprowadzenie zasilania do wszystkich
komponentów komputera. Ważnym aspektem jest moc zasilacza, która powinna wystarczać do zasilania wszystkich urządzeń wewnętrznych w komputerze z małym zapasem (tak, aby zasilacz stale nie pracował na maksymalnej mocy).
Zasilacz jest ważnym elementem budowy komputera, często pomijanym i zapomnianym przez muzyków. Gdy znajduje się w komputerze służącym do produkcji muzyki w studio nagrań, powinien być zamknięty w szczelnym, dodatkowo ekranowanym metalowym pudle, które zniweluje emitowane przez niego zakłócenia.
6 A. Bremer, M. Sławik, @bc użytkownika komputera, wydanie pierwsze, Videograf Edukacja,
Chorzów 2005, s. 23-24.
7 L. Null, J. Lobur, The essentials of computer organization and architecture, Third edition, Jones &
Bartlett Learning, Sudbury Mass. 2012, s. 396-401.
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Przy wyborze omawianego urządzenia należy zwrócić uwagę na hałas emitowany
przez wentylator chłodzący8. Trzeba dobrać taki zasilacz do zestawu komputerowego,
aby był wydajny i cichy, czyli nie przeszkadzał swym hałasem podczas zapisu i odsłuchiwania nagrań muzycznych. Zbyt głośne wentylowanie tego podzespołu bądź
nieumiejętne dobranie tego elementu bez ekranowania może doprowadzić do powstawania hałasu i tzw. brumienia podczas nagrania.

Ryc. 19. Zasilacz przeznaczony do zasilania komputera stacjonarnego
Fig. 19. 		 Power pack designed to energize a stationary PC

1.1.6. Klawiatura i mysz
Klawiatura i mysz to podstawowe urządzenia do wprowadzania danych przez użytkownika. Klawiatura komputerowa umożliwia wpisywanie komend w postaci tekstu
oraz wykorzystywanie skrótów klawiszowych, które usprawniają pracę muzyka bez konieczności uruchamiania menu programu i stosowania myszy. Mysz komputerowa zawiaduje ruchem wertykalnym i horyzontalnym wskaźnika komputerowego. Dzięki niej
możliwe jest wykonywanie operacji, takich jak wybieranie, przeciąganie i przewijanie
różnych elementów (np. śladów muzycznych podczas realizacji sesji nagraniowej)9.
Warto wiedzieć, że istnieją specjalne myszki i klawiatury komputerowe do odpowiednich
programów do produkcji muzycznej. Są to najczęściej urządzenia z dodatkowymi specjalnymi przyciskami, służącymi do uruchamiania określonych funkcji w danym programie bądź
standardowymi – oznaczonymi odpowiednimi kolorami i grafikami. Wymienione urządzenia w żaden sposób nie wpływają na jakość dźwięku ani na poziom latencji podczas nagrań.
8 A. Urbański, Wprowadzenie do komputerów PC od XT do Pentium, wydanie trzecie, INTERSOFTLAND,
Warszawa 1995, s. 15-16.
9 K. Wojtuszkiewicz, Urządzenia techniki komputerowej, Część II, Urządzenia peryferyjne i interfejsy,
MIKOM, Warszawa 2000, s. 105-109.
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1.2. Nazewnictwo
1.2.1. Interfejs
Interfejs (ang. Interface) to połączenie pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi (np. komputer z innym komputerem bądź z innym urządzeniem elektronicznym) w celu
wymiany informacji podczas współpracy. Interfejs to także system komunikacji ekranowej
komputera z użytkownikiem lub inne formy komunikacji między elementami systemu.
Umożliwia on wydawanie poleceń z jednego urządzenia do drugiego (wraz z otrzymywaniem informacji zwrotnych przydatnych użytkownikowi), spójną, dwukierunkową wymianę danych (w tym samym czasie) pomiędzy co najmniej dwoma urządzeniami10.
MIDI (ang. Musical Instruments Digital Interface) – cyfrowy interfejs dla instrumentów muzycznych, system umożliwiający połączenie różnych urządzeń (muzycznych oraz innych, takich jak np. światła sceniczne), zapewniający dwukierunkową
wymianę danych za pomocą 5-pinowego złącza DIN5 lub USB. Interfejs jest odpowiedzialny za wysyłanie i odbieranie komunikatów od różnych urządzeń muzycznych
(np. instrumentów elektronicznych, komputerów z odpowiednim oprogramowaniem
muzycznym), jednak sam w sobie nie określa jakości reprodukowanego dźwięku11.
Jakość reprodukcji barw zależy od modułów dźwiękowych oraz komputerów wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie.
System MIDI można porównać do klasycznej partytury, która jest zdigitalizowana,
umożliwia zapisywanie i odczytywanie sekwencji muzycznych za pomocą modułów
dźwiękowych12. Stosuje się go również w automatyce konsolet cyfrowych do fizycznego
ruchu suwaków w tłumikach. Wspomniana konsoleta musi być wyposażona w specjalny
układ elektroniczny, który potrafi poprawnie interpretować komunikaty MIDI13.
Standard MIDI powstał w 1983 roku w wyniku współpracy wielu producentów elektronicznych instrumentów muzycznych i komputerów. Sam interfejs MIDI istniał już wcześniej, a komunikacja pomiędzy urządzeniami odbywała się w sposób indywidualny dla
danego producenta, a więc nieustandaryzowany. Dzięki temu systemowi, kompozytorzy,
10 J. Pivovarnick, CD-ROM nie tylko dla orłów, INTERSOFTLAND, Warszawa 1994, s. 50.
11 D. M. Huber, The MIDI Manual. A Practical Guide to MIDI in the Projest Studio, 3rd Edition,
Focal Press, Amsterdam 2007, s. 1-13; J. Rothstein, MIDI a comprehensive introduction, 2nd
Edition, A-R Editions, Madison, Wisconsin 1995, s. 1-14.
12 W. Homan, W. Nowak, MIDI, muzyczny standard dla komputerów, DMM, Kraków 1994, s. 20-62;
M. Stępień, MIDI. Cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych, Helion, Gliwice 2002, s. 15.
13 D. M. Huber, dz. cyt., s. 66-71, 160-162, 214-216.
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aranżerzy i producenci muzyczni w swoich studiach nagrań mogą łączyć ze sobą dowolną
ilość instrumentów i komputerów, uzyskując bogatsze możliwości sonorystyczne, szerszy
zakres kreacji i edycji materiału muzycznego oraz sposobność jego rejestracji14.

Ryc. 20. Przykładowe gniazda MIDI i kabel MIDI z wtykiem DIN5
Fig. 20. Example of MIDI input and MIDI cable with DIN5 plug

Kanały MIDI pełnią bardzo podobną funkcję do kanałów znanych z telewizorów
– na każdym z nich można przesyłać całkowicie inne informacje. Różni je jednak to,
że kanały MIDI odtwarzają w tym samym czasie różne dźwięki lub współbrzmienia.
Na każdym z nich można nagrywać melodie, wielodźwięki wykonywane przez różne instrumenty, dzięki czemu, odtwarzając wszystkie kanały jednocześnie, uzyskamy
spójne, całościowe i komplementarne nagranie15.
Komunikaty MIDI to rozkazy, zwane także zdarzeniami, które mają na celu wysłanie
wiadomości do innego urządzenia. Przesyłane są wewnątrz urządzenia lub przez kabel
MIDI, sterują poszczególnymi instrumentami lub ich grupami, urządzeniami lub komputerami. Komunikaty pozwalają na kierowanie wszystkimi funkcjami np. zmiana rodzaju
brzmienia, zmiana tonacji, zmiana dynamiki, zarządzanie cyfrowymi konsoletami mikserskimi (w tym również fizyczny ruch motoryzowanych potencjometrów i tłumików) itp.16
1.2.2. GM (ang. General MIDI Level 1) to standard w pełni zgodny i wspomagający
interfejs MIDI. Urządzenia muzyczne bądź komputery posiadające możliwość obsługi
wspomnianego standardu w wersji pierwszej, umożliwiają obsługę minimum 24 dźwięków polifonii. Mają również 128 zaprogramowanych różnych barw instrumentów muzycznych oraz 8 zestawów perkusyjnych. W systemie GM (skrót od General MIDI) barwy
instrumentalne ułożone są w pewnej niezmiennej kolejności, posiadają swój stały numer (bez względu na producenta urządzenia bądź instrumentu muzycznego)17.
14 Por. http://home.agh.edu.pl/~polak/midi/opis.html, dostęp dn. 20.04.2012.
15 Por..http://www.eis.com.pl/virtual/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id_cat=7&categories=Co+trzeba+wiedzie%E6+o+MIDI%3F, dostęp dn. 5.04.2012.
16 Por. http://www.deefacto.pl.pl/pitosz/midi.html, dostęp dn. 28.04.2012.
17 Por. http://algorytmy.pl/encyklopedia/?id=963.GM, dostęp dn. 20.04.2012.
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GM 2 (ang. General MIDI Level 2) jest drugą, nowszą wersją standardu wspomagającego interfejs MIDI. Urządzenie muzyczne lub program z możliwością obsługi tego
standardu pozwala na rozpoznawanie dodatkowych komunikatów MIDI, obsługuje minimum 32 dźwięki polifonii oraz 16 kanałów MIDI. Instrument taki posiada 256 zaprogramowanych barw instrumentalnych oraz zapewnia poprawny odczyt poprzedniego
standardu. To oznacza, że urządzenia ze starszymi i nowszymi systemami będą działały
prawidłowo18.
1.2.3. GS (ang. General Standard) wprowadzony został przez firmę elektronicznych instrumentów muzycznych – Roland. Jest on uzupełnieniem i rozszerzeniem
standardu General MIDI. Posiada 360 zaprogramowanych barw instrumentów muzycznych, potrafi wysyłać i odbierać nowe komunikaty MIDI (np. czas wybrzmiewania poszczególnych nut, ustawienia filtrów górno- i dolnoprzepustowych, wprowadzenie obwiedni ataku itp.). Dzięki zastosowaniu nowych, dotychczas niedostępnych komunikatów, użytkownik wspomnianego standardu ma możliwość zawarcia
w swojej muzyce nowych niuansów. GS jest kompatybilny wstecz z innymi standardami i sterownikami MIDI, rozpoznaje i akceptuje pozostałe protokoły transmisji,
dzięki czemu utwór muzyczny zapisany przez ten standard zostanie odczytany prawidłowo19.
XG (ang. eXtender General MIDI) to rozszerzenie podstawowego standardu MIDI (jest
z nim w pełni kompatybilny), wprowadzone przez firmę Yamaha. Nowe brzmienia (jest
ich 480) są w pełni edytowalne z poziomu instrumentu elektronicznego i wirtualnego20.
XG Lite (ang. eXtender General MIDI Lite) również jest rozszerzeniem wprowadzonym przez firmę Yamaha. Jest przeznaczony dla instrumentów różnych firm w celu
uzyskania wieloformatowości. Znajdujące się w angielskiej nazwie słowo Lite oznacza
wersję tzw. lekką. Zaprojektowany standard jest sam w sobie ograniczony, o czym
świadczy tylko 360 brzmień, które nie są w pełni edytowalne. Standard ten przeznaczony jest dla różnych urządzeń do prawidłowego odczytu danych, zapisanych w tym
formacie oraz dla instrumentów edukacyjnych21.
18 Por. http://midi.org/techspecs/gm.php, dostęp dn. 20.04.2012.
19 W. Homan, W. Nowak, MIDI, muzyczny standard dla komputerów, DMM, Kraków 1994, s. 60-90.
20 J. Strong, Pro Tools All-in-One. Desk reference for dummies, 2nd edition, Wiley Publishing
Inc., Indianapolis, Indiana 2008, s. 78.
21 Por. http://yamaha-keyboard-guide.com/best-yamaha-keyboards.html, dostęp dn. 08.03.2012.
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1.2.4. SMF0 (ang. standard MIDI file 0) oznacza sposób rejestracji utworu muzycznego zapisanego w formacie MIDI. SMF0 umożliwia zapis wszystkich komunikatów
tylko do jednego kanału MIDI, przez co następuje nawarstwienie komunikatów i zapełnienie kanału. Dlatego format ten został wycofany22.
SMF1 (ang. standard MIDI file 1) jest nowszą wersją zapisu utworów muzycznych
w formacie MIDI. Umożliwia jednoczesny zapis na 16 różnych ścieżkach i zastosowanie różnych efektów na każdej z nich. Lokowanie informacji na różnych, wyznaczonych ścieżkach nie powoduje szybkiego zapełniania kanału informacjami23.
Moduł dźwiękowy (ang. Sound module) często określany jest jako generator
dźwięku (ang. Tone generator). To elektroniczny instrument muzyczny, podłączany do
komputera bądź wybranego instrumentu elektronicznego przez złącze USB lub DIN5.
Rozszerza on brzmienie danego urządzenia o nowe barwy. Moduł nie ma klawiatury,
dlatego steruje się nim za pomocą urządzeń zewnętrznych, takich jak klawiatura sterująca, specjalne pady lub inne24.

Ryc. 21. Przykładowy moduł dźwiękowy firmy Yamaha model Motif XS Rack
Fig. 21. 		 Example of Yamaha’s Motif XS Rack sound module

1.2.5. Latencja (ang. Latency) oznacza opóźnienie podczas przetwarzania dźwięku
za pomocą komputera. Występuje zawsze, choć ludzkie ucho oraz mózg nie zawsze są
w stanie zinterpretować, czyli „usłyszeć” opóźnienie. Przetwarzanie procesu nagrywania i odtwarzania w komputerze pochłania pewien czas zwany opóźnieniem, które
liczone jest w milisekundach (ms).
Opóźnienie powstaje w wyniku zamiany sygnału analogowego na cyfrowy lub
odwrotnie. Gdy latencja jest zbyt duża, to produkcja muzyczna zostaje zaburzona
(sygnał dociera do użytkownika z dużym opóźnieniem); dlatego prawidłowe skonfigurowanie tego parametru opiera się na ustawieniu jak najmniejszego opóźnienia,
z zachowaniem pełnej wydajności komputera25.
22 Por. http://www.pcworld.pl/artykuly/9078_4/MIDI.Cyfrowa.partytura.html, dostęp dn. 18.04.2012.
23 Tamże.
24 Por. http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_module, dostęp dn. 18.04.2012.
25 F. Rumsey, T. McCormick, Sound and recording, Sixth edition, Focal Press, Amsterdam, London
2009, s. 209-231.
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Na wielkość latencji i wydajność systemu fonicznego w największym stopniu wpływa jakość karty muzycznej. Karty muzyczne, które spełniają te wymagania, są urządzeniami zewnętrznymi, osobno nabywanymi przez użytkownika. Karty zintegrowane,
standardowo montowane w płycie głównej komputera, są gorszej jakości i nie spełniają wymogów, dlatego nie stosuje się ich w produkcji muzycznej. Należy pamiętać,
że na wielkość latencji wpływa sprawność systemu komputera oraz jakość i szybkość jego elementów, takich jak procesor, chipset, pamięć RAM26. Duże opóźnienia,
które mogą występować w niskiej jakości sprzęcie bądź przy nieprawidłowych ustawieniach, uniemożliwiają poprawne nagrywanie, a nawet odsłuchiwanie. Wyobraźmy sobie sytuację, że wykonujemy na wirtualnym fortepianie utwór muzyczny, lecz
zagrane dźwięki docierają do nas np. z trzysekundowym opóźnieniem – tak wielka
latencja prowadzi do tego, że prawidłowe wykonanie utworu (pod względem dynamicznym, agogicznym i artykulacyjnym) staje się niezmiernie trudne nawet dla specjalisty. Trudność wykonawcza w tym przypadku polega na tym, że pomimo zagranej
np. frazy muzycznej dźwięk słychać znacznie później. Dlatego zniwelowanie tego zjawiska jest niezmiernie istotne w procesie produkcji muzycznej.
DirectX jest formatem używanym przez system operacyjny Windows firmy Microsoft. Zawiera mniejsze biblioteki (podprogramy), których celem jest usprawnienie
szybkości działania zawartości grafik komputerowych, audio i wideo poprzez zmniejszenie opóźnień.
DirectX przeważnie wykorzystywany jest do przyspieszenia wyświetlania dwui trójwymiarowej grafiki w grach i innych programach multimedialnych. W produkcji
muzycznej pluginy DirectX używane są niezmiernie rzadko, gdyż usprawnienia tego
formatu dotyczą przeważnie materiału odtwarzanego, a nie jego rejestracji27. Należy pamiętać, że zaawansowane programy do tworzenia muzyki umożliwiają uruchamianie zarówno pluginów DirectX, jak i VST. Jednak pomimo identycznej wydajności,
przy identycznych zadaniach, pluginy DirectX zużywają więcej mocy obliczeniowej.
System VST jest przeznaczony dla oprogramowania muzycznego, dlatego jest o wiele
wydajniejszy w procesie rejestracji i odtwarzania audio oraz MIDI28.
VST/VSTi (ang. Virtual Studio Technology/instruments) to oprogramowanie wspomagające produkcję muzyczną, stworzone w 1996 roku przez firmę Steinberg dla
26 T. Brown, Cubase SX, szybki start, Helion, Gliwice 2004, s. 25-26.
27 K. Dempski, DirectX. Rendering w czasie rzeczywistym, Helion, Gliwice 2003.
28 R. Guerin, Cubase SX/SL 3. Wyzwól potęgę, Helion, Gliwice 2007, s. 338-339.
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programu Cubase i Nuendo. Format ten został udostępniony wszystkim firmom, dzięki czemu stał się najbardziej popularnym i rozwiniętym rozszerzeniem.
Wykorzystuje on komputer do generowania i kreowania dźwięku za pomocą
odpowiedniego oprogramowania. Instrumenty VST mogą pracować jako programy
samodzielne lub wtyczki, zależnie od ustawień użytkownika. Format ten zamienia
sygnał MIDI, który może być wysyłany z klawiatury muzycznej (np. syntezatora),
w komplementarną całość i udostępnia go w formie dźwięku audio. Odtwarza się
go i nagrywa w czasie rzeczywistym. Rozkwit takiej formy programowania instrumentów powoduje, że komputer może służyć do tworzenia różnego rodzaju brzmień
oraz pełnić funkcję tradycyjnego instrumentu muzycznego. Aktualnie na rynku jest
wiele instrumentów wirtualnych, które tak wiernie odwzorowują jakość dźwięku,
że często niemożliwe jest odróżnienie instrumentu wirtualnego od jego tradycyjnego
odpowiednika (np. perkusji, gitary, fortepianu itp.).
VST2 i VST3 są rozwinięciem podstawowego formatu VST (całkowicie kompatybilne z wersjami wcześniejszymi). W VST2 i VST3 użytkownik ma dostęp do jeszcze
większej ilości funkcji i opcji ustawień, z zachowaniem jeszcze mniejszej latencji29.
ASIO/ASIO2 (ang. Audio Stream Input/Output) to główny sterownik (podprogram) dźwiękowy w systemie komputera, który steruje dźwiękiem w taki sposób,
aby przeszedł przez odpowiednie jego komponenty – poprzez program muzyczny do karty dźwiękowej. System ten odpowiedzialny jest za główną latencję całego sytemu komputera i wszystkich jego programowych składników. Umożliwia prawidłowe funkcjonowanie różnych systemów do produkcji muzycznej (bez względu
na producenta oprogramowania).
Format ten został wprowadzony przez firmę Steinberg (twórcę programów muzycznych, takich jak Cubase i Nuendo) w celu zminimalizowania opóźnienia. Aktualnie
sterowniki ASIO pisane są przez wszystkich producentów kart muzycznych dla swoich
produktów, aby właściwie współpracowały z oprogramowaniem muzycznym. ASIO2
to nowszy system, jest więc wydajniejszy od poprzedniego, ale jego idea działania
i funkcja jest identyczna30.

29 M. Collins, Pro Tools for Music Production. Recording, editing and mixing, Focal Press,
Second edition, Oxford 2004, s. 12.
30 E. Grebler, C. Hawkins, Cubase SX3 dla zapaleńców, Helion, Gliwice 2007, s. 17-21.
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1.2.6. Program samodzielny (angielski termin stand alone) oznacza program nazywany często jako host, który może być zarówno efektem cyfrowym, programem
komputerowym, jak i wirtualnym instrumentem. Może działać na zasadzie wtyczki
(zob. dalej) lub funkcjonować jako program niezależny, wykonujący polecenia użytkownika bez włączonego głównego programu31. Istnieją również programy komputerowe, które są wtyczką i programem samodzielnym – pełniąc zarazem dwie funkcje
(ang. Re–wire). Mogą działać one jak program samodzielny, niepotrzebujący dodatkowego oprogramowania sterującego, jak również program wtyczka – w zależności
od ustawień w programie Re–wire32.
Próbki (angielski termin sample) wchodzą w skład wielu wirtualnych instrumentów, nazywanych również samplerami. Im lepsza jakość poszczególnych próbek, tym
lepsza jakość odsłuchowa instrumentu wirtualnego, naśladującego instrument akustyczny. Aby np. odwzorować brzmienie fortepianu firmy Steinway w formie cyfrowej,
zostaje nagrane brzmienie każdego klawisza osobno, z różną siłą uderzenia w klawisz,
z wciśniętymi pedałami fortepianu, przy zamkniętej i otwartej pokrywie, stosując różne pogłosy pomieszczeń i techniki nagrań33.
Wtyczki (ang. plugin) to podprogramy rozszerzające możliwości głównego programu, funkcjonujące jako dodatek do oprogramowania. Stosowanie wtyczek
umożliwia uruchamianie programów różnych producentów w połączeniu z głównym programem przeznaczonym do produkcji muzycznej34. Do wtyczek używanych
w produkcji muzycznej należą następujące formaty: DX, DXi, AU, RTAS, VST effect.
Wtyczkami w oprogramowaniu muzycznym określa się wszystkie programy rozszerzające możliwości o nowe funkcje lub brzmienia, takie jak: efekty, efekty specjalne, instrumenty wirtualne, wirtualne generatory i modulatory dźwięku, wirtualne
implementowanie przestrzeni i barwy impulsu dźwiękowego, wirtualne modelowanie poszczególnych elementów obrazu dźwiękowego i jego alikwotów itp.
Digitalizacja (ucyfrowienie) oznacza proces technologiczny, pozwalający na zamianę danych w postać cyfrową. Digitalizacja umożliwia swobodną i pełną edycję
materiału za pomocą odpowiednich programów komputerowych (np. skanowanie
31 P. Kołodziej, Komputerowe studio muzyczne i nie tylko. Przewodnik, Helion, Gliwice 2007, s. 127.
32 D. M. Huber, dz. cyt., s. 200-201.
33 S. McGuire, R. Pritts, Audio Sampling. A practical guide, Focal Press, Amsterdam, Boston 2008,
s. 1-3; U. Zölzer, DAFX. Digital audio effects, Second edition, Wiley & Sons, Chichester 2011,
s. 140-143.
34 Por. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wtyczka, dostęp dn. 20.04.2012.
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tradycyjnych partytur i cyfrowe odtwarzanie poszczególnych głosów, zmiany tonacji,
zmiany partii instrumentalnych itp.).
1.2.7. DX to format wtyczki zainicjowany przez firmę Cakewalk, która tworzy oprogramowanie do produkcji muzycznej. Nie jest on rozwinięciem standardu
VST, lecz bazuje na kodzie programu DirectX firmy Microsoft, dlatego nie można
go uruchomić na komputerach Macintosh firmy Apple. Wtyczka DX jest programem
komputerowym z grupy efektów dźwiękowych, takich jak pogłos, echo i inne35.
DXi jest nowszą wersją formatu DX, którą (dla programu Cubase/Nuendo) udoskonaliła firma Steinberg. Nowe rozszerzenie DXi miało umożliwić połączenie programu
efektów z innym programem typu wirtualny instrument w całość (nie jako osobna
wtyczka typu pogłos, echo, kompresor, limiter lub inne). Występująca w nazwie litera
„i” oznacza wirtualny instrument36.
RTAS (ang. Real-Time AudioSuite) jest formatem stworzonym i rozwiniętym przez
firmę Digidesign. Wtyczka ta współpracuje ze wszystkimi odmianami programu Pro
Tools. Nie działa z innymi programami do produkcji muzycznej, lecz jest pisany na
dwie platformy systemowe: Windows i Mac OSX. RTAS, jak w przypadku innych formatów, umożliwia edycję fali dźwiękowej, polegającą na dodawaniu różnych efektów37.
AU (ang. Audio Units) to format stworzony przez firmę Apple dla komputerów
Macintosh, współpracujący z programem do produkcji muzycznej – Logic, który
wspierany jest wyłącznie przez wyżej wymienioną platformę. Audio Units jest odpowiednikiem znanego formatu DX z systemu Windows i pełni tę samą funkcję
w systemie Mac OSX38.
35 Por. http://www.tweakheadz.com/software_plugins.htm, dostęp dn. 03.03.2012.
36 Por. http://www.tweakheadz.com/software_plugins.htm, dostęp dn. 15.03.2012.
37 M. Collins, dz. cyt., s. 43-44.
38 Por. http://www.tweakheadz.com/software_plugins.htm, dostęp dn. 15.03.2012.
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PRZETWORNIKI ELEKTROAKUSTYCZNE
I DEDYKOWANE URZĄDZENIA PERYFERYJNE
KOMPUTERA
2.1. Mikrofony
W niniejszym podrozdziale omówiono różne typy i rodzaje mikrofonów najczęściej
używanych w nagraniach zarówno specjalistycznych, jak i amatorskich. Należy jednak
pamiętać, że obok nich istnieją mikrofony: węglowe (stykowe), piezoelektryczne, elektretowe i laserowe, których nie omówiono w niniejszej pracy – niektóre urządzenia z tej
grupy zostały wycofane i zastąpione nową technologią, a część z nich, z uwagi na swoją
budowę i charakterystykę, nie jest stosowana w nagraniach muzycznych39.
Przed wyborem odpowiedniego mikrofonu trzeba wziąć pod uwagę jego parametry, które w bardzo dużym stopniu wpływają na końcowy efekt produkcji muzycznej
i dostosować je do danego typu nagrania.
2.1.1. Parametry mikrofonów
Charakterystyka przenoszenia
Idealny mikrofon powinien mieć tzw. płaską charakterystykę przenoszenia, czyli
zdolność jednakowego przetwarzania wszystkich docierających do niego fal akustycznych. Niestety, zbudowanie idealnego urządzenia z przyczyn technicznych jest praktycznie niemożliwe. Wspomniana charakterystyka jest bardzo ważna, ponieważ jej różnice
w przetwarzaniu dźwięku często wprowadzają różnicę w brzmieniu nagranego i naturalnego dźwięku. Najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji jest zastosowanie odpowiednio
dobranych mikrofonów. Prawidłowe dobranie mikrofonu polega na tym, że urządzenie,
które rejestruje dany instrument, powinno mieć płaską charakterystykę przenoszenia
przede wszystkim w paśmie odpowiadającym nagrywanemu instrumentowi40.

39 Z. Żyszkowski, Podstawy elektroakustyki, wyd. 3, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
1984, s. 415.
40 K. Sztekmiler, Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań. Podręcznik dla akustyków, wydanie drugie
poszerzone, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2003, s. 32-34.
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Ryc. 22. Charakterystyki częstotliwościowe mikrofonów: Oktava 319 (u góry) i Shure SM58 (na dole)
Fig. 22. Frequency response: Oktava 319 microphone (up) and Shure SM58 microphone (down)

Ryc. 23. Charakterystyka częstotliwościowa mikrofonu Audio Technica PRO35
Fig. 23. Frequency response Audio Technica PRO35 microphone
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Ryc. 24. Charakterystyka częstotliwościowa mikrofonu Audio Technica AT2020
Fig. 24. 		 Frequency response Audio Technica AT2020 microphone

Czułość (skuteczność)
Czułość to parametr, który określa poziom wytworzonego na wyjściu urządzenia
napięcia, przy padającym na niego ciśnieniu akustycznym równym 1 Pa (paskal) dla
częstotliwości 1 kHz (kiloherc). Parametr ten informuje również o ile należy wzmocnić
źródło dźwięku, aby otrzymać odpowiednio głośny sygnał. To bardzo ważne w przypadku nagrywania bądź nagłaśniania cichych źródeł dźwięku, ponieważ zbytnie
wzmocnienie sygnału źródłowego spowoduje występowanie szumu w nagraniu41.
− Skuteczność mikrofonów dynamicznych mieści się w zakresie 1-3 mV/Pa.
− Skuteczność mikrofonów pojemnościowych mieści się w zakresie 5-50 mV/Pa.
Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL – ang. Sound Presure Level)
Parametr ten określa, jaka maksymalna głośność dźwięku może zostać odebrana przez urządzenie bez zauważalnych zniekształceń przetwarzanej fali. Maksymalne ciśnienie akustyczne podawane jest zazwyczaj w decybelach, bądź paskalach42.
Współcześnie produkowane mikrofony mogą obsługiwać głośność nawet do 150 dB
(decybeli). Interesujący jest fakt, że trąbka nagrywana blisko mikrofonu wytwarza
ciśnienie rzędu 135 decybeli, natomiast bęben centralny zestawu perkusyjnego może
wygenerować ciśnienie powyżej 150 decybeli43.
41 Z. Żyszkowski, dz. cyt., s. 415-416.
42 K. C. Pohlmann, Principles of digital audio, Sixth edition, McGraw-Hill/TAB Electronics, New
York 2010, s. 3-4.
43 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 37.
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Ryc. 25. Przykładowe wartości ciśnienia akustycznego SPL
Fig. 25. Example of SPL acoustic pressure value

Szum własny
Każde urządzenie elektroniczne podłączone do zasilania wytwarza zakłócenia, które nazywane są szumami. Im mniejszy szum własny urządzenia, tym dane
urządzenie jest lepsze. Omawiane zakłócenia wytwarzane są poprzez np. delikatny
ruch cewki (powodowany wahaniami temperatury) bądź drobny szum powietrza
w wewnętrznych kanałach mikrofonu44.
Dynamika
Ten parametr informuje o poziomie natężenia najgłośniejszego i najcichszego
dźwięku, który może być odebrany przez mikrofon bez wprowadzania zniekształceń
podawanego dźwięku45.
Impedancja
Impedancja to oporność mierzona w omach. Parametr ten jest bardzo istotny,
ponieważ bezpośrednio wpływa na odbiór fal akustycznych przez mikrofon. Odpowiednia impedancja rozwiązuje wiele nieprzewidzianych problemów, takich jak:
zmniejszenie szumów ogólnych, zmniejszenie wpływu jakości kabla połączeniowego
na przetwarzanie wysokich i niskich częstotliwości, zwiększenie dopuszczalnej długości kabla połączeniowego46.
44 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 37.
45 Tamże.
46 S. R. Alten, Audio in media, Ninth edition, Boston MA, Wadsworth 2011, s. 65.
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2.1.2. Rodzaje mikrofonów
Mikrofon dynamiczny (magnetoelektryczny)
To jeden z najpopularniejszych mikrofonów spotykanych na scenach, estradach
i w studiach amatorskich. Zbudowany jest z magnesu, ruchomej cewki i membrany.
Membrana pod wpływem fal dźwiękowych drga i w połączeniu z cewką działa jak
elektromagnes, wytwarzając prąd, który podczas zamiany może być nagrywany w postaci fali dźwiękowej przez przeznaczone do tego urządzenie. Mikrofon ten stanowi
odwrotność głośnika, a jego odpowiednie, odwrotne podłączenie w torze fonicznym
powoduje wydobywanie się dźwięku z mikrofonu47.
Mikrofony dynamiczne zapewniają dobrą jakość i brzmienie, a przy tym
są bardzo mało awaryjne nawet przy upadku z wysokości. Nie są one tak czułe jak mikrofony pojemnościowe, ale i to czasem staje się ich zaletą. Dzięki mniejszej skuteczności mogą być z powodzeniem stosowane na scenie, czyli tam, gdzie w jednym czasie powstaje wiele różnych dźwięków zarówno muzycznych, jak i niemuzycznych48.
Mikrofony dynamiczne najlepiej odbierają i przenoszą źródła dźwięku, które znajdują się w ich pobliżu, inne dźwięki odbierane są z mniejszym natężeniem. Mikrofony
dynamiczne mają gorsze parametry od pojemnościowych. Można stosować je w domowych amatorskich studiach nagrań, gdzie pomieszczenie nie posiada wygłuszenia
i gdzie liczy się jak najlepsza reprodukcja dźwięku wytwarzanego najbliżej mikrofonu49.

Ryc. 26. Przekrój mikrofonu magnetoelektrycznego cewkowego
Fig. 26. 		 Electromagnetic inductor’s microphone section
47 J. Eargle, C. Foreman, Audio engineering for sound reinforcement, Hal Leonard, Milwaukee, Wi.
2002, s. 55-56.
48 J. C. Whitaker, Blair K. Benson, Standard handbook of audio and radio engineering, McGraw- Hill,
New York 2002, s. 4-16, 4-17.
49 T. Butler, POŁĄCZENIA. Podstawy profesjonalnej elektroakustyki i nagłaśniania, Firmowy podręcznik Fendera, Fender Musical Instruments Corporation 1994, s. 74-76.
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b)

c)

Ryc. 27. Mikrofony dynamiczne: a) Sennheiser e840, b) nagłowny, c) AKG D5
Fig. 27. 		 Dynamic microphones: a) Sennheiser e840, b) head-on microphone, c) AKG D5

Mikrofon pojemnościowy (elektrostatyczny)
To urządzenie ma wszystkie elementy mikrofonu dynamicznego, z tym że dodano
tu element elektroniczny (zwany kondensatorem), którego funkcją jest ładowanie –
gromadzenie ładunku elektrycznego (jak w baterii) i rozładowywanie poprzez wytwarzanie przepływu prądu. Należy wspomnieć również, że membrana tego mikrofonu
zbudowana jest z materiału przewodzącego prąd. Nazwa mikrofonu pochodzi od
kondensatora i jego pojemności dotyczącej gromadzenia i rozładowywania prądu.
Mikrofon pojemnościowy, ze względu na zastosowanie innej membrany, jest
o wiele czulszy od mikrofonu dynamicznego i dokładniej przenosi całe pasmo słyszalności ucha ludzkiego. Stosowany jest zarówno w półprofesjonalnych, jak i zaawansowanych studiach do nagrywania źródeł dźwięku. Dokładne przenoszenie pasma słyszalności powoduje, że może z powodzeniem służyć do nagrań różnych instrumentów
i głosu ludzkiego. Mikrofon pojemnościowy powinien być używany w pomieszczeniach przystosowanych do nagrań źródeł dźwięku i silnie wytłumionych z zewnątrz.
Jego czułość jest na tyle wysoka, że w skrajnych przypadkach może przetworzyć dźwięk
i dudnienia samochodu, który przejechał nawet 100 m od pomieszczenia nagraniowego. Należy pamiętać, że omawiane urządzenie jest bardzo delikatne. Jego upadek,
nawet z małej wysokości, przeważnie powoduje stałe, nienaprawialne szkody.
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Ważną rzeczą jest zasilanie mikrofonów pojemnościowych. „Zasilanie phantom (zwykle oznaczane jako P48 lub 48 V) jest to metoda zasilania napięciem stałym urządzeń
audio. Energia jest przesyłana za pomocą kabla mikrofonowego tymi samymi żyłami, którymi przesyłany jest sygnał. Źródłami zasilania są najczęściej miksery i przedwzmacniacze
mikrofonowe. (...) Główną zaletą tego rozwiązania, jest fakt, że zasilanie biegnie tym samym kablem co sygnał audio, równocześnie nie wpływając na niego. Wynika to z faktu, że
dla przesyłu symetrycznego informacja zawarta jest jedynie w różnicy sygnałów między
kanałami. (...) Napięcie zasilania Phantom zwykle przyjmuje wartość 48 V, ale czasem jest
niższe i wówczas oznaczane jest jako P24 dla 24 V lub P12 dla 12 V. Pierwsze mikrofony
pojemnościowe były zasilane napięciem od 9 do 12 V50.”
Istnieją również takie urządzenia, które mogą być zasilane własnym źródłem
prądu znajdującym się w obudowie mikrofonu, czyli baterią. W zasilanie tego typu
powinien być wyposażony mikser bądź urządzenie rejestrujące, do którego podłączamy mikrofon (zwyczajnym kablem mikrofonowym XLR). Zasilanie fantomowe
jest niezbędne do włączenia i prawidłowego działania mikrofonu pojemnościowego.

Ryc. 28. Budowa mikrofonu pojemnościowego
Fig. 28. Condenser microphone construction
50 Cyt. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasilanie_Phantom, dostęp dn. 10.09.2012.
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a)

b)

c)

d)

Ryc. 29. Mikrofony pojemnościowe a) Neumann TLM103D, b) Oktava MK-012A z wymiennymi
głowicami, c) AKG C4000B, d) AKG C1000S
Fig. 29. 		 Condenser microphones a) Neumann TLM103D, b) Oktava MK-012A with changeable
head, c) AKG C4000 B, d) AKG C1000S

Mikrofon wstęgowy
Jest to rodzaj mikrofonu dynamicznego o specjalnej konstrukcji. Wcześniej omawiane urządzenia były mikrofonami cewkowymi (cewka poruszana w polu magnetycznym). W niniejszym mikrofonie jest to tylko jeden zwój przewodu w postaci specjalnej wstęgi. Najważniejszym elementem budowy jest cienka wstęga aluminiowa,
zawieszona między dwoma biegunami elektromagnesu. Fala dźwiękowa powoduje
poruszanie się wstęgi w polu magnetycznym, ta z kolei wyzwala prąd, który poprzez
kabel podawany jest do urządzenia rejestrującego. Stare mikrofony wstęgowe były
duże i bardzo delikatne (nawet kaszel, który padał na mikrofon, mógł go uszkodzić).
Współczesne modele są produktami bardzo małymi, poręcznymi i o wysokiej jakości
(małe szumy własne, ciepło i przejrzystość brzmienia). Urządzenie to jest nieco delikatniejsze od mikrofonu dynamicznego, ale na tyle wytrzymałe, aby było odporne na
podstawowe uszkodzenia, jakie mogą przydarzyć się w pomieszczeniu nagrywającym.
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Mikrofon wstęgowy zapewnia bardzo dobre brzmienie w szerokim paśmie słyszalności i odznacza się wyrównaną charakterystyką przenoszenia. Stosowany jest przy nagraniach instrumentów muzycznych, a szczególnie w rejestracji instrumentów dętych
blaszanych i drewnianych51.

Ryc. 30. Budowa mikrofonu wstęgowego
Fig. 30. Ribbon microphone construction

Ryc. 31. Mikrofon wstęgowy Oktava ML 52-01
Fig. 31. 		 Ribbon microphone Oktava ML 52-01
51 T. Butler, dz. cyt., s. 73-75; S. R. Alten, dz. cyt., s. 65.
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Mikrofon z wbudowaną lampą
Mikrofon ten w swojej wewnętrznej budowie zawiera lampę, która jest tylko elementem wzmacniającym, nie ma żadnego związku z przetwarzaniem sygnału akustycznego w elektryczny.
Urządzenie to do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje zewnętrznego zasilania, którego źródłem jest zasilacz w postaci specjalnego transformatora zamkniętego
w szczelnym i dodatkowo ekranowanym blaszanym pudle (przeważnie bywa dołączany do mikrofonu lampowego przez producenta).
Należy zwrócić uwagę na fakt, że napięcie zasilające tego urządzenia bywa bardzo różne – przeważnie jest dużo wyższe od fantomowego, ale zdarzają się przypadki zasilania napięciem niższym. Czynnikiem decydującym w tej sytuacji jest rodzaj
zastosowanej lampy i odpowiednie natężenie oraz napięcie prądu, dzięki któremu
element będzie funkcjonował prawidłowo.
Mikrofony lampowe mają szerokie zastosowanie w studiach nagrań ze względu
na ciepłe i otwarte brzmienie. Zastosowanie lampy powoduje wprowadzenie do nagrania tzw. parzystych harmonicznych. Dzięki temu przetwarzane dźwięki zdają się
brzmieć lepiej, przez co są bliższe słuchaczowi.
Specjalistyczne mikrofony lampowe są bardzo drogie. Koszt jednego zaawansowanego mikrofonu lampowego to często wydatek powyżej 10 000 zł. Aktualnie na rynku
występuje tendencja do produkcji tanich mikrofonów lampowych (często w cenach od
1000 do 2000 zł). Niestety, najważniejszy element, czyli w tym przypadku lampa, nie
jest wtedy najwyższej jakości. Taki mikrofon nie zapewnia zatem dobrego brzmienia,
a jego barwa może nie być zbliżona do specjalistycznych mikrofonów lampowych52.

Ryc. 32. Mikrofon lampowy firmy AKG, model C 12 VR
Fig. 32. 		 AKG tube microphone, C 12 VR model

52 C. H. Hansen, S. D. Snyder, Active control of noise and vibration, E & FN Spon, an imprint of
Chapman & Hall, London 1997, s. 1184-1185.
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Ryc. 33. Mikrofon lampowy firmy AKG, model C 12 VR budowa wewnętrzna, z zaznaczoną lampą
Fig. 33. AKG tube microphone, internal structure

Inne rodzaje mikrofonów
Ciągły postęp technologiczny prowadzi do powstawania coraz nowszych rozwiązań technicznych. Mikrofony tu przedstawione są urządzeniami monofonicznymi,
a odpowiednie ich użycie, poprzez stosowanie technik mikrofonowych, powoduje,
że potrafią nagrywać źródła dźwięku w stereofonii. Przykładem nowych trendów
w produkcji jest wytwarzanie większej liczby mikrofonów stereofonicznych. Wspomniane urządzenia posiadają dwa identyczne mikrofony. Stereofoniczne mikrofony
pojemnościowe do prawidłowego funkcjonowania potrzebują podwójnego zasilania
fantom (osobno do jednego i do drugiego mikrofonu)53.

Ryc. 34. Stereofoniczny mikrofon pojemnościowy firmy Rode, model NT4
Fig. 34. Rode Condenser stereophonic microphone, NT4 model

Istnieją również mikrofony jeszcze bardziej wyspecjalizowane, które znalazły zastosowanie w produkcji muzycznej i w studiach nagrań. Często nazywane są hybrydowymi, ponieważ łączą kilka funkcji i rozwiązań technicznych charakterystycznych dla różnych produktów. To urządzenia, które umożliwiają płynną zmianę: charakterystyk kierunkowych (od charakterystyki bezkierunkowej, poprzez kardioidalną, do ósemkowej
– uwzględniając charakterystyki pośrednie), czułości oraz kąta padania wychwytywanej
przez mikrofon fali. Płynna zmiana tych parametrów jest możliwa dzięki zastosowaniu
kilku obrotowych potencjometrów na panelu przednim mikrofonu54.
53 F. Rumsey, T. McCormick, dz. cyt., s. 61.
54 Tamże
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Ryc. 35. Mikrofon pojemnościowy firmy Rode, model NT2000 umożliwiający płynną zmianę
różnych parametrów
Fig. 35. 		 Rode Condenser microphone, NT2000 model allowing smooth change of different
		 parameters

Istnieje jeszcze jedno kryterium podziału wszystkich poznanych mikrofonów
– jest nim wielkość zastosowanej membrany. Mikrofony małomembranowe (posiadające małą membranę, przykład ryc. 29b Mikrofon pojemnościowy Oktava MK
-012A z wymiennymi głowicami, ryc. 29d Mikrofon pojemnościowy AKG C1000S,
str. 46) i wielkomembranowe (posiadające dużą membranę, przykład ryc. 29a Mikrofon pojemnościowy Neumann TLM103D, ryc. 29c Mikrofon pojemnościowy AKG
C4000B, str. 46) nie różnią się między sobą niczym poza wielkością zastosowanej
membrany, która może mieć wpływ na czułość i jakość przetwarzania poszczególnych
częstotliwości (w zależności od modelu).
2.1.3. Charakterystyki kierunkowe mikrofonów
Omówione wcześniej mikrofony mają kolejną cechę, którą jest kierunkowość.
Jest to parametr opisujący czułość mikrofonu w stosunku do przestrzeni wokół niego. Dzięki tej informacji wiemy, jaki mikrofon, w którym kierunku należy ustawić,
aby przetwarzał dźwięki w sposób jak najlepszy dla danego nagrania. Niewłaściwe
ustawienie mikrofonów powoduje, że nagranie nie jest spójne (jakby każdy z instrumentów nagrywany był w pomieszczeniu o zupełnie innej akustyce), a jego walory
barwowe są ubogie.
Charakterystyka kierunkowa związana jest m.in. z konstruowaniem wewnętrznych
obudów w mikrofonach. Dzięki zastosowaniu różnych kanałów i otworów, które nie
są widoczne z zewnątrz, fale dźwiękowe docierające do główki mikrofonu z kierunków nieodpowiednich są wygaszane, a te płynące z kierunków właściwych są przetwarzane na energię elektryczną55.
55 T. Butler, dz. cyt., s. 75-77.
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Charakterystyka dookólna (bezkierunkowa)
Mikrofony dookólne cechuje jednakowa czułość we wszystkich kierunkach. Oznacza to, że fala dźwiękowa padająca na mikrofon z różnych stron będzie jednakowo
przez ten mikrofon odebrana. Mikrofon dookólny charakteryzuje się wyrównanymi
częstotliwościami, dlatego nadaje się do studiów nagrań, gdzie nie występują szumy
otoczenia, a pomieszczenie jest dobrze tłumione akustycznie. Urządzenie to nie jest
odpowiednie do zastosowań estradowych, ponieważ przetwarza dźwięki dochodzące
do niego ze wszystkich stron – w tym szumy, dudnienia i inne56.

Ryc. 36. Charakterystyka dookólna
Fig. 36. Omnidirectional characteristics

Charakterystyka dwukierunkowa
Charakterystyka ta zwana jest często ósemkową ze względu na specyficzny wygląd schematu czułości – fala dźwiękowa, która dochodzi do mikrofonu wzdłuż jego
osi jest zbierana najlepiej, natomiast fala, która bezpośrednio pada z góry, z dołu
czy z boków nie jest praktycznie wychwytywana – w zależności od usytuowania mikrofonu względem źródła dźwięku. Mikrofony dwukierunkowe często stosowane są

56 J. C. Whitaker, Master handbook of Audio Production, McGraw-Hill, New York 2003, s. 120-136;
F. Rumsey, T. McCormick, dz. cyt., s. 53-55.
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w nagrywaniu wywiadów, ale powszechnie używa się ich w studiach nagrań57. Dzięki
takiej charakterystyce urządzenia możliwe jest nagrywanie dwóch wokalistów zwróconych do siebie twarzami. Wygodniejsze jest także nagrywanie perkusji, gdzie wystarczy
tylko jeden mikrofon – ósemkowy, który może stać np. pomiędzy dwoma kotłami58.

Ryc. 37. Charakterystyka dwukierunkowa
Fig. 37. 		 Two-way characteristics

Charakterystyka kardioidalna (nerkowa)
Omawiana charakterystyka jest najczęściej spotykaną i najbardziej popularną
w użyciu, kształtem przypomina serce. Powstaje przez połączenie charakterystyki
ósemkowej i dookólnej. Tu dźwięki spoza osi mikrofonu są silnie tłumione, ponieważ mikrofon można ustawić w taki sposób, aby dochodziły do niego fale akustyczne
z określonych źródeł dźwięku59.

57 F. Rumsey, T. McCormick, dz. cyt., s. 55-57.
58 T. Butler, dz. cyt., s. 78; B. Owsinski, The Recording Engineer’s Handbook, Thompson Course
Technology, U.S.A. 2005, s. 14.
59 M. Talbot-Smith, Sound Engineering Explained, Focal Press, Oxford 2002, s. 44-47.
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Ryc. 38. Zaznaczona oś mikrofonu na przykładzie charakterystyki kardioidalnej
Fig. 38. Highlighted microphone axis on the example of cardioid characteristics

Ryc. 39. Charakterystyka kardioidalna
Fig. 39. 		 Cardioid characteristics
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Charakterystyki superkardioidalna i hiperkardioidalna
To charakterystyki, które są pochodnymi charakterystykami kardioidalnej. Budowa mikrofonu pozwalająca na uzyskanie wymienionych charakterystyk powoduje,
że fale dochodzące spoza osi mikrofonu są tłumione niemalże do zera. Taki typ mikrofonu odznacza się innymi kątami czułości, dlatego dźwięki dochodzące z kierunków
innych niż zalecane są silnie tłumione. Mikrofony takie można stosować w nagłośnieniu i w nagrywaniu źródeł dźwięku oddalonych nawet o kilka metrów. Należy pamiętać, że w tego typu charakterystyce wzrasta czułość dźwięku zbieranego od tyłu
mikrofonu60.

Ryc. 40. Charakterystyka superkardioidalna
Fig. 40. Supercardiod characteristics

60 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 34-36; T. Lubin, Getting great sounds: The microphone book, Thompson
Course Technology, U.S.A. 2009, s. 15-16.
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Ryc. 41. Charakterystyka hiperkardioidalna
Fig. 41. 		 Hypercardioid characteristics

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną cechę charakterystyk kierunkowości mikrofonów, które nie są stałe. Ryciny 40, 41 wskazywały kierunek czułości mikrofonów,
ich użycie, zastosowanie w różnych nagraniach, technikach mikrofonowych bądź pomieszczeniach o różnej akustyce, które są przyjęte ogólnie. Charakterystyka kierunkowości w dużej mierze zależna jest od częstotliwości, stąd mikrofony w pewnych
częstotliwościach przetwarzania dźwięku mają odmienną charakterystykę kierunkowości niż w innych częstotliwościach. Charakterystyka kierunkowości w zakresie częstotliwości mierzona jest zazwyczaj w przedziale od 250 do 16 000 Hz. Pomiar nie jest
płynny, np. co 1 Hz, lecz dotyczy konkretnych częstotliwości, takich jak: 250 Hz, 500 Hz,
1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz.
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Ryc. 42. Charakterystyka kierunkowości względem częstotliwości dla mikrofonu Schoeps CMIT 5U
Fig. 42. 		 The connection between polar pattern and frequency for the Schoeps CMIT 5U microphone

Ryc. 43. Charakterystyka kierunkowości względem częstotliwości dla mikrofonu DPA 4098H
Fig. 43. The connection between polar pattern and frequency for the DPA 4098H microphone

2.1. Mikrofony
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Zmiany charakterystyk w zakresie częstotliwości oraz mnogość charakterystyk
podstawowych można potraktować jako źródło wyjściowe do eksperymentowania
w zakresie realizacji nagrań. Połączenie kilku mikrofonów w celu uzyskania nowej
metody nagrań powoduje połączenie podstawowych charakterystyk kierunkowych
mikrofonów, które nakładając się mogą tworzyć złożone kombinacje. Poprzez inne
sposoby rozstawienia mikrofonów, a dzięki temu ustawienia charakterystyk kierunkowych, rejestrujemy źródło dźwięku w sposób nowatorski i eksperymentalny. Przy
odpowiedniej regulacji ustawienia można wpłynąć na polepszenie waloru brzmieniowego, inne uchwycenie akustyki pomieszczenia bądź odmienne zarejestrowanie
i odwzorowanie szerokości bazy stereo. Ryc. 44 prezentuje kombinację charakterystyk czterech mikrofonów superkardioidalnych, które przy odpowiednim ustawieniu
mogą być używane do nagrania dźwięku przestrzennego (o którym więcej na stronach 92 i 184) lub eksperymentu w zakresie rejestracji dźwięku stereofonicznego.

Ryc. 44. Ustawienie czterech mikrofonów o charakterystyce superkardioidalnej
Fig. 44. Aligning the four supercardioid microphones

Nowy i zarazem odmienny sposób realizacji nagrania chóru może polegać
na umieszczeniu jednego mikrofonu dookólnego pośrodku – wewnątrz grupy osób
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śpiewających. Rejestrowany chór stoi na planie koła w równej odległości od urządzenia, twarzami zwróconymi do mikrofonu. Osoby te powinny znajdować się blisko siebie, natomiast w tym przypadku odległość od mikrofonu w dużej mierze uzależniona
jest od liczebności chóru.

Ryc. 45. Ustawienie chóru względem mikrofonu
Fig. 45. 		 Choir setting against a microphone

Inny sposób realizacji nagrania chóru polega na umieszczeniu jednego mikrofonu dookólnego w środku przy odmiennym ustawieniu osób niż tradycyjnie. Poszczególne głosy chóru stoją w linii bądź w linii i w rzędach przy większej liczbie
chórzystów występujących w zespole. Śpiewający są zwróceni twarzami do mikrofonu, jak pokazano na ryc. 46. Taki sposób realizacji nagrania umożliwia ustawienie osób śpiewających w różnej odległości od samego mikrofonu, dzięki czemu uzyskujemy korzystniejsze ustawienie zespołu względem urządzenia, a przez
to większy wpływ na walor brzmieniowy zespołu i poszczególnych jego głosów.

2.2. Głośniki
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Ryc. 46. Ustawienie chóru względem mikrofonu
Fig. 46. Choir setting against a microphone

2.2. Głośniki
„Głośniki są przetwornikami elektroakustycznymi, przetwarzającymi energię elektryczną na akustyczną i przeznaczonymi do wypromieniowania jej w pomieszczeniach
zamkniętych lub w przestrzeni otwartej.
Głośniki mogą być magnetyczne, elektrostatyczne i piezoelektryczne, to znaczy
mogą mieć przetwornik elektromechaniczny jednego z wymienionych rodzajów. Są
również stosowane głośniki oparte na innych zasadach działania, np. głośniki jonowe.
Należy zaznaczyć, że istnieją dwa główne typy głośników, różniące się elementem
promieniującym energię akustyczną. Są to:
1) głośniki otwarte, czyli głośniki o promieniowaniu bezpośrednim, w których elementem promieniującym jest membrana o odpowiednim kształcie i rozmiarach;
2) głośniki tubowe, czyli głośniki o promieniowaniu pośrednim, w których elementem promieniującym jest wylot tuby.
Głośniki otwarte można z kolei podzielić zależnie od kształtu membrany na głośniki stożkowe, których membrana ma kształt stożkowy lub zbliżony do stożkowego,
oraz głośniki z membraną w kształcie części powierzchni kuli, walca lub innym.
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Głośniki stożkowe są wykonywane z przetwornikami magnetycznymi i piezoelektrycznymi, a głośniki z membraną walcową lub płaską – z przetwornikami elektrostatycznymi.
Doświadczenie wykazało, że zarówno ze względu na koszt, jak i właściwości elektryczne, mechaniczne i akustyczne najkorzystniejszy jest głośnik stożkowy z napędem
magnetycznym cewkowym. Znalazł on powszechne zastosowanie i śmiało można powiedzieć, że jest niemal wyłącznie produkowany”61.
W zespołach głośnikowych znajdują się zazwyczaj głośniki dynamiczne (elektromagnetyczne), które wykorzystują siłę elektrodynamiczną, powstającą przy
przepływie prądu w polu magnetycznym. Budowa głośnika to przeciwieństwo
konstrukcji elektromagnetycznej stosowanej w budowie mikrofonu dynamicznego. Można powiedzieć, że głośnik elektromagnetyczny to specjalny silnik z przymocowaną membraną, który zaczyna działać pod wpływem prądu i siły elektromagnetycznej.
Budowa wspomnianego głośnika opiera się na objęciu cewki magnesem stałym wraz z ciągłym polem magnetycznym. Jeżeli przez cewkę przepłynie prąd stały,
to jego przepływ nada kształt drugiemu polu magnetycznemu. Kierunek wychylenia
cewki (w tym także membrany) zależy od kierunku przepływu prądu (biegunowość
pola). Jeżeli zaś do urządzenia dostarczymy prąd zmienny, to cewka w polu magnetycznym będzie poruszać się wraz ze zmianami kierunku prądu. Podczas ruchu cewki w tył i przód, przytwierdzona do niej membrana będzie poruszała znajdujące się
w pobliżu cząstki powietrza, tworząc falę akustyczną. Fala ta będzie odpowiadała tej
wygenerowanej przez wzmacniacz62.
Uzyskanie dobrych parametrów głośnika nie jest łatwe. Ze względu na dużą wagę
cewki i membrany, otrzymanie szybkiej reakcji, czyli małego opóźnienia głośnika, jest
bardzo trudne. Przy zbyt miękkiej membranie (braku jej sztywności) bądź złej jakości
zawieszenia głośnika, mogą pojawić się różne anomalia w postaci rezonansów oraz
nieliniowości charakterystyki przenoszenia. Tradycyjny głośnik dynamiczny tworzy
zakłócenia w postaci nieliniowej (około 2–3%). Wynika to z nierównego rozłożenia
pola magnetycznego oraz szumów powstających podczas pracy cewki oraz resorów
urządzenia63.
61 Cyt. Z. Żyszkowski, dz. cyt., s. 311.
62 J. Borwick, Loudspeaker and headphone handbook, 3rd edition, Focal Press, Oxford 2001, s. 54-60.
63 Tamże, s. 61-64.
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Zaprojektowanie głośnika o płaskiej charakterystyce odtwarzania nie jest możliwe (jak w przypadku mikrofonu). Warto wspomnieć, że jednym z parametrów sygnału jest częstotliwość, która generowana jest dzięki głośnikowi. Generowanie skrajnie
wysokich i niskich częstotliwości przez jeden głośnik w liniowej charakterystyce jest
niewykonalne. Zniekształcenia intermodulacyjne powstają wtedy, gdy głośnik reprodukuje w tym samym czasie tony o wysokiej i niskiej częstotliwości. Emitowane przez
głośnik niskie dźwięki o wysokiej amplitudzie są przyczyną przybliżania i oddalania
pozornego źródła dźwięku o częstotliwości wysokiej. W tym przypadku występować
może niechciana zmiana częstotliwości tonu wysokiego (zjawisko Dopplera – jak
w przypadku przejeżdżającego z dużą prędkością pociągu, gdzie słyszalne jest podwyższanie i obniżanie tonów wysokich)64.
Głośniki podzielono ze względu na pasma przenoszenia, które są w stanie przetworzyć
(uwzględniając równomierną charakterystykę częstotliwościową).
Wyróżnia się głośniki:
− subniskotonowe – subwoofer (kilka/kilkanaście Hz – 150 Hz),
− niskotonowe (20–400 Hz),
− średniotonowe (4000–5000 Hz),
− średniotonowe i wysokotonowe (800–20 000 Hz),
− wysokotonowe (5000–20 000 Hz),
− superwysokotonowe – przetwarzające ultradźwięki,
− szerokopasmowe – przetwarzające większą część pasma słyszalną przez człowieka65.
2.2.1. Głośnik stożkowy
To najbardziej znana konstrukcja głośnika, występująca w większości urządzeń
przeznaczonych do słuchania muzyki. Papierowa membrana w kształcie stożka
przymocowana jest do cewki, która poruszając się w polu magnetycznym przenosi
drgania na membranę. Głośniki stożkowe używane są w sprzęcie Hi-Fi, samochodach, małych radiach, dużych zestawach głośnikowych, interkomach i innych. Ich
rozmiary wahają się w granicach od około 3 do 18 cali (średnica mierzona przez
środek głośnika)66.
64 J. C. Whitaker, B. K. Benson, Standard handbook of audio and radio engineering, McGraw-Hill,
New York 2002, s. 5-34 – 5-40.
65 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 92.
66 J. C. Whitaker, B. K. Benson, dz. cyt., s. 5-28.
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Jak wspomniano, cewka z membraną stanowią element drgający i przenoszący falę dźwiękową. Membrana przymocowana jest do specjalnej ramy lub kosza
w dwóch miejscach, nazwanych zawieszeniem. Zawieszenie umieszczone w pobliżu cewki często nazywane jest również resorem. Zawieszenie znajdujące się na
krańcu głośnika ma najczęściej kilka fałd i przytwierdzone jest do ramy. Kopułka
to zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, które znajduje się na środku głośnika, zakrywając poruszającą się w szczelinie cewkę. Zaciski do podłączania prądu
umieszczone są na specjalnych wyprowadzeniach na tyłach kosza (nieopodal magnesu stałego)67.
Głośniki, podobnie jak mikrofony, posiadają charakterystyki kierunkowe, które omówiono w celu wyjaśnienia pewnych prawideł. Należy pamiętać, że zależność między wielkością głośnika a długością fali odtwarzanego dźwięku określa
charakterystykę kierunkową głośnika stożkowego. Im długość fali dźwiękowej jest
większa, tym charakterystyka przenoszenia jest bardziej dookólna. Natomiast gdy
częstotliwość dźwięku jest coraz wyższa, a długość fali maleje, to charakterystyka
jest węższa (to bardzo ważna informacja dla realizatorów studyjnych i koncertowych)68.
Jeżeli głośnik stożkowy został użyty do budowy zestawów głośnikowych jako jedyne źródło dźwięku w dużym pomieszczeniu odsłuchowym, to na całej powierzchni
sali dobrze rozejdą się dźwięki niskie (bezkierunkowe rozchodzenie się fal). Natomiast
osoba stojąca na wprost takiego głośnika będzie w stanie usłyszeć dźwięki z zakresu średniego i wysokiego. Z tego powodu, przy zaawansowanych użyciach (studio,
scena), wykorzystuje się różne konstrukcje i kombinacje głośników, zapewniające
osiągnięcie najlepszego brzmienia w konkretnych zastosowaniach i warunkach. Użycie danego rodzaju czy wielkości głośnika często uzależnione jest od pomieszczenia,
w którym materiał będzie odsłuchiwany, albo od warunków otwartej przestrzeni, którą trzeba nagłośnić69.

67 J. Borwick, dz. cyt., s. 66-68; G. Ballou, Electroacoustic devices: microphones and loudspeakers,
Focal Press, Amsterdam, Boston 2009, s. 201-202.
68 T. Butler, dz. cyt., s. 124-125.
69 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 92.
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Ryc. 47. Budowa głośnika stożkowego
Fig. 47. 		 Cone speaker construction

2.2.2. Głośnik tubowy
Na początku tego podpunktu warto dodać, że głośniki tubowe służą do odtwarzania średnich i wysokich częstotliwości. Są one stosunkowo małe, lekkie oraz nie mają
tak wielkiego obszaru wychyleń membrany (w porównaniu do membrany głośników
stożkowych).
„Głośniki otwarte, oprócz licznych zalet mają też dużą wadę, która stanowi przeszkodę
w stosowaniu ich do przetwarzania dużych mocy. Wadą tą jest mała sprawność wynosząca w najlepszym przypadku 5%. Przyczyną tego jest niemożność dostatecznego obciążenia
przetwornika po stronie mechanicznej, czyli niemożność dostatecznego zwiększenia mechanicznej rezystancji promieniowania, jeśli bowiem chciałoby się zwiększyć obciążenie,
konieczne byłoby zwiększenie powierzchni membrany, a to pociągnęłoby za sobą zwiększenie masy membrany i w rezultacie sprawność głośnika w zakresie średniej sprawności
zmalałaby. (...) Zamiast zwiększać membranę, wstawia się między nią a przestrzeń tubę,
będącą transformatorem akustycznym. (...) Energia oddana tubie zostaje niemal w całości wypromieniowana, ponieważ w większej części zakresu przetwarzania wylot tuby, jako
element promieniujący, jest dopasowany do przestrzeni.
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Za pomocą tych środków otrzymuje się dużą sprawność głośnika zwanego –
ze względu na zastosowanie tuby – tubowym. Sprawność ta może dochodzić nawet
do 80%, a przeciętnie wynosi 30 do 40%. Taka duża sprawność jest konieczna w urządzeniach elektroakustycznych, których zadaniem jest wytwarzanie dużych mocy akustycznych”70.
Do funkcjonowania głośnika ciśnieniowego potrzebny jest cewkowy system
elektromagnetyczny. Cewka umieszczona jest wewnątrz szczeliny magnesu stałego
(jak w głośniku stożkowym) i łączy się z membraną o kształcie czaszy (nie stożka).
W budowie omawianego głośnika użyto korektora fazowego, którego funkcją jest
modyfikacja długości ścieżki fal emitowanych przez różne części membrany. Korektor
fazowy połączony jest z wylotem głośnika i przykryty specjalną osłonką, która chroni
głośnik przed zanieczyszczeniami71.
Korektor fazowy w budowie głośnika jest wynikiem wielu kompromisów. Aby zbudować idealny głośnik, zamiast stosowanej czaszy należałoby zastosować membranę
o kształcie płaskiego dysku, co w praktyce nie jest możliwe. Stosowana czasza jest
przede wszystkim łatwiejsza w produkcji oraz sztywniejsza. Korektor fazowy w tym
przypadku prowadzi dźwięk z różnych miejsc w tym samym czasie do jednego punktu. Brak korektora spowodowałby zmianę płaskiej charakterystyki częstotliwościowej
na zupełnie inną, a także mógłby spowodować interferencję niektórych fal, co mogłoby wpłynąć na pogorszenie jakości w zakresie przetwarzania sygnału dźwiękowego72.
Budowa głośników ciśnieniowych to połączenie membrany z odpowiednią tubą.
Ocena ich działania, charakterystyki przenoszenia, skuteczności powinna być oparta
na współpracy głośnika z określoną, przytwierdzoną do niego tubą (w taki sposób
należy prowadzić pomiary). Same głośniki ciśnieniowe nie są przeznaczone do pracy
na otwartych przestrzeniach, lecz, w połączeniu z głośnikami stożkowymi, do wyrównywania niedoskonałości urządzeń73.

70 Cyt. Z. Żyszkowski, dz. cyt., s. 379-380.
71 J. Borwick, dz. cyt., s. 30-36.
72 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 92.
73 J. F. Eiche, The Yamaha Guide to Sound Systems for Workship, Yamaha Corporation of America,
California 1990, s. 252-253; T. Butler, dz. cyt., s. 125-130.
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Ryc. 48. Głośnik tubowy
Fig. 48. Horn speaker

2.2.3. Parametry głośników
Efektywność jest jednym z ważniejszych parametrów głośnika. Dzięki niej wiadomo, ile dostarczonej do urządzenia energii elektrycznej zamieni się na akustyczną.
Efektywność głośników dynamicznych wynosi od około 0,5% do około 14%. Pozostała
energia zostaje przetworzona na ciepło74. Istotne jest to, że tylko najnowsze konstrukcje mają sprawność w zakresie 14%, lecz często kosztem innych parametrów, takich
jak pasmo i zniekształcenia nieliniowe. Efektywność podawana jest w decybelach
i określa, jakie natężenie dźwięku zostanie wytworzone w odległości jednego metra
od głośnika, gdy dostarczono mu moc jednego wata (jednostka: dB/W). Pole magnetyczne skupione jest na cewce, która znajduje się w szczelinie magnesu. Im większa
wartość opisywanego parametru, tym głośnik ma większą skuteczność75.
W sprzęcie Hi-Fi efektywność wynosi średnio 84-92 db/W, przeważnie 89 db/W,
natomiast profesjonalne głośniki estradowe mają sprawność rzędu 96-105 db/W (głośniki nisko- i średniotonowe, natomiast wysokotonowe – 101-115 db/W)76.
Moc znamionowa (ang. RMS power) to maksymalna moc, którą można przesyłać do głośnika metodą ciągłą przez więcej niż 2 godziny, nie powodując zniekształceń nieliniowych oraz ewentualnego zniszczenia urządzenia (często są to testy dla
74 G. Ballou, dz. cyt., s. 201-202.
75 J. C. Whitaker, B. K. Benson, dz. cyt., s. 5-32, 5-33.
76 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 93.
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100 godzin, według danych katalogowych poszczególnych firm podawane w jednostce Wat)77.
Moc muzyczna (ang. Program Power Handling) określa wartość mocy, którą
można dostarczyć do głośnika przez czas odpowiadający 1 sekundzie, nie powodując zniekształceń nieliniowych oraz ewentualnego zniszczenia urządzenia. Moc muzyczna jest przeważnie dwa razy większa od mocy znamionowej głośnika (wyrażona
w Watach)78.
Moc szczytowa (ang. Peak Power Handling) określa wartość mocy (impulsu), którą
można dostarczyć do głośnika przez okres nieprzekraczający 10 miliseknd, bez zniekształceń nieliniowych oraz nie powodując ewentualnego zniszczenia urządzenia. Moc szczytowa może być nawet czterokrotnie wyższa od mocy znamionowej wyrażonej w Watach.
Charakterystyka przenoszenia to poziom skuteczności głośnika w zakresie charakterystyki częstotliwości. Jak wspomniano wcześniej, zbudowanie idealnego głośnika jest niewykonalne79. Istnieją jednak głośniki o jednym, stałym przeznaczeniu
(np. tylko do gitary basowej – do innej się nie nadają). Głośniki do gitar basowych
mają wyrównane pasmo przenoszenia w zakresie niskich częstotliwości. Podłączenie
gitary elektrycznej (o wyższym zakresie częstotliwości) do głośnika basowego spowoduje zmianę jej brzmienia poprzez zmianę charakterystyki częstotliwościowej,
wynikłej z przeznaczenia takiego głośnika. Dzięki temu można zaburzyć proporcję
częstotliwościową pomiędzy dźwiękami wysokimi i niskimi lub zmienić ich barwę
na inną – nienaturalną80.
Pasmo przenoszenia podawane jest osobno zarówno dla pojedynczych głośników,
jak i zestawów głośnikowych. Ten parametr zazwyczaj podaje się przy spadku skuteczności głośnika lub zestawu głośnikowego równym 10 dB. Granice częstotliwości pasma
przenoszenia wyznacza górna i dolna częstotliwość przenoszenia. W przypadku monitorów studyjnych i wysoce wyspecjalizowanych głośników estradowych pasmo to ma
wartość 3 dB. Parametr spadku skuteczności o wartość 3 dB podawany jest wyłącznie
dla zestawów głośnikowych o wysokiej jakości i specjalistycznych zastosowaniach,
gdyż ich charakterystyki częstotliwościowe są bardziej płaskie od tych w zestawach
tradycyjnych. Świadczy to o bardziej neutralnym brzmieniu, niepodkolorowywaniu
77 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 93.
78 D. Self – editor, Audio engineering, Newnes/Elselvier, Amsterdam, Boston 2009, s. 144.
79 G. Ballou, dz. cyt., s. 43-44.
80 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 94.
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pewnych częstotliwości, co oznacza brak wprowadzania większych zmian w dźwięku
generowanym przez głośnik81.
Impedancja często mylona jest z opornością, gdzie impedancja to wielkość zespołu np. głośników, natomiast oporność to wartość rzeczywista, mierzona przy zaciskach głośnika, podawana w ohmach. Typowa oporność głośników to 4 lub 8 ohm.
Wyjątkiem są zestawy Hi-Fi, gdzie może ona wynosić 6 ohm. Trzeba podkreślić, iż
impedancja nie jest wartością stałą, lecz zmienną, w zależności od częstotliwości
dźwięku. Dlatego może przyjmować inne wartości niż te podane przez producenta
(co jest częstą przyczyną niewłaściwej pracy wzmacniacza)82.
Dobór odpowiedniego wzmacniacza niweluje większość problemów, gdyż urządzenie to wpływa na bezawaryjną pracę nagłośnienia. Przede wszystkim moc znamionowa wzmacniacza nie powinna być większa niż moc znamionowa głośnika.
Istnieje zdolność współdziałania mniejszego i słabszego wzmacniacza z większym
i głośniejszym zestawem głośnikowym, pod warunkiem, że impedancja zestawu nie
jest mniejsza niż minimalna wymagana przez wzmacniacz. Przeciwnie, odwrotne połączenie zespołu głośnikowego ze wzmacniaczem może być powodem uszkodzenia
systemu głośnikowego83.
2.2.4. Pasywny zestaw głośnikowy
Pasywny zestaw głośnikowy charakteryzuje się brakiem wbudowanego wzmacniacza mocy w obudowę kolumny, co może być i wadą, i zaletą (w zależności od zastosowania).
Do jednego zestawu głośnikowego montuje się kilka głośników, które przetwarzają odpowiednio wybrane fragmenty pasma akustycznego. Dzielenie wchodzącego sygnału na wybrane pasma następuje za pomocą tzw. zwrotnicy. To urządzenie
kieruje odpowiednie sygnały do określonych, odpowiadających za przetwarzanie danych częstotliwości głośników. Takie zastosowanie wpływa na otrzymanie bardziej
wyrównanej charakterystyki reprodukowanej przez odpowiednie głośniki, niwelując
zniekształcenia intermodulacyjne84.

81 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 94.
82 D. Self – editor, dz. cyt., s. 47.
83 J. Borwick, dz. cyt., s. 268.
84 Tamże, s. 232-247.
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W pasywnym zestawie głośnikowym zamontowana zwrotnica (również pasywna)
rozdziela wzmocniony już sygnał dźwiękowy. W zależności od zastosowanej zwrotnicy i liczby głośników, wyróżniamy dwu-, trój- i czterodrożne zestawy głośnikowe85.
2.2.5. Aktywny zestaw głośnikowy
Aktywne zestawy głośnikowe różnią się od pasywnych zwrotnicą oraz zainstalowanym
wewnątrz obudowy kolumny wzmacniaczem mocy. Zastosowanie aktywnej zwrotnicy polega na tym, że na podpasma dzielony jest sygnał niewzmocniony. Następnie w obrębie
wszystkich pasm jest on wzmacniany za pomocą oddzielnych wzmacniaczy mocy.
Duże trudności ze zbudowaniem zwrotnicy dobrze filtrującej poszczególne częstotliwości i związane z tym problemy z uzyskaniem płaskiej charakterystyki przenoszenia, skłoniły wielu producentów do rozwiązań w postaci układów aktywnych. Zastosowanie cyfrowo sterowanej zwrotnicy umożliwia dokładniejsze rozparcelowanie
sygnału fonicznego. Dzięki temu zauważa się zawężenie obszarów przejścia, dotyczących podziału konkretnych częstotliwości86.
Aktywny zestaw głośnikowy, w przeciwieństwie do pasywnego, ma wiele zabezpieczeń przed spaleniem bądź uszkodzeniem głośnika, gdyż wzmacniacze są dobierane wyłącznie do zainstalowanych głośników. Zastosowano tu również korekcję, która
pozwala walczyć z niedoskonałościami pomieszczeń lub przesunięciami fazowymi87.
Trudnością w zestawach głośnikowych przeznaczonych do pracy na koncertach
staje się uzyskanie dużych mocy. Wiąże się to z odprowadzaniem ciepła z takiego
urządzenia (wzmacniacz umieszczony wewnątrz obudowy głośnikowej lub zespołu
głośników). Innym, często zauważanym mankamentem jest dostarczenie zasilania do
każdego zespołu głośników88.
2.3. Monitory studyjne
Aktywne zestawy głośnikowe z powodzeniem stosowane są w studiach nagrań
(idealne dobranie wzmacniaczy i głośników). Zainstalowane w nich zabezpieczenia
85 J. F. Eiche, The Yamaha Guide to Sound Systems for Workship, Yamaha Corporation of America,
California 1990, s. 77-78, 99.
86 J. Borwick, dz. cyt., s. 275-279.
87 J. F. Eiche, dz. cyt., s. 77-78, 99.
88 F. Rumsey, T. McCormick, dz. cyt., s. 90.
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uniemożliwiają przepalenie kolumny np. przy przełączaniu kabli głośnikowych. Zestawy takie są silnie odporne na trzaski oraz nagłe, głośne dźwięki, które mogą powstać
przy przełączaniu kabli w torze fonicznym.
Należy zwrócić uwagę, że systemy aktywne (monitory odsłuchowe) stosowane w studiach nagrań posiadają dwa (ang. bi–amp) lub trzy (tri–amp) niezależne wzmacniacze
mocy. Zostały one zaprojektowane pod kątem wzmacniania konkretnych częstotliwości, po przefiltrowaniu ich przez cyfrową zwrotnicę. Wszystkie wzmacniacze znajdują się
w wewnętrznej obudowie kolumny, do której doprowadzone jest jedno zasilanie.
Celem zastosowania kilku wzmacniaczy, specjalnie zaprojektowanych na konkretne
wzmacnianie poszczególnych pasm, jest poprawienie płaskiej charakterystyki przenoszenia monitorów odsłuchowych w zakresie różnych częstotliwości i pierwotne (rzeczywiste) ukazanie barwy instrumentalnej przy rejestracji materiału muzycznego89.
Ważnym aspektem jest również moc monitorów odsłuchowych, podłączanych
do karty muzycznej komputera. Jest ona dobierana indywidualnie, w zależności
od zastosowań, potrzeb, finansów użytkownika oraz od kubatury pomieszczenia,
w którym następuje miks bądź mastering materiału.
Wyróżniamy następujące studyjne monitory odsłuchowe:
1. Bliskiego pola – to małe urządzenia o małych średnicach głośników używane w niedużych studiach nagraniowych, w studiach postprodukcyjnych, półprofesjonalnych oraz domowych; „Postprodukcja dźwięku jest to etap pracy
nad ścieżką dźwiękową filmu po zakończeniu zdjęć. Efektem tego etapu jest
gotowa ścieżka dźwiękowa zawierająca następujące warstwy dźwiękowe:
Warstwa informacyjna: dialogi, gwary.
Warstwa efektów dźwiękowych: efekty synchroniczne (foley effects), efekty niesynchroniczne, efekty specjalne (SFX, sound effects), tła i atmosfery,
dźwięki niesprecyzowane (sound design).
Warstwa muzyczna: muzyka immanentna (wewnątrzkadrowa), muzyka
ilustracyjna (pozakadrowa)”90.
Monitory bliskiego pola zazwyczaj stoją na biurku (stole) realizatora
dźwięku na podstawkach antywibracyjnych; stosowane są w celach konfrontowania odsłuchu przy wykorzystaniu różnych monitorów91.
89 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 95-96.
90 Cyt. http://kabumstudio.vxm.pl/oferta/postprodukcja-dzwieku, dostęp dn. 10.09.2012.
91 S. R. Alten, dz. cyt., s. 53-54.

70

Rozdział 2. Przetworniki elektroakustyczne i dedykowane urządzenia peryferyjne komputera

a)

c)

b)

d)

Ryc. 49. Monitory odsłuchowe: a) Yamaha MSP10, b) M-audio DSM2, c) Roland DS7, d) Adam A8X
Fig. 49. 		 Studio monitors: a) Yamaha MSP10, b) M-audio DSM2, c) Roland DS7, d) Adam A8X

2. Średniego pola – używane w średniej wielkości pomieszczeniach, zazwyczaj
stoją na specjalnych podstawkach za stołem mikserskim bądź komputerem;
monitory o większej mocy wykorzystywane są w studiach projektowych oraz
specjalistycznych; aby odwzorować pełny obraz częstotliwości dźwięku są
oddalone od realizatora przynajmniej o 1,5 metra.
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a)

b)

Ryc. 50. Monitory odsłuchowe: a) Dynaudio Air 20, b) Genelec 1037C
Fig. 50. Studio monitors: a) Dynaudio Air 20, b) Genelec 1037C

3. Dalekiego pola – używane w dużych, specjalistycznych studiach nagraniowych,
bardzo drogie i bardzo duże głośniki niskotonowe (mogą mieć nawet po 15”)
o wysokiej mocy; ustawiane są na podstawkach bądź montowane w ścianach pomieszczenia odsłuchowego, od uszu realizatora znajdują się zwykle
w odległości kilku/kilkunastu metrów; często używane wraz z monitorami pola
bliskiego w celu stwierdzenia, czy materiał muzyczny zabrzmi prawidłowo
na różnym nagłośnieniu i w różnych warunkach akustycznych92.

a)

b)

Ryc. 51. Monitory odsłuchowe: a) Genelec 1036A, b) Adam S7A mkII
Fig. 51. 		 Studio monitors: a) Genelec 1036A, b) Adam S7A mkII
92 S. R. Alten, dz. cyt., s. 52-53.
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Wszystkie opisane monitory odsłuchowe stosowane są w studiach nagraniowych.
Każdy z nich to kolumna aktywna, zbudowana w oparciu o specjalistyczne wzmacniacze wewnętrzne, które świetnie współpracują w danej konstrukcji. Zostały one
zaprojektowane przez różnych producentów i odpowiednio dobrane do zwrotnic
i głośników, w zależności od modelu.
2.3.1. Adaptacja akustyczna pomieszczenia i parametry monitorów
Przystosowanie monitora do warunków akustycznych pomieszczenia często odbywa się poprzez zbadanie pomieszczenia specjalnie wygenerowaną falą dźwiękową,
którą nazywa się szumem. Wraz z podłączeniem mikrofonu do karty dźwiękowej, która
odtwarza i nagrywa w tym samym czasie w formie full duplex, pojawia się możliwość
zbadania akustyki pomieszczenia. Można zbadać także pasmo przenoszenia i odbicia
dźwięku. Informacje otrzymane w ten sposób wraz z praktyczną wiedzą o wykorzystaniu uzyskanych danych, mogą pomóc w ustawieniu odpowiednich kątów nachyleń monitorów, jak również w właściwym ich ulokowaniu w odpowiednich miejscach93.
Same monitory (przeważnie na tylnej ścianie) mają regulację częstotliwości niskich i wysokich poprzez podbicie lub obcięcie pasma – zazwyczaj podawanego przez
producentów na tylnej ścianie zestawu głośnikowego, zwykle w granicach 2-6 decybeli, z przeskokiem co 2 decybele. Na tylnej płycie znajduje się również regulacja
wzmocnienia w postaci potencjometru obrotowego oraz filtr górnoprzepustowy, stosowany w pracy z dodatkowym głośnikiem – subwooferem. Do monitorów producent często dodaje specjalne gąbki, służące do zatykania otworów typu bass-reflex
oraz podkładki antywibracyjne.
Parametry monitorów są podobne do parametrów zwykłego głośnika. Podawane
są jednak dodatkowe informacje, które decydują o klasie danego produktu i precyzują jego zastosowanie. Najczęściej podawane przez producentów parametry to94:
− charakterystyka częstotliwościowa,
− THD (ang. Total Harmonic Distortion) – współczynnik zawartości
		 harmonicznych95,
− moc poszczególnych wzmacniaczy zastosowanych w monitorze,

93 J. Borwick, dz. cyt., s. 283- 284.
94 S. R. Alten, dz. cyt., s. 42-50.
95 J. C. Whitaker, B. K. Benson, dz. cyt., s. 5-34 – 5-40; D. Self – editor, dz. cyt., s. 74-75.
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− zniekształcenia fazowe ,
96

− precyzja przetwarzania niskich częstotliwości, w tym czas reakcji membrany 		 .
		 głośnika,
− stopień słyszalności kompresji97.
2.3.2. Kalibracja monitorów
Parametrem często podawanym przez producentów monitorów odsłuchowych
(przeznaczonych do studia nagrań) jest dystans pomiędzy dwoma monitorami (odległość pomiędzy monitorami). Dzięki tej informacji użytkownik może uzyskać bardzo
szeroką bazę stereofoniczną, której nie powinien przekraczać poprzez jeszcze szersze
rozstawienie zestawów głośnikowych, aby nie zaburzyć ich brzmienia i kierunkowości.
Zbyt duża odległość może skutkować przerwaniem bazy stereofonicznej oraz nienaturalnym brzmieniem poszczególnych instrumentów w zakresie panoramowania98. Powstaje często tzw. „dziura” w panoramie. Natomiast zbyt bliskie ustawienie urządzeń
wiąże się z ryzykiem zawężenia pasma stereofonicznego (brak słyszalnej stereofonii).
W przypadku monitorów studyjnych podawana jest minimalna odległość odsłuchowa, mierzona od uszu realizatora dźwięku do zestawu głośnikowego. Dystans ten
określa prawidłowo reprodukowane poprzez system głośnikowy częstotliwości. Należy uwzględnić, że dopiero w pewnej odległości zestaw głośników zaczyna dobrze
wybrzmiewać (podobnie jak w przypadku tradycyjnego instrumentu muzycznego),
dlatego ustawienie odległości głośników od realizatora jest tak istotne99.
Kąt ustawienia monitorów
Najprostsze i dające optymalne brzmienie zestawu jest ustawienie monitorów według zasady trójkąta równobocznego. Dzięki temu zabiegowi wyznaczamy pole i miejsce odsłuchu100. Nie należy stosować rozmieszczenia według trójkąta równoramiennego, które może dostarczyć innej charakterystyki częstotliwościowej brzmienia101.

96 J. C. Whitaker, B. K. Benson, dz. cyt., s. 5-34 – 5-40.
97 S. R. Alten, dz. cyt., s. 42-50.
98 P. R. Newell, K. Holland, Loudspeakers for music recording and reproduction, Focal Press,
Oxford 2007, s. 225-227.
99 J. C. Whitaker, B. K. Benson, dz. cyt., s. 1-63, 1-64.
100 P. R. Newell, K. Holland, dz. cyt., s. 202-204.
101 S. R. Alten, dz. cyt., s. 48-55.
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Ryc. 52. Prawidłowe ustawienie monitorów odsłuchowych na planie trójkąta równobocznego
Fig. 52. 		 Proper listening monitor setup equilateral triangle blueprint

Montaż monitorów
Jeżeli monitory znajdują się na stole realizatora, to warto stawiać je na podstawkach antywibracyjnych. Zestawy monitorowe należy ustawić na wysokości uszu realizatora. Gdy umieszczone są wyżej, trzeba skierować je nieco w dół, aby wszystkie
składowe częstotliwości były jednakowo reprodukowane (gdy głośniki znajdują się
we wnękach ścian bądź na specjalnych podstawkach). Monitory mogą znajdować się
też bezpośrednio za wskaźnikami konsolety mikserskiej102. Grozi to jednak powstaniem niekorzystnego zjawiska filtracji grzebieniowej w paśmie niższym, ponieważ
dźwięk odbity od konsoli dociera później niż dźwięk bezpośredni, który jest główną
przyczyną tej anomalii103.
Ustawienie monitorów
Niektóre monitory odsłuchowe prawidłowo pracują w jednej z pozycji – pionowej
lub poziomej. Dlatego samodzielne zmiany ich ustawienia często nie są korzystne.
Rzutuje to w dużej mierze na odsłuch materiału dźwiękowego, którego równowaga
może zostać zaburzona104.
Ustawienie pozycji monitorów względem głośników wysokotonowych
To kolejna propozycja ustawienia monitorów z uwzględnieniem pozycji głośników wysokotonowych. Ten sposób ustawienia wskazuje, gdzie mogą znajdować
102 B. Owsinski, The Mixing engineer’s handbook, Second edition, Thompson Course Technology,
U.S.A. 2006, s. 73.
103 S. R. Alten, dz. cyt., s. 53-54; P. R. Newell, K. Holland, dz. cyt., s. 211.
104 J. C. Whitaker, B. K. Benson, dz. cyt., s. 1-64 - 1-68; B. Owsinski, dz. cyt., s. 74.
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się głośniki średnio- i wysokotonowe. Gdy głośniki wysokotonowe znajdują się na
zewnątrz (po bokach), doświadczamy szerszej bazy stereofonicznej – co może być
pozytywnym, jak i negatywnym aspektem105. Ustawianie niektórych monitorów nie
powinno być zmieniane z położenia horyzontalnego na wertykalną i odwrotnie. Takie
działanie może przynieść złe skutki w bazie stereo i brzmieniu. Tylko osoby doświadczone mogą próbować dobrać tym sposobem najkorzystniejsze warunki akustyczne
względem danego pomieszczenia (na zasadzie prób i błędów)106.
Kalibracja konsolety względem monitorów
Polega ona na tym, aby monitory przekazywały prawdziwy, rzeczywisty obraz
dźwiękowy, stąd tak ważne jest skalibrowanie konsolety. Jak wiadomo, urządzenia
nie powinny być podłączane przypadkowo. Monitory i konsolety to dwa najważniejsze urządzenia toru akustycznego, dlatego zaleca się ich kalibrację. Kalibracja w tym
przypadku polega na poprawnym wysterowaniu obu urządzeń, aby przy regulacji głośności nie dochodziło do przesterowań w torze fonicznym. Kolejną kwestią kalibracji
jest ustawienie obu urządzeń w taki sposób, aby odtwarzany materiał przepuszczony
przez stół i zestawy głośnikowe przedstawiał rzeczywisty, prawdziwy obraz dźwiękowy, nie wprowadzając niepotrzebnych częstotliwości, które mogłyby w znaczący sposób zmienić odbiór materiału muzycznego. Zastosowanie korektora graficznego, equalizera składającego się najczęściej z zespołu potencjometrów suwakowych, pozwala
na wzmacnianie lub osłabianie określonych pasm częstotliwościowych. Zastosowanie tego urządzenia powinno polegać na osłabianiu pasm, a nie na ich wzmacnianiu
w celu wyrównania niedoskonałości pomieszczenia, w którym powstawać mogą anomalia akustyczne. Korektor graficzny znacząco wpływa na zmianę brzmienia materiału muzycznego, stąd powinien być używany w ostateczności.
2.4. Urządzenia rozszerzające
2.4.1. Nagrywarki twardodyskowe
To urządzenia, które pozwalają na zarejestrowanie dźwięku na wbudowanym dysku twardym. Umożliwiają one jednoczesne nagrywanie od 4 do 24 śladów (nawet
i więcej, jeżeli urządzenia podłączymy kaskadowo). Przeważnie pozwalają na zapis
danych w jakości 16 bit 44,1/48/88,2/96 kiloherców. Dysk twardy, nagrywarka CD,
105 P. R. Newell, K. Holland, dz. cyt., s. 198-205, 216-217.
106 J. Borwick, dz. cyt., s. 471- 493; G. Ballou, dz. cyt., s. 286-291.
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mikser cyfrowy i wyświetlacz są tu umieszczone w jednej obudowie. To tak zwane
urządzenie Combo – posiadające w sobie wszystko, co potrzebne do zrealizowania
płyty audio. Czas zapisu uzależniony jest od ilości jednocześnie rejestrowanych śladów, jakości nagrania oraz pojemności dysku twardego. Dosyć dużą niedogodnością
w użytkowaniu tego urządzenia jest jego mała odporność na wstrząsy (dysk twardy)
i ograniczona pojemność dysku twardego, która zmusza do zapisywania materiału
na płytach CD.
Ważną informacją jest to, iż nagrywarki twardodyskowe umożliwiają nagranie
dużej ilości ścieżek na dodatkowych śladach wirtualnych (warstwy) oraz ponowne
ich odtwarzanie. Niestety, zwraca tu uwagę fakt niewygodnego montażu dźwięku na
małym wyświetlaczu, co powoduje nieczytelność obrazu. Dlatego urządzenia te często mają wbudowany port USB, służący do szybkiej transmisji z komputerem. Ślady
na komputerze są o wiele lepiej widoczne (większy monitor), wygodniej rozlokowane (w celach edycyjnych) i można je przenosić myszką lub klawiaturą komputerową.
Połączenie omawianych urządzeń jest bardzo pomocne i użyteczne, ponieważ wspomniana nagrywarka, przy odpowiednim ustawieniu systemu komputera, może być
widziana jako zaawansowana karta muzyczna. Warto wspomnieć, że HD–recorder
ma własne procesory efektowe, w znacznym stopniu odciążające komputer.
Nagrywarki w połączeniu z komputerem umożliwiają dodatkowe zawiadywanie
oprogramowaniem. Można ich również używać jako sterownika MIDI, w połączeniu
z programami typu DAW (Cubase, Pro Tools, Nuendo, Samplitude). Nowe zastosowanie
jest wygodne, ponieważ umożliwia szybsze zawiadywanie różnymi funkcjami w tym samym czasie. Omawiane urządzenie używane jest w automatyce nagrań, gdzie można
dokonać korekcji ustawionych parametrów na żywo (np. panorama, głośność poszczególnych ścieżek, zawiadywanie efektami itp.). Nagrywarka umożliwia skuteczniejszą
i o wiele szybszą niż tradycyjna (za pomocą myszki i klawiatury komputerowej) realizację nagrania na zasadzie cyfrowego sterownika do programu komputerowego.
Aktualnie nagrywarki twardodyskowe (choć nie są technologią przestarzałą)
w produkcji muzycznej stosuje się rzadko, ze względu na szybki rozwój komputerów
oraz produktów mu towarzyszących. Rozwój technologii komputerowej sprawił, że HD
–recordery zaczęto wycofywać, ze względu na wysokie ich ceny, nieadekwatne do niższych cen podłączanych do komputera zaawansowanych urządzeń zewnętrznych107.
107 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 127-128.
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Ryc. 53. Nagrywarka twardodyskowa Roland VS2480 z wbudowanym napędem CD
Fig. 53. HD recorder Roland VS2480 with built-in CD drive

2.4.2. Rejestrator cyfrowy
Jest on w miarę nowym rozwiązaniem technologicznym. Przeważnie składa się z dwóch
mikrofonów pojemnościowych (małomembranowych), wyświetlacza, wejść, wyjść oraz
karty pamięci – umożliwiając jednoczesne nagrywanie kilku źródeł dźwięku (śladów).
Dodatkową cechą takiego urządzenia jest jego mobilność, ponieważ rejestrator
cyfrowy można zmieścić w kieszeni. Odznacza się on dosyć dobrymi parametrami
w przypadku nagrań dokonanych za pomocą zainstalowanych w urządzeniu mikrofonów. Należy dodać, iż rejestrator sprawdza się przy nagrywaniu prób, małych koncertów w celach reklamowych, płyt demo, wykładów, seminariów czy konferencji. Nie
stosuje się go do rejestracji w specjalistycznych studiach nagraniowych, lecz w celach
półprofesjonalnych, zapewniając dobre parametry nagranego materiału.
Omawiany sprzęt posiada złącza USB, aby uzyskany materiał w łatwy sposób importować do komputera. Rejestrator cyfrowy można traktować jako małe, przenośne
urządzenie do nagrań dźwiękowych, które połączone z komputerem umożliwia nieznacznie szerszy zakres zmian w dokonanym nagraniu. Komputer w tym przypadku
zwiększa zakres edycyjny nagranego materiału (dzięki zastosowaniu zaawansowanego oprogramowania). Rejestrator wykazuje wiele zalet:
− rejestracja w wysokiej rozdzielczości (nawet 24 bity, o częstotliwości próbkowania 96 kiloherców),
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− rejestracja kilku źródeł w jednym czasie,
− karta pamięci nieczuła na upadek,
− długa żywotność baterii,
− możliwość dodatkowej rejestracji (podłączenia do mikrofonów pojemnościowych z zasilaniem phantom),
− dodatkowe funkcje, takie jak metronom, tuner, interfejs audio,
− możliwość regulacji kąta wbudowanych mikrofonów w celu wyeliminowania
przesunięć fazowych podczas nagrania,
− możliwość podłączenia tego urządzenia do komputera jako karty muzycznej
o wysokich parametrach,
− możliwość podłączenia zewnętrznych mikrofonów (opcja) i zarejestrowania materiału w wysokiej jakości (ustawienie odpowiedniej metody realizacji nagrań).
− Omawiane urządzenie ma też pewne wady, takie jak:
− mikrofony przeważnie ustawione w jednej pozycji nie umożliwiają zmiany metod rejestracji,
− brak możliwości zaawansowanej edycji, mimo zastosowania komputera (wynika to z jednego ustawienia mikrofonów wbudowanych, jest to rozumiane jako
zastosowanie jednej metody rejestracji źródła dźwięku),
− wysoka cena,
− nagrana akustyka pomieszczenia wraz dodatkowymi dźwiękami zewnętrznymi
wpływa na zmniejszenie zrozumiałości i czytelności nagrania.

Ryc. 54. Rejestrator cyfrowy (przenośna nagrywarka) Zoom H4n z wbudowanymi mikrofonami
Fig. 54. Digital recorder (portable drive) Zoom H4n with built-in microphones
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2.5. Elektroniczne instrumenty klawiszowe
Elektroniczne instrumenty klawiszowe (nazywane syntezatorami) używane są przez
zawodowych muzyków do kreacji nowych brzmień lub w celu imitacji barw instrumentów tradycyjnych. Są także stosowane podczas wykonywania muzyki rozrywkowej.
Wykorzystuje się je w studiach muzycznych, telewizyjnych oraz w studiach muzyki eksperymentalnej. Pierwsze syntezatory pojawiły się w Rosji i w Stanach Zjednoczonych
w połowie XX wieku. Początkowo ich produkcja była bardzo kosztowna, rozmiary duże,
przez co budowano niewiele instrumentów tego typu (najczęściej w celach laboratoryjnych, badawczych i eksperymentalnych). Z biegiem lat, dzięki postępowi technicznemu, syntezatory stawały się coraz mniejsze, poręczniejsze i bardziej dostępne. Zaczęto
je wyposażać w klawiaturę muzyczną i dzięki postępującej miniaturyzacji elementów
stały się instrumentami portatywnymi.
Syntezatory analogowe spopularyzowali przede wszystkim Robert A. Moog
i Donald Buchla. Instrumenty Roberta Mooga stały się podstawą wyposażenia eksperymentalnego studia nagrań, w którym zajmowano się kreacją dźwięku. W latach
siedemdziesiątych nastąpił rozkwit jednogłosowych i wielogłosowych instrumentów
analogowych. Syntezatory analogowe zostały wyparte przez technologię cyfrową,
do której rozpowszechnienia włączyła się firma Yamaha. Obecnie wiodącymi producentami elektronicznych instrumentów muzycznych są firmy: Yamaha, Korg, Roland,
Akai, Alesis, Kurzweil, E-mu. Syntezatory cyfrowe oraz analogowe różnią się od siebie
przede wszystkim rodzajem źródła generującego dźwięk. Analogowe odwzorowują
ruch falowy sinusoidy sygnału akustycznego, generując różne dźwięki lub naśladując instrumenty tradycyjne. Natomiast źródłem dźwięku w instrumentach cyfrowych
często jest krótki dźwięk bądź dźwięki, które wcześniej zostały nagrane z instrumentu
tradycyjnego w formie sygnału analogowego, ale również ruch falowy sinusoidy sygnału akustycznego108.
Współcześnie produkowane elektroniczne instrumenty klawiszowe mają wbudowane moduły i generatory dźwiękowe, które pozwalają na reprodukcję dźwięku
w wysokiej jakości, często porównywanego z komputerami. Jakość większości barw
instrumentalnych jest na tyle wysoka, że często nie można odróżnić elektronicznego instrumentu imitującego od pierwowzoru akustycznego. Zastosowanie takich
108 J. Oleszkowicz, Muzyka, elektronika, informatyka, Centrum Edukacji Artystycznej, Warszawa
2010, s. 259-260.
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narzędzi w połączeniu z komputerem umożliwia producentowi nieograniczone tworzenie i aranżowanie muzyki z wykorzystaniem niekończącej się palety barw instrumentalnych. Należy dodać, że dzięki postępowi technologicznemu, różnica pomiędzy
rodzajami elektronicznych instrumentów klawiszowych wydaje się zacierać. Trzeba
jednak pamiętać, że instrument elektroniczny musi być wykorzystywany zgodnie
z jego przeznaczeniem. Dopiero wtedy efekty pracy mogą być w pełni zadowalające.
Producenci często wyposażają swoje elektroniczne instrumenty w sterowniki do
zarządzania programem muzycznym do nagrywania utworów na komputerze, co
bardzo usprawnia proces rejestracji i edycji materiału. Wspomnieć należy również
o mechanice i różnej liczbie klawiszy, zależnej od modelu instrumentu. Klawiatury
elektronicznych instrumentów liczą najczęściej od 24 do 88 klawiszy. Są to klawiatury
różnego rodzaju, takie jak: hammer (z klawiaturą młotkową) – imitujące naturalną
mechanikę fortepianu, w pełni ważone – podobne do klawiatury młotkowej, z zainstalowanymi specjalnymi ciężarkami zamiast młotków, półważone – bez zaimplementowanej mechaniki klawiatury ważonej oraz tzw. lekkie (miękkie) – klawiatura
syntezatorowa.
Elektroniczne instrumentarium produkowane jest w klasie profesjonalnej, półprofesjonalnej i amatorskiej. Klasa profesjonalna, ze względu na wysoką cenę,
przeznaczona jest dla zawodowych producentów muzycznych, kompozytorów oraz
studiów nagrań. Klasa półprofesjonalna skierowana jest do twórców lub amatorów
nagrywających w domu. Ze względu na dużo niższą cenę instrumentów, adresowana
jest również do różnych szkół oraz instytucji kultury. Klasa amatorska instrumentów
przeznaczona jest dla dzieci, w celu nauki gry bądź do zabawy.
Istotnym elementem w instrumencie elektronicznym jest pojemność pamięci
ROM. To w niej znajdują się zainstalowane przez producenta próbki brzmień wraz
z możliwością rozszerzenia przez własne kolekcje. Warto wiedzieć, że im większa pojemność pamięci ROM, tym lepsze odwzorowanie brzmienia instrumentu. Oczywiście, przekłada się to na ilość próbek dla pojedynczej barwy oraz na ilość barw, w jaką
zostaje wyposażone elektroniczne urządzenie.
2.5.1. Syntezator (ang. Synthesizer) to elektroniczny instrument muzyczny, który
w studiu nagrań służy do tworzenia nowych barw instrumentalnych. Mogą to być
barwy naśladowcze instrumentów akustycznych, jak również elektroniczne, które nie
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występują w naturalnym środowisku człowieka. Generatory dźwięku syntezatorów
są w pełni kontrolowane przez użytkownika dzięki wbudowanym potencjometrom,
które znajdują się na panelu czołowym instrumentu. Ich ilość wystarcza, aby w pełni kreować daną barwą instrumentalną. Dzięki zastosowaniu wielu efektów, filtrów
połączonych z aktywnym ustawianiem przebiegu impulsu elektrycznego, syntezatory
mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych barw instrumentalnych i ich pełnej
edycji. To prowadzi do powstania nieograniczonych możliwości sonorystycznych danego instrumentu.
Syntezatory zostały także sklasyfikowane według liczby głosów, jakie mogą generować jednocześnie w tzw. czasie rzeczywistym (real time)109. Wyróżniamy dwa ich
rodzaje:
− syntezatory jednogłosowe, które niezależnie od liczby przyciśniętych klawiszy
mogą wygenerować tylko jeden dźwięk (instrument wybiera najczęściej ten zagrany najgłośniej lub najszybciej z danego akordu)110,
− syntezatory wielogłosowe, które są w stanie wygenerować od dwóch (minimum)
do więcej dźwięków jednocześnie111.

Ryc. 55. Syntezator cyfrowy Access Virus Ti z tzw. klawiszami miękkimi
Fig. 55. 		 Digital synthesizer Access Virus Ti with soft keys

109 Por. http://home.agh.edu.pl/~polak/midi/opis.html, dostęp dn. 17.02.2012.
110 Tamże.
111 Tamże.
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Ryc. 56. Syntezator cyfrowy Roland V-SYNTH GT z tzw. klawiszami miękkimi
Fig. 56. Digital synthesizer Roland V-SYNTH GT with soft keys

Ryc. 57. Syntezator analogowy Moog – Minimoog Voyager z tzw. klawiszami miękkimi
Fig. 57. 		 Analog synthesizer Moog – Minimoog Voyager with soft keys

2.5.2. Pianino cyfrowe jest instrumentem spotykanym często w małych studiach
nagrań, gdzie nie ma miejsca na fortepian bądź pianino tradycyjne. To instrument
na tyle wszechstronny, że może zastępować inne instrumenty akustyczne, ponieważ
jego moduł dźwiękowy reprodukuje dodatkowe barwy w wysokiej jakości. Współczesne pianina są bardzo zróżnicowane pod względem technicznym i produkcyjnym.
Producenci tych instrumentów skupiają się na odwzorowaniu różnorodnych brzmień
fortepianu, stąd bardzo bogaty wybór owych brzmień. Należy wspomnieć, że w tej
rodzinie instrumentów istnieją te wyposażone w klawiaturę młotkową (jak w tradycyjnym fortepianie), które umożliwiają sterowanie zewnętrznym modułem dźwiękowym. Występują tu też instrumenty, które mogą mieć (choć nie muszą) wbudowany
własny system akustyczny (głośniki).
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W specyfikacjach producenci najczęściej podają rodzaj oraz generację klawiatury.
Dzięki temu możemy dowiedzieć się, czy klawiatura jest ważona112, skalowana i czy
posiada system młoteczkowy113. Spośród omawianych instrumentów wyróżnia się:
przenośne pianina cyfrowe, fortepiany cyfrowe oraz zwyczajne pianina cyfrowe (wyglądem i kształtem przypominające instrument tradycyjny).
Niestety, pianina cyfrowe nie posiadają wielu funkcji. Ich braki szczególnie uwydatniają się w pracy w studiu przy komputerowej obróbce materiału. Nie umożliwiają pełnego sterowania zewnętrznymi modułami, a w połączeniu z komputerem nie
pozwalają na edycję brzmienia z panelu instrumentu. Mają także ograniczenia techniczne i w zakresie korekcji barwy, bez możliwości tworzenia i zapisywania nowych
próbek w pamięci instrumentu.
Pianina cyfrowe są często używane w szkołach muzycznych ze względu na niższą
cenę w porównaniu z instrumentem tradycyjnym oraz na fakt, że nie trzeba ich stroić
i utrzymywać w dobrym stanie technicznym, jak instrumenty akustyczne.

Ryc. 58. Przykładowe pianino cyfrowe Roland RD-700GX z klawiaturą ważoną (fortepianową)
Fig. 58. Example of Digital piano Roland RD-700GX with balanced keyboard (grand piano)

Ryc. 59. Pianino cyfrowe Korg SP-250 z głośnikami z klawiaturą ważoną (fortepianową)
Fig. 59. 		 Digital piano Korg SP-250 with speakers and balanced keyboard (grand piano)

112 Klawiatura ważona posiada odważniki, których celem jest upodobnienie klawiatury instrumentu
elektronicznego do klawiatury instrumentu akustycznego.
113 Skalowanie klawiatury oznacza, że klawisze odpowiedzialne za wybrzmiewanie niskiego
rejestru są cięższe od klawiszy z rejestru górnego; por. www.casio-privia.com/products, dostęp
dn. 26.02.2012.
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Ryc. 60. Fortepian cyfrowy Yamaha CVP-309 z klawiaturą ważoną (fortepianową)
Fig. 60. Digital piano Yamaha CVP-309 with balanced keyboard (grand piano)

2.5.3. Aranżer (ang. Arranger lub Keyboard) to instrument muzyczny z klawiaturą przypominającą klawisze syntezatora. Posiada funkcję autoakompaniamentu
(w aranżerach jest najważniejsza), dzięki której może zastąpić zespół rozrywkowy.
Dlatego keyboardów używają muzycy grający w tzw. orkiestrach jednoosobowych.
Zaawansowany aranżer z powodzeniem może być stosowany w studiu nagrań.
Wbudowany w niego moduł dźwiękowy reprodukuje barwy instrumentalne na bardzo wysokim poziomie, a możliwość autoakompaniamentu pozwala na bardzo szybkie aranżowanie i komponowanie utworów w różnych stylach muzycznych. Funkcje
autoakompaniamentu są na tyle szerokie, że zatrudnienie muzyków do nagrania niektórych partii staje się zbędne.
Aranżery przeważnie mają wbudowane głośniki, służące na scenie jako monitory
odsłuchowe bliskiego pola. Produkuje się również serię zaawansowaną – pozbawioną głośników, ze względu na typowe przeznaczenie do gry na scenie. Brak głośników
wiąże się także z niższą wagą instrumentu. Obecnie konstruowane aranżery mają
wiele funkcji, przez co granica pomiędzy syntezatorem, aranżerem a stacją roboczą
(zob. p. 2.5.4) staje się coraz mniej widoczna.
Należy wspomnieć o serii keyboardów dla dzieci, które dopiero uczą się grać. Aranżery edukacyjne (do nauki gry na instrumencie) zawierają wiele nagranych melodii,
wyświetlają nazwy solmizacyjne i literowe nut wraz z podświetleniem właściwego
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klawisza, który należy w danej chwili nacisnąć. Te wszystkie udogodnienia wspomagają
proces edukacyjny. Producenci wyposażyli keyboardy w funkcję automatycznego powtarzania danego odcinka muzycznego oraz możliwość oceny zagranego materiału (na
podstawie liczby prawidłowo i błędnie zagranych nut w danym fragmencie utworu).

Ryc. 61. Przykładowy aranżer Yamaha Tyros 4 z klawiaturą 61-klawiszową tzw. lekką z doczepianymi
głośnikami
Fig. 61. 		 Example of arranger Yamaha Tyros 4 with 61-light keys with additional speakers keyboard

Ryc. 62. Yamaha PSR-9000Pro z klawiaturą 76-klawiszową, półważoną (nie w pełni ważoną)
Fig. 62. 		 Yamaha PSR-9000Pro with 76-keys keyboard, medium-weight

Ryc. 63. Korg PA-588 z klawiaturą 88 klawiszy, która jest w ważona, instrument posiada
wbudowane głośniki
Fig. 63. Korg PA-588 with 88 keys, instrument with speakers
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Ryc. 64. Roland E-80 z klawiaturą 61-klawiszową tzw. lekką z wbudowanymi głośnikami
Fig. 64. Roland E-80 with 61-light keys keyboard and speakers

2.5.4. Stacja robocza (ang. Music workstation) to elektroniczny instrument muzyczny, często używany przez producentów muzycznych ze względu na dostępną dużą ilość
funkcji, które można zastosować w procesie produkcji – znacznie go upraszczając. W tej
grupie instrumentów istnieją tak zaawansowane urządzenia, że pełna produkcja muzyczna może zostać wykonana i nagrana na płycie CD w stacji roboczej (bez konieczności użycia komputera). Należy pamiętać, że nawet tak specjalistyczna technologia ma
mankamenty (np. ograniczenia dotyczące ilości nagrywanych śladów, brak możliwości
podłączenia wielu zewnętrznych źródeł dźwięku). Dużym udogodnieniem jest fakt, że
stacja robocza w połączeniu z komputerem zwiększa funkcjonalność obu urządzeń, ponieważ część mocy obliczeniowej przypada na instrument, odciążając komputer.
Stacja robocza jest urządzeniem często zwanym jako kompletne, gdyż zawiera rozwiązania występujące w innych, omawianych poprzednio instrumentach. W zależności od wersji i modelu, może posiadać klawiaturę w pełni ważoną – z mechanizmem
młoteczkowym, imitującą klawiaturę tradycyjnego instrumentu, jak również „miękką”
klawiaturę keyboardową – naśladującą klawisze tradycyjnych organów kościelnych.
Instrument ten, podobnie jak syntezator, pozwala na kreowanie danej barwy poprzez
modulowanie potencjometrów mechanicznych i wirtualnych. Dodatkowo ma zainstalowane gotowe szablony aranżacyjne, które można w pełnym zakresie edytować
niczym w instrumencie typu aranżer. Funkcją przeniesioną wprost z klawiatury sterującej jest zdolność wysyłania komunikatów oraz możliwość sterowania zewnętrznymi urządzeniami muzycznymi lub komputerem z odpowiednim oprogramowaniem
muzycznym. Reasumując, stacja robocza umożliwia muzykowi skomponowanie,
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zaaranżowanie i zmiksowanie materiału wraz z dokonaniem masteringu

114

i zapisu

na zewnętrznej lub wewnętrznej nagrywarce CD jako gotowy, sfinalizowany materiał
w postaci pliku cyfrowego.
Odbiorcami stacji roboczej są przeważnie osoby zawodowo zajmujące się tworzeniem i produkcją muzyki bądź szukające brzmień najwyższej jakości. Celem producenta takiego instrumentu było stworzenie komplementarnego narzędzia, które
zawiera w sobie wszystkie niezbędne funkcje prowadzące do pełnej rejestracji, jak
i realizacji materiału muzycznego, bez konieczności korzystania z urządzeń zewnętrznych, takich jak np. komputer.

Ryc. 65. Przykładowa stacja robocza Yamaha Motif XF
Fig. 65. Example of Workstation Yamaha Motif XF

Ryc. 66. Stacja robocza Roland Fantom G8
Fig. 66. Workstation Roland Fantom G8
114 Mastering to optymalizacja dynamiczna materiału muzycznego w celu uzyskania zgodności
sonorystycznej w różnych systemach nagłośnieniowych. Innymi słowy, materiał muzyczny
powinien brzmieć podobnie zarówno emitowany w radio, studio i na scenie – B. Katz, Mastering
audio: the art and the science, Second edition, Focal Press, Amsterdam, Boston 2007, s. 12-13.
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Ryc. 67. Stacja robocza Korg Oasys 88
Fig. 67. 		 Workstation Korg Oasys 88

2.6. Klawiatura sterująca i wybrane kontrolery MIDI
2.6.1. Klawiatura sterująca (ang. Master keyboard) to sterownik posiadający klawiaturę muzyczną o różnej liczbie klawiszy i z różnymi mechanizmami klawiszowymi. Zazwyczaj
ma szeroki zbiór kontrolerów obrotowych, suwakowych, dotykowych, bezdotykowych
oraz wirtualnych, które służą do modulowania dźwięku w czasie rzeczywistym.
Master keyboard nie posiada żadnych barw instrumentalnych (brak własnego,
wbudowanego modułu dźwiękowego). Dlatego wyposażono go w złącza MIDI i USB,
w celu komunikowania się z zewnętrznymi modułami dźwiękowymi oraz komputerami, które mają zainstalowany program typu wirtualny instrument. Omawiane
klawiatury zdobywają coraz większą popularność, ponieważ służą do podłączania
komputera i używania go jako stacji modułów dźwiękowych. Ich zadaniem w studiu
nagrań jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami. Komunikacja z zewnętrznymi instrumentami jest na tyle dobrze rozbudowana, że w tego typu połączeniach problem
latencji praktycznie nie jest dostrzegalny.

Ryc. 68. Przykładowa klawiatura sterująca Yamaha KX8 z klawiaturą ważoną (fortepianową)
Fig. 68. Example of control keyboard Yamaha KX8 with balanced keyboard (grand piano)
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Ryc. 69. Klawiatura sterująca M-AUDIO Pro 88 z klawiaturą ważoną (fortepianową)
Fig. 69. 		 Control keyboard M-AUDIO Pro 88 with balanced keyboard (grand piano)

Ryc. 70. Klawiatura sterująca Roland A-90 z klawiaturą ważoną (fortepianową)
Fig. 70. Control keyboard Roland A-90 with balanced keyboard (grand piano)

2.6.2. Wybrane kontrolery MIDI
Jakość wybrzmiewania poszczególnych próbek jest również uzależniona
od sposobów wydobycia dźwięku z instrumentarium cyfrowego. Dodatkowe możliwości wydobycia dźwięku z elektronicznych urządzeń muzycznych oraz programów
VSTi to funkcje touch response oraz after touch.
Funkcja touch response jest bardzo rozpowszechniona i znajduje się niemal
we wszystkich elektronicznych instrumentach klawiszowych. Zasada tego mechanizmu polega na tym, że osoba grająca na klawiaturze, uderzając klawisz z mniejszą
siłą, usłyszy cichy dźwięk, a gdy uderzy w klawisze mocniej, usłyszy go dużo głośniej.
Spektrum tego mechanizmu jest na tyle szerokie, że można usłyszeć tu całą skalę
dynamiczną, od pianissimo possibile do fortissimo possibile.
W zaawansowanych instrumentach elektronicznych funkcja touch response jest
rozszerzona, np. wybierając barwę trąbki i uderzając z dużą siłą w klawisz otrzymamy
tremolo lub glissando, zależnie od ustawień. W barwie fletu, uderzając mocno w klawisz, usłyszymy dźwięk fletu o oktawę wyżej (jak w instrumencie akustycznym przy
mocnym zadęciu lub przedęciu).
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After touch jest bardzo interesującym rozwiązaniem, znajdującym się w bardziej
zaawansowanych elektronicznych instrumentach klawiszowych. Dzięki tej funkcji
mamy możliwość panowania nad dźwiękiem po przyciśnięciu klawisza (po dociśnięciu klawisza) i trzymaniu go w tej pozycji z mocniejszym bądź słabszym dociskaniem.
Połączenie after touch z odpowiednim kontrolerem w systemie MIDI daje szersze
możliwości kreacji i tworzeniu nowego brzmienia, używając do tego celu wyłącznie
klawiatury instrumentu (z wyłączeniem mechanicznych i wirtualnych kontrolerów).
Obie funkcje – touch response i after touch – pełnią bardzo ważną rolę, gdyż dają
możliwość gry w odpowiedniej dynamice, uruchamiania nowych brzmień, a także ich
alikwotów, co łudząco przypomina brzmienie akustycznego pierwowzoru.
Istotną rolę przy upodobnianiu do instrumentu akustycznego odgrywają dwa kontrolery: pitch band oraz modulation. W firmie Yamaha (i innych) te dwa kontrolery obrotowe (obracane pionowo) umieszczone są po lewej stronie urządzenia, przy
klawiaturze. W firmie Korg, Roland i innych to czterozakresowy dżojstik, działający
w pionie jak modulation, a w poziomie jako pitch band (również umieszczony po lewej stronie przy klawiaturze). Modulation standardowo ma przypisaną funkcję vibrato. Siła vibrato jest uzależniona od położenia, wychylenia dżojstika. Modulation może
mieć przypisywane inne funkcje, takie jak włączanie filtrów dolno- lub górnoprzepustowych (słyszanych jako brzmienie ciemniejsze bądź jaśniejsze) oraz wiele innych.
Funkcją pitch bandu jest płynne przejście pomiędzy zdefiniowanymi interwałami oraz
dostrajanie, które w rezultacie daje niesamowity efekt (na przykład w brzmieniu gitarowym), łudząco przypominając instrument tradycyjny.

Ryc. 71. Dżojstik czterozakresowy stosowany np. w instrumentach firmy Korg
Fig. 71. 		 Four-ranged joystick used for example in Korg’s instruments
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Ryc. 72. Kontrolery pitch band i modulation stosowane np. w instrumentach firmy Yamaha
Fig. 72. Pitch band and Modulation controllers used for example in Yamaha’s instruments

Ryc. 73. Kontroler dotykowy (zaznaczony na biało) w instrumencie firmy Yamaha
Fig. 73. Ribbon controller (highlighted white) in Yamaha’s instrument

Warto również zwrócić uwagę, że istnieją inne kontrolery obrotowe, suwakowe,
wirtualne (wyświetlane na wyświetlaczu instrumentu) oraz specjalistyczne – dotykowe (jak ribbon controller) oraz bezdotykowe (np. D–Beam sterowany przez ruch dłoni
na podczerwień, breath controller sterowany przepływem powietrza). Umożliwiają
one tworzenie, zmianę barwy i artykulacji dźwięku w czasie rzeczywistym podczas
gry instrumentalisty.

92

Rozdział 2. Przetworniki elektroakustyczne i dedykowane urządzenia peryferyjne komputera

2.7. Technologie wielokanałowe
Dźwięk wielokanałowy jest rozwinięciem stereofonii, pozwala na wierniejsze oddanie przestrzeni lub efektów specjalnych przy użyciu wielu głośników. Umożliwia odtwarzanie trzech lub więcej niezależnych kanałów dźwięku. Większa liczba głośników,
a przez to również kanałów, sprzyja uzyskaniu lepszej przestrzeni w nagraniu. Stąd
umieszczanie głośników po bokach i z tyłu słuchacza.
Realizacje wielokanałowe wykorzystywane są w prezentacjach multimedialnych,
grach komputerowych, muzyce w formacie Surround oraz w filmach. Technologia ta
przeważnie stosowana jest w salach kinowych, w systemach kina domowego, w konsolach do gier oraz specjalnych zestawach audio wyposażonych w urządzenie Surround. Istnieją także płyty audio z nagraniami wielokanałowymi; są to płyty w standardzie
DVD-Audio (DVD-A) oraz Super Audio CD (SACD). Nagrania wielokanałowe umożliwiają
uzyskanie nowej ekspresji muzycznej oraz nowej jakości przestrzeni wirtualnej.
2.7.1. Systemy odsłuchu wielokanałowego
Dolby Surround – jest to pierwszy system dźwięku wielokanałowego wykorzystywany w technologii analogowej. Dolby surround składa się z czterech głośników:
dwóch przednich i dwóch tylnych. Głośniki tylne przekazują wyłącznie efekty specjalne dotyczące przestrzeni115.
„Dolby Pro Logic – analogowy system dźwięku przestrzennego będący bezpośrednim następcą Dolby Surround. Wymaga pięciu głośników – dwóch stereo (lewego i prawego), głośnika kanału centralnego, dwóch głośników z tyłu. Dodatkowym
głośnikiem w stosunku do rozwiązania Dolby Surround jest kanał centralny. Jego
głównym zadaniem jest odtwarzanie mowy, co wywołuje wrażenie, iż dźwięk dociera do widza bezpośrednio z ekranu. Taki właśnie głośnik umieszczony jest w sali
kinowej za ekranem. W domu głośnik kanału centralnego umieszczony jest pod lub
na telewizorze. Tylne głośniki przeznaczone są do efektów specjalnych i nie dają wysokiej jakości dźwięku; przenoszą sygnał mono i jedynie środkowe częstotliwości”116..
System 5.1 składa się z pięciu głośników szerokopasmowych, w tym z głośnika
centralnego, dwóch głośników przednich i dwóch głośników tylnych. Dopełnieniem
115 Por. http://it-pomoc.pl/komputer/Dolby-Surround, dostęp dn. 17.09.2012.
116 Cyt. http://it-pomoc.pl/komputer/Dolby-Pro-Logic, dostęp dn. 17.09.2012.
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zestawu jest jeden głośnik niskotonowy w formie subwoofera. System najczęściej
używany jest do reprodukcji dźwięku znajdującego się na płytach DVD oraz w systemach kina domowego. W tym formacie występuje sześć niezależnych kanałów audio.
System 5.1 mogą udoskonalać technologie Dolby Digital, Dolby Pro logic II, DTS (omówione dalej).

Ryc. 74. 		 Denon AVR-1713, urządzenie z możliwością podłączenia systemu głośników 5.1 – panel przedni
Fig. 74. 		 Denon AVR-1713, device with a possibility of connecting 5.1 speakers system – front panel

Ryc. 75. Denon AVR-1713, urządzenie z możliwością podłączenia systemu głośników 5.1 – panel tylny
Fig. 75. 		 Denon AVR-1713, device with a possibility of connecting 5.1 speakers system – rear panel

„Dolby Digital – System dźwięku przestrzennego opracowany przez firmę Dolby
Laboratories, następca Dolby Pro Logic. �����������������������������������������
Od tego ���������������������������������
ostatniego odróżniają go trzy cechy. Jest to system cyfrowy, a więc stosuje się go wyłącznie do dźwięków nagranych
tą techniką, np. w specyfikacji DVD. Ponieważ sygnał przetwarzany jest w formie cyfrowej (a nie w analogowej), straty jakości są minimalne (dźwięk mimo kompresji
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może przewyższać jakość CD). Kolejną różnicę tworzy para kanałów tylnych. Tym razem przenoszą one dźwięk stereo w pełnym zakresie częstotliwości (a nie tylko częstotliwości średnie), co wzmaga realizm. Wymagane są więc głośniki o lepszej jakości
niż stosowane do tych kanałów w Dolby Pro Logic. Dolby Digital oferuje dodatkowy
kanał częstotliwości niskich (subwoofer)”117.
„Dolby Pro Logic II – rozwinięcie standardu Dolby Pro Logic. Nowa specyfikacja pozwala na zdekodowanie z analogowego sygnału stereo sześciu niezależnych sygnałów
(5.1) oraz usuwa ograniczenie pasma przenoszenia tylnych kanałów, które występowało w klasycznym Dolby Pro Logic. Teraz kanały tylne odtwarzają niezależne sygnały
oraz pracują w całym paśmie akustycznym. Do poprawnego zdekodowania Dolby Pro
Logic II konieczny jest zestaw kina domowego wyposażony w odpowiedni dekoder.
Mają go jednak praktycznie wszystkie nowe amplitunery kina domowego”118. Dolby
Pro Logic II jest zgodny z systemami 6.1 oraz 7.1.
„Digital Theatre System – cyfrowy system dźwięku przestrzennego o podobnych
właściwościach jak Dolby Digital (pięć kanałów i subwoofer) opracowany przez firmę
Digital Theatre Systems (od nazwy tej firmy pochodzi akronim DTS). DTS jest dla Dolby
Digital technologią konkurencyjną i nie jest z nim kompatybilna. Obydwa systemy
używają kompresji dźwięku, ale DTS kompresuje dźwięk w mniejszym stopniu”119.

Ryc. 76. Ustawienie głośników w systemie wielokanałowym 5.1
Fig. 76. 		 Speakers allignment in 5.1 multi-channel system
117 Cyt. http://it-pomoc.pl/komputer/Dolby-Digital, dostęp dn. 17.09.2012.
118 Cyt. http://it-pomoc.pl/komputer/Dolby-Pro-Logic-II, dostęp dn. 17.09.2012.
119 Cyt. http://it-pomoc.pl/komputer/DTS, dostęp dn. 17.09.2012.

2.7. Technologie wielokanałowe

95

Ryc. 77. Ustawienie narożne w systemie wielokanałowym 5.1
Fig. 77. 		 Corner allignment in 5.1 multi-channel system

System 6.1 jest rozwinięciem systemu 5.1 o dodatkowy kanał tylny. Dostarcza dźwięk
do sześciu głośników pełnopasmowych oraz jednego niskotonowego (subwoofera). Składa się z: dwóch kanałów przednich (lewego i prawego), jednego kanału centralnego,
dwóch kanałów dookólnych (lewy i prawy dookólny), jednego kanału tylnego basowego
oraz jednego kanału przeznaczonego dla dźwięków o niskich częstotliwościach.
„Dolby Digital EX – to rozwinięcie standardu Dolby Digital. Dolby Digital EX pozwala na uzyskanie dodatkowego, centralnego kanału tylnego. Systemy kina domowego pracujące w tym standardzie określane są często mianem systemów 6.1,
w odróżnieniu od standardowych urządzeń Dolby Digital”120. Dolby digital EX może
również współpracować z systemami 5.1 oraz 7.1, lecz zalecany jest dla systemu 6.1,
ponieważ jest z nim w pełni zgodny.
DTS-ES – jest rozwinięciem tradycyjnej technologii DTS, dodatkowo posiada kanał
przeznaczony do dźwięków niskoczęstotliwościowych. DTS-ES może również współpracować z systemami 5.1 oraz 7.1, lecz zalecany jest dla systemu 6.1, ponieważ jest
z nim w pełni zgodny121.
120 Cyt. http://it-pomoc.pl/komputer/Dolby-Digital-EX, dostęp dn. 18.09.2012.
121 Por. http://www.dts.com/professionals/sound-technologies/audio-processing/dts-symmetry.
aspx, dostęp dn. 18.09.2012.
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Ryc. 78. Ustawienie głośników w systemie wielokanałowym 6.1
Fig. 78. Speakers allighment in 6.1 multi-channel system

System 7.1 jest rozwinięciem systemu 6.1 o kolejny kanał. System 7.1 zbudowany jest co najmniej z ośmiu niezależnych głośników. Każdy z kanałów może być
niezależnym nośnikiem informacji muzycznej. Surround 7.1, podobnie jak system
5.1, używa tych samych rodzajów przewodów połączeniowych pomiędzy zestawami głośnikowymi a jednostką sterującą. Różnicą jest to, że powszechnie system 5.1
łączy efekty przestrzenne oraz efekty z głośników tylnych na dwa kanały znajdujące
się za słuchaczem; system 7.1 dzieli dźwięk przestrzenny i efekty pomiędzy cztery
kanały. Są to dwa kanały dookólne (lewy i prawy) oraz dwa kanały tylne, służące do
wytwarzania przestrzeni (lewy i prawy). System używany w zaawansowanych urządzeniach występujących w kinach do odtwarzania dźwięku przestrzennego oraz
w kinach domowych.
Dolby Pro Logic IIx/Dolby Pro Logic IIz – odnoszą się bezpośrednio do systemu
7.1, z możliwością użycia systemu 6.1. Dolby Pro Logic IIx używany może być w systemach kina domowego oraz w grach komputerowych do wytwarzania wysokiej jakości dźwięku przestrzennego o dużej głębi. System stosowany w salach kinowych,
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który polega na lepszym odwzorowaniu przestrzeni wirtualnej. Przede wszystkim
rozszerza środowisko odsłuchu o nowy rodzaj efektu dźwięku przestrzennego.
Dolby Pro Logic IIx wytwarza płynne, naturalne pole dźwiękowe dla uzyskania bardziej realistycznych dźwięków. Dolby Pro Logic IIz daje jeszcze większą głębię efektów
przestrzennych dzięki zastosowaniu innych głośników przednich122.
Dolby Digital Plus – oferuje zaawansowany dźwięk przestrzenny. Jest to kodek
audio zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu sprzętu HD, w tym również płyt Bluray. Dolby Digital Plus może być wykorzystywany w salach kinowych, grach komputerowych oraz kinach domowych do wytwarzania dźwięku przestrzennego. W porównaniu do swojego poprzednika Dolby Digital, posiada nowe algorytmy przetwarzania
dźwięku przestrzennego, wykorzystując pełne pasmo słyszalne przez człowieka. Dolby Digital Plus współpracuje z systemami 5.1 oraz 7.1123.
Dolby TrueHD – wykorzystuje bezstratny format audio w jakości HD, który zapewnia jeszcze wyższą jakość dźwięku niż poprzednie rozwiązania. Często określa się
ten standard jako najbliższy urządzeniom zaawansowanym znajdującym się w studio nagrań. Dolby TrueHD obsługuje system 7.1 w rozdzielczości HD, umożliwia odtwarzanie do ośmiu pełnozakresowych kanałów dźwięku 96 kHz/24-bity i sześciu
pełnozakresowych kanałów dźwięku 192 kHz/24-bit. Przeznaczony jest do odtwarzania ścieżek dźwiękowych z płyt Blu-ray. Jest to nadal rozwijany format, ponieważ
umożliwia obsługę do 16 niezależnych kanałów, które mogą zostać wykorzystane
w przyszłości124.
„DTS-HD – obsługuje częstotliwość próbkowania (do 192 kiloherców w przypadku
DTS-HD Master Audio), różną kwantyzację sygnału (16, 20 lub 24 bity) oraz różne
możliwości konfiguracji głośników. Nagranie DTS-HD Audio zawiera dwa strumienie
danych: jądro DTS oraz dodatkowy strumień będący „różnicą” pomiędzy oryginalnym sygnałem i jądrem DTS. Oryginalny sygnał audio jest rozdzielany na dwie części
na wejściu kodera. Jedna część wędruje do kodera DTS (jądra) w celu uzyskania sygnału kompatybilnego wstecz i następnie dekodowana. Druga część jest wykorzystywana do porównania ze zdekodowanym wcześniej jądrem. W ten sposób powstaje
122 Por..http://www.dolby.com/us/en/consumer/technology/home-theater/dolby-pro-logic-iix.
html, dostęp dn. 19.09.2012.
123 Por..http://www.dolby.com/us/en/consumer/technology/home-theater/dolby-digital-plus.
html, dostęp dn. 19.09.2012.
124 Por..http://www.dolby.com/us/en/consumer/technology/home-theater/dolby-truehd.html,
dostęp dn. 19.09.2012.
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sygnał różnicowy, który posłuży do uzyskania oryginalnego sygnału audio (bit na bit).
Sygnał różnicowy jest następnie kodowany bezstratnie i łączony z jądrem DTS. Proces dekodowania będzie przebiegał w odwrotnej kolejności. Należy nadmienić,
że proces kodowania audio przebiega zawsze ze zmienną przepływnością”125. DTSHD umożliwia uzyskanie ośmiu kanałów niezależnych o częstotliwości próbkowania
96 kiloherców i rozdzielczości 24 bitów lub maksymalną częstotliwość próbkowania
wynoszącą 192 kiloherców w trybie dwukanałowym.

Ryc. 79. 		 Sony STR-DH720, urządzenie z możliwością podłączenia systemu głośników 7.1 – panel przedni
Fig. 79. 		 Sony STR-DH720, device with a possiblity of connecting 7.1 speakers system – front panel

Ryc. 80. Sony STR-DN1010, urządzenie z możliwością podłączenia systemu głośników 7.1 – panel tylni
Fig. 80. 		 Sony STR-DN1010, device with a possibility of connecting 7.1 speakers system – rear panel

125 Cyt. http://www.cinematic.pl/wiedza/dts-hd.html, dostęp dn. 19.09.2012.
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Ryc. 81. Ustawienie głośników w systemie wielokanałowym 7.1
Fig. 81. 		 Speakers allignment in 7.1 multi-channel system

System 10.2 – to system dźwięku przestrzennego wykorzystujący dwanaście
niezależnych głośników (kanałów). Z przodu znajduje się siedem kanałów, a w nich:
lewy skrajny, lewy górny, lewy, centralny, prawy, prawy górny, prawy skrajny; trzy
dookólne: lewy surround, prawy surround, tylny surround; dwa kanały dla dźwięków
o niskiej częstotliwości – lewy oraz prawy. Często mówi się, że system ten powinien
być dwa razy lepszy od systemu 5.1. Warto zwrócić uwagę, że system 5.1 to minimum
niezbędne, dające poczucie przestrzeni. Coraz to wyższa jakość cyfrowego zapisu nie
zmienia poczucia przestrzeni, lecz układ głośników względem słuchacza. System 10.2
wykorzystuje wiele głośników umieszczonych z przodu i wyłącznie jeden system surround dlatego, że ludzkie postrzeganie dźwięku przestrzennego jest o wiele bardziej
precyzyjne z przodu niż z tyłu. Głębi pola dźwięku przestrzennego dodają kolejne dwa
głośniki znajdujące się z przodu nad obszarem odsłuchu, pod kątem 45° w stosunku
do słuchacza (ulokowane z przodu, nad głową odbiorcy). Wspomniane ustawienie
głośników odpowiada za precyzję lokalizacji dźwięku w przestrzeni, natomiast dwa kanały dźwięku o niskich częstotliwościach umożliwiają odczucie większej głębi. System
ten jest wyjściowy dla innego systemu dźwięku przestrzennego, wykorzystującego
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kolejne dwa głośniki dookólne – systemu 12.2. Oba rozwiązania techniczne są ciągle
doskonalone. Należy nadmienić, że owe systemy nie występują w wersjach konsumenckich i nie można kupić ich w sklepie, jak w przepadku systemów 5.1 lub 7.1126.
Dodatkowo dźwięk wielokanałowy w postaci 10.2 wymaga nowo zaprojektowanego
urządzenia głównego, które rozdziela dźwięk (tworzy przestrzeń) dla dwunastu niezależnych głośników (bądź czternastu głośników w przypadku systemu 12.2). Są to
systemy, które mogą zostać wprowadzone do sprzedaży w przyszłości, ze względu na
postęp technologiczny dotyczący elektroniki użytkowej.

Ryc. 82. Ustawienie głośników w systemie wielokanałowym 10.2
Fig. 82. Speakers allignment in 10.2 multi-channel system

126 M. Kerins, Beyod Dolby: cinema in the digital sound age, Indiana University Press,
Bloomington; Indiana 2011, s. 195-196.
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2.7.2. Mikrofony wielokanałowe
Rozwój technologii w zakresie dźwięku sprawił, że oprócz tradycyjnych mikrofonów używanych do nagrań monofonicznych i stereofonicznych, stosowane
są inne urządzenia rejestrujące, wyposażone w kilka mikrofonów. Ich istotą jest,
że często w jednej kapsule (siatka chroniąca mikrofony) umieszczonych jest jednocześnie kilka mikrofonów o różnej charakterystyce i kierunkowości. Należy je podłączyć
do specjalnej matrycy, która rozdziela sygnał z mikrofonów na różne kanały. Rozdzielenie sygnałów z matrycy pozwala na ustawienie ich w przestrzeni np. 5.1 lub 7.1.

Ryc. 83. Mikrofony do nagrań Double MS z urządzeniem rozdzielającym sygnał (więcej o metodzie nagrań Double MS na s. 189)
Fig. 83. Double MS record microphones with signal divide device (more information about
Double MS record method on p. 189)
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Ryc. 84. Oprogramowanie firmy Schoeps umożliwiające zmiany charakterystyk kierunkowości
poszczególnych mikrofonów w celu uzyskania dźwięku przestrzennego
Fig. 84. Schoeps software allowing direction characteristics changes of individual microphones
in order to achieve surround sound

Biegłe posługiwanie się kilkoma mikrofonami monofonicznymi, odpowiednie ich
rozmieszczenie, dokładne dobranie do warunków nagrania oraz umiejętność realizacji
nagrań wielokanałowych może skutkować efektem bardzo podobnym, uzyskiwanym
na specjalnych mikrofonach wielokanałowych (Surround). Stąd też uzyskanie dźwięku przestrzennego w nagraniu nie musi wynikać z zastosowania mikrofonów wielokanałowych. Celem stworzenia takich mikrofonów było przede wszystkim usprawnienie
pracy realizatora dźwięku.
Istnieją również specjalne zabiegi, które z nagrania stereofonicznego pozwalają uzyskać nagranie 5.1 lub 7.1, lecz jakość i precyzja wytworzenia przestrzeni jest zauważalnie
niższa niż przy zastosowaniu wielu mikrofonów. Nagrania stereofoniczne można poddawać specjalnym zabiegom surroundowym; specjalne zastosowanie efektów przestrzennych i DSP może upodobnić nagranie stereofoniczne do realizacji wielokanałowej.

Ryc. 85. Mikrofon wielokanałowy Soundfield SPS 422-B MK V z zalecanym urządzeniem do nagrań
surround
Fig. 85. Soundfield SPS 422-B MK V multi-channel microphone; with recommended surround
records device
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Ryc. 86. Standard Figure-B Soundfield, charakterystyki kierunkowości dla mikrofonów
współpracujących z niniejszym standardem
Fig. 86. Figure-B Soundfield standard, direction characteristics for microphones that
cooperate with the present standard

Ryc. 87.		 Oprogramowanie Harpex-B, umożliwiające ustawienie kanałów (mikrofonów) w przestrzeni
Fig. 87. 		 Harpex-B software allowing (microphones) channels alignment in space
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Ryc. 88. Mikrofon wielokanałowy Soundfield ST350; z zalecanym urządzeniem do nagrań surround
Fig. 88. 		 Soundfield ST350 multi-channel microphone; with recommended surround recording device

Ryc. 89. Mikrofon wielokanałowy Soundfield ST350 bez kapsuły
Fig. 89. 		 Soundfield ST350 multi-channel microphone without capsule
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Ryc. 90. Mikrofon wielokanałowy Soundfield SPS200 z zalecanym oprogramowaniem
Fig. 90. Soundfield SPS200 multi-channel microphone with recommended software

Ryc. 91. Mikrofon wielokanałowy Schoeps KFM360 (sztuczna głowa), wykonany jest ze specjalnej
twardej pianki, imitującej głowę ludzką; mikrony znajdują się również w miejscu „uszu”,
stąd urządzenie może symulować zdolność dwuusznego słyszenia człowieka
Fig. 91. 		 Schoeps KFM360 (dummy head) multi-channel microphone made from special hard
meringue that emits human head; microphones are found also in „ears” place, that’s why the
device can simulate two-ear human hearing ability
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Ryc. 92. Charakterystyki kierunkowości mikrofonów użytych do budowy KFM360
Fig. 92. 		 Microphones direction characteristics used for KFM360 construction

Urządzenie Holophone H2-PRO, oprócz nagrań surroundowych, umożliwia wykonywanie nagrań holofonicznych. Nagrania holofoniczne często nazywane są hologramem akustycznym, 3D bądź nagraniami binauralnymi – symulacja dwóch uszu.
Nagrań holofonicznych, w odróżnieniu od innych rozwiązań, można słuchać na słuchawkach stereofonicznych bez konieczności ustawiania systemu głośników przestrzennych. W tym przypadku zestaw kolumn nie zapewnia odtworzenia takiej precyzji i odczucia przestrzeni jak słuchawki. Holofonia umożliwia za pomocą słuchawek
odczucie podwójnego wrażenia słuchowego w lewym i prawym uchu. Opiera się
ona na zasadach psychoakustycznych dotyczących słuchu ludzkiego; są to zależności pomiędzy: wielkością i kształtem głowy człowieka, kształtem małżowin usznych,
opóźnieniach w sygnałach docierających do poszczególnych uszu, w tym również fazy
sygnału akustycznego oraz amplitud głośności. Różnice w sygnale docierającym do
prawego i lewego ucha powodują powstanie iluzji dźwiękowej dotyczącej kierunku
dochodzenia sygnału do człowieka.
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Ryc. 93. Mikrofon wielokanałowy Holophone H2-PRO (sztuczna głowa)
Fig. 93. 		 Holophone H2-PRO multi-channel microphone (dummy head)

2.8. Złącza i połączenia
Celem niniejszego podrozdziału jest zaprezentowanie złączy, które służą do analogowego i cyfrowego przesyłu sygnału w urządzeniach audio. Omawiane złącza i połączenia wykorzystuje się na estradzie i w studiu nagrań, stąd niewątpliwe ważne jest
ich dogłębne przedstawienie.
Połączenia symetryczne i niesymetryczne
„Najbardziej skuteczną metodą postępowania z silnymi zakłóceniami elektrycznymi, które istnieją w otoczeniu większości systemów dźwiękowych, jest stosowanie symetrycznych różnicowych wejść i wyjść w połączeniu z symetrycznymi przewodami.
Połączenie niesymetryczne to system z dwużyłowymi przewodami, gdzie jedna
żyła przewodzi sygnał foniczny, a druga – ekran jest połączona z masą.
Połączenie symetryczne, to system trójżyłowy, w którym dwie oddzielne żyły
przewodzą ten sam sygnał foniczny – jedna z odwrotną biegunowością w stosunku
do drugiej – a trzecia pracuje jak ekran (najczęściej uziemiony). Jeśli w przewodzie
symetrycznym są generowane zakłócenia, pojawiają się w tej samej biegunowości na
obu żyłach. W związku z tym te zakłócenia będą się znosić, a dalej przedostanie się
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tylko symetryczny sygnał foniczny. To zjawisko nazywa się tłumieniem sygnału współbieżnego, ponieważ współbieżny (w tym przypadku zakłócenia) jest tłumiony przez
układ wejściowy”127.

Ryc. 94. Niesymetryczne wejście (po lewej) i wyjście (po prawej)
Fig. 94. Asymetric in (on the left) and out (on the right)

Ryc. 95. Symetryczne wejście (po lewej) i wyjście (po prawej)
Fig. 95. 		 Symetric in (on the left) and out (on the right)

2.8.1. XLR (potocznie Canon – od nazwiska twórcy Jamesa H. Canona)
To złącze symetryczne, zatrzaskowe, z trzema wtykami, stosowane do podłączania
mikrofonów, używane również jako złącze AES/EBU (lecz z zastosowaniem innego
kabla niż mikrofonowy). Umożliwia ono wysyłanie sygnału na duże odległości (kilkadziesiąt metrów) przy bardzo małych stratach. Połączenia symetryczne posiadają
dwużyłowy kabel otoczony wspólnym ekranem. Napięcie na obu przewodach jest
identyczne, lecz ma zamienione znaki (stąd sygnały są identycznie sobie przeciwstawne). Należy pamiętać, że oba przewody znajdują się blisko siebie. Powstałe między
nimi ewentualne zakłócenia zostają zniesione tą samą drogą. Otrzymana w ten sposób wyjątkowa odporność na różne zakłócenia powoduje, że złącza te są stosowane
w różnych instalacjach (studio oraz scena)128.

127 Cyt. T. Butler, dz. cyt., s. 147.
128 T. Butler, dz. cyt., s. 151-153; A. Bailey, Network technology for digital audio, Focal Press,
Oxford 2001, s. 124-125.
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Ryc. 96. Męskie (po lewej stronie) i żeńskie (po prawej stronie) złącze XLR
Fig. 96. Male (on the left) and female (on the right) XLR joint

2.8.2. TS/TRS (potocznie duży Jack – średnica 6,3 mm, mały Jack – średnica 3,5
mm oraz mikro Jack – średnica 2,5 mm). TS to złącza niesymetryczne, przesyłające
sygnał monofoniczny. Są one podatne na różnego rodzaju zakłócenia, dlatego kable
na złączach TS nie powinny przekraczać 5 m. Złącze to używane jest do podłączenia kabli instrumentalnych oraz sprzętu studyjnego. W tym przypadku zastosowanie
jednego przewodu głównego z ekranem powoduje bardzo dużą podatność sygnału
na zakłócenia. Jeżeli do przewodu dostanie się zakłócenie (poprzez ekran), to zostanie ono potraktowane jak sygnał, wzmocnione przez wzmacniacz mocy i podane na
głośniki. Dlatego, aby zmniejszyć możliwość występowania zakłóceń, należy używać
kabli możliwie najwyższej jakości. Innym wyjściem może być tu zwiększenie poziomu
napięcia wewnątrz kabla w celu zamaskowania niepożądanego zakłócenia, lecz nie
jest to najlepsze rozwiązanie. Omawiane złącze TRS umożliwia przesyłanie sygnału
niesymetrycznego stereofonicznego (podatnego na zakłócenia) bądź symetrycznego
monofonicznego (brak podatności na zakłócenia)129.

129 F. Rumsey, T. McCormick, dz. cyt., s. 356-357, 362; T. Butler, dz. cyt., s. 151-153.
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Ryc. 97. Złącza TS (u góry) oraz TRS (u dołu) często nazywane złączami Jack
Fig. 97. 		 TS joints (above) and TRS (below) often called Jack joints

Warto pamiętać, że istnieje złącze Combo, które jest połączeniem XLR i TS. Jest to
gniazdo zaprojektowane w taki sposób, aby możliwe było podłączenie kabla z wtykiem XLR lub TS, lecz nigdy obydwu jednocześnie.
2.8.3. RCA (ang. Radio Corporation of America), popularnie zwany chinch. To
�������
złącze przesyła sygnał niesymetryczny o amplitudzie -10 decybeli. Często stosowane jest
jako wejście i wyjście dla magnetofonu w mikserach. Przy użyciu kabla koncentrycznego można użyć tego złącza dla sygnału cyfrowego S/PDIF130.

Ryc. 98. Złącze RCA często nazywane chinch
Fig. 98. RCA joint often called chinch
130 A. P. Kefauver, D. Patschke, Fundamentals of digital audio, A-R Editions, Middleton Wis. 2007,
s. 170; A. Bailey, Network technology for digital audio, Focal Press, Oxford 2001, s. 83-85.
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2.8.4. Speakon
To złącze przeznaczone przeważnie do kabli głośnikowych. Masywne i porządne
wykonanie, przeznaczone do urządzeń z wysokimi napięciami. Często stosowane jest
we wzmacniaczach o dużej mocy. Posiada zabezpieczenie, uniemożliwiające przypadkowe wyciągnięcie kabla z gniazda.

Ryc. 99. Gniazdo i wtyczka speakon
Fig. 99. 		 Speakon inputs and plugs

2.8.5. Toslink (ang. Toshiba LINK)
Złącze wykorzystywane jest do przesyłu sygnału w formacie cyfrowym. Transmisja
sygnału odbywa się tu poprzez kabel światłowodowy o średnicy 1 cm, zgodnie ze
standardem ADAT bądź S/PDIF. Dźwięk wysyłany jest w postaci cyfrowej, światłem
czerwonym o długości fali 660nm131.

Ryc. 100. Wtyczka Toslink
Fig. 100. 		 Toslink plug
131 A. P. Kefauver, D. Patschke, dz. cyt., s. 170-174.
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2.8.6. AES/EBU (ang. Audio Engineering Society/European Broadcasting Union)
W tym przypadku sygnał wysyłany jest standardowo połączeniem symetrycznym
(złącze XLR). Stosowany tu specjalny przewód o impedancji 110 ohm powoduje przesyłanie dźwięku w postaci cyfrowej o częstotliwości próbkowania 48 kiloherców132.
2.8.7. S/PDIF (ang. Sony/Philips Digital Interface Format)
Złącza stosowane do przesyłu sygnału w tym formacie to połączenia RCA z przewodem
koncentrycznym o impedancji 75 ohm. Istnieje tu możliwość zastosowania kabla do 15 m.
(mniej profesjonalne). Przy zastosowaniach zawansowanych stosuje się złącze Toslink133.
2.8.8. ADAT (ang. Alesis Digital Audio Tape)
Nazwa pochodzi od magnetofonu cyfrowego firmy Alesis, który zapisywał dane
(dźwięk) w postaci cyfrowej na ośmiu niezależnych śladach, wykorzystując taśmę VHS.
Aktualnie ADAT Lightpipe używa złącza Toslink (światłowodowego). ADAT jest bardzo ceniony, gdyż występujące tu zakłócenia elektromagnetyczne nie mają żadnego
wpływu na przesyłany sygnał. Służy do podłączenia urządzeń i umożliwia przesłanie
w jednym kierunku (w zależności od ustawień)134:
− 8 kanałów dźwięku w jakości 24 bit i częstotliwości próbkowania 48 kHz – standardowo,
− 4 kanałów dźwięku w jakości 24 bit i częstotliwości próbkowania 96 kHz,
− 2 kanałów dźwięku w jakości 24 bit i częstotliwości próbkowania 192 kHz135.
2.8.9. MADI (ang. Multichannel Digital Interface)
Ta technologia połączeń posługuje się szeregową transmisją, kablem koncentrycznym (RCA) lub światłowodowym (Toslink). Pozwala na jednoczesny przesył sygnału
28, 56 lub 64 kanałami, w zależności od ustawień. Częstotliwość próbkowania sygnału jest uzależniona od ilości przepustowości i w tym przypadku wynosi: 64 do 96 kHz
z tolerancją 12,5% dla 28 kanałów; 32 do 48 kHz z tolerancją 12,5 % dla 56 kanałów;
32 do 48 kHz nominalna dla 64 kanałów136.
132 G. Ballou, dz. cyt., s. 189.
133 A. P. Kefauver, D. Patschke, dz. cyt., s. 170; A. Bailey, dz. cyt., s. 122-123.
134 A. Bailey, dz. cyt., s. 174.
135 J. Strong , Home recording for musicians for dummies, 4th edition, Wiley, Indianapolis, Ind.
2012, s. 56.
136 A. Bailey, dz. cyt., s. 172-173; D. Self – editor, dz. cyt., s. 575-578.
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Ryc. 101. Przykładowe urządzenie z gniazdami MADI optycznymi po lewej i koncentrycznymi
		 po prawej stronie
Fig. 101. 		 Example device with MADI inputs optical on the left and coaxial on the right

2.8.10. EtherSound
To format zapewniający przesył sygnału do 64 kanałów dźwięku przy jakości
24 bit i częstotliwości próbkowania 48 kHz lub 32 kanałów przy jakości dźwięku 24
bit i częstotliwości próbkowania 96 kHz (w zależności od ustawień). EtherSound, co
bardzo ważne, umożliwia dwukierunkową transmisję danych (dźwięku). Jego minusem jest to, iż posiada pewną latencję, plusem zaś – że jest ona stała (wynosi 125 milisekund). Używane złącza i kable w zakresie połączeń tego formatu to: skrętka Kat.5
lub Kat.6, bądź światłowody, gniazda na wzór sprzętu sieciowego (karty sieciowej
w komputerze)137.

Ryc. 102. Przykładowe urządzenie z gniazdami EtherSound
Fig. 102. 		 Example device with installed EtherSound inputs
137 A. P. Kefauver, D. Patschke, dz. cyt., s. 172-173.
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WYBRANE ELEMENTY OPROGRAMOWANIA
W PRODUKCJI MUZYCZNEJ
3.1. Technologia produkcji utworów muzycznych
Elektroniczne instrumenty muzyczne używane są w wielu produkcjach muzycznych i odgrywają coraz większą rolę. Dzisiejsza kreacja i produkcja muzyczna bardzo
różni się od tej sprzed lat. Stawiane jej wymagania są obecnie nieporównywalnie
wyższe, stąd często odbiega się od tradycyjnych sposobów tworzenia i aranżowania. Nowe style i gatunki muzyczne świadczą o istnieniu zapotrzebowania na muzykę nowatorską. Nowe tendencje przyjmują się bardzo szybko, dowodem na to jest
sukcesywnie wzrastająca ilość muzyki elektronicznej, komputerowej i konkretnej.
Nowoczesne kierunki muzyczne często powiązane są z technikami komputerowymi,
cyfrowym nagrywaniem i odtwarzaniem, komputerowym przetwarzaniem dźwięku
i obrazu (wizualizacje stworzone do muzyki, teledyski).
Do elektronicznych instrumentów muzycznych należą nie tylko omawiane syntezatory, keyboardy, pianina cyfrowe, stacje robocze, ale również instrumenty elektromechaniczne, takie jak gitara, organy czy fortepiany, wyposażone w urządzenie przetwarzające sygnał analogowy na cyfrowy. Wykonywanie muzyki na instrumentach elektronicznych czy komputerze nie tylko wymaga tradycyjnych umiejętności technicznych, ale
również szerokiej znajomości obsługi tych urządzeń, akustyki i informatyki.
Większość elektronicznego instrumentarium pozwala grać „na żywo” z wcześniej
nagraną ścieżką lub ścieżkami muzycznymi. Wielką zaletą są jego wymiary, przystosowane do swobodnego przenoszenia danego sprzętu w dowolne miejsca. Wadą natomiast jest to, że często instrumenty cyfrowe nie są w stanie wytworzyć tak pełnego
pola akustycznego, np. na sali koncertowej, bez dodatkowego nagłośnienia, jak instrument tradycyjny. Nierzadko jest tu porównywany fortepian tradycyjny z cyfrowym.
Różnice i podobieństwa barwowe pomiędzy różnymi instrumentami elektronicznymi
i akustycznymi powodują, że wielu muzyków szuka w barwach instrumentów czegoś odmiennego, eksperymentuje, tworząc nowe kierunki w muzyce. Elektroniczne
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instrumenty muzyczne używane są w studiach nagraniowych jako instrumenty koncertowe (ze względu na małe wymiary), jak również do realizacji specjalistycznych
projektów dźwiękowych oraz eksperymentów muzycznych dotyczących zastosowania elektroniki i elektroakustyki (często w połączeniu z komputerem).
Kolejnym, porównywanym do instrumentów narzędziem jest komputer, jeżeli zainstalowano w nim program typu wirtualny instrument. Komputer wyposażony w wyspecjalizowaną kartę muzyczną umożliwia tworzenie tonów prostych, tonów złożonych, szumów oraz innych efektów. Może pełnić też funkcję imitującą, jeżeli zostały
zainstalowane odpowiednie próbki dźwiękowe. „Gra” za pomocą komputera wygląda
inaczej niż gra na instrumencie tradycyjnym, ponieważ potrzebna jest tu znajomość
informatyki, obsługi poszczególnych programów i podstaw elektroakustyki (np. ustawienia filtrów, equalizacja). Gra na instrumentach wirtualnych stwarza inne warunki
niż gra na rzeczywistym instrumencie, stąd tyle rozbieżności i nieprawidłowości w ich
użytkowaniu. Jednak wszystko zależy tu od rodzaju zastosowanego oprogramowania,
dostępnych akcesoriów, umiejętności i pomysłowości użytkownika138.
3.1.1. Wykorzystanie sekwencji audio i technologii MIDI
W dzisiejszej produkcji muzycznej, w celu usprawnienia procesów technologicznych związanych z tworzeniem utworów wykorzystuje się gotowe sekwencje audio
oraz MIDI. Jednak zawodowi kompozytorzy i producenci z tych nowinek technologicznych korzystają bardzo rzadko. Aby zachować oryginalność i niepowtarzalność
swojego dzieła, stosują przygotowane tylko przez siebie sekwencje rytmiczne i melodyczne. Gotowe sekwencje określane są jako patterny, loopy, czasami jako sample. Są
one wzorcami rytmicznymi bądź melodycznymi, które można kopiować w dowolnych
miejscach materiału, tworząc zwrotki i refreny, przedłużając czas trwania utworu.
Patterny nie mają końca i wyraźnego początku, dlatego możliwe jest ich tzw. zapętlenie (ciągłe odtwarzanie od początku do końca). Efekt ponownego odtwarzania jest
niesłyszalny dla ucha ludzkiego, nie wykrywają go także przyrządy pomiarowe.
Wykorzystywane w muzyce tanecznej wzorce są przez cały czas utworu niemal
identyczne. Stąd muzyka, którą słyszymy w radio i telewizji jest dosyć jednolita, poszczególne kompozycje są do siebie bliźniaczo podobne. Przyspieszenie i uproszczenie technologii procesu produkcji takiej muzyki wiąże się z jej komercyjnym obliczem,
138 J. Oleszkowicz, dz. cyt., s. 349-350.
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nastawieniem na odbiór i zakup przez szerokie masy ludzi. Stąd zdecydowaną większość tej muzyki trudno nazwać sztuką wysoką. Zasada wykorzystania loopów i ich
montaż nasuwa analogię z zabawą klockami lego, gdzie wszystkie elementy można
do siebie dopasować bez większych przeszkód. Jednak niektóre kształty i kolory klocków do siebie nie pasują. Podobnie w muzyce – pewne układy harmoniczne lub agogiczne mogą ze sobą nie korelować. Zatem powstanie jednolitego dzieła uzależnione
jest od zastosowanych patternów, które powinny być zgodne ze sobą pod względem
harmonicznym i agogicznym (pomijając, oczywiście, utwory typu collage).
Ogólnie patterny uważane są za zjawisko niepożądane w kompozycji, ponieważ
stają się elementem „zabijającym” czynnik twórczy w muzyce – powodują, że staje się
ona mechaniczna, bezwyrazowa i anonimowa. Jednakże umiejętne stosowanie omawianych wzorców może przynieść bardzo pozytywne rezultaty. Na przykład loopy często wykorzystuje się w muzyce filmowej nie jako główny element kompozycji, lecz jako
czynnik wspomagający np. warstwę rytmiczną, opartą na perkusyjnym instrumentarium orientalnym, będącą elementem dopełniającym i dynamizującym orkiestrę symfoniczną. Zdarza się również, że cała kompozycja muzyczna na potrzeby filmu zaplanowana i wykonana jest na zainstalowanych w komputerach instrumentach wirtualnych.
Wspomniane w niniejszej pracy programy do produkcji muzycznej umożliwiają
tworzenie, zapis i odczytywanie loopów audio oraz MIDI, których struktura opiera
się na bardzo podobnych zasadach.
3.1.2. Wykorzystanie instrumentów elektronicznych, wirtualnych
i akustycznych
W dzisiejszej produkcji muzycznej instrumenty elektroniczne, wirtualne oraz akustyczne stosowane są w bardzo szerokim zakresie. Wymienione typy instrumentów
znacznie różnią się od siebie, lecz ciągły postęp technologiczny powoduje, że te trzy
technologie stosowane są łącznie, osobno lub wymiennie (w zależności od nagrań).
Rejestracja instrumentów akustycznych jest trudniejsza, stąd przysparza najwięcej problemów. W przypadku obsługi instrumentów elektronicznych
i wirtualnych nie występują czynniki zewnętrzne, które mogą utrudniać lub zakłócać rejestrację. Aby dobrze nagrać instrument akustyczny, potrzebne są odpowiednie mikrofony – ich liczba i rodzaj uzależnione są od typu nagrywanego
instrumentu.
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Kolejnym ważnym czynnikiem jest odpowiednio zaadaptowane akustycznie pomieszczenie studyjne – nie powinno odznaczać się zbyt dużym pogłosem ani być
nadto wytłumione. Musi być na tyle duże i wysokie, aby instrument w nim swobodnie wybrzmiewał, tłumione zewnętrznie, aby nie było w nim słychać dźwięków
dobiegających z otoczenia (np. odgłosu przejeżdżającego samochodu).
Odmiennie rejestruje się instrumenty elektroniczne i wirtualne, gdyż mogą być
one bezpośrednio połączone z kartą rejestrującą (instrumenty elektroniczne) lub
zainstalowane w postaci oprogramowania komputerowego, niewymagającego
dodatkowych połączeń z kartą dźwiękową (instrumenty wirtualne). Wspomniane
rodzaje instrumentów o wiele łatwiej rejestrować nawet w studiach domowych,
gdzie pomieszczenie nie jest przystosowane do nagrań (w tym przypadku nie ma to
wpływu na jakość nagrania). Rejestracja instrumentów elektronicznych może być
przeprowadzana w formie analogowej lub cyfrowej. Rejestrując nagranie z wykorzystaniem instrumentów wirtualnych, robi się to w formie cyfrowej. W tym przypadku najważniejsza jest jakość kabli połączeniowych oraz dobre zasilanie z kontaktu z bolcem uziemiającym, z jednego bezpiecznika. To pozwoli na uniknięcie efektu
tzw. pętli mas, która objawia się brumieniem i buczeniem w nagraniu (zwłaszcza
wtedy, gdy poruszana jest mysz komputerowa).
Aktualnie wykorzystanie instrumentów elektronicznych, wirtualnych i akustycznych w studiach nagraniowych jest jednakowo częste. Ich wspólne wykorzystywanie wpływa na wzbogacenie brzmienia danej produkcji. Wszystkie trzy typy instrumentów coraz częściej używane są w muzyce współczesnej, rozumianej w ujęciu
klasycznym. Współcześni kompozytorzy (nurt eksperymentatorski) używają nagrań
różnego rodzaju instrumentarium, które poddają różnorakim technikom przetwarzania dźwięku, np. odtwarzanie materiału od tyłu, przestrajanie, multiplikowanie.
Zabiegi te mają w radykalny sposób wpłynąć na zmianę sonorystyczną danego materiału, aby stał się inny od wyjściowego tworzywa, nowatorski i niepowtarzalny
w swym brzmieniu. Stąd w wielu akademiach muzycznych w Polsce (np. w Łodzi,
Krakowie, Wrocławiu) powstają studia muzyki komputerowej.
Współczesna technika nie jest zamknięta i ograniczona. Umożliwia powrót
do starych nagrań, umieszczonych na płytach winylowych bądź taśmach szpulowych. Nowoczesne metody cyfrowej edycji wspomnianych analogowych materiałów umożliwiają ich edycję, remastering lub naprawę zniszczonego nagrania.
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3.2.1. Digitalizacja dźwięku w instrumentach elektronicznych oraz VSTi
Biblioteki wielu instrumentów wirtualnych zbudowane są z sampli, czyli krótkich
nagrań (próbek) poszczególnych dźwięków instrumentalnych. Powszechnie uważa
się, że jakość wirtualnego instrumentarium jest dziś bardzo wysoka. Jest tak dzięki
nagrywaniu próbek w wysokiej jakości przy użyciu różnych mikrofonów, technik mikrofonowych, w odmiennych akustycznie pomieszczeniach. Aktualnie w instrumentach wirtualnych stosuje się tzw. sample dynamiczne. Oznacza to, że w zależności
od siły nacisku wykonawcy (np. na klawiaturę elektronicznego urządzenia), można
uzyskać różną artykulację i barwę. Stąd do jednego dźwięku przypisanych jest często
kilka lub kilkanaście różnych sampli, które aktywowane są w zależności od dynamiki
i artykulacji139. Zjawisko to zostało tak doskonale zaimplementowane do wirtualnego instrumentarium, że odróżnienie pierwowzoru akustycznego od elektronicznego
staje się często niemożliwe. W związku z tym, działanie sampli i instrumentów VSTi
zostanie wyjaśnione na dwóch przykładach instrumentów akustycznych – trąbce i gitarze klasycznej140. Przedstawione poniżej przykłady nie dotyczą żadnej z firm produkujących instrumenty bądź oprogramowanie, lecz zostały ukazane w celach poglądowych i edukacyjnych.
W przypadku trąbki, przy lekkim przyciśnięciu klawisza instrumentu elektronicznego
uzyskujemy brzmienie delikatnego zadęcia oraz dźwięk „naturalny”. Przy coraz mocniejszym ataku, barwa trąbki zmienia się wraz ze sposobem zadęcia na bardziej ekspresyjny – identycznie jak w przypadku instrumentu tradycyjnego. To nie koniec możliwości
wirtualnej trąbki. Ponieważ sample zostały nagrane w połączeniu z różnymi sposobami
wydobycia dźwięku, gra staccato, portato czy legato jest bardzo realistyczna. Bardzo
silne uderzenie w klawisz instrumentu może spowodować glissanda w górę lub w dół
(zależnie od ustawień), bądź przedęcie z charakterystycznym sykiem powietrza. Przy dłuższym czasie wybrzmiewania danej nuty automatycznie włączane jest naturalne vibrato,
a przy silnym uderzeniu dwóch klawiszy może powstawać efekt tremolo. Odpowiednimi
139 S. McGuire, R. Pritts, dz. cyt., 61-78, 111-141, 172-174; D. Lavry, Sampling theory for digital
audio – por. http://www.lavryengineering.com/documents/Sampling _Theory.pdf, dostęp dn.
20.04.2012
140 A. Pejrolo, R. DeRosa, Acoustic and MIDI orchestration for the contemporary composer.
A practical guide to writing and sequencing for the studio orchestra, Reprinted, Focal Press,
Oxford, Boston 2009, s. 98-154.
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klawiszami instrumentu elektronicznego (spoza skali danego instrumentu imitującego)
bądź odpowiednim przyciskiem lub kontrolerem dedykowanym, np. breath controller,
aktywować można nagranie oddechu, czyli odgłosu pobieranego powietrza przez muzyka
przed zadęciem141.
W przypadku gitary klasycznej, przy lekkim przyciśnięciu klawisza słyszeć będziemy jej delikatny, pobudzony przez opuszek palca dźwięk. Przy coraz mocniejszym
ataku nastąpią zmiany dynamiczne i artykulacyjne, ponieważ dźwięk zostanie pobudzony przez paznokieć, przez co staje się bardziej agresywny. Zastosowano także
flażolety i glissanda, które mogą być wydobywane automatycznie bądź po wciśnięciu odpowiedniego przycisku. Dodatkowo zsamplowane zostały wszystkie dźwięki danego instrumentu, które mają tę samą wysokość, lecz znajdują się na różnych
progach innych strun (gdyż pomimo jednakowej wysokości dźwięku, każda struna
posiada inną barwę). Dodatkowym atutem wirtualnej gitary jest możliwość wyboru wielkości pudła rezonansowego i materiału, z jakiego zostało ono zrobione.
To wpływa na ogólne zróżnicowanie brzmienia instrumentu. Możliwe do wydobycia
są również różnego typu efekty perkusyjne i szmerowe (uderzenie ręką w pudło rezonansowe, pocieranie strun)142 .
Przytoczone dwa przykłady mają uzmysłowić, z jaką dokładnością zostają zdigitalizowane instrumenty tradycyjne, których barwa i naturalny pogłos sterowane
są poprzez zaimplementowane efekty cyfrowego echa i pogłosu. Większość instrumentów wirtualnych, które posiadają próbki (np. samego fortepianu [wirtualny fortepian],
zestawu perkusyjnego [wirtualny zestaw perkusyjny] itp.) mają sample odwzorowane
na opisanej zasadzie. Dla oprogramowania typu wirtualna orkiestra symfoniczna zdigitalizowane zostają całe grupy instrumentów, np. grupa altówek oraz pojedyncze instrumenty, które często wykorzystywane są jako solowe, np. flet lub obój.
Istotnym elementem, o którym trzeba wspomnieć, jest bardzo duża i stale wzrastająca z postępem technologicznym pojemność próbek. Praca z wieloma
instrumentami wirtualnymi stwarza konieczność stosowania kilku dysków twardych o dużej pojemności, ponieważ kopiowane są na nie wszystkie sample wyżej wymienionych instrumentów. Można zauważyć, że im większa pojemność próbek instrumentalnych, tym instrument wirtualny został lepiej odwzorowany i jego
141 A. Pejrolo, R. DeRosa, dz. cyt., s. 203-248.
142 Tamże, s. 36, 41-43.
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brzmienie jest lepsze. Przekłada się to również na ilość próbek danego dźwięku oraz
na możliwe do wydobycia na danym instrumencie akustycznym efekty sonorystyczne
(np. flażolety, glissanda, dźwięki preparowane, frullato, itp.).

Ryc. 103.
		
Fig. 103. 		
		

Wirtualny instrument – chór symfoniczny firmy East–West – posiadający możliwość
wykonywania wpisanych słów
Virtual instrument – symphonic choir made by East–West company – with possibility
of adding words

Ryc. 104. Wirtualny instrument – Superior drummer S 2.0
Fig. 104. 		 Virtual instrument – Superior drummer S 2.0
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Ryc. 105. Wirtualny fortepian firmy Native Instruments
Fig. 105. 		 Native Instruments’ virtual piano             

Ryc. 106. Wirtualna gitara MusicLab Real LPC
Fig. 106. 		 MusicLab’s Real LPC Virtual guitar
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Ryc. 107. Wirtualna orkiestra symfoniczna firmy East – West
Fig. 107. 		 East – West’s virtual symphonic orchestra

3.2.2. Metody rejestracji materiału muzycznego
Istnieją dwie metody rejestracji materiału muzycznego: krokowa (ang. step by
step) i czasu rzeczywistego (ang. real time). Obie stosowane są w szeroko pojętej produkcji muzycznej, nie tylko z wykorzystaniem komputera. Warto pamiętać, że mogą
być one z powodzeniem używane w kompozycji i aranżacji muzycznej przy zastosowaniu elektronicznych instrumentów (np. aranżerów, stacji roboczych) oraz innych
urządzeń pozwalających na zapis materiału dźwiękowego. Wymienione metody rejestracji wspomagają produkcję muzyczną z wykorzystaniem technologii MIDI oraz audio i nie posiadają ograniczeń w procesie ich łączenia. Mogą być używane wymiennie
i stosowane w zależności od specyfiki poszczególnych nagrań.
Metoda krokowa
Tryb step by step umożliwia nagrywanie, przerywanie i łączenie ścieżek takt po
takcie, a nawet dźwięk po dźwięku – „krok po kroku”. Oznacza to, że każdą ścieżkę
można nagrywać osobno lub dogrywać do już istniejących. Zaletą tej metody jest to,
że nagranie można przerwać w dowolnym miejscu i dograć materiał w odpowiednim
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momencie. W ten sposób często pracuje się przy rejestracji skomplikowanych partii
instrumentalnych bądź wokalnych, gdzie taki rodzaj nagrania uwypukli daną partię.
Ta metoda umożliwia łatwe edytowanie i korygowanie materiału podczas nagrywania. Nagromadzenie materiału dźwiękowego na różnych śladach, w postaci różnych instrumentów, pozwala łączyć wszystkie ścieżki w całość. Dzięki temu, odsłuchując materiał, słyszymy cały utwór muzyczny ze wszystkimi niuansami i nagranymi
wcześniej instrumentami. Metoda ta umożliwia ponadto przesłuchiwanie wszystkich
ścieżek razem i osobno, łączenie ich z innymi, dowolnie wybranymi oraz analizowanie
wybranych ścieżek w nagraniu, bez żadnych ograniczeń.
Metoda czasu rzeczywistego
W polskich studiach nagraniowych metoda czasu rzeczywistego nazywana jest metodą „na setkę”. W tym przypadku instrumenty bądź głosy wokalne są od początku
nagrywane razem, podczas wykonywania materiału przez muzyków. Metoda ta umożliwia jednoczesne nagrywanie nawet kilkudziesięciu ścieżek (w tym samym czasie), a nagrywane ścieżki można odsłuchiwać osobno i w pełni je edytować (jak przy metodzie
krokowej – pod warunkiem osobnej rejestracji każdego z instrumentów).
Tryb real time stosowany jest tam, gdzie nie ma potrzeby szczegółowego wnikania
w barwę poszczególnego brzmienia instrumentalnego bądź ludzkiego głosu. Sprawdza
się przy nagrywaniu większych zespołów, chórów, orkiestr dętych, orkiestr symfonicznych
itp. Umożliwia odwzorowanie w nagraniu istoty brzmienia całego zespołu wykonawczego
(np. chóru z jego naturalną barwą, rozumianą jako brzmienie całości), nie poszczególnych
głosów i barw, co przełożyłoby się w nagraniu na nienaturalność sonorystyczną. Podczas
koncertu chóru generalnie słychać poszczególne partie chóralne, np. soprany, alty, tenory
i basy. Zdarza się jednak, że jedna lub więcej osób ze względu na swoją emisję ma bardzo
nośny, odznaczający się odmienną barwą głos, który uwypukla się na tle całego chóru.
To wyeksponowanie poszczególnych głosów nie należy do odczuć pozytywnych przy odbiorze audytywnym i świadczy o braku zgodności sonorystycznej danego zespołu – stąd
w produkcji muzycznej głosy te powinny zostać poddane korekcji.
Postęp technologiczny i moc obliczeniowa dzisiejszych komputerów pozwalają na
stosowanie obu metod z pełnym powodzeniem, bez problemu dotyczącego zawieszania
się komputera. Metoda krokowa i czasu rzeczywistego stosowane są wymiennie, nawet
podczas jednego nagrania danego utworu. Ważną informacją jest to, że obie metody nie
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wykluczają się, a nawet wspomagają. Ich wymienne stosowanie w obrębie jednego nagrania nie jest wychwytywane przez ludzkie ucho ani przyrządy pomiarowe.
3.3. Przykładowe oprogramowanie stosowane w produkcji muzycznej
Na początku zgłębiania niniejszej tematyki należy przypomnieć, czym zajmuje się
producent muzyczny; termin ten tożsamy jest z pojęciem produkcji muzycznej. Producent muzyczny odpowiedzialny jest za całokształt nagrania muzycznego lub spektaklu.
„Do zadań producenta muzycznego należy:
− często wybór, interpretacja i aranżacja utworów muzycznych,
− często wybór muzyków i solistów do projektu,
− nadzór nad nagraniem lub wykonaniem,
− często wybór i współpraca z reżyserem lub realizatorem dźwięku,
− scalanie w jeden twór odrębnie nagranych partii, ścieżek dźwiękowych czy solowych wykonań,
− nadzór nad masteringiem utworów.
W przypadku muzyki elektronicznej oraz muzyki pop pojęcie producenta najczęściej kryje za sobą całościowe wyprodukowanie utworu, – od pierwszej nuty, poprzez
kompozycję, aranżację, miks aż po finalny mastering. Pojęcie prawie nieznane w muzyce poważnej, gdzie tę rolę pełni reżyser dźwięku”143.
3.3.1. Programy stosowane w produkcji muzycznej
Istnieje wiele programów wykorzystywanych w produkcji muzycznej. Nazwą określającą programy do produkcji muzycznej jest DAW (ang. Digital Audio Workstation). W tłumaczeniu na język polski DAW to cyfrowa stacja robocza
do obróbki dźwięku. Występuje jeszcze jedna nazwa na określanie grupy wspomnianych programów – sekwencer, który umożliwia zapis i odczyt sekwencji muzycznych.
Sekwencery to nie tylko programy komputerowe pozwalające na zapis danych, ale
również urządzenia (hardware), które mogą sterować kolejnymi narzędziami, np.
syntezatorami, poprzez interfejs MIDI.
Zaawansowanymi programami do produkcji muzycznej, są: Cubase, Nuendo,
Pro Tools, Samplitude, Ableton Live, Cakewalk, Reason, Logic i inne. Wymienione
143 Cyt. http://pl.wikipedia.org/wiki/Producent_muzyczny, dostęp dn. 22.06.2012; por.
W. Panek, Encyklopedia muzyki rozrywkowej, Świat Książki, Warszawa 2000, s. 281-282.
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programy są produktami w pełni zaawansowanymi, stosowanymi w licznych studiach
nagraniowych i używanymi przez najlepszych muzyków i producentów muzycznych.
Różnice pomiędzy nimi widoczne są w dostępnych funkcjach, interfejsie graficznym
oraz w obsłudze oprogramowania.
W celu poprawnego ich działania i obsługi, wspomniane programy należy zainstalować na twardym dysku komputera. Sygnał audio, wprowadzany do programu
w formie analogowej, zostaje automatycznie zamieniany na postać cyfrową, dzięki
czemu można poddać go dalszej edycji. Sygnał audio, w odróżnieniu od sygnału MIDI,
nie potrzebuje do odtwarzania modułów dźwiękowych, ponieważ źródłem dźwięku
jest tu sygnał właściwy, zapisany na dysku twardym komputera.
Programy, o których mowa, zawierają dwa sekwencery: audio oraz MIDI. Należy
podkreślić, że oba mogą działać oddzielnie bądź razem w obrębie jednego nagrania, tworząc nagranie mieszane audio/MIDI. Tego typu „mieszanej” produkcji nie jest
w stanie rozróżnić ucho ludzkie ani przyrządy pomiarowe, pod warunkiem, że nagranie zostało wykonane prawidłowo, z zastosowaniem najwyższej jakości instrumentów wirtualnych144.
3.3.2. Cubase
Cubase to program komputerowy, który umożliwia realizowanie wielościeżkowych nagrań audio/MIDI. Jest narzędziem do produkcji muzycznej, które dzięki intuicyjnej obsłudze używane jest zarówno przez specjalistyczne studia nagraniowe,
jak i często amatorskie studia domowe145. Program ten jest popularny także dzięki
istnieniu różnych jego wersji, np. Cubase LE – ang. Light edition (brak niektórych
funkcji), Cubase Studio, Cubase AI (dołączanego do różnego sprzętu hardwarowego). Warto wiedzieć, że wspomniane wersje odznaczają się pewnymi ograniczeniami, np. nie posiadają wszystkich efektów, instrumentów wirtualnych bądź specjalistycznych modułów do obróbki audio/MIDI. Cubase LE lub AI przeważnie dodawany jest do kart dźwiękowych, instrumentów muzycznych w formie darmowego
pakietu w celu pełnego wykorzystania nabytego sprzętu. Cubase Studio można
kupić osobno, jako oddzielny program instalacyjny. Wersja Studio nie ma wszystkich funkcji pełnego programu. Ma ograniczenia w ilości dodawanych efektów, ich
jakości, aktywnych wirtualnych instrumentów, dodawanych ścieżek, lecz może być
144 J. Oleszkowicz, dz. cyt., s. 399.
145 R. Guerin, Cubase SX/SL 3. Wyzwól potęgę, Helion, Gliwice 2007, s. 19-21.
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z powodzeniem używana przez półprofesjonalistów i w mniejszych, specjalistycznych studiach nagraniowych.
Aby w pełni użytkować Cubase’a, należy korzystać z dobrej karty muzycznej, która
jest w stanie obsłużyć to oprogramowanie. Przeważnie karta zewnętrzna jest o wiele
lepsza od karty zintegrowanej – montowanej na płycie głównej komputera. Dzięki karcie zewnętrznej możliwe jest nagrywanie i odtwarzanie materiału dźwiękowego o różnej jakości próbkowania oraz rejestracja i odtwarzanie wielu śladów jednocześnie.
Cubase zawiera bogaty zbiór narzędzi, dzięki którym umożliwia rejestrację i odtwarzanie materiału, jego edycję, mikroedycję, miks, mastering, remastering. Ponadto posiada prosty edytor nutowy, który może być przydatny przy pracach kompozytorskich
i aranżerskich.
Aby bezproblemowo używać omawiany program, należy na początku ustawić
sterowniki ASIO, które są odpowiedzialne za poprawną komunikację między komputerem, kartą muzyczną i programem. Prawidłowe ustawienie sterownika pozwala w dużym stopniu zniwelować problemy z komunikacją pomiędzy poszczególnymi
urządzeniami, które mogą przejawiać się w dużym opóźnieniu (latencji). Ważnym elementem jest konfiguracja urządzeń peryferyjnych. Należą do nich wszystkie urządzenia, które mogą współpracować z programem Cubase lub ewentualnie negatywnie
wpływać na tor foniczny. Konfiguracja urządzeń peryferyjnych jest niezbędna, ponieważ od niej uzależnione jest prawidłowe funkcjonowanie komputera przy większym
obciążeniu (nagrywanie wielu ścieżek). Należy również uwzględnić sporządzenie kopii zapasowych własnych materiałów muzycznych, gdyż w przypadku utraty danych
głównych podczas awarii komputera bądź błędu systemu, będzie można do nich wrócić z poziomu plików zapasowych146.
Poruszanie się po oknach programu jest niezmiernie proste, gdyż całe menu kontekstowe skonstruowane jest intuicyjne – zastosowano tu pola wyboru wyglądem
przypominające znane i popularne programy, np. Paint, Winamp itp147.

Ryc. 108. Menu kontekstowe programu Cubase
Fig. 108. Context menu from Cubase program
146 R. Guerin, dz. cyt., s. 67-90.
147 Tamże, s. 39-66.
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Praca z poszczególnymi ścieżkami audio/MIDI i ich ogólna edycja jest nieskomplikowana, nawet dla osób zaczynających przygodę z komputerową rejestracją dźwięku.
Sterowanie programem także jest bardzo łatwe, ponieważ producent podaje skróty klawiaturowe, które pomagają w szybszym wyszukiwaniu poszczególnych funkcji
programu. Pozostałe opcje rozwijane są z menu kontekstowego za pomocą myszki
komputerowej. Istotne jest zwrócenie uwagi na ustawienia programu. Przystępując
do pracy z omawianym oprogramowaniem należy wybrać folder docelowy, w którym
będą archiwizowane nagrania czy ich części. W przypadku długich lub bardzo złożonych nagrań, należy pamiętać o zapewnieniu odpowiednio dużego zasobu wolnego
miejsca na twardym dysku. Faktem jest, że lepsza jakość nagrania pochłania więcej
miejsca na dysku, co jest szczególnie ważne przy nagraniach audio148.

Ryc. 109.
		
Fig. 109. 		
		

Wywołane menu, które umożliwia dodawanie nowych bądź dodatkowych ścieżek
do projektów (kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ciemnym polu)
Triggered menu which allows adding new or additional tracks to the projects (clicking
the right mouse button on the black area)

Praca nawet z wieloma ścieżkami audio/MIDI jest wyjątkowo przejrzysta i łatwa,
ponieważ posiadają one odpowiednie oznaczenia graficzne i opisowe, mające na celu
odróżnienie śladów audio od MIDI. Pomocną opcją jest możliwość automatycznej
zmiany kolorów poszczególnych śladów, co jest niezmiernie ważne w nagraniach wielościeżkowych (wtedy ślady nie zlewają się w jedną kolorystyczną całość).
148 R. Guerin, dz. cyt., s. 116-134.
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Ryc. 110. Różne ścieżki w programie Cubase oraz wzajemna ich korelacja
Fig. 110. 		 Different tracks in Cubase program and their mutual correlation

Omawiany program umożliwia pełne zautomatyzowanie danego projektu. Automatyzacja dotyczy większości funkcji wykonywanych za pomocą programu, tzn. automatycznych zmian efektów, barw instrumentalnych, zmian w obrębie śladów audio
i MIDI (np. głośność, panorama), generowania tzw. kodu czasowego (ang. time code),
umożliwia zsynchronizowanie sekwencji audio i wideo. Każdy rodzaj ścieżek pozwala na realizację odmiennych zadań postawionych przez użytkownika. Uruchomienie
automatyki powoduje za każdym razem tworzenie własnych podścieżek zarówno
do sekwencji audio, jak i MIDI. Automatykę można porównać do programowania
w określonym czasie. Oznacza to, że każdy wykonany przy włączonej automatyce ruch
edycyjny zostanie zapisany w programie w czasie odpowiadającym tym zmianom.
Na przykład, jeżeli zmiany edycyjne zostały wykonywane w czasie 1:04 trwania utworu muzycznego, to przy odtwarzaniu utworu zostaną one wprowadzone
w zaprogramowanym przez nas czasie automatycznie. Automatyka w audio oraz
MIDI działa identycznie. Dzięki niej możliwa jest np. automatyzacja miksu poprzez
płynną zmianę położenia wirtualnych suwaków w mikserze, z czego wynika łatwiejszy
i szybszy zabieg edycyjny danej ścieżki bądź grup ścieżek149.

149 R. Guerin, dz. cyt., s. 338-358.
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Ryc. 111. Wirtualny mikser w programie Cubase z włączoną automatyką
Fig. 111. 		 Virtual mixer in Cubase program with turned on automatization

W Cubase dostępna jest funkcja edycji wszystkich ścieżek audio, MIDI oraz innych na poziomie mikro i makro. To bardzo zaawansowana i szeroko rozwinięta funkcja, dlatego omówiono jej najczęściej wykorzystywane aspekty.
Edycja audio jest bardzo intuicyjna. Najczęściej używane narzędzia widoczne
są w oknie projektu, np. zwiększanie amplitudy głośności poszczególnych ścieżek, panoramowanie, opcje kopiowania, wklejenia, cięcia i miksowania poszczególnych partii. Opcje przybliżonego podglądu (tzw. zoom) czy zmiany długości ścieżek bez zmiany
tempa i tonacji również dostępne są z edycyjnego okna audio. Dodatkowe rozszerzenia
i opcje dotyczące korekcji i zmiany widma w poszczególnych ścieżkach wprowadzane
są za pomocą zainstalowanych programów VST, które mogą być: cyfrowymi efektami,
filtrami dolno- lub górnoprzepustowymi (zaporowymi), programami do wystrojenia nagrań (np. nieczysto zaśpiewanej partii wokalnej) oraz innymi efektami wprowadzanymi
do ścieżki poprzez tzw. inserty. Efekty VST można dowolnie konfigurować i ustawiać,
aby przetworzyć dane brzmienie w dowolnie wybranym przez nas zakresie150.
Dostępne rozszerzenia VST posiadają zaimplementowanych kilka lub kilkanaście
szablonów efektów – stanowi to istotną pomoc szczególnie dla osób, które rozpoczynają pracę z realizacją dźwięku. Zabiegi edytorskie w narzędziach VST wymagają
od realizatora dużej wiedzy z zakresu akustyki, przetwarzania fal i bardzo dobrego
słuchu, by obiektywnie ocenić jakość nagrania. Dostępne w programie szablony najczęściej edytowane są w celu uzyskania unikalnego i jak najlepszego brzmienia.
150 J. Oleszkowicz, dz. cyt., s. 415-416.
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Dostępne wtyczki umożliwiają m.in.:
− oczyszczanie nagrania z artefaktów (niechcianych dźwięków wprowadzanych
do nagrania),
− redukowanie powstałych szumów własnych lub otoczenia,
− kształtowanie sygnału według zastosowanego wzoru, algorytmu lub rysowanej obwiedni,
− modulowanie dźwięku oraz jego przekształcanie,
− transponowanie,
− korekcję (np. w zakresie intonacji i agogiki),
− dodawanie cyfrowego echa i pogłosu (imitacja przestrzenności różnych sal
i pomieszczeń),
− wprowadzenie dźwięku przesterowanego lub niwelowanie wspomnianego
zjawiska przesterowania,
− korekcję wielopasmową (equalizacja),
− stosowanie procesorów masteringowych, które mogą wzbogacać nagranie
w zakresie danej sonorystyki,
− ustawienie dynamiczne na jednym lub na wielu poziomach, bardzo ważne
w przypadku nagrywanego wokalu, gdzie niweluje się słowa lub sylaby wyartykułowane ciszej bądź głośniej od pozostałych,
− niwelowanie powstałych sybilantów (głosek „syczących”) w przypadku nagrywania wokalizy oraz wiele innych.

Ryc. 112.		 Inserty VST (widoczne po lewej stronie) wpływające na widmo akustyczne
Fig. 112. 		 VST inserts (visible on the left side) affecting the acoustic spectrum
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Należy wziąć pod uwagę, że liczba ścieżek, jaką może jednocześnie obsłużyć komputerowy program muzyczny, zależna jest od wielkości (pojemności i długości) odtwarzanego materiału, pojemności pamięci RAM i prędkości procesora. Zbyt wolny
procesor czy zbyt mała pamięć RAM powodują przerywanie transmisji danych podczas odtwarzania wielościeżkowego nagrania z dysku komputerowego do programu
muzycznego. Innym obciążeniem dla procesora mogą być pluginy – efekty, które nie
powinny być włączane we wszystkich kanałach, ponieważ mogą potrzebować zbyt
dużej mocy obliczeniowej komputera151.

Ryc. 113. Edycja fali audio w programie Cubase (przykład)
Fig. 113. 		 Sound wave edition in Cubase program (example)

Edytor MIDI w Cubase umożliwia „rozbicie” utworu na poszczególne ścieżki. Instrumenty, które znajdują się w pliku MIDI, posiadają swoją unikalną ścieżkę w oprogramowaniu, dzięki czemu edycja staje się o wiele łatwiejsza. Powstałe ślady można edytować,
odsłuchiwać razem lub osobno bądź w poszczególnych, wcześniej stworzonych grupach.
Zaletą systemu MIDI jest to, że można zmieniać dowolnie tonację i tempo utworu, bez
wpływu na jakość odtwarzanego materiału. Dostępne są również takie środki, które
umożliwiają korektę parametrów poszczególnych dźwięków, np. zmiany czasu ich trwania, artykulacji, dynamiki oraz wielu innych zgodnych z tabelą komunikatów MIDI.
Materiał muzyczny, który został zagrany niedokładnie bądź nierówno, można poprawić dzięki tzw. kwantyzacji, która ma na celu równe ustawienie dźwięków w czasie
w stosunku do podanego tempa. Dodatkową opcją związaną z edycją jest możliwość
151 J. Oleszkowicz, dz. cyt., s. 419.
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tworzenia własnych przebiegów, sekwencji, wzorców bądź edycja gotowych tego typu
plików. Wszystkie te zmiany można wprowadzić dzięki takim funkcjom, jak key editor oraz
drum editor. Wspomniane funkcje udostępniają również mikro edycję, czyli np. zmianę
poszczególnych instrumentów zestawu perkusyjnego oraz ilość i rodzaj uderzeń we wspomniane elementy zestawu perkusyjnego, które były zaprogramowane wcześniej.
W przypadku nagrań MIDI, Cubase daje sposobność stworzenia podstawowej
partytury, jej podglądu i drobnej edycji, jednak nie jest to partytura na tyle dokładna
i czytelna, jak w przypadku zaawansowanych edytorów nutowych.

Ryc. 114. Okno edycji ścieżki MIDI w programie Cubase (przykład)
Fig. 114. 		 MIDI track edition window in Cubase program (example)

Ryc. 115. Okno edycji ścieżki perkusyjnej MIDI w programie Cubase (przykład)
Fig. 115. 		 MIDI Percussion track edition window in Cubase program (example)
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Obecnie pluginy są coraz bardziej zaawansowane, a stosowanie ich jako samodzielnych programów odciąża program główny. Trzeba jednak podkreślić, iż zaletą
programowych wtyczek jest to, że wzbogacają nagrania i umożliwiają ich korekcję152.
Należy dodać, że dobry realizator dźwięku czy producent muzyczny dokonuje odsłuchu na różnych systemach głośnikowych i robi częste przerwy w słuchaniu materiału. Niestety, zdolność ludzkiej percepcji słuchowej po pewnym czasie jest zmienna
i ograniczona. Ucho „przyzwyczaja” się do pewnych brzmień, zastosowanej korekcji,
natężenia dźwięku itp. Z tego powodu w studiach nagrań zatrudnia się dwóch realizatorów, którzy pracują przy danym materiale muzycznym razem i osobno. Dzięki temu
są oni w stanie wychwycić różne niuanse i błędy powstałe w nagraniu, które mogłyby
w znaczny sposób wpłynąć na jego odbiór.
3.3.3. Konsolety cyfrowe i sterowniki w połączeniu z DAW
Konsoleta cyfrowa nie służy tylko do rejestrowania, miksowania, montażu czy dodawania efektów do sygnału dźwiękowego (to niezaprzeczalnie jej najważniejsze funkcje).
Może być ona stosowana również jako sterownik MIDI w popularnym programowaniu
typu DAW (Pro Tools, Samplitude, Cubase i w innych). W tym celu należy podłączyć do
niej oprogramowanie sekwencerowe poprzez złącze USB bądź DIN5. Kolejny etap prawidłowego podłączenia polega na wczytaniu sterownika do programu głównego, aby
konsoleta cyfrowa (bądź sterownik MIDI) była prawidłowo odczytywana, a wysyłane
przez urządzenie komunikaty właściwie zawiadywały programem153. Cyfrowa konsola
mikserska umożliwia przypisywanie odpowiednich, wybranych przez użytkownika funkcji konkretnym przyciskom, suwakom lub potencjometrom.

Ryc. 116. Konsoleta cyfrowa Yamaha PM5D V2
Fig. 116. 		 Digital console Yamaha PM5D V2
152 R. Guerin, dz. cyt., s. 65-66.
153 F. Rumsey, T. McCormick, dz. cyt., s. 146-155.
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Pamiętajmy, że programy typu DAW mają swój własny mikser (wirtualny), którym
bardzo trudno sterować myszką i klawiaturą komputerową. Nierzadko pada stwierdzenie, że w tym przypadku klawiatura i mysz są bezużyteczne. Pełen proces powstania nagrania wiąże się z zawiadywaniem różnymi parametrami dźwięku w czasie rzeczywistym. Jedna mysz z klawiaturą nie rozwiązują tu problemu.
By poradzić sobie z wyżej wymienionymi trudnościami, stosuje się sterowniki
MIDI, które są kilkanaście razy tańsze od zaawansowanych technicznie konsolet cyfrowych. Sterownik ma tylko jedno zastosowanie – współdziała z komputerem wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie. Nie umożliwia zarejestrowania sygnału
z zewnątrz, gdyż jest wyposażony wyłącznie w gniazda MIDI i USB. Stąd zastosowanie
sterowników MIDI w cyfrowej obróbce nagrania muzycznego154.
Wspomnijmy, że konsoleta bądź sterownik mogą sterować całym montażem, masteringiem, miksem, jak w przypadku stołu tradycyjnego (analogowego). Różnicą jest
to, że obydwa omawiane typy urządzeń współdziałają z komputerowym systemem
automatycznym (automatyką). Stąd przy odsłuchiwaniu materiału po zaprogramowanej automatyce (panoramowanie, proporcje dynamiczne), można zauważyć automatyczne przesuwanie się suwaków, obroty potencjometrów obrotowych oraz przełączanie przycisków.
Sterownik MIDI jest urządzeniem o węższym zastosowaniu niż konsoleta cyfrowa, ale zapewnia możliwość programowania odpowiednich przycisków, pokręteł,
suwaków oraz przypisanie im konkretnych funkcji. Sprzęt ten ma otwartą architekturę oprogramowania, gdzie użytkownik może ustawiać urządzenie według własnego
gustu i pomysłu. Narzędzie to bardzo przydatne jest w przypadku produkcji muzycznej, gdzie reguluje się wieloma parametrami w tym samym czasie (real time). Dzięki
sterownikowi MIDI wszystkie zabiegi edycyjne, wraz z programem komputerowym,
są o wiele szybciej i sprawniej wykonywane. Narzędzie to jest bardzo cenione wśród
muzyków, producentów i realizatorów dźwięku, korzystających do obróbki sygnału
fonicznego komputera155.

154 F. Rumsey, T. McCormick, dz. cyt., s. 155-159.
155 D. M. Huber, dz. cyt., s. 66-71, 160-162, 214-216.
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Ryc. 117. Sterownik MIDI Mackie control universal pro
Fig. 117. 		 MIDI controller Mackie control universal pro

3.4. Edytory nutowe
Edytory nutowe to inaczej komputerowe programy muzyczne, pozwalające na zapis nut w postaci partytur bądź osobnych partii, które mogą być w różnoraki sposób
edytowane (np. zmiany tonacji, zmiany wysokości nut, wartości nut itp.). Wprowadzone dane można wydrukować w postaci partytur, poszczególnych głosów bądź zapisu uproszczonego – wyciągu.
Współczesne edytory nutowe przypominają programy sekwencerowe, ponieważ
umożliwiają zapis i odczyt danych – w tym przypadku sekwencji nut, które mogą być
„odegrane” na wewnętrznym module dźwiękowym karty muzycznej. Odtwarzanie
to funkcja przydatna muzykowi, bo dzięki niej może on szybko wychwycić powstałe
przy wpisywaniu nut błędy. Zaawansowany program do edycji nutowej pozwala na
zastosowanie instrumentów wirtualnych przy odtwarzaniu utworów, dzięki czemu
odsłuchiwany materiał pełniej odwzorowuje brzmienia instrumentów tradycyjnych.
Programy do edycji nut umożliwiają zapisywanie komunikatów MIDI w postaci graficznych znaków muzycznych na wirtualnej pięciolinii (przykład ryc. 123 Partytura muzyki elektroakustycznej (fortepian i taśma) wykonana przy pomocy programu Finale
2007, s. 143), w przeciwieństwie do sekwencerów, które zapisują dźwięki na pewnych

3.4. Edytory nutowe

137

polach, nieprzypominających strukturą partytury muzycznej (przykład ryc. 114 Okno
edycji ścieżki MIDI w programie Cubase, s. 133). Rezultaty pracy mogą być drukowane
za pomocą różnych czcionek, dzięki czemu partytury mogą różnić się układem strony
oraz stylem. Edytory nutowe pozwalają na zapis nut w postaci komunikatów MIDI. Należy pamiętać, że jedna nuta wysyła bezpośrednio minimalnie dwa komunikaty MIDI
(informacje o wysokości nuty oraz o czasie jej trwania), jednak może wysyłać ich znacznie więcej (informacje o sile ataku dźwięku, sposobie artykulacji).
Edytory nutowe pozwalają na dwa sposoby zapisu dźwięków na pięciolinii:
w czasie rzeczywistym oraz krok po kroku. Metoda czasu rzeczywistego wprowadzania nut polega na zapisywaniu danych za pomocą kontrolera MIDI (np. klawiatury sterującej) podczas bieżącego wykonywania danego utworu. Metoda krokowa pozwala
na wprowadzanie danych za pomocą myszki i klawiatury komputerowej.

Ryc. 118.		 Możliwość odtwarzania plików audio w edytorach nutowych usprawnia pracę
		 kompozytora – program Finale 2010
Fig. 118. 		 Ability to play audio files in notes editors improves composers work – Finale 2010 program

Edytory nutowe usprawniają i przyspieszają pracę nad kształtem partytury przez ogrom funkcji, jakie zawierają. Pozwalają na wprowadzanie danych różnymi sposobami (wpisywanie nut za pomocą klawiatury i myszy komputera,
za pośrednictwem zewnętrznych urządzeń), poprzez digitalizowanie – skanowanie
utworu muzycznego i wprowadzenie go do wirtualnej partytury oraz poprzez odczyt
plików MIDI, które zostają zamienione na stosowane w zapisie muzycznym znaki
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graficzne i wprowadzone do poszczególnych ścieżek (pięciolinii) w edytorze nutowym, jak również poprzez nagranie poszczególnych dźwięków poprzez mikrofon,
przetworzeniu ich przez program i wprowadzeniu do cyfrowej partytury156. Istnieje
jeszcze jedna sprawdzona metoda wprowadzania danych – za pomocą myszy komputerowej i elektronicznej klawiatury muzycznej. Używając myszy, zaznaczamy miejsce
wprowadzenia danych i wartość nut, a wykorzystując instrument elektroniczny wpisujemy je w postaci akordów lub melodii. Metoda ta jest bardzo szybka i wygodna,
dlatego preferują ją producenci muzyczni.

Ryc. 119. Możliwość odtwarzania plików wideo w edytorach nutowych usprawnia pracę
		 kompozytora – program Finale 2010
Fig. 119. 		 Ability to play video files in notes editors improves composers work – Finale 2010 program

Zaawansowane edytory nutowe oraz programy graficzne pozwalają na szeroki wachlarz sposobów notacji muzycznej. Obok tradycyjnego zapisu na pięciolinii, umożliwiają tworzenie różnorodnych rozwiązań układu partytury graficznej, charakterystycznych dla utworów współczesnych (np. stosowanie znaków i symboli związanych
z grafiką muzyczną, zapisywanie dźwięków na planie figur geometrycznych).

156 J. Oleszkowicz, dz. cyt., s. 384-385.
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Ryc. 120. A. Rosiński, Hybrydy na fortepian – partytura wykorzystująca grafikę komputerową
Fig. 120. 		 A. Rosiński, Hybrids for piano – score using computer graphics

3.4.1. Programy do edycji tekstu nutowego
Aktualnie na rynku muzycznym dostępnych jest kilkanaście programów do edycji
tekstu nutowego. Programy te nie różnią się zasadniczo w zakresie podstawowych
funkcji. Wielu użytkowników kieruje się kwestią wyglądu interfejsu graficznego, który może przyciągać swoją intuicyjnością. Do zaawansowanych edytorów nutowych
należą Sibelius i Finale. Istnieją także inne programy, które posiadają przynajmniej
podstawowe funkcje programów wymienionych wyżej, np. Encore, Allegro, Capella,
Score, NoteWhorty Composer, Overture, MuseScore itp.
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Programy Sibelius i Finale należą do narzędzi rozbudowanych i pozwalają na edycję materiału w bardzo szerokim zakresie. Oba narzędzia edytorskie są produktami
specjalistycznymi, używanymi przez zawodowych muzyków i producentów muzycznych oraz przez liczne wydawnictwa nutowe. Różnice pomiędzy omawianymi programami są widoczne wyłącznie w interfejsie graficznym oraz w sposobie obsługi,
lecz funkcje i możliwości obydwu są porównywalne. Wspomnianych programów nie
można dzielić pod względem kategorii jakościowych.
3.4.2. Edytor nutowy Finale
W niniejszym podrozdziale omówiono podstawowe funkcje i możliwości jednego
z częściej używanych edytorów nutowych – Finale, wyprodukowanego przez firmę
MakeMusic.
Dzięki programom do edycji nutowej możemy w prosty sposób przygotować
własną partyturę instrumentalną lub inną – niezależnie od aparatu wykonawczego.
Łatwiejsze staje się zapisanie zarówno prostych utworów, np. piosenek szkolnych,
jak i pieśni, dzieł kameralnych, aż po utwory symfoniczne. Dzięki temu oprogramowaniu komputerowemu, odznaczającemu się szerokim zakresem funkcjonalności,
jedynym ograniczeniem w zapisie i tworzeniu staje się wyłącznie nasza wyobraźnia
i umiejętności. Możliwe jest nawet zapisywanie w postaci notacji neumatycznej chorałów, skomplikowanych partytur muzyki współczesnej, muzyki pop, rocka, jazzu oraz
tabulatur gitarowych.
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Ryc. 121.
		
Fig. 121. 		
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A. Rosiński, Logo dźwiękowe na puzony i carillon – partytura utworu zanotowanego
w sposób tradycyjny, wykonana przy pomocy programu Finale 2007
A. Rosiński, Logo sound for trombones and carillon – score written the traditional way
done with the help of Finale 2007 program
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Ryc. 122.		 A. Rosiński, Etiuda na zestaw perkusyjny – partytura muzyki rozrywkowej
Fig. 122. 		 A. Rosiński, Etude for percussion kit – light music score
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Ryc. 123.
		
Fig. 123. 		
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M. Czerniewicz, partytura muzyki elektroakustycznej (fortepian i taśma) wykonana
przy pomocy programu Finale 2007
M. Czerniewicz, electro acoustic music score (grand piano and tape) done with the help
of Finale 2007 program
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Program Finale nie potrzebuje komputera o dużej mocy obliczeniowej, dlatego może być z powodzeniem używany na komputerach starszych, wyposażonych
w jakąkolwiek kartę muzyczną (pomijając instalację instrumentów wirtualnych).
Opisywany program umożliwia tworzenie różnorodnych rodzajów i typów partytur
muzycznych. Dzięki możliwości ustawiania różnych opcji widoków danych dokumentów, praca z nimi wydaje się bardzo prosta i intuicyjna – w zależności od przyzwyczajeń
użytkownika. Podstawowymi funkcjami programu można zarządzać w sposób bardzo
przystępny poprzez widoczne na pulpicie wybrane palety, paski narzędzi i menu. Interfejs w programie Finale jest bardzo plastyczny i wygodny dzięki temu, że przestawienia
menu kontekstowych wprowadza się myszką – metodą „przeciągnij i upuść”.

Ryc. 124.
		
		
Fig. 124. 		
		

Pole umożliwiające wpisywanie tytułu, nazwiska kompozytora oraz praw autorskich
dotyczących utworu. Dodatkowe pole wyboru rozmiaru partytury na stronie i wielkości
arkusza papieru Finale 2007
Area allowing typing in title, composers surname and copyrights on track. Additional
choice and sheet of paper size area Finale 2007

Najprostszym i najlepszym sposobem poruszania się po dokumencie jest „przeciąganie” stron za pomocą myszki lub wywołanie z menu specjalnego paska, który
odpowiada za zmiany na poszczególnych stronach.
Wprowadzenie danych muzycznych do dokumentu jest proste i może odbywać
się na kilka sposobów – zapisywane za pomocą myszki, klawiatury bądź specjalnych
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skrótów klawiszowych. Oprogramowanie umożliwia wprowadzanie różnych znaków
używanych w notacji muzycznej, posiada też opcję wpisywania akordów w różnych
systemach ich oznaczeń, tekstu słownego (np. określenia wykonawcze, słowa pieśni),
a nawet graficznej prezentacji chwytów gitarowych.

Ryc. 125. Pole umożliwiające wstawianie oznaczeń artykulacyjnych w partyturze
Fig. 125. 		 Area allowing putting articulation signs in score

Przedstawiany program umożliwia tworzenie i zapisywanie nowych dokumentów
oraz edycję materiału stworzonego wcześniej. Finale jest rozbudowanym narzędziem
edycyjnym. Po przygotowaniu odpowiedniego dokumentu i wyborze instrumentów,
umożliwia swobodne zawiadywanie dowolnie wybranymi przez użytkownika elementami dzieła muzycznego i graficznym kształtem partytury, m.in.:
− zmianami metrum w dowolnym miejscu utworu (istnieje prosta możliwość
wprowadzania skomplikowanych układów metrycznych, np. 7/8+1/16+5/32),
− tonacjami i ich zmianami (opcja nałożenia na siebie kilku niezależnych tonacji),
− kluczami, które można wstawiać w wybranym przez nas miejscu taktu,
− oznaczeniami artykulacyjnymi, dynamicznymi i agogicznymi (łącznie z metronomicznym oznaczeniem tempa),
− dowolnym przesuwaniem nut i znaków chromatycznych w takcie, różnorodnymi
sposobami wiązań nut (w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika),
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− pięcioliniami i innymi systemami linii stosowanymi w notacji, np. perkusyjnej
– ich układem, wielkością i odległością,
− ilością systemów nutowych na poszczególnych stronach,
− liczbą taktów w systemach,
− rozmiarami marginesów,
− nazwami instrumentów i stosowanymi dla nich skrótami, które można dowolnie edytować,
− „ręcznym rysowaniem” i wprowadzaniem do partytury stworzonych przez
użytkownika znaków graficznych.

Ryc. 126. Okno dialogowe, które umożliwia wybór zespołu oraz występujących w nim instrumentów, na które aktualnie tworzymy – program w tym zakresie oferuje pewne
gotowe szablony np. jazz band
Fig. 126. 		 Dialogue window which allows picking a team and occurring instruments we currently
		 create – the program offers some ready templates, for example jazz band
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Ryc. 127. Okno dialogowe umożliwiające edycję wstępną poszczególnych elementów partytury
Fig. 127. 		 Dialogue window allowing preliminary edition of appropriate elements of the score

Najczęściej wykorzystywaną funkcją oprogramowania Finale jest edycja nut wpisanych przez użytkownika i wprowadzonych z innych źródeł (np. utwory SMF [MIDI],
skanowanie tradycyjnych partytur). Edycja materiału dotyczy wszystkich elementów
partytury – można edytować zarówno poszczególne nuty, jak i całe, zaznaczone wcześniej, wybrane fragmenty utworu. W każdym miejscu partytury można kopiować,
wklejać, zmieniać poszczególne nuty.
Możliwe jest również importowanie plików z innych edytorów nutowych, a następnie konwersja nut do formatu programu Finale, przy użyciu programu – konwertera
SmartScore. Importowanie dowolnej, stworzonej przez siebie bądź pobranej z Internetu grafiki jest szczególnie ważne dla kompozytorów muzyki współczesnej, którzy
używają dodatkowych znaków graficznych, niewystępujących w tradycyjnej partyturze.
Możliwe jest również importowanie tekstu oraz sekwencji MIDI w postaci utworów
SMF, które są automatycznie rozbijane na poszczególne ścieżki instrumentalne (każdy instrument może mieć przypisaną mu pięciolinię). Finale pozwala na eksport swoich dokumentów do najbardziej znanych i rozpowszechnionych formatów, tj. tiff, eps,
a także pdf (w przypadku zainstalowania specjalnego dodatku), jak również tekstu do
formatu txt oraz całej muzyki do formatu zgodnego z MIDI, który może być odtwarzany
za pomocą modułu dźwiękowego, wirtualnego instrumentu bądź keyboardu.
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Przydatną funkcją jest możliwość drukowania całej partytury oraz opcja sporządzenia poszczególnych głosów, grup instrumentalnych bądź tzw. wyciągu. Te funkcje
są przydatne, ponieważ dokument główny (np. utwór symfoniczny, który niezbędny
jest dyrygentowi w pełnej instrumentacji) może zostać wydrukowany z podziałem na
różne grupy instrumentalne bądź na poszczególnych instrumentalistów (bez zmian
w dokumencie głównym). Odbywa się to w sposób w pełni zautomatyzowany, co bardzo przyspiesza pracę kompozytora czy producenta muzycznego. Również przetransponowanie bardzo obszernej i skomplikowanej partytury nie nastręcza tu problemu
– wystarczy wybrać nową, docelową tonację i określić kierunek transpozycji (w górę
lub w dół), co zajmuje przy pracy z edytorem nutowym kilka sekund157.
3.5. Softwareowe procesory dynamiczne
Do procesorów dynamicznych zaliczamy szereg urządzeń o podobnej budowie,
lecz o różnym działaniu na materiał dźwiękowy. Należą do nich: kompresory, limitery, korektory, bramki szumów, ekspandery, kompandery, de-essery, excitery. Zostały
one nazwane dynamicznymi, ponieważ każde z nich oddziałuje na dynamikę utworu
(w dużym uproszczeniu – na jego głośność).
Do procesorów dynamicznych zaliczamy zarówno urządzenia wirtualne (programy
komputerowe), jak i hardware (przedmioty używane w studiu nagrań). Te urządzenia
nie są niezbędne do wyprodukowania dobrego nagrania. Nieumiejętne korzystanie
z nich powoduje pogorszenie jakości nagrania. Niemniej jednak procesory dynamiczne
mogą być bardzo przydatne, pod warunkiem ich prawidłowego i racjonalnego użycia.
3.5.1. Kompresor
Kompresor jest najczęściej używanym procesorem dynamicznym w muzyce rozrywkowej. Zawiaduje kompresją dynamiczną, czyli zmniejsza różnice w zakresie najgłośniejszego i najcichszego dźwięku poddanego kompresji. Często stosowany jest w studiach nagraniowych do niwelowania różnic poziomów głośności nagrywanych głosów wokalnych
lub instrumentów muzycznych. Kompresor pozwala zawiadywać czterema różnymi parametrami: threshold, ratio, attack i release, które w inny sposób działają na dźwięk158.
157 P. Kołodziej, Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów, Helion, Gliwice 2004.
158 D. Hosken, An introduction to Music Technology, Routledge, New York 2011, s. 100-101.
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Threshold jest głównym progiem działania urządzenia, osłabia wzmocnienie po
przekroczeniu pewnej, ustawionej przez kompresor granicy. Wielkość sygnału progowego
zazwyczaj regulowana jest do miejsc setnych po przecinku i wyskalowana w decybelach.
Ratio jest parametrem dotyczącym współczynnika kompresji. Ukazuje, ile razy
napięcie wchodzące jest większe od dźwięku na wyjściu urządzenia. Dzięki temu
urządzeniu dźwięki zagrane zbyt głośno zostaną skompresowane i będą słyszane
w nagraniu ciszej – zależnie od ustawień współczynnika kompresji. Z drugiej strony
fragmenty nagrania, które zostały zarejestrowane z mniejszą głośnością, zostaną automatycznie bardziej wyeksponowane. To może być zarówno pozytywnym, jak i negatywnym zjawiskiem, zależnie od tego, co chcemy uzyskać. Partie instrumentalne
lub wokalne, które były wyciszone w nagraniu (na drugim planie), mogą zabrzmieć
głośniej, przykrywając inne instrumenty, tworząc nową jakość brzmienia utworu.
Z opisywanym parametrem należy obchodzić się z wyczuciem, aby nie zmienić przejrzystości ani zrozumiałości nagrania, przykrywając go innym brzmieniem.
Attack jest szczególnym parametrem, ponieważ reguluje czas, jaki mija od przekroczenia threshold do zadziałania tego parametru, czyli osłabienia wzmocnienia
(ustawia szybkość zadziałania). Dzięki temu można regulować czas w zakresie części sekundy lub w zakresie milisekund, zależnie od wyskalowania. Attack pozwala
na wprowadzanie do nagrania głośnych impulsów wraz z ich szybkim wyciszaniem,
co jest bardzo ważne przy nagraniu instrumentów dynamicznych (np. perkusji)159.
Release to czas powrotu do poprzedniej głośności (wzmocnienia), gdy dźwięk
wchodzący nie przekroczył żądanego progu. Zazwyczaj wyskalowany jest w milisekundach i pozwala na regulację w zakresie od 10 ms do 1 s160.
Istnieje jeszcze kompresor wielopasmowy, którego zasada działania i idea jest identyczna jak w przypadku tradycyjnego. Kompresor wielopasmowy jest urządzeniem,
które może kompresować niezależnie poszczególne części pasma, a nie całe pasmo (jak
w zwykłym kompresorze). Wielopasmowość umożliwia zarządzanie i ustawianie pasm
całkowicie osobno. Dzięki temu pewne pasmo może być osłabiane, kolejne może osłabiać występujący rezonans, a następne może być ustawione jako de-esser w celu eliminacji sybilantów (de-esser zostanie omówiony w dalszej części tego rozdziału).
159 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 65-67.
160 U. Zölzer, DAFX. Digital audio effects, Second edition, Wiley & Sons, Chichester 2011, s. 110112; J. Strong , Home recording for musicians for dummies, 4th edition, Wiley, Indianapolis, Ind.
2012, s. 288-294.
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W przypadku nagrań stereofonicznych kompresor powinien być stosowany
na dwóch kanałach, gdyż nieprawidłowe załączenie go do jednego z kanałów może
przynieść niekorzystny efekt, np. zmiany fazy, prowadzący do zmiany kierunkowości
dźwięku161. Należy pamiętać o nieprzekraczaniu pewnych wartości głośności, gdyż
nagranie może brzmieć nienaturalnie (np. tzw. „pompowanie” w muzyce tanecznej).
Kompresora nie powinno używać się w realizacjach muzyki klasycznej, gdyż muzyka ta niesie dużo emocji poprzez występowanie dużej rozpiętości dynamicznej. Kompresor zmniejsza rozpiętość dynamiczną, przez co naturalna dynamika wspomnianej
muzyki zostałaby zachwiana, a jej odbiór nie zadowalałby słuchacza.
Kompresora należy używać delikatnie i z rozwagą. Służy on do wygładzenia różnic
w dynamice, a nie do maskowania niedoskonałości. Przy niefortunnym użyciu opisywanego sprzętu możemy otrzymać materiał, który w znacznym stopniu będzie odbiegał od zakładanego planu. Korzyści z zastosowania kompresora można dostrzec, gdy
słuchamy materiału po kompresji w warunkach głośnych, np. hala sportowa, ulica,
samochód. Natomiast w warunkach ciszy (np. studio nagrań, dom), realizacja z dużą
ilością zastosowanej kompresji zabrzmi źle. Kompresora używa się również do zwiększenia głośności w miksie do słów piosenki, które zostały zaśpiewane za cicho, przez
co były niezrozumiałe. Dzięki tym zabiegom możemy otrzymać zmianę percepcji
brzmienia (np. chęć otrzymania materiału „agresywnego” bądź „zaokrąglonego”).

Ryc. 128. Kompresor z programu Samplitude 11
Fig. 128. 		 Samplitude 11s’ compressor               
161 S. R. Alten, dz. cyt., s. 10-12.
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Ryc. 129. Kompresor wielopasmowy firmy Izotope
Fig. 129.		 Izotope’s multistrip compressor

3.5.2. Limiter
Limiter jest urządzeniem w działaniu zbliżonym do kompresora. Zadaniem limitera jest ustawienie zapory na wyznaczonym progu. Oznacza to, że jeżeli do nagrania
z włączonym limiterem wprowadzimy głośny dźwięk, urządzenie ograniczy poziom
sygnału do wielkości ustawionej przez próg zadziałania i sygnał będzie cichszy. Nie
odnotujemy wzrastającej głośności po przekroczeniu progu, ponieważ urządzenie zacznie działać. Limiter nie zadziała wtedy, gdy sygnał dźwiękowy nie przekroczy ustawionego przez użytkownika progu.
W limiterze można ustawiać tylko dwa parametry – threshold, który najczęściej
jest ustawiany na zero decybeli oraz release, czyli czas przejścia do początkowej głośności (wzmocnienia). Opcja attack najczęściej nie występuje, ponieważ powinna być
bliska zeru i ustawiona jest przez producenta automatycznie162.
Głównym zadaniem limitera jest ochrona materiału przed wprowadzeniem przesterowania (bardzo głośnego dźwięku odbieranego jako zniekształcenie), które jest
bardzo dobrze słyszalne w przypadku materiału cyfrowego. Limiter może być bardzo
162 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 68.
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przydatny w nagraniach koncertów na żywo, gdzie nie da się przewidzieć wszystkich
warunków akustycznych (np. sprzężenia)163.
Jeżeli ustawimy długi czas release, będziemy słyszeć stopniowe i delikatne wzmacnianie lub osłabianie dźwięku, muzyki, śpiewu. Krótkie ustawienie czasu będzie stwarzało wrażenie większej głośności, przy szybkim usuwaniu przesterowania164.
Z limitera należy korzystać jak z zabezpieczenia i nie zawsze włączać go w tor akustyczny, jeżeli nie zachodzi taka potrzeba. Warto ustawić go w taki sposób, aby działał
sporadycznie, a nie ciągle niwelował wierzchołki fali dźwiękowej, co przekłada się
na nienaturalność dynamiki i pogorszenie ogólnej czytelności w zakresie brzmienia
wynikłe z powstawania zniekształceń nieliniowych165.

Ryc. 130. Limiter z programu Samplitude 11
Fig. 130. 		 Samplitude 11s’ Limiter

3.5.3. Ekspander
Działanie ekspandera jest bardzo podobne do kompresora. Jego zadaniem
jest wyciszanie dźwięków poniżej ustawionego progu w pewnej kolejności.
Do ustawiania głównego progu służy suwak bądź pokrętło threshold. Ekspander
oznacza ekspansję dźwięku powyżej załączonego progu, przez co służy do zwiększenia rozpiętości dynamicznej.
163 U. Zölzer, , dz. cyt., s. 64-66.
164 J. Strong, dz. cyt., s. 288-294.
165 U. Zölzer, dz. cyt., s. 109-110.
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Zastosowanie ekspandera jest konkretnie określone, dotyczy to również dokładnego ustawienia wspomnianego urządzenia. Dźwięki ciche w muzyce są bardzo ważne, ponieważ dzięki nim budowany jest nastrój166. Jednak zdarza się również nagranie cichego, przypadkowego uderzenia w mikrofon lub w statyw mikrofonowy, które można wyeliminować poprzez opisywane urządzenie. Najczęstsze zastosowanie
ekspandera to nagrywanie koncertów za żywo (np. w kościele), gdzie likwiduje się
przerwy pomiędzy dźwiękami lub utworami. Świetnie słyszalny szum tła akustycznego w przerwach pomiędzy utworami, który nie jest maskowany167 dźwiękiem,
zostaje wycięty w sposób automatyczny. Ekspander może być również używany
do wycinania niechcianych, przypadkowych dźwięków o charakterze niemuzycznym,
takich jak oddech, zakłócenia, mlaśnięcia168.
W urządzeniu tym możemy regulować czas opóźnienia wyłączenia ekspandera
przy narastającym dźwięku (funkcja attack) oraz opóźnienie tłumienia przy dźwięku,
którego amplituda się zmniejsza (funkcja release)169.

Ryc. 131. Ekspander z programu Samplitude 11
Fig. 131. 		 Samplitude 11s’ Expander

166 J. F. Eiche, dz. cyt., s. 79-80.
167 S. R. Alten, dz. cyt., s. 9.
168 U. Zölzer, dz. cyt., s. 110-112.
169 J. Strong, dz. cyt., s. 295-296.
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3.5.4. Bramka
Działanie tego urządzenia jest niemal identyczne jak ekspandera, lecz jego czas
zadziałania jest o wiele szybszy, polega na całkowitym odcięciu sygnału występującego poniżej ustawionego progu. W tym przypadku funkcja threshold również odpowiada za ustawienie pewnego progu170. Dostępne są też dwa parametry, które można
poddać regulacji: attack, odpowiadający za czas przekroczenia progu, który powoduje przepustowość bramki (dźwięk niewycięty, słyszalny w systemie nagłośnieniowym)
oraz release: czas, który mija przy spadku amplitudy sygnału do całkowitego wycięcia
go przez bramkę (brak przepustowości bramki)171.
Zastosowanie bramki jest bardzo szerokie. Dzięki niej możliwe jest np. ustawienie działania procesora – bramki na bębnie centralnym zestawu perkusyjnego w celu
uniknięcia przesłuchów kanałowych. Przesłuch kanałowy tworzy się wtedy, gdy w jednym kanale słychać dwa całkowicie różne instrumenty, np. bęben centralny oraz gitarę basową. Warto unikać niepotrzebnych nawarstwień różnych dźwięków172.
Bramka stosowana jest do wycinana niechcianych, nakładających się pogłosów
różnych instrumentów (np. w katedrze w celu zwiększenia czytelności obrazu dźwiękowego, przez co wrażenie pogłosu wydaje się zmniejszone) oraz do wycinania efektu tła akustycznego przy występującej pomiędzy utworami ciszy173.

Ryc. 132. Bramka z programu Samplitude 11
Fig. 132. 		 Samplitude 11s’ Gate
170 Tamże, s. 294-295.
171 M. Talbot-Smitch, dz. cyt., s. 131-132; J. F. Eiche, dz. cyt., s. 79-80.
172 U. Zölzer, dz. cyt., s. 113-114.
173 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 70.
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3.5.5. Kompander
To urządzenie, które powstało z połączenia kompresora z ekspanderem. Zasada
działania kompandera polega na oddziaływaniu na ciche lub głośne fragmenty sygnału. Powyżej ustawionego progu urządzenia kompresor osłabi zbyt głośne dźwięki,
w „środkowym” zakresie głośności ustawionym przez użytkownika kompander nie
oddziałuje na sygnał w żaden sposób, natomiast poniżej progu zadziała jak ekspander, wyciszając niepotrzebne dźwięki.
Opisywany sprzęt używany jest często do wyrównywania głośności instrumentów
lub głosów solowych, działając jak kompresor i ekspander równocześnie. W studiach
radiowych stosuje się go często dla lektorów, gdyż umożliwia wyrównywanie poziomu
głośności, z równoczesnym usuwaniem dźwięków tła akustycznego podczas przerw
w czytaniu tekstu.

Ryc. 133. Kompander, program VST firmy Waves
Fig. 133. 		 Compander, Waves VST program

3.5.6. Korektor graficzny
Korektor jest urządzeniem używanym do zmiany barwy dźwięku, stosowanym
w stołach mikserskich, w oprogramowaniu oraz innych (urządzeniach w formie rack,
znajdujących się we wzmacniaczach, wzmacniaczach gitarowych itd.). Najlepiej korzystać z korektorów, w których pasmo przenoszenia dźwięku zostało podzielone
na równe obszary (duża ilość suwaków). Wyróżniamy kilka rodzajów korektorów:
− pięciopunktowe – obszar korekty wynosi dwie oktawy,
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− siedmiopunktowe – obszar korekty wynosi półtora oktawy,
− dziesięciopunktowe – oktawowe,
− czternastopunktowe – kwartowe,
− trzydziestopunktowe – tercjowe174.
Korektory graficzne umożliwiają wzmacnianie lub osłabianie głośności poszczególnych pasm częstotliwościowych. W ich budowie najczęściej spotykane są potencjometry suwakowe, które przy ustawieniu na środku skali nie wprowadzają żadnej
korekcji do materiału dźwiękowego175.
Korektory stosowane są do wygładzenia lub poprawienia charakterystyki brzmieniowej całego zespołu i pojedynczego instrumentu (w przypadku dodania korekcji
dla pojedynczego instrumentu), do niwelowania niedoskonałej charakterystyki
brzmieniowej pomieszczeń odsłuchowych, sal koncertowych oraz do korekcji błędów w charakterystyce przenoszenia zestawów głośnikowych. Używane są do wyważenia brzmienia całego toru fonicznego, dzięki czemu możliwe staje się pozbycie
rezonansów, dzwonienia, niechcianych odbić, osłabianie pasm, które źle wpływają
na dźwięk i muzykę. Zasadą korzystania z korektorów jest osłabianie poszczególnych
częstotliwości, aby inne nie były przykrywane, a przez to lepiej słyszalne. Nie stosuje się tu zbytniego wzmacniania, żeby nie wprowadzić do dźwięku niepożądanych
zmian (np. przesterowania)176.

Ryc. 134.
		
Fig. 134. 		
		

Korektor graficzny z programu Adobe audition 3.0 (plugin VST), zaprezentowane
ustawienie jest neutralne dla dźwięku – nie wprowadza zmian do toru fonicznego
Adobe audition 3.0 graphic corrector (VST plugin), presented setup is neutral for
sound – it does not input any changes to audio path

174 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 72.
175 D. Hosken, An introduction to Music Technology, Routledge, New York 2011, s. 101-103.
176 J. F. Eiche, dz. cyt., s. 72-76.
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3.5.7. Exciter
Exciter jest też nazywany procesorem psychoakustycznym, ponieważ dodaje
do sygnału dźwiękowego dodatkowe składowe.
Korekcja w zakresie dynamiki odbywa się poprzez zastosowanie przekształceń właściwości korektora w zakresie czasu, w zależności od danych dostarczonych (wejściowych) do excitera. Dzięki małym zniekształceniom harmonicznym, dodawany do nagrania hałas jest o wiele mniejszy niż w przypadku tradycyjnych korektorów (equalizer)177.
Dodanie składowych dźwięku opiera się na ogólnej syntezie częstotliwości wysokich i niskich. Rozumiemy przez to dodawanie harmonicznych wyższych rzędów
dla częstotliwości wysokich (jasne brzmienie) i harmonicznych niższych rzędów dla
częstotliwości niższych (pogłębianie efektu basu).
Exicter to narzędzie używane do cyfrowych i analogowych nagrań muzycznych,
w celu ożywienia i ocieplenia brzmienia. Świetnie brzmi z gitarą elektryczną jako efekt
wprowadzający „brzmienie lampowe”. Jego funkcje mogą być też częściowo przydatne do rekonstrukcji starych nagrań. Aparat ten z wielkim powodzeniem może być
używany przez didżejów w celu „rozjaśnienia” brzmienia starego nagrania. Exciter zazwyczaj zwiększa głośność odsłuchiwanego materiału poprzez ożywienie, otwartość
oraz ocieplenie brzmienia178.

Ryc. 135. Exciter, program VST firmy Waves
Fig. 135. 		 Exciter, VST program by Waves Fig

Warto zwrócić uwagę również na to, że producenci urządzeń często przygotowują
narzędzia w formie tradycyjnej (hardware) oraz w postaci programu komputerowego
(software). Wygląd wspomnianych programów jest wręcz identyczny w porównaniu
177 J. F. Eiche, dz. cyt., s. 77.
178 U. Zölzer, dz. cyt., s. 132-134.
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z urządzeniami rzeczywistymi. Programy najczęściej przypominają wizualnie płyty
przednie urządzeń prawdziwych (ryc. 136, 137).

Ryc. 136. Urządzenie rzeczywiste firmy Purple audio
Fig. 136. 		 Purple audio’s real device

Ryc. 137. Program komputerowy firmy Purple audio
Fig. 137. 		 Purple audio’s computer program

3.5.8. De-esser
De-esser to urządzenie, które de facto jest wyspecjalizowanym kompresorem,
działającym w określonym zakresie częstotliwościowym (2 kHz – 10 kHz). Używany
jest w nagraniach wokalnych do osłabienia wybijających się głosek syczących. Poprzez to urządzenie przy nagraniu automatycznie wyciszane są sybilanty, dzięki czemu zyskujemy większą czytelność i zrozumiałość zarówno mowy, jak i śpiewu179. Potrzeba użycia tego urządzenia wynika stąd, że głoski syczące często są artykułowane
mocniej. Przy nagraniu z mikrofonem stają się one na tyle głośne, że zagłuszają inne
głoski i przeszkadzają w naturalnym odbiorze180, dlatego poddawane są korekcji. Należy pamiętać, że nieumiejętne ustawienie tego rodzaju kompresora może skutkować
brakiem zrozumiałości i czytelności mowy (efekt seplenienia).
De-esser zawiera też narzędzie do ustawiania progu zadziałania (threshold).
Umożliwia ustawianie częstotliwości w zakresie, w jakim ma działać urządzenie oraz
natężenie sygnału, przy którym następuje korekcja.
179 J. F. Eiche, dz. cyt., s. 77.
180 U. Zölzer, dz. cyt., s. 115.
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Ryc. 138. Dehisser (de-esser) z programu Samplitude
Fig. 138. 		 Samplitude’s dehisser (de-esser)

Ważne jest, aby materiał muzyczny odsłuchiwać kilka razy z zastosowaniem efektów i bez nich, gdyż percepcja ludzkiego słuchu jest zmienna i podatna na artefakty.
Naciskamy wirtualny przycisk „włącznika” lub o nazwie „Bypass”, który wyłącza działanie danego procesora. Spotyka się stwierdzenie, że po zastosowaniu procesorów
materiał brzmi wyśmienicie, lecz po dłuższej przerwie w słuchaniu można znaleźć jakieś nieprawidłowości lub nawet rażące błędy realizatorskie. Stąd realizator dźwięku
nie powinien zbyt długo pracować przy danym materiale, gdyż występuje wówczas
zmęczenie słuchu, objawiające się zmianą percepcji ucha ludzkiego.
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Rozdział 4

METODY REALIZACJI NAGRAŃ
4.1. Techniki mikrofonowe
Realizatorzy dźwięku i producenci muzyczni często borykają się z problemami dotyczącymi wyboru rozwiązań technicznych, z jakich należałoby korzystać podczas rejestracji utworów muzycznych, aby zabrzmiały one perfekcyjnie. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że rejestracja nie zawsze dokonywana jest w studiu nagrań, lecz na
przykład w pomieszczeniach o innej funkcji, np. w sali wykładowej, w kościele, co
utrudnia wykonanie dobrego nagrania.
W niniejszym rozdziale zaprezentowano kilka najczęściej stosowanych metod nagrań. Różne metody umożliwiają zarejestrowanie tego samego materiału
w inny sposób, uwypuklając odmienne cechy akustyczne źródła dźwięku i pomieszczenia.
Wybór mikrofonów i metody rejestracji dokonywany jest przed nagraniem. Należy przewidzieć efekty, jakie dostarczy wybrana metoda, z uwzględnieniem warunków
akustycznych danego pomieszczenia. Przed przystąpieniem do pracy należy sporządzić plan, który już przed nagraniem informuje o aspektach, takich jak:
− warunki akustyczne pomieszczenia (w tym również brzmienie), w którym dokonujemy nagrania (sala koncertowa, kościół, sala gimnastyczna w szkole, wytłumiony pokój),
− poziom hałasu w pomieszczeniu (np. bliskość ruchliwych ulic),
− zbadanie warunków akustycznych na próbie przed nagraniem,
− ilość sprzętu potrzebnego do prawidłowej rejestracji (zależna od liczby członków zespołu),
− rodzaj muzyki, która zostanie zarejestrowana,
− czy występuje ruch na scenie, zmiany ustawień muzyków, zmieniający się chór itp.,
− zbadanie jakości napięcia zasilania, jeżeli nagranie wykonywane jest w pomieszczeniu innym niż specjalnie do tego przystosowane (możliwość występowania zakłóceń elektrycznych związanych z ruchem wind, pracą klimatyzacji
lub pracą urządzeń mechanicznych),
− dobranie odpowiedniego sprzętu do wykonawcy, jak i warunków pomieszczenia.
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Jeżeli rejestracja będzie odbywała się w pomieszczeniu o interesującej akustyce, mikrofony można ustawić dalej od źródła dźwięku, aby zarejestrować np. specyficzny pogłos
w pomieszczeniu. Natomiast gdy mimo dobrej akustyki pomieszczenia w pobliżu znajdują
się ruchliwe ulice, należy w miarę możliwości nagrywać dźwięk bezpośredni (mikrofony blisko źródła dźwięku), a efekt pogłosu dodany zostanie za pomocą urządzenia cyfrowego.
Nagrania monofoniczne
Na początku należy przypomnieć, że nagrania monofoniczne nadały początek współczesnej realizacji dźwięku. Urządzenia monofoniczne w realizacji nagrań wykorzystano
już wiele lat temu, ponieważ umożliwiały zapis dźwięku, a przez to jego archiwizację na
różnego rodzaju nośnikach. Nagrania monofoniczne mogą powstawać przy użyciu jednego mikrofonu, dwóch mikrofonów, kilkunastu lub nawet więcej mikrofonów. Ważnym
czynnikiem jest tutaj odpowiednie ustawienie pokrętła panoramy w celu uzyskania nagrania monofonicznego z wielu mikrofonów. W tym przypadku należy ustawić pokrętła
panoramy wszystkich mikrofonów w stole mikserskim lub programie sekwencerowym
w pozycji centralnej. Warto wspomnieć, że współczesne mikrofony stereofoniczne realnie zbudowane są z dwóch mikrofonów monofonicznych, natomiast mikrofony wielokanałowe z kilku mikrofonów monofonicznych odpowiednio ustawionych względem siebie
w przestrzeni. Współcześnie nagrania stereofoniczne często sprawdzane są pod względem błędów realizacyjnych i technicznych (np. interferencja fal) podczas zamienności nagrania stereo na mono. Dobrze zrealizowane nagranie monofoniczne może dać początek
przyszłemu nagraniu stereo. Natomiast prawidłowe nagranie stereo również powinno
brzmieć dobrze w mono, ponieważ wiele odbiorników radiowych wyposażonych w jeden
głośnik nadal reprodukuje dźwięk w postaci monofonicznej. Dodatkowo dobrze zrealizowane nagranie monofoniczne zabrzmi prawidłowo na zestawie stereofonicznym, natomiast realizacja stereofoniczna niekoniecznie musi brzmieć dobrze w postaci mono, stąd
tak ważna zamienność nagrać w celu redukcji niedociągnięć. Rozwój technologiczny w zakresie realizacji dźwięku i nagrań udoskonalił proces produkcji muzycznej poprzez zastosowanie mikrofonów monofonicznych w różnych konfiguracjach stereofonicznych lub wielokanałowych, nazywanych metodami, układami lub technikami nagraniowymi. Stąd tak
duże znaczenie ma zastosowanie i odpowiednie ustawienie mikrofonów monofonicznych
w celu uzyskania nagrania stereofonicznego lub wielokanałowego.
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Fig. 139. 		
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Ustawienie monofoniczne wielu mikrofonów (pokrętło panoramy w pozycji środkowej)
– zaznaczenie na biało na przykładzie programu Cubase
Monophonic allignment of many microphones (panoramic control in middle position)
– tagged white in the Cubase program example

4.1.1. Metoda XY
W metodzie tej do zarejestrowania źródła dźwięku używamy dwóch mikrofonów,
kardioidalnych, umieszczonych często na jednym statywie w taki sposób, aby odległość pomiędzy membranami mikrofonów nie przekraczała pięciu centymetrów. Mikrofony, nakierowane na skrajnie ustawionych muzyków (np. w zespole muzycznym),
tworzą między sobą kąt 90–110°. Wartość kąta wyznacza także odległość ustawienia
mikrofonów od muzyków (sceny). Przy zbyt małym kącie zawężona zostanie baza
stereofoniczna, co może spowodować nienaturalność brzmieniową. Natomiast gdy
ustawiony kąt będzie zbyt duży, to nagranie może być pozbawione dźwięków ze środka (np. sceny) – powstaje wówczas tzw. rozerwanie nagrania181.
Rejestracja XY wnosi do nagrania głównie dźwięki bezpośrednio dobiegające
ze źródła dźwięku. Znaczną mniejszość stanowią tu dźwięki odbite od pomieszczenia.
Stąd akustyka pomieszczenia jest zarejestrowana tylko częściowo182.
Metoda XY jest jedną z najprostszych technik rejestracji fonicznej stereo i wymaga
wyłącznie prawidłowego ustawienia mikrofonów. Nie zachodzi tutaj potrzeba ciągłego
przestawiania mikrofonów względem źródła oraz długotrwałego wyważania barwy i głośności kanałów za pomocą stołu mikserskiego. Przy nagraniach małych składów dobrze
jest uzupełnić nagranie delikatnym, cyfrowym (komputerowym) pogłosem183.

181 B. Owsinski, dz. cyt., s. 60.
182 J. Strong, dz. cyt., s. 165-166.
183 J. C. Whitaker, B. K. Benson, dz. cyt., s. 4-38.
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Zalety metody XY:
− łatwe zrównoważenie kanału lewego i prawego,
− naturalna sonorystyka nagrywanych źródeł dźwięku,
− łatwość wykonania nagrania,
− wymagane wyłącznie dwa mikrofony,
− dość dobrze odwzorowana panorama,
− naturalne brzmienie całego zespołu (np. chóru),
− rejestracja akustyki sali w zależności od wielkości aparatu wykonawczego
(im większy zespół, tym mikrofony stoją dalej, wprowadzając do realizacji więcej
dźwięków odbitych od pomieszczenia).
Wady metody XY:
− nagrywany sygnał jest sumą i wypadkową sygnałów różnych źródeł dźwięku,
przez co edycja poszczególnych źródeł w nagraniu jest niemożliwa (brak możliwości w ingerencję barwy, panoramy, proporcji i rozmieszczenia poszczególnych instrumentów,
− wraz z rejestracją tła akustycznego nagrywane są dźwięki obce (np. przejeżdżający samochód),
− przy dużych składach instrumentalnych mikrofony należy podwieszać bardzo
wysoko, aby zarejestrować również kolejne rzędy muzyków – źródeł dźwięku
(chór, orkiestra); możliwość wystąpienia poważnego błędu realizacyjnego –
rząd pierwszy będzie zarejestrowany najgłośniej, a dalsze coraz ciszej184.

Ryc. 140. Ustawienie mikrofonów według metody XY
Fig. 140. 		 XY method for microphone setup
184 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 132.
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Ryc. 141.
		
Fig. 141. 		
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Prawidłowe ustawienie miksera w programie sekwencerowym dla metody XY
(panoramowanie odpowiednich mikrofonów zaznaczone na biało)
Proper mixer setup in a sequencer program for XY method (panning appropriate
microphones highlighted white)

4.1.2. Metoda AB
W metodzie tej rejestracja odbywa się za pomocą dwóch odpowiednio ustawionych mikrofonów bezkierunkowych. Mikrofony zlokalizowane są przed sceną lub ponad nią w odległości około 3 do 5 metrów. Dobiegający do mikrofonów dźwięk jest
zależny od wielkości (liczebności) zespołu (np. chóru).
Dźwięki dochodzące do prawego i lewego mikrofonu będą się różniły. Dlatego
w nagraniu mogą wystąpić problemy związane z różnicą faz dochodzących dźwięków185. Różnica ta wynika z różnicy czasu, w którym dźwięki pokonują drogę do mikrofonów, czyli fale dźwiękowe mogą dochodzić do dwóch mikrofonów z pewnym
opóźnieniem, wywołując opisany problem186.
185 S. R. Alten, dz. cyt., s. 10-12.
186 B. Owsinski, dz. cyt., s. 59-60.
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Zalety metody AB:
− łatwość wykonania nagrania,
− potrzebne są tylko dwa mikrofony o charakterystyce dookólnej,
− bardzo szeroka baza stereofoniczna,
− możliwość uchwycenia w nagraniu otaczającej przestrzeni.
Wady metody AB:
− konieczność zastosowania mikrofonów o wysokiej jakości,
− różnice fazowe występujące w nagrywanym materiale, które mogą mieć
wpływ na brzmienie,
− brak opcji monofonizacji,
− złe odwzorowanie w przestrzeni ruchomych źródeł dźwięku (np. chodzącego
wokalisty), gdyż uzyskujemy negatywny efekt w zakresie przechodzenia dźwięku z kanału lewego do prawego i na odwrót (problem z realizacją spektakli
teatralnych)187.

Ryc. 142. Ustawienie mikrofonów według metody AB
Fig. 142.		 AB method microphone setup

187 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 133-134.
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Ryc. 143.
		
Fig. 143. 		
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Prawidłowe ustawienie miksera w programie sekwencerowym dla metody AB
(panoramowanie odpowiednich mikrofonów zaznaczone na biało)
Proper mixer setup in a sequencer program for AB method (panning appropriate
microphones highlighted white)

4.1.3. Metody AB + M
To metoda nagrań dodająca do tradycyjnej metody AB jeszcze jeden mikrofon,
w celu uniknięcia anomalii w zakresie panoramy. Panorama służy umiejscawianiu poszczególnych instrumentów w stereofonii. Dzięki niej możemy uzyskać lepsze separowanie poszczególnych instrumentów, co przejawia się klarownym i wyrazistym brzmieniem. Regulator panoramy pozwala ustawić położenie pozornego źródła dźwięku między głośnikami. „Regulacja taka nie uwzględnia różnic w czasie docierania do lewego
i prawego ucha, przez co efekt kierunkowości nie jest identyczny z naturalnym wrażeniem kierunku dźwięku. Ustawienie pokrętła panoramy pośrodku powoduje, że dźwięk
jest słyszany ze środka pomiędzy głośnikami. Jeśli pokrętła panoramy we wszystkich
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kanałach ustawimy pośrodku, nagranie będzie monofoniczne”188. Natomiast szerokość
bazy stereofonicznej oznacza odległość pomiędzy lewym i prawym głośnikiem. „Zbyt
wąskie ustawienie głośników najczęściej prowadzi do nienaturalnego ściśnięcia sceny
dźwiękowej, osłabienia separacji źródeł dźwięków oraz ogólnego zmniejszenia realizmu
przestrzennego. Z kolei zbyt szeroki rozstawienie kolumn najczęściej jest przyczyną
problemów z właściwym ogniskowaniem instrumentów (...), jak również osłabieniem
spójności dźwięku”189. Pomiędzy mikrofonami AB ustawiamy pośrodku trzeci mikrofon
o charakterystyce bezkierunkowej. Panorama środkowego mikrofonu ustawiana jest na
stole mikserskim w pozycji środkowej. Metoda ta ma identyczne zalety i wady jak metoda
AB, lecz dzięki zastosowaniu dodatkowego mikrofonu uzyskujemy zachowanie przestrzeni i bazy stereofonicznej oraz znaczną równowagę w zakresie obrazu dźwiękowego190.

Ryc. 144.
		
Fig. 144. 		
			

Prawidłowe ustawienie miksera w programie sekwencerowym dla metody AB+M
(panoramowanie odpowiednich mikrofonów zaznaczone na biało)
Proper mixer setup in a sequencer program for AB+M method (panning appropriate
microphones highlighted white)

188 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 43.
189 Cyt. http://www.zsl.gda.pl/egzaminy/akustyka_pomieszczen.pdf, dostęp dn. 13.09.2012.
190 Cyt. K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 134.
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4.1.4. Metoda XY + M
Metodę tę stosujemy wyłączenie wtedy, gdy przy nagraniu całych źródeł dźwięku
(np. chór) trzeba nagrać dodatkowy głos bądź instrument solowy. Dodatkowy – trzeci,
tzw. podpórkowy, mikrofon kardioidalny ustawiamy blisko wykonawcy, na konsolecie
ustawiamy panoramę na środku, a sygnał sumujemy z pozostałymi mikrofonami. Dodatkowych mikrofonów może być o wiele więcej, zależnie od zespołu wykonawczego
i pomysłowości realizatora dźwięku.
Do dodatkowych mikrofonów należy dodać opóźnienie, aby sygnał został nagrany
w odpowiedniej fazie. W tym celu należy obliczyć odległość w metrach od mikrofonu-podpórki do mikrofonów ustawionych metodą XY.
Wzór na opóźnienie, jakie trzeba dodać do mikrofonów-podpórek to:
t (czas) = L (odległość wyrażona w metrach) x 3 ms
Jeżeli w asortymencie sprzętu realizatora dźwięku nie ma urządzenia opóźniającego, można zwiększyć kąt mikrofonów do powyżej 110°. Świadomie rozrywając przestrzeń, można umieścić w jej środku dźwięk, który przetwarzany jest przez mikrofonpodpórkę. Sposób ten nie jest zalecany, lecz pomaga rozwiązać niektóre problemy
dotyczące fazy podczas nagrania.
W porównaniu z odmianą tradycyjną metoda ta ma dodatkowe zalety – umożliwienie korekty barwy instrumentu lub głosu solowego, możliwość dobrego zmiksowania materiału, odpowiednie ustawienie instrumentu solowego w nagraniu (według roli, jaką wykonuje w danej chwili)191.

191 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 134-136.
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Ryc. 145.
		
		
Fig. 145. 		
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Prawidłowe ustawienie miksera w programie sekwencerowym dla metody XY+M
(panoramowanie odpowiednich mikrofonów oraz dodana linia opóźniająca poprzez
efekt wirtualny [VST] zaznaczone na biało)
Proper mixer setup in a sequencer program for XY+M method (panning appropriate
microphones and adding slowing line due to Virtual [VST] effect – highlighted white)

4.1.5. Metoda XY + ambience
Metoda ta przewiduje nagrywanie materiału w pomieszczeniu za pomocą czterech mikrofonów. Z jednej strony sali, przy źródłach dźwięku, stosujemy tradycyjną
metodę XY. Z drugiej strony pomieszczenia (jakby naprzeciw źródła dźwięku) umieszczamy dwa dodatkowe mikrofony o charakterystyce bezkierunkowej. Miksując sygnał
z czterech mikrofonów otrzymujemy wrażenie dużo większej przestrzeni. Regulując
natężenie dwóch par mikrofonów, można uzyskać twórczo przetworzone brzmienie
akustyki pomieszczenia, połączone z nagraniem źródła dźwięku. Dzięki temu można
w szerokim zakresie wytworzyć efekt przestrzenny, podobnie jak na urządzeniu typu
cyfrowy pogłos/echo192.

192 S. McGuire, R. Pritts, dz. cyt., s. 90.
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Zalety metody XY + ambience:
− możliwość dużej regulacji barwy i długości trwania efektu przestrzennego,
− rejestracja naturalnego pogłosu pomieszczenia,
− dobra lokalizacja źródeł dźwięku przy umiejętnym zmiksowaniu materiału.
Wady metody XY + ambience:
− konieczność zastosowania w nagraniu aż czterech mikrofonów pojemnościowych o wysokiej jakości,
− rejestracja dodatkowych hałasów pochodzących z warunków akustycznych
pomieszczenia lub ze źródeł zewnętrznych,
− mikrofony często umieszczane są na widowni, przez co mogą zostać uderzone,
potrącone; wprowadza to do nagrania niechciane artefakty, które trudno zamaskować193.
4.1.6. Metoda AB/XY (ORTF/NOS)
Zmniejszając odległość pomiędzy dwoma mikrofonami kardioidalnymi, jak w metodzie AB, i ustawiając je od siebie w odległości około 17-30 centymetrów, uzyskujemy nową jakość w zakresie realizacji nagrania. Kombinacja metody AB z XY dała
początek dwóm nowym metodom rejestracji, które nazywają się odpowiednio ORTF
oraz NOS. Metody uzyskujemy w zależności od ustawienia mikrofonów (ich kombinacji).
Dodatkowo mikrofony powinny być skierowane na skrajnych muzyków, znajdujących
się po lewej i prawej stronie sceny194.
Zalety metod łączonych AB/XY (ORTF/NOS):
− lepszy obraz stereofoniczny w porównaniu do metody AB,
− dobra lokalizacja źródeł dźwięku dzięki metodzie XY,
− łatwość w instalacji – wystarczą dwa mikrofony,
− nagranie przeważnie nie wprowadza zmian fazy na mono,
− możliwość modyfikacji – zmiany nachylenia kąta mikrofonów.

193 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 137.
194 B. Owsinski, dz. cyt., s. 64.
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Wady metod łączonych AB/XY (ORTF/NOS):
− niemożność regulacji barw i proporcji instrumentów,
− rejestracja dodatkowych dźwięków (artefaktów) wraz z pogłosem pomieszczenia195.

Ryc. 146. Ustawienie mikrofonów według metody AB/XY (ORTF/NOS)
Fig. 146. 		 AB/XY (ORTF/NOS) method of microphone setup

4.1.7. Metoda Blumleina
Metoda ta oparta jest na rejestracji dźwięku za pomocą dwóch mikrofonów
o charakterystyce ósemkowej. Oba mikrofony umieszczamy w jednym punkcie (często zwrócone do siebie, jeden nad drugim). Osie obu urządzeń ustawione są prostopadle do siebie i wyregulowane w taki sposób, aby zbierały dźwięki z krańców sceny
lub skrajnie ustawionych muzyków196.
Zalety metody Blumleina:
− dobrze odwzorowuje w nagraniu akustykę pomieszczenia,
− szeroka baza stereofonii,
− naturalne proporcje nagrywanego zespołu.
Wady metody Blumleina:
− rejestracja dodatkowych hałasów wynikających z warunków akustycznych pomieszczenia lub pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
− brak możliwości regulacji parametrami poszczególnych brzmień instrumentalnych,
− brak regulacji proporcji głośności poszczególnych instrumentów197.
195 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 150-151.
196 S. McGuire, R. Pritts, dz. cyt., s. 92; J. C. Whitaker, B. K. Benson, dz. cyt., s. 4-38, 4-39.
197 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 138.
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Ryc. 147. Ustawienie mikrofonów według metody Blumleina
Fig. 147. 		 Blumlein method of microphone setup

Ryc. 148. Prawidłowe ustawienie miksera w programie sekwencerowym dla metody Blumleina
		 (panoramowanie odpowiednich mikrofonów zaznaczone na biało)
Fig. 148. 		 Proper mixer setup in a sequencer program for Blumlein method (panning appropriate
		 microphones highlighted white)
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Ryc. 149. Prawidłowe ustawienia mikrofonów dla metody Blumleina
Fig. 149. 		 Proper microphones allignment for Blumlein method

4.1.8. Metoda MMM
Do nagrań tą metodą używa się od kilku do kilkudziesięciu mikrofonów monofonicznych (przeważnie jeden mikrofon do jednego głosu lub instrumentu), z rejestracją dokonywaną na urządzeniu wielośladowym. Ten typ nagrania umożliwia zaawansowaną edycję. Realizator ma możliwość regulacji różnych parametrów – zmiany
proporcji brzmienia, barw poszczególnych instrumentów, panoramy, efektów specjalnych, efektów przestrzennych, a nawet wysokości dźwięku, gdy fragment utworu
zostanie zagrany lub zaśpiewany nieczysto itd. Ze względu na bliskie umieszczenie
mikrofonów względem źródła dźwięku, akustyka pomieszczenia w skład nagrania
wchodzi w małym stopniu.
Istotne jest to, że wiedza i umiejętności realizatora są ważne przy panoramowaniu
materiału, gdyż wszystko zostaje nagrane monofonicznie. Zadaniem realizatora jest
odpowiednie ustawienie instrumentów w panoramie, aby odpowiadały np. tradycyjnej orkiestrze, dzięki czemu otrzymamy nagranie stereofoniczne.
Zbyt bliskie ustawienie mikrofonów jest niewłaściwe, ponieważ instrumenty wybrzmiewają w pewnej odległości. Może ono skutkować także tym, że dźwięk będzie
zniekształcony np. poprzez słyszalny ruch smyczka wiolonczeli bądź zarejestrowane
zostanie brzmienie najbliższego mikrofonowi fragmentu pudła rezonansowego, a nie
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cały instrument. Mikrofon powinien być umieszczony w taki sposób, by mógł zarejestrować cały instrument i wszystkie wytwarzane przez niego drgania. Odległość mikrofonów od instrumentów zależy od wielkości i pasma instrumentu, z reguły wynosi od
30 cm do 2 m. Zwiększanie odległości powoduje, że brzmienie jest lepsze i cieplejsze,
ale może spowodować przesłuchy międzykanałowe, czyli wielostronne przenikanie
dźwięku do różnych kanałów, przez co miksowanie może stać się bardzo utrudnione.
Wymienione wyżej powiązania mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne
skutki, w zależności od tego, co dany realizator chce osiągnąć i w jaki sposób zarejestrować utwór. Duże znaczenie ma tu dokładne ustawienie mikrofonów względem
źródła dźwięku oraz przenikanie dźwięku ze źródła do innych mikrofonów (ustawionych obok lub pozostałych).
Opcja „wkroczenia” do materiału stwarza zarówno dużo możliwości, jak i wiele problemów. Nagrane w ten sposób instrumenty tracą naturalny pogłos pomieszczenia (poprzez bliskie ujęcie), mogą mieć nieco zmienioną barwę, są nagrane monofonicznie bez
panoramy. Dlatego w tym przypadku ważne są duże umiejętności realizatora.
Zalety metody MM:
− możliwość użycia mikrofonów niższej jakości,
− brak przesunięć fazowych (możliwość monofonizacji),
− możliwość wycinania, kopiowania i wklejania poszczególnych partii instrumentalnych,
− możliwość rejestracji niezależnej (wielośladowej),
− bardzo niska warstwa zakłóceń spowodowanych akustyką pomieszczenia,
− możliwość regulacji poszczególnych barw instrumentalnych, ingerencja w zaawansowane stosunki głośności, możliwość pełnej regulacji panoramy i przestrzeni.
Wady metody MM:
− duża ilość mikrofonów,
− potrzeba użycia wielokanałowego stołu mikserskiego (bądź kilku stołów mikserskich),
− nienaturalne, sztuczne i suche brzmienie, bez dodania cyfrowego efektu pogłosowego,
− ryzyko utraty autentyczności brzmienia,
− niezbędna umiejętność dokładnego ustawiania mikrofonów,
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− ryzyko zachwiania naturalnej barwy poszczególnych instrumentów oraz proporcji brzmieniowej całości (poprzez nieumiejętną regulację),
− długi czas regulacji konsolety mikserskiej,
− konieczność wprowadzania ciągłych korekt na stole mikserskim w zakresie
charakterystyki przenoszenia dźwięku przez mikrofon198.
4.1.9. Metoda MS
Nazwa tej metoda oznacza wykorzystanie dwóch źródeł sygnałowych M (niem.
mitte – środek) i S (niem. seite – boki). Metoda ta pozwala na rejestrację jednym specjalistycznym mikrofonem, stworzonym wyłącznie do tych celów, bądź dwoma różnymi mikrofonami. Pierwszy z nich – o charakterystyce kardioidalnej (dopuszczalne
jest zastosowanie mikrofonu superkardioidalnego) – rejestruje w monofonii dźwięk
dochodzący z przodu, drugi – urządzenie o charakterystyce ósemkowej – nagrywa
przestrzeń i dźwięki dochodzące z boków. Oba mikrofony umieszczone są w tym samym miejscu. Ważną kwestią jest zastosowanie specjalnej matrycy rozdzielającej
sygnał z mikrofonu ósemkowego na prawy i lewy kanał (tak zwane parowanie) oraz
odwrócenie jednego sygnału w fazie.
Metoda ta pozwala na płynne przechodzenie pomiędzy nagraniem monofonicznym
a stereofonicznym za pomocą odpowiedniego przełącznika lub potencjometru. Dzięki
temu możliwe jest modyfikowanie obszaru, z którego przetwarzane są dźwięki oraz
szybkie dostosowanie mikrofonów do warunków akustycznych pomieszczenia199.
Zalety metody MS:
− dość łatwa instalacja,
− elektroniczna możliwość zawiadywania bazą stereo/mono,
− dostosowywanie akustyki pomieszczenia nagrywanego przez mikrofon.
Wady metody MS:
− potrzebne specjalne urządzenie do wydzielenia sygnału stereofonicznego (chyba, że wyposażony jest w nie mikser),
− rejestracja dodatkowych dźwięków wraz z tłem akustycznym pomieszczenia200.
198 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 140-141.
199 J. C. Whitaker, B. K. Benson, dz. cyt., s. 4-39, 4-40.
200 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 141.
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Ryc. 150. Ustawienie mikrofonów według metody MS
Fig. 150. 		 MS method of microphone setup

Ryc. 151.
		
		
Fig. 151. 		
		

Prawidłowe ustawienie miksera w programie sekwencerowym dla metody MS
(panoramowanie odpowiednich mikrofonów oraz konieczne w tej metodzie obrócenie
fazy jednego kanału zaznaczone na biało)
Proper mixer setup in a sequencer program for MS method (panning appropriate
microphones and necessary in this method turning the phase of a channel highlighted white)

178

Rozdział 4. Metody realizacji nagrań

4.2. Rejestracja wybranych instrumentów akustycznych
Przed przystąpieniem do rejestracji instrumentu należy uwzględnić, jaki instrument
nagrywamy (ważna jest jego wielkość, rozpiętość skali, podział skali na rejestry czy charakterystyka częstotliwościowa). Trzeba zorientować się też, jaki materiał będzie nagrywany
(cichy, głośny, z całą rozpiętością dynamiczną, czy będzie to muzyka klasyczna, rozrywkowa itd.). Aby prawidłowo nagrać instrument i zapewnić jak najlepszą jakość nagrania,
warto wykazać się pomysłowością, gdzie ustawić wykonawcę.
Następnie należy wybrać odpowiednie mikrofony. Przy wyborze mikrofonu warto
zwrócić uwagę na charakterystykę częstotliwościową instrumentu oraz danego mikrofonu: dla przykładu dla instrumentów brzmiących zarówno ostro i mocno w górnych rejestrach (trąbka) można użyć mikrofonu wstęgowego, który dobrze zarejestruje głośne
i wysokie dźwięki. Takie użycie powoduje, że wysokie rejestry trąbki są w nagraniu nieco
wycofane, dzięki czemu w paśmie wysokim nie otrzymujemy aż tak ostrego dźwięku.
Istotne jest także odpowiednie dobranie mikrofonu względem ciśnienia wygenerowanego przez źródło dźwięku, np. dla bębna centralnego perkusji, który emituje
duże ciśnienie dźwięku, należy dobrać inny mikrofon niż dla wokalisty solowego.
Ważne jest też odpowiednie dopasowanie charakterystyk mikrofonów do nagrywanego źródła dźwięku. Dobór charakterystyk często związany jest z pomieszczeniem, w którym nagrywamy. W dużej mierze jest to zależne od zamierzeń realizatora
dźwięku, źródła dźwięku, czasu pogłosu danego pomieszczenia oraz zamiaru uwzględnienia lub nie wpływu pomieszczenia. Kolejnym punktem jest dobranie odpowiedniej
metody realizacji nagrań oraz wielkości membrany mikrofonów pojemnościowych.
Mikrofony wielkomembranowe posiadają większe zakolorowanie w porównaniu do
małomembranowych. Ów dobór uzależniony jest od warunków akustycznych pomieszczenia, amplitudy tła akustycznego oraz wpływu zjawisk zewnętrznych na realizację nagrania (bliskość dużej ulicy). Odpowiedni dobór mikrofonu oraz metody
realizacji nagrania to połowa sukcesu!
4.2.1. Fortepian
Należy pamiętać, że zbyt bliskie względem strun ustawienie mikrofonu może skutkować nagraniem dźwięku ostrzejszego, wraz ze słyszalną akcją mechanizmu młoteczkowego i pedałów. Mikrofon zainstalowany wewnątrz pudła uwydatnia średnie pasmo
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częstotliwości, natomiast umieszczony z boku – wysokie. Nieco dalsze ustawienie mikrofonów względem źródła to tak zwany „złoty środek” w realizacji nagrań, gdyż dokonujemy rejestracji instrumentu w pełni jego wybrzmienia, wraz z zachowaniem dobrze zbalansowanej, naturalnej akustyki pomieszczenia, w którym nagrywamy. Poniżej
przedstawiono przykładowe ustawienia mikrofonów przy nagraniu fortepianu.
Ustawienie 1:
− zastosowanie techniki XY,
− bliskość mikrofonów względem połowy opływowego boku fortepianu,
− odległość mikrofonów – 180 cm od fortepianu,
− mikrofony skierowane pod tym samym kątem względem strun bądź skrzydła
fortepianu,
− zwiększenie odległości mikrofonów od źródła dźwięku wprowadza więcej pogłosu generowanego przez pomieszczenie201.
Ustawienie 2:
− zastosowanie techniki stereofonicznej (bardzo często XY w celu niwelowania
przesunięć fazowych) nad głową pianisty,
− mikrofony skierowane na płytę rezonansową,
− uzyskanie brzmienia „stonowanego”, dobrze osadzającego się w miksie,
− zwiększenie odległości mikrofonów od źródła dźwięku wprowadza więcej pogłosu generowanego przez pomieszczenie202.
Ustawienie 3:
− zastosowanie dwóch mikrofonów kardioidalnych,
− jeden z mikrofonów stoi z tyłu fortepianu i skierowany jest na nisko brzmiące struny,
− drugi mikrofon ustawiony jest nad mechanizmem młoteczkowym, często pośrodku203.
Ustawienie 4:
− użycie dwóch małomembranowych mikrofonów pojemnościowych,
− odległości mikrofonów między sobą wynoszą około 120 cm,
− mikrofony zamontowane na wysokości około 240–270 cm, skierowane w stronę
płyty drgającej,
− odległość mikrofonów od instrumentu to około 180 cm,
201 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 167.
202 A. P. Kefauver, dz. cyt., s. 142-143.
203 B. Owsinski, dz. cyt., s. 172.
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− skrzydło fortepianu jest w pełni otwarte .
204

Ustawienie 5:
− zastosowanie techniki XY wewnątrz pudła rezonansowego, przy pełnym otwarciu pokrywy,
− mikrofony umieszczone nad strunami, w miejscu, gdzie krzyżują się struny rejestru wysokiego i niskiego205.
4.2.2. Skrzypce i altówka
Ze względu na budowę skrzypiec i altówki, drgania przenoszone są przez pudło rezonansowe tych instrumentów na otwory rezonansowe, które emitują dźwięk w prawo i do góry.
Ustawienie 1:
− wykorzystanie jednego mikrofonu pojemnościowego,
− osadzenie mikrofonu powyżej instrumentu,
− odległość instrumentu od mikrofonu – około 180 cm,
− nagranie pełnego brzmienia instrumentu, bez dużej ilości dźwięku smyczka206.
Ustawienie 2:
− wykorzystanie dwóch mikrofonów,
− mikrofon wstęgowy ustawiony nieco wyżej niż instrument (dociera głównie
dźwięk bezpośredni),
− drugi mikrofon umieszczony jest od dołu (spodu) instrumentu w celu uzupełnienia dwóch sygnałów,
− wykonanie umiejętnego miksu pomiędzy dwoma sygnałami207.
4.2.3. Gitara akustyczna
Ustawienie 1:
− użycie dwóch mikrofonów pojemnościowych,
− użycie techniki XY,
− jeden z mikrofonów skierowany jest na mostek, drugi w okolice dwunastego progu208.
204 B. Owsinski, dz. cyt., s. 172-173.
205 B. Bartlett, J. Bartlett, Practical recording techniques, Sixth Edition, Focal Press/Taylor &
Francis, Waltham MA 2013, s. 135-136.
206 D. M. Huber, R. E. Runstein, dz. cyt., s. 169-170.
207 B. Owsinski, dz. cyt., s. 149-150.
208 J. Strong, dz. cyt., s. 181-182.
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Ustawienie 2:
− użycie dwóch mikrofonów pojemnościowych bądź jednego,
− mikrofon główny umieszczony w odległości 20 cm od gryfu i korpusu instrumentu,
− drugi mikrofon (opcjonalny) w odległości około 25 cm, kierunek zwrotu mikrofonu to początek pudła rezonansowego209.
Ustawienie 3:
− użycie jednego mikrofonu o charakterystyce dookólnej,
− mikrofon umieszczony w odległości kilkunastu centymetrów od otworu rezonansowego210.
Ustawienie 4:
− użycie dwóch mikrofonów (jeden dynamiczny, drugi pojemnościowy),
− mikrofon dynamiczny skierowany na korpus instrumentu,
− mikrofon pojemnościowy znajduje się na wysokości lewego ucha gitarzysty,
skierowany na dwunasty próg instrumentu211.
4.2.4. Gitara klasyczna
W przypadku gitary klasycznej zachowane są techniki stosowane przy nagraniach
gitary akustycznej. Dodatkowym aspektem w przypadku gitary klasycznej jest jej budowa oraz kierunek emisji drgań. Stąd w jej budowie wyróżniamy często inny kształt
pudła rezonansowego, inną szerokość gryfu oraz inny rodzaj zastosowanych strun
w porównaniu do gitary akustycznej. Inna budowa wskazuje możliwość wykorzystania innych wariantów ustawień mikrofonów. Dźwięk w tym przypadku kierowany jest
w dół (do podłogi), z prawej strony gitary (praworęczny gitarzysta).
Ustawienie 1:
− użycie jednego mikrofonu małomembranowego, pojemnościowego,
− mikrofon ustawiony w odległości około 15–20 cm od otworu rezonansowego,
− mikrofon skierowany na mostek212.

209 J. Strong, dz. cyt., s. 182-183.
210 B. Owsinski, , dz. cyt., s. 152.
211 R. Snoman, Dance music manual.Tools,Toys and Techniques, Second edition, Focal Press/
Elselvier, Burlington MA. 2009, s. 171-172.
212 B. Owsinski, dz. cyt., s. 155-156.
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Ustawienie 2:
− użycie dwóch mikrofonów pojemnościowych (jeden małomembranowy, drugi
wielkomembranowy),
− mikrofon małomembranowy umieszczony na statywie na wysokości lewego
ucha gitarzysty, skierowany na dwunasty próg instrumentu,
− mikrofon wielkomembranowy na tej samej wysokości jak mikrofon pierwszy,
lecz około 30 cm od mocowania paska213.
Ustawienie 3:
− użycie dwóch mikrofonów pojemnościowych,
− pierwszy mikrofon umieszczony jest w odległości 60–90 cm po prawej stronie
gitarzysty, znajduje się blisko podłogi,
− drugi mikrofon skierowany na dwunasty próg instrumentu (mikrofon znajduje
się na wysokości dwunastego progu)214.
4.2.5. Gitara elektryczna i basowa
W kwestii niektórych zawiłości realizacyjnych oba wymienione instrumenty mogą
być potraktowane podobnie. Należy jednak pamiętać, że do gitary elektrycznej można dodać komputerowy efekt np. stereo (VST), zmieniając jej brzmienie w panoramie. Natomiast w przypadku gitary basowej jest to niemożliwe, ponieważ dźwięki
niskie rozchodzą się bezkierunkowo. Dlatego gitara basowa rejestrowana jest monofonicznie bez efektów, jej panorama znajduje się w środkowym położeniu pokrętła
panoramy (tzw. center).
Oba instrumenty można rejestrować z tzw. linii (instrument podłącza się bezpośrednio do stołu mikserskiego) lub karty dźwiękowej i dokonuje się rejestracji.
W tym przypadku otrzymujemy suche, ale czyste brzmienie gitary bez efektu pomieszczenia, co może być i wadą, i zaletą, w zależności od zamierzeń realizatora dźwięku.
W celu pełnego wybrzmiewania instrumentu stosuje się wzmacniacz. Wzmacniacze budowane są w oparciu o różne technologie, ukazując nowe brzmienie wspomnianego instrumentu. Tu otwiera się kolejna droga rejestracji wraz z niepowtarzalnym brzmieniem danego wzmacniacza. W tym przypadku stosuje się różne mikrofony, które są przystawione do głośnika we wzmacniaczu. Należy pamiętać, że w studiu
213 B. Owsinski, dz. cyt., s. 155-156.
214 V. Clement, The complete studio guitarist. The guitarist’s guide to session work and home
recording, Alfred Publishing, Van Nuys, Calif. 2004, s. 86.
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nagrań nieraz do jedno głośnika jest przystawionych kilka różnych mikrofonów w celu
wyboru najlepszego brzmienia lub zmiksowania go z kilku. Aspekt ten nie przewiduje
jednorodnej metody nagrań, ponieważ taka nie istnieje przy różnym brzmieniu pieców sitarów i różnej charakterystyce częstotliwościowej mikrofonów.
Ustawienie mikrofonu w centrum głośnika (przy kopułce) spowoduje zarejestrowanie pełniejszego pasma, nieco bardziej wyważonego, z często słyszalnym środkowym pasmem częstotliwościowym. Takie promieniowanie częstotliwościowe wynika z budowy głośnika stożkowego. Natomiast umieszczenie mikrofonu przy którejś
z bocznych krawędzi głośnika spowoduje zarejestrowanie dźwięku o wiele ciemniejszego, matowego – co wcale nie jest błędem, lecz zamysłem realizatora dźwięku215.
4.2.6. Sekcja instrumentalna
Realizacja większego zespołu instrumentalnego jest o wiele trudniejsza i wymaga
od realizatora dużej wiedzy oraz doświadczenia. Jedną z technik stereofonicznych lokuje się w pomieszczeniu w miejscu najlepszego odsłuchu, gdzie zespół brzmi dobrze
mimo wpływu akustyki pomieszczenia. Często jest to metoda XY, umieszczona około
120 cm za dyrygentem, lub metoda w konfiguracji AB – mikrofony oddalone od siebie
o około 120 cm. Główna metoda, o której mowa, ma na celu uzyskanie jednorodnego, w rozumieniu całości, brzmienia. Brzmienie to jest zgodne z zamierzeniami dyrygenta bądź kompozytora muzyki.
Dodatkowe umieszczenie mikrofonów (tzw. podpórek) bezpośrednio przy instrumentach powoduje, że otrzymujemy dźwięk bezpośredni (nieraz nie do końca barwowo kształtny), który należy zmiksować z techniką główną. Dodatkowych mikrofonów
należy używać z rozwagą, ponieważ dzięki nim możliwe staje się dobre zarejestrowanie partii solowej instrumentu. Bliskie mikrofonowanie nie zawsze daje zamierzone
efekty, gdyż następuje rejestracja krzykliwego i ostrego brzmienia, które należy zmiksować z całością (techniką główną), aby otrzymać materiał jednolity sonorystycznie.
Dobre nagranie większej sekcji instrumentalnej wymaga specjalnego pomieszczenia o dobrej akustyce i małym szumie własnym. Dalekie omikrofonowanie w przypadku pomieszczeń o słabej akustyce ukazuje niechciane artefakty oraz źle wpływa
na całościowy odbiór nagrania, ujawniając wady akustyczne216.
215 J. J. Slone, The basics of live sound: tips, techniques & lucky guesses, Hal Leonard, Milwaukee,
WI. 2002, s. 28-29.
216 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 139, 146-168.
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4.3. Nagrania wielokanałowe
Nagrania wielokanałowe umożliwiają zapis dźwięku przy użyciu mikrofonów wielokanałowych lub kilku mikrofonów monofonicznych. Wspomniane nagrania charakteryzują się większą ilością użytych mikrofonów oraz możliwością zastosowania
specjalnych matryc, umożliwiających rozdzielenie sygnałów na wielokanałowe. Nagrania surround posiadają również wytyczne dotyczące metod ustawienia mikrofonów względem siebie, jak i również względem źródła dźwięku, podobnie jak metody
tradycyjne. Należy zastosować odpowiednie charakterystyki kierunkowe mikrofonów
w taki sposób, aby otrzymać pełnowartościowe nagranie, czyli uzyskać pełny obraz
przestrzeni realizowanego materiału.
4.3.1. Wielokanałowe techniki mikrofonowe
OCT Surround (ang. Optimized Cardioid Triangle) – wielokanałowa technika mikrofonowa wykorzystująca pięć lub siedem mikrofonów do rejestracji. W przypadku zestawu
pięciu mikrofonów: centralny mikrofon jest kardioidalny, dwa boczne są hiperkardioidalne, dwa zwrócone są kardioidalne. W przypadku zestawu siedmiu mikrofonów, zostają
dodane dwa kolejne mikrofony dookólne zaraz za bocznymi hiperkardioidalnymi. Również istnieje metoda mieszana w przypadku pięciu mikrofonów; zamiast dwóch bocznych
mikrofonów hiperkardioidalnych można użyć dwóch dookólnych.

Ryc. 152. Metoda OCT Surround
Fig. 152. 		 OCT Surround method
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Ryc. 153. Wariant metody OCT Surround
Ryc. 153. OCT Surround method’s variant

IRT Cross/ORTF Surround (ang. Institute of Radio Technology) – metoda bazująca
na czterech mikrofonach kardioidalnych, polega na zastosowaniu podwójnej koncepcji metody ORTF, stąd nazywana jest dwojako. Często dwie nazwy takich układów
mikrofonów nie występują, ponieważ wspomniane metody, które są bardzo zbliżone
do siebie – traktowane są jako jedna. Warto jednak dodać, że istnieją również warianty tej metody, zbliżone niejednokrotnie do metody ORTF lub IRT w zależności od
ustawienia mikrofonów oraz odległości między nimi.

Ryc. 154. Przykładowy mikrofon ORTF, często stosowany w filmie
Fig. 154. 		 Example of ORTF microphone, usually used in movies
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Ryc. 155. Metoda ORTF Surround
Fig. 155. 		 ORTF Surround method

Ryc. 156. Rozmieszczenie mikrofonów w metoda IRT Cross
Fig. 156. 		 Microphones allignment in IRT Cross method
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Ryc. 157. Metoda IRT Cross
Fig. 157. 		 IRT Cross method

Hamasaki Square – metoda opierająca się na czterech mikrofonach ósemkowych umieszczonych na rogach kwadratu. Warto zwrócić uwagę w tym przypadku
na odpowiednie podłączenie mikrofonów ósemkowych, aby otrzymać zgodność faz
dochodzących sygnałów.

Ryc. 158. Metoda Hamasaki Square
Fig. 158. 		 Hamasaki Square method

188

Rozdział 4. Metody realizacji nagrań

Fukada Tree – polega na zastosowaniu siedmiu mikrofonów. Pięć mikrofonów
to urządzenia kardioidalne, które ustawione są w odpowiednie strony. Dwa mikrofony to urządzenia dookólne, dzięki którym uzyskujemy możliwość otrzymania ciekawego waloru brzmieniowego oraz interesującego efektu przestrzennego.

Ryc. 159. Metoda Fukada Tree
Fig. 159. 		 Fukada Tree method

Ina 5 – polega na zastosowaniu pięciu mikrofonów kardioidalnych, ustawionych
w odpowiednie strony. Warto dodać, że w takim zastosowaniu odległości pomiędzy
mikrofonami są niewielkie, stąd metoda ta jest bardzo praktyczna i wygodna.
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Ryc. 160. Metoda Ina 5
Fig. 160. 		 Ina 5 method

Ryc. 161. Statyw wykorzystywany w metodzie INA 5
Fig. 161. 		 Mounting used in Ina 5 method

Double MS – metoda, która częściowo została ukazana na s. 101, polega
na zastosowaniu metody MS z dodatkowym mikrofonem kardioidalnym, skierowanym do tyłu. Wariant Double MS, polega na zastosowaniu dwóch niezależnych metod
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MS ustawionych od siebie w pewnej odległości.

Ryc. 162. Mikrofony do nagrań Double MS firmy Schoeps, model CCM 4-8
Fig. 162. 		 Double MS record microphones from Schoeps, CCM4-8 model

Ryc. 163. Double MS z wykorzystaniem mikrofonu „shotgun” stosowanym najczęściej w filmach
Fig. 163. 		 Double MS with usage of „shotgun” microphone used most frequently in movies

4.3. Nagrania wielokanałowe

191

Ryc. 164. Charakterystyki kierunkowe Double MS
Fig. 164. 		 Double MS direction characteristics

				 				
Ryc. 165. Ustawienie wariantu Double MS względem źródła dźwięku
Fig. 165. 		 Allignment of Double MS variant by the source of sound

4.3.2. Przykłady zastosowania
A basic approach to direct/ambient surround – to metoda ustawienia mikrofonów dotycząca nagrań wielokanałowych. W tej metodzie można użyć pięciu mikrofonów kardioidalnych lub trzech kardioidalnych i dwóch dookólnych. Pierwsze trzy
mikrofony kardioidalne (lewy, centralny i prawy) zwrócone są do źródła dźwięku, służą do zarejestrowania dźwięku bezpośredniego. Natomiast dwa mikrofony umieszczone z tyłu (w zależności od wariantu kardioidalne lub dookólne) są mikrofonami
ambientowymi – surround lewy i prawy, które umożliwiają zarejestrowanie akustyki
pomieszczenia. Warto zwrócić uwagę na to, że materiał dźwiękowy należy zmiksować
w taki sposób, aby zarejestrowany dźwięk bezpośredni oraz akustyka pomieszczenia
ukazały pełną przestrzeń w nagraniu217.

217 S. R. Alten, Audio basics, Wadsworth Cengage Learning , Boston; MA 2012, s. 145.
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Ryc. 166. Metoda a basic approach to direct/ambient surround
Fig. 166. 		 A basic approach to direct/ambient surround method

Decca Tree Surround – to metoda ustawienia mikrofonów dotycząca nagrań wielokanałowych. W tej metodzie warto użyć sześciu mikrofonów pojemnościowych.
W tym przypadku mikrofony oznaczone cyfrą 1, to mikrofony kardioidalne lub supekardioidalne, ustawione według stereofonicznej metody XY. Cyfra 2 i 3 oznacza
ustawienie mikrofonów według stereofonicznej metody AB, mogą to być mikrofony
subkardioidalne. Natomiast cyfry 4 i 5 oznaczają mikrofony ambientowe, które mogą
być subkardioidalne do rejestracji akustyki pomieszczenia. Warto zwrócić uwagę, że
mikrofony 1, 2, 3 dotyczą rejestracji w znacznej mierze dźwięku bezpośredniego, stąd
ważnym aspektem jest prawidłowe ustawienie wszystkich mikrofonów, aby uzyskać
pełny i zarazem klarowny efekt otaczającej przestrzeni218.

Ryc. 167. Metoda Decca Tree Surround
Fig. 167. 		 Decca Tree Surround method
218 S. R. Alten, Audio basics, s. 145
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Delor VR (ang. Virtual Reality) – to technika nagrań przestrzennych wykorzystująca sześć mikrofonów. Metoda ta uważana jest za wariant techniki Decca Tree. Dwa
mikrofony przednie (lewy i prawy) to mikrofony dookólne, natomiast w środku ustawiona często metoda ORTF lub podobna. Poprzez zastosowanie przednich mikrofonów dookólnych w dużym zakresie pierwszy rząd mikrofonów rejestruje akustykę
pomieszczenia. Mikrofony surroundowe umieszczone z tyłu (najczęściej na końcu
pomieszczenia) to mikrofony dookólne bądź kardioidalne, których zadaniem jest zarejestrowanie akustyki pomieszczenia, w którym dokonywane jest nagranie. Należy
dodać, że odległość pomiędzy pierwszym i drugim rzędem mikrofonów uzależniona
jest od wielkości pomieszczenia. Ważnym aspektem jest również prawidłowe ustawienie wszystkich mikrofonów, aby uzyskać pełny i zarazem klarowny efekt otaczającej przestrzeni219.

Ryc. 168. Metoda Delor VR
Fig. 168. 		 Delor VR method

DMP (ang. Digital Music Production) – technika nagrań przestrzennych wykorzystująca pięć mikrofonów najczęściej kardioidalnych. Jest to jedna z podobnych do
metody Decca Tree. Pierwsze trzy (lewy, centralny, prawy), to mikrofony zwrócone
do źródła dźwięku, rejestrujące w znacznej mierze dźwięk bezpośredni dobiegający
ze źródła. Dwa mikrofony umieszczone z tyłu to mikrofony surroundowe, ambientowe, które rejestrują akustykę pomieszczenia. Para mikrofonów umieszczona z tyłu
często stanowi metodę ORTF lub podobną220.
219 S. R. Alten, Audio in Media, 9th edition, Wadsworth Cengage Learning , Boston; MA 2011, s. 412.
220 Tamże, s. 413.
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Ryc. 169. Metoda DMP
Fig. 169. 		 DMP method

NHK (ang. Japanese Broadcasting Corporation) – to metoda ustawienia mikrofonów dotycząca nagrań wielokanałowych, wykorzystująca siedem mikrofonów. Jeden
z mikrofonów kardioidalnych ustawiony jest pośrodku, najbliżej źródła dźwięku. Mikrofony lewy i prawy, to mikrofony dookólne ustawione bardzo szeroko względem
źródła dźwięku, które rejestrują zarówno źródło dźwięku, jak i akustykę pomieszczenia. Kolejne dwa mikrofony to para stereofoniczna, bardzo często ustawiane XY. Natomiast mikrofony surroundowe umieszczone z tyłu to urządzenia o charakterystyce
kardioidalnej. Ważnym aspektem jest również prawidłowe ustawienie wszystkich mikrofonów (dotyczące faz fali – duże odległości), aby uzyskać pełny i zarazem klarowny
efekt otaczającej przestrzeni221.

Ryc. 170. Metoda NHK
Fig. 170. 		 NHK method
221 S. R. Alten, Audio in Media, s. 413.
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Five channel – to metoda pięciokanałowa, wykorzystująca kilka różnego rodzaju
mikrofonów. Mikrofon centralny to urządzenie o charakterystyce kardioidalnej, natomiast lewy i prawy to urządzenia o charakterystyce superkardioidalnej lub hiperkardioidalnej. Urządzeniem umieszczonym z tyłu jest „sztuczna głowa” do nagrań binauralnych, wykorzystująca zamontowane w niej mikrofony. Warto dodać, że dźwięk
surround jest uzyskiwany dzięki mikrofonom zamieszczonym w „sztucznej głowie”.
Ważnym aspektem jest prawidłowe ustawienie wszystkich mikrofonów, aby uzyskać
pełny i zarazem klarowny efekt otaczającej przestrzeni zwłaszcza, przy wykorzystaniu
„sztucznej głowy”222.

Ryc. 171. Metoda five channel
Fig. 171. 		 Five channel method

MMA (ang. Multichannel Microphone Array) – to metoda pięciokanałowa
wykorzystująca mikrofony kardioidalne. Jedynie
������������������������������������������
mikrofon centralny jest bezpośrednio zwrócony do źródła dźwięku, pozostałe mikrofony ustawia się pod pewnym kątem, aby uzyskać obraz przestrzenny. Dwa mikrofony przednie lewy i prawy rejestrują pośrednio źródło dźwięku i akustykę pomieszczenia. Dwa mikrofony umieszczone
z tyłu to lewy i prawy surround, które rejestrują akustykę pomieszczenia223.

222 S. R. Alten, Audio in Media, s. 413.
223 Tamże.
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Ryc. 172. Metoda MMA
Fig. 172. 		 MMA method

Woszcyk – to metoda ustawienia mikrofonów dotycząca nagrań wielokanałowych. Dwa przednie mikrofony, to urządzenia małe z przetwornikiem małomembranowym. Mikrofony takie często nazywane są „przypinkami”, ponieważ mają
specjalną klamrę, dzięki której urządzenia można przypiąć do różnych powierzchni.
Niniejsze urządzenia o charakterystyce dookólnej przypięte są do dwóch płaskich,
odrębnych przegród akustycznych, ustawionych często pod różnymi kątami w zależności od warunków akustycznych pomieszczenia. Dwa mikrofony umieszczone z tyłu, to urządzenia odpowiadające za surround w nagraniu. Jest to para mikrofonów kardioidalnych ustawiona do siebie pod kątem 180°. Warto pamiętać,
że mikrofony umieszczone z tyłu posiadają przeciwstawne bieguny, które trzeba będzie ustawić np. w stole mikserskim lub oprogramowaniu sekwencerowym224.

Ryc. 173. Metoda Woszcyk
Fig. 173. 		 Woszcyk method
224 S. R. Alten, Audio in Media, s. 413.
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Realizacja wielokanałowa zespołu jazzowego – w tej realizacji wykorzystać można „sztuczną głowę” o nazwie Schoeps KFM360, składającą się z systemu mikrofonów. Dwa z mikrofonów dookólnych umieszczone są po przeciwległych bokach kuli.
Kolejne dwa mikrofony to urządzenie o charakterystyce ósemkowej, znajdujące się
w pobliżu mikrofonów dookólnych. Miks za pomocą „sztucznej głowy” polega na odpowiednim dobraniu poziomów sygnałów dochodzących z przodu i tyłu urządzenia.
Warto dodać, że dźwięki z mikrofonów dookólnych oraz z „przednich” ósemkowych
są sumowane w celu uzyskania satysfakcjonującego brzmienia. Dźwięki dobiegające
z tyłu do „sztucznej głowy” posłużą do wytworzenia kanałów surround225.

Ryc. 174. Wykorzystanie „sztucznej głowy” w nagraniach zespołu jazzowego
Fig. 174. 		 Usage of dummy head in recordings of jazz band
225 S. R. Alten, Audio in Media, s. 417.
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Ryc. 175. Ustawienie systemu przestrzennego w reżyserni
Fig. 175. Allignment of space system in sound studio

4.4. Etapy produkcji nagrania muzycznego
Należy zwrócić uwagę, że w produkcji muzycznej dotyczącej materiału muzycznego istnieją pewne etapy, które muszą zaistnieć, ponieważ bez nich nagranie nie
może być zrealizowane. Etapy produkcji nagrania muzycznego tworzone za pomocą
komputera i innych metod to: rejestracja, montaż, miks, mastering i dithering.
4.4.1. Rejestracja
Rejestracja jest bardzo ważna, gdyż przeprowadzona prawidłowo, pozwala
na przejście do kolejnych etapów produkcyjnych. Z jednej strony wydaje się to logiczne i proste, z drugiej zaś trudne.
Przed przystąpieniem do nagrania realizator dźwięku musi poznać wcześniej liczebność nagrywanego zespołu, jaki typ i rodzaj muzyki zostanie zarejestrowany oraz
jaki skład instrumentalno–wokalny znajdzie się w studiu. Przystępując do rejestracji, należy znać pomieszczenie, w którym odbywa się nagranie dźwiękowe. Dzięki
tej wiedzy, realizator dźwięku podaje wskazówki wykonawcom, w jaki sposób powinni prawidłowo się ustawić, aby dobrze zabrzmieć. Nieraz jest to bardzo trudne
do stwierdzenia, stąd często przed nagraniem robi się tzw. suchą próbę bez nagrania,
która ma na celu takie ustawienie muzyków w studiu, aby zabrzmieli jak najlepiej.
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Rejestracja to nie tylko nagranie poszczególnych śladów dźwiękowych, ale również to wcześniejsze, prawidłowe podłączenie całego sprzętu fonicznego.
Warto pamiętać, że w zasadzie wszystko zależne jest od muzyków, których nagrywamy oraz od ich ogólnego przygotowania. Jeżeli zagrają bardzo dobrze, to efekty
pracy studia nagraniowego mogą być o wiele lepsze niż w przypadku ciągłych poprawek i maskowania niedoróbek występujących w nagraniu, które niekorzystnie rzutują
na całościowy odbiór nagrania.
Do rejestracji również zaliczamy proces powtarzania nagrania, np. jeżeli jeden
z muzyków się pomylił i realizację trzeba powtórzyć.
4.4.2. Montaż
Kolejnym, drugim etapem produkcyjnym jest montaż nagrania. Często w studiu
nagrań wokalistów, jak i instrumentalistów nagrywa się na różne mikrofony, na różne techniki mikrofonowe po to, aby w montażu wybrać te najlepsze. Montaż ma na
celu takie wyselekcjonowanie nagranego materiału, aby zaczął brzmieć spójnie. Jest
to rodzaj pracy, która ma połączyć ze sobą różnie brzmiące pliki muzyczne, polega
na zastosowaniu spójnego, niesłyszalnego połączenia pomiędzy plikami. Dodatkowo
dzięki montażowi można dobrać najlepsze z nagranych plików źródłowych, aby realizacja zabrzmiała lepiej. Celem montażu jest również usunięcie potknięć muzyków,
takich jak nieczysto zaśpiewana fraza, pomylone słowa, błąd instrumentalisty, błąd
interpretacyjny. Montaż umożliwia połączenie w jedną całość wewnątrz śladów tego,
co dobre oraz wycięcie tego, co zostało zagrane niefortunnie. Montaż stanowi bardzo
istotny wkład w finalne dzieło muzyczne, ponieważ od tego etapu uzależniona jest organizacja całego utworu. Montaż umożliwia złożenie dużej ilość fragmentów w jedną
całość (dotyczy osobnych śladów); często twierdzi się, że jest to etap przedprodukcyjny, poprzedzający właściwą produkcję nagrania dźwiękowego226.
4.4.3. Miks
Jest to jeden z kolejnych etapów produkcyjnych, który, jak nazwa wskazuje, powoduje mieszanie, czyli złączenie w jeden sygnał dźwiękowy wszystkich śladów
muzycznych, z których składa się nagranie. Miksowanie może być rozumiane jako
spreparowanie jednego sygnału stereofonicznego na bazie dostarczonej do studia
226 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 148-149.
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nagraniowego realizacji wielośladowej. Miksowanie to również miksaż (fr. mixage),
scalenie instrumentów i wokali na żywo w trakcie koncertu „live”.
Celem zastosowania miksu w etapach produkcyjnych jest podkreślenie zalet materiału muzycznego. Świadome połączenie śladów w taki sposób, aby lepiej ze sobą
współgrały i sumowały w jednolitą całość.
Elementami bezpośrednio wchodzącymi w skład miksu są:
− proporcje,
− panoramowanie,
− pasma częstotliwości (ustawianie korektorów w nagraniu),
− dynamika,
− efekty,
− element zainteresowania (np. interesująco zaśpiewany lub zagrany fragment
partii).
Na początku miksowania materiału należy dobrać odpowiednie proporcje pomiędzy instrumentami (śladami). Dzięki temu, za pomocą korektorów i filtrów możliwe
staje się uwypuklenie charakterystycznych częstotliwości i schowanie częstotliwości
niepożądanych.
Panoramowanie występujące jako element miksu umożliwia umieszczenie śladów
w bazie nagraniowej; dzięki temu można otrzymać nagrania stereofoniczne, 5.1, 7.1
oraz inne. Panoramowanie polega na budowaniu przestrzeni, w pewnym sensie na
ukazaniu ustawienia muzyków na scenie. Dzięki temu możemy uzyskać poprawienie
selektywności i klarowności brzmienia. Często ciekawe panoramowanie powoduje
zainteresowanie słuchacza daną partią instrumentalną, jeżeli np. przechodzi z jednego głośnika do drugiego – lecz efekt ten należy stosować ostrożnie, żeby nie przerwać
jednolitości nagrania.
Korektorów dźwiękowych należy używać z rozwagą. Zastosowanie korektorów powinno opierać się na osłabianiu pewnych częstotliwości, a nie na ich wzmacnianiu, gdyż
w tym przypadku możemy wyraźnie zwiększyć głośność materiału muzycznego227.
Jeżeli w danej częstotliwości o uwagę słuchacza walczą różne instrumenty w tym
samym czasie, należy pewne z nich ograniczyć poprzez częściowe wycięcie częstotliwości bądź całościowe wycięcie pewnych partii, pozostawiając jeden instrument
– najlepszy albo najciekawszy z punktu widzenia kompozycji i aranżacji muzycznej.
227 C. Leider, Digital audio workstation. Mixing, recordg and mastering on your Mac or PC,
McGraw-Hill, New York 2004, s. 168-173.
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Warunkiem dobrego i udanego miksu jest przede wszystkim dobrej jakości nagranie wraz z odpowiednio dobraną i przemyślaną aranżacją muzyczną. Następnie
dodawane są efekty dynamiczne w celu uzyskania odpowiedniej głośności oraz spójnego brzmienia. Warto, aby osoba miksująca materiał znalazła w nim np. wyjątkowe
brzmienie instrumentu, ciekawe brzmienie innego, niepowtarzalność wykonania danej partii, której podkreślenie ma sprawić, że utwór muzyczny po miksie będzie się
wyróżniał na tle innych.
Przy miksowaniu nagrania, osoba miksująca w miarę możliwości stara się ukryć
ewentualne wady w realizowanym materiale (słabą jakość poszczególnych śladów,
błędy instrumentalistów, błędy aranżacyjne, szumy, zniekształcenia, braki warsztatowe wykonawców, nieczystość dźwięków, słabą akustykę pomieszczenia).
Choć technika cyfrowa w bardzo szybkim tempie się rozwija, nic nie zastąpi profesjonalnych muzyków, którzy wykonują muzykę na wysokim poziomie, bez konieczności ciągłego dogrywania i poprawiania materiału.

Ryc. 176. Miks śladów w programie Nuendo
Fig. 176. 		 Track mix in Nuendo program

4.4.4. Mastering
To ostatni, finalny etap procesu produkcji nagrania muzycznego. Słowo mastering
oznacza szereg czynności, jakie należy wykonać, aby otrzymać jednolity sonorystycznie materiał, który zabrzmi prawidłowo na różnym nagłośnieniu.
Przystępując do masteringu warto wiedzieć, dla kogo produkowana płyta jest przeznaczona lub w jakich celach jest wprowadzana na rynek fonograficzny. Wspomniane
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informacje w dużej mierze wpływają na rodzaj pracy przy dokonywaniu masteringu,
ponieważ dzięki temu możemy się dowiedzieć, gdzie i na jakim sprzęcie będzie odtwarzana płyta. Czego innego oczekuje się od nagrania muzyki klasycznej, jazzowej,
rockowej, popowej – ponieważ każdej z nich towarzyszą nieco inne kanony brzmieniowe, przyjęte dla danego gatunku muzycznego.
Elementy masteringu to:
− korekcja różnic barwowych,
− wyrównanie proporcji dynamicznych pomiędzy różnymi utworami wewnątrz
danej płyty (wszystkie utwory z danej płyty brzmią jednolicie),
− korekcja w zakresie bazy stereofonicznej i bliskości źródła dźwięku,
− normalizacja poziomu dynamicznego płyty audio,
− zastosowanie kompresji nagrań w celu zwiększenia poziomu dynamiki,
− zniwelowanie najgłośniejszych impulsów dźwiękowych w celu dalszego zwiększenia głośności w zakresie całego materiału; obcięcia muszą być stosowane, aby szczytowe sygnały nie przesterowywały sprzętu nagłaśniającego przy
zwiększaniu głośności odsłuchu przez użytkownika,
− dodatkowa korekcja brzmieniowa całej płyty i dostosowanie jej barwy do
sprzętu, na którym zazwyczaj będzie odtwarzana.
Nie wszystkie z wymienionych czynności zawsze muszą być wykonane w masteringu. Czasami zdarza się tak, że materiał został tak dobrze nagrany i zmiksowany, iż dalsze
poprawki w zakresie masteringu nie mają sensu, ponieważ nie wniosą nic nowego228.
Należy pamiętać, że mastering jest czynnością nie tylko wewnątrz jednego utworu, lecz dotyczy on zabiegów wykonywanych na wszystkich utworach na płycie. Często słuchając różnych utworów usłyszymy różnice dynamiczne, które są wynikiem
zmiany aranżacji w poszczególnych utworach, ale również wynikiem zmęczenia słuchu realizatora dźwięku. Stąd odsłuch wszystkich utworów powinien odbywać się na
jednakowym ustawieniu pokrętła głośności. Głośność poszczególnych utworów należy ustawić w taki sposób, aby nie zmienić proporcji pomiędzy instrumentami i zachować niezmienność charakteru w zakresie kompozycji i aranżacji muzycznej. Wynikiem
ustawienia dobrych amplitud natężenia dźwięku jest brak odczuwania potrzeby sterowania głośnością przy zmieniających się kolejno utworach przez słuchacza podczas
słuchania płyty.
228 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 150-151.
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Jeżeli po wyrównaniu różnić dynamicznych nadal są słyszalne różnice barwowe,
to należy je zniwelować za pomocą specjalnych equalizerów lub efektów. Aby zaobserwować wspomniane różnice, można przesłuchać różne fragmenty odmiennych
utworów, co może zaowocować dostrzeżeniem pewnych zmian w zakresie dynamiki.
Kolejnym etapem w ramach masteringu jest korekcja szerokości bazy stereofonicznej zestawionych utworów. Często można spotkać się z tym, że nagrania odsłuchiwane osobno i pojedynczo brzmią świetnie, lecz ich zestawienie na płycie audio
jeden po drugim dostarcza nieprzyjemnych odczuć. Może to być wynikiem zastosowania różnych efektów przestrzennych do każdego z utworów, co powoduje nieuzasadnioną skokową zmianę akustyki. Często korekcji dokonuje się na pluginach używanych jako oprogramowanie komputerowe (VST). Do zmian bazy stereofonicznej
mogą służyć wtyczki o nazwie Stereo imaginer, Reverb lub podobne229.
Pogłosu nie należy dodawać zbyt dużo, ponieważ możemy zaburzyć czytelność całego
obszaru dźwiękowego. Pogłos powinien być na tyle skromnie dodany, że jeżeli słuchamy
całego nagrania, trudno jest go dostrzec, lecz gdy go wyłączymy – czegoś nam brakuje.
Kolejną czynnością wewnątrz masteringu jest normalizacja głośności wszystkich
nagrań. Jest to zabieg najprostszy, ponieważ należy wyłącznie zwiększyć poziom głośności nagrań, aby najgłośniejszy impuls dźwiękowy bądź jego fragment uzyskał głośność rzędu zera decybeli.
Przedostatnim etapem jest uzyskanie jeszcze większej głośności materiału poprzez
kompresję. Aktualnie można stwierdzić, że wśród realizatorów trwa współzawodnictwo
dotyczące głośności dźwięku po masteringu. Dzięki efektowi głośności uzyskiwany jest
specjalny efekt psychologiczny. Nagranie głośniejsze przede wszystkim wzbudza większą
uwagę słuchacza; nikt nie przechodzi obok takiej realizacji obojętnie, nawet w głośnym
otoczeniu, często materiał głośniejszy wydaje się ciekawszy i bardziej interesujący230. Wyciszanie pewnych fragmentów za pomocą kompresora umożliwia podwyższenie poziomu
głośności całego materiału. Jak wspomniano wcześniej, w realizacjach muzyki klasycznej,
jazzowej oraz na płytach audiofilskich takich operacji się nie wykonuje, aby nie zatracić
naturalności oraz rozpiętości dynamicznej i brzmieniowej materiału dźwiękowego.
Wspomniany etap produkcyjny dotyczy muzyki radiowej i rozrywkowej, ponieważ przeznaczona jest ona do odtwarzania na sprzęcie o wiele gorszym i w głośnych
229 B. Katz, dz. cyt., s. 12-44.
230 F. Rumsey, T. McCormick, dz. cyt., s. 290-292.
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warunkach zewnętrznych, często przy znacznym poziomie hałasu (radio samochodowe, market, mini wieże). Użycie kompresora wielopasmowego pozwala na „wyciągnięcie” z nagrania dźwięków, które były zbyt ciche (regulacja pasm) i mogły być niesłyszalne, natomiast dźwięki głośne są maskowane i ponownie ich się nie wzmacnia.
Dzięki temu można uzyskać większy stopień głośności bez tzw. efektu „pompowania”
w muzyce231.
Ostatnim etapem występującym w masteringu jest dodanie specjalnych pauz
i znaczników. Na początku może wydawać się to dziwne bądź pozbawione sensu –
lecz tak nie jest. Celem dodania pauz jest wyciszenie ekscytacji muzycznej, która powstaje przy słuchaniu danego utworu. Pauza jest dodana w taki sposób, aby kolejny
utwór wywołał prawidłowe i niezaburzone wrażenia słuchowe. Oznacza to, że warto przygotować słuchacza do odbioru kolejnego utworu muzycznego pod względem
psychoakustycznym. Zbyt krótkie pauzy wprowadzają brak spokoju, niecierpliwość,
nie pozostawiają czasu choćby na odpoczynek słuchacza. Zbyt długie i rozciągnięte
pauzy mogą być problematyczne, gdyż może im towarzyszyć odczucie zerwania myśli muzycznej. Należy pamiętać, że nie ma określonych zasad dotyczących długości
przerw pomiędzy utworami, powinny one wynikać ze świadomości muzycznej osoby
wykonującej mastering. Długość pauzy będzie zupełnie inna w przypadku wygaszania emocji utworu klasycznego oraz wyciszenia emocji utworu rozrywkowego, jest to
więc pojęcie względne. Powszechnie stosowane pauzy mają zazwyczaj długość w zakresie od dwóch do czterech sekund. Aby prawidłowo dobrać długość pauzy, należy
wysłuchać cały utwór, a nie jego fragment, ponieważ może to zniekształcić prawidłowe poczucie czasu.
Dodanie do nagrania znaczników, tzw. indeksów początkowych (ang. ID tag),
umożliwia wprowadzenie nazwy utworu, nazwy wykonawcy i ogólnych wiadomości
o utworze lub płycie (np. gatunek muzyczny). Znaczniki początkowe umieszczamy nie
wcześniej niż 0,3 sekundy przed rozpoczęciem utworu, gdyż odtwarzacz CD potrzebuje pewnego czasu dostępu, aby odczytać wprowadzony tekst. Wcześniejsze wprowadzenie tekstu może skutkować wyświetlaniem jego od pewnego miejsca, a czasem
nie zostanie odczytany i w ogóle nie zostanie wyświetlony.
Materiał muzyczny sporządzony w zaprezentowany sposób należy przesłuchać
na różnych monitorach studyjnych, w różnych warunkach. Często stosuje się odsłuch
231 B. Owsinski, dz. cyt., s. 20-60; K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 150-151.
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nawet na domowym sprzęcie Hi–Fi oraz sprzęcie samochodowym (wpływ otoczenia)
w celu wykrycia drobnych niedoskonałości i wykonania delikatnych korekt232.

Ryc. 177. Mastering wykonywany za pomocą programu komputerowego Cubase
Fig. 177. 		 Mastering done with the help of Cubase program

4.4.5. Dithering
Dithering to proces polegający na dodaniu szumu do odtwarzanego materiału
dźwiękowego. Jego głównym zadaniem jest redukcja występujących zakłóceń.
Problem ditheringu został zauważony niedawno, wraz z rozwojem elektroniki,
urządzeń komputerowych i podobnych. Kilka lat temu ostatnim finalnym etapem
produkcyjnym płyt audio był mastering, po pewnym czasie dithering wszedł jako
podetap produkcyjny masteringu. Dithering można potraktować nie tyle jako nowy
etap produkcyjny, ale jako coś, co warto poznać i zrozumieć. Pojęcie ditheringu występuje wyłącznie wtedy, gdy jakość materiału rejestrowanego jest znacznie wyższa
niż jakość standardowej płyty CD. Aktualnie dokonuje się rejestracji przeważnie 24
bitowej, zazwyczaj o częstotliwości próbkowania wynoszącej 88.2 kHz lub wyższej
(przypomnijmy, standard płyty CD to 16 bit i 44.1 kHz).
232 K. Sztekmiler, dz. cyt., s. 151-152.
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Ryc. 178. Konwersja jakości – dithering
Fig. 178. 		 Quality conversion – dithering

Zasadność użycia ditheringu to postęp technologiczny i większa wiedza naukowa na
temat urządzeń elektronicznych. Należy zdać sobie sprawę, że wszystkie zabiegi edycyjne: kopiowanie, wklejanie, zwłaszcza dodawanie różnego rodzaju efektów, wtyczek DSP,
cyfrowe modyfikacje fali dźwiękowej, wystrajanie dźwięku oraz inne wprowadzają nowy
rodzaj szumu (szum cyfrowy). W pierwszej chwili jest on niezbyt słyszalny, ale występuje
tym bardziej, im większa suma zabiegów cyfrowych wewnątrz danego pliku audio233.
Dithering jest niezbędny, jeżeli nagranie zostało wykonane w rozdzielczości
24 bitów lub więcej, a będzie odtwarzane za pomocą odtwarzacza muzycznego
w rozdzielczości 16 bitów. To przejście z wartości wyższej rozdzielczości na niższą powoduje wyłonienie się szumu, który jest już słyszalny dla ludzkiego ucha. Dithering
jest najważniejszym przebiegiem w specjalistycznej konwersji rozdzielczości plików
muzycznych. Standard zaawansowanej cyfrowej rejestracji 24 bit w konwersji w postaci płyty audio CD powoduje cyfrowe zniekształcenia (zupełnie inne niż analogowe)
i błędy w zakresie cyfrowej kwantyzacji. Opcja wprowadzenia specjalnego szumu –
ditheringowego – ma za zadanie zniwelować to zjawisko.

233 K. C. Pohlmann, dz. cyt., s. 36-43.
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Ryc. 179. Dithering – kwantyzacja
Fig. 179. 		 Dithering – quantization

Stosowane są różne wzory i algorytmy ditheringowe, aby proces ditheringu maskował jak najwięcej niepożądanych skutków konwersji jakości. Dodanie szumu cyfrowego (ditheringowego) ma na celu takie skonwertowanie jakości, aby nie niszczyć
oryginalnego brzmienia nagrania. Szum taki nie może być wykrywany i interpretowany przez ucho ludzkie, ponieważ doprowadziłoby to do powstania artefaktu234.

234 N. Aldrich, Dithering Explained: An explanation and proof of the benefit of dither for the
audio engineer, 2002 – Por. http://www.users.qwest.net/~volt42/cadenzarecording/DitherE
xplained.pdf, dostęp dn. 14.04.2012.
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Zakończenie
W książce omówiono rolę komputera, w tym elementów jego budowy oraz ich
wpływ na przetwarzanie sygnału dźwiękowego, urządzeń zewnętrznych z nim łączonych oraz odpowiedniego oprogramowania, jako narzędzia wykorzystywanego
w pracy muzyka, realizatora dźwięku i producenta muzycznego.
Komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem w realizacji nagrań pozwala uzyskać znakomite rezultaty nawet w warunkach domowych. Zastosowanie nowoczesnej technologii, szeroko pojęta edycja muzyczna, włączając w to kompozycję
i aranżację muzyczną za pomocą komputera, otwiera nowe możliwości i sprawia, że
świat zaawansowanej produkcji muzycznej staje się bardziej dostępny niż przed laty.
Ciągły postęp technologiczny tworzonego oprogramowania i komputerów może jeszcze w znacznym stopniu rozszerzyć jego użyteczność w różnych dziedzinach działalności zawodowej muzyka, producenta i realizatora nagrań.
Temat podjęty w niniejszej pracy jest bardzo aktualny w dobie wszechobecnych
multimediów. Autor skłonny do eksploracji i poszukiwań wskazuje na inne pozycje
książkowe, które mogą rozszerzać problematykę ujętą w niniejszej pracy, gdyż ta jest
na tyle szeroka i rozbudowana, że nie została w pełni zaprezentowana i wyczerpana
w tej książce.
Autor żywi przekonanie, że w przyszłości komputery nie zastąpią metod tradycyjnych, w tym analogowego przetwarzania dźwięku, ale będą w znacznym stopniu
towarzyszyły producentowi i realizatorowi dźwięku, stanowiąc istotną pomoc w dopełnieniu jego pracy. Ciągła i szybko postępująca komputeryzacja narzuca pewne
stopniowo wdrażane standardy, ale również tworzy nowe normy, które dopiero znajdą zastosowanie w pracy producenta i realizatora dźwięku.
Autor ma nadzieję, że książka ta przyczyni się do lepszego poznania mechanizmów wykorzystania i funkcjonowania komputera, instrumentów z nim związanych
w świecie produkcji muzycznej i przybliży go osobom, które być może niejednokrotnie traktują to narzędzie z pewną rezerwą.
Postęp technologiczny często oddziaływał na wybrane dziedziny muzyki – chociażby na fakt ciągłego doskonalenia metod i technik rejestracji dźwięku. Podobnie
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jest w tym przypadku – na komputer należy spojrzeć jak na nowoczesny instrument,
który w rękach wykwalifikowanego pod kątem informatycznym muzyka – człowieka
o artystycznej pasji, szerokich horyzontach i dużej wrażliwości – może stać się medium przybliżającym przeszłość, pozwalającym lepiej zrozumieć teraźniejszość
i wprowadzającym w przyszłość – gdyż instrument ten ma nieograniczone możliwości, na których drodze stanąć może jedynie nasza wyobraźnia.
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