הקדמה
בספרי ,׳המדריך המקיף ללימודי סאונד׳ ,ניסיתי להתמקד בהסברים על דרכי פעולתם של מעבדי
צליל ואפקטים ,כמו גם על השימוש שנעשה בהם בשלבי ההקלטה ,המיקס והמאסטרינג ,כך
שרובם המכריע של הסברים אלו יהיו רלוונטיים גם בעוד מספר שנים .מכיוון שכך ,נושא הפלאגינים
הספציפיים הקיימים בשוק לא קיבל את אותה התייחסות מעמיקה שקיבלו נושאים כמו טכניקות
מיקס והקלטה .עובדה היא שלאיכות הפלאגינים בהם תשתמשו בשלבי המיקס והמאסטרינג תהיה
השפעה מכרעת על איכות הצליל של עבודותיכם .בנוסף ,חברות רבות מציעות לנו מאות פלאגינים
של מעבדי צליל ואפקטים ,וכשיש היצע כה גדול ,קל מאוד לפספס מוצרים איכותיים ,ולנהור אחרי
השמות הגדולים ,אשר לא תמיד יספקו לנו את המוצרים האיכותיים ביותר .מסיבות אלו ,החלטתי
לכתוב סדרת מאמרים על הפלאגינים האיכותיים ביותר ,לטעמי ,הקיימים כיום בשוק .במאמרים
אלו לא אפליג בהסברים כיצד פועלים מעבדי צליל ואפקטים ,ולכן יתכן שאנשי סאונד מתחילים
יתקשו מעט בהבנתם .תוכלו למצוא הסברים אלו בחלק ג׳ של הספר  -׳מיקס ומאסטרינג׳.
הפלאגינים עליהם אכתוב בסדרת מאמרים זו משתייכים למשפחות הקומפרסורים ,יחידות ה,EQ-
הריוורבים והדיסטורשן )׳חימום׳ והעשרת צליל( .בכל מאמר אדרג מספר פלאגינים אשר לעניות
דעתי יהיו האיכותיים ביותר בתחומם ,ואסביר את יכולות עיבוד הצליל והאפקטורה שלהם ,ומדוע
אני מעדיף אותם .אנא הביאו בחשבון שקיים אלמנט של טעם אישי בבחירותיי ,ולכן ,ייתכן
שפלאגין אשר הרשים אותי באופן מיוחד ,כלל לא ימצא חן בעיניכם )ובאוזניכם(.

המדריך המקיף ללימודי סאונד נכתב במטרה להעניק לקורא ידע תיאורטי מעמיק בתחום מרתק
זה ,וחשוב מכך ,להעניק לו יכולת מעשית ,אשר תסייע לו בהיותו מוזיקאי ,טכנאי סאונד או מפיק
מוזיקלי ,מתחיל או מתקדם ,לשפר את איכות עבודתו לאין ערוך .הספר מתבסס על תכנית לימודי
הסאונד אותה פיתח אלון במהלך שנות עבודתו ב'מיוזיק' – בית ספר גבוה למוזיקה  -בו שימש,
במשך מספר שנים ,כמרכז תחום הסאונד וההפקה .במהלך שנות עבודתו בבית הספר ,הרכיב אלון
ובהמשך שיפר את תוכנית לימודי הסאונד ,בהשראת חוויות ותובנות ,אשר נבעו מהדרכת מאות
תלמידים .בנוסף לכך ,שנים רבות של עבודה מעשית בתחום ,מעבר לים ,כשלונדון ,בה חי  17שנים,
מהווה בסיס לפעילותו של אלון ,תרמו לעיצוב אופיו של ספר זה.
המדריך המקיף ללימודי סאונד מחולק לשלושה חלקים נפרדים אותם ניתן לרכוש בנפרד ,באתר
הספר – .www.soundz.co.il
חלק א' – 'יסודות בסאונד' – מיועד לכל הרמות ,כולל למתחילים.
חלק ב' – 'הקלטות' – מיועד לאנשים בעלי ידע בסיסי בתחום הסאונד או לאלו שקראו את החלק
הראשון' ,יסודות בסאונד'.
חלק ג' – 'מיקס ומאסטרינג' )כולל את חלק 'מעבדי צליל ואפקטים'(  -מיועד לאנשים בעלי ידע
בסיסי בתחום הסאונד או לאלו שקראו את החלק הראשון' ,יסודות בסאונד'.
אלון אדירי הינו טכנאי סאונד ומפיק מוזיקלי בעל נסיון בינלאומי עשיר.
בוגר )  ,SAE (School of Audio Engineeringבלונדון.
בין השנים  1988-1993שימש כטכנאי/מפיק הבית באולפן ההקלטות  ,Von'sבלונדון ,בו הקליטו
מיטב האומנים והלהקות האלטרנטיביות באותה תקופה.
בין השנים  1993-1998עבד לצידו של המפיק אדריאן שרווד כטכנאי/מפיק הבית של חברת
התקליטים שבבעלותו.On-U sound ,
בתקופה זו עבד עם אמנים כמו  The Cure ,Primal Screamו.Adamski-
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החל משנת  1995חבר בלהקת הדאב-רגאיי הג'מייקנית ,Dub Syndicate ,כקלידן ומתכנת.
במקביל לעבודתו כטכנאי סאונד ומפיק מוזיקלי ,הוציא אלון מספר אלבומים של מוזיקה מקורית
פרי עטו ,שהבולטים בהם  ,ERB – The Educational Research Bureauשיצא בחברת
התקליטים  Universalונמכר באלפי עותקים באירופה ,ולאחרונה האלבום ,They Call I Black
של הזמר גטו פריסט )ג'ונו ריאקטור ו.(Asian Dub Foundation-
בשנת  2004חזר אלון לישראל ,וב 2006-הצטרף לצוות המורים של מיוזיק ,כמרכז תחום הסאונד
וההפקה בבית הספר.

aladiri@gmail.com
© כל הזכויות שמורות למחבר.
אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני,
אופטי או מכני אחר ,כל חלק שהוא מהחומר הכלול בספר זה .שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר זה אסור בהחלט,
אלא ברשות מפורטת בכתב מהמחבר.

קומפרסורים ולימיטרים
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מאמר 1

קומפרסורים ולימיטרים  -פלאגינים
במאמרי הראשון בסדרה ,אתמקד בשני מכשירים אשר לדעת רבים יהיו בעלי ההשפעה הגדולה
ביותר על הצליל האופייני לז׳אנרים מוזיקליים רבים ,בעידן המודרני ,הלא הם הקומפרסור ו׳בן דודו
המופרע׳ ,הלימיטר )מולטי-באנד קומפרסורים ו De-essers-לא נכללים במאמר זה(.
לצורך הכנת מאמר זה  -מלבד הסתמכות על היכרותי רבת השנים עם קומפרסורים אנלוגיים
ווירטואליים  -בדקתי עשרות פלאגינים של קומפרסורים ולימיטרים ,כשהשוואות  A/Bרבות
נכללות בבדיקות אלו .במהלך בדיקותיי השתדלתי לשמור על ראש פתוח ,ולא להתפתות לעשות
את הטעות הנפוצה מכל ,קרי העדפתן של החברות הגדולות והמפורסמות על פני חברות קטנות
ופחות מוכרות.
להלן רשימה חלקית של יצרניות פלאגינים שנבדקו:
;112 dB; Klanghelm; Slate Digital; U-He; Softube; Cytomic; Elysia; Brainworx; UAD
Fabfilter; Waves; Native Instruments; Eventide; Sonnox; Sonalksis; Nomad Factory.
הקומפרסורים והלימיטרים עליהם אכתוב מופיעים בסדר עולה ,מהמקום התשיעי ועד למקום
הראשון .ובמקום התשיעי...
9. Klanghelm DC8C 2 - €20
www.klanghelm.com

׳קלאנגהלם׳ איננה בדיוק החברה המוכרת וה׳סקסית׳ ביותר בגזרת יצרניות הפלאגינים ,וסביר
להניח שמרבית קוראי מאמר זה כלל לא שמעו עליה .ובכל זאת ,מדי פעם צצה לה חברה חדשה
אשר נוקטת בגישה מרעננת ושונה מזו של מרבית החברות האחרות ,ועובדה זו כשלעצמה מצדיקה
לדעתי את בחינת מוצריה .קלאנגהלם מוציאה פלאגינים חינמיים בסיסיים למדי ,בכל הנוגע
לאפשרויות העריכה שלהם ,וגרסאות מתקדמות יותר ועתירות אפשרויות עריכה ,במחירים זעומים.
אין דמואים ,אין  manualsואין דילים .אבל אם כל הפלאגינים בעולם היו עולים  ,€20כנראה שלא
היה צורך בהם ...הגורם העיקרי ,בנוסף למחיר ,אשר הופך את הפלאגינים של החברה לאטרקטיביים
במיוחד הוא דווקא איכות הצליל שלהם ,ובמקרה של ה ,DC8C-גם אפשרויות העריכה הנרחבות
הקיימות בו ,ואי לכך ,הגמישות הרבה שהוא מציע .לא יהיה זה מפתיע ,אם כך ,לגלות שהDC8C -
הפך בשנים האחרונות לפריט חובה בכל אולפן ביתי ואולפן פרויקט.
קומפרסורים ולימיטרים
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ל DC8C-שני ממשקים .במצב  ,Easyאשר יתאים למשתמש המתחיל ,תמצאו את הכפתורים
הרגילים הקיימים בקומפרסור ממוצע :עוצמות כניסה ויציאה Attack, Ratio, Threshold ,ו-
 . Releaseמתחת לשעוני חיווי העוצמה של הפלאגין נמצאים ארבעה כפתורים ,אשר בעזרתם נוכל
לבחור באחד מארבעה דפוסי דחיסה לקומפרסור Punch, Snap, Smooth :ו .Crush-כפתור ה-
 Mixיאפשר ביצוע של  ,Parallel Compressionבערוץ עליו נפתח את הקומפרסור ,ללא צורך
בשליחתו לערוץ נוסף אשר יתנגן במקביל .כפתורי ה SC HPF -וה Ext-יאפשרו שליטה על פעולת
הקומפרסור באמצעות סיגנל חיצוני ) (Side Chain Compressionוהפעלת  HPFבתוואי הSide-
 , Chainאשר יקטין את עוצמת דחיסתם של התדרים הנמוכים של האות )במקרים רבים יכיל תחום
התדרים הנמוכים של האות כמות רבה יותר של אנרגיה ,ולכן יידחס באופן יחסי רב יותר מתחומי
תדרים אחרים( .אופציית ה OS-תאפשר עיבוד צליל בתדירות דגימה כפול ,(8xOversampling) 8
למניעת ) aliasingעיוות של הצליל הנוצר עקב עבודה בתדירות דגימה נמוכה( ודיסטורשן.
לחיצה על כפתור ה Expert-תשנה את ממשק הקומפרסור ,ותוסיף מספר כפתורים לממשק
הבסיסי .כפתורים אלו יוסיפו גמישות רבה לפעולת הקומפרסור ולסוג הדחיסה שנבקש לבצע,
תהיה זו שקופה ונקייה או חריפה ויצירתית .בין האופציות שתתווספנה נמצא יחידת Saturation
)עיוות עדין( אשר נוכל למקם לפני או אחרי מנגנון הנחתת העוצמה של הקומפרסור ,בחירה בין
פענוח העוצמה הרגעית ) (Peakשל האות הנכנס לבין פענוח העוצמה הממוצעת שלו ) ,(RMSוכל
מה שבין דרכי מדידה אלו ,אפשרות לשילוב של עיצוב ) Feed Forwardעיצוב מודרני של
קומפרסורים .ברירת המחדל של ה (DC8C -ו) Feedback-עיצוב קלאסי(Lookahead ,
 ,Oversamplingועוד אפשרויות עריכה רבות ומגוונות.
לסיכום ,מדובר באחד הפלאגינים העמוסים ביותר באפשרויות עריכה והגמישים ביותר ,אשר נשמע
מצוין ,ועולה כמו קפה ועוגה בסניפי ארומה...
ציון8/10 :
)8. Fabfilter Pro-C - $179 ($89 educational
www.fabfilter.com

 Fabfilterהיא חברה הולנדית אשר נוסדה בשנת  ,2002והפכה בשנים האחרונות לאחת החברות
המובילות בתחום ייצור הפלאגינים ,כשהיא מייצרת באופן סיסטמטי פלאגינים איכותיים ומודרניים,
עתירי אפשרויות עריכה ואיכות צליל ללא פשרות ,ולכן ,אין זה מפתיע ששניים ממוצריה נכנסו
לרשימה זו .אגב ,אם הייתי כולל קומפרסורים מולטי-באנד בבדיקות אלו ,סביר להניח שהProMB -
של החברה היה נכנס אף הוא לרשימה )לטעמי ,מדובר בקומפרסור המולטי-באנד הטוב ביותר
קומפרסורים ולימיטרים
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כיום( .ה Pro-C-הוא מסוג הקומפרסורים שלא מציעים רק איכות צליל גבוהה ,אלא גם גמישות
מרשימה ביותר באפשרויות העריכה שלו .מבחינה ויזואלית ,לשעוני החיווי של מעבדי הצליל של
 Fabfilterאין תחרות בשוק .מלבד חלון המאפשר לראות את עוצמות הכניסה והיציאה הרגעיות
) (Peak levelsשל האות ,ואת שיעור הנחתת העוצמה ) (Gain reductionשל הקומפרסור ,קיים
חלון נוסף בו נוכל לראות את ערכי ה Threshold ,Ratio-ו Knee-בהם אנו משתמשים .אבל
הבונוס החביב מכולם מגיע בדמות חלון שלישי ובו אנימציית  2Dהמאפשרת לחוות ויזואלית את
פעולת הדחיסה של הקומפרסור.
ב Pro-C-נוכל לבחור בין שלושה סוגי קומפרסיה Classic, Clean :ו .Opto-ה ,Clean-כפי
שניתן לתאר ,יציג קומפרסיה שקופה ,מינימום דיסטורשן ,עיצוב  Feed Forwardומצב Soft
 .kneeה Classic-יאפשר שימוש בקומפרסיית  Feedback׳אנלוגית׳ ,לסאונד אנלוגי חם ו׳צבוע׳
יותר ,בעוד שה Opto-ידמה את דפוס העבודה של קומפרסורים בעלי מנגנון אופטי  -הידועים
בזמן התגובה האיטי יחסית שלהם  -באופן לינארי למדי ,ובמצב  .Soft Kneeשלושת אופציות אלו
יעזרו לנו לדייק באופן דחיסת האות ,ובהחלט כדאי יהיה לעשות בהם שימוש.
כאשר נלחץ על כפתור בשם  ,Expertייפתח חלון חדש ,בו יימצאו אפשרויות עיבוד צליל בתצורת
 Mid-Sideוגישה לשמיעת תוואי ה Side-Chain-של הקומפרסור ,לשם כיוון הפילטרים הנמצאים
בו ) HPFו ,(LPF-ואשר בעזרתם נוכל לאזן את פעולת הדחיסה שלו בתחומי התדרים השונים .גם
כאן ,כמו ב ,Klanghelm-נוכל לבצע  Parallel Compressionבתוך הפלאגין.
ה Pro-C-יישמע נהדר .הוא יוכל לבצע דחיסה עדינה ,שקופה וטבעית ,כמו גם דחיסה החלטית,
צבעונית ובעלת ׳חום אנלוגי׳ ,ובשני המקרים יספק איכות צליל גבוהה ביותר.
בונבון נוסף ש Fabfilter-דאגה לספק לנו מגיע בדמות מדריך מפורט לפלאגין ,ובו הסברים
מרשימים כיצד קומפרסורים פועלים .אם אתם תלמידים או מורים למוזיקה ,תוכלו לרכוש את
הפלאגינים הבודדים ואת החבילות של החברה בהנחה של .50%
ציון8.5/10 :
7. Waves - Kramer Pie Compressor - $250
www.waves.com

במשך עשרות שנים ,ניסו טכנאי סאונד ׳לנקות׳ את הקלטותיהם
מרעשים אנלוגיים ומעיוות ,וכשסוף סוף הגיעו לארץ המובטחת ,אמרו:
אה) ...אני יכול להעיד על כך כמי ששרד את התקופה( .בד בבד עם
ההתפתחות הטכנולוגית בתחום המחשבים בשני העשורים האחרונים,
וכנראה לא מעט בעקבות כך ,התעוררה בקרב עושי המוזיקה ערגה לצליל
שמייצרים מכשירים אנלוגיים ישנים ,ויצרניות הפלאגינים שמחו לספק
את הסחורה ,ושחררו לשוק מאות הדמיות של ציוד אנלוגי ישן .ההדמיה
הראשונה בסדרת מאמרים זו היא פרי של שיתוף פעולה בין ,Waves
החברה הישראלית המצליחה ,לאדי קריימר ,המפיק האמריקאי האגדי
)ג'ימי הנדריקס ,ביטלס ,לד זפלין( .בשנות הששים ,אדי קריימר ,אשר
עבד באולפני אולימפיק ,בלונדון ,נהג להעביר את ההקלטות שביצע דרך
ה .Pye Compressor-לא יהיה זה מפתיע ,אם כך ,שקומפרסור Solid
) Stateטרנזיסטורי( זה יהיה בעל ניחוח סיקטיז-בריטי מובהק .כמו גם
מרבית הקומפרסורים מהתקופה ,הוא יכיל אפשרויות עריכה מוגבלות
יחסית לאלו הקיימות בקומפרסורים מודרניים ,והכפתורים בו יעברו
מערך אחד לאחר בשלבים )קליקים( .באופן אישי ,אינני מבין את
קומפרסורים ולימיטרים
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ההתעקשות של  Wavesוחברות אחרות על שחזור כה נאמן למקור של אפשרויות העריכה
המוגבלות אשר היו קיימות במכשירים האנלוגיים המקוריים .אם ניתן להוסיף גמישות בקביעת
ערכי הדחיסה של הקומפרסור מבלי להתפשר על איכות הסאונד שלו ,מדוע לא לעשות כך?
כבעל חבילת פלאגינים נרחבת של  ,Wavesיצא לי לעבוד עם מרבית הקומפרסורים שמייצרת
החברה .ה V-comp-תמיד יעשה את העבודה אם אתם רוצים להוסיף ׳סמאק׳ לתופי בס ובעיקר
לסניירים ,והאמולציות של ה) 1176-בעיקר ה (Bluey-וה Fairchild 660/670-נשמעות משכנעות
למדי ,אך עבורי ,הקומפרסור שמתבלט בין שלל הקומפרסורים שהוציאה החברה ,הוא דווקא ה-
 .Pieאולי זה משום שהצליל שלו נשמע אותנטי ובריטי כל כך ,או בגלל שהדחיסה שלו אינה שקופה
׳ומתנצלת׳ )בהחלט ניתן לשמוע אותו כשהוא נכנס לעבודה( ,או בגלל שהוא נשמע נהדר על תופים,
ובמיוחד על הגרופ שלהם )לא יתאים אם תעדיפו דחיסה בעלת  Attackסופר-מהיר( ,ועל ערוצי
שירה .בקיצור ,מדובר בקומפרסור עם כמויות בלתי נדלות של ׳אופי'.
כפי שציינתי ,אפשרויות העריכה של משתני הקומפרסור תהיינה מוגבלות למדי.
ארבעה כפתורים ישלטו על עוצמות יציאה) Decay Time ,של  1600 , 800 , 400 , 200 , 100ו-
 3200מילישניות( Ratio (1:1, 2:1, 3:1, 5:1, Limiting) ,ו .Threshold-שאר הפרמטרים יהיו
קבועים ,כולל ה .Attack-אליהם יתווספו כפתור להוספת ) Humרעש חשמלי( בתדירויות של
 50Hzו 60Hz-והרבה  , Hissאשר לטעמי די מיותר )אולי החברה רוצה לשווק לנו באותה הזדמנות
גם את אחד מה Denoisers -שלה ,(...ושעון  VUבעל בליסטיקה )מהירות תגובה( זהה לזו של
היחידה המקורית .מכיוון ששעון ה VU-יציג את סיכום עוצמות שני הערוצים ,בגרסה
הסטריאופונית של הפלאגין ,מחוגו יראה עוצמה גבוהה ב .6dB-בשל כך ,הוסיפו ׳בורג׳ וירטואלי
קטן מתחת לשעון העוצמה ,אשר בעזרתו נוכל לכייל את השעון להצגת עוצמות נמוכות יותר.
ציון8.5/10 :
6. Cytomic - The Glue - $99
www.cytomic.com

קיימים מספר קומפרסורים אנלוגיים אשר זוכים באופן תדיר יותר
מקומפרסורים אחרים לאמולציות דיגיטליות ,כשבמקומות הראשונים
מככבים ללא ספק ה ,LA-2A-האופטי ,וה ,1176-בעל מנגנון ה.FET-
קומפרסור אחר ,ייעודי במהותו ,אשר נושף בעורפם של השניים
שהוזכרו במשפט הקודם הנו הSSL 4000 Series Master Bus-
.Compressor
מדובר בקומפרסור  VCAהנמצא בקונסולות מסדרת  E) 4000ו (G -של
חברת  ,Solid State Logicאשר יהיה מחובר באופן קבוע אל ערוץ
המאסטר של הקונסולה .החברה טוענת שיותר אלבומי פלטינה )היה
פעם דבר כזה ...אלבומים שנמכרו במיליוני עותקים( מוקססו על ה-
 SSL 4000מאשר על כל שאר הקונסולות גם יחד ,וגם אם יכול להיות
שהם מגזימים מעט ,מדובר בקומפרסור בעל סאונד מוכר וייחודי ,אשר
תפקידו המקורי הוא דחיסתו של הערוץ הראשי של הקונסולה
ו׳הדבקתו׳ של המיקס Waves .הוציאה אמולציה לא רעה של
קומפרסור זה ,בעוד ש Universal Audio-שחררה את ה 4K-האיכותי
שלה ,אך הפלאגין המשכנע והאיכותי ביותר שייך ,איך לא ,לSSL-
עצמה ,עם ה.Duende Native Bus Compressor-

קומפרסורים ולימיטרים
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אל תוך הצפיפות הזאת ,ביחד עם כל השמות הגדולים ,נכנסה חברה אוסטרלית קטנה וצנועה בשם
 Cytomicעם גרסה משלה לקומפרסור הנחשק ,לה קראה ' .'The Glueמכיוון שלחברה אין הסכם
שיווק עם  ,SSLהמתכנת הראשי ובעל החברה ,אנדרו סימפר )מעצב פלאגינים עתיר ניסיון
ומוניטין( הרגיש חופשי לשנות מאפיינים מהדגם המקורי ולהוסיף פונקציות שלא היו קיימות בו,
מה שגורם ל The Glue-להיות ורסטילי וגמיש יותר מהמקור ,ועקב כך להישמע נפלא גם על כלים
בודדים וגרופים.
כפתור ה Ratio-יכיל את שלושת ערכי יחס הדחיסה המוכרים מהקומפרסור המקורי 4:1 , 2:1 :ו-
 .10:1לכפתור ה Attack-הוסיף סימפר זמן סופר-מהיר של  0.01מילישניות ,ולכפתור הRelease-
הוסיף שני זמנים נוספים ) 0.4ו 0.6-שניות( ,בעוד שה 0.3-המקורי הפך ל 0.2-שניות .עם זאת,
הדובדבנים שבקצפת באים בדמות כפתור  ,Mixשיאפשר ביצוע  ,Parallel Compressionכפתור
 Rangeאשר יגביל את עוצמת הדחיסה של הקומפרסור ,וכפתור  Peak Clipאשר יוסיף דיסטורשן
לצליל ,וכשנעשה בו שימוש עדין ביחד עם  ,Oversamplingעשוי להוסיף ׳חום׳ לצליל הדחוס
)היזהרו מעיוות מוגזם של האות( .לסיום ,בתוואי הסייד צ׳יין תמצאו  HPFמתון ,בעל הנחתה של
 6dBלאוקטבה ) ,(1Poleשיאפשר את הפחתת הדחיסה היחסית של הפלאגין בתחום התדרים
הנמוכים ,עד  ,2KHzואת חיבורו של סיגנל חיצוני אל הקומפרסור ) ,(External Side Chainאשר
יכתיב את אופן פעולתו.
רוחו של קומפרסור ה SSL-המקורי שורה בהחלט על  ,The Glueולמי שיצא לעבוד עם קונסולות
ה , Series 4000-הצליל שלו יישמע אמין ביותר ,אך אופציות העריכה שנוספו לפלאגין יהפכו אותו
לכלי ורסטילי ,אשר מלבד קומפרסיה שקופה על ה ,Master Bus-יישמע מצוין על גרופ התופים,
וגם על ערוצים בודדים .מהשוואות שערכתי בינו לבין קומפרסורים אחרים על תוף בס ,סנייר,
גיטרות ושירה The Glue ,הפגין גמישות מרשימה ואיכות צליל גבוהה בכל אחת מהמטלות אותן
התבקש לבצע ,בין אם מדובר בדחיסה עדינה ושקופה או ב Pumping -של האות )אם כי לאחרון
קיימות אופציות טבעיות טובות יותר(.
ציון8.5/10 :
)5. Slate Digital FG-X - 99$ (iLok
www.slatedigital.com
כאשר אנו עובדים In the

המחשב(,
)בתוך
box
נוכחותו של לימיטר איכותי
במחשבינו תהיה הכרחית
אם אנו רוצים להביא את
איכות הצליל ואת עוצמות
השמע של המוזיקה שלנו
לרמה של המוזיקה אותה
אנו שומעים בתחנות הרדיו
ובמועדונים .אחת העובדות
הידועות בשטח הסאונד היא
של
הדינאמי
שהטווח
המוזיקה ׳קוצץ׳ באופן
סיסטמטי במהלך שני העשורים האחרונים ,בעוד שעוצמת השמע גברה באופן משמעותי ,בתהליך
שזכה לכינוי ' . 'The Loudness Warלדעתי ,גם אם איננו אוהבים כיוון זה ,אנו חייבים להתחשב בו
כאשר אנו עובדים על מוזיקה מקורית .אחד האחראיים וסייען ראשי לתהליך זה הנו הלימיטר ,אשר
קומפרסורים ולימיטרים
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למרות היותו חוליה מרכזית ואחרונה בהחלט בתהליך המאסטרינג ,יוכל להיות שימושי לנו גם
בשלב המיקס.
בשנים האחרונות ,נעשתה התקדמות אדירה בתחום הלימיטרים מבוססי המחשב ,כשאיכותם -
ובכך אני מתכוון ליכולת שלהם לדחוס בקיצוניות אותות אודיו מורכבים במינימום עיוות  -הולכת
ומשתפרת .אם לפני כעשור ,הנחתת עוצמה של  ,5dBבשלב המאסטרינג ,על ידי פלאגין של לימיטר
הייתה גוררת ,במקרים רבים ,עיוות מורגש ו׳מריחה׳ של הצליל ,כיום יימצאו פלאגינים אשר
מסוגלים לבצע הנחתות גדולות בהרבה כמעט מבלי שנוכל להבחין בעיוותו של הצליל ,ומבלי
שיקהו או ימרחו אותו .מכיוון שהלימיטר יתבקש לעתים לבצע הנחתות עוצמה קיצוניות ומהירות
ביותר )הרי מדובר ב ,(Peak Limiter-יצטרכו יצרני פלאגינים אלו להיות יצירתיים במיוחד בתכנון
ובתכנות הלימיטר ,אם ברצונם ליצור מכשיר שקוף ככל הניתן ,אשר לא יפגע בפאנץ׳ ובחדות של
הצליל )במיוחד כאשר מדובר בצלילים בעלי  Attackמהיר ועשירים ב ,Transients-כמו אלו של
ערוצי התופים( .דוגמה מצוינת למכשיר כזה הוא ה .Slate Digital FG-X-סטיבן סלייט הוא מפיק,
טכנאי סאונד ,כותב שירים ואיש עסקים ממולח ,אקסצנטרי והיפר-אקטיבי ,אשר חבר למתכנת
מוכשר ביותר ,בשם פבריס גבריאל )האותיות  FGבשם הפלאגין הם ראשי התיבות של שמו( ,וביחד
יצרו השניים שורה של פלאגינים איכותיים במחירים שפויים.
ה FG-X-מורכב משלושה מכשירים שונים.Master Bus Compressor - FG Comp .1 :
 - FG Level . 2מקסימייזר )בריק-וול לימיטר עם עוצמת יציאה מקסימלית קבועה( בעל עיצוב
מקורי ,לו סטיבן ופבריס קוראים ).ITP (Intelligent Transient Preservation
 .3שעוני חיווי עוצמה ) RMS, Peakו.(VU-
ה FG Comp-נועד להישמע שקוף וחלק ביותר .הוא עוצב כדי לבצע דחיסה עדינה ,להגביר מעט
את העוצמה הממוצעת ו׳להדביק׳ את המיקס ,ועל כך מעיד שעון חיווי העוצמה שלו ,אשר מאפשר
לראות רק עד  6dBשל הנחתה ) 3dBבלבד כברירת מחדל( .האלגוריתם שלו משלב בין דפוסי
ההתנהגות של שני סוגי קומפרסורים ,אופטי ו ,VCA -ותפעולו פשוט ביותר .יימצאו בו ארבעה
כפתורים בסיסיים בלבד Attack, Ratio, Threshold :ו .Release-הסאונד של הFG Comp-
שקוף באופן יוצא מן הכלל ,ולכן טכנאי סאונד רבים ישתמשו בו כ Bus Compressor -עוד בשלב
המיקס .גם כאשר ידחס הקומפרסור בעדינות הוא יצליח ללכוד  Transientsבאופן כזה שיכין את
הקטע לדחיסה האולטימטיבית שיבצע בו הלימיטר.
אך עם כל הכבוד לקומפרסור )ויש כבוד ,(...ה FG Level -הוא המרכיב שעושה את ההבדל בפלאגין
זה .כבר אמרנו ש Limiting-עשוי להקהות ולעוות צלילים עשירים ב ,Peaks-כגון אלו שמפיקים
תופים וכלי הקשה .כדי לפתור בעיה זו ,הפגינו המתכנתים של החברה יצירתיות ומחשבה מחוץ
לקופסה .ראשית ,הם עיצבו אלגוריתם אשר מנתח  Peaksבאופן אינדיבידואלי ,ובונה מודלים
שונים ל Transients-של כלים כמו תוף בס ותוף סנייר ,לז׳אנרים מוזיקליים שונים .לאחר מכן הם
הוסיפו לפלאגין יחידת  Transientsאשר מורכבת משני כפתורים ,אחד שישפיע על תחום התדרים
הנמוכים של האות ושני שישפיע על תחום תדרי הביניים ) (Midשלו .יחידה זו תפצה על אבדן ה-
 Punchבעקבות השימוש בלימיטר .כפתור ה Lopunch-יעזור ׳להחיות׳ את תחום התדרים
הנמוכים ,וישפיע בעיקר על צליל תוף הבס ,בעוד שכפתור ה Detail -יתמקד בתחום תדרי ה,Mid-
ויעזור להחזיר חדות לצליליו של תוף הסנייר .אני חייב לציין שגישה מקורית זו עובדת באופן יוצא
מן הכלל ,מה שהופך את ה ,FG-X-לטעמי ,ל Brick Wall Limiter-מבוסס המחשב הטוב ביותר
בשוק ,לסוגי מוזיקה מסוימים )רוק על כל סוגיו וגווניו ,מוזיקה אורבנית ,כגון היפ הופ ,ועוד(.
ציון9/10 :
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)4. Softube Tube-tech CL1B - $329 (UAD - $299
www.softube.com
)www.uaudio.com (UAD

אתחיל בגילוי נאות :הרומן שלי עם ה) Tube-tech CL1B-האנלוגי( נמשך כבר מעל עשרים שנה.
הקומפרסור האנלוגי בעל המנגנון האופטי היווה חוליה מרכזית באולפן ההקלטות של חברת
התקליטים הבריטית  ,On-U Soundבו עבדתי במשך למעלה מחמש שנים ,בשנות התשעים .חלק
גדול מההקלטות שביצענו שם עברו דרך קומפרסור אנלוגי ,בזמן ההקלטה .זאת הייתה הדרך
הטובה ביותר להבטיח שצלילם של מכשירים אנלוגיים יקרים יבואו לידי ביטוי במספר רב ככל
הניתן של ערוצים ,ולהקליט אותות בעוצמה גבוהה ,כשבעולם ההקלטות האנלוגיות פרוש הדבר
היה הקלטה נקייה יותר מרעשים .מבין ארסנל הקומפרסורים האנלוגיים שנמצאו באולפן ,זה שאליו
התחברתי יותר מכל היה ה ,Tube-tech CL1B-ומהר מאוד הוא הפך לבחירה ראשונה שלי
לדחיסת ערוצי בס ,גיטרות ,ובעיקר ערוצי שירה .את הסאונד של ה CL1B-ניתן להגדיר כ׳חלק׳
וטבעי ,כמעט ללא תחרות ,כשגם הנחתות עוצמה של  10dBתשמענה חלקות להפליא ,ובו זמנית
הוא יוסיף חום לאות שיידחס על ידו.
המכשיר האנלוגי ,אשר יצא לשוק ב ,1987-כמו גם הפלאגין שלו ,מציגים מלבד דחיסה שקופה
יותר ממרבית הקומפרסורים האופטיים ,ובמיוחד מה LA-2A-האגדי ,גם גמישות מרשימה בכיוון
משתני הקומפרסיה .כפתורי ) Ratio, Thresholdביחס של בין  2:1ל (10:1-ו,Make up gain-
יאכלסו את השורה העליונה של משתני הקומפרסור ,אבל השוני הגדול מהקומפרסורים האופטיים
הקלאסיים יתבטא דווקא באפשרויות הקיימות בכיוון זמני ה Attack-וה Release-של ה.CL1B -
זמני ה Attack-שלו יתחילו מחצי מילישנייה )!( ויגיעו ל 300-מילישניות ,בעוד שזמני הRelease-
ישתרעו מחמישים מילישניות ועד עשר שניות .מתג אשר יימצא לימינם של כפתורי הAttack-
וה Release-יאפשר בחירה בין כיוון ידני של משתנים אלו ) (Manualלבין זמנים קבועים )(Fixed
של מילי-שנייה אחת ל Attack-ו 50-מילישניות ל .Release-המצב השלישי של מתג זה ייקרא
 ,Fix/Manוהוא יאפשר שילוב בין שני המצבים האחרים .במצב זה ,ה Attack -יהיה קבוע על מילי-
שנייה אחת ,אך ה Release-ישתנה בהתאם לאורכו ולמורכבותו של האות הנדחס .כאשר נמצא
במצב  ,Fix/Manכיוון כפתורי ה Attack-וה Release-ישפיע על עקומת ה Release-של
הקומפרסור ,וייצר תגובה שונה ומעניינת עם כל שינוי .אופציית  Side Chain Insertתימצא אף
היא בקומפרסור.
עם נתוני פתיחה כאלו ,אתם יכולים לתאר לעצמכם את התרגשותי כאשר שמעתי ש,Softube-
חברת הפלאגינים השוודית המוערכת ,פיתחה בשיתוף עם  Tube-techהדנית פלאגין של
קומפרסור נפלא זה .בנוסף לכך ,כל המבקרים והמגזינים המקצועיים היללו את הפלאגין כאמולציה
המדויקת ביותר למכשיר אנלוגי שנוצרה אי פעם .אז ככה ...כמישהו שמכיר את המכשיר האנלוגי
באופן אינטימי למדי ,יכולתי לחוש שוני מסוים בתגובת הפלאגין לצלילם של כלים מסוימים ,בעיקר
כאשר היה מדובר בערוצי תופים )ובמיוחד בתוף הסנייר( ,אך אלה היו יותר בגדר של ניואנסים
מאשר איזשהו שוני מהותי ,כשרוחו וגוון הצליל של המכשיר המקורי שורים על כל סיבית של
קומפרסורים ולימיטרים
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האלגוריתם של הפלאגין .בונוס נחמד לפלאגין מגיע בדמות סדרת המלצות לכיוון משתני
הקומפרסור על כלי נגינה שונים ,אותה תמצאו ב Manual-שלו.
החדשות הטובות שמגיעות מגזרת  ,Softubeבחודש האחרון ,הן שהחברה אינה דורשת יותר ILok
פיזי לרכישת הפלאגינים או להורדת הדמואים שלה ,אלא מסתפקת בחשבון  ILokפעיל ,אשר ניתן

לפתוח בקלות דרך האינטרנט.
הפלאגין זמין גם לבעלי חומרת  .UADהביקורת היחידה שיש לי על  Softubeבנוגע לפלאגין זה
היא בנוגע למחירו הגבוה  .$329 -זה נכון שעל איכות משלמים ,אך יחס של מעל  10%ממחיר
המכשיר האנלוגי נראה לי קצת ׳גרידי׳.
ציון9/10 :
)3. Fabfilter Pro-L - 199$ (99.50$ educational
www.fabfilter.com

העובדה שה Pro-L-הוא הלימיטר
השני שמופיע ברשימה זו מעידה
על החשיבות שיש למכשיר זה,
היום יותר מתמיד ,על איכות הצליל
של התוצרים הסופיים שלנו.
העובדה שזהו הפלאגין השני
ברשימה של חברת Fabfilter
מעידה על החיבה שיש לי לחברה
ולמוצריה .בסקירה של הSlate-
 ,Digital FG-Xכתבתי שלטעמי
מדובר בלימיטר הטוב ביותר בשוק
לז׳אנרים מוזיקליים מסוימים .אם
כך הדבר ,כיצד ה Pro-L-מקדים
אותו ברשימה? ובכן ,התשובה לכך טמונה בשני גורמים בהם כל הפלאגינים של Fabfilter
מצטיינים ,גמישות ו-ורסאטיליות .איכות הצליל של ה Pro-L-מרשימה בכל קנה מידה .מדובר
בלימיטר שמסוגל לדחוס אותות מורכבים של מיקסים במעל  7dBבאופן כמעט שקוף לחלוטין ,ללא
עיוות מורגש ,וגם כשהעיוות יתחיל להיות מורגש ,הוא לרוב יוסיף דבק למיקס ולא יגרע מחוויית
ההאזנה .הפלאגין מכיל סדרה של פריסטים בהם נוכל להיעזר כדי לדייק בביצוע המטלות שנבקש
מהלימיטר לבצע ,ואשר שימוש בהם יהווה נקודת התחלה טובה.
אופציות העריכה המרובות שתהיינה קיימות בפלאגין תאפשרנה עשיית שימוש נרחב בו גם בשלב
המיקס.
המחוון ) (Sliderהראשי בפלאגין נקרא  ,Gainוהוא יקבע את עוצמת הדחיסה של הלימיטר ,ואי
לכך את כמות הגברת עוצמתו הממוצעת ) (Loudnessשל האות.
ברצועה שתיפתח כאשר נלחץ על המילה  ,Advancedושבה יימצאו מספר כפתורי שליטה של ה-
 , Pro-Lנמצא חלון שבו ניתן לבחור בין אלגוריתמים של ארבעה סגנונות לימיטינגTransparent :
)שקוף() Punchy ,הנוכח והמורגש ביותר ,ולכן יתאים לדחיסת ערוצי שירה ,בסים וכד׳ ,בשלב
המיקס() Dynamic ,נועד לשמר את הפאנץ׳ והחדות של מיקסים ,ולכן יתאים בעיקר למוזיקת רוק,
היפ הופ וכד׳( ,ו) Allround-האלגוריתם ה׳בטוח׳ ביותר ,אשר יספק מינימום עיוות ויתאים לכל
סוגי המוזיקה ,ולכל מטלה( .כפתור ה Lookahead-יאפשר פענוח מקדים של עוצמת האות ואת
הכנת הלימיטר לפעולת הדחיסה ,ואי לכך יעזור ללכוד  ,Transientsמה שיגרום לפחות דיסטורשן,
קומפרסורים ולימיטרים
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אך גם לעוצמות שמע נמוכות יותר .לארבעת הכפתורים הבאים תהיה משמעות רבה בכיוון משתני
הלימיטר .כפתורי ה Attack-וה Release-מתייחסים שניהם לשלב ה Release-של הלימיטר
)מבולבלים?( .הם יקבעו כמה מהר שלב ה Release -ייכנס לפעולה ואת מהירות שחרור הדחיסה
של הלימיטר .בגדול ,זמני  Attackקצרים יאפשרו לשלב ה Release-להתחיל מוקדם יותר ,בעוד
שזמני  Releaseארוכים יגרמו ללימיטינג להיות מורגש יותר .שני הכפתורים האחרונים ברצועת ה-
 Advancedיקבעו את מידת הקישור ) (Linkingבין שני הערוצים של הלימיטר ,בכל הנוגע
לדחיסתו של המיקס הסטריאופוני .לרוב ,נעדיף שדחיסתם של שני ערוצי האות הסטריאופוני
תהיה זהה לחלוטין ,כדי לא לשנות את תמונת הסטריאו של המיקס שלא במתכוון ,אולם במקרים
מסוימים ,כמו למשל כאשר יימצאו  Transient Peaksעל ערוץ אחד בלבד ,ניתן יהיה ללכוד אותם
על הערוץ עליו יימצאו מבלי כמעט שנוכל לשמוע את אפקט הדחיסה .כפתור ה Transient -יקבע
את מידת ה Linking-בין שני ערוצי הלימיטר בדחיסת שלב ה Transient -של האות הסטריאופוני
)עדיף לכוון כפתור זה לפחות ממאה אחוז( ,בעוד שכפתור ה Release-יקבע את מידת הLinking-
של שלב זה )עדיף להתחיל כשכפתור זה מכוון למאה אחוז(.
אופציות נוספות אשר תימצאנה ב:Pro-L-
4xOversampling

הנמכה של עוצמת היציאה של הלימיטר בעוצמה זהה לעוצמת כפתור ה Gain-של

המכשיר ,כך שלא נשמע הגברה של האות כאשר אנו מכוונים את כמות הדחיסה שלו.
ה Pro-L-הוא בעצם מקסימייזר .המקסימייזר הנו לימיטר אשר מגביל את עוצמת היציאה
של האות הדחוס לעוצמה שאנו נכתיב לו .מכיוון שכך ,שימוש בכפתור ה Gain-יגרום
להגברת עוצמות השמע של האות ,מה שיפריע לנו לקבל תמונה צלילית ברורה של אפקט
הדחיסה.
לחיצה על כפתור  ispתאפשר לנו לראות את העוצמה הרגעית 'האמיתית' של האות ,כאשר

זה יומר לאות אנלוגי על ידי ) DACממיר דיגיטאלי לאנלוגי( .פעולה זו תעזור לנו להימנע מ-
 Clippingשל האות כאשר ננגנו דרך ממירי  ,DAאשר יימצאו בנגני מדיה.
מבחינה ויזואלית ,הפלאגין יספק את כל מה שאנו מצפים ממוצר של  .Fabfilterשעוני חיווי של
עוצמות רגעיות ,עוצמות  RMSושיעור הנחתת עוצמה ) .(Peakבנוסף ,יימצא חלון ובו אנימציית
 2Dהמאפשרת לחוות ויזואלית את פעולת הלימיטר.
לסיכום ,מדובר בלימיטר ,אשר מלבד איכות הצליל הגבוהה ביותר שלו ,יספק לנו גמישות נפלאה,
מה שהופך אותו למכשיר חובה בכל אולפן ,ביתי או מקצועי.
ציון9.5/10 :
2. Elysia Mpressor - $199
)www.uaudio.com (UAD
www.plugin-alliance.com
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לפני מספר שנים קראתי כתבה על החבר׳ה מ ,Elysia-ועל המכשירים האנלוגיים החדשים
שהוציאו באותה תקופה .המוטו שלהם היה להתמקד בייצור מספר מצומצם של דגמי מכשירים
קצה עליון ,ואכן ,אנשי החברה לא חסכו במאום ,בתכנון או בביצוע ,כשהתוצאה הייתה מכשירים
בעלי איכות צליל נפלאה ,אך במחירים מרקיעי שחקים )ה Alpha Compressor -עולה גם היום
מעל  .( $10,000האלפא היה המכשיר הראשון שהחברה הוציאה ,והוא יצא לשוק בבום ,כשהוא
מקבל ביקורות נלהבות מכל עבר )אלו שלא יכלו לממן את רכישת המכשיר היו חייבים להסתפק
בקריאת הביקורות( .לאחר יציאת האלפא ,פנו אנשים רבים אל אנשי החברה בבקשה לייצר גרסה
קומפקטית וזולה יותר של הקומפרסור היקר והנחשק ,ואלו נענו לאתגר והחלו לעבוד על מכשיר
חדש ,לו קראו ' . 'Mpressorאולם ,כמו בכל סיפור טוב ,במהלך העבודה על הקומפרסור החדש,
קיבלה העלילה תפנית ,והיא התרחקה יותר ויותר מהרעיון המקורי ,שהיה להזכירכם ליצור ׳מיני
אלפא׳ ,ומכשיר חדש לחלוטין נוצר .הרעיון העדכני היה ליצור קומפרסור אשר יאתגר את הגישה
הקונבנציונלית לגבי קומפרסיה ,כפי שאנו מכירים אותה.
לשם כך ,הוכנסו ל Mpressor-מאפיינים וכפתורים אשר לא היו קיימים בקומפרסורים אחרים
)והועתקו מאז על ידי חברות אחרות(:
) ( 1לימיטר בתוואי הסייד צ׳יין ,אשר יגביל את עוצמת הדחיסה המרבית שהקומפרסור יבצע .כך
נוכל לשמר חלק מהדינמיקה של האות הנדחס וליצור אפקטים מעניינים.Negative Ratio ( 2 ) .
יחס שלילי יגרום לקומפרסור להנמיך את עוצמת האות מתחת לעוצמת ה Threshold-שלו,
כאשר הוא יפעל .אני משאיר לדמיונכם מה ניתן לעשות עם יכולת זו) Auto Attack (3) ...על משקל
 .(Auto Releaseכפתור  Attackרגיל ׳מחוזק׳ בכפתור נוסף ,בשם  ,Auto Fastאשר יעזור לנו
ללכוד  Transientsטוב יותר מכל קומפרסור אחר בו השתמשתי (4) .כפתור ה Anti Log-יהפוך
את דפוס ההתנהגות של הקומפרסור ,כשזה ישחרר את דחיסתו .קומפרסורים נוטים לקצר את זמן
ה Release-שלהם ככל שהם מתקרבים בחזרה למצב של אי דחיסה .לחיצה על כפתור זה תגרום
להארכתו של זמן השחרור ,ותעזור ליצור את אפקט ה Pumping -השנוא או האהוב ,תלוי את מי
שואלים (5) ...פילטר מצוין שנקרא  .Niveau Filterיזכיר בדפוס פעולתו  .Tilt shelving Filterזהו
פילטר אשר יגביר את כל התדירויות שמעל תדירות נבחרת ,ובו בעת ינמיך את כל התדירויות
שמתחתיה ,באותה עוצמה ,ולהיפך כמובן (6) .כפתור ה Gain-יאפשר הוספת דיסטורשן עדין
ומוזיקלי לאות הדחוס.
בדרך כלל ,לפני שאני רוכש פלאגין חדש ,אני מוריד את הדמו שלו ,עובד אתו מספר ימים ,ורק
לאחר מכן אני מחליט אם לרכוש אותו או לא .במקרה של ה ,Mpressor -לקח לי בדיוק  15דקות
להחליט )והעובדה שהוא היה במבצע ועלה  $89בלבד היתה בונוס נחמד(.
לסיכום ,ה Mpressor-מסוגל לבצע דחיסה עדינה ושקופה באיכות צליל מרשימה ,אך מבחינתי,
הוא נמצא במיטבו דווקא כאשר מתחילים ׳להשתולל׳ אתו ולהשתמש בו כאפקט .בשנים
האחרונות ,החברות המייצרות פלאגינים מחזרו מאות פעמים קומפרסורים אנלוגיים קלאסיים ,ולכן,
למרות שהאמולציות נעשות יותר ויותר אמינות ,קשה להתרגש מהן .עם זאת ,מדי פעם מבליח
איזשהו מכשיר ששובר את הכללים ומצליח לרגש .כזה היה ה Distressor -המצוין של Empirical
 .Labsה Mpressor-נכנס לדעתי לרשימה מצומצמת זו.
ציון9.5/10 :
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1. U-He Presswerk - $129
www.u-he.com

שימו בקומפרסור מספר פילטרים ויחידת  Saturationנהדרת ,הוסיפו אלגוריתמים של כמעט כל
קומפרסור קלאסי שיצא בששים השנים האחרונות ,תבלו באפשרויות עיבוד צליל כמעט אינסופיות
)כולל ,בין היתר ,עיבוד צליל בתצורת  ,Mid-Sideשליטה על הלינאריות של תגובת הקומפרסור,
 Lookahead, Parallel Compressionו ,(Oversampling-והרי לכם הקומפרסור הגמיש
והמרשים ביותר שיצא לשוק בשנים האחרונות.
כאשר בדקתי את ה Presswerk-לראשונה והתוודעתי למהותו וליכולותיו ,עלתה בראשי השאלה
מדוע אף אחת מיצרניות הפלאגינים הגדולות לא מוציאות לשוק קומפרסור כזה .הרי ודאי אין זה
מסובך מדי עבורם לקחת ארבעה-חמישה פלאגינים של קומפרסורים אנלוגיים קלסיים ,ולשלבם
לפלאגין 'מפלצתי' אחד .כנראה שאם מישהו מחברות אלו היה מגיב לשאלה זו בכנות ,הוא היה
אומר :מדוע שנמכור פלאגין אחד במחיר מסוים ,כאשר אנו יכולים למכור אותו כחמישה פלאגינים
שונים במחיר גבוה פי כמה?
למרות גמישותו הנפלאה ,ושימת הלב המרשימה של מתכנתיו לפרטים הקטנים ביותר ,ה-
 Presswerkלא היה מגיע לראש רשימה זו אלמלא היה מתעלה בשתי נקודות קריטיות :איכות
צליל ומחיר .מדובר פה בפסטיבל של קומפרסיה אנלוגית משובחת ביותר .בעזרת אופציות העריכה
שלו ,קומפרסור זה יישמע נפלא ,בין אם נעדיף דחיסה שקופה ונעימה או דחיסה קיצוניתPumping ,
או .Smashing
כשמדובר בקומפרסור עתיר אפשרויות עריכה וכפתורים ,תישאל תמיד השאלה אם הוא מתאים גם
למשתמש המתחיל .כנראה שהממשק הראשי של הפלאגין יהיה טיפה יותר מדי למישהו שאינו
שולט לגמרי ברזי הקומפרסיה ,אך  U-Heבאה לעזרתנו גם הפעם כשהוסיפה לפלאגין ששה
ממשקים ,פשוטים יותר להבנה ולתכנות ,שהותאמו במיוחד לכלי נגינה ולמצבי עבודה שונים:
תופים ,שירות ,M/S ,מצב שנקרא  ,Easyלימיטר ו.Bus-
להלן רשימה חלקית של אפשרויות העריכה הקיימות בפלאגין )על אפשרויות העריכה הרגילות,
כגון  Threshold, Ratioוכד׳ ,אדלג( (1) :שלושה כפתורים המאפשרים לעבור בין מצבי העבודה
) Feed Forwardהדרך בה מעוצבים מרבית הקומפרסורים המודרנים() Feedback ,עיצוב קלאסי
קומפרסורים ולימיטרים
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ישן( ,ושילוב של השניים ) , (Intכשבאחרון הפלאגין ׳בוחר׳ באיזה עיצוב לעבוד בהתאם למאפייני
האות העובר דרכו Unlink, Link ( 2) .וקישור חלקי בדחיסת שני הערוצים של אות סטריאופוני.
) (3עיבוד צליל בתצורת  (4) .Mid-Sideכפתור מיקס בין אות נקי ואות מקומפרס יאפשר Parallel
 Compressionעל הערוץ עצמו (5) .כפתור ליניאריות אשר יאפשר שחזור דפוסי התנהגות של
מנגנוני קומפרסורים שונים (6) .יחידת ) Saturationדיסטורשן עדין( מתוחכמת ,אשר נוכל למקם
לפני או אחרי מנגנון הנחתת העוצמה של הקומפרסור ,ולקשור את מידת העיוות שזו תייצר בכמות
הדחיסה HPF ( 7) .ו LPF-בתוואי הסייד צ׳יין יאפשרו את הפחתת עוצמת הדחיסה של תחומי
התדרים הנמוכים והגבוהים של האות ביחס לשאר התדרים (8) .כפתור האזנה לתוואי הסייד צ׳יין,
לשם כיוון הפילטרים שהוזכרו במשפט הקודם (9) .כפתור ) DPR (Dual Phase Rotatorיתקן
בעיות של ׳מריחת׳ צליל הנובעות כתוצאה מתגובת פאזה (10) .כפתור  Expandיאפשר ליצור
אפקט של  ,Downward Expenssionוביחס דחיסה גבוה ,של  .Noise Gateועוד ועוד ועוד...
בנוסף ל manual-מפורט וברור ,תמצאו ב Presswerk-שלל של פריסטים איכותיים ,אשר יחולקו
לקבוצות כלים ולמטרות שונות ,כשבתיקייה הנקראת  Vintageיימצאו פריסטים עם הדמיות של
קומפרסורים אנלוגיים רבים )  dBX 160, API 2500, SSL 4000G, Fairchild 670, LA2A, 1176ו-
 . (Vari-Muחלק מהדמיות אלה תישמענה מדויקות יותר מאחרות ,אך כולן תישמענה נהדר,
והאותנטיות של הצליל האנלוגי תשתקף בכל אחת מהן.
לסיכום ,עם נתונים כאלה ,איכות צליל נפלאה ומחיר שווה לכל נפש ,במיוחד אם מביאים בחשבון
את התמורה ,אני משוכנע שקומפרסור זה ,אשר יצא לשוק לפני קצת למעלה מחצי שנה בלבד,
יהפוך במהרה לפריט חובה בכל אולפן ביתי ומקצועי .מושלם? אם לא ,אז קרוב מאוד לשלמות...
ציון10/10 :
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