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 Blackשל
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.
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מאמר 4

דיסטורשן ,דיליי ו'שאר ירקות' – פלאגינים
בעקבות שלושת המאמרים הקודמים ,אשר עסקו בכלי העבודה העיקריים שישמשו אותנו בשלבי
המיקס והמאסטרינג :קומפרסורים ,יחידות  EQוריוורבים ,מגיע המאמר הרביעי והאחרון בסדרת
הפלאגינים ,שיעסוק ב׳גיבורים הלא מושרים׳ של תחום זה .אלו שיוסיפו את התבלינים ההכרחיים
למיקסים שלנו ויגרמו להם להישמע מרשימים ומיוחדים .במאמר זה ,אסקור פלאגינים פחות
שגרתיים ,ממחממי צליל ודיסטורשנים למיניהם ,דרך מכשירי דיליי מיוחדים ועד לכלי עזר
שימושיים אחרים .סדר הופעתם של הפלאגינים במאמר לא ישקף דירוג איכות כלשהו .יהיה זה
בלתי אפשרי לנסות ולהשוות איכויות בין מכשירים כה שונים במהותם.
אחד-עשר הפלאגינים המסוקרים במאמר מחולקים לשלוש קבוצות :מחממי צליל ודיסטורשן
) ,(1-5מכשירי דיליי ) ,(6-8ו״שאר ירקות״ ).(9-11

מחממי צליל ודיסטורשן
1. U-He Satin - $129
www.u-he.com

עד לתחילת שנות השבעים של
המאה הקודמת ,הדרך היחידה
ליצור את אפקט הDelay-
ואפקטים אחרים ,כמו קורוס
באמצעות
הייתה
ופלנג׳ר,
אנלוגיים
הקלטה
מכשירי
שהשתמשו בסרט מגנטי לשם
אגירת אות האודיו וניגנו אותו
בהשהיה מסוימת .המרחק הפיזי
בין ראש ההקלטה לראש
ההשמעה של המכשיר הוא זה
שיצר את ההשהיה בהשמעת
האות המוקלט .שימוש בשני
אנלוגיים
הקלטה
מכשירי
מסונכרנים אפשר ליצור אפקטים
כמו קורוס ופלנג׳ר .זאת עקב
השוני במהירות העבודה של
מנועי מכשירי הקלטה אנלוגיים.
מתחילת שנות החמישים ועד לשנות השמונים ,הדרך היחידה להקליט את אות האודיו הייתה אף
היא באמצעות מכשירי הקלטה אנלוגיים וסרטים מגנטיים .שיטת ההקלטה האנלוגית לא הייתה
חפה מבעיות וממגבלות ,ומכשירי הקלטה וקונסולות בגודל של מטוסים קטנים היוו פריטים
הכרחיים בכל אולפן הקלטות איכותי .עם זאת ,מכשירי ההקלטה האנלוגיים )האיכותיים שבהם(
התברכו גם במספר ׳סגולות׳ אשר הפכו אותם לאהובים על טכנאי סאונד ,מפיקים ומוזיקאים כאחד,
כך שגם כיום ,בעידן הדיגיטלי ,רבים מאלו יעדיפו את הצליל שמייצרת הקלטה אנלוגית על פני
דיסטורשן ,דיליי ושאר ירקות
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הצליל שמייצרת הקלטה דיגיטלית .מדובר בעיקר בעיוות העדין שמייצר מכשיר ההקלטה האנלוגי
בזמן המרת האות החשמלי לשטף מגנטי ואגירתו על גבי סרט ההקלטה .תוצרי לוואי אהובים
שמייצרים מכשירי הקלטות אנלוגיים כוללים קומפרסיה עדינה )בעיקר בתחום התדרים הגבוהים(,
אשר נשמעת ׳טבעית׳ יותר מקומפרסיה שמייצרים מכשירים חשמליים ,׳החלקתם׳ של
 ,Transientsו Saturation-אשר יניב צליל ׳חם׳ והדוק של תחום התדרים הנמוכים.
חברת  U-heהנה חברה גרמנית המתמחה בייצור פלאגינים שמשחזרים מכשירים אנלוגיים
איכותיים ,כשבין אלו נוכל למצוא סינטסייזרים כמו ה Zebra-הקלסי בעל הצלילים הנפלאים,
ה Diva-וה Hive-המצוינים ,ומעבדי צליל ׳אנלוגיים׳ כמו ה ,Presswerk -אשר הגיע למקום
הראשון במאמרי על קומפרסורים ,וה Uhbik-המגוון .אל אלו מצטרף ה.Satin-
ה Satin-מדמה את הצליל שמייצרים מכשירי הקלטה אנלוגיים שונים ,ומאפשר בנוסף ליצור שני
אפקטים אשר יוצרו בעבר בעזרת מכשירים אלו :דיליי ) (Tape Delayופלנג׳ר ,והוא עושה זאת
באופן מרשים ביותר.
הפלאגין מורכב משלושה פנלים .בחלקו העליון של הפנל העליון נמצא ה ,Control Bar-בו נוכל
לבחור ב Preset-מבין עשרות הפריסטים המצוינים שמגיעים עם הפלאגין ,לשמור פריסטים שלנו,
וללכת צעד קדימה או אחורה בעריכת המשתנים באמצעות כפתורי ה .Undo/Redo -מתחת
ל Control Bar-נוכל למצוא שני כפתורים גדולים :האחד לכיוון עוצמת הכניסה של הפלאגין
והשני לכיוון עוצמת היציאה שלו .כפתורים אלו ,מלבד להגביר ולהנמיך עוצמות ,יוסיפו לצליליו של
אות האודיו שיעבור דרך ה Satin-מאפיינים מסוימים הלקוחים ממכשירי הקלטה אנלוגיים .בין
תוצרי הלוואי של הגברת עוצמת האות בעזרת כפתורים אלו נוכל למצוא את עיוותו העדין
) (Soft Clippingשל האות ,השפעה על ה Transients-ועל תחום התדרים הגבוהים שלו ,ושינוי
רוחב תמונת הסטריאו של צלילים סטראופוניים .למי שאינו מכיר את הצליל הטיפוסי של מכשירי
הקלטה אנלוגיים ,אל תצפו לשינויים מאוד גדולים בסאונד כתוצאה משינוי הפרמטרים השונים של
הפלאגין .השינויים במקרים רבים יהיו עדינים ,ויכולת המאזין להבחין בהם תהיה תלויה באימון
עצמי וברכישת ניסיון בעבודה עם מכשירים מסוג זה .עם זאת ,האפקט המצטבר של שימוש
ב Satin-על מספר ערוצים יהיה מורגש למרבית המשתמשים ויתבטא בחום ו׳דבק׳ שיתווספו
למיקס.
עוד יימצאו בפנל זה .1 :כפתור  - Make upלהנמכת עוצמת היציאה של הפלאגין במקביל להגברת
עוצמת הכניסה שלו .2 .כפתור  Tapeבעל שני מצבי עבודה  Modern -ו ,Vintage-אשר יחליפו
בין מכשירי הקלטה אנלוגיים שונים ,כשבמצב  Vintageייכנס הפלאגין לדיסטורשן מוקדם יותר
מאשר במצב  ,Modernוינמיך את נוכחותם של התדרים הגבוהים בצליל המעובד .3 .כפתור Soft
 ,Clipאשר יפעיל לימיטר עדין על האות כאשר עצמתו של זה תתקרב ל ,0dBFS-פעולה שתאפשר
מעבר חלק מעוצמות עבודה רגילות ל.Clipping-
בקצהו העליון של הפנל האמצעי יימצא חלון בו נוכל לבחור בין אחד משלושת המכשירים
האנלוגיים שפלאגין זה אמור לשחזר :מכשיר הקלטה שמשתמש בסרט מגנטי ) ,(Studioדיליי
ופלנג׳ר.
במצב  ,Studioיופיע בפנל האמצעי כפתור ה ,Speed ips-שיאפשר את שינוי מהירות סיבוב סרט
ההקלטה )נמדד באינצ׳ים לשנייה( בין  1.8ipsל ,30ips-כשמהירות גבוהה תניב איכות צליל גבוהה
וסאונד הדוק ומפורט יותר )בעיקר בתחום התדרים הגבוהים( מאשר מהירות נמוכה .כפתור בשם
 pre emphasisישנה את היענות התדר של המכשיר וישפיע בעיקר על תחום התדרים הגבוהים
של האות .בפנל זה יימצאו שמונה גרופים ,אשר נוכל לשייך אל כל אחד מהם מספר פלאגינים
מערוצים שונים במיקס שלנו ,כך שניתן יהיה לערוך אותם באופן גורף .שימוש בגרופים יהיה יעיל
בעיקר כאשר נבקש להישמע כאילו השתמשנו במכשיר הקלטה אנלוגי רב-ערוצי.
דיסטורשן ,דיליי ושאר ירקות

4

אלון אדירי

בצדו הימני של הפנל האמצעי תימצא יחידת ה , Compander-אשר תאפשר לנו לדמות שימוש
ב) Noise Reduction Encoder/Decoder-מערכות להפחתת רעשי רקע( שונים ,שמרבית
אולפני ההקלטה האנלוגיים האיכותיים נהגו להחזיק.
במצב  ,Delayיראה הפנל האמצעי את כל הפרמטרים שקשורים להשהיית הצליל באמצעות מכשיר
ההקלטה ,כשאת זמן ההשהיה נקבע בעזרת מחוונים ) (Slidersשיכתיבו את המרחק בין ראש
ההקלטה לראש ההשמעה של ה Tape Delay-הווירטואלי.
במצב  ,Flangeנוכל לראות את כל הפרמטרים של הפלנג׳ר האנלוגי.
הפנל התחתון ,או ה ,Service Panel-יכיל אפשרויות כיול של ראשי ההקלטה וההשמעה של
מכשיר ההקלטה ,ויאפשר לנו לשלוט בתופעות כמו ה Wow-וה ,Flutter-כיוון ה Bias-של
המכשיר ,ועוד .בצדו הימני של פנל זה יימצאו שני חלונות אשר בהם נוכל לבחור בין עקומות EQ
שונות .השפעתו של ה Service Panel-על גוון הצליל של ה Satin-תהיה משמעותית ,ולכן ,כדאי
יהיה לקרוא חלק זה של ה Manual-שבא עם ה ,Satin-כדי להתוודע למאפיינים הבסיסיים של
הקלטות אנלוגיות ולטרמינולוגיה בה משתמשים בתחום זה.
איכות הצליל של ה Satin-היא נפלאה ,והוא מוסיף ׳חום׳ אנלוגי לכל צליל שיעבור דרכו .אל
תתפתו לחכות לסיום המיקס ולפתוח  Satinאחד על ערוץ המאסטר .שימוש במספר פלאגינים על
ערוצים בודדים וגרופים יניב סאונד חם והדוק יותר מאשר פלאגין אחד על המאסטר.
מומלץ ביותר לכל מי שמחפש ׳אנלוגיזציה׳ של הצליל הדיגיטלי ,ה׳קר׳ משהו ,על כל המשתמע
מכך.
)2. Sonnox Inflator - £115 (Educational - £57.50
www.sonnoxplugins.com

׳מחמם הצליל׳ השני במאמר זה עושה
זאת בדרך שונה מה .Satin-אם הSatin-
מתיימר לשחזר את צלילם של מכשירי
הקלטה אנלוגיים המשתמשים בסרט
מגנטי ,הרי שהSonnox Inflator-
מתבסס על הסאונד שתייצרנה שפופרות
הריק )מנורות( בזמן הגברת האות העובר
דרכן .שפופרת הריק הייתה רכיב ההגברה
העיקרי לאותות אודיו עד להמצאתו של
הטרנזיסטור )הרכיב האלקטרוני ,לא
מכשיר הרדיו הקטן ,(...אשר החליף את
שפופרת הריק במרבית המכשירים
החשמליים ,לאחר יציאתו לשוק אי שם בתחילת שנות החמישים של המאה הקודמת.
ה Inflator-מסוגל כאמור לספק חום אנלוגי-מנורתי לצלילים אשר יעברו דרכו ,והוא יעשה זאת
בצורה מרשימה למדי .ובכל זאת ,אם אצטרך לבחור בנקודה החזקה ביותר של פלאגין זה ,אבחר
דווקא בייעודו האחר ,יש שיאמרו המרכזי...
ה Inflator-מאפשר להגביר את ה) Loudness-העוצמה הממוצעת( של אות האודיו מבלי לגרום
לאבדן איכות ,לצמצום הטווח הדינמי )הוא אינו קומפרסור!( או להגברת העוצמות הרגעיות
המרביות ) (Peaksשלו .הוא יהווה כלי עזר מצוין להגברת מיקסים ,גרופים וערוצים בודדים ,שלא
דרך קומפרסיה ולימיטינג .במהלך השנים האחרונות ,עקב ההתגברות העקבית של עוצמות השמע
דיסטורשן ,דיליי ושאר ירקות
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של מיקסים במוזיקה המודרנית ,תהליך שזכה לכינוי ' ,'The Loudness Warחיפשו טכנאי סאונד
דרכים חדשות להגברת עוצמות השמע של המיקסים עליהם עבדו מבלי לפגוע באיכות הצליל
שלהם ,דבר שלימיטרים נוטים לעשות.
מבחינת אפשרויות העריכה הקיימות בו ,ה Inflator-אינו מסובך במיוחד ,וברגע שמבינים כיצד
ארבעת המשתנים העיקריים שקיימים בו משפיעים על האות העובר דרכו ,השליטה בתכנותו
הופכת לפשוטה וחלקה.
במרכז הפלאגין קיים כפתור עליו כתוב ' .'Clip 0dBrכאשר כפתור זה דלוק ,עוצמת עיבוד הצליל
בחישובים הפנימיים של הפלאגין תוגבל לעוצמה הדיגיטלית המקסימלית ) .(0dBFSלעומת זאת,
כאשר הוא יהיה כבוי ,עוצמת העיבוד הפנימי תוכל לעבור את העוצמה הדיגיטלית המרבית ,דבר
שיאפשר לנו לגרום ל Overloading-של האות מבלי שעוצמתו תעבור את סף העיוות הדיגיטלי
) (0dBFSביציאות הפלאגין .פירוש הדבר הוא היעדר דיסטורשן דיגיטלי ,ועיוות צליל המזכיר את
זה שנוצר במגברי מנורות העובדים במצב רוויה עדין ,ואת העשרתו של האות בהרמוניות שלא היו
קיימות בו טרם עיבודו.
ניתן יהיה לשלוט בעוצמות הכניסה והיציאה של הפלאגין בעזרת שני הפיידרים החיצוניים שלו.
שעון החיווי של עוצמת היציאה של הפלאגין יהיה מוגבל לעוצמה של  .0dBFSלעומת זאת ,שעון
החיווי של עוצמת הכניסה יחולק לשני מקטעים :המקטע התחתון יציג חיווי עד לעוצמה של
 ,0dBFSואילו המקטע העליון יציג חיווי מ 0dBFS-ועד ל .+6dBFS-כאשר כפתור הClip 0dBr-
לא יהיה לחוץ ,המקטע העליון יחווה את כמות ה Overdrive-שהוסיף הפלאגין בזמן פעולתו.
כפתור ה ,Band Split-שנמצא מתחת לכפתור ה ,Clip 0dBr-מאפשר לנו לבחור בין עיבוד צליל
של כל תחומי התדרים של האות ,מצב עבודה אשר יתאים למרבית הסיטואציות בהן נבחר
להשתמש בפלאגין ,לבין עיבוד צליל נפרד לתחומי תדרים שונים .במקרים מסוימים ,כמו כאשר
קיימת דומיננטיות של תחומי תדרים ספציפיים באות הנכנס ,נוכל לחלק את האות לשלושה תחומי
תדרים על ידי לחיצה על כפתור זה ,לשם עיבודם בנפרד.
שני הפיידרים שיימצאו במרכזו של ה Inflator-יהיו בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על אופן
פעולתו .פיידר ה Effect-יקבע את כמות ההשפעה של הפלאגין על האות שיעבור דרכו )ערכים של
 ,(0-100%ואי לכך את כמות הגברת ה Loudness-שלו .כפתור ה Curve-ישנה את מאפייני
השפעת ה Inflator-על האות .ערכים של מעל אפס ) (0יניבו צליל חריף יותר ,בעוד שערכים
נמוכים מאפס יעדנו את ההשפעה שלו.
לסיכום ,מדובר אמנם בפלאגין ׳ותיק׳ ,אך כזה שיוסיף ׳חום׳ אנלוגי ויגרום להגברת הLoudness-

של אות האודיו באופן שיישמע טבעי וחלק ,סגולות אשר הופכות אותו לכלי עבודה ייחודי למדי
בתחום מחממי הצליל.
3. Klanghelm Ivgi - Free
www.klanghelm.com

טוני פרנצל ,הבעלים של חברת  ,Klanghelmהוא דמות ייחודית למדי בנוף של שוק הפלאגינים
ליצירת מוזיקה .החברה שלו מייצרת פלאגינים איכותיים בעלי אפשרויות עריכה נרחבות
ומרשימות ,ומוכרת אותם במחירים של עד  €20לפלאגין ,בעוד שגרסאות בסיסיות של אותם
פלאגינים ,בעלות אפשרויות עריכה צנועות יותר ,ניתנות להורדה חינם .על פניו ,נראה שמדובר
בבחור שאינו מצפה או רוצה להתעשר ממכירת המוצרים האיכותיים שהוא מייצר .עם זאת ,אין
למוצרי החברה דמואים לזמן מוגבל או  Manualsארוכים ומפורטים .בקיצור ,מדובר באיש של
תכלס.
דיסטורשן ,דיליי ושאר ירקות
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לחברה פלאגין מצוין בשם  ,SDRRשמטרתו היא להוסיף
דיסטורשן ו) Saturation-רוויה( לצלילים שנעביר דרכו.
ה SDRR-הנו בעל אפשרויות עריכה נרחבות ואיכות צליל
גבוהה .׳האח הקטן׳ של פלאגין זה נקרא ) Ivgiככל הנראה
לא על שם ׳משה׳ .(...כפי שאומרים לעתים על ילד כלשהו
שהוא בוגר מכפי גילו ,כך ניתן לומר על פלאגין זה שהוא
נשמע טוב מכפי מראהו .אל תתנו למראה הבסיסי שלו
לשטות בכם .מדובר בפלאגין שנשמע טוב ,אפילו טוב מאוד,
והוא עולה כמה? ...כלום!
העיצוב הגרפי של ממשק המשתמש של ה Ivgi-נראה
בהחלט יוצא דופן ,כאילו מודבק עליו טפט שנהגו להדביק
על קירות פנימיים של בתים בשנות השבעים והשמונים.
משני צידיו של שעון החיווי של הפלאגין קיימים שני
כפתורים קטנים :האחד לכיוון עוצמת הכניסה שלו ) ,(Trim
ואילו השני לקביעת כמות ה) Crosstalk-סוג של עיוות
אנלוגי שנוצר באות האודיו כתוצאה מזליגה בין שני נתיבי זרימה שונים( שיפיק הפלאגין .כוונו את
עוצמת הכניסה לסביבות  ,0dBVUלעבודה מיטבית של ה.Ivgi-
בחלקו העליון של הפלאגין נמצא שעון חיווי מסוג  ,VUאשר ימדוד את עוצמתו הממוצעת של אות
האודיו ) . (RMSמדובר בשעון חיווי עוצמה קלסי שנמצא במכשירי אודיו אנלוגיים ישנים וחדשים
רבים ,ושהנו בעל מהירות תגובה )בליסטיקה( של  300מילישניות .נוכל לחוות בשעון זה את
עוצמת הכניסה של האות ,את עוצמת היציאה שלו ואת ההפרש ביניהם על ידי לחיצה על הכפתור
המתאים.
את עיקר העבודה ב Ivgi-יבצעו ארבעת הכפתורים הגדולים שמאכלסים את מרבית שטחו.
כפתור ה Drive-יקבע את כמות ה Saturation-שיבצע הפלאגין .באמצעות כפתור הOutput-
נכוון את עוצמת היציאה .כפתור ה Asymmetry Mix-יאפשר לשנות את גוון הצליל של
ה .Saturation-כיוון ל 0-יניב צליל צבוע ומקומפרס יותר ,בעוד שכיוון ל 10 -יניב Saturation
שקוף .כפתור ה Response-ישפיע על היענות התדר של הצליל המעובד ויחולק לשלושה

תחומים:
•
•
•

 - Low Frequencyה Saturation-יתרכז סביב תחום התדרים הנמוכים.
 - Neutralה Saturation-יתחלק באופן שווה על פני ספקטרום התדרים.
 - High Frequencyיותר  Saturationוקומפרסיה באזור התדרים הגבוהים ,מה
שיזכיר את הצליל של הקלטה אנלוגית.

עם  4xOversamplingולייטנסי מינימלי ,אין זה פלא שאיכות הצליל של ה Ivgi-תרשים את
מרבית המשתמשים בו .הוא יוסיף נפח ודבק לצלילים שונים ,יעשיר ויחמם אותם ,ויוסיף עומק
לתחום התדרים הנמוכים שלהם .נוכל ׳לחמם׳ בעזרתו בעדינות מיקסים או לייצר דיסטורשן מורגש
על ערוצים בודדים כאשר נדחוף כלפי מעלה את כפתור ה Drive-שלו ,וכל זאת חינם אין כסף.
על זה ניתן רק לומר :יישר כח ,מר פרנצל!
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4. Dada Life Sausage Fattener - $29
www.dadalife.com/sausage-fattener

׳אפקט הנקניקייה׳ הוא כינוי
שניתן למיקסים דחוסים
בקיצוניות ,עקב צורת הגל
שלהם ,שמזכירה נקניקייה.
דחיסה קיצונית של מיקסים
נועדה כאמור לאפשר השגת
עוצמות שמע )(Loudness
גבוהות במיוחד.
 Dada Lifeהם צמד די-ג׳ייז/
מפיקי האוס שבדיים שמחים,
אשר מוכרים בעיקר תודות
לרמיקסים שעשו לשירים של אומנים כמו מדונה וליידי גאגא .מטרתה של יוזמה משותפת שלהם
ושל מפתחי הפלאגינים  ,Tailored Noiseהייתה ליצור פלאגין שיכיל את ׳סודות הסאונד׳ של
הצמד .כנראה שזו הסיבה מדוע לא הם ולא  Tailored Noiseמוכנים לגלות אלו מרכיבים הוכנסו
לפלאגין ,ומה הוא בדיוק עושה.
ה Sausage Fattener-מכיל שני כפתורים מסתובבים בלבד ו׳כפתורון׳ נוסף של  .Gainלכאורה,
מדובר בפלאגין פשוט לתפעול ,בעל אפשרויות עריכה מוגבלות ונעדר ורסטיליות .משהו כמו בדיחה
מוצלחת ,במיוחד לנוכח הנקניקייה המונפשת שמחייכת או כועסת ככל שמגדילים או מקטינים את
עיוות הצליל .אולם דווקא כאן מתבטאת גדולתו של הפלאגין .למרות שדי ברור מה הוא עושה
)דיסטורשן וקומפרסיה( ,קיימים גוונים רבים לצליליו ,אותם נוכל ליצור באמצעות שני הכפתורים
העיקריים שלו.
הכפתור הגדול הראשון נקרא  ,Fatnessוהוא ייצר דיסטורשן וקומפרסיה )עד לדרגה של
 ,( Limitingעל כל המשתמע מכך ,כולל התווספותן של הרמוניות לצליל המעובד .כאשר כפתור זה
ימוקם בתחום השמאלי ,הפלאגין יוסיף מעט ׳חום׳ וקומפרסיה עדינה לאות .כשיימצא באזור
ה , 50%-נוכל לשמוע דיסטורשן באופן ברור ועיבוי בתחום התדרים הנמוכים של האות .סובבו אותו
ימינה עד הסוף ,ודיסטורשן קיצוני ולימיטינג ׳יחרבו׳ את הסאונד שלכם ,לטוב או לרע...
הכפתור השני  , Colour -ישפיע על היחס בין ההרמוניות השונות שיתווספו לאות ,ואי לכך על גוון
הצליל .ככל הנראה ,מדובר במעין עיבוד צליל במקביל ) ,(Parallel Filteringמשום שכפתור
ה Colour-יבהיר ויגביר את ההרמוניות שהתווספו לו בתחום תדרי ה Mid-וה , Treble-מבלי
שיגביר את עוצמת האות באופן משמעותי.
ה Sausage Fattener-הנו כלי חובה ליוצרים אלקטרוניים חובבי דיסטורשן ,ופתיחתו על ערוצי
תוף הבס ,בסים ו Leads-תוסיף עומק ו׳שומן׳ לצלילים אלו .הוסיפו לכל מעלותיו )קלות לתפעול
וסאונד נהדר( את העובדה שיוצרים אלקטרוניים מובילים ,כמו  Tiestoו ,Diplo-עושים בו שימוש
נרחב ביצירותיהם ,ושמחירו הוא  $29בלבד ,ואתם יכולים להבין מדוע הפך הSausage Fattener-
לאחד הפלאגינים הפופולריים ביותר בקרב יוצרים אלקטרוניים.
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5. Waves Reel ADT - $249
www.waves.com

לכל מי שעבד באולפני הקלטות בשנות השבעים והשמונים ,המושג  ,ADTאו Automatic Double
 ,Trackingמעלה זיכרונות רבים .לפני שהופיע כפריסט באפקטים הדיגיטליים של שנות התשעים,

ומאוחר יותר בפלאגינים ,הדרך היחידה להכפיל ערוצים ,שלא על ידי הקלטתם פעם נוספת ,הייתה
באמצעות שימוש בשני מכשירי הקלטה אנלוגיים.
השנה היא  ,1966ובאולפני אבי-רואד מקליטים הביטלס את השיר .Tomorrow Never Knows
ג׳ון לנון ,אשר עד אז נהג להקליט את ערוצי השירה שלו פעמיים ויותר כדי להעניק להם נפח
)פרוצדורה מקובלת בתקופה( ,מתלונן על התהליך השוחק של הפקת מספר הקלטות זהות של
ערוצי השירה בשיר .אל המקום נקרא קן טאונסנד ,טכנאי התחזוקה של אבי-רואד ,כדי לבדוק כיצד
ניתן לעזור .הוא מבין שהדרך היחידה לאפשר הכפלה אוטומטית של ערוץ השירה הראשי הנה על
ידי נגינת ערוץ השירה משני מכשירי הקלטה שונים ,כשבאחד ממכשירי ההקלטה תשתנה מהירות
סיבוב הסרט שלו במעט ביחס למהירות המכשיר השני ,פעם מעט מהר יותר ופעם מעט לאט יותר.
כדי להגיע לתוצאה הרצויה ,הוא מסנכרן שני מכשירי הקלטה אנלוגיים ,כשמיציאת המכשיר
הראשון ,עליו הוקלט ערוץ השירה ,נשלח האות המוקלט אל הכניסה של המכשיר השני ,אליו הוא
מחבר ) Oscillatorמתנד  -מעגל חשמלי שמייצר אות חשמלי מחזורי( שמשנה את מהירות פעולת
המנוע שלו באופן מחזורי .בדרך זו הוא מייצר דיליי )השהייה( קטן בצליל המשוכפל ,ומכיוון שזמן
הדיליי משתנה באופן מחזורי ,משתנה מעט גם גובה הצליל ,וההכפלה נשמעת טבעית ואינה יוצרת
בעיות פאזה מורגשות בין המקור לשכפול .ה ADT -של אבי-רואד מוכתר בהצלחה ,ובשנות
הששים והשבעים מוקלטות קלסיקות רבות בעזרת טכניקה זו.
במסגרת שיתוף פעולה בין ענקית הפלאגינים הישראלית  Waves -ואולפני אבי-רואד ,אשר יצרו
יחדיו סדרת פלאגינים של מכשירים אנלוגיים שהיוו אבן יסוד לסאונד שיצא מאולפנים אגדתיים
אלו בשנות הששים והשבעים ,נוצר גם הפלאגין הבא .לטעמי ,מדובר אולי בפלאגין הטוב ביותר
שהוציאה החברה .לעתים רחוקות ,יוצא לשוק פלאגין שפשוט נשמע נכון ,הן מבחינת איכות הצליל
והן מבחינת האותנטיות שלו.
ה Reel ADT-נשמע נהדר על ערוצי שירה .הוא יעבה ויעניק חום אנלוגי לערוץ השירה הראשי
ולערוצי קולות הרקע בכל ז׳אנר מוזיקלי .אולם לא רק שירות יוכלו ליהנות מצליליו הענוגים.
מניסיוני האישי ,הוא נשמע מצוין גם על ערוצי גיטרות חשמליות ועל ערוצי תופים ,אם אתם
מחפשים עומק וחום אנלוגי לצלילים אלו.
דיסטורשן ,דיליי ושאר ירקות
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נוכל לפתוח את ה Reel ADT-כאפקט )כפי שאני לרוב מעדיף לעשות( או על ה Insert -של הערוץ,
במספר תצורות שונות :שני ראשים ) Sourceו .ADT-להכפלה אחת( במונו ,מונו אין/סטריאו אאוט
וסטריאו; שלושה ראשים ) Sourceושני  .ADTלשתי הכפלות( גם כן במונו ,מונו אין/סטריאו אאוט
וסטריאו; וגרסאות  Liveבעלות לייטנסי נמוך ביותר ,בהן נשתמש להופעות חיות.
נוכל לשלוט בעוצמות Panning ,ו Drive-של כל אחד מהראשים השונים .ניתן ׳להזיז׳ את ראש
ה ADT-כך שיתנגן עד  40מילישניות לפני או אחרי האות המקורי )ה .(Source-באמצעות כפתור
ה ,Varispeed-שנמצא במרכזו של הפלאגין ,נשלוט באופן תנועת ראש/י ה ,ADT -כשביחד עם
חלון ה Range-ישפיעו השניים על הגוון של האפקט .בחלקו התחתון של הפלאגין נמצא את
יחידת ה , LFO-אשר בעזרתה נשנה את האוסילציה שתשפיע על אופן תנועתם של ראשי ה.ADT -
בחלון ה Shape-נבחר את צורת הגל של האוסילציה .האפשרויות תהיינה :גל סינוס )פלוס ומינוס(,
גל משולש )פלוס ומינוס( או גל רנדומלי .בחלון ה LFO Range-נקבע את גבולותיה של האוסילציה
במילישניות ,בעוד שה) LFO Rate-נמדד ב (Hz-יאפשר לשנות את הקצב בו ישלים הפלאגין את
ה Range-שבחרנו .נוכל אף לסנכרן את ה Rate -לטמפו של השיר/קטע באמצעות כפתור
ה.Sync-
במחיר של  $249אין מדובר בפלאגין זול ,ובהחלט ניתן להגיע למיקסים מצוינים גם בלעדיו ,אך אם
המחיר אינו מרתיע אתכם מכל סיבה שהיא או שתמצאו אותו במבצע ,אני אומר :לכו על זה! לא
תצטערו...
פלאגינים איכותיים נוספים של מחממי צליל ודיסטורשן:
 Sountoys Decapitator; FabFilter Saturnו.PSP Vintage Warmer-

מכשירי השהייה )(Delay
6. Soundtoys EchoBoy - $199
www.soundtoys.com
www.plugindiscounts.com - $152

דיליי ואקו הנם האפקטים הוותיקים ביותר שקיימים בתחום הקלטות האודיו .עוד בשנות
החמישים של המאה הקודמת השתמשו אומנים רבים במכשירי הקלטה אנלוגיים על מנת ליצור
אפקטים אלו .זה התחיל עם ה Slapback Echo-על השירה של אלביס ,והמשיך עם הביטלס,
פינק פלויד ,מוזיקת רגאיי ומוזיקה אלקטרונית.

דיסטורשן ,דיליי ושאר ירקות
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הפלאגין הבא הנו 'ספר ההיסטוריה' המקיף ביותר שיכולנו לקבל על מכשירי הדיליי והאקו.
מחפשים דגמים קלסיים של דיליי סרט ) ,(Tape Delayכמו ה Echoplex-או הRoland Space-
 ?Echoאו אולי דיליי מנורתי? דיליי אנלוגי ) (BBDמשנות השבעים והשמונים או דיליי דיגיטלי
מודרני? אמרתם קורוס אנלוגי ודיגיטלי ,ויבראטו ,דיסטורשן ,אפקטים של טלפון ורדיו ?AM
קיבלתם ...תמצאו ב Echoboy -את כל אלו ועוד .מדובר ברשימה כמעט בלתי נגמרת של
אלגוריתמים משובחים שמשחזרים את צלילם של כל מכשירי הדיליי והאקו החשובים בהיסטוריה
באופן מרשים ביותר .הוסיפו לכך אפשרויות עריכה נרחבות ,והרי לכם הפלאגין הגמיש והוורסטילי
ביותר שיצא אי פעם לאיזשהו אפקט ,ככל הנראה...
ה Control Panel-הראשי של ה Echoboy-מחולק לשלושה אזורים .בצדו הימני של הפלאגין
יימצאו כפתורי עוצמות הכניסה והיציאה שלו ,אשר ישפיעו גם על גוון הצליל של האות הנכנס,
וכפתור בשם  , Saturationשבעזרתו נוכל להוסיף דיסטורשן עדין לאות המושהה ,ועל ידי כך
לדמות את צלילם של מכשירי השהייה מנורתיים ומבוססי סרט מגנטי קלסיים .מתחת לכפתורים
אלו נמצא חלון בשם  ,Styleשבאמצעותו נוכל לבחור בין מעל שלושים אלגוריתמים של גווני צליל
ומכשירים שונים .נוכל למצוא שם כמעט כל סטייל של מכשירי אקו ודיליי אנלוגיים ודיגיטליים.
לחיצה על כפתור ה Style Edit-תפתח לנו מסך נוסף ,בו יימצאו (1) :יחידת  EQמפורטת(2) ,
יחידת  – Diffusionאשר לרוב נמצא דווקא במכשירי ריוורב ,ותפקידה הוא לקבוע את סמיכותו של
ההדהוד (3) ,יחידת  - Wobbleשתייצר אפקט של שינוי מינורי במהירות סרט ההקלטה במכשירי
דיליי אנלוגיים מבוססי סרט מגנטי ) (4ויחידת .Saturation
באמצעות כפתור בשם  , Modeאשר נמצא במרכזו של ממשק הפלאגין ,נוכל לבחור בין ארבעה
מצבי עבודה) Single Echo :קו דיליי יחיד() Dual Echo ,שני קווי דיליי() Ping Pong ,שני קווי
דיליי מקבילים ,שיציאות כל אחד מהם מוזנת בחזרה אל כניסתו של האחר( ו.Rhythm Echo -
במצב העבודה האחרון ,נוכל להשתמש בעד  16קווי דיליי ולתכנתם כך שייצרו תבניות ומקצבים
מעניינים.
מעל כפתור ה Mode-יימצאו שלושה כפתורים נוספים:
 - Tap Tempoיעשה בדיוק את מה שכתוב על האריזה.
•
 - Grooveינוע בין שני מצבים Swing ,ו ,Shuffle-אשר ׳יזיזו׳ את הדיליי קדימה או
•
אחורה על ציר הזמן לכיוון .Triplets
 - Feelינוע בין  Rushinו ,Druggin-ו׳ירגיע׳ מעט את הטיימינג של חזרות המכשיר.
•
מראהו של האזור השמאלי של הפלאגין ישתנה בהתאם למצב העבודה בו בחרנו בכפתור
ה .Mode-כפתורי מיקס ופידבק יימצאו בכל המצבים ,כשהפורמט בו יוצג/ו כפתור/י זמן ההשהיה
) (Echo Timeישתנה בהתאם למצב העבודה שבחרנו .מתחת לכפתור או כפתורי זמן ההשהיה
יימצאו ארבעה כפתורים אשר יאפשרו לנו לסנכרן את זמן ההשהיה של הפלאגין לטמפו של הקטע
עליו נעבוד ,ב Triplets ,Note-או  ,Dottedכמו גם לכוונו במילישניות.
מתחת לכפתור זמן ההשהיה יימצאו שני פילטרים High Pass :ו) Low Pass-או Low Cut
ו ,( High Cut-אשר יאפשרו לסנן תדרים נמוכים וגבוהים של האות המושהה וליצור גוון צליל

שיזכיר את צלילם של מכשירי השהייה קלסיים שונים.
לחיצה על כפתור בשם  ,Tweakאשר נמצא מתחת לכפתורי הפילטרים ,תגרום לפתיחתו של
תפריט נוסף ,בו תמצאנה אפשרויות עריכה מתקדמות אשר בעזרתן נוכל לשלוט ולשנות כמעט כל
אספקט של הדיליי בו נשתמש ,כמו דגשים ) ,(Accentsרוחב תמונת סטריאו ועוד.
קשה למצוא פלאגין של דיליי שמכיל אפשרויות עריכה כה נרחבות כמו ה ,Echoboy -אך עם זאת
מרגיש קל לתפעול ,כשהמילה הטובה ביותר לתאר אותו תהיה ׳אינטואיטיבי׳ .ובכל זאת ,מה
דיסטורשן ,דיליי ושאר ירקות
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שהופך אותו לדיליי האולטימטיבי הוא איכות התכנות של מנוע הפלאגין והאלגוריתמים שלו )כמות
ואיכות( ,שאחראים לצלילים הנפלאים שהוא מייצר.
7. Native Instruments Replika - $49
www.native-instruments.com

סיפור ההתוודעות שלי ל Replika-ממחיש יותר מכל מדוע אין להסתמך על מאמרים וסקירות
בלבד )כולל שלי (...או להאמין ליחסי הציבור של החברות הגדולות ,כאשר נבחר את כלי העבודה
שלנו ,ושבסופו של דבר ,המבחן האולטימטיבי לבדיקת איכותו של הפלאגין יהיה מבחן ההאזנה.
ה Replika-הנו פלאגין אשר הוצע בעבר להורדה בחינם על ידי חברת Native Instruments
)חברה שאינה חסרת ממון או יחסי ציבור( ,ושכיום מצורף לכל חבילות הפלאגינים של החברה,
כאשר מחירו המלא ברכישה כפלאגין בודד עומד על  $49בלבד .מי שמכיר את הפלאגינים של
 Native Instrumentsיודע שתכנות פלאגינים של מעבדי צליל ואפקטים אינו בדיוק הצד החזק
שלה ,וסביר להניח שלא יצפה להרבה מפלאגין של דיליי שיצא לשוק ללא באזז או רעש תקשורתי
מיוחד ,ושקשה למצוא סקירה שלו או המלצה חמה עליו באינטרנט.
את ה Replika-קיבלתי )או יותר נכון קניתי (...עם חבילת הקומפליט של  ,Nativeביחד עם למעלה
משלושים פלאגינים נוספים אשר נכללו בחבילה ,ובמשך כשנה הוא חמק לי מתחת לרדאר ,בזמן
שפלאגינים אחרים של דיליי ,כמו ה H-Delay -וה Super Tap-של  ,Waves׳מככבים׳ במיקסים
שלי .ואז ,ביום בהיר אחד ,נתקלתי ב Replika-די במקרה והחלטתי לנסותו .התוצאות הפתיעו
אותי כל כך שהייתי חייב לערוך השוואות  A/Bבינו לבין הפלאגינים האחרים בהם נהגתי להשתמש.
התוצאות היו חד משמעיות לטעמי ,בכל הנוגע לאיכות צליל ,גמישות ו-ורסטיליות.
בתור חובב דיליי מושבע )אולי האפקט החשוב ביותר במוזיקת דאב ,בה אני פעיל במשך שנים
רבות( ,ה Replika-סיפק לי 'כוח אש' רציני שהיה חסר לי בארסנל האפקטים .הוא בעל איכות צליל
מרשימה יותר מפלאגינים בעלי סאונד דיגיטלי-נקי ,דוגמת ה Super Tap-של  ,Wavesכשגם
אלגוריתם ה Vintage-שלו עולה באיכותו על פלאגינים של  Vintage Delayרבים אחרים .כל זאת
בפלאגין אחד שמחירו נמוך משמעותית ממחירם של פלאגינים אחרים שנמכרים בשוק.
בלב ה Replika-נמצאים שלושה אלגוריתמים ,ביניהם נוכל לבחור באמצעות כפתור הDelay -
:Mode

 - Modern .1נועד לקבלת דיליי בעל צליל נקי ומרשים ,ואי לכך יתאים בעיקר לכלים אקוסטיים.
שלושת הכפתורים שיימצאו בסקציית ה ,Mode-כאשר נבחר באלגוריתם זה ,ושיאפשרו לנו
לשנות את גוון הצליל של הדיליי ,יהיו HiCut, Saturation :ו . LoCut-בעזרתם נוכל להתאים את
גוון הצליל של הדיליי גם למוזיקה אלקטרונית.
 - Vintage Digital .2משחזר את צלילם של מכשירי דיליי דיגיטליים מוקדמים .כפתור
ה ,Quality-בעל ארבעת המצבים ,ישנה את איכות הדגימה של הפלאגין ויעזור לייצר סאונד
דיגיטלי-קלסי ,על כל המשתמע מכך .אני מתוודה על חיבתי לאלגוריתם זה.
דיסטורשן ,דיליי ושאר ירקות
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 - Diffusion .3נוכל להשתמש בו למגוון רחב של אפקטים ,מדיליי רגיל ועד ל׳ריוורב סטייל׳-דיליי
גדול מהחיים ,דבר שהופך אותו למתאים במיוחד למוזיקת אמביינט ולעבודות של Sound Design
)יצירת מוזיקה ואפקטים בתחומי הקולנוע ,הטלוויזיה והרדיו ,התיאטרון ומשחקי הווידאו(.
בחלקו המרכזי של הפלאגין נמצא ה ,Delay Section-בו יהיו קיימים שלושה כפתורים:
• הכפתור המסתובב הגדול ,אשר באמצעותו נקבע את זמן ההשהיה במילישניות או ביחידות
מוזיקליות של רבעים ,שמיניות ושש-עשריות )כולל  Tripletsו Dotted-שלהם( ,בסנכרון
לטמפו של הקטע עליו נעבוד.
• כפתור מיקס .Dry/Wet -
• כפתור פידבק אשר יקבע את מספר החזרות של הדיליי.
מתחת לכפתורים אלו יימצא חלון בו נוכל לקבוע את היחס בין היציאה הימנית והיציאה השמאלית
של האפקט .אופציות של  Wide, Normalו Ping Pong-ישפיעו על רוחב התמונה הסטראופונית
של הדיליי.
בחלקו הימני של הפלאגין תימצא יחידת המודולציה ,שבעזרתה נוכל ליצור אפקט פייזר נעים לאוזן
או להשתמש ב ,Resonant multimode Filter-אשר יימצא בנתיב הפידבק וייצר צליל עם הרבה
) Attitudeממליץ לנסות ׳לשחק׳ עם כפתורי יחידת המודולציה כשהיא נמצאת במצב עבודה זה(.
8. Audio Damage DubStation - $39
www.audiodamage.com

אי שם בתחילת שנות השבעים ,יצא לשוק סוג חדש של מכשירי דיליי אנלוגיים ,כשמטרת מפתחיו
הייתה ליצור תחליף )או ממשיך דרך( למכשיר הדיליי מבוסס הסרט המגנטי .מכשיר זה ,שנקרא
 ,Bucket Brigade Deviceהיה מורכב מסדרה של קבלים )רכיב חשמלי שמסוגל לאגור אנרגיה
חשמלית ולפרוק אותה( ,אשר כל אחד מהם ייצר השהייה קטנה של הצליל שעבר דרכו .מכשירים
אלו היו פופולריים בשנות השבעים ובתחילת שנות השמונים ,אך איבדו מהפופולריות שלהם
במקביל להוזלת מכשירי ההשהיה הדיגיטליים .הצליל של מכשירי ה BBD -מתאפיין ב׳חום׳
שמכשירי הדיליי הדיגיטליים מתקשים לייצר ,ועקב כך היו מכשירים אלו פופולריים בעיקר בקרב
גיטריסטים )פדל ה DM 2-של  Bossנמכר כיום ,ב ,EBay-במחיר גבוה פי ארבעה ויותר ממחירו
המקורי( ויוצרים בז׳אנרים כמו דאב-רגאיי וטריפ-הופ.
ה DubStation-הנו פלאגין
ותיק למדי )יצא לשוק בשנת
 (2007שמתיימר לשחזר את
צלילם של מכשירי ה .BBD-אם
ה Echoboy-סיפק למשתמש
ורסטיליות כמעט אינסופית
ואפשרויות עריכה נרחבות,
ה DubStation-הוא יותר
פלאגין ייעודי שעושה 'טריק'
אחד ,אך עושה אותו היטב.
ממשק המשתמש שלו יהיה
פשוט לתפעול ויזכיר במראהו
את המכשירים האנלוגיים הישנים )גרפיקת ה 3D-שלו מרהיבה לטעמי( .בצדו השמאלי של
הפלאגין ,באזור שנקרא  ,Inputיימצאו כפתור ה ,Input Drive-שיקבע את עוצמת האות הנכנס אל
האפקט ,ושני כפתורי פילטרים  (HPF) Lo Cut -ו .(LPF) Hi Cut-פילטר ה Hi Cut-יעזור לשחזר
דיסטורשן ,דיליי ושאר ירקות
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את הצליל של מכשירי ה ,BBD-אשר היו בעלי תגובה גרועה למדי בתחום התדרים הגבוהים ,דבר
שבאופן אירוני תרם לצלילם החם ,כשטווח תדירות החיתוך שלו תהיה  .4-8KHzתדירות החיתוך
של הפילטר תונמך ככל שזמן ההשהיה יגדל .תדירות החיתוך של ה Lo Cut-תהיה בטווח של
 100Hzעד  , 1.5KHzכשכפתור זה יאפשר לנו ליצור את אפקט האקו הבהיר והמחוספס שמאפיין
מוזיקת דאב-רגאיי ג׳מייקנית משנות השבעים והשמונים.
באזור ה Delay-יימצאו (1) :כפתור בשם  , Timeאשר יקבע את זמן ההשהיה בטווח שבין 4
ל 1000-מילישניות (2) .לחצן  ,x2אשר יכפיל את זמן ההשהיה (3) .לחצן  , Syncאשר יסנכרן את
זמן ההשהיה לטמפו של הקטע עליו נעבוד.
האזור הבא יהיה אולי החשוב והכייפי ביותר ב ,DubStation-במיוחד אם אתם בקטע של מוזיקת
 .Dubמדובר באזור כפתורי הפידבק ,או כפי שהוא נקרא בפלאגין זה .Regeneration :כפתור בשם
זה יקבע את כמות החזרות שינגן האפקט ,כשמיקומו בקצה השמאלי יפיק חזרה אחת בלבד של
האות הנכנס ,בעוד שמיקומו בקצה הימני יגרום למספר חזרות אינסופי .כאשר יימצא במיקום זה,
תתגבר עוצמת החזרות ביחס לציר הזמן ,ודיסטורשן ׳אנלוגי׳ יתווסף לצלילים שיפיק הפלאגין.
סוויץ׳ ה ,Loop-שיימצא מתחת לכפתור ה ,Regen-יגרום אף הוא לחזרות אינסופיות של הדיליי,
אך להבדיל מכפתור ה ,Regen-כאשר זה ימוקם בקצה הימני ,ה Loop-לא ישנה את איכות הצליל
של החזרות .סוויץ׳ נוסף שיימצא באזור זה נקרא  ,Reverseוהוא יגרום לחזרות )(Feedback
להתנגן מהסוף להתחלה ,אך ישפיע רק על הצלילים שנכנסו לזיכרון שלו לפני שלחצנו על הסוויץ׳.
כפתורי  Mixו Output Level-ישלימו את אפשרויות העריכה של הפלאגין.
ה DubStation-הנו אינטראקטיבי עם מידי קונטרולרים ,כך ש) Dub Masters-טכנאי סאונד
שמשתמשים באפקטים יותר ככלי נגינה( ירגישו בבית ויוכלו לסובב כפתורים פיזיים ולא רק
וירטואליים.
אמנם פלאגין זה הנו ׳נישתי׳ למדי ויתאים לז׳אנרים מוזיקליים ספציפיים ,אך את מה שהוא נועד
לעשות הוא עושה בצורה מדויקת ומרשימה ביותר .אם קצה נפשכם בדיליי הדיגיטלי-הנקי
שמרבית הפלאגינים של מכשיר זה מספקים ,ואתם מחפשים צליל חדש-ישן ומחוספס יותר,
תתקשו למצוא מועמד טוב יותר לכך מה.DubStation-

שאר ירקות
9. Sugar Bytes Wow 2 - $99
www.sugar-bytes.com

 Sugar Bytesהיא חברה גרמנית שממוקמת בברלין ומתמחה בייצור פלאגינים איכותיים ,אותם
היא מייעדת בעיקר ליוצרי מוזיקה אלקטרונית ,על כל סוגיה .הפלאגינים שמיוצרים על ידה יכללו
סיקוונסרים ,סינטסייזרים וכלי עבודה ׳מיוחדים׳.
ה Wow 2-הוא פלאגין מהסוג האחרון .מדובר בפילטר בסגנון אנלוגי ,בעל יחידת מודולציה
איכותית ושלב של דיסטורשן .איכות הסאונד שלו מצוינת ,והוא יהווה ׳כלי משחק׳ ורסטילי ביותר,
אשר יוכל לייצר פילטר ׳טבעי׳ באותה קלות בה ייצר פילטר דינמי בצלילי הגיית אותיות הVowel -
באנגלית ) O ,I , E, Aו (U-ו/או דיסטורשן ׳עצבני׳ במיוחד Leads, Bass Lines .ו ,Pads-כולם
יקבלו זריקה של ' 'Attitudeמה .Wow-קחו גל מרובע ממחולל גלים ),(Test Tone Generator
וה Wow-יעשיר את צליליו ,ייצר בו תנועה ויצבע אותו במאה צבעים שונים.
ממשק הפלאגין ברור וקל להתמצאות ולתפעול .גם אם אינכם שולטים בטרמינולוגיה המקצועית
של סוגי הפילטרים והדיסטורשן השונים ושל המשתנים שלהם ,תוכלו להגיע אתו לתוצאות
מרשימות ביותר .זהו בהחלט פלאגין שהמילים ׳לשחק אתו׳ יהוו תיאור מדויק של אופן תפעולו.
דיסטורשן ,דיליי ושאר ירקות
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בחלון שיימצא בחלקו העליון של ממשק הפלאגין ,נוכל
לבחור באחד מבין  (!) 21סוגי פילטרים שונים ,כמו LPF
 Band Stop, Band Pass, HPFו ,Comb-כשחלקם
יהיו בעלי תלילות ) (Slopeשל עד ) 8Poleהנחתה של
 48dBלאוקטבה( ,ובעלי דפוסי התנהגות של פילטרים
אנלוגיים אהובים ממכשירים כמו ה ,Moog-הKorg-
 MS20וה.Roland TB 303-
CutOff

כפתור גדול במרכזו של הפלאגין ,בשם
 ,Frequencyישנה את תדירות החיתוך של הפילטר )את
התדירות המרכזית שלו במקרים של  BPFו ,(BSF-בעוד
שכפתור ה Resonance-יגרום להגברתה של תדירות
החיתוך הנבחרת.
יחידת הדיסטורשן תציע שבעה סוגי דיסטורשן שונים,
׳אנלוגיים׳ ודיגיטליים ,אשר בעזרתם נוכל לייצר גוונים
שונים של עיוות ,מ׳רגוע׳ למדי ועד ל׳עצבני׳ ביותר.

אם נבקש להוסיף תנועה לפעולת הפילטר ,נוכל
להשתמש ביחידת מודולציה מצוינת ,שלמרות שתאכלס
שטח קטן יחסית של הממשק ,תהיה בעלת אפשרויות עריכה מרשימות .נוכל לבחור במצבי עבודה
שונים עבורה LFO Envelope Follower, Step Mod :ו ,Vocal Effect-כשכל אחד מהם יפיק
תוצאות מעניינות באיכות צליל נהדרת.
בדיקת הפריסטים שמגיעים עם הפלאגין תהווה דרך טובה להתוודע אליו ואל היכולות שלו.
לסיכום ,אם אתם יוצרים אלקטרוניים אשר מחפשים פילטר איכותי שיתבל את הצלילים בהם אתם
משתמשים בחום אנלוגי ויוסיף להם חספוס ו׳בשר׳ ,כל זאת במחיר סביר ,ה Wow 2-הנו בהחלט
מועמד יותר מראוי להימצא בתיקיית הפלאגינים שלכם.
10. Cableguys Kickstart - $15
www.kickstart-plugin.com

אם כבר התחלנו… קבלו
פלאגין נוסף שנוצר על
יוצרים
ולמען
ידי
Side
אלקטרוניים.
Chain Compression
הנה טכניקת מיקס
במוזיקת
פופולרית
 ,EDMהאוס ו,R&B-
שבה מונמכים צלילים
מסוימים ,אשר עשויים
לגרום למיסוכם של צלילים אחרים )לרוב אלו של תוף הבס( ,בזמן נגינתם .במקור ,נעשה תהליך זה
על ידי פתיחת קומפרסור או  Duckerעל הערוץ או הגרופ בו נמצאים הצלילים ׳המסתירים׳,
ושליחת תוף הבס אל כניסת ה Side Chain-של הקומפרסור ,כך שבכל פעם שתוף הבס מנגן,
הקומפרסור נכנס לפעולה ומנמיך את הצלילים המסתירים ,למשך זמן נגינתו .כנראה שניקי רומרו
)יוצר אלקטרוני מוערך( וחברת  Cableguysחשבו שתהליך זה מסובך ומסורבל מדי עבור יוצרים
דיסטורשן ,דיליי ושאר ירקות
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אלקטרוניים ,והחליטו ליצור פלאגין אשר יפשט את התהליך .הם יצרו גרסה משוכללת של פלאגין
ייעודי ,שמטרתו אחת .Side Chain Compression -
מדובר בפלאגין בעל ממשק משתמש פשוט ביותר ,כזה שילד בן חמש עשוי להתלונן על כך
שכמשחק הוא משעמם… כפתור מסתובב גדול בשם  Mixיקבע את עוצמת ההנחתה שהקומפרסור
יבצע באחת מארבעת אופציות תזמון הדחיסה ,אשר יימצאו במידות של 1/2 , 1/4 , 1/8 :ו.1/1-
מתחת למסך בו נוכל לחוות ויזואלית את פעולת הפלאגין ,יימצאו  16עקומות שונות של
קומפרסיה ,אשר תוכנתו מראש על ידי ניקי רומרו .שני כפתורים ,שעליהם מצוירים חצים בכיוונים
מנוגדים ,יאפשרו לשנות את מיקומן של עקומות הקומפרסיה ,קדימה או אחורה.
זהו בערך… אז נכון שמדובר בפלאגין קטן וזול ,אבל בהחלט אחד שבא לעבוד .כל עוד תוף הבס
שלכם מנגן על הביט ,ה Kickstart-יחסוך לכם זמן וכסף ,ויגרום לקטע שלכם לפמפם )(Pumping
כמו הקטעים של היוצרים האלקטרונים הגדולים.
11. Sonnox Codec Toolbox - £35
www.sonnoxplugins.com

חבילת התוכנה והפלאגין הבאים הנה תוספת הכרחית לספריית הפלאגינים והתוכנות שלכם ,אם
אתם מפרסמים את המוזיקה שלכם באינטרנט .הבעיה המרכזית עם העלאת מוזיקה מקורית
לאינטרנט היא ,שבמקרים רבים ,האתרים אליהם נעלה את המוזיקה שלנו ישתמשו בפורמטים של
דחיסה מאבדת נתונים ) (Lossy Compressionלקובצי אודיו ,ואם אנו לא נמיר את הקטעים שלנו
 אשר יהיו מקודדים לפורמטים שאינם דחוסים  -לפורמטים דחוסים ,באופן אופטימלי ,נאבדמאיכות הצליל שלהם.
חברת  Sonnoxשתפה פעולה עם חברת  - Fraunhoferהיצרנית המקורית של הפורמטים MP3
ו - AAC-ביצירת שתי חבילות המכילות תוכנה ופלאגין ,שתכליתן הוא המרה מקצועית של קובצי
אודיו לא דחוסים לפורמטים דחוסים .החבילה הראשונה ,Fraunhofer Pro Codec ,הנה החבילה

האולטימטיבית להמרות מסוג זה .התוכנה והפלאגין יהיו עתירי אפשרויות קידוד ,עריכה ,ניטור
וחיווי ,ומחירה ינוע בסביבות ה .£300-גרסה בסיסית יותר של חבילה זו תיקרא ,Codec Toolbox
והיא תעלה קצת יותר מעשירית ממחיר החבילה המורחבת ) .(£35למרות היותה מצומצמת יותר
מה , Pro Codec-היא תענה על מרבית הדרישות של המשתמש הממוצע ,ואם אנו מתכוונים

דיסטורשן ,דיליי ושאר ירקות
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להמיר אך ורק קובצי אודיו סטראופוניים-דו ערוציים ,היא בהחלט תחשב לקנייה מוצלחת ביותר
במדד ה.Value For Money-
חבילת ה Codec Toolbox-מורכבת כאמור מפלאגין ,אותו נוכל לפתוח בתוך תוכנת יצירת
המוזיקה שלנו ,אשר יאפשר לנו לשמוע את המיקסים שלנו בפורמטים שונים ,ב ,Real Time -מבלי
שנצטרך להמירם קודם .כך נוכל להשוות בין איכות הצליל של פורמטים שונים ובין ערכים שונים
בהם נבחר לתהליך הקידוד .ה) Codecs-קיצור של  Compressor-Decompressorאו Coder-
 ,Decoderובתרגום לעברית ׳מקודד-מפענח׳( אשר יימצאו בפלאגין הנם AAC, MP3 :ו.iTunes+ -
אין מדובר במבחר עצום של פורמטים ,אבל כזה שיספיק למרבית המשתמשים.
את הפלאגין נפתח ב Insert-האחרון של
ערוץ המאסטר של תוכנת המוזיקה שלנו.
יימצאו בו שלושה חלונות ,בהם נוכל
לבחור ב Codec-בו נשתמש ,בMode-
וברזולוציה של הקידוד ) .(Bitrateשני
סוויצ׳ים יאפשרו לנו להשוות בין איכות
הצליל של הפורמט המקורי לזו של
הפורמט הדחוס .שעון חיווי בשם nmr
) (Noise to Mask ratioימחיש ויזואלית
את ההבדלים שבין המקור לפורמט
הדחוס ,ויעזור לנו לכוון ל Bitrate-האופטימלי .שעון חיווי בשם  Oversיאותת לנו אם תהליך
הקידוד ייצר  Clippingבמהלכו .אמנם מדובר בפונקציות בסיסיות ,אולם מאוד אפקטיביות.
ה Toolbox manager-הוא התוכנה שבה מתבצעות פעולות הקידוד והפענוח .ניתן לבצע בה
קידוד למספר קבצים בו זמנית ,פונקציה שעשויה לחסוך לנו זמן רב כאשר נבקש להמיר מספר
מיקסים .פונקציית ה Clip Safe-תוודא שההמרות תתבצענה ללא  ,Clippingותהיה חשובה
ביותר לקבלת המרות נקיות ואיכותיות.
באזור ה Matadata-של התוכנה נוכל להכניס מידע כתוב לגבי השיר או הקטע המומר ,אשר יופיע
בנגני  MP3ו .iTunes-שם האומן ,שם השיר ,שם האלבום ,ז׳אנר מוזיקלי ,טמפו ) (BPMואפילו
תמונה של עטיפת האלבום או הסינגל יהיה חלק מהמידע אותו נוכל להוסיף לקובץ הדחוס.
הנקודה האחרונה ואולי החשובה ביותר בסקירה זו היא מחיר החבילה £35 .הוא מחיר שווה לכל
נפש לחבילה שאמורה לספק את מרבית צרכי המרת קובצי האודיו של טכנאי מיקס ומאסטרינג,
ובוודאי של המשתמש הביתי.

דיסטורשן ,דיליי ושאר ירקות
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