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 2

יחידות  – EQפלאגינים
עבור מרבית האנשים ,האקולייזר הנו מעבד הצליל המוכר ביותר .עקב היכרותנו רבת השנים עם
מכשיר זה ,ובגלל הדרך שבה מערכת השמע שלנו מעוצבת ופועלת ,אנו מסוגלים לשמוע ולהבין את
פעולת האקולייזר באופן הברור ביותר מכל מעבדי הצליל .אם כך ,לא יהיה מפתיע לגלות
שהשפעתו של מכשיר זה על איכות הצליל של המוזיקה אשר נקליט תהיה משמעותית ,ולכן ,חשוב
יהיה לבחור ביחידות  EQאיכותיות לפרויקטים שלנו.
אך מה אנו בעצם מחפשים ביחידת  ?EQומדוע שנבחר בפלאגין זה או אחר מבין מאות הפלאגינים
המוצעים לנו כיום בשוק? לאנשי סאונד מסוימים ,הנקודה החשובה ביותר תהיה הצליל או ׳הצבע׳
של המכשיר .למרות שהגברה של  ,6dBבאמצעות  Bell Filterבעל תדירות מרכזית של  1KHzוערך
 Qשל  ,1נשמעת כסדרה של ערכים מוחלטים ,מרבית יחידות ה EQ-תישמענה שונות האחת
מהשנייה כאשר תבצענה הגברה זו .שוני זה נובע ממספר סיבות ,שהעיקריות בהן :עיצובה המכני
של יחידת ה ,EQ-תגובת הפאזה ) (Phase responseשל הפילטרים שבה ,והימצאותם של רכיבים
אלקטרוניים ׳צובעים׳ ,כמו שנאים ,שפופרות ריק וכד׳ ,במכשירים האנלוגיים ,וכמובן שחזור
התגובה של רכיבים אלו בהדמיות הדיגיטליות שלהם )הסברים על דרכי פעולתם של פילטרים ועל
הגורמים המשפיעים על איכות הצליל שלהם נמצאים בחלק ג׳ של ׳המדריך המקיף ללימודי סאונד׳
 מיקס ומאסטרינג( .לאחרים ,אפשרויות העריכה והגמישות שיספק המכשיר תהיינה חשובותלפחות באותה מידה ,אם לא יותר ,כשגם לעיצוב ממשק המשתמש תהיה השפעה על בחירתם.
בעקבות ההתפתחות העצומה שחלה בתחום האודיו הדיגיטלי ,בשנים האחרונות ,החלו יותר ויותר
טכנאי סאונד לשנות את דרך עבודתם ,ולהשתמש ביחידת  EQאחת כדי לבצע הנחתות
) (Subtractive EQוביחידה אחרת כדי לבצע הגברות ) .(Additive EQלביצוע הנמכות ,תינתן
עדיפות ליחידות מודרניות בעלות אפשרויות עריכה נרחבות וגמישות ,אשר תאפשרנה התערבויות
׳כירורגיות׳ באיזון ההרמוניות השונות של הצליל ,במידת הצורך ,ובעלות  HPFו LPF-איכותיים
וגמישים .לעומת זאת ,לצורך ביצוע הגברות ,נעדיף להשתמש ביחידות בעלות ׳צבע׳ ו׳אופי׳
מסוימים ,אשר יתאימו לכלי הנגינה שעל צלילו נבקש להשפיע .פיצול ההגברות וההנמכות לשני
אקולייזרים שונים יאפשר לנו למקם קומפרסור בין שתי יחידות אלו .הרעיון הכללי הוא להנמיך את
חלקי האות החזקים מדי לפני שהוא יגיע אל הקומפרסור ,כך שזה יוכל לעבוד באופן מדויק
ולהישמע טבעי יותר .לאחר דחיסתו של האות ,נוכל לבצע הגברות באמצעות יחידת  EQנוספת,
שתעזורנה להביא את האות לאיזון הטונלי הרצוי.
יחידות ה EQ-תאפשרנה לנו לשנות את האיזון בין ההרמוניות השונות אשר מהן יורכבו הצלילים
השונים במיקס ,כך שהאיזון הטונלי של הצליל המעובד יאפשר הטמעה טובה יותר שלו במיקס.
מכיוון שקל לנו יותר לשמוע הגברות של תחומי תדרים באות מאשר הנחתות ,הנטייה הטבעית
שלנו היא לנסות להגיע לאיזון הנכסף על ידי הגברתם של תחומי התדרים אשר יישמעו לאוזנינו
חלשים מדי .הבעיה עם גישה זו היא שהגברות מוגזמות תגרומנה לעומס במיקס )הגברה של
תדירות מסוימת ב 6dB-תגרום להכפלת העוצמה של תדירות זו( ,ועומס ,בשלב המיקס ,משמעותו
הסתרות והתנגשויות בין הצלילים השונים אשר ירכיבו אותו .מכיוון שכך ,גישה של ׳הגברות קודם׳
עשויה לגרום ,בסופו של דבר ,לתמונה הסטריאופונית של המיקס להישמע דלה ולא מרשימה.
הגישה האלטרנטיבית תהיה לנסות להגיע לאיזון הרצוי דווקא דרך הנמכת חלקי האות שנשמעים
לנו חזקים מדי .בדרך זו ,אנו מרווחים את התמונה הסטריאופונית של המיקס ,ומאפשרים את
שמיעתם של כל מרכיבי המיקס באופן ברור.
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במאמר זה ,בחרתי בתשעה פלאגינים של אקולייזרים אשר לטעמי יהיו האיכותיים ביותר בשוק,
וגם הפעם ,מלבד הסתמכות על היכרותי רבת השנים עם יחידות  EQאנלוגיות ו-וירטואליות,
בדקתי עשרות פלאגינים של אקולייזרים ,כשהשוואות  A/Bרבות נכללות בבדיקות אלו .בנוסף,
השתדלתי לגוון את בחירותיי ,ולכלול בהן אמולציות איכותיות של מכשירים אנלוגיים-קלאסיים,
כמו גם פלאגינים מודרניים ,עתירי אפשרויות עריכה מתקדמות.
האקולייזרים עליהם אכתוב מופיעים בסדר עולה ,מהמקום התשיעי ועד למקום ראשון .ובמקום
התשיעי...
)9. Sonnox Oxford EQ - £200 ( £100 - Educational
)www.sonnoxplugins.com (iLok
www.uaudio.com - $299

פלאגין ותיק זה מבוסס על יחידת
ה EQ-המקורית של הקונסולה
הדיגיטלית ,Sony Oxf-R3 -
אשר יצאה לשוק בתחילת שנות
התשעים ,ונחשבה לפאר היצירה
של הקונסולות הדיגיטליות
המוקדמות .מכיוון שמדובר
במכשיר דיגיטלי ,כל מה
שהמתכנתים של חברת Sonnox
היו צריכים לעשות הוא להעתיק
את האלגוריתם בו השתמשו
בקונסולה המקורית ,ולהפוך
אותו לפלאגין .מלבד מעבר
לטכנולוגיה של  64ביט ,הפלאגין
לא השתנה מאז יצא ,בכל הנוגע
לאפשרויות העריכה המצויות בו,
אך אם לפני כעשור היו אלו מהמתקדמות שיכולנו למצוא בפלאגינים של יחידות  ,EQניתן בהחלט
לומר שכיום קיימים פלאגינים לא מעטים אשר יציעו אפשרויות עריכה מתקדמות ונרחבות יותר
מאלו של ה.Oxford EQ-
ובכל זאת ,מדובר בפלאגין עתיר אפשרויות עריכה ובעל גמישות רבה ,אשר ניחן באיכות צליל
מרשימה.
ה Oxford-הנו אקולייזר פרמטרי מלא המאוכלס בחמישה פילטרים מסוג  Bellו ,Shelf-אשר
מכסים תחומי תדרים שונים ,ושני פילטרים נוספים מסוג  High Passו .Low Pass-חמשת
הפילטרים הראשונים יוכלו לבצע שינוי עוצמה של  ,+/-20dBויהיו בעלי ערך  Qשל  ,0.5-16בעוד
שה HPF-וה LPF-יוכלו לבצע הנחתות של עד  36dBלאוקטבה ) .(6Poleלמרות שנתונים אלו
יאפשרו לו גמישות מספקת לביצוע מרבית המשימות שנציב בפניו ,פלאגין זה היה מתקשה
להתברג לרשימה זו אלמלא תכונה אחת הקיימת בו ,אשר הופכת אותו ,לטעמי ,ליחידת EQ
איכותית.
במרכזו של הפלאגין יימצאו שלושה כפתורים ) ,In/Outוסימני פלוס ומינוס( אשר יאפשרו את
שינוי דפוס התנהגותם של הפילטרים שבו ,בכל הנוגע לתלות שתהיה ל Q Factor -של הפילטר
בעוצמת ההגברה או ההנחתה שהוא יבצע )הסבר מפורט על דפוסי התנהגותם של פילטרים תוכלו
למצוא בחלק ג׳ של המדריך  -מיקס ומאסטרינג( .בעזרת כפתורים אלו נוכל לבחור בין ארבעה
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דפוסי התנהגות שונים - Type-1 ( 1) :ערך ה Q-של הפילטר לא יושפע מעוצמת ההגברה או
ההנחתה שלו .נהוג לכנות דפוס התנהגות זה בשם  ,Symetrical Qעקב הסימטריות של עקומות
ההגברה וההנחתה שלו .במצב זה ,נצטרך להקטין ידנית את ערך ה Q-של הפילטר ,אם נבצע
הגברות או הנחתות משמעותיות ,אחרת פעולתו עשויה להישמע חריפה ולא נעימה לאוזן.
ה Type-1-יזכיר את דפוס ההתנהגות של יחידת ה EQ-של קונסולת  ,SSL 4000Eוקונסולות
אייטיז אחרות - Type-2 ( 2) .במצב עבודה זה ,הנקרא  ,Constant Qהגברות והנחתות תתבצענה
באופן א-סימטרי ,הגברות ב Q-נמוך )רוחב סרט רחב( ואילו הנחתות ב Q-גבוה .דרך זו תתאים
במיוחד להנמכת תדירויות תהודה ) (Resonance Frequenciesבצלילים שונים ,ותהיה פופולרית
בעיקר באקולייזרים גרפיים ובמכשירים ישנים יותר - Type-3 ( 3) .ערך ה Q-של הפילטר יהיה
בעל תלות בעוצמת ההגברה/הנחתה שלו .ככל שזו תהיה גדולה יותר ,׳יתהדק׳ רוחב הסרט של
הפילטר מסביב לתדירות המרכזית שלו ,דבר שיגרום לו להישמע ׳מוזיקלי׳ וטבעי יותר .דפוס
התנהגות זה נקרא  ,Proportional Qכשמרבית יחידות ה EQ-הישנות והאהובות של חברת
 ,Neveוה SSL G Series-תשתמשנה בו - Type-4 ( 4) .גרסה קיצונית של ה ,Type-3-אשר
תציע תלות מרבית של ערך ה Q-בעוצמת ההגברה או ההנחתה.
לסיכום ,אמנם מדובר בפלאגין ותיק אשר ׳נעקף׳ בשנים האחרונות על ידי פלאגינים מודרניים בעלי
אפשרויות עריכה מתקדמות וגמישות יותר ,אך עדיין מהווה כלי ורסטילי ,בעל גמישות מרשימה
ואיכות צליל גבוהה ,אשר יעזור לנו כמעט בכל משימת  EQאשר נצטרך לבצע בשלבי המיקס
והמאסטרינג ,כירורגית או אסתטית.
ציון8/10 :
8. UAD Pultec Passive EQ Plugin Collection - $299
www.uaudio.com

אף רשימה של אקולייזרים לא תהיה שלמה ללא האקולייזר אשר שינה את פני עולם עיבוד הצליל,
אי שם בתחילת שנות החמישים ,ואשר זכה ליותר חיקויים וגרסאות ,אנלוגיים ודיגיטליים ,מכל
יחידת  EQאחרת ,הלא הוא ה) Pultec EQP-1A-בפלאגינים רבים ,מצורפת אליו הרחבה בשם
 ,MEQ-5המיועדת לתחום תדרי ה.(Mid-
בעולם האנלוגי ,ייצרו חברות כמו  Summit, Manleyו Tube-tech-אקולייזרים נפלאים אשר
הושפעו עמוקות מהעיצוב ומאיכות הצליל של ה ,Pultec-בעוד שבשטח הפלאגינים היו אלו
יחידות
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 PSP, URS, Nomad Factory, Variety of Sound, Wavesו ,Universal Audio-אשר ייצרו
גרסאות וירטואליות של המכשיר האהוב.
אך מהו סוד הקסם של המכשיר ,אשר למעלה מששים שנים לאחר שנוצר לראשונה ,עדיין מהווה
תו תקן לצליל חם ומוזיקלי של אקולייזרים? כל יחידה של ה ,Pultec EQP-1A -אשר החליף את
ה Pultec EQP-1-המקורי ,בשנת  ,1961נבנתה בעבודת יד על ידי מעצביו ,יוג׳ין שנק ואוליבר
סמרלין ,שהשתמשו בשפופרות ריק )מנורות( ובשנאים לשלבי ההגברה וההנחתה של המכשיר.
במכשיר המקורי ,גם אם לא השתמשתם בפילטרים ,אות האודיו עדיין עבר דרך השנאים
והשפופרות ,כך שגם ללא ביצוע הגברה או הנחתה על ידי הפילטרים ,הסאונד של האות שעבר דרכו
׳נצבע׳ והוגבר בכ .1dB-עיצוב זה של יחידות  EQנקרא עיצוב פסיבי )להבדיל מהעיצוב האקטיבי,
המודרני יותר( .בעיצוב פסיבי ,ישתמשו לבניית הפילטרים ברכיבים אלקטרוניים אשר אינם זקוקים
לאספקת מתח חיצוני כדי לעבוד ,כמו נגדים וסלילי השראה .פילטרים ,בעיקרון ,ינחיתו את אות
האודיו העובר דרכם באופן סלקטיבי ,מעל ו/או מתחת לתדירות נבחרת או שתי תדירויות נבחרות
)כמו ב LPF, HPF-ו ,(BPF-כך ששימוש ברכיבים פסיביים יעבוד רק אם נבקש לבנות פילטר אשר
יבצע הנחתות בלבד .אם נוסיף רכיב הגברה אחרי הפילטר )שפופרת ריק ,טרנזיסטור ,שנאי( ,נוכל
לבצע עמו גם הגברות .טכנאי סאונד נוטים לייחס לעיצוב הפסיבי צליל 'מוזיקלי' )הסבר על מה
מגדיר אקולייזר כ׳מוזיקלי׳ נמצא בהמשך המאמר( ו'חלק' יותר מזה של עיצובים מודרניים ,אך הוא
יהיה מוגבל ,יחסית לעיצוב האקטיבי ,באפשרויות עיצוב הצליל שתהיינה קיימות בו.
ב EQP-1A-יימצאו שלושה פילטרים:
.1

 - Low Shelfבעל שלושה כפתורים .הכפתור הראשון מאפשר לנו לבחור בין ארבע
תדירויות הגברה/הנחתה קבועות  60 , 30 , 20 -ו ,100cps-כשהאותיות  cpsמשמשות
כראשי תיבות של הביטוי ') 'Cycles per Secondמחזורים בשנייה .מוכר יותר כיחידת
המידה לתדירות  .(Hertz -שני הכפתורים האחרים ישמשו ,האחד להגברה בלבד ),(Boost
ואילו השני להנחתה בלבד ) .(Attenבחוברת ההדרכה שהגיעה עם המכשיר המקורי ,יעצה
החברה נגד שימוש בכפתורי ההגברה וההנחתה של הפילטר בו זמנית ,על אותה תדירות
נבחרת .מה שהם לא ידעו זה שדווקא פונקציה זו ,של הגברה והנחתה בו זמנית ,תהפוך עם
השנים לאחת הפונקציות האהובות ביותר של ה .EQP-1A-למרות ששני כפתורים אלו
משתמשים בערכים של  ,0-10הם לא ייצגו את אותו ערך עוצמה .ההגברה המרבית של
פילטר זה )כשהכפתור נמצא על  (10תהיה בעוצמה של  ,17.5dBבעוד שההנמכה המרבית
שלו תהיה בעוצמה של  13.5dBבלבד .גם תדירות ועקומת ההגברה תהיה שונה מתדירות
ועקומת ההנחתה ,למרות שכפתור התדירות של הפילטר יכוון לתדירות אחת )ההנחתה
תתחיל מתדירות גבוהה יותר מאשר ההגברה( .מסיבות אלו ,שימוש בשני הכפתורים ,בו
זמנית ,ייצר עקומות הגברה והנחתה מעניינות ,ויהדק את תחום התדרים הנמוכים של
האות .הוסיפו למשוואה את גודלם הרב של תחומי ההשפעה של הפילטרים שלו )כאשר
נגביר  ,20Hzיוגברו תדרים עד לאזור ה ,(400Hz-והרי לכם הסיבות העיקריות לצליל הבס
הנפלא שייצר ה.EQP-1A-

.2

 Bell Filterלתחום תדרי ה - Mid-פילטר זה יוכל לבצע אך ורק הגברות של שבע תדירויות
מרכזיות קבועות 12 , 10 , 8 , 5 , 4 , 3 :ו ,16KHz-בעזרת כפתור ה .Boost-הוא יכיל כפתור
שלישי ,בשם  ,Bandwidthאשר בעזרתו נוכל לשנות ה Q Factor-של הפילטר.

.3

 - High Shelfפילטר זה יוכל לבצע הנחתות בלבד ,בשלוש תדירויות 10 ,5 :ו.20KHz-

ה Pultec MEQ-5-יכיל שלושה פילטרים מסוג  ,Bellשניים שיבצעו הגברות בלבד ,ופילטר אחד
שיבצע הנחתות בלבד ,כולם בתחום תדרי ה .Mid-ה MEQ-5-יעזור לנו לטפל בערוצי שירה
וגיטרות ,למשל ,בהם קיים תוכן רב בתחום תדרי ה.Mid-
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היחידה השלישית ,אשר תשלים קולקציית פלאגינים זו ,הנה ה .HLF-3C -מדובר ב LPF-וHPF-
בעלי  Slopeשל  12dBלאוקטבה ,ועשר תדירויות חיתוך קבועות.

ולאחר ההסבר הארוך על יחידת  EQפופולרית זו ,מדוע בחרתי דווקא בגרסה החדשה של חברת
 ?UADפשוט מאוד ,בהשוואות שערכתי עם שאר האמולציות של ה) Pultec-כולל עם הגרסה
הקודמת של  ,UADה ,(Legacy-היא נשמעה המרשימה ביותר ,באופן ברור למדי ,והייתה היחידה
שהצליחה לשחזר באופן כמעט מושלם את צליל הבס ההדוק והחם של המכשיר האנלוגי.
ציון8/10 :
7. 112dB Redline Equalizer - $149
www.112db.com

אם מאמר זה היה נכתב לפני שש שנים ,סביר להניח שה ,Redline Equalizer -אשר יצא לשוק
בשנת  , 2009היה מגיע בו לאחד משני המקומות הראשונים .מדובר ,כנראה ,בפלאגין הEQ -
הראשון אשר שילב בהצלחה אלגוריתמים איכותיים ,שמבוססים על דגמי אקולייזרים אנלוגיים-
קלסיים ,עם אלגוריתמים של פילטרים ׳דיגיטליים׳  -שקופים ומדויקים ,ומבחינה זו היווה פורץ דרך
בתחום ,והשפיע על עיצובי אקולייזרים מודרניים רבים ,כולל שני הפלאגינים אשר הגיעו למקומות
הראשונים במאמר זה.
ממשק המשתמש של ה Redline Equalizer-ברור ,קל להבנה ואינטואיטיבי ,דבר שישפיע לטובה
על זרימת העבודה של המשתמש בו .כל כפתור בפלאגין עושה בדיוק את 'מה שכתוב על האריזה׳,
ומבנה המסך הראשי שלו הגיוני ונגיש .אך המראה המזמין משמש רק כמתאבן ליכולותיו
המקצועיות של פלאגין זה .מדובר באקולייזר פרמטרי אשר יכיל חמישה פילטרים בעלי עקומת ,Bell
ששניים מהם )הימני והשמאלי( יוכלו לעבוד גם במצב  ,Shelfובנוסף להם LPF ,ו .HPF-שני
האחרונים יהיו בעלי ) Slope׳תלילות׳ הפילטר .תאפיין את חדות כניסתו לעבודה( של עד 48dB
לאוקטבה ,בעוד שבשאר חמשת הפילטרים נוכל לבצע הגברות והנחתות של עד  !60dBאבל הFun-
האמיתי יתחיל כאשר נפנה לשחק עם החלונות הנמצאים מעל כפתורי הפילטרים של ה,Redline -
ואשר בהם נוכל לבחור בין שמונה אלגוריתמים המבוססים על דפוסי התנהגותם של פילטרים
מיחידות  EQקלסיות של חברות כמו) Neve :ה ,1073-ה 1081-וה SSL (4000E) ,(1084-וAPI-
)ה 550A-וה ,(550B-בנוסף לאלגוריתם ׳דיגיטלי׳ ולאלגוריתם ׳מנורתי׳ .נוכל לבחור באלגוריתם
שונה לכל פילטר ,אם נעדיף זאת.
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כאשר נבחר באלגוריתם הדיגיטלי ונכוון את הפלאגין לעבודה במצב  ,Linear Phaseהפילטר יבצע
הגברות והנחתות באופן שקוף לחלוטין ,אך אם נעדיף ׳צבע׳ ו׳חום׳ אנלוגיים ,שימוש באחד
האלגוריתמים האחרים יהווה בחירה מתאימה יותר .למבחר האלגוריתמים שאקולייזר זה מציע,
יתווספו מספר כפתורים אשר ישפיעו על גוון הצליל שייצרו הפילטרים .כפתור הPhase Shift -
יאפשר לנו לשנות את תגובת הפאזה של הפילטרים .פילטרים אנלוגיים ודיגיטליים משנים ,בזמן
פעולתם ,לא רק את התוכן ההרמוני של הצליל אשר עובר דרכם ,אלא גם מייצרים השהייה קטנה -
תלוית תדר ,אותה נהוג לכנות  Phase Shiftאו  .Phase Distortionהשהייה זו הנה אחת
מהגורמים העיקריים ל׳צבע׳ הייחודי שיש ליחידות  EQשונות .הערך הנמוך ביותר של כפתור זה
הוא  .0%בערך זה ,יעבוד הפלאגין במצב הנקרא  ,Linear Phaseממנו נקבל סאונד ׳שקוף׳ לחלוטין,
ללא  .Phase Shiftבערך של  ,100%תגובת הפאזה של הפילטרים תזכיר את זו של פילטרים
אנלוגיים ,כשכיוון ל 200%-ייעשה כאשר נעדיף צביעה קיצונית.
בנוסף ,תימצא בפלאגין יחידת  ,Harmonic Distortionאשר תכיל כפתור גדול בעל שם זהה ,ושני
כפתורים קטנים יותר בשם  Warmthו ,Cutoff-שבעזרתם נוכל להוסיף תוכן הרמוני לצליל אשר
יעבור דרך ה .EQ-רכיבים אלקטרוניים מסוימים )שפופרות ריק ושנאים ,למשל( ,הנמצאים
באקולייזרים אנלוגיים-קלסיים ,נוטים לעוות בעדינות את הצליל העובר דרכם ולגרום להופעתן של
הרמוניות אשר לא היו קיימות בצליל המקורי )תופעה זו הנה מהמרכיבים העיקריים של ׳הצבע' או
ה'חום' האנלוגי ,מושגים שאנו מרבים להשתמש בהם( ,ביציאת המכשיר .פעולה זו תהיה הפוכה
מפעולת הפילטרים ,ותגרום לניואנסים עדינים בגוון הצליל המעובד.
לחיצה על המקש הימני של העכבר תגרום לפתיחתה של תיבה ,בה נוכל להגדיר את מידת התלות
שתהיה לערך ה Q-של הפילטר בעוצמת ההגברה או ההנחתה שהוא יבצע )Gain-Q
 . (Dependencyנוכל לבחור בין ששה מצבי עבודה שונים ,מ ,Surgical-בו לא תהיה קיימת כל
תלות כזאת ,ועד ל ,Soft-בו האינטראקציה בין  Qו Gain-תהיה מקסימלית.
פלאגין זה יכיל ספקטרום אנלייזר )לא מהמרשימים ביותר( ,הוא יוכל לעבוד בתצורת ,Mid-Side
ויימצא בו כפתור ) Auto Make up Gainפונקציה מצוינת להשוואות  ,(A/Bאך ההפתעה המרעננת
ביותר שהכינה לנו  112dBמגיעה בדמות יחידת ה ,Dynamic-המאפשרת לנו להפוך את הפלאגין
מאקולייזר סטטי-רגיל לאקולייזר דינמי .אקולייזר דינמי ,או  ,Dynamic EQהנו מכשיר המאפשר
לבצע הגברה או הנחתה של תחום תדרים מסוים ביחס לעוצמת נגינתו .נוכל ,למשל ,לגרום להנחתה
נקודתית של תחום תדרי ה Mid-של ערוץ השירה הראשי ,באזור  ,2-6KHzרק כשעוצמת התוכן
ההרמוני בו תגבר מעל עוצמת הסף ) (Thresholdשל המכשיר ,ותגרום לשירה להישמע צורמת.
לסיכום ,ה Redline Equalizer-הנו אקולייזר עוצמתי ו-ורסאטילי אשר יישמע מצוין בין אם
נעדיף שקיפות או צבע וחום אנלוגיים ,ובמחיר מחצית ממחירם של פלאגינים אחרים במאמר זה,
קשה לטעות אתו.
ציון8.5/10 :
6. Waves API 550A / 550B - $250
www.waves.com

סביר להניח שהסיבה העיקרית להעדפת אמולציה של יחידת  EQאנלוגית-קלסית על פני פלאגין
של  EQמודרני תהיה שחזור איכות הצליל וה׳צבע׳ של המכשיר המקורי ,וכאשר מדובר
באקולייזרים אנלוגיים-קלסיים ,אין הרבה מכשירים מוערכים ואהובים יותר מה.API 550A-
המכשיר המקורי ,אשר עוצב על ידי מייסד החברה ,סול ווקר ,יצא לשוק בשנת  1967כיחידת EQ
מודולרית ,ומהר מאוד רכש לעצמו שם של מכשיר עיבוד צליל איכותי ביותר .בתחילת שנות
השבעים ,כאשר החברה החלה לייצר קונסולות ,הפך ה 550A-ליחידת ה EQ-המובנית שלהן.
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בשנת  ,2004לאור הביקוש הרב ,חידשה
 APIאת ייצור ה 550-בשתי גרסאות
מודולריות ,הגרסה המקורית בעלת
שלושת הפילטרים ,וגרסה ׳מעודכנת׳
בעלת ארבעה פילטרים ,לה קראה .550B
הצלחתו של המכשיר האנלוגי ,למרות
היותו מוגדר כאקולייזר חצי פרמטרי
)ערכי ה Q-של הפילטרים שלו אינם
ניתנים לשינוי( ,נובעת משתי סיבות
עיקריות .1 :שימוש במגברי השרת
המצוינים ,API 2520 ,לשלבי ההגברה
וההנחתה של הפילטרים .2 .שימוש
בעיצוב  .Proportional Qכפי שציינתי
בסקירה על ה,Sonnox Oxford EQ-
עיצוב  Proportional Qיגרום לכך שערך
ה Q-של הפילטר יגדל )רוחב הסרט שלו
יקטן( ככל שנגדיל את עוצמת ההגברה או
ההנחתה שלו .מכיוון שכך ,הגברות שנבצע באות תישמענה נעימות ולא חריפות ,מבלי שנצטרך
לשנות את ערך ה Q-של הפילטר על כל דציבל שנגביר ,וכאשר נבצע הנחתות ,נוכל להנמיך
ביעילות תדרי תהודה באות ,במידה ונבקש לעשות זאת.
כמו עם מרבית האקולייזרים האנלוגיים-קלסיים ,אפשרויות העריכה של ה API 550-תהיינה
מוגבלות למדי .במאמרי הקודם ציינתי ,שאיני מבין את התעקשותן של יצרניות הפלאגינים
הגדולות לדבוק באפשרויות העריכה המוגבלות הקיימות במכשירים המקוריים .כנראה שלהרגשה
שאתה עובד עם מכשיר אנלוגי-ישן יש משקל גדול יותר בהחלטות על עיצוב הממשק של הפלאגין
ותכנותו ,מאשר לגמישות אפשרויות העריכה שלו .קצת מוזר ,בהתחשב בעובדה שמרבית
המשתמשים בפלאגינים אלו לא עבדו מעולם עם המכשיר האנלוגי ...עם זאת ,גמישות אינה הסיבה
העיקרית לשימוש במכשירים דוגמת ה ,API 550-אלא איכות הצליל שלהם.
ה 550A-יכיל שלושה פילטרים בלבד:
.1
.2
.3

 Bell Filterלתדרי הביניים ) .(Midrange Frequenciesבעל חמש אופציות של תדירויות
מרכזיות ) 3 ,1.5 ,0.8 ,0.4ו (5KHz-ו Gain-של .+/-12dB
פילטר לתחום התדרים הנמוכים ,אותו ניתן לשנות מ Shelf-ל .Bell-בעל חמש אופציות
של תדירות ) 300 ,200 ,100 ,50ו (400Hz-ו Gain-של .+/-12dB
פילטר  Bellאו  Shelfלתחום התדרים הגבוהים .גם הוא בעל חמש אופציות של תדירות
) 12.5 ,10 ,7 ,5ו (15KHz-ו Gain-של .+/-12dB

בנוסף לפילטרים אלו ,יימצא בפלאגין  ,Band Pass Filterשכאשר נלחץ עליו ,יחתוך מתחת
ל 50Hz-ומעל ל .15KHz-פילטר זה יאפשר את סינונם של הפרעות חשמליות ומכניות ,ואת
הנמכתם של אוברטונים גבוהים בצלילים מסוימים .במרבית המקרים בהם השתמשתי ב,550A-
היעדרן של אופציות עריכה נוספות לא מנעו ממני להגיע לתוצאה הרצויה ,אולם כאשר הייתי זקוק
לגמישות נוספת בעריכת משתני ה ,EQ-פתחתי את ה .550B-ה 550B-נשמע דומה מאוד )אם כי
לא זהה לחלוטין( ל ,550A-אך יכיל אפשרויות עריכה נוספות .ראשית ,קיים בו  Bell Filterנוסף
לתחום תדרי הביניים .לכל אחד מארבעת הפילטרים שלו יהיו שבעה ערכי תדירות קבועים )במקום
חמישה בלבד ב ,(550A-וכל פילטר יכסה מנעד של כחמש אוקטבות.
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אז מה לגבי האמולציות של  ,Wavesאתם ודאי שואלים? בשתי מילים  -הצליח להם ...הפלאגין,
אשר עוצב בשיתוף עם  , APIנשמע מצוין ,ומזכיר את המכשיר המקורי בכל אספקט .הגברות
בתחום תדרי ה Mid-תשמענה חלקות וחמות ,כשגם ה High Shelf-יישמע נעים ויוסיף יותר
מאשר רק ׳אוויר׳ בתחום התדרים הגבוהים .בדומה למרבית האמולציות של יחידות  EQאנלוגיות,
ההגברות שנבצע בפלאגין בתחום התדרים הנמוכים לא תישמענה ׳הדוקות׳ כמו במכשירים
האנלוגיים ,אך אין זה אומר שלא נוכל להגיע לתוצאות איכותיות גם כאן.
לסיכום ,אם אתם מחפשים חום אנלוגי ונגיעות של סאונד קלסי ,סדרת ה Waves API 550-תספק
לכם אותם בכמויות...
ציון8.5/10 :
5. UAD Cambridge - $149
www.uaudio.com

הקיימברידג׳ יצא לראשונה בשנת  ,2003וחולל מהפכה בתחום יחידות ה EQ-מבוססות המחשב.
כיום ,יותר מעשור לאחר יציאתו לשוק ,הוא עדיין נחשב למכשיר רלוונטי ואיכותי ,בעל אפשרויות
עריכה נרחבות וייחודיות ,ומשום כך יהווה בחירה ראשונה של טכנאי סאונד מסוימים )אלו
שברשותם חומרה של חברת  (Universal Audioכיחידת  EQ׳כירורגית׳.
כמו אצל טכנאי סאונד רבים אחרים ,המהפכה הדיגיטלית בתחום ציוד האודיו השפיעה על דרכי
העבודה שלי ,בכל הנוגע לשימוש במעבדי צליל' .בתקופה האנלוגית' ,נהגתי לטפל קודם כל
בדינמיות של הצליל ולהשפיע על מעטפתו בעזרת קומפרסור ,ורק לאחר מכן לתקן את האיזון
הטונלי שלו באמצעות יחידת ) EQזאת עקב מגבלה בכמות מעבדי הצליל האנלוגיים שנמצאו
באולפן( .בשנים האחרונות ,לאחר שמגבלה זו למעשה הוסרה ,ויכולנו לפתע לפתוח כמות עצומה
של פלאגינים שונים של מעבדי צליל בפרויקטים שלנו ,התחלתי לבצע קודם כל הנמכות באות,
בעזרת יחידת  EQ׳כירורגית׳ ,ורק לאחר מכן לדחוס אותו .לאחר דחיסתו של האות ,אשתמש
ביחידת  EQנוספת בעלת ׳אופי׳ מסוים ,לצורך ביצוע הגברות.
מסיבה זו ,הימצאותה של יחידת  EQגמישה ומדויקת בארסנל מעבדי הצליל שלנו תהיה חשובה
ביותר ,ולכן אין זה מפתיע למצוא ברשימה זו מספר רב יחסית של יחידות  EQכירורגיות ,בעלות
אפשרויות עריכה נרחבות ,וצליל מדויק ושקוף .המילה ׳כירורגי׳ ,בהקשר זה ,באה לתאר את
יכולותיו של האקולייזר להשפיע על חלקי אות קטנים ,ואי לכך ,לטפל נקודתית בתדירויות תהודה
בצליל ,אשר תגרומנה לחוסר איזון בו.
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הקיימברידג׳ יציג מספר אפשרויות עריכה אשר גם כיום נחשבות למתקדמות וייחודיות .הפילטרים
הנמצאים בו עוצבו כך שיהיו בעלי דפוסי התנהגות של פילטרים אנלוגיים ,אך זאת מבלי להתיימר
לחקות יחידת  EQאנלוגית ספציפית.
מכשיר זה הנו אקולייזר פרמטרי מלא המכיל חמישה פילטרים מסוג  Bellאו ) Shelfניתן לבחור את
הסוג בכל אחד מהפילטרים( ,ובנוסף HPF (High pass filter) ,ו LPF (Low pass filter)-בעלי
אפשרויות עריכה מרשימות.
נתחיל דווקא עם האחרונים ...ה HPF-וה LPF-של הקיימברידג׳ יאפשרו לנו לבחור בין הדמיות של
ארבעה עיצובים של פילטרים אנלוגיים שונים ,כשבכל אחד מעיצובים אלו )למעט ב (Eliptic -נוכל
לבחור ב Slope-של בין ) 1Poleהנחתה של  6dBלאוקטבה( ל) 6Pole-הנחתה של 36dB
לאוקטבה( .כאמור ,פילטרים נוהגים לייצר סוג של עיוות בצליל ,שנקרא  ,Phase Distortionאשר
מורגש יותר ויותר ככל שהתלילות ) (Slopeשל הפילטר גדלה .פילטר ה Bessel-ייצר את כמות
הדיסטורשן הקטנה ביותר ,וכניסתו לעבודה תהיה המתונה ביותר .ה Butterworth-ייצר כמות
דיסטורשן נמוכה למדי ,ויהיה בעל כניסה חדה יותר לעבודה מזו של ה .Bessel-ה Eliptic-יציג
את ה Slope-התלול ביותר ,אך גם את כמות הדיסטורשן הגדולה ביותר .בחמשת הפילטרים
האחרים ,נוכל לבחור בין שלושה דפוסי עבודה שונים אשר ישנו את מידת התלות שתהיה לערך
ה Q-של הפילטר בעוצמת ההגברה או ההנחתה שלו ,כאשר נעבוד עם  ,Bell Filterואת אופן
כניסתו לעבודה ,כאשר נעבוד עם .Shelving Filter
אפשרויות עריכה אלו ,ביחד עם הצליל המדויק והשקוף שלו ,הופכות את הקיימברידג׳ למכשיר
גמיש ויעיל ביותר לשם ביצוע הנחתות בעזרת שבעת הפילטרים הקיימים בו ,כשגם כאשר נבקשו
להגביר חלקים מאות האודיו ,הוא יעשה זאת בצורה מדויקת וחלקה .עם זאת ,ממשק המשתמש
שלו יכול וצריך לקבל מתיחת פנים קלה כדי להביאו לסטנדרטים המקובלים בפלאגינים איכותיים
של אקולייזרים מודרניים ,כשהוספה של ספקטרום אנלייזר נאה תהיה מקום טוב להתחיל בו.
ציון8.5/10 :
4. Elysia museq - $249
www.plugin-alliance.com

גארי ליניקר ,שחקן העבר של נבחרת אנגליה בכדורגל ,אמר פעם :״כדורגל הוא משחק פשוט22 :
שחקנים רודפים אחרי כדור במשך תשעים דקות ,ובסוף הגרמנים מנצחים״ .כנראה שהמשפט הזה
תופס גם לגבי פלאגינים .לא משנה מה אנו חושבים על הגרמנים ,פלאגינים הם יודעים לייצר...
הפלאגין הבא ,פרי שיתוף פעולה בין שתי החברות הגרמניות Elysia ,ו ,Brainworx-הנו אמולציה
דיגיטלית של יחידת  EQאנלוגית בעלת אותו שם ,אותה מייצרת  ,Elysiaואשר מחירה נע בסביבות
 .$5000במאמרי הראשון בסדרה ,כתבתי ש Elysia-שמה לה למטרה לייצר מכשירי עיבוד צליל
באיכות הגבוהה ביותר ,גם אם זה אומר שעלות הפקתם ,ואי לכך מחירם ,יהיו גבוהים ביותר.
החברה נוהגת להשתמש ברכיבים אלקטרוניים איכותיים לבניית מכשיריה .לצורך בניית
ה ,museq-למשל ,השתמשה החברה בקונפיגורציית  ,Class Aבטרנזיסטורים  FETאיכותיים,
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בשנאי מצוין ובפוטנציומטרים מהטובים הקיימים ,כל זאת כדי להגיע לאיכות צליל חסרת פשרות,
ולשקיפות מקסימלית מתובלת במעט חום אנלוגי והרבה פאנץ׳.
 Elysiaממשיכה לדבוק במראה הכחול-כסוף ,האירופאי משהו ,אותו אימצה למכשיריה .אך מראהו
החיצוני אינו בדיוק גולת הכותרת של אקולייזר זה .הסיבה היחידה שתגרום לכם לרצות להשתמש
במכשיר היא הסאונד אותו הוא מייצר .מדובר באקולייזר המגדיר מחדש את המונח ׳ EQמוזיקלי׳.
טכנאי סאונד נוהגים לתאר יחידות  EQמסוימות כ'מוזיקליות' בגלל הסאונד שהן מפיקות.
) Gain-Q Dependencyתלות ערך ה Q-בעוצמת ההגברה/הנחתה( ,כמו גם העיצוב האלקטרוני
הפסיבי )להבדיל מהאקולייזרים האקטיביים .ראו ערך  (Pultecוהימצאותם של Resonance
 ,Filtersיהיו בין הגורמים ל׳מוזיקליות׳ של יחידות  EQמסוימות .המוזיקליות של המכשיר תתבטא
ביכולתו לבצע הגברות בעוצמה גבוהה מבלי לגרום לצליל המעובד להפוך לצורם או בלתי ברור,
בהעשרתו בהרמוניות ,וביצירת סאונד הדוק ופאנצ׳י.
ה museq-בהחלט מצדיק את שמו .כאשר השתמשתי בו לראשונה ,עצמתי את עיני וביצעתי עמו,
אינטואיטיבית ,הגברות על ערוצים שונים .לאחר שפקחתי את עיני ,הופתעתי לגלות שהעוצמה של
חלק מההגברות שביצעתי עמדה על  ,10dBואף למעלה מכך .גם כאשר עוצמת ההגברה הייתה
גבוהה ,היא עדיין נשמעה חלקה ,מהודקת ושקופה באופן יוצא מן הכלל ,אך בתוספת חמימות
מסוימת .בהשוואות שעשיתי בינו לבין פלאגינים אחרים המדמים אקולייזרים אנלוגיים ,על מגוון
של כלים ,ה museq-פשוט נשמע ׳יקר׳ ומרשים יותר ממרבית המתחרים ,ברוב המקרים.
הפלאגין של ה museq-מגיע בשתי גרסאות:
.1
.2

גרסת מאסטר )מיועדת למאסטרינג( ,אשר תכיל שני ערוצים בעלי חמישה פילטרים כל
אחד ,אפשרות עיבוד צליל בתצורת  ,Mid-Sideוכפתור לינק לשני הערוצים.
גרסת מיקס ,אשר תכיל ערוץ סטריאו/מונו אחד בעל חמישה פילטרים ,ותצרוך מחצית
מכוח העיבוד שתצרוך גרסת המאסטר.

בשתי הגרסאות יימצא כפתור בשם  ,Warmאשר יפעיל אופציית עיצוב צליל המחקה באופן מעודן
את דפוס הפעולה של לימיטר אנלוגי .כפתור זה יעזור לרכך  Transientsבצלילים העשירים בהם.
בכל אחד מחמשת הפילטרים יימצאו שני פוטנציומטרים )כפתורים מסתובבים( ושני כפתורי
לחיצה .הפוטנציומטר הראשון ישמש לשליטה על ה) Gain-הגברה או הנחתה( של הפילטר ,ואילו
השני ישמש לשינוי התדירות שלו .כפתורי הלחיצה של שלושת הפילטרים האמצעיים  -שהנם
מסוג  - Bellישמשו לבחירה בין ערך  Qנמוך )רוחב סרט רחב( לערך  Qגבוה יותר ,ובין הגברה
להנחתה )לחיצה על כפתור זה תגרום לכפתור ה Gain-לבצע הנחתות בלבד .כשהכפתור אינו לחוץ,
ה Gain-יבצע הגברות בלבד( .כפתורי הלחיצה בשני הפילטרים החיצוניים  -שיהיו מסוג - Shelf
ישמשו לבחירה בין הגברה להנחתה ,ובין  Shelving Filtersל.Resonant HPF/LPF-
לשם שיפור איכות הצליל שלו והשגת שקיפות מקסימלית ,עוצב הפלאגין לעבוד
ב) 4xOversampling-עד לתדירות של .(200KHz
מבחינת אפשרויות העריכה שבו ,לא מדובר במכשיר מתוחכם במיוחד ,ולאחר שמתרגלים לרוח
האנלוגית השורה בעיצובו )כפתור  Gainשמסוגל לבצע רק הגברות או הנמכות ,למשל( ,העבודה
אתו הופכת לזורמת וקלילה )במיוחד לחובבי ה Feel-של ציוד אנלוגי( ,ואנחנו יכולים להתפנות
להעריך וליהנות מהצליל הנפלא שלו .למרות שלא מדובר באקולייזר ורסטילי או גמיש במיוחד ,אם
אתם מחפשים יחידת  EQאשר תוסיף ' ' Touch of Classוצליל אנלוגי חלק ושקוף ליצירותיכם,
ה museq-הנו בדיוק הפלאגין עבורכם.
ציון9/10 :
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3. Brainworx Bx_digital V2 - $329
www.brainworx.com

שמונת הפלאגינים האחרים עליהם כתבתי במאמר זה ,כמו גם מרבית הפלאגינים של יחידות ,EQ
משתייכים לאחת משתי קבוצות עיקריות .1 :אמולציות של אקולייזרים אנלוגיים-קלסיים.
 .2יחידות  EQדיגיטליות-כירורגיות בעלות אפשרויות עריכה מתקדמות וממשק משתמש מודרני.
קיימים גם פלאגינים ,דוגמת ה Equlibrium-של חברת  ,DMG Audioהמסוקר בהמשך ,אשר
משלבים אלמנטים של שתי הגישות.
מבחינת השתייכות לקבוצה אחת מן השתיים ,ה ,Bx_digital V2 -של החברה הגרמנית
 , Brainworxהנו עוף קצת מוזר .ראשית ,חשוב לציין שמדובר באקולייזר אשר עוצב בעיקר
לעבודת מאסטרינג .אין זה אומר שלא נוכל לעשות בו שימוש בשלב המיקס ,ואפילו בשלב
ההקלטות ,אך גם עיצוב ממשק המשתמש שלו וגם אפשרויות העריכה הקיימות בו מרמזים על
ייעודו המרכזי.
הייחודיות של פלאגין זה טמונה בתצורת העבודה העיקרית בה תוכנן לעבוד .אמנם נוכל להשתמש
בו בתצורת סטריאו ) (L-Rרגילה או במונו )לשם כך נפתח את גרסת המונו של הפלאגין( ,אולם
ה Bx_digital V2-יהיה במיטבו כאשר יפעל בתצורת ) Mid-Sideהסברים מפורטים על עיבוד צליל
בתצורת  Mid-Sideנמצא בחלק ג׳ של ׳המדריך המקיף ללימודי סאונד׳  -מיקס ומאסטרינג ,ועל
הקלטות בטכניקת  ,Mid-Sideבחלק ב׳  -הקלטות(.
בעוד שבתצורת סטריאו דו-ערוצית נתייחס לצלילים שאנו שומעים כמכלול של אנרגיה המגיעה אל
אוזנינו מצד ימין ומצד שמאל ) ,(Left-Rightבתצורת  ,Mid-Sideאות האודיו יחולק לשני
תחומים/ערוצים שונים  -מרכז וצדדים .המרכז ,או ה ,Mid-הוא ערוץ מונופוני המורכב מסיכום
הערוץ הימני והערוץ השמאלי של הצליל הסטריאופוני ) ,(L+Rבעוד שהצדדים ,או ה ,Side-הנו
ערוץ סטריאופוני המורכב מההפרש בין שני הערוצים ) .(L-Rמסיבה זו ,נהוג לכנות תצורה זו גם
בשם ) Sum-Differenceסיכום והפרש( .כעת ,נסו לדמיין את האפשרויות הגלומות בעיבוד צליל
יחידות
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בתצורת  ,Mid-Sideבעיקר בשלב המאסטרינג .נניח שערוץ השירה הראשי של השיר אותו אתם
ממאסטרים ,אשר כמעט תמיד יימצא במרכז הפנורמי של המיקס ,נשמע מעט עמום ,ואתם רוצים
'להבהירו׳ בעזרת יחידת  ,EQאך זאת מבלי לגרום להבהרתם של כלי נגינה הרמוניים אחרים במיקס,
כגון :גיטרות ,סינטיסייזרים ,מצילות תופים וכד׳ ,ושל הריוורבים )אשר מרבית האנרגיה שלהם
תימצא בדרך כלל בצדדים( .עיבוד צליל בתצורת  Mid-Sideיאפשר לנו לעשות זאת באופן מדויק
ביותר .כך גם כאשר נבקש להוסיף עומק לצלילי תוף הבס והבס )גיטרה או תכנות( ,מבלי לגרום
להגברת התדרים הנמוכים של שאר מרכיבי המיקס .הצרת התמונה הסטריאופונית )עד למונו,
במקרים רבים( של תחום התדרים הנמוכים של המיקס ,עד לסביבות ה ,60-100Hz -בו יימצא חלק
ניכר מהאנרגיה של תוף הבס ושל ערוץ הבס ,תעזור לנו ׳להדק׳ את תחום התדרים הנמוכים של
המיקס ותוסיף לו פאנץ׳ ,ובעיקר כאשר מדובר במוזיקה האלקטרונית ,תהיה קריטית להשגת תחום
תדרים נמוכים הדוק וברור אשר יישמע טוב גם במועדונים .סינון התדרים הנמוכים מערוץ ה,Side-
ופיצוי להנחתה זו בערוץ ה ,Mid-יסייעו לנו להגשים מטרה זו.
כעת ,לאחר שהבנו במה מדובר ,אתחיל בכך שאומר שה Bx_digital V2-אינו רק פלאגין פורץ דרך
בתחום עיבוד הצליל בתצורת  ,M-Sאלא גם נחשב ל׳קרם דה לה קרם׳ של יחידות הEQ -
המשתמשות בתצורה זו .הוא מבוסס על מכשיר  EQאנלוגי-קצה עליון )גם מבחינת מחיר (...אשר
הוציאה  Brainworxלשוק ,בשנת  .2006במהלך השנים ,עודכן הפלאגין לגרסה  ,2והתווספו לו
אפשרויות עריכה נוספות אשר לא קיימות במכשיר האנלוגי.
ה Bx_digital V2-הוא קודם כל יחידת  EQפרמטרי חפה מ ,Latency-בעלת שני ערוצים שונים,
שבכל אחד מהם יימצאו  7פילטרים מסוג  LPF, High/Low Shelf, Bellו) HPF-שני האחרונים
בעלי  Slopeמתון של  6dBלאוקטבה( .בנוסף ,תימצא בפלאגין יחידת De-esser/Dynamic EQ
מצוינת ,אשר בעזרתה נוכל להנמיך במיקס את תדרי הביניים ) (Mid-rangeשל ערוצי שירה ,תוף
הסנייר וכד׳ ,בכל פעם שעצמתם של אלו תגבר וצלילם יהפוך לצורם ,ולהנמיך את האותיות
השורקות )ס׳ ,ש׳ ,צ׳ ו-ז׳( בערוצי שירה ,באופן נקודתי ,מבלי לפגוע בתחום תדרי הביניים של
המיקס בצורה מתמשכת.
נוכל לבחור בין שלושה מצבי עבודה שונים באמצעות כפתור ה:Modus-
 - M-S Mastering .1מאפשר עיבוד צליל בתצורת  ,Mid-Sideכשהערוץ השמאלי הופך
למרכז )מונו( ,ואילו הערוץ הימני הופך לצדדים )סטריאו(.
 Dual Mono .2או  - Left-Rightמאפשר עיבוד צליל בתצורת סטריאו קונבנציונלית ,עם או
בלי לינק בין הערוצים.
 - M-S Recording .3ישמש להקלטת מיקרופונים בהצבת  .Mid-Sideבמצב זה ,כאשר נזין
את אותות שני המיקרופונים בהם נשתמש ,לגרופ אשר עליו נפתח את הפלאגין ,נקבל אות
סטריאופוני מיציאותיו.
הפילטרים של ה Bx_digital V2-נשמעים מצוין ,ומציעים גמישות רבה באפשרויות העריכה
שלהם )יהיו בעלי ערך  Qשל עד  .(15על ידי לחיצה על כפתור בשם  ,Auto Listenובחירה בין
אופציות של  ,Gainתדירות מרכזית וערך ) Qאו בחירה בשלושתם גם יחד( בחלון שמעליו ,נוכל
לשמוע במצב סולו כל אחד מפרמטרים אלו ,באופן אוטומטי ,בכל פעם שנשתמש באחד מכפתורי
הפילטרים .שני כפתורים נוספים ,בשם  Solo Mו ,Solo S-יאפשרו את שמיעת ערוץ הMid -
וערוצי ה Side-במצב סולו ,לשם כיוון מדויק יותר של הפילטרים .מדובר בקידוד האיכותי ביותר
שיצא לי לשמוע לתצורת  .Mid-Sideכפתורי ה Bass Shift-ו ,Presence Shift-אשר ב-
 Brainworxמכנים ' ,'Intelligent EQ Bandsיאפשרו את הגברתם של תחום התדרים הנמוך ושל
תחום התדרים הגבוה )בהתאמה( של המיקס ,מתחת או מעל לתדירות נבחרת ,ובו בזמן ינמיכו את
תחום התדרים הנמצא מצידה השני אותה תדירות ,בערך העוצמה אותו קבענו בכפתור ה.Shift -
יחידות
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ה Bass Shift-יגביר ב 63Hz-וינמיך ב ,315Hz-או להפך ,בעוד שה Presence Shift-יגביר
ב 12KHz-וינמיך ב ,6KHz-או להפך .פונקציה ייחודית נוספת לפלאגין זה הנה ה,Mono Maker-
אשר יאפשר את נגינת התדרים הנמוכים של המיקס ,במונו .הוא יעשה זאת על-ידי הנחתת כל
האנרגיה שנמצאת מתחת לתדירות נבחרת בערוץ ה ,Side-והוספת ׳פיצוי׳ בתחום התדרים
שהונמך לערוץ ה .Mid-כיוון הכפתור לתחום שבין  ,60-100Hzבשלב המאסטרינג ,יעזור להדק את
תחום התדרים הנמוכים של המיקס ,וביחד עם כפתור ה ,Bass Shift-יהיה אחראי לצליל הנפלא
שמכשיר זה ייצר בתחום תדרי הבס.
יחידה נוספת בשם  ,Sixpackשהתווספה לגרסת ה V2-של הפלאגין ,הנה בעצם Master Section

המכיל ששה כפתורים .בעזרתם נוכל להרחיב או להצר את התמונה הסטריאופונית של אות האודיו,
לשנות את עוצמות הכניסה והיציאה של הפלאגין ,ולתקן עיוותים באיזון העוצמות של שני צדי
המיקס.
שעוני חיווי של  Correlationו) Balance-בין צדי המיקס( ,כפתורי  Bypassו Link-לכל פרמטר,
 Undoשל  32צעדים אחורה ,והשוואת  A/B/C/Dישלימו כלי עוצמתי זה ,אשר יהווה תוספת
מבורכת לכל אולפן מאסטרינג ,ביתי או מקצועי.
ציון9.5/10 :
2. DMG Audio Equlibrium - £175
www.dmgaudio.com

בפתיחת מאמר זה ,כתבתי
שלאנשי סאונד מסוימים,
הצבע והאופי של יחידת
הפרמטרים
יהיו
הEQ-
החשובים ביותר בבחירת
הפלאגין אתו יעבדו ,בעוד
שאחרים יעדיפו להסתכל
דווקא על הוורסטיליות
באפשרויות
והגמישות
העריכה של הפלאגין ,כשגם
לעיצוב ממשק המשתמש
שלו תהיה השפעה על
בחירתם .אז הנה פלאגין אשר
מתיימר לספק את מאווייהם
והעדפותיהם של כל אנשי
לכל
ולהתאים
הסאונד,
משימה של .Equalization
חברת  DMGהחליטה ללכת
על כל הקופה ולייצר ,כנראה,
את פלאגין ה EQ-המגוון
והגרנדיוזי ביותר בשוק.
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מבחינת אפשרויות העריכה הקיימות בו ,ל Equlibrium -אין מתחרים ,והסיבה שהוא הגיע אך ורק
למקום השני במאמרי נובעת מיתרון שיש ,לטעמי ,ל Fabfilter Pro-Q 2-על פניו בעיצוב ממשק
המשתמש ,ועקב כך ,בזרימת העבודה של המשתמש בו )ובל נשכח את המחיר(.
לפני שנתחיל להשתמש בפילטרים שלו ,כדאי להעיף מבט בחלון ההגדרות של הפלאגין ,ולשנות
חלק מהן בהתאם להעדפותינו האישיות .מעולם לא ראיתי פלאגין בו קיימות אפשרויות הגדרה
רבות ומתקדמות כל כך .חלון ההגדרות ייפתח כאשר נלחץ על כפתור ה ,Setup -ויכיל חמישה
תפריטים עיקריים:
.1

 - DSPבתפריט זה נוכל להגדיר ,בין היתר ,את עיצוב יחידת ה ,EQ -לבחור בין חיבור
פילטרים במקביל )כמו במכשירים ישנים ובאקולייזרים גרפיים( או בטור ,ולשנות באופן
קיצוני למדי את תגובת הפאזה של הפילטרים ואת עיצובם )מצב הFree Phase Control-
עשוי להיות מעניין במיוחד למשתמש המנוסה(.

.2

 - GUIממשק משתמש גרפי .יאפשר לשנות כמעט כל אספקט של מראה הפלאגין ,מגודל
הממשק ,דרך עיצוב הגרפים והספקטרום אנלייזר והגדרת שעוני החיווי שלו )בליסטיקה
וכד׳( ,ועד לתגובת העכבר לפעולה זו או אחרת שנבצע אתו .בתפריט זה יימצאו עשרות
רבות של אפשרויות עריכה והגדרה שונות.

.3

 - Routingהגדרת תצורת המכשיר .נוכל לבחור בין תצורה סטריאופונית דו-ערוצית,
סטריאו-סראונד )עד ששה ערוצים שונים( או .Mid-Side

.4

 - Global Preferencesיאפשר את הגדרתן של העדפות שונות ,כגון :כיצד נבחר
לשמוע פילטרים בסולו ,וכיצד נבצע השוואות ) A/Bב Equlibrium-ניתן לבצע השוואות
בין  8פריסטים שונים(.

.5

 - Render DSPבזמן העבודה על המיקס ,נעדיף צריכת כוח עיבוד מועטה יחסית של
הפלאגין מה ,CPU-אולם כשנגיע להורדת המיקס ,נרצה לעבור להגדרות  DSPתובעניות
יותר מהמעבד .בתפריט זה נוכל להגדיר מעבר אוטומטי בין הגדרות  DSPשונות ,לעבודת
מיקס ול.Rendering-

ממשק המשתמש של הפלאגין מורכב משני חלקים .חלקו העליון יכיל את שורת התפריט
) , (Menu Barבנוסף לחלון גדול בו נוכל לראות את הפילטרים השונים שפתחנו ,כשברקע ירוץ
ספקטרום אנלייזר מצוין ,שיאפשר לנו לראות את עוצמות הכניסה והיציאה של המכשיר )לפני
ואחרי ה ( EQ-בשש דרכים שונות .גם באקולייזר זה ,נוכל לשלוח צליל חיצוני אל כניסת הסייד-
צ'יין של הפלאגין ,ולראות את פיזור התדרים של אותו צליל על גבי האנלייזר ,ביחד עם פיזור
התדרים של הצליל עליו נעבוד .פונקציה זו תאפשר לנו להשוות בין שני צלילים שונים ,ולמנוע
התנגשויות והסתרות במיקס.
חלקו התחתון של הפלאגין יכיל את כל הכפתורים של הפילטרים שפתחנו ,ואת החלונות
שבעזרתם נוכל לבחור בסוג הפילטר ובעיצובים של פילטרים אנלוגיים ודיגיטליים שונים .יימצאו בו
גם שעוני עוצמה ,וכפתורי סולו והשתקה .בין שני חלקי הפלאגין תימצא מקלדת פסנתר
וירטואלית ,אשר תאפשר לנו ללחוץ על תו מסוים ולפתוח פילטר בתדירות המדויקת של התו.
פונקציה זו תעזור לנו במקרים של עבודה טונלית עם כלי נגינה.
ניתן לפתוח עד  (!) 32פילטרים שונים ב ,Equlibrium-כשבכל אחד מהם נוכל לבחור בין עיצובי
) Bellערכי  Qשל  High/Low Shelf, LPF/HPF , (!0.1-50ו .Notch-ה LPF-ו HPF-יהיו בעלי
 Slopeשל עד  48dBלאוקטבה .אולם הדובדבן האמיתי שמעניקה לנו  DMGמגיע בדמות
אלגוריתמים של הדמיות איכותיות המבוססות על עקומות של פילטרים מיחידות  EQאנלוגיות-
קלסיות ,אשר נוכל לבחור לכל פילטר בנפרד .בין הדמיות אלו תמצאו את ה,SSL Series 4000 -
ה ,Neve 88-ה ,API 550-ה) Pultec-כולל את תגובת כפתורי ה Boost-והAttenuation-
יחידות

EQ

16

אלון אדירי

הנפרדים שלו( ,ועוד .גם בגזרת ה LPF/HPF -נמצא רשימה מרשימה בהיקפה של הדמיות של
פילטרים אנלוגיים ,כגון ה ,Butterworth-ה ,Bessel-ה Elliptic-וה.All Pass-
אופציות עריכה אלו ,ביחד עם אקונומיות מרשימה בצריכת  ,CPUהופכות את הEqulibrium-
ל All Rounder-המושלם .הוא יהווה כלי נפלא להתערבויות כירורגיות ,אך גם כאשר נבקש ממנו

לבצע ׳חום׳ ו׳צבע׳ ,הוא יעשה זאת על הצד הטוב ביותר.
עם תג מחיר של ) £175כ ,($270-ה Equlibrium-אינו זול ,ו DMG-אינה חברה שמרבה לצאת
במבצעים ,אך כשמביאים בחשבון את התמורה ,אולי לא מדובר במחיר מופרז.
ציון10/10 :
)1. Fabfilter Pro-Q 2 - $179 ($89.50 - Educational
www.fabfilter.com

איך הייתם מרגישים לו היו מכריחים אתכם לבחור בין צ'אנקי מאנקי של בן אנד ג׳ריס לדולצ'ה דה
לצ'ה של האגן דאז? שני הפלאגינים אשר הגיעו לשני מקומות הראשונים במאמר זה מציעים
למשתמש גמישות ו-ורסטיליות ,בכל הנוגע לאפשרויות עריכה ועיבוד צליל ,שלא תמצאו בשום
פלאגין אחר ,נכון להיום .למרות ששניהם ייבדלו זה מזה באספקטים מסוימים ,קשה יהיה להעדיף
אחד מהם על פני השני ,וזאת משום ששניהם יענו להגדרה של 'אקולייזר על' .ובכל זאת ,אם הייתי
חייב לבחור ביחידת  EQאחת לקחת אתי לאי בודד ,הייתי בוחר ב.Pro-Q 2-
 Fabfilterהנה אחת מהחברות המתפתחות ביותר בתחום הפלאגינים ,אשר מייצרת כלי עבודה
איכותיים ,בעלי צליל נהדר ואפשרויות עריכה מדויקות להפליא ,שתספקנה את צרכיו המוזיקליים
והטכניים של כל משתמש בר דעת .חשבתם לעצמכם שהיה נפלא לו הייתה קיימת פונקציית
עריכה מסוימת במעבד צליל כזה או אחר?  Fabfilterחשבה עליה קודם ...אם חברות כמו Waves
ו UAD-משחררות פלאגינים של מעבדי צליל שונים בקצב שלא היה מבייש את אוסיין בולט,
ל Fabfilter-יש יחידת  EQאחת ,קומפרסור  Single bandאחד ,לימיטר אחד ואקספנדר/גייט
אחד ,אך כל אחד ממכשירים אלו הנו כלי עבודה בעל יכולות עיבוד צליל וגמישות יוצאות דופן,
ויהיה מסוגל להוות תחליף למספר פלאגינים של חברות אחרות ,כך שגם כלכלית הוא ייחשב
למשתלם ביותר.
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הפלאגין הראשון של החברה שקיבל את ההכרה כמכשיר עיבוד צליל איכותי ביותר ,היה ה.Pro-Q -
הגרסה הראשונה של הפלאגין הייתה עמוסה בתכונות ובאפשרויות עריכה שקשה היה למצוא
בפלאגינים של חברות אחרות ,ושהיו מותאמות באופן מושלם לשינויים בדפוסי העבודה אשר חדרו
לתחום הסאונד בהשראת ההתפתחות הטכנולוגית האדירה ,בעשור וחצי האחרונים .אם הגרסה
הראשונה שלו הייתה מרשימה ,לאחר ששדרגתי את הפלאגין לגרסה שתיים )  ,(Pro-Q 2הבנתי את
הצורך של יורם ארבל לצעוק ׳הללויה!׳ בשידוריו.
ה Pro-Q 2-אמנם נוטה להגדרה של יחידת  EQכירורגית ,אך יהיה מסוגל בהחלט לספק גם ׳צבע׳
ואסתטיקה ,אם כי לאלו תהיינה אופציות טבעיות יותר.
ובכל זאת ,מה יש בו שהופך את ה Pro-Q 2-לאקולייזר כה מוערך?
נתחיל בממשק המשתמש שלו ,אשר מאתגר את המראה הקונסרבטיבי של פלאגינים רבים אחרים
של יחידות  , EQומגדיר מחדש את המושג 'ממשק מודרני' .במרכזו של הפלאגין יימצא חלון אחד
גדול ,בו נפתח ונכוון את הפילטרים השונים ,כשברקע נוכל ליהנות מספקטרום אנלייזר נפלא.
מדובר בספקטרום אנלייזר )מכשיר למדידת עוצמת האות בתחומי תדרים שונים( הברור והמרשים
ביותר שיצא לי להשתמש בו ,כשמלבד חיווי עוצמות הכניסה והיציאה של האות המעובד בתחומי
התדרים השונים ,נוכל לנטר דרכו את פיזור האנרגיה של צליל חיצוני אשר יישלח אל כניסת הסייד
צ׳יין של ה .EQ-דמיינו לעצמכם שאתם מטפלים בצליל תוף הבס ,ורוצים לבדוק התנגשויות
אפשריות בין הרמוניות שלו ,לאלו של ערוץ הבס .שליחתו של ערוץ הבס אל כניסת הסייד-צ׳יין של
ה Pro-Q 2-שפתחתם על ערוץ תוף הבס ,תגרום להופעתו של קו שלישי בספקטרום אנלייזר
)בנוסף לשני הקווים של עוצמות הכניסה והיציאה של האות המטופל( ,בצבע אדום ,אשר יאפשר
לנו להשוות את פיזור האנרגיה של שני הצלילים .כמו כן ,נוכל להשתמש באפשרות זו ,ביחד עם
פונקציה שנקראת  ,EQ Matchכדי ׳להעתיק׳ מאפיינים טונליים של צליל חיצוני כלשהו לצליל עליו
אנו עובדים .פעולה זו תיעשה על ידי כיוון אוטומטי של מספר פילטרים ,שהפלאגין יפתח עצמאית,
בהתאם לניתוח הרמוני שעשה לצליל אותו ביקשנו להעתיק.
מיקום החץ על האזור בו יפעל הספקטרום אנלייזר ,יגרום להקפאת תמונת פיזור התדרים של
האות ,דבר שיעזור לנו לזהות תדירויות תהודה בעייתיות בצליל.
בצידו הימני של הפלאגין יימצאו שעוני חיווי העוצמה שלו ,כשבשורה שמתחת לחלון המרכזי
תהיינה מרוכזות אפשרויות עריכה ,כגון :תגובת הפאזה של המכשיר )עבודה בLinear Phase -
תתאים לשלב המאסטרינג ולעבודה על גרופים בשלב המיקס ,בעוד ששני המצבים האחרים ידמו
תגובה של פילטרים אנלוגיים( ,בחירה בין עיבוד צליל בתצורת  Left-Rightלתצורת ,Mid-Side
כיוון עוצמת היציאה של המכשיר ו.Midi Learn-
נוכל לפתוח עד  24פילטרים שונים על ידי לחיצה כפולה על העכבר באזור תחום התדרים עליו נרצה
לעבוד .עם פתיחת הפילטר ,תופיע נקודה על הציר המרכזי של חלון העריכה ,ומתחתיה 'רצועה
צפה' ובה שלושה כפתורים גדולים )תדירות מרכזית/חיתוך ,עוצמת הגברה/הנחתה ו(Q Factor-
ושני חלונות ,אשר בעזרתם נגדיר את משתני הפילטר ואת סוגו .בחלונות נוכל לבחור באחד
משמונה סוגי פילטרים) Bell :בעל ערך  Qשל עד  HPF , (40ו) LPF-הנחתה של עד 96dB
לאוקטבה!(  Band pass, Notch, High/Low Shelfו ,Tilt Shelf-ובערכי המשתנים שלהם.
נוכל לייצר ׳פעמונים׳ בכל מיני צורות )כשכמות ההגברה או ההנחתה שקבענו בכפתור הGain -
תיושם על פני תחום תדרים רחב או צר יותר( ,ליצור תלות של ערך ה Q-בעוצמת ההגברה/הנחתה
של הפילטר ,להגביר את תדירות החיתוך של ה HPF-וה LPF-או את תדירות ההגברה של
ה ,High/Low Shelf-ועוד מגוון רחב של אופציות עריכה נפלאות.
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מעבר עם החץ בקרבת הנקודה שתסמן את הפילטר יגרום להופעתו של חלון ,אשר בו יופיעו ערכי
המשתנים של הפילטר .לחיצה על סימן הרמקול בחלון זה ,תאפשר לנו לשמוע אך ורק את תחום
התדרים המטופל )פונקציה מצוינת למציאת תדירויות תהודה בעייתיות(.
ניתן יהיה ׳לפצל׳ את הפילטר לימין ושמאל ,או ל Mid -ו ,Side-על ידי לחיצה על המקש הימני של
העכבר ,ולחיצה על המילה  Splitבחלון שיופיע  .בדרך זו ,נוכל לקבוע ערכים שונים לשני ערוצי
הפילטר ,דבר שעשוי לעזור לנו בעיקר כאשר נעבוד בתצורת ) Mid-Sideנוכל למשל ,בשלב
המאסטרינג ,לפתוח  HPFולקבוע תדירות חיתוך גבוהה יותר ל Side-מאשר ל Mid-שלו ,בו
יימצאו רוב הכלים בעלי התדרים הנמוכים ,ובכך לגרום ל׳הידוקו׳ של תחום הבס במיקס(.
כדי למצות את מלוא הפוטנציאל של המכשיר ולהכיר את כל התכונות והאפשרויות הגלומות בו,
תצטרכו לעבוד אתו במשך מספר שבועות ,ואולי אף חודשים ,או לקרוא בעיון רב את הManual-
שלו .גם היום ,כשנה וחצי לאחר רכישתו ,אני מגלה מדי פעם אפשרות עריכה חדשה בו .עם זאת,
אין זה אומר שגם המשתמש המתחיל לא יוכל ליהנות מפלאגין זה .נהפוך הוא ,ה Pro-Q 2 -הנו
מכשיר אינטואיטיבי באופן יוצא מן הכלל ,כך שגם מישהו אשר אינו בעל ניסיון רב בעבודה עם
יחידות  ,EQיצליח להגיע אתו לתוצאות איכותיות.
ציון10/10 :
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