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0ÚVOD

Dnes už nie je problém zistiť si o masteringu čokoľvek. Stačí
otvoriť vyhľadávač, napísať, čo riešite... a vyskočia
na Vás desiatky postupov.

To, čoho je dnes málo, nie sú informácie. 
Je to čas. 

Len málokto má dnes čas hrabať sa v nudných, detailných
technických popisoch. A ja som názoru, že ani nemusí. 

Táto kniha má za cieľ rýchlo, prehľadne a zrozumiteľne vysvetliť
10 oblastí masteringu, ktoré majú podľa môjho názoru najväčší
vplyv na kvalitu Vašej nahrávky. 

Sú rozdelené do kapitol a v každej z nich nájdete praktické tipy,
ktoré môžete aplikovať okamžite - a počuť výsledky. 

Prajem veľa vydarených mastrov! 

S pozdravom, 

Ján Zborovjan - autor



0MIX VS.
MASTERING

Pre niekoho samozrejmosť, pre niekoho nie.
Častokrát mi niekto hovoril o masteringu, pričom mal na mysli
mix... a naopak.

 

Aký je medzi tým rozdiel a čo je vlastne mastering?
 



0MIX

Takto vyzerá mix.

Vidíte to sami.
Množstvo stôp (desiatky), ktoré sa nemôžu dočkať, až ich
ošetríte.

Mimochodom... obrázky v tejto e-knihe sa dajú zväčšiť.



0MASTERING

... a takto vyzerá mastering.

Jedna stopa.
Nič viac.

Ak máte ďalšie otázky, pozrite si tento článok [SK], kde rozdiel
medzi mixom a masteringom do detailu rozoberáme.

http://audiowizzards.sk/mix-vs-mastering/


1FREKVENČNÁ
CHARAKTERISTIKA

Zrejme ste už rozmýšľali, prečo nahrávky vašich idolov znejú tak
skvele. Čo spôsobuje tú čistotu výšok? Prehľadnosť stredov? A
údernosť basov?

Dôvodov je veľa a mnohé z nich vystopujete už v skvelom mixe.
Existuje však jedna vec, ktorú majú všetky skvele znejúce
mastre spoločnú. 

Vyrovnanú frekvenčnú charakteristiku.
Toto je tak dôležitá vec, že jej budem venovať vyše polovice
tejto knihy. Možno ste najviac zvedavý na kompresiu, saturácie,
magické triky s limiterom... Ale verte mi, žiadny kompresor,
saturátor, ani limiter nezachráni zmrvenú frekvenčnú 
charakteristiku.

Zato vyrovnaná, s citom vyladená, žánru zodpovedajúca
frekvenčná charakteristika bude hrať aj cez kompletne zmrvenú
dynamiku.

Neveríte? Pustite si rádio!



1FREKVENČNÁ
CHARAKTERISTIKA

Nie, teraz nehovorím o trende loudness wars. Všimnite si, že FM
rádiá splošťujú dynamiku na absolútne minimum.
Majú na to aj dobrý dôvod. Nalimitovaný signál chytíte
podstatne lepšie a môžete si tak pustiť FM rádio takmer všade. 

Všimnite si to. 
Aj napriek takmer nulovej dynamike tie skladby nejak fungujú.
Ľudia si pohupkávajú nohou, keď príde ich obľúbená vec.

Ako je to možné??

Vďaka relatívne vyrovnanej frekvenčnej charakteristike je aj
napriek slabej dynamike posluch príjemný a znie kompletne.

Taká dôležitá je frekvenčná charakteristika!
 
Pri správnom ošetrení odhalí nepovšimnuté detaily, harmónie
a zvýrazní emóciu nahrávky. Je to ako rozsvietiť svetlo v tmavej
izbe. Obyčajný ekvalizér v správnych rukách spraví zázraky! 

Pozn.1 : Tak, ako keď rozsvietite v tmavej izbe, aj "rozsvietená
nahrávka" môže zrazu ukázať neporiadok, prach, špinu a
pavučiny - predtým prepočuté chyby v mixe.  Čo je každopádne
cesta dobrým smerom!



1FREKVENČNÁ
CHARAKTERISTIKA

Pozn.2 : Zdá sa to neuveriteľné, ale dobrá dynamika závisí aj od
frekvenčnej odozvy. Určite sa zhodneme, že nastavenie
kompresorov a limiterov je dôležité... no master sa Vám nikdy
nepodarí dostať na hlasitosti referenčných nahrávok, pokiaľ
máte napr. preťažený sub (zhruba pod 50-60 Hz).

Videl som toľko nahrávok, kde sa producent trápil kompresorom,
limiterom... pričom stačilo zrovnať master EQ podľa referencie
a master zrazu chytil "tú správnu hlasitosť" a neraz aj dynamiku!

Takže, aj v prípade, že si myslíte, že frekvencie máte v poriadku a
potrebujete len "nastaviť limiter", odporúčam Vám
nepreskakovať túto extrémne dlhú kapitolu.
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Samotný postup vôbec nie je zložitý.

Znie nasledovne:
1. Vyberte si referenčné nahrávky, s ktorými idete porovnávať
tú svoju. 
2. Vložte ich do DAW a znížte ich hlasitosť tak, aby boli pocitovo
rovnako nahlas, ako tá Vaša (dynamiku budeme upravovať
neskôr). 
3. Ekvalizujte tú Vašu, až kým sa nezačne charakterovo
podobať.

4. Na pomoc si zoberte analyzer (napr. Voxengo SPAN) a
sledujte, či to, čo počujete, zodpovedá tomu, čo vidíte. 

Jednoduché, čo poviete? 

V ideálnom svete to máte zvládnuté za chvíľu a bezchybne. V
tom reálnom však na Vás číhajú fyzikálne limity, ktoré Vám to
vedia pekne skomplikovať. Ak však máte za sebou tony
skúseností a správne nástroje, viete sa "ideálnemu svetu"
ľahko priblížiť. 

V nasledujúcich stranách Vám ich priblížim.

VYROVNANIE
FREKVENČNEJ CHARAKTERISTIKY
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Pamätáte si scénu z filmu Inception, kde Leonardo DiCaprio
roztáčal malé teliesko na stole, aby si overil realitu?

Nebudete tomu veriť, ale podobne sa to robí aj pri masteringu. 

Či ste práve nainštalovali DAW, alebo ste profesionál s 20
ročnou praxou, vždy si potrebujete nezávisle overiť, či to, čo
práve vnímate (počujete) zodpovedá tomu, čo v nahrávke
naozaj je. 

Inými slovami, či Vás zmysly neklamú. 

V nasledujúcich stranách Vám priblížim veci, ktoré môžu
skresľovať realitu a tým pádom Vás posúvať k nesprávnym
masteringovým rozhodnutiam... pokiaľ o nich neviete.  

Tými vecami sú nástroje, ktoré bežne používate a bez nich by
ste sa nezaobišli.

A ten prvý je tam, kde by ste ho vôbec nečakali.
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Áno, je to naozaj tak. Uši klamú. 

Aby som bol fér, nie sú to uši. 
Je to psychoakustika. To, čo nás zavádza, je spôsob, akým náš
mozog práve spracováva zvuk. 

My ľudia si vieme pomerne rýchlo privyknúť na akýkoľvek
charakter zvuku. Naše uši postupne prispôsobujú svoju
frekvenčnú odozvu. Mozog neustále prispôsobuje "svoj EQ", ani
o tom sami nevieme.  

To je dôvod, prečo toľko Vašich známych počúva hudbu na
slúchadlách, ktoré vy považujete za neznesiteľné. 
Ich uši si na to zvykli a považujú to za absolútne vyhovujúci a
dokonca príjemný posluch! 

Táto bežne užitočná vlastnosť, sa v štúdiovom prostredí mení
na záludnosť - pokiaľ ste ten, kto mieša, mastruje, alebo je inak
zodpovedný za zvuk. 

PSYCHOAKUSTIKA,
1. SKRYTÝ (NE)PRIATEĽ
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Typický príklad: Na začiatku sa Vám zdalo, že máte príliš silné
výšky okolo 10kHz... namiesto toho ste však išli riešiť
kompresiu... a po hodine Vám už ani nepríde, že by výšky boli
silné. Prídu Vám akurát. Pustíte si však referenčnú nahrávku a tá
Vám zrazu príde akosi bez výšok.

To preto, lebo Vaše uši sa prispôsobili, presnejšie, Váš mozog
"aktivoval ekvalizér".

Už si to viete predstaviť?

Je extrémne ľahké zvyknúť si na zlú frekvenčnú odozvu.
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Ale aj na dobrú.

To je ten dôvod, prečo sa odporúča neustále porovnávať so
vzorovými, referenčnými nahrávkami. Chcete predsa Váš
"ekvalizér v hlave" nastavený tak, aby Vás prividel k podobnému
výsledku, ako má Váš idol.

Ok. A aká je tu úloha spektrálneho analyzéra?

Až si zvyknete, ako zhruba chcená krivka vyzerá, pohľad na
analyzér Vám bude pomáhať rýchlejšie a spoľahlivejšie sa
zorientovať. Či to, čo počujete, je Vašimi slúchadlami,
monitormi, hlavou, alebo - či to, čo počujete, je naozaj v
nahrávke. 

Spektrálny analyzér je Vaša bója v oceáne.

Vďaka nemu možno dáte master aj s nádchou. Ak veľmi chcete.
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Druhým, pre niekoho dokonca prvým dôvodom pre spektrálny
analyzér sú nedokonalosti odposluchu.

Každý nejaké má. 
Aj tie najdrahšie. 
Pochopiteľne, zvyčajne platí, čím lacnejší odposluch, tým viac
nedostatkov v ňom nájdete. 

Pre nás dôležitou je informácia o frekvenčných
nerovnostiach. 

Niektoré monitory majú túto krivku dokonca vypísanú priamo
vzadu na štítku. 

V každom prípade, či túto krivku poznáte, alebo nie, bude pre
Váš zvuk prospešné, ak si začnete zvykať pozerať na spektrálny
analyzér. Postupne dostanete do oka, ako zhruba vyrovnaný
master vyzerá - a budete ho vedieť o to lepšie napodobniť. 

Čo je však ešte dôležitejšie - analyzér vám ukáže aj veci, ktoré
Váš monitoring už nezahrá. 

Napríklad : Nežiadúce dunenie okolo 30 Hz, ktoré nebudete
počuť, ak máte 5" monitory. 

AKUSTIKA A MONITORING
2. SKRYTÝ (NE)PRIATEĽ
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Iný príklad : Máte basovú linku. Hrá C-A-E.

Úplne jasne počujete, že A je hlasnejšie, ako všetky ostatné
tóny.
Čo urobíte?

Skosíte ekvalizérom frekvencie, kde udiera basový tón A.
Veľmi správne!  

No len za predpokladu, že Váš monitoring hrá všetky basové
tóny rovnako nahlas! 
(čo je veľmi nepravdepodobné, kým nemáte akusticky ošetrenú
miestnosť, viď. tzv. basové pasce - bass traps) 

Väčšinou to býva tak, že monitoring nejaký tón zvýrazní, vy ho
(správne) zrovnáte úroveň ostatných... no keď si to niekto pustí
niekde inde, ten tón tam bude chýbať! 

Nie však, pokiaľ sa pred takýmito zásahmi "poradíte" s
analyzérom! 

Pozorne sledujte basové kopčeky. Ak sú všetky zhruba rovnako
vysoko a vy počujete, že ten tón X je proste hlasnejšie,
pravdepodobne Vás klame odposluch.

Ak však jeden z kopčekov vytŕča a Váš monitoring Vám hovorí to
isté, je to na jasný zásah!
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Spôsoby, ako sa nenechať zmiasť psychoakustikou, ani limitmi
monitorov, slúchadiel a urobiť masteringovú "kontrolu reality":

1. Neustále porovnávanie svojej nahrávky s referenčnou.

2. Striedanie viacero odposluchov (ak ste sa niekedy uvažovali
nad tým, čo v štúdiách hľadajú tie lacné plasťáky po boku
drahých monitorov, toto je presne ten dôvod).

3. Spektrálny analyzér.
Fantastický nástroj, ktorý obíde limitácie sluchu,
psychoakustiky a monitoringu ktorý môže byť práve "zaujatý"
a ukáže veci vizuálne. Navyše, je dostupný pre každého.

ZHRNUTIE
- AKO SI UDRŽAŤ NADHĽAD
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Toto bude zaujímavé pre každého, koho manuálne ladenie
frekvencií nudí, stráca sa v nich... a takisto pre kohokoľvek, koho
ekvalizácia baví a stále hľadá praktické zlepšováky.

Správa znie: existujú ekvalizéry, ktoré za Vás frekvenčne
napodobnia referenčnú nahrávku automaticky!

Mnohí ste sa s nimi už stretli. 

iZotope Ozone - Funkcia Matching EQ
Fabfilter Pro-Q2 - Funkcia Match EQ
MAutoEqualizer / MAutoDynamicEq - Funkcia Automatic
Equalizer

Ako to vlastne funguje?
Najprv im pustíte vzorovú nahrávku... ako by ste chceli znieť Vy.
Necháte ju hrať aspoň 15-20 sekund. 

Potom kliknete "match" a doladíte intenzitu podľa ucha. 

Samozrejme, automatická ekvalizácia nikdy nenahradí skúsené
ucho masteringového inžiniera. 
Ale má k nemu prekvapivo blízko! 

Či už s masteringom iba začínate, alebo už máte čo-to
odkrútené - odporúčam začať paktovať s touto funkciou. Z
výsledkov budete sami prekvapení! 

MATCHING EQ
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Možno si poviete - ok, pekné, ale ja so to chcem naučiť sám, bez
pomoci počítača! 

Tiež som si to povedal. 

No napokon som neodolal, začal som automatickú ekvalizáciu
testovať a došiel som k prekvapivému záveru.
Vďaka nej sa zlepšili aj moje "manual EQ" zručnosti!

Dnes je to už asi  rok, čo som automatický EQ nepoužil. Som
však pripravený "bez hanby" využiť ho znova, ak to bude situácia
vyžadovať - a výsledkom by bol lepší zvuk. 

A to isté odporúčam aj Vám. 

Použite čokoľvek, čo Vám v danej situácii znie najlepšie. Aj
keby to malo ísť proti pravidlám. 

MATCHING EQ
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Ako dostať z manuálnej a automatickej ekvalizácie maxium: 

1. Najprv vykrúťte master EQ manuálne (podľa postupu na
strane 4). 
2. Projekt si uložte a vyexportujte WAV.

3. Vytvorte nový projekt a pridajte ekvalizér. 
4. Použite funkciu match / automatic equalizer (samozrejme,
matchujte podľa vzorovej nahrávky, o ktorej ste presvedčený, že
znie najlepšie. 
5. Dolaďte "smoothness" a silu ekvalizácie podľa sluchu
(neustále porovnávajte s referenčnou, vzorovou nahrávkou). 
6. Uložte projekt. Vyexportujte WAV. 

7. Dajte si aspoň hodinu pauzu. 
8. Porovnajte obidve WAV-ká.

Ktorý znie lepšie? 
Dajte ich porovnať aj Vašim kamošom producentom / DJ-om /
muzikantom / audiofilom.

Okrem toho, že ste týmto získali absolútne maximum, aké je
práve dnes vo Vašich silách, ste získali ešte jednu vec. 

Máte za sebou konkrétnu lekciu a Vaše manuálne
ekvalizovanie bude nabudúce ešte o čosi lepšie! 

MATCHING EQ V PRAXI
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Možno ste na Vašom EQ všimli túto funkciu a možno ste o nej
niekde počuli.

Zámerne Vám nejdem vysvetľovať, na akom princípe funguje.
Akým spôsobom sa počíta ľavý kanál od pravého a prečo...
Nepotrebujete to vedieť.

Stačí, že to vie váš EQ.

A načo budiť mylný dojem, že MID/SIDE je zložitá a nedostupná
technika... keď pravdou je presný opak.
Zjednodušiť Vám to.

MID/SIDE pomáha opraviť chybičky, ktoré by ste inak museli
opravovať v mixe (pre mnohých to znamená vysvetľovať
klientovi, čo, kde a ako opraviť, čakať minimálne deň mixdown...
ktorý ešte po ňom potrebujete spätne prekontrolovať).

Takže, o čo ide?

Predstavte si, že Váš ekvalizér sa prepnutím do MID/SIDE zmení
na dva.

Jeden, ktorý má vplyv iba na stred.
Druhý, ako ste si správne domysleli, mení iba na strany. A tým
myslím tie najširšie boky sterea, aké si viete predstaviť. 

MID/SIDE EQ
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Načo je to dobré?

Predstavte si, že máte nahrávku, kde uprostred masteringu
zistíte, že potrebujete vytiahnuť 10kHz pásmo, pretože vokál to
potrebuje. No už ďalej nemôžete, pretože gitary, ktoré sú
napanované po stranách, sú na 10kHz prisilné.

Čo urobíte?

Vytiahnete tých 10kHz na MID ekvalizéri a strán sa ani
nedotknete.

Tu vychádzame z konvencie, že vokály sa panujú do stredu
(mám na mysli tie hlavné. Backing vokály môžu ísť samozrejme
do strán... a vy už viete, že ich môžete riešiť separátne :)

Možnosti sú neobmedzené.
Môže to byť pokojne aj naopak. Lead vokál je okolo 10kHz
prisilný a gitary po bokoch potrebujú boost.
Vytiahnete 10kHz iba SIDE.

Vokálmi a gitarami to samozrejme nekončí.
Započúvajte sa do mixu.

Nie sú tie hajtky, čo Vám práve vadia, napanované do strán?
Alebo príliš dunivé pady? 
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Alebo z úplne iného súdka.

Chcete zvýrazniť reverby a dozvuky?
Čo tak skúsiť vytiahnuť 1-10kHz na SIDE EQ?
Čokoľvek je ďaleko od seba, viete s tým do istej miery
manipulovať.

Pochopiteľne, ani MID / SIDE nie je všemocný nástroj a občas je
návrat k mixu jednoducho nevyhnuteľný. Takisto je na mieste
dodať, že sme stále v masteringu.

Ak zvýrazňujeme výšky na bokoch kvôli výškam, môžeme si byť
istí, že to bude mať vplyv aj na iné veci. Každá akcia má svoju
reakciu. Umenie masteringu je nájsť medzi nimi ideálny
kompromis.

TIP: Snáď každý EQ s MID/SIDE funkciou ide prepnúť aj do L/R
režimu. Funguje to rovnako - akurát s tým rozdielom, že jeden
ekvalizér mení ĽAVÝ, druhý PRAVÝ kanál.

Využitie? Ak napr. na ľavom boku číha gitara, ktorá šialene
rezonuje na 432 Hz, a v pravo všetko v poriadku, v strede tiež... a
návrat k mixu nie je možný, L/R ekvalizér Vás práve zachránil!
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POZOR: Určite ste si všimli, že sa vyjadrujem konkrétne. 432
Hz... 10kHz... Tieto čísla mi prezrádza analyzér a hoci ich už viem
s vysokou úspešnosťou nájsť podľa sluchu, vždy sa najprv
pozriem na graf.

 Pomenujem problém.
Až potom robím zásahy.

Samozrejme, sú aj situácie, kde problém nie je vidieť, ale je
počuť (napr. príliš temné a špinavé stereo)... no aj tu najprv
pomenujem problém a viem, čo riešim. A riešim to cez
MID/SIDE, lebo nemám možnosť riešiť to v mixe.

TIP2: Sami testujte, ako MID/SIDE vplýva na zvuk. Kým túto
techniku začnete efektívne využívať, potrebujete získať odhad...
ako presne znie, keď ošetríte cez SIDE EQ hajtku, ktorá je
napanovaná 37% vľavo a ako bude znieť po rovnakom zásahu
hajtka, ktorá je vľavo na 92%... Žiadne teórie, návody Vám toto
nedajú.

Jedine skúšaním získate skúsenosť a takisto sebavedomie
skúšať ďalšie a ešte kreatívnejšie veci!  A možno Vám to
pomôže aj pri mixe! 
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Vstupujeme do ďalšej dimenzie. Dimenzie, s ktorou nám
spektrálne analyzéry nepomôžu. Veľa moderných pluginov dnes
dynamiku zobrazuje aj graficky - a to veľmi prehľadne,
no budeme sa v prvom rade spoliehať na vlastný vkus a sluch.

Zrejme len málokoho prekvapí, že tu budem spomínať
kompresory. No kompresormi to nekončí.

Môže sa stať, že nahrávka potrebuje vdýchnuť život transient
shapermi, či expandermi (najmä, ak človek, ktorému
mastrujete nahrávku, si nedal povedať a poslal vám hlasný,
prekomprimovaný mix). 

Skúste si tieto pojmy vyhľadať a zoznámiť sa s týmito pluginmi.

Dobrá správa znie, že až získate zručnosť s kompresormi,
budete vedieť používať aj expandery. A transient shapery
môžete skúsiť už hneď teraz - sú veľmi jednoduché.
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Samotné ovládanie kompresora vôbec nie je zložité.

Stačí:
1. Vložiť kompresor a začať krútiť treshold, ratio.
2. Po vyladení začat riešiť attacky, releasy, prípadne knee.
3. Pridať ďalší kompresor, ak je to žiadúce a viete, čo ním chcete
dosiahnuť. 

Ako vidíte, postup je jednoduchý a zdá sa, že zvládnuteľný v
priebehu pár momentov. A bude pre Vás aj v praxi, až si
zvyknete a naberiete dostatočné množstvo skúseností.

Počas ich zbierania sa zrejme nevyhnete istému množstvu
pokusov a omylov s nimi spojenými. Je to normálna
vec. Zvyčajne trvá nejaký čas, kým sa týmto procesom
prehryziete.  

Ja Vám to však skúsim zjednodušiť.

Na nasledujúcich stranách nájdete tie najčastejšie a
najzáludnejšie chyby pri ladení kompresorov. Aj s riešeniami,
samozrejme.



2NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI
MASTERING KOMPRESII

-  ZAČIATOČNÍCI

1. Nesprávne nastavený treshold:

Raz som bol svedkom situácie, kde jeden producent ladil releasy
kompresora a pochvaľoval si, ako skvele ten plugin znie.
Problém bol iba v tom, že kompresor bol kompletne vypnutý.

Ako to? Treshold mal tak vysoko, že ani najvyššia špička signálu
sa ho ani nedotkla. Kompresor mal absolútne nulový vplyv na
zvuk. Zaúradovalo placebo.

Nezabudnite ako prvé znížiť Treshold tak, aby začali vyskakovať
"GR" (gain reduction). Až potom sa so signálom začína niečo
diať*

Spoznáte to aj tak, že klesla celková hlasitosť (ktorú Vám
odporúčam pre férové porovnanie dobehnúť kolieskami "gain" /
"make up gain").

*s výnimkou analógovej saturácie pri "analog pluginoch"- no aj
tam asi budete chcieť komprimovať, keď ste si vybrali
kompresor, nie?



2NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI
MASTERING KOMPRESII

-  ZAČIATOČNÍCI

2. Nesprávne nastavený ratio:

Môžete mať nastavený Treshold až ku dnu, no so signálom to ani
nehne, pokiaľ máte ratio na 1:1.

Čo sa týka ratia a mastering kompresie, odporúčam to
nepreháňať. Pokiaľ vyslovene nelepíte dynamicky rozkývaný mix,
ratio okolo 1.3:1 - 2:1* zvyknú byť fajn.

Extrémne ratia nechajme na limiter.

*neberte prosím, tieto čísla, ako pevné a nemenné. Ak Vám bude
dobre hrať 1.1:1, alebo aj 3:1 a viac, choďte do toho!



2NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI
MASTERING KOMPRESII

-POKROČILÍ

1. Zbytočné používanie Multiband-u

Ja tomu rozumiem. Multi je viac ako single. A 3 alebo 4 je viac
ako jedna.
Kto by si vedome vybral menej, keď môže mať viac?

No menej je naozaj niekedy viac.

Multiband odporúčam iba v prípade, keď riešite konkrétny
problém. Príliš silný kick oproti base, vyskakujúci snare,
sykavky, alebo čokoľvek iné, čo potrebujete v úzkom
frekvenčnom spektre skrotiť - bez toho, aby ste zbytočne
dynamicky uškrtili zbytok.

Pokiaľ máte na master buse multiband a neviete prečo,
odporúčam Vám vypnúť ho, dať namiesto neho ktorýkoľvek lepší
single band bus kompresor (napr. TDR Kotelnikov, alebo
audioD3CK  Sunruys) nastaviť a porovnať zvuk s multibandom,
ktorý ste tam mali predtým.

Možno budete z rozdielu prekvapení.



2NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI
MASTERING KOMPRESII

-POKROČILÍ

2. Nesprávne nastavený attack / release

Toto bude platiť aj pre kapitolu 7 - limiter (nakoľko limitery sú
maskované kompresory s obrovskými ratio).

Jednoducho povedané:
- pomalý attack (viac ms)
- rýchly release (málo ms)
> zvýrazní tranzienty. To znamená rezkosť bicích, ostrosť gitár,
pluck synťáky a môže aj sykavky.

- rýchly attack (málo ms)
- pomalý release(viac ms)
>zvýrazní doznievajúce časti zvuku. Melódie, reverby, neraz to
znamená silnejší bass (najmä v elektronickej hudbe a dlhých
basslinoch).

3. Prílišné sa držanie konkrétnych čísel
Určite ste si všimli, že v bode vyššie nepíšem konkrétne čísla.
A to má svoj dôvod.

Na jednom kompresore môže 150ms release znamenať zhruba
to isté, čo 270ms na inom.
Vážne. Vyskúšajte si to.
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Dokonca aj v rámci jedného kompresora môžu tieto čísla dávať
rozdielny zvuk. Stačí zmeniť nastavenia "character", alebo
"curve" a už ste v úplne inom svete.

Tieto čísla sú relatívne a treba ich tak aj brať.

Niektoré kompresory ukážu svoje najlepšie stránky, až ich
vytiahnete do šialených čísel.

Nebojte sa preto experimentovať a testovať rôzne nastavenia,
rôzne kompresory na rôznych materiáloch.

Tu je to už v prvom rade o vkuse a skúsenostiach. Graf na
analyzéri Vám v tomto prípade sotva povie "toto je dobre a toto
už nie".

Ale má to aj svoje výhody.

Jednu skladbu môžete dynamicky vyriešiť na X spôsobov - a
každý z nich môže byť "dobrý".

Preto veľmi neriešte čísla.
Ak to znie dobre, je to dobré.



3PRIESTOR

Cieľom nie je bezhlavo rozťahovať nahrávky čo najviac do
sterea, ale dodať skladbe to, čo potrebuje. Niekedy je to stereo
základ, inokedy opraviť nekonzistentné strany a niekedy vôbec
nič. Zasahujte len vtedy, keď je to potrebné. 

Ako na to:
1. Použite Voxengo SPAN (alebo iný analyzer stereo korelácie)
2. Snažte sa pohybovať okolo nasledovných hodnôt 

a) BASS (< 150-200 Hz) by takmer vždy mal byť MONO (korelácia
= +1)
b) STREDOBAS by mal byť relatívne úzky (korelácia blízko +1)
c) STREDY môžu byť mierne širšie (korelácia okolo +0.5 až +0.7)
d) VÝŠKY môžu ísť ešte viac doširoka (korelácia +0.5 a menej).

POZOR. Uvedené hodnoty berte ako vodítka. Nie ako pevné
pravidlá. Ak Vaša nahrávka z nejakého dôvodu znie dobre, keď
jedno z nich porušíte - urobte to. 

Vo väčšine prípadov však nebude.



4MONO
KOMPATIBILITA

MONO?? V roku 2016?? Zbláznil si sa??

Nezbláznil.

Tu sú dôvody, prečo by ste mali testovať, ako Vaša nahrávka
znie v MONO.

1. Možno tomu neuveríte, no množstvo klubov dnes stále hrá
MONO.
2. Mobily, laptopy, vysielania. Kopec ľudí bude počúvať Vašu
nahrávku takto. 

3. Ak Vaša skladba znie stále dobre aj v MONO, je vysoká
pravdepodobnosť, hraničiaca s istotou, že bude v STEREO bude
znieť fantasticky.

Čo sa naopak zďaleka nedá povedať. 



5ZDEDENÉ CHYBY Z
MIXU

Poznáte to. Nečakané puknutie, clip, či neskrotené sykavky.
Toto všetko už malo byť opravené v mixe. Ak tu tá možnosť nie
je (stará, raritná nahrávka), je čas z hlboka sa nadýchnuť a pustiť
sa do toho. Donedávna bolo niečo také aj v dobe zabehnutého
digitálu nemysliteľné, moderné technológie sú však to, čo
diktuje, čo možné je a čo nie. 

Vždy však majte na zreteli "dvakrát meraj a raz strihaj"! Pred
veľkými rozhodnutiami si ukladajte predchádzajúce verzie a tie
si definitívne nejaký čas uchovajte. Veľmi často sa totiž stáva,
že dnes Vám ten prudký zásah prišiel v poriadku... a týždeň na to
si všimnete, že ste použili príliš silnú intenzitu.

Možnosť vrátiť sa o krok späť je na nezaplatenie. 

Digitál Vám ju dáva. Využite ju. 
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Ako na to:

1. Zaobstarajte si program určený na reštaurovanie zvuku (audio
restoration software - Izotope RX je v súčasnosti špičková
voľba)

2. Otestujte všetky moduly - Declick, Declip, Deckrackle,
Denoise, Partial repair a ďalšie. Čo je dôležité, niekedy na
problém Vašej nahrávky zafunguje modul určený na niečo úplne
iné. 

3. V prípade, že riešite sykavky, pripravte si de-esser (áno, de-
essing sa robí aj pri masteringu - v prípade, že je to menšie zlo,
ako zasyčaná nahrávka).

- Fabfilter Pro-DS je excelentná voľba.
- SPITFISH v prípade, pokiaľ na de-esser nemáte rozpočet. 

4. Testujte a ukladajte. Každú verziu si označte. Neraz sa totiž
stáva, že verzia, ktorá Vám prišla najlepšia v čase ukladania,
vôbec nebude najlepšia o deň-dva neskôr. 



6CHARAKTER

Prichádza čas stať sa skutočným šéfkuchárom svojich mastrov.

Zoznámte sa s rozličnými typmi skreslenia!
Tube, Triode, Tape, či špecifické zafarbenia pre konkrétne
modely, ako SSL desk.

Na trhu sú kvantá VST pluginov pre každý typ. Každý z nich
emuluje špecifické modely inak, čo je len dobre. Ešte viac to
rozšíri vašu paletu, s ktorou môžete farbiť!

Začnite tieto pluginy skúšať. Potrebujete dostať do ucha ich
farbu. Tak, ako viete, čo to-ktoré korenie spraví
s jedlom, to isté budete robiť so zvukom. Budete vedieť
odhadnúť, na akú situáciu aký plugin - a s akým nastavením.

Pozor! Vždy sledujte úrovne hlasitosti na svojich stopách!
A teraz nehovorím o 0dB limite... niektoré "analog" pluginy
začnú nežiadúco skresľovať už keď prekročíte -12dB!

Ako je to možné? 
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Väčšina z nich sú emulácie skutočných, hardvérových jednotiek.
A tie sú napevno nakalibrovné. Zvyčajne okolo -12 až -18dB
(0dB VU).

Ako to vyriešiť?
Nebojte sa stíšiť Vašu zdrojovú nahrávku. Je úplne v poriadku, ak v
DAW bude vyskakovať -12dB a menej. 

Nižšiu hlasitosť ľahko vykrútite naspäť na kompresore, EQ, či
limiteri. Kdežto stratu spôsobenú analógovými prepalmi Vám
nevráti už nikto. 

Znie to pre Vás príliš abstraktne?
To je v poriadku.
Naozaj ide o abstraktnú alchýmiu.

Našťastie existuje vec, ktorá Vám okamžite ukáže, či ste to s
hlasitosťou prepálili, alebo nie.
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Analógové mašiny ho majú.
A pluginy, ktoré tieto stroje emulujú, zvyčajne tiež.

Narozdiel od digitálu, kde sú hodnoty hlasitosti čisto
informačné... tu,  v analógu sú pre odtieň zvuku životne dôležité.

Tieto stroje totiž menia farbu zvuku v závislosti od hlasitosti
signálu, ktorá do nich lezie!
A plugin emulácie, samozrejme tiež :)

Všeobecné pravidlo Vás neprekvapí - nepresiahnuť 0dB.
No až teraz to začne byť zaujímavé.

VU METER
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Na tento príklad použijem Satson. 

Dostupný a solídne znejúci plugin, napodobňujúci saturáciu
legendárnych mixpultov. Kalibrácia je nastavená na -14dB = 0dBVU
 (čo sú mimochodom rovnaké hodnoty, ako má legendárny PSP
Vintage Warmer, ktorý možno máte doma. Môžete rovno skúšať ;)

-14dB = 0dB VU znamená, že ak do pluginu vpustíte -14dB signál,
plugin ho chápe ako signál s hlasitosťou 0dB.

Aby to bolo ešte zaujímavejšie, analógový VU meter tieto hodnoty
intepretuje zhruba každých 0,3 sekund... čo je síce veľmi
blízko tomu, ako zvuk vnímajú naše uši, no v porovnaní s peak
metrami, ktoré máme v DAW, je to neporovnateľne pomalé.

Kratučkú, napr. -8dB špičku po dobu 0,1s Vám VU meter spokojne
vysvetlí ako -13 alebo -14dB signál.

Čo v preklade znamená okolo +1 alebo 0dB (nezabúdajte, sme v
-14dB = 0dB svete).
Je to ako porozumieť Marťanovi, ale zvyknete si. Kým sa tak stane,
ukážem Vám, ako to môže vyzerať... a ako by to určite nemalo
vyzerať.
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Takže... máme Satson, ktorý -14dB chápe ako 0dB.
Zároveň "vníma" čas pomalšie, takže môžeme krátkodobo
preletieť cez 0dB (čiže krátkodobo cez -14dB podľa DAW).  

SPRÁVNA
KALIBRÁCIA

Skvelé! Kalibráciu som trafil.

Všimnite si peak meter vľavo (v DAW). Signál je práve
niečo okolo -14dB a pred chvíľou práve trafil špičku nad -9dB.
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Tak, vážení... a takto vyzerá, keď "analog" plugin nakŕmite príliš
hlasným signálom!

NESPRÁVNA
KALIBRÁCIA

Darmo je v DAW úroveň okolo -6dB a špičky pod nulou.

VU meter je permanentne nad +3dB a výstup znie rovnako
prepálene, ako vyzerá.
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1. Ukážka v podkapitole "správna kalibrácia" samozrejme, nie
je jediná správna.
V závislosti od konkrétneho materiálu a pluginu môžete chcieť
krátkodobo strieľať aj cez 0dB (vo VU-metri). Niektoré pluginy
práve vtedy dosiahnu svoj TOP zvuk, pre ktoré sú známe.

2. Naopak, môžete sa rozhodnúť držať signál v nižších
hodnotách a nechať VU meter v plugine kolísať okolo -10dB. Tiež
úplne v poriadku. Pokiaľ to znie dobre (a pokiaľ Vám plugin, či
reálna HW jednotka nešumí za hranicou únosnosti).  

3. V takýchto situáciách Vám môže DAW ukazovať aj -30dB a
pod. Toto môže byť pre mnohých z Vás nezvyk, no verte mi - až
si zvyknete, budete radi.
Digitálu je jedno, či hrá okolo -30, alebo -3dB... stále znie
rovnako. Vždy máte možnosť vytiahnuť GAIN v limiteri, či
ekvalizéri.

4. Niektoré analog emulácie majú možnosť nastaviť si "Input",
"Rec Level" a pod. Vďaka tomu si viete meniť kalibráciu priamo
za behu (a nemusíte tak meniť hlasitosť stopy na vstupe). Veľmi
pohodlné.



6

Aj by ste si to vyskúšali, ale nemáte žiadny taký plugin, ani
rozpočet naň?

Tu sú vynikajúce VST saturátory, ktoré môžete vyskúšať
hneď teraz ZDARMA:

• Klanghelm IVGI
• FerricTDS
• LVC Toned
• Sonimus SonEQ
• Voxengo Tube Amp
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Pri masteringu používame mnoho typov saturácií - a každá z nich
je ideálna v inej situácii a v inom nastavení.

Predsa však existuje jeden typ, ktorý možno na masteringových
reťazcoch budete vídať častejšie, než tie ostatné.
Ide o tape saturáciu. Po Slovensky "štúdiová páska".

Nechcem Vám dávať pokyny "vtedy áno a vtedy nie" - ide o veľmi
subjektívnu vec a možno Vám skrsne fenomenálny nápad, ako
využiť tape tak, ako ich nevyužil ešte nikto.

Namiesto toho Vám prezradím, kedy používam tape saturáciu na
master buse ja:

- Keď chcem zjemniť príliš ostré tranzienty. Či už ide o príliš
ostrú akustickú gitaru, rezavé hi-hats, či prehnane rezavé bicie -
tape saturácia to všetko príjemne a muzikálne zjemní.

-Pri zjemňovaní ostrých výšok nad 14-15kHz. Znie to ako
podobná situácia, no nie je tak celkom. Prehnane ostré výšky
môžu mať aj relatívne mdlé mixy so slabšími tranzientmi. A
tu pre mňa funguje tape saturácia najlepšie. Zjemní to, čo je
ostré a ešte pridá "mágiu" naviac.

KEDY POUŽÍVAŤ  TAPE
SATURÁCIU



6

TIP : Tape saturácia okrem iného pôsobí aj ako kompresor.
Myslite na to a neprežeňte to s tou kompresiou!

Pozor:  A už rozhodne však pásky na mastri nepoužívajte vždy!
Neraz som bol svedkom, kedy "zjemňovací" efekt pások doslova
zabil dynamiku bicích. Experimentujte aj s ďalšími typmi
saturácie, napr. SSL desk, alebo farebnými Pultec ekvalizérmi.

Neprestávajte testovať, exportovať viacero verzií a porovnávať
po dostatočnom časovom odstupe! Iba tak získate toľko
potrebný nadhľad



7HLASITOSŤ

Používate limiter?

Otázka, ktorá pravdepodobne vzbudila u mnohých z Vás úškrn.
Jasné, že áno! Čo je to za otázku??

Moja skúsenosť je, že vytavenie limitera je dnes prvá a často
jediná vec, čo väčšina producentov* urobí.
A to má svoj dobrý dôvod.

"Čím hlasnejšie, tým lepšie", diktuje ľudská psychoakustika. Po
technologickom pokroku limiterov tomuto "vznešenému" cieľu
už nič nestojí v ceste...  A tak sa drvivá väčšina novodobej
produkcie ženie za čo najvyššími hlasitosťami – a to aj za
cenu straty dynamiky, priestoru, likvidácie signálu
orezaním, vznikom nechcených artefaktov (viď. termín
„loudness wars“). 

Ako sa tomu vyhnúť?
Robte nahrávky nahlas, ale nechávajte im dýchať.
Nepreťažujte limiter. 

*česť výnimkám. 
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Čo "nepreťažujte limiter" znamená  a hlavne, ako na to??  

Dnes má takmer každý limiter ukazovateľ "GR" (gain reduction).
Ak v priebehu skladby vyskakuje, ale vracia sa do 0dB, šance sú
veľké, že ste to neprehnali.
Ak však GR neustále svieti a ani na sekundu sa nevráti
naspäť do 0dB, pravdepodobne ste to prehnali.

Pochopiteľne, nájdu sa situácie a žánre, ktorým preťažovanie
limitera svedčí - vytvára skreslenie typické pre daný žáner.
Presné čísla Vám prezradia skúsenosti, bdelý sluch a zdravý,
sedliacky úsudok. Každopádne, presiahnutie 10dB gain
reduction je zvyčajne už príliš.

TIP :  Skúste rozdeliť zaťaženie na viac limiterov. Dva limitery
skresávajúce 3dB budú zvyčajne znieť lepšie, ako jeden pučiaci
6dB.

TIP2: Namiesto ďalšieho limitera pridajte soft clipper. V
správnych rukách vytiahne ešte pár dB v situáciách, kde limitery
už nechutne pumpujú. Pozor - ide o silnú zbraň, ktorá pri
nesprávnom použití narobí viac škody ako úžitku (najmä
skreslenie pri materiály s pomalými tranzientami).  

Neprestávajte testovať.
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TIP3: Určite ste si na svojom limiteri všimli parameter ceiling.
Zvyčajne býva nastavený na 0dB. 

Táto funkcia robí presnne to, čo píše. Nastavuje strop, cez ktorý
limiter signál už nepustí - jednoducho ho skomprimuje, stlačí,
tak, že skončí presne na úrovni 0dB. 

0dB je teoreticky presne to, čo chceme. 
No v praxi nie tak celkom. 

V profesionálnej sfére je zvykom nechať si pri ceiling-u menšiu
rezervu. A nastaviť tak túto hodnotu napr. na -0.5dB.
Prečo? 

Menej kvalitné zariadenia a formáty (áno, aj MP3) interpretujú
signál s menšou presnosťou. Niečo ako displej s malým
rozlíšením a "kockatým" obrazom. 
0dB môžu vyhodnotiť ako 0dB, no celkom bežne ho prehrajú aj
na úrovni +0.6 dB... a vy už viete, čo to znamená. 
Digitálny CLIP. 

Preto sa v profesionálnej sfére stáva štandardom nastavovať
ceiling o málinko nižšie. -0.2, -0.3, -0.5 a niektorí dokonca trvajú
na -1dB!  Ktorúkoľvek z týchto hodnôt zvolíte, vždy to bude
lepšie, než pôvodných 0dB. 
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Kvalitným limiterom dnes disponuje takmer každé DAW. 

Ak by ste však z akéhokoľvek dôvodu chceli skúsiť iný, toto sú
spoľahlivé voľby. Samozrejme, kompletne ZDARMA. 

W1 Limiter | youhng.com
Jednoduché, rýchle, funkčné riešenie. 

Limiter №6 | vladg/sound
Limiter so šialeným potenciálom. 
Ak sa vyžívate v ladení masteringových limiterov, tento bude pre
Vás. 

V rukách profesionála dosahuje výsledky na úrovni najlepších,
platených limiterov! (podľa niektorých ich dokonca prekonáva) 
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Čo by ste urobili s vyblednutou, slabučkou fotkou z mobilu?
Zrejme by ste na ňu chytro hodili nejaký filter ako z Instagramu.
Nech predsa bije do očí.
A presne to isté budeme robiť aj s "vyblednutou hudbou".

Najprv si povedzme, ako to znie, keď je to ideálne. Aby nám
udrelo do očí svetlo, musela byť predtým tma. 
Takže tiché intrá a hlasné, úderné refrény?
V ideálnom prípade áno! 

Ak bola nahrávka vymiešaná dobre, s citom pre dynamiku,
zrejme bude vyzerať nejak takto 

Vidíte to sami. 
Na nahrávke krásne vidno, kde sú tiché a kde hlasné pasáže.

V takomto prípade automatizácie hlasitosti riešiť nemusíte.
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V takomto prípade

...je situácia úplne iná.  Intro je tak nahlas, že ani nevidíme, kde
začína refrén / dynamická pasáž. 

Škody spôsobené kompresiou už nevrátime... no stále vieme
dynamiku do určitej miery dotvoriť. Stačí hlasitosť manuálne
stiahnuť tam, kde chceme aby bola tichšie a manuálne zvýšiť
 tam, kde chceme, aby nahrávka udierala. 

Ako taká automatizácia vyzerá, uvidíte na ďalšej strane.
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Intro som stiahol (asi o -3dB) a údernú pasáž nechal tak.

Iste ste si všimli aj malý špic presne v momente, keď nahrávka
udrie. Ten som vytiahol asi o +2dB a vytvára ilúziu údernosti. 

POZOR! Pokiaľ chcete robiť podobné špice - tj. vyťahovať
hlasitosti do plusových hodnôt, uistite sa, že meníte hlasitosť
nahrávky ešte predtým, ako sa dostane do limitera! 

Spôsoby, ako to dosiahnuť:
1. Automatizujte preto priamo zvuk v playliste Vášho DAW. Tie
potom musia prejť mixerom a špičky tam zastaví limiter.

2. Alebo - ak máte problémy so spôsobom 1, prepnite posledný
limiter do POST FADER režimu. 



9ZAČIATKY A
KONCE

Tie najnudnejšie úkony, aké si viete predstaviť.

Useknutie ticha na začiatkoch a koncoch, jemné a muzikálne
fade-in / fade-outs.

A čo šum? Skontrolujte, či to v úvodných sekundách nešumí.
Mastering limiter vytiahne niekedy aj to, čo by ste nechceli. 

To všetko sú detaily, do ktorých sa chce málokomu, no bez nich
nahrávka nikdy nebude pôsobiť profesionálne - bez ohľadu na
to, koľko hodín strávite krútením nóbl limitera. 



10TESTY NA ROZLIČNÝCH
ZARIADENIACH

Zvládnutím všetkých týchto úloh Vaša práca nekončí.
Vyhotovením mastra, ktorý znie skvele na štúdiovom
odposluchu, začína posledná fáza

A to testovanie na všetkých možných zariadeniach – od mobilov,
cez laptopy, až po veľké sound systemy.  Vôbec nie je ojedinelé,
keď odposluch na tých najpofidérnejších repro odhalí chybu,
ktorá naša myseľ jednoducho vytesnila (aby sa mohla sústrediť
na iné veci :)

Týmto krokom máte možnosť obísť limity ľudskej mysle a
postaviť kvalitný master, ktorý bude hrať všade.  

Zaujímavosť: Už existuje aj VST plugin, ktorý má rozličné
odposluchy emulovať. Odpoveď, či Vám MixChecker stojí za
149 dolárov, už nechávam na Vás. 

V každom prípade, kontrolujte svoje mastre na všetkých
zariadeniach, ktoré Vám prídu do cesty.



11NEZAUJATÝ POHĽAD

Som presvedčený, že pokiaľ sa budete držať týchto bodov,
kvalita Vašich mastrov sa zásadne zlepší. 

Ak sa však chcete zvukovo posunúť ešte ďalej, odporúčam Vám
dať si vymastrovať skladbu profesionálne.
Prečo?

Aj v prípade, že sú Vaše zručnosti špičkové, niet nad druhý,
nezaujatý pohľad.

Okrem toho... nebolo by skvelé oddýchnuť si od týchto vecí? A
namiesto toho venovať svoj čas niečomu
dôležitejšiemu...napríklad tvorbe ďalšej pecky?

A tvoriť s istotou, že o Vašu skladbu bude najlepšie postarané! 
Za zlomok ceny, ktorú by ste dali za jeden plugin*. 

B O N U S  I .

V prípade, že sa rozhodnete pre profesionálny mastering, 
sme tu pre Vás. 

mastering@audiowizzards.sk

*Pri priemernej cene VST pluginu 150 eur.

http://audiowizzards.sk/#section-76


12AKO POSLAŤ NAHRÁVKU NA
MASTERING

Či už ste sa rozhodli poslať Vašu novú vec na profesionálne
zmastrovanie, alebo budete mastering riešiť sami - v oboch
prípadoch Vám bude užitočná informácia, ako by taká
nahrávka mala vyzerať.

1. Žiadne efekty na MASTER buse
Ani ten limiter... ani ten EQ... a preč aj s tým maximizerom! 
Tu je dôležité si uvedomiť, že čím viac efektov pridáte na
master bus, tým viac uberáte z možností, ktoré bude mať Váš
masteringový inžinier (teda v mnohých prípadoch aj Vy sami).

Je samozrejme v poriadku komponovať a testovať mix s
obsadeným master busom... ale akonáhle sa ide exportovať na
mastering, nemilosrdne vypínať! 

V prípade, že vypnutie efektov na master buse dramaticky
zmení zvuk, vyexportujte a pošlite obidve - tj. verziu s čistým
master busom + pôvodnú, s limitermi, EQ a vôbec čímkoľvek, čo
tam máte. 

2. Formát
WAV / AIFF, 32 bit floating point (alebo 24 bit integer) 
44.1kHz (alebo 48 / 96+kHz, ak ste nahrávali tak).

B O N U S  I I .
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3. Úrovne
Prvé a najdôležitejšie pravidlo je verejne známe. Za žiadnych
okolností nepresiahnuť 0dB.

Mnohých však prekvapia požiadavky väčšiny masteringových
štúdií : nepresiahnuť -3dB. Niektoré idú dokonca ďalej,
nepresiahnuť -6dB. 

Zrejme Vám napadne otázka, čo také významné sa deje okolo -3
a -6dB? 

Moja skúsenosť hovorí, že ide čisto o praktické dôvody.
Je úplne bežné, že skontrolujete napr. prvý refrén a vidíte, že
špičky sú pod nulou... -1dB, všetko v poriadku, poviete si. 

No garantujem Vám, že tam niekde, v zvyšných X sto sekundách
bude špička, ktorá je aspoň o 2dB hlasnejšia... čo by znamenalo
+1dB CLIP!
Pamätajte, teraz sme bez limitera.

Namiesto toho, aby ste striehli na špičky sekundu za
sekundou, stačí, ak odsledujete, aby v najhlasnejších pasážach
nepresiahli -6dB. Táto rezerva je už dosť vysoká na to, aby Vás
ochránila pred clippingom aj pri naozaj divokých mixoch.


