
COMPRESSIE
Een compressor is een geluidstechnisch apparaat dat de 
dynamiek van het geluidssignaal vermindert. In feite is een 
compressor een automatische volumeknop die ingrijpt zodra 
het niveau van het ingangssignaal een bepaalde 
drempelwaarde overtreft. Dit wordt compressie genoemd, 
omdat de niveauverschillen kleiner of zelfs nagenoeg 
opgeheven worden.
In het algemeen is dit bij muziekproductie wenselijk, daar 
sporen met compressie zich beter laten mixen. Hoewel een 
compressor aanvankelijk ontwikkeld is om het mixproces te 
vereenvoudigen, gebruikt men het ook dikwijls als effect om 
aan signalen een klankkarakter te geven dat te omschrijven is 
als krachtiger, aggresiever, breder, etc.

Door compressie gaat de natuurlijke dynamiek van het signaal 
deels verloren. Hier wordt verschillend mee omgegaan. Bij de registratie en mixage van klassieke muziek wordt 
nauwelijks compressie toegepast. Daarentegen hanteert men hevige compressie bij veel radiostations, commerciële 
muziek en reclameboodschappen teneinde een zo luid mogelijk volume te creëren. Het niveau van het uitgangssignaal 
fluctueert hierbij nauwelijks en kan dan constant hoog gehouden worden.

Werking
Een typische compressor bevat een spanningsgestuurde versterker die het ingangssignaal voortdurend analyseert. Deze 
stuurt een controlesignaal naar de verzwakker, die invloed heeft op het uitgangssignaal. Meestal zijn de volgende 
instelmogelijkheden aanwezig:

• Threshold (in dB), bepaalt een drempelwaarde. Overtreft het volume van het ingangssignaal de 
drempelwaarde dan wordt het signaal verzwakt.

• Ratio, bepaalt de hoeveelheid compressie. Doorgaans 
wordt dit uitgedrukt in een verhouding. De ratio bepaalt 
hoeveel dB het ingangssignaal ten opzichte van de 
drempelwaarde moet stijgen wil het uitgangssignaal 1 
dB stijgen. Bij een ratio van 1:1 vindt geen verzwakking 
plaats. Gebruikelijke waarden liggen tussen 2:1 en 8:1. 
Bij ∞:1 zal het volume van het signaal in theorie de 
drempelwaarde nooit overschrijden. In dit geval spreekt 
men van een limiter.

• Attack, bepaalt hoe snel compressie wordt toegepast 
als het ingangssignaal de drempelwaarde overschrijdt. 
Meestal wordt dit uitgedrukt in milliseconden.

• Release (soms ook Decay), bepaalt hoe snel het 
oorspronkelijke volume weer hervat wordt nadat het 
ingangsvolume weer onder de drempelwaarde is 
gekomen.

• Knee, bepaalt of de overgang van onder naar boven de 
drempelwaarde abrupt (hard) of geleidelijk (soft) verloopt.

• Make-up gain (in dB). Uiteindelijk zorgt compressie ervoor dat het signaal gemiddeld zachter wordt. Met de 
make-up gain wordt het signaal na de compressie versterkt.

De manier waarop een compressor wordt ingesteld hangt af van het ingangssignaal, maar ook van de (esthetische) 
doeleinden.
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COMPRESSIE
Muziekregistratie

• Bij het mixen van muziek (zowel live als in de studio) wordt bijna altijd compressie toegepast om het volume van 
ieder spoor constanter te maken. Hierdoor krijgt de engineer meer controle over de sporen, wat het mixproces 
gemakkelijker maakt.

• Een compressor kan ook gebruikt worden om bepaalde instrumenten 'krachtiger' of helderder te laten klinken.
• Bij mastering wordt, als een van de laatste stappen, een limiter gebruikt die de korte pieken onhoorbaar 

reduceert. Het integrale volume kan hierdoor worden verhoogd.

Verdere functies op een compressor
• Vaak heeft een compressor naast de daadwerkelijke compressiefunctionaliteit ook een mogelijkheid tot limiting. 

Een limiter is in feite een compressor met een vrij hoge ratioinstelling (meer dan 10:1), en over het algemeen 
snelle attack/release waardes. Limiters zijn vooral handig op de laatste mixes, om pieken van een mix af te 
kappen, en het gemiddelde volume te verhogen zonder dat de track clipt. De functies van een limiter zijn 
threshold, peak (ook wel ceiling genoemd) en release. Ook bij een limiter bepaalt de threshold wanneer het 
effect geactiveerd wordt. Met een threshold van -10 dB bijvoorbeeld, werkt de limiter met elke piek boven deze 
drempel en laat de rest onaangetast.

• Een gate is vergelijkbaar met de automatische volumeregeling van compressie en limiting. Hiermee worden 
alleen de luidste delen van een opgenomen dynamisch geluid gebruikt zoals bijvoorbeeld bij zang of bij een 
spraakopname. Dit heeft als voordeel dat achtergrondgeluiden worden weggefilterd. Ook een gate maakt 
gebruik van een thresholdregeling en attack-/releasewaardes. Sommige, maar niet alle gates hebben een 
"trigger" frequentiebereik die bepaalt in welke delen van het frequentiespectrum de gate hoort te werken.

De Aleton compressor

A compressor reduces gain for signals above a user-settable threshold. 
Compression reduces the levels of peaks, opening up more headroom and allowing the overall signal level to be turned 

up. This gives the signal a higher average level, resulting in a sound that is subjectively louder and ”punchier” 
than an uncompressed signal.

A compressor’s two most important parameters are the Threshold and the compression Ratio.
The Threshold slider sets where compression begins. Signals above the threshold are attenuated by an amount speci ed 

by the Ratio parameter, which sets the ratio between the input and out- put signal. For example, with a 
compression ratio of 3, if a signal above the threshold increases by 3 dB, the compressor output will increase by 
only 1 dB. If a signal above the threshold in- creases by 6 dB, then the output will increase by only 2 dB. A ratio 
of 1 means no compression, regardless of the threshold.

The orange Gain Reduction meter shows how much the gain is being reduced at any given mo- ment. The more 
reduction, the more audible the effect; a gain reduction above 6 dB or so might produce the desired loudness, 
but signi cantly alters the sound and is easily capable of destroy- ing its dynamic structure. This is something 
that cannot be undone in later production steps. Keep this in mind especially when using a compressor, limiter 
or sound loudness-maximizing tool in the master channel. Less is often more here.

Because compression reduces the volume of loud signals and opens up headroom, you can use the Output (Out) control 
so that the peaks once again hit the maximum available headroom. The Output meter shows the output signal’s 
level. Enabling the Makeup button automatically com- pensates the output level if the threshold and ratio 
settings change.

 
 Dry/Wet adjusts the balance between the compressed and uncompressed signals. At 100%, only the compressed signal 

is heard, while at 0%, the device is effectively bypassed.
The Knee control adjusts how gradually or abruptly compression occurs as the threshold is ap- proached. With a setting 

of 0 dB, no compression is applied to signals below the threshold, and full compression is applied to any signal 
at or above the threshold. With very high ratios, this so-called ”hard knee” behavior can sound harsh. With 
higher (or ”soft”) knee values, the com- pressor begins compressing gradually as the threshold is approached. 
For example, with a 10 dB knee and a -20 dB threshold, subtle compression will begin at -30 dB and increase 
so that signals at -10 dB will be fully compressed.

Compressor’s display can be switched between several modes via switches in the bottom cor- ners of the display:
•The Collapsed view shows only the essential controls.
Compressor’s Collapsed View
•The Transfer Curve shows the input level on the horizontal axis and output level vertically. This view is useful for setting 

the Knee parameter, which is visible as a pair of dotted lines around the threshold.
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COMPRESSIE
  Compressor’s Transfer Curve.
The Activity view shows the level of the input signal in light gray. In this mode, the GR and Output switches toggle 

between showing the amount of gain reduction in orange or the output level in a darker gray. These views are 
useful for visualizing what’s happening to the signal over time.

Compression Activity Display, Showing Input and Output.
The Attack and Release controls are essential parameters for controlling the response time of Compressor by de ning 

how fast it reacts to input-level changes.
Attack de nes how long it takes to reach maximum compression once a signal exceeds the threshold, while Release sets 

how long it takes for the compressor to return to normal operation after the signal falls below the threshold. With 
Auto Release enabled, the release time will adjust automatically based on the incoming audio.

A slight amount of attack time (10-50 ms) allows peaks to come through unprocessed, which helps preserve dynamics by 
accentuating the initial portion of the signal. If these peaks cause overloads, you can try shortening the attack 
time, but extremely short times take the ”life” out of

 the signal, and may lead to a slight “buzziness” caused by distortion. Short release times can cause ”pumping” as the 
compressor tries to  gure out whether to compress or not; while gener- ally considered an undesirable effect, 
some engineers use it on full drum kits to give unusual ”sucking” effects. Careful adjustment of attack and 
release times is essential when it comes to compression of rhythmical sources. If you are not used to working 
with compressors, play a drum loop and spend some time adjusting Attack, Release, Threshold and Gain. It can 
be very exciting!

A compressor can only react to an input signal once it occurs. Since it also needs to apply an at- tack/release envelope, 
the compression is always a bit too late. A digital compressor can solve this problem by simply delaying the 
input signal a little bit. Compressor offers three different Lookahead times: zero ms, one ms and ten ms. The 
results may sound pretty different depending on this setting.

Compressor can be switched between three basic modes of operation. With Peak selected, Compressor reacts to short 
peaks within a signal. This mode is more aggressive and precise, and so works well for limiting tasks where you 
need to ensure that there are absolutely no signals over the set threshold. RMS mode causes Compressor to 
be less sensitive to very short peaks and compress only when the incoming level has exceeded the threshold 
for a slightly longer time. RMS is closer to how people actually perceive loudness and is usually considered 
more ”musical.”

In Expand mode, the Ratio can also be set to values below 1. In this state, Compressor acts as an upward expander, and 
will increase the gain when signals exceed the threshold. (For more information about the various types of 
dynamics processing, see the Multiband Dynamics chap- ter (page 361).)

In addition to these modes, Compressor can be switched between two envelope follower shapes that offer further options 
for how the device measures and responds to signal levels. In linear (Lin) mode, the speed of the compression 
response is determined entirely by the Attack and Release values. In logarithmic (Log) mode, sharply 
compressed peaks will have a faster release time than less compressed material. This can result in smoother 
and less noticeable com- pression than Lin mode. Note that the Lin/Log switch is not visible in Compressor’s 
collapsed view.
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