
EQ
Een equalizer (Engels: equaliser), afgekort EQ, letterlijk gelijkmaker of toonregelaar, is een geluidstechnisch apparaat of 
een onderdeel ervan dat een of meer frequentiegebieden (banden) van het signaal versterkt of verzwakt, opdat de 
balans tussen de banden, en dus het timbre, naar wens kan worden aangepast. Vindt men bijvoorbeeld dat het 
geluidssignaal te schel klinkt dan verzwakt men de hoge tonen. Voor bepaalde (esthetische) doeleinden kunnen ook 
banden prominenter worden gemaakt.
Op vrijwel ieder apparaat dat geluidssignalen weergeeft of bewerkt is een equalizer te vinden. Er bestaan eenvoudige 
uitvoeringen, waarbij bijvoorbeeld alleen het niveau van de hoge frequenties geregeld kan worden, maar ook uitgebreide. 
Middels filters wordt het ingangssignaal opgesplitst in banden. 
Er bestaan twee soorten equalizers: een grafische en een parametrische.

Wij concentreren ons nu op de equalizer die in Ableton zit.
In Ableton 9 hebben twee eq’s; de EQ3 en de EQ8 die respectievelijk 3 en 8 banden hebben.
De frequentiebanden van een eq zijn het aantal segmenten waarin het totale frequentie gebied opgedeeld kan worden. 
elke band kan luider of stiller worden gezet (boost or cut) de breedte kan worden aangepast en (Q factor) en in sommig 
geval het type bel 

 

22.11 EQ Three
The EQ Three Effect.
If you have ever used a good DJ mixer you will know what this is: An EQ that 
allows you to ad- just the level of low, mid and high frequencies independently.

22.10 EQ Eight
 (Note: the EQ Eight effect is not available in the Intro and Lite Editions.)

The EQ Eight effect is an equalizer featuring up to eight parametric  lters per input 
channel, useful for changing a sound’s timbre.
The input signal can be processed using one of three modes: Stereo, L/R and M/S. 
In all modes, the frequency spectrum of the output is displayed behind the  lter 
curves when the Analyze switch is on.
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