
BASIC MASTERING
MULTIBAND DYNAMICS

Een van de meest handige tools is de multiband compressor. 
Handig, maar daarom niet eenvoudig. Een multiband compressor verenigd equalising en 
compressie door de volledige frequentieband van het audiosignaal op de delen in verschillende 
banden. 

 I

Bands: de ableton multiband dynamics processor heeft 3 banden. het kan dus de volledige 
frequentieband onderverdelen in 3 stukken en op elk van deze stukken een andere compressie 
gaan toepassen. In gemiddeld audio materiaal is de energie niet evenredig verdeeld over het 
frequentiespectrum. Soms is er een overwicht aan lage tonen, soms mid of hoge tonen. Meestal 
evolueren deze over tijd. Als we een normale compressor gebruiken om het dynamisch bereik te 
veranderen hebben we het probleem dat de tonen met het meeste energie de compressie gaan 
opeisen. De andere tonen veranderen dus noodgedwongen mee met die dat de compressor 
aanstuurt ook al is dit niet nodig. In multiband hebben we meer controle. 

Downward compression: dit is de typische compressie dat we hebben leren kennen, waar zodra de 
treshhold overschreden wordt de compressor met een bepaalde ratio het signaal gaat attenueren. 
Luide signalen worden dus stiller gemaakt.

Upward compression:is een beetje ongewwon , en niet altijd gemakkelijk inzetbaar, zal luide 
signalen luider maken.

Gain: het volume van het inkomend signaal

Dry/Wet: (zoals steed) de verhouding tussen origineel signaal en bewerkt signaal.

Split Freq: de boven en ondergrens van de banden. High (in kHz) is de ondergrens van de hoogste 
band. Low (in Hz) is de bovengrens van de laagste band. Het mid is wat er tussen zit.
Elk van deze banden heeft een aan/af knopje en een solo knop waarmee je de banden afzonderlijk 
kunt beluisteren. (een absolute aanrader!!) 

Input (per band): de gain, het volume per band dat in de compressor wordt gestuurd.

Att/Rel: (=Attack / Release) de snelheid waarmee de compressor start en uitwerkt

Output (per band): de gain, het volume per band dat uit de compressor wordt gestuurd richting de 
output
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Output (main): de uitgang van het hele signaal

hoe: 
LUISTER naar je track! probeer eerst te oordelen waar er eventueel iets scheelt (in de 
frequentieband) als het kwa laag en mid en hoog mooi in ballans zit is het misschien beter een 
standaard compressor te gebruiken.
Anders gebruik je de multiband. Luister naar de band afzonderlijk zodat je weet wat er in zit. 
Donker, warm, wollig zit in de laagste band, scherp, hard snijdend zit in de hoogste band, mid heeft 
iets nassaal (hhog mid) of ‘honk’ laagmid.

Note: de multibandcompressor zit niet in de intro en lite versie
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