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Seznam uporabljenih tujk, simbolov in kratic
V zaključnem delu sem uporabil sledeče tuje besede:
TUJKA

POMEN BESEDE

studio

prostor za snemanje

do it yourself (DIY)

naredi sam

noise reduction

odstranjevanje šuma

popper stoper

naprava za odpravljanje popačenja pri
določenih črkah

mastering

končna obdelava posnetka

ton

zvok, ki je karakteriziran glede na trajanje,
frekvenco, amplitudo in kvaliteto

vokal

človeški glas v posnetku

ojačevalnik

naprava, ki zajet zvok ojača

distorziran zvok

zvok, ki je popačen glede na določen vtičnik

V zaključnem delu sem uporabil sledeče simbole:
VELIČINA / OZNAKA
Ime

ENOTA

Simbol

frekvenca
frekvenca vzorčenja
velikost zapisa

Ime

Simbol

ƒ

hertz

Hz

ƒ𝑣𝑧

hertz

Hz

/

bit

b

V zaključnem delu sem uporabil sledeče kratice:
KRATICA

POMEN KRATICE

mp3

MPEG – 2 audio layer III

WAV

waweform audio file format

OS

operacijski sistem

CD

compact disc

Povzetek
V diplomskem delu sta predstavljeni priprava in izvedba snemanja glasbenega posnetka.
V začetnem delu so opisani kratek razvoj analogne opreme in postopkov za snemanje ter prehod
iz analognega snemanja v digitalno. Opisani sta strojna in programska oprema, ki sem ju
uporabljal za snemanje. Na kratko so predstavljene tudi druge možnosti snemanja. V
nadaljevanju so predstavljeni postopek snemanja ter montaža in obdelava posnetka. Podrobneje
so opisani posamezni elementi studia. Opisane so težave, na katere sem naletel pri nastajanju
posnetka ter reševanje težav. Predstavljena je tudi uporaba programskih vtičnikov, s katerimi
sem nadomestil uporabo strojne opreme, kot sta kitarski in bass ojačevalnik.
Cilj, ki sem si ga zastavil, je bil končni posnetek, posnet s cenovno ugodno opremo na področju
glasbene industrije, primeren za samopromocijo glasbene skupine.
Končni izdelek je primer posnetka, ki je dolg trideset sekund. Vsebuje posnete kitare, bobne
ter vokal. Zaključen izdelek kaže na to, da se tudi na tak način da posneti zelo kakovosten
posnetek. Kakovost je odvisna od časa, ki si ga pripravljen porabiti za izdelek, znanja ter
posluha posameznika.

Ključne besede: analogna oprema, digitalno, montaža, studio, strojna oprema

Abstract
In the thesis is presented preparing and execution of an audio recording.
In the first part, the short development of the analogue equipment is described as well as the
procedures for making a recording and the period when digital equipment replaced the
analogue. The hardware and the software that were used in the process of recording are
described. Some other options for making a recording are presented. Then the presentation of
the recording session, the editing and the processing of the recording follow. It involves a
detailed description of every individual component of a studio. The issues that appeared during
the making of the recording are described and how I managed to solve them. The presentation
of the usage of software plug-ins, which were used to substitute the use of hardware equipment
such as guitar and bass amplifier.
The set goal was the final product, which was recorded with a reasonably priced equipment in
musical field also suitable for self-promotion of the musical band.
The final product is an example of a recording, which is thirty seconds long. The product
contains recordings of a guitar, drums and voice. The finished product shows this is also an
effective way to make a quality recording. The quality depends on the time that one is willing
to invest in the product also from knowledge and pitch.
Key words: analog equipment, digital, editing, studio, hardware

1. Uvod
V današnjih časih so zaradi sposobnosti masovnega izdelovanja glasbenih inštrumentov ti
postali dostopni večjemu številu ljudi. Posledično je nastalo vse več glasbenih skupin, ki so z
ustvarjanjem avtorske glasbe ustvarili potrebo po snemanju. Ker so bili za večino skupin
profesionalni studii predragi, se je vse več ljudi začelo ukvarjati s snemanjem glasbe in tako so
nastali domači studii.
Kljub temu, da je bila oprema bolj dostopna še vedno ni bila nujno najcenejša. Navadno so si
jo lahko privoščili le ljudje, ki so dostopali do potrebnega denarja. Domače studie so večinoma
tvorili ljudje, ki so imeli res veliko željo po soustvarjanju v glasbeni industriji. Teh pa je bilo
zelo malo. Ljudi, ki bi se s tem ukvarjali oziroma začeli ukvarjati zgolj ljubiteljsko skoraj ni
bilo. Veliko revolucijo na tem področju je pomenil prenos določene opreme na programsko
raven.
Pri razvoju snemanja in produkcije je veliko pripomogel tudi svetovni splet. Če je bilo prej
znanje dostopno samo preko knjig, seminarjev ter za to namenjenih šol je danes preko spletnih
strani in forumov dostopno večini ljudi po celem svetu. Velika prednost interneta je tudi v tem,
da lahko za mnenje ali specifičen odgovor vprašaš kogarkoli po celem svetu.
V sklopu diplomskega dela sem s pomočjo obstoječe opreme in opreme, ki sem jo dokupil,
postavil domači studio in posnel glasbeni posnetek, ki je bi primeren za samopromocijo. Ker
sem želel postaviti studio v najcenejši možni obliki, sem namesto strojnih komponent uporabil
veliko programskih približkov.
Z delom sem ugotavljal, do kolikšne mere je mogoče posneti kakovosten posnetek, ki ne zveni
preveč umetno.
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2. Snemanje in poslušanje zvočnega posnetka
Poznamo dve vrsti snemanja zvoka. To sta analogno in digitalno snemanje. Čeprav je digitalna
tehnologija tista, ki nam je približala ter poenostavila snemanje, brez odkritij na področju
analognega snemanja tudi v današnjem času ne bi šlo.
Analogno snemanje je mehanski zapis zvoka, ki se ga lahko re-kreira. Mikrofonska membrana
zaznava spremembo tlaka. Ta premika membrano. To premikanje se na različne načine spremlja
in prenaša na primeren medij. Lahko se prenaša mehansko preko igle, ki to valovanje vrezuje
na ploščo ali pa pri starejših zapisih na cilinder. Lahko pa ga prenašamo s pomočjo električnega
toka. To je modernejši način, pri katerem membrana spreminja zvočno valovanje v električni
tok. Reprodukcija je obraten proces, ki se na koncu zaključi z večjo membrano ali setom
membran v zvočniku.. Ta glede na premikanje ustvarja tlak, ki ustvarja zvočno valovanje [1].
Pri digitalnem snemanju se zajem zvoka ne spreminja. Sprejet zvok je v analogno-digitalnem
pretvorniku vzorčen. Ti vzorci so sestavljeni iz 0 in 1. Rekonstrukcija zvoka poteka v obratni
smeri [1].

Slika 1: Analogni in digitalni signal [1]

Pomembna parametra pri digitalnem snemanju sta:


Frekvenca vzorčenja: Mora biti vsaj enkrat višja od najvišje frekvence zvočnega
zapisa. V nasprotnem primeru zvočnega zapisa ne bo mogoče rekonstruirati v originalni
obliki in bo popačen [2].



Število bitov: Pomeni, s koliko biti je zvočno valovanje vzorčeno. Več bitov pomeni
manj izgube kakovosti zvoka pri rekonstrukciji [2].

Če je bilo analogno snemanje striktno fizičen elektro-mehanski proces, se je s prihodom
digitalizacije v zvoku pričelo obdobje, kjer se je ta proces povezal z raznoraznimi programi,
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kateri so nam bistveno olajšali snemanje. Za snemanje niso bile več potrebne drage naprave in
s tem se je pocenila tudi sama postavitev studia.
Snemalna oprema se je v zadnjih letih precej pocenila in postala bolj dostopna. Četudi lahko do
te opreme dostopa več ljudi kot poprej, še vedno obstajajo tudi glasbene založbe, ki nudijo
»profesionalno« snemanje zvoka. Bistvena razlika med posamezniki in večjimi produkcijami
je ta, da založbe posredujejo z večjim naborom opreme ter obenem ponujajo širok kader
strokovnjakov, ki glasbenikom pomagajo ustvariti končni glasbeni posnetek. Posamezniki pa v
večini primerov poskrbijo za vse sami.
Kljub temu, da pri snemanju ne uporabljamo pravil, kako oziroma na kakšen način bo posnetek
nastal, lahko snemanje grobo razdelimo na tri osnovne korake. To so pred produkcija, snemanje
in post produkcija.
V pred produkciji glasbenik ali glasbena skupina v studio prinese svoje ideje, največkrat pa že
celotno skladbo, katero je treba samo dodelati. V studiu s producentom glasbo predelajo in
dodelajo. Nastane več verzij pol izdelkov, ki so za glasbenika nekakšen predogled končnega
izdelka. Končni izdelek te stopnje je na grobo posneta končna in dodelana verzija glasbenega
izdelka. V mojem primeru sem vlogo glasbenika in producenta prevzel osebno. V pomoč so
mi bile tudi ideje prijateljev, ki imajo na tem področju več znanja.
Snemanje se začne, ko so dosežene vse želje in kriteriji za posnetek. Glasbenik v sodelovanju
z glasbenim inženirjem posname dele skladbe. V večini primerov se posname posamezen
glasbeni inštrument oziroma petje. Vsak del lahko posname večkrat z različnimi nastavitvami.
Dodajo se tudi dodatno posneti deli, ki so uporabljeni kot zapolnitev skladbe. Ker glasbeni
inženir pozna zahteve in želje za končni izdelek, glasbeniku svetuje glede nastavitev posnetih
inštrumentov. Končni izdelek je širok spekter posnetih sledi, ki jih lahko kasneje uporabljamo
v post produkciji.
Post produkcija je proces rezanja in predelovanje posnetih glasbenih sledi. Končnemu izdelku
sledi »mastering«, kjer se skladbo glasbeno uravna, tako da ustreza smernicam glasbene
industrije. Končni izdelek je posnetek, ki se ga lahko uporablja za masovno reprodukcijo.
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3. Domači studio
Kot sem že omenil, obstaja več načinov, kako lahko sami doma postavimo domači studio glede
na finančne zmožnosti in glede na naše potrebe po kakovosti samega posnetka. V mojem
primeru je bil studio postavljen iz opreme, ki jo uporabljam dnevno ter iz komponent,
dokupljenih sproti. Kupljeno opremo sem izbiral glede na razmerje kakovosti in cene.
Največkrat se za to obliko studia odločimo, ko želimo nek relativno hiter izdelek za potrebe
samopromocije, oziroma kadar želimo na hitro posneti neko idejo in jo kasneje uporabiti v bolj
profesionalnih produkcijah.
Ker v mojem primeru ni bilo fizičnih bobnov in nisem snemal visoko kakovostnega posnetka,
je bil lahko prostor za studio manjši, brez potrebe po dragih dušilcih frekvenc in razpršilcih
odboja. V mojem primeru je bila to osebna pisarna, ki jo uporabljam večnamensko.
Studio je bil razdeljen na strojno opremo, sestavljeno iz osebnega računalnika, zunanje zvočne
kartice, mikrofona, glasbil, kablov in programski del, ki se sestoji iz programa za snemanje,
operacijskega sistema in programa za snemanje bobnov.

Slika 2: Domači studio

3.1. Strojna oprema
3.1.1. Osebni računalnik
Osebni računalnik je enota, preko katere poganjamo vso programsko opremo, potrebno za
snemanje. Uporabljamo lahko prenosni ali stacionarni računalnik nižjega cenovnega razreda.
Razlika med močnejšim in šibkejšim računalnikom je v hitrosti procesiranja zvoka. Pri cenejših
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napravah lahko pride do zakasnitve izhoda zvoka pri procesiranju. Sam sem uporabljal
računalnik, ki ga imam že od prej.
osnovna plošča
procesor
grafična kartica
pomnilnik

Asus Z170-P
Intel i7-6700K 4 GHz
Nvidia GeForce GTX 1080
Kingston 32GB, 3600 Mhz

Tabela 1: Parametri osebnega računalnika
3.1.2. Zunanja zvočna kartica
Uporabljal sem zunanjo zvočno kartico U-PHORIA UMC22 proizvajalca Behringer. To je
kartica nižjega cenovnega razreda. Vsebuje en mikrofonski vhod in en vhod za glasbene
inštrumente ter dva gumba za večanje jakosti vhodnega signala na posameznem vhodu. Na
zadnji strani kartice sta izhoda za levi in desni signal stereo zvoka ter preklop na fantomsko
napajanje, ki ga uporabljamo pri profesionalnem snemanju z mikrofoni na fantomsko napajanje.
Kartico sem izbiral glede na razmerje med ceno in kakovostjo. Dražje kartice imajo več vhodov
in nam s tem omogočajo hkratno snemanje več inštrumentov. Imajo tudi več gumbov za
nastavljanje željenega zvoka. So tudi bolj zmogljive in zvočni signal procesirajo hitreje.

Slika 3: Zvočna kartica [9]

3.1.3. Mikrofon
Mikrofone delimo na več vrst glede na tip mikrofona, velikost membrane ter vrsto sevalnega
diagrama. Osnovne tri vrste so tračni mikrofon, dinamični mikrofon in kondenzatorski
mikrofon.
Tračni mikrofon zvok zajema s pomočjo traku. Ta je postavljen med oba pola magneta in
proizvaja napetost s pomočjo elektromagnetne indukcije. Zvok zajema dvosmerno, kar pomeni,
da zaznava zvok v obliki osmice na obe strani. Uporablja se ga predvsem na radijskih postajah
oziroma tam, kjer želimo zajeti zvok iz dveh strani.
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Kondenzatorski mikrofon zajema zvok s pomočjo membrane ter spreminjanjem
kapacitivnosti kondenzatorja. Navadno so ti mikrofoni dražji in kakovostnejši v pomenu zajema
zvoka. Uporablja se jih predvsem v studiih za snemanje inštrumentov.
Dinamični mikrofon je najpogosteje uporabljen mikrofon na tržišču. Uporablja se ga na vseh
dogodkih v živo, kjer moramo ojačati govorčev glas. Kljub temu, da so cenejši od preostalih
vrst, lahko na trgu dobimo zelo kakovostne mikrofone.
Glede na sevalni diagram poznamo kardioidne, hiperkradioidne, omnidirectional mikrofone,
shotgun mikrofone in mikrofone s sevalnim diagramom osmice. Ločimo jih po tem, v katero
smer zajemajo zvok in s kakšno kakovostjo ga zajemajo v to smer. Najpogosteje so uporabljeni
kardiodidni, superkardiodidni in hiperkardioidni mikrofoni.
Mikrofone delimo tudi na velikost membrane. Poznamo mikrofone z majhno, srednje veliko in
veliko membrano. Manjše membrane so bolj občutljive na pritisk in z njimi zato lahko
zajemamo večji zvočni spekter. Z velikimi membranami lahko zajemamo zvok bolj naravno.
Srednje velike pa so kombinacija obeh velikosti mikrofonov [3].
Uporabljal sem dinamični mikrofon Beyerdynamic Opus 29S. Frekvenčni razpon mikrofona je
od 50–16000 MHz oziroma 100–14000 MHz na razdalji enega metra. Je superkardioidni
mikrofon, kar pomeni, da sprejema zvok iz sprednje strani ter rahlo iz zadnje strani. Slabost te
vrste mikrofona pri snemanju zvoka je, da lahko posname tudi neželene šume [4]. Ta problem
sem rešil s pravilno postavitvijo mikrofona. Načeloma s postavitvijo mikrofona nismo omejeni
z določenimi pravili. Največkrat mikrofon postavimo tako, da dobimo željen zvok. Sam sem
mikrofon postavil fiksno s stojalom v del sobe, ki je najbolj oddaljen od osebnega računalnika
ter zunanjih sten. Membrana je bila obrnjena stran od vseh možnih motečih šumov. Izvor zvoka,
v tem primeru usta, so bila od zajema oddaljena približno za velikost ene odrasle roke. S tem
sem dosegel dokaj uravnotežen posnetek brez večine nezaželenih šumov. Mikrofon sem
uporabljal samo za snemanje vokalnega dela posnetka in ne tudi za snemanje ostalih glasbil.
Le-te sem snemal direktno preko zvočne kartice.

Slika 4: Mikrofon [4]
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3.1.4. Kabli
Za snemanje moramo uporabiti za to namenjeno vrsto kablov. Ti so dodatno zaščiteni z več
plastmi. Te plasti skrbijo za zaščito pred mehanskimi poškodbami ter zunanjimi šumi. Zunanji
sloj, navadno guma, skrbi za zaščito pred udarci ter drugimi fizičnimi poškodbami, ki bi lahko
kabel poškodovale in prekinile pretok zvočnega signala. Sloj pletenja deluje kot Faradejeva
kletka in ščiti signal proti elektromagnetnimi šumi. V nekaterih primerih se uporablja tudi za
prenos povratnega signala. To pletenje je navadno iz bakra ali pa aluminija. Pletenju sledi sloj
izolacije, ki je lahko plastika ali pa plastična pena. Zadnji sloj je jedro, po katerem potuje signal
[5].
Uporabljal sem dve vrsti kablov:


XLR3 – Standardni kabel, ki se ga uporablja v glasbeni industriji. Je zelo odporen na
elektromagnetne šume, zato se ga uporablja pri snemanju zvoka ter prenosu le-tega na
dolge razdalje (povezava med mešalno mizo in odrom).



Standardni (6,3mm) TS z dvema kontaktoma. Poznamo tudi TRS kabel.

XLR3 sem uporabljal za snemanje vokala preko mikrofona, standardni TS pa za snemanje
inštrumentov. Ta vrsta kablov se standardno uporablja pri snemanju in na sploh v glasbeni
industriji.

Slika 5: Sloji kabla [10]

3.1.5. Glasbila
Zvok sem snemal tudi s standardno uglašeno bass kitaro in navadno električno kitaro. Kljub
temu, da po svetu obstaja kar nekaj različnih uglasitev kitare, sem obe uglasil standardno (bass
kitara – EADG, el. kitara EADGBE). Druge pogoste uglasitve so DADG, DADGBE in DGCF,
DGCFAD. Sledi še več variant tonskih uglasitev, ki pa niso tako pogoste.
Največkrat kitaro uglasimo glede na svoje lastne potrebe. Lahko si samo želimo višji oziroma
nižji izbor tonov, ali pa kadar želimo zaigrati specifično tonsko lestvico in si z drugačno
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uglasitvijo olajšamo igranje ali pa omogočimo za igranje le-te. Določenih lestvic s standardno
uglasitvijo skorajda ni mogoče zaigrati.
Električna kitara – uporabil sem standardno (EADGBE) uglašeno šest strunsko električno
kitaro.
Električna bass kitara – uporabil sem standardno (EADG) uglašeno štiri strunsko električno
bass kitaro.

Slika 6: Bass kitara in navadna kitara [11]

3.2. Programski oprema
3.2.1. Operacijski sistem
Obstaja veliko vrst operacijskih sistemov. Lahko so odprtokodni kot večina Linux sistemov ali
pa so plačljivi kot sistemi Microsoft Windows in Apple OS. Glede na sistem moramo izbrati
tudi ustrezno programsko opremo, saj so različni programi različno podprti glede na operacijski
sistem.
Uporabljal sem sistem Microsoft Windows 7. To je plačljiv operacijski sistem. Uporabljal sem
ga zato, ker so vsi programi, ki sem jih uporabil za domači studio, podprti v tem okolju in imam
že kupljenega od prej.
3.2.2. Program za snemanje in produkcijo
Na tržišču je zelo veliko programov, ki so namenjeni snemanju zvočnih posnetkov. Razlikujejo
se glede na zmožnosti snemanja, kakovost snemanja, dodatkov za snemanje in podobno. Ti
programi lahko vsebujejo samo orodja za snemanje, orodja samo za produkcijo ali pa programi,
ki vsebujejo oba segmenta. Prav tako kot OS so lahko programi plačljivi ali odprtokodni.
Prednost odprtokodnih programov kot Ardour ali Tracktion je predvsem v tem, da jih ni
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potrebno plačati. Njihova slabost pa je predvsem v tem, da imajo ti programi večkrat slabo
podporo in manj pogoste posodobitve. Drugače pa se od plačljivih programov bistveno ne
razlikujejo.
Osebno sem se odločal med programom Ableton in Cubase 5. Oba sta si med seboj zelo
podobna in oba lahko prilagajaš lastnim željam in potrebam. Na uporabo programa Ableton se
je nekoliko lažje naučiti. Prednost uporabe tega programa bi bila v mojem primeru predvsem
licenca za novejšo verzijo, s tem pa bi imel na razpolago bolj dodelana in sodobnejša orodja za
obdelavo zvoka kot pri programu Cubase 5.
Kljub temu sem se odločil za program Cubase in njegovo starejšo različico 5.0. Ta program je
razvilo podjetje Steinberg. V tem okolju sem v preteklosti že snemal in mi je bolj domač. Iz
izkušenj pa vem, da program kljub temu, da je to starejša verzija, ponuja vse, kar rabimo za
enostavno snemanje. Omogoča tudi veliko število profesionalnih vtičnikov, ki omogočajo
visoko kakovostno manipulacijo zvočnega posnetka. Je plačljiv program, zato je potrebno
licenco kupiti. Sam imam to licenco kupljeno že kar nekaj časa.
3.2.3. Program za izdelavo bobnov
Pri mojem projektu ne bom uporabljal in posnel pravih bobnov. Odločil sem se za uporabo
programske opreme, ki poseduje vzorce zvoka bobnov.
Če bi snemal prave bobne bi jih moral ustrezno ozvočiti. To ozvočenje sestoji iz več za to
namenjenih mikrofonov, ki morajo biti priključeni na mešalno mizo in naprej na zvočno kartico.
V tem primeru bi celoten proces postal bolj zamuden, povečal pa bi se tudi strošek opreme.
Čeprav tudi program Cubase 5 ponuja orodja, ki vsebujejo vzorce bobnov sem se odločil za
uporabo programa MT power drum kit 2. Ponuja nam že vnaprej pripravljene zvočne posnetke
bobnov in možnost povezave s sintetizatorjem. Je najcenejša oblika snemanja bobnov, saj v
ostalih primerih rabimo fizične bobne in temu namenjene mikrofone.
Prednost tovrstnega snemanja je v ceni. Znebimo se stroškov nakupa celotnega seta bobnov in
za ta namen narejenih mikrofonov.
Slabost tovrstnega snemanja je predvsem v raznolikosti zaigranega materiala ter v samem
zvoku zaigranega. Če snemamo fizične bobne, lahko posnamemo vse možne kombinacije
udarcev, pri snemanju s programom pa smo omejeni na že pred nastavljene vzorce, ki jih sicer
lahko deloma prilagajmo, a ne v veliki meri. Zvok računalniško generiranih bobnov je v večini
primerov slišati zelo umetno in plastično, medtem ko je pri fizičnih bobnih slišati naravno.
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Kompleksnost bobnov se razlikuje tudi po času, ki smo ga pripravljeni vložiti v sestavo sledi.
Več časa smo pripravljeni vložiti, bolj lahko naredimo narejene bobne raznolike.
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4. Priprava posnetka
Najprej odpremo program za snemanje in izberemo nov projekt. Pred začetkom snemanja
moramo določiti hitrost skladbe in v programu nastaviti hitrost udarcev metronoma. Metronom
služi kot podlaga za točno snemanje in poskrbi, da se posamezni glasbeni inštrumenti ritmično
ujemajo, določi hitrost glasbenega dela. V mojem primeru je bila hitrost takta 150 udarcev na
minuto.

Slika 7: Nastavitev metronoma

4.1. Snemanje kitare in bass kitare
Kitaro lahko snemamo na dva načina. Lahko jo priklopimo na fizični ojačevalnik, na katerem
nastavimo parametre. V tem primeru zvok zajamemo preko mikrofona, ki je povezan preko
zvočne kartice na računalnik. S tem načinom posnamemo bolj naraven zvok kitare, ki pa je
lahko slabši, če ne uporabljamo višje kakovostnih mikrofonov ter glasbenih inštrumentov s
slabimi magneti. Direktno preko mikrofona lahko zajemamo tudi akustične inštrumente.
Prednosti tovrstnega snemanja je v tem, da efekte nastavljamo mehansko in ne virtualno, zato
je zvok zajema precej bolj naraven. V mojem primeru sem kitaro povezal direktno na zvočno
kartico in s tem zajel čisti zvok kitare, ki sem ga nato programsko obdelal z dodajanjem efektov
preko računalnika.
Kot sem že omenil, sem snemal kitaro direktno preko zvočne kartice v program in pri tem nisem
uporabljal nobenega ojačevalca. To pomeni, da je bil zvok kitare čist in sem ga po želji
spreminjal preko vtičnikov v samem programu. Vse komponente so bile virtualne in izbrane
preko vtičnika. Izbral sem vtičnik Guitar rig 5, ker nam ponuja veliko nastavitev in več pred
nastavljenih setov zvoka na enem mestu ter nam s tem olajša iskanje pravega zvoka kitare.
Guitar rig proizvaja podjetje Native Instruments. Program je namenjen spreminjanju in
manipulaciji zvoka. Z njim oziroma z vtičniki, ki jih poseduje, lahko poustvarjamo zvoke
fizičnih in mehanskih komponent. Velika prednost programa je ta, da za sprejemljivo ceno nudi
vse približke komponent na enem mestu in s tem njihovo takojšnjo uporabo.
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Guitar rig vsebuje vse od navadnih ojačevalnikov pa do raznih efektov, filtrov, setov membran,
modulatorjev in izenačevalnikov. Sam sem uporabljal le del naštetih funkcij.

Slika 8: Guitar rig komponente
Uporabljal sem ojačevalnik Van 51, s katerim sem nastavljal željen zvok. Ojačevalnik sem
povezal z vtičnikom »Control Room Pro«. Ta vsebuje veliko različnih setov membran, ki se
razlikujejo po proizvajalcu ter vrsti in številu membran v setu. Izberemo lahko tudi vrsto
mikrofona, s katerim bomo zvok zajemali ter njegovo pozicijo glede na membrano zvočnika.
Ostale efekte sem nato dodajal v programu Cubase in ne preko programa Guitar rig.
Podobne komponente sem uporabljal pri snemanju vseh kitar razen pri bass kitari. Za snemanje
bass kitare sem na enem kanalu uporabil set membran »Matched cabinet« na drugem pa enak

Slika 9: Ojačevalnik VAN 51
set kot pri snemanju kitar. Za bass kitaro sem uporabljal ojačevalnik BASS PRO.

Slika 10: Ojačevalnik BASS Pro
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Vrste kitar in snemanje posamezne kitare

Posnel sem tri vrste električnih kitar in eno vrsto bass kitare. Najprej sem posnel ritem kitaro,
nato solo kitaro in na koncu dodatno kitaro, ki je poskrbela za bolj poln zvok kitar. Električna
bass kitara je poskrbela za zapolnitev zvoka med bobni in ostalimi inštrumenti. Ker so se zaradi
strojne in programske opreme ob snemanju pojavile določene zakasnitve, ki so me motile, sem
poslušal kitaro direktno iz zvočne kartice preko slušalk in ne preko programske opreme. Na ta
način sem se izognil poslušanju zakasnitev, ki se po navadi pojavijo pri obdelavi podatkov v
procesorju računalnika zaradi velikega števila operacij.
Zakasnitve se pojavijo zato, ker zajeti zvočni signal potuje po določeni poti preko kablov do
zvočne kartice in naprej v osebni računalnik, kjer se nadalje obdeluje. Najprej se zvok procesira
v zvočni kartici in nastane čisti zvok z minimalno zakasnitvijo. To je bil v mojem primeru zvok,
ki sem ga pri snemanju realno časovno poslušal. Signal je potoval preko USB kabla od zvočne
kartice do matične plošče osebnega računalnika. Od tam je potoval in se shranil v pomožni
pomnilnik vse do centralno procesne enote, kjer se je ta podatek oziroma zvok obdelal.
Vizualno to pomeni, da se je zvok, ki sem ga zaigral na kitaro in ga slišal v čisti obliki na
slušalke, zapisal z vsemi pred nastavitvami na sled v programu za zajem zvoka.
Posnel sem tri vrste kitar.
Ritem kitara je element, na katerem bodo bazirali tudi ostali inštrumenti. Posnel sem jo dvakrat
na posamezen stereo kanal, zato da sem dobil bolj poln zvok, katerega sem nato posamično
obdelal in prilagodil. Prvi kanal se sliši samo preko levega zvočnika, medtem ko se drugi sliši
samo preko desnega zvočnika. Ker sem snemal s staro kitaro, je le-ta zaznavala veliko šuma.
Odpravil sem ga z vtičnikom »Noise reduction«, ki šum zmanjša, a posledično naredi zvok
kitare bolj umeten. Če želimo ohraniti naraven zven kitare, moramo najti pravo razmerje med
še sprejemljivim šumom in umetnim zvokom. Na posamezen kanal sem dodal še pred
nastavljene virtualne efekte, s katerimi sem dosegel željen zvok kitar.
Vse ostale kitare sem posnel na skoraj identičen način kot ritem kitaro. Posamezne kitare so se
razlikovale le po različnih zvokih, generiranih z različnimi pred nastavitvami.
Bass kitaro sem posnel na dve sledi. Prva sled je imela poudarjene nižje frekvence in je s tem
zapolnila nizek spekter posnetka. Na drugi sledi sem ob poudarjanju višjih frekvenc dodal še
nekaj efektov, ki so zvok ustrezno popačili. S tem sem dobil končen zvok, ki je bil dovolj nizek
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in podoben bass kitari, obenem pa z občutkom kovinskega zvena, s katerim sem dodal bass
liniji določen stil.
Na koncu sem zvok kanalov posamezne kitare združil v eno sled in jim odstranil določene
frekvence. Pri električnih kitarah sem odstranil nižje od 80 Hz, ker zaradi bass kitare niso
potrebne in višje od 10000 Hz, ker je v višjih frekvencah še več šuma. S tem sem jih naredil
bolj razločne. Pri bass kitari pa nižje od 50 Hz in višje od 3000 Hz. S tem sem dobil poudarjen
nizek ton bass kitare.

Slika 11: Rezanje frekvenc kitar

4.2. Vstavljanje bobnarskih vzorcev v posnetek
Bobne sem v celoti izdelal računalniško, kar pomeni, da pri snemanju nisem uporabljal
fizičnega inštrumenta.
Izdelal sem jih s pomočjo programa MT power drum kit 2. Program vsebuje več že prej posnetih
zvočnih vzorcev bobnanja. Te vzorce nato združujemo in mešamo ter jim nazadnje prilagodimo
še posamezne elemente bobnov tako, da dobimo željeno zvočno sled, ki jo nato združimo s
celotnim posnetkom.
Program je enostaven za uporabo in se ga z lahkoto naučimo uporabljati. Primeren je za
sestavljanje najenostavnejših oblik bobnov, ne pa tudi za kompleksnejše sestave, saj je omejen
z vnaprej narejenimi vzorci, s katerimi se težko prilagodimo ostalim glasbenim inštrumentom
in s tem celotnemu posnetku. Uporabljamo ga največkrat za domače posnetke ter posnetke,
uporabljene pri samopromociji. Za bolj profesionalen posnetek, ki ga bomo uporabljali za
predvajanje na radijskih postajah ali pa bo del našega studijskega albuma, smo še vedno
primorani uporabljati fizične bobne oziroma dražje in kompleksnejše programe za sestavljanje
bobnov. Kakovost spisanih bobnov je odvisna tudi od vloženega časa.
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Slika 12: Vtičnik MT Power drum kit 2

4.3. Snemanje vokala
Snemanje vokala je bil najenostavnejši del snemanja tega posnetka. Ker sam nimam posluha,
sem po napisanem besedilu k sodelovanju povabil dva prijatelja. Najprej smo nekaj ur trenirali
petje in preizkušali različne verzije petja ob posnetku. Ko smo dobili nekaj željenih vzorcev,
smo jih grobo posneli z glavnim vokalom. Vse verzije smo nato poslušali ter se z nekaj
popravki in dodelavami odločili za eno.
Ker mikrofoni pri zajemanju zvoka ne zaznavajo vseh črk enako, pri tem pa sta črki P in B zelo
poudarjeni ter se slišita popačeno, smo morali pred snemanjem sestaviti »popper stoper«. To
je element, ki izničuje popačenje pri poudarjenih črkah. Navadno je sestavljen iz tanke mrežice
in stojala in ga je možno kupiti, vendar ga lahko z malo domišljije sestavimo tudi sami. Za naš
»popper stoper« smo uporabili ženske najlonske hlače ter obešalnik za obleke.
Ko smo bili tehnično pripravljeni, smo se lotili snemanja. Tudi pri končnem snemanju izbrane
verzije smo glavni vokal posneli večkrat. Te posnetke smo spet poslušali in se na koncu odločili
za tistega, na katerem je bilo besedilo zapeto točno v ustreznih tonih. Ostale posnetke smo
zbrisali ali pa uporabili na drugih sledeh. Izbrani posnetek sem prenesel še na eno sled, tako da
sem dobil identičen vokal na dveh sledeh. Posamezno sled sem nato ustrezno obdelal in s tem
sem dobil posnetek glavnega vokala, ki je bil barvit in je sovpadal s preostalo glasbo.
Nazadnje smo posneli še dodatne vokale, ki so celoten posnetek še bolj zapolnili. Snemali smo
jih na enak način kot glavni vokal.
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4.4. Končna obdelava celotnega posnetka
Ko je bil ves material posnet in na grobo obdelan, ga je bilo potrebno še na fino dodelati. Temu
postopku s tujko rečemo »mastering«. To je proces obdelave originalnega posnetka in prenos
le-tega v končen avdio izdelek, ki ga nato množimo preko različnih medijev. Največkrat
uporabljen medij je zgoščenka oziroma v modernejših časih tudi razni spletni ponudniki glasbe.
Končan avdio izdelek pomeni produkt več sledi glasbenih inštrumentov in vokalov, združenih
v en mix, ki je nato izvožen v datoteko s končnico, katero berejo glasbeni predvajalniki.
Ker sem posamezen inštrument do neke obdelal že ob snemanju , na tem območju nisem imel
veliko dela in sem več časa namenil obdelavi vokalov in sem le-te dodelal najprej. Po obdelavi
vokala sem kitare samo še rahlo prilagodil obdelanemu vokalu.
Ker so bobni narejeni računalniško z ne kompleksnim programom, jih ni bilo potrebno dodatno
obdelovati. Če pa bi uporabljal bolj zahtevne programe, bi lahko obdeloval posamezne elemente
bobnov in jih s tem naredil še bolj kvalitetno.
4.3.1 Končna obdelava vokalov
Največ pozornosti sem namenil končni obdelavi vokalov. V posnetku sem uporabil glavni vokal
in razne stranske vokale. Kot nam narekuje praksa, sem najprej dokončno in na fino obdelal
glavni vokal. Najprej sem tako kot pri kitarah odstranil nepotrebne frekvence od 20 Hz do 120
Hz in od 8000 Hz naprej. Nato sem uporabil parametrični filter, s katerim nastavljamo količino
energije, ki se sprosti ob predvajanju zvoka. Ker je oseba, ki je vokal posnela, imela močan
glas, sem sproščanje energije zmanjšal. Enak postopek sem ponovil pri obdelavi vseh ostalih
stranskih vokalov.

Slika 13: Rezanje frekvenc vokalov
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V nadaljevanju bom podrobneje opisal vsak posamezen filter, ki sem ga uporabil pri obdelavi
glasu.


Vrata

Kot že ime pove, filter deluje kot vrata. Bolj kot je filter odprt, več izvornega signala spusti na
izhodu. V mojem primeru je bil precej uporaben za zmanjševanje šuma, ki se je pojavil ob
snemanju. Nastavljamo mu lahko več parametrov, kot so »threshold«, »attack«, »release«,
»hold«, »analysis«, center in »Q factor«. Pri mojem projektu sem nastavil samo »threshold«, ki
določa stopnjo signala, pri kateri se bo filter aktiviral. Nastavil sem tudi parameter »attack«, s
katerim določimo hitrost, pri kateri se bo filter aktiviral. Parameter »release« sem pustil na
privzetih nastavitvah. Ostale parametre sem imel izklopljene.

Parameter
treshold
attack
release

Nastavitev
-28,8
20,0
10

Enota
decibel
milisekunda
milisekunda

Oznaka
dB
ms
ms

Tabela 2: Parametri vtičnika Vrata


Izenačevalnik

S tem filtrom sem ojačal visoke tone vokala, ki mi jih zaradi slabše kakovosti mikrofona ni
uspelo zajeti najbolje. Nastavil sem ga preko grafa po posluhu.

Slika 14: Nastavitve izenačevalnika
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Izravnalnik

Je filter, ki ga vedno uporabljamo pri urejanju zvoka. Uporabljen je prav pri obdelavi vokala,
saj človeški glas pri govoru ni konsistenten in ga s kompresorjem popravljamo. Funkcija filtra
je ta, da reducira dinamičen razpon zvoka s tem, da tihe zvoke ojača in jih naredi glasnejše in
glasnejše zvoke zmanjša in so bolj tihi.
Izravnalniku lahko nastavimo kar nekaj parametrov, in sicer direktno s pisanjem parametrov ali
pa s posluhom preko grafa. Sam sem ga nastavil po posluhu ter mu nato popravil parametre.

Slika 15: Nastavitve izravnalnika


Omejevalec sičnikov

Filter, s katerim eliminiramo prekomerno izstopanje soglasnikov »s«, »z«, »c« in »sh«. Osebno
sem uporabil enostaven filter, ki je primeren samo za obdelavo vokalov, obstajajo pa tudi
kompleksnejši, s katerimi lahko obdelujemo tudi ostale inštrumente, še posebej bobnarske
činele.
Osnovni »DEesser« vsebuje samo nekaj parametrov, kot so izbira med ženskim in moškim
vokalom, »auto threshold«, ki ob vklopu samodejno zaznava in sproži redukcijo samoglasnikov
in »S-reduction«, pri katerem sami izberemo stopnjo redukcije.

Parameter
S-reduction
male / female

Nastavitev
3
male

Tabela 3: Parametri vtičnika Omejevalec sičnikov
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Enota
stopnja
spol



Povečevalec jakosti

V mojem primeru sem ga uporabljal samo za ohranjanje jakosti zvoka vokala.

Slika 16: Nastavitve
povečevalca jakosti


Simulator okolja

Filter, s katerim lahko simuliramo zvok v nekem okolju, kot sta na primer cerkev ali koncertna
dvorana. Vokal naredi bolj poln, vendar ga s pretiravanjem preveč popačimo. Parametre
spreminjamo glede na željen zvok, ki ga želimo doseči.

Slika 17: Nastavitve simulatorja okolja
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Priprava končnega posnetka

Celotni izdelek na koncu vedno izvozimo v datoteko s pripono, ki jo lahko distribuiramo in
predvajamo preko raznih medijev. Na kratko je izvoz skladbe pretvorba vseh sledi v glasbeni
format, ki ga lahko predvajamo širši publiki in ima določeno pripono. Poznamo več vrst
formatov, v katere lahko izdelek izvažamo, najbolj uporabljena pa sta format »MPEG – 1 audio
layer III«, okrajšano mp3, in »waveform audio file format«, okrajšano WAV.
Četudi v WAV format lahko shranimo stisnjen zvok, ga načeloma uporabljamo za shranjevanje
brez stiskanja datoteke, kar pomeni, da je izvoz zvoka brez izguben. Uporablja se ga predvsem
takrat, ko zvok zapišemo na CD.
Vse več za shranjevanje uporabljamo format MP3. Ta tip zapisa nam ponuja samo shranjevanje
zvoka s kompresijo, kar pomeni, da je izvoz zvoka v ta zapis izguben (izguba na kvaliteti
zapisa). Ta izguba glede na WAV zapis lahko variira, saj lahko zvok zapišemo z različnimi
parametri.
Ker v današnjih časih vse naprave za predvajanje zvoka podpirajo oba formata, v večini
primerov ni pomembno, s katerim zapisom shranjujemo zvočne datoteke. Največkrat se
odločimo za zapis, ki nam bolj ustreza. Če si npr. želimo studijski CD najboljše kakovosti in
nam ni pomembna velikost datoteke, izberemo WAV, v nasprotnem primeru pa mp3. Glasbene
skupine se navadno odločijo za izvoz v oba formata, saj lahko s tem distribuirajo avtorsko
glasbo preko fizičnih CD plošč in preko spleta, kjer je vedno dobrodošla čim manjša velikost
datoteke.
Sam sem svoj izdelek izvozil v formatu mp3. Da sem dobil željen izvoz, sem moral nastaviti
nekaj parametrov.
prefix

Ime datoteke. V mojem primeru
RunAway1 kot naslov pesmi.

path

Mesto, v katero se bo izdelek izvozil.

file format

Format oziroma zapis zvoka. V mojem
primeru mp3.

bitrate

Število bitov, s katerim je shranjena ena
sekunda zvoka. V mojem primeru sem
izbral največjo možno vrednost 320 kbit.
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sample rate

Vzorčna frekvenca, uporabljena pri
pretvorbi v mp3 format. To pomeni, s
koliko vzorci bo vzorčena ena valovna
dolžina. V mojem primeru sem uporabil
frekvenco 44,1 kHz. Program omogoča
še pretvorbo z 32 kHz in 48 kHz.
Obstajajo tudi višje frekvence vse do 192
kHz. Te uporabljamo predvsem, ko
želimo zelo natančno vzorčen posnetek.
Večje vzorčenje zahteva več procesorske
moči.

ID3 oznake

Parameter, v katerem spišemo detajle
skladbe.

Tabela 4: Parametri ob izvozu glasbe
Progam nam ponuja še veliko več parametrov za nastavljanje, vendar so bili v mojem primeru
irelevantni. Izvožen posnetek je bil pripravljen za distribucijo.
Po končanem projektu sem spoznal, da zahtevnost izdelave posnetkov v doma pripravljenem
studiu ni velika. Da z nekaj vloženega truda ter časa tudi doma naredimo zelo kakovosten
izdelek in čeprav prvi poizkus ni vedno najbolj uspešen lahko s prasko vsak naslednji projekt
poboljšamo.
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6

Zaključek

Za dosego zastavljenega cilja sem potreboval precej časa. Veliko časa sem namenil odločitvi in
izbiri komponent, ki jih še nisem imel in sem jih kasneje kupil. Skrbno sem sledil trgu ter preko
člankov in spletnih forumov nabiral znanje in potrebne informacije, na podlagi katerih sem se
na koncu odločil, kakšno opremo bom kupil. Četudi je bil cilj diplomskega dela postavitev
cenovno ugodnega snemalnega studia, sem pri nakupu opreme v nekaterih primerih izbral raje
dražjo komponento, saj je bila od cenejše bistveno boljša. Izbiral sem glede na razmerje med
kvaliteto in ceno. Samo snemanje ni bil dolgotrajen proces, saj sem že vnaprej vedel, kaj hočem
posneti in kakšen naj bi bil končni izdelek. Največ časa sem namenil končni obdelavi posnetka,
saj na tem področju nimam veliko izkušenj. Potreboval sem kar nekaj časa, da sem pregledal
vse vtičnike in njihove funkcije. Na tem področju so mi bili v veliko pomoč tudi prijatelji, ki
imajo veliko več izkušenj kot jaz.
Tekom snemanja sem ugotovil, da je postavitev domačega studia mogoča, snemanje glasbe
doma pa nič kaj zahteven postopek, če si vanj pripravljen vložiti nekaj truda in denarja.
Predvsem se kakovost doma posnete glasbe razlikuje v tem, koliko časa nameniš projektu.
Ugotovil sem tudi, da je kvaliteta opreme zelo pogojena s ceno.
Glede na to, da sem ta posnetek prvič snemal na tovrsten način, sem z rezultati zelo zadovoljen.
Iz celotnega postopka sem se veliko naučil ter pridobil veliko novih smernic za podobne
projekte. Od začetka snemanja posnetka za diplomsko delo sem posnel tudi že nekaj glasbe za
prijatelje, napredek v kakovosti pa je viden z vsakim novim posnetkom, zato se že veselim
nadaljnjih projektov.
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