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Aantal banden

Handleiding Aqualizer
De Aqualizer is een geluidsfilter die veel overeenkomsten vertoont met een equalizer. Het is een VST‐
plugin die kan gebruikt worden om, met behulp van aanvullende geluidssoftware, geluidsbestanden
te bewerken.

1.

Installatie

Om de Aqualizer te gebruiken, moet hij eerst geïnstalleerd worden in een gastprogramma. De
Aqualizer kan nooit op zichzelf werken; daar is hij niet op gebouwd. Hij heeft dus altijd een
gastprogramma nodig, de host, waarin hij werkt. Dat betekent dat u aanvullende geluidssoftware
nodig heeft om ermee te kunnen werken.
Voorbeelden van hostprogramma’s waarin de Aqualizer werkt, zijn Cubase, Sonar, MAGIX Music
Maker en Audacity en verder alle andere programma’s die VST‐plugins ondersteunen. Er is geen
andere mogelijkheid dan via deze programma’s om met de Aqualizer te werken.
Een host waarin de Aqualizer zeker werkt en gratis te downloaden is op internet, is de VSTHost
van Hermann Seib, te vinden op www.hermannseib.com/english/vsthost.htm.
De Aqualizer is een VST‐plugin, die eerst in de host geïnstalleerd en uitgevoerd moet worden. De
wijze waarop dit moet gebeuren, verschilt per programma en is niet eenduidig uit te leggen. Als er
problemen zijn bij het installeren, verwijzen we u dus door naar de gebruiksaanwijzing van de host
die u gebruikt.
De Aqualizer wordt beperkt door de mogelijkheden die de host biedt. Als de host bepaalde functies
niet ondersteunt, bijvoorbeeld het real‐time veranderen van geluid, zal de Aqualizer deze functies
niet kunnen uitvoeren.

2.

Gain (volume)

Het volume wordt ook wel de gain genoemd. Om het totale volume in te stellen, wordt het schuifje
aan de rechterkant gebruikt. Een gain van 0 betekent niet dat er geen geluid is, het betekent dat er
niets aan het geluid in zijn oorspronkelijke vorm veranderd wordt. Een positieve gain betekent een
versterking van het geluid, een negatieve een verzwakking. De maximale versterking is 12 dB, de
maximale verzwakking eveneens 12 dB.
Als u op Ctrl drukt en tegelijk op de volumeschuif klikt, zal deze naar 0 verspringen.

3.

Aantal banden

Bij de Aqualizer is het aantal banden instelbaar. Het minimum is 1, het maximum is 32. Met de plus‐
en minknop is dit aantal bij te stellen. Op de teller staat het aantal banden.
Met het veranderen van het aantal banden verandert u de resolutie van de Aqualizer. Als u het
maximale aantal banden neemt, spreekt u per band een kleiner en preciezer gebied van frequenties
aan. Daar staat tegenover dat u wel meerdere knoppen moet bedienen, wat dus meer schuifwerk
zou kunnen vergen.

4.

Amplitude per frequentie

Per frequentieband is de amplitude in te stellen. Ook hier zijn de maximale versterking en
verzwakking 12 dB. U wordt echter aangeraden voorzichtig zijn met de maximale versterking, omdat
de speakers dit niet altijd aankunnen, waardoor het geluid lelijk kan gaan klinken. Door de schuiven
naar boven te plaatsen neemt de geluidssterkte per frequentieband toe, door ze naar onderen te
schuiven neemt die af. Ook hierbij geldt dat als de schuiven op 0 staan, er niets met het geluid
gebeurt en het uitgezonden wordt in zijn oorspronkelijke vorm.
Als u op Ctrl drukt en tegelijk op de bandschuif klikt, zal deze naar 0 verspringen.
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Figuur 5.1 Twee mogelijke standen van de Aqualizer met bijbehorende grafiek. De linker heeft 5 banden, zodat elke band een
breed gebied frequenties beslaat, terwijl de rechter met 8 banden nauwkeuriger is omdat het een kleiner gebeid frequenties
beslaat. Verschillende uitwijkingen in de schuifjes resulteren in verschillende hoogtes van de pieken.

5.

Piekfrequenties

De piekfrequentie is de centrale frequentie die bij elke schuif hoort. Deze verschilt naarmate er meer
banden zijn. De Aqualizer is in staat zelf de frequenties te schalen. U kunt hiervoor bij fMin de
minimale piekfrequentie voor de schuiven instellen. De standaard hiervoor is 20 Hertz, de laagst
hoorbare frequentie, maar is naar believen aan te passen. Bij fMax kunt u de maximale frequentie
instellen. De standaard hiervoor is 20 kilohertz. Het wordt sterk afgeraden de standaard van fMax
naar boven bij te stellen, aangezien er zich dan vreemde gevallen kunnen voordoen waarbij de hoge
frequenties door de computer met lagere verwisseld worden.
Vervolgens kunt u het gewenste aantal banden instellen en op de Go‐knop drukken. De Aqualizer
schaalt dan zelf de piekfrequenties.
Bovendien is het mogelijk enkele veelgebruikte standaardinstellingen te gebruiken. Die zijn in het
menu presets te kiezen.
Indien u de frequentiebanden andersom geschaald wilt hebben, dus de hoge frequentiebanden
rechts en de lage links, dan kunt u de fMin en fMax verwisselen en vervolgens op de Go‐knop
drukken. De Aqualizer zal dan zelf de banden andersom schalen.
Als u wilt afwijken van de door de Aqualizer geschaalde piekfrequenties is dat mogelijk. Door op het
vakje met de betreffende frequentie te klikken kunt u de gewenste frequentie invullen. U kunt alleen
numerieke waarden invoeren. Het is mogelijk meerdere frequentiebanden dezelfde piekfrequentie
te geven. Deze banden worden dan parallel geschakeld en de versterking van ieder zal dan worden
opgeteld tot een gezamenlijke versterking.

6.

Bandbreedte

De draaiknoppen onder de schuifjes worden gebruikt om de bandbreedte in te stellen. Zo is grootte
van het gebied van frequenties om de piekfrequentie heen in te stellen. Door de knop rechtsom te
draaien, wordt een grotere bandbreedte verkregen en door linksom te draaien wordt die verkleind.
Bij een grote bandbreedte is het frequentiebereik van een schuif relatief groot, bij een kleine
bandbreedte beslaat elke schuif een kleiner en nauwkeuriger afgezet gebied.
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Figuur 6.1
1 Twee mogelijjke standen van
n de Aqualizer met bijbehorende grafiek, de
e linker met een
n grote bandbrreedte, de
rechter met
m een kleine.

Over het algemeen is het wensselijk overal dezelfde baandbreedte te hebben, om niet aan
n te veel
knopjes te hoeven draaien.
d
Als de
d link band
dwidth‐knop aanstaat, kaan met de drraaiknop rechtsonder
de bandbreedte voo
or alle bandeen tegelijk worden ingestteld. Als u ecchter verschil wilt hebbe
en tussen
de band
dbreedtes van verschilleende bandeen, moet u de link ban
ndwidth‐kno
op uitzetten. U kunt
vervolgeens per band de gewenstte breedte in
nstellen met de draaiknoppen onder elke band.
Als de
d link bandwidth‐kno
op aanstaatt en u klikt met Ctrrl ingedruktt op de algemene
a
bandbreeedteknop, zal de algemeene bandbreedte verspringen naar matig
m
breed.
Als de link bandw
width‐knop uitstaat en u klikt op ee
en bandbreeedteknop met Ctrl inged
drukt, zal
deze verrspringen naar de stand waarop
w
de (u
uitstaande) algemene
a
baandbreedte o
op dat mome
ent staat.
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