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Zakładając, że perkusista to człowiek ambitny iwiecznie poszukujący, azatem stawiający sobie
wiele pytań (również tych, dotyczących sprzętu studyjnego) postanowiłem podsuwać pewne
pomysły idzielić się zWami swoimi spostrzeżeniami. Mój autorski cykl artykułów pod szyldem
„PKS” stanowi przegląd mikrofonów, preampów, softwaru iwielu innych towarów zróżnych przedziałów cenowych. Będę starał się zwracać uwagę na umiejętność oddzielenia właściwości czysto
dźwiękowych instrumentów czy innych urządzeń od panującej mody.
My, muzycy, chcąc działać zrozmachem działajmy zawsze zwyobraźnią, ale irozwagą.
Pozdrawiam.
Piotr Pniak

SATUR-8
Opisywany wcześniej na łamach magazynu
„Perkusista” LOOPTROTTER MONSTER, czyli
kompresor zfunkcją saturacji był dla mnie
bardzo dużym, lecz na szczęście również
pozytywnym zaskoczeniem. MONSTER
COMPRESSOR spotkał się zwieloma bardzo
dobrymi opiniami oraz bardzo dużym zainteresowaniem wśród realizatorów dźwięku
iproducentów nie tylko wPolsce, ale również
poza jej granicami. Polski producent sprzętu
pro-audio Looptrotter Engineering po raz
kolejny stworzył bardzo oryginalne iwarte
poznania urządzenie studyjne.
Omawiany dziś SATUR-8 jest urządzeniem
służącym do niezależnej irównoczesnej
saturacji ośmiu sygnałów audio oraz ich
sumowania.
Solidnej konstrukcji obudowa typu rack
owysokości 2U prezentuje się doskonale,
równocześnie nawiązując kolorem – połączenie żółtego zczarnym do MONSTER
COMPRESSOR.
Na płycie przedniej SATURA znajduje się
osiem monofonicznych torów.
Każdy znich wyposażony jest wpotencjometr „Drive”, odpowiadający za stopień
nasycenia dźwięku tonami harmonicznymi

oraz potencjometr „Output”, regulujący
poziom wyjściowy. Obok potencjometrów
„Drive” i„Output” znajdują się diody informujące opoziomach sygnałów tj. nasycanego
oraz wyjściowego. Konstruktor postanowił
wyposażyć każdy kanał wdwa przełączniki.
Są to „On/Off” pełniący funkcję „Bypass”
oraz przełącznik „LCR” (left/central/right)
służący do wysyłki przetworzonego sygnału
na stereofoniczny sumator wwybranej opcji
ustawienia panoramy.
Oprócz saturacji Satur-8 pełni funkcję
sumatora dzięki stereofonicznemu panelowi
onazwie „MIX”. Ten wyposażony jest wpotencjometr głośności idwa rzędy ledowych
kontrolek, informujących opoziomie zsumowanych iprzetworzonych wcześniej sygnałów.

Wotrzymanym do testu modelu obok
włącznika „Power” znajduje się przełącznik
„ON/OFF”, pełniący funkcję „Mute” (dla
kanałów 1-8), pozwalając usłyszeć dźwięki
przed ipo nasyceniu.
Tylna płyta posiada następujące gniazda:
sieciowe, stereofoniczny (dual mono) insert,
stereofoniczne wyjścia iwejścia (XLR), dwa
sloty (In oraz Out, umożliwiające podłączenie
zkonsoletą lub komputerem) oraz dwa rzędy
po osiem gniazd (8 XLR In, 8 XLR out).
Zpewnością widok tylu pokręteł, przełączników igniazd może wystraszyć osobę
rozpoczynającą przygodę znagrywaniem.
Na szczęście omawiany dziś SATUR-8 jest
urządzeniem ekstremalnie prostym wobsłudze. Regulowanie potencjometrem „Drive”
pozwala nasycić dźwięk, zbliżając go do
dźwięku bardzo profesjonalnej konsolety
mikserskiej.
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Im większe nasycenie, tym bardziej podnosi się średni poziom
dźwięku, azatem potencjometrem „Output” można zredukować
nadwyżkę głośności, pozostawiając dźwięk, wzbogacony otony
harmoniczne. Taki zabieg pozwala uzyskać bardziej mięsisty, soczysty iklarowny dźwięk na każdym kanale. Otym, jak bardzo dźwięk
został zmodyﬁkowany iczy jest to zadowalający nas efekt, można
dowiedzieć się, omijając na chwilę saturację, korzystając kilkakrotnie
zprzełącznika „On/Off”.
SATUR-8 jest bardzo uniwersalnym urządzeniem, ale sprawia wrażenie stworzonego do przepuszczania iwzbogacania śladów zestawu
perkusyjnego. Równoczesna saturacja całych „bębnów” robi ogromne
wrażenie. Dźwięk jest owiele grubszy od oryginału iowiele bardziej
klarowny. Większa saturacja przypomina efekt pogrubiania iocieplenie
dźwięku podobnie, jak przy użyciu kompresora. Następuje również
zaokrąglenie szczytów sygnału analogicznie, jak wprzypadku limitera.
Tak ciekawie pracujące urządzenie może być użyte już podczas
nagrania.
Zestaw perkusyjny natychmiast zabrzmi soczyściej iklarowniej.
SATURA-8 można też użyć na nagranych już śladach, czyli na etapie
miksu. Wtedy to każdy ze śladów można nasycać kilkakrotnie, by
uzyskać dokładnie zamierzony efekt brzmieniowy ze wszystkimi nawet
najdrobniejszymi detalami.
Kolejna sprawa to możliwość sumowania podczas miksu. Poddane
obróbce sygnały audio można ocieplić na poszczególnych kanałach
SATURA, anastępnie wysłać na jego blok „MIX”, zktórego można
powrócić do komputera tylko jedną stereofoniczną parą.
Taki zabieg jest godny zastosowania zwłaszcza wsytuacji, gdy ilość
kanałów jest ograniczona, apowrót do komputera większą ilością
śladów niemożliwy.
Warto wspomnieć, że nowy „nasycacz” jest gotowy do współpracy
zinnymi urządzeniami, jak np.: kolejny SATUR-8 (możliwość podwojenia ilości przetwarzanych sygnałów iwięcej) lub też zapięty na sumie
MONSTER COMPRESSOR. Wszystko to jest możliwe dzięki gniazdom
typu XLR oraz slotom, zawartym na tylnej płycie. Dowolne rozszerzenie bazy sprzętu pro-audio często bywa niezbędne do uzyskania jak
najlepszych efektów ﬁnalnych nagrania oraz miksu.
PODSUMOWANIE
SATUR-8 jest najwyższej jakości urządzeniem wzbogacającym iocieplającym sygnały dźwiękowe.
Jego wielkim atutem jest przede wszystkim doskonałe brzmienie.
Dźwięki wszystkich instrumentów stają się pełniejsze, bardziej wyraziste izdecydowanie bardziej dynamiczne, co szczególnie wprzypadku perkusji jest bardzo istotne. Dodatkowe zalety to możliwość
sumowania śladów oraz możliwość współpracy zinnymi tego typu
urządzeniami.
Wielkie brawa dla LOOPTROTTER ENGINEERING.

