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 چکیده :

در این مقاله کوتاه تالش شده تا به بهترین شکل مراحل مربوط به میکس و مستر صدا توضیح داده شود . 

که هر موسیقیدان ، مهندس صدا مواردی ت صدا و ... عنوان شده و ، شد مفاهیمی مانند دامنه ، فرکانس

تالشهای و یا عالقمندان به میکس و مستر صدا الزم هست بدانند تماما آورده شده اند . این مقاله حاصل 

مداوم بنده در تولید موسیقی ، آموزشهای کمپانی اشتینبرگ آلمان و اطالعات به دست آمده به اشکال 

میباشد .مختلف در طول زمان   

 

 واژگان کلیدی :

 میکس ، مستر ، آکوستیک ،موسیقی ، اشتینبرگ ،پالگین ، وی اس تی ، دامنه ، فرکانس ،شدت صوت 
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و ساختاری رخ میدهد .میکس و مستر به دو صورت اصالحی   

میکس عبارت است از چیدن صداها در کنار هم به صورت صحیح از لحاظ عمق و سطح و شنیده شدن 

هر صدا در کنار هم به طور صحیح . مستر عبارت است از تنظیم سطح صدا به طوردرست و صحیح 

به طوری که فرکانس آزار دهنده وجود نداشته باشد و قطعه در هر بلندگویی صحیح صدا بدهد . از نرم 

میکس و مستر به دو صورت فیزیکی افزار های مسترینگ میتوان به ویو لب اشاره کرد . پارامترهای 

مانند سطح صدا و فرکانس و ذهنی یعنی آکوستیک روانی میباشند .بلندی صدا در میکس و مستر بسیار 

فلچر و منسون مهم است . مهندسین صدا نمودارهای شنوایی گوش را باید به خوبی بشناسند ) نمودارهای 

) 

 

تشخیص افراد از فرکانسها به . یک قطعه باید در صدای کم و متوسط و زیاد ، درست پخش و شنیده شود

دو صورت ریلیتیو و ابسولوت میباشد . که افراد ابسولوت دارای توانایی و هوش ذاتی در تشخیص 

 فرکانسها هستند . 

 

 آکوستیک :

ر های آکوستیک استفاده کرد در غیر اینصورت حتما باید هدفون برای میکس و مستر حتما باید از مانیتو

دومین اصوات مخصوص داشته باشیم . اولین صدایی که  از بلندگو شنیده میشود صدای مستقیم است . 

بازتاب های اولیه هستند و سومین بخش صدایی واخوان ها یا ریورب . فرکانسهای بم در اتاق کوچک 

این اتاق ها از چوب استفاده میشود . گوشه های اتاق و پشت مانیتورها حتما باید زیاد هستند و معموال در 

جاذب نصب شود .دیوار پشت سر مهندس صدا باید جاذب نصب شود . یکی از جاذب های خوب 

درجه با سر مهندس صدا بسازند و تشکیل یک مثلث  60کتابخانه چوبی است . مانیتورها باید زاویه 

درجه باالتر به نحوی که توییتر همسطح گوش باشد  15نیتورها باید یا همسطح گوش یا بدهند .ارتفاع ما
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.عمودی قرار دادن مانیتورها توصیه میشود .  در حالتی که مانیتور افقی قرار بگیرد با جابجا شدن 

ر شخص فرکانسها بد شنیده میشوند . در این حالت شخص حتما باید در فاصله مساوی از مانیتورها قرا

بگیرد و ثابت باشد . کار میکس را روی دو جفت مانیتور ، یک جفت مرجع و یک جفت برای امتحان و 

بلندی صدا با دسیبل متفاوت است . برای سایت ها و مراکز مختلف بلندی بررسی مجدد انجام میدهیم . 

ن صدا در همه سطوح صدا استانداردی دارد که باید رعایت شود . برای تهیه مانیتور باید دقت شود تواز

 حفظ شود .

 

 هدفون :

درهدفون های پشت بسته پاسخ فرکانسی یکنواخت نیست . هدفون پشت باز برای میکس و مستر بهتر 

است چون صدای محیط هم شنیده میشود . البته ریزه کاری هایی مثل ریورب و دیلی ها با هدفون پشت 

 بسته انجام میشد .

 میکس :

ت زدن به سطح صداها فقط گوش میدهیم :در میکس ایتدا بدون دس  

 صدای تک تک سازها چگونه است ؟

 مسیر قطعه به شکلی پیش میرود ؟

 چینش سازها در صحنه از نظر افقی یا عمودی بودن چگونه است ؟

 سپس ترک ها را به ترتیب اهمیت قرار میدهیم :

ن و جذابترین قسمت صدای ابتدا فرکانسهای بم ، دوم بخش ریتمیک ، سوم بخش ملودیک ، چهارمی

خواننده را در انتها قرار میدهیم . سعی میکنیم حتما از پوشه بندی و رنگ آمیزی استفاده شود . چند 

پوشه میسازیم ، مثال برای اصواتی که همزمان امکان کنترل دارند ، بر فرض میتوانیم به چند ساز یک 

روجی گروهی بگیریم .در مسترینگ میتوانیم یک خروجی و یا خ افکت بدهیم .  

.استفاده میشود    bit calculatorبرای پیدا کردن تمپو قطعه ازاین بخش  
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با استفاده از حالت کوانتایز ضرب ها دقیقا سرضرب قرار میگیرند . نمودار اکوالیزر باید نزولی باشد 

 از چپ به راست .

حالت ماسکینگ زمانی رخ میدهد که فرکانسهای بم باعث میشوند صداهای زیر شنیده نشوند . صدای 

خواننده تمام اصوات را در خود دارد ، صداهای بم صداهای نازک را پوشش میدهند و باعث مبهم شنیده 

در آثار باید کیلوهرتز است که این گسترده  20تا  20گسترده شنوایی انسان بین شدن کلمات میشوند . 

 رعایت شود . 

اولین ساز ما  بیس، ریتم یا کیک یا درامز میباشد . با اکوالیزر شروع میکنیم . دامنه را در فرکانسهای 

از پالگین فب فیلتر انتخاب مناسبی است . پارامترهای  2مختلف کم و زیاد میکنیم . اکوالیزر پروکیو

هستند .  شامل دامنه ، فرکانس و پهنای بانداکوالیزر   

 

 پهنای باند :

هرچه کیفیت باالتر میرود پهنای باند کاهش پیدا میکند و بالعکس . اکوالیزر برای تغییر رنگ صدا 

وظیفه اکوالیزر اصالح صداست . برای تغییر رنگ سازها سراغ اکوالیزر میرویم . استفاده میشود . 

و نشاندن سازها در جای خودشان و همچنین حذف فرکانس های اضافه و محدود کردن فرکانس سازها 

فیلترهایی که سرعت صداها را تغییر میدهند از موارد استفاده اکوالیزر است . موقع باال بردن سطح 

صدا کیفیت را هم زیاد کنید . جایی که سیگنال وجود ندارد اکوالیز نکنید . برای حذف صداهای نامناسب 

یزر کیوبیس کیفیت خوبی دارد . صدای گیتار بیس و کیک باید ، باید کیفیت کم و گین باالتر باشد . اکوال

در هرتز  200هرتز ، هارمونیک  450تا  100هرتز ، گیتار باس حدود  300هرتز تا  150تا  60بین 

 بیس و کیک بیشتر از بقیه شنیده میشود .
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Gate 

ودی به خروجی منتقل این ابزار کمک میکند سیگنالهایی که از یک سطح مشخصی پایینتر هستند از ور

نشوند . ترشهولد در گیت این وظیفه را انجام میدهد که چه فرکانسهایی به خروجی بروند یا نه . گیت 

 نوعی کمپرسور است که جلوی نشتی صدا را میگیرد . 

 

Compressor 

وجی پردازشگر دامنه است . با توجه به دامنه ورودی دامنه خروجی را تغییر میدهد یعنی در دامنه خر

 کاهش ایجاد میکند . 

 

Multiband compressor 

استفاده میشود.کیلوهرتز برای چند ساز و یا در هنگام ضبط و یا در زمان مسترینگ  20تا  20بین   
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 دالیل استفاده از کمپرسور :

 حفاظت : یعنی کاهش دامنه خروجی و جلوگیری از صدمه به تجهیزات 

 خالقیت : به صورت دلخواه امکان تغییر رنگ صوت را میدهد 

Limitter compressor 

 در آخرین مرحله قبل از پخش موسیقی استفاده میشود .

 پارامترهای کمپرسور :

 آستانه ، زمان فراز ، زمان فرود 

 مدت زمانی که طول میکشد کمپرسور عمل کند را اتک تایم ) زمان فراز( میگویند . 

Release  

برای سازهای سریع زمانی که دامنه از آستانه پایینتر آمده باشد و باید باالتر برود زمان فرود میگویند .

هنگامی که سطح ریلیز افزایش پیدا کند گوش متوجه کمپرس نمیشود پس انرژی صوت  .باید پایین باشد 

 در گوش شنونده کم میشود .

کمپرسور ها از الگوریتم های مختلف استفاده میکنند ، ما فقط مدت زمان را تعیین میکنیم ، هیچ دو 

رسور را کمپرسوری شخصیت صدایی مشابه ندارند . با توجه به نوع موسیقی که کار میکنیم نوع کمپ

 انتخاب میکنیم .

 Side chain  

 یک پردازشگر دیگر در کنار کمپرسور است و فرکانسها را کاهش میدهد 

By pass 

 کمپرسور از مدار خارج میشود .

 Expander 

و سطح صدا را افزایش میدهد و به عنوان میک آپ شناخته میشود .برعکس کمپرسور است   

Compander 

، صدا گرمتر میشود.مجموعه ای است از کمپرسور و اکسپندر . کمپرسور ارزش سیگنال را زیاد میکند   

 تنظیم کمپرسور :

Ratio 

هر چه بیشتر باشد صداها تیزتر دارند هر چه کمتر باشد بهتر است .  در سازهایی که اتک زیادی

 میشوند 
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دکمه اتک هر چه کمتر باشد مدت زمان کمپرس کوتاهتر میشود . معموال برای سازهای ضربی اتک 

میلی ثانیه .  40تا  20کمتری در نطر میگیرند مانند   

میدهیم روی خودکار قرار نرا ریلیز ، گیتار باس و درام حتما کمپرسور داشته باشند . در سازهای  بم 

  80تا  70بلکه پایین می آوریم حدود 

Snare 

و ریلیز خودکار  5یا  4کیلوهرتر سپس گیت . میزان ریت  200براس این ساز ابتدا اکوالیزر حدود  

 باشد . 

Make up  

یعنی صدای کم را زیاد میکند .سطح سیگنال را باال میبرد   

Pararrel compress 

ایکس عملیات بسیار مهمی است . معموال روی سازهای خیلی بم و یا کل درامز استفاده میشود . یک اف 

درست میکنیم . این بخش در اینسرت ها قرارمیگیرد و هر افکتی که قرار بدهیم به صورت گروهی 

 ارسال و اعمال میشود

 انواع اکوالیزر ها 

: پارامتر یعنی کیفیت ، فرکانس و بهره را به ما میدهد مانند 3پارامتریک : امکان کنترل هر   

Pro.ql 

را میتوانیم انجام دهیم ره بهتغییر میزان : فرکانس ثابت است اما گرافیکی   

 شیب دار : به راحتی فقط با یک عدد میزان دامنه را مشخص میکنیم مانند :

Shelwing 

 فیلتردار : به دوصورت باالگذر و پایین گذر 

Pro.q2 
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 دکمه اول سمت چپ انواع اکوالیزر ها را برای ما مشخص میکند .

Natch 

 فیلتری است که یک فرکانس مشخص را کامال کات میکند 

Band pass 

 یک فرکانس مشخص را عبور میدهد

Parametric bell  

 برای برداشتن فرکانسهای مزاحم

Panning  

صحنه موسیقی را در مقابلمان میچینیم . فرکانسهای بم در مرکز . هرچه فرکانس باال برود پنینگ باز 

میشود . کیک ، گیتار باس در مرکز . اسنیر ، صدای خواننده و هر ساز سولو و صدای دست زدن در 

این است که سازهای  یگیرند . از چپ به راست نوازنده ها را میچینیم .از مزایای پنینگوسط قرار م

مشابه در جلوی هم قرار نمیگیرند . همه سازها باید در صحنه دیده شوند . رعایت توازن سازی یعنی در 

نو معموال صحنه همیشه توازن و باالنس وجود دارد . درامز را در هر نقطه ای میتوان قرار داد و پیا

سمت چپ قرار میگیرد . در حالت مونو ، پنینگ فقط صدا را کم و زیاد میکند ، جایی که صدا زیاد شود 

 آنجا درست است . 

 

Mono  

حذف نشود و توازن به هم  نو چک میکنیم که صداییدر حالت مو مونو یعنی کانال چپ و راست با هم .

 نریزد . در مونو ، فاز باید صحیح باشد . 
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زیاد کنیم . وی اس تی ها را استریو تعریف میکنیم که در پنینگ بتوانیم چپ و راست را کم و  

 افکت ها :

Send 

د یک حس واحد افکت ها در سند قرار میگیرند . چون یک افکت ساخته میشود و روی چند ساز ایجا

 میکند .

Fx 

زمانی که اف ایکس ساخته میشود ، میکس آن پارامتر را روی صد در صد قرار میدهیم و سپس اینسرت 

 میکنیم .

ین های جذاب افکت به موارد زیر اشاره میکنم :از پالگ  

Reverenve , rev-x, room works , Valhalla 

Reverb : 

متوقف میشود را تا مدتی ادامه میدهد در واقع بدنه و عمق ایجاد میکند . ریورب صدایی که   

Pre-delay  

پارامتری است که میزان پیش تاخیر را پس از شروع بر اساس تمپو تعیین میکند . انواع ریورب وجود 

 دارد که شبیه ساز قرار گرفتن در اماکن مختلف هستند .

Spring , hall , room ,chamber ,… 

DELAY  

 فید بک عبارت است از تعداد تکرار در واحد زمان

 میکس برای دیلی زمانی که در اف ایکس قرار میگیرد صد در صد است .

Amp simulator  

 آمپلی فایرها ی مختلفی روی اصوات قرار میگیرند .
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مهم :   

اختالف فاز در فرکانسهای بم مشخص میشود  . اولین سازها در میکس ، کیک و بیس هستند . 

 همیشه باید فاز چپ شود  . 

Channel strip 

در این قسمت دکمه اختالف فاز را برای سازهای شبیه به هم میزنیم . اختالف فاز ایجاد میشود 

که اصوات همپوشانی نکنند . مانند دو ویولون یا دو درام . با خاموش و روشن کردن دکمه تغییر 

 فاز هر حالتی که صدای بم تری ایجاد کرد صحیح است . 

Compressor توضیحاتی در زمینه 

Soft knee  

 برای روند تغییر آرام استفاده میشود . معموال برای اصوات وکال 

Hard knee 

 در لحظه کمپرس میکند 

 Fab filter compressor proc.2 

 

Kick برای 

Ssl , al2a ( soft) ,al7a(soft) 

Vocal برای 

Al7a,al2a,api 
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Guitar برای 

Api 

Snare برای 

Al2a 

Attack میزان 

110-100و برای سازهای کند  40-30برای سازهای سریع   

Release میزان 

برای حالت کند  800تا  500برای حالت تند و  250  

 ترتیب فیلتر گزاری :

Gate 

EQ 

Comp. 

Effects 

  dbچرا منفی است 

 دسیبل یک مفهوم نسبی و لگاریتمی است . در واقع لگاریتم گرفتن از صدا یعنی دسیبل . 

Vocal میکس 

معموال وکال را همان ابتدا پس از تصحیح بازه فرکانسی داپلیکیت ) دوبل( میکنیم . الین دوم 

 برای ایجاد افکت و تغییر رنگ استفاده میشود 

deEsser  

" که خواننده خوب تلفظ نمیکند را اصالح میکند .ز"و  "س"پالگینی است که صداهای   
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یشود ، النگ رورب و شورت رورب الزم هست که در میکسر یک چنل اف ایکس ساخته م

ایجاد شوند . برای صدای اصلی وکال ، النگ رورب را کم در نظر میگیریم . کمی پنینگ 

حدود درجه به سمت چپ میبریم . صدای دوبل شده را  15-14 میدهیم . صدای اصلی را در حد

.گاهی برای ایجاد ریورب های جذاب صدای دوبل شده  به سمت راست میبریمدرجه  41تا  13

اصالح فالشی های خواننده به طور برای  "آتو تیون"پالگین را چند میلی ثانیه جلو میکشیم . از 

 اتوماتیک میتوانیم استفاده کنیم . 

MASTERING 

 
Level صداها 

دودتر . دینامیک کار نهایی دینامیک در موسیقی های قدیمی بیشتر است و در موسیقی امروز مح

 عملی است که مهندس مستر اینجام میدهد .

صدا به سبک موسیقی بستگی دارد :خروجی لول   

9-یا  8-پاپ   

6-یا  7-راک   

4-یا  3-الکترونیک   

کیک وبیس قطعه همیشه دو لول پایینتر از لول خروجی قطعه تنظیم میشود . مثال اگر میخواهیم قطعه را 

قرار میدهیم . 9-، میزان کیک را روی تحویل دهیم  7-  

" ویو " پس از پایان میکس ، از تک تک الین ها خروجی استریو میگیریم پا پسوند  

 مزایای مستر :

پخش یکسان موسیقی در تمام پلیر ها ، ولوم خوب و قابل قبول قطعه .  باالنس صدا ،  
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 مرحله اول

Multi band compressor 

 

بخش ریلیز نباید در حالت خودکار باشد . اتک و ریلیز روی اعداد کم قرار میگیرند . پخش در باند اول 

و  3-قرار میدهیم . ترشهولد نهیتا  3تا  2صوتی را سولو میکنیم تا صدای بم را دقیق بشنویم . ریت بین 

باشد . 4-  

ه شنیده میشود . ریلیز را روی خودکار قرار میدهیم . در باند دوم اصوات فرکانس بم و صدای خوانند

4-و  3-ترشهولد   

4-و  3-در باند سوم ملودی های زیرتر شنیده میشوند . ریلیز خودکار و ترشهولد   

 در باند چهارم کیک ها و ضربات شنیده میشوند . مثل قبل عمل میکنیم . 

 مرحله دوم 

Fabfilter proq.2 
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کیلوهرتز را انتخاب میکنیم و صداهای خارج از این محدوده را میبندیم . قطعه را پلی  20هرتز تا  20

 30تا  24 و چپ ستمیکنیم و فرکانسهای آزار دهنده را با شدت باال حذف میکنیم . شیب سمت را

 دسیبل 

 مرحله سوم 

 در این قسمت از پالگین ها و افکت های مختلف میتوانیم استفاده کنیم 

Puig , clair phonic , brain worx , puls teck , flanger , chorus 

 مرحله چهارم 

Reverb  

در این مرحله از ریورب استفاده میکنیم که برخی مشکالت کار پوشانده شوند . البته میزان ریورب  

 خیلی کم و جزیی باید باشد .

Revix , vintage plade 

 مرحله پنجم 

Imager 

 برای ایجاد صدایی باز و وسیع از این پالگین حتما استفاده میکنیم

 

 مرحله ششم

Proq.2 دوباره 

Channel mode در قسمت 

Mide/side فعال میکنیم 
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و 18تا  12هرتز را با شیب  200با این کار فرکاسنهای بم آزار دهنده حذف میشوند . فرکاسنهای زیر 

کیلوهرتز را با شیب کم حذف میکنیم  10ای باالی فرکانسه  

 مرحله هفتم 

Maximation 

 کل کار کمپرس میشود و یک لیمیتر قرار میدهیم 

Fabfilter pro.l یک لیمیتر خوب و مناسب است 

قرار میدهیم .  0.3-چگونگی تنظیم لیمیتر مهم است ، لول را روی   

یعی برای ایجاد مقداری نویز طب dither 

.میزان خروجی صدا را تعیین میکنیم و صدا را تا جایی ک کیفیت خراب نشود باال میبریم در نهایت  
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منابع : ونتیجه   

موسیقی و به ویژه تنظیم کنندگان و عالقمندان دانشجویان عرصه است دوست داران ، عالقمندان و امید 

میکس و مستر به  به فیزیک صوت از این مجموعه جمع آوری شده که ورای مسایل ابتدایی در مقوله

شامل این مقاله  منابعبیان تکنیک های حرفه ای در این فن پرداخته است استفاده کامل و مطلوبی بنمایند .

تجربیات شخصی در زمینه تولید موسیقی ، همچنین شرکت در کالسهای کمپانی اشتینبرگ در زمینه 

مقوله سط اینجانب و تلمذ نزد اساتید دیگر میباشد . هی این شرکت تومیکس و مستر و دریافت گوا

مسترینگ که در بخش پایانی مقاله ذکر شد از مفیدترین و کاربردی ترین مطالب در این زمینه است که 

نکات ذکر شده در کنار هم و به صورت گام به گام کاری سخت ن مطالب با دقت و امکان یافتن ای

رزوی با آ. عنوان نشده است  -علت سود آوری به  –تقریبا در هیچ مطلب آموزشی که ودشوار است 

1398تابستان عود پورقریب . مس.  یشترموفقیت و پیشرفت ب  


