
 

Antwoorden college 6 - Mengtafels   

1. Beschrijf een situatie waarin je de verzwakkings pad zou moeten gebruiken. 

a) als de microfoon niet bestand is tegen enorme geluidsdruk (bv basdrum). 

b) zodra er feedback (rondzingen) optreedt. 

c) als de input zelfs op de allerlaagste gain-instelling nog overstuurd wordt. 

2. Op veel mengtafels zit een drukknop waarmee je de fase van dat kanaal kan omkeren. 

Teken het symbool wat naast deze drukknop is afgebeeld. 

ø 

3. Welk praktisch doel heeft de fase-omkeerschakelaar van een kanaal? 

a) fase-problemen van multi-microfoonopstellingen corrigeren. 

b) om de signaalweg van een kanaal om te keren van input naar output. 

c) om van een opname-situatie naar een afmix-situatie om te schakelen. 

4. Wat is de functie van de PFL knop? 

a) om tijdens het mixen de aux sends af te luisteren. 

b) om de aux sends op pre-fader om te schakelen. 

c) om een kanaal op solo te zetten t.b.v. het afregelen van de gain. 

5. Beschrijf het belangrijkste doel van de direct-outputs van de mengtafel. 

Via de direct outputs wordt het ingangssignaal van een kanaal op de mengtafel direct 

afgetapt (gekopieerd zeg maar). Dit, om het signaal bijvoorbeeld naar een recorder (of 

opname computer) te sturen. 

6. Je kunt randapparatuur (galm, compressor, delay, etc.) op 2 manieren aansluiten op de 

mengtafel: via de insert aansluiting of via de aux send. Leg het verschil tussen beide 

aansluitingen uit. 

Bij een insert plaats je randapparatuur recht in de signaalweg van dat kanaal (in serie 

zeg maar). Bij een Aux-send stuur je een kopie van het signaal naar de 

randapparatuur, welke vervolgens op een ander kanaal (aux return) terugkeert in de 

mengtafel (parallelle aansluiting dus). 

7. Wat voor kabel gebruik je om randapparatuur via de insert-aansluiting aan te sluiten? 

Een insert- of Y-kabel. 



 

8. Beschrijf het doel van de PRE/POST schakelaar van de aux-sends. 

Hiermee schakel je of de aftapping van het signaal plaatsvindt voor of na de 

kanaalfader. 

9. Subgroepen kunnen zowel bij opname als mixage functioneel zijn. Beschrijf het 

gebruiksdoel van subgroepen bij opname (in de studio) en tijdens het afmixen. 

Subgroepen kun je bij opname gebruiken om binnenkomende signalen met flexibele 
routing naar de diverse inputs van de multitrack recorder te sturen.  
Bij mixen kun je ze gebruiken om bijvoorbeeld alle drum kanalen op een subgroep te 
verzamelen en met één fader aan te kunnen passen, of ze gezamenlijk te behandelen via 
een subgroep insert. 
 
10. Wat is het verschil tussen een sweep equalizer en een parametrische equalizer? Een 
parametrische equalizer heeft één knop extra, namelijk: … 

a) gain oftewel versterken/verzwakken 

b) frequentie instellen 

c) Q oftewel bandbreedte 

11. Als een geluid wat dof klinkt, gebruik ik: 

a) een notch filter 

b) een sweep equalizer 

c) een shelving equalizer (om alle hoge frequenties te versterken) 

12. Verzwakken met de equalizer is (in theorie) beter dan versterken, omdat: 

a) het voor je oor minder opvallend, en daardoor natuurlijker, klinkt. 

b) het kanaal anders risico loopt te oversturen. 

c) je het risico loopt om lelijke aspecten van een geluid te benadrukken. 

13. Heeft een Q- waarde van 1 een breder of smaller bereik dan een Q- waarde van 5? 

Breder 

14. Wat is het verschil tussen een “inline” en een “split monitor” mengtafel? 

Bij een split monitor mengtafel zitten de kanalen voor het maken van de monitormix 

op een apart deel van de mengtafel (aan de rechterkant van de mastersectie meestal).  

Bij een inline mengtafel zitten de regelaars van de monitormixer “inline” van de 

normale kanalen, waardoor het wat on-overzichtelijker wordt. 



 

15. Waar gebruik je bij een inline mengtafel de “reverse” oftewel” flip” knoppen voor? 

Om bij een inline mengtafel te kunnen kiezen of de  

- mic inputs, of de  

- tape inputs  

op de normale kanalen van de tafel terecht komen. De “andere” input komt dan 

automatisch op het monitor deel van de mengtafel terecht.  

In een afmix situatie kies je voor de tape inputs (ouderwets woord, maar wordt 

traditiegetrouw nog steeds gebruikt) zodat de multitrack op je normale kanalen 

terecht komt, in een opname situatie kies je voor de mic inputs. 

16.  Wat is de voornaamste functie van de monitor sectie oftewel “ Mixer B” sectie bij 

opname? 

a) het afluisteren van de signalen die terugkomen van de multitrack recorder. 

b) het afluisteren van de binnenkomende signalen van mic/line. 

c) het afluisteren van de monitor mix van muzikanten. 

17. Wat voor apparatuur verbind je in de studio met de: 

a) control room outputs 

b) 2 track input 

c) main insert 

d) subgroepen outputs 

a) Luidsprekers in de Control Room 

b) Master recorder stereo output, CD speler en dergelijke 

c) Randapparatuur die we op de mixbus (totale mix) willen gebruiken 

d) Deze gaan normaliter naar de inputs van de multitrack recorder/geluidskaart 

18.  Noem minimaal 1 voordeel en 1 nadeel van digitale mengtafels. 

Het voordeel is de mogelijkheid van Total Recall. Het nadeel is dat ze vaak minder 

overzichtelijk zijn van analoge mengtafels. 

19.  Door een “Mix Controller” gaat geen geluid. Waar of niet waar? 

Waar. Hiermee bedien je alleen de virtuele mengtafel van je DAW. 

 


