
 

 
Antwoorden Randapparatuur Basis 
 
1)Werkt een compressor op het signaal boven of onder de ingestelde Threshold 
   (drempel)? 
   Boven. Een compressor doet niets zolang het signaal beneden de treshold blijft. 
 
2) Wat stel je in met de ratio van een compressor? 

Met welke verhouding de decibellen die boven de threshold uitkomen verzwakt 
worden. 

 
3) Wat is een normale, gemiddelde compressor-instelling? 
a) een ratio van 4:1 met een gain-reduction van 6 á 10 dB. 
b) een ratio van 20:1 met een gain reduction van 20 dB. 
c) een ratio van 4:1 met een gain reduction van 10 á 15 dB. 
 
4) Wat is het effect van een te langzame release instelling op de Compressor? 
a) teveel compressie waardoor het signaal “plat” gaat klinken. 
b) er vindt geen compressie plaats maar slechts een volumereductie. 
c) de muziek gaat teveel “pompen”. 
 
5) Hoe zet ik de Attack regelaar als ik drums meer wil laten knallen? 
a) langzaam, zodat hij niet direct reageert op transiënten 
b) snel. 
c) kan alletwee, dit hangt niet af van de Attack regelaar. 
 
6) Hoe heet de meter waaraan je precies kunt zien wat de compressor feitelijk met het 
signaal aan het doen is? 
a) de output meter. 
b) de gain reduction meter. 
c) de “stereo link” LED. 
 
7) Noem een reden om een Compressor toe te passen op een enkel kanaal (bv. zang), en 
    een reden om een Compressor toe te passen op een totale mix. 

Zang – bijvoorbeeld om de verschillen tussen hard en zacht wat minder groot te maken, 
zodat de vocal goed in de mix blijft liggen 
Totale mix – om al te luide transiënten voorzichtig te verzwakken zodat er headroom 
ontstaat om de totale mix luider te zetten 

 
8) Wat is de functie van de “key input” (soms ook wel “sidechain” input genoemd) op een 
    Compressor? 

Je kunt de compressor dan laten luisteren naar een ANDER  signaal als welke hij 
behandeld. Bijvoorbeeld het laten pompen van een mix. 

 
9) Beschrijf minimaal één gebruikstoepassing van de “key input”. 



 

Bijvoorbeeld “ducking”: de basgitaar duikt even weg (gain reduction door de 
compressor) als de kick klinkt 

 
10) Wat is het verschil tussen een compressor en een limiter? 

Een compressor beperkt de dynamiek, een limiter begrenst de dynamiek (stelt een 
absolute bovengrens aan het volume) 

 
11) Waarom zit er geen “Attack” regelaar op een Limiter? 

Omdat een limiter altijd een razendsnelle attack tijd moet hebben, om de transients 
niet door te laten. Hij stelt een bovengrens aan het volume, waar niets bovenuit mag 
komen, ook geen snelle transiënten. 

 
12) Een Gate “mute” het signaal (houdt het signaal tegen) als: 
a) het signaal onder de ingestelde Threshold (drempel) zakt. 
b) het signaal boven de ingestelde Threshold (drempel) stijgt. 
c) de “hold” tijd overschreden wordt.  
 
13) Waarvoor dient de “Hold” regelaar bij een Gate? 

Om, als het signaal onder de threshold zakt en de Gate sluit, de Gate nog even open te 
houden zodat het geluid niet te snel afgekapt wordt. 

 
14) Waarvoor dient de “Attack” regelaar bij een Gate? 
a) om de Gate langzamer te laten sluiten. 
b) om de Gate langzamer te laten openen. 
c) om het eerste deel van het geluid op volle sterkte door te laten. 
 
15) In welke situatie heb je  het filter van een Gate nodig? 

In gevallen van extreme overspraak, als je niet op een normale manier de threshold 
kunt instellen (bijvoorbeeld: de snare overspraak op het kick kanaal klinkt praktisch 
net zo luid als de kick zelf..) 

 
16) Noem praktische toepassing voor de Expander. 
a) beveiliging van apparatuur tegen oversturing 
b) de dynamiek van het signaal te beperken. 
c) een uncompressor functie, om signalen meer dynamiek te geven. 
 
17) Wat houdt op een galmapparaat de pre-delay tijd in? 

De tijd die verstrijkt voor de galm daadwerkelijk inzet. 
 
18) Via welke in- en outputs sluit je het galmapparaat aan op het mengpaneel? 

Via de aux send en de aux return. 
 
19) Wat is het bijzondere van een convolution galm? 

Deze galmen berusten niet op een algoritme, maar op IR (Impuls Responses) van 
daadwerkelijke ruimtes. 

 



 

20) Geeft bij de equalizer een Q-waarde van 1 een breder of smallere bandbreedte aan dan 
een Q-waarde van 5? 

Breder 
 
21) Is een high-pass filter en een low-cut filter hetzelfde? 

Ja 
 
22) Noem een gebruikstoepassing voor het lowpass filter. 

Overbodig hoog wegfilteren uit signalen in de mix. Bijvoorbeeld om het 
frequentiebereik van een bepaald instrument in de mix te beperken. 

 


