
 

 
Vragen College 9 - Randapparatuur Geavanceerd 

 
1) Welk signaal bepaald de toonhoogte van het Vocoder signaal: de Carrier of de 
Modulator? 
 
 
2) Wat gebruikt de Vocoder van het Modulator signaal om het Carrier signaal te moduleren? 
a) De toonhoogte. 
b) De frequentiecurve. 
c) Het volume. 
 
3) Bij een Vocoder gebruik je meestal als Carrier signaal: 
a) de menselijke stem. 
b) een drumloop 
c) een synthesizer pad 
 
4) Met welke knop regel ik de reactiesnelheid van Autotune (hoe snel hij een valse noot naar 
de juiste toonhoogte trekt)? 
a) Tracking. 
b) Attack. 
c) Retune. 
 
5) Met Autotune kan ik door een toets op een MIDI keyboard in te drukken bepalen op welke 
toonhoogte de zanger zingt. Waar of niet waar? 
 
 
6) Welk programma gebruiken de grote producers doorgaans om hun vocals te editten, in de 
gevallen waarbij de vocal "puur natuur" moet blijven klinken? 
a) Vari Audio 
b) Melodyne 
c) Autotune 
 
7) Hoe ziet een zogeheten “mouth tube” eruit? Omschrijf dit apparaat. 
 
 
8) Wat is een Multiband Compressor? 
a) De compressor bewerkt de diverse frequentiebanden tezamen. 
b) De verschillende freq. banden hebben ieder een onafhankelijke compressor. 
c) De compressor kan naar keuze op bepaalde frequentiebanden werken. 
 
9) Een functie van de Multiband Compressor is dynamische equalizing. Waarin schuilt het 
verschil ten opzichte van de normale equalizer? 
 
 
 
 



 

10) Wat heb ik nodig om "high level expansion" toe te passen? Dit wordt soms ook wel 
"upward expansion" genoemd. 
a) Een compressor waarbij je de ratio kan omdraaien 
b) Een expander waarbij je de ratio kan omdraaien 
c) Een expander met de "ducking" functie uitgeschakeld 
 
11) Wat doe ik door "low level compression" toe te passen? 
a) Signalen beneden de threshold minder dynamiek geven 
b) Het signaal met een zeer subtiele, transparante compressie te bewerken 
c) Zachte signalen worden meer gecompressed als luide signalen 
 
12) Als ik de muziek wil laten “pompen” op de maat van de kick dan stop ik het kick signaal 
in: 
a) De input van een compressor. 
b) De key input van een compressor. 
c) De filtered input van de compressor. 
 
13) Wat doet de resonantie regelaar van een filter? 
a) Deze versterkt het signaal rond de ingestelde cutoff frequentie van het filter. 
b) Deze laat het filter langer doorklinken (resoneren). 
c) Deze  moduleert het filter n.a.v. de toonhoogte van het signaal. 
 
14) Als ik de kick tijdelijk wil laten “wegvallen” uit het signaal schakel ik het volgende filter 
in: 
a) Lowpass 
b) Bandpass 
c) Highpass 
 
15) Het distortion effect plaats je in de effectketen: 
a) Als eerste effectapparaat, omdat hij anders alle voorafgaande effecten tot gruis 
vermorzeld 
b) Na de compressor. 
c) Als laatste effectapparaat, maar nog vòòr de delay en galm. 
 


