
کمپرسور

ابزاری برای تغییر کاھش دامنھ دینامیک



دامنھ دینامیک

 بھ اختالف بلندترین و آرام ترین بخش سیگنال، دامنھ دینامیک سیگنال گفتھ میشود. این مقدار با مقیاس دسی بل نشان داده
 شده و برای محاسبھ آن باید بلندای نویز (آرام ترین بخش قابل شنیدن سیگنال) را از مقدار بلندترین پیک سیگنال کم کنیم.

 مثال از آنجا کھ گوش انسان صداھایی با بلندای بیشتر از 0 دسی بل را تشخیص داده و دامنھ درد در گوش انسان حدود
120 دسی بل است میتوان  گفت کھ دامنھ دینامیک شنیداری انسان 120 دسی بل میباشد

 اگر سقف یا دروازه ای بر مقیاس دسی بل فرض کرده و عبور سیگنال از
 سطح این دروازه را محدود کنیم، بھ علت کاھش اختالف بین بلندترین و

 آرامترین بخش سیگنال، سیگنالی یکدست تر یا اصطالحا فشرده تر خواھیم
داشت

 در تصویری کھ مشاھده میکنید، خطوط سبز باال و پایین سیگنال نشان دھنده
 سقف بلندترین نقاط سیگنال پیش از فشرده سازی، و نقطھ چین قرمز نشان
 دھنده دروازه ھستند. در قسمت باال سیگنال خام و در قسمت پایین سیگنال
فشرده شده را میبینید. بھ اختالف شکل سیگنال در دو تصویر دقت کنید.پ



کمپرسور چیست؟
 فشرده سازی یا کاھش دینامیک سیگنال با پردازنده ھای دینامیک صورت میگیرد. شناختھ شده ترین و متداول ترین این پردازنده ھا کمپرسور است. کمپرسور

دستگاه یا نرم افزاری است کھ بخش ھایی از سیگنال را کھ از دروازه مشخص شده آن بلندتر باشند، با شیبی معموال قابل تنظیم، کاھش میدھد

 تصویری کھ مشاھده میکنید تصویر کمپرسور نیتیو نرم
 افزار پرو تولز است. این کمپرسور و بیشتر کمپرسور

 ھای مرسوم در صنعت آدیو دارای پارامتر ھایی ھستند کھ
 محل کاھش سیگنال، شدت کاھش سیگنال، سرعت عملکرد

 و کیفیت کاھش سیگنال را مشخص میکنند. در پایین بھ
 پارامتر ھایی کھ در اغلب کمپرسور ھا مرسوم ھستند

.اشاره کرده و عملکرد آنھا را شرح میدھیم

 دروازه: مشخص کننده سطحی گینی کھ کمپرسور سیگنال ھای باالتر از آن را کاھش
 میدھد

 نسبت: مشخص کننده شدت عملکرد کمپرسور. این مولفھ تعیین میکند کھ بھ ازای ھر
دسی بل مازاد بر دروازه چند دسی بل خروجی داشتھ باشیم

 اتک: مشخص کننده سرعت وارد عمل شدن کمپرسور پس از عبور سیگنال از
دروازه

 ریلیز: مشخص کننده سرعت غیر فعال شدن کمپرسور پس از بازگشت سیگنال بھ
محدوده پایینتر از دروازه

 نی: تعیین میکند کھ آیا کمپرسور دقیقا از محل دروازه و با شیب تعیین شده عمل کند
یا از محدوده ای پایین تر و با شیبی تدریجی

 گین یا میک آپ گین: ابزاری جھت افزایش سطح کل سیگنال خارج شده از
کمپرسور



دالیل استفاده از کمپرسور

 کنترل دامنھ دینامیک: اگر بخش ھایی از یک صدا خیلی بلند و بخش ھای دیگر آن بسیار آرام باشند، پیدا کردن
 سطح مناسبی برای این صدا در میکس دشوار خواھد بود، در چنین مواقعی از کمپرسور برای کمتر کردن اختالف

 سطح دینامیک صدا یا افزایش ِھدروم (فاصلھ بین بلندترین بخش سیگنال و سقف صدا کھ در تکنولوژی دیجیتال
صفر دسی بل است) استفاده می شود

شکل دادن بھ ِانِولوپ: گاھی برای شکل دادن بھ ضربھ اولیھ یا میزان کشش صدا از کمپرسور استفاده میشود

 برطرف کردن تالقی صدا ھا:  اگر دو صدا با ھم تداخل داشتھ و نتوانیم با اکوالیزر این تداخل را برطرف کنیم،
میتوان با تکنیکی بھ نام ساید چین کمپرشن این تالقی را برطرف کرد

 فشرده سازی افراطی: کمپرسور میتواند بھ عنوان افکت مورد استفاده قرار گیرد. گاھا سیگنالی را با استفاده از
 کمپرسور بیش از حد فشرده سازی میکنند (کھ منجر بھ تخریب یا کراش شدن سیگنال میشود) و معموال این سیگنال

کمپرس شده با سیگنال کمپرس نشده ترکیب میشود



انواع کمپرسور

 آمپلیفایر با ولتاژ کنترل شده یا وی سی ِای: این نوع کمپرسور با کاھش
 ولتاژ امپلی فایر داخلی خود بر مبنای سطح سیگنال، بخش ھای بلند تر

سیگنال را کنترل میکند

 پاسخ این کمپرسور ھا قابل پیشبینی، نسبتا تمیز و کم تخریب، سریع و در
بین اھالی آدیو برای کاربرد ھای متنوعی محبوب است

 از نمونھ ھای این نوع کمپرسور میتوان بھ دستگاه یا شبیھ ساز ھای اس اس
ال جی ، کمپرسور ِای پی آی 2500 و کپرسور دی بی اکس اشاره کرد

 استفاده از کمپرسور ھای وی سی ای بھ علت سرعت باال در پاسخ دھی
 معموال برای صدا ھایی کھ پیک ھای بلند و سریع دارند بسیار متداول

است



انواع کمپرسور

 کمپرسور ترانزیستوری یا ِاف ای تی: این نوع کمپرسور باعبور دادن
 سیگنال از یک ترانزیستور اثر میدان یا ِاف ای تی سطح سیگنال را کنترل

 میکند

 پاسخ این کمپرسور ھا سریع و شدید است و تخریب نسبتا باالیی ایجاد
.میکنند

 از نمونھ ھای این نوع کمپرسور میتوان بھ دستگاه کمپرسور 1176 ،
کمپرسور 1973 از دراومر الکترونیکس و شبیھ ساز ھای آنھا اشاره کرد

 استفاده از کمپرسور ھای وی سی ای بھ علت تخریب باال معموال بروی
 میکس باس ھا و گروپ چنل ھا مرسوم نیست؛ اما از پاسخ سریع و نھ
 چندان دقیق آن بر روی گیتار، بیس، درامز، وکال و… ھمواره استفاده

میشود



انواع کمپرسور

 کمپرسور اپتیکال: این نوع کمپرسور برق حاصل از سیگنال ورددی را بھ
 یک المپ منتقل میکند، سیگنال بلندتر روشنایی بیشتری در المپ ایجاد

 میکند. سپس یک سنسور نور ساطع شده را دریافت کرده و کمپرسور بھ
نسبت میزان نور دریافتی سیگنال را کنترل میکند

.پاسخ این کمپرسور ھا نسبتا آرام و صدای آنھا گرم و موزیکال است

 از نمونھ ھای این نوع کمپرسور میتوان بھ دستگاه کمپرسور ال ِای 2 ِای ،
کمپرسور َشدو ھیلز و شبیھ ساز ھای آنھا اشاره کرد

 استفاده از کمپرسور ھای اپتیکال بھ دلیل تخریب کم، صدای گرم، اتک و
 ریلیز آرام و نی نرم طبیعی آنھا بسیار محبوب بوده و بر روی سیگنال

 ھایی کھ ترنزینت ھای شدیدی ندارند یا ترنزینت ھای شدید آنھا با
 کمپرسور دیگری کنترل شده است، از جملھ وکال، بیس و گروه ھا و باس

مستر متداول است



انواع کمپرسور

 کمپرسور المپی یا تیوب: این نوع کمپرسور با عبور دادن سیگنال از یک
 المپ خال سطح سیگنال را کنترل میکند. نکتھ قابل توجھ در باره این

 کمپرسور ھا نسبت کاھش سیگنال غیر خطی آنھاست، یعنی ھرچھ سیگنال
شدید تر و کاھش گین بیشتر باشد کمپرسور با نسبت شدیدتری عمل میکند

 پاسخ این کمپرسور ھا آرام و صدای آنھا گرم و موزیکال است و ترنزینت
ھا را بھ شیوه ای نرمتر از انواع دیگر کمپرسور کنترل میکنند

 از نمونھ ھای این نوع کمپرسور میتوان بھ دستگاه کمپرسور ِفرچایلد 670
، کمپرسور ِمنلی ِوری مو  و شبیھ ساز ھای آنھا اشاره کرد

 استفاده از کمپرسور ھای اپتیکال بھ دلیل صدای موسیقایی، پاسخ نرم بھ
 ترنزینت ھا و کنترل غیر خطی آنھا بسیار محبوب بوده و بر روی سیگنال

 ھایی کھ ترنزینت ھای شدیدی ندارند یا ترنزینت ھای شدید آنھا با
 کمپرسور دیگری کنترل شده است، از جملھ وکال، بیس و گروه ھا و باس

مستر متداول است



انواع کمپرسور

 کمپرسور ماژولیشن پھنای پالس: این نوع کمپرسور سریع ترین و تمیز
 ترین پاسخ را در بین کمپرسور ھای آنالوگ دارد. نحوه عملکرد مدار پی

دبلیو ام از تخصص نگارنده و حوصلھ این مبحث خارج است

 پاسخ این کمپرسور ھا بسیار سریع بوده و صدا را بھ ھیچ وجھ رنگ آمیزی
نمی کنند

 از نمونھ ھای این نوع کمپرسور میتوان بھ دستگاه کمپرسور پی وای ای ،
کمپرسور گریت ریور پی دبلیو ام-501  و شبیھ ساز ھای آنھا اشاره کرد

 استفاده از کمپرسور ھای مازولیشن پھنای پالس بھ دلیل سرعت پاسخ باال
 و عدم رنگ آمیزی صدا در مواقعی کھ باید سیگنالی با دینامیک باال بدون
 رنگ آمیزی کنترل شود و باالخص بھ عنوان کمپرسور ساید چین مرسوم

 است


