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 Definice pojmu

         v USA je „Mastering“ chápán jako finální tvůrčí proces
     při přípravě zvukové nahrávky před duplikací

        v Evropě v tradičním slova smyslu termín „Mastering“
    –    chápán jako výroba předlohy razicího nástroje pro

   -      hromadné lisování CD zde někdy poslední zvukové úpravy
nazývány „premasteringem“



    Technologie výroby kompaktní desky
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  Objektivní pojetí masteringu

       ,  poslední tvůrčí proces při výrobě zvukové nahrávky před
   , - , hromadnou distribucí na CD DVD A SACD

         stupeň mezi finálním mixem a výrobou předlohy pro duplikaci

         soubor operací a procesů při sestavování skladby výsledného
 ,        CD tak aby došlo ke sjednocení zvukové podoby nahrávek

( , ,   .)   barva hlasitost stereofonní prostor atd a správnému
  ( ...)časování stop pauzy



  Subjektivní pojetí masteringu

     dáno tendenčními a komerčními zájmy

  -   (  maximalizace zvukově subjektivních parametrů zejména
)    ,    hlasitosti pro vytvoření dojmu kvalitní plné a „našlapané“

nahrávky

       transformace zvukové podoby nahrávky z profesionálního
       prostředí nahrávacího studia do domácích a „polních“

podmínek

   samostatná estetická kategorie



 Mastering není

     samoúčelným procesem zvyšování hlasitosti nahrávek

      šancí k vylepšení špatně smíchaných nahrávek

       zajištění perfektního vyznění nahrávky na všech
 reprodukčních zařízeních



   Mastering je uměním kompromisů



Historie

   1948    do roku přímý zápis na desku

        s příchodem magnetického zápisu vznik nové profese
(  )    transfer engineer pro zajištění optimálního přepisu

        u LP orientováno na požadavky maximálního využití
      –   dynamiky stopy záznamu a plochy gramodesky komprese a
     ekvalizace při rytí masteru do mědi

    (1982)    – s příchodem CD paradoxně zjednodušení práce
     /    transfer engineer se zabývá kontrolou A D převodu s
  .  ohledem na max využití dynamiky

      vznik nových SW prostředků pro premastering
  (1989   )Sonic Solutions Workstation



Současnost

        ,  CD formát je po stránce vývoje média uzavřený dynamika
  stále více komprimována

       obrovská dostupnost hudebních nahrávek stírá potřebu
 !kreativního přístupu

       rychlost realizace a kvantita upřednosťnovány před kvalitou

      vznik nových formátů s vysokým rozlišením

    (   )  vznik dostupných nástrojů SW i HW pro mastering



  Potřeba profesionálních studií

      , lépa vybavena analogovými a digitálními procesory
, /   /  magnetofony A D a D A převodníky

    – lepší možnosti poslechu monitory

     lepší akustické vlastnosti poslechové režie

         separace profese od procesů záznamu a mixu obrovskou
 –  !výhodou čerstvé uši

        masteringový inženýr je spjat s vlastními poslechovými
   podmínkami na základě zkušeností



Hlasitost

         hranicí je maximální možná hladina hlasitosti pro dané
         médium bez přítomnosti zkreslení a s co možná

 nejpřirozenějším vyzněním

     různá kritéria pro různé žánry

         její zvyšování je dědictvím rozmachu rozhlasového vysílání v
50.  20.  –  ,  letech století čím hlasitější tím „lepší“

     ( -  )determinace poslechovosti platí dodnes „Juke box effect“

   –       stinná stránka mastering hnán přes hranici zkreslení a
  prohlášen za záměr

     klíčovými operacemi komprese a limitace



 Měření úrovní

   (1939)     VU metr je měřič průměrné hodnoty energie

       díky pomalým časovým konstantám nevhodný pro špičky

    plochá frekvenční charakteristika zavádějící

       VU metr je třeba naučit se číst

      chybí souvislost se skutečnou hlasitostí

  (   )     PPM Peak Program Meter je pro měření dynamiky nevhodný



  Kalibrace poslechové cesty

       nutná pro přenositelnost a “ukotvení” relativních poměrů

  (   ):CMS Calibrated Monitor System
0  = 83  ,  , -20  dB dB SPL pink noise dBFS RMS

  :       Crest Factor rozdíl mezi krátkodobou špičkou a průměrnou
   (    10 – 18 )hlasitostí ve fortissimu typicky před masteringem dB

         Žánrová různorodost si vyžádala vznik stupnic s různým
  0 umístěním bodu “ VU”



-   K System Metering System

   ,    návrh Boba Katze masteringového inženýra z USA
      sjednocuje parametry meření objektivních a subjektivních
      charakteristik amplitudy signálu pro přenositelnost
          základní myšlenkou je míchat a masterovat “okol nuly” nikoli

 “do nuly”
     ( )   Kombinace “flat” měření hlasitosti VU s filtrovanými

 (  532, , - -  .)metodami ISO LEQ Fletcher Harvey Munson atd
 0      dBFS je vždy horní hranicí stupnice
        je to první kombinace meřící a monitorovací stupnice
 -20 (  ), -14 ( ), -12 ( )K velký rozsah K střední K malý



    Procesy a nástroje zvukového masteringu

Korekční úpravy

Parametrický 
ekvalizér

Shelving 
ekvalizér

Filtry typu 
LP a HP



 Parametrický ekvalizér



 Shelving ekvalizér



    Filtry typu HP a LP



    Procesy a nástroje zvukového masteringu

 Dynamické úpravy

Jednopásmové Vícepásmové



  Jednopásmové dynamické úpravy



  Jednopásmové dynamické úpravy



  Vícepásmové dynamické úpravy



    Procesy a nástroje zvukového masteringu

Ostatní úpravy

Excitery, enhancery,
harmonické syntezátory

Dozvukové procesory

Denoising, declicking…

Zpracování báze



    Uspořádání kaskády operací při masteringu

DAT D/A Analog Equalizer
Analog 

Compressor

Analog Limiter
+ master fader A/D Digital processor(s)

Dither DAW DAW Final Medium

1. varianta



    Uspořádání kaskády operací při masteringu

2. varianta

DAW D/A Analog Equalizer
Analog 

Compressor

Analog Limiter A/D Digital processor(s)

Dither DAW DAW Final Medium



    Uspořádání kaskády operací při masteringu

3. varianta

DAW D/A Analog Equalizer
Analog 

Compressor

Analog Limiter A/D Digital processor(s)

DitherDAW DAW Final Medium



    Uspořádání kaskády operací při masteringu

4. varianta

UpsamplingDAW Digital processor(s)

DitherDAW DAW Final Medium

MIDI control

Downsampling




