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   Xin chào và rất cảm ơn bạn đang đọc cuốn Crush It With EQ  
 

 

Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu một số mẹo và những thủ thuật hữu ích mà bạn có thể sử 
dụng ngay lập tức, tôi muốn chắc chắn rằng tất cả mọi người sẽ lật về cùng một trang để cùng 
hiểu về cách làm việc và vận hành của bộ EQ này. 
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3 CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA EQ. 
 

Bất kỳ bộ tham số của EQ nào cũng có 3 chức năng này. 

 
Frequency – Nơi bạn chọn tần số mà bạn muốn tác động 

 
Gain – Nơi bạn quyết định xem bạn muốn tăng (Boost) hay giảm (Cut) tần số mà bạn đã chọn. 
 
Q – Nơi mà bạn quyết định mức độ mà bạn muốn tác động lên các tần số xung quanh tần số đã 

chọn. Về mặt kỹ thuật thì tham số này giúp bạn xác định được mức độ rộng hay hẹp của các 
băng tần số đã chọn. (Frequency bandwidth)  

 
Bạn sẽ tìm thấy 3 tham số này trên mọi phần mềm EQ theo cách nào đó. Các Plug-ins này mô 
phỏng lại những phần cứng có thể có những tần số và Q cố định, nhưng chức năng tổng thể thì 
luôn giống nhau. 

 

3 PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TRONG EQ’ING.  
 

 

Mặc dù EQ trông có thể khá phức tạp nhưng nguyên lý làm việc thì cực kỳ đơn giản. Và thực sự 
bạn có 3 thứ để có thể làm với nó: 

 

1. Bộ Lọc - Filter - Khi bạn lọc các tần số, bạn sẽ loại bỏ chúng hoàn toàn. Bộ lọc thông 
cao (High-pass Filters) được sử dụng để lọai bỏ các tần số thấp không cần thiết ra khỏi 
bản mix và bộ lọc thông thấp (Low-pass Filters) được dùng để chế ngự những tiếng rít 
(Hiss) ở tầng cao.  

2. Cắt - Cut – Khi bạn cắt một tần số, bạn sẽ giảm công suất của tần số đó trong một tổng 
dãy các tần số. Đôi khi bạn cần phải cắt những âm thanh chuông reo khó chịu và những 
âm vang trong một nhạc cụ. Đôi khi bạn cần phải cắt bớt một tần số của một nhạc cụ 
nhất định để tạo không gian và nhường chỗ cho các nhạc cụ khác trong bản mix. 

3. Tăng - Boost – Khi bạn tăng tần số, bạn đã thêm cường độ cho những tần số đó vào bản 
mix. Bạn tăng thêm những phần còn thiếu, chẳng hạn như làm nổi Track Vocal lên, hay 
tác động vào tiếng Guitar hay làm cho âm Bass dầy hơn.  

 

Tôi muốn sau bài viết này bạn sẽ có được danh sách những mẹo sử dụng đơn giản và hiệu quả bộ 
EQ, và nó sẽ ở trong túi bạn mỗi khi bạn cần.
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VẬY…. BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA? 
 

 

Tôi mong bạn đã thực sự sẵn sàng vì trong bản PDF này, tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả 
những thông tin mà bạn cần để hiểu nguyên lý làm việc của EQ và bạn có thể tách biệt những 
thành phần trong bản mix tốt hơn khi sử dụng nó một cách sinh động.  

 
Ngoài ra, đây sẽ không phải là một khóa học lý thuyết nhảm nhí chỉ nói về những biết ngữ nhàm 
chán và không cung cấp cho bạn bất kỳ một lời khuyên hữu ích và thiết thực nào. 

 
Hy vọng rằng bạn sẽ thực sự nhận được thất nhiều điều hữu ích để bạn có thể tự tin EQ bất kỳ 
một nhạc cụ nào và tác động vào bất kỳ phần nào của dải tần số khi bạn gặp vấn đề. 

 
Let’s start! 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       30  50       70     100                200       300         500     700   1000   1500   2000    3000       5000   7000   10000  15000  Hz 

 
 
Low End: Tần Cực Trầm 
Low - Mids: Tần Trung Trầm  
Mid - Range: Tần Trung  
High - Mids: Tần Trung Cao  
High End: Tần Cao  
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LỌC KICK, SNARE VÀ DRUMS  

 

 

Bây giờ bạn đã có những cách sử dụng cơ bản với plugin EQ, hãy để tôi đưa thêm cho bạn một 
số những hưỡng dẫn tuyệt vời và phù hợp với hầu hết mọi cách xử lý tín hiệu. 

 
Trước hết, hãy nói một chút về bộ lọc (EQ Filters) vì chúng sẽ rất hữu ích cho việc dọn dẹp bản 
mix của bạn. 
 

 
Bộ lọc thông Cao – Thấp (High Pass & Low Pass Filters) 

 

Lọc là phần cơ bản nhất, và ở một mức độ nào đó nó cũng là phần phá hoại nhất của EQ’ing. 
Lọc (Filtering) về cơ bản là khi bạn loại bỏ tất cả các tần số ở trên hoặc dưới một tần số cắt 
nhất định. 

 

Ngoài ra thì còn một số bộ lọc dùng để khắc EQ (Notch Filters) dùng để loại bỏ chính xác 
những điểm tần số trong dải tần. Nói sâu xa hơn, ví dụ như có một tần số cộng hưởng khó 
chịu ở 442 Hz trong tiếng Snare, bạn có thể cho thêm bộ lọc này vào để nhắm trực tiếp vào tần 

số đó và khử nó hoàn toàn. Nó cũng sẽ tác động một chút vào những vùng tần số xung quanh 
đó nên tôi khuyên bạn nên dùng cách truyền thống để kiểm soát mức độ cắt giảm của bạn tốt 
hơn. Quay lại với các bộ lọc thông cao và thấp (High and Low-pass Filters) và những cái tên 
khó hiểu của chúng. VD như bạn áp dụng bộ lọc thông cao (high-pass filter) để tác động vào 
giọng hát ở vùng trên 100 Hz, tức là bạn đang cắt những tần số thấp hơn 100Hz và không tác 

động vào các tần số còn lại, hay ngược lại nếu bạn sử dụng bộ lọc thông thấp (Low-pass 
filter) cho những tần số thấp hơn 10 Khz trong tiếng Kick thì bạn đang giữ lại các tần số dưới 
đó và chỉ tác động vào các tần số cao hơn 10 Khz. 

 

Bạn cũng có thể lựa chọn độ mềm (Slope – db/oct) trên các bộ EQ. Đôi khi tôi sử dụng những độ 
mềm khác nhau để tác động, độ mềm nhẹ hơn (không vuông góc) được cho là có tính âm nhạc 
hơn và làm cho âm thanh tự nhiên hơn, vì vậy tôi thường can thiệp vào độ mềm này để EQ nhạc cụ 
khi trong quá trình ghi có đôi khi tôi đã đánh mạnh tay với những nhạc cụ đó (càng mạnh tay thì độ 
mềm càng vuông góc hơn).  

 
Bây giờ, như đã hứa, tối sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo EQ nhanh, thiết thực để bạn có thể áp 
dụng trong bản Mix. Làm theo những mẹo sau đây đều sẽ là điều khởi đầu tốt và là những đề 
xuất tốt nhất mà tôi thường sử dụng cho bản mixing của mình. Hãy nhớ rằng, việc phải có được 
một bản thu tốt ngày từ đầu với những dụng cụ thu tốt sẽ giúp bạn có được một bản Mix hoàn 
hảo nhất cùng với đó khi bắt đầu sử dụng những mẹo kỹ thuật này.  
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    Drum: 
 

4. Kickdrums là nhạc cụ thuộc quãng trầm (Bass) nên chúng sẽ ít khi bị lọc quá ngưỡng 
32Hz  

5. Bạn có thể giảm độ sáng của bộ Drums bằng Low-pass filter xuống tầng Trung cao (High-mids) 
để chúng nghe được cô đọng hơn và dầy hơn, xuống vùng 5 -10 kHz tùy thuộc vào chất lượng 
âm thanh đó.  

6. Bạn có thể loại bỏ tiếng Um của Snare (hoặc nếu khi thu tiếng Kick ăn vào tiếng Snare) bằng 
cách loại bỏ những tần dưới 100 Hz. 

7. Tùy thuộc vào loại phong cách âm nhạc mà bạn đang theo đuổi, bạn có thể lọc một chút 
phần Low-end ra khỏi phần không gian trên đầu của micro (Overhead sound). Nếu bạn 

muốn có âm thanh trên vòm của micro nghe tự nhiên hơn, hay nếu những vùng không 
gian đó cấu thành nên tiếng Drum thì lọc càng ít càng tốt. Nếu tiếng Kick và Snare của 
bạn làm mờ gần hết những Sound khác và bạn đang cần tìm một khoảng không gian cho 
Cymbal hay muốn chừa lại 1 phần không gian xung quanh tiếng Drum hoặc Snare khác 
thì nên lọc cắt qua 500Hz. 

 

 

 

Bass:  
 

8. Tôi hiếm khi sử dụng high-pass filter để cắt âm bass quá 40 Hz, chỉ loại bỏ những 
tiếng ầm ầm ở tần thấp (Low-end) không cần thiết mà nó có thể có. 

9. Nếu bạn đang tìm kiếm một âm Bass tròn trịa có chức năng giống bộ tiếng Pad hơn Bộ 
Strings thì bạn có thể lọc ra tất cả các âm cao (High) và chỉ để làm nổi bật âm trầm (Low) 
và trung trầm (Low-mids). Chỉ cần di chuyển Filter cắt xuống vùng âm Trung (Mid) cho 

đến khi âm thanh nghe phù hợp   

10. Đôi khi thực sự không có gì xảy ra trên một vài tần số nhất định. Bạn có thể nhìn thấy 
những sự thay đổi rung động này trên bản phổ nếu EQ Của bạn có bản phổ phân tích 
sóng, cho nên bạn có thể đánh giá mức độ tác động của các bộ lọc lên sóng bằng việc 
nhìn vào bản phổ (Analyzer) đó. Nó là một công cụ tốt, nhưng cũng đừng chỉ dùng mắt 
đề mix nhé.  
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 Quy tắc 1 :  Cut thường tốt hơn Boost  
 Quy tắc 2 :  Boost Rộng (Broad), Cut Hẹp  (Narrow)
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CÁCH LÀM SẠCH GUITARS, KEYS, VOCALS 
 

 

Được rồi, bây giờ để có thêm chút thú vị với tính năng lọc và cách bạn có thể làm sạch guitar, 
keys cũng như cách bạn có thể xử lý cả giọng hát chính (lead) và giọng bè nền (backing 
vocals). 

 

 

Guitars 
 

11. Tiếng Guitars thường tôi sẽ sử dụng (high-pass filter) cắt Low ở tần 100 Hz. 

12. Bạn có thể sử dụng (High-pass) để cắt Low ở những FreQ cao hơn, tùy thuộc vào sự sắp xếp và 

mức độ dày đặc của các sound nhạc cụ khác. Nếu tiếng Guitars của bạn xung đột với những 
tiếng nhạc cụ khác ở tần trung trầm (Low-mids). 

13. Nếu bạn lo lắng về việc lọc quá mức, chỉ cần nghe Guitar ở chế độ Solo và kéo quét bộ 
lọc và cắt nó cho đến khi tiếng guitar (hay bất kì nhạc cụ nào khác) bắt đầu nghe quá 
mỏng, sau đó hãy trả về trước dải tần số đó 1 chút. 

14. Nó có thể sẽ nghe rất hay khi ở chế độ Solo nhưng cũng có thể bạn muốn Sound 
Guitar đó của mình nghe mỏng hơn một chút để phù hợp với bản phối, vì vậy hãy đảm 
bảo bạn (A/B) so sánh trước và sau khi lọc thật kĩ và so chúng với ngữ cảnh cũng như 
với những phần còn lại của bạn phối. 

15. Một trong những mẹo sử dụng bộ lọc yêu thích của tôi đó là sử dụng bộ lọc thông thấp 
(Low-pass) để cắt dải tần cao (high FreQ) cho những bộ sound Guitar điện bị méo tiếng 
(Distortion) kết hợp với Boost tại điểm tần số cắt (Cut-off FreQ). Hầu hết các Filter đều 
cho phép bạn Boost cộng hưởng ở điểm tần số cắt nếu bạn tăng tham số Q. 

 

 

Keys và Pianos 
 

16. Tùy thuộc vào nhiệm vụ và hiệu suất của các sound Keys hay Piano mà bạn set up 
cho chúng trong bản phối, tôi khuyên là không nên sử dụng bộ lọc để cut hay boost 
quá nhiều. 

17. Một thực tế khá ấn tượng cho hầu hết các nhạc cụ không phải là nhạc cụ “Bass” đó là 
sử dụng Filter cắt qua đến 100 Hz để chúng nghe được rõ nét hơn, nhưng nếu bạn thấy 
thiếu gì đó ở phần nhạc cụ khi nhạc cụ nào cũng cắt như thế thì bạn có thể dịch chuyển 
tần số cắt (Cut- off FreQ) xuống thấp hơn một chút và đừng để toàn bộ chúng cắt tại 
cùng một dải tần số. 

18. Sử dụng Mẹo 15 ở phần Guitar cho những bô Sound Rock Organ hay những Bộ Keys Có 
độ Hitting mạnh (Hard Hitting Keys) khi mà chúng quá sáng hay không cần thiết để có High 
FreQ cao như vậy. 
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Vocals 
 

19. Tùy thuộc vào giới tính của ca sĩ, bạn có thể sử dụng Filter để loại bỏ phần dải tần thấp 
(Low-end) ra khỏi giọng ca đó để chúng không đụng với những Sound Bass hay Kick, 
Hãy bắt đầu ở 100 Hz và dịch chuyển lên cho đến khi bạn cảm nhận thấy giọng đó vừa 
đủ độ mỏng. Đừng mỏng quá! 

20. Nếu bạn muốn phần giọng bè nền (Backing Vocal) hòa quyện hơn vào những phần 
khác trong bản mix thì nên để chúng hơi tối màu một tí, đồng nghĩa việc sử dụng bộ lọc 
Low-pass để cắt phần High FreQ đi. 

21. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng High-pass Filter và cắt Low Vocal nhiều một chút, sau đó 

tăng âm lượng nó lên thì bạn sẽ làm chúng nổi lên hơn đó, để bản mix có nhiều không 
gian thoáng hơn và giọng hát sáng hơn. 

22. Lọc tần số là một trong những công việc cân bằng khá đơn giản, nhưng bạn sẽ ngạc 
nhiên về mức độ sạch sẽ của bản Mix khi bạn sử dụng lọc High-Pass để loại bỏ những 
âm thanh rầm rầm (Rumble) hay cảm giác nhòe (Muddy) ở tân Trung Trầm (Low-
mid).Sử dụng lọc Low-pass để loại bỏ Hiss ở tân cao của Hard-Rock Guitars,hay loại bỏ 

tạp âm dư của Drums và làm hòa trộn giọng bè nền (Blending Backing Vocals).Chúng 
nên là những công cụ đầu tiên của bạn để giúp các nhạc cụ của bạn khớp và hòa quyện 
với nhau hơn. 

23. Tuy nhiên, đừng coi bộ lọc (Filter) như một vật bất li thân của EQ, chúng thường đi đôi với 
bất kì bộ EQ nào khác mà bạn sử dụng và không phải bộ EQ nào cũng có bộ lọc (Filter), 
vì vậy hãy chú tâm vào cách bạn có thể tác động vào các tần số có vấn đề và làm nổi bật 
các tần số mong muốn trong nhạc cụ, kiểm soát chúng trong bản Mix. 

 

Tới đây thì bạn có thể bắt đầu thử những phiên bản mix mới nhất của mình và xem thử liệu có 
bất kỳ mẹo nào trong số này có thể giúp bạn có được một bản mix rõ ràng, sạch sẽ ở cả Low-
end và cả High-end. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Các thuật ngữ mô tả kết quả cảm giác tại các vùng tần số khi Cut hoặc Boost 
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MẸO HAY CHO 
BOOST & CUT 
DRUMS & BASS 

 

 

Trước khi chúng ta đi đến những mẹo thực tế hơn, hãy nói một chút về lý thuyết đằng sau EQ 
giảm (Subtractive) và EQ Tăng (Additive). Những từ ngữ nghe hơi khó chịu nên vì vậy chúng ta 
sẽ sử dụng những thuật ngữ như Cuts và Boosts là chủ yếu vì nó nghe dễ dàng hơn và đỡ 

nhàm chán hơn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhiều Bass quá = Sound mất đi độ trong trẻo 
Không đủ Bass = Sound Mix bị yếu đi 

Nhiều Mid quá = Sound Mix bị đục, nhòe, nhão 
Không đủ Mid = Sound bị lõm, không thật 

Nhiều High quá = Sound bị thô, nghe chát tai 
Không đủ High = Sound bị bóp nghẹt, nghe không rõ 
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Subtractive EQ – EQ Giảm 
 
 
 
 
 
 

 

Subtractive EQ – EQ Giảm – Là quá trình loại bỏ các tần số không mong muốn từ nguồn âm 
thanh – là một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí của các kỹ sự âm thanh. Chỉ với một vài thao 
tác, chúng ta có thể làm cho âm thanh bớt mũi (Nasal), bớt chát (Harsh), bớt đục (Muddy) và 
trong trẻo hơn (Clear). 

Khi bạn đang xử lý bản ghi của mình tại nhà, rất có thể bạn sẽ nghe được những âm vang cộng 
hưởng kỳ lạ từ căn phòng của mình trong các Tracks. Nó có thể sẽ là một hoặc 2 tần số đã bị 
phóng đại quá mức và nó làm cho Track đó của bạn nghe không được thoải mái. Điều này có thể 
bắt gặp như tiếng Bass khó nghe (Boomy Bass), Tiếng guitar chói tai (Harsh Guitars) hoặc là 
tiếng leng keng gây khó chịu nằm trong Snare. Đây chính là lúc EQ Giảm xuất hiện. 

 
Khi bạn cắt giảm thay vì cộng tăng, bạn đang loại bỏ tần số đó ra khỏi bản nhạc của mình, nó 
giúp bạn sửa chữa và cho phép bạn phẫu thuật loại bỏ những tần số có vấn đề để chúng có vị 
trí tốt hơn trong bản mix. 

24. Phương pháp nhanh chóng và hiệu quả của tôi để cắt giảm EQ thực sự rất đơn giản. Tôi sẽ 
tham chiếu xung quanh tần số đó trên quang phổ sau đó Boosts mạnh tần số đó cho đến 
khi thứ gì đó xấu xí hiện ra, hay nói cách khác là Boost đến khi tai nghe thấy ghê, sau đó từ 
điểm đó tôi Cut xuống cho đến khi âm thanh nghe mượt tai nhất. 

25. Tham số Q là chiều rộng của mức Boost hay Cut. Theo nguyên tắc chung hãy, cố gắng sử 
dụng Q Hẹp (Narrow) khi trước khi bung nó rộng ra. Càng tăng tham số Q thì đường cắt 
càng hẹp, vậy hãy thử với một vài tham số Q lớn trước rồi từ từ giảm xuống. 

26. Nên sử dụng EQ tinh khiết (Transparent EQ) để cắt hơn những bộ EQ có màu (Colors 
EQ)- VD như bộ Q của Neutron 2 vì những bộ EQ màu thường sẽ tăng dải động 
(Harmonic) vào thêm cho sóng tín hiệu làm điểm Cut sẽ luôn di chuyển mà không giữ yên 
dẫn đến sai số và không chính xác.  

27. Đừng quá lạm dụng mức cắt giảm (Level of Cut) hay nói cách khác là đừng cắt quá mức 
sẽ khiến âm thanh kém tự nhiên. 

 

28. Cũng không nên lạm dụng số lần cắt giảm, khi cắt quá nhiều lần, vô hình chung chúng ta đã 
để lại nơi bị cắt một vết lõm và điều này không hề tốt giống như trên mặt bạn xuất hiện một 
vết rỗ. 
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29. Sử dụng Dynamic EQ để cắt có thể sẽ khiết cho điểm cắt được mượt mà hơn. Như vết 
khắc, gọt sẽ được nhẹ nhàng hơn. 

 

30. Kỹ Thuật Boost Dynamic tại điểm cắt cũng sẽ giúp lấy lại những điểm bị Cut không mong 
muốn và giúp định hình lại vết Cut. 

 

31. Sử dụng kỹ thuật Quét Tần Số, nên hay không nên?  

Đây là một kỹ thuật luôn gây tranh cãi giữa các kỹ sư, là kỹ thuật cầm điểm Q và di chuột kết hơp 
nghe sự thay đổi bằng tai, một số không thích điều này và cảm thấy rằng nó có thể khiến bạn bị loạn 
tai vì những gì bạn nghe thấy đó là đang thử hàng trăm tần số “sai” cho dải tần cho đến khi tìm 
được cảm giác “Đúng”. Không khác gì mò kim đáy bể. Nhưng một số lại không nghĩ vậy, họ thấy 
rằng việc sử dụng kỹ thuật này sẽ cải thiện được tốc độ và xác định được đúng màu sắc phù hợp 
với tai nghe của mình nhất. 

Nếu bạn không muốn Quét, bạn có thể thiết lập các vòng thông số Boost hay Cut và sử dụng cùng 
với Bypass bằng cách tắt bật liên tục nút này. Âm thanh trước và sau khi Q sẽ hiện ra. Quá trình 
này có thể mất nhiều thời gian hơn. 
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Additive EQ – EQ Tăng 
 

EQ Boosts có nhiều thứ thú vị hơn nhiều. EQ Cut cực kỳ quan trọng nhưng không phải lúc 

nào cũng thú vị vì bạn không tận dụng được tần suất cắt nhiều như khi làm với tăng. Cũng có 
thể đó chỉ là cách mà đôi tai bạn hoạt động, nhưng bạn sẽ hài lòng hơn khi thêm nhiều tần số 
hơn (chẳng hạn như ở tần trung cao High-mids) để làm cho các nhạc cụ sáng hơn trong bản 

mix.  

 
Thật không may lắm, khi đó cũng là nơi mà những mối nguy hiểm tồn tại. Việc thêm quá nhiều 
phần tăng cường có thể gây ra nhiều vấn đề khác cho tín hiệu. Mối nguy hiểm chính đó là khi 
bạn bắt đầu thêm những dải tàn âm trung cao (High-Mids) vào một Track,1 là bạn sẽ được 

thưởng thức 1 bản nhạc hay hơn, 2 là điều đó dẫn đến việc những tần âm trung cao của toàn 
bộ mọi phần tử và thay vì nghe sáng hơn thì nó lại bị chát tai thay vì được cân bằng. 

 
Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đang hướng tới sự cân bằng cho bản phối của mình, nơi mà tất cả 
các nhạc cụ của bạn có thể được nghe rõ và nằm trong những dải tần mà chúng cho ra âm 
thanh hay nhất. 

 
Để giúp bạn điều đó, đây là một số mẹo cần ghi nhớ khi bạn EQ bản mix của mình. 

Xin lưu ý: Mọi nhạc cụ và Track nhạc đều khác nhau. Do đó, tần suất chính xác mà bạn sẽ cắt 
giảm hay tăng có thể khác nhau. Biểu đồ tần số có thể hữu ích, nhưng dựa vào các con số mà 
không nghe nhạc thì cũng sẽ không dẫn đến kết quả tốt đâu. 

Các mẹo sau đây cũng là những hướng dẫn để bắt đầu, nhưng hãy đảm bảo bạn dành thời gian 
để tìm ra FreQ chính xác nhất và để có một bản mix tốt nhất. Tôi đang tập trung vào “kết quả lớn” 
giúp bạn cải thiện nhanh nhất bằng cách đưa ra những giải pháp cho những vấn đề phổ biến 
nhất mà tôi gặp phải trong suốt nhiều năm làm việc của mình. 

 
Drums 
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32. Cắt dải tần của Kick Drum trong khoảng 300 – 600 Hz để loại bỏ cảm giác hộp của bộ Kick, 
giúp cô đọng tiếng kick hơn (Boxiness). Quét điểm Q với đường cắt hẹp (Narrow) và Boost thật 
mạnh ở vùng dải tần này cho đến khi tiếng thùng nổi lên hẳn khỏi kick sau đó từ điểm đó cắt 
xuống. 

33. Điều tương tự có thể làm tốt cùng với nhóm Trống, Tom hay bất kỳ bộ trống nào cần phải được 
làm dịu lại. Bắt đầu cắt khoảng 400 Hz và xem bộ trống của bạn nghe có cảm giác chặt và đặc 
hơn hay không.  

34. Nếu bạn dùng nhiều micro để thu bộ trống (Analog), chẳng hạn như 1 cái ở trên và 1 cái ở dưới 
Snare, hãy đảm bảo liên kết giai đoạn giữa các pha (phase) (In/Out) giữa các trống. Vì nó sẽ 
cộng hưởng và bạn sẽ ngạc nhiên khi bạn có thể cộng hưởng thêm bao nhiêu lực cho cú đập 
vào tiếng trống nếu bạn chỉ cần đảm bảo rằng các pha liên kết đúng giai đoạn. Mẹo này cũng áp 
dụng được cho bất kỳ nhạc cụ nào có nhiều đường liên kết. Bật tắt để nghe thử xem nó liệu có 
làm tăng thêm sức nặng và sức mạnh cho âm thanh tổng thể của nhạc cụ đó hay không. 

35. Triết lí điển hình dành cho Kick Drums đó là cắt tần Trung (Mids) và Tăng (Boost) tần Trầm 

(Low) của Bass và trung cao (High-Mids) cho bộ gõ. Mặc dù tôi luôn thấy điều này đúng, nhưng 
ở một số thể loại thì cần người đánh đánh mạnh tay hơn để tăng cường lực của Lows. Metal Kick 
Drums có thể nghe cực kì đục nếu nó có quá nhiều dải tần Low-end. Bạn cũng có thể thêm một 

bộ lọc cắt tần Low và kèm theo đó là Boost mạnh ở khoảng 4 Khz cho bộ Gõ (Beater). Thay vào 
đó,hãy để Guitar Bass giữ tần Low-End và Cắt Kick tới tần Mids.  

36. Một nguyên tắc chung mà tôi luôn tuân thủ theo: Thể loại càng nặng, tôi càng sử dụng Boost ở tần 
Trung cao (Higher- mid boost). Metal Kick Drums có thể sẽ sống động hơn khi tăng mạnh ở 
vùng 4 kHz nhưng với một số dòng như Pop, Folk và Rock thì bạn có thể đặt được kết quả mong 
muốn khi tập trung nhiều hơn vào vùng tần số 1.2 kHz – 3 kHz. 

37. Những tiếng Noise chát tai của Cymbal (Harsh cymbal noises) có thể được chế ngự khi cắt ở 

vùng 2.5 kHz. Khi bạn nghe những tiếng Cymbal trong bản mix, đừng nghĩ rằng bạn phải cắt tần 

cao (High) vì đó không phải là phần gây khó chịu của Cymbal. Tần Trung cao (High-mids) mới 
là phần gây ra hầu hết những vấn đề cho nên bạn có thể làm sạch nó ở vùng này để tiếng không 
bị chát nữa.  

38. Các tiếng Drums được thu âm tại nhà thường có những hiện tượng tích tụ âm trung trầm 
(Low-mid) khó chịu, khiến cho tiếng Kick thường sẽ bị quá nhiều năng lượng trong vùng tân 
số khoảng 100-250 Hz. Đừng ngại Cut Lows và Low-mids để làm sạch tiếng trống của bạn. 
Không phải lúc nào cũng Boost tần số thấp để tạo nên âm Bass mạnh mẽ. Đôi khi nó lại 

nằm ở việc dọn dẹp khu vực tần số đó để nghe âm Bass được rõ và nổi bật hơn mà thôi. 

39. Tuy nhiên, nếu bạn cần tiếng Um cực trầm (Low-end) (Oomph) nằm ở trong Kick trở nên dầy hơn 
thì hãy tìm đúng tần số phù hợp bằng cách Boost vòng quanh khoảng 60-100 Hz.   

40. Nếu bạn muốn thêm phần thân (body) cho tiếng Drums thì boost khoảng tần số 150-250 Hz. 
Nếu bạn thích âm thanh chắc nịch thì hãy tập trung vào Boost phần Trung thấp (Low-mids) để 
làm nổi bật độ dày của Body. 

41. Ngoài ra, nếu bạn đang muốn nhiều cảm giác đanh sắc (Sizzle) hay Attack hơn cho 
Drums, thì boost 2.5 - 3 kHz cũng có thể có ích. 

42. Nếu như độ rung của dây kẽm của Snare thấp quá, thì sử dụng High-Shelf Boost khoảng tần số 
10 kHz sẽ làm nổi bật độ sáng của Snare mà không làm tăng thêm sự thô ráp (Harshness), 

chói, chát mà nó vốn có. 

43. Khu vực xung quanh 2,5 kHz sẽ là điểm khởi đầu tốt để tăng lực đánh (Attack) cho bất kì bộ 
Drums nào,cho dù là Snare, toms hay bộ Gõ (Beater) của Kick Drum. Nhưng như tôi đã nói 
trước đó, nó cũng gây ra sự chát tai (Harsh) nếu như Boost quá nhiều. 
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Bass 
 

44. Nhiều quy tắc giống như vậy cũng được áp dụng cho vùng Cực Trầm (Low-end) của Bass và 
Kick Drum.Chúng sẽ rất dễ tả xung hữu đột nhau ở dải tần này vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn sẽ 

cung cấp cho trống kick một không gian ở một dải tần số cụ thể trong khi tạo cho âm bass một 
khoảng trống để dễ thở hơn ở một dải tần số khác. 

45. Nghe Kick Drum và Bass Guitar ở chế độ solo khi lọc tần số để nghe rõ sự thay đổi cũng rất 
hữu ích. Đôi khi tiếng kick có thể nghe hơi mỏng, nhưng khi Bass được thêm vào bản Mix thì 
nó sẽ giúp lấp đầy những khoảng trống của Sound Kick. Nếu tiếng Bass nghe quá mỏng thì 
Boost tần số 200-250 Hz cũng có thể làm tăng độ dày của nó. 

46. Một cách tốt khác để bổ sung cho âm Bass đó là thêm các mức Boost nhỏ ở nhiều điểm tần số sẽ 
tốt hơn là Boost mạnh ở một vùng Lows.Nếu tần số cơ bản của Bass (hay Keys) là 100 Hz thì 

việc Boost ở 200 Hz, 400 Hz và 600 Hz (các bội số khác nhau của tần số gốc) sẽ làm nổi bật Bass 
hơn là chỉ boost mạnh ở 100 Hz. Harmonics có thể có ích và sẽ tạo thêm chiều sâu cho Sound đó.  

47. Theo cách tương tự, việc làm nổi bật Bass không chỉ có thể đạt được bằng cách Boost vùng 
Thickness ở Trung- Trầm (Low-mids). Boost ở vùng 600-800 Hz cũng có thể làm nổi bật dải 
trên (Upper) của Bass, giúp nó hiện diện sáng hơn trong bản Mix. 

48. Bass cũng có thể trở thành yếu tố cản trở khi bạn ít ngờ tới nhất. Đôi khi cảm giác Vocal bị đục 

(Muddy) là vì Bass đã che mất Vocal, vì vậy hãy chắc chắn rằng tiếng Bass không làm lộn xộn 
một số phần khác của bản phối mà bạn không nghĩ đến. 1 cách tốt khác để kiểm tra điều này là 
Boost tiếng Bass ở vùng Mids và Upper Mids và nghe thử những sound khác, Vocal chẳng hạn, 

để xem vùng nào mà tiếng Bass bắt đầu che đi các Sounds khác. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VD Sub Bass EQ’ing 
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Guitar 
 

49. Đừng tự cho rằng giai điệu Guitar tuyệt vời mà bạn có được trọng quá trình ghi âm sẽ phù hợp 

với những Sound còn lại trong bố cục bản phối. Đôi khi bạn sẽ cần chạm khắc thật kĩ và cắt giảm 
ở một số tần số mà bạn không mong muốn để làm cho tiếng Guitar vừa phù hợp với thể loại nhạc 
mà vừa cân bằng với các nhạc cụ khác. 

50. Đảm bảo rằng cây đàn của bạn không bị xung đột với Bass ở tần Trung Trầm (Low-Mids). Cắt 
bớt một chút trong vùng 150-250 Hz nếu một trong hai thiết bị thiếu độ nét ở đó. 

51. Nếu tiếng Guitar của bạn là Sound mỏng và không cản lại được tiếng Bass, Boost ở tần 
Trung Trầm (Low-Mids) 200-250 Hz có thể giúp bù lại độ dày cho nó. 

52. Nếu tiếng Guitar của bạn bị méo (Distorted) Và Rít quá mức (Hissy), cắt tần Trung Cao 
(High-Mids) 4 kHz xuống có thể làm sạch điều đó. 

53. Tần Trung Cao (High-Mids) từ 1- 4 kHz là một khu vực rất thú vị để thử nghiệm, đặc biệt là với 

tiếng Rock Guitar. Bạn thực sự có thể định hình được độ sáng của cây đàn để phù hợp với dòng 

nhạc hay phong cách chơi của bản nhạc chỉ bằng cách chọn tần trung cao (High-Mids) phù hợp 
để Boost hoặc Cut. Dành nhiều thời gian một chút để nghiên cứu khu vực tần số này và bạn sẽ 

bất ngờ. 

54. Nếu bạn muốn tách 2 màu của 2 tiếng Guitar đang chơi cùng một giai điệu thì hãy thử Cut vùng 
Trung-Cao (High-Mids) của một cây và Boost cùng đó của cây còn lại. Sau đó ở mỗi Track ta 

sẽ Tăng hoặc Giảm ở một tần số bất kì khác để tạo nên sự khác biệt. 

55. Nếu bạn đang EQ một cây đàn Acoustic Guitar và nghe nó có vẻ hơi rẻ tiền thì hãy săn và cắt 
vùng 800 Hz để làm nó mượt mà bóng bẩy hơn.  

56. Bạn có thể tạo ra một vài điểm sáng rực cho Acoustic Guitar bằng cách Boost vùng 8 kHz. 

57. Tuy nhiên, nếu cây đàn Acoustic Guitar của bạn chỉ là một phần nhỏ trong quá trình sắp xếp 

(Arrangement) và chỉ cần nổi bật một chút ở Background thì thêm Air vào vùng tần số 10 kHz với 

bộ lọc thông cao (High-Pass Filtered) có thể giúp cảm giác âm thanh hiện diện hơn trong bản phối 
mà không làm lộn xộn những phần còn lại trong phổ tần số thấp hơn.   

58. Nếu tiếng Guitars của bạn có vẻ như nó đang che đi Vocals thì một khoảng Cut rộng trong vùng 
tần số 1-5 kHz có thể giúp Guitra ổn định hơn xung quanh giọng hát, để chúng Fit với nhau hơn. 

59. Ngay cả khi bạn có vùng cắt rộng, Ví dụ như trong mẹo trước, có thể bạn sẽ muốn Boost nhấn 
lại ở một vài tần số cụ thể bên trong đoạn Cut đó để đưa Guitar (hoặc bất kỳ nhạc cụ nào khác) 

bât lên lại một chút ở trong bản phối. Khi đó, đường cong EQ của bạn sẽ trông giống như một 

thung lũng rộng với một ngọn núi nhỏ bên trong nó. Haha  
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Keys và Pianos 
 

60. Rất nhiều mẹo mà tôi đã đề cập ở những phần trước có thể áp dụng được cho 
Keys và Pianos. Cảm giác đầy đặn (Fullness) ở 200 Hz, hiện diện rõ nhất 
(Presence) ở 3-5 kHz và độ sáng (Air) từ 10 kHz trở lên.  

61. Keys có thể nhanh chóng làm lộn xộn bản mix cho nên hãy lưu ý đến các tần số 
Trung Thấp (Low-Mid). Add một đường Shelf Cut để chế ngự tần số Low-Mid nếu 
chúng cản trở Kick, Bass hoặc Guitar. 

62. Một mẹo chính khi nói đến bộ Keys và Pianos đó là chúng thường được nghe rõ ở 

những dải tần số mà thường là bạn sẽ không nhắm tới so với những nhạc cụ khác. Tôi 
nhận thấy rằng phần Trung (Mid) từ 600 Hz - 1 kHz thường được thể hiện ít hơn so với 
những phần còn lại vì vậy tôi thường sẽ tập trung vào khu vực này để làm nổi bật Keys 
và Piano trong bản phối của mình. 

63. Các dải tần số khác như 300 Hz cũng có thể hữu ích, ngay cả khi cả giác trong vùng tần 

số này là tính hộp (Boxiness). Cũng đừng quá bận tâm đến việc mỗi dải tần số được “cho 
là” nghe như thế nào bởi vì điều quan trọng hơn là liệu các hiệu chỉnh EQ của bạn có đang 
làm cho các nhạc cụ khớp nhau và có một chỗ đứng riêng trong bản mix của bạn hay 
không.  

64. Nếu tiếng Piano của bạn đang cản trở giọng hát (Vocals), hãy thực hiện thủ thuật Cut ở 
vùng Trung Cao (High-mids) giống như bạn làm với Guitar. 

65. Bạn muốn một tiếng Piano tươi sáng và lớn, hãy đảm bảo bạn EQ nó trong bối cảnh của bản 
Mix nếu có một sự sắp xếp lớn giữa những nhạc cụ đang xảy ra. Nó có thể nghe chưa hay 
lắm ở Solo, nhưng điều quan trong hơn hết đó là khi nó kết hợp với các nhạc cụ khác thì sẽ 
nghe như thế nào.  
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                Piano 

 

 

 

 

 

                         Piano Low 

 

  

 

 

 

              
              Piano Bright 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Piano High 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          Grand Piano 
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Frequency Range of 
the Piano 

Term Quality 

20Hz to 50Hz Sub Frequencies Power 

50Hz to 80Hz Upper Sub Frequencies Boominess 

80Hz to 120Hz Lowest Bass 
Bass, Boominess, Warmth, Thumpiness, 
Fullness 

120Hz to 180Hz Lower Bass Boom and Bass 

180Hz to 300Hz Upper Bass Fullness or Muddiness  

400Hz to 1000kHz 
Low-Mids with a Tiny 
Bit of Bass 

Depth or Boxiness (Hollow) 

1000kHz to 2500kHz Lower Mids Definition and Clarity 

2500kHz to 5000kHz Upper Mids Presence and Air 

5000kHz to 10,000 kHz Highs Crystal and Sparkle 

8000kHz to 8500kHz Hammer attack 
Adjust the hammer attack (sound of the 
hammer hitting the strings) 

10,000kHz – 20,000 
kHz 

Highest Brilliance 
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Vocals 
 

66. Nếu giọng hát (Vocals) nghe không rõ trong khi đã có rất nhiều vùng tần số sáng (High 
End) thì hãy thử Cut cùng 200 Hz để làm sạch nó. 

67. Nếu giọng hát của bạn nghe quá ngột ngạt (Nasal) thì hãy tấn công vào vùng 900 Hz- 1 
kHz để loại bỏ cảm giác này. 

68. Vùng tần số trên 1 kHz, khoảng 1.2 – 1.5 kHz có thể giúp Vocal nổi bật trong bản mix. 
Chỉ cần đảm bảo rằng bạn sẽ không vô tình làm cho giọng hát của ca sĩ nghe có vẻ khó 
chịu. 

69. Tôi thường thấy rằng khi tôi cố giảm vùng ong ong rẻ tiền (Honkiness) ở 1.2 kHz thì tôi lại 
thất bại vì thay vào đó, tốt hơn là giảm vùng hộp (Boxy) ở tần 300 Hz sẽ có thể khắc phục 
Vocal hơn. 

70. Chúng ta sẽ mang lại sự rõ ràng và dễ nghe cho Vocal trong dải tần 3 kHz. 

71. Tăng 5 kHz có xu hướng làm tăng thêm vẻ đẹp của Vocal, Nhưng Boost quá nhiều tần 
Trung Cao (High-Mid) có thể nhanh chóng dẫn đến cảm giác chát tai cho tổng thể.  

72. Những phụ âm thường sẽ nằm ở 7 kHz. Tuy nhiên, một số âm ‘s’ nhất định có thể thấp 

hơn, và nếu bạn gặp vấn đề về các phụ âm đặc biệt nghiêm trọng, bạn phải tìm kiếm 
điểm sóng Harmonic của nó, thường nằm trên 14kHz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQ là một phần cực kỳ quan trọng trong Mixing và mặc dù cũng là một siêu năng lực mà chúng ta cần 
phải có, nó vẫn tùy thuộc và khẩu vị, kinh nghiệm, và phong cách thay đổi theo mỗi lần Mix mà bạn làm. 

 
Mỗi lần tôi bắt đầu một bản mix mới, theo bản năng, tôi sẽ nghĩ đến những nguyên tắc trong hướng 
dẫn này khi tôi lắng nghe những gì tôi muốn thêm hoặc bớt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi 
làm theo một cách mù quáng nếu những quyết định đó không tạo nên một sự kết hợp tốt hay một bản 
mix hay. Tôi cũng thường phải đối mặt với những vấn đề này chỉ đề làm cho mọi thứ trở nên thông 
suốt và phù hợp với nhau hơn và đó luôn là điều quan trọng nhất khi nói đến Mixing. 

 

Hãy luôn đánh giá cao những người đang lắng nghe bản Mix của bạn. Dù họ là người trong Band nhạc, 
Producer hay chỉ là những khán giả bình thường, hãy luôn nhớ điều này: 

 

Sẽ không ai quan tâm đến việc bạn có thể xác định tần số chính xác 
như một cái máy. Họ chỉ quan tâm đến việc bản phối và các âm tiếng 
đó nghe có hay hay không mà thôi.  
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Lưu ý về sự Cân Bằng- REBALANCING 
 

 

Khi bạn đã chuyển qua quá trình Mix và tiếp tục thêm vào những bộ xử lý như EQ, bạn chắc 
chắn sẽ thay đổi những phần số thiết yếu ban đầu mà bạn đã làm với Volume và Panning.  

 
Đó là lý do tại sao bạn nên tiếp tục cân bằng (Rebalancing) các Faders trong bản mix. 

 
Ngay cả khi bạn giữ cho mức Gain của các Plug-ins tương đối hoàn hảo, bạn vẫn sẽ phải điều 
chỉnh lại âm lượng (Volume) của track. Mixing không phải là một quy trình hoàn chỉnh từng 

bước và đôi khi chỉ EQ bản Mix một lần là chưa đủ. Thông thường chúng ta sẽ phải quay lại 
kiểm tra các Track và các tần số bạn đã Boost hặc Cut tùy thuộc vào những gì bạn đã làm với 

những phần còn lại của bản Mix. 

 

Thay vì là một quy trình từng bước “Không thay đổi, nó giống như một tập hợp các bước và 
nguyên tắc mà bạn tuân theo trong khi liên tục điều chỉnh và phản ứng với các quyết định trong 
bản mix của mình. 

 
 

Trước khi tôi kết thúc bài viết này, tôi muốn tóm tắt lại những gì mà chúng ta đã học được về 
EQ’ing:  
 

73. EQ là người bạn tốt nhất của bạn khi bạn đang muốn tách các phần của các nhạc cụ 
của mình trong phổ tần số.  

74. Tuy nhiên, sẽ có một số vấn đề không khắc phục được với EQ do bản chất rung động tự 
nhiên của những âm thanh đó. Một Track nhạc mà nó liên tục chuyển từ tĩnh sang ồn ào 
không thể được thuần hóa bằng EQ. Đó là lúc sử dụng Compression. 

75. Không phải lúc nào bạn cũng sử dụng EQ cho mọi track. Một số Track có thể đã nghe rất hay rồi 
và nó chỉ cần thêm 1 chút Comp và Effect thì cũng đủ vừa vặn với bản phối rồi. Có lẽ tất cả 

những gì mà Track đó cần là một chút lọc nhỏ dành cho tần (Low-end) mà thôi. Tùy vào tai của 
bạn, nếu Track tiếng đó nghe đã vừa vặn rồi thì không cần phải EQ nữa chi cho mệt. Chỉ tác động 
vào những track nào thật sự chưa lọt tai thôi. 

76. Quá trình mix sẽ diễn ra nhanh hơn nếu bạn áp dụng xử lý những Bus tần số ở 
Groups. Bạn có thể không cảm thấy thoải mái với phương pháp scan từ trên xuống 

(Top-Down) hay ở giữa đến hết (Middle – Out) ngay lập tức, nhưng nó sẽ đáng giá 
nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian và để Mix những thứ khác.  

77. Sau khi điều chỉnh EQ (và các kỹ thuật mixing khác) bạn thường sẽ cần cân bằng lại âm 
lượng các Fader để tất cả các nhạc cụ trở lại vị trí cân bằng mà bạn muốn. 
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Tôi hy vọng một vài trang sách này sẽ giúp bạn trở nên tốt hơn trong khâu EQ’ing. Đây thực sự là một 

trong những bộ xử lý tốt nhất để sử dụng khi nói đến việc làm cho bản mix của bạn trở nên tuyệt vời ngay 
từ những bước đầu. 

 

Tất nhiên, sẽ còn nhiều thứ khác hay hơn bạn có thể học được trong quá trình mix ngoài việc đọc bản 
hướng dẫn này, vì vậy hãy đảm bản rằng bạn tự mình thử tất cả các tần số đó để có cảm giác về cách 
mà các tần số đó phản ứng như thế nào khi bạn Mixing nhạc cụ trong bản phối. 

 

Và cuối cùng, hy vọng rằng những mẹo trên đã cung cấp cho bạn phần nào một số ý tưởng hay về 
những gì cần thử để tạo ra sự tách biệt giữa các nhạc cụ và định hình nó trong bản phối của mình. 

 

 

  
 
 
Cũng phải mất mấy đồng để mua sách nước ngoài về sau đó mất 
thêm mấy ngày để đọc và dịch cộng mất thêm rất nhiều chất xám để 
tổng hợp ví dụ bằng hình ảnh cụ thể. Đầu tư cho kiến thức là một 
khoản đầu tư mà bạn sẽ không bao giờ mất đi. Vậy nên hãy Donate 
cho mình để chúng ta cùng có thêm động lực để tích lũy thêm khối 
kiến thức để phát triển ngành âm nhạc nước nhà nhé các bạn. Thân 
ái! 
 
       Donate: TK MB Bank 
                      Phạm Gia Bảo 1505955555555 
                TK Techcombank Sài Gòn  

                                       Phạm Gia Bảo 19033192958012 
Xin chân thành cám ơn và hẹn gặp lại ! 
 
 
 
 

 


