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GIỚI THIỆU  

             
MIXING LÀ GÌ 

Là một chuỗi các hoạt động bao gồm việc hợp nhất các cá thể, trong một track âm thanh, hay các loại 

âm thanh trong nhiều track, các đoạn đối thoại, âm nhạc, và tiếng ồn (Noise).  

 
NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH  

Quá trình Mixing có thể được hiểu như sự cân bằng và cách tổ chức của các nguồn âm thanh      
khác nhau có tính đến các yếu tố cơ bản sau:  

• Âm lượng (Volume) 

• Toàn cảnh không gian âm thanh (Panaroma - Pan) 

• Cân bằng âm thanh (Equalization – EQ) 

• Nén âm thanh (Compression) 

• Kích thích điều hòa âm thanh (Drive, Amplifier Simulators, etc.) 

• Hiệu ứng (Effect: Delay, Chorus, Reverb, etc.) 

 
Kích thích điều hòa âm thanh (Harmonic Excitation):  
Dùng để chỉ tác động ngoại lực hình Sin có tần số nhất định tác động lên hệ thống âm thanh. 
Khi kích thích ngoài cùng tần số với tần số riêng của hệ thống âm thanh sẵn có, hiện tượng cộng hưởng sẽ 
xảy ra, dịch chuyển lớn sẽ làm cho sự đàn hồi của hệ thống âm thanh vượt quá phạm vi của nó và có thể làm 
hỏng bề mặt cấu trúc -> Tác động vừa đủ.    

 

KHÁI NIỆM CƠ BẢN  

Mixing có thể hiểu như một quá trình xử lí công việc theo hình xoắn ốc. Thông thường, chúng ta 
sẽ không mix chỉ một track và đặt nó ở trạng thái “sẵn sàng” xuyên suốt cho đến khi kết thúc bản 
mix. Chúng ta cần phải lắng nghe chi tiết của từng thành phần có trong bản mix và đôi khi cần 
phải xem lại và thay đổi những yếu tố đó một vài lần để tìm ra cảm giác phù hợp và cân bằng với 
những thành phần còn lại trong bản mix.  
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    MIXING SOLO TỪNG THÀNH PHẦN                                                                                        

Mặc dù là cách trực quan nhất để bắt đầu điều chỉnh những thành phần trong bản mix, nó cũng 
là cách nguy hiểm nhất. Mixing Track đó có thể sẽ nghe có sự thú vị riêng, nhưng nhìn chung, đôi 
lúc nó có thể sẽ không phù hợp với những thành phần khác. Nó có thể sẽ dẫn đến lỗi thường 
xuyên hơn và bạn phải dành nhiều thời gian hơn để sửa và phát hiện ra những điểm không nhất 
quán của các tiếng âm thanh. 

MIXING CÙNG LÚC CÁC THÀNH PHẦN 

Cách có vẻ ít trực quan hơn và có vẻ khó khăn hơn ở bước đầu nhưng nó sẽ giúp bạn có những 
kết quả đúng và chắc chắn hơn, khiến bạn cảm thấy thú vị trong suốt quá trình làm. Và chỉ ngay 
sau đó nó sẽ giúp bạn làm chủ được tất cả các công cụ âm thanh của mình.                                                                          
 

Điểm cơ bản nhất để bắt đầu bản mix là tạo ra một bản Mix Thô:                                                                 
 

1. Bạn có thể chọn cách Reset lại tất cả các Faders (Bộ chỉnh âm) hoặc đưa chúng về lại điểm               
       bắt đầu, nếu bạn có tham gia vào bản thu hay bản phối, có thể bạn đã chỉnh sửa và định hướng 
       được đặc điểm của từng âm thanh trong các giai đoạn trước đó rồi, vậy nên lời khuyên tôi dành  
       cho những bạn này là không nên Reset Faders. Nếu bạn mixing cho ai đó, Bounce Session đó theo 
       cách mà bạn thoải mái và thường làm nhất. Lần Bounce này sẽ giúp bạn nhìn ra được những điểm 
       tham chiếu trong toàn bộ bản mix. Sau đó, nếu bạn muốn, bạn có thể hạ Gain các Faders để bắt đầu lại.  
       Sử dụng lần Bounce này làm bản tham chiếu xuyên suốt quá trình Mix để biết những âm thanh đó đến  
       từ đâu và muốn đi đâu. Việc xử lý các Track quá nhiều là điều rất phổ biến trong quá trình học cũng  
       như mix, trong trường hợp này việc trả lại bản Bounce thô trở nên quan trọng nếu bản đã Mix nghe  
       tởm hơn bản Thô, bạn sẽ biết ngay. Tránh những xử lý không cần thiết! 
 

2. Loại bỏ tất cả các plugin (Chỉ để lại những plugin là một phần của quá trình sản xuất, chẳng hạn 
như các hiệu ứng đặc biệt hoặc các ứng dụng mô phỏng Amlifier (Bộ khuếch đại âm lượng)  
 

3. Bắt đầu tăng lại các Faders (Nếu bạn đã trả về điểm ban đầu) hoặc từ từ xoay nút Gain để tăng 
chỉnh âm lượng từng chút một, Chỉ nên tác động duy nhất vào âm lượng.  

 
 

4. Lý tưởng nhất là thực hiện quá trình này theo Group Track, chẳng hạn như những Group cùng một 
nguyên tố (Bộ Gõ - Percussions, Bộ dây - Strings, Bộ phím - Keyboards, Bộ tổng hợp tiếng điện tử - 
Synthesizers và Vocals). 
 

5. Bên cạnh việc điều chỉnh âm lượng, hãy thực hiện điều chỉnh không gian (Pan), điều mà sẽ cho phép 
chúng ta sắp xếp các thành phần âm thanh một cách rõ ràng hơn trong không gian Stereo (Left – Right). 

                    6 lời khuyên cho việc Panning nhạc cụ và Vocals trong bản mix: 
 

o Panning nhạc cụ: Pan đầu tiên, Pan mạnh, hoặc Pan cực ít… 

o Hình dung ra không gian…… (Ví dụ: Trên một sân khấu thường Ca sĩ sẽ ở giữa sân khấu trong khi đó là 

Guitar, Bass và Keyboard 2 bên, đương nhiên Bass là tần số thấp không có nghĩa là ta phải đặt hẳn sang 

ngoài cùng…) 

o Những tần số càng thấp (Lower FreQ) càng nên ở giữa. 

o Các tần số giống nhau, mức độ Pan khác nhau…. 

o Lead Vocal thường xuyên ở giữa. 

o Nghe lại hết các Sources ở Mono. ( Trong trường hợp khán giả của bạn thưởng thức bài nhạc bằng một 

chiếc loa Mono )
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 VOLUME VÀ PANNING                                                                                                      

Đây là những yếu tố cơ bản của việc Mixing và cũng là quan trọng nhất. Trong mọi trường hợp, bạn 
sẽ phải điều chỉnh Âm Lượng (Volume) và không gian (Panning) để có được những kết quả chính xác 
hơn, nhưng những hiệu chỉnh cơ bản này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình của bạn. Do đó, hãy 
cẩn thận!  

Ví dụ: Nếu bạn Pan một phần tử âm thanh sang trái, sẽ là rất nhiều vấn đề cần giải quyết sau đó khi 
càng nâng cao bản mix trong việc sửa đổi vị trí của một phần tử này mà không ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến toàn bộ. Mỗi phần tử âm thanh trong bản Mix đều phụ thuộc vào tất cả các phần tử khác. 
Vì vậy hãy nhận thức rõ ràng về quá trình này. 

 
Có thể hiểu Mixing là một quá trình theo 4 chiều. Chúng ta có thể thấy các thành phần được 
sắp xếp như một hình ảnh 3 chiều, di chuyển theo thời gian (chiều thứ 4). Do đó, các phần tử 
âm thanh có thể được sắp xếp như sau trong bản Mix:    

Hình thức liên kết với hình ảnh này giúp ích rất nhiều trong quá trình Mix hàng ngày của bạn và 
có thể giúp cho bạn hiểu, tăng tốc độ học tập các kỹ thuật trong một thời gian ngắn. 
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KẾT HỢP CÁC CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL MIXING) 

  
Mặc dù những hình ảnh của những hộp nhạc cụ ảo rất hữu ích cho bạn trong quá trình tưởng 
tượng bản mix, chúng ta có thể sử dụng khái niệm “Kết hợp các chức năng” để hỗ trợ cho quá 
trình tổ chức bài hát.  

 
Mỗi nhạc cụ hay một thành phần trong bản mix đều có những chức năng đã được xác định rõ 
ràng của riêng nó. Nói chung, bộ trống, bộ bass thường sẽ được dùng cho phần Nền, nhưng cũng 
có thể tạo ra các chi tiết, trong khi đó giọng nói mang thông điệp chính vẫn là tâm điểm của mọi 
sự chú ý. Một số thành phần hoạt động trong toàn bộ thời lượng của bài, trong khi một số bộ 
điện tử tổng hợp (Synth) và bộ gõ chỉ có thể xuất hiện trong các đoạn ngắn. 
 
Không có quy tắc nào để lựa chọn thứ tự của các thành phần âm thanh của bản Mix, nhưng sự 
hiểu biết của chúng ta về tất cả những chức năng của từng thành phần âm thanh hay nhạc cụ và 
tầm quan trọng của chúng trong bản mix sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt quá trình Mix. 
 
Các kỹ sư hòa âm lớn thường sẽ theo các nguyên tắc sau: 
 
-Các thành phần âm thành khác đều làm phần nền cho giọng nói và các chi tiết đặc biệt. Lý do này 
dựa theo nguyên tắc giống việc xây dựng một công trình.  
 
VD như việc xây dựng một ngôi nhà, ta sẽ đi từ việc xây phần nền, sau đó đến các tấm dầm 
(khung), sau đó là tường và mái (cơ sở) và sau đó là nội thất ốp, cửa ra vào và cửa sổ (giọng nói 
và chi tiết trang trí). 
 
-Làm việc với những thành phần tạo ra nhịp điệu trước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cân 
bằng và sắp xếp các thành phần có hòa thanh khác và giọng hát trong bản mix. Trong hầu hết thời 
gian, việc áp dụng quy trình này dẫn đến kết quả tốt và nhanh hơn khi mix, mặc dù vậy, tùy thuộc 
vào cảm hứng của các kỹ sư mà họ sẽ chọn những thành phần làm khung không nhất thiết phải 
là bộ Nhịp.Nhưng trong đa số trường hợp, Khung hay nền móng thường sẽ được chăm sóc khi 
mới bắt đầu xây dựng bài. Đương nhiên cũng không thể quên các chi tiết, thứ cũng rất có thể sẽ 
phá hỏng bài. 
Một số thành phần âm thanh ngay cả khi không được đụng tới trong phần lớn quá trình sắp xếp, 
nhưng lại có thể sẽ cản trở một thành phần âm thanh khác đang được đặt làm phần chính, nếu 
chúng không được xử lý đúng cách
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    EQUALISER - EQ 

                                                                        

EQ được sử dụng để thay đổi Gain của những điểm phần tử tần số đặc biệt có trong tần số tín hiệu âm 

thanh. Về mặt thực tế, bộ cân bằng này được sử dụng để thay đổi “màu sắc” của một thành phần trong 

bản mix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Các loại bộ lọc (Filters):  
Mỗi một bộ cân bằng có thể có một hoặc nhiều bộ lọc: 
• Bộ lọc thông giải (Band Pass hay còn gọi là Bell): Tăng hoặc cắt dựa trên tần số trung tâm 

được chọn và độ rộng được xác định bởi tham số (Q) (Khi được bật). 
• Bộ lọc thông cao (High Pass Filter - HPF): Loại bỏ những tần số đã chọn (Tần số cắt) và chỉ 

tác động các tần số ở trên nó. 
• Bộ lọc thông thấp (Low Pass Filter - LPF): Đối diện với HPF; chỉ loại bỏ những tần số ở trên 

tần số đã chọn. 
• High-Shelf: Tăng hoặc cắt trên tất cả các tần số ở trên tần số được chọn.  
• Low-Shelf: Tăng hoặc cắt trên tất cả các tần số ở dưới tần số được chọn. 

 
  



6  

BỘ CÂN BẰNG CHI TIẾT TÍN HIỆU – COMPRESSORS 

  
Có lẽ là công cụ bị hiểu lầm và lạm 
dụng nhiều nhất trong thế giới âm 
thanh, bộ nén về cơ bản có chức 
năng thực hiện những gì mà tên gọi 
của nó đã nói: nén phần tử động của 
âm thanh.  
Nén ở đây không có nghĩa là nén nhỏ, nén chặt, mà là điều chỉnh chi tiết của tín hiệu qua từng 
phần tử thời gian. 
Lẽ tự nhiên trong quá trình ghi âm trống, có rất nhiều sự thay đổi về cường độ trong Kick và 
Box hoặc trong quá trình ghi âm của Guitar mà một số hợp âm phát ra cường độ mạnh hơn 
những hợp âm khác. 
Điều này hoàn toàn tự nhiên, nhưng trong Mixing, điều quan trọng là chúng ta phải kiểm soát 
được những nguyên tố này để chúng ta có thể sắp xếp và tổ chức những âm thanh được chính 
xác hơn. Chúng ta cũng có thể sử dụng 1 bộ điều chỉnh âm lượng (Volume Fader) hoặc điều chỉnh 
âm lượng từng chi tiết bằng Manual để thực hiện những điều chỉnh này, nhưng những bộ Nén 
(Compressors) phục vụ quá trình này một cách chính xác và hoàn toàn Auto, đặc biệt là khi bạn 
thấy có nhiều thành phần âm thanh có thể có những vấn đề đã được mô tả ở trên và đơn giản 
là không thể giải quyết tất cả những vấn đề đó một cách riêng lẻ. 

Hình minh họa bên dưới cho thấy sự khác biệt giữa tín hiệu âm thanh trước và sau khi (Comp): 
 

Những gì mà bộ (Comp) đã làm trong thực tế là giữ lại những phần tín hiệu âm thanh cao nhất 
và cùng với đó, chúng ta sẽ làm cho âm thanh nghe được dầy hơn (Với ít đỉnh chóp hơn như 
trong hình).  

Thông qua phần bù lại âm lượng, những tín hiệu thấp hơn sẽ được dãn lớn ra và bằng cách này, 
chúng ta tạo ra được ít sự khác biệt hơn giữa phần tín hiệu mạnh nhất và phần yếu nhất. Từ đó, 
chúng ta có thể đạt được thứ gọi là giảm dải động của âm thanh (Reducing the dynamic range of 
audio).  

 
Để thực hiện việc này, một bộ Nén Âm (Comp) cơ bản sẽ sử dụng những tham số sau: 
• Threshold – Ngưỡng nén 

• Ratio – Tỉ lệ nén 

• Makeup Gain – Âm lượng bù lại  

• Attack – Tác động, thời gian dây dưa từ khi được kích hoạt cho tới khi nén cực đại  

• Release – Ngắt, thời gian dây dưa từ khi bị ngắt kích hoạt cho tới khi ngưng nén hoàn toàn 
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Tùy thuộc vào cấu tạo của từng Bộ Nén, nó có thể có tất cả những tham số này, một số thì có 
thêm những tham số khác, một số thì không.  
 
VD như một số bộ nén có tham số Attack, Threshold do nhà sản xuất đã lập trình trước (Các 
User không thể tác động vào), nhưng chúng lại cho phép bạn lựa chọn Release hay Ratio. 
Threshold là thông số xác định từ thời điểm bộ nén bắt đầu hoạt động. Trước nhất chúng ta 
phải hiểu, bộ nén chỉ hoạt động ở vùng cao hơn Ngưỡng Nén (Biên độ cao nhất). 
 
Ngưỡng Nén – Threshold: 
 
Giả sử như một Track Guitar giao động trung bình ở biên độ cao nhất là -20 dBFS (Decibel). Sau 
một thời gian nhất định, nhạc sĩ bắt đầu tạo những Sound có vòng hợp âm cùng với Sound giữ 
nhịp với tín hiệu hơi nặng và những tín hiệu đó từ từ cộng hưởng lớn hơn. 
Nếu chúng ta đặt ngưỡng máy nén ở -18 dBFS (nó sẽ cao hơn điểm -20 dBFS), nó sẽ không hoạt 
động trong suốt phần lớn tín hiệu âm thanh. Nếu, kể từ thời điểm mà nhạc sĩ bắt đầu chơi 
mạnh hơn, âm thanh vượt qua ngưỡng -18 dBFS, máy nén sẽ bắt đầu chạy và giữ nguyên như 
vậy cho đến khi tín hiệu trở lại dưới -18 dBFS. 
Rõ ràng, bộ nén còn phụ thuộc vào một thông số quan trọng khác để bắt đầu hoạt động ngay 
khi vượt qua Ngưỡng Nén: Đó là Tỷ Lệ Nén (Ratio).  
 
Tỷ Lệ Nén – Ratio: 
 
Ratio là tỉ lệ nén. Trong hình minh họa sau đây, chúng ta sẽ thấy các dòng khác nhau với các 
giá trị 1:1, 2:1, 4:1 và 20:1.  
Nếu bộ nén của chúng ta đặt ở chế độ 1:1, sẽ không xảy ra hiện tượng nén. 1:1 có nghĩa là cứ 
mỗi 1dB vượt qua ngưỡng nén, 1 dB sẽ là kết quả của tín hiệu đầu ra. Bằng cách này, tín hiệu 
vẫn còn được giữ nguyên vẹn. 
Tuy nhiên nếu bộ nén đang ở chế độ 2:1, chúng ta sẽ có hiện tượng nén nhẹ xảy ra. Đối với mỗi 
2 dB vượt qua ngưỡng, chỉ 1 dB ở tín hiệu đầu ra. 
Trong trường hợp trước, hãy giả sử lại rằng tại một thời điểm, nhạc sĩ đã chơi một hòa thanh 
đạt đỉnh ở -12 dBFS. Ngưỡng nén chúng ta đang đặt ở -18 dBFS, tín hiệu đã vượt quá Ngưỡng 
Nén 6 dB. Với tỉ lệ 2:1, thay vì tín hiệu đầu ra -12 dBFS, nó sẽ trở thành -15 dBFS, và chúng ta 
đã giảm 3 dB (Một nửa tín hiệu vượt quá ngưỡng).  
Tỷ lệ này càng cao thì độ nén càng lớn. 
Thông số nén cực mạnh (VD 20:1) là thứ mà chúng ta gọi là Limiter. Nếu một tín hiệu vượt quá 
ngưỡng nén của Limiter, thì nó sẽ bị “cut” và chỉ để lại những phần ở dưới ngưỡng nén. 
Nén cực mạnh chúng ta còn hay có thuật ngữ “Brick wall”. 
 
Attack: 

      Thông số Attack xác định tốc độ mà bộ nén sẽ  
      hoạt động ngay sau khi tính hiệu vượt qua   
      Threshold và Release. 
      Bộ nén sẽ ngừng nén rất nhanh                                                             

ngay khi tín hiệu trở lại dưới Ngưỡng Nén 
(Threshold).Chúng là những thông số biểu 
thị hình dạng (khuôn) của âm thanh.Một 
âm thanh với thông số Attack cao sẽ nghe  
hùng hồn hơn và ngược lại âm thanh với 
thông số Attack chậm hơn sẽ cho phép các 
đoạn âm thanh quan trọng được chuyển 
tiếp một cách nhẹ nhàng và không bị quá 
nén, nghe sẽ tự nhiên hơn.
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Release: 
 
Việc ngắt nén (Release) nhanh cũng sẽ làm âm thanh đều hơn, vì quá trình chuyển âm thanh từ 
dạng nén sang không nén sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng và đột ngột. 
Tốc độ ngắt nén trung bình thường được sử dụng nhiều hơn trong các tình huống nói chung, vì 
nó làm cho âm thanh trở nên xốp, nhẹ nhàng và dễ kiểm soát hơn. Có rất nhiều những ý kiến 
cũng như những ứng dụng khác nhau liên quan đến việc lựa chọn thời gian Attack và Release 
của bộ Compressor, nhưng cũng không có bất kì một nguyên tắc chính xác nào liên quan đến 
điều này. 
Sau khi âm thanh đã được Nén, thì rõ ràng cảm giác chúng ta có được đó là âm thanh đó nghe 
có vẻ trầm hơn. Để bù lại âm lượng, hầu hết các bộ nén đều sẽ có thông số Makeup Gain, được 
dùng để lấy lại tín hiệu nén với âm lượng cảm nhận gần đúng của âm thanh không nén. 

 
       Với Threshold, Ratio, và Input Level, chúng ta có thể xác định mức Gain đầu ra bằng công thức:  

                          
                                                                               Đơn vị tính: dBFS       

 
        Một số bộ nén còn có thêm Thông số (Knee): Thông số này ảnh hưởng đến lực nén xung quanh                                                                                
        ngưỡng nén. Hãy nghĩ đến việc thu hẹp hoặc mở rộng điểm Ngưỡng Nén, tác động đến mức độ   
         của những tín hiệu giao động xung quanh điểm ngưỡng sẽ bị nén. 
 
 

                

       “Hard” Knee                                                                             “Soft” Knee 

 

Lưu ý:  

Trong đồ thị, mức Input đến Output, đường kết quả có một góc ở giữa điểm ngưỡng. 

Những tín hiệu ở dưới và trên điểm ngưỡng đi qua sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng một tín hiệu vượt ngưỡng 
nén thậm chí chỉ 0,1 dB cũng sẽ kích hoạt tính năng nén. 

Trên hình là “Hard” Knee (Điểm gẫy), với điểm mềm hơm (“Soft” Knee), điểm này sẽ được gọt tròn hơn và 
lúc này bộ nén sẽ có thể nén tín hiệu trước khi âm lượng đạt đến ngưỡng nén. 

Thông số Knee càng lớn thì điểm gẫy sẽ càng mềm hơn. 

Trên thực tế, thông số Knee thấp thường dễ nhận biết khi nghe hơn nhưng làm mất tập trung hơn, thông số 
Knee cao sẽ làm cho bộ nén nén dễ chịu hơn. 

Hãy nhớ rằng, Ngưỡng Nén (Threshold) kích hoạt máy nén. Bộ nén không thể nén tín hiệu ngay lập tức và              
cần thời gian để phản ứng khi tín hiệu dội lên trên và dưới ngưỡng.  
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BỘ MỞ RỘNG & CẮT TÍN HIỆU KHÔNG CẦN THIẾT - EXPANDERS & GATES 

  

                                          
Expanders và Gates hoạt động rất giống Compressors, nhưng thay vì giảm dải động của tín hiệu, 
nó tăng thêm rung động cho tín hiệu. Cách sử dụng dễ nhất để hiểu nguyên lí làm việc của 
Expanders và Gates, lấy ví dụ, âm thanh của bộ gõ, trống hay cao độ của trống. Có rất nhiều 
điểm lõm hay chỗ rò rỉ bên trong hộp gõ của thùng. Trong bản mix, chúng ta có thể cố gắng “Cô 
đọng” những âm thanh phát ra từ hộp càng nhiều càng tốt bằng việc sử dụng Bộ Mở Rộng. Khi 
hộp của bộ gõ có lực tác động, thứ âm thanh đó chưa được xử lý, Bộ mở rộng sẽ “giảm” được 
tiếng ồn xung quanh (Background Noise). Về cơ bản thì những gì nó làm là dãn nở và mở rộng 
dải rung động (Dynamic Range) của âm thanh xuống dưới (Downward Expander), đưa tín hiệu 
xuống mức thấp hơn. 

 

Expander có thể dùng để đưa vào thêm vài Dynamic (Sóng rung động) bị mất trong những phần 
âm thanh đã Compress. Tỷ lệ Expand 1.3:1 sẽ là tỷ lệ tiêu biểu, dùng để mang lại biểu hiện năng 
động (dynamic) mạnh hơn cho một âm thanh. Tỷ lệ 1.5:1 sẽ là tỷ lệ rất mạnh. Mức độ mở rộng 
này, thường sẽ là nguy cơ nghiêm trọng, gây ra Dynamic khó chịu và không tự nhiên, do đặc 
điểm của việc mở rộng khác nhau được dùng ở giai đoạn Compress ban đầu. (Đây sẽ là kết quả 
có tần số phụ thuộc khác bị Compression và Expansion, cũng như sử dụng những đặc tính Nén 
khác cho thiết bị mix khác, thí dụ cho trống khi so với vocal, v.v.). 

 

 Attack Time và Release Time, nếu hãng sản xuất trang bị, có thể trợ giúp trong việc làm cho âm 
thanh bộ gỗ (Percussive) nổi bật hơn một chút trong bản mix. Ở đây, sẽ dùng Attack và Release 
tương đối nhanh. 

 

 

                                        

Sự khác biệt giữa Expanders và Gates cơ bản giống sự 
khác nhau giữa Compressors và Limiters.Tỉ lệ của Gate 
cao hơn nhiều so với Expander. Ý tưởng này hoàn toàn 
tương tự với ý tưởng của Bộ Nén. 

 

Điểm ngưỡng xác định thời điểm mà bộ Expanders (hay 
Gates) sẽ bắt đầu giảm hay mở rộng tín hiệu xuống. Tỷ 
lệ nén (Ratio) được chia là 1:2, 1:4, 1:10. 1:20. 
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Tỷ lệ 1:4 có nghĩa là cứ mỗi 1 dB vượt qua ngưỡng, 4 dB sẽ được mở rộng, chúng ta sẽ có cảm 
giác “đẩy bụi bẩn” của 4 dB xuống dưới mức dB đặt ở Ngưỡng nén. Giá trị của Attack và Release 
khi so sánh với Bộ Nén (Compressor) bị đảo ngược ở Bộ Mở Rộng này. 
 
Khi Expander bắt đầu hoạt động, chúng ta đặt thời gian Release. Khi âm thanh trở lại điểm ngưỡng, 
Expander (hay Gates) “mở” và thứ xác định tốc độ mở là thông số Attack. Expanders và Gates cũng 
có hai thông số đặc biệt tùy thuộc vào cấu trúc chúng: phạm vi (Range) và đô giữ yên (Hold). Phạm vi 
xác định mức giảm dB tối da mà bộ xử lý có thể thực hiện, từ đó có thể tạo ra “Sàn Ranh Giới” cho 
những tiếng ồn xung quanh. Hold được dùng để “yêu cầu” Expander đợi một khoảng thời gian (ms- 
mili giây) trước khi bộ xử lý bắt đầu đẩy âm thanh xuống. Thông số thời gian Release bắt đầu được 
tính sau thời gian Hold. Nếu thời gian Hold là 0 ms, chỉ có thời gian Release được xử lý. Ngoài ra còn 
có những bộ Expander đặc biệt, Dãn nở mở rộng lên trên (Upward Expander), được sử dụng để xử 
lý các phần trên của tín hiệu âm thanh, cũng như bộ Comp, nhưng nó thực hiện “giãn nở sóng” lên 
trên. Expander được sử dụng để xử lý các tính hiệu âm thanh bị xử lí sai, chủ yếu là sai từ bộ Comp 
và Limiter do sử dụng theo cách không phù hợp hay quá mức. Nó cho phép xử lí những tín hiệu bị 
“Limited” hay bị bóp méo với cùng mức độ nén như các thành phần âm thanh khác trong bản Mix. 
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    REVERBS, DELAYS VÀ EFFECTS 

 

    REVERBS:  

Reverb, hay đơn giản là độ vang, có lẽ là quá trình 

xử lí tín hiệu trực quan nhất với con người. Nghe 

âm thanh của một cây đàn Guitar như thể đang ở 

trong một rạp hát, có lẽ là một trong những điều tự 

nhiên nhất khi nghĩ về việc xử lí âm thanh. Reverb, 

Delay, Chorus, Phaser hay Flanger đều là những 

hiệu ứng dựa trên thời gian (Time-based effects). 

 
 

Về cơ bản, âm thanh khô (chưa qua xử lý) luôn phát ra tại một thời điểm nhất định và vài mili 

giây (phụ thuộc vào Effect). Sau đó âm thanh đã qua xử lý sẽ được thêm vào trong âm thanh 

gốc, để tạo ra hiệu ứng. Reverb có thể được tạo ra trong thế giới kỹ thuật số bằng hai cách cơ 

bản: Thuật toán số (Digital algorithms) và Tích Chập (Convolution). Cách phổ biến nhất sẽ là 

thông qua các thuật toán kỹ thuật số, nơi mà bộ xử lý lấy tín hiệu gốc, mô phỏng lại phản xạ 

của âm thanh dội lên tường của căn phòng hay trong môi trường tưởng tượng và để âm thanh 

phản xạ trong môi trường này trong một khoảng thời gian nhất định. Âm thanh được kết hợp 

với âm thanh gốc, tạo nên âm thanh vang. Một Reverb sử dụng thuật toán Tích Chập sử dụng 

một mẫu đã được ghi lại trong thế giới thực (mà chúng ta gọi là phản ứng cộng hưởng xung 

kích), về cơ bản thì kích thích này xảy ra rất ngắn (thường chỉ là 1 Noise với thời lượng ngắn 

vô hạn), âm thanh gốc được xử lý qua thuật toán để từ đó chúng ta có cảm giác vang vật lí tại 

nơi căn phòng nơi sóng xung kích âm thanh đang được ghi lại.  

 
 
 
 

 

Về mặt vật lý, âm thanh vang đang được thể 
hiện ở hình bên. Tín hiệu gốc (sóng ban đầu) đã 
được tái tạo trong một môi trường giả lập. Sau 
một thời gian rất ngắn trước thời gian trễ (Pre-
Delay), tín hiệu gốc ban đầu truyền đến các 
bức tường của căn phòng được giả lập đó, nơi 
xảy ra phản xạ âm thanh đầu tiên (phản xạ 
sớm). Âm thanh dội trên các bức tường và bắt 
đầu dội lại trong một khoảng thời gian lên các 
bức tường khác (phản xả muộn hoặc còn gọi là 
vang).  

 
Thời gian để âm giảm đi là 60 dB kể từ thời điểm bắt đầu của phản xạ chính được ta gọi là thời 
gian vang (Reverb time), hay đơn giản hơn (trong một số bộ còn được gọi là Decay Time). 
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Các thông số chính của bộ Reverb là:  
• Type – Dạng không gian: Chúng ta có thể lựa chọn môi trường vang ví dụ như phòng (Room, Stage), 

hội trường (Hall), môi trường kim loại (Plate), Buồng (Chamber), Tấm thép đệm lò xo (Spring), etc… 
• Decay: Thời gian vang (Thường được biểu thị bằng giây (s)). Độ dài của Reverb thường từ 400x6s. Thể 

hiện tính chất của căn phòng làm bằng gì, chất liệu thế nào. Hay còn gọi là khả năng hấp thụ âm của vật 
liệu. 

• Pre Delay – Thời gian trước khi vang (ms): Độ trễ giữa tín hiệu gốc với tín hiệu vang đầu 
tiên, giá trị thông số Pre-Delay lớn hơn tạo nên cảm giác cho căn phòng lớn hơn. 

• Room Size – Kích thước phòng: Dùng để xác định kích thước vật lý của căn phòng 
đang giả lập, tăng tỉ lệ Decay nếu kích thước phòng lớn. 

• Diffusion – Độ khuếch tán: Dùng để xác định mức độ khuếch tán trong phòng, một căn 
phòng có bề mặt không bằng phẳng, có xu hướng “lan truyền” phản xa âm thanh nhiều hơn, 
tạo ra âm thanh “màu sắc” hơn (giá trị khuếch tán cao hơn). Ngược lại phòng có bề mặt 
thẳng hơn có xu hướng lan truyền âm thanh kém hơn, tạo ra những âm thanh trung tính và 
trong suốt, khô hơn (giá trị khuếch tán thấp hơn). Không gian giưa lần vang lập lại, thể hiện 
chất liệu, bề mặt và nội thất trong phòng. 

• Dry/Wet (Mix) - Kiểm soát độ lớn: Độ hòa trộn giữa âm thanh gốc và âm thành Reverb. Dry- Chỉ 
có âm gốc, Wet chỉ có âm Reverb. 

• Density - Mật độ: Thể hiện số lượng lập lại cho lần lặp đầu tiên. Tương đương việc tạo dày các 
lớp ban đầu như giọng hát vocal, tiếng gõ. 

• Gate: Thể hiện độ vang có cường độ cao trong thời gian ngắn, gate có khả năng tắt Reverb nhanh, 
tạo sự rõ ràng trong việc sử lý tín hiệu nhanh và gấp. 

         
      ***Ví dụ: 

Giả sử bạn đang ở trong hang la to AAAA, ban đầu sẽ có một số âm thanh dội lại khá rõ chữ A 
của bạn, sau đó sẽ mờ dần, mờ dần rồi…tắt hẳn. Khoảng thời gian mà âm thanh từ miệng bạn 
đến các vách đá gọi là Predelay, khi âm thanh dội vào vách đá rồi bật lại đến bạn gọi là Early 
Reflection, các âm thanh này nghe khá rõ. Sau đó các âm thanh sau phản xạ tán loạn và đến vài 
dây thì mờ dần rồi tắt hẳn, thì cái này gọi là Late Reverb/True Reverb và thời gian tán xạ và tắt 
hẳn này gọi là Decay hoặc Reverb Time (Thời gian phân rã). Do đó, Predelay giúp bạn điều chỉnh 
âm thanh đến gần (rõ) hay thụt lùi (mờ) hơn đến bạn. 
 

Thiết lập thông số của Reverb 

            Có hai sự lựa chọn cho bạn là Send và Insert: 

            -Với thiết lập Send, Reverb tác động lên âm thanh nhưng không thay đổi tín hiệu gốc.  

            -Với thiết lập Insert, Reverb tác động và thay đổi trực tiếp tín hiệu gốc. 

           Tùy theo nhu cầu của bạn, muốn tạo bản mix mô phỏng theo không gian nào, thì bạn có thể chọn Reverb                
    Mode phù hợp (hall reverb, room reverb, spring reverb, chamber reverb, …) 

          Thiết lập thông số: 

          -Reverb level: +50%                                                             -Echo PER Delay: 20 ms 

          -Reverb Direct: +0%                                                             -Reverb Time: 2625 ms 

         -Reverb HPF: để lớn hơn 100Hz                                         -Reverb LPF: để nhỏ hơn 11000Hz 
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       EQ Reverb 

 Công đoạn này giúp bạn loại bỏ những âm thanh không mong muốn trong quá trình tạo ra 
Reverb. Thông thường, bạn nên sử dụng Lowpass Filter và Highpass Filter để giúp âm thanh bớt đục và 
rõ ràng hơn, mượt mà hơn. Ngoài ra nó còn giúp bạn bỏ đi các âm thanh reverb đưới 200Hz và trên 
12kHz để phù hợp với nguồn âm và bản mix. 

                                       

 

Tuy Reverb mang lại nhiều lợi ích nhưng không nên quá lạm dụng, nếu sử dụng quá nhiều, nó sẽ khiến 
âm thanh “bị đục”, trở nên lộn xộn, hỗn độn. Thêm một chút âm vang vào đúng thời điểm chính là cách 
tốt nhất đảm bảo rằng bản phối của bạn trở nên hoàn hảo. 

      Lời khuyên: 

 Lọc bỏ các tần số cao giúp Reverb hòa quyện hơn, ít thay đổi âm sắc nhạc cụ hơn và “giấu” Reverb tốt 
 hơn. Lọc bỏ các tần số thấp giúp Reverb bớt đục, phần trầm của nhạc cụ nghe chắc hơn trong khi không 
 gian Reverb tạo ra vẫn được đảm bảo. 

Khi sử dụng Reverb dưới dạng Send Effect, bạn nên để 100% Wet (chỉ bao gồm phần tín hiệu tạo ra bởi 
Reverb) và điều chỉnh lượng Reverb cần thiết qua thông số Send Level trên track nhạc cụ để tránh ảnh 
hưởng đến âm lượng của track này. 

Hiệu ứng Reverb rất… lừa tình. Nó khiến bạn ngay lập tức cảm thấy âm thanh sống động hơn, “lung 
linh” hơn và “có vẻ” thật hơn. Nhưng đó không phải là lý do để chúng ta sử dụng Reverb trên tất cả các 
nhạc cụ! Hãy cân nhắc kỹ xem liệu thực sự việc sử dụng Reverb sẽ tốt hơn hay chỉ hủy hoại âm thanh 
của nhạc cụ mà thôi? Cùng 1 dòng nhạc, trong cùng 1 bài, thậm chí trên cùng 1 nhạc cụ, đôi khi có lúc 
chúng ta nên dùng, có lúc không. 

Bạn đừng nghĩ chế độ Reverb Hall hay Concert sẽ làm giọng hát nghe “lớn”, “bao la” hơn. Chế độ Room 
hay Plate dư sức tạo ra không gian đủ lớn cho nhiều bản mix thông thường mà không gây ra nhiều “tác 
dụng phụ” như Hall. Chế độ Hall nghe phù hợp với giọng hát của 1 ca khúc nhạc nhẹ nhưng nghe thật 
kinh tởm với 1 giọng thuyết minh trên đài phát thanh. 

 Nếu để reverb quá to, thay vì giúp nhạc cụ hòa quyện vào bản mix hay làm nó sống động hơn, bạn chỉ 
 làm đục bản mix, làm nhòe / biến đổi âm thanh nhạc cụ và khiến nó như thể đang phát ra từ một 
 không gian tách biệt nào đó! Nếu để quá nhỏ, bạn sẽ hầu như không nghe thấy Reverb của nhạc cụ 
 khi có thêm nhiều nguồn âm thanh khác phát cùng. 

 



14  

 

              Vậy thế nào là vừa phải? Nghe thật là mù mờ! 

 Trong đa số các trường hợp, sự vừa phải được xác định bằng cách: điều chỉnh cường độ tín hiệu 
 reverb sao cho khi tắt reverb thì biết là thiếu và khi bật reverb thì không hoặc khó nhận ra 1 cách 
 rõ ràng. Hãy bật/tắt reverb liên tục trong quá trình điều chỉnh cho đến khi bạn đạt tới điểm “cực khoái”. 

           Căn cường độ Reverb trong bối cảnh bản Mix 

 Để có thể quyết định được chính xác cường độ phù hợp của Reverb, nhất thiết phải căn dựa trên bối 
 cảnh của bản mix. Khi có các nguồn âm thanh khác phát cùng, tương quan về cường độ âm thanh, âm 
 sắc của nhạc cụ bạn đang căn reverb sẽ thay đổi. Các nhạc cụ khác sẽ che lấp, làm mờ một phần âm 
 thanh reverb bạn vừa tạo ra bởi không chỉ vì chúng… kêu to hơn mà còn liên quan tới các nhóm tần số 
 trùng với reverb của bạn nữa. 

 Bởi vậy, việc đổ mồ hôi sôi máu mắt căn cường độ reverb khi solo track nhạc cụ đó là hết sức sai lầm! 
 Tùy theo số lượng nhạc cụ đang phát cùng, tùy theo ý đồ sáng tạo của ca khúc, tùy theo đó là phần 
 intro hay verse hay chorus, bạn hãy điều chỉnh cường độ reverb cho phù hợp với từng tình huống khác 
 nhau bằng chức năng Automation. 

       DELAYS: 
 

Các bạn thử tưởng tượng: Khi ai đó hét lên trên đỉnh đồi, người đó nghe thấy mình quay lại sau một lúc với 
âm lượng giảm. Hiện tượng này được gọi là “echo” hồi. Hiện tượng tương tự khi được tái tạo một cách nhân 
tạo trong phòng thu được gọi là Delay. 
 

Không giống như Reverb, thứ mà tạo ra nhiều phản 
xạ được coi là một khối âm thanh lớn, Độ trễ (Delay) 
được coi là sự lặp đi lặp lại riêng biệt của âm thanh. 
Quá trình xử lý cơ bản của Delay khá đơn giản. Âm 
thanh đi qua bộ xử lý, nơi lưu trữ nội dung trong bộ 
nhớ của nó, sau một khoảng chu kỳ thời gian trễ nhất 
định (Delay Time), âm thanh đã lưu trữ sẽ được lặp 
lại, được thêm vào âm thanh gốc trong khoảng thời 
gian trong khoảng thời gian được chỉ định bởi 
FeedBack (Độ phản hồi). 
Những âm thanh đã được lưu trữ này vẫn có thể được xử lí trước khi được tái tạo vòng 
lặp, quá trình xử lý này được thực hiện bởi bộ đơn vị điều chế (Modulation) tồn tại trong 
bộ xử lý. Chế độ này được sử dụng để thay đổi thời gian lặp thông qua các thông số Depth và 
Rate. Với đơn vị điều chế hoạt động (Modulation), bộ Delay có thể tạo ra các hiệu ứng Phaser, 
Chorus và Flanger, những hiệu ứng về cơ bản là các dạng trễ được tạo ra từ việc điều chỉnh lại 
các tín hiêu lặp lại (Trong mục Modulation).  
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 Các thông số chính của bộ Delay là: 

 Delay time: Là thời gian giữa tín hiệu gốc và tín hiệu Delay phát lại. Delay time tính bằng mili giây  (ms), nhưng 
trong phần mềm người ta thường quy định bởi tốc độ bài hát hay còn được biết đến với tên gọi là tempo 
(beat per second) và nốt nhạc để tính toán. 

 Feedback: Quy định số lần lặp lại, feedback nhỏ nhất là 1. 

 Modulation: Là nơi bạn có thể thay đổi mức độ của nốt nhạc được đánh ra, hiệu ứng này sẽ giúp bạn tạo ra 
hiệu ứng Delay dày, chúng được sử dụng để tạo ra tiếng đồng ca (chorus) khi âm thanh trực tiếp kết hợp với 
bản sao của nó. 

 Level: Mức điều khiển âm lượng của các lần lặp lại. 
 Unit Switch: Công tắc đơn vị xác định độ trễ dựa trên nhịp độ trong chế độ bước hay chế độ trễ thời gian. 
 Pan - Cân bằng: Điều khiển pan giúp tạo ra hiệu ứng trễ sang phải hoặc sang trái. 
 Dry/Wet (Khô/ướt): Điều chỉnh sự cân bằng giữa tín hiệu âm thanh nguồn (khô) và hiệu ứng trễ (ướt). 

     Có rất nhiều cách sử dụng khác nhau cho các hiệu Delay, trong đó được lựa chọn sử dụng nhiều hơn cả là: 

Slapback Delay: Là dạng Delay rất ngắn, thường chỉ là 1 lần Delay. Chúng được sử dụng chủ yếu trong nhạc 
guitar đồng quê, nhạc đỏ, nhạc vàng và nhạc blues. 
Doubling Delay: Ưu điểm lớn nhất là tăng gấp đôi giọng hát của người hát, thường được sử dụng cho những 
ai có giọng hát không cao và khỏe. 
Longer Delays: Kéo dài độ Delay của bài hát hoặc giọng ca sĩ, giúp ca sĩ hát mượt và hay hơn. 
Ping - pong Delay: Thường được sử dụng trong hệ thống âm thanh hội trường hay âm thanh nhà xưởng bởi 
đặc tính phù hợp với không gian rộng. Delay được set 2 kênh trái phải trong một lần lặp lại với Delay time 
khác nhau cho mỗi kênh, đem tới cảm giác chạy từ phải sang trái hoặc từ trái sang phải. 

Một vài mẹo khi bạn làm việc với Delay 

 Thời gian trễ dưới 50 mili giây sẽ tạo ra hiệu ứng âm thanh xung quanh (Surround effect). 

 Nếu bạn muốn sử dụng hiệu ứng Delay sáng tạo hơn, hãy thử hiệu ứng Dub Delay để tự động hóa 
thời gian Delay. Điều này sẽ tự động giới thiệu cho bạn các hiệu ứng chuyển độ cao Delay rất đặt 
biệt. 

 Các cài đặt trước sẽ là một điểm khởi đầu tuyệt vời cho tâm trí sáng tạo của bạn. Sử dụng chúng! 

 Sử dụng Delay khoảng 12ms và xoay cả tín hiệu khô và ướt cứng trái và cứng phải để tạo hiệu ứng 
âm thanh nổi. 

 Nếu bản phối của bạn nghe có vẻ tối vì sử dụng quá nhiều tiếng reverb, bạn có thể thử tăng thêm 1 
chút Delay time. 

 Khi mix vocal hoặc nhạc cụ solo trong các bản Ballad, các bạn chỉ cần sử dụng khôn khéo Pre-Delay 
để đẩy chúng về sâu hơn trong bản mix mà không cần dùng nhiều Reverb, dễ làm hỏng bản mix. 

• Trừ khi bạn muốn thiết kế các không gian siêu thực, Pre-Delay nên thiết lập trong khoảng an toàn là 
20ms – 200ms (ms = mili giây = 1/1000 giây) 



16  

      

     BỘ TĂNG CHI TIẾT ÂM THANH - HARMONIC DRIVERS 

  

Ngày nay việc sử dụng các bộ mô phỏng khuếch đại âm thanh (Amp) và các phần mềm (Plug-in) 
là rất phổ biến. Các loại bộ xử lý này sử dụng cái mà chúng ta gọi là kích thích điều hòa. Chúng 
ta có thể ghi âm lại một đoạn âm thanh Guitar sạch và sau đó xử lí hoàn toàn trong quá trình 
mix, sau đó chọn 1 bộ khuếch đại ảo (Amplier), 1 loại loa, loại mic để sử dụng trong bản ghi, vv. 
Tất cả quá trình này xác định âm sắc của tín hiệu âm thanh, nghĩa là, nó sẽ làm thay đổi các đặc 
tính và mối quan hệ qua lại giữa các tần số cơ bản và điều hòa lại tín hiệu của âm thanh. Chúng 
ta không chỉ có thể sử dụng các công cụ này trong trường hợp muốn xử lý hoàn toàn âm thanh 
Guitar đã ghi một cách Auto, mà còn có thể bổ sung thêm màu sắc, tạo ra độ nhiễu hài hòa và 
rất nhiều những hiệu ứng thú vị khác bằng cách xử dụng các Bộ Kích Thích Điều Hòa Âm Thanh 
này. Có rất nhiều công cụ như vậy có sẵn trên thị trường, nhưng có thể kể một số như: 

 

 

 
       
      NLS Waves: Analog sound table simulators               Waves Vitamin: multiband harmonic exciter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Guitar Rig                          Amplitube 
     (Simulators for guitar and bass amplifiers)                  
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       Kramer Tape                                                                              UAD Studer 
       (Simulators for magnetic tape recorders) 

 
 

                                         
 
                                       PSA Sansamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                           UAD Thermionic Culture Vulture 
 
                                                                             (Distortion units) 
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BỘ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN - IMAGE MANIPULATOR (MID/SIDE) 

 
Mono: hay còn gọi là âm thanh phát ra từ một nguồn duy nhất. Bởi vậy, khi Mono phát ra người nghe 
              thường sẽ cảm nhận được âm thanh mình đang nghe đang được phát từ một tụ điểm trong 
              không gian. 
Stereo:  Stereo (hoặc có thể gọi là Stereophonic) là loại âm thanh được sử dụng phổ biến từ CD,  
              chương trình radio đến ngành điện ảnh, phim truyền hình và thậm chí là download nhạc trực tuyến. 
              Khái niệm của Stereo được hiểu đó là âm thanh sẽ được sản sinh ra từ hai hoặc nhiều nguồn âm 
              và chúng hoạt động đồng thời với nhau. Những loại âm thanh này sẽ góp phần tái hiện sống động 
              và chân thực nhất với những gì mà người nghe muốn hướng tới. 

                                                          

Mid / side là một kỹ thuật xử lý tín hiệu cho phép 
chúng ta xử lý âm thanh Stereo (2.1) theo một cách 
khác. Trong Mid/Side (hay M/S), chúng ta có thể 
hoàn toàn xử lý âm thanh theo pha (là thứ âm thanh 
phát ra cùng lúc ở cả 2 loa, thứ âm thanh phát ra ở 
trung tâm của không gian Stereo). 
Âm thanh đơn pha (là âm thanh chỉ phát ra ở 2 bên 
tai, khi chế độ Pan mở) – sẽ còn nhiều chi tiết nữa về 
(M/S) trong phần Mastering bên dưới. Bộ quản lý    

không gian này cho phép chúng ta thực hiện các thao tác như, Ví dụ, mở rộng không gian kép (Stereo) 
khi ghi cùng lúc ở 2 kênh (Channel) thậm chí chuyển âm thanh không gian kép (Stereo) thành âm 
thanh không gian đơn (Mono). Chúng ta cũng có thể tạo ra không gian kép giả, tạo ra cảm giác sâu 
(Depth) và rộng (Openess) trong phần âm thanh gốc được ghi ở Không gian đơn (Mono). 
 

Có rất nhiều bộ hộp công cụ khác nhau trên thị trường cho loại hình xử lý âm thanh này trong Mixing 

chẳng hạn như: 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Waves S1 Stereo Imager                                                Waves PS22 Mono to Stereo Enhancer 

       

 

 

   
                                                                                                        
               

    UAD Precision K-Stereo Ambience Recovery 
 
 
          Izotope Ozone 
 
         (Cho phép mở không gian Stereo, cân bằng và nén ở chế độ (Mid/Side). 
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BỘ GIẢM TIẾNG ỒN - NOISE REDUCERS  

Sự thành công của việc sản xuất phụ thuộc vào Mixing, nhưng chúng ta không được quên rằng 
công việc chỉnh sửa (Editing) trước khi Mix rất quan trọng. Và khi chúng ta cắt ghép chỉnh sửa âm 
thanh, điều chỉnh hiệu suất, chọn ra những tín hiệu âm thanh tốt nhất, Cân bằng cao độ (Tuning), 
v.v, chúng ta rồi sẽ gặp các tình huống mà những tín hiệu cần phải được xử lý. Các âm thanh “Air 
punch” (tiếng tác động của khí) trong khi thu âm với Dynamic Micro, tiếng lách cách (Clicking 
sounds), tiếng ồn không mong muốn, tiếng ồn của cáp hoặc tiếng vo ve (hum) v.v, những tiếng 
động có thể và nên được làm sạch trong quá trình sản xuất.Có rất nhiều bộ công cụ “phục hồi” 
âm thanh sẵn có trên thị trường từ các thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trong nhất 
là hiểu các loại xử lý và chức năng của chúng. Ngày nay, nhiều người sử dụng các công cụ này 
hoàn toàn sai lầm và chúng ta cần phải hiều được chúng khi nào nên sử dụng, sử dụng cái gì và 
cách sử dụng: 

 
• De-clicker: Công cụ được sử dụng để loại bỏ những tiếng lách cách, tiếng nhấp chuột, tiếng 

lụp bụp gây ra bởi xung điện, những tiếng nổ tách khi chỉnh sửa editing không chính xác 
(chưa Fades hay Crossfades), tiếng nhóp nhép (Crackling) v.v, 

• De-clipper: Công cụ được sử dụng để hoàn tác (undo) những sóng Wave được phát hiện bị 
bể (Digital Clip) chủ yếu xuất hiện khi âm thanh đã được ghi với nhiều mức Gain trong bộ 
Preamplifier hay nó chỉ đơn giản là có một hoặc nhiều điểm tăng quá mức so với hiệu suất, 
vượt quá giới hạn biên độ (0 dBFS) của hệ thống ghi âm. Nó là một công cụ dựa trên việc sử 
dụng Bộ mở rộng lên trên (Upward Expansion)  

• De-crackler: Dùng để loại bỏ tiếng rè, nhóp nhép (crackles) có trong bản ghi; 
• De-noiser: Công cụ giúp giảm tiếng ồn liên tục trong tệp âm thanh, chẳng hạn như tiếng ồn 

từ băng cassette, tiếng ồn từ bộ khuếch đại guitar, v.v.; 
• Hum Removal: Loại bỏ tiếng um. Công cụ này về cơ bản là một bộ cân bằng cụ thể giúp loại 

bỏ tiếng um gây ra bởi sự chập trong mạng điện, tạo ra cái gọi là "Hum" trong âm thanh (rất 
phổ biến trong guitar và các nhạc cụ dễ bị nhiễu điện); 
 

Chúng ta phải sử dụng rất cẩn thận bất kỳ một công cụ giảm tiếng ồn nào trong số này, vì chúng 
để lại độ nhiễu trong âm thanh khi sử dụng không đúng cách. Chúng là các biện pháp khắc phục 
khi chúng ta gặp sự cố về âm thanh mà không thể ghi âm lại, chỉnh sửa hoặc sử dụng biện pháp 
khác. Luôn ưu tiên sử dụng âm thanh tự nhiên có tạp âm hơn là âm thanh sạch nhưng được xử 
lý cực tốt. 
 

 

 
                                         iZotope RX  Advance  Audio Editor 
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GIỚI THIỆU  

Mastering thường được coi là một loại hình kỹ thuật bí ẩn. Và những hướng dẫn này nhằm mục 
đích làm sáng tỏ sự bí ẩn đó – không chỉ giải thích Mastering là gì, mà còn phác thảo cách người 
ta có thể đạt được những mục tiêu chính của bất kỳ kỹ sư thành thạo nào. Và mục tiêu chính đó 
là gì? Thật đơn giản: là để chỉnh sửa ra được một bản ghi trước khi đưa ra phân phối và đảm bảo 
tín hiệu âm thanh ít nhất là tốt (Nếu không thể tốt hơn) khi phát ra trên các thiết bị. 
 
Bạn vừa mới hoàn thành xong phần Mixing, những gì mà bạn cho là một bản thu âm khá hay. 
Những nhạc cụ được chơi rất hay, bản thu của ca sĩ sạch, và kỹ thuật mix cũng tốt. Mastering là 
một quá trình được rèn luyện và có thể sẽ đưa bản Ghi của các bạn lên một đẳng cấp mới. Những 
gì mà Mastering không nên làm chủ hoàn toàn đó là tái tạo lại những âm thanh của bản ghi âm. 
Mastering không thể thay thế cho việc Mixing hay việc sắp xếp (Arranging). Bản ghi nghe “Đầy 
đặn” (Loud) là kết quả của các quá trình Mixing tốt, sắp xếp tốt, sáng tác tốt và Mastering tốt. 
Chúng sẽ làm âm thanh nghe hay và dầy hơn (Nếu như âm thanh đầy đặn là điều mà bạn đang 
hướng tới) ngay từ đầu chứ không phải chỉ khi kết thúc. Một khi mà bạn đã tiến đến bước cuối 
cùng của mixing với thứ gì đó thể hiện kết quả của sự nỗ lực hết mình của bạn, thứ âm thanh 
làm bạn tự hào, thì đây sẽ là lúc để chúng ta đào sâu hơn và xem thử rằng bạn có thể kiểm soát 
thêm được bao nhiêu để đạt được đúng thứ âm thanh mà bạn đang tưởng tượng trong đầu.   
 
Cuối cùng, sẽ không có câu trả lời nào là đúng nhất, không có câu trả lời nào là sai, và cũng không 
có một nguyên tắc hay điều luật nào là cụ thể nhất. Tuy nhiên, có một số nguyên tắc phổ biến 
để làm chủ âm thanh cũng như làm chủ khâu Mastering đáng để bạn suy nghĩ và thử nghiệm. 

       MASTERING LÀ GÌ? 

 
Mặc dù có rất nhiều định nghĩa về “Mastering” là gì, nhưng với mục đích của bài hướng dẫn này, 
chúng tôi xem “Mastering” như một quá trình lấy lại chất lượng của bản Mix và chuẩn bị xuất ra 
để đem đi phân phối. Nói chung, điều này bao gồm các bước và mục tiêu đạt được sau. 

Tăng chất lượng chi tiết cho âm thanh tổng thể của bản ghi 

Mục đích của bước làm việc này là để tạo ra một bản Mix hay (thường là ở dạng Stereo file) và 
tiến hành các bước hoàn thiện nó. Điều này liên quan đến việc điều chỉnh lại âm lượng và những 
điều chỉnh tổng hợp làm cho bản nhạc nghe “ngọt” hơn. Hay đó là sự khác biệt giữa một bản 
Mix thông thường và một bản Mix Master chuyên nghiệp. Quá trình này, rất cần thiết, và liên 
quan đến việc thêm vào đó một vào yếu tố vd như EQ tổng, Compression, Limiting, v.v, Quá 
trình này thường được gọi là “Premaserting”.  

Đảm bảo tính nhất quán của các bài hát trong một Album 

Chúng ta cũng cần phải em xét cách các bài hát riêng lẻ của một Album hoạt động cùng nhau khi 
được phát lần lượt. Các âm thanh đó có nhất quán không, âm lượng có đều nhau không? Và 
Album có màu sắc chung không, hay ít nhất là khi phát toàn bộ, người nghe không cần phải điều 
chỉnh âm lượng? 

Quá trình này thường bao hàm luôn cả các bước trước, để đánh giá cũng như bổ sung lại một 
lần nữa về cách các bản nhạc riêng lẻ phát ra theo trình tự và trong mối liên hệ của các track với 
nhau. Nó không đơn giản là bạn tạo một Preset và sử dụng nó cho tất cả các Track để chúng đạt 
độ nhất quán.  
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Thay vào đó, mục tiêu là điều hòa lại sự khác biệt giữa các tracks để chúng ổn định màu sắc riêng 
và cũng cùng có chung màu sắc, điều này còn có nghĩa là chúng ta phải hiệu chỉnh từng track 
nhạc riêng và đưa chúng về độ nhất quán gần nhất. 

Chuẩn bị cho việc đưa lên kệ để phân phối   
Bước cuối cùng này thường bao gồm việc chuẩn bị cho bài hát hoặc một chuỗi các bài hát cho 
khán giả Dowload, Xuất bản, sao chép, hay nhân bản. Bước làm này hoàn toàn phụ thuộc vào định 
dạng phân phối dự kiến (Format of file). Trong trường hợp in đĩa CD hay phát trực tuyến, chúng 
ta nên chuyển định dạng về 16bit/44.1 KHz Audio bằng nhiều cách (Resampling/dithering/setting 
track INDEX/track gap, v.v..). Đối với các kênh phân phối trên Web, bạn nên điều chỉnh lại các mức 
chất lượng và chuyển chúng về định dang AAC, MP3, WAV, AIFF hoặc những định dạng có độ phân 
giải cao để giữ cho âm thanh được chi tiết nhất.  

 

MASTERING CƠ BẢN 

Khi Master, thường chúng ta sẽ làm việc cùng với những bộ xử lí có giới hạn. Compressors, 
Limiters, Expanders chúng thường được dùng để điều chỉnh. Để điều chỉnh lại độ động của các 
tần số hay các nhạc cụ (chẳng hạn như kiểm soát âm trầm hay giảm es cho vocal (De-esser)), có 
thể chúng ta sẽ cần tới những bộ xử lý đa băng tần (Multiband Dynamic Processor). Những bộ 
nén một băng tần (Single-band compressor) chỉ áp dụng để điều hòa và thay đổi toàn bộ dải tần 
số của bản mix.  

• EQ - Equalizers: Được sử dụng để định hình lại độ cân bằng của âm sắc. 
• Stereo Imaging: Có thể điều chỉnh độ rộng của cảm nhận và không gian của trường âm thanh. 
• Harmonic Exciters: Có thể thêm một chút dể bản mix trở nên “lấp lánh” 
• Limiters/Maximizers:  có thể tăng âm lượng tổng thể của âm thanh và giới hạn các đỉnh 

vỡ của sóng. 
• Dither: cung cấp khả năng chuyển đổi các bản ghi có định dạng cao hơn (vd 24bit hoặc 32bit) 

thành định dạng bit thấp hơn (16bit) trong khi duy trì giải động âm thanh và giảm thiểu biến 
dạng lượng tử hóa, hay nói đơn giản là để khi xuất ra ngoài, Track ko bị sai số so với DAW. 

• Ngoài ra, bạn cũng có thể thấy các ứng dụng khác như Tape Effect, Saturation Effect, xử lý Stereo 
Image, Clipper, Exciter, Reverb… 

 
      Thứ tự, chủng loại các thiết bị tham gia vào khâu mastering thường không cố định, tùy thuộc vào   
 chất lượng bản mix, yêu cầu của khách hàng. Đôi khi bạn chỉ cần 2, đôi khi bạn cần 5-6 thiết bị. 
 Miễn sao bạn ra được bản master có chất lượng tốt, phù hợp với kỳ vọng của khách hàng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tapchimix.com/cach-su-dung-reverb-co-ban/
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Chúng ta có thể làm master ngay trong project mixing hoặc làm master trong project mới riêng đều được.  

Mỗi người một cách riêng. Cá nhân tôi thì thường tôi sẽ Mastering trong Project Mới chứ không master chúng 
với project Mixing, vì sao á?  

1. Gián tiếp Cải thiện Chất lượng bản Mix 

Tạo project mới để Mastering khiến bạn phải mixing cẩn thận hơn. Việc quay đi quay lại giữa 2 project mixing 
và mastering để sửa các vấn đề của bản mix phát hiện ra trong quá trình mastering sẽ tốn nhiều thời gian, dẫn 
tới… stress. Do đó, bạn bị “ép” phải mix tới khi nào không còn gì lăn tăn nữa trước khi xuất file. 

                                                 
Audio Mastering Session nên làm riêng biệt với Mixing Session 

2. Độ trễ, độ ổn định của Session 

Các effect chuyên dụng cho Mastering thường tốn CPU, do đó, bạn sẽ khó có thể sử dụng các effect này trong 
mixing session với độ trễ thấp mà không bị giật, drop out. Trừ khi máy tính của bạn cực khỏe. 

3. Không lo lắng về Recall 

Việc tách 2 project mixing và mastering sẽ khiến bạn bắt buộc phải xuất file mixdown, do đó, khi bạn cần 
remaster (làm bản master mới) hoặc gửi đi làm master nơi khác, bạn luôn có sẵn file mixdown bên ngoài.       
Điều này cũng tránh hiện tượng lúc cần mở lại project để làm master lại, có một số plugin không mở được do 
bạn remove, update… khiến bản final mix của bạn không nghe giống lúc trước. 

4. Có thể setup project mastering phức tạp 

Bạn có thể setup các cách thức đấu nối phức tạp nhằm xử lý song song hoặc so sánh dễ dàng hơn trong 
mastering session. 

5. Mastering Album 

Khi làm mastering cho album, âm thanh của các bài đơn lẻ cần có độ nhất quán với các bài khác. Do đó, các 
effect làm mastering hoặc cách thiết lập cho một bài thường có tính tương đồng với các bài khác. Bạn có thể dễ 
dàng sử dụng chung một chuỗi Effect khởi điểm cho tất cả các bài trong album mà không cần phải chia ra các 
session độc lập. Khi cần thay đổi bất cứ thứ gì (ví dụ: tăng/giảm âm lượng, làm sáng/tối tổng thể cả album…) 
cũng tiện hơn nhiều. 

Còn nhiều lý do nhỏ nhặt khác tuy nhiên mình thấy 5 lý do trên cũng đủ thuyết phục mình hạn chế cơn lười và 
setup một mastering session độc lập. 

http://www.tapchimix.com/wp-content/uploads/2017/09/audio-mastering-basic.jpg
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EQ – EQUALISERS 

Có rất nhiều loại bộ cân bằng tần số (EQ) và tất cả chúng nhằm mục đích tăng hoặc giảm các dải 
tần số xác định cụ thể. EQ thường tạo thành từ nhiều dải (Bands). 1 dải của EQ là một bộ lọc đơn 
lẻ. Bằng cách kết hợp các dải, bạn có thể cân bằng và tạo ra gần như là vô hạn các hình dạng dải 
tần. Tham số của bộ cân bằng (EQ) cho phép chúng ta kiểm soát từng tần số của dải tần. Nó cho 
phép chúng ta kiểm soát đọc lập ba biến số - biên độ (amplitude), tần số trung tâm (center 
frequency), và bang thông (bandwidth). Ba biến số này tạo nên độ cân bằng 1 điểm (bell) hay 
đỉnh sóng (peak. 

Hình ảnh bên dưới cho ta thấy màn hình của bộ cân bằng tần số EQ Eight của Ableton Live, các 
tham số của hầu hết các loại EQ gần như là giống nhau, có 8 hộp số đại diện cho 8 giải cân bằng. 

 

 
 

 
       Dưới đây là Pro-Q equalizer của Fabfilter.  

 

 
 

 
      MID/SIDE Equalization: Là gì và khi nào nên sử dụng? 

 
 Quá trình xử lí Mid/Side EQ sẽ trở nên rất hữu ích khi Mastering.Một trong những tình huống khác để sử dụng 
đến nó nữa đó là khi cân bằng những track nhạc cụ phức tạp sau khi được xả từ chi tiết về thành 1 track tổng. 
Chẳng hạn như bộ Gõ, Trống, Khi không có khả năng tách các phần khác nhau thành riêng lẻ. 
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3 ví dụ sử dụng: 

1. Tăng chi tiết cho một số phần tử so với những phần tử khác có cùng tần số  
Giả sử trong bài hát của bạn, giọng hát quá mờ so với bản phối 
Bạn có thể sử dụng EQ thông thường để tăng dải tần bị mờ, thế nhưng điều này có thể cũng sẽ tác 
Động đến những phần tử âm thanh hay nhạc cụ khác có cùng tần số đó mà bạn không muốn tác động. 

Khi đó ta sử dụng chế độ (M/S) EQ để xử lý, khi âm thanh giọng hát được phân tầng và hướng về trung 
tâm, ta dùng EQ để tăng phần Mide và không tác động đến phần Side, như vậy, những phần tử có cùng 
tần số như Synth, Bộ gõ, sẽ không bị ảnh hưởng mà giọng hát đã được lấy lại chi tiết và nổi lên trên. 
 
                                         

                                                   
 
 

2. Làm sáng đầu trên cùng của dải tần 
Một ứng dụng khá phổ biến mà có thể bạn cũng đang tìm kiếm đó là tạo cho không gian của bản nhạc 
một khoảng cách rộng hơn để chúng nghe thoải mái hơn.  
Sử dụng M/S EQ để boost phần Side của những tần số cao (High frequencies) với bộ lọc High Shelf cùng 
một lúc đồng thời cắt phần Mids. 
Tại sao chúng ta lại cắt bớt phần Mids cùng lúc tăng phần Sides với cùng cường độ? Điều này giúp duy trì 
sự cân bằng cho bản nhạc. Từ đó, Không gian Side được mở rộng và không gian của âm thanh Stereo đã 
được tác động một cách hiệu quả và làm sáng đầu trên cùng của bản mix. 
  

                                                   
 

3. Tạo độ sâu cho bản mix ở tầng Trung Trầm (Low Mids) 

Đây là cách để tăng cảm giác cho không gian của bản Mix với 2 bước:  

 Đầu tiên, dùng bộ lọc Low Cut để cắt toàn bộ phần Side của dải tần số thấp (Low FreQ). Việc đưa 
phần low về Mono sẽ giúp loại bỏ Muddiness (Nhòe do qua nhiều tần số thấp) và làm cho âm 
thanh cân bằng hơn. 

 Tiếp theo, Boost nhẹ phần Side của cùng Low-mid lên, việc làm này sẽ giúp tăng chi tiết của âm 
thanh Stereo, từ tăng chiều sâu cho không gian của bản nhạc. 

 
 
 

 
 
 

B1:  B2: 
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          CƯỜNG ĐỘ - DYNAMICS 

 
Mastering cường độ âm thanh của bài nhạc bằng các hộp công cụ Comperssor, Limiters, và 
Expander có lẽ là một bước thách thức nhất của quy trình Mix, nhưng cũng là bước có thể 
tạo ra sự khác biệt nhất. Dành thời gian để hiểu quá trình xử lý Dynamic này có thể sẽ dẫn 
đến những kết quả xứng đáng. 

Có một số điều khiến cho việc Master 

Dynamics trở nên khó khăn: Những hiệu 

ứng là vi tế, kể cả khi mix đúng. Nó 

không phải là những cảm giác dễ nhận 

biết, giống như Flanger hay Reverb, 

nhưng nó vẫn sẽ làm thay đổi âm sắc 

của bản mix. Compressor sẽ giúp loại bỏ 

(Dynamic Range) và thứ mà bạn nghe sẽ có cảm giác thiếu đi một cái gì đó. 

Bộ Compressor không nhất thiết lúc nào cũng phải hoạt động. Vì nó tác động Dynamics trong 

âm thanh, nên bạn sẽ không thể nghe rõ sự thay đổi. Biểu đồ mức độ (histograms) và kim 

đồng hồ có thể trở nên vô giá để tham khảo mức độ tác động khi quá trình Nén diễn ra. Các 

bộ Comp khác nhau cho ra nhưng kết quả và chất lượng khác nhau. Mặc dù khái niệm này 

khá đơn giản – hạn chế được âm lượng khi nó vượt qua ngưỡng (Threshold)- nhưng chính 

những thiết kế và những thông số của từng bộ sẽ cho ra kết quả chất lượng khác nhau. Tuy 

nhiên, việc áp dụng bộ Comp đúng sẽ làm mịn các đỉnh sóng và căng những vùng trũng trong 

vùng sóng và làm cho âm thanh nghe được đầy hơn, mượt hơn (Nếu đó là những gì bạn 

muốn). 

 

              Đây là bốn loại Comp khác nhau dùng để làm việc trong khâu Mastering: 

 

   Vari-MU (or Variable Mu or valvulador or Tube Compressors) 

 
  Được biết đến nhiều nhất là Fairchild, từ những năm 50. Vari-MU không 
 phải là một bộ nén nhanh, nhưng nó bổ sung thêm màu sắc vào cho âm 
 thanh, hay nói cách khác chúng điều hòa âm sắc, thêm vào một dạng 
 Saturation tinh tế. 
  
 
 
 

OPTO: 

     Nó được gọi là máy nén quang học. Máy nén tiêu biểu nhất là 
 Teletronix LA-2A. Máy nén nổi tiếng này đã được mô phỏng lại như 
 trong bộ Waves CLA-2A (như hình bên). 
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VCA: 
VCAs là máy Nén hiện đại hơn. Có lẽ ví dụ nổi 
tiếng nhất là bộ DBX 160 và SSL Buss 
Compressor, được mô phỏng bởi Cytomic, nếu 
bàn xài Ableton, thì chúng ta đang nói về bộ 
Glue Compressor. 
 
 
 
 
 
 
 
(DBX 160) 
VCAs là máy nén phần lớn các chi tiết, nhanh và rõ ràng 
(sạch), nó có khả năng kiểm soát Attack và Release tốt. 

 

 

 

FET:  
Công nghệ nén FET cho phép tốc độ nhanh cực đại. Ngoài ra, chúng còn thêm màu vào cho âm thanh. 
Chúng là những máy nén rất hiệu quả. Nổi tiếng nhất trong danh múc này là Universal Audio’s 1176. 
Đây là bộ Comp được sử dụng nhiều nhất trong khâu Mixing và Mastering trong các album vĩ đại trong 
lịch sử, bao gồm cả ngôi sao Michael Jackson. 
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BỘ KIỂM SOÁT ÂM LƯỢNG TỐI TA - LOUDNESS MAXIMIZER (Limiting) 

  
Việc sử dụng các công cụ như Brainworx bx Limiter để giới hạn sóng không chỉ làm cho bản ghi 
to hơn, Việc sử dụng hợp lý bộ Limiter cũng có thể nâng cao giá trị của chi tiết từng tín hiện của 
âm thanh trong Track. 

 
 
 
       

 
 
Hầu hết các trình chỉnh sửa âm thanh đều có chức năng Normalize (Chuẩn hóa). Chức năng Normalize này sẽ phân tích 
toàn bộ bản mix và tìm những điểm đỉnh cao nhất và điều chỉnh mức Gain của toàn bộ bản mix sao cho đỉnh cao nhất trong 
bản mix là ở 0 dBFS (đỉnh cắt) hoặc một mức được chỉ định . Phần còn lại của bài sau đó sẽ được tự điều chỉnh về bằng 
cùng một âm lượng. Nguyên tắc đằng sau bộ Limiter là bạn có thể giới hạn các đỉnh tại 1 ngưỡng sau đó nâng các phần còn 
lại của bản mix. Các sóng sẽ được căng lên không vượt qua các đỉnh đó, vì vậy không có sự Overload vì không có phần tử 
nào vượt quá 0 dBFS. 
 
Top 6 free Limiter:  
 
1. Newfangled Audio Elevate của Eventide                                          2. BUTE Limiter 2 Stereo của Signum Audio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.FabFilter Pro- L2                                                                                    4. Softube Weiss  
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5.Brainworx bx limiter                                                                      6. TDR Limiter 6 GE 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ GIẢ LẬP KHÔNG GIAN STEREO - STEREO IMAGING 

  
Hầu hết các cách định nghĩa về nền tảng nhạc Pop/Rock đều có những điểm chung sau: 

Thành phần âm thanh quan trong nhất là Trống và Vocals. Vì vậy, tiếng Kick, Snare, Lead vocal 
tracks thường sẽ được Pan vào chính giữa (Center). Khi bạn sử dụng bộ mở rộng không gian 
Stereo, Bạn thường sẽ làm những thành phần âm thanh khác nổi lên. Một chút trong số đó có 
thể giúp ích, nhưng chỉ là một chút thôi. 

Các vấn đề khác của bộ giả lập này liên quan đến mối quan hệ của các pha âm thanh và độ trung 
thực của âm thanh nói chung. Vì vậy nếu bạn sử dụng, hãy lắng nghe thật kĩ để đảm bảo rằng 
chất lượng của “trái tim” của bản Ghi âm không bị giảm đi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  

 

 

BỘ ĐO CƯỜNG ĐỘ - METERS 

 
Plugin đo cường độ : Là plugin cho chúng ta thấy một số khía cạnh của tín hiệu âm thanh một cách trực quan. Từ 

khóa trong định nghĩa này là trực quan. Plugin đo cường là công cụ cho phép mắt chúng ta nhìn thấy những gì tai 

chúng ta đang nghe. Bằng cách sử dụng các plugin đo cường độ, chúng ta có thể sử dụng đôi mắt để giúp đôi tai của 

mình đưa ra các quyết định hỗn hợp. 

 

Dưới đây là ba thông số của bộ Đo Meter và cách thức chúng hoạt động trong Mastering: 

 

Level Meters: 

Level Meter là bộ đo quen thuộc và phổ biến nhất. Chúng thường sẽ hiển thị mức âm lượng đỉnh (Peak Level), (Tín 

hiệu của âm lượng sẽ nhảy liên tục qua thời gian) và RMS hay tín hiệu “trung bình” (Averrage Level), (mức tín hiệu 

được tính trung bình trong một khoảng thời gian ngắn). Cả hai loại thông tin đều quan trọng nhưng là vì những lí do 

khác nhau. 

 

Âm lượng đỉnh (Peak Level) cho chúng ta thấy được mức độ của tín hiệu nào sắp bị rè. Nó cũng là một cách giúp 

chúng ta hiểu được liệu chúng ta còn bất kỳ khoảng trống nào để căng tín hiệu lên mà không cần thay đổi điều gì 

khác và giữ mức độ tín hiệu đó ở dưới mức Rè. 

 

Mức RMS cung cấp cho chúng ta thông tin liên quan đến nhận thức của chúng ta về 

Âm lượng (Volume). Bộ não của chúng ta xử lý thông tin trong một khoảng thời gian 

ngắn để đánh giá mức độ ồn ào của một thứ gì đó trong môi trường  và mức RMS là 

một cách để cố gắng đưa ra phản hồi về điều đó. Tuy nhiên, RMS không liên quan 

trực tiếp đến nhận thức theo nghĩa là nó không tính đến Frequency và  sự cân bằng. 

 
 
 

 
MASTERING MASTERCLASS 
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Mối quan hệ giữa mức đỉnh (Peak Level) và mức RMS level The relationship between Peak level and RMS 

sẽ rất khác nhau phụ thuộc vào cường đồ (Dynamic) của bản mix và thể loại âm nhạc. Điều này khiến cho 

nó khó có thể khái quát quá nhiều. Dù sao, người ta cũng đã đưa ra một vào con số nơi mà RMS level nên 

đặt dưỡi ngưỡng 0 dBFS: 

• Electronica: -8 to -12 
• Pop/RnB: -10 to -14 
• Rock: -12 to -16 
• Acoustic idioms (Jazz, Classical, folk music related): -14 to -20 

 

Quang phổ - Spectrograms: 

Mặc dù không chính xác là một bộ đo, nhưng Bộ dụng cụ quang phổ sẽ lập một bản đồ các mức 
độ hay năng lượng âm thanh thông qua một bản phổ. Nó là một công cụ hữu hiệu giúp chúng 
ta nhìn thấy được thực tế những gì mà chúng ta đang nghe, hay ở mức độ nào đó, những gì mà 
chúng ta không nghe được - đặc biệt là ở các vùng gần âm bass và vùng gần 20 kHz. Quang phổ 
rất tốt để giúp bạn nhanh chóng chẩn đoán tần số sự cố hoặc điều chỉnh tần số. 
Ví dụ: Khi một bản nhạc có vấn đề với âm Sibilance (âm thanh mà giọng “S” tạo ra), nó thường 
hiển thị khá dễ dàng trên một biểu đồ quang phổ. Điều đó giúp bạn dễ dàng tập trung EQ hoặc 
De-eser vấn đề  
Sẽ rất hữu ích nếu bạn có một chương trình quang phổ chạy trong khi làm việc cùng bộ EQ để 
giúp bạn tập trung điều chỉnh đúng EQ của mình. Nó cũng hữu ích nếu bạn sử dụng một cái ở 
đầu và cuối track Master của bạn để theo dõi những gì đang xảy ra và bản Mix gốc của bạn đã 
được thay đổi như thế nào. 
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Vectorscope/Correlation/Stereo Image Metering 

  
Loại hình đo này có lẽ không được đánh giá cao, và theo một số cách, nó không có gì đáng ngạc nhiên. 
Khái niệm về sự tương thích đơn âm (Mono-compatibility) và chiều rộng của hình ảnh âm thanh Stereo, 
không phải lúc nào cũng được thảo luận thường xuyên khi mọi người bắt đầu tìm hiểu về kỹ thuật âm 
thanh hay Mastering. 
Khi chúng ta Mastering, chúng ta muốn chắc chắn rằng những nhạc cụ chính trong bản mix không bị mất 
đi khi nghe ở chế độ Mono. Máy đo tương quan (Correlation) sẽ cung cấp cho bạn những phản hồi trực 
quan nhất để bạn có thể chắc chắn rằng bản ghi của bạn có đang hướng về Mono hay không, và chắc 
chắn rằng nó sẽ không tốn khá nhiều thời gian để phân tích những thông tin của các pha âm thanh. Tại 
sao? 
 
Các tình huống như Vinyl cutting, Mã hóa Mp3, và phát sóng trên mặt đất (Radio và TV) chủ yếu 
dựa vào tín hiệu Mono có tỷ lệ tốt. Trong bất kỳ trường hợp nào trong số các trương hợp này, 
quá nhiều thông tin lệch pha sẽ gây ra cảm giác khó chịu khi nghe và trong một số trường hợp, 
thực sự sẽ khiến bản mix không sử dụng được. 
Với bất kỳ quy trình Mastering nào, những vấn đề với pha tốt nhất nên được xử lý ở phần Mixing. 
Nếu không thể, chúng ta có thể cố gắng giải quyết những vấn đề này bằng cách sử dựng Mid/Side 
hoặc bộ công cụ giả lập không gian Stereo.Trong trương hợp này, đồng hồ đo tương quan 
(Correlation) sẽ là một thước đo hữu ích để bạn có thể thực hiện các hiệu chỉnh một cách chính 
xác.  
  Nugen Audio Visualizer 

 

   ADPTR AUDIO Metric AB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.plugin-alliance.com/en/products/adptr_metricab.html


13  

Bảng thuật ngữ trong hệ thống âm thanh: 

Amp: Là đơn vị đo cường độ dòng điện. 

Amplifier: Một linh kiện điện tử hoặc thiết bị tiếp nhận thấp tín hiệu mức độ thấp và khuếch đại các tín hiệu lên công xuất 

lớn hơn. 

Attenuator (suy hao) : Là thiết bị có thể giảm tín hiệu khuếch đại mà không bóp méo gây ảnh hưởng tới chất lượng âm 

thanh hay còn gọi là điều chỉnh âm lượng. 

Aux Input (đầu vào Aux): Đây là kết nối đầu vào thích hợp cho cả đầu vào từ nguồn phát và đầu vào micro từ một bộ 

khuếch đại, có thể được cân bằng hoặc không cân bằng đầu vào. 

Baffle: Một cấu trúc giống như hộp loa được đặt vào để tăng cường tiếng bass của loa. 

Bass: Các dải tần số thấp nhất (hiện tại thường dưới 200Hz). 

Co-axial Speaker : Một kiểu thiết kế loa dạng các đơn vị điều khiển tần số cao (tweeter) được đặt bên trong một đơn vị 

điều khiển tần số trung hoặc thấp (các loa trầm). 

Condenser Microphone: Cũng là một mic tụ điện hay microphone điện, nó được sử dụng rộng rãi cho các bài phát biểu 

và hội họp, thiết bị luôn luôn cần cung cấp năng lượng từ pin hoặc từ công suất ảo được cung cấp trong bộ khuếch đại. 

Combo Connector: Một loại kết nối dây hoặc microphone mà tương thích cho cả giắc cắm điện thoại và kết nối XLR. 

Loại đầu vào thường là cân bằng nhất. 

Crossover: Một thành phần tách ra tần số tùy thuộc vào phạm vi và chỉ đạo cho các trình điều khiển nhất định. 

Current : Các dòng điện qua mạch khi được đo trong amps. 

Db Decibel: Mức đo cường độ của các âm thanh tiếng ồn. 

Driver: các thành phần hình nón co đẩy cho ra cho sóng âm thanh. 

Dual Voice Coil: Là loại loa có thể nhận cả hai bên tín hiệu phải và trái vào một kênh loa cung cấp âm thanh đầy đủ trong 

một không gian nhỏ hơn so với hệ thống hai loa. 

Dynamic Microphone: Micro điện động làm việc thông qua cảm ứng điện từ, hay được sử dụng cho karaoke. Là loại mic 

thường không cần thêm công suất khi làm việc. 

Frequency (Tần số): Số chu kỳ lặp đi lặp lại âm thanh trong một thời gian nhất định, được đo bằng hertz hoặc kilohertz. 

Giá trị trần thường là 20Hz đến 20K Hz với các tần số thấp hơn đại diện cho âm trầm và cao hơn đại diện cho âm cao. 

Gain : Trong điện tử, Gain là thước đo khả năng của một mạch (thường là một bộ khuếch đại) để tăng sức mạnh hoặc 

biên độ của tín hiệu từ đầu vào đến đầu ra. Nó thường được định nghĩa là tỷ lệ trung bình của tín hiệu đầu ra của một hệ 

thống và đầu vào tín hiệu của cùng một hệ thống 

Grille : Tấm che mặt trước tạo thẩm mỹ cho loa. 

Horn: Một yếu tố được sử dụng để tăng hiệu quả âm thanh bằng cách đặt các trình điều khiển ở phần cuối của một cấu 

trúc giống như cái loa. 

Hz (Hertz): Số vòng / giây của sóng âm thanh được sử dụng để đo tần số âm thanh. 

Impedance (Trở kháng): Chỉ số cản trở dòng điện được đo - ohms. 

KHz (kilohertz): Một nghìn vòng âm / giây. 

Magnet : Một thành phần của một người sử dụng nam châm điện để tạo ra chuyển động của các trình điều khiển âm 

thanh tái tạo. 

Microphone: Một thiết bị được sử dụng để tạo ra tín hiệu điện của âm thanh để tái tạo nó được nghe qua loa. 

Impedance: Băng trung các tần số âm thanh giữa 150/200 Hz đến giữa 1000/2000 Hz. 

Multimete: Một thiết bị dùng để đo các đặc tính điện tử khác nhau. 

MOH (Music on Hold Features): Một bộ khuếch đại đầu cung cấp tính năng cho phép người gọi điện thoại trên một hệ 

thống được tổ chức để nghe nhạc hoặc hộp thoại cung cấp. 

Ohm: đơn vị trở kháng trong mạch đến một dòng điện. 

Outdoor Speaker (Loa ngoài trời): Loa có thể chịu đựng tác động thời tiết. 

Phantom Power: Trong hệ thống các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp, đây là một phương pháp để truyền năng lượng 

điện DC thông qua dây cáp microphone để micro có chứa mạch điện tử hoạt động. Nó được biết đến như là một nguồn 

năng lượng thuận tiện cho micro. 

Phone Plug: Một kết nối còn được gọi là jack âm thanh, jack cắm tại nghe, cắm tai nghe, jack cắm, phích cắm âm thanh 

stereo, jack cắm mini, mini-stereo, hay jack cắm tai nghe, là một thông thường kết nối âm thanh analog. Đó là hình trụ 

trong hình dạng, thường với ba khúc kết nối. 

Phoenix Connector: Euroblock, viết tắt của "khối thiết bị đầu cuối kiểu châu Âu", là một điện áp thấp kết nối (hoặc 

plugable) disconnectable và kết hợp khối đầu cuối thường được sử dụng cho micro và đường tín hiệu cấp âm thanh, và 

https://toa.vn/1410-tang-am-co-dinh-de-ban-toa.html
https://toa.vn/1310-tang-am-co-dong-toa.html
https://toa.vn/1510-tang-am-xach-tay-khong-day-toa.html
https://toa.vn/4803-tang-am-truyen-thanh-lien-mixer.html
https://toa.vn/4803-tang-am-truyen-thanh-lien-mixer.html
https://toa.vn/4910-micro-toa.html
https://toa.vn/26901-tang-am-cong-suat-360w-toa-pa-3640b.html
https://toa.vn/26901-tang-am-cong-suat-360w-toa-pa-3640b.html
https://toa.vn/3610-loa-gan-tran-toa.html
https://toa.vn/3710-loa-hop-thong-bao-toa.html
https://toa.vn/4710-he-thong-micro-hong-ngoai-khong-day-toa.html
https://toa.vn/4410-loa-thiet-ke-noi-that-toa.html
https://toa.vn/4610-he-thong-khong-day-uhf-toa.html
https://toa.vn/26701-tang-am-truyen-thanh-120w-toa-vm-2120.html
https://toa.vn/302-loa-gan-tran-1-trieu-2-trieu.html
https://toa.vn/402-loa-gan-tran-gia-tren-2-trieu.html
https://toa.vn/7201-loa-gan-tran-loai-moc-treo-toa-pc-2369.html
https://toa.vn/18501-micro-dien-dong-cam-tay-toa-dm-320-as.html
https://toa.vn/6601-tang-am-co-dong-toa-ca-407.html
https://toa.vn/27301-loa-hop-20w-toa-bs-1120w.html
https://toa.vn/9701-loa-hop-treo-tuong-toa-bs-678t.html
https://toa.vn/9601-loa-hop-treo-tuong-toa-bs-678bt.html
https://toa.vn/9501-loa-hop-treo-tuong-toa-bs-633at.html
https://toa.vn/6501-tang-am-co-dong-toa-ca-207.html
https://toa.vn/9401-loa-hop-treo-tuong-toa-bs-633a.html
https://toa.vn/19201-micro-do-nhay-cao-toa-em-800.html
https://toa.vn/19101-micro-do-nhay-cao-toa-em-700.html
https://toa.vn/6401-tang-am-co-dong-toa-ca-107.html
https://toa.vn/6301-tang-am-co-dong-toa-ca-160.html
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cho tín hiệu điều khiển như RS- 232 hoặc RS-485. Nó cũng được biết đến như là nối Phoenix từ một trong những nhà sản 

xuất, Phoenix Contact. Nó cũng được biết đến như một "khối thiết bị đầu cuối pluggable" hay một "thiết bị đầu cuối phần 

hai khối". 

Euroblock là một kết nối thiết bị đầu cuối solderless có sử dụng vít để kẹp dây kết nối. Một khi các dây được cài đặt, lắp 

ráp toàn bộ đã được cắm vào một ổ cắm phù hợp trong thiết bị điện tử. Euroblocks có nhiều thuận lợi hơn so với thiết bị 

đầu cuối dải họ thay thế như các dây cáp tín hiệu có thể được nhanh chóng ngắt kết nối hoặc kết nối với các thiết bị điện 

tử, chứ không phải tháo mỗi dây riêng. 

Power Rating: Số tiền tối đa quyền lực trong watt mà một bộ khuếch đại có thể đưa ra hoặc loa có thể được điều khiển 

với. 

Power Taps: đầu ra kháng khác nhau từ máy biến áp, bằng cách kết nối với một số kết quả đầu ra, một sản lượng điện 

khác nhau có sẵn trên một loa. 

RCA Connector: Một kết nối, đôi khi được gọi là một kết nối phono hoặc cinch nối, là một loại kết nối điện thường được 

sử dụng để thực hiện các tín hiệu âm thanh và video. 

Relay : relay là một chuyển đổi hoạt động bằng điện. Nhiều chuyển tiếp sử dụng một nam châm điện để vận hành một cơ 

chế chuyển đổi cơ học, nhưng nguyên tắc điều hành khác cũng được sử dụng. Chuyển tiếp được sử dụng hợp cần thiết 

để kiểm soát một mạch bằng một tín hiệu năng lượng thấp (với cách điện hoàn thành giữa các mạch điều khiển và kiểm 

soát), hoặc nơi một số mạch phải được điều khiển bởi một tín hiệu. 

RMS (Root Mean Square) : bình quân liên tục một bộ khuếch đại công suất ra là cáp của sản xuất, người nói là cáp nhận 

được. 

Sensitivity or SPL: Số đo của mức áp suất âm thanh đo từ một khoảng cách của một mét từ loa khi loa nhận được tín 

hiệu watt-1 2,83-volt tại 8 ohms. 

Shielded : Một thuật ngữ liên quan đến người nói cụ thể có chứa các từ trường của họ là để không gây hại cho hiển thị 

video. 

Siren : Một cảnh báo âm thanh được sử dụng để chỉ một cấp cứu hỏa để hỏi mọi người một sơ tán nhanh. 

Subwoofer : Một loại loa được sử dụng để sao chép các phần thấp nhất của phổ tần số, thường là 80Hz và dưới đây. 

Transformer: Một phần quan trọng của việc cung cấp điện kéo từ một nguồn và sau đó biến nó thành năng lượng có thể 

được sử dụng trong các thiết bị điện tử. 

Tweeter : Loa được thiết kế để tiếp nhận các tần số cao, thường trên 2.000 Hz. 

Two-Way Speaker : Một hệ thống loa với hai trình điều khiển cá nhân bao gồm hai dải tần số. 

Voice Coil : Một cuộn dây quấn chặt bằng dây gắn liền với màng loa của một người lái xe và nằm gần nam châm cố định. 

Watt : Việc đo lường năng lượng thu được bằng cách nhân hiện tại của điện áp. 

Woofer : Một trình điều khiển loa để xử lý các tín hiệu tần số thấp. 

XLR Connector : Một kết nối plug thường ở phần cuối của một dây micro cho phép kết nối dễ dàng để khuếch đại một 

mà không cần phải dải dây để kết nối nó với vít thiết bị đầu cuối. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bài viết có sử dụng tham khảo từ các nguồn:  
https://www.aulart.com 

https://vietthuong.vn 
https://toa.vn 

https://mastering-tutorial.com 
https://www.google.com 

https://adammuzic.vn 
https://tinhte.vn 

https://tapchimix.com 
 
 

https://toa.vn/6801-tang-%20am-xach-tay-khong-day-toa-wa-1822c.html
https://toa.vn/9001-loa-hop-treo-tuong-toa-%20bs-634t.html
https://toa.vn/6201-tang-am-co-dong-toa-ca-130.html
https://toa.vn/6101-tang-am-co-dong-toa-ca-115.html
https://toa.vn/18901-micro-do-nhay-cao-toa-em-410.html
https://toa.vn/18801-micro-do-nhay-cao-toa-em-360-as.html
https://toa.vn/9301-loa-hop-treo-tuong-toa-bs-680f.html
https://toa.vn/9201-loa-hop-treo-tuong-toa-bs-1034s.html
https://toa.vn/9101-loa-hop-treo-tuong-toa-bs-634.html
https://toa.vn/18601-micro-dien-dong-cam-tay-toa-dm-420-as.html
https://toa.vn/6701-tang-am-xach-tay-khong-day-toa-wa-1822.html
https://www.aulart.com/
https://vietthuong.vn/
https://toa.vn/
https://mastering-tutorial.com/
https://www.google.com/
https://adammuzic.vn/
https://tinhte.vn/
https://tapchimix.com/

