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C ho! wydawa! by si" mog#o, 
$e w zakresie kompresorów 
wymy%lono i skopiowano ju$ 

chyba wszystko, to wci&$ jest tu 
spore poletko do zagospodarowa-
nia. Tym poletkiem jest technolo-
gia PWM (Pulse Width Modulation 
– modulacja szeroko%ci impulsu), 
która jest bardzo rzadko wykorzy-
stywana w kompresorach, cho! 
ma szereg zalet. Jedn& z nich jest 
mo$liwo%! uzyskania bardzo szyb-
kich czasów reakcji. Wprawdzie 
tego typu ustawienia w przypadku 
sygna#ów o niskiej cz"stotliwo%ci 
mog& powodowa! powstawanie 
zniekszta#ce' (czas ataku jest tak 
krótki, $e zbli$a si" do warto%ci 
okresu fal), to jednak przy umie-
j"tnym zastosowaniu kompresory 
z funkcj& PWM doskonale spraw-
dzaj& si" w praktyce.

Twórcy procesorów dynamiki 
nieszczególnie pal& si" do realiza-
cji tego typu rozwi&za', poniewa$ 
s& do%! trudne od strony technicz-
nej, wymagaj& zastosowania od-
powiednio dobranych podzespo#ów 
i w efekcie okazuj& si" stosunkowo 
kosztowne. A obecnie, gdy cena 
jest najwa$niejszym czynnikiem 
decyduj&cym o powodzeniu rynko-
wym produktu, inwestycja w tak& 
konstrukcj" jest do%! ryzykowna. 
Firma Great River ma jednak 
mocn& pozycj" na rynku i sta! j& 
wprowadzenie do swojej oferty 
takiego urz&dzenia, jakim jest 
PWM-501. Nie jest to procesor dy-
namiki dla ka$dego, ale realizato-
rzy poszukuj&cy nieszablonowych 
rozwi&za' i d&$&cy do uzyskania 
interesuj&cych efektów brzmie-
niowych z pewno%ci& b"d& nim 
zainteresowani.
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Konstrukcja
PWM-501 jest do%! skompliko-

wanym uk#adem, wymagaj&cym 
zaanga$owania wielu podzespo-
#ów. W zwi&zku z tym konstrukto-
rzy z Great River nie poszli %cie$k& 
„vintage”, w której stosuje si" 
klasyczny monta$ przewlekany, 
ale zastosowali rozwi&zania ty-
powe dla nowoczesnych urz&dze' 
elektronicznych, z tzw. monta$em 
powierzchniowym.

Praktycznie ca#y tor sygna-
#owy zrealizowany jest w oparciu 
o uk#ady scalone, za wyj&tkiem 
bloku wyj%ciowego, pracuj&cego 
w klasie A i wykorzystuj&cego 
transformator. Za prac" uk#adu 
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t#umienia odpowiada zestaw ste-
rowanych cyfrowo kluczy ana-
logowych Analog Devices z serii 
ADG, które pracuj& szeregowo 
i równolegle z sygna#em, realizu-
j&c t#umienie i wp#ywaj&c na jego 
poziom, a w zasadzie ilo%! energii 
po przetworzeniu. Sygna# podlega 
zatem swego rodzaju kwantyza-
cji (kluczowaniu, czyli w#&czaniu 
i wy#&czaniu z czasami rz"du na-
nosekund), ale jest ona nast"pnie 
wyg#adzana za pomoc& specjal-
nego filtru rekonstrukcyjnego. 
Kompresory tego typu wyró$niaj& 
si" bardzo ma#ymi poziomami 
zniekszta#ce' i brakiem jakichkol-
wiek zale$no%ci mi"dzy charakte-
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rystyk& cz"stotliwo%ciow& a g#"bo-
ko%ci& t#umienia.

Interesuj&c& cech& PWM-501 jest 
mo$liwo%! pracy w trybach Feed 
Forward i Feed Backward, czyli 
z pobieraniem sygna#u steruj&cego 
blokiem t#umienia – odpowiednio 
– z wej%cia i wyj%cia. Ka$dy z tych 
trybów ma inn& charakterystyk" 
pracy i zazwyczaj przyjmuje si", 
$e ten drugi jest typowy dla kom-
presorów o charakterze „vintage”, 
za% ten pierwszy dla nowszych 
konstrukcji typu VCA. Tutaj mamy 
mo$liwo%! wyboru, a tak$e do-
stosowania proporcji mi"dzy tymi 
dwoma trybami, któr& regulujemy 
ga#k& FF/FB.

Pozosta#e regulatory s& typowe 
dla wi"kszo%ci kompresorów: po-
ziom sygna#u wyj%ciowego OUTPUT 
LEVEL, próg zadzia#ania THRESHOLD, 
g#"boko%! kompresji RATIO (mak-
symalnie 20:1), czas ataku ATTACK, 
oraz czas powrotu RELEASE. Mamy 
te$ mo$liwo%! w#&czenia filtracji 
dla niskich cz"stotliwo%ci (prze-
strajanej od 20 Hz do 600 Hz), 
pozwalaj&cej wy#&czy! z toru 
sterowania niskie tony (dla unik-
ni"cia efektu pompowania), reali-
zowany przeka(nikowo Bypass 
(urz&dzenie przepuszcza sygna# 
nawet wtedy, gdy nie ma zasila-
nia), a tak$e 16-diodowy miernik, 
który mo$e pokazywa! poziom 
wej%ciowy, poziom wyj%ciowy lub 
g#"boko%! t#umienia. Funkcja LINK 
pozwala w#&czy! wspólne sterowa-
nie dla innych kompresorów PWM-
501, je%li pracujemy w trybie wie-
lokana#owym (od stereo wzwy$). 
Ustawie' kompresji, za wyj&tkiem 
poziomu wyj%ciowego, dokonuje 
si" wówczas globalnie, za pomoc& 
jednego kompresora.

Wszystkie regulatory dzia#aj& 
potencjometrycznie (p#ynnie). 
Przycisk wyboru trybu wskaza' 

miernika LED jest monostabilny, 
a pozosta#e przyciski dzia#aj& bi-
stabilnie (w#&czony/wy#&czony). 
PWM-501 zbudowany jest z naj-
wy$sz& staranno%ci&, typow& dla 
urz&dze' Great River. Styki szyny 
kraw"dziowej s& podwójne i poz#a-
cane. W do#&czonej instrukcji ob-
s#ugi znajdziemy rysunki z suge-
rowanymi ustawieniami kompresji 
dla ró$nego typu (róde# sygna#u, 
a tak$e czysty arkusz, który mo-
$emy skserowa! i nanosi! na ko-
piach kreski w miejscu w#asnych, 
sprawdzonych ustawie'.
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Pozostaje tylko $a#owa!, $e nie 

uda#o si" uzyska! pary kompreso-
rów, by móc us#ysze! ich dzia#anie 
na materiale stereofonicznym, 
który zazwyczaj lepiej prezentuje 
mo$liwo%ci procesorów dynamiki 
ni$ pojedyncze tory. Si#& rzeczy 
zatem skupi#em si" na przetwarza-
niu pojedynczych %cie$ek, g#ównie 
takich, które ju$ wcze%niej zosta#y 
nagrane.

PWM-501 okaza# si" bardzo 
wszechstronnym kompresorem, 
pozwalaj&cym uzyska! ró$nego 
typu brzmienia – od bardzo prze-
(roczystych, praktycznie nies#y-
szalnych, ale mimo to daj&cych 
kontrol" nad dynamik&, a$ do 
bardzo wyrazistych, z g#"bok&, 
czyteln& ingerencj& w obwiedni" 
g#o%no%ci sygna#u. Niesamowita 
wr"cz szybko%! dzia#ania kom-
presji pozwala kreowa! d(wi"k 

z wyrazistym transjentem i mocno 
st#umion& (a potem skompenso-
wan& regulacj& poziomu wyj%cio-
wego) faz& wybrzmiewania i za-
nikania. W efekcie mo$emy nada! 
np. partiom perkusyjnym bardzo 
atrakcyjny brzmieniowo charakter 
dynamiczny, pozwalaj&c im zaist-
nie! w miksie, ale jednocze%nie nie 
wywo#uj&c problemów z czytelno-
%ci& innych elementów.

Z drugiej strony, PWM-501 mo$e 
pracowa! bardzo #agodnie, idealnie 
dopasowuj&c sw& charakterystyk" 
do partii wokalnych, wyg#adza-
j&c je i eksponuj&c smakowicie 
brzmi&ce harmoniczne. Podobnie 
rzecz wygl&da w przypadku wszel-
kiego typu d(wi"ków basowych, 
cho! tu ju$ trzeba uwa$a! z krót-
kimi czasami ataku i powrotu – je-
%li przesadzimy, w d(wi"ku mog& 
pojawia! si" zniekszta#cenia. Inna 
sprawa, $e podczas obróbki synte-
tycznych linii basowych efekt ten 
mo$e si" okaza! po$&dany, spra-
wiaj&c, $e bas staje si" czytelniej-
szy i bardziej wyrazisty.

Bardzo dobrze sprawdza si" 
funkcja wyboru mi"dzy trybem 
sprz"$enia z wyj%cia lub wej%cia, 
z mo$liwo%ci& ustawienia do-

Bardzo dobrze sprawdza si! funkcja wyboru 
mi!dzy trybem sprz!"enia z#wyj$cia lub 
wej$cia, z#mo"liwo$ci% ustawienia dowolnych 
proporcji mi!dzy nimi
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wolnych proporcji mi"dzy nimi. 
Sprz"$enie z wyj%cia pozwala 
uzyska! #agodniejsz& kompresj", 
lepiej przystosowan& do (róde# 
sygna#u o wolnym czasie narasta-
nia. W przypadku instrumentów 
perkusyjnych i wszelkich innych 
(róde# d(wi"ku o charakterze im-
pulsowym, lepsz& kontrol" nad 
dynamik& uzyskamy stosuj&c tryb 
sprz"$enia z wej%cia. Maj&c dodat-
kowo mo$liwo%! p#ynnej regulacji 
proporcji mi"dzy tymi trybami, 
uzyskujemy narz"dzie do takiego 
kszta#towania charakterystyki 
kompresji, jaka jest nam w danym 
momencie potrzebna.

Trzeba zwróci! uwag" na fakt, 
$e u$ytkownicy przyzwyczajeni 
do okre%lonych ustawie' Ratio 
i Threshold dla ró$nych (róde# 
d(wi"ku mog& na pocz&tku swojej 
pracy z PWM-501 by! nieco za-
skoczeni tym, $e uzyskane efekty 
ró$ni& si" od tych, do których byli 
przyzwyczajeni stosuj&c typowe 
kompresory FET, optyczne czy VCA. 
W przypadku kompresji z modula-
cj& szeroko%ci impulsu zale$no%ci 

rów, do tego VAT i transport z USA, 
co uczyni ogó#em oko#o 7.500 z#. 
Jest to jednak stosunkowo ma#o 
znane urz&dzenie i trudno cokol-
wiek o nim powiedzie!. W przy-
padku PWM-501 mamy do zap#a-
cenia 925 dolarów netto, czyli ok. 
3.450 z# brutto. A zatem nawet dwa 
kompresory Great River b"d& kosz-
towa! mniej ni$ jednokana#owy 
Crane Song Trakker. Wida! wi"c, $e 
od strony ekonomicznej PWM-501 
to interesuj&ca propozycja.

Je%li natomiast chodzi o brzmie-
nie, nie mam $adnych w&tpliwo%ci, 
$e jest to kompresor najwy$szej 
klasy. Jest doskonale przemy%lany, 
bardzo uniwersalny i daj&cy szereg 
ró$nych mo$liwo%ci kszta#towania 
dynamiki sygna#u. Funkcja Link 
pozwala te$ na u$ywanie go w try-
bie stereo i wielokana#owym, cho! 
do pracy masteringowej brakuje 
tu powtarzalno%ci ustawie', jak& 
daj& manipulatory pod postaci& 
prze#&czników. Jest natomiast fan-
tastycznym kompresorem do dzia-
#a' kreatywnych na pojedynczych 
%ladach. Od lekkiego wyg#adzania 
do mocnego sp#aszczania d(wi"ku 
– wszystko to mo$na uzyska! przy 
zachowaniu wyrazistego charak-
teru i czytelno%ci brzmienia. Ka$dy 
sygna# przetworzony z wykorzy-
staniem PWM-501 o$ywa i staje 
si" ciekawszy, pod warunkiem 
oczywi%cie, $e dobrze dobrali%my 
ustawienia.

Jak dla mnie, opisywany kom-
presor Great River to jedno z naj-
ciekawszych urz&dze' tego typu, 
z jakim mia#em do czynienia. Jest 
doskonale skonstruowany, bardzo 
funkcjonalny, a przede wszystkim 
znakomicie brzmi&cy. Cz"sto bywa 
tak, $e kompresor przy s#uchaniu 
%cie$ki w trybie solo pozwala uzy-
ska! oczekiwany efekt, ale po w#&-
czeniu pozosta#ych %cie$ek prze-
twarzany nim %lad ginie w aran$a-
cji. PWM-501 sprawuje si" inaczej 
– s#uchaj&c go samodzielnie mo-
$emy czasem nie us#ysze! wpro-
wadzanych przez niego zmian, ale 
w kontek%cie innych instrumentów 
brzmienie danej %cie$ki jest odczu-
walnie bardziej czytelne i wyrazi-
ste. I to jest w#a%nie jedna z cech 
najlepszych kompresorów.     EiS

mi"dzy progiem zadzia#ania a g#"-
boko%ci& kompresji s& tu nieco 
inne i ustawienie tych samych war-
to%ci liczbowych skutkuje innym 
brzmieniem. Wprawdzie ka$dy 
kompresor ma pod tym wzgl"dem 
swój w#asny charakter, ale PWM-
501 to troch" inna bajka. Z tego 
w#a%nie wzgl"du, podczas regulacji 
kompresji musimy si" bardziej sku-
pi! na s#uchaniu efektów jej pracy, 
ni$ na mechanicznym odwzoro-
wywaniu sprawdzonych usta-
wie'. Mówi&c inaczej, rzeczywisty 
poziom Ratio mo$e si" zmienia! 
w zale$no%ci od ustawionego progu 
kompresji. Je%li ustawimy go do%! 
nisko, wtedy mo$e si" okaza! ko-
nieczne zmniejszenie Ratio. Dzia#a 
to tak$e w drug& stron".

P1503$17%/"(
Na rynku nie znajdziemy zbyt 

wielu aktualnie produkowanych 
kompresorów typu PWM. W zasa-
dzie do grupy tej nale$& jedynie 
Crane Song STC-8 i Trakker oraz 
AC Sound PI-3141 (budowany tylko 
na zamówienie). W tym kontek%cie 

PWM-501 to prawdziwa 
gratka, tym bardziej, $e 
w tym towarzystwie jest 
jedynym urz&dzeniem 
w formacie 500. Warto 
te$ rzuci! okiem na ceny. 
Stereofoniczny STC-8 kosz-

tuje ok. 18.000 z#, ale jest 
to urz&dzenie stosowane 
g#ównie w masteringu, do 
pracy na sumie zmiksowa-
nego materia#u – do pracy 
na %ladach, gdzie czasem 
zachodzi potrzeba zakolo-
rowania d(wi"ku, nadaje 
si" %rednio, poniewa$ 
jest niemal krystalicznie 
przejrzysty brzmieniowo. 
Kosztuj&cy ok. 10.000 
z# Trakker dedyko-
wany jest do pracy na 
%cie$kach i oferuje 
szereg ró$nych trybów 
brzmienia – od kli-
nicznie czystego do 
mocno nasyconego, 
wr"cz lampowego 
w typie vintage. PI-
3141 to koszt zamówie-

nia rz"du 1.900 dola-
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PWM-501 jest doskonale przemy$lany, bardzo 
uniwersalny i#daj%cy szereg ró"nych mo"liwo$ci 
kszta&towania dynamiki sygna&u


