
Wat Pro Tools altijd voor heeft gehad 
op de concurrentie, is dat je nooit 
voor verrassingen kwam te staan. 

Het systeem was oorspronkelijk opgebouwd 
rond het eigen dsp-platform, en dat was qua 
prestaties heel betrouwbaar. Je wist precies 
hoeveel sporen je kon afspelen en opnemen, 
en hoeveel plug-ins je kon gebruiken zonder 
dat het systeem overbelast raakte. Een 
groot pluspunt ten opzichte van de Native-
concurrentie, die gebruik maakt van de 
rekenchip in de computer. Bij die systemen 
konden allerlei lastig te traceren bottlenecks 
roet in het eten gooien, waarbij je (als je 
geen held was in systeemconfi guratie) aan-
zienlijke risico’s liep op tikken of drop-outs in 
je audio. 

Maar er is veel veranderd de afgelopen 
jaren. Recent gebouwde Native-systemen 
zijn in staat om op betrouwbare wijze grotere 
aantallen sporen simultaan af te spelen en op 
te nemen dan de Pro Tools (HD)-systemen van 
weleer. Processoren zijn zo snel geworden, 
dat de behoefte aan een apart dsp-platform 
voor audioprocessing steeds minder bestaat. 
Vanaf versie 9 heeft fabrikant Avid daarop
ingespeeld, door Pro Tools ook met asio en 
core audio-drivers te laten werken. Maar met 

versie 10 gaat het roer defi nitief om. Nu 
krijgt ook de hardware een fi kse upgrade.

Confi guraties
Pro Tools is vanaf nu in drie smaken te
gebruiken: 
•  HDX: een eigen dsp-platform voor audio-

processing, onafhankelijk van de hostcom-
puter. Er is een dubbele Digilink-verbinding, 
die met HD-interfaces naar keuze kan 
worden gebruikt. Avid heeft een hele range 
aan nieuwe HD-interfaces op de markt 
gebracht, maar ook de oude worden nog 
ondersteund. Het systeem is uitbreidbaar 
qua i/o-capaciteit en processing door 
meer kaarten toe te voegen. De reken-
kracht van een HDX-kaart is vijf maal groter 
dan die van zijn HD Accel-voorganger.

•  HD Native: gebruikt de processor van de 
hostcomputer, maar heeft wel een dubbele 
Digilink-verbinding, die met HD-interfaces 
naar keuze kan worden gebruikt. Het 
systeem is niet uitbreidbaar qua i/o.

•  Alleen software: te gebruiken met elke 
audio-interface die over core audio- of 
asio-drivers beschikt. In de basis is het 
systeem beperkter dan HD Native, onder 
andere wat het aantal sporen, surround-
mixen en de nieuwe disk cache betreft. 

Met de optionele Complete Production 
Toolkit is de functionaliteit gelijk aan die 
van HD Native te maken. 

Softwareverbeteringen
Een nieuwe functie waar we eigenlijk al jaren 
op wachten – maar die daarmee niet minder 
welkom is – is Clip Gain. Het level van een 
audioclip (of een groep clips) kan nu vanuit 
het editvenster worden aangepast voor het 
de mixer in gaat. Dit is enorm handig om 
bijvoorbeeld tijdens het compileren van 
meerdere takes niveauverschillen te com-
penseren. Of om bijvoorbeeld het niveau van 
de audio te veranderen voor het door 
processors zoals compressors of equalizers 
loopt. Bovendien is Clip Gain in de tijd te auto-
matiseren. Het is hierdoor heel gemakkelijk 
om bijvoorbeeld van een statisch stuk ruis 
met Clip Gain-automatie een specifi ek soort 

dynamische sweep te maken, en dit effect 
her en der in je project te plakken. Dit in com-
binatie met realtime fades  maakt dat Pro Tools 
10 een stuk vloeiender en vlotter aanvoelt. 

Om dit gevoel nog verder te versterken is 
de disk engine vernieuwd. Dit maakt het 

HD EN HDX HARDWARE 
SYSTEMEN VOOR 
PROTOOLS

•  Overzicht en prijzen 
(excl. btw)

-  HD i/o 8x8x8 € 3.199,-
-  HD i/o 16x16 Analog

€ 3.999,-
-  HD i/o 16x16 Digital

€ 1.999,-
-  HD Madi € 3.999,-
- HD Omni € 2.399,-
-  Pro Tools|HD Native + HD 

i/o 16x16 Analog Bundle 
€ 5.299,-

-  Pro Tools|HD Native + HD 
Madi Bundle € 5.299,-

-  Pro Tools|HD Native + HD 
i/o 8x8x8 Bundle € 4.399,-

-  Pro Tools|HD Native + HD 
Omni Bundle € 3.599,-

-  HDX Omni System
€ 8.099,-

-  HDX 16x16 Digital 
System € 8.099,-

-  HDX 8x8x8 System
€ 8.899,-

-  HDX 16x16 System
€ 9.699,-

-  HDX Madi System
€ 9.699,-

INFO

•  Avid Pro Tools 10
 Prijs excl:
  -  Pro Tools 10 software: 

€ 569,-
 -  Complete Production 

Toolkit: € 1.499,-
•  Distributie: Micromedia 

BV, 024 645 2544
•  Internet: 

www.micromedia.nl 
www.avid.com

Avid Pro Tools is al jaren de standaard daw voor de
geluidsindustrie. Een substantiële update moet ervoor 
zorgen dat dit de komende jaren zo blijft.

door Wessel Oltheten > wessel@interface.nl

test | Avid Pro Tools 10 digital audio workstation

      Klaar 
voor de 
toekomst

PT 10 HDX PT 10 HD Native PT 10 + 
Complete 
Production 
Toolkit

PT 10

In-/uitgangskanalen 64 (per kaart, 
max. 4 kaarten)

64 32 32

Audiotracks bij 
48/96/192kHz

256/128/64 
(per kaart, max. 
vier kaarten)

256/128/64 256/128/64 96/48/24

Instrument tracks 128 128 128 64
Miditracks 512 512 512 512
Aux-tracks 512 512 512 160
Bussen 256 256 256 256
Videotracks 64 64 64 1
Extended Disk Cache ja ja ja nee
Low Latency 
Monitoring

Volledig, incl. 
plug-ins

Max. 2 kanalen, 
geen plug-ins

Max. 2 kanalen, 
geen plug-ins.

Max. 2 kanalen, 
geen plug-ins

Optie voor Heat ja nee nee nee
7.1 Surround ja ja ja nee

Na een paar dagen moet ik er niet meer aan denken om nog 
zonder Clip Gain te werken

Clip Gain

>>

• demoversie
• video
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Vanaf versie 10 is Pro Tools wat minder 
kritisch geworden als het gaat om bestands-
types. In dezelfde sessie kun je nu meerdere 
bitresoluties combineren zonder dat daar 
conversie voor nodig is. Ook kun je interleaved 
bestandsformaten zonder conversie naar 
multiple mono importeren. Dit scheelt een 
hoop gedoe en schijfruimte. De marketing-
afdeling van Avid benadrukt vooral de nieuwe 
32-bits fl oating point-bestandsondersteuning, 
waardoor de gebruiker zou profi teren van 
enorme headroom en een algemeen betere 
klank. Nu is er niets mis met 32-bit fl oating 
point-bestanden, maar als gebruiker doe je 
er goed aan te weten wat dit nu eigenlijk zijn 
en wat je er eventueel aan hebt.

Voor de klank van een daw zijn drie dingen 
van belang: de kwaliteit van de ad-conversie 
die je gebruikt om je bronmateriaal mee op 
te nemen, de resolutie waarmee je deze 
audio in een bestand vastlegt, en de resolutie 
van de processing- en mixfuncties in de daw. 
Een ad-converter levert maximaal 24-bit 
audio af; goed voor een dynamisch bereik 
van ongeveer 144dB. Wat ruim voldoende is 
voor elke toepassing. Als je deze data zonder 
verlies wilt vastleggen, heb je dus genoeg 
aan 24-bit opnameresolutie. Neem je in 
32-bit op, dan worden de onderste 8-bits 
enkel gevuld met nullen, niet met extra infor-
matie.

Het wordt pas interessant in de mixer. 
Zodra je namelijk de opgenomen informatie 
op welke wijze dan ook bewerkt (zelfs panning 
of kleine levelveranderingen), ontstaan er 
getallen achter de komma. Om tot aan het 
einde van het mixproces zo veel mogelijk 
informatie te behouden, helpt het als de 
mixer een hoge interne resolutie heeft. Hij 
heeft dan veel extra bits ter beschikking om 
de getallen achter de komma in op te slaan, 
en dit voorkomt dat afrondingsfouten zich na 
elke bewerking opstapelen. Ook 16-bit 
bronmateriaal wordt in de mixer bijvoorbeeld 
met 32-bit resolutie bewerkt. Op het aller-
laatst (na de mixbus) gebruik je dithering om 
de mix met zo min mogelijk afrondingsfouten 
naar de beoogde bitresolutie terug te brengen. 

In Pro Tools is het vanaf nu dus ook moge-
lijk om je mix zonder dithering in 32-bit reso-
lutie te exporteren. Maar als je hem niet 
verder gaat bewerken, heb je daar niets aan, 
aangezien praktisch elke da-convertor op 
24-bit werkt. Het 32-bits bestandsformaat is 
vooral interessant als je veel offl ine 
audiosuite-bewerkingen doet. Het resultaat 
van die bewerkingen hoeft dan niet telkens 
te worden afgerond, maar blijft net als de 
realtime (in de mixer) bewerkte audio zo lang 
mogelijk op de hoogste resolutie.

Veel digitale mixers hebben tegenwoordig 
een interne resolutie van 32- of 64-bit fl oating 
point. De toevoeging ‘fl oating point’ is enorm 
belangrijk. Het betekent dat het dynamisch 
bereik van het systeem zich automatisch 
aanpast aan het signaalniveau. Een audio-
sample wordt opgeslagen in een getal 
waaraan een vermenigvuldigingsfactor is 
gekoppeld, waardoor het getal zowel hele 
kleine als hele grote waarden nauwkeurig 
kan vertegenwoordigen. Het heeft als het 
ware een ‘verplaatsbare komma’, een fl oating 
point, waardoor zo min mogelijk bits verspild 
worden aan het coderen van stilte. Voor de 
klank van een mixer is dat geweldig: signalen 
die je verzwakt verdwijnen niet in de ruis-
vloer, en kun je op een ander punt in de 
mixer weer straffeloos versterken. En signa-
len die je versterkt vervormen nooit, mits je 
de masterfader omlaag trekt zodat de mix 
(en je da-converter) niet clipt. 

Alle versies van Pro Tools 10 hebben een 
64-bit fl oating point mixer, en een 32-bit 
fl oating point plug-inbus. Behalve als je Pro 
Tools 10 gebruikt met de oude HD-kaarten. 
Dan werk je namelijk weer met de oude 
48-bit fi xed(!) point mixer, en met een 24-bit 
fi xed point plug-inbus. Zo kan het gebeuren 
dat een gebruiker van Pro Tools 10 met een 
interface van 1.500 euro, op een hogere 
resolutie mixt dan iemand die vijf jaar gele-
den een Protools HD-systeem voor een 
veelvoud van dat bedrag aanschafte. Wie 
dus ten volle wil profi teren van de verbeterde 
klank van Pro Tools 10, doet er goed aan 
ook zijn dsp-hardware te upgraden. 
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instellen van playbackbuffers overbodig en 
laat de software sneller reageren. En in HDX, 
HD Native of Pro Tools met de Complete 
Production Toolkit is er een nieuw extended 
disk cache-systeem ingebouwd. Dit systeem 
laadt de audio die in de timeline van de 
sessie staat in het ram-geheugen van de 
computer. Hierdoor is de snelheid van de 
harde schijf minder van belang voor het vlot 
kunnen navigeren door een sessie, en voor 
het afspelen van grote hoeveelheden audio-
sporen. En ook wordt het mogelijk om vanaf 
een centrale netwerkopslag vloeiend sessies 

ander om op de dsp van een HDX-systeem 
te draaien. Het is aan de plug-infabrikanten 
om te bepalen of er prijsverschillen tussen 
de twee varianten bestaan, zoals dat ook 
al het geval was bij rtas- en tdm-plug-ins. 
Aan het basisarsenaal van Pro Tools 10 zijn 
drie nieuwe plug-ins toegevoegd: een 
channel strip, een modulatiedelay en een 
downmixer.

In gebruik
Het eerste dat opvalt als je een sessie opent 
met de nieuwe software, zijn de solo- en 
mute-indicatoren boven het editvenster. Deze 
lichten op als er ergens in het project een 
spoor op solo of op mute staat. Wanneer je 
in dat geval erop klikt, schakel je solo of 
mute uit op alle sporen in het project. Dit 
kon overigens al door met Alt ingedrukt een 

willekeurige soloknop aan te klikken, maar 
vooral de indicatiefunctie is een toevoeging.

Aan de ruimte boven aan het editvenster 
is nog een knopje toegevoegd om het leven 
aangenamer te maken. Automation Follows 
Edit bepaalt of je bij het verslepen of kopië-
ren van een clip de automatie meeneemt of 
niet. Verder is er in de mixer een nieuwe Bus 
Interrogation-functie, waarmee je alle kanalen 
kunt identifi ceren die naar een bepaalde bus 
gestuurd zijn. Handig om wegwijs te worden 

Met versie 10 gaat het roer defi nitief om:
ook de hardware krijgt nu een fi kse upgrade 

te draaien. Als er niet voldoende ram is voor 
de hele sessie, geeft Pro Tools prioriteit aan 
de fi les die zich bij de playbackmarker bevin-
den. 

Nieuw type plug-in
Bij de nieuwe generatie dsp-kaarten hoort 
ook een nieuw type plug-in: aax. Het onder-
scheid tussen rtas/tdm-plug-ins en offl ine
audiosuite-bewerkingen bestaat daarmee 
niet meer: aax doet beide. Erg mooi is dat 
er bij offl ine bewerkingen ook voor en na
de selectie van een clip ‘handles’ worden
geplaatst, waarmee je later de bewerkte
clip nog kunt oprekken zonder de processing 
opnieuw te hoeven doen. 

Ondanks het nieuwe aax-formaat zijn er 
nog altijd twee versies van een plug-in nodig: 
een geoptimaliseerd om Native te werken, de 

Floating points

HDX-systeem, links PCIe-card, boven HD Omni, HD Madi en HD i/o

HD Native

Channel Strip

Automation Follows Edit

32-bit fl oating point plug-inbus

>>

>>
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  HET OORDEEL

 •  Clip Gain werkt geweldig
 •  Extended Disk Cache

 •  Complete Production Toolkit nog altijd prijzig

+
–
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Een enorm voordeel van dsp-gebaseerde Pro Tools-systemen is hoe ze 
omgaan met monitoring tijdens opname. Je kunt een hele band van monitor-
mixen voorzien zonder noemenswaardige vertraging – compleet met eenvoudige 
plug-ins, om bijvoorbeeld wat galm op de koptelefoon van de zanger te zetten. 
Er kan een absolute latency worden gegarandeerd van 0,7ms op 96kHz. 
Die garantie vervalt natuurlijk zodra je plug-ins gebruikt die vertragingen intro-
duceren, maar met een paar eenvoudige plug-ins voor een basic monitormix 
blijft de latency binnen de perken. Het spreekt voor zich dat HDX deze functio-
naliteit behoudt. 

Voor de HD Native-variant ligt dat anders: de mix-engine werkt namelijk niet 
op een dsp-kaart, maar gebruikt de processor van de hostcomputer. Toch 
worden er ook over de latency van HD Native al veel positieve ervaringen ge-

rapporteerd, helemaal in combinatie met de laatste i7-processors. Mocht de 
latency toch uit de hand lopen, dan is er nog een speciale 2-kanaals Low 
Latency Monitoring-bus. Dit is hardwarematige monitoring (net zoals HDX), maar 
dan dus maar voor twee uitgangskanalen en zonder het gebruik van plug-ins. 

Pro Tools 10 met core audio of asio-hardware die ‘direct monitoring’ onder-
steunt, heeft deze functionaliteit ook. Toch is het jammer dat de ondersteuning 
zich beperkt tot slechts twee uitgangskanalen. Cubase en Nuendo-gebruikers 
op de pc hebben bijvoorbeeld al jaren de beschikking over volledig in de daw-
geïntegreerde direct monitoring – zij het zonder plug-ins. Met HDX kun je deze 
systemen dus niet vergelijken, wel met HD Native. En dan is het jammer dat je 
geen vier verschillende koptelefoonmixen met hardwaremonitoring kunt maken. 
Anderzijds zou het verschil met HDX dan ook wel weer erg klein worden…

in de complexe routing van grote sessies. 
Clip Gain is de enige nieuwe feature die 

een grote impact heeft op je werkwijze. Het 
gebruik sluipt er als vanzelf in, en na een 

paar dagen moet ik er niet meer aan denken 
om nog zonder te werken. Omdat het een 
volledig nieuwe functie is die eigen data 
genereert, is het sessiebestand in Pro Tools 

10 aangepast naar een nieuw ptx-formaat. 
Dat betekent ook dat uitwisselbaarheid
met vorige versies van Pro Tools niet meer 
zonder slag of stoot gaat. Je moet daarvoor 
een kopie van je ptx-sessie opslaan als pts-
sessie, waarbij de Clip Gain-data verloren 
gaat. Natuurlijk openen al je oude sessies 
wel zonder problemen in versie 10. Al met
al voelt de software vertrouwd, maar wel
gestroomlijnder dan voorheen.

Conclusie
In het gebruik van de software is er weinig 
veranderd, en dat is maar goed ook. Pro 
Tools is nog steeds de overzichtelijke en 
stabiele daw die het altijd al was. De nieuwe 
features bieden daarbij veel gebruiksgemak 
en zorgen ervoor dat er geen gat meer is 
met de concurrentie. Ik heb me een paar 
jaar terug wel eens verbaasd over zaken die 
al in veel andere daw’s zaten, maar in Pro 
Tools ontbraken, of dure opties waren. 
Tegenwoordig is daar geen sprake meer 
van: de basisversie van Pro Tools in combi-
natie met een geluidskaart naar keuze is  een 
heel aantrekkelijke optie – ook fi nancieel. Als 
je voor een HD-systeem gaat, is de keuze 
tussen HDX en Native nog niet zo gemakke-
lijk. Met een state-of-the-art computer en HD 
Native kun je in veel gevallen voorzien in je 
monitoring- en plug-in-behoeften. Maar zodra 
je aan zeer forse projecten op hoge sample-
rates gaat werken, komt de extra 
i/o-capaciteit en rekenkracht van een HDX-
systeem zeker van pas. Aangezien er alleen 
maar snellere computers op de markt komen, 
verwacht ik dat veel projectstudio’s naar 
Native zullen upgraden. ■

Handig: een functie om alle kanalen die door 
een bepaalde bus lopen te identifi ceren

Realtime monitoring

Bus Interrogation-functie, 

>>
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