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Skrevet av magnetangen - 29/03/2012 12:40
_____________________________________

Hei.
Jeg har fått et problem, som jeg håper å få løst.
Jeg har laget en mix, og når jeg tar prosjektet opp på nytt etter lagring, er det enkelte spor som har et helt annet volum enn
det jeg har angitt. (som om de har nullstilt seg eller hengt seg opp på et vis)
Dette gjelder enkelte prosjekter.
Det ser ut som om mixen har låst seg, for når jeg går over og berører/klikker på volumknappene med musepekeren, kommer
det på plass igjen, og alt er som det skal være.
Er det noe jeg kan gjøre med dette?
Kan det ha sammenheng med at dette er innspillinger som opprinnelig er gjort i en tidligere cubase-versjon, og at det er
noe som henger seg opp? :blink:
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Sv:Volumknappene i mixervinduet
Skrevet av Håkon Kvidal - 03/04/2012 10:56
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Benytter du Automasjonen i prosjektet?
============================================================================
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Skrevet av magnetangen - 03/04/2012 12:11
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Dette skjer i enkelte prosjekt.
For å være konkret, svarer jeg nå utfra et spesifikt prosjekt:
Ja, jeg har brukt automasjon, men ikke på det aktuelle sporet, hvor lyden av piano fra "Grand Piano" har det problemet
som jeg beskrev:
Et veldig kraftig lydnivå i forhold til resten av mixen, men det blir bra når jeg klikker på volumknappen i mixevinduet med
musepekeren.
Det blir litt stressende å ikke vite om den mixen jeg har laget spilles av som den skal eller ikke. Her ble det jo veldig tydelig
på grunn av at lydnivået var så pass høyt, og for å være helt sikker på at dette er som det skal være, må jeg nå gå gjennom alle
volumknappene før jeg gjør en mixdown av prosjektet......og slik skal det jo ikke være.
Jeg stoler rett og slett ikke på at den mixen jeg har gjort blir spilt av slik som jeg har satt verdiene.
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