
 

Hierbij een beknopte handleiding voor het instellen van je geluid. 

SAM heeft 1 nadeel. 

En dat is dat het wordt geleverd met een verkeerde setting in het AGC gedeelte.   

AGC (Automatic gain control) betekend dat hij automatisch alle muziek op dezelfde geluidsniveau uitzend. 

M.a.w. Alles klinkt even hard. 

We kunnen het op by-pass zetten of een betere setting op zetten. 

Tevens kunnen we met SAM verschillende DSP plug-ins gebruiken. 

 

Het op by-pass zetten heeft verschillende pluspunten. 

Grootste pluspunt  is dat het behoorlijk wat scheelt met het  CPU-verbruik. 

 (AGC aan op een 1Ghz is 40% meer CPU verbruik)  

Het op by-pass zetten gaat als volgt. 

  
Dit doe je bij Deck A, B, Sound FX, Aux1, Voice FX en Mixer. 

Nu staat  alles op by-pass. 



Op het forum sta ook verschillende AGC- settings die wel goed klinken .  

Zo als deze, alles op bypass zetten, behalve de Mixergedeelte, daar vul je de  volgende setting in.  

 
(dank aan Cyberneticorganism) 

 

Het werken met plug-ins. 

Het werken met plug-ins heeft zijn voordelen (soms minder CPU-verbruik) 

En je hebt meer keus uit verschillende DSP plugins. 

Op het forum kan je de verschillende DSP plug-ins downloaden. 

http://broadcasterforum.nl/viewtopic.php?f=90&t=1382 

 

We gaan als voorbeeld de Compressor & Wider installeren. 

Eerst zet je alles op By-pass all. 

Dan downloaden we het volgend bestand.  

http://www.winamp.com/plugins/download/104516 

http://broadcasterforum.nl/viewtopic.php?f=90&t=1382
http://www.winamp.com/plugins/download/104516


Nadat we het hebben gedownload en we klikken op 
het gedownload bestand, vraag het waar het wil 
worden geïnstalleerd.  
 
SAM kan ook in winamp/plugins map kijken. 
Maar als je veel plugins heb kan het verwarrend zijn. 

 
 

 
We zoeken de map 
 C:\Program Files\SpacialAudio\SAMBC\plugins 
 
En we  klikken daarna op next 

 
Dan weer naar in SAM-Broadcaster naar, 

1.  
 

2.  
 

3.  
 
Daar aangekomen, drukken we even op refresh list. 
 
En klikken we de Compressor&wider aan. 

 
Daarna wordt de knop Configure Plugin actief. 
 
Daarmee kan je de instelling van je plug-in 
veranderen 
 

 

Hier kan je het helemaal naar je eigen smaak maken. 
 
Of je gebruik de present die aanwezig zijn. 
 
En zo kan je dat ook met andere plugins doen. 
 
Het is ook mogelijk om met meerdere plugins te 
draaien. 

 
 

 

 

 



 

 

 

En Cyberneticorganism heeft nog een aparte Nederlandse handleiding geschreven over het gebruik 

van Breakaway Broadcaster Processor via SAM-Broadcaster. 

http://broadcasterforum.nl/viewtopic.php?f=171&t=1768 

 

 

 

Dit zijn de basisstappen voor het geluid van SAM-Broadcaster. 

Succes en mocht er vragen zijn dan horen we het wel in het forum.  

 

 

 

 

 

 

 

http://broadcasterforum.nl/viewtopic.php?f=171&t=1768

