
Gravação ao vivo com 
M7CL e PM5D via Dante

Utilizando Steinberg Cubase ou Nuendo
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Lista de Equipamentos

1. Mixer Digital Yamaha

2. Até 4x Dante- MY16-AUD interfaces ( Máximo de 3 na M7CL)

3. Computador (Requisitos Mínimos)

a. PC (windows XP/Vista), processador intel ou AMD com 2GHz, 1GHz de 
RAM e porta Ethernet de 1Gb.

b. MAC (10.5 ou superior), Dual Core CPU , 1GHz de RAM e porta Ethernet 
de 1GB.

4. Steinberg Cubase ou Nuendo

5. Ethernet Switch com porta 1Gb( uma lista de switches testados está 
disponível em www.audinate.com)

6. Cabos CAT5e com comprimento máximo de 100 metros.

Hardware Setup

 As interfaces MY16-AUD precisam estar instaladas corretamente no 
mixer. (máximo de 4 cartões). Cada Porta Primary deverá ser conectada em 
uma porta 1Gb do Switch.
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Word Clock

Em uma rede Dante, o dispositivo Master fornecerá o word clock para o 
restante da rede. Se o Master perder a conexão ou falhar, os outros 
dispositivos automaticamente falharão.

É recomendado que a interface dante receba o Word Clock por um dos Slots. 
A interface Dante-MY16-AUD suporta taxas de amostragens (sample rates) de 
48KHz e 96KHz. Importante também aguardar aproximadamente 20 segundos 
para a Dante MY16-AUD sincronizar após a mudança de fonte de clock.
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Mixer Patching e Direct Outputs (Endereçamentos das Saídas)

1. Altere no mixer o endereçamento do Direct Out de cada canal que será 
gravado. Você pode também escolher o ponto do Direct Out. PRE HPF ou PRE 
ATT é a escolha mais recomendada.

 

4     Yamaha Musical do Brasil                                                                                      www.yamaha.com.br



2. Configure o Direct Out de cada canal para a saída do Slot necessário. Será 
mais conveniente utilizar o Slot 1 para canais  de 1-16, Slot 2 para canais  de 
17-32 e assim sucessivamente.

Um arquivo de exemplo para PM5D e M7CL contendo todas as configurações 
de patch pode ser baixado em Template Files.
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Dante Virtual Soundcard Setup (Configurando a Placa Dante)

Certifique-se de que estão instalados em seu computador os  softwares Dante 
Virtual Soundcard e Dante Controller. Verifique no site www.audinate.com, a 
última versão do software.

Para utilização do software é exigida uma licença. Esta é obtida quando 
efetuamos o registro da interface MY16-AUD. Esta licença (para cada 
computador somente) é obtida para cada interface MY16-AUD.

Conecte a porta de rede do computador no switcher 1Gb. Certifique-se que o 
endereço de IP do seu computador esteja configurado como automático. 
(Configuração Padrão). Desligue todas as interfaces de rede, particularmente 
alguma interface wireless. Isto aumentará a performance do seu computador 
com a Dante.

Antes de habilitar o Dante Virtual Soundcard, primeiro selecione o formato de 
audio desejado (48KHz, 24-bit por exemplo), e a latência do Dante ( Para uma 
grande quantidade de canais, mantenha este valor alto). Em Advanced 
selecione a quantidade de canais que será gravado ou reproduzido.
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Feitas todas as configurações, habilite o software Dante Virtual Soundcard.

Dante Controller setup (Configurando o Dante Controller)

Identificando e Nomeando Dispositivos

Quando iniciado, Dante Controller automaticamente reconhece todos os 
dispositivos da rede: Cartões MY16 e o computador. O primeiro passo é 
identificar e nomear cada dispositivo.
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O nome do dispositivo por padrão contém uma breve descrição do tipo do 
dispositivo. Dê um duplo clique no nome do dispositivo e abra a janela “Device 
Window” (ou selecione “Device View” no menu “Device”).

Para identificar o dispositivo, clique no ícone de um “Olho”. Isso fará que todos 
os LEDs pisquem por um momento. Na aba Config, o dispositivo pode receber 
um nome mais apropriado. (Note que o nome do computador não pode ser 
modificado pelo Dante Controller). Para alterar o nome do dispositivo, digite um 
novo nome no espaço “Rename Device” e pressione enter.
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Se a taxa de amostragem (Sample Rate) precisar ser alterada ( de 48K para 
96K por exemplo), o mixer deverá ser reiniciado para que a mudança aconteça. 
A opção “Reboot” na aba “Config não será suficiente neste caso.

Endereçamento da Rede

Para endereçar todos os canais dos cartões MY16-AUD para o computador, 
abra primeiramente o “Device View” para o computador e selecione a aba 
“Recieve”. Feito isso, em “Available Channels”, coluna da direita, selecione os 
canais  de 1-16 do primeiro slot (Clique no primeiro canal e com o shift 
pressionado clique no último canal) e arraste para a coluna da esquerda 
“Receive Channels. Solte no canal 1, como mostra a figura abaixo.

O mesmo procedimento deverá ser feito caso você tenha outras placas MY16-
AUD. Arrastando os canais  do Slot 2 para os canais  de 17-32, Slot 3 para os 
canais de 33-48 e Slot 4, caso exista para os canais de 49-64.
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Outra maneira de fazer este endereçamento, é através da aba “Routing” do 
Dante Controller. Pressione [+] para expandir o menu view. Cheque se o 
computador está recebendo os canais corretos das placas MY16.

Clique no ícone e pressione a tecla control [Ctrl], todos os  canais 
disponíveis serão endereçados entre os dispositivos. 

Todo o "roteamento" é removido clicando no mesmo ícone , segurando as 
teclas [Ctrl] e [Shift].
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Playback via Dante

Para permitir o playback do computador, o Dante Controller pode ser utilizado 
para endereçar o áudio de volta para o cartão MY16.

Na aba “Receive” em “Device View” arraste os canais do computador 1-16, de 
“Available Channels” para “Receive Channels”.

Novamente, todo o endereçamento pode ser checado e modificado na aba 
“Routing”.
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O Caminho do sinal da rede Dante é mostrado na figura abaixo.

Nuendo 5 / Cubase 6 Setup 

(Configurando o Software de Gravação)

Os procedimentos utilizados para Nuendo e Cubase são os mesmos. As  figuras 
a seguir são referentes ao Cubase.

Após iniciar o Cubase, abra o menu “Devices” e selecione “Device Setup”.
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Clique em “VST Audio System” na coluna da esquerda e selecione o ASIO 
Driver correto para a interface de audio no lado direito da janela. Neste caso, 
selecione “Dante Virtual Soundcard”.

Clique em [OK] para fechar a janela.

Templates

O Template Nuendo ou Cubase é um arquivo no qual contém todos os dados 
relevantes de configuração de um projeto de gravação.

Para baixar os templates para este projeto, acesse o link Template Files. São 
templates (modelos) de 40 e 64 canais de gravação. Cada um gravará 48KHz 
24bit “ Wave 64” files. Este tipo de arquivo é fácil para transferir projetos entre 
Nuendo e Cubase. Além disso, é importante configurar para este formato, pois 
com isso não há limitação de tamanho para o arquivo gravado, evitando assim 
que a gravação pare após um determinado tempo.

O Formato do arquivo deverá ser modificado para permitir a compatibilidade 
com outros softwares de edição de audio. 
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Para que os templates  baixados  anteriormente sejam reconhecidos no Cubase 
ou Nuendo, você deverá copiar os arquivos na seguinte pasta:

a) WindowsXP: 

 C:\Documents and Settings\<user name>\Application Data\Steinberg
 \Cubase 6\Project Templates

b) WindowsVista: 

 C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Steinberg\Cubase 6\Project 
Templates

c)  AppleMacOSX: 

 Users/<user name>/Library/Preferences/Cubase 6/Project Templates

Para o Nuendo, deverá ser criado um pasta ‘templates” e copiar para dentro 
desta pasta os arquivos baixados.

Para abrir o template no Cubase 6 ou Nuendo 5, abra o arquivo em [File]  e 
selecione “ New Project” . Então selecione o template desejado na lista. Fácil !
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Iniciando a Gravação

O procedimento é o mesmo para Cubase e Nuendo. Para preparar a 
gravação , ligue a função “ Monitor” (laranja) no folder principal. Então, click no 
“ Record Enable” do folder para habilitar todos os canais.

Para iniciar a gravação, clique no botão “ Transport Record” .

Para parar a gravação, basta pressionar a barra de espaço.
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Playback através da PM5D-V2

Com a PM5D-V2, você não precisará criar um novo arquivo de patch de 
entrada para ouvir a gravação. 

Configure a função “VIRTUAL SOUNDCHECK” que está na página “ MIXER 
SETUP” no menu SYS/W.CLOCK. Esta função temporariamente altera o patch 
de entrada sem afetar as memórias de cena e a livraria de patch.

Clique no botão com setas para abrir o “VIRTUAL SOUNDCHECK SETUP”.

O botão [PRESET] chamará a configuração padrão, que será perfeita para a 
maioria dos casos. O lado esquerdo da janela, mostra todos as 48 entradas AD 
que serão trocadas pelos inputs dos Slots 1-3. 
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Esses endereçamentos podem ser modificados se necessário, permitindo uma 
diferente configuração de patch. Click [OK] para fechar a janela, então mude 
para On a função [VIRTUAL SOUNDCHECK].

Agora você está pronto para ouvir e mixar a gravação na PM5D. Alterando para 
OFF [VIRTUAL SOUNDCHECK], a configuração do patch da cena será 
restaurado.

Há uma área na parte de cima do display da PM5D mostrando quando esta 
função está habilitada.

Playback através da M7CL

O Patch dos canais de entrada do mixer precisam ser alterados para os Slots 
onde foram instaladas  as placas Dante. Para salvar esta informação, é melhor 
salvar uma nova memória de cena e configurar o “Scene Focus” para que 
somente o “ Input Patch” seja chamado. Mas primeiramente, salve a cena com 
o patch utilizado normalmente (entradas analógicas para os canais de entrada)
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Feito isso, configure o Scene Focus para chamar somente o “ Input Patch”.

O canais de entrada são endereçados para os Slots.

Grave esta cena como “Playback”, novamente selecionando “IN PATCH” em 
Scene Focus.

Agora, os endereçamentos de “Playback” e “Live Recording” (gravação ao vivo) 
podem ser chamados sem afetar os outros parâmetros da mixagem.

18     Yamaha Musical do Brasil                                                                                      www.yamaha.com.br



Como mostra a figura abaixo, temos uma sequência de cenas de um 
determinado show com as cenas configuradas para playback.

O arquivo de configuração para M7CL, contendo todos os endereçamentos 
para playback e gravação podem ser baixados no link;

http://www.yamahaproaudio.com/training/self_training/index.html .

Importante:

Não esquecer de salvar todas as suas configurações no Pen Drive ou através 
do seu computador utilizando o studio manager. Você poderá carregar 
novamente esta configuração em projetos futuros.
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