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SPECIFICATIES

•  stille, dubbel geïsoleerde 
desktopbehuizing 
of 19” rack

•  3,4 GB AMD Ryzen 
Threadripper 1950X cpu

•  Noctua 800-toeren koeler 
met 12cm fan

• 64GB DDR4 geheugen
• 250GB Sata ssd
• 2TB 7200 rpm hd
•  passief gekoelde dual 

head videokaart
•  600 watt klasse A 

stille voeding
• 2x usb3, 8x usb2
• Windows 10 Pro
•  exacte configuratie 

zelf te bepalen

INFO

•  Prijs incl: 
€ 2.399, tot 2.939,- 
(afhankelijk van gekozen 
configuratie)

•  Distributie: 
SoundSupplies, 
Rotterdam

•  Internet: 
www.soundsupplies.nl

Verrek ja... AMD. Bestaan die dan nog? 
Je zou bijna denken van niet, want het 
is tegenwoordig allemaal Intel wat de 

klok slaat in het land van de desktop- en 
laptop-processors. Alleen in het laagste 
budget-segment wist AMD zich nog enigszins 
te handhaven, maar met onze onverzadig-
bare honger naar virtuele instrumenten, 
plug-ins en realtime processing branden we 
daar onze vingers natuurlijk niet aan. 
Overigens zou Intel aan computerbouwers 
en leveranciers indertijd fi kse kortingen te 
hebben gegeven op voorwaarde dat ze geen 
producten van concurrenten – lees AMD – 
zouden verwerken of verkopen. Om die 
reden legde de Mededingingsautoriteit van 
de Europese Commissie enige jaren geleden 

Intel een boete op van 1,2 miljard euro. 
Ondanks Intel’s manipulaties wist AMD 

zich, weliswaar met moeite, te handhaven, 
maar het bedrijf slaat dit jaar keihard terug 
met de Ryzen Threadripper zestien core 
processor. Dat is geen theedruppelaar, 
maar een processor die als een gek door 
de threads (computertaken) heen ript! 
Volgens de berichten is die processor 
duidelijk krachtiger – 45% wordt beweerd 
– dan Intel’s topperformer, de Core 
19-7900X met zijn tien cores, en hij kost 
ongeveer hetzelfde. Nog wel even een 
slag om de arm houden, want de 
Threadripper is met zijn 16 cores en 32 
threads wel heel erg op de cad- en video-
renderingmarkt gericht. ‘Creators’ noemt 
AMD deze doelgroep; een markt die zake-
lijk interessanter is dan de mininiche waarin 

wij ons als muziekproducers ophouden. 
Met zijn 64 pci-e3.0-lanes kun je meer-

dere videoprocessors koppelen voor zeer 
krachtige videoperformance, cad en rende-
ring. Maar muziekproducers zijn ook 
‘creators’ en audioprocessing is vergelijk-
baar met videoprocessing. De vele threads 
zouden ervoor kunnen zorgen dat we een 
enorme hoop plug-ins gelijktijdig kunnen 
draaien en complexe bewerkingen in een 
oogwenk voltooien.

Dus toen SoundSupplies in Rotterdam 
ons liet weten een pc op basis van de 
Ryzen Threadripper te gaan bouwen, wilden 
we die dan ook meteen aan de tand 
voelen. Maar eerst moesten we wachten 
tot de juiste koeler was gearriveerd – zo 
veel power wekt immers een hoop hitte 
op – en we konden er maar enige uren mee 
experimenteren, omdat het systeem op 
bestelling was gebouwd en de klant in kwestie 
al stond te trappelen. Die klant was de 
Nederlandse ontwikkelaar van het video-
programma Resolume (www.resolume.com), 

die hem gaat gebruiken voor het ontwikkelen 
van software.

Opbouw
Er zijn momenteel drie varianten van de 
Ryzen Threadripper (8, 12 of 16 cores) 
verkrijgbaar, met snelheden van 3,4GHz, 
3,5GHz en 3,8GHz. AMD schijnt trouwens te 
werken aan een versie met 32 fysieke 
cores, waarvan er twee op één moederbord 
gecombineerd worden! AlleThreadrippers zijn 
modulair opgebouwd met vier ccx-modules 
voorzien van 8MB L3 cachegeheugen. Alle 
modules hebben een gezamenlijke dual-
memorycontroller. Omdat sommige software 
niet voorbereid is op zoveel cores is er ook 
een legacy compatibility-modus waarbij de 
helft van de cores uitgeschakeld wordt. 
Alleen in de Creator-modus zijn alle 32 cores 
actief. 

Voor de Threadripper wordt de 4094-pins 
Socket TR4-interface gebruikt op een 
moederbord met een X399 chipset. Deze 
ondersteunt 2x usb3.1 gen2 en 6x usb3.1 
gen1-poorten plus zes usb2.0-aansluitingen. 
Voor de drives zijn er vier Sata en 2 Sata 

Reken maar!
Het afgelopen jaar plaatste AMD zichzelf na jaren weer in de schijnwerpers met de 
nieuwe Ryzen Threadripper processors. We konden een door SoundSupplies gebouwde 
pc met deze processor aan de tand voelen.
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De Threadripper ript als een gek door 
de threads heen

De Cubase-test draait op de Threadripper.

SoundSupplies ProDaw Silent Threadripper van binnen. Je ziet 
de processor niet meer vanwege het grote koellichaam met fan.

De Threadripper is behoorlijk 
uit de kluiten gewassen.
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assistentie tijdens de test. We gebruikten 
een testproject van Dawbench, dat je zelf 
kunt downloaden via www.dawbench.com. 
De site en het bijbehorende forum worden 
jammer genoeg niet meer bijgehouden, 
maar de testbestanden zijn er nog wel te 
vinden, voor wie zijn eigen pc aan de tand 
wil voelen. Dat is overigens een knap saai 
klusje, waarbij je heel goed moet blijven 
opletten en dubbel checken om te voorkomen 
dat je fouten maakt!

We gebruikten testbestand DAWBench 
DSP 2017 voor een test met Cubase 9. 
Hierin zitten vier tracks met een (verschrik-
kelijk lullig) muziekje ter controle, en een 
hele rits tracks met sinus audiobestanden 
(met fader op nul!). De vier tracks met 
muziek in de test zijn bedoeld voor gehoor-
matige controle op gekraak en geknisper. 
Dat is de enige betrouwbare controle, want 
de performance-meter in Cubase gedraagt 
zich nogal eens onlogisch en weerspiegelt 
vaak niet wat je hoort. De performance-
pagina in Windows is meestal een stuk 
relevanter, en je ziet daar de verdeling over 
de cores mooi in beeld. 

Daarvoor maakten we miditracks aan met 
zes noten, waarbij elke track door een 
afzonderlijk exemplaar van Retrologue werd 
afgespeeld met de preset Almighty Strings. 
Beide tests hebben we ook op een op een 
oudere pc met een 2,8GHz Intel i7 860 
quadcore processor en Windows 7 64bit 
herhaald. Die laatste bevat techniek van een 
jaar of zeven geleden, maar toch interessant 
om de prestaties van de Threadripper in 
historisch perspectief te zetten. 

De compressortest hebben we ook nog 
gedraaid op een goedkoper SoundSupplies-
systeem met een recente 3,4GHz Intel i7 
7700 quadcore processor. Op de oude i7 
pc gebruikten we een E-mu 0202 usb-audio-
interface; op de Threadripper en de i7 7700 
een RME BabyFace usb2.0-interface, beide 
met asio-driver en ongeveer gelijk ingestelde 
latency.

Heel voorspelbaar eigenlijk, maar de 

Windows 10 
en cores

>>

  HET OORDEEL

 • waanzinnig veel rekenkracht
 • erg stil

 •  compatibiliteit met software en hardware op 
langere termijn moet nog blijken

+

–
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Al heel lang geleden zijn de chipmakers gestopt met het 
steeds maar weer verhogen van de kloksnelheid van proces-
sors, en overgestapt op het combineren van meerdere cores 
(fysieke rekeneenheden) in één central processing unit (cpu), 
om de prestaties te verhogen. Van twee ging het naar vier, 
zes, acht en nu dus zestien in de Threadripper. Maar één zo’n 
core kan dankzij multithreading-techniek – Intel noemt het 
‘hyperthreading’; AMD noemt het ‘virtualisation’ – weer twee 
verschillende threads gelijktijdig uitvoeren. In het operating 
system worden dan via een slim systeem de uit te voeren 
rekentaken verdeeld over de verschillende cores in de proces-
sor. Op een Windows pc kun je die (virtuele) cores aan het 
werk zien door Alt, Delete en Control gelijktijdig in te drukken, 
te kiezen voor de Task Manager, en dan het tabblad 
Performance te selecteren. 

Op de Steinberg-site kwamen we de mededeling tegen dat 
Cubase onder Windows 10 problemen kan opleveren als je 
een systeem met meer dan veertien fysieke cores gebruikt. 
Dat schijnt te liggen aan de prioriteitskeuze van de Multimedia 
Class Schedular Service (MMCSS) in Windows 10, maar het 
zou dus wel roet in het eten kunnen gooien bij onze test met 
de zestien core Threadripper. Gelukkig bleek er in de praktijk 
bij onze test geen probleem op te treden; alle cores rekenden 
gezellig mee, en er was geen sprake van crashes of andere 
stabiliteitsproblemen. Bij het testen met Reaper op de 
Threadripper kwamen we wel wat vreemds tegen; meer dan 
de helft van de cores werd gemarkeerd als ‘parked’, dus ze 
deden niet mee aan het feest. Vanwege de beperkte tijd waren 
we niet in de gelegenheid om dit verder te onderzoeken, dus 
hebben we de test met Reaper helaas moeten schrappen.

Op elke track met sinus zijn acht exempla-
ren van de freeware reaXcomp plug-in (die 
ook in de daw Reaper zit) geplaatst 
(http://reaper.fm/reaplugs). De opzet van de 
test is eigenlijk dat je steeds één exemplaar 
van reaXcomp op een van de sinustracks 
activeert, totdat je gekraak in de weergave 
van de tracks met het muziekje hoort. Maar 
vanwege het enorme aantal muiskliks dat dit 
dat met zich meebrengt, activeerden we 
steeds alle acht plug-ins tegelijk op een van 
de tracks met sinustonen. Je zou denken dat 
dat niks uitmaakt, maar de belasting blijkt zo 
ietsje hoger uit te vallen dan wanneer je 
steeds een extra plug-in op een volgende 
track bijschakelt.

De bedoeling was om dezelfde testsong 
ook met Reaper te testen, maar dat liep niet 
helemaal zoals gepland (zoals je kunt lezen 
in het kader). We deden nog een tweede test 
met Cubase’s  eigen Retrologue 2 synth. 

Threadripper scoort gigantisch! We kwamen 
aan 616 instanties van de reaXcomp plug-in 
met een glasheldere weergave. Bij één 
plug-in meer hoorde je af en toe een kraakje 
in de weergave van het testmuziekje. Het 
systeem met de Intel i7 7700 haalde 174 
compressorplug-ins; iets meer dan 28% van 
de Threadripper. Dat is eigenlijk helemaal 
niet slecht, als je bedenkt dat die vier cores 
heeft tegenover de zestien van de AMD. Het 
lijkt er zelfs op dat de Intel-techniek op zich 
niks trager is, en dat puur de grotere hoe-
veelheid cores van de Threadripper voor de 
hogere prestaties zorgt. Op onze oude i7 
Quad-Core pc bedroeg de score 64 instan-
ties (iets meer dan 10% van wat de 
Threadripper scoort). Dat is bitter weinig, 
zeker vergeleken met de i7 7700. Maar het 
geheugen is trager, de kloksnelheid lager en 
alle hardware is ondertussen antiek, dus zo 
vreemd is het nu ook weer niet. De 
Retrologue-test bleek soortgelijke resultaten 
te leveren; de Threadripper scoorde 960 
noten; de ouwe trouwe i7 begon bij 120 
(zo’n 13% van de Threadripper) al te kraken 
en piepen.

Conclusie
Op basis van onze – ik benadruk het nog 
maar eens – korte en niet enorm diep-
gaande test blijkt de ProDaw Silent 
Threadripper echt een droom-pc. Zowel bij 
de processorplug-ins als bij de synths levert 
ie gigantisch veel power. Echt een machine 
voor wie geen genoeg kan krijgen van plug-
ins in extreem uitgebreide arrangementen en 
sounddesign met heel veel processing. Nu is 
het niet uit te sluiten dat bij bepaalde software 
of hardware er compatibiliteitsproblemen 
optreden. Tijdens de hoogtijdagen van 
AMD waren er met hun succesvolle Athlon 
ook af en toe speciale softwarepatches 
nodig. 

Op basis van onze test valt daar verder 
weinig zinvols over te voorspellen; het kan 
ook heel goed dat deze AMD zich voor-
beeldig gedraagt met alle soft- en hardware. 
Kortom de Ryzen Threadripper brengt de 
droom van een productiemachine zonder 
limiet wat betreft processing een stuk 
dichterbij. Dat is mooi, want bij muziek-
productie mag je eigenlijk nooit geremd 
worden door de beperkingen van je compu-
ter. Creativiteit moet de vrije loop krijgen, 
en de Threadripper maakt dat mogelijk. Niet 
iedereen zal zo veel rekenkracht nodig 
hebben, maar het mooie is dat deze pc 
niet eens heel veel meer kost dan een 
systeem met een Intel i7 6800K cpu met 
zes cores. En tegelijk is het ook een stevige 
impuls voor Intel om met een antwoord te 
komen. Er is immers weer serieuze concur-
rentie! ■

Express connectors, en dan zijn er nog acht 
pci-e2.0-lanes voor allerlei controllers (video, 
lan, bluetooth et cetera). Daarbij komen nog 
acht Sata-poorten. Kortom, op het gebied 
van aansluitingen voor randapparatuur kom 
je niks tekort. Als geheugen wordt quad-
channel DDR4 gebruikt; AMD claimt dat de 
maximale hoeveelheid geheugen 2TB is. 

Het testsysteem van SoundSupplies was 
voorzien van een 3,4GHz 16-core 1950X 
AMD Ryzen Threadripper, 64GB geheugen, 
een Sata ssd-drive en een eenvoudige 
passief gekoelde videokaart. Dankzij de 
enorme fan in de Noctua koeler is het ook 
een heel stil systeem. Het geïnstalleerde 
operating system was Windows 10 64bit in 
de basisinstelling, dus zonder tweaks.

Testopzet
Zoals eerder gemeld hadden we maar een 
paar uur de tijd om de ProDaw Silent 
Threadripper aan de tand te voelen. Voor 
Renier Vreugde van SoundSupplies was 
het ook een primeur, en hij keek dan ook 
belangstellend toe en verleende af en toe 

Op het gebied van aansluitingen voor 
randapparatuur kom je niks tekortOp het Windows Performance-scherm is niet genoeg ruimte voor alle threads.

De processor gemonteerd in de socket op het moederbord, met bovenop de warmtegeleidende pasta, 
die de door de cpu opgewekte hitte naar het koellichaam leidt.

Hier zie je de onderkant van de cpu met de verbindingspennen 
van de TR4-socket.

Het grote koellichaam met fan.
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