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1. Wstęp

1.  Wstęp
Drogi użytkowniku,

Witamy w świecie dźwięków TSOP. Oddajemy w Twoje ręce pierwszy produkt inspirowany polskimi in

strumentami elektronicznymi – dźwięk elektroniki z Europy Środkowej, który nigdy wcześniej nie był 

próbkowany. B-11X jest wirtualnym odpowiednikiem organów elektronicznych produkowanych przez 

przedsiębiorstwo UNITRA-ELTRA w drugiej połowie XX wieku. Polskie instrumenty elektroniczne nie 

mają wielkiej historii. Od lat 60-tych do 80-tych wyprodukowano zaledwie kilka modeli, które w swoim 

czasie nie podbiły rynków muzycznych Europy ani Świata, i nie były znane szerzej, niż w wąskim gro

nie krajowych muzyków. W zasadzie skazane były na rynkową porażkę przez ówczesne okoliczności 

polityczno-gospodarcze. Polska tamtego czasu nie była przyjaznym miejscem do normalnego życia i 

swobodnego tworzenia. Życie codzienne odbywało się przeważnie pod dyktando socjalistycznej partii 

robotniczej, starającej się wcielić za wszelką cenę dawno skompromitowane idee. Narastające emocje, 

przeradzające się stopniowo w jeden głos niezgody, starano się tłumić często za pomocą siły, forsując 

przy tym ideę całkowicie samowystarczalnej, centralnie sterowanej gospodarki. Miała ona przewi

dzieć, zaprojektować i wyprodukować wszystko czego obywatel mógł potrzebować, często starając się 

wymyślić na nowo to, co w państwach rozwiniętych skutecznie funkcjonowało od dawna. Próba do

trzymania kroku tzw. "zachodowi", przynosiła jednak czasami zaskakujące owoce – jednym z nich jest 

instrument, który masz przed sobą w wirtualnej postaci.

Według informacji, które udało nam się zgromadzić, składany był według polskiego projektu, z pol

skich podzespołów elektronicznych, czemu zawdzięcza niepowtarzalną kolorację barwy. Istnieje za

tem duże prawdopodobieństwo, że masz przed sobą dźwięki, których nigdy wcześniej nie słyszałeś. 

Mimo wielu lat, które upłynęły od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, organy te nie były do

tychczas dostępne w formie profesjonalnej biblioteki cyfrowej. Tę lukę pragniemy wypełnić. Sądzimy, 

że dla osób które poszukują oryginalności na zatłoczonym rynku, udało nam się stworzyć atrakcyjną 

propozycję.

B-11X, którego będziesz używał, dobrze ilustruje misję naszej firmy, którą jest dostarczanie najwyższej 

jakości instrumentów wirtualnych charakterystycznych dla polskiego idiomu brzmieniowego. Staramy się 

odnaleźć i opracować najbardziej oryginalne zjawiska tak, abyś mógł je poznać i zastosować we wła

snych kompozycjach. Produkt opracowany jest bez kompromisów i dedykowany zaawansowanym 

użytkownikom. Mamy nadzieję, że B-11X będzie dla Ciebie nie tylko narzędziem, ale również nowym 

punktem na dźwiękowej mapie świata.
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1.1. Multi-timbral odkrywany na nowo

1.1.  Multi-timbral odkrywany na nowo

Idea naszego instrumentu sięga do klasyki syntezatorów. Jest nowym ujęciem konstrukcji multi-tim

bral, czyli stacji roboczej oferującej bogactwo gotowych do wykorzystania barw o bardzo szerokim 

przekroju stylistycznym. Syntezatory Multi-timbral był niezwykle skutecznym narzędziem w rękach 

muzyków w latach 80-tych i 90-tych. Niektóre ze tzw. „workstations” wykonywały samodzielnie niemal 

całe płyty, a w każdym razie większość ścieżek instrumentalnych, zastępując perkusję, bas, fortepian, 

gitarę czy instrumenty dęte. Jednak nie tylko codzienna przydatność zdecydowała o sukcesie tego 

typu konstrukcji. Według nas, najistotniejszym był z natychmiastowy dostęp do dużej ilości brzmień, 

inspirujący muzyczną wyobraźnię za jednym naciśnięciem przycisku. Łatwość uzyskiwania najprzeróż

niejszych muzycznych kolorów ukształtowała wyobraźnię muzyczną wielu twórców. Obecnie, język 

barw bogatszy jest olbrzymi dorobek muzyki cyfrowej i instrumentów wirtualnych. Operujemy znacz

nie większą różnorodnością, znacznie obszerniejszym słownikiem podstawowych skojarzeń dźwięko

wych, wybieramy już nie spośród pojedynczych instrumentów, ale całych stylistyk.  

B-11X wyrasta już z nowej rzeczywistości. Pragnęliśmy stworzyć wirtualny odpowiednik multi-timbral, 

który jest nie tylko skutecznym narzędziem, ale przede wszystkim wszechstronną inspiracją dla 

współczesnych muzyków i producentów. Dla poszukujących gotowych, stylowych barw przygotowali

śmy użyteczny bank fabryczny, liczący ponad 800 programów, przywoływanych jednym kliknięciem. 

Dla sięgających wgłąb stylistyk i muzycznych znaczeń, mamy szczegółowe opisy technik tworzenia 

programów fabrycznych, idiomów barwowych, oraz ich kulturowych odniesień.  Dla poszukujących 

własnego, unikatowego brzmienia oferujemy możliwość edycji każdego parametru w niemal nieskoń

czonej ilości kombinacji.

Dziękujemy, że dołączyłeś do grona użytkowników TSOP.
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2. Przegląd biblioteki B-11X

2.  Przegląd biblioteki B-11X
W tym rozdziale zapoznasz się z ogólną ideą B-11X, budową banku ustawień fabrycznych (Factory Pre

sets), oraz technologiami wypracowanymi na potrzeby projektu.

Jak już wspominaliśmy, nadrzędnym celem TSOP jest upowszechnianie polskich idiomów brzmienio

wych na całym świecie, aby twórcy mogli wykorzystać je we własnych studiach produkcyjnych. W tej 

grupie, instrumenty elektroniczne nie stanowią długiej linii – wyprodukowano niewielką liczbę typów, 

o zbliżonej konstrukcji. Zaciekawił nas jednak fakt, że wbrew bardzo realnym przeciwnościom panują

cym w ówczesnej Polsce, podjęto jednak próby skonstruowania własnego instrumentu.  "Co by się 

stało, gdyby talenty konstruktorów rozkwitały w bardziej sprzyjających warunkach gospodarczych? 

Gdzie mogliby dotrzeć projektanci gdyby wiedzieli to, co ich konkurenci z zagranicy? Jak mogłaby 

brzmieć kolejna wersja instrumentu, gdyby rozszerzyć ją o nowocześniejsze rozwiązania?". Poszukiwa

nie odpowiedzi na te pytania stało się główną ideą projektową B-11X. Wzorcowy instrument nie jest 

produkowany od kilku dziesięcioleci, zakład produkcyjny nie istnienie, zaś rynek wtórny nie jest zbyt 

obszerny. Mając na ekranie gotowy produkt, tuż obok wirtualnych wcieleń legendarnych konstrukcji z 

całego świata, możesz sam ocenić tkwiący w nim potencjał.

2.1.  Podstawowe parametry instrumentu: 

Nazwa:  B-11X Multi-timbral Synth/Organ

Środowisko: Native Instruments KONTAKT, KONTAKT PLAYER

Próbki:  24bit/ 44.1 kHz,wysokiej jakości oddzielne próbki dla każdego klawisza i każdego generatora

Rozmiar maksymalny: ok. 200 MB 

Grupy:  5 registrów organowych FLUTE + 5 generatorów syntezatora analogowego SOLO + 2 głosy 

TREMOLO SOUND + 4 głosy PERCUSSION + Próbki Release

Maksymalna polifonia: 16 głosów + 4 głosy Release

Efekty Audio:  2 filtry dolnoprzepustowe z rezonansem (LPF), Filter Matrix, Chorus/Flanger, Delay, 

Fuzz, Compressor, Stereo Modeler, Rotary Speaker, Wha Filter, Vibrato

Procesory MIDI:  Block Chord Harmonizer, Keyswitches

Programy banku fabrycznego:  810 ustawień według kategorii stylistycznych i zastosowań

Programy użytkownika: 10
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2.2. Wydajność i jakość

2.2.  Wydajność i jakość

Wymagania B-11X w zakresie wydajności mogą się znacznie różnić między programami Banku Fa

brycznego. Obserwowane różnice wynikają z konstrukcji instrumentu i są zjawiskiem normalnym. 

Niektóre z ustawień wykorzystują całą złożoność efektów Audio i MIDI generując nakładając nawet kil

kadziesiąt próbek z różnych źródeł w czasie rzeczywistym, co intensywnie wykorzystuje moc oblicze

niową środowiska. Dzięki temu dźwięk jest bardzo nasycony, bogaty harmonicznie, i łatwy do zlokali

zowania w złożonych miksach – kosztem zwiększonego obciążenia.

Intencją konstrukcyjną jest pozostawienie decyzji samym twórcom. Jeśli intensywność i jakość dźwię

ku jest dla Ciebie priorytetem, B-11X z pewnością spełni Twoje oczekiwania kosztem większego wyko

rzystania procesora. W innych przypadkach możesz skorzystać z wielu wbudowanych opcji optymali

zacji aby osiągnąć oczekiwany poziom wydajności.

2.3.  Integracja z oprogramowaniem DAW

Jeśli wykorzystujesz instrument w środowisku Twojego ulubionego oprogramowania DAW zwróć uwa

gę, że Biblioteka Programów Fabrycznych B-11X jest niezależnym programem kontrolującym parame

try niedostępne z poziomu programu host'a. W rezultacie wybór programu fabrycznego nie jest zapa

miętywany wraz z sesją host'a i wymaga każdorazowego przywołania po wczytaniu sesji. Jest o zjawi

sko normalne, wynikające z wewnętrznej struktury instrumentu i dużej ilość Factory Presets, dla któ

rych stworzyliśmy przejrzystą strukturę przeszukiwania, istotniejszą dla wydajnej pracy.

Sugerujemy wykorzystanie nazwy ścieżki lub zintegrowanego z nią notatnika do zapisania pozycji 

menu dla kategorii stylistycznej, typu dźwięku i nazwy programu.

2.4.  Ogólna struktura biblioteki

2.4.1.  Biblioteka programów fabrycznych (Factory Presets)

B-11X jest biblioteką dźwięków składającą się z ponad 800 programów, w dziesięciu stylach muzycz

nych i dziewięciu rodzajach zastosowań. W każdym stylu i zastosowaniu dostępnych jest dziewięć od

dzielnych programów do natychmiastowego wykorzystania. Każdy program obejmuje ustawienia 

wszystkich regulatorów, z których każdy można dowolnie modyfikować. Jest tutaj wystarczająco dużo 
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miejsca, aby pomieścić:

• Rekonstrukcje barw znanych z nagrań i koncertów,

• Imitacje klasycznych instrumentów i ich charakterystycznych cech barwowych,

• Autorskie ustawienia TSOP inspirowane zjawiskami kulturowymi i literaturą,

• Efekty specjalne, pejzaże dźwiękowe i akcenty,

• Muzycznie ukierunkowane szumy, trzaski i przesterowania.

Niektóre skojarzenia dźwiękowe stały się też okazją do przypomnienia wycinka historii Polski, zarów

no tej wielkiej jak i zwykłej, codziennej.

2.4.2.  Co to jest program B-11X?

Program jest pojedynczym zapisem ustawień wszystkich regulatorów instrumentu, ze wszystkich pa

neli: Instrument, Effects, Applications. Dla każdego pokrętła i suwaka, nawet jeśli aktualnie nie przetwa

rza sygnału, zapamiętywane jest dokładne położenie, co pozwala natychmiast odtworzyć stan całego 

urządzenia poprzez załadowania programu z dysku. Wczytanie programu fabrycznego nie blokuje re

gulatorów w swoich pozycjach, bezpośrednio po załadowaniu można je dowolnie przestrajać. Nie są 

zapamiętywane żadne informacje dodatkowe, które byłyby niejawne i niedostępne dla użytkownika.

2.4.3.  System kategoryzacji

Aby umożliwić sprawne poruszanie się wśród wielu możliwości, wprowadziliśmy podział Banku Fa

brycznego według dwóch kryteriów: Gatunek Muzyczny (Music Genre) oraz Typ Barwy (Sound Type). Każ

dy z programów fabrycznych został przeanalizowany i odpowiednio zakwalifikowany pod względem 

przynależności do gatunku oraz typowego zastosowania. Poniższa tabela przedstawia wytypowane 

nazwy kategorii: 

Nazwy kategorii B-11X
Music Genre Sound Type

Classic Pop Pad

New Pop Lead

Dance & Techno Organ

Vintage Rock Piano
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Grunge & Metal Mallet

Jazz & Blues Bass

Funky & Fusion Stab

Movie Soundtrack Noise

Hip-Hop Soundscape

Sci-Fi

Dokonując powyższego podziału braliśmy pod uwagę przede wszystkim jasność skojarzeń i łatwość 

codziennej pracy kompozytorów, producentów muzycznych i wykonawców. Potrzebne programy mo

żesz odnaleźć w dwóch prostych krokach: typując Music Genre i Sound Type, co natychmiastowo precy

zuje wybór do 1% wszystkich opcji. 

Przyjęty podział jest wystarczający, aby uprościć dokonywanie wyborów w trakcie instrumentowania 

własnych aranżacji. Łączy wiele drobnych rozgałęzień stylistycznych wokół jednej, powszechnie rozu

mianej nazwy. Bierze pod uwagę czas, modę, podobieństwo estetyczne i dominujące technologie. Po

niżej przedstawiamy objaśnienia poszczególnych kategorii.

• Classic Pop – barwy instrumentów elektrycznych i elektronicznych z list przebojów XX wieku,

• New Pop – muzyka Pop XXI wieku, epoki Internetu,

• Dance & Techno – muzyka z przestrzeni cyfrowej, produkcje DJ-ów, komputerów i samplerów,

• Vintage Rock – brzmienie złotego okresu muzyki rock'owej, od lat 60-tych do 80-tych,

• Grunge & Metal – instrumenty elektroniczne wśród ciężkiego brzmienia i psychodelicznych 

tekstów,

• Jazz & Blues – organy i fortepiany elektryczne, kontrabasy, wibrafony od blues'owych korzeni 

do dzisiaj,

• Funky & Fusion – fuzja technologii i muzyki świata, poszukiwania barwowe i harmoniczne, 

swobodna improwizacja,

• Movie Soundtrack – krajobrazy dźwiękowe i efekty ze ścieżek filmowych,

• Sci-Fi - barwy eksperymentalne, efekty specjalne i niecodzienne zastosowania,

• Pad – tła harmoniczne, podkłady akordowe, akompaniamenty,

• Lead – melodie jednogłosowe, tematy przewodnie, instrumenty solowe,

• Organ – organy elektryczne i klasyczne,

• Piano – fortepiany elektryczne, syntezatory o wygasającej obwiedni dynamiki,

• Mallet – instrumenty harmoniczne i melodyczne o perkusyjnym ataku,

• Stab – akcenty, pojedyncze uderzenia, elementy loop'ów rytmicznych,

• Noise – szumy, trzaski, zniekształcenia innych barw,
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• Soundscape – krajobrazy dźwiękowe, samodzielne sceny wypełnione muzyką.

2.4.4.  Programy ulubione (Favourites)

Jeśli odnajdziesz programy, których zamierzasz używać bardzo często, i chciałbyś mieć do nich natych

miastowy dostęp jednym kliknięciem, możesz dodać je do listy Programów Ulubionych (Favourite Pre

sets). Lista posiada 10 wolnych pozycji, wyłączonych z systemu kategoryzacji, co oznacza, że są do

stępne niezależnie od parametrów przeglądania całego Banku Fabrycznego. Ładowanie jest natych

miastowe – wybierasz pozycję z listy, i wciskasz Load.

2.4.5.  Programy użytkownika (User Presets)

Jeśli wprowadzisz zmianę do ustawień fabrycznych, i chciałbyś je zachować do późniejszego wykorzy

stania, skorzystaj z listy Programów Użytkownika (User Presets). Możesz nadać nową nazwę swojemu 

programowi, i zapisać go na jednej z dziesięciu dostępnych pozycji na liście. Przywoływanie ustawień 

jest wtedy natychmiastowe, wystarczy wskazać pozycję z listy, i kliknąć Load.

2.4.6.  Możesz modyfikować każdy program fabryczny

Jedną z  zalet użytkowych B-11X jest całkowicie edytowalny bank fabryczny. Wszystkie programy zo

stały utworzone poprzez ręczną edycję dostępnych regulatorów, a ich pozycje są bezpośrednio odczy

tywane z paneli instrumentu. Bank fabryczny jest również najlepszym punktem wyjścia do budowania 

własnych programów. Zapewne w wielu zastosowaniach wystarczy Ci niewielka modyfikacja wyjścio

wych ustawień, aby uzyskać wymagane brzmienie. Zachęcamy do tego gorąco, tym bardziej, że licen

cja którą nabyłeś daje Ci pełną swobodę korzystania z przygotowanych przez nas ustawień. Możesz je 

modyfikować, kopiować i nazywać według własnego uznania. Zmodyfikowane wersje możesz zapa

miętać w instrumencie w sekcji User Presets, lub zapisać jako standardowy Kontakt Instrument z menu 

File. 

2.4.7.  Seria TSOP Electro

B-11X jest pierwszym z serii instrumentów wirtualnych TSOP rekonstruujących polskie wynalazki w za

kresie instrumentów elektronicznych. Prowadzimy poszukiwania i zaawansowane prace projektowe, 

aby odnaleźć i udostępnić najbardziej wartościowe eksponaty. Kolejne produkty ukazywać się będą w 

ramach serii TSOP Electro,
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2.4.8.  TSOP eXtended

TSOP eXtended to nazwa rozszerzeń funkcjonalnych instrumentu wirtualnego, które w całości zostały 

zaprojektowane przez nasz zespół. Dostępne są poprzez panel Applications, i obejmują: zaawansowa

ny Harmonizer oraz moduł w pełni programowalnych przełączników klawiaturowych. 

2.4.8.1.  Harmonizer

Moduł Harmonizer łączy B-11X ze światem interwałów i harmonii, wyzwalanych jednym naciśnięciem 

klawisza. Możesz tworzyć ogromną ilość przeróżnych akordów, włączać i wyłączać poszczególne głosy 

w trakcie gry, zmieniać rodzaj akordów jednym przyciśnięciem klawisza kontrolnego lub też zwielo

krotniać podstawowy ton unisono. Z matematycznego punktu widzenia, Harmonizer można zaprogra

mować według 19680 różnych ustawień, począwszy od prostych interwałów, a skończywszy na 5-gło

sowych akordach blokowych.

2.4.8.2.  Keyswitches

Moduł Keyswitches steruje włączaniem i wyłączaniem wybranych modułów instrumentu z poziomu 

klawiatury MIDI. Wprowadza kontrolę nad ustawieniami Harmonizer'a i matrycy filtrów (Filter Matrix) w 

czasie rzeczywistym, za pomocą programowalnych klawiszy. Dostępnych jest 8 gniazd (Slot) do zapro

gramowania według wymagań aktualnego programu. Programowanie jest bardzo intuicyjne – wybie

rasz klawisz, który będzie od teraz spełniał funkcję kontrolną, a następnie przypisujesz mu jedną z 

funkcji dostępnych w rozwijalnym menu. Twoje ustawienia zapisywane są wraz z programem, więc po 

jego ponownym wczytaniu są od razu dostępne. 

2.4.9.  Technologie TSOP

W TSOP opracowaliśmy dwa procesy technologiczne zoptymalizowane na potrzeby naszych projek

tów. Na pewnym etapie prac zdaliśmy sobie sprawę, jak odpowiedzialnym zadaniem jest odwzorowy

wanie muzealnego charakteru oryginalnych instrumentów. Ucho ludzkie jest niesamowicie czułe na, 

często ledwie mierzalne zabarwienia tonalne, a zależy nam na jak najwierniejszym odbiciu oryginału. 

Aby to osiągnąć, wpływ toru próbkowania i technologii cyfrowej na najdrobniejsze niuanse barwy mu

siał być zredukowany niemal do zera. Tą drogą doszliśmy do rozwiązań, które oznaczyliśmy nazwami 
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Direct to Sample oraz Virtual Analog. Pierwsze dotyczy fazy pozyskiwania próbek ze świata drgań i elek

tronów, drugie – składania kompletnego instrumentu w świecie zer i jedynek. W dalszej części rozdzia

łu opisujemy je w skrócie. Równocześnie, zachęcamy do spokojnego przestudiowania treści kolejnych 

dwóch stron. Niektóre z opisywanych zagadnień mogą mieć zastosowanie również w Twojej pracy.

2.4.9.1.  Direct to Sample

Direct to Sample (D2S) określa metodę pozyskiwania próbek z ory

ginalnych źródeł w takich sposób, aby każdy najdrobniejszy niu

ans barwy mógł być zachowany. Nie chodzi tu jedynie o wierne 

odwzorowanie analogowych przebiegów napięciowych, ale także 

wszystkich innych elementów brzmienia instrumentu oraz istotnych parametrów konstrukcyjnych, w 

nienaruszonym stanie.

 Technologia D2S bierze pod uwagę następujące zagadnienia:

• Optymalna rozdzielczość próbkowania, dająca jednocześnie bardzo dobrą jakość i wydajność,

• Różnice poziomów elektrycznych pomiędzy poszczególnymi klawiszami oryginału,

• Różnice wynikające z jakości zasilania i uziemienia wzorcowego instrumentu,

• Różnice powstałe w analogowych obwodach pomiędzy kolejnymi wyzwoleniami tego samego 

dźwięku, i mające wpływ na jakość brzmienia,

• Zachowanie pierwotnego brzmienia filtrów i modulacji w pobieranych próbkach,

• Maksymalne poziomy głośności pojedynczych głosów i całych sekcji,

• Charakterystyczne „click” przy załączaniu i wyłączaniu obwodów,

• Szumy i przydźwięki będące integralną częścią barwy oryginału,

• Niechciane szumy i przydźwięki pod wpływem urządzeń zewnętrznych i interferencji, które 

należy wyeliminować,

• Oryginalny tor transmisji sygnału: wtyki, gniazda, kable i przełączniki.

Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że aby spełnić wszystkie powyższe wymagania nie wystarczy pozyskać 

dobre źródło – musi być ono niemal idealne. Znalezienie oryginalnego egzemplarza w znakomitym 

stanie początkowo wydawało się bardzo trudnym zadaniem, lecz na szczęście zakończyło się powo

dzeniem – niektórzy posiadacze darzą instrumenty szczególną troską. Nasze prace przebiegały w ści

śle powtarzalnych warunkach, przy maksymalnym skupieniu na detalach. Przeprowadziliśmy przygo

towanie instrumentu i próbkowanie zgodnie ze wszystkimi założeniami D2S, i jesteśmy przekonani, że 

dajemy Ci do dyspozycji najbardziej precyzyjną, pozbawioną usterek technicznych i wad użytkowych 

replikę. 

16



2.4. Ogólna struktura biblioteki

2.4.9.2.  Virtual Analog

Nawet najlepszej jakości próbki nie tworzą jeszcze instrumen

tu zdatnego do profesjonalnego wykorzystania. Ponadto, nie 

wszystkie możliwości wzorca da się zapisać bezpośrednio w próbkach – niektóre z nich muszą być zre

konstruowane przez DSP (cyfrowe przetwarzanie sygnału). Nasza technologia Virtual Analog określa 

metodę wirtualnego montażu całości w domenie cyfrowej tak, aby odwzorować wszelkie niuanse kon

strukcyjne oryginału. Bierzemy pod uwagą następujące zagadnienia:

• Ułożenie próbek na klawiaturze wirtualnej według oryginalnego układu,

• Zrekonstruowanie identycznego zestawu regulatorów, z odpowiednim zakresem sterowania,

• Zrekonstruowanie efektów Vibrato i Tremolo, o identycznych parametrach i kształcie sygnału 

modulującego,

• Zrekonstruowanie brzmień filtrów analogowych, jeśli nie było możliwe zachowanie ich barwy 

w oryginalnych próbkach,

• Możliwość wyłączania wszystkich dodatkowych procesorów DSP tak, aby udostępnić nieprze

tworzony dźwięk oryginału,

• Precyzyjne odtworzenie obwiedni dźwięku, czasu podtrzymania i prędkości wygaszania.
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3.  Instalacja

3.1.  Szybki start – Quick Start Guide

B-11X dostarczany jest wraz ze środowiskiem Native Instruments Kontakt, i instalowany jest zgodnie z 

jego wymaganiami. Nie wymaga dodatkowych operacji poza wybraniem opcji Add Library i standardo

wą aktywacją w systemie aktywacji produktów Native Instruments. Szczegóły dotyczące obsługi sam

plera KONTAKT dostępne są w dokumentacji produktu. Podczas aktywacji należy podać numer seryj

ny nabyty wraz z instrumentem.
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4. Interfejs graficzny i sterowanie

4.  Interfejs graficzny i sterowanie
W tym rozdziale zapoznasz się ze wszystkimi możliwościami sterowania instrumentem z poziomu in

terfejsu graficznego. B-11X posiada pięć paneli:

Presets – obsługuje bank programów fabrycznych oraz programy użytkownika,

Instrument – udostępnia główny panel instrumentu w technologii Virtual Analog, 

Effects – steruje filtrami, efektami i innymi rozszerzeniami analogowego wzorca,

Applications – kontroluje zaawansowane funkcje klawiatury: Harmonizer i Keyswitches, 

Help – zawiera schemat blokowy instrumentu, pomocny podczas edycji ustawień.

4.1.  Panel Presets
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Panel Presets obsługuje operacje ładowania i zapisywania programów, przeglądania banku fabryczne

go według systemu kategorii, oraz wybierania programów ulubionych. Każdy program jest pojedyn

czym zapisem ustawień wszystkich regulatorów instrumentu, ze wszystkich paneli: Instrument, Effects, 

Applications. Dla każdego pokrętła czy suwaka, nawet jeśli aktualnie nie przetwarza sygnału, zapamię

tywane jest dokładne położenie, co pozwala natychmiast odtworzyć stan całego urządzenia. Ładowa

nie programów fabrycznych nie blokuje regulatorów w swoich pozycjach, bezpośrednio po załadowa

niu można je dowolnie przestrajać. Nie są zapamiętywane żadne informacje dodatkowe, które byłyby 

niejawne i niedostępne dla użytkownika do zmiany według własnych upodobań.

Panel Presets podzielony jest na trzy sekcje:

• Factory Presets – Bank fabryczny,

• Favourites – Programy ulubione,

• User Presets – Programy własne użytkownika.

4.1.1.  Sekcja programów fabrycznych - Factory Presets

Sekcja Factory Presets (Programy Fabryczne) umożli

wia przeglądanie i wczytywanie przygotowanych 

przez nas ustawień. Udostępnia dwa menu (Music 

Genre, Sound Type), za pomocą których poruszasz się 

po kategoriach barw, oraz listę prezentującą wyse

lekcjonowane programy banku fabrycznego. 

4.1.1.1.  Music Genre

Kontrolka Music Genre oferuje menu rozwijalne z listą następujących kategorii 

muzycznych:

Classic Pop – barwy instrumentów elektrycznych i elektronicznych z list przebo

jów XX wieku,

New Pop – muzyka Pop XXI wieku, epoki Internetu,

Dance & Techno – muzyka z przestrzeni cyfrowej, produkcje DJ-ów, komputerów i 

samplerów,

Vintage Rock – brzmienie złotego okresu muzyki rock'owej, od lat 60-tych do 80-

tych,

Grunge & Metal – instrumenty elektroniczne wśród ciężkiego brzmienia i psycho
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delicznych tekstów,

Jazz & Blues – organy elektryczne, fortepiany elektryczne, kontrabasy, wibrafony od blues'owych korze

ni do dzisiaj,

Funky & Fusion – fuzja technologii i muzyki świata, poszukiwania barwowe i harmoniczne, swobodna 

improwizacja,

Movie Soundtrack – krajobrazy dźwiękowe i efekty ze ścieżek filmowych,

Sci-Fi – barwy eksperymentalne, efekty specjalne i niecodzienne zastosowania.

4.1.1.2.  Sound Type

Kontrolka Sound Type oferuje menu rozwijalne z listą typowych zastosowań:

Pad – tła harmoniczne, podkłady akordowe, akompaniamenty,

Lead – melodie jednogłosowe, tematy przewodnie, instrumenty solowe,

Organ – organy elektryczne i klasyczne,

Piano – fortepiany elektryczne, syntezatory o wygasającej obwiedni dynamiki,

Mallet – instrumenty harmoniczne i melodyczne o perkusyjnym ataku,

Stab – akcenty, pojedyncze uderzenia, elementy loop'ów rytmicznych,

Noise – szumy, trzaski, zniekształcenia i przesterowania,

Soundscape – krajobrazy dźwiękowe, samodzielne sceny wypełnione muzyką.

4.1.1.3.  Factory Presets in Category

Poniżej kontrolek menu kategorii znajduje się lista wybra

nych programów. Program do załadowania wybierasz klika

jąc w poziomy przycisk z odpowiednią nazwą. Wybrana po

zycja podświetlana jest na czerwono, dla odróżnienia od szarego koloru pozostałych elementów listy.

4.1.1.4.  Load

Przycisk ładowania programu. Po jego naciśnięciu ładowane są do pamięci 

dane, podświetlonego na czerwono programu. Zwróć uwagę, że bieżące 

ustawienia wszystkich regulatorów zostaną utracone, i zastąpione wczyta

nymi z dysku wartościami. Nie jest dostępna funkcja przywracania Undo , 

więc jeśli chcesz zachować swoją dotychczasową pracę, zapisz ją jako User Preset (Program użytkowni
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ka) lub jako KONTAKT instrument (.nki).

4.1.2.  Składnia nazw programów

Nazwy programów fabrycznych mogą zawierać dodatkowe oznaczenia właściwości technicznych pro

gramu, umieszczone w nawiasie. Możesz spotkać następujące oznaczenia:

• KS – Program posiada przełączniki klawiaturowe (Keyswitches). Jak są one zdefiniowane, moż

na odczytać w sekcji Applications > Keyswitches.

• VS – Program zależy istotnie od siły artykulacji (Velocity Sense). Jaki jest poziom czułości, moż

na odczytać z ustawień filtrów Effects > FilterMatrix.

• Split – Program wykorzystuje podział klawiatury na regiony (Keyboard Range). Jaki jest zakres 

aktywnego regionu, można odczytać w panelu Applications.

• _ voices – Polifonia programu ograniczona jest do wymienionej ilości głosów. Wyjściowa poli

fonia zależy od ilości użytych generatorów oraz wykorzystywanych głosów Harmonizer'a.

Na przykład: nazwa „Rusty Brass (KS, VS)”  informuje, że program używa przełączników klawiaturo

wych (KS), oraz reaguje na siłę ataku klawiatury (VS).

4.1.3.  Wybieranie i ładowanie programów fabrycznych

Uwaga! Ładowanie programu fabrycznego bezpowrotnie nadpisuje aktualne usta

wienia wszystkich regulatorów. Funkcja wycofywania operacji (Undo) nie jest do

stępna. Jeśli chcesz zachować bieżący stan instrumentu zapisz go jako User Preset 

(Program użytkownika) lub jako KONTAKT instrument (.nki).

Sekwencja ładowania programu fabrycznego jest następująca:

1. Wybierz pozycję z listy Music Genre (Gatunek Muzyczny),

2. Wybierz pozycję z listy Sound Type (Typ dźwięku),

3. Dokonałeś selekcji 9 programów spełniających powyższe kryteria,

4. Wybierz jeden program, i podświetl go na czerwono klikając w poziomy przycisk z nazwą,

5. Wciśnij klawisz Load pod listą, i poczekaj na załadowanie programu. W trakcie operacji zosta

nie wyświetlone okienko informacyjne Please Wait.

Po starcie, oprogramowanie zawsze ustala nazwy kategorii na Classic Pop i Pad.
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4.1.3.1.  Podwójne kliknięcie i akcje „Drag and Drop”

Środowisko KONTAKT nie obsługuje podwójnego kliknięcia, otwierającego program z listy tak, jak jest 

to realizowane w systemie operacyjnym. Akcję ładowania wyzwala oddzielny przycisk Load. Zapobiega 

to przypadkowej utracie edytowanych właśnie ustawień przez mimowolne podwójne kliknięcie. 

Nie są także obsługiwane akcje wskazujące typu "Drag and Drop" (Przeciągnij i upuść). Próba przecią

gnięcia pozycji z Factory Presets (listy fabrycznej) do listy Favourites (lista ulubionych) nie zostanie zre

alizowana. W tym celu należy użyć oddzielnych przycisków w sekcji.

4.1.4.  Sekcja programów ulubionych - Favourite Presets

Sekcja Favourites (Ulubione) po

zwala stworzyć własną listę pre

ferowanych programów z ban

ku fabrycznego. W celu uniknię

cia dwuznaczności, do ulubio

nych nie można dodawać pro

gramów własnych użytkownika 

z sekcji User Presets. 

4.1.4.1.  Available Favourite Presets

Lista dziesięciu programów ulubionych, do zapełnienia według własnego uznania. Obsługa listy jest 

taka sama jak listy banku fabrycznego — kliknięcie w poziomy przycisk aktywuje pozycję, i podświetla 

ją na czerwono. Pozycja aktywna staje się celem akcji głównych przycisków: Add Current, Remove Selec

ted, Load.

4.1.4.2.  Add Current
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Dodaje wskazany program fabryczny do ulubionych. Program podświetlony 

na liście banku fabrycznego zostanie zapisany na podświetlonym miejscu na 

liście ulubionych, zastępując dotychczasową nazwę. Ponieważ operacja nie 

jest odwracalna (nie ma funkcji Undo), upewnij się, że podświetliłeś właściwe pozycje na obu listach. 

Można dodawać wielokrotnie ten sam program na kolejnych pozycjach.

Zmiana kolejności na liście przez przeniesienie pozycji myszą na inne miejsce nie jest możliwa. Funk

cjonalność "Drag and Drop" nie jest obsługiwana w środowisku KONTAKT. Jeśli chciałbyś zmienić kolej

ność, musisz zrekonstruować całą listę w preferowanym uporządkowaniu.

4.1.4.3.  Remove Selected

Usuwa podświetloną pozycję z listy ulubionych. Usuwanie odbywa się za

wsze pojedynczo, i nie ma możliwości zaznaczenia kilku pozycji jednocześnie 

z użyciem klawiszy CTRL lub SHIFT tak, jak w przeglądarkach plików. Po wy

konaniu operacji nazwa programu ulubionego znika z listy.

4.1.4.4.  Load

Ładuje podświetlony program ulubiony do pamięci. Zwróć uwagę, że usta

wienia wszystkich regulatorów zostaną bezpowrotnie zastąpione nowymi 

wartościami, bez opcji przywracania (Undo). Jeśli chcesz zapamiętać bieżące 

ustawienia skorzystaj z Programów Użytkownika (User Presets) lub *.nki. 

4.1.5.  Wybieranie i ładowanie programów ulubionych

Uwaga! Ładowanie programu ulubionego bezpowrotnie nadpisuje aktualne usta

wienia wszystkich regulatorów. Funkcja wycofywania operacji (Undo) nie jest do

stępna. Jeśli chcesz zachować bieżący stan instrumentu, zapisz go jako User Pre

set (Program użytkownika) lub jako KONTAKT instrument (.nki).

Przy starcie, niewykorzystane pola na liście zostaną wypełnione pierwszymi programami banku fa

brycznego.

Sekwencja ładowania programu ulubionego jest intuicyjna:

1. Wybierz pozycję z listy. 

2. Wciśnij klawisz Load, i poczekaj na załadowanie programu. W trakcie operacji zostanie wy
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świetlone okienko informacyjne Please Wait.

4.1.5.1.  Podwójne kliknięcie i akcje „Drag and Drop”

Środowisko KONTAKT nie obsługuje podwójnego kliknięcia, otwierającego program z listy tak, jak jest 

to realizowane w systemie operacyjnym. Akcję ładowania wyzwala zawsze oddzielny przycisk Load. 

Zapobiega to przypadkowej utracie edytowanych właśnie ustawień przez mimowolne podwójne klik

nięcie.

Nie są także obsługiwane akcje wskazujące typu "Drag and Drop" (Przeciągnij i upuść). Próba przecią

gnięcia pozycji z Factory Presets (listy fabrycznej) do listy Favourites (listy ulubionych) nie zostanie zre

alizowana. W tym celu należy użyć oddzielnych przycisków w sekcji.

4.1.6.  Sekcja programów użytkownika – User Presets

Sekcja User Presets umożliwia zapamiętywanie Twoich ustawień na dysku, oraz ich ładowanie w póź

niejszym czasie. Programy użytkownika mają taką samą strukturę danych jak programy fabryczne — 

zapamiętywane są wartości wszystkich regulatorów ze wszystkich paneli instrumentu. Przed zapisa

niem możesz nadać dowolną nazwę, która nie musi być unikatowa. Nazwy mogą być identyczne z fa

brycznymi lub mogą powtarzać się dowolną ilość razy — nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Programy 

użytkownika przechowywane są w plikach „..UserPreset.... .nka” w podkatalogu Data. Pliki te można

kopiować do innych lokalizacji oraz nadpisywać, tworząc w ten sposób własne banki ustawień B-11X.
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Uwaga! Ładowanie i zapisywanie programów użytkownika odbywa się na dysku 

Twojego komputera, i jest OPERACJĄ ASYNCHRONICZNĄ, wykonywaną przez Twój 

system operacyjny, niezależnie od środowiska KONTAKT. B-11X wyposażony jest w 

funkcje kontrolujące rezultaty operacji asynchronicznych, jednak w szczególnych przypadkach 

zwiększonego obciążenia systemu mogą wystąpić opóźnienia, i program nie zostanie załado

wany prawidłowo. W takim przypadku zalecamy zamknąć inne aplikacje działające na Twoim 

komputerze, po czym ponownie wcisnąć przycisk „LOAD”. Istotny jest również stan ogólny dys

ku twardego oraz poziom jego fragmentacji, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie błędów 

HDD oraz defragmentację.

4.1.6.1.  Available User Presets

Lista dziesięciu miejsc na Twoje programy. Niewykorzystane pozycje posiadają standardową nazwę 

"User Preset 1...10". Aktywna komórka podświetlana jest na czerwono, i staje się celem akcji Save oraz 

Load.

4.1.6.2.  Enter Name

Pole tekstowe dla wprowadzania nowej nazwy. Aby aktywować pole do 

wpisywania danych, należy kliknąć pojedynczo w obszar tekstu "(Click and 

type here)", a następnie wprowadzić litery z klawiatury.

4.1.6.3.  Save

Przycisk Save zapisuje ustawienia na dysku, nadając im nazwę wpisaną w 

polu Enter Name, oraz umieszcza program na podświetlonej pozycji listy. W 

trakcie zapisywania wyświetlane jest okienko informacyjne Please Wait.

4.1.6.4.  Load

Przycisk Load wczytuje podświetlony program użytkownika do pamięci. 

Zwróć uwagę, że aktualne ustawienia wszystkich regulatorów zostaną bez

powrotnie zastąpione nowymi wartościami, bez opcji przywracania (Undo). 

Jeśli chcesz zapamiętać bieżące ustawienia zapisz je jako nowy  program 
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użytkownika (User Preset) lub jako KONTAKT instrument (.nki). 

4.1.7.  Tworzenie i zapisywanie programów użytkownika

Uwaga! Ładowanie programu użytkownika bezpowrotnie nadpisuje aktualne usta

wienia wszystkich regulatorów. Funkcja wycofywania operacji (Undo) nie jest do

stępna. Jeśli chcesz zachować bieżący stan instrumentu, zapisz go jako inny User 

Preset (Program użytkownika) lub jako KONTAKT instrument (.nki). Niewykorzy

stane pola  zostaną wypełnione standardowymi nazwami "User Preset 1...10".

Sekwencja zapisywania programu użytkownika jest następująca:

1. Kliknij pojedynczo w obszar poniżej etykiety Enter Name, aby aktywować pole wprowadzania 

nazwy.

2. Wprowadź nazwę swojego nowego programu z klawiatury.

3. Kliknij, i podświetl komórkę z listy, do której chcesz zapisać swój program.

4. Wciśnij Save, aby dokonać zapisu na dysku. W trakcie operacji zostanie wyświetlone okienko 

informacyjne Please Wait.

Sekwencja ładowania programu użytkownika jest intuicyjna:

1. Kliknij i podświetl pozycję na liście.

2. Wciśnij klawisz Load, i poczekaj na załadowanie programu. W trakcie operacji zostanie wy

świetlone okienko informacyjne Please Wait.

4.1.7.1.  Podwójne kliknięcie i akcje „Drag and Drop”

Środowisko KONTAKT nie obsługuje podwójnego kliknięcia otwierającego program z listy tak, jak jest 

to realizowane w systemie operacyjnym. Akcję ładowania wyzwala zawsze oddzielny przycisk Load. 

Zapobiega to przypadkowej utracie edytowanych właśnie ustawień przez mimowolne podwójne klik

nięcie.

Nie są także obsługiwane akcje wskazujące typu "Drag and Drop" (Przeciągnij i upuść). Zmiana kolej

ności na liście przez przeniesienie pozycji myszą na inne miejsce nie jest możliwa. Jeśli chciałbyś zmie

nić kolejność, musisz zrekonstruować całą listę w preferowanym uporządkowaniu, ładując program 

do pamięci, a następnie zapisując go w innej komórce listy. Próba przeciągnięcia pozycji myszą nie zo

stanie obsłużona.
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4.2.  Panel Instrument

Panel Instrument to podstawowy obszar wirtualnego instrumentu. Znajdują się tutaj wszelkie genera

tory i registry organowe, regulatory dostrojenia i głośności, oraz rekonstruowane efekty. Obejmuje 

cztery sekcje generatorów: Flute, Solo, Tremolo, Percussion, sekcję kontroli głośności, oraz sekcję efek

tów. Podstawowy ton B-11X powstaje poprzez złożenie sygnałów z poszczególnych sekcji. Pojedynczy 

generator reprezentowany jest przez włączniki i regulatory wyrównane w kolumnie. 

Panel Instrument jest rezultatem technologii Virtual Analog – precyzyjnym odwzorowaniem analogo

wego wzorca. Przy wyłączonych efektach (panel Effects) i zerowym przestrojeniu otrzymujesz dźwięk 

oryginału, bez cyfrowej obróbki, normalizacji, filtrowania, itp.. Szczegółowy opis rozwiązań znajdziesz 

w rozdziale Virtual Analog.
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4.2.1.  Wirtualne ulepszenia

4.2.1.1.  Przestrajanie generatorów

Oryginalny instrument nie posiadał możliwości przestrajania generatorów, co jak zapewne zaobser

wujesz w trakcie pracy nad własnymi brzmieniami, bardzo ograniczało jego możliwości. Rozstrajanie 

głosów między sobą pozwala nasycić dźwięk dodatkowymi składowymi harmonicznymi, tworzy natu

ralny efekt zwielokrotnienia (Chorus), i wpływa istotnie na estetykę pojedynczego tonu. Ponieważ 

przestrojenie zawsze można wyłączyć, postanowiliśmy wirtualnie ulepszyć oryginał, i dać możliwość re

gulacji wysokości tonu wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 

4.2.1.2.  Dodatkowa regulacja głośności

Sporą niedogodnością oryginału, którą zniwelowaliśmy w B-11X, był brak regulacji poziomów pojedyn

czych głosów sekcji Solo. Olbrzymia liczba programów fabrycznych powstała wyłącznie dzięki tej mo

dyfikacji, a jej brak zubożyłby istotnie możliwości instrumentu. Dodatkowa opcja w żadnym stopniu 

nie zaburza jakości odwzorowania oryginału. Jeśli chciałbyś uzyskać dokładne proporcje głosów ze 

wzorca, wystarczy abyś ustawił poziom głośności każdego generatora w pozycji domyślnej (CTRL+klik).

4.2.1.3.  Regulacja wygaszania dźwięku w czasie

Wzorcowy instrument posiadał dwie sekcje z wygasającą obwiednią dźwięku: Tremolo oraz Percussion. 

Prędkość wygaszania kontrolowana była za pomocą prostego przełączenia Slow/Fast (Wolno/Szybko). 

Po wykonaniu serii testów postanowiliśmy nie zapisywać różnic prędkości bezpośrednio w próbkach, 

ale zrekonstruować kształt wybrzmienia obwiednią ADSR sampler'a. Zysk płynący z próbkowania ory

ginalnych obwiedni jest znikomy, w porównaniu z możliwością płynnej regulacji w domenie cyfrowej. 

30



4.2. Panel Instrument

Jeśli chciałbyś odtworzyć oryginalne prędkości Slow/Fast, wystarczy wybrać pozycję domyślną pokrętła 

Decay (CTRL+Klik), lub przestawić regulator na wartość maksymalną, przy której wybrzmienie Slow od

twarzane jest w oryginalnej postaci z próbek.
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4.2.2.  Sekcja Flute

Sekcja Flute oferuje pięć registrów organowych, rozszerzonych cyfrowo o możliwość przestrajania pró

bek. Kanał pojedynczego głosu składa się z suwaka głośności oraz pokrętła dostrojenia. 

Znaczenie poszczególnych regulatorów i ich zakresy pracy zamieszczone są w poniższej tabeli. Warto

ści domyślne możesz uzyskać przytrzymując CTRL, i klikając w regulator.

Głosy sekcji Flute
Wysokość Interwał Nazwa piszczałki Reg. głośności Regulacja stroju

16' Sub-Octave Bourdon inf...0 dB 
(domyślnie -6dB)

-0.7...0.7 półtonu
(domyślnie 0)

8' Unison Principal inf...0 dB 
(domyślnie -6dB)

-0.7...0.7 półtonu
(domyślnie 0)

4' Octave Octave inf...0 dB 
(domyślnie -6dB)

-0.7...0.7 półtonu
(domyślnie 0)

2 2/3' 12th Nazard inf...0 dB 
(domyślnie -6dB)

-0.7...0.7 półtonu
(domyślnie 0)

2' 15th Flute inf...0 dB 
(domyślnie -6dB)

-0.7...0.7 półtonu
(domyślnie 0)
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4.2.2.1.  Całkowite wyłączanie głosów

Jeżeli suwak głośności znajduje się w najniższym położeniu, głos zostaje całkowicie wyłą

czony. Nie oznacza to tylko, że poziom jest zerowy – wyłączeniu podlega cała grupa sam

plera oraz przypisane głosy. Środowisko KONTAKT przestaje przetwarzać powiązane prób

ki, co natychmiast zmniejsza obciążenie procesora Twojego komputera. Tworząc własne 

programy, zwróć uwagę, aby nieużywane suwaki zawsze dotykały dolnej krawędzi. Zwięk

szysz w ten sposób dostępną polifonię i wydajność przetwarzania.
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4.2.3.  Sekcja Solo

Sekcja Solo oferuje pięć generatorów syntezatora analogowego, rozszerzonych cyfrowo o możliwość 

przestrajania próbek oraz regulację głośności. Kanał pojedynczego głosu składa się z pokrętła głośno

ści, pokrętła dostrojenia oraz wyłącznika. 

Znaczenie poszczególnych regulatorów i ich zakresy pracy zamieszczone są w poniższej tabeli. Warto

ści domyślne możesz uzyskać przytrzymując CTRL, i klikając w regulator.

Głosy sekcji Solo
Nazwa Interwał Włącznik Głośność (VOL) Wysokość (TUNE)

16' Trombone Sub-Octave On/Off inf...0 dB 
(domyślnie -6dB)

-0.7...0.7 półtonu
(domyślnie 0)

8' Trompette Unison On/Off inf...0 dB 
(domyślnie -6dB)

-0.7...0.7 półtonu
(domyślnie 0)

8' Clarinet Unison On/Off inf...0 dB 
(domyślnie -6dB)

-0.7...0.7 półtonu
(domyślnie 0)

8' Violin Unison On/Off inf...0 dB 
(domyślnie -6dB)

-0.7...0.7 półtonu
(domyślnie 0)

4' String Octave On/Off inf...0 dB 
(domyślnie -6dB)

-0.7...0.7 półtonu
(domyślnie 0)

34



4.2. Panel Instrument

4.2.3.1.  Całkowite wyłączanie głosów

Jeżeli wyłącznik znajduje się w pozycji Off, głos zostaje całkowicie wyłączony. 

Nie oznacza to tylko, że poziom jest zerowy – wyłączeniu podlega cała grupa 

sampler'a oraz przyporządkowane głosy (Voices). Środowisko KONTAKT prze

staje przetwarzać powiązane próbki, co natychmiast zmniejsza obciążenie pro

cesora. 

Tworząc własne programy, zwróć uwagę aby głosy z zerowym poziomem dodatkowo wyłączyć. Zwięk

szysz w ten sposób dostępną polifonię i wydajność przetwarzania.

4.2.4.  Sekcja Tremolo Sounds

Sekcja Tremolo Sounds oferuje dwa specyficzne głosy syntezatora analogo

wego o wygasającej obwiedni. Wygaszanie zrealizowane jest cyfrowo, i ste

rowane pokrętłem Decay dla obu głosów jednocześnie. Pojedynczy kanał 

posiada jedynie wyłącznik, bez oddzielnej regulacji poziomu.

Znaczenie poszczególnych regulatorów i ich zakresy pracy zamieszczone są 

w poniższej tabeli. Wartości domyślne możesz uzyskać przytrzymując CTRL, 

i klikając w regulator.

Głosy sekcji Tremolo Sounds
Nazwa Włącznik  Wygaszanie (DECAY) Głośność (VOL) Dostrojenie (TUNE)

Sustain 1 On/Off 3 - 1900 ms stała 0

Sustain 2 On/Off 3 - 1900 ms stała 0

4.2.4.1.  Całkowite wyłączanie głosów

Jeżeli wyłącznika znajduje się w pozycji Off, głos zostaje całkowicie wyłączony. Nie oznacza to tylko, że 
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poziom jest zerowy – wyłączeniu podlega cała grupa sampler'a oraz przypisane 

głosy (Voices). Środowisko KONTAKT przestaje przetwarzać powiązane próbki, 

co natychmiast zmniejsza obciążenie procesora. Tworząc własne programy, 

zwróć uwagę, aby głosy z zerowym poziomem głośności dodatkowo wyłączyć. 

Zwiększysz w ten sposób dostępną polifonię i wydajność przetwarzania.

4.2.5.  Sekcja Percussion

Sekcja Percussion oferuje cztery generatory perkusyjnego 

ataku z wygasającą obwiednią głośności, typowe dla orga

nów elektrycznych. Podobnie do sekcji Tremolo, wygasza

nie zrealizowane jest cyfrowo, i sterowane pokrętłem De

cay dla wszystkich głosów jednocześnie. Pojedynczy kanał 

posiada jedynie wyłącznik, bez oddzielnej regulacji pozio

mu. 

Znaczenie poszczególnych regulatorów i ich zakresy pracy 

zamieszczone są w poniższej tabeli. Wartości domyślne 

możesz uzyskać przytrzymując CTRL, i klikając w regulator.

Głosy sekcji Percussion
Nazwa Wygaszanie (DECAY) Włącznik Głośność (VOL) Dostrojenie (TUNE)

8' 3 - 1800 ms On/Off stała 0

4' 3 - 1800 ms On/Off stała 0

2 2/3' 3 - 1800 ms On/Off stała 0

2' 3 - 1800 ms On/Off stała 0

4.2.5.1.  Całkowite wyłączanie głosów

Jeżeli wyłącznik znajduje się w pozycji Off, głos zostaje całkowicie wyłączony. Nie oznacza to tylko, że 

poziom jest zerowy – wyłączeniu podlega cała grupa sampler'a oraz przypisane głosy (Voices). Środo

wisko KONTAKT przestaje przetwarzać powiązane próbki, co natychmiast zmniejsza obciążenie proce
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sora. Tworząc własne programy, zwróć uwagę, aby głosy z zerowym poziomem 

dodatkowo wyłączyć. Zwiększysz w ten sposób dostępną polifonię i wydajność 

przetwarzania.

4.2.6.  Sekcja Volume Controls

Sekcja Volume Controls posiada cztery suwaki, regulujące sumy sy

gnałów sekcji: Flute, Solo, Tremolo i Percussion. Pojedynczy kanał 

posiada suwak oraz diodę sygnalizującą przesterowanie. 

Znaczenie poszczególnych regulatorów i ich zakresy pracy za

mieszczone są w poniższej tabeli. Wartości domyślne możesz uzy

skać przytrzymując CTRL, i klikając w regulator.

Regulatory sekcji Volume Controls
Nazwa Włącznik Głośność (VOL) Sygnalizacja przesterowania (OVER)

Flute - inf...0 dB 
(domyślnie -6dB)

> 0 dB

Solo - inf...0 dB 
(domyślnie -6dB)

> 0 dB

Tremolo - inf...0 dB 
(domyślnie -6dB)

> 0 dB

Perc. - inf...0 dB 
(domyślnie -6dB)

> 0 dB
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4.2.6.1.  Całkowite wyłączanie głosów

Regulatory sumy nie zostały wyposażone w możliwość całkowitego wyłączanie sekcji. Było

by to zdublowaniem opcji dostępnej przy każdym głosie. Ustawienie suwaka w najniższej 

pozycji ścisza sumę do poziomu zero, lecz nie powoduje wyłączenia danej grupy sampler'a.
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4.2.7.  Sekcja Effect Controls

Sekcja Effect Controls została najbardziej przebudowana wobec ory

ginalnego układu. Największa zmianą jest wyeliminowanie oryginal

nego efektu Repeat, polegającego na cyklicznym wyzwalaniu trzy

manego dźwięku, i wprowadzenie w jego miejsce regulatorów kon

trolujących poziom próbek Release. Decyzja o wyłączeniu Repeat z 

rekonstrukcji podyktowana jest tym, iż powtarzanie dźwięku w tem

pie jest niezwykle proste do odtworzenia w każdym programie 

MIDI, i to z dużo większą precyzją niż w oryginale. Pozostałe efekty: 

Wha-Wha oraz Vibrato, zostały zrekonstruowane za pomocą filtra 

oraz modulatora wysokości tonu.

Znaczenie poszczególnych regulatorów i ich zakresy pracy zamiesz

czone są w poniższej tabeli. Wartości domyślne możesz uzyskać 

przytrzymując CTRL, i klikając w regulator.

Regulatory sekcji Effect Controls
Nazwa Opis Zakres regulacji

Wha-Wha Włącznik filtra HPF On/Off

Vibrato Włącznik efektu Vibrato On/Off

Release Włącznik próbek Release On/Off

Vibrato Depth Głębokość efektu Vibrato 0 - 4.7 półtonu

Vibrato Speed Częstotliwość efektu Vibrato 0 - 5.4 Hz

Release Level Poziom głośności próbek Release inf...0 dB (domyślnie 0dB)

4.2.7.1.  Próbki Release

Próbki Release zawierają, wycięte z oryginalnych próbek, trzaski zwalnianego klawisza. Ich źródłem są 

chwilowe zniekształcenia sygnału związane z nagłym przerwaniem obwodu analogowego. Rozłączenie 

styków, umieszczonych zwykle pod klawiszem, inicjuje zmianę stanu generatora, któremu towarzyszy 

niekiedy przeskok mikroskopijnych wyładowań elektrycznych pomiędzy powierzchniami. Odtworzenie 

tego typu zabrudzenia sygnału wpływa znacząco na dźwiękowy realizm instrumentu. W B-11X, próbki 

Release opracowaliśmy z wielką starannością – stanowią niemal tak rozległą strukturę jak dźwięki pod
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stawowe. Każdy klawisz, z każdego głosu posiada własną próbkę Release, wyciętą wprost z próbki pod

stawowej. Program dokonuje selekcji w czasie rzeczywistym, i wyzwala odpowiedni dźwięk w reakcji 

na komunikat „MIDI Key Off”. Co więcej, ich poziom głośności można płynnie regulować.

40



4.3. Panel Effects

4.3.  Panel Effects

Panel Effects obejmuje rozszerzenia wzorcowego instrumentu w postaci filtrów, efektów modulacyj

nych, symulacji przestrzeni akustycznych oraz symulacji wzmacniaczy i głośników. Składa się z precy

zyjnie dobranych modułów, które realizują nasze założenie projektowe w postaci następującego pyta

nia: "Jak mogłaby brzmieć kolejna wersja instrumentu, gdyby rozszerzyć ją o nowocześniejsze rozwią

zania?". Odpowiedź, którą sam możesz uzyskać eksperymentując z efektami, jest niespodziewana. 

Wzbogacony o "zewnętrzne" udoskonalenia instrument, okazuje się bardzo wszechstronny, elastycz

ny w użytkowaniu, stylowy i muzykalny. To dzięki efektom mogliśmy ukształtować brzmienia według 

wymagań gatunków muzycznych banku fabrycznego, nadać im właściwości melodyczne, lub stworzyć 

przestrzenny pejzaż dźwiękowy.

Trochę żal, że w swoim czasie konstruktorzy nie zauważyli energii drzemiącej w ich własnym dziecku, i 
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nie zdołali rozwinąć jego naturalnych talentów poprzez wbudowanie efektów w oryginalne organy. Z 

obecnej perspektywy możemy zaryzykować twierdzenie, że pierwotna idea, rozwinięta zgodnie z ów

czesnym, światowym trendem, mogłaby stać się produktem odważnie konkurującym z instrumentami 

elektronicznymi z całego świata.

Panel Effects podzielony jest na cztery główne sekcje: FilterMatrix, Modulation, Space oraz Output. Każ

da z sekcji zawiera jeden lub więcej modułów, z regulatorami w postaci pokręteł i przełączników. Moż

liwości ustawień są praktycznie nieskończone – z matematycznego punktu widzenia regulatory można 

ustawić według 1.0 e+56 kombinacji (jedynka i 56 zer). Moduły dobraliśmy tak, aby maksymalnie wy

zyskać potencjały analogowego wzorca i naszej technologii Virtual Analog. Z oryginalnych, monofonicz

nych próbek, w kilka chwil możesz wykreować rozległe przestrzenie akustyczne, zwarte i energetyczne 

akcenty, stylowe organy, syntetyczne fortepiany i całe mnóstwo efektów specjalnych.

Pomimo znacznej ilości pokręteł i przełączników obsługa nie powinna sprawić Ci problemu. Z powo

dzeniem możesz poznawać możliwości instrumentu eksperymentując z różnymi ustawieniami, a w ra

zie potrzeby sięgnąć do dalszej części rozdziału, i zapoznać się ze szczegółowym opisem każdego re

gulatora oraz nieedytowalnych wartości fabrycznych.
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4.3.1.  Sekcja Filter Matrix

Sekcja Filter Matrix umożliwia programowanie filtrów cyfrowych, rozmieszczonych w torach wszystkich 

głosów instrumentu. Do dyspozycji masz dwa typy filtrów dolnoprzepustowych (LPF), z regulacją czę

stotliwości odcięcia (Cutoff), rezonansu (Resonance), oraz  czułości na siłę nacisku klawiatury (Velocity 

Sensing). Filtry różnią się między sobą barwą — Type I jest bardziej agresywny, a przy wysokiej wartości 

Resonance staje się niestabilny, i ulega samoistnemu wzbudzeniu. Type II ma łagodniejszą charaktery

stykę w paśmie przejściowym, i zachowuje stabilność we wszystkich ustawieniach.

Szesnaście przełączników, podpisanych nazwami głosów, pozwala załączać wybrany typ filtra w po

szczególnych torach. Wyłącznik posiada trzy pozycje: środkową — neutralną, górną (I) — włączającą fil

try typu I, oraz dolną (II) — włączającą filtr typu II. Każdy z przełączników podpisany jest skróconą na

zwą sekcji, oraz zgrupowany zgodnie z tym podziałem .

4.3.1.1.  Keyswitches - sterowanie filtrami z klawiatury

Włączanie filtrów może być sterowane nie tylko z interfejsu graficznego, poprzez przesuwanie wirtual

nych przełączników, ale również za pomocą klawiatury instrumentu lub sygnałów MIDI. Moduł Key

switches (opisany szczegółowo w dalszym rozdziale Application Panel) możesz skonfigurować tak, aby 

naciśnięcie klawisza włączało wybrany typ filtra w wybranym głosie. Dzięki temu, filtry mogą być uży

wane dynamicznie, rytmicznie włączane i wyłączane zgodnie z przebiegiem utworu tworząc nowocze

sne efekty barwowe.
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4.3.2.  Sekcja Modulation

Sekcja Modulation zawiera Chorus i Phaser – dwa popularne typy efektów, oparte na okresowej modu

lacji wysokości tonu oraz przesunięcia fazy. Włączanie efektów w tor sygnału odbywa się za pomocą 

przełącznika Selector, znajdującego się po prawej stronie sekcji. 

Przełącznik posiada trzy pozycje. W pozycji górnej aktywuje efekt Type I Phaser, w pozycji 

dolnej załączany jest efekt Type II Chorus, zaś w pozycji środkowej cała sekcja jest wyłącza

na. Włączanie efektu sygnalizowane jest zapaleniem się diody nad pokrętłem Mix aktywo

wanego modułu. Zwróć uwagę, aby przestawiać przełącznik w położenie neutralne, jeśli 

tylko jest to możliwe. Obydwa typy modulacji przechodzą wtedy w tryb Bypass, i nie obcią

żają wydajności Twojego komputera. Może się zdarzyć, że regulator Mix ustawiony będzie 

na niską wartość, bez znaczenia dla wypadkowej barwy programu, co niepotrzebnie obciąża procesor. 

W takim przypadku zasoby można natychmiast zwolnić, wybierając położenie neutralne.

Efekt Chorus daje wrażenie zwielokrotnienia źródeł 

dźwięku, imitując równoczesną grę całej grupy instru

mentów. Imitację osiąga się poprzez dodanie do ory

ginalnego sygnału jego przekształconych kopii. Prze

kształcenie Chorus'a polega na modulowaniu wysoko

ści tonu według zadanych parametrów: głębokości (Depth), prędkości zmian (Speed), oraz przesunięcia 

kopii w czasie (Phase). 

Efekt Phaser dokonuje natomiast przekształ

cania kopii sygnału poprzez modulowanie 

przesunięcia w czasie (przesunięcia fazy sy

gnału). W tabeli poniżej zestawione zostały 

parametry efektów. 
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Regulatory sekcji efektów Modulation
Nazwa efektu Regulator Zakres regulacji Cel regulacji

Phaser Depth 0 - 100 % Głębokość modulacji

Phaser Speed 0.05 - 8 Hz Prędkość modulacji

Phaser Phase 0 - 90° Przesunięcie fazowe kopii sygnału

Phaser Feedback 0 - 100 % Poziom sprzężenia zwrotnego

Phaser Mix 100% dry - 100% wet Proporcja dźwięku oryginalnego do 
modulowanego

Chorus Depth 0 - 100 % Głębokość modulacji

Chorus Speed 0.05 - 8 Hz Prędkość modulacji

Chorus Phase 0 - 90° Przesunięcie fazowe kopii sygnału

Chorus Mix 100% dry - 100% wet Proporcja dźwięku oryginalnego do 
modulowanego

4.3.3.  Sekcja Space

Sekcja Space zawiera Stereo Delay – klasyczny efekt echa, budujący wrażenie przestrzeni akustycznej i 

głębi sceny stereofonicznej. Dostępnych jest pięć regulatorów, pozwalających na precyzyjne ukształto

wanie brzmienia efektu. W poniższej tabeli znajdziesz opis każdego z nich.

Regulatory sekcji efektów Space
Nazwa efektu Regulator Zakres regulacji Cel regulacji

Delay Time 5 ms - 2.9 s Opóźnienie kolejnego odbicia echa

Delay Damping 0 - 100 % Poziom tłumienia wysokich częstotliwości w 
kolejnych odbiciach echa

Delay Pan 0 - 100 % Szerokość stereofoniczna echa

Delay Feedback 0 - 100 % Poziom sprzężenia zwrotnego, czas trwania efektu

Delay Mix 100% dry - 100% wet Proporcja dźwięku oryginalnego do efektu echa
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4.3.3.1.  Wyłączanie efektu

Zwróć uwagę, aby przestawiać regulator Mix w położenie minimalne, jeśli tylko jest to możliwe. Wyłą

czenie efektu sygnalizowane jest zgaśnięciem diody nad pokrętłem. Efekt Delay przechodzi wtedy w 

tryb Bypass, i nie obciąża wydajności Twojego komputera. Może się zdarzyć, że regulator Mix ustawio

ny będzie na niską wartość, bez znaczenia dla przestrzeni akustycznej, co tylko niepotrzebnie obciąża 

procesor. W takim przypadku, zasoby można natychmiast zwolnić, wybierając położenie minimalne.

4.3.4.  Sekcja Output

Sekcja Output zawiera cztery efekty, mające wpływ na końcowe wzmocnienie sygnału i ukształtowanie 

sceny stereofonicznej: Fuzz, Compressor, Stereo Modeler oraz Rotary Speaker. Wzdłuż dolnej krawędzi 

leży regulator głośności całego instrumentu VOL. 

Regulator głośności VOL steruje standardowym suwakiem pozio

mu wyjściowego instrumentu, umieszczonym w głównym pasku 

kontroli instrumentu KONTAKT. Zwróć uwagę, że ustawienie suwaka VOL ma pierwszeństwo wobec 

ustawienia suwaka w pasku instrumentu KONTAKT. Konieczność ustalania głośności wewnątrz B-11X 

wynika z dużych różnic poziomów, pojawiających się przy dokładaniu lub odejmowaniu głosów i efek

tów. Poziom wyjściowy całego instrumentu zapamiętywany jest też w programach fabrycznych (Facto

ry Presets), programach użytkownika (User Presets) oraz tzw. 'host chunks' programów typu DAW. 

Oznacza to, że jeśli zmienisz głośność suwakiem VOL w sekcji Output, zostanie ona odwzorowana w 

środowisku KONTAKT zarówno w momencie regulowania, jak i po zapisaniu ustawień. Natomiast, jeśli 

zmienisz głośność suwakiem paska kontroli KONTAKT, zmiana głośności będzie skuteczna tylko do 

momentu kolejnego odświeżenia ustawień programu, po czym zostanie zastąpiona wartością suwaka 

VOL. Być może jest to zmiana w stosunku do Twoich aktualnych przyzwyczajeń, lecz sądzimy, że doce

nisz użyteczność rozwiązania po opracowaniu kilku własnych programów, wymagających korekty gło

śności wyjściowej.
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Regulator Volume
Nazwa efektu Regulator Zakres regulacji Cel regulacji

Volume VOL -inf....+12dB Głośność całkowita instrumentu

4.3.4.1.  Fuzz

Efekt Fuzz to cyfrowa symulacja lampowego wzmacniacza gitarowego wraz z głośnikiem. 

Wprowadza typowo gitarowe przesterowanie sygnału oraz wyższe składowe harmoniczne. 

Regulator działa stopniowo – przy niskich ustawieniach możesz uzyskać nieznaczną satura

cję, która przechodzi w wyraźne zniekształcenie przy wyższych wartościach. Efekt włącza 

się przekręcając regulator powyżej pozycji minimalnej, co sygnalizowane jest zapaleniem czerwonej 

diody nad pokrętłem. W pozycji minimalnej, po przekręceniu pokrętła skrajnie w lewo, dioda nie świe

ci się, a cały efekt Fuzz przechodzi w tryb Bypass. W tym trybie jest całkowicie wyłączony z toru prze

twarzania, i nie obciąża procesora.

Regulator efektu Fuzz
Nazwa efektu Regulator Zakres regulacji Cel regulacji

Fuzz Fuzz 0 - 100 % Poziom wysterowania wirtualnego wzmacniacza

4.3.4.2.  Compressor

Efekt Compressor oferuje klasyczne wyrównanie dynamiki sygnału. Poprzez szereg testów 

został fabrycznie dopasowany do obwiedni generatorów B-11X. W rezultacie, jest prosty w 

obsłudze i skuteczny. Spośród wielu standardowych regulatorów Compressor'a dostępny 

jest tylko jeden, sterujący progiem pracy. Pozostałe zostały ustalone w następujących war

tościach:

Regulatory efektu Compressor
Nazwa efektu Regulator Zakres regulacji Cel regulacji

Compressor Compress 0 …-68dB Próg pracy Compressor'a

Compressor - stała wartość 1:1.5 Stopień redukcji dynamiki powyżej progu pracy

Compressor - stała wartość 1.0ms Czas reakcji na zmiany dynamiczne powyżej progu 
pracy

Compressor - stała wartość 50ms Czas trwania korekty dynamiki powyżej progu pracy
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Efekt włącza się przekręcając regulator powyżej pozycji minimalnej, co sygnalizowane jest zapaleniem 

czerwonej diody nad pokrętłem. W pozycji minimalnej, po przekręceniu pokrętła skrajnie w lewo, dio

da nie świeci się, a cały efekt przechodzi w tryb Bypass. W tym trybie jest całkowicie wyłączony z toru 

przetwarzania, i nie obciąża procesora.

4.3.4.3.  Stereo Modeler

Efekt Stereo Modeler kontroluje szerokość sceny stereofonicznej, ukształtowanej przez 

wcześniejsze moduły: Chorus, Phaser oraz Delay. Zakres regulacji rozciąga się od sygnału 

mono, zlokalizowanego w centrum sceny, do sztucznego pseudo-stereo, poszerzającego sce

nę poza granicę głośników. Efekt wpływa istotnie na estetykę całej barwy, i pozwoli Ci pre

cyzyjnie dopasować stereofonię do wymagań gatunku muzycznego. 

Regulatory efektu Stereo Modeler
Nazwa efektu Regulator Zakres regulacji Cel regulacji

Stereo Modeler Stereo mono…pseudo-stereo Szerokość sceny stereofonicznej

Stereo Modeler - Stała wartość Center Przemieszczenie centrum sceny stereofonicznej L-R

Podobnie do wcześniejszych efektów, Stereo Modeler włącza się przekręcając regulator powyżej pozycji 

minimalnej, co sygnalizowane jest zapaleniem czerwonej diody nad pokrętłem. W pozycji zero, czyli 

po przekręceniu pokrętła skrajnie w lewo, dioda nie świeci się, a cały efekt przechodzi w tryb Bypass. 

W tym trybie jest całkowicie wyłączony z toru przetwarzania, i nie obciąża procesora.

4.3.4.4.  Rotary Speaker

Efekt Rotary Speaker to cyfrowa symulacja klasycznej kolumny z wirującymi gło

śnikami, stosowanej powszechnie jako wzmacniacz organów elektrycznych. Spe

cyficzne brzmienie tego typu urządzeń ma olbrzymi wpływ na powszechnie roz

poznawalny idiom barwowy organów. W większości konstrukcji, głośniki mogły 

wirować z dwoma ustalonymi prędkościami, co odwzorowaliśmy również w na

szym efekcie. 

Rotary Speaker posiada dwa regulatory: przełącznik prędkości obrotowej głośników (Speed) oraz pokrę

tło poziomu całego efektu (Speaker). Przełącznik prędkości obrotowej posiada trzy pozycje: górna włą

cza niską prędkość wirowania (I), dolna włącza prędkość wysoką (II), zaś środkowa wyłącza efekt całko

wicie. W środkowym ustawieniu, Rotary Speaker przechodzi w tryb Bypass, a dioda nad pokrętłem ga
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śnie. W tym trybie jest całkowicie wyłączony z toru przetwarzania, i nie obciąża procesora.

Pokrętło poziomu (Speaker) ustala proporcje efektu do dźwięku nieprzetworzonego. Warto w tym 

miejscu wspomnieć, że poza domeną cyfrową, w realnym urządzeniu, byłoby to niemożliwe do osią

gnięcia – dźwięk organów zawsze przechodzi przez głośnik, nawet jeśli w danym momencie głośnik 

nie obraca się. Dzięki wirtualizacji, mamy możliwość płynnego dopasowania proporcji efektu, a nawet 

całkowitego wyłączenia. Poniższa tabela zawiera zestawienie zakresów obydwu regulatorów.

Regulatory efektu Rotary Speaker
Nazwa efektu Regulator Zakres regulacji Cel regulacji

Rotary Speaker Speaker dry...wet Poziom efektu

Rotary Speaker Speed I...0...II (slow...bypass...fast) Prędkość wirowania głośnika
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4.4.  Panel Applications

Panel Applications zawiera dwie sekcje sterujące: Block Chord Harmonizer oraz Keyswitches. Obydwie 

funkcjonalności zostały w całości zaprojektowane przez TSOP, jako rozwinięcie B-11X w dziedzinie ste

rowania MIDI. Block Chord Harmonizer jest narzędziem harmonicznym – automatycznie tworzy akordy 

blokowe do granych przez Ciebie podstaw, otwierając zupełnie nową paletę muzycznych barw. Nie 

musisz posiadać rozległej wiedzy z dziedziny harmonii, aby tworzyć własne, zaawansowane struktury. 

Wbudowaliśmy w oprogramowanie szereg gotowych ustawień, które możesz zmieniać jednym przyci

śnięciem klawisza.

Aby usprawnić obsługę Harmonizer'a, możesz wykorzystać kolejne rozszerzenie TSOP – Keyswitches. 

Dajemy Ci do dyspozycji osiem programowalnych klawiszy funkcyjnych, które możesz szybko dostoso

wać do potrzeb. Usprawnią one obsługę zarówno Harmonizer'a, jak i złożonego efektu Filter Matrix.
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4.4.1.  Sekcja Block Chord Harmonizer (BCH)

Block Chord Harmonizer został w całości zaprojektowany przez TSOP, jako rozszerzenie możliwości in

strumentu w dziedzinie MIDI. Łączy barwy B-11X ze światem interwałów i harmonii, wyzwalanych jed

nym naciśnięciem klawisza. Harmonizer generuje dodatkowe składniki tonalne w postaci informacji 

MIDI przesyłanych do sampler'a. Możesz tworzyć ogromną ilość przeróżnych akordów, włączać i wyłą

czać poszczególne głosy w trakcie gry, zmieniać rodzaj akordów jednym przyciśnięciem klawisza kon

trolnego, oraz zwielokrotniać podstawowy ton unisono. Z matematycznego punktu widzenia Harmo

nizer można zaprogramować według 19680 różnych ustawień, począwszy od dwugłosowych interwa

łów, a skończywszy na pięciogłosowych akordach blokowych.

Dodatkowe składniki akordów nie są transmitowane na zewnątrz instrumentu w postaci danych MIDI.

4.4.1.1.  Logika budowania akordów

Przeczytaj uważnie poniższy rozdział. Wyjaśnienia mogą wydawać się długie i nieco skomplikowane, 

ale w istocie nie są trudne, i z powodzeniem poradzisz sobie ze wszystkimi zagadnieniami. 

Na początku powinieneś zrozumieć czym jest akord blokowy. Najprościej ujmując, jest to akord o sta
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łej strukturze. Strukturę akordu określają wzajemne odległości dźwięków wyrażone w półtonach, czyli 

interwały. Akord blokowy posiada stały układ interwałów (stałe odległości), niezależnie od dźwięku, od 

którego zaczniemy jego konstruowanie. Przesuwając podstawę akordu blokowego, przesuwamy w 

tym samym kierunku i o taki sam odcinek wszystkie jego składniki. Przypomina to trochę pociąg i jego 

wagony – niezależnie od długości wagonu i miejsca doczepienia każdy przemieszcza się dokładnie tak 

samo jak cały skład.

W akordzie blokowym głosy nie są traktowane jako niezależne, nie mogą przecież wykonywać żadnych 

ruchów niezależnych od ruchu podstawy. Nasz zmysł słuchu ma tendencję do traktowania takich gło

sów jako integralnych składowych podstawowej barwy, bardziej, niż jako równoległej gry kilku instru

mentalistów. Wystarczy usłyszeć sekwencję kilku następujących po sobie akordów blokowych, aby 

słuch wykrył równoległość, i potraktował głosy akordu jak składowe harmoniczne. Ta właściwość jest 

powszechnie wykorzystywana do uzyskiwania całej palety wyszukanych muzycznych kolorów. 

Wiedząc już czym jest akord blokowy, możesz poznać zasadę jego budowania w Block Chord Harmoni

zer:

• Każdy klawisz, który naciśniesz na klawiaturze staje się podstawą akordu. 

• Do podstawy dodawane są maksymalnie cztery głosy, w jednym momencie z naciśnięciem 

podstawy.

• Podstawowa struktura akordu (interwały) określana jest wciśnięciem jednego z przycisków 

Chord Type.

• Podstawowy interwał głosu 1-4 (Voice 1.... Voice 4) możesz modyfikować regulatorami Level 

oraz Octave Shift.

• Harmonizer bierze pod uwagę wskazany typ akordu i modyfikacje interwałów, a następnie ge

neruje dodatkowe informacje MIDI, i przesyła je do sampler'a.

• Sampler wykonuje dodatkowe głosy taką samą barwą jak dźwięk podstawowy, czyli barwą 

aktualnego programu.

W skrócie: naciskasz klawisz, Harmonizer dokłada głosy według zadanych parametrów, i wysyła całość 

do odtworzenia dźwiękami sampler'a. Efekt muzyczny zależy zatem od podstawowych struktur Chord 

Type. Zostały one wstępnie określone i wbudowane w oprogramowanie. Nie mogą być przez Ciebie 

zmieniane, lecz masz duże możliwości ich modyfikowania poprzez transpozycję poszczególnych gło

sów, w zakresie czterech oktaw. Poniższa tabela opisuje strukturę interwałową każdego Chord Type.
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Struktura akordów Harmonizer'a
Chord Type Voice 1 Interval Voice 2 Interval Voice 3 Interval Voice 4 Interval

No Chord - - - -

Quartal perfect 4 up minor 7 up octave + minor 3 up octave + minor 6 up

Octave 2 octaves down 1 octave down 1 octave down 2 octaves up

Major major 3 up perfect 5 up major 6 up octave up

Minor minor 3 up perfect 5 up major 6 up octave up

7th major 3 up perfect 5 up minor 7 up octave up

9th major 3 up perfect 5 up minor 7 up octave + major 2 up

Wyrazy up oraz down określają kierunek na klawiaturze, w którym obliczany jest interwał. Odległości 

w półtonach dla poszczególnych oznaczeń są następujące:

Oznaczenia interwałów
Nazwa interwału Ilość półtonów Nazwa polska

Unison 0 Pryma

Minor 2 1 Sekunda mała

Major 2 2 Sekunda wielka

Minor 3 3 Tercja mała

Major 3 4 Tercja wielka

Perfect 4 5 Kwarta czysta

Altered 4 6 Kwarta zwiększona

Diminished 5 6 Kwinta zmniejszona

Perfect 5 7 Kwinta czysta

Minor 6 8 Seksta mała

Major 6 9 Seksta wielka

Minor 7 10 Septyma mała

Major 7 11 Septyma wielka

Octave 12 Oktawa

4.4.1.2.  Pasek kontrolny głosu. Modyfikacje głośności i interwałów

Obok standardowych akordów blokowych, Harmonizer pozwala na modyfikowanie wyjściowych inter

wałów dla każdego głosu z osobna. Transponując  pojedyncze głosy o oktawę lub dwie, możesz two

rzyć rozmaite przewroty wyjściowych struktur: zdwojenia, układy skupione i rozległe, dysonanse są
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siadujących tonów, bądź równoległe przebiegi piskliwych melodii i niskiego basu. Maksymalna rozpię

tość akordu to osiem oktaw. 

Dostęp do parametrów pojedynczego głosu posiadasz poprzez Pasek Kontrolny Głosu, który składa 

się z pokrętła poziomu (Level) oraz poziomego przełącznika oktawowego (Octave Shift). 

4.4.1.3.  Pokrętło Level

Pokrętło Level Umożliwia całkowite wyłączenia głosu poprzez przestawienie skraj

nie w lewo. Wyłączenie sygnalizowane jest wygaszeniem czerwonej diody obok 

pokrętła. W stanie włączonym, powyżej pozycji minimalnej, pokrętło określa po

ziom głosu (Velocity). Poziom ten wyznacza się jako procent siły z jaką nacisnąłeś 

klawisz – 0% dla najniższej pozycji, 100% dla najwyższej pozycji pokrętła. W ten sposób możesz precy

zyjnie dostroić współpracę Harmonizer'a z filtrami reagującymi na siłę artykulacji (Velocity Sensing). 

Ponieważ Harmonizer funkcjonuje w świecie skwantowanym, może się zdarzyć, że niskie wartości Le

vel, w połączeniu z niską siłą gry spowodują skokową reakcję oprogramowania na wykonywane dźwię

ki. Dzieje się tak, jeśli siła artykulacji (Velocity) pomnożona przez poziom (Level) dają wartość ułamkową 

z przedziału (0,1). Binarna interpretacja wartości, jako 0 lub 1, zależy w tym przypadku od zaokrągle

nia obliczeń, a objawia się znikaniem lub nagłym pojawianiem głosu podczas delikatnej gry na klawia

turze. Nie jest to żadną przeszkodą w Twojej pracy, a nawet może być w twórczo wykorzystane. Usta

wienia poziomów wszystkich głosów zapamiętywane są dla każdego z typów akordów oddzielnie (dla 

każdego Chord Type).

4.4.1.4.  Przełącznik Octave Shift

Za pomocą przełącznika Octave Shift możesz przetransponować 

głos akordu w obrębie pięciu oktaw – dwie oktawy do dołu, i dwie 

oktawy do góry. Obsługa jest intuicyjna, i polega na przestawie

niu uchwytu pod jedną z wartości: -2, -1, 0, +1, +2. W położeniu 

środkowym, wysokość dźwięku odpowiada fabrycznie ustalonemu interwałowi. Transpozycje zapa

miętywane są dla każdego typu akordu oddzielnie (dla każdego Chord Type).

54



4.4. Panel Applications

Pamiętaj, modyfikacje wszystkich czterech głosów zapamiętywane są oddzielnie dla każdego typu 

akordu. Jeśli wprowadzisz różne modyfikacje dla typów kwartowego i septymowego, zostaną one za

pisane dla każdego z nich oddzielnie. Przy przełączaniu typów, ustawienia głosów będą się odpowied

nio zmieniały.

4.4.1.5.  Ustawianie aktywnego regionu klawiatury

Aby Harmonizer mógł odczytywać grane przez ciebie podstawy, musi zostać skonfigurowany na odczyt 

odpowiedniego regionu klawiatury. Nie wszystkie klawisze (nuty MIDI) muszą być podstawami, mo

żesz ograniczyć zakres odczytu do wybranego przez siebie regionu. Na przykład: możesz sprawić, aby 

dźwięki melodii w wyższych oktawach były zdwajane (region aktywny), a równocześnie wykonywać 

niepodwojoną linię basu poza regionem aktywnym. Nie ma żadnych ograniczeń co do rozmiaru i loka

lizacji regionu, ale zawsze jest on ciągły.

Aktywny region możesz ustawić dwiema metodami:

• wyznaczając granice za pomocą klawiatury instrumentu,

• wprowadzając oznaczenia granic w postaci tekstu w odpowiednich kontrolkach.

Metoda 1. Wyznaczanie granic za pomocą klawiatury instrumentu. 

Do tego celu służy przycisk Select sekcji Active Keyboard Range. Po jego 

wciśnięciu, sygnalizowanym zapaleniem się czerwonej diody, program 

oczekuje na dwa następujące po sobie naciśnięcia klawiatury instru

mentu. Niższe zostanie zinterpretowane jako dolna granica, a wyższe 

jako górna granica aktywnego obszaru. Odczytane z klawiatury ozna

czenia klawiszy są wyświetlane w kontrolkach tekstowych poniżej 

przycisku Select, zatem można śledzić ich wartości w trakcie wprowadzania. Jeżeli wprowadzisz dane w 

odwrotnej kolejności (wyższy klawisz > niższy klawisz), program automatycznie rozpozna i zamieni ich 

pozycje. Aby zakończyć wprowadzanie i zatwierdzić region, zwolnij przycisk Select. Ustalone wartości 

zostaną zapamiętane, i mogą być zapisane na dysku wraz z programem użytkownika (User Preset).

Metoda 2. Edycja kontrolek tekstowych

Aktywny region możesz również wyznaczyć wprowadzając oznaczenia granic bezpośrednio do kontro

lek tekstowych. Kontrolki możesz edytować wpisując tekst z klawiatury — wystarczy kliknąć podwójnie 

w obszar edycji, wpisać tekst i nacisnąć Enter. Możesz także przewijać listę dostępnych klawiszy za po

mocą ruchów myszy. Jeśli staniesz na polu edycji i wciśniesz lewy klawisz myszy, a następnie przesu

niesz ją w dół lub w górę, wartości w polu będą przewijały się zgodnie z kierunkiem ruchu. Dokładniej

sze przewijanie o pojedynczą pozycję możesz uzyskać naciskając niewielkie, trójkątne strzałki po pra
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wej stronie kontrolki. Nie musisz zatwierdzać wprowadzonych warto

ści w szczególny sposób. Zostaną zapamiętane po opuszczeniu kon

trolki, i mogą być potem zapisane na dysku wraz z programem użyt

kownika (User Preset).

4.4.1.6.  Przełączanie typów akordów

Przełączanie odpowiedniej struktury akordu (Chord Type) w aktywnym regionie możesz wykonać na 

dwa sposoby:

• Statycznie, wciskając odpowiedni przycisk Chord Type,

• Dynamicznie, wykorzystując przełączniki klawiaturowe (Keyswitches) w czasie rzeczywistym.

Metoda 1: 

Metoda pierwsza jest intuicyjna, i polega na wciśnięciu wybranego 

przycisku Chord Type do zapalenia się czerwonej diody obok przyci

sku. Wybór zostanie zapamiętany, i może być zapisany wraz progra

mem użytkownika (User Preset). Jeśli chcesz wyłączyć Harmonizer cał

kowicie, wciśnij przycisk No Chord, który pomija cały algorytm, i tym 

samym zmniejsza obciążenie obliczeniowe.

Metoda 2: 

Możesz skonfigurować przełączniki klawiaturowe tak, aby dynamicz

nie załączały dany typ akordu. Szczegóły obsługi tej funkcjonalności 

opisane są w rozdziale o sekcji Keyswitches.

4.4.1.7.  Harmonizer a wydajność obliczeniowa

Nietrudno sobie wyobrazić, że użycie złożonych akordów w połączeniu ze złożoną barwą, może stano

wić duże obciążenie obliczeniowe. Tak też jest w rzeczywistości. Proste szacunki pokazują, że jedno

czesne wciśnięcie czterech klawiszy, przy pełnym wykorzystaniu Harmonizer'a, generuje 20 niezależ

nych informacji MIDI. To tak, jakby wykonywać utwór na cztery ręce, z wykorzystaniem wszystkich pal

ców obydwu muzyków jednocześnie. Powinieneś wziąć to pod uwagę projektując własne barwy.
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4.4.2.  Sekcja klawiszy funkcyjnych – Keyswitches

Sekcja Keyswitches umożliwia skonfigurowanie ośmiu niezależnych przełączników klawiaturowych, z 

wykorzystaniem dowolnych klawiszy instrumentu. Każdy z przełączników może być następnie przypo

rządkowany do jednej z 42 funkcji sterujących. Poniższa tabela zawiera opisy poszczególnych funkcji.

Dostępne funkcje sterujące
Nazwa funkcji w menu Nazwa pełna Efekt docelowy

Voice1 Off Voice1 Off Harmonizer

Voice2 Off Voice2 Off Harmonizer

Voice3 Off Voice3 Off Harmonizer

Voice4 Off Voice4 Off Harmonizer

Ch.Quartal On Chord Quartal On Harmonizer

Ch.Octave On Chord Octave On Harmonizer

Ch.Major On Chord Major On Harmonizer

Ch.Minor On Chord Minor On Harmonizer

Ch.7th On Chord 7th On Harmonizer

Ch.9th On Chord 9th On Harmonizer

Flt.S16-1 On Filter Solo 16 Type 1 On Filter Matrix

Flt.S16-2 On Filter Solo 16 Type 2 On Filter Matrix

Flt.S8T-1 On Filter Solo 8 Trompette Type 1 On Filter Matrix

Flt.S8T-2 On Filter Solo 8 Trompette Type 2 On Filter Matrix

Flt.S8C-1 On Filter Solo 8 Clarinet Type 1 On Filter Matrix

Flt.S8C-2 On Filter Solo 8 Clarinet Type 2 On Filter Matrix

Flt.S8V-1 On Filter Solo 8 Violin Type 1 On Filter Matrix

Flt.S8V-2 On Filter Solo 8 Violin Type 2 On Filter Matrix

Flt.S4-1 On Filter Solo 4 Type 1 On Filter Matrix

Flt.S4-2 On Filter Solo 4 Type 2 On Filter Matrix

Flt.F16-1 On Filter Flute 16 Type 1 On Filter Matrix

Flt.F16-2 On Filter Flute 16 Type 2 On Filter Matrix

Flt.F8-1 On Filter Flute 8 Type 1 On Filter Matrix
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Flt.F8-2 On Filter Flute 8 Type 2 On Filter Matrix

Flt.F4-1 On Filter Flute 4 Type 1 On Filter Matrix

Flt.F4-2 On Filter Flute 4 Type 2 On Filter Matrix

Flt.F223-1 On Filter Flute 2 2/3 Type 1 On Filter Matrix

Flt.F223-2 On Filter Flute 2 2/3 Type 2 On Filter Matrix

Flt.F2-1 On Filter Flute 2 Type 1 On Filter Matrix

Flt.F2-2 On Filter Flute 2 Type 2 On Filter Matrix

Flt.TS1-1 On Filter Tremolo Sound 1 Type 1 On Filter Matrix

Flt.TS1-2 On Filter Tremolo Sound 1 Type 2 On Filter Matrix

Flt.TS2-1 On Filter Tremolo Sound 2 Type 1 On Filter Matrix

Flt.TS2-2 On Filter Tremolo Sound 2 Type 2 On Filter Matrix

Flt.P8-1 On Filter Percussion 8 Type 1 On Filter Matrix

Flt.P8-2 On Filter Percussion 8 Type 2 On Filter Matrix

Flt.P4-1 On Filter Percussion 4 Type 1 On Filter Matrix

Flt.P4-2 On Filter Percussion 4 Type 2 On Filter Matrix

Flt.P223-1 On Filter Percussion 2 2/3 Type 1 On Filter Matrix

Flt.P223-2 On Filter Percussion 2 2/3 Type 2 On Filter Matrix

Flt.P2-1 On Filter Percussion 2 Type 1 On Filter Matrix

Flt.P2-2 On Filter Percussion 2 Type 2 On Filter Matrix

Oznaczenia funkcji dosyć dobrze tłumaczą ich działanie, na przykład: „Filter Solo 8 Clarinet Type 1 On" 

oznacza włączenia filtra Type I dla głosu Clarinet 8' sekcji Solo. W dosłownym tłumaczeniu: "Filtr Solo 8 

Clarinet Type 1 włącz".  Nazwy funkcji można łatwo skojarzyć z działaniem, przeglądając oznaczenia 

pod przełącznikami w sekcji Filter Matrix, odpowiadające skrótowych oznaczeniom funkcji.

4.4.2.1.  Konfigurowanie przełącznika klawiaturowego

Konfigurowanie klawisza funkcyjnego jest intuicyjne – wprowadź 

oznaczenie klawisza do pola tekstowego w wybranym module 

Slot. Podobnie jak przy określaniu aktywnego regionu Harmoni

zer'a możesz to zrobić na dwa sposoby: uaktywniając pole do edy

cji podwójnym kliknięciem myszy, wpisując tekst i wciskając Enter, 

bądź poprzez przewijanie listy. Przewijać możesz myszą, przytrzymując lewy kla

wisz, i przesuwając ją w górę lub w dół, lub pojedynczo, naciskając niewielkie, trój

kątne strzałki po prawej stronie kontrolki. Docelową funkcję wybierz z menu roz

wijalnego – kliknij w skierowaną do dołu strzałkę po prawej stronie, i wybierz po

zycję z rozwiniętej listy. Oznaczenie wybranej funkcji zostanie wyświetlone w kontrolce. Skonfigurowa

ny przełącznik jest zaznaczany kolorem na wirtualnej klawiaturze środowiska KONTAKT, więc możesz 
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wizualnie zweryfikować swoje ustawienia. 

Klawisz funkcyjny może znajdować się także wewnątrz aktywnego regionu Harmonizer'a, W tym przy

padku pełni dwojaką rolę: jest jednocześnie przełącznikiem funkcyjnym i podstawą akordu blokowe

go. W banku fabrycznym taka konfiguracja występuję bardzo rzadko, choć może okazać się przydatna 

w Twoich specyficznych zastosowaniach.

4.4.2.2.  Wskazówki dotyczące konfiguracji wielu przełączników

Oprogramowanie B-11X nie narzuca żadnych wymagań wobec rozkładu przełączników. Jednak w 

praktyce niektóre układy mogą być wygodniejsze od innych. Na przykład: jeśli chcesz wykonywać na 

żywo linię basu, i jednocześnie mieć dostęp do przełączników, warto ulokować je w pobliżu zakresu 

gry tak, aby obsługiwać je razem, lewą ręką. Jeśli stosujesz przełączniki do wyłączania kilku głosów 

Harmonizer'a, ustaw je obok siebie na białych klawiszach, w kolejności odpowiadającej kolejności gło

sów tak, aby było to najbardziej intuicyjne. Jeśli przełączników jest dużo, możesz ulokować je na są

siednich półtonach. W banku fabrycznym stosowaliśmy przełączniki wyłącznie dla lewej ręki, poniżej 

regionu gry. Nie jest to regułą, niektórzy producenci umieszczają przełączniki w najwyższych okta

wach, choć mogłyby one wtedy kolidować z głosami dodawanymi przez Harmonizer. 
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4.5.  Panel Help

Help Panel zawiera diagram blokowy instrumentu wirtualnego z zaznaczonymi ścieżkami przepływu 

sygnału. Za pomocą intuicyjnych symboli zaznaczyliśmy wszystkie punkty sterowania i ich wzajemne 

relacje. Ilustracja może służyć jako szybka pomoc podczas nauki instrumentu lub edycji programów, 

bez konieczności odwoływania się do oddzielnej dokumentacji. W diagramie użyliśmy szeroko rozpo

wszechnionych symboli elektronicznych.

Kółko ze skośna strzałką oznacza regulator, płynną zmianę wartości.

Zakończenie linii niewielką kropką oznacza punkt styku, wyłącznik.
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Duży, skierowany do dołu trójkąt oznacza sumowanie sygnałów. Z jednej strony doprowa

dzonych jest kilka ścieżek wejściowych, z wierzchołka zaś wyprowadzony jest pojedynczy tor 

sumy.

Szare prostokąty z tekstem lub grafiką w środku oznaczają pojedyncze moduły przetwa

rzania sygnału, filtry i efekty.
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5.  Optymalizacja wydajności
B-11X pracuje w środowisku KONTAKT, które uruchamiane jest jako regularna aplikacja w systemie 

operacyjnym. Podlega zatem takim samym ograniczeniom, jak pozostałe programy uruchomione na 

Twoim komputerze, które współdzielą zasoby sprzętowe i moc procesora, pod kontrolą jądra systemu 

operacyjnego. Zastosowania muzyczne wymagają z reguły najwyższej wydajności, gdyż przebiegają w 

czasie rzeczywistym. W tym rozdziale pomożemy Ci dostroić komputer, sprzęt i oprogramowanie, do 

tych specyficznych wymagań.

5.1.  Wskaźniki i ograniczenia wydajności

5.1.1.  Wskaźniki wydajności

Mówiąc o wydajności, mamy zwykle na myśli szereg parametrów, wyznaczających maksymalne możli

wości danej konfiguracji komputera. Oto kilka z nich:

• Natychmiastowa reakcja na akcję użytkownika (najniższa zwłoka, lowest latency). System jest tym 

przydatniejszy muzycznie, im bardziej niezauważalna jest różnica czasowa pomiędzy naci

śnięciem klawisza a wykonaniem operacji (wydobyciem dźwięku).

• Największa polifonia. W dziedzinie cyfrowej, każdy naciśnięty klawisz wymaga czasu i mocy 

procesora, aby go obsłużyć. Wydajność systemu wyznacza górną granicę równocześnie 

brzmiących tonów, co przy skomplikowanych barwach nierzadko redukuje możliwości wyko

nawcze do jednogłosowej melodii.

• Najniższe obciążenie procesora. Najszerzej rozumiany wskaźnik wydajnościowy, pokazujący 

jaki procent czasu procesora zajęła obsługa badanej aplikacji. Oczywistym jest, że im mniej

sza zajętość, tym aplikacja szybciej reaguje na komendy użytkownika.

• Najniższe obciążenie pamięci. Szybkość przetwarzania związana jest nierozerwalnie z ilością 

odczytów i zapisów do pamięci RAM. Mimo, iż dzieje się to niezwykle szybko, duża ilość uży

wanej pamięci wymagać będzie czasu na zapisy i odczyty, który jest już zauważalny. 

• Najlepsza jakość. Jakość kosztuje, za co płacisz większym obciążeniem procesora, karty mu

zycznej, karty graficznej oraz urządzeń dyskowych.
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• Najszybsza obsługa. Subiektywny wskaźnik dotyczący maksymalnej wydajności, osiąganej 

podczas pracy. Zależy przede wszystkim od zaprojektowanej ergonomii obsługi. Niewygodny, 

nieintuicyjny układ interfejsu może znacznie ograniczyć możliwości oprogramowania. 

Aby uzyskać najlepsze możliwe rezultaty w B-11X, możesz zoptymalizować kilka warstw przetwarzania 

jednocześnie. Poznaj i wykorzystaj możliwości wbudowane w sam instrument, jak również w środowi

sko KONTAKT i system operacyjny. 

5.1.2.  Typowe ograniczenia wydajności 

Typowe ograniczenia, z którymi będziesz się mierzył to:

• Mało wydajny procesor, pamięć i płyta główna. Najistotniejszym parametrem jest tutaj ilość 

operacji wykonywanych przez procesor w jednostce czasu, zdeterminowana zwykle częstotli

wością pracy zegara liczoną w GHz. Im szybszy zegar, im większa ilość pamięci, im szybsza 

komunikacja przez główną szynę danych, tym wydajniejszy system. Współczesne procesory 

wielordzeniowe, przy odpowiedniej architekturze oprogramowania, mogą wykonywać równo

ległe obliczenia na kilku rdzeniach jednocześnie, aczkolwiek komunikacja z pamięcią i urzą

dzeniami wejścia-wyjścia w dalszym ciągu zależy od maksymalnej częstotliwości zegara.

• Słaba karta muzyczna i sterowniki. Negatywny wpływ słabych podzespołów, z reguły objawia 

się wysoką latencją, czyli zwłoką na wewnętrzne przetwarzanie danych, dostarczonych przez 

procesor. Umieszczane są one w buforze wejściowym, gdzie oczekują na podjęcie i dalsze 

przekształcenie w dźwięk tak długo, jak wynika to z konstrukcji karty muzycznej.

• Nieoptymalne ustawienia oprogramowania. Dobre oprogramowanie pozwala np. włączać przy

spieszenie sprzętowe, jak również wyłączać obszary nieaktywne, jeśli nie są używane. Do

stępne opcje opisane są z reguły w dokumentacji produktu. B-11X również oferuje możliwość 

istotnego modyfikowania wydajności poprzez wyłączanie pojedynczych głosów lub całych 

modułów instrumentu.

• Nadmierne "zaśmiecenie" komputera. Do największych bolączek, na które powinieneś zwrócić 

uwagę należą: nieaktualne sterowniki, stare wersje aplikacji, pofragmentowany dysk i pa

mięć, niepotrzebne tapety, wygaszacze ekranu i animacje okien.

• Aplikacje działające równolegle. Zwróć uwagę, aby wyłączać wszelkie aplikacje, konkurujące w 

dostępie do procesora. Zastosowania muzyczne wymagają pracy w czasie rzeczywistym, a 
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każda otwarta aplikacja zajmuje czas jądra systemu operacyjnego.

• Usługi działające w tle. Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy z ilości aplikacji działają

cych w tle uruchomionego przez nich programu. Automatyczne aktualizacje, porządkowanie 

systemu, połączenia sieciowe, skanowanie antywirusowe, bazy danych, harmonogramy za

dań, itp. –  wiele z nich działa teraz na Twoim komputerze, konkurując w dostępie do mocy 

procesora.

• Programy antywirusowe. Współczesne wymagania bezpieczeństwa powodują, iż niemal każda 

operacja podlega kontroli przez oprogramowanie antywirusowe. Sprawdzane są odczyty i za

pisy do pamięci, do plików, do urządzeń wejścia-wyjścia, co wymaga czasu i zasobów syste

mu. Jeśli pracujesz z aplikacjami muzycznymi przeskanuj system, aby upewnić się, że jest bez

pieczny, a następnie wyłącz Internet i oprogramowanie antywirusowe na czas wydajnej pracy 

z oprogramowaniem B-11X.

5.2.  Optymalizacja wewnętrzna B-11X

Optymalizacja B-11X jest najistotniejsza dla ogólnej wydajności instrumentu. Zasada optymalizacji jest 

prosta i intuicyjna, a opiera się na wyłączaniu niewykorzystywanych głosów i efektów. Każda z sekcji po

siada oddzielny mechanizm wyłączania za pomocą przycisków i regulatorów, opisany kolejno w roz

działach poświęconych Instrument Panel, Effects Panel i Applications Panel. Operacja wyłączenia nie tyl

ko wycisza pracę danego modułu, ale przede wszystkim pomija cały segment przetwarzania sygnału 

oraz związane z nim obliczenia dokonywane przez sampler.

Optymalizacja B-11X staje się szczególnie istotna przy wykorzystaniu Harmonizer'a. Zapotrzebowanie 

wydajnościowe rośnie lawinowo wraz z każdym dodanym głosem, gdyż każdy wymaga duplikowania 

operacji obliczeniowych przeprowadzanych dla głosu podstawowego. Niepostrzeżenie możesz osią

gnąć polifonię na poziomie 20-30 głosów, i z tego też względu wprowadziliśmy domyślne ograniczenie 

polifonii opisane poniżej.

5.2.1.  Ograniczenie polifonii do 16 głosów

B-11X posiada wbudowane ograniczenie polifonii do szesnastu głosów, w odniesieniu do każdego ge

neratora. Oznacza to, że możesz zagrać pełne akordy bez obawy o wyłączenie jakiegokolwiek składni

ka. Problem może pojawić się wtedy, kiedy wykorzystujesz intensywnie polifonię lub pedał fortepiano
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wy Sustain. Przedłużają one wybrzmienie granego akordu, przytrzymują nuty MIDI, przez co pozosta

wiają mniej dostępnych głosów dla kolejnych dźwięków melodii. Jeśli zapotrzebowanie polifoniczne 

przekroczy wartość 16, niektóre głosy zostaną automatycznie wyłączone. B-11X wyłącza głosy najstar

sze, czyli te, które zostały najdawniej zagrane, a ich utrata może mieć najmniejsze znaczenie dla cało

ści wykonania. Wprowadzone ograniczenie jest niezbędne dla osiągnięcia wysokiej użyteczności in

strumentu, gdyż B-11X dysponuje możliwościami nakładania wielu źródeł dźwięku w przeróżnych 

kombinacjach, co w niekontrolowanych warunkach mogłoby szybko wyczerpać moc obliczeniową 

komputera.

5.2.2.  Całkowite wyłączanie Sample Groups i efektów

Tak jak wspomnieliśmy, optymalizacja pracy B-11X polega głównie na wyłączaniu niepotrzebnych mo

dułów instrumentu – mogą to być pojedyncze głosy lub całe efekty. Szczegóły dotyczące optymalizacji 

opisane zostały w wcześniejszych rozdziałach, przy okazji omawiania każdej z sekcji generatorów. 

Samo wyłączanie realizowane jest na poziomie całej sekcji sampler'a (Sample Group), a oprogramowa

nie pomija większość obliczeń potrzebnych do wygenerowania dźwięku o zadanych parametrach, co 

znacznie oszczędza moc procesora.

Może się zdarzyć, że w trakcie edycji zmniejszysz głośność do poziomu niesłyszalnego, 

lecz nie będzie to poziom zero w ujęciu programu. W takim przypadku, dźwięk generato

ra nie będzie słyszalny, ale sampler w dalszym ciągu dokonywać będzie obliczeń w czasie 

rzeczywistym, absorbując możliwości procesora bez potrzeby. W takim przypadku należy przesunąć re

gulator w pozycję zero, zgodnie ze wskazówkami opisanymi w odpowiednich rozdziałach dokumenta

cji. Oszczędność wydajności może być jeszcze większa jeśli stosujemy Harmonizer. Przy akordzie czte

rogłosowym, wyzerowanie generatora oznacza wyłączenie nie jednego, ale wszystkich, czterech gło

sów (!).

5.3.  Optymalizacja w systemach operacyjnych

W uzupełnieniu omówienia optymalizacji wewnętrznej B-11X przedstawimy teraz kilka wskazówek do

tyczących dostrajania systemu operacyjnego. Omawiając dostrajanie Twojego komputera, skoncen

trujemy się na zagadnieniach ogólnych, niezależnych od platformy sprzętowej oraz wersji systemu 

operacyjnego. Oprogramowanie KONTAKT działa zarówno w systemach Windows jak i Mac OS, i w 

każdym z przypadków można wykorzystać przynajmniej część z proponowanych poniżej rozwiązań. 
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5.3.1.  Dostrajanie pracy procesora i pamięci

Wszystkie nowoczesne systemy operacyjne przystosowane są do pracy wielozadaniowej, z użyciem 

wielu procesorów. Jądra systemów wyposażone są w precyzyjnie zoptymalizowane algorytmy rozdzie

lania zadań pomiędzy dostępnymi jednostkami obliczeniowymi. Tak zwane algorytmy szeregowania za

leżą od wersji systemu, i w niewielkim stopniu mogą być modyfikowane przez użytkownika. To co mo

żesz zrobić aby zwiększyć możliwości B-11X, zwykle sprowadza się do zmiany przyporządkowania i 

priorytetu pracującej aplikacji do konkretnego procesora (rdzenia). Obydwa sposoby opisane są poni

żej.

5.3.1.1.  Ustawianie koligacji

Pojęcie koligacji dotyczy przyporządkowania, wykonywanego w pamięci RAM zadania, do wybranej 

jednostki procesora. Domyślnie, algorytmy szeregujące starają się rozkładać obciążenie równomiernie 

na wszystkie dostępne zasoby obliczeniowe. Jeśli procesorów (rdzeni) jest kilka, z założenia zadanie 

wykonuje się na wszystkich, niezależnie od aktualnego zapotrzebowania. Nawet dla aplikacji działają

cych w tle, rozkładanie zadań wymaga chwilowej zajętości procesora i przełączania kontekstu wykony

wanego wątku. 

Systemy operacyjne pozwalają w pewnym stopniu kontrolować pracę 

algorytmu szeregowania, i ręcznie przyporządkować zadanie do pro

cesora. W dokumentacji technicznej czynność tę określa się mianem 

ustawiania koligacji. Szczegółowe opisy tego sposobu zamieszczane 

są zwykle w dokumentacji systemu operacyjnego lub internetowych 

bazach wiedzy (Knowledge Base). W zastosowaniach muzycznych, 

Twoim celem jest zawężenie zakresu uruchomienia wszystkich in

nych aplikacji do możliwie najmniejszej ilość jednostek obliczeniowych, pozostawiając tym samym 

więcej zasobów dla obsługi B-11X. Aby to zrealizować, sięgnij do dokumentacji systemu, a następnie 

skojarz działające aplikacje z pojedynczym procesorem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, pozosta

wiając domyślne przyporządkowanie środowiska KONTAKT bez zmian.

5.3.1.2.  Zmiana priorytetu procesu

Masz jeszcze jedną możliwość ukierunkowania systemu operacyjnego na obsługę instrumentu wirtu

alnego – możesz ręcznie nadać wyższy priorytet procesowi sampler'a, wykonującemu się w pamięci 

RAM. Jądro systemu bierze pod uwagę wprowadzone przez Ciebie modyfikacje przy przydzielaniu cza
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su jednostki obliczeniowej, faworyzując te aplikacje, których priorytet 

jest wyższy. Z reguły masz do wyboru kilka uprzednio zdefiniowanych 

priorytetów. Zasada optymalizacji jest intuicyjna: jeśli na Twoim kom

puterze działa aplikacja, która nie wymaga dużych zasobów (np. notat

nik dla podręcznych wpisów, klient poczty oczekujący w tle), zmniejsz 

jej priorytet o pozycję lub dwie. Możesz także połączyć tę operację z 

ustawieniem pojedynczej koligacji, tak jak zostało to opisane w poprzednim akapicie. Środowisku 

KONTAKT możesz nadać priorytet wyższy od wyjściowego, czym faworyzujesz je w dostępie do mocy 

obliczeniowej procesorów. Szczegóły techniczne dotyczące sposobu zmiany priorytetów opisane są z 

reguły w dokumentacji technicznej systemu operacyjnego, lub w internetowych bazach wiedzy. 

Techniki te wymagają przeprowadzenia kilku prób w celu znalezienia optymalnej konfiguracji. Nie na

leży obawiać się uszkodzenia systemu operacyjnego, pomimo pojawiających się ostrzeżeń. Jeśli pracu

jesz świadomie, i zmiany nie dotyczą procesów systemowych, są one bezpieczne, a powrót do stanu 

wyjściowego jest możliwy w każdej chwili, poprzez restart aplikacji lub całego systemu.

5.3.1.3.  Wyłączanie zbędnych procesów i usług

Aby odciążyć procesor, możesz także wyłączyć wszystkie niepotrzebnie działające procesy i usługi. Na 

wielu komputerach działa równolegle całe mnóstwo aplikacji sprawdzających czy są dostępne aktuali

zacje oprogramowania, czy są podłączone telefony lub tablety, czy masz nowe informacje na portalu 

społecznościowym, itp. Wszystkie konkurują z instrumentem wirtualnym w dostępie do procesora, i 

wiele z nich możesz czasowo, lub nawet na stałe wyłączyć. Selekcja zależna jest od Twojej własnej 

konfiguracji, dlatego postaraj się zidentyfikować działające procesy i usługi w oparciu o dokumentację 

techniczną Twojego oprogramowania. W większości przypadków, przeglądanie procesów wymaga 

uruchomienia, dostarczonej przez producenta aplikacji Menadżer Zadań (Task Manager) lub jej odpo

wiednika.

5.3.2.  Wyłączanie programów antywirusowych

Programy antywirusowe odpowiadają za nieustanne skanowanie plików oraz uruchomionych przez 

Ciebie aplikacji, w czasie rzeczywistym. Wymaga to oczywiście nieustannej interakcji z niemalże każdą 

operacją wejścia-wyjścia systemu operacyjnego, co może istotnie spowalniać pracę oprogramowania 

muzycznego, wymagającego przecież jak najmniejszej zwłoki w reakcji na uderzenie klawisza. Zaleca

nym przez wielu producentów rozwiązaniem jest odłączenie komputera od sieci, a następnie wyłącze

nie programu antywirusowego na czas pracy z programem muzycznym. Szczegóły wykonania tej ope
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racji opisane są z reguły w dokumentacji technicznej programu antywirusowego, i sprowadzają się do 

wybrania odpowiedniej opcji z menu podręcznego.

5.3.3.  Zmiana schematu zasilania

Laptopy, tablety i inne urządzenia przenośne kontrolują wykorzystanie baterii tak, aby zapewnić mak

symalnie długi czas pracy po odłączeniu od zasilania. Odbywa się to często kosztem ograniczenia wy

dajności obliczeniowej procesora. Współczesne konstrukcje procesorów pozwalają na celowe zmniej

szanie częstotliwości zegara głównego, w celu ograniczenia zapotrzebowania na energię, a w konse

kwencji temperatury pracy rdzeni. Wiele urządzeń przechodzi w tryb oszczędny bezpośrednio po wy

jęciu wtyczki zasilacza z gniazdka, nie powiadamiając użytkownika o szczegółach zmiany. Zdarza się 

także, że oszczędny profil zasilania zostanie nieświadomie ustawiony nawet wtedy, kiedy stosujesz za

silanie zewnętrzne. 

Zapoznaj się z dokumentacją Twojego komputera i systemu operacyjnego, a następnie sprawdź aktu

alne ustawienia schematu zasilania. Do pracy z oprogramowaniem muzycznym w czasie rzeczywistym 

powinny być one maksymalne. Oczywiście, po zakończeniu pracy możesz powrócić do trybu oszczęd

nego, który jest wystarczający do większości zastosowań.
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6.  Programy Banku Fabrycznego

6.1.  Classic Pop

6.1.1.  Pad

Tytuł Podtytuł Opis
000 Thin Wires Cienkie druciki Pierwszy program banku fabrycznego oferuje suchą i metaliczną 

barwę podkładową, ułożoną z pojedynczych tonów sekcji Solo. 
Rezultat jest nieco surowy i ascetyczny, i przypomina dźwięk 
prostego syntezatora analogowego przepuszczony przez 
zewnętrzny moduł efektów. Do wykorzystania jako specyficzne, 
samodzielne tło harmoniczne, lub w kombinacji z innymi 
barwami.

001 Warm Bath Ciepła kąpiel Ciepłe i nastrojowe tło instrumentalne, ze specyficznym, głuchym 
brzmieniem filtra cyfrowego. Barwa bardzo dobrze wypełnia 
muzyczną przestrzeń, pozostając zdecydowanie w tle 
instrumentów solowych, niezależnie od rejestru gry. Ciekawy 
dźwięk można wydobyć w oktawach basowych.

002 New Romantic Dreams Nowo-romantyczna ballada Gatunek New Romantic intensywnie eksploatował brzmienia 
składające się z połyskliwej barwy dzwonków, przechodzących w 
szerokie, matowe tło harmoniczne. Ten program można 
zastosować w nowoczesnych balladach nawiązujących do 
tamtego stylu. 

003 Keyboard Rig Live Szafa instrumentów 
klawiszowych

Syntezatorowe tutti wykorzystujące cały zestaw instrumentów 
elektronicznych, które często można usłyszeć w otwarciach 
wielkich koncertów, tworzące tło dla pierwszych riff'ów gitary. 
Instrumentaliści używali często całego dostępnego potencjału 
dźwiękowego, nakładając wiele warstw syntezatorowych oraz 
efektów przestrzennych. W naszym programie również 
wykorzystaliśmy niemal wszystkie sekcje barwowe oraz 
możliwości modulacji. Całość barwy umieszczona jest w 
przestrzeni akustycznej wielkiego koncertu na otwartej 
przestrzeni.   

004 So Excited! Syntezatorowe akordy w 
stylu pop-soul

Silnie akcentująca barwa syntetycznej sekcji dętej, używana do 
realizacji riff'ów akordowych w przebojach muzyki pop-soul lat 
80-tych. Nazwa nawiązuje do jednego z większych przebojów 
żeńskiej grupy wokalnej. Dobrze oddaje charakter dynamiczny 
oryginału i jasność filtra LPF.

005 First Aid Pierwsza pomoc ze świata 
muzyki

Kiedy w Polsce wytwarzano oryginał B-11X, w międzynarodowym 
środowisku muzycznym podjęto pierwszą, spektakularną akcję 
charytatywną, z udziałem największych gwiazd estrady. 
Wykonywana przez nich piosenka stała się światowym przebojem 
i zapoczątkowała cykl podobnych imprez. Nasz program replikuje 
miękką barwę, stanowiącą tło harmoniczne w tym utworze.

006 Soft Piano Pad Tło z syntetycznym pianinem Klasyczne tło akordowe muzyki pop, z jasnym i optymistycznym 
wyrazem emocjonalnym. W fazie ataku dominuje miękka barwa 
syntezatorowa o fortepianowej obwiedni głośności, która 
przechodzi w miękkie tony syntezatora. 

007 Pluto 105 Syntetyczna sekcja smyczków Program udostępnia znaną barwę syntetycznej sekcji 
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smyczkowej, składającej się pierwotnie z podstawowych sygnałów 
analogowych, dostępnych we wczesnych syntezatorach 
polifonicznych. Nasz instrument pozwala osiągnąć to brzmienie 
dzięki precyzyjnemu dostrojeniu generatorów i filtrów.

008 Synth Brass Pad Uniwersalna barwa 
syntetycznej sekcji dętej

Program oferuje wierne otworzenie syntetycznych sekcji dętych, 
wzbogacone analogowym charakterem próbek B-11X. Barwa tego 
typu wchodzi w skład standardowego zestawu General Midi.

6.1.2.  Lead

Tytuł Podtytuł Opis
009 Next Jump Skok w klasykę hard rock'a Skok w rok 1984, do czasów kiedy powstawał oryginał B-11X. 

Replika barwy z największego przeboju hard-rocka'a z tego roku. 
Image sceniczny wykonawców jest nadal obecny w kulturze 
popularnej.

010 Terra Electronica Elektroniczny pejzaż Tworząc barwę pragnęliśmy nawiązać do charakterystycznych 
pejzaży muzycznych znanych z wielu nagrań muzyki 
elektronicznej. Twórcy tego gatunku często wykorzystywali 
intensywnie modulowane głosy syntezatorów analogowych. 
Dźwięki umieszczone w głębokiej przestrzeni budują rozległe 
muzyczne pejzaże, oraz wnoszą element liryzmu. Program 
znakomicie nadaje się do realizacji pojedynczych linii 
melodycznych w najwyższych oktawach klawiatury, wpartych na 
długich nutach basowych. Klawiatura reaguje na siłę artykulacji 
(Velocity Sense) – przy wyższych dynamikach barwa ulega 
rozjaśnieniu, wprowadzając wyraźny charakter syntezatorowy.

011 Bemowo Hills Cop Gliniarz z Bemowa Odtworzenie brzmienia z kultowego filmu sensacyjnego lat 80-
tych, który cieszył się olbrzymią popularnością również wśród 
twórców muzycznych. Utwór stał się standardem, granym często 
przez stacje radiowe oraz podczas przeróżnych występów na 
żywo. Tytułowe Bemowo jest nazwą warszawskiego osiedla 
mieszkaniowego z typową wschodnioeuropejską architekturą 
bloków z wielkiej płyty. Ulice betonowych blokowisk wielokrotnie 
stawały się sceną akcji rodem z amerykańskich filmów 
sensacyjnych.

012 Soviet Manoeuvres in 
the Dark (C#3 Split)

Sowieckie manewry nocą Rekonstrukcja bardzo charakterystycznej barwy syntezatora, o 
futurystycznym i nieco mechanicznym charakterze. Kilka 
nakładających się modulacji sprawia, że barwa zmienia się w 
czasie. Do uzyskania stylowego efektu wystarczy przytrzymanie 
jednego, statycznego tonu w tle pozostałych instrumentów. 
Klawiatura podzielona jest w tym przypadku na dwa regiony, w 
pozycji klawisza C#3 – w części górnej włączony jest Harmonizer.

013 Hello... Hello... Replika barwy przewodniego motywu ze słynnej ballady z roku 
1984. W programie użyliśmy bardzo miękkiej barwy filtra LPF, 
oraz efekt Delay, imitujące głęboki pogłos z oryginalnego 
nagrania.

014 King of the Dawn (KS) W ogrodzie króla Świtu Brzmienie prowadzące klasycznego syntezatora analogowego. 
Program replikuje barwę użytą do wykonania melodii 
prowadzącej, w chyba najbardziej znanym utworze polskiej 
muzyki elektronicznej lat 80-tych. W utworze wykorzystano 
bardzo popularny instrument elektroniczny . Nasz program 
imituje tę klasyczną barwę, wykorzystując odpowiednio 
zestrojone rejestry sekcji Solo.
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015 Top Chart Winner Zwycięzca list przebojów Rekonstrukcja, szeroko wykorzystywanej w muzyce Pop, barwy 
prowadzącej. Głęboki efekt Chorus dodaje wokalnej śpiewności 
liniom melodycznym, i wypełnia całą przestrzeń stereofoniczną. 
Do wykorzystania we własnych produkcja muzycznych jako 
zdecydowany element stylistyczny Pop.

016 I'm Sailing Pod żaglami Bardzo przestrzenne brzmienie syntezatora, z nieco „samotnym” 
zabarwieniem emocjonalnym, dzięki przytłumieniu filtra 
cyfrowego. W tle podstawowego tonu pobrzmiewa jaskrawy i 
wysoki składnik, tworząc muzyczny horyzont. Program można 
wykorzystać zarówno w nastrojowych balladach Pop, jak i w 
kompozycjach instrumentalnych z gatunku muzyki elektronicznej.

017 Pipeline (KS) Rurociąg Program brzmi interesująco w szerokim zakresie klawiatury. W 
rejestrach wysokich daje jasne i przenikliwe brzmienie melodii, 
zaś w niższy oktawach przechodzi w nosową barwę pojedynczego 
generatora, przypominającą syntetyczny fagot. Za pomocą 
przełącznika klawiaturowego C1 możemy wyłączyć dodatkowy 
głos Harmonizer'a, w interwale kwinty.

6.1.3.  Organ

Tytuł Podtytuł Opis
018 The Accordion Imitacja barwy akordeonu Synteza barwy akordeonu z próbek instrumentu elektronicznego. 

Akordeon często towarzyszył wszelkiego rodzaju zabawom 
tanecznym – tym brzmieniem nawiązujemy do tradycji 
spontanicznego muzykowania. Wraz z rozwojem techniki 
brzmienie akordeonu podjęły instrumenty klawiszowe, imitując 
oryginalną barwą za pomocą pokładowych generatorów. W tym 
programie przeprowadziliśmy syntezę barwy akordeonu, 
wykorzystując precyzyjne przestrojenia poszczególnych głosów w 
sekcjach Solo i Flute, oraz dostosowując bank filtrów (Filter 
Matrix).

019 Radio Praha Imitacja hejnału radiowego Sygnał audycji Radia Praga stał się główny motywem utworu, 
czołowego przedstawiciela stylu New Romantic . Zespół posłużył 
się nowatorską wtedy techniką samplingu. Charakter transmisji 
radiowej na falach krótkich, który obecny jest w oryginalnym 
nagraniu, odtworzyliśmy za pomocą dostępnych w B-11X filtrów, i 
precyzyjnego dostrojenia efektu Fuzz.

020 Harmonica Imitacja barwy harmonijki 
ustnej

W programie przeprowadziliśmy syntezę barwy harmonijki 
ustnej, wykorzystując precyzyjne przestrojenia poszczególnych 
głosów w sekcji Solo. Czysta barwa harmonijki wykorzystywana 
była często w muzyce pop. Jej inna, bardziej blues'owa wersja, 
dostępna jest w kategorii Vintage Rock.

021 Summer and the Radio Brzmienie polskich audycji  
radiowych z lat 80-tych

Brzmienie nawiązujące do estetyki muzycznej bardzo popularnej 
audycji radiowej z lat 80-tych. W programie staraliśmy się 
odtworzyć brzmienie elektronicznych organów, charakterystyczne 
dla polskiej muzyki popularnej schyłku socjalizmu. Był to okres, 
kiedy w rękach polskich muzyków rzadko znajdowały się wysokiej 
klasy instrumenty zachodnie. W studiach radiowych korzystano z 
bardziej dostępnych instrumentów elektronicznych, 
konstruowanych w fabrykach państw socjalistycznych. Brzmienie 
posiada charakterystyczne Vibrato, oraz nieco przyciemnione 
pasmo wysokich tonów.

022 "Charming" Restaurant Restauracja "Urocza" Niepowtarzalny klimat wieczorków zapoznawczych w miejskiej 
restauracji. 
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Tym brzmieniem przypominamy klimat popularnych lokali 
restauracyjnych, w których odbywały się inicjowane odgórnie 
spotkania towarzyskie z towarzyszeniem muzyki na żywo. Z 
powodu niedostatecznej mocy posiadanych wzmacniaczy, którym 
trudno było przebić się przez gwar tańczących, instrumenty 
klawiszowe ustawiane i strojone były na najwyższy poziom 
dostępnych regulacji. W efekcie brzmienie uzyskiwało przesadną 
modulację i szczególną przenikliwość.

023 Pop Organ Classics Klasyka organów pop-owych Uniwersalne brzmienie organów w stylu pop. Charakteryzuje się 
oszczędną modulacją i miękkimi ustawieniami rejestrów 
organowych.

Poszukując klasycznych brzmień organowych stylu pop, 
odkryliśmy drzemiące w oryginalnych próbkach instrumentu B-11 
możliwości, które technicznie nie były do osiągnięcia w tamtych 
latach. Oryginalny instrument nie mógł być podłączony do 
wirujących głośników, nadających specyficzny charakter barwy 
organów elektrycznych. Dzięki wirtualizacji pokonujemy to 
ograniczenie, i możemy usłyszeć drzemiące w oryginale 
możliwości, których zapewne sami konstruktorzy nie byli 
świadomi. Ze względu na użycie Harmonizer'a polifonia 
ograniczona jest do 4 głosów.

024 The Accordion and the 
Bells

Rozszerzona imitacja barwy 
akordeonu

Synteza akordeonu wzbogacona o dźwięk górnych rejestrów. 

Ten program jest rozszerzeniem syntetycznego akordeony nr 
#018. Wzbogaciliśmy ustawienia o wysoko brzmiącą imitację pop-
owych dzwonków, dla odtworzenia klimatu nisko-budżetowych 
produkcji pop.

025 Soft Chorus Organs 
(4 Voices)

Miękkie organy z efektem 
Chorus

Połączenie brzmienia organów z barwą syntezatora w spójną , 
niemal nierozróżnialną całość – dobre i stylowe tło dla pop-owej 
melodii lub powtarzalnej frazy arpeggiator'a. Tytułowy efekt 
Chorus jest subtelny, i nie dominuje nad zasadniczą treścią 
barwy.  Program wykorzystuje Harmonizer, i z tego powodu jego 
polifonia jest ograniczona do kliku głosów.

026 Studio Session 
Standard

Standardowe organy z sesji 
nagraniowej

Warunki studia nagraniowego pozwalają na uchwycenie 
niuansów kolumny z wirującymi głośnikami w bliskim 
mikrofonowaniu. W tym programie uwypukliliśmy efekt Rotary 
Speaker w szerokiej stereofonii, wykorzystując układ rejestrów 
charakterystyczny dla idiomu pop.

6.1.4.  Piano

Tytuł Podtytuł Opis
027 Piano 11X Podstawowe piano B-11X Podstawowe brzmienie elektrycznego fortepianu, 

przypominające syntezator typu FM. Dobry punkt wyjścia do 
tworzenia własnych wersji. Program nie zawiera efektów 
modulacyjnych, a jedynie delikatną przestrzeń stereo.

028 80's Bell Piano with Pad Piano i syntezator z lat 80-
tych

Połączenie wysokiej barwy syntetycznego piano z rozległym tłem 
syntezatora, o specyficznym, nosowym zabarwieniu, dzięki 
połączeniu filtracji z „pływającym” Phaser'em. Kombinacja 
brzmieniowa jest często spotykana w klasycznych utworach stylu 
Pop.

029 Pop Ballad Classics Klasyczne piano balladowe Subtelne i bardziej intymne ujęcie syntetycznego pianina, 
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znakomicie pasujące do nastrojowych akompaniamentów lub 
oszczędnych, balladowych melodii. Efekt wzmocniony jest przez 
długo gasnące i wyraźne odbicia echa. Ciekawy efekt można także 
uzyskać w najniższych rejestrach basowych, w których barwa 
nadal jest czytelna i wyrazista.

030 FM Piano Pianino z syntezatora-
zabawki

Stylowa imitacja nieskomplikowanego brzmienia pianina, 
uzyskanego z prostego toru syntezy typu FM (Frequency 
Modulation). Charakterystyczna filtracja i krótkie echo 
przypominają brzmienie małego głośniczka, umieszczonego w 
plastikowej obudowie syntezatora. Program zdecydowanie w 
stylu Retro.

031 Bright FM Piano Profesjonalne piano FM Modyfikacja programu poprzedniego, wprowadzająca bardziej 
szlachetne brzmienie syntezy FM. Pasmo częstotliwości jest 
pełniejsze, i obejmuje znacznie więcej wysokich tonów. Barwa jest 
bardzo selektywna, i zachowuje swoją jakość nawet przy bardzo 
złożonych akordach w niskich regionach klawiatury.

032 Multi-timbral Classics Klasyka multi-timbral Bogata, wielowarstwowa kombinacja syntezatorów, z 
dominującym atakiem syntetycznego piano. Po jego wygaśnięciu 
pozostają długie, statyczne tony przypominające syntezatorowy 
chór i sekcję smyczkową. Przestrzeń akustyczną wypełnia 
charakterystyczne wibrujące echo typu „flutter”, przywodzące na 
myśl wczesne konstrukcje modułów efektów.

033 Multi-timbral Classics 2 Klasyka multi-timbral 2 Modyfikacja programu poprzedniego, z bardziej subtelnym, 
drugim planem dźwiękowym. Bardzo stylowa i szeroko brzmiąca. 
Program reaguje na siłę artykulacji nieznacznym przesunięciem 
barwy tła w kierunku tonów średnich. 

034 The Dream Marzenie Skontrastowane brzmienie z wysokim i delikatnym atakiem 
fortepianowym, oraz zgaszonym, wokalnym wybrzmieniem. 
Całość umieszczona jest w nierzeczywistej przestrzeni 
akustycznej, która tworzy atmosferę emocjonalnego skupienia. 
Program z pogranicza muzyki Pop i nastrojowej muzyki 
elektronicznej.

035 Christmas Time Czas świąt Syntetyczne pianino z charakterystycznymi alikwotami dzwonków 
sań. Program znakomicie nadaje się do realizacji warstwy 
akordowej w utworach o tematyce zimowej lub świątecznej. 
Stylowy efekt, spotykany na wielu „okolicznościowych” 
nagraniach muzyki Pop, można uzyskać grając krótkie wartości 
rytmiczne z artykulacją staccato.

6.1.5.  Mallet

Tytuł Podtytuł Opis
036 Classic Saw Arpeggiator Klasyczny popowy 

arpeggiator
Program oferuje barwę staccato, wykorzystywaną w klasycznych 
arpeggiach muzyki pop. Wybrzmienie jest skrócone i metaliczne, 
podkreślające syntetyczny charakter. W krótkim wybrzmieniu 
pogłosu słychać granulację odbić, właściwą dla pierwszych 
efektów pogłosowych. Rezultat typowy dla wczesnych 
syntezatorach, dysponujących niewielką mocą obliczeniową.

037 Another Day in Studio Kolejny dzień w studio Program umożliwia osiągnięcie brzmienia typowego dla 
przewodnich wielogłosowych tematów Pop lat '80.

Pierwsze rozpoznawalne dźwięki utworu decydują często o jego 
popularności. Pop lat '80 obfitował w kompozycje rozpoczynające 
się wielogłosowym tematem granym na instrumentach 
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klawiszowych, który mógł zanucić każdy. Nazwa nawiązuje do 
znanego przeboju muzyki popularnej z tamtego okresu.

038 Wrapped Around Owinięty wokół palca Połączenie dwóch brzmień syntezatorowych o różnych 
obwiedniach dynamiki. Pierwsze, jaśniejsze nadaje barwie 
perkusyjnego ataku. Drugie, statyczne, wypełnia całe 
wybrzmienie. Kombinacja obejmuje raczej proste składniki, które 
można łatwo wyróżnić. Pasuje do budowania oszczędnych 
dźwiękowo i emocjonalnie, ascetycznych klimatów muzycznych.

039 Foxy Samantha Dyskotekowe brzmienie 
pierwszych teledysków

Brzmienie syntetycznego wibrafonu, przywołujące klimat 
przebojów dyskotekowych rejestrowanych w technice audio-
video. 

Rozwój technik video zaowocował w latach '80 powstaniem sztuki 
teledysku, kiedy o popularności przebojów zaczęły, na nieznaną 
wcześniej skalę, decydować walory pozamuzyczne. Obok 
przebojowych linii melodycznych liczyła się teraz atrakcyjność 
wizualna obrazu, jak również atrakcyjność fizyczna. Poruszające 
się w dyskotekowym rytmie atrakcyjne piosenkarki stały się dla 
wielu ludzi symbolem zachodniego dobrobytu. W tym programie 
staraliśmy się odtworzyć klimat tamtego czasu, replikując 
brzmienie wykorzystywane często przez jedną z gwiazd sceny 
pop. W krajach socjalistycznych niektóre teledyski można było 
zobaczyć nawet w telewizji publicznej – był to prawdziwy powiew 
Zachodu.

040 My Diary Mój pamiętnik Replika bardzo znanej barwy solowej, wykonującej główny temat 
w stylistyce Minimal-pop. Składnik o perkusyjnej obwiedni brzmi 
o oktawę niżej od prostego tonu generatora, z wyraźnym Vibrato. 
Przestrzeń stereofoniczną wypełnia płytki efekt Chorus, oraz 
monofonicznie gasnące echo.

041 Jamaica Sun Marimba w stylu Pop-Reggae Program można użyć do tworzenia letnich hitów muzyki Pop, o 
latynoskim charakterze. Surowe etniczne brzmienie osiągnęliśmy 
poprzez bardzo oszczędne użycie filtrów i efektów 
przestrzennych, uwypuklając w ten sposób jakość oryginalnych 
próbek naszego instrumentu.

042 Matte Glass Matowe szkło Specyficzna kombinacja syntetycznych wibrafonów. Na tle 
pierwszego, matowego, ze stereofonicznym efektem Chorus, 
rozbrzmiewa jaśniejsza barwa drugiego wibrafonu. Całość brzmi 
miękko choć raczej chłodno, i można ją wykorzystać do 
wykonania oszczędnej melodii, zarówno w balladzie jak i wśród 
towarzyszących gitar i perkusji.

043 Africa Afryka Amerykańska supergrupa rockowa swoim unikatowym 
brzmieniem na stałe wpisała się do kanonu muzyki rozrywkowej. 
Wydana w 1982 roku płyta zachwyciła słuchaczy przebojami o 
wyjątkowym charakterze, tworzonym w znacznym stopniu przez  
instrumenty klawiszowe. W tym programie udało nam się 
nawiązać do brzmienia znanego przeboju, gdzie klawisze 
współgrają z perkusją, tworząc etniczny, afrykański klimat.

044 Luka Luka W przebojach muzyki pop lat osiemdziesiątych, na nieznaną 
wcześniej skalę zaczęto wykorzystywać instrumenty klawiszowe. 
Rolę tradycyjnych riffów gitarowych, podjęły syntezatory, tworząc 
nie tylko tło harmoniczne, ale także motywy przewodnie 
piosenek. W programie udało nam się nawiązać do brzmienia 
instrumentów klawiszowego ze znanego przeboju.

6.1.6.  Bass
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Tytuł Podtytuł Opis
045 80's Classic Octave 

Walker
Spacerkiem po oktawach Klasyczny, pop'owy bas, wykonujący linię basową w oktawowych 

skokach. Temu sposobowi aranżowania towarzyszy często barwa 
z organowym atakiem, pochodzącym z sekcji Percussion. W 
programie staraliśmy się odtworzyć wszystkie składniki tego 
specyficznym idiomu.

046 Mono Tail Monofoniczne zwieńczenie Zdecydowanie syntezatorowy bas, wybrzmiewający śpiewnym 
tonem po zwolnieniu klawisza. Całość barwy jest monofoniczna 
lecz dobrze nasycona, dzięki wykorzystaniu wszystkich głosów 
sekcji Solo. Program znakomicie ukazuje analogowy charakter 
oryginalnych próbek, między innymi dzięki niewielkiemu użyciu 
efektów.

047 Danuta Summer Danuta Summer Wykonawcom zza Żelaznej Kurtyny udawało się niekiedy osiągnąć 
szeroką popularność i wprowadzić utwory na europejskie listy 
przebojów. W tym programie staraliśmy się przypomnieć sukces  
polskiej fotomodelki, która po wyjeździe do Niemiec Zachodnich 
nagrała album w stylu Italo Disco. Najważniejszy utwór trafił na 
listy przebojów w Hiszpanii i krajach Beneluxu. Charakterystyczną 
cechą programu jest drapieżność, powstała poprzez nałożenie 
głosów z rejestru Solo, korespondująca z oryginalnym tonem i 
przekazem wizualnym.

048 Classic Mode Ostinato Tryb ostinato Program przeznaczony do aranżowania zapętlonych fraz 
syntezatora basowego. Zawiera wyższe składowe harmoniczne, 
dobrze słyszalne poprzez warstwę akompaniamentu i 
instrumentów solowych. Program reaguje na siłę artykulacji, 
przesuwając częstotliwość odcięcia filtra w kierunku wysokich 
tonów, co pozwala zaprogramować dodatkowe zmiany brzmienia 
w sekwencerze.      

049 You're My Sound Syntetyczny bas w bliskiej 
przestrzeni

W tym programie chcieliśmy uchwycić idiom brzmieniowy 
instrumentów basowych, używanych przez znany, niemiecki duet 
muzyki pop. Udało nam się to poprzez zastosowanie szerokiego 
efektu Chorus oraz krótkiego pogłosu. Dzięki temu, bas dobrze 
wpisuje się w gęstą warstwę syntezatorową, właściwą dla tego 
typu produkcji.

050 Polizei Policja Wysoko brzmiący bas w stylu Electro-Pop. Efekt Chorus wypełnia 
równomiernie całą przestrzeń stereofoniczną. W wybrzmieniu 
słychać wyraźną modulację, przypominającą ton sygnału 
alarmowego lub policyjnej syreny. W połączeniu ze 
zdecydowanym, organowym atakiem otrzymujemy nieco 
groteskowy charakter całości. 

051 Saturday Night Sobotnia noc Syntezatorowy bas prosto z dyskotekowego parkietu. Wyraźnie 
słyszalne są poszczególne głosy składowe w odległościach 
oktawy. Dzięki nim barwa jest obecna zarówno w paśmie 
najniższych częstotliwości jak i wśród przewodniego motywu 
melodycznego. Proporcje składników można dopasować do 
potrzeb zmieniając głośność sekcji Flute i Solo suwakami w sekcji 
Volume Controls.

052 Italo Disco (Roman 
Power)

Klasyczny bas włoskiej 
dyskoteki

Syntetyczny bas z San Remo, nawiązujący do stylu Italo Disco, 
czyli muzyki imprezowej włoskiego pochodzenia z lat 80-tych. W 
tym stylu sporadycznie występowały typowe gitary basowe, a linie 
basu realizowały instrumenty klawiszowe. Ponad basem 
dominuje głos syntetycznego dzwonka. W utworach Italo Disco, 
bas stanowił często podstawowe wsparcie dla linii wokalnej.

053 New Wave Bass Bas Nowej Fali Syntetyczny bas łączący klasyczną estetykę pop z bardziej 
nowoczesnym ustawieniem efektów. Barwa jest wieloplanowa – 
od głębokiego sub-basu do suchego tonu pierwszoplanowego 
generatora. Przestrzeń stereofoniczna wypełniona jest wyłącznie 
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przez efekt Chorus, bez wykorzystania echa ani pogłosu.

6.1.7.  Stab

Tytuł Podtytuł Opis
054 Honeker Werk - Wywodzący się z Niemiec, jeden z najbardziej wpływowych 

zespołów tworzących muzykę elektroniczną, stał się pionierem 
gatunku, a jego członkowie nazywani bywają "ojcami 
chrzestnymi" większości nowoczesnych nurtów elektronicznych. 
Tytuł programu jest parafrazą nazwy zespołu, z wplecionym 
nazwiskiem znanego przywódcy socjalistycznych Niemiec. Czyste 
i techniczne barwy stały się dźwiękową sygnaturą zespołu.

055 Orchestra Hit 1 Próbka orkiestrowego tutti Imitacja standardowej barwy General Midi, tworzonej zwykle 
przez nałożenie wielu grup instrumentów orkiestrowych, 
grających staccato pojedynczą nutę lub akord. W naszym 
programie nałożyliśmy na siebie wszystkie dostępne w B-11X 
sekcje barwowe. Dodatkowo użyliśmy Harmonizer'a, aby uzyskać 
współbrzmienie akordu, a także poszerzyć pasmo i zwiększyć 
klarowności ataku.

056 Major Orchestra Hit Majorowy akcent orkiestrowy Brzmienie akcentowe, na które składa się wiele instrumentów, z 
niemal całej orkiestry syntezatorów i elektrycznych organów. 
Wykonują one akord w trybie majorowym. Całość jest 
zmodyfikowana przez świszczące brzmienie filtra cyfrowego, 
który dodaje przenikliwości, i podkreśla atak.

057 Minor-Major Switched 
Hit (KS)

Przełączanie dur-moll Modyfikacja programu poprzedniego. Niektóre składniki akordu 
zostały przeniesione w wyższe oktawy, a tryb można zmieniać z 
minorowego na majorowy za pomocą przełącznika 
klawiaturowego C1.

058 Telex Delay (KS) Opóźnienie teleksowe Stylowy efekt specjalny, przeznaczony do wykonywania krótkich 
arpeggio w artykulacji staccato. Grane dźwięki są powtarzane w 
wyraźnych, pojedynczych odbiciach echa. Podobny efekt był 
niekiedy wykorzystywany w ilustracjach dźwiękowych, bądź jako 
akcent otwierający kolejne frazy utworu. Program można 
dopasować do własnych potrzeb, zmieniając ustawienia efektu 
Delay. Za pomocą przełączników klawiaturowych C1, D1, E1, F1 
możemy wybierać pomiędzy kilkoma układami głosów 
Harmonizer'a.

059 Great Beginning Wspaniały początek Zdecydowane i nieco patetyczne brzmienie syntezatora, pasujące 
do podkreślania istotnych momentów w trakcie trwania utworu. 
Barwa jest mocno, muzycznie nasycona, nawet przy grze 
pojedynczymi dźwiękami. Dobry efekt można również uzyskać 
grając kwinty, lub zdwajając podstawę w interwale oktawy.

060 Guten Klang Dźwięk dobry Zdecydowanie elektrotechniczny dźwięk pojedynczego 
generatora. Barwa jest metalicznie jasna i przenikliwa. Stylem 
pasuje do instrumentalnej muzyki elektronicznej lub do 
początkowej twórczości gatunku Techno. Całości towarzyszy 
krótkie, trzepoczące echo, określane często terminem „flutter”.

061 Popcorn Popcorn Rekonstrukcja znanej barwy syntezatorowej, z instrumentalnego 
przeboju o tym samym tytule. Nazwa popularnej, amerykańskiej 
przekąski, funkcjonuje także w kulturze jako synonim masowej 
produkcji artystycznej, przeznaczonej dla odbiorców o mało 
wyrobionym guście. 

062 Orchestra Hit 1.1 Inna wersja orkiestrowego Kolejna wersja standardowej barwy General Midi, tworzonej 
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tutti zwykle przez nałożenie wielu instrumentów orkiestrowych, 
grających staccato pojedynczą nutę lub akord. W naszym 
programie nałożyliśmy na siebie wszystkie dostępne w B-11X 
sekcje barwowe.

6.1.8.  Noise

Tytuł Podtytuł Opis
063 Head Joint Malfunction Awaria jednostki centralnej 

robota
W tym programie pokazujemy, w jaki sposób niewielka 
modyfikacja ustawień pozwala tworzyć sugestywne efekty 
specjalne. Użycie przesadnego Vibrato przywołuje na myśl 
zachowania robotów z filmów science-fiction. Użycie 
charakterystycznego, jasnego pogłosu podkreśla klimat 
industrialnej przestrzeni z przyszłości.

064 Sonda Noise Szum Sondy Replika tła dźwiękowego, używanego w znanym programie 
telewizyjnym o tematyce popularno-naukowej. Główna ścieżka 
muzyczna w audycji, została ułożona z fragmentów nagrań, wśród 
których znajdowały się technicznie brzmiące zniekształcenia. 
Analogowy charakter jednego z nich staraliśmy się odtworzyć z 
próbek B-11X.

065 Megaphone Imitacja szumu i trzasków 
megafonu

Urządzenie megafonowe posiada bardzo rozpoznawalny dźwięk, 
dzięki wykorzystaniu plastikowej tuby. Wprowadza ona silne 
uwypuklenie częstotliwości rezonansowej stożka głośnikowego, w 
paśmie głosowym. Charakter ten udało nam się odtworzyć za 
pomocą banku filtrów Filter Matrix. Dźwięki granej przez Ciebie 
melodii uzyskują wspomniany, megafonowy charakter, 
zachowując jednocześnie dobrą rozróżnialność wysokości tonu.

066 Megaphone Feedbacks 
(VS)

Imitacja sprzężenia 
zwrotnego megafonu

Modyfikacja barwy megafonowej nr #065. Rezonans filtrów 
cyfrowych dostroiliśmy tak, aby zaimitować charakterystyczny 
pisk towarzyszący sprzężeniu zwrotnemu w megafonie. Ta wersja 
ma zdecydowanie bardziej 'efektowy' charakter od poprzednika.

067 Museum of Technology W Muzeum Techniki Program zawiera dwie nałożone tekstury dźwiękowe: mocno 
rozstrojone i metaliczne tony wysokie oraz nisko-brzmiące 
matowe tło. Daje to iluzję zabytkowej instalacji technicznej. 
Powszechnie znaną przestrzenią tego typu jest Muzeum Techniki 
w Warszawie, które w latach 80-tych, jako jedyne umożliwiało 
kontakt ze światowymi osiągnięciami nauki i techniki. Niektóre 
eksponaty w zakamarkach muzealnych pochodzą z początków 
rewolucji przemysłowej. W ustawieniach programu ten 
nostalgiczny charakter oddaliśmy za pomocą przestrojenia w dół 
najwyższych rejestrów sekcji Solo.

068 Quality Control Unit W wydziale kontroli jakości W tym programie przedstawiamy humorystyczne możliwości B-
11X. Dźwięk można przypisać do przemysłowo wykonanej 
katarynki lub dziecięcej zabawki. Zawiera w sobie pewien 
niefrasobliwy charakter, osiągnięty poprzez celową deformację 
jakości. 

Przemysł socjalistyczny, stworzył własną definicję jakości, często 
nieadekwatną do rzeczywistości. Prowadziło to do zabawnych lub 
frustrujących sytuacji, kiedy produkt oznaczony symbolem 
wysokiej jakości Q, okazywał się zwykła tandetą.

069 Dry Analog Noise Suchy szum analogowy Dzięki technologii DirectToSample (D2S) utrwaliliśmy w próbkach 
kilka niuansów analogowych sygnałów oryginalnego B-11. Dzięki 
takim właściwościom, niewielkie użycie efektów pozwoliło na 
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bardzo plastyczne odtworzenie zaszumionego sygnału 
analogowego. Brzmienie jest polifoniczne, a po wyzwoleniu 
klastra akordowego traci melodyjność, i zaczyna brzmieć jak efekt 
specjalny. Dźwięk jest ciekawy zarówno w bardzo niskich 
rejestrach, gdzie uwydatnia się granulacja szumu, jak również w 
rejestrach wysokich.

070 Sonar-like Sonaropodobne Imitacja, charakterystycznego dla sonaru okrętowego 
zabarwienia  dźwięku. Odpowiednie dostrojenie filtrów uwypukla 
pojedynczą częstotliwość rezonansową, dobrze słyszalną przy 
pojedynczych, krótkich dźwiękach w niższych oktawach 
klawiatury. W tle rezonansu pozostaje nadal podstawowy ton 
generatora. Do wykorzystania jako efekt specjalny.

071 Lo-Res Landscape Krajobraz w niskiej 
rozdzielczości

Szeroka i przestrzenna barwa syntezatora, zanieczyszczona 
cyfrowymi zniekształceniami. Rezultat przypomina nieprecyzyjnie 
próbkowanie sygnału analogowego – słyszalne są przydźwięki w 
wysokich częstotliwościach, oraz specyficzna granulacja 
podstawowej barwy.

6.1.9.  Soundscape

Tytuł Podtytuł Opis
072 Ships and Sirens Okręty i śpiew syren Pejzaż dźwiękowy w stylu wczesnej muzyki elektronicznej. Za 

pomocą wyraźnie powtarzalnej modulacji wysokości tonu, 
nałożonej na zmiękczone brzmienie rejestrów Flute, uzyskaliśmy 
łagodnie wokalny charakter całości. W połączeniu z delikatnym 
akcentem rejestru Percussion i głębokim echem, obraz 
dźwiękowy staje się rozległy i przyjemny w odbiorze. Użycie 
mocniejszej artykulacji powoduje, iż ton staje się bardziej 
zdecydowany.

073 Cyborg Cyborg Barwa posiada wyraźnie techniczny charakter dzięki użyciu 
rozstrojonego rejestru Solo. Najlepiej brzmi w środkowych 
oktawach klawiatury. Może posłużyć do pokreślenia 
elektronicznego charakteru muzyki, bądź muzycznej imitacji 
urządzenia technicznego. Odpowiednie ustawienia filtrów nadają 
dźwiękom delikatnie metaliczne zabarwienie, pozostając jednak 
w konwencji muzyki popularnej.

074 Celtic Tło muzyczne z celtyckim 
zabarwieniem

Ten program jest elektroniczną imitacją krótko brzmiącego 
dźwięku harfy celtyckiej. Charakterystyczny, etniczny charakter 
instrumentu był bardzo często łączony z syntezatorami, tworząc 
tła muzyczne w utworach z gatunków Celtic Rock i Celtic Pop. 
Skojarzenie z harfą jest silniejsze przy zastosowaniu techniki 
arpeggio w rozległym układzie akordów. Na całość barwy 
nałożony jest efekt pop'owego Phaser'a.

075 Sonda Sonda Nazwa programu nawiązuje do kultowej audycji telewizyjnej, 
emitowanej na antenie TVP w latach 1977 - 1989, i prezentującej 
nowości ze świata nauki i techniki. Niebanalna formuła audycji 
oraz zadziwiająca wprost charyzma jej autorów, gromadziły przed 
telewizorami miliony Polaków, spragnionych niedostępnej na co 
dzień wiedzy naukowej. Muzyka towarzysząca czołówce audycji 
oraz cała jej oprawa dźwiękowa, stanowiły jeden z najbardziej 
utrwalonych w świadomości słuchaczy sygnałów telewizyjnych. W 
tym programie udało nam się zreplikować jedno z brzmień z 
oryginalnej czołówki.

076 Aurora Zorza polarna Dzięki długim czasom modulacji kilku efektów, dźwięk programu 
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zmienia wyraźnie swoje zabarwienie oraz pozycję przestrzenną. 
Ustawienie można dostosować do potrzeb regulując wartość 
kontrolek Speed i Feedback efektu Phaser. Nazwa programu 
nawiązuje do niezwykłej zmienności kolorów zorzy polarnej.

077 Invisible Links Niewidzialne połączenia Program nawiązuję do estetyki eksperymentalnej muzyki 
elektronicznej. Z podstawowych tonów generatora uzyskaliśmy 
barwę abstrakcyjną, nie przypominającą żadnego z klasycznych 
instrumentów ani przedmiotów fizycznych. Tony o podobnym 
zabarwieniu można usłyszeć na wielu czarnych płytach z 
instrumentalną muzyką elektroniczną.

078 Take Care on Me Zaopiekuj się … Program oferuje bardzo miękkie i jednocześnie nasycone 
harmonicznie tło muzyczne. Barwa może być z powodzeniem 
wykorzystana do stworzenia klasycznej atmosfery w nastrojowej 
balladzie w stylu pop. Powolna i delikatna modulacja wysokości 
dźwięku dodatkowo wspiera wrażenie emocjonalnej rozterki.

079 New Age Landscape Krajobraz New Age Tę barwę można wykorzystać w produkcjach nawiązujących do 
syntezatorowej twórczości w stylu New Age, z rozbudowanymi 
tłami o orientalnym charakterze. Charakter można uzyskać w 
najwyższych rejestrach klawiatury, gdzie atak rejestru Percussion 
zwielokrotniony efektem Delay, przypomina etniczne dzwonki.

080 Haymaking Sianokosy Program dla twórców muzyki elektronicznej o etnicznym 
charakterze. Barwa składa się z dwóch warstw: bardzo miękkiego 
tła, oraz warstwy wyższej na której zarysowany jest pojedynczy 
altowy głos, imitujący ludową piszczałkę za pomocą analogowych 
generatorów. Prowadzi to do swobodnych skojarzeń z 
sierpniowym pejzażem pól po zbiorach plonów.

6.2.  New Pop

6.2.1.  Pad

Tytuł Podtytuł Opis
081 Wide Cover Szerokie przykrycie Jednolite i dobrze zbalansowane tło harmoniczne, z dodatnio 

rozstrojonymi najwyższymi składowymi, dodającymi lekkości. 
Program posiada neutralny stylistycznie charakter, i dobrze 
stapia się z różnymi instrumentami.

082 High Polish Nail Tips Tipsy na wysoki połysk Ekspansywny i dominujący dźwięk syntezatora, z mnóstwem 
efektów oraz połyskliwym brzmieniem wysokich tonów. Wyraźnie 
słyszalny jest naturalny efekt Chorus, pochodzący z rozstrojenia 
głosów. Przy tak dużym nasyceniu dźwięku wystarczy gra 
prostymi interwałami, aby utworzyć intensywne tło dla linii 
wokalnej.

083 Glassy and Compressed Szkliste i skompresowane Program wykorzystuje obydwa rejestry sekcji Tremolo, których 
próbki zarejestrowały oryginalny efekt pływającej modulacji. 
Sama barwa przypomina wybrzmienie przedmiotu ze szkła, i daje 
raczej chłodne i techniczne wrażenie. Dla wyrównania dynamiki 
wprowadziliśmy delikatnie ustawiony Compressor.

084 The Nona (KS,VS) Nona Program wykorzystuje efekt Harmonizer w popowym ustawieniu. 
Akord blokowy zawiera nonę, dodaną do trójdźwięku 
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majorowego. Za pomocą przełączników klawiaturowych C1, D1, 
E1 (KS) można wyłączać poszczególne składniki. Barwa 
podstawowa łączy kilka sekcji B-11X, i jest wymieszaniem 
syntetycznego i fletowego charakteru. Przy zmianie siły artykulacji 
otwiera się filtr cyfrowy, ze słyszalnym rezonansem (VS).

085 M.C. Brass M.C. Brass Unowocześniona wersja klasycznego brzmienia syntetycznej 
sekcji dętej. Wprowadziliśmy większe i nienaturalne rozstrojenie 
poszczególnych głosów, oraz rozszerzenie przestrzeni 
stereofonicznej. Filtr uwypukla blaszane zabarwienie.

086 New Retro Pad 1 Wypełnienie w stylu Retro 1 Współczesne ujęcie stylu Retro, z charakterystycznym, fletowym 
Vibrato i zmiękczeniem wysokich tonów. Początkowy atak tworzy 
chwilowy efekt Chorus poprzez rozstrojenie względem 
podstawowego generatora. Daje to ciekawy, cymbałkowy rezultat 
w najwyższych oktawach klawiatury.

087 New Retro Pad 2 Wypełnienie w stylu Retro 2 Następny program w stylizacji Retro. W tym ujęciu, staromodne 
organy z drżącym tremolo umieściliśmy wśród szerokich efektów 
przestrzennych. Proporcje dobraliśmy tak, aby zachować 
analogowy walor próbek B-11X, ale jednocześnie uwspółcześnić 
całość brzmienia.

088 New Retro Pad 3 Wypełnienie w stylu Retro 3 Kolejny przykład tła akustycznego, na bazie zabytkowego, 
wibrującego brzmienia syntezatora. Dźwięk umieszczony jest w 
krótkiej i głuchej akustyce, i przesunięty wgłąb przestrzeni. 
Program wykorzystuje najwyższe rejestry fletowe i brzmi wysoko.

089 Chord Riff Buider Budowniczy riff'ów Brzmienie syntezatorowe z delikatnym zabarwieniem 
akordeonowym oraz skoncentrowanym w środku sceny efektem 
Chorus. Brak jest wygasającego wybrzmienia i echa – w zamian 
zastosowaliśmy Compressor podkreślający atak akordów, i dający 
efekt "bramkowania". Do wykorzystania jako budulec loop'ów 
instrumentalnych.

6.2.2.  Lead

Tytuł Podtytuł Opis
090 1000 MPa Tysiąc megapaskali Stonowane brzmienie melodyczne ze specyficznym, 

niepokojącym rozstrojeniem. Program brzmi najlepiej w 
najwyższych oktawach, gdzie nieprecyzyjne współbrzmienie jest 
wyraźnie wyczuwalne. W rezultacie przełamaliśmy prostą 
syntezatorową barwę, w kierunku bardziej współczesnej estetyki.

091 Glassy & Fat Szklista i tłusta Program oferuje brzmienie prowadzące, z dobrze wybudowanym 
rejonem środkowych tonów. W połączeniu z Compressor'em 
kontrolującym balans dynamiczny, barwa staje się "tłusta" i 
masywna. Zwiększając siłę artykulacji możemy rozjaśnić 
najwyższe składowe. Program posiada długie echo, dostrojone do 
dźwięków  wykonywanych w najwyższych oktawach.

092 One for All Jeden za wszystkich Bardzo klasyczne i uniwersalne brzmienie syntezatorowe, 
brzmiące dobrze na całej klawiaturze. Nowocześniejszy charakter 
nadaliśmy poprzez wyraźną pracę filtra. Reaguje on na siłę 
nacisku klawisza, i przy wysokich dynamikach stapia wysokie tony 
w jaskrawą całość.

093 Minor Lead 1 Melodia minorowa 1 Miękka i śpiewna barwa melodyczna, ze łzawym wibrato. Dobrze 
pasuje do nastrojów smutku i zawahania. Dla dodatkowego 
podkreślenia charakteru wprowadziliśmy ujemne rozstrojenie 
najwyższych głosów. Całość umieszczona jest w standardowo 
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brzmiącej kombinacji efektów Chorus/Delay.

094 Minor Lead 2 Melodia minorowa 2 Modyfikacja barwy poprzedniej, ze zmienionym rozstrojeniem 
głosów. Wrażenie jest bardziej dysonansowe. Program brzmi 
najlepiej w wysokich oktawach klawiatury.

095 Flight to Venus Lot na Wenus Zdecydowane i nasycone brzmienie syntetyczne, z naturalnym 
efektem Chorus, wynikającym z dokładnego rozstrojenia 8 tonów 
składowych. Modulacji dopełnia dosyć głęboki efekt Vibrato. 
Program brzmi najlepiej przy grze legato, gdzie dźwięk 
bezpośredni stapia się z długim echo w jedną całość. Znakomicie 
pasuje do energetycznych, syntezatorowych wstępów.

096 Gentle Man Dżentelmen Głęboko filtrowany, syntezatorowy gwizd – bardzo gładki i 
łagodny przy niskiej sile ataku, oraz szklisty przy wysokich 
dynamikach. Wraz z długim, ciepłym echo dodaje trochę 
"stratosferycznego" charakteru do utworów.

097 Dyskoteka Dyskoteka Znana z parkietów dyskotekowych kombinacja generatorów z 
wyraźnym zdwojeniem w interwale oktawy. Brzmienie jest 
doniosłe, i spełnia rolę podobną do forte całej sekcji 
instrumentów smyczkowych – zdecydowanie prowadzi główny 
temat utworu. Siła ataku steruje otwarciem filtra z wyraźnym 
rezonansem.

098 Glamour Przepych i blask Barwę programu można określić jako "delikatną, kruchą i 
błyszczącą". Wyraźnie pozbawiona jest niskich tonów na korzyść 
przeciwległego zakresu. Już w środkowej strefie klawiatury 
uzyskujemy duże nasycenie wysokich tonów, które staje się 
jeszcze jaśniejsze w wyższych oktawach.

6.2.3.  Organ

Tytuł Podtytuł Opis
099 New Retro Electrified Zelektryfikowane Retro Stylowe organki elektroniczne w stylu Retro. Dźwięk jest piskliwy i 

rozwibrowany, w specyficzny, wokalny sposób. Proporcje i 
dostrojenie registrów są ustalone tak, aby dodatkowo wzmocnić 
zabytkowy charakter. Całość uzupełniają delikatne trzaski 
zwalnianego klawisza (Release).

100 Vintage Connections Przestarzałe nawiązania Syntezatorowe organki z dźwiękiem generatorowym zamiast 
głosów fletowych, oraz z przestarzałym Vibrato. Głębokość 
wibracji można kontrolować kółkiem Modulation, aż do 
wyraźnego i śmiesznego przerysowania. Zdecydowanie w 
stylistyce New Retro.

101 Organic Organiczne Połączenie miękkiego i drewnianego brzmienia organów 
elektrycznych z syntetycznym, perkusyjnym atakiem. Pozwala to 
na uwypuklenie melodii opartej na łagodnym, organowym tle.

102 Organic Modified Organiczne, zmodyfikowane Inne połączenie klasycznych organów ze światem 
syntezatorowym. Fletowe registry są przefiltrowane, i 
przepuszczone przez kilka efektów przestrzennych. Technicznego 
charakteru dodaje rozstrojenie głosów, oraz wysoki poziom 
próbek Release, wprowadzających pyknięcie zwalnianego 
klawisza.

103 Wide and Dry Szerokie i suche Pop'owe brzmienie organów, w stylu modułu brzmieniowych 
General MIDI – pozbawione efektów przestrzennych. Jedyny efekt 
Chorus, pochodzi od precyzyjnego rozstrojenia 5 głosów 
fletowych. Program brzmi bardzo ciekawie i soczyście nieco 
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poniżej środka klawiatury.

104 Hybrid Drive Hybrydowa jazda Hybrydowe połączenie tranzystorowych organów Retro z 
transowym syntezatorem. Efekt Chorus ustawiony jest na wyższą 
szybkość, i nadaje techniczny charakter modulacjom. Z racji 
wykorzystania wszystkich głosów Harmonizer'a, polifonia 
programu ograniczona jest do 3 głosów.

105 Miniature Drawbar Miniaturowy register Bardzo wysoka transpozycja ostatniego registru fletowego, dająca 
piskliwe brzmienie organowe. Układ efektów jest 
charakterystyczny dla organów w stylu Gospel, z dodatkiem 
głębszego echa. Program, mimo bardzo wysokiego brzmienia 
zachowuje selektywność akordów. Do wykorzystania przy 
konstruowaniu loop'ów instrumentalnych, lub jako zdwojenie 
głównego tematu utworu.

106 Shining Organ Lead Lśniący syntezator organowy Brzmienie syntezatorowe uzyskane z pojedynczego głosu 
fletowego przez transpozycję i zwielokrotnienie. W rezultacie, 
organowy charakter przekształcił się w ton analogowego 
generatora. Aby utrwalić tę właściwość, dołączyliśmy jedynie 
monofoniczne echo.

107 Pop Diva Pop Diva Kolejne, bogato zdobione brzmienie organów, przeznaczone do 
wykonywania rozległych akordów. Duża ilość efektów przenosi 
oryginalną barwę w nowoczesną estetykę pop. Program jest 
dobrze zbalansowany dynamicznie na całej klawiaturze.

6.2.4.  Piano

Tytuł Podtytuł Opis
108 Bell Soul Soul z dzwonkiem Syntetyczne pianino w stylu muzyki Soul. Posiada ciepły i kruchy 

atak, oraz krótkie wybrzmienie. Modulacje są bardzo oszczędne i 
nie dominujące. W najwyższych rejestrach uzyskamy typowy 
soulowy dzwonek, towarzyszący wielu znanym balladom. 
Program wykorzystuje w zasadzie jeden głos sekcji Percussion, a 
swoją barwę zawdzięcza głównie jakości oryginalnych próbek.

109 New Retro Upbeats 1 Rytmy New Retro 1 Połączenie syntetycznego pianina i organów rodem z pierwszych 
modułów General MIDI. Wykorzystujemy tu przede wszystkim 
charakter oryginalnych próbek, jedynie z niewielkim dodatkiem 
echa. Program znakomicie pasuje do programowania 
rytmicznych riff'ów instrumentalnych z elementami Retro.

110 New Retro Upbeats 2 Rytmy New Retro 2 Modyfikacja barwy poprzedniej z uwypuklonym i piskliwym 
brzmieniem organów. Głębsze jest również Vibrato, natomiast 
ilość echa została ograniczona do minimum. Całość wydaje się 
znacznie bliższa i monofoniczna.

111 Rubik's Cube Kostka Rubik'a Nazwa programu pochodzi od znanej i bardzo trudnej układanki 
w formie plastikowego sześcianu. Skojarzyła nam się z pustym i 
plastikowym brzmieniem tego programu. Barwa świetnie 
sprawdza się jako wyraźna, estetyczna opozycja wobec 
nasyconego brzmienia nowoczesnych produkcji.

112 New Ballad Piano 1 Piano z nowoczesnej ballady 
1

Typowe "ballad piano" z perlistym i dźwięcznym atakiem. W 
wybrzmieniu pojawia się stonowane tło organowe, bez 
efektownych modulacji. Program można połączyć w klasyczny 
sposób z brzmieniem akustycznego fortepianu, dodając całości 
szlachetnego rysu.

113 New Ballad Piano 2 Piano z nowoczesnej ballady Modyfikacja typowego "ballad piano", rozbudowana o rozległe 
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2 efekty przestrzenne i syntezatorowe tło. Z racji wykorzystania 
dodatkowych głosów Harmonizer'a, polifonia ograniczona jest do 
4 głosów. Barwa zmienia się istotnie wraz z pozycją na 
klawiaturze – w środkowych oktawach jest bardziej stonowana, 
zaś w wysokich staje się dominująca. Siła artykulacji steruje 
rozjaśnieniem syntezatorowego tła.

114 Excellent Softness Niezwykła miękkość Bardzo miękkie i ciepłe brzmienie syntetycznego piano, z efektem 
Phaser wydobywającym wokalne "uuu..". Program znakomicie 
wtapia się w tło, i przy dobrym połączeniu z innymi 
instrumentami pozostaje niemal niezauważalny. Bardzo dobrze 
współbrzmi z akustycznym fortepianem prowadzącym narrację w 
pop'owej balladzie.

115 Pure Pop Piano Piano Pop w czystej postaci Kombinacja barwowa przypominająca moduły typu Multi-timbral. 
Dominującym elementem jest tutaj zwielokrotnienie całej 
struktury, poprzez nałożenie kolejnych warstw w interwałach 
oktawy. W programie użyliśmy niewielkiej ilości efektów 
przestrzennych, za to ustawiliśmy Compressor tak, aby dobrze 
ujednolicał dynamikę.

116 Slightly Outmoded Troszeczkę niemodne Połączenie fortepianowego ataku z barwą organową, ze 
staromodnym ustawieniem efektów. Prędkość i głębokość 
modulacji wydają się niedopasowane do estetyki dźwięku 
podstawowego, i wyraźnie zakłócają wybrzmienie. Przy rozległych 
akordach, pop'owy rodowód programu staje się wyraźniejszy.

6.2.5.  Mallet

Tytuł Podtytuł Opis
117 Octave Arpeggiator 1 Arpeggiator oktawowy 1 Program przeznaczony do gry staccato. Typowy "pokarm" dla 

arpeggiator'a grającego rozłożone oktawy. Perkusyjny atak 
przypomina syntetyczną Marimbę. Program reaguje na siłę 
artykulacji uwypuklając syntezatorowy komponent.

118 Octave Arpeggiator 2 Arpeggiator oktawowy 2 Zmodyfikowana wersja programu poprzedniego z 
rozbudowanymi efektami. Podstawowy dźwięk poddany jest 
głębokiemu Vibrato, które przy grze staccato modyfikuje kolejne 
akcenty. Całość przechodzi przez efekt Delay, podtrzymujący 
wybrzmienie przez ponad sekundę. Program brzmi bardzo 
przestrzennie, co w razie potrzeby można skorygować 
regulatorami sekcji Space.

119 Sun Ray Promień słońca Brzmienie syntezatorowe z domieszką zwielokrotnionej Marimby. 
Bezpośredni dźwięk generatorów jest ciągły, a perkusyjny 
charakter należy uzyskać poprzez krótką artykulację w 
najwyższych oktawach klawiatury. Program brzmi wtedy 
słonecznie i przejrzyście.

120 Hard Knock Twarde stuknięcie Program eksponuje organowy atak sekcji Percussion, znacznie 
uwypuklony przy użyciu Compressor'a. Bardzo dobrze pasuje do 
konstruowania agresywnych linii arpeggiator'a. Atak został nieco 
przybrudzony przez efekt Fuzz, który jest nieznacznie słyszalny 
przy pojedynczych głosach, za to staje się wyraźny przy 
interwałach i akordach.

121 Beaded Delay Taps Dekoracyjne echa Program przeznaczony do wykonywania szybkiego arpeggio 
rozległego akordu. Gasnące wybrzmienie przenika się z długim i 
wyraźnym efektem Delay, wyrównanym dynamicznie przez 
Compressor. Programu można użyć jako ornamentu na tle 
podkładu harmonicznego, a także w otwarciach i zamknięciach 
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fraz.

122 Arpeggiator Feed 1 Pokarm dla arpeggiator'a 1 Barwa perkusyjna przeznaczona do programowania ruchliwych i 
rytmicznych fraz instrumentalnych. Stylem nawiązuje do 
klasycznych brzmień muzyki pop z charakterystycznym efektem 
"Exciter". Efekt ten został zaimitowany przez wysokie ustawienie 
rezonansu filtra, co przy dłużej trzymanych dźwiękach powoduje 
wzbudzenie pojedynczego tonu.

123 Arpeggiator Feed 2 Pokarm dla arpeggiator'a 2 Kolejna barwa perkusyjna do programowania powtarzalnych 
przebiegów melodycznych. W tym przypadku dominuje efekt 
Chorus, który w połączeniu z dodatkowymi głosami Harmonizer'a 
nasyca całą barwę, i jednocześnie przesuwa w drugi plan sceny 
stereofonicznej.

124 Arpeggiator Feed 3 Pokarm dla arpeggiator'a 3 Najgłębiej modulowana barwa arpeggiator'a. Ciągły dźwięk 
syntezatora brzmi równie dobrze przy krótkich akcentach, jak i 
jednogłosowych liniach granych legato. Barwa o zdecydowanie 
syntetycznym i współczesnym charakterze.

125 Molo Molo Połączenie brzmienia Marimby i syntezatora w stylu letnich, 
słonecznych hitów. Etniczny charakter nie jest zbytnio 
uwypuklony aby zachować jednolitość stylistyczną z 
nowoczesnymi loop'ami i efektami. Program brzmi najlepiej w 
wysokich oktawach klawiatury.

6.2.6.  Bass

Tytuł Podtytuł Opis
126 The Only Bass You 

Need
Jedyny bas jakiego 
potrzebujesz

Dobrze zbalansowane i uniwersalne brzmienie syntetycznego 
basu. Program reaguje na siłę ataku, uwypuklając średnie tony. 
Brzmi dobrze zarówno przy krótkich akcentach, jak i przy długich 
statycznych nutach, które można uzyskać grając z małą 
dynamiką. Co ciekawe, równowagę dynamiczną uzyskaliśmy 
wyłącznie precyzyjnym dostrojeniem głosów, bez użycia 
Compressor'a.

127 Groovin' Phases Energetyczny Phaser Syntetyczny bas z energetycznym "kopnięciem" w najniższym 
paśmie. Powyżej pracuje kilka głosów syntezatorowych z różnym 
rodzajem filtracji. Nazwa programu pochodzi od pływającego 
efektu Phaser, który równomiernie moduluje najwyższe i 
najniższe częstotliwości basu.

128 Heads Back! Głowy wstecz! Brzmienie basowe z bardzo poszerzoną sceną stereo. Barwa jest 
miękka i głęboka, ale dzięki połączeniu modulacji fazowej i 
modelowania stereo wyraźnie "wystaje" z nagrania. Dźwięk 
porusza się po scenie stereofonicznej w kółko, a prędkość 
obrotów można dopasować według własnych potrzeb, za pomocą 
regulatora Phaser > Speed. Compressor zapewni odpowiednie 
wyrównanie dynamiki w każdym ustawieniu pochodnym.

129 Upbeat Pumping Pompa rytmiczna Niezbyt niskie brzmienie syntetycznego basu, z perkusyjnym 
atakiem, pozbawione efektów przestrzennych. Program 
przeznaczony do wykonywania akcentów w słabych częściach 
taktu, na tzw. "up-beat" lub "off-beat". Brzmienie jest 
podwyższone, aby nie konkurowało z uderzeniami stopy, zaś 
Compressor wyrównuje wszelkie różnice dynamiczne, i wtapia 
bas w ścieżkę rytmiczną.

130 Great Times Wspaniałe czasy Syntezatorowy bas, z atakiem i efektem Chorus w stylistyce lat 
80-tych. Brzmienie nie jest bardzo niskie – raczej tenorowe, i 
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dobrze zrównoważone w szerokim zakresie klawiatury. Szerokość 
stereofoniczną Chorus'a można w razie potrzeby ograniczyć 
używając regulatora Chorus > Phase, co dodatkowo podkreśla 
stylistykę barwy.

131 Minimal 1 (VS) Bas minimalistyczny 1 W tym programie wykorzystaliśmy dźwięk pojedynczego 
generatora w oryginalnie spróbkowanej postaci, z minimalną 
ilością efektów. Walor brzmieniowy wynika bezpośrednio z 
analogowego pochodzenie próbek B-11X. Dla skonstruowania 
nowoczesnego ataku użyliśmy filtra z Filter Matrix, stosunkowo 
czułego na siłę artykulacji.

132 Minimal 2 (VS) Bas minimalistyczny 2 Zmodyfikowana i bardziej techniczna wersja poprzedniego 
programu. Brzmienie generatorów jest wyższe, z szerokim 
efektem Chorus. Brak jest echa, natomiast przestrzeń została 
sztucznie rozszerzona. Program można wykorzystać jako drugi 
bas, grający powyżej sub-basowej podstawy.

133 Stereo Buzzer Brzęczyk stereofoniczny Program wykorzystuje mocno przefiltrowane i potrojone 
brzmienie generatora sekcji Tremolo. W oryginalnej postaci, 
posiada on lekko trzeszczącą barwę, która tutaj została 
dodatkowo uwypuklona. Rezultat jest zbliżony do bardzo 
agresywnego ustawienia efektu typu "Exciter". Program brzmi 
wysoko, i może być wykorzystany jako drugi instrument basowy 
w utworze.

134 Organ-like Organopodobny Brzmienie basowe uzyskane przez "sfuzzowanie" registru 
organowego. Zastosowany efekt dodaje drapieżnych składowych 
do fletowego głosu, i jednocześnie wyrównuje dynamikę. Aby 
zmodulować statyczne przesterowanie wprowadziliśmy typowo 
organowy efekt Rotary Speaker.

6.2.7.  Stab

Tytuł Podtytuł Opis
135 Orchestra Hit 2 Akcent orkiestrowy 2 Bardziej syntezatorowa i nowoczesna wersja standardowego 

brzmienia występującego w zestawach General MIDI. W tym 
przypadku rolę próbki orkiestry symfonicznej spełnia kombinacja 
głosów syntezatora. Właściwy efekt uzyskamy przy bardzo 
krótkich nutach, którym towarzyszy krótkie i dynamiczne echo.

136 Plain, Bright and Dry Prosty, Jasny i Bezpośredni Nazwa programu dobrze charakteryzuje jego zawartość. 
Podstawą jest pojedynczy, zdecydowanie techniczny ton 
generatora, podwojony za pomocą efektu Harmonizer. Barwa 
przeznaczona jest do wykonywania krótkich i ostrych skrawków 
tematów, przebijających się przez pozostałe instrumenty.

137 Brand New Circuit Nowiutki obwód Cyfrowe i przykrywające inne instrumenty brzmienie syntezatora. 
Najwyższe tony sekcji Solo zostały rozstrojone i zwielokrotnione 
czterokrotnie, w interwałach oktawy. W rezultacie mamy do 
dyspozycji naturalny efekt Chorus, bardzo gęsto wypełniający 
zakres wysokich tonów. Zdecydowanie w nowoczesnej stylistyce.

138 Bass Bounce Bas wyskokowy Niski i drapieżny akcent basowy, z mocno skompresowanym 
wybrzmieniem. Program można z powodzeniem wykorzystać 
przy programowaniu loop'ów perkusyjnych, lub podkreślaniu fraz 
podstawowego basu. Efekt Phaser powoduje przepływanie 
dźwięku w poprzek sceny stereofonicznej.

139 Bass Bounce Upgraded Usprawniony wyskok basowy Modyfikacja programu poprzedniego poprzez przedłużenie 
wybrzmienia efektem Echo. Inny jest również efekt 
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stereofoniczny, zbliżony do Chorus'a. Całość brzmi masywniej i 
ciężej od poprzedniej wersji, i doskonale sprawdzi się jako 
samodzielny akcent muzyczny.

140 Orchestra Hit 2.2 Akcent orkiestrowy 2.2 Inna wersja syntezatorowego Tutti. Program przypomina nieco 
brzmienie typu Lead, chociaż wydaje się zbyt rozbudowane aby 
samodzielnie prowadzić temat. Pojedyncze, krótkie nuty w 
wysokich oktawach są wystarczająco nasycone barwą, i dobrze 
akcentują szczególne momenty kompozycji.

141 Ear Rip Up Rozdzieranie uszu Bardzo ostre i niemodulowane, syntezatorowe dźgnięcie. Bardzo 
elektroniczne, i zdecydowanie w nowoczesnym stylu. Ze względu 
na brak efektów modyfikujących barwę w czasie, długie dźwięki 
szybko stają się bardzo drażniące. Program można wykorzystać w 
szerokim zakresie klawiatury jako wysoki i techniczny "drone".

142 Painful Highs Bolesna "góra" Kolejne, przenikliwe i cyfrowe brzmienie generatorów. W tym 
programie filtr cyfrowy wzbudza bardzo wysoką i kłującą 
częstotliwość. Nawet w najniższych oktawach efekt ten jest 
dobrze słyszalny. Dla zbalansowania dynamiki użyliśmy wysoko 
ustawionego Compressor'a.

143 Sturdy Krzepki Efekt dźwiękowy wykorzystujący naturalny atak próbek B-11X, 
uwydatniony przez odpowiednie ustawienie Compressor'a. W 
rezultacie, każdy dźwięk zaczyna się specyficznym, analogowym 
kliknięciem, dobrze słyszalnym przy krótkich akcentach. Ciekawy, 
mechaniczny efekt uzyskamy w niskich oktawach klawiatury.

6.2.8.  Noise

Tytuł Podtytuł Opis
144 Platinum Rod Pręt platynowy Metaliczny "drone" na bazie pojedynczego głosu sekcji Tremolo. 

Efekt Phaser moduluje dźwięk w pobliżu częstotliwości 
rezonansowej filtra. Rezultat przypomina tarcie twardego, 
metalowego przedmiotu o podłoże. Poziom zniekształceń jest 
umiarkowany, co sprawia, że programu można użyć również jako 
brzmienia typu Lead.

145 Hollow Mind Głowa pusta Bardzo drażniąca kombinacja zniekształceń, umieszczona w 
pustej przestrzeni akustycznej. Na mocno zniekształcony dźwięk 
generatora Tremolo, nałożony jest bardzo wysoki gwizd filtra 
cyfrowego. Wyraźnie wyczuwalna jest także gęsta i drapiąca 
granulacja barwy.

146 Worn-out Retro Vinyl Zdarta płyta winylowa Program zbudowany jest ze zniekształconego dźwięku starego 
syntezatora. Kolor zniekształceń przypomina tarcie o plastikową, 
chropowatą powierzchnię, szczególnie w środkowych oktawach 
klawiatury. Niezależnie od liczby jednocześnie naciśniętych 
klawiszy, charakter szumu nie zmienia się, a Compressor 
wyrównuje różnice dynamiczne.

147 Verrophone Verrofon Nazwa pochodzi od skojarzenia szklistej i chrapliwej barwy 
programu z instrumentem perkusyjnym o podobnych 
właściwościach fizycznych. Pierwszy Verrophone został 
skonstruowany w roku 1983, i składa się z szeregu szklanych tub, 
z których dźwięk wydobywany jest przez pocieranie lub uderzanie 
pałeczkami.

148 Digital Talk 1 Cyfrowa rozmowa 1 Krótkie uderzenia klawiszy imitują fonemy o cyfrowym 
charakterze, oddające istotę zróżnicowania mowy. Brzmienie 
charakterystyczne dla muzycznego naśladownictwa języka.
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149 Digital Talk 2 Cyfrowa rozmowa 2 Krótkie uderzenia klawiszy imitują fonemy o cyfrowym 
charakterze, oddające istotę zróżnicowania mowy. Brzmienie 
charakterystyczne dla muzycznego naśladownictwa języka.

150 Digital Talk 3 Cyfrowa rozmowa 3 Krótkie uderzenia klawiszy imitują fonemy o cyfrowym 
charakterze, oddające istotę zróżnicowania mowy. Brzmienie 
charakterystyczne dla muzycznego naśladownictwa języka.

151 LF Madness Oszalałe tony niskie Program przeznaczony jest do generowania zniekształceń w 
najniższym paśmie częstotliwości. Siła artykulacji steruje barwą, 
nie wykraczając poza zakres basowy. Efekt jest stereofoniczny 
dzięki użyciu Chorus'a, a całość dobrze wyrównana dynamicznie.

152 Lo-Fi AD/DA Niskiej jakości przetwornik Suchy i monofoniczny szum, o gęstej, cyfrowej granulacji. Barwa 
zniekształcenie jest jednolita w szerokim zakresie klawiatury, a 
można ją rozjaśnić zwiększając siłę uderzenia. Program 
pozbawiony jest całkowicie efektów przestrzennych i modulacji.

6.2.9.  Soundscape

Tytuł Podtytuł Opis
153 The Way the Universe 

Work
Tak działa Wszechświat Przestrzeń muzyczna oparta na brzmieniu syntetycznego pianina. 

W wysokich oktawach jasna i optymistyczna, w niskich bardziej 
miękka i tajemnicza. Całości towarzyszy długie, kosmiczne echo.

154 Back to Earth Powrót na Ziemię Barwa bardzo bogata i podniosła, miejscami nawet patetyczna. 
Wypełnia gęsto całą przestrzeń muzyczną, i może samodzielnie 
zrealizować dłuższą partię utworu w podobnym klimacie. W 
programie użyliśmy wielu generatorów, a także zdwojenie 
dźwięku przez Harmonizer. Z tego względu polifonia jest 
ograniczona do czterech głosów.

155 Sustain Registers Registry Sustain Program wykorzystujący wyłącznie głosy Sustain. Pierwotne 
brzmienie jest metalicznie gładkie, choć nieco tubalne. W tym 
ustawieniu zmiękczyliśmy je całkowicie, eksponując śpiewność i 
zawarty w oryginalnych próbkach efekt Tremolo. W rezultacie 
mamy do dyspozycji uniwersalne tło harmoniczne, dobrze 
pasujące do estetyki Pop.

156 At the Level 6 Na poziomie 6 Kosmiczna przestrzeń dźwiękowa z efektem przelotu obiektu 
przez scenę stereofoniczną. Efekt ten uzyskaliśmy z 
odpowiednich ustawień modułu Phaser. Największy kontrast z 
podstawowym brzmieniem generatora występuje w niskich 
oktawach klawiatury. W wysokich, programu można użyć jako 
typowego syntezatora prowadzącego (Lead).

157 Lonely Streets Opuszczone ulice Wysoki i miękki dźwięk syntezatora, umieszczony w dużym 
dystansie wewnątrz przestrzeni akustycznej. Wywołuje wrażenie 
nostalgicznego spojrzenia na odległy krajobraz. Dla zbudowania 
atmosfery wystarczy pojedynczy głos melodii.

158 Optical Link Złącze optyczne Krystalicznie czyste i techniczne tło instrumentalne. Pomimo 
dużej ilości wysokich tonów jest delikatne i nasycone. Program w 
pełni korzysta z jakości oryginalnych próbek, dając analogową 
gładkość we wszystkich oktawach klawiatury.

159 Copernicus Kopernik Krążące w przestrzeni stereofonicznej połączenie syntezatora z 
kościelną barwą organową. Brzmienie nieco patetyczne, choć 
zrównoważone nowoczesnym charakterem modulacji. Różnice 
dynamiczne pomiędzy kanałami są wygładzone przez 
Compressor, a całość dobrze wtapia się w tło innych 

87



instrumentów.

160 Hit Maker Wytwórca hitów Charakterystyczne dla współczesnego Pop'u ukształtowanie 
pasma częstotliwości, na bazie dźwięku syntezatorowego. Wyższe 
średnie tony zostały uwypuklone dla uzyskania wyraźniej 
"prezencji". Na naturalny efekt zwielokrotnienia, uzyskany przez 
rozstrojenie generatorów, nałożony został dodatkowy Chorus, 
wypełniający szczelnie przestrzeń stereofoniczną.

161 Hit Maker Upgraded Wytwórca jeszcze lepszych 
hitów

Modyfikacja programu poprzedniego. Charakterystyczne 
ukształtowania pasma uzupełniliśmy efektami przestrzennymi i 
maksymalnym poszerzeniem bazy stereo. W rezultacie, dźwięk 
rozbrzmiewa się na krańcach sceny, pozostawiając środek 
wolnym dla loop'ów i ścieżki wokalnej.

6.3.  Dance & Techno

6.3.1.  Pad

Tytuł Podtytuł Opis
162 Excited and Detuned Podkręcone i przestrojone W tym programie odtworzyliśmy uwypuklenie częstotliwości 

charakterystyczne dla efektów typu Exciter. Działanie Exciter 'a 
nadaje barwie tzw. "prezencji" – staje się ona bliska i 
bezpośrednia. Program wykorzystuje również wyraźnie słyszalne 
rozstrojenie generatorów, dające wrażenie zwielokrotnienia 
podstawowego tonu. Do szerokiego wykorzystania w muzyce 
elektronicznej.

163 Octaver Pad (KS, Split) Rytmiczne frazy z Octaver'a Program oferuje kilka wariantów opartych na działaniu Octaver'a. 
Do naciśniętego klawisza dodawane są głosy w interwałach 
oktawy, nasycając i rozjaśniając techniczne brzmienie 
generatorów. Klawiatura jest podzielona na dwa obszary, w 
pozycji C#3 (Split) – powyżej tego klawisza działa Harmonizer. Za 
pomocą pięciu przełączników klawiaturowych C1 - E1 (KS) 
dodajemy filtr typu I do kolejnych głosów sekcji Solo. Rytmiczne 
wyzwalanie przełączników pozwala zrytmizować długo trzymane 
akordy w stylowy sposób.

164 Razor Edge Ostrze brzytwy Barwa z najbardziej ostrym i nasyconym brzmieniem wysokich 
tonów jaki udało nam się osiągnąć. Dzięki precyzyjnemu 
próbkowaniu, głosy B-11X są zaskakująco dźwięczne w 
najwyższych oktawach. Program znakomicie pasuje do wszelkich 
nowoczesnych produkcji, również jako instrument prowadzący 
(Lead). Przy grze staccato ujawnia się metaliczne, syczące 
wybrzmienie.

165 AGD 1 Artykuły Gospodarstwa 
Domowego 1

Skojarzenie nazwy tego programu pochodzi od specyficznej pracy 
filtra cyfrowego z wysokim rezonansem. Częstotliwość odcięcia 
jest regulowana siłą ataku uwypuklając za każdym razem inny 
rezonans. W rezultacie otrzymujemy "pudełkowe" zabarwienie 
dźwięków syntezatora. Program można powodzeniem 
wykorzystać w riff'ach akordowych, programując pracę filtra za 
pomocą wartości MIDI Velocity.

166 AGD 2 Artykuły Gospodarstwa 
Domowego 2

Modyfikacja poprzedniego programu "AGD 1". W tym przypadku 
filtr posiada dużo wyższy rezonans, i gwałtowniej reaguje na siłę 
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ataku. Całości towarzyszą wyraźne odbicia echa, wybrzmiewające 
kilka sekund po zwolnieniu klawisza.

167 Lush Octaves Bujne oktawy Imitacja wyjątkowo bogatego zwielokrotnienia dźwięku, 
przypominająca efekt typu "Symphonic". Rozmaite modulacje 
tworzą nasycenie charakterystyczne dla symfonicznego tutti grup 
smyczkowych. W rezultacie otrzymujemy "ścianę dźwięku" 
podnoszącą energię całości utworu, szczególnie przy dużej 
rozpiętości między najwyższym a najniższym głosem akordu.

168 Z.E.T.O. Friends Przyjaciele z Z.E.T.O. Z.E.T.O. to skrót nazwy Zakład Elektronicznej Techniki 
Obliczeniowej - jednostki organizacyjnej w początkach 
informatyzacji przemysłu. W barwie dominują przydźwięki i 
zaszumienia przypominające odgłosy urządzeń elektronicznych i 
telekomunikacyjnych. Program reaguje intensywnie na siłę 
artykulacji przesunięciem rezonansów w kierunku wysokich 
tonów.

169 Ambient Pad 1 Tło otaczające 1 Miękkie i bogate w efekty przestrzenne tło w stylu muzyki 
Ambient. Szkliste i matowe tony generatora odbijają się wieloma, 
pojedynczymi echami stereo. Rozjaśnienie ataku uzyskujemy 
poprzez zwiększenie siły artykulacji. Dzięki powolnej modulacji 
fazowej dźwięk zdaje się przepływać w trzech wymiarach.

170 Ambient Pad 2 Tło otaczające 2 Inna wersja tła w stylu muzyki elektronicznej Ambient - znakomita 
do tworzenia przestrzeni muzycznej i atmosfery emocjonalnego 
wyciszenia. Jest bardzo miękka i śpiewna, a atak dźwięków tonie 
w długich echach poprzednich uderzeń. Program bardzo dobrze 
sprawdza się przy pojedynczych, wysokich i bardzo długich 
dźwiękach używanych często w tej stylistyce.

6.3.2.  Lead

Tytuł Podtytuł Opis
171 Absolute Leader Absolutny lider Uniwersalne brzmienie prowadzące w stylistyce Dance, z 

podniesionym poziomem wyższych tonów na wzór efektów 
"Exciter". Dodatnie rozstrojenie głosów sekcji Solo dodaje barwie 
jasności i przenikliwości. Harmonizer wprowadza dodatkową 
składową w interwale kwinty.

172 Compressed Argon Argon pod ciśnieniem Szlachetna barwa syntezatorowa z wyraźnie słyszalną pracą 
efektu Compressor. Dzięki temu zabiegowi dźwięk zyskuje 
dodatkowe "ciśnienie", i zaczyna przebijać się przez inne 
instrumenty. Rezultat jest wyrazisty w najwyższych oktawach. 
Program dobrze spełnia swoją rolę wśród agresywnych loop'ów i 
efektów.

173 Nickel Slaps Klepnięcia w nikiel Metaliczna barwa syntezatorowa z wyraźnym, pojedynczym 
echem. Odpowiednie ustawienie efektu Delay generuje lustrzane 
odbicia ataku, ułamek sekundy po wyzwoleniu dźwięku. Do 
wykorzystania jako specjalny efekt melodyczny przy grze 
pojedynczymi nutami.

174 Discrete Circuit 
Accordion

Akordeon z obwodów 
scalonych

Szerokie i przestrzenne brzmienie syntezatorowe, wykorzystujące 
akordeonowe ustawienie podstawowych registrów B-11X. Po 
dodaniu intensywnego efektu Chorus oraz echa, otrzymaliśmy 
stylową barwę, dobrze pasującą do energii muzyki klubowej.

175 Abrasive Wheel Tarcza ścierna Bardzo techniczne, ostre i bliskie brzmienie pojedynczego 
registru B-11X, przypominające tarcie chropowatej powierzchni. 
Zdecydowanie w stylistyce Techno. Przy trzymaniu pojedynczej 
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nuty barwa staje się przenikliwa i drażniąca – do wykorzystania 
jako "drone", w całym zakresie klawiatury.

176 Classic Dancefloor 
Melodies

Klasyka z klubowego 
parkietu

Replika klasycznego syntezatorowego brzmienia, z pogranicza 
muzyki Pop. Dobrze zbudowane średnie tony w bezpośredni 
sposób eksponują melodię. Wyraźnie rozróżnialne oktawy 
przypominają wielowarstwową kombinację z popularnych 
syntezatorów typu Multi-timbral. Całości dopełnia ciepłe 
brzmienie echa.

177 Rio Klubowy parkiet w Rio Przeniesienie akordeonu w stylistykę muzyki klubowej i 
dyskotekowej. Przebijająca się spośród efektów przestrzennych 
barwa etniczna doskonale pasuje do loop'ów z elementami 
latynoskimi. Program ujawnia swój południowy charakter przy 
prowadzeniu melodii w tercjach lub sekstach.

178 Pecet Pecet Monofoniczne i cyfrowe brzmienie generatorów, z prostą 
obwiednią dynamiki. Bzyczące alikwoty kojarzą się z sygnałem 
muzycznym płynącym bezpośrednio z komputera. Dla 
dodatkowego podkreślenie cyfrowego charakteru wyłączone są 
wszystkie efekty przestrzenne i modulacje. Program w wyraźnej 
stylistyce Techno.

179 Clipping Bass Drone Cyfrowo obcięty bas Basowy "drone" z zabrudzeniami przypominającymi cyfrowe 
obcięcie szczytów sygnału przy przesterowaniu. Na monotonny 
basowy generator nakładają się drobne ziarna zniekształceń. 
Naprawdę ciekawe "drone'y" można uzyskać wykonując interwały 
w najniższych rejestrach, co generuje zdudnienia o różnej 
częstotliwości i poziomie. Grając cykliczną frazę możemy 
utworzyć interesujące loop'y.

6.3.3.  Organ

Tytuł Podtytuł Opis
180 Digital Spin Spin cyfrowy Brzmienie organowe w stylu Retro z mechanicznym brzmieniem 

Vibrato i syntezatorowymi alikwotami. Te nowoczesne domieszki 
powodują, że barwa mieści się stylistycznie pomiędzy muzyka 
estradową a klubowym parkietem. Właściwe brzmienie dostępne 
jest w wyższych oktawach klawiatury.

181 Velocity Tone Wheels Syntetyczne organy z filtracją Program bazuje na organowych ustawieniach sekcji Solo, i 
uzupełnia je o wyraźną filtrację. Wysoki rezonans filtra powoduje 
nieharmoniczne przydźwięki i szumy. Ich miejsce w paśmie 
dźwiękowym sterowane jest siłą artykulacji. Przy wysokiej 
dynamice gry brzmienie filtra przechodzi w świst.

182 Crystal Pipes Piszczałki z kryształu Modyfikacja barwy organowej charakterystycznej dla muzyki 
poważnej. Tutaj, rolę registrów fletowych przejęły generatory. 
Brzmienie posiada dostojny, kościelny wydźwięk, choć metaliczne 
tony syntezatora lokalizują ją także w muzyce klubowej.

183 0.02' Register 0.02' Z pomocą Harmonizer'a stworzyliśmy nienaturalnie wysoki 
rejestr organowy. Współbrzmi on z niższymi rejestrami fletowymi 
dodając barwie blasku i nieco kosmicznego charakteru. Całość 
umieszczona jest w głębokiej, nienaturalnej przestrzeni 
akustycznej.

184 Keyscraper Drapacz klawiszy Nazwa programu nie jest parafrazą nazwy budynku, lecz 
określeniem specyficznych zniekształceń dodanych do barwy 
organowej. Dostrajając filtry i efekt Fuzz osiągnęliśmy drapiące 
alikwoty w średnich tonach. Całość modulowana jest 
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stereofonicznie, odbijając się od lewej i prawej strony sceny. Do 
wykorzystania jako stojący organowy "drone" lub tło 
harmoniczne.

185 Monotonic Monotoniczne W tym programie wykorzystujemy dodatkowe możliwości 
przestrajania głosów organowych względem siebie. W 
oryginalnym instrumencie taka opcja nie była dostępna co 
znacznie ograniczało możliwości. W B-11X każdy z registrów 
można niezależnie regulować, co umożliwia uzyskanie 
syntezatorowego efektu, zaprezentowanego w tym ustawieniu.

186 Spinning Twitters Wirujące "gwizdki" Kolejne przeniesie barwy organowej w świat elektroniki. Z 
użyciem Harmonizer'a wprowadziliśmy transpozycję registrów 
fletowych o kilka oktaw do góry. W efekcie zamieniły się one w 
wysoko brzmiące, szkliste alikwoty, o syntezatorowym 
zabarwieniu. Efekt wirującego głośnika obejmuje zasięgiem całe 
pasmo, dając ciekawy efekt przestrzenny.

187 Simply Squeezed Proste i ściśnięte Nieco dziecięca barwa organowa, bez modulacji i Vibrato. 
Współczesny, techniczny charakter nadaliśmy poprzez agresywne 
ustawienia Compressor'a, które dominuje nad dziecinnością 
barwy. Brak jest również efektów przestrzennych i modulacji, co 
dodatkowo podkreśla techniczną sztuczność. W rezultacie 
program dobrze komponuje się z loop'ami i elektronicznym 
instrumentarium.

188 Spectrum Spectrum Brzmienie komputerowych organków wydobywające się z 
pokładowego głośniczka. Głuche zabarwienie dźwięku pochodzi 
od użytych filtrów. Do wykorzystania zarówno jako efekt specjalny 
jak i instrument melodyczny.

6.3.4.  Piano

Tytuł Podtytuł Opis
189 Brite Dancefloor Piano Pianino z tanecznego 

parkietu
Replika klasycznego brzmienia typu "Electric Piano", używanego 
w muzyce tanecznej. Programy tego typu wykonują z reguły 
partie rytmiczne, podkreślają "upbeats" lub zmiany akordów we 
frazie. Barwa jest zdecydowanie syntezatorowa, nieco szklista. 
Siła ataku powoduje rozjaśnienie wysokich tonów.

190 Space Clavinet Kosmiczny Clavinet Brzmienie na bazie Clavinet'u, wzbogacone o pływającą 
modulację i długie, wyraźne echo. Program przeznaczony do 
wykonywania pojedynczych akordów, akcentujących początki fraz 
lub zmiany formy w utworze. Dobrze brzmi przy bardzo krótkim 
staccato. Odstęp czasowy pomiędzy echami należy dopasować 
do tempa utworu za pomocą regulatora Delay > Time.

191 More Bits Please! Więcej bitów, proszę! Syntetyczne brzmienie elektrycznego piano, z dodatkowym 
efektem specjalnym imitującym cyfrowe zniekształcenia. 
Zdecydowanie w estetyce Techno, również jako pojedyncza linia 
melodyczna tematu. Poziom zabrudzeń dźwięku podnosi się 
stopniowo przy grze, od prostych interwałów do większych 
akordów.

192 House Piano Piano w stylu House Wysoko brzmiące, syntetyczne piano w stylu wczesnego House. 
Posiada ciemniejszą barwę i przerysowaną modulację efektu 
Chorus, powodującą pływanie dostrojenia. Całość przypomina 
połączenie podstawowych opcji w prostym module typu Multi-
sample, które zostało wymuszone przez techniczne ograniczenia, 
i jest niezbyt dopasowane estetycznie.
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193 Hard Compressed 
Dance Piano

Mocno skompresowane 
piano w stylu Dance

Elektryczne piano z domieszką barwy organowej, bez efektu echa 
i z krótkim wybrzmieniem. Przeznaczone do wykonywania 
rytmicznych wzorów, lub akcentów typu "upbeat". Brzmienie 
bliskie i bezpośrednie. Dzięki wysokiej kompresji dobrze przebija 
się przez energię loop'ów i efektów.

194 Synthetic Piano Impact Syntetyczny atak Kombinacja barwowa z dominującym atakiem elektronicznego 
piano. Wysokie ustawienie Compressor'a dodatkowo uwypukla 
dynamikę akcentów akordowych, i stapia całość brzmienia. 
Program znakomicie nadaje się do wykonywania wszelkich 
pulsujących fraz oraz loopów instrumentalnych w muzyce 
klubowej.

195 Steelway Klawiatura ze stali Program z pogranicza efektów specjalnych. Przypomina 
fortepianowe uderzenie w sztywną, grubą, stalową strunę. W 
rezultacie dźwięk jest nieczysty i chrapliwy, choć posiada energię 
sztywnego zderzenia. Do zastosowania w estetyce muzycznej z 
elementami Techno.

196 Clavi.net Clavi.net Skomputeryzowane brzmienie Clavinet'u. W programie 
dodaliśmy filtrację, wprowadzającą przydźwięki i świsty. 
Kompresor spłaszcza dynamikę, i przybliża całość do barwy z 
taniej karty muzycznej. Siła artykulacji steruje częstotliwością 
odcięcia filtra, przesuwając rezonanse w kierunku wysokich 
tonów.

197 Dry House Piano Suche piano w stylu House Całkowicie pozbawione efektów przestrzennych, ubogie 
brzmienie elektrycznego piano. Stanowi dobrą opozycję wobec 
rozległych barw elektronicznych. Starannie dobrany poziom 
Compressor'a podkreśla dynamikę ataku, i stapia dźwięki 
akordowe w pojedyncze uderzenie. Programu można z 
powodzeniem użyć przy programowaniu loop'ów 
instrumentalnych.

6.3.5.  Mallet

Tytuł Podtytuł Opis
198 Matrix-11X Matrix-11X Program nie posiada zwykłej obwiedni instrumentu 

perkusyjnego, choć można taką uzyskać grając dźwięki staccato. 
Dźwięk pochodzi z zabytkowego syntezatora, natomiast przy 
bardzo krótkich dźwiękach ujawnia się charakterystyczny, 
analogowy klik. Klik ten pochodzi rzeczywiście z domeny 
analogowej dzięki precyzyjnemu próbkowaniu.

199 Ambient Drop 1 Kropla 1 Bardzo ilustracyjna barwa w estetyce muzyki elektronicznej. 
Zmatowiony, perkusyjny ton rozpływa się w szerokiej, 
nienaturalnej przestrzeni. Wysokie ustawienie Compressor'a 
wyrównuje balans pomiędzy pojedynczą melodią a złożonym 
akordem, co pozwala zachować dynamiczną jednolitość w całej 
kompozycji.

200 Ambient Drop 2 Kropla 2 Modyfikacja barwy poprzedniej, z atonalnymi przydźwiękami w 
wybrzmieniu, nadającymi całości pusty, "kamienny" charakter. 
Siła artykulacji steruje pozycją przydźwięków w paśmie 
muzycznym. Przy niskiej sile gry efekt jest zimny, i w połączeniu z 
Echo przypomina wnętrze jaskini.

201 Perspectives Perspektywy Ocieplone i "optymistyczne" brzmienie syntetycznego wibrafonu, 
szeroko wypełniające przestrzeń stereofoniczną. Efekt Phaser 
dodaje wokalnej modulacji i trochę intymnego charakteru. 
Program znakomicie pasuje do rozległych melodii w estetyce 
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elektronicznej.

202 Needles Igły Bardzo wysokie i drażniące brzmienie na bazie Marimby. Dodanie 
głosów Harmonizer'a w odległości kilku oktaw w górę 
spowodowało, że dźwięk przypomina raczej maleńkie metalowe 
przedmioty, niż sztabki instrumentu. Program w zdecydowanie 
technicznej estetyce. Siła artykulacji przesuwa częstotliwość filtra 
w pasmo bardzo przenikliwego pisku, na granicę nieprzyjemnych 
doznań.

203 Melatoninum Melatonina Nazwa, pochodząca od hormonu wytwarzanego pod wpływem 
opalania, dobrze ilustruje tę barwę. Program oferuje bardzo 
słoneczne i ciepłe brzmienie syntetycznej Marimby. Dla kontrastu, 
efekty dobraliśmy tak, aby zrównoważyć etniczny charakter 
instrumentu. Do wykorzystania we własnych produkcjach, jako 
opozycja wobec technicznego instrumentarium.

204 Upper Volt Górny wolt Wariacja na temat brzmienia Marimby, z etnicznym, afrykańskim 
zabarwieniem. Sterowane siłą artykulacji filtry uwypuklają 
rezonanse, przypominające gliniane naczynia ręcznej roboty lub 
puste tykwy. Oczywiście, efekt jest całkowicie syntetyczny, co daje 
interesujące muzycznie połączenie.

205 Quantized Knock Skwantowane stuknięcie Brzmienie w estetyce Techno, z pojedynczym cyfrowym piskiem w 
wybrzmieniu. Atak i obwiednia dynamiki są właściwe dla 
idiofonów, lecz w tym przypadku przebijają się one przez 
statyczne zniekształcenie. Do wykorzystania jako efekt specjalny 
lub perkusyjny akcent.

206 Vibraharpz Vibra-harfy Vibraharp to inna nazwa wibrafonu. W tym programie 
nałożyliśmy na siebie kilka kopii syntetycznego wibrafonu na 
wzór modułów General MIDI. Efekt jest prosty, nieco zabytkowy w 
odniesieniu do współczesnej estetyki. Dobrany poziom 
Compressor'a delikatnie koryguje balans dynamiczny.

6.3.6.  Bass

Tytuł Podtytuł Opis
207 Upbeats Upbeat'y Typowy bas muzyki Dance, wykorzystujący basowy zakres 

elektrycznych organów. Znakomity do typowego wyprzedzania 
uderzeń werbla i stopy akcentami na słabe części taktu. Dzięki 
rozszerzeniom wprowadzonym w B-11X, registry organowe 
zostały rozstrojone, dając naturalny efekt Chorus. Do 
wykorzystania we wszystkich odmianach muzyki Dance.

208 Solid foundations Solidne podstawy Program jest kombinacją trzech barw, wypełniającą szerokie 
pasmo niskich tonów. Na miękkiej i bardzo niskiej podstawie 
umieściliśmy brzęczący ton generatora, a całości towarzyszy 
wyższy, organowy atak. Program dobrze brzmi zarówno w 
rytmicznych ostinato, jak i w długich, statycznych nutach.

209 Tubular Bass Basy rurowe Nazwa nawiązuje do efektu akustycznego użytego w programie. 
Chcieliśmy uzyskać bas grający w drugim planie sceny 
stereofonicznej, co udało się osiągnąć nadając tubalne brzmienie 
efektowi Chorus, oraz dodatkowo poszerzając przestrzeń. Do 
wykorzystania także jako basowy "drone".

210 tb-Prototype Prototyp tb Rekonstrukcja charakterystycznego brzmienia filtra LPF, ze znanej 
linii syntezatorów rytmiczno-basowych. Nosowy i chrapliwy 
dźwięk występował na niezliczonych nagraniach muzyki Dance, 
wykonując ruchliwe, tenorowe przebiegi. W naszym programie 
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staraliśmy się odtworzyć podstawowy ton generatora, bez 
dodatkowych efektów.

211 Stamping Sawtooth Generator z przytupem Typowo syntezatorowe brzmienie basowe, z agresywnym 
ustawieniem Compressor'a. W połączeniu z przygłuszonym 
atakiem sekcji Percussion, barwa otrzymuje specyficzne, basowe 
tąpnięcie. Wybrzmienie wypełnione jest efektem Phaser, w całej 
szerokości stereo.

212 Subsonic 1 Bas infradźwiękowy 1 Bardzo niski bas, ze składowymi sięgającymi dolnego skraju 
pasma słyszalnego. Znakomity do wykonywania długich 
basowych nut poniżej regularnej sekcji rytmicznej.

213 Subsonic 2 Bas infradźwiękowy 2 Inna wersja bardzo niskiego basu. W tym przypadku podstawowy 
generator brzmi statycznie i monotonnie. Dobrane ustawienie 
Compressor'a daje wrażenie dużego ciśnienia akustycznego w 
najniższym paśmie. Brzmienie uniwersalne, do zastosowania we 
wszystkich stylach wywodzących się z Techno.

214 Subsonic 3 Bas infradźwiękowy 3 Kolejna wersja basu w najniższych pasmach. W programie 
dodaliśmy kilka modulacji, powodujących animację dźwięku w 
przestrzeni. Wyższe składowe tonalne są mniej słyszalne, przez co 
brzmienie jest nieco puste i wycofane.

215 Harmonized Sharmonizowany Niskie współbrzmienie interwału kwinty, z nasyconym efektem 
Chorus. Zwielokrotnienie dodaje specyficznego zabarwienia 
średnim tonom, szczelnie wypełniając większość pasma. 
Programu można z powodzeniem użyć zarówno jako basu, jak i 
kompletnego tła harmonicznego.

6.3.7.  Stab

Tytuł Podtytuł Opis
216 Electric Cutter Wyrzynarka elektryczna Syntezatorowe dźgnięcie dźwiękowe z ostrym, metalicznym 

wybrzmieniem. Programu można użyć do podkreślenia melodii, i 
nadania im przenikliwego, tnącego uszy charakteru.

217 Transistored Zatranzystorowane Brzmienie akcentowe w rejestrze basowym. Nazwę zawdzięcza 
specyficznemu brzmieniu efektu Fuzz, podobnemu do 
przesterowania analogowych filtrów LPF. Do wykorzystania 
również jako basowy "drone", w najniższych oktawach klawiatury.

218 WarSaw Wojenna piła Silnie przesterowany sygnał generatora o piło-kształtnym 
przebiegu. Agresywne i przejmujące akcenty można uzyskać 
wykonując proste interwały. Program daje dobre efekty przy 
bardzo krótkich akcentach staccato, zakończonych regularnym 
echem. Siła artykulacji steruje jasnością barwy.

219 5 Quintals Pięć kwintali Brzmienie syntezatorowe ze specyficznym, syczącym brzmieniem 
filtracji. Podstawowy ton został zwielokrotniony przez 
Harmonizer w interwałach kwinty i oktawy. Programu można użyć 
samodzielnie, jako barwy melodycznej, choć może być drażniąca 
przy dłuższych frazach.

220 50 Quintals 50 kwintali Stylistyczne unowocześnienie barwy poprzedniej, z 
przeniesieniem rezonansu filtra w obszar jasnych i błyszczących 
wysokich tonów. Program daje ciekawą barwę przy wykonywaniu 
akordów majorowych i minorowych w drugich przewrotach.

221 Electric Shock 1 Porażenie elektryczne 1 Pierwszy z serii programów muzycznie imitujących dreszcz 
porażenia elektrycznego. Wykorzystaliśmy dysonansowe 
współbrzmienie Harmonizer'a, oraz specyficzną granulację 
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zniekształceń, kojarzące się z pracą urządzenia elektrycznego.

222 Electric Shock 2 Porażenie elektryczne 2 Drugi z programów imitujących dreszcz porażenia elektrycznego. 
W tej wersji dźwięk jest bardziej melodyjny, i może posłużyć do 
wykonania dłuższych fraz. Zdecydowanie w stylistyce wywodzącej 
się z Techno.

223 Electric Shock 3 Porażenie elektryczne 3 Kolejna, muzyczna imitacja porażenia elektrycznego. Ta wersja 
jest najłagodniejsza barwowo, i brzmi dobrze w niższych 
oktawach. Przesuwając grę wzdłuż klawiatury, zniekształcenia 
przechodzą od granulacji do jednolitego szumu.

224 Silesian Mine Walkout Demonstracja w śląskiej 
kopalni

Głęboko basowe i drapieżne uderzenie dźwiękowe, zakończone 
długim, podziemnym echem. Program znakomicie pasuje do 
budowania atmosfery dźwiękowej w stylistyce Ambient, 
szczególnie w niskich oktawach. Właściwości dźwięku nasunęły 
nam skojarzenie z demonstracjami robotniczymi, które były 
często początkiem znaczących zmian politycznych i społecznych 
w Polsce.

6.3.8.  Noise

Tytuł Podtytuł Opis
225 10kV in a Studio 10kV w studio Dźwiękowa imitacja urządzeń wysokoenergetycznych. Wrażenie 

pochodzi głównie od specyficznej granulacji zniekształceń, 
przypominającej drgania transformatorów i przekaźników. 
Dźwięki zmieniają powoli swoją wysokość, i modulują się 
wzajemnie. Do wykorzystania jako energetyczny efekt specjalny.

226 Intercontinental 
Connections

Połączenia 
międzykontynentalne

Bardzo ilustracyjne zniekształcenie brzmienia, zmieniające się 
istotnie wraz ze wzrostem siły artykulacji. W niskich dynamikach 
otrzymujemy stłumione i nieco podwodne brzmienie filtra, zaś 
przy mocnej grze otrzymujemy nerwowy, techniczny sygnał 
kontrolny. Całość umieszczona jest w głębokim echu, i świetnie 
pasuje do atonalnej, elektronicznej atmosfery.

227 Broken Soundcard Popsuta karta dźwiękowa Bardzo agresywne zniekształcenie, przypominające 
przesterowanie w domenie cyfrowej. Ostre obcięcie napięcia (clip) 
wprowadza cały ciąg wyższych składowych harmonicznych. 
Programu można użyć jako instrumentu perkusyjnego przy 
programowaniu loop'ów, lub jako nieznośny efekt specjalny.

228 Toasted Chipset Przypieczony chipset Kolejny szum techniczny – jeszcze wyższy i agresywniejszy. W 
niższych oktawach, filtr cyfrowy uwypukla bardzo przenikliwą 
częstotliwość, szczególnie przy małej sile artykulacji. Miejscami 
efekt jest niemal organiczny, i przypomina skwierczenie gorącego 
tłuszczu.

229 Manhole Cover Klapa kanalizacji Głuchy, metaliczny rezonans, przypominający przedmiot 
wykonany z żeliwa. Wybrzmienie uzyskaliśmy ustalając bardzo 
krótki czas i wysokie sprzężenie zwrotne efektu Delay. Do 
wykorzystania przy programowaniu loop'ów w stylistyce 
Hardcore, lub jako efekt specjalny.

230 Test Launch Próbne odpalenie Zanieczyszczony dźwięk syntezatora z charakterystycznym 
"powietrzem" w brzmieniu filtra. Rezultat przywodzi na myśl 
wyrzut gazu lub dymu pod dużym ciśnieniem. Program 
zachowuje melodyjność pomimo dużej ilości zniekształceń, i 
można go zastosować również jako brzmienie prowadzące w 
agresywnie brzmiących produkcjach.
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231 Industrial Noise 1 Szum przemysłowy 1 Bardzo zniekształcony i rozstrojony dźwięk generatorów, 
umieszczony w akustyce betonowego silosa. Podobnie do innych 
programów z tej kategorii zachowaliśmy muzyczność barwy, 
pozwalającą na tworzenie konkretnych linii melodycznych.

232 Industrial Noise 2 Szum przemysłowy 2 Modyfikacja barwy poprzedniej – bardziej muzyczna i z 
wyraźniejszym rozstrojeniem. W wysokich oktawach dominuje 
dźwięk podstawowy, zaś w najniższych otrzymujemy atonalne 
zniekształcenia. Całość umieszczona w ciasnej, betonowej 
akustyce.

233 Nitrogen Compressor Sprężarka azotu Inne wykorzystanie "powietrznego" brzmienia filtra cyfrowego. 
Wykorzystując akord kwartowy Harmonizer'a, uzyskaliśmy bardzo 
chłodną i techniczną barwę dźwięku. Skojarzenie ze świstem gazu 
wydobywającego się butli nasunęło się samoistnie. Program 
zachowuje muzyczność pomimo dużych zniekształceń. Całości 
towarzyszy szerokie, stereofoniczne echo.

6.3.9.  Soundscape

Tytuł Podtytuł Opis
234 Singin' Drone Śpiewny Dronek Przestrzeń muzyczna z wokalnym zabarwieniem głównego tonu. 

Siła artykulacji steruje otwarciem filtra, który przechodzi od 
pomruku do krzykliwości. Różnorodne tempa modulacji 
zmieniają nieznacznie barwę w długich odcinkach czasu. Można 
ją z powodzeniem zastosować jako jednostajne tło, używając 
pojedynczego dźwięku w całym zakresie klawiatury.

235 First Contact Pierwszy kontakt Bardziej intymna i filmowa scena dźwiękowa, ze stojącym, 
"pudełkowym" rezonansem filtra w tle. Rezonans można 
przesunąć w częstotliwości za pomocą pokrętła Type I > Cutoff. 
Program nawiązuje do początków muzyki elektronicznej.

236 The Abyss Otchłań Nazwa programu nasunęła nam się po usłyszeniu błądzącego w 
przestrzeni, stereofonicznego echa. Na pierwszym planie 
dominuje prosty i śpiewny ton sekcji Solo, otoczony 
zmodulowanymi przez Phaser odbiciami. Efekty specjalne 
uzyskamy w najniższych oktawach, w pobliżu klawisza C0.

237 Subconcious Lows Niskie fale podświadomości Użyteczny rejestr programu to najniższe oktawy klawiatury, w 
których osiągnęliśmy bardzo głęboki i głuchy dźwięk basowy. 
Barwa może wykorzystana do wypełniania różnorodnych, 
psychodelicznych atmosfer. Posiada dużo efektów 
przestrzennych, i dobrze wtapia się w tło.

238 Salt Mines Kopalnie soli Melodyczny akcent w stylu Ambient, z ciekawym wybrzmieniem. 
Nieznaczny szum zawarty w oryginalnych próbkach powoduje 
wzbudzenie filtra cyfrowego, który wybrzmiewa w postaci 
samotnego dźwięku. Jego chłodny i krystaliczny charakter 
nasunął nam tytułowe skojarzenie językowe. Rezonans kończy się 
nagle wraz z końcem próbki.

239 Industrial Guitars (KS) Gitary przemysłowe Gitarowy Fuzz w przemysłowej akustyce. Za pomocą przełącznika 
klawiaturowego C1 można włączać filtr z wysokim rezonansem, 
co pozwala na zrytmizowanie długo trzymanych dźwięków. Siła 
artykulacji przesuwa częstotliwość odcięcia w kierunku wysokich 
tonów.

240 Utopian Optimism Utopijny optymizm Barwa syntezatorowa z dużym, dodatnim rozstrojeniem głosów. 
W rezultacie, nawet pojedynczy dźwięk uzyskuje ciepłe, majorowe 
zabarwienie. Programu można z powodzeniem użyć w roli 
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jednostajnego muzycznego horyzontu – długo trzymanej, 
wysokiej nuty. Ciekawy efekt uzyskamy dołączając nutę basową 
na przeciwległym krańcu klawiatury.

241 Coronal Mass Ejection Koronalny wyrzut masy Tło instrumentalne w estetyce programów popularno-
naukowych. Posiada nieco patetyczny, organowy charakter, oraz 
głęboki, bulgoczący efekt Phaser, dobrze słyszalny w basowych 
oktawach. Nazwa pochodzi od najpotężniejszego zjawiska na 
powierzchni słońca – eksplozji wielokrotnie większej od 
rozmiarów Ziemi.

242 Artificial Eclipse Sztuczne zaćmienie Głęboko rozwibrowany i miękki dźwięk, przypominający 
napływające fale cieczy lub gazu. Niskie i tubalne tło muzyczne 
uzyskamy w niższych oktawach, a dodatkowe modulacje możemy 
wytworzyć grając proste interwały. Do wykorzystania jako basowe 
dopełnienie elektronicznych krajobrazów.
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6.4.  Vintage Rock

6.4.1.  Pad

Tytuł Podtytuł Opis
243 Symphonic Rocker Podstawowe tło 

harmoniczne symfonicznego 
rock'a

Program do tworzenia podstawowego tła w stylu symfonicznego 
rock'a. Imituje użycie pojedynczego syntezatora o ograniczonych 
możliwościach technicznych dla zbudowania jak najpełniejszej 
tekstury dźwiękowej. Jest surowe i mało modulowane. Zostało 
rozwinięte w kolejnych programach z kategorii "Vintage Rock / 
Pad".

244 Backing Synth Strings Syntezatorowa sekcja 
smyczków akompaniujących

Program oferuje typowe dla wczesnych konstrukcji 
elektronicznych brzmienie syntetycznych smyczków. Wyraźnie 
słyszalny jest przebieg prostego generatora. Efekt 
zwielokrotnienia, tworzący iluzję sekcji instrumentalnej, uzyskano 
dzięki wyrazistemu przebiegowi fali modulatora na podobieństwo 
wczesnych konstrukcji efektów typu Chorus/Symphonic. Barwa 
znakomicie nadaje się do tworzenia tła harmonicznego w stylach 
Symphonic Rock lub Hard Rock.

245 Electric Lights Orkiestrowe tło harmoniczne W tym brzmieniu staraliśmy się zreplikować przestrzeń tła 
harmonicznego charakterystyczną dla produkcji zespołów rocka 
symfonicznego.  Odpowiednie dostrojenie banku filtrów stapia 
pojedyncze głosy w jednolitą brzmieniowo całość. Efekt Chorus 
jest umiarkowany. Niezależnie od rejestru gry, barwa dobrze 
utrzymuje się w tle.

246 Electric Lights Dimmed Przyciemnione, orkiestrowe 
tło harmoniczne

Wersja programu poprzedniego, z bardziej matowym brzmieniem 
filtrów i większą intensywnością efektu Chorus. Przeznaczona to 
tworzenia miękkiego i szerokiego tła dla innych instrumentów 
rock'owych.

247 Congress Hall Rockers Koncert rock'owy w sali 
kongresowej

Brzmienie instalacji instrumentów klawiszowych w dużej sali 
koncertowej. Scenę rock'ową pierwszych masowych imprez 
stanowiły bardzo często przestrzenie dużych teatrów lub 
obiektów miejskich. W Warszawie taką rolę spełniała i spełnia 
nadal Sala Kongresowa, goszcząc w przeszłości gwiazdy 
światowego formatu. W programie stworzyliśmy efekt pogłosowy 
typowy dla akustyki teatru.

248 Melotron Strings 
Amped

Klasyczne brzmienie 
smyczków z Melotronu

Melotron był instrumentem-protoplastą obecnych samplerów. 
Dźwięk odtwarzany był z zapętlonych taśm magnetycznych, na 
których uprzednio zarejestrowano pojedyncze tony 
autentycznych instrumentów akustycznych. Wykorzystywany był 
intensywnie w latach 60-tych i 70 tych w rocku progresywnym, 
kształtując ten gatunek. W naszym programie imitujemy 
Melotron'ową sekcję smyczków. Rolę taśmy przejęły próbki B-11X, 
przetworzone szeregiem filtrów, z symulacją wzmacniacza oraz 
bliskiej przestrzeni akustycznej, imitujące niuanse barwowe 
Melotronu.

249 We Want to Break Free Akordy z hard-rock intro Imitacja bardzo znanego brzmienia syntezatorowego ze wstępu 
do singlowej wersji przeboju znanego teledysku. Mimo tego, że 
Polacy nie posługiwali się dobrze językiem angielskim znakomicie 
wyczuwali przewrotność przekazu, choć prezentowany w klipie 
sprzęt domowy był zapewne obiektem westchnień niejednej 
gospodyni domowej.

250 Rock Anthem Hymn rock'owy Program oferuje barwę tła o wzniosłym charakterze, 
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przywodzącym na myśl patetyczne kompozycje zespołów 
symfonicznego rocka. Ten efekt uzyskaliśmy dzięki nałożeniu 
głosów w wyższych oktawach i stonowanemu efektowi Phaser. 
Wybrzmienie echa jest monofoniczne, przypominające efekt 
taśmowy typu "Space Echo".

251 I Shot the Soldat Klasyczne organy blues-
rocka

W krajach Układu Warszawskiego stacjonowały liczne jednostki 
wojskowe Armii Czerwonej. Żołnierze byli stałym elementem 
krajobrazu wielu polskich miasteczek, stając się często ofiarami 
kpin i docinków ze strony mieszkańców. Jednocześnie był to czas 
eksplozji muzyki blues-rockowej w krajach zachodnich. Pomimo 
izolacji kulturalnej słowa piosenek przenikały do codziennego 
języka niekiedy tworząc zabawne skojarzenia.

6.4.2.  Lead

Tytuł Podtytuł Opis
252 Mini Prototype on 

Springs
Prototyp Mini na sprężynach Rekonstrukcja brzmienia klasycznego syntezatora analogowego, z 

dodatkiem pogłosu imitującego „sprężynowe”, monofoniczne 
echo. Program jest dobrym punktem wyjścia do budowania 
własnych barw, gdyż posiada precyzyjnie zestrojone głosy sekcji 
Solo, przesunięte parami za pomocą regulatorów Tune. Rezultat 
przypomina złożenie dwóch generatorów syntezatora 
analogowego.

253 The Countdown Odliczanie Nasycone i masywne brzmienia syntezatora, wprost z epoki Hard-
Rock'a. Barwa wykorzystuje Harmonizer jako Octaver, co dodaje 
nieco gitarowej energii. Duża ilość modulacji i efektów 
przestrzennych zbliża barwę do estetyki Pop.

254 Early Stage Wczesny etap Imitacja zabytkowego syntezatora analogowego z pojedynczym 
przebiegiem napięciowym, który został wielokrotnie nałożony w 
interwałach oktawy. Program dobrze ukazuje charakterystykę 
barwową oryginalnych próbek B-11X, dających miękkość i 
śpiewną przenikliwość wykonywanych melodii. Zdecydowanie w 
estetyce zabytkowego rock'a lat 60-tych.

255 Blues Harmonica Blues'owa harmonijka Imitacja przesterowanego brzmienia harmonijki ustnej, uzyskana 
z podstawowej barwy stroikowej, przepuszczonej przez symulację 
wzmacniacza gitarowego (Fuzz). Wysoki poziom próbek Release 
symuluje przydźwięki towarzyszące grze na instrumencie. W 
zależności od potrzeb można włączyć efekt Vibrato, sprzężony 
programowo z kontrolerem Modulation, co pozwala kontrolować 
efekt w czasie rzeczywistym.

256 Highlander's Whistle Fujarka górala Wysoka barwa prowadząca, bazująca na organowych registrach 
sekcji Flute. Cechą charakterystyczną jest ich rozstrojenie, 
nadające delikatnie etniczny charakter. Całość umieszczona jest 
w głębokiej przestrzeni, bez wyraźnych, akustycznych granic.  

257 Ghost of Rock Opera Duch w Rockowej Operze Ciekawe brzmienie prowadzące, z głębokim, gęstym Vibrato. 
Przywodzi na myśl melodie z telewizyjnych „przerażaczy”, i jest 
nieco groteskowe. Odmienny, dużo agresywniejszy efekt można 
uzyskać naciskając przełącznik klawiaturowy C1. Barwa staje się 
wtedy mocno przesterowana, a zniekształcenia dominują nad 
podstawowym, wibrującym tonem. 

258 Fuzz On-board Pokładowy „fuzik” Imitacja charakterystyki barwowej tranzystorowego efektu Fuzz, 
umieszczonego bezpośrednio w obudowie analogowego 
syntezatora. Specyfika wynika z odmiennej granulacji 
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zniekształceń, którą uzyskaliśmy dzięki wstępnemu filtrowaniu. 
Program zdecydowanie w estetyce Vintage.

259 Early Modular 
Electronics

Wczesna elektronika 
modularna

Kolejny przykład „analogowego” brzmienia B-11X. 
Wykorzystaliśmy pojedynczy rejestr sekcji Solo jako generator, 
który następnie przechodzi przez filtr i efekt Fuzz, nasycające 
barwę składowymi harmonicznymi. Uzyskaliśmy 
charakterystyczną „prezencję” barwy w średnich tonach, która 
znakomicie współgra ze ścieżkami gitary elektrycznej. Zapewne z 
tej przyczyny syntezatory modularne znalazły szerokie 
zastosowanie w klasycznej muzyce rockowej. 

260 Dynamic Keyboard at 
Last!

Nareszcie klawiatura z 
dynamiką !

Masywne, rock'owe brzmienie syntezatora, z filtrem w prosty 
sposób reagującym na zmiany siły artykulacji. Reakcja nie jest 
bardzo precyzyjna, i przypomina wczesne konstrukcje 
wykorzystujące technologię dynamicznej klawiatury.

6.4.3.  Organ

Tytuł Podtytuł Opis
261 House of the Rising 

Sound
- W Polsce czasów socjalizmu, jedynym miejscem gdzie w sposób 

w miarę swobodny można było słuchać światowej muzyki, było 
zacisze własnego domu. Z trudem zdobywane nagrania były 
wielokrotnie odtwarzane na domowym sprzęcie, często własnej 
roboty. W tym programie udało nam się nawiązać brzmieniem do 
organów Hammonda ze słynnego przeboju.

262 Uptight Spięte Znana barwa organowa, niemal pozbawiona modulacji. Wysokie 
przesterowanie powoduje, że w trakcie gry pojawiają się 
dodatkowe, chrapliwe składowe harmoniczne, współbrzmiące 
równolegle z podstawowym tonem. Program brzmi ciekawie 
także w niskich oktawach, szczególnie przy wykonywaniu 
intensywnie pulsujących riff'ów organowych.

263 My Hand Made Amp Samodział Rynek krajów socjalistycznych cechowała niedostępność wielu, 
czasem najbardziej podstawowych artykułów. Polacy dzięki swojej 
twórczej inwencji, potrafili jednak radzić sobie z niedomaganiami 
codzienności. Wyjątkowo kreatywni okazywali się być w dziedzinie 
samodzielnego konstruowania czegokolwiek. W tym programie 
udało się nam zmodyfikować brzmienie organów tak, aby 
oddawało charakter brzmieniowy samodzielnie skonstruowanego 
wzmacniacza.

264 Eine Grosse Phase Wielka faza W tym programie, odpowiednie ukształtowanie modulacji dało 
nieoczekiwany efekt brzmieniowy. Moduł Phaser rozszerza 
brzmienie organów o wyraźne, długo wybrzmiewające Vibrato. 
Niemiecka nazwa programu jest ukłonem w kierunku twórców 
muzyki elektronicznej z Niemiec Wschodnich.

265 Can't get any more! Więcej nie wyciągnę! Barwa organowa ze specyficzną kombinacją przesterowania i 
filtracji. Zniekształcenia przypominają pracę wzmacniacza i 
głośnika na granicy ich możliwości. Wyraźnie słyszalne jest 
furkotanie efektu 'Fuzz” w szerokim zakresie częstotliwości. 
Program znakomicie pasuje do blues-rock'owych gitar, zarówno 
jako tło harmoniczne, jak i melodia tematu.

266 The Dark Side of the 
Socialism

Ciemna strona socjalizmu Jedną z wyjątkowych cech polskiego socjalizmu była dostępność 
zachodnich produkcji muzycznych, przecząca ekonomicznym 
realiom codziennego życia. Polscy emigranci mieszkający w 
Europie Zachodniej i USA przysyłali rodakom paczki z towarami, 
niedostępnymi po tej stronie Żelaznej Kurtyny. Oryginalne płyty 
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gramofonowe gościły w niejednym domu polskiego melomana. 
W tym programie nawiązujemy brzmieniem do kultowego 
albumu, który cieszył się w Polsce olbrzymią popularnością.

267 The Fire Ogień Replika bardzo znanej barwy organowej z przeboju rocka 
psychodelicznego z roku 1967. Oferuje brzmienie elektryczne bez 
charakterystycznej modulacji, wprowadzanej przez wirujący 
głośnik. Jest monofoniczna, z uwypuklonymi składowymi 
harmonicznymi w interwale kwinty, znakomicie nasycającymi 
grane akordy, szczególnie w trybie minorowym.

268 Oh My Lord! Olaboga! Potężna barwa organowa, rodem z koncertowej, rock'owej 
introdukcji. Efekt przesterowania wprowadza charakterystyczną, 
„drapiącą” granulację w szerokim paśmie, która modulowana jest 
przez powolne wirowanie głośnika. Prędkość obrotową można 
zmienić przesuwając przełącznik efektu Rotary Speaker w pozycję 
II (Fast).

269 Broken Soviet 
Transistors

Zepsute tranzystory 
produkcji radzieckiej

Proste organy elektryczne przypominające instrument z 
niewielkim głośnikiem. Cechą charakterystyczną są delikatne 
zniekształcenia barwy w postaci ciągłych przydźwięków, dobrze 
słyszalne przy grze pojedynczymi dźwiękami. Sprawiają one 
wrażenie obniżonej jakości pierwotnie dobrej barwy, co 
skojarzyło nam się z amatorską modyfikacją obwodu 
elektronicznego z użyciem kiepskich podzespołów.

6.4.4.  Piano

Tytuł Podtytuł Opis
270 Dirty Suitcase 1 Suitcase Piano w wersji 

rock'owej
Pierwszy z dwóch programów oferujących przesterowane 
brzmienie klasycznego, walizkowego fortepianu elektrycznego 
(tzw. Suitcase Piano). Instrumenty tego typu dostarczane były 
wraz z wzmacniaczem umieszczonym w podstawie klawiatury, 
który imitujemy za pomocą efektu wirtualnego wzmacniacza. 
Przesterowanie dotyczy głównie fazy ataku, i zanika stopniowo w 
wybrzmieniu.

271 Dirty Suitcase 2 Zmodyfikowane Suitcase 
Piano

Modyfikacja programu poprzedniego. W tej wersji barwa jest 
jaśniejsza i bardziej sztuczna, a efekt przesterowania rozciąga się 
na cały czas wybrzmienia. Program znakomicie pasuje do 
wykonywania zrytmizowanych akompaniamentów w starym, 
rock'owym stylu. 

272 Riff Maker 1 Budowniczy riffów 1 Syntetyczne pianino z dobrze zbalansowanym efektem 
przesterowania. Jest drapieżne, ale zachowuje czytelność 
zarówno przy gęstych rytmach jak i złożonych akordach. Program 
można z powodzeniem wykorzystać do budowania klawiszowych 
ostinato. Reaguje na siłę artykulacji nieznacznym rozjaśnieniem 
podstawowego tonu.

273 Riff Maker 2 Budowniczy riffów 2 Czysta wersja programu poprzedniego, w której przesterowanie 
zastąpiliśmy staroświecko brzmiącym filtrem. Całość 
umieszczona jest w niewielkiej przestrzeni akustycznej, 
przypominającej studio nagraniowe. Program jest znacznie mniej 
drapieżny od poprzedniego, ale oferują większą czytelność 
wykonywanych riffów.

274 Vibrating Soundboard Wibrująca płyta 
rezonansowa

Ciekawe zastosowanie efektu Chorus wobec podstawowego 
dźwięku syntetycznego pianina. Miękki i nieco zabawkowy atak 
wybrzmiewa z powolną wibracją. Efekt Chorus poszerza także 
przestrzeń stereofoniczną, przypominającą obudowę o 
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niewielkich rozmiarach. Program można wykorzystać jako 
kontrastujący, muzyczny kolor w kompozycjach psychodelicznego 
rock'a.

275 Muddy Zamulone Barwa z fortepianowym atakiem i organowym wybrzmieniem, 
wyraźnie zmiękczona i wycofana w drugi plan sceny 
stereofonicznej. Przypomina dźwięk wydobywający się z radia o 
niskiej jakości lub zza ścianki wygłuszającej. 

276 Plain Electric Piano 
Amped

Proste piano elektryczne ze 
wzmacniaczem

Nieskomplikowany ton syntezatora z fortepianową obwiednią, 
który został przepuszczony przez „czysty” wzmacniacz gitarowy. 
Dzięki temu, przesterowanie nie występuje przy niższej dynamice, 
a ujawnia się nieznacznie dopiero przy mocniejszej grze. Program 
posiada krótki i głuchy pogłos, przybliżający monofoniczny 
instrument w kierunku słuchacza.

277 Vintage Ballad Piano Zabytkowe piano z rock'owej 
ballady

Stonowane brzmienie syntezatora z niespokojnym, szybkim 
efektem Phaser. Rezultat jest przerysowany, i przypomina 
działanie Tremolo z dawnych konstrukcji organów elektrycznych. 
Całość brzmi nieco łagodniej w najwyższych oktawach, gdzie efekt 
Phaser nie jest tak dominujący.

278 Rockabilly Piano Amped Piano w stylu Rockabilly Jaśniejsze i bardziej krzykliwe ujęcie syntetycznego pianina, 
zniekształcone przesterowaniem wzmacniacza gitarowego. 
Program reaguje na siłę artykulacji rozjaśnieniem podstawowego 
tonu, przechodzącym w metaliczny przydźwięk w najwyższych 
oktawach.

6.4.5.  Mallet

Tytuł Podtytuł Opis
279 Dirty Percussion 

Registers
Przesterowane registry 
Percussion

W B-11X, podstawą tworzenia brzmień typu Mallet są registry 
sekcji Percussion, łączone w różnych kombinacjach i 
modyfikowane przez efekty. W tym programie prezentujemy 
charakterystyczne ustawienie organowe z efektem Rotary 
Speaker, oraz przesterowaniem dodającym rock'owej 
drapieżności.

280 Little Madness Małe szaleństwo Rozstrojona i zwariowana barwa organowa z przesuniętym w 
stroju atakiem. Program obejmuje także długo brzmiące głosy 
innych sekcji, i wymaga skróconej artykulacji dla podkreślenia 
perkusyjnego charakteru.

281 Electric Guitar Mutes Stłumione struny gitary 
elektrycznej

Ciekawe połączenie Harmonizer'a z głosami sekcji Percussion. 
Niskie, dodane składniki pobudzają efekt Fuzz, co wytwarza 
obwiednię dynamiki podobną do stłumionej struny gitary 
elektrycznej. Pomimo dużej rozległości oktawowej głosów 
Harmonizer'a, w najwyższych regionach klawiatury można grać 
akordy.

282 Vietcong Girl (KS) Dziewczyna z Vietcong'u Program w estetyce etnicznej, dalekowschodniej, 
wykorzystywanej niekiedy w tematach rock'owych lub pop-
rock'owych. W połączeniu z odpowiednią skalą muzyczną i 
melodią tworzy sugestywną całość. Za pomocą przełączników 
klawiaturowych C1 i D1 można wyłączać poszczególne głosy 
Harmonizer'a, przez co uzyskujemy kilka wariantów 
podstawowego tonu.

283 Tibetan Bells (KS) Dzwonki tybetańskie Eksperymentalne brzmienie etniczne, przypominające składowe 
harmoniczne wybrzmienia mosiężnych dzwonków. Odpowiednie 
dostrojone filtry wprowadzają specyficzny rezonans zależnie od 
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siły nacisku klawisza. Za pomocą przełączników klawiaturowych 
C1 i D1 możemy wyłączać głosy Harmonizer'a. Przełącznik C#1 
zmienia natomiast typ filtra.  

284 Dirty Idiophone Zabrudzony idiofon Idiofony to ogólna nazwa wszystkich instrumentów, w których 
dźwięk wynika z fizycznych własności wibrującego materiału z 
jakiego są zbudowane. W tym programie źródłem dźwięku jest 
głos sekcji Percussion, zabarwiony kilkoma efektami dla 
uzyskania bardziej naturalnego dźwięku, kojarzącego się z 
rzeczywistym przedmiotem. 

285 FM Xylophone Ksylofon w wersji FM Synteza barwy ksylofonu, wygenerowana z syntezatora typu FM. 
Dźwięk jest prosty i nieco „plastikowy”. W wybrzmieniu słychać 
delikatną modulację, podobną do wprowadzanej przez 
modulatory toru syntezy FM. Program można z powodzeniem 
wykorzystać jako, kontrastujący z rock'ową warstwą gitar, 
psychodeliczny element aranżacji.

286 Dull Marimba Nudna marimba Bardzo zmiękczona wersja środkowoamerykańskiej Marimby. 
Matowo brzmiący filtr zabrał wiele energii instrumentu, którego 
dźwięk wydobywa się teraz z drugiego planu sceny 
stereofonicznej. Podobnie jak program poprzedni, ten również 
kontrastuje z typowo rock'ową instrumentacją.

287 FM Carrier Moduł „nośnej” syntezatora 
FM

Kolejny program nawiązujący do charakterystyki barwowej 
syntezatora FM. W tym przypadku uzyskaliśmy specyficzne 
zniekształcenia, przypominające intermodulacje nakładanych 
przebiegów napięciowych. Barwa jest monofoniczna, a filtr 
nadaje jej charakter Retro.

6.4.6.  Bass

Tytuł Podtytuł Opis
288 Through a Bass Speaker Przez głośnik basowy Basowy dźwięk organów elektrycznych przepuszczony przez duży 

basowy głośnik. Zestrajając filtry i efekt Fuzz uzyskaliśmy 
charakterystyczne, nieco papierowe furkotanie, przypominające 
pracę stożka głośnikowego o dużej średnicy. Barwa jest dobrze i 
naturalnie zbalansowana w niskim regionie klawiatury pomimo 
braku Compressor'a.

289 Torn Fretboard Zdarty gryf Wyraźnie przesterowany bas organowy. Zniekształcenia są na tyle 
znaczące, że maskują organowy charakter podstawowego tonu. 
Natomiast dźwiękowy kolor przesterowania może kojarzyć się z 
rozdzieraniem cienkiego materiału, lub skrobaniem drewnianej 
powierzchni – stąd nazwa.

290 Burned out Speakers Przepalone głośniki Kolejny program wykorzystujący charakterystyczne furkotanie 
efektu Fuzz. W tym przypadku jest ono szczególnie uwypuklone, i 
dominuje nad organową podstawą. Łącząc Compressor z Rotary 
Speaker podkreśliliśmy głośnikowe zabarwienie, do momentu 
kojarzącego się z mechanicznym uszkodzeniem membrany.

291 Left Hand Alone Tylko lewa ręka Basowy rejestr klasycznych rock'owych organów z energetycznym 
przesterowaniem początkowego ataku. Program przywodzi na 
myśl koncertową instalację instrumentów klawiszowych. 
Wprowadziliśmy też nieznaczną zmianę barwy w reakcji na 
zwiększoną siłę artykulacji.

292 Both Left Hands Dwie lewe ręce Nazwa programu to znany polskie powiedzenie, określające 
osobę całkowicie pozbawioną zdolności manualnych, i 
nieskuteczną nawet w realizacji prostych prac. W odniesieniu do 
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bieżącego programu chodzi jednak o dosłowny efekt nałożenia 
dwóch instrumentów organowych. W ten sposób barwa zyskuje 
na energii i basowej głębokości. Jest pozbawiona pogłosu, ale 
dzięki efektowi Chorus wypełnia całą szerokość stereofoniczną.

293 Vintage Bass Synth Zabytkowy syntezator 
basowy

Barwa syntezatorowa ukazująca charakterystykę barwową 
oryginalnych próbek B-11X. Wysoki poziom próbek Release 
powoduje, że zarówno początek jak i koniec przebiegu 
napięciowego zakończone są odgłosem zwieranego obwodu 
elektrycznego. Osobom zapoznanym z brzmieniami starych 
syntezatorów może kojarzyć się to z prawdziwym analogowym 
instrumentem. Podstawowy generator został zreplikowany w 
oktawach, i obniżony przez efekt Harmonizer.

294 Finger Bass Overdrive Przesterowany bas grany 
palcami

Skojarzenia z grą palcami pochodzi od bardzo niskiego składnika, 
o częstotliwości bliskiej dolnemu krańcowi słyszalnego pasma. 
Składnik tego typu pojawia się często w momencie silnego 
szarpnięcie struny gitary basowej. W programie użyliśmy 
Harmonizer'a do wygenerowania bardzo niskiego dźwięku z 
podstawowego tonu, przez co użyteczne pasmo instrumentu 
przesunęło się w górę klawiatury.

295 Lower Manual Drive Jazda po dolnym manuale Kolejny program basowy wykorzystujący niskie registry 
organowe. W tym programie zastosowaliśmy bardzo typowe 
zestawienie: dwa głosy Flute, plus dwa głosy Percussion. Dla 
podkreślenia rock'owego charakteru wprowadziliśmy efekt Fuzz, 
stapiający się w jedno z efektem wirującego głośnika (Rotary 
Speaker). Barwa reaguje nieznacznie na zmianę siły artykulacji.

296 Modern Synth Bassline Całkiem nowoczesny 
syntezator basowy

Brzmienie basowe o zdecydowanie syntezatorowym charakterze. 
Podstawową modyfikacją jest tutaj „drewniany” kolor, 
wprowadzany przez symulację wirującego głośnika (Rotary 
Speaker), która dodaje nieco zabytkowego wydźwięku całości. 
Obwiednia dynamiki jest płaska i dobrze wyrównana w basowym 
regionie klawiatury.

6.4.7.  Stab

Tytuł Podtytuł Opis
297 Soft Buzz Stab Miękki bzyczek Program łączy brzmienie rock'owych syntezatorów i organów w 

jeden, spójny akcent. Łagodne bzyczenie, dominujące w 
środkowych rejestrach pochodzi od głosów sekcji Solo. Krótki 
dźwięk staccato kończy się kilkoma odbiciami echa, i znakomicie 
pasuje do podkreślania formy hard-rock'owych utworów.

298 Organ Hit 1 Organowe uderzenie 1 Agresywna i mocno filtrowana kombinacja rock'owych organów. 
Dzięki kilku nałożonym efektom program brzmi jak samodzielny 
ton dziwnego syntezatora. Siła artykulacji nieznaczenie rozjaśnia 
barwę w średnich tonach, a przestrzeń akustyczna jest dobrze 
wypełniona pomiędzy prawy i lewym kanałem.

299 Organ Hit 2 Organowe uderzenie 2 Modyfikacja barwy poprzedniej z całkowicie odmiennym 
ustawieniem filtra cyfrowego, podkreślającym techniczny, 
syntezatorowy charakter. Wyraźnie słyszalne jest zdwojenie 
podstawowego tonu w interwale kwinty, co przywodzi na myśl 
charakterystyczne, kwintowe riffy gitary elektrycznej. Programu 
można z powodzeniem użyć w towarzystwie gitarowych ścieżek, 
lub dla podkreślania formy utworu.

300 Solo Registers Hit 1 Akcent sekcji Solo 1 Wybijająca się z nagrania kombinacja głosów z jednej sekcji B-11X 
– sekcji Solo. Barwa wybitnie syntezatorowa, choć nawiązująca 
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raczej do klasycznych instrumentów analogowych, niż 
nowoczesnych konstrukcji w technologii cyfrowej. Posiada jedynie 
nieznaczną modulację, a prosty ton dobrze pasuje do rock'owej 
estetyki.

301 Solo Registers Hit 2 Akcent sekcji Solo 2 Modyfikacja barwy poprzedniej, z unowocześnieniem dzięki 
efektom przestrzennym. Brzmienie jest bardzo zwarte i 
nasycone, i można je wykorzystać także do krótkich linii 
melodycznych.

302 The General Generał Tworząc ten program postanowiliśmy posłużyć się skojarzeniem 
historycznym dla wyrażenia jego charakteru. 13 grudnia 1983 
roku władzę w komunistycznej Polsce przejęła Wojskowa Rada 
Ocalenia Narodowego której przewodniczył Generał. Ogłoszono 
Stan Wojenny który pozwolił wojskowym na stłumienie opozycji 
demokratycznej. Dla wielu Polaków był to czas próby wypełniony 
nieustannym poczuciem zagrożenia. Wielu historyków nazywa 
wprowadzenie Stanu Wojennego: "najdoskonalszym zamachem 
wojskowym w historii nowożytnej Europy”. Brzmienie naszego 
programu przywołuje nastrój tamtego wyjątkowego czasu.

303 303 Polish Fighter 
Squadron

Najsławniejszy polski 
dywizjon lotniczy w akcji

W trakcie prac na ustawieniami programu #303, jego numer 
skojarzył nam się z identyfikatorem najsławniejszego polskiego 
dywizjonu lotniczego, biorącego udział w Bitwie o Anglię. Ku 
naszemu zaskoczeniu, nawiązanie dźwiękowe także okazało się 
możliwe, i po kilku chwilach uzyskaliśmy archaiczny efekt 
nurkujących myśliwców z czasów Drugiej Wojny Światowej. 
Polifoniczne użycie tej barwy imituje walkę powietrzną dywizjonu 
lotniczego.

304 Organ Hit 3 (KS,VS) Organowe uderzenie 3 Kolejna kombinacja barw organowych, wykonująca cały akord, 
tym razem o bardziej zabytkowym charakterze. Program 
przypomina przekształcaną przez filtry próbkę z samplera, 
wyciętą z klasycznego rock'owego nagrania. Rozjaśnienie filtra 
sterowane jest siłą artykulacji. W wyjściowych ustawieniach, 
Harmonizer generuje dodatkowe głosy akordu majorowego, 
którego tryb można zmienić na minorowy za pomocą 
przełącznika klawiaturowego C1.

305 Organ Hit 4 (KS) Organowe uderzenie 4 Jaśniejsza i mniej filtrowana wersja programu poprzedniego. W 
tym programie reakcja na atak klawiatury została wyłączona. 
Zachowana została możliwość zmiany trybu akordu z 
majorowego na minorowy za pomocą przełącznika 
klawiaturowego C1.

6.4.8.  Noise

Tytuł Podtytuł Opis
306 Rotary Horn Failure Awaria obrotowego głośnika Pierwszy program z kategorii muzycznie użytecznych szumów i 

zniekształceń. Wykorzystaliśmy w nim zdudnienia wprowadzane 
przez wysoko ustawiony efekt Fuzz. W zależności od wysokości 
granego dźwięku mocne zniekształcenia zmieniają prędkość 
oscylacji. Rezultat kojarzy się z uszkodzonym wirującym 
przedmiotem – w tym przypadku z awarią kolumny głośnikowej.

307 Rotary Horn Winds Podmuchy w wirującym 
głośniku

Efekt specjalny oparty o brzmienie rock'owych organów 
elektrycznych. Całość barwy, łącznie z efektem Rotary Speaker, 
zdaje się przebijać przez głośny szum powietrza, szybko 
przepływającego przez kanał wentylacyjny lub szczelinę w 
obudowie urządzenia. Poziom szumu jest na tyle umiarkowany, 
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że programu można z powodzeniem wykorzystać w regularnych 
tłach harmonicznych, grając nieskomplikowane akordy.

308 Deconstruction of the 
System

Dekonstrukcja systemu Kombinacja kilku typów zniekształceń: pływającej wysokości tonu, 
drapieżnego przesterowania oraz pasożytniczych rezonansów. 
Całość barwy znajduje się na granicy muzycznej użyteczności – 
dźwięk jest rozstrojony i denerwujący, jakby pozbawiony kontroli. 
Tytułowy system, to system muzyczny, choć w przenośni można 
go odnieść do każdego innego, na przykład – rozpadającego się 
systemu politycznego.

309 Resistance Mismatch Niedopasowanie oporności Głębokie przesterowanie, które niemal zmieniło podstawowy ton 
w generator o prostokątnym przebiegu napięciowym. Przy grze 
melodycznej, dźwięk zbliżony jest do dźwięku elektrycznej gitary, 
natomiast gra akordowa wydobywa dodatkową drapieżność 
zniekształceń. Całość przypomina podłączenie do wejścia 
urządzenia sygnału o wiele silniejszego, niż urządzenie może 
przyjąć.

310 Upper Manual Mayhem Rozregulowanie górnego 
manuału

Rock'owa barwa organowa, przebijająca się przez nakładające się 
piski, szumy i przesterowania. Organowy charakter jest jeszcze 
słyszalny, choć w niższych oktawach staje się całkowicie przykryty 
przez dźwiękowe zabrudzenia. Program reaguje wyraźnie na 
zmiany siły artykulacji, co przy grze na żywo wprowadza 
dodatkowe, trudne do kontrolowania zmiany rezonansów. 

311 FM Carrier Torture Tortura toru FM Zniszczona barwa syntetycznego piano. W fazie ataku barwa jest 
czysta i czytelna, po czym przechodzi w pojedynczy, niezwykle 
irytujący rezonans, który trwa aż do zwolnienia klawisza. 
Przypomina to rezultat sprzężenia zwrotnego w torze sygnału. 
Program można wykorzystać jako efekt specjalny.

312 Shredded Bass Driver Rozerwany głośnik basowy Nisko brzmiące zniekształcenie ataku, z papierowym 
zabarwieniem przesterowania, kojarzącym się z materiałem 
dużego stożka głośnikowego. Dźwięk jest dobrze zbalansowany w 
szerokim zakresie klawiatury, i może być wykorzystany zarówno 
jako efekt specjalny, jak i specyficznie brzmiący bas. 

313 "Conversation 
Controlled"

„Rozmowa kontrolowana” Technicznie brzmiąca kombinacja syntezatora i organów, z 
uwypuklonymi odgłosami załączania i rozłączenia obwodu 
elektrycznego. Podstawowy ton płynnie zmienia wysokość w 
zakresie półtonu. Czasami zniekształcenia sumują się w 
pojedynczy, piskliwy dźwięk, pojawiający się nagle, i przerywający 
aktualne wybrzmienie. Ten efekt skojarzył nam się z wielokrotnie 
wyśmiewanym przez Polaków przerywaniem rozmów 
telefonicznych przez socjalistyczną, urzędową cenzurę. 

314 Fuzz Box Sustain Przedłużenie z Fuzz Box Mało szlachetne, specyficzne brzmienie przesterowania sygnału, 
przypominające tani, podłogowy efekt gitarowy. Granulacja 
zniekształceń brzmi nosowo i dosyć nieprzyjemnie, odmiennie od 
głębokiego i energetycznego przesterowania dobrej klasy 
wzmacniacza lampowego. Całość barwy jest przenikliwa, i dobrze 
przebija się przez gitarowe tło.

6.4.9.  Soundscape

Tytuł Podtytuł Opis
315 Warszawa Warszawa Replika tła użytego na jednym z nagrań gwiazdy rocka, 

inspirowanego stolicą Polski i polskim folklorem. Inspiracja 
artysty była rezultatem niespodziewanej wizyty w Warszawie, 
podczas powrotu przez Polskę z ZSRR. Pamiątką z tego krótkiego 
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pobytu stała się płyta z nagraniem zespołu folklorystycznego 
„Śląsk”, nabyta w księgarni na dawnym Placu Komuny Paryskiej 
(obecnie Plac Wilsona).  

316 Transistors instead of 
Pipes

Tranzystory zamiast 
organowych piszczałek

Brzmienie tranzystorowych organów w kościelnej przestrzeni 
akustycznej. W klasycznym rozumieniu, kombinacja taka jest 
bardzo niecodzienna. Natomiast, w wielu polskich obiektach 
sakralnych stała się normą, zapewne z przyczyn ekonomicznych. 
Pierwotnie zaprojektowane instalacje organów piszczałkowych 
zastępowano bardzo często instrumentami elektronicznymi 
produkcji NRD.

317 Big-Beat Mass Pierwsza msza big-bitowa Nieco rozrywkowe brzmienie organów elektrycznych, 
umieszczone w akustyce niewielkiej hali. Barwa w stylu Retro, z 
wyraźnym Vibrato, choć układ registrów nadaje całości kościelny 
charakter. Rezultat może kojarzyć się z muzyczną oprawą 
młodzieżowej Mszy Niedzielnej.

318 Soup for the Junkie Zupa dla biednych Impresja dźwiękowa bazująca na smutnej i zgaszonej barwie 
syntezatora. Dźwięk zawieszony jest w rozległej przestrzeni i 
odbija się długim echem. Program można wykorzystać jako tło 
harmoniczne, jak również jako samodzielną muzyczną przestrzeń.

319 Tube Amp and LFO Lampa i LFO Szlachetne i wyraźnie ocieplone brzmienie elektrycznych 
organów, w stylu lat 60-tych. Wyrównane średnie tony kojarzą się 
z dobrej jakości wzmacniaczem lampowym, co zostało 
dodatkowo podkreślone krótkim pogłosem, lokalizującym dźwięk 
wewnątrz studia nagraniowego. Podstawowy ton zawiera szybkie 
Vibrato.

320 Wind of the Renewal Wiatr odnowy Ilustracyjne tło, z wyraźnym, „powietrznym” brzmieniem filtrów. 
Całość przypomina podmuch wiatru lub szum kanału 
wentylacyjnego. Podstawowy ton wykorzystuje głosy sekcji Solo 
oraz Flute. Nazwa nawiązuje do znanego powiedzenia, 
oznaczającego długo oczekiwaną zmianę w życiu społeczno-
politycznym.

321 Just Like Pipes Prawie jak piszczałki Imitacja akustycznych właściwości piszczałki organowej z użyciem 
organów elektrycznych. Rozstrojenia, filtracje i Vibrato imitują 
złożone drgania oryginalnego instrumentu. Dla podkreślenia 
kościelnego charakteru wprowadziliśmy długi pogłos. Program 
reaguję na siłę artykulacji wzmacniając świszczące przydźwięki. 

322 Stalker - Futurystyczna barwa zabytkowego syntezatora, rodem z filmu 
science-fiction. Ujemne przestrojenie generatorów nadaje 
minorowy charakter podstawowej barwie, niezależnie od trybu 
wykonywanego akordu. Przestrzeń akustyczne jest również 
kosmiczna, i wybrzmiewa pojedynczym, monofonicznym echem.

323 Last Concert (4 Voices) Ostatni koncert Zgaszona barwa całego zestawu instrumentów klawiszowych, w  
akustycznej przestrzeni stadionu lub sceny koncertowej na 
wolnym powietrzu. Składniki syntezatorowe i organowe stapiają 
się ze sobą w jednolitą całość. Program można z powodzeniem 
wykorzystać jako samodzielną scenę muzyczną w  utworze.
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6.5.  Grunge & Metal

6.5.1.  Pad

Tytuł Podtytuł Opis
324 Burned-out Speakers Przepalone głośniki Dźwięk wielowarstwowego tła harmonicznego, zniekształcony w 

sposób przypominający pracę przepalonych cewek głośnikowych. 
Efekt osiągnęliśmy poprzez odpowiednie dostrojenie filtrów do 
charakterystycznej koloracji, wprowadzanej przez uszkodzony 
stożek głośnikowy. Poziom zabrudzenia dźwięku jest na tyle 
umiarkowany, że pozwala na grę akordami.

325 The Bourdon Jednogłosowa podstawa 
utworu

Pierwotnie, terminem Bourdon określano najniższą piszczałkę w 
zestawie organów kościelnych. Termin funkcjonuje obecnie w 
szerokim znaczeniu, określając statyczną nutę w niskich 
rejestrach, na której opiera się całość konstrukcji harmonicznej i 
melodycznej. W tym programie rolę Bourdon'u spełnia niski 
warkot efektu Fuzz. Dobrze nadaje się do uzupełnienia ciężkiego 
brzmienia gitarowego o niższe alikwoty.

326 The Electrician Elektryk Łagodniejsza, ale bardziej przenikliwa barwa tła harmonicznego 
dla produkcji w ciężkim brzmieniu. Natarczywy ton modulacji 
przypomina jednostajną pracę urządzenia elektrycznego w pustej 
przestrzeni stoczni. Użycie akordu znacznie zwiększa poziom 
zniekształceń harmonicznych. Siła ataku klawisza steruje 
częstotliwością rezonansową filtrów.

327 XI Plenum (KS) Jedenaste Plenum Program daje duże możliwości zmieniania zabrudzonej barwy na 
żywo. Do dyspozycji jest przełącznik klawiaturowy C1, który 
zmienia typ filtracji użytej na wszystkich głosach. Przełącznik 
można włączać rytmicznie, budując specyficznie filtrowane frazy. 
Program reaguje także na siłę nacisku klawisza, a kombinacja 
obydwu modulacji pozwala uzyskiwać szereg pośrednich 
brzmień.  

328 Strike (KS) Strajk Zabrudzone brzmienie tła harmonicznego, w którym 
przesterowanie przechodzi w niepokojący warkot. Przełącznik 
klawiaturowy C1 włącza dodatkowy filtr, wprowadzając 
natarczywy świst w wyższych częstotliwościach.

329 Demilitarization (KS) Demilitaryzacja Głębsze i skonturowane brzmienie syntezatora, w którym 
przełączniki klawiaturowe C1, D1 wprowadzają całkowitą 
destrukcję podstawowego tonu. W poszczególnych 
kombinacjach, dźwięk przypomina rozrywanie metalowej blachy, 
jazgot trącego metalu, czy też podziemną eksplozję. Jest bardzo 
agresywny, i może posłużyć jako efekt specjalny o „wojskowym” 
charakterze.

330 Throat Infection Zapalenie gardła Ton syntezatora z wokalnym Vibrato, zmatowiony i zniekształcony 
efektem Fuzz. Program brzmi ciekawie przy oszczędnych, dwu-
dźwiękowych interwałach. W pełnych akordach, poziom 
zabrudzeń maskuje podstawowy dźwięk generatora.

331 Displeased Crowds (VS) Niezadowolone tłumy Bardzo przestrzenna, „stadionowa” barwa elektrycznych 
organów. Przypomina dźwięk wydobywający się z instalacji  
nagłośnieniowej o olbrzymiej mocy, stojącej przed 
zgromadzonym tłumem. Efekt Fuzz wprowadza przesterowanie, 
którego barwę można zmieniać grając na klawiaturze z inną siłą. 
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332 Grainy Sawtooth Gruboziarnista „piła” Symulacja zniekształceń pojedynczego generatora, 
wytwarzającego piło-kształtny przebieg napięciowy. Poziom 
zniekształceń jest tak dobrany, że pozwala usłyszeć pierwotny 
charakter przebiegu pod warstwą przesterowania. Można z 
powodzeniem wykonywać rozległe akordy, bez utraty czytelności.

6.5.2.  Lead

Tytuł Podtytuł Opis
333 Leading 5ths Kwinty przewodnie Podstawowe brzmienie prowadzące, na bazie syntezatora. 

Składniki zostały zdwojone w interwale kwinty, na wzór ciężkiego 
brzmienia Metal'owych gitar. Brzmienie jest wyrównane 
dynamicznie dzięki użyciu Compressor'a, i dobrze przebija się 
przez gęstą warstwę gitarowego tła.

334 Low-Mid Lead - Stylowe, Metal'owe brzmienie przesterowania, sięgające do 
niskich częstotliwości. Barwa sprawia wrażenie bardzo masywnej, 
a zniekształcenie stara się rozerwać ją z dużą energią. Program 
można wykorzystać do wykonywania głównych tematów, choć 
równie ciekawie brzmi w niższych regionach klawiatury. 
Pojedyncze dźwięki z tego zakresu można wykorzystać dla 
dodatkowego wypełnienia gitarowych riffów.

335 Grainy Auto-Wah Ziarniste Auto-Wah Program przypomina barwę gitarowej „kaczki”, czyli pedału filtra 
o regulowanej częstotliwości rezonansu. Modulacja barwy jest w 
tym przypadku automatyczna i pochodzi z efektu Phaser. 
Prędkość zmian Auto-Wah można dopasować do potrzeb 
przestawiając regulator Speed.

336 Orleeck Mutes Orlik na uwięzi Gitarowa barwa prowadząca, ze staromodnym efektem 
Distortion. Przy grze staccato, odpowiadającej trąceniu 
stłumionej struny gitary, dźwięk kończy się krótkim, 
zniekształconym wybrzmieniem. Tytułowy Orlik to nazwa niezbyt 
wysokiej jakości gitary elektrycznej, produkowanej w Polsce przez 
państwowe przedsiębiorstwo lutnicze. 

337 Worker's Song Pieśń robotnika Wokalne zestrojenie registrów organowych z sekcji Flute. 
Rozstrojenie najwyższych składników jest wyraźnie słyszalne na 
tle niskiej, matowej podstawy. Dźwięk jest w miarę czysty przy 
pojedynczej linii melodycznej, przy grze akordowej 
przesterowanie staje się wyraźniejsze.

338 Do What They Told You! Rób co ci mówią! Wybitnie gitarowe brzmienie prowadzące. Dźwięk jest bardzo 
otwarty i bezpośredni, i dobrze przebija się przez gitarowe tło. 
Program brzmi bardzo wyraziście w okolicach klawisza C2, gdzie 
balans tonalny jest najbardziej wyrównany.

339 Big Brother Gets Angry Wielki Brat jest zły Przesterowana barwa prowadząca, z syntezatorowym 
ustawieniem filtracji, reagująca na zmiany artykulacyjne 
rozjaśnieniem wysokich tonów. Zakres zmian obejmuje pasmo 
wokalne, i przy umiejętnym wykorzystaniu przypomina fonemy 
mowy. Program posiada też wysoki poziom stereofonicznego 
echa, wybrzmiewającego kilka sekund po zwolnieniu klawisza.

340 Don't Scream! Nie krzycz! Typowy efekt „screaming distortion”, czyli krzykliwego 
przesterowania z wokalnym Vibrato. Dźwięk często spotykany w 
gitarowych solówkach. Wysoki poziom próbek Release imituje 
odgłosy struny ocierającej się o próg podczas jej zwalniania. 
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Całości towarzyszy czytelne, stereofoniczne echo.

341 Lead Guitar Solo (KS) Solo gitary prowadzącej Ciężkie brzmienie gitary elektrycznej, rozwinięte o możliwości 
modyfikacji barwy przesterowania za pomocą przełączników 
klawiaturowych. Klawisze C1 i C#1 wprowadzają dodatkową 
filtrację, która zmienia barwę podobnie do zmiany konfiguracji 
przystawek w prawdziwym instrumencie. Daje to duże możliwości 
kształtowania dźwięku w trakcie gry, łącznie z imitowaniem 
techniki „tapping'u” za pomocą rytmicznych naciśnięć klawiszy 
sterujących. 

6.5.3.  Organ

Tytuł Podtytuł Opis
342 Oliva Organs via Stilon 

C60
Organy oliwskie na taśmie 
magnetofonowej

Zaszumione i lekko przesterowane brzmienie kościelnych 
organów. Program można z powodzeniem wykorzystać w 
utworach metalowych o „gotyckiej” stylistyce. Nazwa nawiązuje 
do znanych, zabytkowych organów piszczałkowych z 
osiemnastego wieku, znajdujących się we wnętrzach Gdańskiej 
Katedry.

343 In the Crypt W krypcie Odmienne od poprzedniego, „gotyckie” brzmienie organów 
elektrycznych. Podstawowy ton obejmuje efekt wirującego 
głośnika (Rotary Speaker). Zamknięta przestrzeń akustyczna i 
surowo brzmiący filtr przypominają betonowe wnętrze podziemi 
lub krypty. 

344 Crunchy Rotator Chrupiący głośniczek Organy elektryczne w bliskiej przestrzeni, ze specyficznym 
zabarwieniem przesterowania, określanym terminem „crunch”. 
Efekt wirującego głośnika został w tym programie uzyskany przez 
odpowiednie dostrojenie regulatorów Phaser, z pominięciem 
efektu Rotary Speaker. W rezultacie barwa jest mniej „drewniana” 
a specyfika przesterowania bardziej uwypuklona.

345 Screaming Register Wrzeszczący register Typowa barwa organów elektrycznych, z krzykliwym 
przesterowaniem lampowego wzmacniacza. Odpowiednio 
dostrojony filtr wydobywa gardłowy rezonans z pojedynczego 
registru sekcji Flute. Stylowy efekt można uzyskać prowadząc 
melodię w dwóch głosach, z których jeden jest przytrzymany 
przez dłuższy czas.

346 Suspended Punishment Kara w zawieszeniu Rock'owa barwa organów, z ciemnym brzmieniem efektu Fuzz. 
Zniekształcenia przypominają niski, podskórny warkot, dobrze 
słyszalny w najniższych oktawach. Program reaguje na siłę 
artykulacji, która przesuwa częstotliwość rezonansową filtra w 
kierunku wysokich tonów. 

347 Underground Chapel Podziemna kaplica Kolejne brzmienie „gotyckich” organów o kościelnym charakterze. 
Przestrzeń akustyczna przypomina dźwięk wydobywający się z 
jaskini lub schowanej pod ziemią, kamiennej sali. Program można 
z powodzeniem wykorzystać także jako samodzielny muzyczny 
kolor we wstępie do utworu, lub w ścieżce filmowej.

348 Velocity Filter Plugded Filtr aktywny włączony Połączenie regularnej barwy organowej z zewnętrznym efektem 
typu Velocity Follower. Efekt tego typu śledzi zmiany poziomu 
sygnału wejściowego, i na jego podstawie generuje sygnał 
kontrolny – w tym przypadku kontrolowane jest otwarcie filtra 
cyfrowego. Organy elektryczne standardowo nie są wyposażone 
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w moduły o podobnej konstrukcji, zarezerwowane raczej dla 
syntezatorów.

349 High Q Pedals (KS) Pedał z wysokim 
rezonansem

Rejestr pedałowy organów elektrycznych, z załączanym filtrem o 
wysokim poziomie rezonansu. Barwa basowa jest wyrównana 
dynamicznie, i może z powodzeniem zastąpić gitarę. Załączanie 
filtra odbywa się za pomocą przełącznika klawiaturowego C1. Filtr 
jest niestabilny, i pozostaje w stanie wzbudzenia nawet po 
zwolnieniu podstawowego tonu, do czasu zwolnienia klawisza 
sterującego.

350 Stainless Tonewheels Nierdzewne kółka generatora Efekt specjalny na bazie dźwięku organów elektrycznych. 
Podstawowa barwa registrów uzyskała metaliczne, surowe 
brzmienie, ledwie przypominające miękki ton typowych organów. 
Program reaguje na siłę artykulacji, przesuwając częstotliwość 
metalicznego rezonansu w kierunku wyższych tonów. 

6.5.4.  Piano

Tytuł Podtytuł Opis
351 Low Range Gurgle Niski gulgot Masywne brzmienie elektrycznego piano, rozbudowane w 

kierunku niskich tonów. Każdemu dźwiękowi towarzyszy dużo 
głębszy i nieco przesterowany składnik w niskim paśmie.

352 Over-compressed Przekompresowane Przesterowana barwa elektrycznego piano, która została 
przygłuszona przez zbyt wysokie ustawienie Compressor'a. W 
rezultacie większa głośność powoduje dynamiczne wycofanie 
całości, ujmujące energii wykonywanym frazom. Działanie 
Compressor'a słychać wyraźnie w fazie wybrzmienia, w której 
głośność podnosi się stopniowo.

353 Fried Hammers Usmażone młotki Elektryczne piano przesterowane w specyficzny, „skwierczący” 
sposób. Drobna granulacja zniekształceń skoncentrowana jest w 
wyższych tonach, i pozostawia barwę czytelną zarówno w 
prowadzeniu melodii, jak i akordach. Przestrzeń akustyczna jest 
bardzo bliska i jasna.

354 16 Valves 16 Lamp W tym programie uwypukliliśmy charakterystyczne zabarwienie 
dźwięku, wprowadzane przez efekt Fuzz. Symulacja wzmacniacza 
lampowego uwypukla niektóre częstotliwości kosztem innych, co 
decyduje o specyfice brzmienia. W naszym ustawieniach 
dostroiliśmy filtry tak, aby dodatkowo wzmacniały pasma 
charakterystyczne, dzięki czemu „lampowy” efekt został wyraźnie 
przerysowany.

355 Compressed and Noisy Skompresowane i 
zaszumione

Syntetyczne piano ukryte za warstwą szumu, i spłaszczone 
dynamicznie. Przypomina dźwięk średniej jakości głośnika 
umieszczonego bezpośrednio przed twarzą słuchacza. 
Podstawowy ton zawiera dodatkowe, niskie i wysokie składniki 
wprowadzone przez Harmonizer, i z tego powodu polifonia jest 
ograniczona do kilku dźwięków.

356 Garage Sale Treasure Skarb z wyprzedaży 
garażowej

Przesterowany dźwięk elektrycznego piano, umieszczony w 
niewielkiej, głuchej przestrzeni akustycznej, przypominającej 
garaż lub piwnicę. Barwa instrumentu jest dosyć jasna i czytelna, 
z wyraźnymi składowymi w wysokich tonach. Całość skojarzyła 
nam się z wartościowym instrumentem, znalezionym 
przypadkiem na straganie ze starociami.
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357 Feedback in the 
Suitacase

Sprzężenie w walizce Zniekształcona barwa Suitcase Piano – przenośnego pianina 
elektrycznego ze wzmacniaczem. Przy dłuższym przytrzymaniu 
dźwięku pojawia się pojedynczy rezonans, tak jakby układ 
elektryczny wszedł w sprzężenie zwrotne. Efekt trwa do 
zakończenia oryginalnych próbek B-11X, po czym raptownie 
zanika. 

358 Dry Crunch Fifths (KS) Suche i kruche kwinty Kruche brzmienie przesterowania podstawowego tonu, w którym 
wprowadzono dodatkowy składnik w interwale kwinty. Dodaje on 
rock'owej drapieżności, a wyłączyć go można za pomocą 
przełącznika klawiaturowego C1. Zdublowanie dźwięku 
podstawowego w oktawie można również wyłączyć, używając 
przełącznika C#1.

359 Fine Saturation Precyzyjne nasycenie Imitacja efektu saturacji, objawiającego się wzbogaceniem 
składowych harmonicznych i nieznacznym przesterowaniem. 
Wybrzmienie syntetycznego pianina jest łagodne, jedynie atak 
został delikatnie zniekształcony przez efekt wirtualnego 
wzmacniacza. Efekt stereofoniczny skupiony jest w centrum 
sceny.

6.5.5.  Mallet

Tytuł Podtytuł Opis
360 Thick Acryl Gruby akryl Przesterowane wybrzmienie masywnej sztabki. Barwa ataku jest 

nieco plastikowa, bez charakterystycznego dla wibrafonu, 
metalicznego rozjaśnienia. Dźwięk gaśnie szybko w 
przytłumionym rezonansie.

361 Feedback Vibes (KS) Sprzężony wibrafon Metaliczne brzmienie o perkusyjnej obwiedni, przepuszczone 
przez silnie przesterowany wzmacniacz gitarowy. Poziom 
zniekształceń przykrywa całkowicie charakter oryginalnej barwy, i 
przypomina raczej akcent gitary. Przełączniki klawiaturowe C1, 
C#1, D1, D#1 dokonują dzieła zniszczenia, włączając bardzo 
agresywnie ustawione filtry.

362 Worn-out Hammers Zdarte młotki Zniekształcona efektem Fuzz barwa, przypominająca Marimbę. 
Drewniane wybrzmienie jest zgłuszone i zabrudzone 
przesterowaniem, które pojawia się w fazie ataku i pozostaje w 
wybrzmieniu. Program brzmi najlepiej w wysokich oktawach.

363 Auto-Wah Kicks Kopnięcia z Auto-Wah Przerysowany efekt Auto-Wah podłączony do przesterowanej 
barwy wibrafonu. Modulacja jest rytmiczna, a jej prędkość można 
dostrajać pokrętłem Speed efektu Phaser. Program daje tytułowe 
kopnięcie przy grze akordami, uwypuklającej agresywne 
przesterowanie ataku.

364 Pick Bass Mutes Przytłumiona gra kostką Basowy program z perkusyjnym atakiem, przypominającym grę 
kostką na gitarze basowej. Przesterowanie ataku jest 
umiarkowane, i nie dominuje na basowych charakterem. Całość 
umieszczona jest w niewielkim, jasnym pomieszczeniu.

365 Devotional Bells Dzwonki modlitewne Syntetyczna barwa z brudnymi alikwotami dzwonków, rodem z 
czarnej mszy. Program intensywnie reaguje na siłę nacisku 
klawisza, i przesuwa metaliczne rezonanse w różne miejsca 
pasma częstotliwości. Dłuższe przytrzymanie klawisza wydobywa 
samoczynne wzbudzenie filtra cyfrowego, które trwa aż do 
zwolnienia klawisza.
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366 Heavy Metal Ciężki Metal Złożenie dwóch głosów sekcji Percussion, z piskliwym, 
metalicznym rezonansem filtrów. Początkowy atak, 
przypominający wibrafon lub marimbę, przechodzi w pojedyncze 
i agresywne wzbudzenie. Efekt pojawia się szybko przy 
naciśnięciu więcej niż jednego klawisza. Program można z 
powodzeniem wykorzystać jako efekt specjalny.

367 Digitized Lamellophone Spróbkowany lamellofon Lamellofony to grupa instrumentów, skonstruowanych z 
pojedynczych, metalowych blaszek, przymocowanych do 
rezonującej obudowy, trącanych palcami na wolnym końcu. W 
tym programie stworzyliśmy futurystyczny lamellofon, 
wybrzmiewający wibrującym tonem, któremu towarzyszy 
przeciągły, cyfrowy pisk.

368 Gutterphone Rynnofon Eksperymentalny instrument perkusyjny, przypominający 
uderzenia w ocynkowaną blachę. Charakterystyczne, wysokie 
składowe harmoniczne zostały wprowadzone przez Harmonizer. 
Program z gatunku efektów specjalnych.

6.5.6.  Bass

Tytuł Podtytuł Opis
369 Hi-power Drill Wiertarka przemysłowa Energetyczny bas, z modulacją przypominającą wibracje silnika 

elektrycznego o dużej mocy. Wibracje przebijają się przez gęste 
przesterowania, i wzbudzają drapieżne zabrudzenia 
podstawowego tonu. Obwiednia dynamiki jest prosta, bez 
wyraźnego ataku, ani zanikającego stopniowo wybrzmienia.

370 Soft Punch Miękkie uderzenie Zmatowione brzmienie basu, z dużą ilością miękkich 
zniekształceń. Początkowy atak, uwypuklony przez Compressor, 
nie jest zbyt agresywny, i umiarkowanie podkreśla rytmiczność 
granych fraz. Dźwięk rozłożony jest równomiernie w szerokości 
stereofonicznej z użyciem efektu Chorus.

371 Mono and Crunchy Kruchy i monofoniczny Specyficzne brzmienie przesterowania, określane terminem 
„crunch”, zastosowane do stojącego tonu syntetycznego basu. 
Dźwięk posiada uwypuklony atak, ale nie zmienia się w trakcie 
wybrzmienia – nie jest modulowany w paśmie ani dynamice. 
Umieszczony jest w samym centrum sceny stereofonicznej, bez 
pogłosu ani echa.

372 Tapping Rusty Brass 
(KS,VS)

Uderzając zardzewiały 
mosiądz

Szerokie brzmienie syntezatorowe na bazie syntetycznej sekcji 
dętej, z wieloma efektami przestrzennymi. Tytułowy efekt 
„tapping'u” można uzyskać za pomocą pięciu przełączników 
klawiaturowych (C1 – F1), włączających filtr cyfrowy w torach 
poszczególnych głosów sekcji Solo. Każdy z przełączników 
wprowadza nieco inną barwę, która dodatkowo reaguje na siłę 
artykulacji. Silna artykulacja przesuwa częstotliwość rezonansową 
filtra, która staje się słyszalna po naciśnięciu przełącznika.

373 Overlaping Legatos Nakładające się legato Bardzo ciekawa barwa basowa, z charakterystyczną reakcją na 
nakładające się dźwięki podczas gry legato. Jeśli w trakcie 
wykonania kolejne nuty linii basu zajdą na siebie, efekt Fuzz 
zostanie wzbudzony w wyraźnym zdudnieniu, które jest 
nieobecne przy normalnej, selektywnej grze. Zniekształcenie jest 
bardzo specyficzne, choć trudne do powtarzalnego wykorzystania 
w grze na żywo. Natomiast, przy programowaniu w sekwencerze 
efekt można precyzyjnie dostroić.  
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374 Schabovy Schabowy Zwarty i wyrównany instrument basowy o uniwersalnym 
zastosowaniu. Tak uniwersalnym, jak tradycyjny dla polskiej 
kuchni, tytułowy Kotlet Schabowy.

375 The Butcher Rzeźnik Niski bas z miękkim zabrudzeniem, o stylowym, grunge'owym 
zabarwieniu. Poziom przesterowania znacząco wzrasta przy grze 
oktawami, a nawet kwintami, choć w tym drugim przypadku 
czytelność nut znacznie się zmniejsza.

 376 Sulinovo Sulinowo Czytelne brzmienie basu, z przesterowaniem przypominającym 
mechaniczny warkot. Barwa nie posiada pogłosu, choć efekt 
Chorus równomiernie wypełnia całą szerokość sceny 
stereofonicznej. 

377 Standing Waves of 
Anger

Nieustająca fala złości Basowy efekt specjalny. Specyficzne ustawienie efektu Phaser, 
wprowadza modulację podobną do formantu „u-a” ludzkiej 
mowy. Ton podstawowy jest nosowy, niespokojny i natarczywy. 
Ciekawy efekt „gniewnego komentarza” można uzyskać 
wprowadzając do statycznej podstawy chwilowe współbrzmienia 
w dwudźwiękach, w odległości oktawy i septymy.

6.5.7.  Stab

Tytuł Podtytuł Opis
378 Semitone Carburetor Tłumik półtonowy Specyficzny akcent muzyczny w metalowym wydaniu – imitacja 

głuchego rezonansu samochodowego tłumika. Ton podstawowy 
również przypomina pracę urządzenia mechanicznego, cyklicznie 
zmienia wysokość w zakresie półtonu.

379 Metalic Delay Taps Metaliczne odbicia echa Metalicznie przesterowany, organowy akcent, który odbija się 
wyraźnym metalicznym echem. Kolejne odbicia wracają do 
słuchacza jakby wzmocnione, z różnych stron sceny 
stereofonicznej. Do wzbudzenia echa wystarczy krótkie uderzenia 
staccato. Program w zdecydowanie grunge'owej stylistyce.

380 Ionic Blast (KS) Rozbłysk jonowy Szeroki i przestrzenny akcent, osadzony w zabrudzonej, 
nierzeczywistej przestrzeni. Całą gamę barw pokrewnych można 
uzyskać stosując przełączniki klawiaturowe C1 i C#1, które  
włączają filtr z wyraźnym rezonansem. Częstotliwość 
rezonansowa jest sterowana siłą artykulacji, i przesuwa się w 
stronę wyższych tonów wraz ze wzrostem siły. Program 
znakomicie pasuje do aranżowania rytmicznie filtrowanych fraz.

381 G. Son Dżi..son Monofoniczny akcent przypominający grę kwintami na 
najniższych strunach standardowej gitary elektrycznej.

382 Alcohol Kills Alkohol zabija Przenikliwy akcent muzyczny, na bazie dźwięku elektrycznych 
organów. Poszczególne registry zostały skrajnie rozstrojone, a 
dźwięk zmienia zabarwienie w rytm wirowania wirtualnego 
głośnika (Rotary Speaker). Krótkie i szklane wybrzmienie filtrów 
uzupełnia nieostry i nieco pijany wydźwięk całości.

383 Irritation Podrażnienie Specyficzne dostrojenie efektu Fuzz, przesterowującego najniższe 
głosy sekcji Solo i Flute. Brzmienie zniekształceń jest drażniące i 
niemal niezmienne w czasie, co dodatkowo irytuje słuchacza. 
Podobnie jak w innych programach w tej kategorii, można 
modyfikować jasność zniekształceń za pomocą siły artykulacji.

384 Stone Hit Cios kamieniem Efekt specjalny przypominający odgłos we wnętrzu kamiennej sali 
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lub betonowego silosa. Przytrzymując klawisz dłużej, 
wydobywamy cykliczne modulacje efektu Phaser, o bardziej 
technicznym wydźwięku. Program reaguje intensywnie na siłę 
artykulacji otwierając filtr w kierunku wysokich tonów.

385 Nihilistic Stroke Napad nihilizmu Inna wersja elektrycznej gitary, uzyskana z pojedynczego 
generatora sekcji solo oraz dodatkowych głosów Harmonizer'a. W 
tym przypadku barwa jest jaśniejsza i bardziej destrukcyjna. 
Początkowy akcent dobrze wtapia się w krótkie, monofoniczne 
echo.

386 Psychodelic Psychodeliczna Zbiór głuchych rezonansów, świszczących przydźwięków i szumu. 
Kombinacja o wybitnie psychodelicznym charakterze, dobrze 
pasująca do utworów w tej estetyce. Przestrzeń jest 
monofoniczna, co dodatkowo wzmacnia wrażenie emocjonalnego 
ściśnięcia. Program jest bardzo czuły na zmiany siły gry, co można 
samodzielnie zredukować za pomocą regulatora Velocity Sense 
sekcji Filter Matrix.

 

6.5.8.  Noise

Tytuł Podtytuł Opis
387 Chrome Mine Drills Wiercenia w kopalni chromu Pierwszy z kategorii Metal'owych szumów, przypominający 

intensywne wiercenie w twardym materiale. Podstawowy ton 
ledwo przebija się przez warstwę wysokiego warkotu, i piskliwego 
odgłosu tarcia. Praktycznie w całym zakresie klawiatury efekt 
brzmi ciekawie.

388 Concrete Grinder (KS) Maszyna do mielenia betonu Agresywny i zniszczony dźwięk, z kilkoma nakładającymi się 
modulacjami, które zmieniają barwę zniekształceń w 
kilkusekundowych cyklach. Ale prawdziwy odgłos destrukcji 
można uzyskać włączając cały zestaw przełączników 
klawiaturowych. Jest ich aż sześć (C1 – F1),  i każdy wprowadza 
nieco odmienne zniekształcenie. Przełączniki można łączyć ze 
sobą stopniując efekt.

389 Titanium Lathe (KS) Tytanowa szlifierka Muzyczny zgiełk przypominający halę maszyn, z dominującym 
piskiem szlifowania twardej powierzchni. W tym programie 
również można równolegle użyć kilku przełączników 
klawiaturowych, modyfikujących odgłos trących o siebie 
materiałów. Dodatkowo, wszystkie generatory przestrajane są 
powolnym efektem Vibrato, przypominającym przemysłową 
syrenę sygnalizacyjną. Do wykorzystania jako efekt specjalny.

390 Roaring Bourdon Ryczący Bourdon Kombinacja przesterowanych syntezatorów, których barwa 
zmienia się cyklicznie dzięki efektowi Phaser. Dostrojenie 
regulatorów sprawia, że w trakcie dłuższego wybrzmienia, Phaser 
przechodzi w specyficzne, wokalne rozjaśnienie, przypominające 
gardłową głoskę „a”. Podstawowy ton generatorów brzmi dosyć 
natarczywie i mechanicznie.

391 In the Shipyard W stoczni Ciekawe połączenie metalicznych filtrów i echa, przypominające 
obróbkę metalu gdzieś w głębi okrętowego doku. Skojarzenie 
pochodzi zapewne od charakterystycznych odbić echa, 
powtarzającego mechanicznie brzmiący ton podstawowy. 
Program jest bardzo czuły na zmiany siły artykulacji, i przechodzi 
w jednostajny, wysoki pisk przy wysokich dynamikach.
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392 The Airport Lotnisko Kombinacja zmian wysokości tonu wprowadzanych przez dwa 
efekty: Vibrato i Chorus. Suma modulacji kojarzy się z 
rozpędzaniem i zwalnianiem silnika lotniczego. Całość 
umieszczona jest w szerokiej przestrzeni akustycznej, z dużą 
ilością krótkich odbić, które wzmacniają „lotniskowy” efekt.

393 First Steps on Piano Pierwsze kroki na fortepianie Zniekształcona barwa syntetycznego pianina, którego 
wybrzmienie przechodzi w pojedyncze piski i trzaski, w zależności 
od pozycji na klawiaturze i dynamiki gry. Przesterowanie jest 
dosyć agresywne i natarczywe, natomiast przestrzeń akustyczna 
przypomina dźwięk dobywający się bezpośrednio zza cienkiej 
ściany.

394 Amps in the 
Startosphere

Wzmacniacze w stratosferze Brzmienie gitarowych wzmacniaczy dobiegające z daleka, i 
odbijające się w kolejnych echach. Wykonując akordy w układzie 
skupionym można uzyskać interesującą, muzyczną teksturę. 
Program intensywnie reaguje na zmiany siły uderzenia, 
przechodząc w techniczny, ziarnisty przydźwięk przy wysokich 
dynamikach.

395 Polishing Up Polerowanie Kolejne brzmienie zmechanizowane, w brudnej grunge'owej 
estetyce. W tym programie barwa zniekształceń przypomina 
pocieranie chropowatych powierzchni. Przeróżne kombinacje 
agresywnych szumów i drapnięć można uzyskać grając akordami, 
szczególnie w układzie skupionym. Podobnie do innych 
programów z tej kategorii, klawiatura steruje przesunięciem 
rezonansu filtra cyfrowego w kierunku wysokich tonów.

6.5.9.  Soundscape

Tytuł Podtytuł Opis
396 Winds in Bass Reflex 

Port
Podmuchy w otworach Bass 
Reflex

Ilustracja dźwiękowa, przypominająca powietrze przeciskające się 
przez wąskie kanały, pod dużym ciśnieniem. Charakterystyczne 
jest statyczne wycie, nieznacznie zmieniające wysokość, i 
kojarzące się z wyciem wiatru. Podstawowy ton jest chrapliwy i 
przesterowany, nawiązujący do estetyki gitarowego tła.

397 Echoes of the Riot Echa niezadowolenia Szeroka, stereofoniczna przestrzeń dźwiękowa składająca się z 
dwóch przesterowanych planów: jasnego brzmienia 
syntezatorowego na planie pierwszym, oraz matowego i nieco 
wokalnego tonu na planie drugim. Barwa tła buduje klimat 
niepokoju, który miejscami przebija się przez pierwszy plan. 
Ciekawy efekt można uzyskać grając dwie pojedyncze linie 
aranżacyjne – linię basu i linię melodii w odległości kilku oktaw.

398 Four Weddings 
Reamped

Cztery wesela i wzmacniacz Kościelna i poważna barwa elektrycznych organów, dobiegająca z 
sąsiedniego pomieszczenia. Ton organów jest lekko 
przesterowany, tak jakby zamiast kościelnej instalacji 
nagłośnieniowej użyć wzmacniacza gitarowego. Przestrzeń 
akustyczne nie jest bardzo obszerna, przypomina raczej niewielką 
kaplicę lub salę ślubów.

399 Silesian Air Ślaskie powietrze Region śląski w południowej Polsce stanowi centrum wydobycia 
węgla kamiennego na olbrzymią skalę. Posiada niestety również  
najbardziej zanieczyszczoną atmosferę. Nazwa jest luźnym 
skojarzeniem z przestrzenią wytworzoną przez szerokie echo i 
zakurzone, brudne brzmienie elektrycznych organów.

116



6.5. Grunge & Metal

400 Brand New City Church Nowiutki kościół miejski Proste brzmienie syntetycznych organów, mocno kontrastujące z 
brudną heavy-metal'ową estetyką. Instrument rozbrzmiewa 
samotnie w pustej przestrzeni o małej dyfuzji, przypominającej 
wnętrze o płaskich betonowych ścianach. Układ registrów 
organowych jest typowo kościelny, pozbawiony Vibrato i efektu 
wirującego głośnika. Przy zwalnianiu klawisza pojawia się 
delikatny szum, pochodzący z przefiltrowanych próbek Release.

401 Space Guitars Gitary z kosmosu Przestrzeń dźwiękowa wykorzystująca gitarowo ustawiony efekt 
Fuzz. Podobnie do innym imitacji tego typu Harmonizer 
wprowadza dodatkowy składnik w interwale kwinty. Całość 
umieszczona jest w głębokim, nierzeczywistym echu.

402 Rotunda Passage Przejście pod Rotundą Dobiegający z podziemnego kanału odgłos rozstrojonych 
instrumentów. Tytułowa Rotunda to charakterystyczny budynek 
w centrum Warszawy, w pobliżu najbardziej uczęszczanego 
przejścia podziemnego. Z racji natężonego ruchu pieszych, jest 
ono miejscem codziennych występów wielu ulicznych artystów. 
Rotunda była też miejscem największej katastrofy budowlanej w 
powojennej Polsce, gdzie w wybuchu gazu zginęło 49 osób, a 
ponad 110 zostało rannych.

403 Transplantation Transplantacja Miękka, niska i śpiewna barwa, z dużą ilością efektów 
przestrzennych. Barwa zanieczyszczeń jest mniej metaliczna od 
wielu programów w tej kategorii. Program reaguje na siłę ataku, 
uwypuklając nieznacznie środkowe pasmo.

404 Belchatov Bełchatów Luźne skojarzenie dźwiękowe z urządzeniami mechanicznymi, 
pracującymi na rozległej pustej przestrzeni. Nazwa pochodzi od 
największej w Polsce kopalni odkrywkowej. Barwa zawiera dużo 
nisko przestrojonych składników, dlatego jest najbardziej 
użyteczny region znajduje się w centrum klawiatury.
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6.6.  Jazz & Blues

6.6.1.  Pad

Tytuł Podtytuł Opis
405 The Church of the Saint 

Pianist
Kościół Świętego Pianisty Barwa organowa z pośrednimi ustawieniami rejestrów Flute, 

pomiędzy brzmieniami kościelnym i bluesowym. Dodanie 
wysokich składowych sekcji Percussion nadaje całości nieznacznie 
fortepianowy atak, szczególnie przy grze staccato. Całość 
umieszczona jest w akustyce średnich rozmiarów pomieszczenia 
z niewielką dyfuzją odbić.

406 Smooth Moods 1 Łagodne nastroje Smooth 
Jazz 1

Program przeznaczony jest do tworzenia tła harmonicznego w 
produkcja muzycznych z gatunku Smooth Jazz, zbliżającego 
muzyką improwizowaną do gatunku Pop. W naszych 
ustawieniach wprowadziliśmy rozjaśniony atak, charakterystyczny 
dla instrumentów elektronicznych muzyki popularnej. Poziom 
ataku sterowany jest siłą artykulacji. Program dobrze nadaje się 
do gry akordów w pozycji skupionej.

407 Smooth Moods 2 Łagodne nastroje Smooth 
Jazz 2

Kolejna wersja tła harmonicznego w stylu Smooth Jazz. W tym 
przypadku uwypukliliśmy początkowy atak, co czyni barwę 
bardziej wyrazistą. Charakterystyczny, jasny i selektywny dźwięk 
można uzyskać w najwyższych oktawach.

408 Slow Motion Zwolnione tempo Program oferuje uwypuklenie tonów średnich z zakresu 
wokalnego, przy równoczesnym zmiękczeniu tonów wysokich. 
Dzięki tym zabiegom dobrze wybrzmiewają złożone akordy 
jazzowej harmonii, pozostawiając wystarczającą przestrzeń dla 
instrumentów solowych jak saksofon czy trąbka. Typ barwy 
często używany w balladach jazzowych z udziałem syntezatorów.

409 Blues for Free Blues za Darmo W tym programie staraliśmy się uzyskać efekt z pogranicza 
idiomu bluesowego, przypominający próbę wykonania blues'a 
bez głębszej znajomości stylu. W barwie słychać wyraźnie 
syntetyczny składnik nadający akordom zbytnio rozrywkową 
dosłowność. Brak pogłosu wzmacnia całościowy efekt.

410 Melotron Violins Sekcja skrzypcowa z 
Melotronu

Program imituje jedno z brzmień Melotronu. Przy dłuższych 
nutach można usłyszeć delikatne, niemiarowe falowania poziomu 
dźwięku, przypominające pracę wytartej taśmy magnetycznej. 
Barwę można zastosować do realizacji tła harmonicznego w stylu 
Retro Jazz. Przy zwolnieniu klawisza słychać klik, imitujący 
mechaniczne styki, który uzyskaliśmy odpowiednim poziomem 
próbek Release.

411 R&B Drawbars Wczesny Rhythm and Blues Brzmienie podkładowe w stylu wczesnego Rhythm and Blues'a. 
Posiada układ rejestrów i efekt vibrato nawiązujący do stylu 
Gospel, choć nie tak ekspansywny. Delikatne użycie efektu Fuzz 
wprowadza subtelny, blues'owy charakter przy wykonywaniu 
długich statycznych akordów.

412 TV Show Keyboards Klawiatury z telewizyjnego 
show

Program o zastosowaniu ilustracyjnym, bazujący na brzmieniu 
syntezatorowym. Wprowadza element cyrkowy poprzez 
"stroikowy" charakter dźwięku, właściwy dla ulicznej katarynki z 
małego pokazu estradowego. Echo imituje akustykę studia 
nagraniowego z udziałem publiczności.

413 Boxed Joy Radość z pudełka Brzmienie o zdecydowanym charakterze Retro, monofoniczne, z 
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gęstym Vibrato. Ustawienia filtrów uwypuklają częstotliwości 
rezonansowe z małej zamkniętej przestrzeni, w rodzaju 
papierowego pudełka. Szczególnie w wysokich oktawach, barwa 
posiada zabarwienie humorystyczne. Do zastosowania w 
produkcjach imitujących zabytkowe nagrania ze starych płyt.

6.6.2.  Lead

Tytuł Podtytuł Opis
414 Ruelle du Jazz Jazz'owa uliczka Paryża Barwa charakterystyczna dla wielu jazzowych melodii filmowych. 

Skojarzenie dźwiękowe pochodzi od pojedynczego rejestru 
akordeonu, wykonującego płynną melodię valse-musette w 
popularnej muzyce francuskiej. Ten charakter tonu został 
zreplikowany z użyciem podstawowych generatorów.

415 Tanzbude Swings Tanzbuda swinguje Program przywodzący na myśl zabawę taneczną z muzyką 
swingową w stylu Retro, gdzie dźwięk ma być przede wszystkim 
donośny. Zastosowane ustawienia filtrów dają skojarzenia z 
instrumentem gorszej jakości grającym na "cały regulator". Barwa 
nadaje się zarówno do realizacji melodii jak i całych partii na 
jednym instrumencie. Wysoki poziom próbek zwolnienia klawisza 
(Release) przerysowuje wrażenie skoczności przy wykonywaniu 
rytmów swing'owych.

416 Ceskoslovensko Czechosłowacja Rekonstrukcja barwy melodycznej z wielu piosenek radiowych i 
tematów filmowych lat 80-tych. W pewnym okresie olbrzymią 
popularność zyskały w Polsce produkcje zza południowej granicy, 
często wykorzystujące proste brzmienia syntezatorowe. Ciekawe 
ustawienie rezonansu filtra na oscylatorze klarnetowym (Clarinet) 
wprowadza atak dźwięku przypominający dmuchnięcie. Barwa 
reaguje na siłę artykulacji.

417 Autumn in Warsaw Jesień w Warszawie Barwa melodyczna Retro z ery Swing'u. Pogłębione Vibrato i 
kompresja dynamiki dają efekt starego nagrania. Nazwę 
programu nawiązuje do standardu muzyki jazzowej.

418 Saint-Tropez Saint-Tropez Program rekonstruuje syntetyczne brzmienie ze swingującego 
tematu muzycznego francuskiej komedii. Odpowiednie 
ustawienie efektu Chorus zbliża barwę do akordeonowej, 
charakterystycznej dla valse-musette, lecz o cieplejszym 
charakterze. Całość dopełnia Echo, symulujące zjawisko 
wczesnych odbić (Early Reflections).

419 Estradnaya Pesnya Pieśń estradowa z USSR Propozycja dźwiękowa we wschodnioeuropejskim stylu retro. 
Najniższe ustawienie efektu Chorus daje wrażenie 
zwielokrotnienia. Nosowy tembr filtra, oraz Vibrato pracujące w 
tempie gry piórkiem na mandolinie lub bałałajce, nasuwają 
skojarzenie z rosyjską pieśnią, szczególnie przy grze tercjami. Co 
ciekawe, jazz zawitał do sowieckiej Rosji już w roku 1920.

420 Qucking LPF Kwaczący filtr LPF Barwa solowa, której można z powodzeniem użyć do 
improwizowania w stylach Jazz, Blues lub Jazz-Rock. Filtr podąża 
za siłą uderzenia klawisza wyzwalając delikatny efekt 
"kwaczącego LPF". Dla uzyskania dodatkowych artykulacji można 
użyć kontrolerów Pitch Bend i Modulation, nadających wokalny 
charakter improwizowanym frazom.

421 Fisharmonie on 
Batteries

Fisharmonia na baterie Barwa melodyczna dobrze spisująca się również w grze 
interwałami. Użycie pojedynczego generatora z sekcji Flute, daje 
efekt niewielkiej skali dźwięku. Ustawienia filtrów przypominają 
barwę organów piszczałkowych, z ich charakterystycznym 
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zadęciem. Całkowity brak pogłosu wprowadza bardziej 
elektryczny niż akustyczny wydźwięk całości, która skojarzyła nam 
się z niewielką fisharmonią.

422 Two Keyboard Layers Dwie warstwy klawiatury Barwa solowa w stylu wczesnych syntezatorów Multi-timbral. 
Umożliwiały one bezpośrednie nałożenie na siebie kilku warstw 
(layers) w formie tzw. kombinacji, oraz uzupełnienie całości 
efektami. W tym programie połączyliśmy barwę organów i 
prostego syntezatora tak, aby zachowały rozróżnialność 
charakterystyczną dla kombinacji źródeł różnego pochodzenia. 
Programu można użyć do wykonywania solowych fraz w 
jazzujących stylach lat 70-tych i 80-tych.

6.6.3.  Organ

Tytuł Podtytuł Opis
423 Walk With Me Organowy walking Klasyczne organy jazzowe z dobrze zbudowanym zakresem 

basów. Przeznaczone do samodzielnego akompaniamentu z linią 
walking'u w lewej ręce, i akordami w prawej. Dopasowany poziom 
próbek Release dodatkowo wspiera rytmiczność gry. Program w 
pełni korzysta z symulacji kolumny z wirującymi głośnikami – w 
pozycji wyjściowej wirują one w trybie wolniejszym.

424 New Valves in My 
Amplifier

Nowe lampy w moim 
wzmacniaczu

Czysta barwa organów blues'owych. Selektywna w środkowych 
rejestrach, z umiarkowaną proporcją niskich registrów 
organowych. Właściwa do realizacji akompaniamentu 
akordowego także w stylach pokrewnych: blues-rock oraz pop-
rock. Bardzo krótki i ciemny pogłos ociepla i przybliża akustycznie 
całość programu.

425 The Preacher Klasyczne organy Gospel Program oferuje znane brzmienie organowe towarzyszące 
tradycyjnym hymnom Gospel. Dobór poziomów registrów daje 
charakterystyczne miękkie brzmienie tonów średnich, 
pozostawiające wymaganą przestrzeń dla linii wokalnych. Całości 
towarzyszy gęste Vibrato wirującego głośnika.

426 Multiple Leslies Wiele wirujących głośników Program imituje brzmienie instalacji wielu równolegle 
podłączonych kolumn z wirującymi głośnikami. Instalacje tego 
typu były często stosowane przez organistów w warunkach 
koncertowych, dla zwiększenia głośności i poczucia mocy płynącej 
z instrumentu.

427 Romanelli Romanelli Barwa organów charakterystyczna dla włoskich konstrukcji 
instrumentów elektronicznych i włoskiej muzyki popularnej. 
Idiom ten udało się zreplikować w B-11X poprzez delikatnie 
"nosowe" ustawienie filtra. Program brzmi najlepiej w 
środkowych oktawach i oszczędnej harmonizacji. Nadaje się 
również znakomicie do prowadzenia jednogłosowych linii 
melodycznych we włoskim stylu.

428 Quick Gig Chałturka Program oferuje neutralne stylistycznie brzmienie organów 
elektronicznych. Wzorowane jest na fabrycznych programach 
organowych wchodzących w skład modułów General MIDI. 
Zastosowane efekty przestrzenne również nie wprowadzają 
żadnego dominującej cechy. Program standardowy, do 
uniwersalnego zastosowania w nagłych przypadkach.

429 Let My People Go Klasyczny hymn w stylu 
Gospel

Kolejny program nawiązujący do stylu Gospel. W tym przypadku 
zastosowaliśmy ujemne przestrojenie wybranych registrów, 
wprowadzając delikatnie "minorowy" charakter. Podobną barwę 
można usłyszeć w akompaniamentach wolnych hymnów we 
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wspomnianym stylu. Barwa jest najbardziej sugestywna w 
obrębie oktawy dwukreślnej.

430 White Slaves Biali niewolnicy Program jest wariacją na temat tradycyjnej barwy organów 
Gospel. Efekt Vibrato posiada wyraźnie elektroniczny wyraz, 
nasuwający skojarzenie z tanią imitacją stylu. Podobnie, 
ograniczenie pasma w zakresie wysokich tonów nie brzmi 
wystarczająco szlachetnie.

431 Jazz-Rock Tonewheels Organy w stylu Jazz-Rock W tym programie zastosowaliśmy więcej efektów modulujących 
przenosząc estetykę organów w stylistykę Jazz-Rock'a. 
Przestrojenie sąsiadujących registrów wprowadza większą 
złożoność alikwot, oraz uwspółcześnia całość brzmienia. W niższy 
oktawach barwa nabiera cech syntezatorowych, szczególnie przy 
wykonywaniu akordów kwartowych.

6.6.4.  Piano

Tytuł Podtytuł Opis
432 Mark XI Fortepian Elektryczny Próba odtworzenia dźwięku klasycznego fortepianu 

elektrycznego z możliwości dostępnych w B-11X. Program reaguje 
na siłę artykulacji na wzór rzeczywistych instrumentów 
elektromechanicznych. Całości dopełnia efekt Phaser w 
klasycznym, pływającym ustawieniu.

433 Release Me Ciepłe brzmienie Electric 
Piano

Program oferuje bardziej intymną wersję barwy fortepianu 
elektrycznego. Użycie efektów jest delikatniejsze, a dźwięk 
bardziej bezpośredni, szczególnie przy grze z małą dynamiką. 
Zwolnieniu klawisza towarzyszy maksymalny poziom próbek 
Release, które dzięki miękkim ustawieniom filtrów dobrze 
stapiają się z całością.

434 Groover Narodziny Smooth Jazz'u Jeden z najbardziej udanych programów B-11X. Rekonstrukcja 
brzmienia fortepianów elektrycznych z początków gatunku 
Smooth Jazz. Dźwięk jest bardzo bliski i ciepły, a szeroko falujący 
efekt Phaser wypełnia całą przestrzeń stereofoniczną. Ten 
charakter utrzymuje się też w niższych oktawach, dając głęboko 
basowe podstawy harmoniczne. Program bardzo płynnie reaguje 
na większą siłę artykulacji.

435 Piano and Cabinet Fortepian elektryczny z 
kolumną wirujących 
głośników

Program imituje dźwięk fortepianu elektrycznego podłączonego 
do kolumny organowej z wirującymi głośnikami. Barwa zyskuje 
charakterystyczne "organowe" zabarwienie, oraz ulega 
zniekształceniom pochodzącym z saturacji wzmacniacza. Ten 
efekt uzyskaliśmy poprzez precyzyjne dostrojenie efektu Fuzz. 
Program można z powodzeniem wykorzystać w blues'ie i stylach 
pochodnych.

436 Damped and Short Fortepian ze skróconym 
wybrzmieniem

Program oferuje wersję fortepianu elektrycznego ukierunkowaną 
na wykonywanie zrytmizowanych riff'ów. Cechą 
charakterystyczną jest skrócona obwiednia dźwięku, gasnąca w 
sposób zdecydowany pod wpływem dodatkowego tłumienia. 
Pogłos jest krótki, aby nie kolidował z rysunkiem szybszych 
przebiegów rytmicznych.

437 Vintage Clavinet Zabytkowy Clavinet Rekonstrukcja brzmienia zabytkowego Clavinet'u. Wiarygodność 
brzmienia podnosi użycie maksymalnego poziomu próbek 
Release, odtwarzających klik zwalnianego klawisza. 
Charakterystyczny, nosowy tembr wprowadzają filtry, których 
brzmienie rozjaśnia się wraz ze wzrostem dynamiki uderzenia w 
sposób właściwy dla barwy Clavinet'u.
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438 Honky Tonk Piano Pianino z Honky Tonk Barwa naśladująca standardowe brzmienie z zestawu General 
Midi – pianino z amerykańskiego baru Honky Tonk, rozstrojone w 
wyniku długotrwałego używania. Oczywiście, brzmienie oryginału 
z racji dużego zróżnicowania jest złożone i trudne do cyfrowego 
odtworzenia. Ogólny charakter udało nam się uchwycić z użyciem 
efektu Chorus, na wzór wielu banków General MIDI.

439 Soft Pluck Wurli Miękki atak Wurlitzer'a. W tym programie nawiązujemy do brzmienia instrumentów 
klawiszowych Wurlitzer'a. Przy zmianie dynamiki gry ujawnia się 
swoisty wibrafonowy charakter, a atak uwypuklony został 
poprzez agresywne ustawienie Compressor'a. Całość uzupełnia 
monofoniczny i oszczędnie ustawiony efekt Phaser. Program jest 
bardzo uniwersalny w zastosowaniu, gdyż brzmienie fortepianów 
Wurlitzer'a jest często używane – od wczesnego Fusion do Jazz'u 
współczesnego.

440 DX 11 Klasyka syntezy FM Replika brzmienia fortepianu elektrycznego z klasycznych 
syntezatorów wykorzystujących technologię FM (Frequency 
Modulation). W syntezie FM, źródło stanowią podstawowe 
przebiegi napięcia: sinusoidalny, trójkątny, prostokątny, 
podlegające dalszym modulacjom. Wybór podstawy wpływa 
istotnie na brzmienie całości, co staraliśmy się oddać w naszym 
programie. Charakterystyczne "plastikowe" zabarwienie jest 
wyraźnie słyszalne w najwyższych oktawach.

6.6.5.  Mallet

Tytuł Podtytuł Opis
441 Nu-Jazz Distorted Vibes Przesterowany dźwięk 

wibrafonu
Program imituje dźwięk wibrafonu przepuszczony przez 
wzmacniacz gitarowy, dla uzyskania zabarwienia ataku typu 
"crunch". Efekt jest charakterystyczny dla poszukiwań 
brzmieniowych twórców Acid Jazzu, wprowadzających elementy 
Rocka, Funky i Hip-Hop'u do języka muzyki improwizowanej. 
Umiarkowany poziom efektu Distortion pozwala na wykonywanie 
złożonych akordów.

442 Studio Celesta Celesta w studio 
nagraniowym

Replika dźwięku Celesty, rozbrzmiewającego w studio 
nagraniowym z ery swingu. Pomimo orkiestrowego rodowodu, 
instrument ten zaznaczył się w Jazz'ie również jako instrument 
solowy. Wielu znanych pianistów wykorzystywało brzmienie w 
utworach Blues'owych i Swing'owych.

443 Latin Vibes Wibrafon z Jazzu 
latynoskiego

Szerokie i ciepłe brzmienie wibrafonu, do zastosowania w 
spokojnych utworach z gatunku Latin Jazz. Początkowy atak ma w 
sobie coś ze słonecznego charakteru środkowoamerykańskiej 
Marimby. Program jest dobrze zbalansowany, i bardzo płynnie 
reaguje na zmiany artykulacji, co sprawia, że jest wygodny w 
użyciu przy grze na żywo.

444 Bossa-nova Riff Maker Rytmy Bossa-novy Brzmienie latynoskie w stylu Retro, przypominające nagranie 
całej sekcji instrumentów harmonicznych: wibrafonu, syntezatora 
i organów. Można wykonywać latynoskie riffy z 
charakterystycznym zabarwieniem dźwięku, właściwym dla 
starych płyt lub sekcji akompaniamentowej Melotronu.

445 Latin Vibes Redesigned Wibrafon latynoski w wersji 
nowoczesnej

Program jest modyfikacją ustawień programu #443 Latin Vibes. 
Wprowadziliśmy wyraźny charakter syntetyczny, poprzez 
podtrzymanie wybrzmienia barwą organową oraz zdecydowane 
użycie efektu Phaser. Zmiany przenoszą całość w kierunku 
współczesności, nasuwając skojarzenie z programem-kombinacją 
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modułu brzmieniowego typu Multi-timbral.

446 Vintage Vibraphone 1 Zabytkowy wibrafon 1 Program oferuje delikatnie zabrudzone brzmienie wibrafonu. W 
ustawieniach wprowadziliśmy charakterystyczne tłumienie w 
wysokich tonach i nieznaczny poziom efektu Fuzz, imitując 
saturację starej taśmy magnetofonowej.

447 Vintage Vibraphone 2 Wibrafon w wersji 
elektronicznej

Program jest modyfikacją ustawień Vintage Vibraphone 1, 
nasuwającą kolejne skojarzenie z klasycznym brzmieniem typu 
multi-sample. Dźwięki w całej rozpiętości klawiatury wypełniane 
były za pomocą kilku prostych próbek, transponowanych na 
klawisze sąsiednie poprzez oprogramowanie samplera. 
Znamienną cechą tej technologii był fakt, że próbki zachowywały 
swój charakter jedynie w bardzo wąskim sąsiedztwie 
oryginalnych "sampli", co staraliśmy się oddać w tym programie.

448 Marimba Goes Around Wirująca Marimba Program jest przykładem korzyści płynących z wirtualizacji. W 
domenie cyfrowej wykorzystaliśmy imitację brzmienia Marimby 
do zasilenia efektu Rotary Speaker, nadającego klasyczną 
kolorację organów elektromechanicznych. W rezultacie 
uzyskaliśmy interesujące brzmienie Retro, z wyraźnie słyszalnym 
szumem wirującej tuby średnio-tonowej.

449 Vintage Marimba Zabytkowa Marimba Program replikuje brzmienie nisko brzmiącej Marimby z 
drewnianymi sztabkami i metalowymi rezonatorami. 
Wprowadzone przez filtr ocieplenie wysokich tonów nadaje 
całości stonowany i spokojnych charakter, dobrze pasujący do 
wszelkich kompozycji jazzowych w stylu latynoamerykańskim.

6.6.6.  Bass

Tytuł Podtytuł Opis
450 Vibra Walker Bas organowy Barwa organowa do realizacji walkingu w utworach swingowych. 

Odpowiednie zrównoważenie poziomów registrów daje basową 
głębię w szerokim zakresie klawiatury. Całości towarzyszy efekt 
delikatnego Vibrato.

451 Jazz Bass Compressed Gitara basowa z efektem 
kompresora

Synteza barwy gitary basowej podłączonej do kompresora. W 
rezultacie początkowy atak ulega złagodzeniu, a całość 
wyrównuje się dynamicznie. Program można z powodzeniem 
wykorzystać zarówno w grze "walking'owej" jak i przy realizacji 
stojących podstaw harmonicznych.

452 Fingered Fretless Bezprogowa gitara basowa Imitacja niuansu brzmieniowego bezprogowej gitary basowej 
(fretless) przy silnej grze palcami. Technika ta uwydatnia 
zabarwienie dźwięku pochodzące z oparcia struny o drewniany 
gryf instrumentu. Drgania uchwycone przez przystawki niosą ze 
sobą charakterystyczny, kontrabasowy atak.

453 Double Bass 1 Kontrabas Synteza brzmienia kontrabasu podłączonego do efektu Chorus. 
Odpowiednie ustawienia filtra uwypuklają częstotliwości 
charakterystyczne dla dużego pudła rezonansowego kontrabasu. 
Efekt Chorus naśladuje charakterystyczne pływanie stroju długich 
strun instrumentu akustycznego.

454 Dark Tuba Ciemne brzmienie tuby Imitacja brzmienia największego instrumentu dętego, z 
możliwości dostępnych w B-11X. Program przypomina dźwięk 
programu "Tuba" z prostego syntezatora, gdzie złożony tembr 
drgającej blachy imitowany jest za pomocą prostych przebiegów 
napięciowych. Oryginalna tuba akustyczna lub inne bliźniacze 
konstrukcje królowały we wczesnym jazzie przez wiele lat.
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455 Mellow Tuba Łagodne brzmienie tuby Kolejna imitacja brzmienia tuby orkiestrowej z użyciem 
generatorów B-11X. Te wersja uwypukla syntetyczny charakter 
barwy, i brzmi sugestywnie w węższym zakresie klawiatury. 
Program znakomicie pasuje do realizacji linii basowych we 
współczesnych produkcjach w stylu Nu-Jazz, dając wyraźny 
elektroniczny charakter.

456 Fretless with Chorus Bas bezprogowy z efektem 
Chorus

Replika znanego brzmienia basowego z początków Jazz-Fusion. 
Kontrabasowy charakter basu bezprogowego został 
zdominowany wyraźnym efektem Chorus. Dzięki temu bas 
uzyskuje bardziej syntezatorową barwę, i dobrze komponuje się z 
pozostałym elektroniczny instrumentarium stylu Fusion.

457 Dry Finger Bass Czysty bas elektryczny Replika dźwięku jazzowego basu elektrycznego nagranego 
bezpośrednio z wyjścia przystawek instrumentu. Dzięki 
odpowiedniemu dostrojeniu najniższego generatora sekcji Solo 
uzyskaliśmy charakterystyczną dla metalowych strun granulację 
barwy. Program o uniwersalnym zastosowaniu – w razie potrzeby 
może być uzupełniony przez włączenie efektu Chorus lub Phaser.

458 Left Hand Walking Klasyczny organowy walking Program oferuję ustawienia rejestrów charakterystyczne dla 
dolnego manuału organów jazzowych, prowadzących walking 
basowy. Wyraźny efekt Percussion podkreśla rysunek rytmiczny 
granych fraz. W programie wprowadziliśmy dodatkową 
kompresję dla dobrego balansu dynamiki w szerokim zakresie 
klawiatury.

6.6.7.  Stab

Tytuł Podtytuł Opis
459 Bambo (KS) Afrykański akcent Brzmienie akcentowe obejmujący cały akord z dodanym 

składnikiem sekstowym. Barwa podstawowa to "postarzone" 
brzmienie Marimby o delikatnie etnicznym charakterze. 
Oznaczenie (KS) wskazuje na użycie przełącznika klawiaturowego 
– w tym przypadku zmianie ulega tryb akordu, z majorowego na 
minorowy, przy naciśnięciu klawisza C1.

460 Circus Major (KS) Cyrk Wielki Akcent akordowy bazujący na barwie wibrafonu, przypominający 
sygnał dźwiękowy z wesołego miasteczka. Użyty pogłos 
przypomina wnętrze namiotu cyrkowego lub hali imprezowej. Za 
pomocą przełącznika klawiaturowego C1 możemy zmieniać tryb 
akordu sekstowego z majorowego na minorowy, tworząc całe 
przebiegi harmoniczne wyzwalane jednym naciśnięciem klawisza.

461 Salsa Mode (KS) W trybie Salsy Program imituje użycie próbki (sampla) wyciętej z nagrania 
latynoskiego. Za podstawie jednego naciśnięcia klawisza, 
Harmonizer generuje pozostałe składniki akordu sekstowego. 
Podstawowym dźwiękiem jest tutaj pojedynczy generator Solo, 
który po sharmonizowaniu przywodzi na myśl stłumione 
brzmienie małej sekcji dętej. Podobnie do innych programów w 
tej kategorii możliwe jest przełączenie trybu akordu z 
majorowego na minorowy za pomocą klawisza C1.

462 Out of Tune 1 Rozstrojenie 1 Wyraźnie rozstrojony akcent akordowy. Prosta obwiednia 
dźwięku przypomina próbkę wyciętą z nagrania. Do 
wykorzystania w łączeniach fraz i zakończeniach części utworów, 
jako efekt specjalny.

463 Out of Tune 2 Rozstrojenie 2 Inna wersja rozstrojonego akcentu akordowego. W tym 
przypadku również wykonywany jest akord sekstowy. Brzmienie 
jest czystsze i pełniejsze, o charakterze syntezatorowym. Dobrze 
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pasuje do estetyki stylu Jazz-Fusion, zarówno przy realizacji 
pojedynczych akcentów, jak i złożonych harmonicznie przestrzeni 
dźwiękowych.

464 Blues Ninth Hit Dominantowe uderzenie Wyrazisty akcent w pozycji dominanty nonowej. Akord 
przetworzony jest przez filtry oraz efekt Fuzz o specyficznym, 
blues'owym zabarwieniu. Całości towarzyszy monofoniczne echo. 
Program można wykorzystać jako efekt specjalny lub 
wzbogacenie warstwy rytmicznej w produkcjach z kręgu Nu-Jazz i 
Acid-Jazz.

465 Bright 7th Hit Dominanta septymowa Program replikuje specyficzne brzmienie akordu z 
automatycznego akompaniatora, który można było znaleźć w 
wielu analogowych konstrukcjach. Moduły tego typu tworzyły 
akordy poprzez nałożenie składników z tego samego generatora, 
wyzwalanych po naciśnięciu jednego klawisza. W programie 
zastosowaliśmy również stylowe, stereofoniczne echo, 
przypominające echo taśmowe.

466 Full Percussion Stab 
(KS)

Pełny akcent sekcji 
Percussion

Interesujące podkreślenie rytmiczne w stylu Retro. Akord 
sekstowy wykonywany jest z użyciem wszystkich głosów z sekcji 
Percussion. W podstawowym trybie, Harmonizer realizuje akord 
majorowy, który po naciśnięciu przełącznika klawiaturowego C1 
zamieniamy na minorowy. Do szerokiego zastosowania we 
współczesnych produkcjach New Retro.

467 Jazz Radio Jingle (KS) Sygnał jazzowej rozgłośni Ciekawy akcent harmoniczny w brzmieniu ze starego radia. 
Monofoniczny pogłos jest tak dobrany, aby należał do przestrzeni 
odtwarzanej przez radiowy głośnik. Do wykorzystania jako efekt 
specjalny, a nawet jako tło harmoniczne. Za pomocą klawisza 
sterującego C1 możemy zmieniać tryb akordu z majorowego na 
minorowy.

6.6.8.  Noise

Tytuł Podtytuł Opis
468 Jimmy the Blacksmith Jimmy Kowal W tym programie uzyskaliśmy efekt specjalny na bazie dźwięku 

organów. Nałożone zniekształcenia przypominają niskie alikwoty 
obrabianego metalu. Poziom szumów jest na tyle umiarkowany, 
że możliwa jest normalna gra akordowa i melodyczna. W 
najniższych oktawach uwypuklony został rezonans filtra 
cyfrowego.

469 Serious Hammer 
Hardness

Twarde uderzenie młotka 
fortepianowego

Ciekawy efekt specjalny na bazie fortepianu elektrycznego. W 
długim wybrzmieniu pojawiają się alikwoty, jakby po uderzeniu 
ciężkim metalowym przedmiotem, nie związane wysokością tonu 
z granym klawiszem. Program można wykorzystać do tworzenia 
niesamowitych tekstur dźwiękowych w nowoczesnym jazzie 
elektrycznym.

470 Granulated Coils Granulowane Cewki Interesujący przykład ciągłego szumu towarzyszącego dźwiękowi 
organów. Efekt uzyskujemy przy grze pełnymi akordami. 
Zniekształcenia są zależne od wysokości tonu, co nasunęło nam 
skojarzenie z uszkodzeniem cewek generujących przebiegi 
elektryczne w organach elektromechanicznych.

471 Granulated Coils 
Upgraded

Granulowane Cewki w wersji 
udoskonalonej

Rozwinięcie programu poprzedniego, Granulated Coils. W tym 
programie, zniekształcenia towarzyszące tonom organów są 
bardziej przypadkowe i wyraziste. Barwa zachowuje jednak 
melodyczny charakter, i można ją z powodzeniem wykorzystać do 
realizacji drapieżnego tła harmonicznego.
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472 Very Noisy Amplifier Przeraźliwie szumiący 
wzmacniacz

Typowy efekt specjalny na bazie odpowiednio ukształtowanego 
szumu. Agresywny i drażniący rezultat osiągnęliśmy poprzez 
graniczne ustawienie emulacji wzmacniacza (Fuzz). Wysokość 
granego dźwięku jest ledwie słyszalna poprzez gęstą warstwę 
zniekształceń.

473 Leaky Bassoon Świszczący fagot Ciekawe wykorzystanie wysokich wartości rezonansu filtrów Filter 
Matrix, tworzących wrażenie świstów i przydźwięków 
wywoływanych przez powietrze. Specyficzne ustawienie głosów 
sekcji Solo nasuwa skojarzenia z chrapliwym dźwiękiem fagotu, 
szczególnie w niższych oktawach.

474 UKF Radiowe fale ultra-krótkie Program imituje zmiany fazowe w dźwięku, zachodzące podczas 
dostrajania stacji w analogowym odbiorniku radiowym. Przy 
wykonywaniu akordu pojawia się duże zaszumienie sygnału. Efekt 
jest najbardziej sugestywny w środkowych oktawach klawiatury.

475 Defective Theremin Uszkodzony Theremin Efekt w stylu Retro, imitujący uszkodzony Theremin. Cechą 
charakterystyczną instrumentu jest bardzo głęboka i płynna 
zmiana wysokości tonu, w tym przypadku przyjmująca postać 
szalonego Vibrato.

476 Rubbing Rotator Ocierający Wirnik W tym programie wykorzystaliśmy dźwięk organów Jazz'owych 
wzbogacony o cykliczne zniekształcenia. Ich barwa i rytm 
pojawiania się, zgodny z obrotami wirującego głośnika, 
przypominają zgrzyty i piski wywoływane przez tarcie 
obracających się, metalowych elementów. Efekt jest dobrze 
zauważalny przy długo trzymanych akordach.

6.6.9.  Soundscape

Tytuł Podtytuł Opis
477 Warsaw Casino of the 

'30s
Warszawskie kasyno z lat 30-
tych

Program o bardzo wyrazistym charakterze. Wykorzystaliśmy 
"antyczne" brzmienie Vibrato oraz przyciemnienie barwy 
nasuwające skojarzenia z dawnymi nagraniami lub muzyką graną 
na pierwszych organach elektromechanicznych.

478 The First Radio 
Broadcast

Pierwsze nadanie rozgłośni 
radiowej

Kolejny program w stylu Retro, imitujący dźwięki muzyki płynące z 
zabytkowego radia. Wysoki poziom kompresji imituje ograniczone 
możliwości dynamiczne radiowego głośniczka. Program można z 
powodzeniem wykorzystać we współczesnych stylizacjach.

479 Samizdat Samodzielny publicysta Nazwa programu pochodzi od rodzaju nielegalnej działalności 
prowadzonej w Sowieckiej Rosji, polegającej na ręcznym 
kopiowaniu i rozpowszechnianiu zakazanych książek i artykułów. 
Skojarzenie dźwiękowe pochodzi od sposobu gry tremolo, 
wykorzystywanego intensywnie w muzyce rosyjskiej. Wyraźne 
monofoniczne echo dopełnia wrażenia rozległej przestrzeni.

480 Jazz Hour Reminiscence Wspomnienie Jazz Hour Metafora dźwiękowa wykorzystująca brzmienie wibrafonu o 
"radiowym" zabarwieniu, umieszczone w szerokiej 
stereofonicznej przestrzeni. Nazwa nawiązuje do niezwykle 
popularnej i ważnej dla popularyzacji muzyki Jazz'owej w Polsce 
audycji radiowej. Programu można użyć z powodzeniem do 
budowania tła harmonicznego w Jazz'owej balladzie.

481 Bounce Back Powrót do życia Kombinacja brzmienia Jazz'owych organów i tła syntezatorowego, 
dla tworzenia nastrojowej przestrzeni muzycznej o Jazz'owym 
zabarwieniu. Długie echo i nostalgiczne Vibrato dobrze 
współgrają z melodiami i harmoniami majorowymi. Barwa pasuje 
do estetyki Jazz-Fusion, choć jej łagodny klimat można również 
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wykorzystać w stylu Smooth Jazz. Nazwa jest angielskim 
związkiem frazeologicznym oznaczającym powrót od aktywności 
po trudnym okresie życia.

482 Gramophone Jazz Jazz z gramofonu Program imituje wibracje dźwięku z powyginanej płyty 
gramofonowej. Efekt uwydatnia się przy pełnej grze solowej. 
Klawiatura jest czuła na siłę uderzenia, a reakcja dynamiczna jest 
charakterystyczna dla elektrycznego fortepianu.

483 Harvest Day Parade Parada dożynkowa W tym programie chcieliśmy odtworzyć brzmienie organów 
tranzystorowych towarzyszące lokalnej imprezie plenerowej. Filtr 
został dostrojony tak, aby nadać głośnikowy charakter, imitując 
wzmocnienie organów przez instalację nagłośnieniową. W 
wybrzmieniu słychać delikatny, ludowy składnik, przypominający 
syntetyczny akordeon.

484 Practicing Fugue Ćwicząc fugę Scena dźwiękowa, w której słyszymy dźwięk elektrycznych 
organów płynący z zakamarków Domu Kultury. Za pomocą efektu 
poszerzania stereo stworzyliśmy iluzję dużej dyfuzji dźwięku w 
pomieszczeniu. Sam dźwięk organowy utrzymany jest w stylu 
Retro, z charakterystycznym, szybkim vibrato.

485 Warsaw Casino of the 
'90s

Warszawskie Kasyno z lat 90-
tych

Program jest rozwinięciem programu "Warsaw Casino of the 
'30s". O ile pierwowzór przedstawiał scenę w staroświeckim 
lokalu rozrywkowym, ta wersja imituje przestrzeń kasyna z 
okresu rodzącej się w Polsce demokracji. Nadaliśmy barwie tani, 
estradowy charakter, pozbawiając ją płynnej modulacji, i 
uwypuklając bzyczący dźwięk generatora. Ciekawe zestawienie 
estetyczne można uzyskać wykonując tą barwą utwór Swing'owy.

6.7.  Funky & Fusion

6.7.1.  Pad

Tytuł Podtytuł Opis
486 Dense Nasal Pad Gęste tło harmoniczne Jazz-

Fusion
Program przeznaczony do tworzenia gęstego harmonicznie tła w 
stylu klasycznego Jazz-Fusion. Dzięki wyraźnemu uwypukleniu 
interwału kwinty, grane akordy zyskują dodatkowe wypełnienie 
tworząc gęstą fakturę harmoniczną. Użyty filtr o nosowym 
brzmieniu powoduje, że barwa zachowuje selektywność nawet 
przy złożonych akordach w układzie skupionym.

487 Distant Synthetic Reeds Odległe echa instrumentów 
stroikowych

Tło muzyczne przypominające połączenie syntezatorowych 
imitacji klarnetu, oboju i fagotu. Posiada ciepłą barwę i bogate 
średnie tony, dobrze współbrzmiące w złożonych akordach. 
Brzmienie tego typu można spotkać w wielu utworach stylu 
Fusion.

488 Don't Walk Away Fusion z elektryczny 
wibrafonem

Program oferuje tło harmoniczne z wyeksponowanym atakiem 
wibrafonowym i głębokimi efektami przestrzennymi. Przypomina 
fakturę dźwiękową znaną z nagrań zespołów fusion 
wykorzystujących elektryczny wibrafon. Nazwa nawiązuje do 
znakomitej polskiej grupy grającej w tym stylu. Program reaguje 
na siłę uderzenia – używając zdecydowanej artykulacji możemy 
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rozjaśnić syntezatorowe tło.

489 String Disconnection 
(KS)

Syntetyczne smyczki z jazzu 
elektrycznego

Miękkie i szerokie brzmienie syntezatorowej sekcji smyczkowej, 
ze stylowym ustawieniem efektu Chorus. Znakomicie nadaje się 
do wykonywania złożonych akordów we współpracy z gitarą 
basową, uzupełniającą najniższe pasmo. Program posiada 5 
przełączników funkcji: klawisz C1 uruchamia Harmonizer 
dodający 4 dźwięki w interwałach kwarty, klawisze od C#1 do E1 
powodują wyłączanie poszczególnych składników. Za ich pomocą 
można uzyskać bardzo interesujące przebiegi akordów blokowych 
w czasie rzeczywistym.

490 Decay (KS) Syntezatory stylu Funk-Jazz Twarde i zdecydowane brzmienie syntezatorowe wykorzystywane 
w gatunku Funk-Jazz. Wyraźnie techniczny charakter dobrze 
przebija się przez dynamiczną grę sekcji rytmicznej. Program 
umożliwia stworzenie stylowych współbrzmień za pomocą 
przełącznika klawiaturowego C1, włączającego Harmonizer w 
układzie kwartowym. W odległości oktawy od przełącznika nie ma 
strefy reakcji Harmonizer'a, co pozwala na równoczesne 
wykonywanie nut basowych. Strefa zaczyna się od klawisza C#2, 
gdzie jednogłosowa melodia jest harmonizowana stylowym 
akordem blokowym.

491 D-500 Początki technologii Sample 
Playback

Nazwa nawiązuje do pierwszego syntezatora wykorzystującego 
zapisane na stałe próbki sygnałów analogowych w połączeniu z 
cyfrowymi generatorami. Rezultat brzmieniowy był na tyle dobry, 
że instrument zdominował rynek syntezatorów na kilka lat. W 
programie staraliśmy się zrekonstruować, znane z niezliczonych 
nagrań brzmienie, powstałe przez nałożenie kilku warstw (Partial) 
z wariacją (Variation) wbudowanego efektu typu Chorus.

492 Keyboards of '88 Klawiatury z roku '88 W tym programie wykorzystaliśmy możliwości B-11X do 
zrekonstruowania brzmienia instrumentów klawiszowych z 
ostatniego koncertu legendy jazzowej trąbki w roku 1988. Koncert 
zgromadził tłumy miłośników Jazz-Funk, nie tylko z całego kraju, 
ale i wszystkich sąsiednich krajów socjalistycznych. Program 
korzysta z walorów naszej technologii D2S, oddającej analogowy 
charakter brzmienia syntezatorów.

493 Elements Elementy W tym programie zestawiliśmy ze sobą kilka elementów 
charakterystycznych dla podkładów harmonicznych w stylu 
Fusion: podstawowy dźwięk syntezatora oraz prosty efekt 
Chorus, uzyskany z przestrojenia generatorów. Całość uzupełnia 
wyraźne stereofoniczne echo.

494 In a Sentimental Mood Standard jazzowy w 
nowoczesnym stylu

Program oferuje nastrojowe tło z głęboką przestrzenią, 
znakomicie pasujące do współczesnych interpretacji jazzowych 
ballad. Wibrafonowy atak pozwala na delikatne podkreślenie 
melodii najwyższego głosu w rozbudowanych akordach – poziom 
ataku sterowany jest siłą artykulacji. Wybrzmienie jest bardzo 
miękkie, ale dobrze zbalansowane na całej klawiaturze, i w pełni 
zachowuje znaczenie interwałów.

6.7.2.  Lead

Tytuł Podtytuł Opis
495 Diatessaron Kwarta w najczystszej postaci Nazwa "Diatessaron", oznaczająca zestawienie czterech 

ewangelii, używana była przez wiele wieków także do nazywania 
interwału kwarty czystej. Użyliśmy jej do nazwania naszego 
programu, wykorzystującego kwartowe akordy blokowe, 
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charakterystyczne dla poszukiwań harmonicznych stylu Jazz-
Fusion. Barwa jest melodyjna i bogato modulowana.

496 The Remark We Made Zdecydowane określenie 
stylu Fusion

W tym programie dokonaliśmy rekonstrukcji bardzo 
charakterystycznej barwy Jazz-fusion. Brzmienie pierwowzoru 
wynika z nałożenia warstwy elektrycznego fortepianu i 
syntezatorów analogowych, z charakterystycznym ustawieniem 
efektu Phaser. W programie użyliśmy także efektu Harmonizer do 
uzyskania kwartowych akordów blokowych w charakterystycznym 
przewrocie.

497 Yellow Flavour W kolorze żółtym Kolejny przykład wykorzystania akordów blokowych w efekcie 
Harmonizer. Barwa jest cieplejsza, z atakiem Marimby oraz 
zanikającym wybrzmieniem. Do zastosowania w stylistyce Fusion, 
łączącej elementy latynoskie.

498 Suspended Mood (KS) W poczuciu zawieszenia Brzmienie melodyczne z możliwością skonstruowania akordu 
opóźnionego (suspended). Klawisze funkcyjne C1, D1, E1, F1 (KS) 
sterują wyłączaniem poszczególnych głosów Harmonizer'a. Przy 
równoczesnym ich naciśnięciu mamy do dyspozycji pojedynczą 
linię melodyczną z perkusyjnym atakiem i śpiewnym Vibrato. 
Zwalniając kolejne klawisze sterujące możemy wprowadzać 
kolejne głosy Harmonizer'a do akordu blokowego, wzbogacając 
przebieg melodyczny.

499 Nonet Nonet Program oferuje charakterystyczny dla harmonii Jazz-Fusion 
układ akordu trzygłosowego, w pozycji tzw. "drop chord". 
Klawisze sterujące C1 i D1 powodują wyłączanie dodatkowych 
składników w interwałach kwinty i sekundy. Użyta barwa 
naśladuje charakter syntezatorów analogowych, i reaguje na siłę 
nacisku klawiatury rozjaśniając wysokie tony.

500 Lead and Bass Both Melodia i bas razem Brzmienie melodyczne o dużej rozpiętości oktawowej. Jasna 
barwa wyższych tonów wyraźnie oddziela się od miękkiego basu, 
dając wrażenie dwóch równocześnie grających instrumentów. 
Całość uzupełnia stylowy efekt Phaser, oraz stereofoniczne echo.

501 Chromatic Descendants Chromatyczny pasaż w dół Specyficzne brzmienie melodyczne wykorzystujące akord 
dominantowy z dodaną noną, oraz środkowe głosy sekcji 
Percussion. Nazwa nawiązuje do chromatycznego ruchu melodii, 
przy którym uzyskujemy bardzo charakterystyczny przebieg.

502 Old School Funky Lead 
1

Stara szkoła Funky (1) Pozbawione efektów, proste brzmienie generatora z syntezatora 
analogowego. Siła artykulacji steruje częstotliwością rezonansową 
filtra, dając charakterystyczne, nosowe zabarwienie i zabawny 
efekt w niskich oktawach. Do wykorzystania w stylizacjach muzyki 
Funky i R&B jako instrument melodyczny lub jako uzupełnienie 
riffów sekcji rytmicznej.

503 Old School Funky Lead 
2

Stara szkoła Funky (2) Inna wersja brzmienia melodycznego w stylu Old School. Tym 
razem zastosowaliśmy filtr dający "drewniane" zabarwienie 
dźwięku, i przypominający barwę pierwszych syntezatorów z 
pojedynczym generatorem. Siła artykulacji steruje otwarciem 
filtra.

6.7.3.  Organ

Tytuł Podtytuł Opis
504 Shock Man Typowe organy Jazz-Funk Barwa organowa z Funk'ową domieszką. Rozstrojenie głosów 

nadaje barwie lekko niepoważny wymiar. Z drugiej strony, efekt 
Fuzz czyni całość bardziej Rock'ową niż Jazz'ową.
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505 Shuffle Percussion Organy w rytmie Shuffle Jazz-Rockowa barwa organów z wyeksponowanym brzmieniem 
sekcji Percussion. Odpowiednio krótkie wybrzmienie znakomicie 
podkreśla rytm granych fraz, szczególnie przy głębokiej pulsacji 
Shuffle. Użyty efekt Fuzz daje charakterystyczny, krzykliwy efekt 
"screaming" przy wykonywaniu interwałów w wysokich oktawach. 
Program można z powodzeniem zastosować przy typowej grze 
riff'owej.

506 Freaky and Funky 1 Funkowe i zwariowane 1 Zabawna barwa w stylu Funky, z wyraźny rozstrojeniem registrów 
organowych. Brak efektów i pogłosu pomaga podkreślić 
rytmiczność akompaniamentu, oraz powoduje, że dźwięk 
"wystaje" z nagrania. Modyfikacja stroju jest wyraźna nawet przy 
wykonywaniu jednogłosowych melodii.

507 Freaky and Funky 2 Funkowe i zwariowane 2 Inna wersja organów w stylu Funky. W tym przypadku 
przepuściliśmy dźwięk przez efekt Rotary Speaker, wprowadzając 
element w stylu Retro. Całości towarzyszy trzepoczące echo, 
nadając estradowy charakter.

508 Classic Harmony (KS) Harmonia klasyczna Program wykorzystuje fletowe registry organowe do zbudowania 
akordów blokowych. Za pomocą przełącznika klawiaturowego C1 
można zmieniać tryb akordów z majorowego na minorowy, z 
interwałem tercji w głosie basowym. Dodanie "kościelnego" echa 
sprawia, iż całość brzmi dostojnie.

509 2nd Harmonics 
Emphasis

Uwypuklenie drugiej 
harmonicznej

Wysoko brzmiąca barwa organowa w stylu Retro. Cechą 
charakterystyczną jest uwypuklenie registru drugiej składowej 
harmonicznej, który dodatkowo przestroiliśmy. Całość uzupełnia 
umiarkowany efekt Tremolo. Program brzmi ciekawie w 
najwyższych oktawach, gdzie otrzymuje jasność i szklistość.

510 New Jazz Meeting Konfrontacja stylistyczna Program oferuje stylizację organowego brzmienia w stylu 
wczesnego R&B. Rozszerzyliśmy pasmo wysokich tonów nadając 
nowoczesny, szklisty charakter górnym oktawom klawiatury. 
Nasuwa to skojarzenia z syntezatorem typu Sample Playback. 
Program pasuje dobrze do współczesnych stylizacji Retro Funk.

511 Entertainer Wodzirej Replika brzmienia organowego towarzyszącego imprezom 
sportowym. Tradycja ta sięga lat 40-tych XX wieku. Donośny, 
fanfarowy dźwięk ma za zadanie przebić się przez gwar widowni. 
W programie użyliśmy wyraźnego echa, przypominającego 
wnętrze hali sportowej.

512 Backing Organs Rozszerzone tło organowe Program oferuje przetworzenie barwy organowej w stylu Fusion, 
z dużą ilością efektów przestrzennych i modulacji. Dzięki temu, 
dźwięk nie staje się monotonny przy długo trzymanych akordach, 
i dobrze spełnia rolę szerokiego tła harmonicznego.

6.7.4.  Piano

Tytuł Podtytuł Opis
513 Condensed Harmony Skondensowana harmonia 

akordów
Brzmienie syntezatorowe z fortepianowym atakiem i wyraźną 
składową w interwale kwinty. Pozwala na uzyskanie bardzo 
gęstych współbrzmień, charakterystycznych dla poszukiwań 
harmonicznych w stylu Jazz-Rock i Fusion, szczególnie przy 
wykonywaniu akordów w układzie skupionym. Program brzmi 
ciekawie również w niższych oktawach.

514 Wide Phasing Piano Syntezatorowe piano z 
szerokim efektem Phaser

Program oferuje zdecydowanie syntezatorowe brzmienie z 
fortepianową obwiednią, w którym dominuje głęboki efekt 
Phaser. Praca efektu przypomina wypowiadane głoski "ua". 
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Estetyka całości pasuje do wolnych kompozycji z elementami Soul 
i R&B.

515 Rusty Toy Piano Zardzewiałe pianino-
zabawka

Program imituje dzwonkowy charakter małego pianina-zabawki, z 
delikatnym rozstrojeniem oraz efektem Fuzz, podkreślającym 
niską jakość instrumentu przeznaczonego do zabawy. Barwa 
pozwala na uzyskanie ciekawego efektu stylistycznego, nadając 
granym frazom charakter "wspomnień z dzieciństwa", niezależnie 
od wydźwięku samej kompozycji.

516 Phasing Clavinet Clavinet z efektem Phaser Rekonstrukcja funkowego brzmienia Clavinet'u z użyciem głosów 
sekcji Solo. Odpowiednie ustawienie filtrów uwypukla średnie 
tony i trzeszczący charakter Clavinet'u, oraz nadaje barwie nieco 
zabytkowy kolor. Wysoki poziom próbek Release odwzorowuje 
klik, słyszalny przy zwolnieniu klawisza. Całość przepuszczona jest 
przez monofoniczny efekt Phaser, i znakomicie pasuje do 
produkcji w stylu Funky i R&B.

517 Electric Harpsichord Elektryczny klawesyn Ciekawa barwa, naśladująca brzmienie akustycznego klawesynu. 
Charakterystyczne, wysokie alikwoty uzyskaliśmy z głosów sekcji 
Solo. Barwa w pełni korzysta z jakości próbek, i brzmi selektywnie 
nawet w najwyższych oktawach. Program można z powodzeniem 
zastosować w zastępstwie Clavinet'u, wprowadzając interesujący 
element stylistyczny.

518 Thin Like a Paper Cienkie jak papier Bardzo wysoko brzmiące syntezatorowe pianino. Brzmienia tego 
typu można często spotkać w syntezatorach-zabawkach, 
wyposażonych w miniaturowe klawiatury. Dzięki zdecydowanemu 
charakterowi trafiają niekiedy do produkcji muzycznych w roli 
dodatkowego ubarwienia.

519 Sparkling Ideas Błyskotliwe pomysły Szerokie, przestrzenne tło z fortepianowym atakiem i wysokimi, 
błyszczącymi alikwotami w wybrzmieniu. Najwyższym tonom 
towarzyszy śpiewne Vibrato dodające lekkości. Program można 
wykorzystać w podkładach harmonicznych nadając delikatny, 
techniczny charakter.

520 Multi-layered Kilka warstw elektronicznego 
piano

Program replikuje charakterystyczne brzmienie kombinacji kilku 
barw tego samego typu, przestrojonych o jedną lub kilka oktaw. 
Taki zabieg stosowano w syntezatorach typu Multi-timbral dla 
lepszego wypełnienia składowych harmonicznych. Efekt 
zwielokrotnienia jest wyraźnie wyczuwalny, i pochodzi od 
minimalnych opóźnień ataku zapisanych w próbkach źródłowych. 
B-11X odwzorowuje ten efekt na identycznej zasadzie.

521 Bright Clavinet Jasne brzmienie Clavinet'u Program oferuje rozjaśnioną wersję barwy Clavinet'owej. Dla 
zachowania czystości brzmienia, w wyjściowym ustawieniu 
wyłączone są próbki Release, których poziom można dostosować 
samodzielnie według potrzeb. Całość umieszczona jest w bliskiej i 
jasnej przestrzeni akustycznej.

6.7.5.  Mallet

Tytuł Podtytuł Opis
522 Steps Back Marimba w stylu Jazz-Fusion Program oferuje syntetyczną barwę przypominającą Marimbę, 

uzupełnioną delikatnym, klarnetowym wybrzmieniem. Nieco 
puste i wycofane brzmienie całości sprawia, że w przestrzeni 
dźwiękowej zostaje dużo miejsca dla instrumentów solowych. 
Zapewne dzięki tej właściwości usłyszeć je można na wielu 
nagraniach Jazz-Fusion.
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523 Pentatonic Down W dół po pentatonice Połączenie syntezatora z drewnianym atakiem Marimby, 
grających w interwale kwinty czystej. Dodanie niższego składnika 
wyzwala złożone współbrzmienia przy prostych akordach. 
Rezultat jest bardzo stylowy, i przypomina działanie auto-
harmonizer'a, dopasowującego interwały do granej skali.

524 Gamelans Gamelany Syntetyczny dźwięk Gamelanu, uzyskany z głosów sekcji 
Percussion. Skojarzenie z oryginalnym instrumentem etnicznym 
jest na tyle swobodne, że programu można użyć w zastępstwie 
wibrafonu lub marimby, dodając element estetyki World Music 
do własnej kompozycji.

525 Bright Vibra Pad Zdecydowana barwa 
podkładu akordowego

Program łączy w sobie prosty dźwięk syntezatora i atak 
wibrafonu. Skojarzenie ze stylem Fusion pochodzi od 
analogowego brzmienia generatora, z nieznacznym efektem 
Vibrato.

526 Soft Vibra Pad Miękka barwa tła z 
wibrafonem

Modyfikacja poprzedniego programu, z wyraźnym zmiękczeniem 
wybrzmiewającego syntezatora. W tym ujęciu brzmienie zbliża się 
do stylistyki Pop. Całości towarzyszy wyraźne, stereofoniczne 
echo, dobrze słyszalne przy grze staccato.

527 Chrome Plated Pochromowane Nazwa programu dobrze oddaje charakter wprowadzonych 
modyfikacji. Silnie skonturowany ton o wibrafonowym ataku 
przypomina rezonans dużej, twardej, metalowej sztabki. Barwa w 
zdecydowanie nowoczesnej estetyce. Z racji użycia wszystkich 
bloków Harmonizer'a, polifonia programu jest ograniczona do 3 
głosów.

528 Sizzling Chorus Skwierczący Chorus Brzmienie syntezatorowe z obwiednią charakterystyczną dla 
instrumentów perkusyjnych. Cechą charakterystyczną programu 
jest gęsto wibrujący Chorus, zniekształcający dźwięki w 
najwyższych oktawach. Dzięki Chorus'owi barwa posiada dobrze 
zbudowane średnie tony, i daje dobre efekty przy wykonywaniu 
nowoczesnych harmonii.

529 Retro Latino Retro Latino Barwa w stylu Retro, bazująca na imitacji latynoskiego wibrafonu. 
Wyraźna modulacja w efekcie Chorus nasuwa odległe skojarzenie 
ze staroświeckim Vibrato. Przestrzeń wypełnia echo dużej sali 
tanecznej. Programu można użyć do realizacji zrytmizowanych 
akompaniamentów w stylizacjach bossa-novy bądź cha-cha.

530 Bright Octave Vibes Wibrafon w oktawach Kolejny program nawiązujący do estetyki instrumentów 
elektronicznych typu Sample Playback. Replikuje kombinację kilku 
warstw (layer) tej samej barwy, nałożonych w interwałach oktawy. 
W rezultacie dźwięk jest wyraźnie zwielokrotniony i bogatszy. 
Użycie Harmonizer'a ogranicza polifonię programu do 4 głosów.

6.7.6.  Bass

Tytuł Podtytuł Opis
531 The Phasing Bass Bas z Phaser'em Bas w stylu Funky ze stylowym, pływającym efektem Phaser. 

Brzmienie ma uwypuklone średnie tony, przez co bas brzmi 
bardziej tenorowo niż basowo. Taki kształt pasma czyni go 
czytelnym i idealnym do wykonywania gęstych rytmicznie, 
Funk'owych ostinato. Program reaguje na siłę artykulacji 
wzmocnieniem charakterystycznego, gardłowego ataku.

532 Soft Slaps with Flanger Miękkie uderzenie W tym programie staraliśmy się odtworzyć niski, perkusyjny atak 
gitary basowej, granej kciukiem z niewielką dynamiką. Przy takiej 
artykulacji, w najniższych tonach pojawia się charakterystyczny 
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miękki "cios" (punch). Całość uzupełniliśmy efektem Phaser, co 
dodaje jej Jazz-Funk'owego charakteru.

533 Double Bass 2 Kontrabas 2 Synteza brzmienia zbliżonego do kontrabasu z opcji dostępnych 
w B-11X. Odpowiednie dostrojenie filtra wprowadza uwypuklenie 
pasma pudła rezonansowego. Pomimo ograniczonych w 
stosunku do instrumentu akustycznego możliwości, barwę 
można z powodzeniem wykorzystać w połączeniu z 
elektronicznym instrumentarium Nu-Jazz i Acid-Jazz.

534 Punchy Buzz Brzęczące uderzenie Program składa się z dwóch elementów: miękkiego ale 
zdecydowanego ataku, oraz kontynuacji z użyciem pojedynczego, 
brzęczącego generatora. Całość ubarwiona jest delikatnym 
efektem Fuzz, który uwydatnia się przy grze wieloma głosami. 
Wyraźny atak i brak pogłosu dobrze podkreślają rytmiczność 
Funk'owych partii basowych.

535 Hard Played Upright Kontrabas elektryczny forte W tym programie wykorzystaliśmy efekt Phaser do zaimitowania 
falowania struny basowej przy bardzo silnym pizzicato. Filtr 
eksponuje pasmo pudła rezonansowego kontrabasu, co dodaje 
nieco akustycznego charakteru zdecydowanie syntetycznej 
barwie. Do wykorzystania w muzyce z przewagą elektroniki.

536 Fading Thump Zanikające grzmotnięcie Syntezatorowe brzmienie basowe o drapieżnym ataku i powoli 
zanikającej obwiedni głośności. Za pomocą Harmonizer'a 
dołożone zostały dwa dolne głosy w interwałach oktawy, co czyni 
atak bardzo niskim. Dostrojenie filtra wydobywa z próbek 
delikatny, analogowy szum dodający całości technicznego 
charakteru. Z racji użycia Harmonizer'a użyteczny zakres 
klawiatury przesunął się w kierunku oktaw środkowych.

537 Stereo Attack Bass Bas w stylu Nu-Jazz Ruchliwy bas wypełniający całą scenę stereofoniczną, z wysokim 
poziomem kompresji dodającym miękkiego ataku. Dzięki 
spłaszczonej dynamice i przestrzennej głębi dobrze pasuje do 
nowoczesnych produkcji opartych na loop'ach, wypełniając 
pasmo poniżej brzmienia ścieżki rytmicznej.

538 Soft Slaps Upgraded Miękkie uderzenie – 
udoskonalone

Inna wersja programu z miękkim, "kciukowym" atakiem. W tym 
przypadku barwa ma zdecydowanie elektroniczny charakter. W 
wybrzmieniu słychać wysoki głos sekcji Solo. Dzięki niemu linia 
basu zahacza o wyższe pasmo, przeznaczone dla instrumentów 
harmonicznych. Program daje ciekawe efekty również przy grze 
staccato.

539 Double Bass 3 Kontrabas 3 Kolejna próba odtworzenia brzmienia kontrabasu. W tym 
przypadku staraliśmy się o jak najbardziej akustyczny efekt, 
uwypuklając specyficzny zakres rezonansu drewnianego pudła, 
oraz dodając krótki pogłos. Program może być bardzo użyteczny 
wszędzie tam, gdzie nowoczesna elektronika łączy się z tradycją 
Jazz-Fusion.

6.7.7.  Stab

Tytuł Podtytuł Opis
540 Major Woody Major Drewniany Akcent frazowy w stylu Retro z drewnianym, klarnetowym 

zabarwieniem tonu. Harmonizer wykonuje akord kwartowy w 
estetyce Jazz-Fusion. Program daje ciekawe brzmienie w 
najniższych oktawach, gdzie można go wykorzystać jako 
zanikające tło harmoniczne.

541 Nine Dziewięć Brzmienie akcentowe wykorzystujące bardzo skupioną wersję 
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akordu nonowego. Dzięki bliskości składników, w najwyższych 
oktawach zaczynają się one stapiać w jeden ton o dzwonowym 
zabarwieniu. Im niżej, tym bardziej akord zaczyna ujawniać swoją 
strukturę interwałową. Całości towarzyszy efekt Phaser w stylu 
Jazz-Rock.

542 Four Electric Bands Cztery zespoły elektryczne Brzmienie z czasów rozwoju "electric bands" – grup Jazz-
Rock'owych podłączonych do prądu. W programie zawarliśmy 
charakterystyczną dźwięczność najwyższych alikwot i szeroki 
efekt Chorus. Program dobrze brzmi przy grze oktawami dając 
wrażenie dodatkowego zwielokrotnienia.

543 Magnetic Magnetyczny Wyraźne, elektroniczne dźgnięcie dźwiękowe. Ustawienia filtra 
wydobywają z barwy jej metaliczny charakter. Zwielokrotnienie 
głosów wprowadza dodatkowe wypełnienie w wysokich 
częstotliwościach dodając dźwięczności. Program można z 
powodzeniem wykorzystać we współczesnym Jazz-Fusion.

544 Suspended Dominant 1 
(KS)

Zawieszona dominanta 1 Brzmienie w stylu modułów brzmieniowych typu Multi-timbral, 
uzyskane przez nałożenie kilku próbek wibrafonu. Poprzez 
dodanie echa i głosów harmonicznych, program uzyskał 
charakter "tutti". Przełączniki klawiaturowe C1, D1, E1 (KS) 
wyłączają poszczególne głosy Harmonizer'a, ujawniając 
dysonanse składników akordu.

545 Suspended Dominant 2 
(KS)

Zawieszona dominanta 2 Modyfikacja programu poprzedniego. W tym przypadku 
dodaliśmy wyraźne, długie echo. Filtry ograniczają pasmo 
częstotliwości, nadając pudełkowe zabarwienie całości. Do 
zastosowania jako pojedynczy akcent przy budowaniu przestrzeni 
dźwiękowych. Klawisze C1, D1, E1 (KS) wyłączają poszczególne 
głosy Harmonizer'a, tworząc pośrednie, dysonansowe 
współbrzmienia.

546 Harmony Explorer Odkrywca harmonii Akcent harmoniczny nawiązujący do estetyki Techno, z 
charakterystycznym rozstrojeniem generatorów i reakcją na siłę 
artykulacji. Daje interesujący efekt przy wykonywaniu krótkich 
przebiegów melodycznych, a nawet dłuższych partii solowych.

547 M4 Room (KS) Pokój w M4 Nazwa podkreśla przestrzeń akustyczną użytą w tym programie – 
mały, głuchy pokój, gdzie dźwięk instrumentu dobiega jakby zza 
ściany. Za pomocą przełączników klawiaturowych C1, D1, E1, F1 
można wyłączać poszczególne głosy Harmonizer'a, 
rozmieszczone w kolejnych interwałach kwarty. Nazwa nawiązuje 
do typowego pokoju w socjalistycznym budownictwie 
komunalnym.

548 Dominant Magnetic Dominująca i magnetyczna Rozwinięcie programu "Magnetic" o dominantowe 
współbrzmienie akordu blokowego. Dźwięk uzyskał dzięki temu 
jeszcze szersze pasmo i wypełnienie przestrzeni. Brzmi 
najbardziej selektywnie w środkowym zakresie klawiatury. Całości 
dopełnia zbiegające do środka, jasne echo.

6.7.8.  Noise

Tytuł Podtytuł Opis
549 Garage Rehearsals Próby w garażu Efekt specjalny, w którym dźwięk elektrycznego pianina ulega 

sprzężeniu zwrotnemu. W wybrzmieniu pojawia się wtedy 
pojedyncza, dominująca częstotliwość wzbudzenia. Przy grze 
kilkoma dźwiękami daje się słyszeć dodatkowe zdudnienia 
wynikające z przesterowania.
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550 VoluMen WoluMen Efekt ilustracyjny wykorzystujący głęboką i szybką modulację 
fazową. Rezultat przypomina impuls wysyłany przez starodawne 
urządzenie elektryczne. Nazwę nawiązuje do znanego targowiska 
miejskiego w Warszawie, jedynego, na którym można było nabyć 
nowinki techniczne z prywatnego importu.

551 Air Duct Music Muzyka kanałów 
powietrznych

Program wykorzystuje łagodny szum przypominający przepływ 
powietrza w kanale wentylacyjnym. Efekt uzyskaliśmy poprzez 
wysokie ustawienie rezonansu filtra cyfrowego. Program reaguje 
na siłą uderzenia klawiatury przesuwając częstotliwość 
rezonansu, co pozwala na wygrywanie specyficznych melodii. W 
drugim planie słychać pojedynczy ton syntezatora, który 
przywodzi na myśl dźwięk dobywający się z odległych 
zakamarków wentylacji.

552 Harmful Autophone Szkodliwy autofon Autofony to nazwa ogólna wszystkich instrumentów, których 
dźwięk wynika bezpośrednio z właściwości materiałów, z których 
są wykonane. Uderzając w autofon wydobywamy jego naturalną 
barwę, tak jak w przypadku ksylofonu lub wibrafonu. W tym 
programie stworzyliśmy autofon, który z natury jest szkodliwy dla 
ludzkiego słuchu. Do wykorzystania jako wynaturzenie brzmienia 
wibrafonu.

553 Minor-Major 
Granulated (KS)

Zgranulowany dur i moll Akcent muzyczny na bazie dźwięku syntezatora, ze specyficznym 
przydźwiękiem przypominającym chropowatą powierzchnię. 
Dźwięk składa się jak gdyby z wielu drobnych trzasków, 
powodujących "granulację" brzmienia. Pod warstwą zniekształceń 
występują akord majorowy lub minorowy, przełączane za pomocą 
klawisza C1 (KS). Całości towarzyszy wyraźne, stereofoniczne 
echo.

554 Bad Weather Zła pogoda Zniekształcona wersja barwy solowej "The Remark We Made", z 
dużą ilością szumu i przypadkowych modulacji. Brzmienie bardzo 
agresywne, stylistycznie pasujące do bardziej awangardowych 
produkcji muzycznych. Siła artykulacji steruje częstotliwością 
odcięcia filtrów.

555 Pocket Recorder Nagrywarka kieszonkowa Małe, plastikowe brzmienie syntezatora, wydobywające się z 
urządzenia niskiej jakości. Podczas gry pojawiają się dodatkowe 
przydźwięki, których poziom sterowany jest siłą artykulacji. 
Nazwa nawiązuje do tanich urządzeń nagrywających, 
wykorzystujących kasety magnetofonowe.

556 C-60 Crosstalk Przesłuch na kasecie C-60 Imitacja charakterystycznego zabarwienia dźwięku na bardzo 
zniszczonych taśmach magnetycznych. Na skutek szumu w 
średnich tonach dźwięk traci na rozdzielczości i dynamice, a przy 
wyższych głośnościach (kilka klawiszy jednocześnie) jest już 
wyraźnie przesterowany.

557 The Record Soiree Wieczór płytowy Program wprowadza powolne, radiowe pływanie dźwięku 
spowodowane rozstrojeniem fazy. Krótki, zamknięty pogłos 
nadaje barwie techniczny wydźwięk. Pod szumem brzmi zwykła 
barwa wibrafonowa. Radiowo-brzmiąca całość nasunęła nam 
skojarzenia ze znaną audycją muzyczną Polskiego Radia, która 
prezentowała całe albumy płytowe, bez żadnych przerw na 
komentarz czy reklamę.

6.7.9.  Soundscape

Tytuł Podtytuł Opis
558 9th on Bass Nona nad basem Program oferuje tło muzyczne wykorzystujące dużą rozpiętość 
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głosów pomiędzy sekcjami Flute i Solo. Harmonizer wprowadza 
część składników akordowych z dominanty nonowej, tworząc 
Jazz-Rock'owe współbrzmienie. Za pomocą jednogłosowych 
przebiegów można utworzyć stylowe i pełno brzmiące tło 
harmoniczne dla instrumentów solowych.

559 Cold Fusion Zimna fuzja Bardzo przestrzenna barwa w chłodnej estetyce. Wrażenie jest 
silniejsze przy dużej odległości pomiędzy prawą i lewą ręką – 
pomiędzy fletowymi głosami harmonii a niską podstawą basu. W 
środkowych oktawach, nieco puste i wycofane brzmienie dobrze 
pasuje do klasycznego stylu Jazz-Fusion.

560 Perfect Fourth 
Dimension

Czwarty wymiar kwarty Nasycone i chóralne brzmienie kwartowej harmonii, zatopione w 
kosmicznej przestrzeni. Długie płynne echo zlewa dźwięki 
akordów w stylową, jednolitą warstwę dźwiękową. Ładne 
współbrzmienie można uzyskać wykonując interwał nony, choć 
dobrze brzmią także kwinty i kwarty. Filtr cyfrowy reaguje na siłę 
artykulacji przechodząc płynnie między formantem zbliżonym  do 
"o" a formantem "a".

561 Happy Retirement (KS) Szczęśliwa emerytura W ustawieniach programu podkreśliliśmy durowy tryb akordów 
Harmonizer'a poprzez dodatnie przestrojenie najwyższych 
registrów Flute. W połączeniu z płynnym Vibrato i pełną 
przestrzenią uzyskaliśmy pastelową estetykę tła harmonicznego. 
Za pomocą przełącznika klawiaturowego C1 można zmienić tryb 
akordu z majorowego na minorowy, pozostawiając jednak ciepły 
charakter barwy. W trakcie poszukiwania nazwy nasunęło nam 
się skojarzenie z potencjalnie przyjemną, choć raczej nierealną w 
dzisiejszych czasach perspektywą.

562 Ouverture Uwertura Stonowana barwa syntetycznych smyczków, stosowana we 
wstępach do utworów, dla zbudowania atmosferycznego tła 
harmonicznego. Częściowo nawiązuje do stylistyki muzyki 
elektronicznej lat 80-tych, choć nadaliśmy jest wibrafonowy atak. 
Program dodaje nieco symfonicznego charakteru do Jazz-
Rock'owych produkcji.

563 Chillout Electronica Elektronika w stylu Chillout Szerokie i spokojne tło muzyczne z atakiem elektrycznego piano. 
Program znakomicie nadaje się do wykonywania jednostajnych, 
bardzo długich akordów. Dzięki nałożeniu wielu modulacji barwa 
nie staje się nużąca, i dobrze współgra z innymi instrumentami. 
Siła artykulacji uwypukla początkowy, fortepianowy atak.

564 Smooth Fluty Underlay Gładki podkład fletowy Syntezatorowe tło w stylu Chillout z dużą ilością „powietrza”. 
Lekkości dodają registry fletowe, zaś dodatnie rozstrojenie czyni 
barwę przyjemną i durową. Dobrze brzmią układy harmoniczne z 
pojedynczym tonem w oktawach basowych, na którym mogą 
oprzeć się wszystkie wyższe składniki akordu.

565 Even Smoother Fluty 
Underlay

Jeszcze gładszy podkład 
fletowy

Modyfikacja programu poprzedniego z wyraźnie ciemniejszą i 
nieco przytłumioną barwą. Na tle niskich registrów fletowych 
słychać dźwięki syntezatorowe, które dodają Pop'owego 
charakteru całości. Brzmienie można z powodzeniem 
wykorzystać zarówno w Jazz-Rock'owych balladach jak i w 
zrelaksowanych produkcjach Chillout.

566 Stereo Casette Deck Magnetofon kasetowy Program imituje brzmienie syntezatorowych smyczków z 
zawężonym pasmem i ograniczoną dynamiką. Te własności 
nasunęły nam skojarzenie z przeciętnym brzmieniem kasety 
magnetofonowej. Barwa wypełnia specyficzny, wokalny zakres 
pasma, i dzięki temu przebiegi są dobrze słyszalne mimo 
umieszczenia w głębokim tle innych instrumentów.
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6.8.1.  Pad

Tytuł Podtytuł Opis
567 Solaris Tło muzyczne fantastyki 

naukowej
Planeta Solaris jest miejscem akcji najsłynniejszej, często 
ekranizowanej powieści największego polskiego pisarza Science 
Fiction. Filmowi z lat 70-tych towarzyszyła muzyka radzieckich 
syntezatorów. Poszukiwanie brzmienia przestrzeni kosmicznej, 
ujawniło wtedy nowe możliwości całej generacji instrumentów 
klawiszowych. W tym programie użyliśmy prostej modulacji 
podstawowego generatora, osiągając podobny do oryginalnego 
efekt.

568 Methane Mist Metanowa mgła Kolejne brzmienie z gatunku fantastyki naukowej, wyobrażające 
gęstą, gazową atmosferę odległej, obcej planety. Nieprzyjazność 
kosmicznego środowiska oddaje dysonans, wprowadzony przez 
Harmonizer, oraz specyficzny szum filtra naśladujący podmuch 
gęstego gazu.

569 Close Orbit Zawieszony na orbicie Scena dźwiękowa ilustrująca porzuconego satelitę, dryfującego 
samotnie po zapomnianej orbicie. Śpiewnemu wysokiemu tonowi 
towarzyszy jednostajny, techniczny pomruk. Poziom efektu 
sterowany jest siłą ataku klawisza, przesuwającą częstotliwość 
rezonansową filtra. 

570 Don't Cry for My Robot Nie płacz po moim robocie Subtelne, fantastyczne tło ilustracyjne. Program dobrze brzmi 
przy prostych interwałach. Przesadne niedostrojenie 
generatorów, wraz z długo wybrzmiewającym echem wydobywa 
tęskny i techniczny charakter dźwięku, zawieszonego w 
nierzeczywistej przestrzeni. 

571 Penny Whistles Irlandzki flet Ciekaw, syntetyczne brzmienie przeznaczone do wykonywania 
melodii w wysokich rejestrach. Subtelny, etniczny charakter 
nawiązuje do barwy fletu irlandzkiego. Dodatnie rozstrojenie 
generatorów sekcji Flute nadaje nieco wesołości.

572 We've got to Be Scary Przerażacze Brzmienie rodem z niskobudżetowego filmu grozy. Dźwięki tego 
typu, poprzez częste wizualne skojarzenia, nabrały z czasem 
samoistnego znaczenia muzycznego, kojarzonego z zachowaniem 
postaci, nawet bez aktualnie widocznego obrazu. Są dosyć proste 
do wytworzenia z użyciem syntezatorów, i kojarzone zwykle z 
uczuciem przerażenia. W tym programie siła ataku klawisza 
steruje wysokością tonu modulatora.

573 Bermuda Triangle Trójkąt Bermudzki Pejzaż dźwiękowy składający się ze świetlistego, wysokiego tonu i 
pływającej modulacji. Te walory barwy skojarzyły nam się z 
widokiem otwartych wód oceanu. Program brzmi dobrze nawet 
w bardzo wysokich rejestrach, gdzie ton jest bardzo jasny ale nie 
męczący.

574 Cartoon Organ Fun Organy kreskówkowe Program imituje brzmienie zabawnych organów, ilustrujących 
zachowanie postaci z kreskówek. Z powodów budżetowych, w 
wielu produkcjach wczesne organy elektryczne zastępowały małą 
orkiestrę filmową. Zabawny charakter barwy uzyskaliśmy poprzez 
szybkie i płytkie Vibrato oraz odpowiednie dostrojenie filtrów, 
imitujące zniekształcenia małego głośniczka telewizyjnego.

575 Orion Nebula Mgławica Oriona Kolejny pejzaż pozaziemski. Dzięki kilku nałożonym modulacjom, 
dźwięki kojarzą się z rozprzestrzeniającymi się w dowolny sposób 
cząsteczkami materii. Program reaguje na siłę ataku klawisza, 

137



6.8. Movie Soundtrack

powodując uwypuklenie pojedynczego rezonansu. Koloryt 
brzmienia skojarzył nam się z jednym z najpiękniejszych obiektów 
obserwowalnego wszechświata – Mgławicą Oriona.

6.8.2.  Lead

Tytuł Podtytuł Opis
576 Solar Charging Station Ładowanie baterii 

słonecznych
W tym programie, świat przestrzeni pozaziemskiej zbudowany 
został za pomocą charakterystycznego pogłosu, wzbogaconego 
efektem Wha-Wha, dającego wrażenie obecności urządzeń 
technicznych. Zbudowany w ten sposób pejzaż dźwiękowy, 
kojarzy się z przemianami chemicznymi, towarzyszącymi na 
przykład ładowaniu baterii słonecznych na stacji kosmicznej.

577 Tatra Woodsman Tatrzański drwal W tym programie, charakterystyczny dla instrumentów dętych 
drewnianych ton osiągnęliśmy za pomocą odpowiednio 
zestrojonych rejestrów sekcji Flute. Nazwa programu odnosi się 
do wyjątkowego regionu Polski, gdzie najwyższe w tym rejonie 
Europy góry porastają gęste lasy świerkowe, stanowiące 
znakomity materiał lutniczy.

578 Dwarfs Can Sing Śpiewające krasnoludki Zabawny i nieco tubalny program daje szerokie możliwości 
budowania pejzaży dźwiękowych o bajkowym charakterze. 
Brzmienie generatora jest tenorowe i wokalne, czasami rubaszne 
i przypomina nierzeczywisty świat rodem z legend i baśni. Barwa 
posiada także pewien optymistyczny, infantylny wymiar, 
przywodzący na myśl śpiew dorosłych krasnoludków.

579 Abandoned Asteroid Opuszczona asteroida Kosmiczna przestrzeń wypełniona wiatrem słonecznym i szumem 
przelatujących cząstek materii. W tym programie brzmienie 
syntezatora i organów uzupełniliśmy szerokim pogłosem i 
reagującymi na atak filtrami, tworząc kolejny pejzaż kosmiczny.  
Wraz z wysokością tonu, barwa zyskuje śpiewny i nieco 
nostalgiczny charakter.

580 Hangar Hangar W tym programie osiągnęliśmy przestrzeń akustyczną 
charakterystyczną dla dużego, blaszanego budynku. 
Odpowiednie zestrojenie efektów imituje odgłos pracujących w 
hangarze silników lotniczych. Program potrafi naśladować zmianę 
dźwięku w trakcie rosnących i opadających obrotów, która 
ujawnia się po dłuższym przytrzymaniu klawisza.

581 Bag Pipes in G Szkockie dudy w tonacji G Ciekawa kombinacja dwóch głosów B-11X. Niewielkie modyfikacje 
oryginalnych próbek instrumentu pozwoliły uzyskać brzmienie 
podobne do piszczałki szkockich Bag Pipes. Dudy dostrojone są 
do podstawowego dźwięku G2. Każdemu klawiszowi towarzyszy 
przydźwięk o zbliżonej wysokości tonu. Program można 
wykorzystać jako metaforę oryginalnego instrumentu w 
ilustracjach filmowych, lub w kompozycjach z elementem 
etnicznym.

582 Dudy in G Upgraded Pełne Dudy strojone w G Modyfikacja programu poprzedniego, w której rozszerzyliśmy 
brzmienie instrumentu ludowego efektami Chorus i Delay, 
dającymi wrażenie szerokiej, otwartej przestrzeni na górskiej 
polanie. Podstawowa barwa jest bardziej surowa i rozstrojona.

583 What's Up "Mother" ? O co chodzi „Matko” ? Scena dźwiękowa w stylu science-fiction inspirowana filmowymi 
komputerami, które przejmują kontrolę nad załogą statku 
kosmicznego. Statyczny ton jest pusty i chłodny, i sprawia 
wrażenie nerwowego oczekiwania. Przy grze bardzo krótkimi 
dźwiękami wyzwalany jest techniczny klik, który długo 

138



6.8. Movie Soundtrack

wybrzmiewa w kolejnych odbiciach echa. Całość daje wrażenie 
rzuconego w pustą przestrzeń pytania, które pozostaje bez 
odpowiedzi. Program może znaleźć szerokie zastosowanie w 
kompozycjach ilustracyjnych.  

584 Cul-de-Sac Matnia Brzmienie tego programu nawiązuje do przewodniego tematu z 
filmu "Matnia". Wczesnym produkcjom najsłynniejszego 
polskiego reżysera, towarzyszyła zwykle muzyka Krzysztofa 
Komedy. Utalentowany polski pianista i kompozytor Jazz'owy, stał 
się sławny w świecie a niektóre jego kompozycje są często 
granymi standardami. W naszym programie imitujemy barwę 
motywu przewodniego, używając silnie rozwibrowanego 
generatora.

6.8.3.  Organ

Tytuł Podtytuł Opis
585 Digital Carousel Cyfrowa karuzela W tym programie nadaliśmy brzmieniu pewien infantylny 

charakter, oddający klimat dziecięcego lunaparku. Metaliczna 
barwa, wyraźnie ujawniająca się w wyższych rejestrach, kojarzy 
się z cyfrową wersją katarynki.

586 Pope Hopes Nadzieje Papieża W tym programie uzyskaliśmy bardzo kontemplacyjne brzmienie 
kościelnych organów. Odpowiednie dostrojenie echa tworzy 
subtelny, sakralny klimat. Brzmienie posiada lekką nutę nadziei. 
Całość skojarzyła nam się ze społeczną atmosferą towarzyszącą 
wyborowi papieża Polaka, jesienią 1978 roku.

587 Digital Carousel II Cyfrowa karuzela II Wersja programu #585, Digital Carousel. W tej wersji barwa ma 
bardziej piszczałkowy, organowy charakter.

588 Scary Funeral III Straszny pochówek III Program, po raz kolejny, pokazuje możliwości zastosowania 
instrumentu B-11X w muzyce ilustracyjnej. Brzmienie doskonale 
wpisuje się w utrwalony w pop-kulturze klimat przerażenia, w 
tanim filmie grozy. Rozwibrowane, kościelne organy, które zostały 
umieszczone w akustyce betonowej krypty, są bardziej 
groteskowe niż straszne.

589 Ectoplasma in My 
Bathroom

Duch w mojej łazience Kolejny program rodem z dziecięcej kreskówki. Rozwibrowana, 
wokalna barwa przypomina dziwaczny śpiew dobywający się z 
zamkniętej przestrzeni. Szklisty przydźwięk towarzyszący 
wybrzmieniu kojarzy się ze szybą lub dużym lustrem.

590 In the Community 
Chapel

Kaplica parafialna Wariacja na temat stylowych organów Gospel. W tym przypadku 
nie rozbrzmiewają głośno i szeroko, ale zostały zamknięte w 
małej przestrzeni. Całość przypomina ambitnego organistę, 
ćwiczącego samotnie w nowo wybudowanej kaplicy parafialnej.

591 Music Class Nightmare Koszmar lekcji muzyki Proste i nudne brzmienie tranzystorowych organów, służące do 
„torturowania” dzieci na lekcja muzyki w wielu szkołach 
publicznych, wyposażonych urzędowo w instrumenty 
elektroniczne. Krótki i głuchy pogłos szkolnej klasy dopełnia 
obrazu sytuacji.

592 Alien Chapel Świątynia obcych Program, w którym rozstrojone brzmienie klasycznych, 
kościelnych organów zostało umieszczone w szerokiej przestrzeni 
akustycznej, przywodzącej na myśl kosmiczną katedrę. 

593 Don't Be Afraid... Nie lękajcie się... Brzmienie kościelnych organów, w których wraz z wysokością 
tonu narasta nastrój optymizmu, cechujący głębokie przeżycie 
religijne. Podniosły, sakralny klimat osiągnęliśmy za pomocą 
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typowego, „kościelnego” ustawienia registrów, oraz dodatniego 
przestrojenia.

6.8.4.  Piano

Tytuł Podtytuł Opis
594 Classic Harpsichord 1 Klawesyn 1 W tym programie uzyskaliśmy brzmienie zbliżone do klawesynu. 

Podstawowy ton jest złożony z syntezatorowych głosów sekcji 
Solo. Zwolnienie klawisza wyzwala próbki Release, imitujące 
zwolnienie piórka w klasycznym instrumencie. Poziom efektu 
można regulować suwakiem Release Level.

595 Classic Harpsichord 2 Klawesyn 2 Nieznaczna modyfikacja programu poprzedniego, w której 
dodano statycznie ustawiony efekt Phaser, uwypuklający 
charakterystyczny, „drewniany” rezonans obudowy klasycznego 
instrumentu.

596 Have You Seen My 
Child?

Nostalgiczne toy piano Tęskny charakter barwy nadaje programowi długie echo, powoli 
rozpływające się w niekreślonej przestrzeni. W podstawowym 
dźwięku pobrzmiewa charakterystyczne rozstrojenie dziecięcego 
pianina (Toy Piano). Brzmienie można z powodzeniem 
zastosować do ilustracji scen filmowych pojedynczymi nutami 
wysokiej melodii.

597 Emigration Emigracja Zmodyfikowana barwa Toy Piano, bardziej miękka, z delikatnym, 
wokalnym Vibrato. Program reaguje na zmiany siły artykulacji – 
przy niskich dynamikach barwa staje się stłumiona i wycofana, 
silniejszy akcent wydobywa ją z tła.

598 Hopeful Filmowy fortepian 
ilustracyjny

Barwa o charakterze fortepianowym, idealna do oddania 
nastrojów budzącego się optymizmu. Ten niuans estetyczny 
uzyskaliśmy dzięki dodatniemu przestrojeniu wysokich rejestrów 
B-11X. Początkowy atak fortepianowy przechodzi stopniowo w 
wysoką śpiewną nutę, szczególnie dobrze brzmiącą w wysokich 
oktawach.

599 Holidays with Ghosts Wakacje ze zjawami Kolejny przykład wykorzystania zabytkowych syntezatorów w  
muzyce filmowej. Program rekonstruuje wibrującą barwę rodem 
z polskiego kina familijnego.

600 Fat Daddy Tłusty tatuńcio W tym programie stworzyliśmy barwę ilustracyjną o wyjątkowym 
potencjale rozśmieszającym. Infantylne brzmienie automatycznie 
wywołuje uśmiech na ustach słuchaczy, i doskonale nadaje się do 
wykorzystania w kompozycjach o rubasznym charakterze. 

601 Asteroids Asteroidy Dźwięczne i melodyjne połączenie głosów sekcji Percussion z 
głęboką, stereofoniczną modulacją efektu Chorus. Perkusyjny ton 
długo wygasa w nierzeczywistej przestrzeni akustycznej. Program 
reaguje na siłę artykulacji – przy niskich dynamikach jest 
delikatnie zmiękczony, a przy wysokich staje się szklisty.

602 Hevelius Heweliusz Ten program postanowiliśmy nazwać imieniem słynnego, 
gdańskiego astronoma. Dzięki pobrzmiewającym w drugim 
planie, kościelnym organom brzmienie buduje scenerię 
siedemnastowiecznych, nocnych obserwacji nieba. Głębokie echo 
podkreśla muzyczny charakter kosmicznych poszukiwań.

6.8.5.  Mallet
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Tytuł Podtytuł Opis
603 Old Mossy Well Stara, omszała studnia Złożona harmonicznie barwa w stylistyce thrillera 

psychologicznego. W wybrzmieniu nakłada się kilka składników o 
różnych wysokościach i barwach, tworzących nieokreślony akord. 
W barwie nie można wyróżnić dominującego tonu klasycznego 
instrumentu – przenikające się składniki brzmią nienaturalnie. 
Całości towarzyszy narastające echo, które przechodzi w 
pojedynczy, świdrujący w uszach pisk.

604 Lost in Spain Zagubiony w Hiszpanii Replika barwy użytej w ścieżce dźwiękowej nastrojowego filmu 
„Siesta”. Składa się z dźwięku syntetycznej Marimby, grającej w 
tercjach. Poziom Level dodatkowego głosu wprowadzanego przez 
Harmonizer jest niewielki, dlatego składnik zanika przy niskiej 
dynamice gry. Za pomocą przełącznika klawiaturowego C1 można 
wyłączyć całkowicie dodatkowy głos Harmonizer'a.

605 Unexpected Visitor Niespodziewany gość Program na bazie syntetycznej Marimby, ze specyficznym 
ustawieniem Harmonizer'a. Reakcja na zmianę siły artykulacji jest 
skokowa, i po przekroczeniu pewnego progu pojawia się wyraźny, 
wysoki składnik w interwale oktawy. Pojawia się on równie 
nieoczekiwanie jak niespodziewany gość.

606 Synth-ethnic Balaphon Syntetyczny Balafon W tym programie oferujemy imitację barwy afrykańskiego 
instrumentu ludowego – Balafonu. O specyfice barwy Balafonu, 
decydują wydrążone tykwy, służące jako pudła rezonansowe. 
Odpowiednie ustawienia naszego instrumentu pozwoliły uzyskać 
barwę zbliżoną do oryginału.

607 Lute Lutnia Eksperymentalne użycie efektów B-11X, kojarzące się z 
brzmieniem drgającej struny. Tradycyjny instrument budzi 
niegasnące zainteresowanie miłośników muzyki dawnej. Lutnicy, 
na podstawie średniowiecznych rycin i historycznych zapisków, 
od lat podejmują próby odtworzenia historycznego oryginału. 
Cechą naszej lutni jest wyeksponowanie perkusyjnych, 
drewnianych cech instrumentu.

608 Black Volga Czarna Wołga Do stworzenia tego programu zainspirowała nas słynna legenda 
miejska o krążącym po drogach samochodzie produkcji 
radzieckiej, porywającym małe dzieci wprost z miejskich 
chodników. Legenda miała wiele różnych wątków, a jej historia 
sięga lat sześćdziesiątych, i zmieniała swe wersje wraz z 
rozwojem motoryzacji. Obecnie rolę Wołgi pełniłaby raczej czarna 
sportowa limuzyna. W naszym programie udało się uchwycić 
muzyczny charakter złowrogiego krążownika szos.

609 Crude Oil Barrel Baryłka ropy naftowej W tym programie surowa, szklista barwa kojarzy się z 
przemysłowym krajobrazem, w którym przy załadunku okrętów 
pracują portowe dźwigi. Metaliczne brzmienie, osiągnięte przede 
wszystkim za pomocą efektów Phaser i Fuzz, świetnie nadaje się 
do tworzenia silnych muzycznych akcentów.

610 Happy Working Class Szczęśliwa klasa pracująca W zdrowym systemie socjalistycznym realną władzę miała 
sprawować klasa pracująca. Zadaniem jej przedstawicieli, 
wybieranych na specjalnych zjazdach Partii, było uszczęśliwienie 
szerokich mas robotników. W naszym programie śpiewny 
optymizm ludu pracującego został nieco zgaszony odpowiednim 
zniekształceniem, które muzycznie komentuje nierealność idei.

611 Sunday Mass Msza niedzielna Inne, filmowe ujęcie kościelnych organów. Odpowiednie użycie 
dostępnych ustawień Chorus i Delay zaowocowało barwą o 
wyjątkowo podniosłym, patetycznym charakterze, odpowiednim 
do ilustracji niedzielnego nabożeństwa.
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6.8.6.  Bass

Tytuł Podtytuł Opis
612 Why Can't We Start? Dlaczego nie startujemy? W tym programie, narastający efekt pracy silnika, przy długim 

wyzwoleniu dźwięku zaczyna zanikać, przywodząc na myśl 
nieudany start pojazdu. Basowe, mocno modulowane brzmienie 
świetnie nadaje się do muzycznego imitowania startu samolotu 
lub wyścigów samochodowych.

613 Fury 162 Planeta Fury 162 W tym programie oferujemy głęboko basowe, stojące brzmienie z 
gatunku muzycznego horroru. Barwa posiada mocny ładunek 
emocjonalny, i znajduje zastosowanie w planach filmowych, 
potęgując uczucie strachu.

614 Approaching 
Saggitarius A

Podejście do Saggitarius A Program oferuje ciemne i masywne brzmienie organowe, 
umieszczone w szerokiej przestrzeni akustycznej. W grze 
staccato, długo wybrzmiewające echo odzywa się na zmianę – w 
prawym i lewym kanale. Tytułowy Saggitarius A to astronomiczna 
nazwa odkrytej niedawno czarnej dziury w centrum Drogi 
Mlecznej.

615 KGB Investigation Śledztwo KGB W tym programie osiągnęliśmy głęboko świdrujące w głowie 
brzmienie z wyrazistym Tremolo. Program może znaleźć szerokie 
zastosowanie muzyczne, a nam skojarzył się ze  śledztwem 
prowadzonym przez wywiad. 

616 Spacecraft Flyby Przelot statku kosmicznego Użyty w programie, delikatnie wibrujący, głęboki bas nasuwa 
skojarzenia z poruszającym się przedmiotem o olbrzymiej masie. 
Brzmienie tworzy atmosferę tajemniczości i rosnącego niepokoju.

617 Vast and Cruel Intelects Okrutna inteligencja Program oferuje mocno modulowane, basowe brzmienie, 
potęgujące filmowy nastrój zagrożenia. Podstawowej fletowej 
barwie towarzyszy przesterowany, mechaniczny ton.

618 The State of War Stan wojenny Muzyczna ilustracja militarnego zagrożenia. Stan Wojenny, 
wprowadzony w Polsce zimą 1981 roku, pozwolił komunistycznej 
władzy na stłumienie opozycji demokratycznej. Czołgi i uzbrojeni 
żołnierze stali się stałym elementem krajobrazu, budząc 
powszechny niepokój. 

619 The Bay of Pigs (KS) Zatoka Świń W tym programie, dominujący składnik brzmienia może kojarzyć 
się z klimatem egzotycznym. Modulacje wprowadzają dodatkową 
nutę tajemniczości i zagrożenia, które wyraźnie ujawnia się w 
niższych rejestrach. Program może znaleźć szerokie zastosowanie 
w muzyce ilustracyjnej, a nam skojarzył się z konfliktem z okresu 
Zimnej Wojny.

620 Tectonic Motion Ruchy tektoniczne Program oferuje bardzo głęboką, basową barwę. Odpowiednie 
dostrojenie Vibrato daje wrażenie dobywających się spod ziemi 
odgłosów, przywodzących na myśl ruchy tektoniczne.

6.8.7.  Stab

Tytuł Podtytuł Opis
621 Robot Tales Bajki robotów Specyficzny akcent dźwiękowy, wykorzystywany często do imitacji 

odgłosów wydawanych przez sztuczną inteligencję. Bajki robotów 
to także tytuł zbioru groteskowo-baśniowych opowiadań science 
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fiction, których bohaterami są różnego gatunku roboty. 

622 Fat Androids Talking Pogawędka tłustych 
androidów

Filmowy efekt kojarzący się z mową robotów w 
międzyplanetarnej kantynie po kilku łykach oleju napędowego. 
Wysokiemu, technicznemu tonowi towarzyszy niski i miękki 
pomruk w drugim planie. Ciekawy, przesterowany efekt można 
uzyskać grając proste interwały w układzie skupionym, lub 
naciskając sąsiednie klawisze.

623 CNC Obrabiarka numeryczna W tym programie osiągnęliśmy świdrującą, drażniącą barwę 
przenoszącą słuchacza w świat sterowanych elektronicznie 
urządzeń technicznych. Dzięki nałożeniu głębokiego Vibrato i 
efektu Chorus program znakomicie nadaje się do wprowadzania 
mocnych, wyrazistych akcentów.

624 Bugle Call 1 Capstrzyk 1 Komputerowa parafraza żołnierskiej pobudki. Harmonizer 
wykonuje cały akord majorowy.

625 Bugle Call 2 Capstrzyk 2 Bardziej syntezatorowa wersja programu poprzedniego.

626 Treasure Cave Burglary Rabunek w Jaskini Skarbów W tym programie połyskliwy ton trącanych dzwonków i 
przesypywanych drobnych metalowych przedmiotów odbija się 
echem typowym dla skalnej jaskini. Brzmienie może znaleźć 
szerokie zastosowanie ilustracyjne, a nam skojarzyło się z ukrytą 
jaskinią z Wyspy Skarbów.

627 Short Circuit Zwarcie Uporczywe brzmienie metalicznego świdrowania, umieszczone w 
niewielkiej przestrzeni akustycznej, kojarzące się z uporczywym 
hałasem wysokoenergetycznych maszyn. 

628 TV Game Alert 1 Dźwięk gry telewizyjnej 1 W tym programie, dźwięk rozpowszechniony w świecie gier video 
zyskuje muzyczny charakter. Brzmienie posiada syntetyczną, 
nieco organową podstawę, na której zbudowany jest akord. 
Zawężone pasmo częstotliwości przypomina brzmienie małego, 
telewizyjnego głośniczka.

629 TV Game Alert 2 (KS) Dźwięk gry telewizyjnej 2 Modyfikacja programu poprzedniego. W tym przypadku dźwięk 
zdaje się pochodzić z dużo nowocześniejszego urządzenia – jest 
czystszy i bardziej cyfrowy. Za pomocą przełączników 
klawiaturowych C1, D1 można wyłączać poszczególne składniki 
akordu majorowego.

6.8.8.  Noise

Tytuł Podtytuł Opis
630 Bubble Gum Factory Fabryka gumy do żucia Dla dzieci dorastających w latach osiemdziesiątych, prawdziwym 

symbolem zachodniego świata była guma do żucia, przysyłana 
często w paczkach zza żelaznej kurtyny. Posiadanie dobrej 
balonówki, dającej się zamienić w wielki balon, decydowało 
często o pozycji w podwórkowej hierarchii. W tym programie, 
oddajemy dźwiękową scenerię fabryki marzeń.

631 Drilling in Mind Wiercenie w głowie Zaprogramowany przez nas dźwięk wywołuje uczucie 
przenikającego, irytującego świdrowania. Połyskliwa, metaliczna 
barwa powstała dzięki odpowiednim zestrojeniom rejestrów 
fletowych oraz efektów Fuzz, Chorus, Delay. Może kojarzyć się z 
ostrymi instrumentami chirurga operującego w naszej głowie.

632 Behind the Iron Wall Za żelazną kurtyną W tym programie otrzymaliśmy brzmienie, jakie pojawia się po 
uderzeniu w metalową konstrukcję. Imitacja udała się dzięki 
połączeniu Vibrato i sekcji efektów. Barwa zawiera także pewną 
nutę grozy.
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633 Mad Semiconductor Szalony półprzewodnik Futurystyczne brzmienie z gatunku science-fiction. W programie 
oddajemy muzyczny charakter oszalałych z przepracowania 
podzespołów elektronicznych. Metalicznemu piskowi towarzyszy 
modulowane bulgotanie, kojarzące się z drganiami wzbudzanymi 
na powierzchniach płytek drukowanych.

634 Chernobyl Czernobyl Czernobyl znany jest przede wszystkim z największej w dziejach 
katastrofy elektrowni atomowej, która miała miejsce wiosną 1986 
roku. Echa tamtej tragedii są wciąż obecne w świadomości i 
organizmach mieszkańców Europy Wschodniej, którzy byli 
bezpośrednio narażeni na skutki skażenia radioaktywnego. W 
naszym programie zbudowaliśmy muzyczną scenerię 
nawiązującą do tego wydarzenia.

635 Electro-magnetic Shield Tarcza elektromagnetyczna W tym programie osiągnęliśmy mechaniczny dźwięk, kojarzący 
się z pracą sterowanej elektrycznie piły lub innej obrotowej tarczy. 
Gra staccato wyzwala echa, które ujawnia się na zmianę w 
prawym i lewym kanale.

636 Shipyard Still Working Stocznia nadal pracuje Specyficznie ukształtowany szum, imitujący dźwięki towarzyszące 
obróbce metalowych powierzchni w stoczniowym doku. 
Metaliczne, świdrujące brzmienie osadzone zostało w przestrzeni 
otoczonej kadłubem okrętu. Dłuższe przytrzymanie klawisza 
instrumentu wyzwala modulację, przypominającą odległy dźwięk 
okrętowej syreny.

Stocznia Gdańska dzisiaj znana jest przede wszystkim ze swej 
historycznej roli – jako kolebka Solidarności. Tymczasem, w 
Stoczni wyprodukowano ponad 1000 pełnomorskich statków, 
pływających pod banderami armatorów z całego świata.

637 Kowalsky Kowalski Jedno z najbardziej rozpowszechnionych polskich nazwisk 
posłużyło nam do zatytułowania programu o specyficznym 
brzmieniu, kojarzącym się z waleniem młotkiem w dziecięce 
cymbałki. Brzmienie nie jest dźwięczne i czyste jak w delikatnie 
uderzanym instrumencie, lecz wyzwala nieprzyjemne rezonanse 
pod uderzeniami niewprawnej ręki szarego obywatela.

638 Falsetto Gizmo Falsetowe urządzonko Niecodzienne połączenie modułów efektów. Dźwięk posiada 
charakterystyczne, wokalne Vibrato, które w wysokich rejestrach 
przypomina falset – najwyższy głos męski. Jest on jednak mocno 
stłumiony dynamicznie i wydobywa się jakby z puszki, lub 
niewielkiego, zamkniętego głośniczka.

6.8.9.  Soundscape

Tytuł Podtytuł Opis
639 The Attack of Giant Fly Atak gigantycznej muchy Efekt dźwiękowy rodem z filmów grozy klasy B...lub nawet C. Kilka 

modulacji o różnych cyklach nałożyliśmy na stłumiony i bzyczący 
generator, przypominający natarczywą muchę. Brzmienie jest 
basowe, co sprawia, że rozmiar wyobrażanego zwierzęcia jest 
znacznie większy od rzeczywistego.

640 Helicopter Is Waiting Helikopter w oczekiwaniu Efekt specjalny wykorzystujący skrajne ustawienia modułu 
Phaser. Cykliczna modulacja fazy przypomina uderzania 
wirujących jednostajnie łopat wirnika lub śmigła. Efekt całkowicie 
dominuje nad podstawowym tonem, i jest podobny w całym 
zakresie klawiatury.

641 Toy Cars Race Rajd samochodzików-
zabawek

Efekt specjalny wykorzystujący nakładające się modulacje o 
różnych okresach. Dźwięk przypomina brzęczenie obracających 
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się części w małej plastikowej obudowie. Nam skojarzył się ze 
sterowanymi radiem modelami samochodów, jadącymi w 
wyścigu wokół pokoju mieszkalnego.

642 Pole on the Pole Polak na biegunie Rozległa przestrzeń dźwiękowa, znakomicie pasująca jako 
ilustracja przyrodniczych krajobrazów. Posiada nieco nostalgiczny 
i chłodny charakter, który nasunął nam skojarzenie tytułu. Nazwa 
programu nawiązuje do samotnych dokonań podróżniczych 
polskiego podróżnika, który jako pierwszy człowiek na świecie 
zdobył obydwa bieguny ziemi w jednym roku.

643 Jordan's Playground Karuzela w Ogródku 
Jordanowskim

Ewenementem na skalę światową był dziewiętnastowieczny 
projekt autorstwa Henryka Jordana stworzenia ogrodów zabaw 
wyłącznie dla dzieci. Pomysł przetrwał aż do dnia dzisiejszego. 
Naszym brzmieniem przedstawiamy scenerię ogrodu z kręcącą 
się po środku karuzelą dla dzieci. Rejestr organowy B-11X w 
połączeniu z rozszerzeniami instrumentu wirtualnego pozwolił na 
odtworzenie charakteru dźwiękowego tzw. "barrel organ".

644 Cytoplasmic Ocean Ocean cytoplazmy Bardzo kosmiczna barwa syntezatora, zawieszona w głębokiej 
przestrzeni. Jest delikatna i ciepła, zarówno w najwyższych 
rejestrach jak i w oktawach basowych – znakomicie pasuje do 
atmosferycznych filmowych introdukcji. Nazwa pochodzi od 
autora powieści science-fiction, który umieścił ocean cytoplazmy 
na planecie Solaris, kilkakrotnie przenoszonej z książki na ekran 
filmowy.

645 Mazovia Mazowsze Pejzaż dźwiękowy, w którym registry sekcji Flute zostały 
rozstrojone tak, że przypominają proste, etniczne piszczałki. 
Rozbrzmiewają one na szerokiej, otwartej przestrzeni. Barwa jest 
ciepła i słoneczna, i może posłużyć jako niedosłowna, filmowa 
metafora muzyki ludowej. 

646 Poligon Odgłos manewrów 
wojskowych

Dominującym składnikiem barwy jest hałas wirnika 
nowoczesnego helikoptera w trakcie manewrów na poligonie. W 
pogłosie słychać pojedyncze odbicia od instalacji wojskowych na 
polu ćwiczeń lub od ściany lasu. Dźwięk równie dobrze może 
służyć za imitację innych pojazdów wojskowych.

647 Whales Wieloryby Imitacja śpiewu wielorybów.
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6.9.  Hip-hop

6.9.1.  Pad

Tytuł Podtytuł Opis
648 Rhythm Keys 1 Klawisze rytmiczne 1 Materiał konstrukcyjny do budowania energetycznych loop'ów 

syntezatorowych, oparty na masywnym dźwięku sekcji Solo. 
Wygasanie obwiedni jest natychmiastowe, a wysokie ustawienie 
Compressor'a uwypukla atak. Bardziej monofoniczny i 
kontrolowany jest również efekt Chorus. Program reaguje na siłę 
artykulacji przesuwając brzmienie filtra w kierunku wyższych 
tonów.

649 Rhythm Keys 2 Klawisze rytmiczne 2 Modyfikacja poprzedniego programu, z wyłączonym głosem 
kwinty Harmonizer'a. Pozostały układ efektów jest identyczny. 
Barwa jest nieco mniej masywna.

650 Melotron Punch Cios z Meloton'u Imitacja brzmienia Melotronu, z agresywnym ustawieniem 
Compressor'a. Uwypukla on atak, i nadaje perkusyjny charakter 
granym akordom, co słychać najlepiej w wysokich oktawach 
klawiatury. Całość uzupełnia krótki pogłos.

651 Detuned Horns Rozstrojone klaksony Dobrze zbalansowana kombinacja barwowa sekcji Flute i Solo. 
Dźwięk posiada całkowicie płaską obwiednię, i brzmi jakby 
pochodził z jednej próbki w samplerze. Efekt Phaser nieznacznie 
poszerza stereofonię programu.

652 Rap Brass 1 Rap'owa "Blacha" 1 Imitacja syntezatorowego programu typu "Brass", w stylu lat 80-
tych. Proporcje głosów są odpowiednio dobrane tak, aby 
osiągnąć jak największą masę dźwięku. Wyraźne, ujemne 
rozstrojenie dodatkowo utwardza barwę.

653 Rap Brass 2 Rap'owa "Blacha" 2 Znacznie lżejsza wersja programu poprzedniego. Dźwięk posiada 
mniej niższych tonów, i jest bardziej surowy. Efekty tylko 
nieznacznie poszerzają stereofonię.

654 Basement Jam Jam w piwnicy Kolejna, masywna kombinacja brzmieniowa z płaską obwiednią 
dynamiki. Brzmienie jest skonturowane – dużo niskich i wysokich 
tonów, z miejscem na linię wokalną w środku pasma. Wysokie 
ustawienie Compressor'a wyrównuje poziom kolejnych akordów.

655 Slow Jam Whistle Powolny gwizdek Tło harmoniczne na bazie dźwięku organowego. Spokojniejsze niż 
wcześniejsze programy z tej kategorii, i pasujące do wolniejszych 
loop'ów. Filtr uwypukla częstotliwość przypominającą gwizdanie.

656 Funk Zone Strefa Funk'u Nieco zabytkowe brzmienie syntezatora analogowego, z efektem 
Phaser w tradycyjnym, pływającym ustawieniu. Przestrzeń jest 
monofoniczna, a głosy wyraźnie rozstrojone. Program dobrze 
pasuje do stylizacji z silnym wpływem Funk'u.

6.9.2.  Lead

Tytuł Podtytuł Opis
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657 Soft Drone (KS, Split) Miękki "drone" Program przeznaczony do konstruowania stojącego interwału, 
lub pojedynczego dźwięku w tle ścieżki rytmicznej. Harmonizer 
dodaje do dźwięku podstawowego dwa głosy, w odległości kwinty 
i oktawy, które można wyłączać w trakcie gry za pomocą 
przełączników C1, D1 (KS). Zakres pracy Harmonizer'a zaczyna się 
od klawisza C3 (Split).

658 Mild Buzzer Złagodzony brzęk Bardziej hardcore'owy i monofoniczny syntezator prowadzący. 
Przesterowane brzmienie dobrze pasuje do sampli perkusyjnych 
o podobnych charakterze. Agresywnie ustawiony Compressor 
podnosi poziom początkowego kliku z oryginalnych próbek.

659 MO Calling Telefon z komendy Miękki i statyczny Lead na bazie dźwięku organowego. 
Syntetyczny charakter wnoszą efekt Chorus oraz wysoko 
ustawiony Compressor dodający "ciśnienia"  w początkowym 
ataku. Program dobrze brzmi najbardziej wyraziście w 
środkowych oktawach.

660 Bass Buzz 1 Furkotanie basu 1 Niski i statyczny dźwięk syntezatora, z tubalnym ustawieniem 
filtracji. Barwa pochodzi bezpośrednio z  próbek B-11X, i dodaje 
analogowego koloru do niższego pasma utworu. Po raz kolejny 
Compressor intensywnie pompuje dynamikę.

661 Bass Buzz 2 Furkotanie basu 2 Inna wersja niskiego, furkoczącego syntezatora basowego. 
Ciekawe efekty daje gra dwóch niezależnych linii jednogłosowych, 
wywołująca silnie skompresowane przesterowania. Program 
reaguje na siłę artykulacji nieznacznie rozjaśniając podstawowy 
ton syntezatora.

662 Reed Model 1 Model stroikowy 1 Syntezatorowa imitacja brzmienia klarnetu, z wyraźnymi 
niedoskonałościami, wprowadzającymi syczące zabrudzenie 
dźwięku w wyższych częstotliwościach. Barwa bardziej w stylu 
Old School – monofoniczna i niezbyt masywna.

663 Reed Model 2 Model stroikowy 2 Bardziej przestrzenna imitacja brzmienia klarnetu, stylistycznie 
zbliżającą się do muzyki Pop. W programie zastosowaliśmy więcej 
krótkiego echa.

664 Mini Melody Melodia Mini Replika Old School'owego brzmienia syntezatora analogowego, z 
charakterystycznym otwarciem filtra pod wpływem silniejszej 
artykulacji. Dzięki gęstemu rozmieszczeniu oryginalnych próbek 
B-11X, barwa dobrze odwzorowuje analogowe źródło w szerokim 
zakresie klawiatury.

665 Mini Leads Mini tematy Nałożenie dwóch generatorów syntezatora analogowego w 
interwale oktawy. Dźwięk jest prosty i  bardziej donośny, idealny 
do programowania ruchliwych arpeggio w starym stylu.

6.9.3.  Organ

Tytuł Podtytuł Opis
666 ...666... Trzy szóstki Szatańskie brzmienie organów.

667 Rosewood Cabinet Obudowa z drewna różanego Zamknięte akustycznie brzmienie organów elektrycznych – ich 
dźwięk stara się przecisnąć przez ograniczoną przestrzeń. 
Nieznaczny poziom symulacji wzmacniacza umieszcza źródło 
dźwięku w obudowie kolumny głośnikowej. Wśród registrów 
fletowych dominuje składnik kwintowy, który nieco wzmacnia 
brzmienie całości.

668 Student '88 Student rocznik 88 Proste i staromodne organy elektroniczne, wzmocnione 
dynamicznie przez Compressor. Program posiada nieznaczny 
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pogłos, i może posłużyć do programowania stylowych loop'ów 
organowych. Nazwa nawiązuje do jednej z polskich konstrukcji 
organów.

669 Envelope Filter 1 Filtr obwiedni 1 Funkowe brzmienie prostego generatora, z tradycyjnym 
ustawieniem reakcji filtra na siłę artykulacji. Program jest 
utrzymany w stylistyce Funk – pozwala na lepsze animowanie 
barwy w temacie prowadzonym przez syntezator.

670 Envelope Filter 2 Filtr obwiedni 2 Miękka i bardziej wycofana wersja programu poprzedniego. 
Otwarcie filtra następuje w niższym paśmie częstotliwości – przy 
małej dynamice gry dźwięk staje się głuchy. Program brzmi 
najlepiej i najbardziej stylowo w najwyższych oktawach.

671 Portable 1 Organy przenośne 1 Imitacja możliwości dźwiękowych tanich, tranzystorowych 
organów przenośnych, wyposażonych w podstawowe tony 
generatora. Program nieznacznie reaguje na siłę artykulacji 
rozjaśniając rejestry fletowe w drugim planie.

672 Portable 2 Organy przenośne 2 Inna imitacja kiepskich organów-zabawki. Dźwięk jakby przeciskał 
się przez mały, pokładowy głośniczek w plastikowej obudowie. 
Dynamika jest spłaszczona, z lekkim uwypukleniem 
początkowego kliku. Program ma wyrazisty charakter, mocno 
kontrastujący z niskim brzmieniem Hip-Hop'owych loop'ów.

673 Next Day Syndrome Syndrom następnego dnia Efekt specjalny na bazie barwy organowej, z charakterystycznym, 
pijanym Vibrato. Rozchwianie dźwięku jest dobrze słyszalne przy 
długo trzymanych akordach – przy grze staccato, otrzymujemy 
raczej pogłębienie modulacji wirującego głośnika.

674 Fuzzy Niewyraźne Barwa uzyskana poprzez zamazanie dźwięku organów 
przesterowaniem i gęstą modulacją. W wyższych oktawach 
brzmienie przypomina odgłos przemysłowego alarmu, donośny i 
przenikliwy. Programu można z powodzeniem użyć do 
programowania głównych tematów i loop'ów.

6.9.4.  Piano

Tytuł Podtytuł Opis
675 Filtered Clavinet Filtrowany Clavinet Rekonstrukcja klasycznego brzmienia Clavinet'u, przefiltrowana 

dla uzyskania cięższego i bardziej "tłustego" brzmienia. Filtr 
reaguje na siłę nacisku klawiatury nieznacznym rozjaśnieniem 
barwy. Program bardzo dobrze pasuje do keyboard'owych riff'ów 
w Funk'owym stylu.

676 Honky Tonk Toy Zabaweczka Honky Tonk Kiepskie brzmienie zabawkowego pianina, umieszczonego w 
ciasnej, rezonującej obudowie. W tle podstawowej barwy słychać 
jednostajny, plastikowy przydźwięk, którego wysokość można 
dopasować za pomocą regulatora FilterMatrix > Type I > Cutoff.

677 Harpsi Piano 1 Pianino klawesynowe 1 Silnie skompresowane brzmienie na bazie Clavinet'u, z 
uwypuklony atakiem i trzaskiem zwalnianego klawisza. Program 
posiada w dalszym ciągu Funk'owy charakter, choć dzięki efektom 
jest bardziej "napompowany" dynamicznie.

678 Harpsi Piano 2 Pianino klawesynowe 2 Mocno przefiltrowana i wzmocniona dynamicznie modyfikacja 
brzmienia Clavinet'u. W tym programie, wyzwoleniu dźwięku 
towarzyszy przydźwięk filtra z wysokim rezonansem. Dźwięk jest 
surowy, brak jest pogłosu i modulacji.

679 Broken Soundboard Przełamana płyta 
rezonansowa

Głuche i popsute brzmienie elektronicznego piano. Dźwięk 
szybko wytraca wybrzmienie, jest zniekształcony i pozbawiony 
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dynamiki. Całość daje specyficzne wrażenie wadliwego 
instrumentu, zachowując jednocześnie muzyczną użyteczność.

680 Dirty and Funky Brudne i funk'owe Bardzo bezpośrednie i aktywne rytmicznie brzmienie 
syntetycznego pianina, z nieco drapieżnym przesterowaniem 
ataku. Barwa znakomita do programowania loop'ów 
klawiszowych. Reaguje na zmianę siły artykulacji podobnie do 
elektrycznego fortepianu.

681 Ladies Night 1 Żeński wieczorek 1 Stonowana barwa o fortepianowej obwiedni z wibrafonowym 
atakiem. Dobrze pasuje do spokojnych utworów z elementami 
Soul'owymi. Wysoko ustawiony Compressor wypycha dźwięk w 
fazie wybrzmienia.

682 Ladies Night 2 Żeński wieczorek 2 Modyfikacja barwy poprzedniej, wzbogacona o efekty 
przestrzenne. W rezultacie brzmienie jest mniej intymne i 
bezpośrednie, nawiązuje bardziej do estetyki Pop.

683 Boom Box Keyboards Klawisze przez Boom Box Charakterystyczna, głośnikowa filtracja dźwięków electric piano. 
Program w estetyce "Lo-Fi", symulujący gorszą jakość 
brzmieniową. Całości towarzyszy krótki i ciemny pogłos małego 
pokoju, otaczający barwę podstawową, umieszczoną 
monofonicznie w środku sceny.

6.9.5.  Mallet

Tytuł Podtytuł Opis
684 Saturated Xylo Saturowany Xylofon Przesterowane, perkusyjne uderzenie z drewnianym 

zabarwieniem dźwięku. Atak jest natarczywy i dynamiczny. 
Bardzo ciekawy efekt zabrudzenia barwy można wydobyć w 
najniższych oktawach klawiatury.

685 Carribean Scene Scena karaibska Proste złożenie ataku Marimby z syntezatorem. Bardziej 
współczesne frazowanie możemy uzyskać sterując siłą artykulacji, 
i otwierając w ten sposób dźwięk syntezatora.

686 Malformed Arpeggios Zniekształcone arpeggio Przesterowany i mocno skompresowany dźwięk Pop'owego 
arpeggiatora. Podobnie do pierwowzoru, programu można użyć 
do wykonywania rozłożonych rytmicznie akordów. Brzmienie jest 
równomiernie przesterowane niemal na całej klawiaturze.

687 Struck Ceramics Uderzona ceramika Program generuje specyficzne wybrzmienie przy grze interwałami 
– przypomina wtedy uderzone o siebie przedmioty z grubej 
ceramiki. Efekt jest najwyraźniejszy w wyższych oktawach.

688 8-bit Sampled Vibes 8-bitowo spróbkowany 
wibrafon

Monofoniczne brzmienie wibrafonowe w estetyce Lo-Fi. 
Dźwiękom towarzyszy charakterystyczne ziarno i wysoki 
przydźwięk, przypominające brzmienie w niskiej rozdzielczości 
cyfrowej.

689 Roomworks 1 W małym pokoju 1 Program do konstruowania tła harmonicznego z brzmienia typu 
Mallet. Perkusyjny atak rozmyty został w pogłosie małego 
pomieszczenia. Przestrzeń jest krótka i szeroka stereofonicznie, 
wykorzystywana często do nasycania hip-hop'owy werbli.

690 Roomworks 2 W małym pokoju 2 Efekt specjalny na bazie programu poprzedniego. W wyniku 
mocnej filtracji z rezonansem, dźwięk traci czytelności i wysokość 
tonu. Rezultat jest najwyraźniejszy przy niskiej dynamice gry – 
przy wyższej, rezonans przesuwa się na górny skraj pasma 
odsłaniając podstawową barwę.

691 Rhythm Bumps 1 Rytmiczne wyboje 1 Wielokrotnie nałożony na siebie głos sekcji Percussion. W 
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rezultacie, otrzymujemy wzmocniony atak organów elektrycznych 
bez stojącego wybrzmienia. Program idealnie nadaje się do 
konstruowania loop'ów instrumentalnych, wprowadzając 
klasyczne brzmienie w bardziej masywnej postaci.

692 Rhythm Bumps 2 Rytmiczne wyboje 2 Wersja programu poprzedniego, mocna zmodyfikowana przez 
filtrację. Na podstawowy ton nakładają się rezonanse filtra o 
przypadkowej wysokości. Zabrudzenia są wyraźne, choć raczej 
miękkie i nieagresywne.

6.9.6.  Bass

Tytuł Podtytuł Opis
693 Crude Oil Ropa naftowa Matowy i "lejący się" instrument basowy, znakomity do długich, 

stojących dźwięków. Naturalny efekt Chorus i delikatny, 
analogowy szum pochodzą wyłącznie z oryginalnych próbek B-
11X, nieznacznie rozstrojonych między sobą.

694 Release with Next Key 
Press

Zwolnij klawisz z 
naciśnięciem następnego

Program basowy z bardzo ciekawym zachowaniem przy 
połączeniu następujących po sobie nut. Przez ułamek sekundy 
dochodzi wtedy do rezonansu sąsiednich częstotliwości, 
powodującego masywne zdudnienie. Przy precyzyjnym 
zaprogramowaniu można uzyskać bardzo energetyczną linię 
basu.

695 Deep Detuned Głęboki i rozstrojony Bardzo masywny bas syntetyczny, z głębokim, naturalnym 
efektem Chorus. Na równomiernie skompresowany dźwięk 
podstawowy nałożone są dwa typy przesterowania: efekt Fuzz, 
oraz rzeczywiste przesterowanie registru Flute 16'.

696 Throttled and 
Compressed

Zadławiony i ściśnięty Bardziej tenorowe brzmienie syntezatora, dławiące się 
dynamicznie przy próbie gry dwoma dźwiękami. Wysoko 
ustawiony Compressor powoduje w takiej sytuacji obniżenie 
głośności całej barwy, wywołując wrażenie natychmiastowego 
ubytku energii.

697 Punchy Comp Pump Pompa kompresorowa Energetyczny basowy "kick". Wysoko ustawiony Compressor 
wyciąga na pierwszy plan analogowy klik rozpoczynający 
oryginalne próbki B-11X. Program znakomicie współpracuje z 
niskimi próbkami stopy w ścieżce rytmicznej.

698 500HP Flat Out 500 KM do dechy Niski, warkoczący i energetyczny bas, przypominający pracę 
silnika mechanicznego. Brzmi najlepiej w oktawach poniżej 
środka klawiatury. Posiada prostą obwiednię i nieznaczną 
modulację – można go wykorzystać w długich, stojących nutach.

699 Chopper Ride Przejażdżka Chopper'em Kolejny bas "zmechanizowany", przypominający niski gulgot 
silnika motocyklowego. Program można wykorzystać w bardziej 
ruchliwych frazach basowych. Ciekawie reaguje na siłę artykulacji, 
pozwalając na animowanie barwy zniekształceń.

700 Upright Drive Przesterowany kontrabas Zniekształcona imitacja brzmienia kontrabasowego, z długim 
pływaniem dźwięku w przestrzeni stereofonicznej. Barwa 
przesterowania jest wyższa i bardziej bezpośrednia – wysuwa bas 
na front sceny.

701 Dark Chorus Ciemny Chorus Niskie i tubalne brzmienie basu, poszerzone stereofonicznie 
przez nałożenie efektu Chorus na naturalne rozstrojenie głosów 
syntezatora. Całość brzmi bardzo przestrzennie, pomimo 
całkowitego braku pogłosu.
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6.9.7.  Stab

Tytuł Podtytuł Opis
702 Major and Mono Majorowy i monofoniczny Majorowy akord w stylistyce przestrojonej próbki z samplera. 

Próbka jest przefiltrowana, a rezonans filtra wprowadza szum. 
Częstotliwość uwypuklenia pasma jest sterowana siłą artykulacji.

703 Hammered Stab Wykute w metalu Akcent muzyczny z blaszanym brzmieniem filtrów. Efekt jest 
wyraźny, i sprawia wrażenie fizycznie dużej masy metalu. 
Program można używać przy krótkich dźwiękach, ale równie 
dobrze brzmi jako ciągłe, statyczne tło.

704 Street Echoes Echa ulicy Energetyczny i agresywny warkot, odbijający się długimi 
pojedynczymi echami w stereofonicznej głębi. Dźwięk znakomity 
do rytmicznego akcentowania początków lub zakończeń fraz. 
Prędkość odbić echa można dostroić regulatorem Speed.

705 Cartoon 9 Kreskówka 9 Akord dominantowy rodem z telewizyjnej kreskówki. Bardzo 
charakterystyczne frazy otrzymamy przy chromatycznym 
pochodzie w górę i w dół. Całość umieszczona w akustyce 
pustego pokoju.

706 Minor-Major (KS) Minor-Major Prosty syntezatorowy akord, wzmocniony energetycznie przez 
wysokie ustawienie Compressor'a. Proporcje między 
poszczególnymi głosami akordu odpowiadają orkiestrowemu 
tutti, i dają nieco podniosły charakter. Za pomocą przełącznika 
klawiaturowego C1 można zmieniać tryb akordu, z majorowego 
na minorowy.

707 Pinball Congratulations 
1 (KS)

Gratulacje maszyny 
bilardowej

Ściśnięty akustycznie dźwięk akordu, wydobywający się z 
prostego generatora. Barwa przypomina nieco odgłosy 
elektromechanicznego bilarda, stojącego w ciasnym zakątku 
klubu. Przełącznik klawiaturowy C1 wycisza środkowy głos 
akordu, w interwale tercji.

708 Pinball Melodies (KS) Bilardowe melodyjki Kolejna imitacja brzmienia z elektromechanicznego bilarda. 
Dźwięk jest nieco plastikowy i pozbawiony energii w niższym 
paśmie. Do dyspozycji mamy aż cztery przełączniki klawiaturowe: 
C1, D1, E1, F1. Wyłączają one poszczególne głosy Harmonizer'a, 
co daje wiele akordów pochodnych o mniejszej polifonii.

709 Digital Overdrive 1 Przesterowanie cyfrowe 1 Rzeczywiste, cyfrowe przesterowaniu toru sekcji Solo. W 
programie podnieśliśmy do maksymalnego poziom głośności 
wszystkich głosów oraz potencjometr sumy całej sekcji. 
Przesterowanie jest sygnalizowane zapaloną diodą Over nad 
suwakiem.

710 Digital Overdrive 2 Soft 
Clip

Przesterowanie cyfrowe 2 
Soft Clip

Cyfrowe przesterowanie całej sekcji Flute. Rezultat jest bardziej 
miękki od poprzedniego programu. Wysoki poziom registrów 
został zbalansowany dynamicznie przez Compressor.

6.9.8.  Noise

Tytuł Podtytuł Opis
711 Copters 1 Helicopter 1 Dźwiękowa imitacja wirującego śmigła. Efekt specjalny jest 

rezultatem przerysowanych ustawień modulacji. Świst powietrza 
powstaje przez uwypuklenie fragmentu pasma częstotliwości 
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filtrem cyfrowym.

712 Copters 2 Helicopter 2 Bardziej kosmiczna imitacja śmigła helikoptera. Zastosowany filtr 
jest nieco przerysowany, a całość dużo szczuplejsza barwowo.

713 Digital Pollution Zanieczyszczenia cyfrowe Efekt specjalny imitujący zniekształcenia typu „clip” o różnej 
granulacji. W zależności od pozycji na klawiaturze, gęstość szumu 
i trzasków zmienia się, gdyż wchodzą we wzajemną modulację z 
podstawowym tonem syntezatora. Przy dłuższych nutach słychać 
maszynowe Vibrato.

714 Shelter Alarm Alarm w schronie Modulowany sygnał dźwiękowy umieszczony w betonowej 
akustyce. Dźwięk podstawowy wchodzi w intermodulacje z filtrem 
cyfrowym powodując, że każda nuta na klawiaturze brzmi nieco 
inaczej. Program można z powodzeniem wykorzystać jako stojący 
i agresywny "drone".

715 Nysa Nysa Muzyczna imitacja syreny samochodowej. Nazwa pochodzi od 
polskiej marki samochodów, wykorzystywanych intensywnie 
przez organa porządku publicznego. Program zmienia 
podstawową wysokość dźwięków zgodnie ze strojem 
temperowanym, zatem można go precyzyjnie dopasować do 
tonacji utworu.

716 Lo-Fi Sample (KS) Próbka niskiej jakości Syntezatorowy akord w estetyce Lo-Fi. Dźwięk ma obniżoną 
jakość poprzez przygaszenie wysokich tonów i wyraźne 
przesterowanie. W podstawowym ustawieniu, Harmonizer 
generuje akord majorowy, którego tryb można zmienić za 
pomocą przełącznika klawiaturowego C1.

717 Hi-Fi Sample (KS) Próbka wysokiej jakości Modyfikacja poprzedniego programu, z większą przejrzystością w 
wysokich tonach. Przesterowanie jest nadal obecne, ale posiada 
większą rozdzielczość dzięki otwarciu filtra. Podobnie jak w 
poprzednim programie, tryb harmonizacji można zmieniać 
klawiszem C1.

718 4-bit Resampled Próbkowanie 4-bitowe Bardzo ostra i przenikliwa kombinacja zniekształceń, 
przypominająca sygnał cyfrowy o bardzo niskiej rozdzielczości. 
Dźwięk posiada bardzo dużą ilość agresywnych wysokich tonów, i 
jest drażniący dla uszu. Do wykorzystania w tle hardcore'owych 
loop'ów.

719 Welder's Song Pieśń spawacza Gęsto wibrujący ton syntezatora połączony ze skwierczącym, 
metalicznym zniekształceniem. Tytuł programu nasunął się nam 
samoistnie. Filtr cyfrowy nieznacznie reaguje na siłę artykulacji, 
zmieniając pozycję metalicznego rezonansu w wysokim paśmie 
częstotliwości.

6.9.9.  Soundscape

Tytuł Podtytuł Opis
720 Ambient LPF Przygaszona atmosfera Zabrudzony i ciężki krajobraz dźwiękowy, z dudniącym echem w 

niskich rejestrach. Najwyższe dźwięki są melodyjniejsze, i 
pozwalają na skonstruowanie całego tematu. Ciekawy, krzykliwy 
efekt uzyskamy przy równoległym do tematu przytrzymaniu 
pojedynczego tonu w basie.

721 Inharmonic Bass Drone Nieharmoniczny warkot Użyteczny zakres tego programu ogranicza się w zasadzie do 
dwóch oktaw C0-C2. W tym rejestrze, dźwięk ma ledwo 
wyczuwalną wysokość tonu, nad którą dominują miękkie, 
nieharmoniczne zniekształcenia. W wyniku powolnej modulacji 
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fazy, barwa przemieszcza się w scenie stereofonicznej z każdym 
następnym uderzeniem. Do wykorzystania jako element tła 
harmonicznego.

722 P.P.H.U. Prywatne Przedsiębiorstwo 
Handlu i Usług

Odgłos rodzącej się przedsiębiorczości.

723 Spoken not Sung Wypowiadane, nie śpiewane Klasyczne brzmienie syntezatora z początków epoki Rap'u. 
Dźwięk jest analogowy i monofoniczny, z krótkim echem 
przypominającym efekt taśmowy. Do wykorzystania jako tło 
harmoniczne w produkcjach Old School.

724 Aircrafts Samoloty Płynnie przelatujący przez scenę i zmieniający wysokość dźwięk 
syntezatora. Barwa jest stosunkowo miękka, ale posiada 
składową w bardzo niskich tonach, co przypomina echo 
rozchodzące się na dużej, otwartej przestrzeni.

725 2-stroke Engine Silnik dwusuwowy Mechaniczna przestrzeń dźwiękowa, wypełniona niskim i 
energetycznym warkotem. Efekt jest najbardziej wyrazisty w 
niższych oktawach. Poziom zniekształceń jest na tyle 
umiarkowany, że wysokość podstawowego tonu jest dobrze 
słyszalna.

726 Canned Oscillators Generatory z konserwy Imitacja syntezatora ściśniętego w akustyce blaszanej beczki. 
Efekt tego typu można uzyskać ustawiając bardzo krótki czas 
powtórzeń efektu Delay, które zlewają się w jednolite 
wybrzmienie.

727 Spiky Kolczasty Mocno skompresowany syntezator, z przenikliwym dźwiękowym 
ukłuciem w fazie ataku. Ta specyficzna cecha programu czyni go 
bardzo rytmicznym. Do wykorzystania przy programowaniu 
ostrych i perkusyjnych loop'ów syntezatora.

728 Soul Chant Pieśń od serca Soul'owy syntezator monofoniczny, urozmaicony wokalnym 
brzmieniem filtra. Siła artykulacji zmienia pozycję rezonansu w 
paśmie średnich tonów, co wydobywa poszczególne formanty 
przypominające głos naturalny. Przestrzeń uzupełnia długie i 
miękkie echo.
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6.10.  Sci-Fi

6.10.1.  Pad

Tytuł Podtytuł Opis
729 Super-Novak Narodziny gwiazdy Supernowa jest terminem astronomicznym, określającym rodzaj 

kosmicznej eksplozji. Novak, to z kolei nazwisko hollywoodzkiej 
gwiazdy pochodzenia polskiego. W tym programie osiągnęliśmy 
kosmiczne brzmienie, przywodzące na myśl narodziny gwiazdy. 

730 The Spirit of the 
Telegraph

Duch telegrafu Jednym z zadań wynalazców, od początków istnienia cywilizacji, 
było przekazywanie informacji na odległość. Pierwszym, służącym 
do tego urządzeniem mechanicznym był telegraf, którego historia 
sięga XVIII stulecia. W naszym programie, dzięki trafnej imitacji 
błądzącego na linii przesyłowej sygnału, udało nam się uchwycić 
ducha tej tradycyjnej maszyny. 

731 Rotary Antenna Obrotowa antena W tym programie kolejny raz nawiązujemy do dźwiękowych cech 
sygnału radiowego. Użycie długo wybrzmiewającego echa 
ukazuje rozsiane w przestrzeni fale radiowe, które wyłapywane są 
przez rodzaj obrotowej anteny.

732 RP IV RP IV Nazwa naszego programu nawiązuje do projektu politycznego, 
który w ostatnich latach realizowany był w Polsce przez jedną z 
partii. Nasz program, podobnie jak większość programowych 
obietnic, pozostaje w świecie fikcji, i doskonale spełnia zadanie 
budowania nierzeczywistych muzycznych pejzaży.

733 Milky Way Droga mleczna W tym programie stworzyliśmy brzmienie podkładowe, budujące 
pejzaż przestrzeni kosmicznej. Tajemnicza barwa niskich 
rejestrów, wraz z wysokością tonu nabiera jasnego, 
optymistycznego charakteru, przywodzącego na myśl spacer po 
Drodze Mlecznej.

734 Lazy Pierogy Leniwe pierogi Nazwa popularnej w polskiej kuchni potrawy zainspirowała nas 
do stworzenia jej reprezentacji w świecie dźwięku. Smaczek 
leniwych pierogów w sposób żartobliwy oddajemy barwą, 
przypominającą grę oboju lub fagotu.

735 Space Station 
Compromised

Stacja kosmiczna w 
zagrożeniu

Cyfrowa syrena alarmowa, sygnalizująca naruszenie 
bezpieczeństwa stacji kosmicznej.

736 Longing Machinery Tęskniące maszyny W tym programie proponujemy nostalgiczne brzmienie, budujące 
scenerię osamotnionych maszyn w przestrzeni kosmicznej. 
Charakterystyczny pogłos został wzbogacony efektem Fuzz, 
ujawniającym się w sposób wyraźny w wysokich rejestrach.

737 Voyager Voyager Historia sondy kosmicznej, która od ponad 20 lat przemierza 
przestrzeń Wszechświata, zainspirowała nas do stworzenia 
kolejnego programu. Tą samą nazwą określano jeden z 
najsłynniejszych statków kosmicznych w kulturze popularnej.

6.10.2.  Lead
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Tytuł Podtytuł Opis
738 Digi Cowbells Elektryczny pastuch W tym programie, lekko etniczny charakter barwy został 

zmodyfikowany wyraźnym efektem Phaser i Fuzz. Osiągnęliśmy 
brzmienie, kojarzące się z wiejskim krajobrazem, które można z 
powodzeniem stosować w kompozycjach ilustracyjnych.

739 8.1 Promiles Wysoki procent Wschodnia tradycja picia wysokoprocentowych alkoholi 
doprowadziła w wielu krajach do prawdziwej plagi pijaństwa. W 
izbach wytrzeźwień stale odnotowywano nowe rekordy 
zawartości alkoholu we krwi. W naszym programie, barwą 
oddajemy charakter tych niechlubnych rekordów.

740 Polytechnics Politechnika Muzyczne ujęcie odgłosów pracującego laboratorium. W 
wybrzmieniu dominuje regularna, techniczna oscylacja efektu 
Phaser. Wysokość modulowanego dźwięku można zmieniać siłą 
artykulacji. 

741 Opera Singer Śpiewak operowy Program eksponuje efekt Vibrato. Moduluje on wysokość 
pojedynczego registru sekcji Flute, i ma przerysowany, wokalny 
charakter. Barwy można użyć do wykonywania melodii w stylu 
Retro.

742 Illegal Transfer Nielegalny przerzut Stłumiony sygnał alarmowy, wzywający pracowników straży 
granicznej do zwiększonej czujności, wobec zwiększonej 
aktywności przemytników papierosów i dekli samochodowych.

743 Ordonka Ordonka Barwa rodem z przedwojennego, radiowego nagrania. Głębokie 
Vibrato przypomina ludzki głos w dawnej manierze śpiewaczej. 
Filtr jest tak dobrany, że dźwięki z wyższych oktaw klawiatury 
pobrzmiewają jak fonemy mowy.

744 Ordonka Unpluged Ordonka bez prądu Wersja programu poprzedniego. W tym ujęciu, podstawowa 
barwa umieszczona została w akustyce małej sali, lub 
przedwojennej kawiarni.

745 Atomic Clock Zegar atomowy Krótki akcent staccato wyzwala cykanie zegara w mikro-świecie 
cząstek elementarnych. Perkusyjny atak został wydobyty z 
oryginalnych próbek B-11X za pomocą Compressor'a. Miarowe 
echo zanika powoli, odbijając się od krańców sceny 
stereofonicznej.

746 Hard Blow Mocny podmuch Interesujące wykorzystanie rejestru Flute. Wysoki poziom 
przesterowania wprowadza dodatkowe składowe harmoniczne, 
przypominające wydobywanie dźwięku z prymitywnego fletu. 
Użyteczny zakres klawiatury to najwyższe oktawy.

6.10.3.  Organ

Tytuł Podtytuł Opis
747 Pulp Pumps Stacja pomp Syntezatorowa imitacja bulgotania pomp, tłoczących lepką masę.

748 Droid Insects 1 Mechaniczne komary 1 W tym programie drgająca barwa syntezatora przybliża się i 
oddala w przestrzeni akustycznej. W miarę zbliżania do słuchacza 
pojawia się delikatne bzyczenie, które skojarzyło nam się z 
mechanicznym insektem.

749 Droid Insects 2 (KS) Mechaniczne komary 2 Modyfikacja programu poprzedniego. W tym przypadku mamy 
do czynienia z całą eskadrą złowrogich cyber-insektów.

750 Molotov Cocktail Boiling Warzenie koktajlu Mołotowa Przykład wzbogacenia efektu wirującego głośnika (Rotary 
Speaker) przez efekt Phaser, dopasowany do prędkości 

155



6.10. Sci-Fi

obrotowej. Nałożone modulacje fazy kojarzą się technicznym 
bulgotaniem, przypominającym preparowanie związku 
chemicznego przeciwko Związkowi Radzieckiemu.

751 Luxemburg Machinery Maszyneria z R. Luxemburg Program daje najbardziej sugestywny efekt w okolicach klawisza 
F1. Zgrzytająca barwa przypomina pracę starych i wysłużonych 
maszyn przemysłowych. Nazwa nawiązuje do znanej 
warszawskiej fabryki żarówek i lamp kineskopowych, założonej w 
1922 roku przez zagraniczny koncern.

752 Open vs. Closed 
Position Chords

Układ skupiony i rozległy Techniczna ciekawostka, przedstawiająca możliwości rozstrajania 
generatorów. W zależności od rozpiętości wykonywanego akordu 
składniki rozstrajają się między sobą. W układzie skupionym 
przesunięcia wysokości są niewielkie – w układzie rozległym 
różnice sięgają półtonu.

753 Thickened Modulation Gruba modulacja Przerysowany efekt wirującego głośnika. Zmiany wprowadzane 
przez Rotary Speaker zostały wzmocnione precyzyjnie 
ustawionymi efektami Vibrato i Chorus. Prędkość modulacji jest 
podobna do wirowania wirtualnego głośnika, i specyficznie 
zmienia jego barwę.

754 Atonal Organs 1 Organy atonalne 1 Układ dwóch registrów organowych sekcji Solo, rozstrojonych do 
granic tonalności. Podstawowy dźwięk organów wzmocniony 
został przez wirujący głośnik (Rotary Speaker).

755 Atonal Organs 2 Organy atonalne 2 Modyfikacja programu poprzedniego, w której granica 
atonalności została wyraźnie przekroczona, i trudno nawet 
określić wysokość pojedynczego dźwięku.

6.10.4.  Piano

Tytuł Podtytuł Opis
756 Childrens' Bend Dziecięca orkiestra Barwa niesfornych, dziecięcych cymbałków, których dźwięk nie 

może skoncentrować się na właściwej wysokości tonu.

757 Squealing Levers Piszczące Dźwignie W tym programie, poszczególnym tonom towarzyszy pisk o 
jednakowym natężeniu. Dźwięki zachowują charakter 
melodyczny, a efekt towarzyszący przywodzi na myśl pracę 
zardzewiałych dźwigni mechanizmu nierzeczywistego fortepianu.

758 Steel Jaws Stalowe szczęki W tym programie wykorzystaliśmy cały potencjał efektu Fuzz, 
uzyskując narastające metaliczne brzmienie. Klawisze 
instrumentu zachowują wysokość tonu, umożliwiając tworzenie 
melodii. Potęgujące wrażenie zaciskających się szczęk regulujemy 
czasem wybrzmienia dźwięku.

Nazwą tą określa się często przenośny stragan, w prosty sposób 
skonstruowany ze stalowych profili i karbowanej blachy. 

759 Steel Jaws 2 Stalowe szczęki 2 Wersja programu poprzedniego. Niewielka modyfikacja ustawień 
sprawia, że barwa jest mniej natarczywa. 

760 Modern Plumbing Nowe pianino hydraulika W tym programie uzyskaliśmy barwę pianina, używaną w 
popularnych kompozycjach lat osiemdziesiątych.

761 Annoying Capacitor Nieznośny kondensator Brzmienie elektronicznego pianina, zniekształcone i irytujące. Gra 
na instrumencie wydaje się być zakłócona przez źle działające 
obwody elektroniczne.

762 Odd Harmonics Składowe harmoniczne Barwa zmodyfikowana przez zmianę proporcji składowych 
harmonicznych.
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763 Reel to Reel Tape 
Transfer

Kopiowanie taśmy 
magnetofonowej

Dzięki osobistym odtwarzaczom kasetowym, najpopularniejszym 
nośnikiem dźwięku w latach osiemdziesiątych stała się taśma 
magnetofonowa. Wielokrotne odsłuchiwanie i przegrywanie taśm 
skutkowało charakterystycznym zniekształceniem nagrań. W tym 
programie, dzięki delikatnemu roztrojeniu tonów imitujemy cechy 
wielokrotnie używanej taśmy.

764 The Brightest Świetliste pianino Najjaśniejsze i połyskliwe brzmienie electric piano, doskonale 
nadające się do komponowania melodii.

6.10.5.  Mallet

Tytuł Podtytuł Opis
765 Ghostspiel Straszne cymbałki W tym programie, brzmienie popularnych cymbałków 

(Glockenspiel) zostało zmodyfikowane delikatnymi efektami 
Chorus i Delay. Barwa stała się bardziej „cyfrowa” i straszna.

766 Gamelan Gamelan Niespodziewany efekt, do złudzenia przypominający dźwięk 
Gamelan'u. Specyficzny dobór rejestrów i filtrów pozwolił 
zaimitować etniczny instrument w pobliżu klawisza G2. 

767 Heavyweight Music Box Pozytywka wagi ciężkiej W tym programie, przestrojenie rejestru Percussion zbliżyło 
barwę do dźwięku dziwnej pozytywki. Interesujące ustawienie 
filtra wprowadza wrażenie większej ciężkości brzmienia. 
Programu można z powodzeniem użyć do niecodziennych 
efektów ilustracyjnych.

768 Electric Whistler Elektryczny gwizdek W tym programie osiągnęliśmy brzmienie elektrycznego gwizdka. 
Świszczący dźwięk, bazujący na lekkim Vibrato, pozwala na 
tworzenie ciekawych podkładów.

769 Security Service 
Invaders

Nalot służb bezpieczeństwa Jedną z najbardziej rozbudowanych sił policyjnych krajów 
socjalistycznych stanowiła służba bezpieczeństwa, stojąca na 
straży systemu politycznego. Pod obserwacją służb specjalnych, 
znajdowały się wszystkie instytucje, urzędy, zakłady pracy, a 
każde środowisko inwigilowane było przez specjalnie 
rekrutowanych agentów. Krótka, zmatowiona barwa naszego 
programu, przywodzi na myśl zakamuflowane działania służby 
bezpieczeństwa.

770 Porcelain Percussion Porcelanowa perkusja Za pomocą specyficznego filtrów, uzyskaliśmy brzmienie 
charakterystyczne dla materiałów ceramicznych. Programu 
można użyć w utworach w stylu orientalnym, gdzie rolę 
instrumentów często pełnią strojone, gliniane naczynia.

771 Acoustic Guitar Gitara akustyczna Specyficzne ukształtowanie obwiedni dźwięku generuje atak 
zbliżony do instrumentu strunowego. Za pomocą filtra 
uzyskaliśmy wrażenie pudła rezonansowego, typowego dla gitary 
akustycznej. Luźne skojarzenie z autentycznym brzmieniem 
gitary.

772 Pot Gongs in a Bamboo 
Temple

Gongi w bambusowej 
świątyni

W tym programie uzyskaliśmy niuans barwowy właściwy dla 
brzmienia Dalekiego Wschodu. Istotnym składnikiem barwy jest 
przestrzeń akustyczna przypominająca pomieszczenie wykonane 
z drewna bambusowego, dającego specyficzny, pusty dźwięk.

773 Strange Metallophone Dziwne cymbałki W tym programie uzyskaliśmy niecodzienną barwę metalowych 
cymbałków. Dzięki odpowiednim ustawieniom instrumentu, 
program posiada pewien tajemniczy charakter, uwypuklający się 
w niskich rejestrach.
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6.10.6.  Bass

Tytuł Podtytuł Opis
774 Giant Steps Słoniowe kroki Wyjątkowo mocny bas, wzbogacony efektami. Barwa posiada 

charakter ilustracyjny, i może kojarzyć się z krokami stawianymi 
przez duże zwierzę. 

775 Frania Pralka Frania W tym programie, dzięki zastosowaniu efektu Wha-Wha i 
ustawieniom Vibrato, uzyskaliśmy głębokie, mocno modulowane, 
basowe brzmienie. Barwa przypominająca stłumione odgłosy 
wodnego bulgotania, i skojarzyła nam się z produkowaną kiedyś 
w Polsce pralką wirnikową. Frania, mająca postać zwykłego kotła z 
silnikiem elektrycznym, była typowym, mało zaawansowanym 
technicznie wytworem socjalistycznego przemysłu. Mimo tego, 
nazwa pralki oraz odgłos jej pracy utrwaliły się w świadomości 
wielu Polaków.

776 Frania Upgraded (KS) Frania po kilku praniach Modyfikacja programu poprzedniego. Barwę specyficznego 
efektu bulgotania można zmieniać przełącznikiem klawiaturowym 
C1, który wprowadza dodatkowe tłumienie.

777 My New Kalashnikov Mój nowy Kałasznikow Nałożenie kilku najniższych sekcji instrumentu naśladuje odgłos 
serii z karabinu. Nazwa pochodzi oczywiście od najbardziej znanej 
broni maszynowej na świecie.

778 Lenin Ironworks Huta im. Lenina Głębokie i masywne brzmienie syntezatora, z ciężkim i 
przelewającym się przesterowaniem. Tytułowa huta im. Lenina, 
uruchomiona w 1949 roku, zapoczątkowała budowę wzorcowego, 
socjalistycznego osiedla robotniczego w Nowej Hucie. 

779 Earthquake Trzęsienie ziemi Interesujący przykład wykorzystania najniższych rejestrów 
instrumentu. Zmienność w bardzo niskich zakresach, połączona z 
matowym brzmieniem filtrów, skojarzyła nam się z dźwiękiem 
towarzyszącym trzęsieniu ziemi. Mimo, że obszar Europy 
Środkowej nie zna takich zjawisk, odgłos jest powszechnie znany 
z filmów i programów informacyjnych.

780 Bungee Skok na bungee Program jest przykładem niecodziennego zastosowania efektu 
Vibrato. Zmiany wysokości tonu, w połączeniu z odpowiednim 
zestrojeniem rejestrów, imitują dźwięk rozciąganej liny.

781 Parasites in a CPU Pasożyty w Komitecie 
Centralnym

W tym programie basowemu brzmieniu towarzyszy 
zniekształcenie, mogące ilustrować atak wirusów w świecie 
cyfrowym. Równolegle z głównym tonem melodii pojawia się 
nienaturalny pisk, kojarzący się z obecnością nieproszonego 
gościa – stąd skojarzenie nazwy z propagandą państwową, która 
wprowadzała obywateli w stan ciągłego zagrożenia, szerząc 
informacje na temat niewidocznych wrogów. Pozwalało to 
rządzącym na sprawowanie kontroli nad społeczeństwem. 

782 Mine Tunnel Collapse Zawał chodnika w kopalni Kolejne interesujące użycie niskich rejestrów B-11X. Program 
przypomina dudnienia wydobywające się spod ziemi. Nazwa 
odnosi się do okoliczności, którym pracownicy kopalni muszą 
często stawiać czoła.

6.10.7.  Stab

Tytuł Podtytuł Opis
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783 Fluttering Cyberbird Trzepotanie cyberptaka Interesujący akcent brzmieniowy. Dźwiękom, zachowującym 
charakter melodyczny, towarzyszy przesterowany wibrujący pisk 
o ilustracyjnych, organicznym charakterze.

784 Dial-up Tones Tony wybierania 
telefonicznego

Charakterystyczny dźwięk tonów wybierania telefonicznego, z 
efektem pogłosowym tradycyjnej analogowej słuchawki. Program 
umożliwia zagranie melodii w całej skali instrumentu.

785 Acoustic Weapons Broń akustyczna Program imituje uderzenie fali dźwiękowej o bardzo dużej energii, 
wzbudzającej długo wygasające echa. Klawiatura reaguje na siłę 
nacisku przechodząc do coraz wyraźniejszego, pojedynczego 
tonu rezonansowego. Nazwa nawiązuje do prób militarnego 
wykorzystania fali dźwiękowej, sięgających Drugiej Wojny 
Światowej.

786 The Fat Kate Gruba Kaśka Tytuł programu to zwyczajowa nazwa głównego ujęcia 
wodociągowego Warszawy, o charakterystycznej architekturze. 
Program imituje dźwięk starodawnej stacji pomp. Zastosowanie 
filtrów i efektu Phaser oddaje zjawisko bulgocącej wody.

787 Nails and Spikes Odgłos drobnych 
przedmiotów metalowych

Za pomocą wysokich ustawień rezonansów filtrów w Filter Matrix, 
udało nam się uzyskać efekt metalicznego wybrzmienia, 
dodatkowo zniekształcony i wzbogacony o najwyższe składowe 
harmoniczne z pomocą efektu Fuzz. Artykulacja arpeggio z 
użyciem kilku sąsiadujących klawiszy wyzwala ilustracyjny efekt 
rozsypujących się metalowych ostrzy. Zbliżony, nieco archaiczny 
charakter można spotkać w klasycznym kinie grozy.

788 Van de Graff Discharge Wyładowanie generatora Van 
de Graff'a

Brzmienie imitujące pojedyncze wyładowanie z generatora 
wysokich napięć. Agresywne ustawienie Compressor'a daje 
wrażenie bardzo dużej energii wyładowania elektrycznego. 
Brzmienie idealnie nadaje się do akcentowania fraz, ma wyraźnie 
perkusyjny charakter.

789 Gameport Dźwięki gry telewizyjnej Program replikuje dźwięk płynący z prostego generatora 
wczesnej gry telewizyjnej. Zastosowane filtry emulują rezonans 
plastikowej obudowy tego typu urządzenia. Ustawienia efektu 
Delay umiejscawiają całość w akustyce pokoju mieszkalnego.

790 Gameport+ Zmodyfikowane dźwięki gry 
telewizyjnej

Program replikuje dźwięk płynący z prostego generatora 
wczesnej gry telewizyjnej, sygnalizujący pojawienie się błędu lub 
komunikatu "Game Over". Zastosowane filtry emulują 
właściwości materiałowe urządzenia. Ustawienia efektu Delay 
umiejscawiają całość w akustyce pokoju mieszkalnego.

791 Electric Arc Łuk elektryczny Tytułowy efekt uzyskujemy poprzez chwilowe przytrzymanie 
klawisza. Modulacja imituje błądzący łuk elektryczny. Barwa ma 
zdecydowanie dźwiękonaśladowczy charakter.

6.10.8.  Noise

Tytuł Podtytuł Opis
792 Feedbacks 1 Odpowiedzi 1 Niecodzienne zastosowanie Filter Bank i efektu Delay.

793 The Shaft Drąg Program science-fiction inspirowany scenami walki wręcz z obcą 
formą życia. Oferuje głęboko modulowaną barwę, którą można z 
powodzeniem wykorzystać w kompozycjach ilustracyjnych. 
Wibrujący ton dzwonków umieszczony został w szerokiej 
przestrzeni, imitującej wnętrze jaskini bądź stacji 
międzyplanetarnej.

794 Metal Pan Flute Metalowa fletnia Pana Program jest dobrym przykładem przerysowanych ustawień 
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filtrów w wyższym paśmie średnich tonów. Mocno uwypuklona 
została częstotliwość charakterystyczna dla stroików 
szczelinowych. Ponadto, filtr cyfrowy metalizuje barwę, imitując 
dużą ilość powietrza wydmuchiwanego podczas gry na Fletni 
Pana.

795 Jumping Engines Skaczące silniki Nałożone na siebie dostępne modulacje tworzą złożony wzorzec 
drgań. Niskie warkoczące tony generatora narzucają skojarzenia z 
grupą urządzeń mechanicznych pracujących niemiarowo. 
Program jest przykładem ciekawego wykorzystania dostępnych 
modulacji wysokości.

796 Cegielsky Facility 
Turbines

Turbiny z fabryki 
Cegielskiego

Nazwa nawiązuje do jednej z najstarszych fabryk przemysłu 
ciężkiego w Polsce w której od połowy XIX wieku produkowano 
maszyny parowe, silniki okrętowe, lokomotywy – największe 
urządzenia mechaniczne w przemyśle. Poprzez ciekawe 
ustawienia filtrów i efektów uchwyciliśmy porównywalną skalę w 
świecie dźwięków.

797 Thieves in a Basement Złodzieje w piwnicy Nazwa programu pochodzi od znanego, niechlubnego procederu. 
Kradzieże w piwnicach były plagą dużych osiedli mieszkaniowych. 
Niedomagania socjalistycznej gospodarki powodowały, że niemal 
każdy towar dawał się z powodzeniem sprzedać. Dlatego łupem 
pospolitych złodziejaszków padały bardzo często przedmioty 
gromadzone w piwnicach. Ten program można z powodzeniem 
stosować w muzycznej ilustracji scen filmowych. 

798 Ancymon Rozrabiaka Program imituje dźwięk policyjnego koguta. Dostępny panel 
efektów pozwolił na nadanie brzmieniu pewnego 
niefrasobliwego, "zepsutego" charakteru. Może to więc być 
syrena policyjna z przestarzałego, zdezelowanego radiowozu, lub 
alarm w fabryce. Brzmienie ma charakter efektu, ale zachowuje 
wysokości tonów.

799 Harmonic Noise Szum harmoniczny Graniczne ustawienia generatorów instrumentu powodują 
powstanie szumu, zachowującego charakter muzyczny. W tym 
programie w tle losowych zniekształceń pobrzmiewają 
pojedyncze tony harmoniczne.

800 Better S/N Ratio Lepszy stosunek 
sygnał/szum

W tym programie imitujemy przesłuch nagrania poprzez warstwę 
szumu. Nazwa nawiązuje do technicznego parametru toru 
sygnałowego. Umiarkowany poziom zniekształceń pozwala 
zarówno na wykorzystanie melodyczne jak i harmoniczne.

6.10.9.  Soundscape

Tytuł Podtytuł Opis
801 Polon Reactions Reakcje Polonu Barwa eksperymentalna, ze specyficznym elementem „fizyko-

chemicznym”.

Polon jest radioaktywnym pierwiastkiem chemicznym, odkrytym 
przez Marię Skłodowską Curie i Piotra Curie w 1898 roku. Mimo, 
że jest to pierwiastek mało rozpowszechniony w przyrodzie, 
posiada  niezwykłe właściwości fizykochemiczne i wyjątkowe 
polityczne uwikłanie. Znajdował także zastosowanie w satelitach i 
pojazdach kosmicznych, np. w radzieckich Łunochodach.

802 Baltic Deep Głębia Bałtyku Głębia Morza Bałtyckiego po dziś dzień kryje w sobie świadectwa, 
rozgrywających się w Europie wydarzeń historycznych. W jego 
wodach odnajdywane bywają pamiątki czasów starożytnych oraz 
średniowiecznych bitew morskich, a na dnie wciąż zalegają 
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trucizny, produkowanej w III Rzeszy broni chemicznej. Stworzona 
przez nas barwa pozwala na oddanie charakteru tajemniczej 
otchłani morskich głębin.

803 War Camp Memories Wspomnienie wojennego 
obozowiska

Europa środkowowschodnia przez stulecia była sceną goszczącą 
najróżniejsze armie w ich drodze z zachodu na wschód, i ze 
wschodu na zachód. W tym programie udało nam się uzyskać 
wyraźny, nostalgiczny klimat. Brzmienie z powodzeniem nadaje 
się do tworzenia szerokich, historycznych pejzaży ilustracyjnych.

804 Flies in the Nose Muchy w nosie W tym programie ustawienia Vibrato i Delay tworzą nosowy, 
świdrujący efekt brzmieniowy. Nazwę zaczerpnęliśmy ze znanego 
polskiego związku frazeologicznego, oznaczającego 
nieuzasadnione niezadowolenie lub kaprys. Barwa zachowuje 
melodyczność w obrębie całej klawiatury. 

805 Transmission Lost Zagubiona transmisja W tym programie, długie wybrzmiewanie dźwięków oraz ich 
powolne zanikanie daje wrażenie zagubienia sygnału radiowego. 
Dźwięki w sposób wolny rozchodzą się w przestrzeni, budując 
niezwykły pejzaż. 

W czasach ograniczonej wolności słowa, popularnym, chociaż 
bardzo niebezpiecznym sposobem zdobywania prawdziwych 
informacji było słuchanie Radia Wolna Europa. Audycje były 
intensywnie zagłuszane przez służby bezpieczeństwa państw 
komunistycznych. Jak się później okazało, koszty zagłuszania były 
mniej więcej trzy razy wyższe od kosztów nadawania audycji. 

806 Computer Parts Grinder Młyn do części 
komputerowych

Program oferuje niezwykły efekt dźwiękowy. Wysokiemu 
metalicznemu tonowi, imitującemu pracę szlifierki, towarzyszy 
mechaniczne bulgotanie w niskich rejestrach. Powstały pejzaż 
dźwiękowy przywodzi na myśl mechaniczną obróbkę 
zaawansowanego technicznie sprzętu elektronicznego. Brzmienie 
może znakomicie ilustrować sceny filmowe.

807 125p Odgłos silnika 
samochodowego

125p był marzeniem niejednej polskiej rodziny, a zarazem chlubą 
krajowego przemysłu motoryzacyjnego. Tę klasyczną limuzynę 
produkowano w warszawskiej fabryce FSO od 1967 do 1991 roku, 
tylko w niewielkim stopniu unowocześniając konstrukcję. Ten 
program imituje odgłosy silnika, historycznego już dziś Dużego 
Fiata.

808 Interstellar Pejzaż kosmiczny Międzygwiezdną przestrzeń kosmiczna, i jednocześnie najdalszy 
obserwowalny obiekt banku fabrycznego.

809 Empty Preset Program pusty Minimalne pozycje regulatorów.
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7.  Specyfikacja techniczna
Typ instrumentu:  wirtualny syntezator/organy

Maksymalna polifonia pojedynczego głosu:  16

Rozmiar pliku biblioteki:  200MB

Ilość programów fabrycznych:  810

Ilość programów użytkownika:  10
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8.  Indeks
ADSR...............................................................29

Direct to Sample...........................................16

Drag and Drop..................................23, 25, 27

DSP.................................................................17

Key Off”..........................................................39

KS....................................................................22

MIDI.......................................................39, 49s.

multi-timbral...................................................9

Program.........................................................12

Split................................................................22

Undo........................................................24, 26

Undo .............................................................21

Undo).............................................................22

VS....................................................................22

_ voices...........................................................22
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