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MiniBrute 2 používá externí napájecí adaptér. Nepoužívejte jiný zdroj napájení anebo adaptér 
jako ten, který je dodávaný firmou Arturia a specifikovaný v tomto manuálu. Arturia nepřebírá 
zodpovědnost za poškození způsobené neautorizovaným zdrojem napájení.

POZNÁMKA

Záruka výrobce se nevztahuje na servisní náklady způsobené nedostatkem znalostí ohledně 
funkcí a vlastností zařízení tak jako je navržené; zodpovědností uživatele je přečíst si manuál. 
Prosím přečtěte si pozorně manuál a poraďte se s prodejcem předtím, než si vyžádáte servis.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ZAHRNUJÍ, ALE NEOMEZUJÍ SE NA NÁSLEDUJÍCÍ:

● Přečtěte si tyto instrukce.

● Vždy dodržujte tyto instrukce.

● Před čištěním nástroje vždy odpojte napájecí šňůru z elektrické zásuvky, jakož i USB kabel. Při 
čištění používejte suchou a jemnou tkaninu. Nepoužívejte benzín, alkohol, aceton, terpentýn  
anebo jiné organické rozpouštědla; nepoužívejte tekutý čisticí prostředek, sprej anebo příliš  
vlhkou tkaninu.

● Nepoužívejte tento aparát v blízkosti vody anebo vlhkosti jako je vana, výlevka, bazén anebo 
podobná místa.

● Neumisťujte nástroj na nestabilní místo, odkud by mohl spadnout.

● Neumisťujte těžké objekty na nástroj. Nezakrývejte žádné větrací otvory nástroje; tyto zajišťují 
větrání, aby se předešlo přehřátí nástroje. Neumisťujte nástroj v blízkosti žádných zdrojů tepla, 
anebo na místa se slabým prouděním vzduchu.

● Používejte pouze dodávaný napájecí adaptér specifikovaný firmou Arturia.

● Ujistěte se, že síťové napětí ve vaší zásuvce odpovídá vstupnímu napětí na napájecím adaptéru.

● Nástroj neotvírejte ani nevkládejte nic dovnitř, může to způsobit požár anebo elektrický šok.

● Nenalévejte do nástroje žádné tekutiny.

● V případě poruchy vždy přineste nástroj do kvalifikovaného servisního centra. Vaši záruku zrušíte 
při otevření a odstranění krytu, také nesprávné testování může způsobit elektrický šok anebo další 
poruchy.

● Nepoužívejte nástroj během bouřky a blesků.

● Nevystavujte nástroj příliš horkému slunečnímu záření.

● Nepoužívejte nástroj v blízkosti úniku plynu.

● Arturia není zodpovědná za jakékoliv poškození anebo ztrátu dat způsobené nesprávným  
zacházením s nástrojem.

● Arturia doporučuje použití stíněných kabelů kratších než 3 metry na audio a feritem vybavené 
CV/Gate kabely.

1  INSTALACE

1.1  Důležité upozornění
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Registrace vašeho nástroje stanovuje vaše právoplatné vlastnictví, které vás opravňuje  
k přístupu do služeb technické podpory Arturie a k informacím o updatech.

Navíc se můžete přihlásit k odběru informačního zpravodaje Arturie, abyste byli informováni  
o novinkách a promo nabídkách.

Zaregistrujte/přihlaste se do vašeho Arturia konta přes tento link:

https://www.arturia.com/login

Jděte do sekce “My Registered Products” a přidejte syntetizátor MiniBrute 2 zadáním jeho  
sériového čísla tak, jak je vytištěno na nálepce naspodu nástroje.

Vždy nejdřív vypněte všechna audio zařízení předtím, než je propojíte. Jinak můžete poškodit 
vaše reproduktory, syntetizátor MiniBrute 2, anebo jiné audio zařízení.

Po dokončení všech zapojení nastavte všechny úrovně na 0. Zařízení s audio zesilovači anebo 
odposlechový systém zapněte nakonec, pak zvyšte úrovně na příjemnou poslechovou hlasitost.

1.3.1 Konektory na zadním panelu

1.2  Zaregistrujte svůj nástroj

1.3  Připojení MiniBrute 2
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Tak jako všechny ostatní skutečně analogové syntetizátory, potřebuje MiniBrute 2 po zapnutí 
čas na zahřátí přibližně od 5 do 10 minut. Ten mu umožní dosáhnout stabilní operační teplo-
tu, která zaručí přesné ladění oscilátoru. Zahřívací čas závisí od vnější teploty; v chladnějším 
prostředí vyžaduje delší čas, zatímco v teplejším prostředí kratší čas.

Když syntetizátor dosáhne své pracovní teploty, nalaďte ho. Použijte externí ladičku na  
kontrolu ladění nástroje; pokud je potřeba, otáčejte potenciometrem Fine Tune na požadované 
naladění MiniBrute.

MiniBrute 2 byl navržený se skálopevnou stabilitou ladění při obsluze v normálních teplotních 
a vlhkostních podmínkách, při vnější teplotě mezi 20 a 32 stupňů Celsia. Prakticky MiniBrute 2  
podává uspokojivé výsledky v mnohem větším rozsahu teplot, i když extrémní vnější teploty  
anebo výkyvy mohou vést k delšímu stabilizačnímu času anebo nestálému ladění.

1.4  Zahřátí a celkové ladění

1.3.2 Patch Bay (propojovací panel)

Toto je pouze jeden příklad zapojení mezi MiniBrute 2 a externími zařízeními. Možnosti jsou  
neomezené, tak jako vaše představivost!
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MiniBrute 2 má dvouoktávovou klaviaturu pianového typu. Vedle možnosti hrát noty nabízí tato 
klaviatura další ovladače pro přidávání expresivity:

• Aftertouch generuje signál odpovídající tlaku na klávesu po jejím stlačení. Můžete použít 
tento signál na modulování vibrata, filter cutoff a dalších parametrů.

• Velocity odpovídá dynamice vaší hry a podobně jako aftertouch může modulovat několik 
parametrů.

• Transpozice umožňuje posouvat noty klaviatury v rozsahu šesti oktáv.

• Pitch bend kolečko mění výšku tónu v reálném čase.

• Modulation kolečko umožňuje modulaci několika parametrů v reálném čase.

• Arpegiátor automatizuje hraní opakovaných sekvencí not.

• Sekvencer umožňuje spouštění vámi vytvořených hudebních pasáží.

Další způsoby hraní syntetizátoru jsou dostupné přes MIDI ovládání a externí CV/GATE signály.

2  PŘEHLED HARDWARU

2.1  Hlavní vlastnosti
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2.2  Ovládací sekce

2.2.1 Klaviatura

Klaviatura MiniBrute 2 má dvouoktávový rozsah, který se dá rozšířit tlačítky Octave Down/Up. 
Také má dynamiku a aftertouch, a dá se použít jako plně polyfonický MIDI kontroler pro další 
zařízení připojená k USB a MIDI konektorům na zadním panelu.

2.2.2 Pitch kolečko

Výchozí pozice kolečka je uprostřed rozsahu, kam se vždy po puštění vrátí. Intenzita ohýbání 
tónu je přímo úměrná rotaci kolečka, jehož rozsah je nastavitelný knobem Bend Range od  
+/- jednoho půltónu po +/- jednu oktávu.

2.2.3 Modulační kolečko

Druhé kolečko je modulační (Mod wheel), předzapojené je na ovládání cutoff frekvence filtru 
v intenzitě nastavené knobem Att 1 -> Cutoff. (Nebudete slyšet změnu, pokud je knob Att 1 -> 
Cutoff nastavený na nulu, anebo pokud je cutoff frekvence příliš vysoká.)

Modulační kolečko také nastavuje celkové množství modulačního signálu posílaného do cíle 
podle polohy přepínače Mod Dest.

2.2.4 Tlačítko Shift

Tlačítko Shift je v modrém kroužku a souvisí s modrými písmeny vytištěnými na několika místech 
ovládací sekce: například pod tlačítky Octave, nad klávesami a pod tlačítky sekce Transport.

Když se drží stisknuté tlačítko Shift a k němu se stiskne odpovídající tlačítko anebo klávesa,  
aktivuje se anebo přepne sekundární funkce. Kompletní popis sekundárních Shift funkcí  
naleznete v kapitole Shift funkce.

Tlačítko Shift se nevztahuje na modrá písmena vytištěná pod knoby syntetizátoru anebo v patch 
bay.
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2.2.5 Mod Source

Tento přepínač určuje, který hardwarový ovladač je definovaný jako zdroj modulace: Mod 
kolečko anebo aftertouch. Původně se tento signál objevuje na dvou místech: knob Att 1 -> 
Cutoff a výstupní jack Press/Mod v MIDI sekci patch bay.

Modulační signál je také směrovaný spínačem Mod Dest (viz další sekce).

2.2.6 Mod Dest

V závislosti od nastavení spínače je signál Mod Source směrovaný do jednoho z následujících 
cílů:

• LFO 1 Vib: modulační kolečko ovládá množství LFO 1, které od výroby způsobuje vibrato.

• Mod CV: modulační kolečko se stává modulačním zdrojem v patch bay přes jack Mod  
v MIDI sekci.

Signál Mod Source je vždy přítomný na knobu Att 1 -> Cutoff v sekci Filter. Pokud chcete zrušit 
tuto modulaci, nastavte knob Att 1 -> Cutoff na nulu.

2.3 Vstupy a výstupy
Abyste slyšeli MiniBrute 2, jeho audio výstupy musí být připojené k audio zesilovači buď přímo, 
anebo přes mixážní pult (případně použijte sluchátkový výstup).

MiniBrute 2 dokáže přijímat signály řídícího napětí CV ze zařízení, jako jsou modulární syntetizá-
tory anebo MIDI kontrolery (např. MIDI bicí pad, dechový kontroler), i audio signály z externích 
zvukových zdrojů jako mikrofon anebo elektrická kytara.

Ovládání jiných nástrojů anebo ovladatelnost jinými nástroji je možná přes množství vstupů  
a výstupů jako USB/MIDI in a out, externí audio vstup a vstupní/výstupní konektory na patch bay.

Je potřeba použít předzesilovač na zvýšení úrovně audio signálu tak, aby odpovídal linkové 
úrovni vstupů v sekci Ext In v patch bay.

2.4 Vrchní panel

Vlastnosti a ovládací prvky vrchního panelu jsou popsané v kapitole 3, patch bay v kapitole 4.



2.5 Zadní panel

Na zadním panelu je více typů konektorů, zleva doprava:

2.5.1 Kensington lock

Malá díra nad názvem produktu je bezpečnostní systém s názvem Kensington lock. Chceme si 
být jistí, že vaše kreativita dostane křídla, pouze pokud to budete chtít.

2.5.2 Výstupy

Připojte sluchátka do sluchátkového jacku a 1/4” nesymetrický kabel do Master jacku na přenos 
zvuku do mixpultu anebo externího zesilovače.

2.5.3 MIDI

Připojte pár klasických 5-pinových DIN kabelů do portů MIDI In a Out na komunikaci s jinými MIDI 
zařízeními. Dají se vysílat a přijímat noty, clock a řídicí data. Přijímání signálů MIDI clock je závislé 
od nastavení Sync – stisknutím tlačítka Sync opakovaně procházíte čtyři volby: INT (Internal), 
USB, MIDI a CLK (Clock).

2.5.4 USB

Připojte standardní USB kabel typu B do USB portu na komunikaci s počítačem. Dají se vysílat  
a přijímat noty, clock a řídicí data. Přijímání signálů MIDI clock je závislé od nastavení Sync.

Navíc se USB port používá na připojení MiniBrute 2 k softwaru Arturia MIDI Control Center, který 
se používá na konfiguraci různých nastavení MiniBrute 2.

Synchronizace se zařízeními, které nemají MIDI, je možná přes konektor na patch bay. Úplný 
popis CLK nastavení a používaných typů konektorů naleznete v sekci Synchronizace.

2.5.5 Napájení

K tomuto jacku připojte pouze přiložený napájecí adaptér. Poskytuje potřebné napětí a proud 
analogovým obvodům MiniBrute 2: 12 V jednosměrných (střední pin je plus) a 2 A.

9Uživatelská příručka Arturia MiniBrute 2



10Uživatelská příručka Arturia MiniBrute 2

Tato kapitola je o syntetizátorových vlastnostech MiniBrute 2: oscilátorech, filtru, obálkách atd.

3.1 LFO oscilátory
LFO je nízkofrekvenční oscilátor, který generuje několik vlnových průběhů na nízkých frekvencích 
(0.0625 Hz až 100 Hz). MiniBrute 2 má dva LFO, každý s výběrem vlnového průběhu sinus,  
trojúhelník, pila, čtverec a dvěma typy náhodného průběhu.

Každý LFO má svůj vlastní volič vlny, ovládání frekvence a přepínač určující zda bude běžet 
volně, anebo bude synchronizovaný s master clockem.

LFO 1 a 2 jsou identické, proto se tato sekce manuálu vztahuje na oba.

3.1.1 Wave

LFO nabízejí více typů modulačních vlnových průběhů. Vybírají se pomocí knobu Wave:

• Sinus 

• Trojúhelník

• Pila

• Čtverec

• Náhodný schodovitý náhle mění úrovně náhodně generovaných hodnot.

• Náhodný klouzavý mění úrovně náhodně generovaných hodnot s postupným přechodem 
mezi nimi.

Samplovací frekvence náhodných vlnových průběhů je ovládaná knobem Rate stejně jako 
frekvence ostatních LFO vlnových průběhů (viz níže).

3  VRCHNÍPANEL



3.1.2 Sync

Přepínač Sync nastavuje operační mód LFO frekvence. Ta se může řídit časováním tem-
pa sekvenceru/arpegiátoru Seq, anebo může být v módu Free volně nastavitelná (tzn. LFO 
frekvence závisí výhradně na nastavení knobu Rate).

3.1.3 Rate

Knob Rate nastavuje frekvenci oscilace LFO v rozsahu od velmi pomalých po dosti rychlé 
frekvence. Červená LED v blízkosti knobu bliká v tempu frekvence. Toto nastavení LFO frekvence 
může být potlačené časováním tempa sekvenceru/arpegiátoru pokud je přepínač Sync  
nastavený na Seq (viz výše).

Při tomto synchronizování bude LFO frekvence vždy násobkem anebo dělením tempa Seq/Arp. 
Při otáčení knobu LFO Rate doprava se frekvence LFO zdvojnásobuje, při otáčení doleva je 
frekvence poloviční.

Zde je 9 potenciálních hodnot, když je LFO nastavené na Sync:

3.1.4 Spouštění LFO

Je zde sekundární Shift funkce pro každé LFO, kterou můžete nastavit, zda chcete spouštět 
LFO vždy, když je zahraná další nota. Na přepínání této funkce podržte tlačítko Shift a potom 
stiskněte horní klávesu F (LFO 1) anebo horní klávesu F# (LFO 2).
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Rate LFO cyklus se opakuje každých: Periodicita

1 8 taktů 8 x

2 4 takty 4 x

3 2 takty 2 x

4 1 takt 1 x

5 půlová nota 0,5 x

6 čtvrťová nota 0,25 x

7 osminová nota 0,125 x

8 šestnáctinová nota 0,0625 x

9 32-tinová nota 0,03125 x



3.2 VCO 1
Sekce VCO 1 má osm ovladačů, které formují základ zvuku MiniBrute 2.

Několik knobů na vrchním panelu mají pod sebou modrá písmena. Tyto znamenají předzapojené 
cesty mezi těmito knoby a modře vytištěnou položkou. Například pod knobem FM je napsané 
(VCO 2). To znamená, že druhý oscilátor (VCO 2) je přednastaveným zdrojem pro modulaci, 
která se objeví při otáčení knobu FM doprava.

3.2.1 Fine Tune

Tímto knobem můžete přesně nastavit výšku ladění VCO 1. Jeho rozsah je trochu větší než jedna 
oktáva v každém směru.

Otáčení knobu Fine Tune pro VCO 1 neovlivňuje výšku VCO 2.

3.2.2 Glide

Také známý jako Portamento. Knob Glide určuje čas klouzavého přechodu mezi různými  
zahranými notami. Pokud je knob otočený úplně doleva, nedochází ke klouzání a výška noty 
se mění okamžitě s každou další notou. Otáčením doprava se zvyšuje efekt portamento. Při  
maximálním nastavení trvá skluz od jedné noty k druhé 3 sekundy, nezávisle na rozdílu jejich 
výšky.

Obvykle při zvyšování hodnoty Glide výška VCO 2 sleduje výšku VCO 1. Výjimkou je, pokud 
vložíte propojovací kabel do jacku Pitch 2 input v sekci VCO 2 patch bay.

3.2.3 Pulse Width

Tento knob ovlivňuje pouze šířku pulzu čtvercové vlny VCO 1. Nemá dopad na pilový anebo 
trojúhelníkový vlnový průběh. Pulse Width se dá modulovat pomocí LFO anebo jiných zdrojů 
přes patch bay.

Nastavení knobu Pulse Width neovlivňuje čtvercovou vlnu VCO 2.

12Uživatelská příručka Arturia MiniBrute 2
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3.2.4 Metalizer

Tento knob ovlivňuje pouze trojúhelníkovou vlnu VCO 1. Nemá dopad na pilový anebo čtvercový 
vlnový průběh. Metalizer vytváří velmi komplexní zoubkované vlnové průběhy, bohaté na  
harmonické.

3.2.5 FM

FM slouží na frekvenční modulaci. Tento knob ovlivňuje najednou všechny tři vlnové průběhy 
VCO1. Přednastavený FM zdroj je VCO 2, takže frekvence tohoto oscilátoru moduluje frekvenci 
(výšku) VCO 1 se zvyšováním hodnoty tohoto knobu.

Při nastavení přepínače rozsahu VCO 2 na LFO zní frekvenční modulace spíše jako vibrato. Ale 
pokud je nastavený na Fine anebo All, frekvence VCO 2 jsou tak vysoké, že způsobují značnou 
deformaci vlnových průběhů generovaných VCO 1.

3.2.6 Ultrasaw Amt

Tento knob ovlivňuje pouze pilovou vlnu VCO 1. Nemá dopad na trojúhelníkový anebo 
čtvercový vlnový průběh. Zvyšování této hodnoty způsobí přimixování dvou fázově posunutých 
kopií původní pilové vlny, což způsobí tučnější zvuk. Výsledek je jiný, než při rozladění pilových 
vln generovaných dvěma různými VCO.

3.2.7 PWM

Šířka pulzu čtvercové vlny může být modulovaná zdrojem jako je LFO 1 (předzapojená cesta), 
anebo jiným zdrojem přes patch bay.

Tento knob ovlivňuje pouze čtvercovou vlnu VCO 1. Nemá dopad na pilový anebo trojúhelníkový 
vlnový průběh VCO 1, ani na čtvercovou vlnu VCO 2.

3.2.8 Metal Mod

Knob Metal Mod nastavuje modulační rozsah pro knob Metalizer. Předzapojený zdroj pro Metal 
Mod je Velocity (dynamika úderu), ale patch bay umožňuje na modulování tohoto parametru 
použít jiný zdroj.
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3.3 VCO 2
MiniBrute 2 má dva zcela nezávislé oscilátory: každý má své vlastní vlnové průběhy a ladění,  
a dají se samostatně mixovat v sekci OSC MIXER. Spolu sdílejí část filtru a zesilovače.

Jsou zde jisté předzapojené interakce mezi VCO 1 a VCO 2, například:

•  Výška VCO 2 původně sleduje ladění VCO 1, ale vstup na patch bay umožňuje VCO 2  
sledovat výšku ladění jiného zdroje.

• Výška VCO 1 může být modulovaná výškou VCO 2 pomocí knobu FM v sekci VCO 1,  
ale vstup na patch bay umožňuje, aby byl VCO 1 modulovaný jiným zdrojem.

Výstupní úroveň druhého oscilátoru je ovládaná sliderem Osc 2. Tažením dolů se snižuje úroveň 
signálu a vytahováním nahoru zvyšuje.

Sekce VCO 2 obsahuje knob Tune a dva přepínače:

3.3.1 Tune

Knob Tune mění frekvenci VCO 2 v rozsahu určeném přepínačem Range (viz níže). Všeobecně 
střední pozice ho naladí na tu stejnou výšku jako má VCO 1, ale než se oscilátory zahřejí, bude 
potřeba jemného doladění.

3.3.2 Wave

Přepínač Wave vybírá tvar vlny pro VCO 2, což může být buď sinusová, pilová anebo čtvercová 
vlna.

3.3.3 Range

Přepínač Range nastavuje pro VCO 2 jeden ze tří rozsahů ladění:

• Fine: úplné otočení knobu pokrývá rozsah větší než jedna oktáva nahoru a dolů od střední 
frekvence.

• All: úplné otočení knobu ladí VCO 2 v celém frekvenčním rozsahu MiniBrute 2.

• LFO: VCO 2 se dá použít jako přídavné LFO se širokým frekvenčním rozsahem (1 Hz až 
slyšitelný zvuk). To se například hodí, když už máte použité LFO 1 a LFO 2 na další  
modulace přes patch bay.
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3.4 Sekce Filter
Filtr mění barvu oscilátorů jedním ze čtyř módů (LP, BP, HP a Notch). Jeho ořezávací frekvence 
(Cutoff) a rezonance se dají manuálně nastavit. Cutoff může být také ovládaný klaviaturou  
a modulovanými mnohými modulačními generátory. Filtr MiniBrute 2 je založený na architektuře 
Sallen & Key Nyle Steinera (navržený v 70. letech) a nabízí strmost 12 dB/oktávu v módech LP  
a HP, a 6 dB/oktávu v módech BP a Notch.

3.4.1 Mode

Knob vybírá jeden ze čtyř módů filtru: LP (low-pass), BP (band-pass), HP (high-pass), a Notch. 
Mód LP je nejpoužívanější a produkuje plné, tučné a kulaté zvuky. Módy BP a HP produkují tenčí 
a tvrdší zvuky. Při modulování pomocí LFO zní mód filtru Notch podobně jako efektový pedál 
phaser.

3.4.2 Cutoff

Tento knob nastavuje ořezávací frekvenci filtru. Frekvenční rozsah je od 20 Hz po 18 kHz. 

3.4.3 Resonance

Tento knob vytváří rezonanční špičku na frekvenci cutoff. Otáčením doprava se zdůrazňují  
harmonické na frekvenci cutoff a zvuk se stává agresivnější.

3.4.4 FM knob

Knobem FM můžete ovládat amplitudu a polaritu signálu obálky posílaného na modulování 
cutoff frekvence filtru. Ve středové pozici (12 hodin) se neobjeví žádná modulace obálkou. 
Otáčením doleva zvyšuje FM knob množství invertované ADSR obálky, otáčením doprava 
množství pozitivní ADSR obálky.

Pokud neslyšíte efekt negativní filtrové obálky, zkuste zvýšit cutoff frekvenci. Podobně pokud 
neslyšíte efekt pozitivní filtrové obálky, zkuste snížit cutoff frekvenci.

Pod FM knobem jsou vytištěná písmena “ADSR”, protože je tato cesta pro vás předzapojená. 
Ale toto spojení můžete vypnout přes patch bay.
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3.4.5 RM (Rezonanční modulace) 

Tento parametr moduluje úroveň rezonance, která se vyskytuje na cutoff frekvenci filtru. Je 
předzapojená tak, že je modulovaná LFO 2, ale můžete použít patch bay na zapojení jiného 
modulačního zdroje rezonance.

Tento ovladač je bipolární, což znamená, že umožňuje buď pozitivní anebo negativní modu-
laci. Také to znamená, že když je knob nastavený do centrální pozice (12 hodin), nevyskytne se 
žádná modulace.

3.4.6 Att 1 > Cutoff

Tento parametr umožňuje jiný způsob modulace cutoff frekvence filtru. Je předzapojený tak, 
že je ovládaný velikostí tlaku na klaviaturu (aftertouch), která je aplikovaná na filtr, ale můžete 
použít patch bay na zapojení jiného modulačního zdroje.

Část označení “Att 1” odpovídá “Attenuator 1“. Patch bay má sekci označenou “Attenuators” 
a když je vedený jiný zdroj do prvního páru jejích konektorů, tento zdroj se stane modulátorem, 
jehož modulační rozsah nastavuje knob Att 1 > Cutoff.

3.5 Sekce zesilovače (AMP)
Sekce zesilovače ovládá koncový prvek výstupu MiniBrute 2. Všechno, co se děje v syntetizá-
toru, je vedené přes tuto sekci předtím, než se objeví na konektorech audio výstupu.

3.5.1 Brute Factor

Brute Factor je speciální parametr MiniBrute 2 inspirovaný zapojením používaným na slavných 
vintage mono-syntetizátorech, který zapojuje sluchátkový výstup do externího audio vstupu. 
Výsledkem je druh smyčky zpětné vazby, která je ideální pro chraplavé a drsné zvuky. Toto  
zapojení je interně vložené do MiniBrute 2 a je ovládané knobem Brute Factor.

Normální pozice tohoto knobu je zcela proti směru hodinových ručiček, což vypíná Brute  
Factor; postupným otáčením knobu doprava přidáváte zvuku zkreslení. Pro nízké nastavení Brute 
Factoru je zkreslení jemné, přidáváním se stává drsnější. Při vyšším nastavení než 75 % dráhy se 
stává MiniBrute 2 zběsilým a produkuje těžko ovladatelné, bláznivé zvuky zpětné vazby.

Brute Factor drasticky mění charakteristiky filtru, takže při extrémních nastaveních očekávejte 
velmi nepředvídatelné výsledky. Varovali jsme vás!
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3.5.2 Master Volume

Tento knob ovládá celkovou výstupní úroveň MiniBrute 2 a také ovládá audio, které přichází na 
Master input v patch bay. Ovlivňuje pouze výstupy na zadním panelu (Master a Headphones).

3.5.3 Global Tune

Pokud jsou oscilátory zahřáté, můžete použít tento knob na ladění MiniBrute 2 k jiným zařízením. 
Viz sekce 1.4 Zahřívání a celkové ladění na straně 5.

3.5.4 Att 2 > Amp

Za normálních okolností je knob Att 2 > Amp v minimální pozici; to dovoluje generátoru AD 
obálky úplné otevírání a zavírání z ticha do ticha. Ale někdy může být nenulové nastavení to-
hoto knobu velmi užitečné. Například:

• Na podržení amplitudy v konstantní úrovni, takže můžete programovat zvuk oběma rukama

• Na vytvoření dronu, který se neustále vyvíjí podle parametrů modulovaných přes patch bay

• Na vytvoření zvuku s nekonečným decay/release časem

Tímto knobem můžete ovládat úroveň, na které zůstane obálka otevřená.

3.6 Oscilátorový mix
Odpovídající úrovně vlnových forem oscilátoru se dají nastavit posuvnými slidery. Druhý oscilátor 
(Osc 2) je k dispozici na zhutnění zvuku rozladěním anebo nastavením jeho výšky do intervalu.

Mix také ovládá úroveň šumu a externího audia (pokud je externí zdroj zapojený do jacku Ext  
v patch bay). Zmixovaný signál potom jde do filtru. Vlnové formy VCO 1 se také dají modifikovat 
parametry Ultrasaw, Pulse Width Modulation a Metalizer.

3.6.1 ADSR obálka

Tyto čtyři slidery v původním zapojení ovládají obálku filtru. LED indikátor vpravo nahoře ukazuje 
množství obálky posílané do filtru - jas LED diody záleží od amplitudy signálu obálky.
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3.6.2 AD obálka

Její dva slidery v původním zapojení ovládají obálku zesilovače. LED indikátor vpravo nahoře 
ukazuje množství obálky posílané do zesilovače - jas LED diody záleží od amplitudy signálu 
obálky.

• Slider Attack nastavuje trvání prvního úseku obálky v rozsahu od 1 ms do 14 s.

• Slider Decay nastavuje trvání druhého úseku obálky v rozsahu od 1 ms do 14 s.

Normálně je obálka zesilovače spouštěná zahráním noty, ale také může být spouštěná jinými 
zdroji přes patchbay. Čtyři polohy spínačů v sekci AD obálky určují chování obálky po jejím 
spuštění.

• Gate: AD obálka se spustí se zahranou notou a postupuje na maximální úroveň v čase 
Attack. Zesilovač zůstane na maximální úrovni, dokud nota není puštěná, potom obálka 
pokračuje do fáze Decay. Obálka není zcela vynulovaná, pokud je další nota spuštěná 
předtím, než doběhla fáze Decay; bude pokračovat fází Attack.

• Trig: AD obálka se spustí se zahranou notou. Není zde úroveň podržení (sustain); obálka 
pokračuje fází Decay hned po naplnění času Attack. Při zahrání další noty se amplituda 
vynuluje a obálka se nově spustí.

AD obálka je normálně spuštěná spolu s ADSR obálkou, ale přes patch bay může být zapojený 
jiný zdroj spouštění AD obálky.

• Once: AD obálka se spustí se zahranou notou a postupuje na maximální úroveň v čase  
Attack, potom se vrací na nulu v čase Decay.

• Loop: když obálka dosáhne konec fáze Decay, znovu se spustí od začátku. Pokračuje ve 
smyčce přes fáze Attack a Decay, dokud nota není puštěná anebo znovu zahraná.

3.7 Odezva not Legato anebo Retrigger

Je zde sekundární Shift funkce, která vám umožňuje zvolit si, jak bude MiniBrute 2 reagovat při 
notách hraných způsobem legato (když je druhá nota zahraná dřív než první puštěná). Jsou 
dvě možné odezvy: 

• Legato: noty nespouštějí obálky od fáze Attack

• Retrig: noty restartují obálky od fáze Attack, pokud není zapojený kabel do jejich Trig vstupů 
v patch bay.

Na přepínání mezi odezvou Legato a Retrigger držte stisknuté tlačítko Shift a stiskněte nejvyšší 
klávesu E na klaviatuře.
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MiniBrute 2 je působivý syntetizátor s výkonnými analogovými obvody, které ho dělají špičkou 
ve své třídě. Ale s přidáním patch bay se dokáže MiniBrute 2 spojit s množstvím modulárních 
syntetizátorů mnohokrát přesahujících jeho velikost.

Tento manuál se zaměřuje hlavně na individuální sekce patch bay MiniBrute 2 a jak souvisí  
s ostatními. Ale je tolik dalších způsobů, jak použít patch bay, kolik externích syntetizátorů dokáže 
generovat kompatibilní signály.

4.1 Všeobecné koncepty

4.1.1 Sekce patch bay

Okolo určitých skupin vstupních/výstupních jacků jsou bílé rámečky indikující propojení s kom-
ponenty MiniBrute 2.

Na obrázku výše se první tři jacky zleva vztahují k filtru, tři střední k finálnímu výstupnímu úseku 
(AMP) a dva napravo vedou signál do/z obvodu inverteru.

Funkce každé sekce patch bay popíšeme dále v této kapitole.

4  PATCH BAY
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4.1.2 Propojovací body: vstupy a výstupy

Konektory v patch bay MiniBrute 2 spadají do dvou hlavních kategorií: vstupy a výstupy. Lehce 
rozeznáte, které jsou které: výstupní jacky mají označení v bílých boxech obsahujících text  
anebo grafický symbol, a vstupní jacky mají pouze nápisy.

Použijte výstupní jacky jako zdroje pro vstupní jacky a vstupní jacky jako cíle pro výstupní jacky.

4.1.3 Výstupy mají plný rozsah

Signál na výstupních jackech je přímým výstupem zdroje, které reprezentuje. Například výstupní 
jacky vlnových forem v sekci VCO 1 jsou plné úrovně; nastavení sliderů v sekci OSC MIXER  
neovládá jejich výstupní úrovně.

Dalším příkladem jsou jacky Out 1 a Out 2 v sekci LFO 1&2. Pokud má přímý výstupní signál LFO 
příliš široký rozsah pro požadovaný vstupní cíl, bude ho potřeba nějak limitovat. Pro tento účel 
jsme přidali do patch bay dva sety Atenuátorů (viz sekce 4.12).

4.1.4 Předzapojené cesty

Mnohé ze vstupních konektorů mají nad sebou vytištěná modrá písmena. Na obrázku níže 
označení (KBD) znamená, že výška Pitch oscilátoru VCO 1 normálně sleduje klaviaturu (zkrat-
ka KBD - keyboard) MiniBrute 2. Pokud je zapojený propojovací kabel do jacku VCO 1 Pitch, 
toto přednastavené spojení se přeruší a do VCO 1 přivede modulační signál z jiného zdroje, 
například LFO anebo obálky.
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4.1.5 Externí zařízení a interní zapojení

Vstupní jack Clock je na přijímání signálů z externího zařízení tak, aby se dal sekvencer a arpe-
giátor MiniBrute 2 synchronizovat s externím zdrojem časování.

Podobně výstupní jack Sync je na vysílání signálů do externího zařízení tak, aby MiniBrute 2 
sloužil jako zdroj časování (master clock) pro externí zařízení.

Software MIDI Control Center vám umožní určit, jaký druh časování by měl MiniBrute 2 vysílat  
a přijímat. Je dostupný široký rozsah voleb. Viz kapitola MCC pro další informace.

4.1.5.1 Vstupy Control Voltage (CV)

Některé popisy zobrazují původní řídicí napětí (CV), které interně používá MiniBrute 2:

Například pro CV vstup sekce VCA a Att 2 vstup sekce ATTENUATORS je interně přednastavené 
ovládání napětím +5 V. Ale do tohoto patch bay můžete zapojit jakékoliv standardní řídicí 
napětí (1 V, 2 V, 5 V, 8 V atd.).
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4.2 Sekce VCO 1

4.2.1 Pitch

Předzapojená cesta pro výšku tónu Pitch VCO 1 je klaviatura (KBD). Zapojením propojovacího 
kabelu přerušíte toto spojení a umožníte novému zdroji ovládat frekvenci VCO 1.

4.2.2 FM

Pokud je zapojený kabel do vstupního jacku FM, přeruší se předzapojené spojení mezi VCO 1  
a VCO 2. Tak jako při VCO 2, množství frekvenční modulace (FM) VCO 1 je řízené FM knobem  
v sekci VCO 1 na horním panelu. Aby se objevila FM, musí být tento knob nastavený na hodnotu 
větší než nula.

4.2.3 Ultrasaw

Normálně je intenzita modifikátoru vlnové formy Ultrasaw (str. 13) závislá na nastavení LFO 2. 
Přerušení tohoto spojení propojovacím kabelem umožní novému zdroji ovládat fázový posun 
modulační frekvence druhé kopie pilové vlny.

Pamatujte: velikost modulace Ultrasaw je řízená knobem Ultrasaw Amt v sekci VCO 1 na horním 
panelu. Tento knob musí být nastavený na větší než nulovou hodnotu, abyste slyšeli Ultrasaw. 
Také slider Sawtooth v sekci OSC MIXER musí být nastavený dostatečně vysoko, aby byla 
slyšitelná základní pilová vlna.

4.2.4 PWM

LFO 1 je původně zdrojem modulace šířky pulzu (Pulse Width Modulation - PWM), ale přes patch 
bay se dá použít jiný zdroj na její ovládání.

Abyste slyšeli PWM, je potřeba nastavit na nenulovou hodnotu knob PWM v sekci VCO 1 na 
horním panelu. Také slider Square v sekci OSC MIXER musí být nastavený dostatečně vysoko.

4.2.5 Metal In

Připojovací bod Metal In umožňuje přicházejícímu zdroji být tvarovaný stejným způsobem, jako 
by byla trojúhelníková vlna VCO 1. Vložením propojovacího kabelu do tohoto bodu rozpojíte 
předzapojenou trojúhelníkovou vlnu VCO 1.

Abyste slyšeli efekt Metalizer na zdrojovém signálu, je potřeba nastavit na nenulovou hodnotu 
knob Metalizer anebo Metal Mod. Také slider Triangle v sekci OSC MIXER musí být nastavený 
dostatečně vysoko.

Pamatujte: knoby Metalizer a Metal Mod ovlivňují jeden druhý: kombinace zdroje Metal Mod  
a nastavení knobu Metal Mod mění úroveň efektu Metalizer ve vzájemné interakci.

Jack Metal In je AC-coupled, což je technický výraz, který znamená, že pomalé LFO anebo 
obálka nebude správně fungovat v obvodech Metal In.
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4.2.6 Metal Mod

Původní zdroj pro parametr Metal Mod je dynamika zahrané noty (velocity) na klaviatuře Mini-
Brute 2. Ale dá se použít jiný zdroj zapojením jeho výstupu do tohoto propojovacího bodu.

Pamatujte: knob Metalizer nastavuje prvotní množství efektu Metalizer a knob Metal Mod určuje 
velikost jeho modulace.

4.2.7 Sync

Pro tento vstup není předzapojená cesta. Dá se použít na výrobu klasického “hard sync” zvuku 
přinucením VCO 1, aby sledoval výšku VCO 2.

Zde je příklad zapojení:

4.2.8 Lin FM

Lineární (Lin) FM přidá VCO 1 harmonické úplně jiným způsobem než exponenciální FM přes 
knob FM v sekci VCO 1. Jedna z charakteristik lineární FM je, že méně narušuje základní výšku 
tónu než exponenciální FM.

4.2.9 Sawtooth

Tento jack dodává výstup plného rozsahu pilové vlny VCO 1. Nastavení slideru Sawtooth  
v OSC MIXER nemá efekt na tento výstup. Na ovládání jeho úrovně ho zapojte do jednoho  
z Atenuátorů.

4.2.10 Square

Tento jack dodává výstup plného rozsahu čtvercové vlny VCO 1. Nastavení slideru Square  
v OSC MIXER nemá efekt na tento výstup. Na ovládání jeho úrovně ho zapojte do jednoho  
z Atenuátorů.

4.2.11 Triangle

Tento jack dodává výstup plného rozsahu trojúhelníkové vlny VCO 1. Nastavení slideru Triangle 
v OSC MIXER nemá efekt na tento výstup. Na ovládání jeho úrovně ho zapojte do jednoho  
z Atenuátorů.

4.2.12 Noise

Tento jack dodává výstup plného rozsahu náhodného šumového generátoru. Nastavení  
slideru Noise v OSC MIXER nemá efekt na tento výstup. Na ovládání jeho úrovně ho zapojte do  
jednoho z Atenuátorů.
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4.3 Sekce VCO 2

4.3.1 Pitch 2 vstup

Normálně VCO 2 sleduje výšku VCO 1, ale je možné zapojením propojovacího kabelu do horního 
jacku sekce VCO 2 přerušit toto spojení. To vám umožní ovládat frekvenci VCO 2 například 
výstupem obálky.

4.3.2 VCO 2 Out

Tento jack dodává výstup plného rozsahu vybrané vlny VCO 2. Nastavení slideru Osc 2 v OSC 
MIXER nemá efekt na tento výstup. Na ovládání jeho úrovně ho zapojte do jednoho z Atenuátorů.

4.4 Sekce EXT In

4.4.1 Master

Vstup Master vám umožní vést audio výstup jiného zařízení přímo do výstupů MiniBrute 2. Nepro-
chází přes filtry ani žádné jiné obvody; pouze knob Master Volume ovlivní jeho signál. Ovladač 
úrovně zdrojového zařízení je potřeba vyvážit s úrovní MiniBrute 2.

4.4.2 Ext

Vstup Ext vede příchozí signál celou audio cestou MiniBrute 2: objeví se v OSC MIXER na slideru 
Ext, jde přes sekci filtru a zesilovače. Může to být jakýkoliv druh audio signálu: jiný syntetizátor, 
mikrofon anebo hudební pasáž. Bude zpracovaný, jako kdyby to byl interní oscilátor. (Možná 
budete potřebovat použít předzesilovač na zvýšení úrovně některých signálů.)

Také to znamená, že abyste slyšeli zdrojový materiál ze vstupu Ext, bude potřeba otevřít gate 
MiniBrute 2. To se dá udělat třemi způsoby:

• Zahráním noty

• Posláním triggeru do jedné z obálek MiniBrute 2 (AD Trig vstup anebo ADSR Trig vstup)

• Otevřením zesilovače knobem Att 2 > Amp.
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4.5 FILTER jacky

4.5.1 FM vstup

ADSR obálka je předzapojeným zdrojem pro jack frekvenční modulace (FM) filtru, ale zapo-
jením kabelu do tohoto jacku se dá použít jiný zdroj. Nový řídící signál bude modulovat cutoff 
frekvenci filtru v rozsahu nastaveném FM knobem v sekci Filter.

Pamatujte, že abyste slyšeli modulaci cutoff frekvence filtru, knob FM musí být nastavený na 
nenulovou hodnotu.

4.5.2 RM vstup

LFO 1 je předzapojeným zdrojem pro jack rezonanční modulace (RM) filtru, ale zapojením  
kabelu do tohoto jacku se dá použít jiný zdroj.

Pamatujte, že abyste slyšeli modulaci rezonance filtru, knob RM musí být nastavený na nenulo-
vou hodnotu.

4.5.3 Cutoff

Cutoff frekvence filtru může být modulovaná jakýmkoliv zdrojem, který je zapojený do tohoto 
bodu. Hloubka modulace je ovládaná knobem Att 1 > Cutoff v sekci Filter.

4.6 Sekce AMP

Pokud chcete ovládat koncový stupeň zesilovače něčím jiným než je AD obálka, zapojte nový 
zdroj do jacku AM v sekci AMP. Tím odpojíte AD obálku, takže neuslyšíte žádný zvuk MiniBrute 2, 
dokud nebude přijatý signál tímto konektorem (anebo dokud nezvýšíte nastavení knobu  
Att 2 > Amp).
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4.7 Sekce INVERTER

Funkce této sekce je jednoduchá: jakýkoliv signál zapojíte do jacku In, bude na jacku Out  
invertovaný.

4.8 Sekce ADSR

4.8.1 Trig

Normálně je vyžadovaný Gate signál z klaviatury MiniBrute 2, aby spustil ADSR obálku. Ale místo 
toho můžete použít jiný zdroj, jako například trigger signál z modulárního syntetizátoru. Aby se 
tak stalo, zapojte nový zdroj do vstupního jacku ADSR Trig.

4.8.2 ADSR Out jack

ADSR obálka je flexibilním modulátorem. Pokud ji chcete používat na ovládání interního  
parametru (např. VCO 1 FM), zapojte kabel z jacku Out do vstupního konektoru dotyčného 
parametru.

Také můžete poslat signál do externího zařízení, například filtru anebo jiného modulárního  
syntetizátoru.
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4.9 Sekce AD

4.9.1 AD Trig

Normálně je AD obálka spuštěná, když ADSR obálka příjme Gate signál. Ale místo toho můžete 
použít jiný zdroj, jako například trigger signál z externího zařízení. Aby se tak stalo, zapojte nový 
zdroj do vstupního jacku AD Trig.

4.9.2 AD Attack

Čas Attack AD obálky může být ovládaný externím zdrojem místo slideru Attack v sekci AD  
ENVELOPE. Zdrojem může být například LFO. Aby se tak stalo, zapojte kabel z nového zdroje do 
tohoto jacku.

4.9.3 AD Decay

Čas Decay AD obálky může být ovládaný externím zdrojem místo slideru Decay v sekci AD 
ENVELOPE. Zdrojem může být například modulační kolečko. Aby se tak stalo, zapojte kabel  
z nového zdroje do tohoto jacku.

4.9.4 AD Out jack

AD obálka je flexibilním modulátorem. Pokud ji chcete používat na ovládání nějakého parame-
tru (interního anebo externího), zapojte kabel z jacku Out do vstupního konektoru dotyčného 
parametru.

4.10 Sekce LFO 1&2

4.10.1 LFO Out 1

Tento jack dává výstup plného rozsahu vybrané vlnové formy LFO 1. Na ovládání jeho úrovně 
ho propojte do jednoho z Atenuátorů (str. 29).

4.10.2 LFO Out 2

Tento jack dává výstup plného rozsahu vybrané vlnové formy LFO 2. Na ovládání jeho úrovně 
ho propojte do jednoho z Atenuátorů (str. 29).



28Uživatelská příručka Arturia MiniBrute 2

4.11 Sekce VCA

Podobně jako sekce External input (str. 24), sekce VCA nabízí další způsob, jak vést interní/ 
externí signály do MiniBrute 2. Tyto signály se dají zapojit do jakéhokoliv vstupního jacku a použít 
na modulování jeho cíle.

Na rozdíl od signálů, které přicházejí do jacku Ext In, signály poslané do sekce VCA se neukáží 
na slideru Ext, nepřecházejí filtrem a nejsou procesované sekcí AMP. 

4.11.1 In 1 / In 2

In 1 a In 2 mají tutéž funkci, přijímají až dva vstupní signály, kombinují je do jednoho signálu  
a posílají je dále z VCA Out jacku.

4.11.2 CV

Vstupní jack CV umožňuje internímu/externímu signálu ovládat úroveň jacku VCA Out. CV 
signálem může být LFO anebo nějaký jiný zdroj řídícího napětí (Control Voltage).

4.11.3 VCA Out

Tento jack je výstupem kombinovaných signálů z jacků In 1 a In 2 s jejich vstupními úrovněmi, 
pokud nejsou ovládané řídícím napětím přes vstupní CV jack.
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4.12 Sekce ATTENUATORS

Atenuátory umožňují regulovat výstupní signál zdroje. Například pokud zapojíte výstup LFO 2 
přímo do vstupu Pitch 2 VCO 2, výška VCO 2 se bude měnit v celém frekvenčním rozsahu.

Na zúžení modulačního rozsahu LFO 2 pošlete jeho výstup do jednoho z Atenuátorů. Potom  
zapojte kabel z jacku Out dotyčného atenuátoru do vstupu Pitch 2 VCO 2. Pak budete moct 
ovládat velikost modulace příslušným knobem atenuátoru (Att 1 > Cutoff anebo Att 2 > Amp).

4.12.1 Použití Atenuátorů

Je potřeba mít na mysli důležitou věc: knoby Attenuator stále ovládají to, k čemu jsou 
předzapojené, pokud nepřerušíte toto spojení zastrčením propojovacího kabelu do příslušného 
vstupního jacku.

Použijeme ten stejný příklad na vysvětlení, pokud chcete ovládat vstup Pitch 2 výstupem LFO 2:

• Att 1 > Cutoff bude současně ovládat výstupní úroveň LFO 2 a Filtr cutoff, pokud něco  
nezapojíte do vstupního jacku Cutoff v sekci FILTER patch bay.

• Att 2 > Amp bude současně ovládat výstupní úroveň LFO 2 a navýšení minimální audio 
úrovně zesilovače (Amplifier), pokud něco nezapojíte do vstupního jacku Amp v sekci  
AMP patch bay.

4.12.2 In 1 (Att 1)

Zapojte výstup signálu, který chcete ovládat, do jacku In 1 a potom použijte jack Out 1 > Cutoff  
jako zdroj pro požadovaný cílový parametr. Na ovládání úrovně modulace použijte knob  
Att 1 > Cutoff v sekci FILTER.

4.12.3 Out 1 > Cutoff (Att 1)

Tento jack nabízí zeslabený výstup zdroje, který je zapojený do jacku In 1. Signál z něj zapojte do 
požadovaného cílového parametru a pak ovládáte množství modulace knobem Att 1 > Cutoff 
na předním panelu.

4.12.4 In 2 (Att 2)

Zapojte výstup signálu, který chcete ovládat, do jacku In 2 a potom použijte jack Out 2 > Amp  
jako zdroj pro požadovaný cílový parametr. Na ovládání úrovně modulace použijte knob  
Att 2 > Amp v sekci AMP.



30Uživatelská příručka Arturia MiniBrute 2

4.12.5 Out 2 > Amp (Att 2)

Tento jack nabízí zeslabený výstup zdroje, který je zapojený do jacku In 2. Signál z něj zapojte do 
požadovaného cílového parametru a pak ovládáte množství modulace knobem Att 2 > Amp 
na předním panelu.

4.13 Sekce SEQUENCER

4.13.1 Clock

Tento jack přijímá signál časování (clock), na který se synchronizují komponenty MiniBrute 2 
založené na tempu. K použití externího zdroje clock ťukněte na velké tlačítko Sync, dokud se 
nerozsvítí LED vedle slova CLK.

Použijte MIDI Control Center na určení, jaký druh externího clocku bude použitý jako 
synchronizační reference MiniBrute 2: 1 step (Gate), 1 step (Clock), 1 pulse (Korg), 24 ppq  
anebo 48 ppq.

4.13.2 Reset

Spouštěcí signál (trigger) přijatý tímto konektorem resetuje právě hranou sekvenci na její začátek.

4.13.3 Sync & Run

Šipka naznačuje, že Sync a Run jsou trvale ve vzájemném vztahu: pokud se spustí sekvencer, 
vysílá to informaci clock na jack Sync a spouštěcí napětí na jack Run.
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 4.13.3.1 Použijte TRS kabel mezi dvěma produkty Arturia

Jeden TRS kabel je všechno, co potřebujete na synchronizaci sekvencerů dvou zařízení Mini-
Brute 2, anebo sekvenceru MiniBrute 2 a jiného produktu Arturia (jako MatrixBrute, BeatStep 
Pro anebo KeyStep). Tyto produkty vysílají a přijímají své Sync a Start signály přes jediný jack. 
Jednoduše propojte jeden TRS propojovací kabel z jacku Sync řídicího MiniBrute 2 do vstupu  
Clock ovládaného zařízení Arturia (anebo naopak) a ovládané zařízení se bude spouštět,  
zastavovat, pokračovat v přehrávání a restartovat od začátku přesně tak, jako řídící zařízení.

Pamatujte na nastavení Sync ovládaného zařízení na Ext a nastavení obou zařízení na tu stejnou 
frekvenci časování (např. 24 ppq). Přes MIDI Control Center můžete určit frekvenci časování 
MiniBrute 2.

 4.13.3.2 Použijte dva TRS kabely mezi MiniBrute 2 a jinými zařízeními

Většina modulárních systémů nepoužívá TRS kabely anebo konektory, takže při práci s těmito 
systémy budete potřebovat použít dva TS kabely mezi MiniBrute 2 a modulárním systémem.

• MiniBrute 2 jako master: připojte jeden TS kabel z výstupního Sync jacku MiniBrute 2 do  
vstupu clock ovládaného zařízení, a druhý TS kabel z výstupního Run jacku MiniBrute 2  
do vstupu Run/Reset ovládaného zařízení.

• MiniBrute 2 jako slave: připojte jeden TS kabel z výstupního Clock/Sync jacku master zařízení 
do vstupného jacku Clock MiniBrute 2 (a nastavte jeho Sync LED na CLK), a druhý TS kabel  
z výstupu Run/Reset master zařízení do vstupního jacku Reset MiniBrute 2.

Ujistěte se, že clock frekvence obou zařízení jsou shodné. Přes MIDI Control Center můžete určit 
frekvenci časování MiniBrute 2.

Když jsou zařízení propojená a nastavená na tentýž synchronizační standard jak je výše  
popsané, systém bude dokonale synchronizovaný:

• Pokud je Master zařízení zastavené a potom spuštěné, vstup Reset na Slave zařízení přijme 
spouštěcí signál Run/Reset a zařízení bude hrát svou sekvenci od začátku.

• Pokud je Master zařízení v pauze a potom pokračuje v přehrávání, vstup Reset na Slave 
zařízení nepřijme spouštěcí signál Run/Reset a zařízení bude pokračovat ve hře tam, kde 
přestalo, ne od začátku.
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4.14 Sekce MIDI

Tato sekce obsahuje pouze výstupní jacky. Můžete je použít lokálně v MiniBrute 2, anebo externě 

s jinými zařízeními.

4.14.1 KBD

Tento jack vysílá výstupní signál výšky tónu, který mění své napětí podle not, které jsou hrané 
anebo přijímané přes MIDI.

V závislosti na tom, kolik modulace chcete, se může hodit vést tento výstup do jednoho  
z Atenuátorů tak, abyste mohli nastavit množství modulace odpovídající požadovanému  
rozsahu not.

4.14.2 Gate

Jack Gate vysílá on/off spouštěcí signál, když je hraná nota. Gate zůstává otevřený tak dlouho, 
jak je nota držená, a zavře se, když je nota puštěná.

4.14.3 Velo

Tento výstup umožňuje řídit parametr anebo externí modul rychlostí úderu zahrané noty.

Například pokud chcete dynamikou úderu zvyšovat tón VCO, můžete propojit výstup Velo do 
vstupního jacku VCO 2 / Pitch 2.

V závislosti na tom, kolik modulace chcete, může se hodit vést tento výstup přes jeden 
z Atenuátorů tak, abyste mohli nastavit množství modulace v požadovaném rozsahu výšky tónu.

4.14.4 Mod

Jack Mod posílá řídicí napětí do vámi vybraného cíle. Zdroj řídicího napětí je určený nastavením 
přepínače Mod Source, který najdete v ovládací sekci vrchního panelu vedle knobu Bend 
Range.

Pokud je přepínač Mod Source nastavený na Wheel, modulační kolečko bude ovládat cílový 
parametr. Pokud je nastavený na Aftertouch, pak bude místo toho modulačním zdrojem tla-
ková citlivost klaviatury.

Když používáte jack Mod v patch bay, možná budete chtít nastavit přepínač Mod Dest na vrch-
ním panelu na pozici Mod CV místo LFO 1 Vib. Tím pádem můžete ovládat požadovaný cíl bez 
toho, aby se zároveň při otáčení modulačního kolečka nahoru aplikovalo vibrato.
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MiniBrute 2 má sekvencer a arpegiátor. Můžete nahrát osm různých sekvencí, každou se 64 
kroky. Arpegiátor generuje noty v závislosti od zahraných kláves a přehrává je podle nastavení 
knobu Seq / Arp Mode.

Sekvencer a arpegiátor sdílejí několik funkcí, na které se zaměříme v této kapitole. Také mají 
odlišné vlastnosti, které budou popsané zvlášť v kapitolách Sekvencer a Arpegiátor.

5.1 Výběr módu

5.1.1 Přepínač Mode

Pokud je tento přepínač nastavený na Seq, můžete nahrát anebo přehrát sekvenci. Na výběr 
aktivní sekvence a časového přiřazení, ve kterém bude sekvence přehrávaná, použijte další 
ovladače v této sekci.

Pokud je přepínač nastavený na Arp, další ovladače vybírají pattern a časové přiřazení pro 
arpegiátor.

5.1.2 Knob Seq / Arp Mode

Funkce knobu Seq / Arp Mode se mění podle toho, který mód je vybraný. V módu Seq vybírá 
jednu z osmi sekvencí. V módu Arp vybírá pattern, podle kterého se budou přehrávat noty 
držené na klaviatuře.

Pro úplné vysvětlení těchto vlastností se podívejte na kapitoly Sekvencer a Arpegiátor.

5  SEQ / ARP: SPOLEČNÉ VLASTNOSTI
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5.2 Ovladače časování

5.2.1 Time Division

Enkodér Time Div určuje rytmickou hodnotu aktivní sekvence anebo arpegia. Dostupných je 
osm různých nastavení.

5.2.2 Rate

Použijte knob Rate na ovládání tempa sekvence anebo arpegia. Také můžete použít tlačítko 
Tap. Tempo se dá nastavit v rozsahu 30 - 240 bpm (dob za minutu).

MIDI Control Center vám umožňuje vybrat si, jak bude knob Rate reagovat při otáčení: buď 
okamžitě (mód Jump), anebo až po dosažení aktuální hodnoty (mód Hook). Pro další info se 
podívejte na kapitolu MIDI Control Center.

5.2.3 Tap / Rest

Tlačítko Tap vám umožňuje nastavit tempo aktivní sekvence anebo arpegia “za jízdy”. Stačí 
na něj ťukat v rytmu hudby. Počet ťuknutí, které se berou v úvahu při nastavení tempa, se dá 
definovat v MIDI Control Centru.

Toto tlačítko se také používá na vkládání mezer anebo spojování not dohromady při vytváření 
sekvence. To je popsané v kapitole Sekvencer.

Také je pod tlačítkem Tap/Rest modrým vytištěné slovo “Hold”. To je sekundární funkce arpegiá-
tora aktivovaná tlačítkem Shift, a je popsaná v sekci Mód Hold.

5.2.4 Metronom (Shift + Sync)

Pod tlačítkem Sync je slovo “Metronome”. Jeho modrá barva znamená, že je to sekundární Shift 
funkce, občas ji možná použijete při tvoření vašich vlastních sekvencí. Pro zapínání a vypínání 
metronomu držte tlačítko Shift a stiskněte Sync.
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5.3 Sekce Transportu

Tlačítka transportu ovládají sekvencer, arpegiátor a externí zařízení zapojené do MIDI anebo 
jacků Sync/Run v patch bay. Ale také mohou vysílat jiné MIDI zprávy, pokud externí zařízení 
nerozeznává signály MMC. Změníte to s použitím MIDI Control Centra.

V módu sekvenceru jsou aktivní všechny tři tlačítka, s arpegiátorem jsou funkční pouze tlačítka 
Play/Pause a Stop.

Každé tlačítko má sekundární Shift funkci při vytváření sekvence (Append, Clear Last a Restart). 
Funkce Append a Clear Last jsou detailně popsané v sekci 6.4 Modifikování sekvence, funkce 
Restart je vysvětlená v odstavci 5.7.

5.3.1 All Notes Off
Tlačítko Stop má přídavnou funkci. Pokud z nějakého důvodu potřebujete ukončit visící notu, 
pouze třikrát stiskněte rychle za sebou tlačítko Stop. MiniBrute 2 vyšle přes USB a MIDI příkaz All 
Notes Off.

5.4 Funkce přehrávání

5.4.1 Gate

Čas Gate noty v sekvenceru/arpegiátoru je procentuální vyjádření délky času hrané noty 
předtím, než je zahraná další nota, přičemž 10 % je nejkratší čas a 90 % nejdelší. Pro výběr držte 
Shift a stiskněte odpovídající klávesu.

Při vytváření sekvence je také možné vložit hodnotu “Tie”, která podrží notu až do následujícího 
kroku. Viz sekce 6.3.1 Spojování not kapitoly 6. Sekvencer.

Módy sekvenceru a arpegiátoru mají nezávislé nastavení Gate.
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5.4.2 Swing

Abyste Swing slyšeli, nastavení Time Div musí být shodné anebo nižší než nastavení Master Swing. 
Například pokud Time Div = 1/4 a Master Swing = 1/8, Seq/Arp nebude mít pocit zpoždění. Nas-
tavení Master Swing se dá změnit pomocí MIDI Control Centra.

Swing způsobí pocit zpoždění (“shuffle”) aktivní sekvence anebo arpegia. Je k dispozici 11 
různých nastavení v rozsahu od “Off” (žádný swing, resp. 50 %) po několik stupňů swingu (53 - 75 
%). Na výběr podržte Shift a stiskněte odpovídající klávesu.

Nastavení swingu způsobí posun časového přiřazení not v sekvenci, což první notu z páru 
prodlouží a druhou notu zkrátí. Při nastavení časování 1/8 nastane toto:

• Při nastavení swingu na Off (50 %) má každá nota stejný čas, což jsou přesné 1/8-vé noty.

• Jak se zvyšuje nastavení swingu nad 50 %, první 1/8-vá nota je držená déle a druhá je  
zahraná později a krátce. Zpozorujete, že sekvence začne trochu “plavat” a zní trochu 
méně mechanicky.

• Maximální nastavení swingu je 75 %, při kterém každá druhá nota zní jako 1/16-vá.

Zde je grafické znázornění minimálního a maximálního swingu v notách:

Módy sekvenceru a arpegiátoru mají nezávislé nastavení Swing.
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5.4.3 Master Swing a Time Division

Jak bylo zmíněné v předchozí sekci, abyste Swing slyšeli, nastavení Time Div musí být shodné 
anebo nižší než nastavení Master Swing. Například pokud Time Div = 1/4 a Master Swing = 1/8, 
Seq/Arp nebude mít pocit zpoždění. Pokud obě nastavíte na 1/8, uslyšíte rytmickou figuru  
zobrazenou výše.

Ale výsledky mohou být ještě zajímavější, pokud je nastavení Master Swing vyšší než nastavení 
Time Div. Na následující ilustraci je Master Swing nastavený na 1/8 a Time Div postupně na 1/8, 
1/16 a 1/32. V každém případě je množství swingu nastavené na 75 %.

Technicky vzato, popis toho, co se děje je: “Pokud je vybrané menší rozlišení, perioda swingu je 
rozdělená na dvojnásobek not téže délky.”

Možná následující obrázek pomůže ilustrovat, co je tím myšlené:

Menší rozlišení způsobí, že rozdělení se projeví velmi rychle. Když už víte o vzájemném vztahu 
mezi nastaveními Master Swing a Time Div, může vám to pomoct dočasně změnit master tempo 
na polovinu anebo méně.

Nastavení Master Swing se dá změnit pomocí MIDI Control Centra.
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5.5 Skokový výběr: Seq / Arp

Je možné přepínat mezi sekvencemi anebo arpegiovými patterny, které nejsou sousedící, aniž 
by byly spuštěné Seq /Arp mezi nimi. Jinými slovy, pokud hraje sekvence 1 a chcete přejít 
plynule k sekvenci 3, můžete přeskočit sekvenci 2, aniž by byla zahraná.

Zde je, jak na to:

• Podržte tlačítko Shift

• Otáčejte knob Seq / Arp Mode na požadovanou sekvenci/arpegio

• Ve vhodném momentu pusťte tlačítko Shift a spustí se nová sekvence/arpegio

V MIDI Control Centru existuje parametr, který určuje, zda začne hrát nová sekvence okamžitě, 
anebo až na konci hrající sekvence (Parametr: Next Seq, volby: Wait to Load, Instant Change).

5.6 Skokový výběr: časování (Time Division)
MiniBrute 2 dokáže přeskočit jednu anebo více hodnot časování, aniž by ovlivnily rytmus hrané 
sekvence anebo arpegia. Takže pokud chcete na několik taktů přepnout Time Div z hodnoty 
1/4 na 1/16, aniž byste slyšeli hodnotu 1/8, je způsob, jak to udělat:

• Podržte tlačítko Shift

• Otáčejte knob Time Div na požadovanou hodnotu

• Ve vhodném momentu pusťte tlačítko Shift a nová hodnota Time Div bude aktivní.

5.7 Restart Seq / Arp od začátku
Je možné opakovat první polovinu sekvence anebo arpegia manuálně, anebo také opakovat 
prvních několik not vícekrát.

Abyste restartovali sekvenci anebo arpegio pattern od jeho začátku, podržte tlačítko Shift a 
stiskněte tlačítko Play/Pause.

Shift funkce, které se používají během tvorby sekvence, popíšeme v kapitole Sekvencer.

5.8 Synchronizace
MiniBrute 2 může být generátorem časování (master clock) pro množství hudebních zařízení, 
anebo může být ovládané (slave) jedním z více zdrojů. Viz diagram připojení v odstavci  
Konektory na zadním panelu (str. 4).

Volby synchronizace se vybírají tlačítkem Sync na pravé straně vrchního panelu.

Opakovaně stiskněte toto tlačítko a budou se měnit čtyři volby: INT (Interní), USB, MIDI a CLK 
(Clock). Tím nakonfigurujete MiniBrute 2 pro práci s různými typy zařízení a systémů.
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5.8.1 Jako Master

MiniBrute 2 je zdrojem časování (master clock), pokud je vybraná volba INT.

V tomto případě:

• Sekce transportu bude ovládat interní sekvencer a arpegiátor

• Zprávy MIDI Clock jsou vysílané do MIDI výstupu a do USB

• Signály časování jsou vysílané do výstupu Sync. V MIDI Control Centru můžete určit typ 
výstupního časování.

• Tempo se dá nastavit pomocí knobu Rate a tlačítka Tap.

5.8.2 Jako Slave

Funkce MiniBrute 2 jsou řízené externím časováním (external clock), pokud je vybraná jedna  
z těchto voleb: USB, MIDI anebo CLK.

Pokud je MiniBrute 2 v módu Slave:

• Během běhu externího zdroje nebudou ovladače tempa ovládat interní sekvencer anebo 
arpegiátor.

• Sekce transportu MiniBrute 2 bude fungovat jako obvykle: stále můžete zastavit, spustit  
anebo pauzovat interní sekvencer a arpegiátor, a stále můžete nahrávat sekvence.

• Pokud externí zdroj časování neběží, MiniBrute 2 bude fungovat podle svého interního 
časování v posledním zapamatovaném tempu.

• MiniBrute 2 bude vysílat synchronizační zprávy přijímané z externího zdroje do všech tří 
synchronizačních výstupů a všechny typy časování bude konvertovat na MIDI clock pro 
výstupy MIDI a USB.

5.8.2.1 Typy synchronizačních vstupů/výstupů

MIDI Control Center se dá použít na konfiguraci MiniBrute 2, aby vysílal a přijímal na vstupních 
a výstupních konektorech Sync jeden z následujících typů signálů časování:

• 1 krok (Gate)

• 1 krok (Clock)

• 1 pulz (Korg)

• 24 pulzů na čtvrťovou notu (ppq)

• 48 ppq

Přednastavený je 1 krok (Clock).

5.8.2.2 Konektory pro synchronizaci

Je několik typů konektorů, které se v průběhu let používaly na účely hudební synchronizace. 
Konektory vhodné pro připojení starších zařízení k MiniBrute 2:

Typ konektoru   Vysílané signály

1/8’’ mono (TS)   Pouze pulzy clock

1/8’’ stereo (TRS)   Pulzy clock a start/stop

Můžete použít MIDI kabely na připojení zařízení rozeznávajících zprávy MIDI clock. Porovnejte 
uživatelský manuál vašeho zařízení, pokud si nejste jistí jeho synchronizačními možnostmi.



40Uživatelská příručka Arturia MiniBrute 2

MiniBrute 2 vám umožňuje vytvořit až osm samostatných sekvencí, každá může být dlouhá až 64 
kroků. Také můžete transponovat běžící sekvenci hraním klávesy na klaviatuře.

Další nastavení vám dovolí hrát živě noty na klaviatuře během zasmyčkované sekvence, které 
mají během hry vyšší prioritu než noty ze sekvenceru.

V této kapitole popíšeme vlastnosti horního panelu, ale další parametry jsou dostupné v MIDI 
Control Centru.

6.1 Transpozice / Kbd Play
Tyto dva módy se navzájem vylučují, takže jich oba popíšeme v této sekci. Můžete přepínat  
z jednoho do druhého držením tlačítka Shift a stisknutím příslušného tlačítka Oct- anebo Oct+.

6.1.1 Transpozice

Pokud je tento mód aktivní, můžete použít klávesy na transpozici sekvence během jejího běhu. 
Mód transpozice aktivujete držením tlačítka Shift a stisknutím tlačítka Oct-. To začne blikat  
a tlačítko Kbd Play zhasne.

V MIDI Control Centru můžete určit, zda transpozice zůstane “viset” anebo se vrátí na původní 
tón po puštění klávesy.

6.1.2 Keyboard Play

Pokud je tento mód aktivní, můžete použít klávesy na hraní not během běhu sekvenceru. Místo 
transponování sekvence budou noty hrané na klaviatuře poslané do externích zařízení přes 
výstupy USB, MIDI a CV. Hraním not na klaviatuře dočasně přebijete sekvencované noty.

Mód Kbd Play aktivujete držením tlačítka Shift a stisknutím tlačítka Oct+. To začne blikat a tlačít-
ko Transpose zhasne.

6.2 Tvorba sekvence

Sekvencer nebude běžet, pokud je výběr tlačítka Sync nastavený na něco jiného než INT a není 
přítomný žádný externí clock.

Pokud chcete vytvořit sekvenci, musíte udělat tyto tři věci:

• Přepnout přepínač Seq / Arp na pozici Seq

• Vybrat pozici sekvence enkodérem Seq / Arp Mode

• Pokud už sekvence běží, stisknout tlačítko Stop.

MiniBrute 2 nabízí dva způsoby vkládání not do vaší sekvence: po krocích a v reálném čase. 
Dále je probereme.

6  SEKVENCER
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6.2.1 Krokové nahrávání

Všechno, co je potřeba udělat, je:

• Stisknout tlačítko Record

Pozn.: další krok vymaže danou sekvenci.

• Hrajte několik not, najednou pouze jednu klávesu

• Pokud jste skončili, stiskněte tlačítko Stop

Abyste se v sekvenci posunuli o krok dále, mezi každým krokem musíte zvednout všechny 
prsty. Pokud nezvednete každý prst předtím, než zahrajete další notu, přidáte ji ke stejnému 
sekvenčnímu kroku.

Abyste slyšeli vaši sekvenci, stiskněte tlačítko Play.

Hodnota Time Div je během krokového nahrávání ignorovaná; ovlivňuje pouze přehrávání 
sekvence.

Vkládání mezer

Zde je, co je potřeba udělat:

• Stisknout tlačítko Record

Pamatujte: další krok vymaže danou sekvenci.

• Zahrajte na klávesu

• Pusťte klávesu, abyste se posunuli o krok

• Stiskněte tlačítko Tap / Rest pro vložení mezery

• Opakujte předešlé tři body

• Pokud jste skončili, stiskněte tlačítko Stop

Abyste slyšeli vaši sekvenci, stiskněte tlačítko Play.

Pokud chcete delší mezeru mezi dvěma notami, stiskněte tlačítko Tap tolikrát, kolikrát potřebujete.

Prodlužování not

Je možné, aby byla nota držená i následující krok, případně déle. Zde je postup:

• Stiskněte tlačítko Record

• Zahrajte na klávesu a držte ji

• Stiskněte tlačítko Tap / Rest na prodloužení noty do následujícího kroku

• Pokud chcete notu ještě delší, stiskněte tlačítko Tap / Rest tolikrát, kolikrát potřebujete

• Pusťte klávesu

• Opakujte proces, dokud nedostanete žádaný výsledek
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Legato noty

Proces vkládání legato not je podobný:

• Stiskněte tlačítko Record

• Držte tlačítko Tap / Rest do konce tohoto postupu

Pamatujte: další krok vymaže danou sekvenci.

• Zahrajte několik not, po jedné klávese

• Na konci legato fráze pusťte tlačítko Tap / Rest

• Pokud chcete, vkládejte další noty, anebo stiskněte tlačítko Stop na opuštění nahrávání.

Na mono syntetizátoru jako je MiniBrute 2 způsobí výše popsaný proces odezvu “legato” (napětí 
se mění bez signálů gate mezi notami).

Abyste slyšeli vaši sekvenci, stiskněte tlačítko Play.

6.2.2 Nahrávání v reálném čase/přepisování

MiniBrute 2 vám také nabízí možnost nahrávat anebo přehrávat noty v sekvenci během 
zasmyčkovaného běhu sekvenceru. Zde je několik věcí, na které je třeba pamatovat:

• Nahrávání v reálném čase neprodlužuje sekvenci; musíte nahrávat v rozsahu dané sekvence. 
Takže nejdříve budete možná chtít vytvořit sekvenci požadované délky s použitím módu kro-
kového nahrávání.

• Může se vám hodit použití vestavěného metronomu (str. 34) (držte Shift a stiskněte Sync),  
anebo synchronizačně zavěsit na MiniBrute 2 externí bicí automat přes výstup MIDI anebo 
Sync. To vám pomůže zorientovat se v tempu. V kapitole Synchronizace (str. 38) najdete více 
informací ohledně synchronizace externích zařízení s MiniBrute 2.

Jsou dva způsoby nahrávání v reálném čase:

• Sekvencer neběží (Stop mód): stiskněte Record a tlačítko Rec se rozsvítí. Potom stiskněte 
Play a sekvencer začne hrát ve smyčce. Noty, které zahrajete živě, budou kvantizované na 
nejbližší krok.

• Sekvencer běží: během běžící sekvence jednoduše stiskněte tlačítko Rec a bude se dít totéž: 
MiniBrute 2 začne nahrávat a přepisovat noty. Pokud potřebujete, můžete vstupovat a vystu-
povat z módu nahrávání opakovaným stisknutím tlačítka Record během běhu sekvenceru.

Nově nahrané noty nahradí noty, které původně obsahovaly dané kroky.

Restart

Sekvence může mít až 64 kroků, což může být dost dlouhý čas, pokud chcete nahradit noty 
blízko začátku sekvence.

Je zde zkratka, kterou můžete použít, pokud nechcete čekat, dokud se sekvence znovu 
zasmyčkuje: použijte funkci Restart.

Stačí držet tlačítko Shift a stisknout Play/Pause. Budete ihned slyšet skočit sekvenci na její 
začátek. MiniBrute 2 zůstane v módu nahrávání, takže když přijde na konkrétní kroky, hrajte 
nové noty a nahradíte jimi původní.
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Time Div a nahrávání

Jak už bylo zmíněné, nastavení Time Division vám neumožňuje zadávat při nahrávání různé délky 
kroků uprostřed sekvence. Ale můžete ho použít během nahrávání na relativní změnu tempa.

Pokud nahráváte náročnou pasáž, můžete použít během nahrávání v reálném čase jiné nas-
tavení Time Division (např. 1/4 místo 1/8).

6.2.3 Co se nahrává?

V kroku

Sekvencer MiniBrute 2 nahrává pro každý krok sekvence určitý typ dat:

• Noty hrané na klaviatuře

• Dynamika zahraných not (velocity – pokud to nezakážete přes MIDI Control Center)

• Mezery vložené stisknutím tlačítka Tap / Rest, anebo jeho držením během jednoho anebo více 
kroků

• Pokud je během nahrávání v reálném čase klávesa držená dva anebo více kroků, nahraje se 
prodloužená nota

V sekvenci

Procento Swingu je uložené s každou sekvencí. Ale pokud je změněná hodnota Swingu během 
hraní sekvence, je důležité nezapomenout stisknout tlačítko Stop předtím, než přepnete na 
jinou sekvenci anebo arpegiátor. V opačném případě změna hodnoty Swing nebude zapama-
tovaná.

6.2.4 Co se nenahrává?

Zde jsou typy dat, které sekvencer MiniBrute 2 nenahrává:

• Rozdíly v trvání každé noty: každá nota bude přehrávaná v trvání (gate time) nastaveném pro 
celou sekvenci. Ale nota může být prodloužená do dalšího kroku, pokud ji podržíte dostatečně 
dlouho.

• Změny časového přiřazení (time division)

• Data kontrolérů

• Data přicházející přes MIDI anebo USB, i když přicházející data not mohou být použité na 
transpozici sekvence, a sekvencer a arpegiátor MiniBrute 2 se dá zavěsit na přicházející data 
clock.

Nastavení Gate time a množství Swingu jsou uložené individuálně s každou sekvencí.

Poznámka k velocity

MiniBrute 2 nahrává dynamiku každé noty tak, jak byla zahraná. Ale je volba v MIDI Control 
Centru, která zajistí, že každá nahraná nota bude mít stejnou hodnotu velocity. Také můžete 
přesně určit, jaká hodnota to bude.
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6.3 Úprava sekvence

Nyní se zaměřme na úpravu existující sekvence.

6.3.1 Přidávání (Append)

Můžete rozšířit vaši sekvenci přidáváním not, mezer a prodlužováním not na konci sekvence.

Tento proces nevymaže sekvenci, ani nenahradí už nahrané noty.

Při použití funkce Append:

• Ujistěte se, že jste vybrali správnou sekvenci

• Stiskněte tlačítko Play/Pause na spuštění sekvence

Sekvence musí hrát, jinak následující kroky vymažou notové data.

• Držte tlačítko Shift

• Stiskněte tlačítko Reccord (Append)

• Na přidání not na konec sekvence hrajte příslušné klávesy

• Na přidání prodloužené noty na konec sekvence držte Tap / Rest a hrajte požadovanou 
klávesu. Pokud je nota předchozího kroku stejná, bude prodloužená (žádný nový attack). 
Pokud nota předchozího kroku není stejná, vznikne legato.

• Na přidání mezery na konec sekvence stiskněte tlačítko Tap / Rest.

Pokaždé, když provedete jednu z těchto tří funkcí, sekvence se prodlouží o jeden krok.

6.3.2 Vymazání posledního kroku (Clear Last)

Tato vlastnost vám umožní odstranit poslední krok sekvence. Funguje, když sekvencer přehrává, 
nahrává, i když vůbec neběží.

Pro vymazání posledního kroku sekvence:

• Ujistěte se, že jste vybrali správnou sekvenci

• Držte tlačítko Shift

• Stiskněte tlačítko Stop (Clear Last)

Pokud během tohoto procesu sekvencer běží, při smyčkování je poslední krok sekvence 
odstraněný.

Funkce Clear Last nefunguje jako undo vašeho posledního nahrávání; zkracuje sekvenci 
odstraněním jejího posledního kroku.
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6.4 Uložení sekvence

MiniBrute 2 vám umožní nosit s sebou po celou dobu 8 sekvencí. Ale s použitím MIDI Control 
Centra můžete uložit neomezené množství sekvencí. Takže vaši tvrdou práci si často zálohujte 
v počítači.

Pokud byly sekvence bezpečně uložené ve vašem počítači, je možné vybírat sety sekvencí 
určené specifickým posluchačům anebo příležitostem.
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7.1 Základní operace

Arpegiátor nebude běžet, pokud je výběr tlačítka Sync nastavený na něco jiného než INT a není 
přítomný žádný externí clock.

7.1.1 Přepínač Seq / Arp

Pro používání arpegiátoru musíte nejdříve přepnout přepínač Seq / Arp na Arp.

7.1.2 Knob Seq / Arp Mode

Knob Seq / Arp Mode použijte na výběr jednoho z osmi módů arpegiátoru: Up, Down, Inclusive, 
Exclusive, Random, Order, Up x2 a Down x2.

Rozdíly mezi módy arpegia budou více slyšitelné, když budete držet stisknuté tři anebo více 
kláves.

7.1.3 Sekce transportu

Stiskněte tlačítko Play/Pause, zahrajte nějaké klávesy a spustí se arpegiátor. K arpegiu můžete 
přidat až 16 not; popíšeme to v sekci 7.3 Vytvoření víceoktávového arpegia.

Mód Hold (Shift + Tap/Rest ) umožňuje spustit arpegio, zvednout ruce z kláves a buď přidávat 
další noty k arpegiu, anebo točit parametry během běhu arpegia.

Opět stiskněte tlačítko Play/Pause, čímž zastavíte pattern arpegia, a novým stisknutím bude 
jeho přehrávání pokračovat od místa, kde jste ho zastavili.

Na spuštění patternu arpegia od začátku stiskněte tlačítko Stop. Potom znovu stiskněte Play a 
zahrajte nějaké noty.

Arpegiátor nebude přehrávat noty, pokud nejdřív zahrajete na klávesy a potom stisknete 
tlačítko Play.

7.1.4 Nastavení tempa

Na nastavení tempa přehrávání použijte knob Rate anebo tlačítko Tap/Rest. Také můžete nas-
tavit přesné tempo patternu arpegia před spuštěním arpegiátoru několika stisky tlačítka Tap/
Rest.

Přes MIDI Control Center můžete nastavit počet stisknutí tlačítka Tap/Rest potřebných na nas-
tavení tempa.

Knob Rate a tlačítko Tap/Rest nebudou fungovat, pokud je MiniBrute 2 nastavený na jeden ze 
zdrojů v externí synchronizaci (str. 38).

7  ARPEGIÁTOR
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7.1.5 Time Division

Enkodér Time Division vám umožní měnit rytmiku arpegia vzhledem k tempu: čtvrťové noty 
(jeden krok na dobu), osminové noty (dva kroky na dobu), a tak dále. Také jsou k dispozici  
triolové hodnoty (1/4T, 1/8T atd.).

7.1.6 Mód Hold

Na aktivaci módu Hold stiskněte tlačítko Shift a potom tlačítko Tap/Rest.

Při aktivním módu Hold můžete pustit klaviaturu a arpegio zůstane hrát. Bude běžet, dokud  
nezahrajete další notu anebo akord, kdy se nová nota (noty) stanou novým arpegiem.

K vašemu arpegiu můžete přidat až 16 not, pokud budete držet minimálně jednu klávesu.  
Zahrané noty budou přidané k arpegiu v nejbližším kroku jeho časování.

Totéž platí pro velké arpegia: pokud pustíte všechny klávesy, vámi vytvořené arpegio bude 
hrát, dokud nezahrajete další notu anebo akord.

7.2 Módy arpegiátoru

7.2.1 Arp mód: Up

Arpegiátor hraje držené noty odspodu nahoru. Když dosáhne vrcholu, znovu začne odspodu.

7.2.2 Arp mód: Down (Dwn)

Arpegiátor hraje držené noty odshora dolů. Když dosáhne spodní notu, znovu začne odshora.

7.2.3 Arp mód: Inclusive (Inc)

Arpegiátor hraje držené noty v pořadí odspodu nahoru a potom odshora dolů, přičemž opakuje 
nejvyšší a nejnižší notu.

7.2.4 Arp mód: Exclusive (Exc)

Arpegiátor hraje držené noty v pořadí odspodu nahoru a potom odshora dolů, přičemž neopa-
kuje nejvyšší a nejnižší notu.

7.2.5 Arp mód: Random (Rand)

Arpegiátor hraje držené noty v náhodném pořadí.

7.2.6 Arp mód: Order

Arpegiátor hraje držené noty v pořadí, v jakém byly zahrané na klaviatuře, od první po poslední.

7.2.7 Arp mód: Up x2

Arpegiátor hraje držené noty odspodu nahoru, přičemž opakuje každou notu 2x.

7.2.8 Arp mód: Dwn x2

Arpegiátor hraje držené noty odshora dolů, přičemž opakuje každou notu 2x.
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7.3 Tvorba víceoktávového arpegia
Jak bylo vysvětlené, funkce Hold vám umožňuje nechat běžet arpegio i poté, co pustíte všechny 
klávesy.

Ale je zde ještě jedno použití funkce Hold: pokud je aktivní, můžete k arpegiu přidávat noty tak 
dlouho, dokud držíte aspoň jednu klávesu.

 

7.3.1 Přidání až 16 not

K vašemu arpegiu můžete přidat až 16 not. Zde je příklad, jak na to:

• Přepněte přepínač Seq / Arp na Arp

• Stisknutím tlačítka Play/Pause spustíte arpegiátor

• Aktivujte funkci Hold (držte Shift, stiskněte tlačítko Tap/Rest)

Držte stisknutou aspoň jednu klávesu celou dobu, až po poslední krok.

• Stiskněte jednu anebo více kláves; arpegio bude hrát tyto noty

• Držte minimálně jednu klávesu stisknutou a potom stiskněte tlačítko Oct+

• Přidejte k arpegiu další noty ze zvýšené oktávy

• Držte minimálně jednu klávesu stisknutou a potom stiskněte tlačítko Oct-

• Přidejte k arpegiu další noty ze snížené oktávy a tak dále

• K arpegiu můžete přidávat noty, dokud dosáhnete limit 16 not

Když jste skončili s přidáváním not, můžete pustit všechny klávesy. Víceoktávové arpegio bude 
běžet, dokud nezahrajete další klávesu anebo nezastavíte arpegiátor.

Můžete nechat běžet původní noty v kterémkoliv bodě procesu jakkoliv dlouho, pokud držíte 
aspoň jednu přidávanou notu.

7.4 Pauzování arpegia
Arpegio můžete pauzovat uprostřed patternu. Zde je příklad:

• Vyberte jakýkoliv mód kromě Random anebo Order (budete lépe slyšet, co se děje)

• Spusťte arpegiátor

• Aktivujte funkci Hold (držte Shift, stiskněte tlačítko Tap/Rest)

• Zahrajte několik kláves a vytvořte zajímavý pattern

• Uprostřed patternu stiskněte Play/Pause

• Pattern se zastaví

• Znovu stiskněte Play/Pause - pattern bude pokračovat v hraní tam, kde přestal

Mějte na paměti, že arpegio přestane hrát pattern jestliže:

• Funkce Hold je vypnutá: pustíte všechny klávesy

• Funkce Hold je zapnutá: pustíte všechny klávesy a zahrajete novou notu

• Stisknete tlačítko Stop

Pokud chcete, aby se pattern spustil znovu od začátku, držte Shift a stiskněte Play/Pause.
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8.1 Základy

MIDI Control Center je aplikace umožňující konfigurovat nastavení vašeho MiniBrute 2. Funguje 
s většinou zařízení Arturia, takže pokud máte dřívější verzi, měli byste si stáhnout nejnovější verzi.  
Ta bude pracovat i s jinými produkty Arturia.

8.1.1 Systémové požadavky

PC:  2 GB RAM; CPU 2 GHz (Windows 8 anebo vyšší)

Mac: 2 GB RAM; CPU 2 GHz (OS X 10.10 anebo vyšší)

8.1.2 Instalace a umístění

Po stažení příslušného instalátoru MIDI Control Center pro váš počítač ze stránky Arturia, klikněte 
dvakrát na soubor. Potom všechno, co je potřeba dělat, je spustit instalátor a sledovat instrukce. 
Proces by měl být bezproblémový.

8.1.3 Připojení

Připojte MiniBrute 2 k vašemu počítači pomocí přiloženého USB kabelu. 

Nyní spusťte MIDI Control Center. MiniBrute 2 bude v seznamu připojených zařízení:

8  MIDI CONTROL CENTER
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8.1.4 Kde najít manuál

Vestavěný návod pro MIDI Control Center najdete v jeho menu Help, jak je zobrazené níže:

Je to dobrý popis MIDI Control Centra zabývající se každou sekcí okna softwaru a definující důležité 
pojmy, které budete potřebovat vědět při používání MIDI Control Centra, jako “Browser” a “Tem-
plate”.

Následující kapitola vysvětluje, jak používat software MIDI Control Center na konfiguraci nastavení 
MiniBrute 2 tak, aby vyhovovali vašemu systému a rozšířili váš způsob práce.

8.1.5 Používání MIDI Control Centra

Předtím než spustíte MIDI Control Center (dále MCC), ujistěte se, že váš MiniBrute 2 je připojený k 
vašemu počítači.

8.1.6 Vlastnosti MIDI Control Centra

Pokud jsou MCC a MiniBrute 2 spojené, budete moct:

 • poslat set osmi sekvencí do interní paměti MiniBrute 2

 • používat tlačítka Store To a Recall From na přesun celého setu 8 sekvencí

 • editovat nastavení zařízení

 • provádět další funkce MCC, jako je mimo jiného správa souborů a vytváření Templates.

8.2 Template Browser

Template Browser ukazuje seznam všech Templates dostupných ve vašem MCC. Tyto jsou uložené 
ve vašem počítači a rozdělené do dvou hlavních skupin: tovární (Factory) a uživatelské (User).

Uživatelské Templates jsou ty, které jste přijali z vašeho MiniBrute 2 přes MCC. Viz sekce Ukládání/
vyvolávání, kde je vysvětlené, jak to udělat.

Template obsahuje 8 patternů módu Sekvencer.
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8.2.1 Tvorba knihovny

Můžete vytvořit neomezenou knihovnu sekvencí a nastavení User Templates.

Vytvořte tolik sekvencí, kolik chcete, kdekoliv jste, s připojeným počítačem, anebo bez něj. Potom 
při dalším použití MIDI Control Centra jednoduše stiskněte tlačítko Recall From. Tím přenesete paměť 
sekvencí MiniBrute 2 do Template Browsera MCC, kde ji můžete uložit jako novou Template.

Template dostane automaticky název podle data a času, ale pokud chcete, můžete jí dát jiný, 
popisnější název.

8.3 Paměti zařízení

8.3.1 Pracovní paměť (Working Memory)

Vrchní část okna Template Browsera obsahuje lokaci nazvanou Working Memory. Funguje jako 
přechodné místo, kam můžete přetáhnout skupinu sekvencí (Templates) a potom vyslat do  
interní paměti MiniBrute 2.
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8.4 Lokální Templates

Spodní část okna Template Browsera obsahuje seznam Templates. Template je skupina osmi 
sekvencí přijatých z interní paměti MiniBrute 2. Můžete vytvořit neomezenou knihovnu sekvencí 
a tímto způsobem je uložit do počítače.

Také můžete vyslat Template do interní paměti MiniBrute 2 pomocí tlačítka Store To.

8.4.1 Tahat a pustit

Template z Browsera se dá přesunout do paměťové lokace Working Memory. Když ji potáhnete, 
sekvence budou poslané do interní paměti MiniBrute 2.



8.5 Ukládání/Vyvolávání

8.5.1 Tlačítko “Store To”

Template Browser má tlačítko s názvem Store To. Používá se na přenos Template z okna Local 
Templates do MiniBrute 2.

Proces je jednoduchý:

•  Vyberte požadovanou Template jak je ukázané výše

•  Klikněte na tlačítko Store To

Tento proces uloží všech osm sekvencí z vybrané Template do MiniBrute 2.

8.5.2 Vyvolání vytvořených sekvencí z MiniBrute 2

Pokud jste změnili jakékoliv sekvence v MiniBrute 2, budete je potřebovat stáhnout do MIDI  
Control Centra, abyste je zálohovali. Klikněte na tlačítko Recall From.

V Template Browseru se objeví nový soubor obsahující všech osm sekvencí s názvem podle  
aktuálního data a času. Pokud chcete, můžete ho přejmenovat.
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8.5.3 Save, Delete, Import/Export, atd.

Tyto důležité funkce jsou vysvětlené v manuálu MIDI Control Centra, který najdete v menu Help  
softwaru. Viz sekce 3.4.3 pro informace ohledně Save, Save As..., New, Delete, Import a Export.

Tlačítka Import a Export zobrazené výše mají jinou funkci než ty na vrchu sekce Device Settings 
(viz další sekce). Tyto soubory mají příponu .MiniBrute2. Obsahují všechny interní parametry 
jediné paměti MiniBrute 2: kompletní set osmi sekvencí a všechny Device Settings (nastavení 
zařízení). Použijte tyto soubory na sdílení nastavení a sekvencí s jinými uživateli.

8.6 Import/Export nastavení zařízení

Hned pod záložkou Device Settings uvidíte dvě tlačítka označená Import a Export. Funkcí těchto 
tlačítek je spravování souborů obsahujících pouze nastavení zařízení.

Liší se od tlačítek popsaných v předchozí sekci (8.5.3), které se používají na vytvoření souboru obsa-
hujícího zároveň nastavení zařízení i sekvence.

Soubory Device Settings mají příponu .MiniBrute2_ds. Tyto soubory si můžete vyměňovat s jinými 
uživateli, anebo si vybudovat knihovnu konfigurací pro různé systémy, se kterými se setkáváte na 
různých místech.
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