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Ďakujeme vám za zakúpenie Arturia MiniFreak 

Táto príručka sa zaoberá funkciami a obsluhou MiniFreaku od Arturie, výkonného hybridného 
stolového syntetizátora a väčšieho brata MicroFreaku. 

Nezabudnite čo najskôr zaregistrovať svoj produkt! Pri kúpe MiniFreaku obdržíte sériové číslo 
a odblokovací kód. Tieto údaje sú potrebné počas procesu online registrácie.  

Neváhajte a navštívte webovú stránku spoločnosti Arturia (www.arturia.com), kde nájdete 
informácie o všetkých našich ďalších skvelých hardvérových a softvérových nástrojoch. Stali 
sa nepostrádateľnými, inšpiratívnymi nástrojmi pre hudobníkov na celom svete. 

Tím Arturia 

http://www.arturia.com


Dôležité upozornenia 
Zmeny špecifikácií vyhradené: 

Veríme, že informácie obsiahnuté v tomto manuáli, sú ku dňu tlače korektné. Jednako Arturia 
si vyhradzuje právo na zmeny alebo modifikácie akejkoľvek špecifikácie bez predchádza-
júceho upozornenia, alebo povinnosti updatovať kúpený hardvér. 

DÔLEŽITÉ: Produkt a jeho softvér môže pri použití so zosilňovačom, slúchadlami alebo 
reproduktormi produkovať zvukovú hladinu, ktorá môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. 
NEPOUŽÍVAJTE dlhodobo pri vysokej hlasitosti alebo pri nepríjemnej úrovni posluchu.  

Ak spozorujete akékoľvek poškodenie sluchu alebo zvonenie v ušiach, poraďte sa s ušným 
lekárom. 

POZNÁMKA: Záruka výrobcu sa nevzťahuje na servisné náklady spôsobené nedostatkom 
znalostí ohľadom funkcií a vlastností zariadenia tak ako je navrhnuté; zodpovednosťou 
užívateľa je prečítať si manuál. Prosím prečítajte si pozorne manuál a poraďte sa s predaj-
com predtým, ako si vyžiadate servis. 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY ZAHŔŇAJÚ, ALE NEOBMEDZUJÚ SA NA NASLEDOVNÉ:  

1. Prečítajte si tieto inštrukcie. 

2. Vždy dodržiavajte tieto inštrukcie. 

3. Pred čistením nástroja vždy odpojte USB kábel. Pri čistení používajte suchú a jemnú 
tkaninu. Nepoužívajte benzín, alkohol, acetón, terpentín alebo iné organické rozpúšťadlá; 
nepoužívajte tekutý čistiaci prostriedok, sprej alebo príliš vlhkú tkaninu. 

4. Nepoužívajte tento aparát v blízkosti vody alebo vlhkosti ako je vaňa, výlevka, bazén alebo 
podobné miesta. 

5. Neumiestňujte nástroj na nestabilné miesto, odkiaľ by mohol spadnúť. 

6. Neumiestňujte ťažké objekty na nástroj. Nezakrývajte žiadne vetracie otvory nástroja; tieto 
zabezpečujú vetranie, aby sa predišlo prehriatiu nástroja. Neumiestňujte nástroj v blízkosti 
žiadnych zdrojov tepla, alebo na miesta so slabým prúdením vzduchu. 

7. Nástroj neotvárajte ani nevkladajte nič dovnútra, môže to spôsobiť elektrický šok. 

8. Nenalievajte do nástroja žiadne tekutiny. 

9. V prípade poruchy vždy prineste nástroj do kvalifikovaného servisného centra. Vašu 
záruku zrušíte pri otvorení a odstránení krytu, tiež nesprávne testovanie môže spôsobiť 
elektrický šok alebo ďalšie poruchy. 

10.Nepoužívajte nástroj počas búrky a bleskov. 

11. Nevystavujte nástroj príliš horúcemu slnečnému žiareniu.  

12. Nepoužívajte nástroj v blízkosti úniku plynu. 

13. Arturia nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie alebo stratu dát spôsobené 
nesprávnym zaobchádzaním s nástrojom.  
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 1.1. Napájanie MiniFreaku 

MiniFreak používa externý napájací adaptér. Nepoužívajte iný napájací zdroj alebo adaptér ako ten, 
ktorý dodáva Arturia. Spoločnosť Arturia nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené použitím 
neautorizovaného napájacieho zdroja. 

Neumiestňujte tento výrobok na miesto alebo do polohy, kde by sa mohlo po napájacích kábloch alebo 
spojovacích kábloch chodiť, zakopnúť o ne alebo sa po nich čokoľvek prevaliť. Používanie 
predlžovacieho kábla sa neodporúča. Ak ho však musíte použiť, uistite sa, že kábel má schopnosť 
zvládnuť maximálny prúd potrebný pre tento výrobok (12 V / 1 A). Ďalšie informácie o požiadavkách na 
napájanie získate od miestneho elektrikára. Tento výrobok by sa mal používať len s komponentmi, 
ktoré dodáva alebo odporúča spoločnosť Arturia. Pri používaní s akýmikoľvek komponentmi 
dodržiavajte všetky bezpečnostné označenia a pokyny, ktoré sú priložené k doplnkovým výrobkom. 

 1.2. Upozornenie 

Záruka výrobcu sa nevzťahuje na servisné poplatky, ktoré vznikli v dôsledku nedostatočných znalostí 
ohľadom funkcie alebo vlastnosti (ak zariadenie funguje tak, ako je navrhnutá); prečítanie návodu na 
obsluhu je povinnosťou vlastníka. Pred požiadaním o servis si pozorne preštudujte tento návod a 
poraďte sa so svojím predajcom. 

 1.3. Registrácia vášho nástroja 

Registrácia vášho nástroja zakladá vaše právne vlastníctvo, ktoré vás oprávňuje na prístup ku službe 
technickej podpory spoločnosti Arturia a na informovanie o aktualizáciách. Okrem toho sa môžete 
prihlásiť na odber informačného bulletinu Arturia, aby ste boli informovaní o novinkách súvisiacich so 
spoločnosťou Arturia, ako aj o propagačných ponukách. Pripojte sa k svojmu účtu Arturia, prejdite do 
časti Moje registrované produkty a potom pridajte syntetizátor MiniFreak zadaním jeho sériového čísla 
a odomykacieho kódu, ktoré sú vytlačené na nálepke umiestnenej na spodnej strane nástroja. Umožní 
vám tiež stiahnuť a aktivovať softvér MiniFreak V dodávaný s hardvérovým nástrojom na správu 
presetov a integráciu s DAW. 
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 1.4. Spojenie MiniFreaku so svetom 

Pred akýmkoľvek pripojením vždy vypnite všetky zvukové zariadenia. V opačnom prípade môže dôjsť k 
poškodeniu reproduktorov, syntetizátora Pro alebo iného zvukového zariadenia. Po dokončení všetkých 
pripojení nastavte všetky úrovne hlasitosti na nulu. Zapnite rôzne zariadenia, pričom audio zosilňovač 
alebo monitorovací systém zapnite ako posledný, a potom zvýšte hlasitosť na pohodlnú úroveň 
počúvania. 

Tu je prehľad konektorov na zadnom paneli MiniFreaku: 

 1.5. Upgrade na najnovší firmware 

Firmvér MiniFreaku obsahuje operačný systém (OS) prístroja, jeho "mozog". Aktualizácie firmvéru 
umožňujú spoločnosti Arturia pridávať nové funkcie alebo odstraňovať problémy. Stojí za to porovnať 
najnovšiu verziu firmvéru s aktuálne nainštalovanou verziou firmvéru vo vašom MiniFreaku. 

Pomocou softvéru MiniFreak V jednoducho kliknite na FW Update na hornej lište : 

• Ak nemáte aktuálny (verzia je staršia, aby ste mohli používať MiniFreak V): => MiniFreak V vás pri 
otvorení vyzve vyskakovacím oknom, aby ste aktualizovali, jednoducho kliknite na zelené tlačidlo 
"Upgrade to latest" (Aktualizovať na najnovšiu) 

• Ak už máte aktuálnu verziu (alebo ste kompatibilní s programom MiniFreak V): => Neotvára sa žiadne 
vyskakovacie okno, pre aktualizáciu kliknite v pravej dolnej časti na tlačidlo FW Update (Aktualizovať 
FW), potom sa otvorí vyskakovacie okno. 

Všimnite si tiež, že vo vyskakovacom okne máte možnosť aktualizácie zo súboru, ak ste offline. Ak to 
chcete urobiť, stiahnite najnovší Firmware, umiestnite ho na plochu, kliknite na FW update, upload from 
file, vyberte cestu k .mnf na ploche a voilà! 

Účel Typ konektora

MIDI In/Out/Thru 5-pinové DIN konektory

USB Štandardný USB typ B

Vstup pre sustain pedál 1/4“ (6,35 mm) TS jack

Clock In/Clock Out/Reset Out 3,5 mm TRS jacky pre Clock In/Out, TS jack pre Reset Out

Audio In 1/4“ (6,35 mm) TS jack

Audio Left Out/Right Out 1/4“ (6,35 mm) TRS jacky (symetrické)

Slúchadlový výstup 1/4“ (6,35 mm) TRS jack (stereo nesymetrický)

Napájanie Vstup pre 12 V/1 A
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Teraz je čas naučiť sa pracovať s MiniFreakom! 

V tejto kapitole sa pozrieme na predný a zadný panel MiniFreaku. V neskorších kapitolách si vysvetlíme, 
čo ovládacie prvky v jednotlivých častiach robia a ako ich používať, ale začneme so základným 
pochopením rôznych typov ovládacích prvkov. 

 
 2.1. Predný panel 

Začneme v ľavom hornom rohu predného panela a budeme postupovať po jednotlivých častiach riadok 
po riadku. 

Ovládacie prvky pomenujeme tučným písmom; ak má ovládací prvok dva názvy oddelené lomítkom, 
napr. Tune/Oct, druhá funkcia sa aplikuje pri podržaní tlačidla Shift (na paneli vášho MiniFreaku je 
zobrazená modrou farbou). 

Enkodér postupne prechádza cez konkrétne nastavenia, jedno po druhom. Zvyčajne majú enkodéry 
druhú funkciu "kliknutie+otočenie" alebo "kliknutie+zatlačenie", ktorá sa aktivuje stlačením enkodéra; 
často majú tieto funkcie indikačnú LED diódu, ktorá zobrazuje ich stav. 

Tlačidlá sú celkom zrozumiteľné; niektoré sú aktívne len pri podržaní (momentálne), zatiaľ čo iné je 
potrebné raz stlačiť, aby sa aktivovali, a potom znova, aby sa deaktivovali (prepínanie). Zvyčajne je stav 
tlačidiel indikovaný bielou LED diódou; tlačidlo Sound Edit/Utility svieti modro, keď je vybraná ponuka 
Utility. 

Ďalším typom tlačidla je kapacitné tlačidlo, ktoré sníma dotyk, ale nemá žiadne pohyblivé časti. Každé z 
30 kapacitných tlačidiel na dotykovom páse má viacfarebnú LED diódu, ktorá indikuje aktiváciu alebo 
typ funkcie. 
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     2.1.1. Modulačná matica 

 

Vrchná časť MiniFreaku začína modulačnou maticou, ktorá umožňuje prepojiť rôzne zdroje a ciele a 
vytvoriť tak modulačné smerovanie, kde jedna časť MiniFreaku ovláda inú. 

K dispozícii je sedem riadkov modulačných zdrojov, ktoré sú zobrazené na ľavej strane. V siedmich 
stĺpcoch je až trinásť modulačných cieľov, štyri pevne pripojené a až deväť priraditeľných 
prostredníctvom troch stránok Assign. 

Enkodér Matrix umožňuje prechádzať modulačné body. Po kliknutí naň vám umožní editovať Amount 
(množstvo modulácie). Po nastavení modulačného množstva sa vykoná pripojenie. Jasne uvidíte, ak je 
modulačné množstvo nastavené na inú hodnotu ako nula, pretože LED dióda pre toto pripojenie bude 
svietiť. 

     2.1.2. Oscilátory 

 

Tieto ovládacie prvky umožňujú rýchly prístup k rôznym vlastnostiam dvoch digitálnych oscilátorov 
(Osc 1 a Osc 2). 

• Select vyberá, či ostatné ovládacie prvky ovplyvňujú Osc 1 alebo Osc 2. 
• Tune/Oct vyberá ladenie v poltónoch (±48). So stlačeným Shiftom sa preskakuje po oktávach. 

Kliknutím na ovládač sa rozsvieti LED dióda Fine a umožňuje jemné ladenie po centoch (100 centov = 
1 poltón). 

• Type vyberá engine oscilátora. 
• Funkcie Wave, Timbre a Shape sa líšia v závislosti od typu oscilátora. Tieto sú zobrazené na displeji. 
• Volume nastavuje úroveň každého oscilátora.  

Viac informácií nájdete v časti 4. Digitálne oscilátory. 
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     2.1.3. Analógový filter 

Analógové syntetizátory Arturia sú známe svojimi filtrami a analógový filter na MiniFreaku nie je 
výnimkou. Jeho teplá a čistá farba dodáva digitálnym oscilátorom charakter niekoľkými otočeniami 
knobu. 

• Type vyberá režim filtra: Low Pass, Band Pass alebo High Pass. 
• Cutoff a Resonance nastavujú medznú frekvenciu filtra (alebo jednoducho cutoff) a rezonanciu filtra 

na tejto frekvencii. 
• Env/Velo nastavuje množstvo modulácie cutoff obálkou alebo to, do akej miery dynamika klaviatúry 

ovláda toto množstvo obálky. Keďže modulácia cutoffu môže byť pozitívna alebo negatívna, knob 
má stredovú zarážku pre moduláciu 0. 

Podrobnejšie sa mu budeme venovať v kapitole 5. Analógový filter. 

     2.1.4. Digitálne efekty 

Sekcia digitálnych efektov funguje podobne ako sekcia oscilátorov: 

• Select vyberá, či ovládacie prvky ovplyvňujú efekt FX1, FX2 alebo FX3. 
• Type/Sub vyberá typ efektu, resp. podtyp - napríklad existuje šesť podtypov efektu Phaser, každý s 

vlastným charakterom. Kliknutím na ovládač aktivujete alebo deaktivujete vybraný efekt. 
• Time, Intensity a Amount majú rôzne funkcie v závislosti od zvoleného typu efektu. 

Napokon v hornej časti ovládacích prvkov panela nájdete ovládač Master, ktorým sa ovláda celková 
hlasitosť hlavného a slúchadlového výstupu MiniFreaku. 

O týchto výkonných efektoch sa toho môžete dozvedieť ešte veľa - pozrite si kapitolu 6. Digitálne efekty. 
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     2.1.5. Všeobecné ovládače 

Ak sa presuniete do strednej časti ovládacích prvkov panela, úplne vľavo začínajú niektoré funkcie, 
ktoré budete pri hraní a programovaní používať neustále: 

• Tlačidlo Shift po podržaní sprístupňuje ďalšie funkcie na knoboch a tlačidlách, ktoré majú modrý 
popis. 

• Tlačidlá Octave (oktáva) transponujú rozsah klaviatúry o jednu oktávu na jedno stlačenie, ktoré sa 
stáva jasnejším, keď sa posuniete nahor alebo nadol až o tri oktávy. Stlačením oboch tlačidiel 
súčasne obnovíte pôvodný rozsah klaviatúry. 

• Tlačidlo Hold/Tie, keď je zapnuté, podrží zahrané noty. Pri programovaní sekvencera [kap. 13] toto 
tlačidlo vloží do daného kroku medzeru. 

• Chord [kap. 11.6] prehráva naprogramovaný akord na základe akejkoľvek noty, ktorú zahráte; 
kliknutím so Shift sa dostanete na displeji na stránku konfigurácie stupnice Scale [kap. 11.5]. 

• Ovládač Glide nastavuje čas kĺzania (alebo portamenta), teda čas, za ktorý sa zmení výška tónu 
medzi poslednou a nasledujúcou hranou notou. 

     2.1.6. LFO 

Sekcia LFO ponúka veľký účinok len s niekoľkými ovládacími prvkami! 

• Select/Edit vyberá buď LFO 1 alebo LFO 2, s bielou indikačnou LED diódou LFO. Funkcia Edit bude 
podrobne popísaná v kapitole 8. LFO. 

• Rate/Trig nastavuje rýchlosť LFO a so stlačením tlačidla Shift umožňuje zvoliť spôsob, akým možno 
LFO spustiť, aby sa reštartoval jeho cyklus. 

• Wave/Load vám umožňuje vybrať tvar vlny LFO z ponuky základných typov. 

Priamo nad knobom Wave/Load sa nachádza dvojica LED diód, ktoré pulzujú podľa rýchlosti dvoch 
LFO, čo sa prejavuje zmenou farby na žltú pri pozitívnom a červenú pri negatívnom cykle. 
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     2.1.7. Displej 

Displej a príslušné ovládače 

V strede MiniFreaku sa nachádza OLED displej, ktorý zobrazuje statické informácie aj animácie. Tu sa 
pohybujete v menu funkcií, vyberáte presety, vidíte grafické zobrazenie zmien parametrov, podrobnosti 
o parametroch bez popisov na prednom paneli a mnoho ďalšieho. 

Naľavo od displeja sa nachádzajú tlačidlá Sound Edit/Utility a Save/Panel. Sound Edit [kap. 10] vyvolá 
menu ďalších funkcií pre mnohé časti MiniFreaku presahujúce rámec tých, ktoré majú vlastné tlačidlá a 
knoby na prednom paneli. Funkcia Utility [kap. 14] sprístupňuje menu globálnych funkcií. Tlačidlo svieti 
bielo pre Sound Edit a modro pre Utility. 

Save umožňuje podľa označenia uložiť vaše presety, pomenovať ich a označiť. Ďalšie informácie 
nájdete v kapitole 3. Správa presetov. 

Panel spôsobí, že hodnoty všetkých parametrov preskočia na ich aktuálnu fyzickú pozíciu. 

Keďže digitálne knoby a enkodéry môžu automaticky aktualizovať svoje hodnoty pri zmene patchov, 
ale analógové knoby nie, táto funkcia vám umožňuje počuť a upraviť, v čom sa nastavenia 
analógových knobov líšia od toho, čo je uložené v pamäti. 

Medzi knoby ovplyvnené funkciou Panel patria Glide, Cutoff, Resonance, Env, Rise/Fall, Hold/Sustain, 
Attack, Decay, Sustain a Release. 

Enkodér Preset/Edit vyberá presety a používa sa ako centrálny ovládač úprav všetkých druhov 
parametrov. Otáčanie so Shift umožňuje filtrovať presety podľa kategórií, ako je vysvetlené v kapitole 3. 
Správa presetov. 
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Stlačenie tlačidla Panel sa nedá vrátiť späť; je určené na použitie hneď po výbere zvuku a pred 
začatím jeho úprav. Ak vyberiete patch, upravíte ho a potom stlačíte tlačidlo Panel, stratíte 
predchádzajúce úpravy, preto buďte opatrní!



     2.1.8. Cyklická obálka 

Ovládače cyklickej obálky 

Cycling Envelope je multifunkčný zdroj modulácie. Môže fungovať ako druhá obálka alebo ako ďalší 
LFO s viacerými možnosťami tvaru vlny, ktoré sa líšia od ostatných dvoch LFO. 

• Tlačidlom Mode sa volí medzi režimami Env, Run a Loop. 
• Rise/Shape, Fall/Shape a Hold/Sustain ovládajú jednotlivé fázy cyklu a spôsob, akým sa každá z nich 

správa. 

Tieto parametre podrobne popíšeme v kapitole 9. Obálky. 

     2.1.9. Obálka 

Ovládače obálky 

Sekcia Envelope má ovládacie prvky pre tradičnú 4-stupňovú ADSR obálku: Attack, Decay, Sustain, 
Release. Obálka v predvolenom nastavení ovláda VCA na riadenie amplitúdy, ale je k dispozícii aj ako 
zdroj v modulačnej matici. Viac informácií nájdete v časti 9. Obálky. 

Tlačidlo Mode umožňuje výber medzi rôznymi typmi polyfónie, cyklicky prepína medzi režimami 
Monophonic, Polyphonic, Paraphonic a Unison. Tieto budú bližšie popísané v kapitole 9. Obálky. 
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     2.1.10. Arpegiátor/Sekvencer 

Týchto 30 kapacitných tlačidiel je zoskupených do štyroch sekcií. 

• Výber Arp, Seq alebo ich vypnutie 

• Ovládače transportu Play/Stop, Record a Mods 

• Súbor 16 dotykových tlačidiel, ktorými môžete vyberať kroky sekvencie, nastavovať režim a modi-
fikátory pre Arpegiátor alebo rôzne iné funkcie vrátane editácie LFO [kap. 8]. 

• Kontrola dĺžky sekvencie a výber "stránok" dlhších sekvencií, ako aj tvary pre editáciu LFO [kap. 8] 

Je toho veľa, čo by sme tu mali prebrať; detaily si necháme na kapitolu Arpegiátor a sekvencer [kap. 13]. 
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 2.2. Dotykové pásiky 

Tri kapacitné tlačidlá umožňujú výber medzi tromi rôznymi prevádzkovými režimami: 

• Keyboard Bend/Wheel (biele LED diódy) nastavuje dotykové pásiky tak, aby fungovali ako bežné 
ovládače bend a mod. Vibrato (so Shift) vyberá funkciu vibrato namiesto použitia kolieska ako 
všeobecného zdroja modulácie. 

• Macros M1/M2 (modré LED diódy) umožňuje pásikom ovládať dve makrá [kap. 12], ktoré zhromažďujú 
viacero ovládacích pohybov do jedného; stlačením so Shift sa dostanete do režimu priradenia 
makier. 

• Seq/Arp Gate/Spice (oranžové LED diódy) nastavuje dotykové pásiky na ovládanie času Gate a Spice 
v arpegiátore a sekvenceri [kap. 13]. Stlačením tohto tlačidla so Shift sa aktivuje Dice. 

12 Užívateľský manuál Arturia - MiniFreak



 2.3. Zadný panel 

Teraz si prezrime vstupy a výstupy na zadnom paneli MiniFreaku. 

Konektory na zadnom paneli MiniFreaku sú nasledovné (zľava doprava): 

 2.4. Ďalej! 

Ako vidíte, je toho veľa, takže poďme na to! 

Účel Typ konektora

MIDI In/Out/Thru 5-pinové DIN konektory

USB Štandardný USB typ B

Vstup pre sustain pedál 1/4“ (6,35 mm) TS jack

Clock In/Clock Out/Reset Out 3,5 mm TRS jacky pre Clock In/Out, TS jack pre Reset Out

Audio In 1/4“ (6,35 mm) TS jack

Audio Left Out/Right Out 1/4“ (6,35 mm) TRS jacky (symetrické)

Slúchadlový výstup 1/4“ (6,35 mm) TRS jack (stereo nesymetrický)

Napájanie Vstup pre 12 V/1 A
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Preset je kolekcia takmer všetkých rôznych nastavení (zvukových) parametrov MiniFreaku, uložených 
na jednom mieste na okamžité vyvolanie. Hoci existuje niekoľko funkcií, ktoré sú pre MiniFreak globálne 
bez ohľadu na to, ktorý preset je načítaný, väčšinu z nich nájdete v Menu Utility [kap. 14], drvivá väčšina 
prvkov, ktoré tvoria zvuk MiniFreaku - a  všetky nástroje na jeho maximálne využitie - sú uložené v 
presete. 

MiniFreak má na palube miesto pre 512 presetov a po vybalení z krabice sa dodáva s predpripraveným 
zoznamom vybraných presetov, ktoré vám pomôžu začať. Pretože je dôležité mať možnosť 
jednoduchého prispôsobenia a  uloženia svojich vlastných zvukov, systém správy presetov na 
MiniFreaku bol navrhnutý ako prehľadný a ľahko ovládateľný, pričom vám poskytuje nástroje na rýchle 
nájdenie požadovaných zvukov.

 3.1. Ovládacie prvky presetov 

V strede predného panela MiniFreak sa nachádzajú všetky potrebné ovládacie prvky pre správu 
presetov: 
Tlačidlo Save a dôležitý enkodér Preset/Edit/Filters. 

Keďže enkodér Preset/Edit/Filters toho robí veľmi veľa, má väčší počet názvov. V záujme zjednodu-
šenia tejto príručky budeme používať len názov funkcie, ktorú enkodér práve vykonáva: 

• Preset pri správe presetov 
• Edit pri úprave parametrov 
• Filters pri otáčaní s tlačidlom Shift na prácu s filtrami presetov 

 3.2. Výber a načítanie presetov 

Vyhľadanie a načítanie presetov je najjednoduchšia z operácií s presetmi - stačí otočiť enkodérom 
Preset, kým nenájdete požadovaný zvuk, a potom ho kliknutím načítajte. 

Na displeji sa zobrazujú štyri informácie: 

• Číslo presetu 
• Názov presetu 
• Typ presetu 
• ...a malá hviezdička pri názve Type, ktorá označuje, či bol preset upravený od jeho  

  vyvolania. 

 3.3. Ukladanie presetov 

Keď upravíte preset a výsledok sa vám páči, môžete ho uložiť. Tu je pracovný postup: 

• Začnite stlačením tlačidla Save. 
• Na displeji sa zobrazí "Preview Slot" 
• Pod názvom presetu sa zobrazí správa „Click to Save". 
• Stlačte tlačidlo Save. 

Váš preset sa potom uloží. 
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 3. SPRÁVA PRESETOV



Keď tlačidlo Save svieti, jeho opätovným stlačením sa preset okamžite uloží. Nebudete mať k dispozícii 
hlásenie "Naozaj to chcete?", takže si buďte istí, že ste urobili všetko potrebné a že ho uložíte do správ-
neho čísla presetu! 

Ak chcete zrušiť proces ukladania : 

• Kliknite na tlačidlo Sound Edit. 
• Tlačidlo Save stmavne a na displeji sa zobrazí nápis "Save Cancelled" (Uloženie zrušené). 

     3.3.1. Aktualizácia presetu 

Ak chcete úpravy uložiť len do toho istého presetu v tom istom slote, stačí znova stlačiť tlačidlo Save a 
je to hotové. Na displeji sa na chvíľu zobrazí nápis "Preset Saved". 

Ak chcete urobiť viac než len aktualizovať preset, máte k dispozícii nasledujúce voliteľné možnosti 
operácie v tomto poradí: 

• Vyberte nový cieľový slot pre upravovaný preset, pričom aktuálny preset ponechajte tak ako  
  bol pri poslednom uložení 
• Zmena typu presetu 
• Premenovanie presetu 

Na ďalšiu operáciu prejdete kliknutím na enkodér Preset. 

     3.3.2. Uloženie pod nové číslo presetu 

Otáčaním ovládača Preset vyberte cieľový slot. Na displeji sa zobrazí cieľové miesto a názov presetu, 
ktorý sa tam už nachádza a ktorý bude prepísaný. Tento Preset budete teraz počuť pri hre na 
MiniFreaku, aby ste sa mohli uistiť, že neprepíšete niečo, čo chcete zachovať. 

Po výbere cieľového slotu môžete stlačením tlačidla Save dokončiť operáciu, resp. kliknúť na enkodér 
Preset a prejsť na ďalší krok. 
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Pri opätovnom zapnutí MiniFreaku sa znovu načíta posledný uložený preset.

Upozorňujeme, že po opustení predchádzajúcej operácie sa k nej nemôžete vrátiť. Napríklad, keď 
ste vybrali nový cieľový slot pre upravený preset, a kliknutím na ovládač zmenili jeho typ, 
nemôžete sa vrátiť späť a vybrať iný cieľový slot. V tomto okamihu je vašou jedinou možnosťou 
zrušiť funkciu Uložiť (stlačením tlačidla Sound Edit) a začať proces znova.



     3.3.3. Výber nového typu presetu 

Po výbere cieľového slotu pre upravený preset môžete zmeniť jeho typ zvuku ak si to želáte. Typy sú 
skupiny patchov usporiadané podľa typu zvuku alebo účelu.  

Ak chcete zmeniť typ presetu, stlačte enkodér Preset (na displeji sa zobrazí "Select Type") a  potom 
otáčaním vyberte novú kategóriu. K dispozícii sú tieto kategórie: 

• Bass 
• Brass 
• E.Piano 
• Piano 
• Keys 
• Lead 
• Organ 
• Pad 
• Percussion 
• Sequence 
• SFX 
• Strings 
• Template 
• Ext In 

Po výbere nového typu presetu môžete stlačiť tlačidlo Save na dokončenie operácie, alebo stlačit 
enkodér Preset a prejsť k ďalšiemu kroku. 

     3.3.4. Premenovanie Presetu 

Ak chcete zmeniť názov presetu, stlačte enkodér Preset. Na displeji uvidíte Rename Preset (Premenovať 
preset). 

Aktuálne upravovaný znak bude mať nad sebou a pod sebou malé šípky. 

Skratky úprav: 

• otočiť = prechádzať znaky 
• kliknúť = presunúť sa na ďalší index 
• kliknúť + otočiť = prechádzať index 
• shift + otočiť = skratka na prvý prvok zoznamu znakov 

16 Užívateľský manuál Arturia - MiniFreak

Tip: Šablóny (Template) sú užitočné na ukladanie presetov, ktoré budú podľa vás dobrým 
východiskom pre ďalšie vytváranie zvukov. Ak napríklad vytvoríte skvelý zvuk sweeping padu, 
ale chceli by ste ho vyskúšať s rôznymi efektmi alebo nastaveniami filtrov, uložte originál ako 
Template, aby ste ho neskôr mohli rýchlo nájsť.



Dostupné znaky sú: 

• medzera 
• A až Z veľké písmená 
• a až z malé písmená 
• 0 až 9 
• Interpunkčné znamienka: bodka (.), podčiarknutie (_), pomlčka (-) 

Názvy presetov môžu mať maximálne 13 znakov. 

Po premenovaní presetu kliknite na tlačidlo Save. Potvrdí sa hlásením "Preset Saved" (preset uložený). 

 3.4. Filtre 

Nastavenie typu presetu je užitočné aj na vyhľadávanie presetov pomocou filtrov. Ak zapnete Filter, 
podržte stlačený Shift a otáčaním enkodéra vyberte Filter Type (typ filtra). K dispozícii sú všetky vyššie 
uvedené typy presetov a navyše 

• All (všetky bez filtrovania) 
• User (užívateľ) 

Po nastavení typu filtra sa pri prechádzaní cez presety zobrazia len tie, ktoré majú tento Typ, ostatné sa 
preskočia. Keď prechádzate viac ako 500 presetov, ušetrí to veľa času! 

 3.5. Operácie zvukových úprav 

Tlačidlo Sound Edit umožňuje prístup do menu funkcií Preset s dvoma dostupnými funkciami: 

• View Snapshots (zobrazenie snímok): zobrazí zoznam snímok predchádzajúcich úprav, ktoré možno 
znovu načítať a obnoviť tak chyby, ktoré by ste inak nemohli opraviť. Snapshot vytvorí "obrázok" 
aktuálneho stavu zariadenia, niečo ako uloženie stavu. Sú označené časovou pečiatkou, čo znamená, 
že ak vidíte jednu s nápisom "1:22:26", znamená to, že 1 h 22 m 26 s po spustení nástroja bola urobená 
snímka. Načítaním snímky sa vrátite do stavu nástroja vo vybranom čase. 

• Details (podrobnosti): zobrazuje Type (typ), meno Sound Designer (vaše, ak ste uviedli svoje meno 
ako používateľa MiniFreaku) a číslo revízie pre Preset. 

 3.6. Operácie presetov menu Utility 

Menu Utility [kap. 14] má podmenu s názvom Preset Operations. Tie obsahujú niektoré užitočné spôsoby 
práce s časťami presetu namiesto celého presetu. 

     3.6.1. Kopírovanie Presetu 

Kliknutím na Utility > Preset Operations > Preset Copy skopírujte všetky parametre alebo konkrétnu 
časť presetu. 

• Osc 1 alebo 2 
• FX 1, 2 alebo 3 
• Sekvencia 
• LFO 1 alebo LFO 2 užívateľská krivka (Shaper Waves [kap. 8.2] uložené v aktuálnom Presete, a nie v 

globálnych knižniciach Factory a User Shaper Waves) 
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     3.6.2. Prilepenie Presetu 

Kliknutím na Utility > Preset Operations > Preset Paste vložte predtým skopírované nastavenia do 
presetu. Táto ponuka tiež umožňuje vymeniť všetky nastavenia pre ľubovoľné dva digitálne efekty [ods. 
2.1.4] bez toho, aby ste to museli robiť ručne. 

• Osc 1 alebo 2 
• FX 1, 2 alebo 3 
• Sekvencia + Mods 
• LFO 1 alebo LFO 2 User Curve 
• Swap (vymeniť) FX 1 s FX 2 
• Swap (vymeniť) FX 2 s FX 3 
• Swap (vymeniť) FX 1 s FX 3 

     3.6.3. Vymazanie Presetu 

Kliknutím na Utility > Preset Operations > Preset Erase vykonáte selektívne vymazanie častí presetu, 
aby ste mohli začať odznova: 

• Preset Init (inicializácia presetu) 
• Reload Preset (znova načítať preset) 
• Matica 
• Seq 
• Reload Seq (znova načítať sekvenciu) 
• Mods (modulácie) 
• Makro 1 alebo 2 
• LFO 1 alebo LFO 2 User Curve (užívateľská krivka) 
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Každý subtraktívny syntetizátor začína so surovým priebehom a potom ho v priebehu času tvaruje, či 
už ide o frekvenčný obsah (pomocou filtra) alebo hlasitosť (pomocou zosilňovača). Hoci filtre majú pri 
tvarovaní analógového tónu prvoradý význam a zosilňovače rôzneho druhu sa objavujú všade vo vnútri 
syntetizátora, zvuk sa vždy začína oscilátorom, a čím je oscilátor flexibilnejší, tým je zvuk univer-
zálnejší. 

Na rozdiel od analógových oscilátorov, ktoré majú bohatý harmonický charakter, ale zvyčajne pomerne 
obmedzený počet základných priebehov, digitálny oscilátor môže vytvárať priebeh mnohými rôznymi 
spôsobmi. Niektoré digitálne syntetizátory používajú fyzikálne modelovanie na emuláciu základných 
syntetizátorových vĺn. Iné používajú frekvenčnú moduláciu (FM) alebo Karplus-Strongovu matematiku 
brnkanej struny, alebo súčty harmonických, alebo… 

Jadrom bizarnosti MiniFreaku je dvojica digitálnych oscilátorov, ktoré poskytujú všetky vyššie uvedené 
typy syntézy a mnohé ďalšie. Niektoré sú známe zo syntetizátorov, ktoré ich preslávili, a iné sú vzrušu-
júce a nové. 

Zatiaľ čo MicroFreak dokázal zo svojho jediného digitálneho oscilátora vytvoriť širokú škálu zvukov, 
MiniFreak ich má dva. To značne rozširuje možnosti, pretože teraz je možné ich používať nielen ako dva 
oscilátory, ale aj tak, aby jeden oscilátor moduloval druhý, alebo aby robil ešte viac skvelých trikov. 
Výhoda Osc 2 je tá, že poskytuje niekoľko ďalších modelov, ktoré sú navrhnuté tak, aby rôznymi 
spôsobmi dopĺňali Osc 1. 
 

 4.1. Ovládače 

Sekcia Oscillators začína tlačidlom Select a enkodérom Tune/Oct. Všimnite si, že dlhým stlačením 
tlačidla Select sa obnoví zobrazenie aktuálnych parametrov oscilátora. Vďaka tomu nemusíte 
upravovať hodnotu, aby ste mohli sledovať aktuálny stav ovládacích prvkov. Pomocou nich môžete 
vybrať oscilátor, ktorý upravujete, a potom ho naladiť nahor alebo nadol o ±48 poltónov v krokoch po 
jednom poltóne, jednej oktáve alebo jednom cente (100 centov = 1 poltón). 

Štyri knoby v strede sú oranžovo sfarbené z jedného dôvodu: sú srdcom oscilátorov, a teda aj srdcom 
MiniFreaku. 

• Type vyberá model, ktorý bude oscilátor používať na generovanie zvuku. O chvíľu si ich rozoberieme 
všetky, jeden po druhom. 
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 4. DIGITÁLNE OSCILÁTORY

Arturia by rada vyjadrila poďakovanie spoločnosti Mutable Instruments, ktorá udelila povolenie 
na zahrnutie niekoľkých rôznych typov oscilátorov z úžasného modulu Mutable Plaits Eurorack 
Macro-Oscillator. Patria medzi ne: VAnalog, Waveshaper, Formant, Chord, Speech, Modal a Two 
Operator FM. 

Tri z modelov - BASS, SAWX a HARM - poskytla spoločnosť Noise Engineering z ich modulu Vert 
Iter Legio Eurorack.



• Ostatné tri knoby - Wave, Timbre a Shape - robia pre každý typ niečo iné. Keď otočíte jedným z 
týchto knobov, skontrolujte displej: 

Grafika znázorňuje skúmavku (Wave), fľašu (Timbre) a banku (Shape), pričom "hladina tekutiny" 
označuje hodnotu parametra. (A prečo nie? MiniFreak dokáže z každého urobiť šialeného vedca!) Pri 
otáčaní knobu displej ponúkne príslušnú spätnú väzbu spolu s číselnou hodnotou, ktorá sa aktualizuje v 
reálnom čase. 

     4.1.1. Mod Quantize 

Ďalšiu dôležitú funkciu oscilátorov nájdete v menu Sound Edit [kap. 10] > Pitch: Mod Quantize, kde je 
možné nastaviť moduláciu výšky tónu tak, aby prechádzala notami v určitej stupnici a nebola plynulá. 
To je skvelé na vytváranie melódií, ktoré nikdy nevybočia z konkrétnej stupnice alebo módu. 

Modulačnú kvantizáciu možno nastaviť na Chromatic, Octaves, Fifths, Minor, Major, Phrygian Dominant, 
Minor 9th, Major 9th, Minor Pentatonic alebo Major Pentatonic. Kvantizácia môže byť pre dva oscilátory 
odlišná. 

     4.1.2. Volume 

Na pravej strane nájdete ovládač Volume, ktorý umožňuje nastaviť celkovú úroveň každého oscilátora. 

Pomocou Shift+Volume môžete nastaviť mix medzi oboma oscilátormi. 

Napokon, keď sa Osc 2 používa ako filter, ovládač Volume sa stáva vyvážením Dry/Wet. 
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Finta: Typ môžete modulovať a tým meniť modely v reálnom čase počas hry. Zdrojom modulácie 
môže byť čokoľvek od Aftertouch po pásik Wheel, od cyklickej obálky alebo LFO až po jednotlivé 
kroky sekvencera. Ako si viete predstaviť, pri samotnom základe zvuku, ktorý sa mení až 
niekoľkokrát za sekundu, sa veci stávajú šialenými veľmi rýchlo.

V nasledujúcich popisoch uvedieme tri knoby podľa názvov ich parametrov v rámci každého typu 
oscilátora. Len nezabudnite, že vždy popisujeme Wave (vlnu), Timbre (tón) a Shape (tvar), a to v 
tomto poradí. Je to obzvlášť dôležité, pretože niekoľko modelov oscilátorov používa slovo "Type" a 
"Shape", ale nie nevyhnutne na knoboch, ktoré sú takto označené na paneli!



 4.2. Typy oscilátorov 

Osc 1 a Osc 2 majú štrnásť spoločných typov; okrem toho má Osc 1 jeden vlastný (Audio In) a Osc 2 má 
šesť jedinečných typov, ktoré sú určené na spracovanie zvuku Osc 1 a nevytvárajú vlastný zvuk, ako aj 
ďalší akordický engine. 

     4.2.1. BasicWaves 

Tento typ kombinuje vlastnosti dvoch tradičných analógových syntetizátorov: pílovej a štvorcovej vlny. 
Jednoduchý, ale harmonicky bohatý BasicWaves napodobňuje modifikácie oscilátorov, ktoré boli 
dostupné v prvých modulárnych syntetizátoroch. 

Morph: Plynule mení tvar vlny zo štvorcovej vlny (0) na pílovú vlnu (50) a dvojitú pílovú vlnu, ktorá znie 
o oktávu vyššie (100). 

Sym: Keď je Morph = 50 (čistý pílový zub), tento ovládací prvok nemá žiadny účinok. Keď je Morph 
nastavený pod 50, Sym mení šírku impulzu štvorcovej vlny; nad 50 vytvára fázovanie medzi dvoma 
pílovými vlnami. 

Sub: pridá sínusovú vlnu o jednu oktávu nižšie. Tento dodatočný zdroj zvuku, sub oscilátor, dodáva 
vlnovým tvarom šírku v basoch. 
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Modulácia Sym pomocou LFO pri Morph = 0 vytvára klasickú moduláciu šírky pulzu (PWM) v 
analógovom štýle, ale keď je Morph nastavený na iné číslo, táto modulácia vytvára zvuky, ktoré 
by bolo zložité vytvoriť na syntetizátore zo 60. rokov!



     4.2.2. SuperWave 

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako pridať digitálne generovanému priebehu syntetizátora 
hrúbku, je vytvoriť viacero jeho kópií a navzájom ich odladiť. Pôvodne sa to robilo s pílovými vlnami, 
pričom priekopnícka vlna Super Saw z Rolandu JP-8000 sa stala zvukovou ikonou. 

Wave: vyberá základnú vlnovú formu. Okrem bežnej pílovej vlny poskytuje tento typ aj štvorcovú, 
trojuholníkovú alebo sínusovú vlnu. 

Detune: nastavuje mieru rozladenia medzi kópiami, od takmer žiadnej až po príliš veľkú. 

Volume: nastavuje hlasitosť kópií oproti pôvodnému tvaru vlny. (Čierny knob Volume nastavuje celkovú 
úroveň oscilátora, základnej vlny a kópií naraz.) 

 
     4.2.3. Harmo 

Harmonický oscilátor používa formu aditívnej syntézy, pri ktorej sa vyvíjajúci zvuk skladá z viacerých 
harmonických, ktoré sa časom zosilňujú alebo zoslabujú. Každý zvuk, ktorý počujeme, či už prirodzený 
alebo elektronický, sa skladá z veľmi veľkého počtu sínusoidných vĺn, ktoré menia svoju individuálnu 
hlasitosť vo vzájomnom vzťahu. 

Prvé aditívne syntetizátory, ako napríklad Digital Keyboards Synergy, ktoré používala Wendy Carlosová 
v 80. rokoch 20. storočia, vyžadovali, aby sa každá harmonická a jej vývoj v čase nastavovali 
individuálne, čo bol zložitý a časovo náročný proces. Harmo poskytuje výber relatívnych harmonických 
(až osem), ktoré možno rýchlo nastaviť vďaka veľkému počtu prednastavených "tabuliek" 
harmonických vzťahov. 

Content: Vyberie konkrétnu tabuľku harmonických vzťahov. Vyššie čísla volia tabuľky s väčším počtom 
harmonických vzťahov. 

Sculpting: postupne morfuje jednotlivé harmonické z tradičnej sínusoidy na trojuholníkovú vlnu, čím 
poskytuje iný charakter, ktorý je na starších aditívnych syntetizátoroch nemožný. 

Chorus: jemne rozširuje a zhusťuje zvuk. 
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     4.2.4. KarplusStr 

Oscilátor Karplus-Strong generuje zvuky na základe jedného z prvých fyzikálnych modelov na 
generovanie zvuku. Model Karplus-Strong, ktorý vyvinuli Kevin Karplus a Alex Strong na Stanfordskej 
univerzite, vytvára slučku šumu cez filtrované oneskorenie. Týmto spôsobom možno vytvoriť realistický 
model brnkanej alebo sláčikovej struny alebo úderu do hlavy bubna. Ide o dve kombinácie budiča a 
rezonátora: sláčik budí strunu, tak ako úder budí hlavu bubna. 

KarplusStr začína kombináciou sláčika (bow) a úderu, pričom každá zložka sa ovláda rôznymi knobmi: 

Bow: nastavuje množstvo sláčikového alebo brnkaného zvuku pridaného k zvuku úderu - súvislý 
sláčikový tón vs. rozkladajúci sa tón podobný bubnu. (Tento knob nemá vplyv na zvuk Position.) 

Position: nastavuje polohu, v ktorej sa udiera na hlavu bubna. Každý bubeník vám povie, že údery do 
stredu hlavy bubna vs. pri jej okraji vytvoria veľmi odlišný zvuk - Position simuluje tento efekt. (Tento 
knob nemá vplyv na zvuk Bow.) 

Decay: ovláda, ako rýchlo vibrácie rezonátora zaniknú. 

 
     4.2.5. VAnalog 

VAnalog je model virtuálneho analógového priebehu. Simuluje dve analógové vlny - pulznú a pílovú - 
každú s veľmi premenlivým tvarom vlny. Jeho parametre tiež poskytujú klasický analógový pocit s 
jemným alebo extrémnejším rozladením. 

Detune: mení výšku pílovej vlny vzhľadom na pulznú vlnu. Tento interval výšky tónu môže byť veľmi 
jemný alebo až ±2 oktávy. 

Shape: mení tvar vlny pulzu, od veľmi úzkeho pulzu cez štvorcovú vlnu až po intenzívne vysoké harmo-
nické, ako je to počuť pri tvrdej synchronizácii oscilátorov (hard sync - keď jeden oscilátor núti iný 
oscilátor, aby resetoval svoju fázu). 

Wave: mení tvar pílového signálu, od trojuholníka po pílový signál so zvyšujúcim sa obsahom 
harmonických. 
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     4.2.6. Waveshaper 

Oscilátor Waveshaper kombinuje dve techniky manipulácie s priebehom vlny, opäť s cieľom vytvoriť 
zaujímavý harmonický obsah. 

Waveshaper mení čas nábehu a poklesu cyklu tvaru vlny. Napríklad aplikáciou waveshaperu na 
trojuholníkovú vlnu a skrátením času nábehu každého cyklu sa trojuholníková vlna zmení na klesajúcu 
pílovú vlnu. Tvarovač vĺn môže ďalej ovplyvniť zakrivenie stúpajúceho alebo klesajúceho signálu, čím 
sa dosiahnu ešte neobvyklejšie harmonické zmeny. 

Wavefolder, ktorého priekopníkom bol Don Buchla v 70. rokoch 20. storočia, berie hornú a dolnú časť 
tvaru vlny a skladá ju späť na seba, namiesto toho, aby ju jednoducho orezal, ako by sme to mohli 
počuť pri vlne bežiacej na príliš vysokej úrovni. Ide o iný druh vytvárania harmonických. 

Wave: riadi tvar vlny vychádzajúci z waveshapera.  

Amount: nastavuje množstvo wavefoldera. 

Asym: nastavuje asymetriu tvaru vlny. 
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Finta: každý z troch knobov spôsobuje širokú a výraznú zmenu tónu v celom rozsahu. Skúste 
modulovať všetky tri naraz pomocou riadiacich signálov, ktoré sa všetky opakujú rôznou 
rýchlosťou - napríklad dva LFO a cyklická obálka nastavená na Loop.



     4.2.7. Two Op. FM 

Two op. FM oscilátor je zdroj dvojoperátorovej frekvenčnej modulácie. To je všetko v poriadku... ale čo je 
to „operátor"? 

FM syntéza je založená na tom, že jeden oscilátor kontrolovaným spôsobom mení fázu iného 
oscilátora, pričom využíva frekvenčné vzťahy, ktoré môžu byť harmonické alebo neharmonické, čo 
znamená, že nie sú súčasťou bežného radu harmonických tónov. Dr. John Chowning zo Stanfordskej 
univerzity vyvinul FM pomocou kolekcií sínusových oscilátorov (nazývaných operátory), ktoré sa 
navzájom ovládajú. Licenciu na túto technológiu získala spoločnosť Yamaha, ktorá vytvorila širokú 
škálu FM syntetizátorov, ktoré mohli ľahko vytvárať realistické zvonivé tóny, ktoré boli pre analógové 
syntetizátory ťažko dosiahnuteľné. Jedným z nich bol DX7, jeden z najpopulárnejších syntetizátorov v 
histórii. 

Hoci tento oscilátor využíva iba dva operátory, ktoré navzájom kontrolujú fázu (najbežnejšie 
syntetizátory Yamaha používali buď štyri, alebo šesť operátorov), aj tak je schopný vytvárať širokú 
škálu tónov od bohatých organov až po clivé zvony. 

Ratio: nastavuje pomer frekvencií medzi dvoma operátormi. Pomery ako 2:1 (oktáva) alebo 1,5:1 
(dokonalá kvinta) vytvoria relatívne čisté súbory harmonických, zatiaľ čo iné pomery vytvoria 
neharmonické tóny. 

Amount: mení modulačný index, čo je množstvo modulácie posielané do operátora 1. Jediné, čo 
potrebujete vedieť je, že jeho zvýšením sa pridá viac vyšších harmonických, čím sa vytvorí výrazný 
jasný tón. Experimentovanie je tu kľúčové. 

Feedback: nastavuje, aká časť výstupu Operátora 2 sa vracia späť do seba, aby modulovala jeho 
vlastnú fázu. Takéto slučky spätnej väzby sú ďalšou základnou súčasťou FM syntézy a môžu pridať 
všetky typy dodatočných vyšších harmonických a dokonca aj efekty rozladenia. Opäť experimentujte! 

Ak nastavíte oba oscilátory MiniFreaku na Two Op. FM a zmiešajte ich dohromady, vytvoríte presne 
tento algoritmus s jedným dôležitým rozdielom: tradičný algoritmus má len jednu slučku spätnej väzby, 
ale toto usporiadanie na MiniFreaku vám ich dáva dve! 
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Finta: kombinácia operátorov, ktoré sa navzájom určitým spôsobom ovládajú, sa nazýva 
algoritmus. Jedným z najbežnejších a najužitočnejších algoritmov v 4-operátorovom FM je 
jednoduchá kombinácia dvoch párov operátorov, pričom jeden z každého páru moduluje druhý.



     4.2.8. Formant 

Formantový oscilátor využíva granulárnu syntézu na manipuláciu so zvukom prostredníctvom dvojice 
formantových filtrov s cieľom vytvoriť filtrované priebehy a ďalšie efekty. 

Granulárna syntéza rozsekáva zvuky na malé kúsky nazývané zrná alebo častice. Tieto zrná sa potom 
dajú rôznym spôsobom preskupovať a manipulovať s nimi - ako príklad možno uviesť, že granulárna 
syntéza je jedným zo spôsobov, ako časovo roztiahnuť alebo komprimovať zvukovú vzorku. 

Formant je rezonančná frekvencia, ktorá zostáva nemenná, aj keď sa mení výška celkového zvuku. 
Formanty sú dôvodom, prečo mužské a ženské hlasy znejú zásadne odlišne, a banky pevných 
formantových filtrov sa používajú na mnohých slávnych syntetizátoroch od 60. rokov 20. storočia. 

Spojením týchto dvoch myšlienok vytvára formantový oscilátor rôzne harmonicky bohaté tóny s 
jednoznačnou "vokálnou" kvalitou. 

Interval: nastavuje pomer medzi dvoma formantovými frekvenciami.  

Formant: nastavuje základnú formantovú frekvenciu. 

Shape: nastavuje šírku a tvar formantu. 
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     4.2.9. Chords (iba oscilátor 2) 

Oscilátor akordov mení každý zahraný tón na akord. Môžete si nastaviť akordové hlasy s dvomi, tromi 
alebo viacerými hlasmi, a vybrať si aj rozsah a inverzie. 

Interval: vyberá typ akordu, ktorý bude hrať nota na klaviatúre, pričom táto nota bude koreňom akordu. 
Nad koreňom sú k dispozícii nasledujúce intervaly a akordy: 

• oktáva 
• kvinta 
• sus4 
• mol (m) 
• m7 
• m9 
• m11 
• sexta + nona (69) 
• Dur9 (M9) 
• M7 
• Dur (M) 

Inv/Trsp: transponuje tóny v akorde nahor alebo nadol v rozsahu tónov, pričom zachováva samotný typ 
akordu. Toto sa vykonáva pomocou inverzií. 

Ak napríklad nastavíte Interval na M, akord Major (dur), a zahráte nízke C, budete počuť akord C dur: 
Keď zvýšite Inv/Trsp, najnižšie C sa posunie o oktávu vyššie na C nad E a G - prvá inverzia akordu. Ak 
Inv/Trsp otočíte ešte viac, najnižšie E sa posunie o oktávu vyššie na E nad vysoké C (druhá inverzia) a 
tak ďalej. Akord bude vždy C dur, ale zmení sa poradie tónov. 

Waveform: vyberá vlnový priebeh oscilátora. Od 0 do približne 50 prechádza tento knob sadou 
vlnových foriem. Nad 50 je k dispozícii vlnová tabuľka, ktorá plynulo prechádza medzi 16 rôznymi 
priebehmi. 

Všimnite si, že ako každý iný typ oscilátora 2, ani Chord Oscillator nemožno použiť v režime Parafónie 
[ods. 9.3.2]. 

Všimnite si, že stupnice sa dajú aplikovať na akordový mód a pomáhajú vám vyčnievať z davu, aby ste 
pri silnej modulácii alebo hraní akordov nevybočili zo stupnice. Viac informácií o tom nájdete v častiach 
Stupnice [ods. 12.5] a Akordy [ods. 12.6]. 
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Finta: Použitie modulácie na ktorýkoľvek z týchto parametrov prinesie skvelé a neobvyklé 
výsledky. Ak modulujete Interval, môžete vytvoriť celkom bláznivé akordové postupy v závislosti 
od toho, ako moduláciu vykonáte: nastavenie rôzneho množstva pre každý krok sekvencera je 
celkom kontrolovateľné, zatiaľ čo použitie niečoho ako náhodný LFO alebo cyklická obálka vás 
posunie do krajiny chaosu. Trochu hudobnejšie môžete modulovať Inv/Trsp, aby sa inverzie 
akordov pohybovali cez vysoké a nízke tóny, alebo modulovať Waveform medzi 50 a 100, aby 
ste vytvorili wavetable prechody.



     4.2.10. Speech 

Rečový oscilátor si vypožičiava technológiu od Texas Instruments Speak & Spell zo 70. rokov, ktorá 
dokázala zrozumiteľne hovoriť. To nie je jednoduché; ľudská reč kombinuje samohlásky ako "aaaa" 
alebo "oooo" so spoluhláskami, ktoré tvoria slová, ako sú plosky (zvuky "p" a "b"), nosovky ("mmmm" a 
"nnnn") atď. Dostať obvod, ktorý by to dokázal, bol celkom šikovný trik a takéto obvody sa používali 
všade, od hračiek až po albumy skupiny Kraftwerk, napríklad Computerwelt. 

Tento oscilátor urobí veľa ťažkej práce za vás; nastavenia potrebné na syntézu jednoduchých zvukov a 
celých slov sú uložené v knižniciach a čiastkových knižniciach, takže si môžete jednoducho vybrať, čo 
chcete hovoriť/spievať. 

Type: vyberá knižnicu zvukov. Tie zahŕňajú niekoľko súborov formantov, vytvárajúcich samohlásky a 
diftongy ("ai", "ow" atď.), ďalej zoznamy farieb, čísel, písmen a niektoré slová súvisiace so syntézou, ako 
napríklad "modulator" a "waveform". (Kraftwerk, spomínate si?) 

Timbre: posúva formanty slov nahor a nadol, čím sa ovláda celková tonalita. 

Word: vyberá špecifické zvuky alebo slová v rámci knižnice vybranej pomocou knobu Type. (Nie knob 
Type, ktorým sa vyberá typ oscilátora - ide o knob typu pre tento oscilátor, pod ktorým je na prednom 
paneli napísané Wave). 

Ako príklad: ak nastavíte Type na hodnotu približne 80 a potom budete hrať noty, keď budete otáčať 
knobom Word nahor, budete počuť, ako MiniFreak hovorí "Alpha, Bravo, Charlie" až po "X-Ray, Yankee, 
Zulu" pri výške tónu, ktorý hráte. Je to veľmi zábavné! 
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Finta: Priraďte jednu z modulácií Matrix k Shape a potom ju modulujte pomocou LFO 
nastaveného na SnH. To spôsobí, že noty, ktoré hráte, budú vyberať náhodné položky zo zvolenej 
knižnice bez ohľadu na to, akú výšku tónu hráte.



     4.2.11. Modal 

Modálny oscilátor ponúka jednoduchý spôsob, ako získať nádherne čisté a realistické tóny bicích 
nástrojov. Je založený na fyzikálnom modelovaní objektu, ktorý je excitovaný energetickým výbojom a 
následne rezonuje - KarplusStr oscilátor [ods. 4.2.4] funguje podobným spôsobom. 

Každý akustický hudobný nástroj sa spolieha na excitáciu: hráč dáva energiu úderom do bubna, 
sláčikom alebo brnkaním na struny, fúkaním do flauty atď. Zvuk nástroja závisí od jeho tvaru, veľkosti 
a materiálov: Stredné C na gitare nebude znieť ako ten istý tón na violončele - dokonca na dvoch 
rôznych gitarách znie inak! 

Modálny oscilátor vytvára takéto zvuky a potom pridáva funkciu tlmenia: skracuje dobu, počas ktorej 
zvuk po vybudení naďalej rezonuje. Príkladom je stlmenie dlaňou na gitare alebo hlave bubna, ktorý 
skráti zvuk úderu. 

Samozrejme, tieto parametre možno modulovať, čím sa dosiahne efekt rezonancie, ktorá sa mení v 
rámci jedného tónu. Akustické nástroje to dokážu len veľmi obmedzeným spôsobom, ale Modal 
Oscillator môže prejsť od basovej gitary cez xylofón až po kostolné zvony len niekoľkými otočeniami 
knobu. 

Inharm: ovláda množstvo neharmonických rezonancií, čím sa zvuk zmení z "dreveného" na „kovový". 

Timbre: nastavuje, aký jasný je budič - jeho vyváženosť nízkych a vysokých frekvencií. To ovplyvňuje, 
ktoré harmonické sú excitované. 

Decay: ako rýchlo sa rezonancia utlmí. 
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     4.2.12. Noise 

Šum je dôležitou súčasťou mnohých zvukov. Je to široké spektrum frekvencií, ktoré môže slúžiť na 
všetko, od poskytnutia zrnitosti zvuku až po vytvorenie efektov, ako je vietor alebo morské vlny. Noise 
oscilátor MiniFreaku poskytuje rôzne typy šumu vrátane časticového šumu, ktorý sa skladá z drobných 
fragmentov vytvorených vzorkovaním šumu a znížením vzorkovacej frekvencie. 

Šum možno miešať s oscilátorom poskytujúcim niekoľko rôznych základných tvarov vlny, takže ten istý 
oscilátor môže poskytovať šum aj tónový signál súčasne. 

Type: ladí šum od šumu častíc cez biely šum (ktorý má rovnaké rozloženie všetkých frekvencií) až po 
vysokofrekvenčný kovový šum. 

Rate: znižuje vzorkovaciu frekvenciu šumu. V prípade kovového šumu riadi výšku štvorcových vĺn vo 
výstupe šumu. 

Balance: pridáva k šumu ďalšie vlnové tvary. Od 0 do 100 prechádza mix z čistého šumu na šum + 
sínusoidu, cez šum + trojuholníkovú vlnu až po šum + štvorcovú vlnu. 

 
     4.2.13. Bass 

Oscilátor BASS modeluje dvojicu vĺn - sínusovú a kosínusovú vlnu (sínusová vlna, ktorá bola posunutá 
vo fáze tak, že keď je sínusová vlna na 0, kosínusová vlna je na maxime alebo minime, a naopak). 
Tieto vlny sa vložia do sústavy dvoch modelovaných obvodov: vyváženého modulátora pre sínusovú 
vlnu a kvadratúrneho oscilátora, ktorý ju zmieša s modulovanou kosínusovou vlnou. 

Tento obvod, hoci je jednoduchý na zostavenie z analógových súčiastok, je nesmierne univerzálny. 
Oscilátor BASS poskytuje niekoľko veľmi skvelých spôsobov, ako model upraviť. 

Saturate: nastavuje nasýtenie kosínusovej vlny. Zatiaľ čo čistá kosínusová vlna má len jednu 
harmonickú, nasýtenie (forma overdrive) vytvára viac harmonických, s ktorými sa dá hrať. 

Fold: Oscilátor BASS obsahuje dvojstupňový asymetrický wavefolder, ako je popísané v časti 
Waveshaper [ods. 3.2.6]. Ten pridáva do signálu ešte viac harmonických. 

Noise: Pridáva šumový signál medzi dva stupne wavefoldera, aby sa fázovo modulovali sínusové a 
kosínusové oscilátory. Tým sa do tónu pridá zrnitý a trocha náhodný prvok. 
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     4.2.14. SawX 

Model oscilátora SAWX dokazuje, že stará dobrá pílová vlna sa stále môže naučiť nové triky. V tomto 
oscilátore je fáza pílovej vlny modulovaná bielym šumom, ktorého vzorkovacia frekvencia bola 
znížená, a potom zahustená chorusom. Vznikajú tak harmonicky bohaté variácie s rôznymi 
charaktermi. 

SawMod: nastavuje intenzitu modulácie, čím vytvára drastické zmeny v harmonických.  

Shape: nastavuje množstvo chorusu. 

Noise: riadi, ako veľmi šumový signál moduluje pílový signál. Pri vyšších hodnotách pridáva slabú 
náhodnosť "rádiového šumu“. 

 
     4.2.15. Harm 

Oscilátor HARM začína so základnou frekvenciou a pridáva harmonické, pričom používa iný model ako 
oscilátor Harmo [ods. 4.2.3]. 

Spread: nastavuje vzťah generovaných harmonických k základnému kmitočtu. Pri nastavení 50 sú v 
unisone, pri nastavení 0 alebo 100 sú o oktávu nižšie alebo vyššie. Medzi nimi sa generuje dramatický 
efekt podobný vyváženému modulátoru. 

Rectify: nastavuje rektifikáciu harmonických. Usmerňovač je dobre známy analógový obvod, ktorý 
vytvára efekt podobný skladaniu vĺn (wavefolding). 

Noise: pridáva fázovo modulovaný šum a orezanie (clipping). 
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Finta: modulujte Shape pomocou pomalého LFO, aby ste vytvorili bohatý rozľahlý tón, ktorý je 
odlišný od tradičnej modulácie šírky.



     4.2.16. Audio In (iba oscilátor 1) 

Oscilátor 1 môže smerovať akýkoľvek zvukový signál z jack konektora Audio In do signálového toku 
MiniFreaku. Tento zvuk sa digitalizuje, potom sa spracuje pomocou wavefoldera a decimátora, a pridá 
sa k nemu digitálny šum. 

Decimátor vyhadzuje vstupné vzorky v určenom pomere, napríklad uloží jednu vzorku z každých 
piatich alebo desiatich. 

Fold: ovláda hĺbku efektu wavefolder. Všimnite si, že keď je Decimate nastavený na 0, funguje výlučne 
ako regulátor vstupnej úrovne. 

Decimate: riadi veľkosť decimácie a tiež sa riadi sledovaním klaviatúry. 

Noise: nastavuje úroveň pridaného šumu. 

Úroveň vstupného zvuku potom môžete upraviť v menu Utility / Audio / Audio In Gain, aby ste zabránili 
orezaniu. Pri správnom nastavení možno knob Fold použiť ako regulátor úrovne. Ak nepočujete vstupný 
signál, uistite sa, že je stlačený kláves, ktorý otvorí VCA a prepustí zvuk do Master výstupu. 

Tipy : 

• Výstup MiniFreaku môžete nastaviť ako vstupný zdroj na použitie modulácie spätnej väzby. 
• Audio vstup je obzvlášť zábavné používať s bicími slučkami a shapermi + moduláciami + efektami. 

Alebo s režimom Multi či hrebeňovými filtrami. 
• Na záver upozorňujeme, že audio vstup nie je prístupný v režime Paraphony. 
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     4.2.17. FM/RM (iba oscilátor 2) 

Frekvenčná modulácia (FM) nastáva, keď jeden zvukový signál moduluje frekvenciu iného signálu. 
Jednoduchú, ale výkonnú implementáciu nájdete v programe oscilátora Two Op. FM [ods. 4.2.7]; tu Osc 1 
moduluje tvar vlny generovaný Osc 2. 

Kruhová modulácia (RM) je forma amplitúdovej modulácie, pri ktorej sú frekvencie dvoch zvukových 
signálov nahradené súčtami a rozdielmi ich dvoch frekvencií. Ak napríklad cez kruhový modulátor 
preložíte dve sínusové vlny s frekvenciami 200 a 500 Hz, budete počuť dve sínusové vlny s 
frekvenciami 300 Hz (500 - 200) a 700 Hz (500 + 200). Vzniknú tak duté, neharmonické efekty, ktoré 
nahradia pôvodný zvukový signál. 

Wave: vyberá tvar vlny Osc 2, ktorá sa má modulovať pomocou Osc 1.  

FreqMod: vyberá množstvo FM. 

RingMod: vyberá množstvo RM. 
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 4.3. Typy audio procesorov oscilátora 2 

Okrem FM/RM má Osc 2 niekoľko typov, ktoré privádzajú výstup Osc 1 cez signálový procesor, ktorý 
robí digitálne triky, aké bežný tok signálu nedokáže. 

Keď je zvolený tento tok signálu, LED dióda pre Osc 2 pri tlačidle Select sa zmení na bledomodrú. Knob 
Volume pre Osc 1 ovláda úroveň Osc 1 prechádzajúceho do Osc 2, a knob Volume pre Osc 2 nastavuje 
mix Dry/Wet pre samotný Osc 1 a spracovaný zvuk Osc 1 cez Osc 2. 

     4.3.1. Multi Filter 

Analógový filter [kap. 5] je skvelo znejúci VCF, ale existuje veľa ďalších druhov filtrovania. Existujú 
napríklad zárezové (Notch) filtre, ktoré znižujú, a nie zvyšujú určitý rozsah frekvencií. 

Ďalšou premennou je strmosť filtra, ktorá určuje, ako drasticky sa znížia frekvencie za medznou 
hranicou cutoff. Sklony sa merajú v decibeloch zníženia úrovne na oktávu za cutoff. Niekoľko príkladov: 
strmosť 6 dB/oktávu je veľmi jemná, zatiaľ čo strmších 12 dB/oktávu analógového filtra je bežnou 
voľbou medzi subtraktívnymi syntetizátormi. 

Existujú však aj strmšie sklony - 24 dB/okt (tiež bežná voľba), 36 dB/okt atď. Jeden extrémny príklad: 
antialiasingové filtre používané v digitálnych zvukových rekordéroch a prehrávačoch majú veľmi strmé 
sklony - 48 dB/okt a viac. 

Pre väčšinu filtračných obvodov platí, že čím strmší je sklon, tým intenzívnejšia môže byť rezonancia. 

Keďže tieto rôzne dodatočné filtre môžu byť veľmi užitočné, Multimode Filter umožňuje, aby ich Osc 2 
poskytoval na výstupe Osc 1. 

Cutoff: riadi medznú frekvenciu. 

Resonance: riadi rezonanciu filtra pri medznej frekvencii. 

Mode: nastavuje typ filtra (nízka, stredná alebo pásmová priepusť, prípadne Notch) a strmosť v dB/okt 
(12, 24, 36). Príklady: LP36 je dolná priepusť so strmosťou 36 dB/okt a N12 je zárez so strmosťou 12 dB/
okt. 

Okrem vyššie uvedených existujú filtre Low Pass a High Pass s miernym sklonom 6 dB/okt. Všimnite si, 
že tieto filtre nemajú ovládanie rezonancie. 

Taktiež si všimnite, že cutoff niektorých z týchto filtrov nie je predvolene namapovaný tak, aby sledoval 
klaviatúru. Priraďte cutoff k Matrix a modulujte ho zdrojom klaviatúry s hodnotou 50, aby ste získali 
dokonalé sledovanie klaviatúry. 
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     4.3.2. Surgeon Filter 

Niekedy potrebujete skalpel, aby ste odstránili frekvencie, ktoré nechcete, napríklad nežiaduce 
rezonančné hroty ("vlčie tóny") vo zvuku. Inokedy budete chcieť pridať výrazne zosilnené frekvencie pre 
dramatický efekt. V profesionálnom štúdiu alebo v DAW sa to robí pomocou parametrického ekvalizéra, 
ale v MiniFreaku môžete použiť filter Surgeon. 

Cutoff: nastavuje medznú alebo stredovú frekvenciu filtrovania. 

Spread: nastavuje šírku špičky alebo rezu filtra, od širokej po veľmi úzku. Všimnite si, že tento 
parameter je k dispozícii len vtedy, keď je režim BP a Notch. 

Mode: nastavuje typ filtra. Dostupné typy sú dolná priepusť, pásmová priepusť, horná priepusť a zárez. 
Pásmová priepust a zárez fungujú podobne ako tradičný parametrický ekvalizér, ktorý zvýši alebo zníži 
frekvencie. Nízkopriepustné a vysokopriepustné filtre, ak sa objavujú na parametrických ekvalizéroch, 
sú zvyčajne nastavené tak, aby drasticky eliminovali veľmi vysoké alebo veľmi nízke frekvencie. 

 
     4.3.3. Comb Filter 

Hrebeňový filter dostal svoj názov podľa toho, že vytvára sériu rovnako rozmiestnených zárezov vo 
frekvenčnej odozve, ktoré po nakreslení na graf vyzerajú ako zuby hrebeňa. Robí to tak, že kombinuje 
vstupný signál so svojou kópiou, ktorá bola oneskorená o niekoľko milisekúnd. Tieto dva signály sa 
potom skombinujú a navzájom sa vyrušia pri pravidelne rozmiestnených frekvenciách. Vzniká tak 
charakteristický dutý tón. 

Cutoff: nastavuje celkovú frekvenčnú rovnováhu signálu zmenou časového oneskorenia. Dlhšie onesko-
renia zdôrazňujú nižšie frekvencie a kratšie oneskorenia zdôrazňujú vyššie frekvencie. Všimnite si, že 
na rozdiel od ostatných filtrov Osc 2 je filter Comb pevne namapovaný tak, aby sa riadil sledovaním 
klaviatúry. 

Gain: Ovláda množstvo oneskoreného signálu zmiešaného s pôvodným signálom. Keď je Gain 
nastavený na 0, nedochádza k žiadnemu hrebeňovému filtrovaniu. 

Damping: pridáva dolnopriepustný filter pred odoslaním signálu späť do slučky spätnej väzby. Väčšie 
tlmenie vytvára jemnejší a menej dramatický efekt. 
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Keď sa veľkosť časového oneskorenia moduluje pomocou LFO, tón hrebeňového filtra sa mení 
nahor a nadol. Ak vám to znie, že by to mohlo vytvoriť naozaj skvelo znejúci efekt, máte pravdu. 
Našťastie presne takýto efekt je v MiniFreaku k dispozícii: pozrite si kapitolu Digitálne efekty [ods. 
2.1.4] a dozviete sa o Flangeri!



     4.3.4. Phaser Filter 

Fázový menič (alebo phaser) vytvára efekt podobný hrebeňovej filtrácii, ale odlišný zvukový charakter. 
Vytvára sa tak, že vstupný signál prechádza sériou priepustných filtrov. Tieto filtre neodstraňujú žiadne 
frekvencie, ale posúvajú fázu signálu. Opätovným spojením týchto fázovo posunutých signálov s 
pôvodným signálom sa vytvoria nerovnomerne rozmiestnené zárezy. Čím viac týchto filtrov obvod 
obsahuje (nazýva sa to počet pólov alebo stupňov), tým viac zárezov sa vytvorí. 

Posúvaním fázového meniča v čase sa vytvára klasický efekt Phaser, ktorý je k dispozícii v kapitole 
Digitálne efekty [ods. 2.1.4], ale keďže filter Phaser sa posúva len vtedy, keď je nejako modulovaný, je k 
dispozícii širšia škála neobvyklých efektov. 

Cutoff: ovláda frekvenčný rozsah zárezov phasera, pričom zdôrazňuje vysoké oproti nízkym 
frekvenciám. 

Feedback: zintenzívňuje efekt tým, že časť filtrovaného obsahu opäť vracia do filtrov. 

Poles: definuje, koľko zárezov vytvorí fázový filter. Každý pár pólov pridá jeden zárez, takže 2 póly 
vytvoria jeden zárez a 12 pólov vytvorí šesť zárezov. 
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Vyberte počet pólov a potom pomaly prechádzajte cez Cutoff. Koľko frekvenčných zárezov 
počujete zreteľne pre každé nastavenie Pole? Keď pridáte viac filtrov, bude to zložitejšie...



     4.3.5. Destroy 

Destroy robí presne toto: zničí prichádzajúci signál tým, že ho podrobí trom nehoráznym signálovým 
procesom: wavefolder, decimátor a bit crusher. Ach, tá bolesť! 

Fold: ovláda mieru zloženia vlny, pri ktorej sa extrémne časti tvaru vlny namiesto orezania zložia. Vyššie 
hodnoty vytvárajú šum a ostré rezonancie - ktoré sú často oveľa chladnejšie ako orezanie. 

Decimate: Vyhadzuje z digitálneho dátového toku čoraz viac vzoriek. To vytvára praskanie a iné rušivé 
zvuky, najmä pri vyšších nastaveniach Fold. Všimnite si, že tento parameter je pevne namapovaný na 
sledovanie klaviatúry. 

Bitcrush: znižuje počet bitov každej vzorky. To vytvára množstvo jedinečne nepríjemných artefaktov. 
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Dajte ich všetky dohromady, modulujte každý z nich inak a - no, počúvajte sami. Niekedy 
potrebujete vo svojom zvuku trocha škaredosti.



Vo väčšine subtraktívnych syntetizátorov je srdcom signálového toku napäťovo riadený filter (VCF). V 
časoch prvých analógových syntetizátorov, ktoré mali pomerne obmedzený rozsah dostupných 
surových priebehov, sa zvukoví dizajnéri spoliehali na VCF, aby mohli v priebehu času meniť celkovú 
farbu. Dôležitý knob VCF Cutoff mnohí považujú za najdôležitejší ovládací prvok na prednom paneli 
syntetizátora... až tak, že mnohé syntetizátory majú tento knob jedinečnej farby alebo väčších rozme-
rov, aby ste ho rýchlo našli! 

 5.1. Prvky konštrukcie filtra a ich ovládanie 

     5.1.1. Typy filtrov 

Typ alebo režim filtra určuje, kde vo frekvenčnom spektre vykonáva svoju činnosť. Až na niekoľko 
výnimiek sú filtre pomenované podľa typu frekvencií, ktoré prepúšťajú (pass), nie podľa frekvencií, 
ktoré odstraňujú (cut). Patria medzi ne: 

Low Pass: Dolnopriepustný filter (LP), ktorý je najbežnejším filtrom v syntetizátoroch, prepúšťa nižšie 
frekvencie, zatiaľ čo vyššie frekvencie tlmí. Napodobňuje to, že objekty a materiály v akustickom svete 
absorbujú vyššie frekvencie rýchlejšie ako nižšie, takže to pre naše uši znie veľmi prirodzene. 

High Pass: Hornopriepustný filter (HP) prepúšťa vyššie frekvencie a tlmí nižšie frekvencie. Keď sa takýto 
filter používa vo zvukových zariadeniach ako sú mikrofóny a predzosilňovače na odstránenie nízko-
frekvenčného dunenia a manipulačného hluku, niekedy sa mu dáva praktickejší názov "low cut“. 

Band Pass: Pásmová priepusť (BP) je vytvorená kombináciou LP a HP obvodov a prepúšťa určitý 
rozsah frekvencií a tlmí frekvencie nad a pod týmto rozsahom. 

Podobne ako pôvodný filter SEM, aj analógový filter MiniFreaku možno nastaviť na tri typy: Low Pass, 
High Pass a Band Pass. Tieto sa vyberajú pomocou tlačidla Type analógového filtra, pričom aktuálnu 
voľbu indikujú biele LED diódy. 

Ak potrebujete viac možností filtrov, určite si pozrite filtre dostupné na OSC 2 v MiniFreaku, ale uvedom-
te si, že sú digitálne. 
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 5. ANALÓGOVÝ FILTER



     5.1.2. Cutoff 

Medzná frekvencia alebo jednoducho cutoff je miesto, kde filter začína vykonávať svoju prácu. Môže sa 
nazývať aj rohová frekvencia alebo stredová frekvencia, alebo niekedy dokonca len frekvencia. Ako už 
bolo spomenuté vyššie, knob cutoff je najpoužívanejším ovládacím prvkom filtra a často aj najpou-
žívanejším ovládacím prvkom akéhokoľvek analógového syntetizátora. 

Knob Cutoff na analógovom filtri MiniFreaku sa pohybuje v rozsahu približne od 20 Hz do 20 kHz. V 
závislosti od typu filtra môžu extrémne nastavenia eliminovať celý zvukový signál, čím sa syntetizátor 
stlmí. 

     5.1.3. Slope 

Strmosť filtra alebo slope je miera toho, ako veľmi je zvuk utlmený pri určitej frekvencii za medznou 
hranicou cutoff. 

Filter jednoducho nevypína všetok zvuk za cutoff; takéto filtre existujú, ale nie sú veľmi hudobné. 
Namiesto toho sa zvuk po prechode za hraničnú hodnotu postupne viac a viac zoslabuje. Meria sa o 
koľko decibelov je zvukový signál tichší, keď prejdete jednu oktávu za cutoff, píše sa dB/oktáva. 

Tu je príklad: Dolnopriepustný filter je nastavený na cutoff frekvenciu 1 kHz. Meriame, že jednu oktávu 
nad ňou (2 kHz) je daný signál o 12 dB tichší ako pri cutoff frekvencii a dve oktávy za ňou (4 kHz) je 
tichší o 24 dB. To znamená, že náš filter má strmosť 12 dB/oktávu. 

Analógový filter MiniFreaku má pevnú strmosť 12 dB/oktávu, ale digitálny Multi filter [ods. 4.3.1] v Osc 2 
má širokú škálu dostupných strmostí vrátane niektorých, ktoré sú v analógových syntetizátoroch dosť 
nezvyčajné. 

     5.1.4. Resonance 

Takmer každý obvod filtra syntetizátora rezonuje na cutoff frekvencii, aj keď len nepatrne. Čím strmší 
je sklon, tým väčšia je možnosť vysokého množstva rezonancie, čo môže byť veľmi užitočné pre rôzne 
tonality. Rezonancia sa niekedy nazýva emphasis alebo jednoducho Q, čo je termín zvukového 
inžinierstva, ktorý opisuje faktor kvality (šírku) špičky. 

Keď sa ovládací prvok Resonance na analógovom filtri zvýši, vytvorí sa rezonančná špička okolo cutoff 
frekvencie. Čím je špička vyššia, tým je užšia; zvuk je vnímaný ako agresívnejší a ostrejší. Tonalita 
špičky sa bude meniť s cutoff frekvenciou. 

Pri mnohých filtroch, ak sa rezonancia zvýši úplne, filter začne samo-oscilovať a vydávať zvuk aj bez 
vstupného signálu. Samotný filter sa stane zdrojom zvuku, pričom šírka špičky je taká úzka a hlasná, že 
je to vlastne jedna frekvencia: sínusoida. To pridáva dutý, pískavý tón k čomukoľvek, čo robia 
oscilátory, alebo sa dá použiť samostatne. 
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Vyskúšajte si to sami: nastavte Resonance úplne nahor a znížte Volume pre oba oscilátory na 0. 
Pri každom stlačení klávesu budete počuť pískanie. Bude to však rovnaká výška tónu pre každú 
notu, čo nie je až také užitočné... Našťastie existuje na to riešenie.



     5.1.5. Modulácia filtra 

Obálku (Envelope) možno jednoducho nasmerovať na moduláciu filtra pomocou Modulačnej matice 
[ods. 2.1.1]. Keďže modulácia obálkou je veľmi rozšírená, v sekcii analógového filtra sa nachádza 
špeciálny knob pre jej množstvo. 

Ovládač Env/Velo má v strede zárez. Umožňuje vám vybrať si medzi rozsahom záporných a kladných 
hodnôt, pričom 0 sa nachádza v strede tohto rozsahu. Keď je hodnota 0, nedochádza k žiadnej 
modulácii obálkou. 

Ďalším bežným spôsobom ovládania je, že množstvo modulácie obálky je riadené dynamikou klávesov, 
takže tvrdšie hranie vytvára jasnejšie zvuky. Toto množstvo možno nastaviť otáčaním knobu so Shift. 

Na MiniFreaku je tiež možné ovládať cutoff filtra pomocou LFO, Aftertouch, Velocity, Cycling Envelope, 
Modwheel, Macros a Mod Seq, a ešte jedného dôležitého zdroja: noty hranej na klaviatúre, vysokej 
alebo nízkej. Ak je filter modulovaný klaviatúrou, pri vyšších tónoch sa rozjasní, čo je bežné pre mnohé 
akustické nástroje. Toto sa nazýva sledovanie klaviatúry alebo key tracking. 

Key tracking je nastaviteľný; keď je na 50 %, cutoff filtra dokonale sleduje výšku hranej noty. Samo-
činne kmitajúci filter potom môže sledovať to, čo hráte. Toto sa dá jednoducho nastaviť v Modulation 
Matrix; tu je uvedený postup. 

Začnite so zvukom, v ktorom hrá iba jeden oscilátor, a nastavte Resonance úplne nahor. Overte si, či 
počujete rezonančné pískanie samo o sebe, keď otočíte Osc Volume úplne nadol. Potom prejdite do 
Matrix a nastavte Keyboard modulation pre Cutoff na hodnotu približne 50 a jemne dolaďte frekvenciu 
cutoff tak, aby zodpovedala frekvencii OSC. 

Ak filter znie rozladene s KBD Amount nastaveným na 50 pre cutoff, v takom prípade je možno čas vy-
konať kalibráciu cutoff [ods. 14.2.3]. 

 5.2. Rozvíjanie citu pre filter 

Na analógovom filtri je len niekoľko ovládacích prvkov, ktoré však ponúkajú veľa možností: venujte 
nejaký čas tomu, aby ste skutočne ocenili, čo analógový filter dokáže, najlepšie s vypnutými digitálnymi 
efektmi a pomerne jednoduchým typom oscilátora, napríklad BasicWaves. Charakter tohto filtra je 
čarovný a pri všetkom ostatnom, čo MiniFreak dokáže, sa ľahko prehliadne - preto mu určite venujte 
dostatok pozornosti. 
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MiniFreak dokáže vytvoriť množstvo skvelých zvukov len pomocou digitálnych oscilátorov a analó-
gového filtra s viacerými možnosťami modulácie v matici, ale niekedy je príjemné dotvoriť zvuk niečím 
navyše... alebo mnohým navyše. 

MiniFreak obsahuje na konci svojej signálovej cesty sadu troch digitálnych efektov, ktoré ponúkajú 
širokú škálu tónov, ktoré možno rýchlo vyvolať alebo upraviť podľa chuti. 

 6.1. Sekcia digitálnych efektov 

Ako sme už uviedli pri prehliadke predného panela [ods. 2.1], so sekciou digitálnych efektov sa pracuje 
podobne ako so sekciou oscilátorov. Nachádza sa tu niekoľko základných ovládacích prvkov, ich 
funkcia sa líši v závislosti od zvoleného efektu. 

• Select vyberá, či štyri knoby ovládajú efekt FX1, 2 alebo FX3. Jasná biela LED dióda signalizuje, že FX 
je vybraný na editáciu. Ak LED dióda FX svieti slabo, znamená to, že je zapnutý, ale nie je editovaný; 
ak LED dióda nesvieti, znamená to, že FX je vypnutý. 

• Type/Sub vyberá druh efektu alebo Sub Preset pre daný efekt - napríklad existuje šesť presetov 
efektu Distortion, z ktorých každý má svoj vlastný charakter. Kliknutím na enkodér sa rozsvieti LED 
dióda On a zapne sa daný efekt. Opätovným kliknutím tento efekt vypnete. 

• Time, Intensity a Amount majú rôzne funkcie v závislosti od toho, aký typ efektu ste vybrali. Tie sú na 
displeji zobrazené presne takými istými "skúmavkami", aké vidíte pri úprave digitálnych oscilátorov; 
otáčaním knobov sa objavia skutočné nastavované parametre. 

     6.1.1. Smerovania Insert a Send 

Tieto tri efekty sa vždy spracúvajú v rovnakom poradí: V prípade Delay a Reverb sú však k dispozícii 
dve smerovania: Insert a Send. 

Stlačením tlačidla Sound Edit a výberom položky FX z ponuky získate možnosť zmeniť smerovanie 
Delay Routing a/alebo Reverb Routing. Každé smerovanie môžete nastaviť na Send alebo Insert, a tieto 
nastavenia sa uložia spolu s presetom. 

V režime Send umožňuje smerovanie efektu posielať určité množstvo každého signálu do každého 
efektu zvlášť a na konci ho spojiť. 
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 6. DIGITÁLNE EFEKTY

Nezabudnite, že každý efekt má ovládač Dry/Wet, ktorý vám umožňuje nastaviť, koľko suchého 
signálu sa dostane cez jednotlivé efekty v reťazci.

Keď je efekt prepnutý na smerovanie Send, ovládač Dry/Wet sa zmení na Send Level.



     6.1.2. Príklad ako funguje smerovanie 

Povedzme, že FX 1 je Reverb, FX 2 je Delay a FX 3 je Flanger. 

Ak sú Delay Routing a Reverb Routing nastavené na Insert, budete počuť reverbový zvuk s ozvenou, 
ktorý je celý flangerový. Je to rovnaké, ako keby ste zapojili pedál reverbu do pedála delay a do pedála 
flanger. 

Ak zmeníte Delay Routing na Send, teraz budete počuť mix dvoch samostatných signálov: reverb cez 
delay a reverb cez flanger. 

Ak nastavíte Delay Routing späť na Insert a Reverb Routing na Send, budete počuť mix dvoch 
samostatných signálov: reverb samostatne a delay cez flanger bez reverbu. 

Ak zmeníte Delay aj Reverb Routings na Send, budete počuť mix troch samostatných signálov: pôvodný 
zvuk cez samotný reverb, pôvodný zvuk cez samotný delay a pôvodný zvuk cez samotný flanger. 

Starostlivým výberom poradia efektov a príslušným nastavením Delay a Reverb Routings môžete 
rozhodnúť, ktoré efekty alebo kombinácie efektov spracujú váš pôvodný signál. Ešte väčšiu flexibilitu 
získate, keď si uvedomíte, že každý efekt môže mať vlastný mix Dry/Wet. 

     6.1.3. Subtypy 

Subtype (podtyp) je špecifický efektový preset, ktorý obsahuje nielen tri používateľské parametre 
pripojené ku knobom Time, Intensity a Amount, ale aj niekoľko ďalších parametrov, ktoré používateľ 
nemôže nastaviť prostredníctvom hardvéru. Keď vyvoláte Subtype, načítajú sa tieto skryté parametre, 
ktoré ovládajú časti efektu "pod povrchom“. 

Napríklad: Multi Comp má nastaviteľné užívateľské parametre pre Time, Input (gain) a Amount... ale má 
aj päť podtypov - OPP, Bass Control, High Control, All Up a Tighter - z ktorých každý má vlastnú 
kombináciu nastavení viacerých parametrov od frekvencií crossoveru a individuálnych časov attack a 
release kompresie pre obe pásma, až po nastavenia gain, threshold, ratios, knee width a ďalšie. 

Ak naozaj chcete, existujú pluginy, ktoré vám umožnia individuálne ovládanie každého z týchto 
parametrov. O to však v efektoch MiniFreaku nejde - vďaka Subtypes je zmena charakteru efektov 
mimoriadne jednoduchá a rýchla. 
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Všimnite si, že nemôžete spustiť dva Delaye alebo dva Reverby - v reťazci môže byť len jeden  
z nich.



 6.2. Typy efektov 

Celkovo existuje desať typov; každý z nich má vlastnú sadu troch nastaviteľných používateľských 
parametrov pomocou knobov Time, Intensity a Amount, a vlastnú sadu podtypov. 

V ktoromkoľvek efektovom slote je možné spustiť akýkoľvek typ efektu. Ak bol v niektorom efektovom 
slote nastavený typ, ktorý možno použiť iba raz - Reverb, Delay alebo Multi Comp - tieto voľby zmiznú z 
ponúk ostatných efektových slotov. 

 
     6.2.1. Chorus 

Chorus berie vstupný signál a vytvára jednu alebo viac jeho kópií, každú s miernym časovým 
oneskorením, a potom pomaly (alebo rýchlo) mení veľkosť tohto oneskorenia pomocou LFO. Po 
rekombinácii so suchým signálom je výsledkom širšia, hutnejšia verzia zvuku, ktorá vytvára dojem, že 
hrá niekoľko nástrojov naraz. 

MiniFreak Chorus má nasledujúce ovládacie prvky: 

• Rate: rýchlosť, akou LFO mení časové oneskorenie: pomalšie pre bohatší zvuk chorusu, rýchlejšie pre 
pulzovanie podobné vibráciám. 

• Depth: intenzita efektu. 
• Dry/Wet: Mix suchého a efektovaného zvuku. 

• Subtypes: Default, Lush, Dark, Shaded, Single 
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Dry/Wet nie je to isté ako Depth! Depth mieša suchý a oneskorený signál, aby vznikol chorusový 
signál; Dry/Wet mieša tento chorusový signál so suchým signálom. Hrajte sa s oboma, aby ste 
pochopili rozdiel.

Skúste mix Dry/Wet nastaviť úplne na Wet a zrýchliť Rate, aby ste vytvorili silnejší pocit vibráta.



     6.2.2. Phaser 

Phaser kombinuje suchý signál s kópiami, ktorých fáza je posunutá tým, že prechádzajú cez sériu All 
Pass filtrov. Vznikajú tak frekvenčné zárezy, ktoré majú iný charakter ako rovnomerne rozmiestnené 
zárezy z flangera alebo chorusu. LFO ovláda správanie filtra a vytvára pomalý plávajúci efekt. 

• Rate: Ovláda rýchlosť plávania, od veľmi pomalej a majestátnej zmeny až po morské kvázi vibráto. 
• Feedback: dodáva signálu viac rezonančného charakteru a jasu. Tradičný hutný zvuk phasera 

vyžaduje vyššie množstvo Feedbacku; menej Feedbacku vytvára oveľa jemnejší efekt. 
• Dry/Wet: Mix suchého a efektovaného signálu. 
• Subtypes: Default, Default Sync, Space, Space Sync, SnH, SnH Sync. 

 
     6.2.3. Flanger 

Flanger vytvára intenzívny efekt hrebeňového filtrovania. Funguje rovnako ako chorus, ale zvyčajne má 
len jeden oneskorený signál, ktorý sa mieša so suchým signálom, a jeho čas oneskorenia je veľmi 
krátky, len niekoľko milisekúnd. 

• Rate: Ovláda rýchlosť plávania, od veľmi pomalej a majestátnej zmeny až po morské kvázi vibrato. 
• Feedback: pridáva viac rezonancie a vysokofrekvenčného obsahu. Veľmi vysoké nastavenia vytvárajú 

intenzívny efekt, ktorý sa podobá skôr na vytočenie rezonancie filtra. 
• Dry/Wet: Mix suchého a efektovaného zvuku. 
• Subtypes: Default, Default Sync, Silly, Silly Sync 
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Variácie Sync synchronizujú Rate s hlavným Tempom nastaveným na MiniFreaku. Synchronizujú 
sa aj s externými hodinami a MIDI hodinami.



     6.2.4. Reverb 

Reverb umiestňuje zvuk do simulovaného dozvukového priestoru, aby mu dodal pocit prítomnosti, či už 
v reálnej miestnosti alebo vo vnútri obrovskej katedrály. Zvuk dozvuku je ovplyvnený mnohými rôznymi 
vlastnosťami, ktoré uchu naznačujú, aký veľký je priestor a dokonca aj to, aké pohltivé sú steny. 

• Decay: Nastavuje celkovú veľkosť a tvar priestoru. 
• Damping riadi, ako rýchlo sa vysoké frekvencie vytratia, aby sa vytvoril dojem menej odrážajúceho 

priestoru. 
• Dry/Wet alebo Send Level: Závisí od toho, či je Reverb Routing Insert alebo Send. Pri Insert nastavuje 

mix Dry/Wet, zatiaľ čo pri Send ovláda Send Level. 
• Subtypes: Default, Long, Hall, Echoes, Room a Dark Room 

     6.2.5. Delay 

Delay je efekt spracovania zvuku, ktorý zaznamenáva vstupný signál do pamäte a po určitom čase ho 
prehráva späť. Oneskorený signál sa zmieša so suchým zvukom a vytvorí efekt podobný ozvene. 

• Time: nastavuje čas medzi opakovaniami, buď v milisekundách, alebo v čiastkových dieloch taktu, v 
závislosti od podtypu. 

• Feedback: pridáva k signálu ďalšie opakovania tým, že výstup privádza späť na vstup. Nastavením 
Feedback na hodnotu 100 sa vytvárajú opakovania, ktoré odoznievajú niekoľko minút; znížením na 0 
sa vytvára jediné echo, ktoré pri kratších oneskoreniach evokuje slapback používaný na mnohých 
nahrávkach raných nahrávajúcich umelcov, ako bol Elvis Presley. 

• Dry/Wet alebo Send Level: závisí od toho, či je Delay Routing Insert alebo Send. Pri Insert nastavuje 
mix Dry/Wet, zatiaľ čo pri Send ovláda Send Level. 

• Subtypes: Digital, Stereo, Ping-Pong, Mono, Filtered a Filtered Ping-Pong - každý z nich je k dispozícii 
aj vo verzii Sync. 
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     6.2.6. Distortion 

Slovo "distortion" pokrýva veľa oblastí, ale zvyčajne zahŕňa clipping, keď má vstupný signál vyššiu 
amplitúdu, než dokáže obvod spracovať, a horná a dolná časť tvaru vlny sú "orezané". Môže sa 
vzťahovať na preťažené analógové obvody rôznych druhov, nasýtenie signálu na analógovom 
nahrávacom páse alebo na akýkoľvek počet digitálnych procesov, ako je napríklad wavefolding. Tie 
môžu vytvárať čokoľvek od hrejivosti cez zrnitosť až po totálny kričiaci chaos. 

• Gain: nastavuje, aký silný je efekt, ale aj to, ako sa zmení jeho celkový charakter, pretože každý typ 
skreslenia bude so zvyšovaním gainu reagovať inak. Všimnite si, že tento efekt ponúka automatické 
zosilnenie, ktoré kompenzuje nárast hlasitosti pri zvyšovaní gainu. 

• HPF/LPF: formuje celkový tón skresleného signálu. Otočením do záporných hodnôt sa ovláda 
orezanie dolnopriepustného filtra, zatiaľ čo kladné hodnoty robia to isté pre hornopriepustný filter. 

• Dry/Wet: Mix suchého a efektovaného signálu. 
• Subtypes: Classic, Soft Clip, Germanium, Dual Fold, Climb, Tape 

 
     6.2.7. Bit Crusher 

Bit crusher znižuje rozlíšenie digitálneho signálu, napríklad zo 16 bitov (kvalita CD) na 8 bitov (prvé 
samplery) a ešte nižšie čísla. Zníženie bitov uberá na čistote a dynamickom rozsahu, pre tóny od 
"vintage" až po „nechutné". 

Tento efekt obsahuje aj decimátor, ktorý ďalej ničí zvuk tým, že vyhadzuje množstvo vzoriek vo 
zvukovom toku. Môže zachovať jednu z každých piatich vzoriek, desať alebo dvadsať… 

• Decimate: nastavuje, ako veľmi sa signál decimuje. Vyššie hodnoty zavádzajú všetky druhy 
digitálneho odpadu. 

• BitDepth: nastavuje rozlíšenie signálu. Vyššie hodnoty knobu sa rovnajú väčšiemu rozdrobeniu, t. j. 
menšiemu počtu bitov. 

• Dry/Wet: Mix suchého a efektovaného signálu. 
• Subtypes: žiadne 
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     6.2.8. 3 Bands EQ 

Ekvalizácia je jedným z klasických nástrojov profesionálneho zvuku. Ekvalizér dokáže upraviť 
frekvenčnú odozvu signálu tak, aby zvýraznil určité zvukové vlastnosti a potlačil iné. To sa dá dosiahnuť 
zosilnením určitého rozsahu frekvencií alebo ich zoslabením. 

Tento efekt simuluje jednoduchý, ale užitočný ekvalizér na mixpulte s tromi ovládačmi pre pásma Low, 
Mid a High, každý s jedným ovládačom pre zosilnenie (-15 dB až +6 dB). 

Tento ekvalizér poskytuje niekoľko užitočných podtypov.  

• Subtypes: Default, Wide, Mid 1K 

 
     6.2.9. Peak EQ 

Tento ekvalizér sa líši od 3-pásmového ekvalizéra tým, že poskytuje ovládanie len pre jedno pásmo 
ekvalizéra, ale obsahuje všetky tri bežné parametre: frekvencia, zosilnenie a šírka. 

• Frequency: Nastavuje frekvenciu pásma od 30 Hz do 15 000 Hz. 
• Gain: Nastavuje zosilnenie pásma od -15 dB do +6 dB 
• Width: Nastavuje šírku pásma, v iných ekvalizéroch nazývanú aj Q. Vysoká hodnota nastaví veľmi 

presnú šírku a vyššia hodnota umožní širší rozsah. 

Keďže používateľ má plnú kontrolu nad týmito parametrami, nie sú potrebné podtypy. 

Bežným použitím tohto typu ekvalizéra je vyrezanie veľmi úzkeho frekvenčného rozsahu s cieľom 
odstrániť nežiaduci efekt, ako je napríklad nežiaduca rezonancia alebo externý brum. 
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     6.2.10. Multi Comp 

Kompresor riadi dynamický rozsah signálu. V tradičnom kompresore nastavíte prahovú hodnotu, nad 
ktorou sa signály zoslabia v danom pomere. Správanie tesne okolo prahu možno niekedy upraviť tak, 
aby nástup kompresie nebol taký prudký; toto sa nazýva knee. Kompresor bude mať časy attack a 
release, ktorými sa riadi to, ako rýchlo kompresor nabehne a potom sa uvoľní po prekročení prahu. 
Kompresor sa dá nastaviť aj na zvýšenie dynamického rozsahu. 

Toto všetko robí aj viacpásmový kompresor, ale najprv sa vstupný signál rozdelí na dve alebo viac 
frekvenčných pásiem. Možnosť komprimovať nízkofrekvenčné signály iným spôsobom ako signály s 
vyššími frekvenciami môže byť neuveriteľne užitočná. 

Ak to všetko spojíte dohromady, môžete mať k dispozícii viac ako 30 rôznych parametrov, ktoré je 
potrebné sledovať. Našťastie, efekt Multi Comp MiniFreaku je vybavený starostlivým výberom 
užitočných podtypov a pre každý poskytuje tri užitočné parametre User. 

Rozsah každého parametra User závisí od Subtypu. Otáčaním jedného knobu sa ovládajú rôzne 
parametre naraz, pričom rozsahy a pomery sa zachovávajú v mierke, aby sa nestratil základný 
charakter Subtypu. 

• Time: ovláda časy attack a release. 
• Tone: ovláda rozsah a účinok troch frekvenčných pásiem, ktoré kompresor používa. 
• Amount: ovláda intenzitu efektu. 
• Subtypes: OPP. Bass Ctrl, High Ctrl, Tighter 

Pri používaní Multi Comp sa nechajte viesť skôr ušami ako špecifikáciami. Ak máte naozaj pocit, že 
vám chýba veľa možností ovládania, môžete sa o kompresii dozvedieť viac z ľubovoľného množstva 
zdrojov... ale nezabudnite, že v prípade MiniFreaku ide vždy o jednoduché používanie s hudobnými 
výsledkami. Dosť bolo slov. 

48 Užívateľský manuál Arturia - MiniFreak

Naučiť sa používať kompresiu je ako naučiť sa hrať šach: môžete začať, keď sa naučíte pravidlá, 
a trvá vám celý život, kým zvládnete všetky nuansy. Aj pre zvukových inžinierov, ktorí sú zvyknutí 
vyťažiť maximum z jednopásmových kompresorov, má viacpásmová kompresia svoju vlastnú 
úroveň zložitosti.



 
Modulačná matica rozširuje možnosti zvukového dizajnu MiniFreaku ďaleko za hranice mnohých synte-
tizátorov. Umožňuje určiť, ktoré signály sú ovládané, kde a ako veľmi vykonávajú svoju prácu. 

Matica (matrix) je v podstate kompaktnou verziou tej na MatrixBrute. Využíva jednoduché ovládacie 
prvky na to, aby do veľmi malého priestoru vtesnala veľké množstvo modulačných možností. 
Slovo modulácia (často skrátene "mod") znamená "zmena". Keď modulujete signál, meníte ho. Táto 
základná definícia, ako uvidíte, nás zavedie ďaleko. 

 7.1. Výber smerovania 

Pri načítaní presetu je štandardne vybrané smerovanie CycEnv > Pitch 1+2 vľavo hore 

Váš enkodér Matrix je v režime Mod Browse, ktorý je indikovaný nesvietiacou diódou Amount. 

Otáčanie enkodéra Matrix vám umožní prechádzať smerovania po riadkoch, zľava doprava, od 
horného po dolný riadok. 

Použitie enkodéra so Shift+Matrix vám umožní prechádzať smerovania vertikálne, pričom zostanete na 
aktuálnom stĺpci. 

LED dióda aktuálne vybraného smerovania bliká a ukazuje, kde sa výber na matici nachádza. Keď ste 
na správnej pozícii, stlačením enkodéra Matrix vyberte toto smerovanie. 

 7.2. Nastavenie množstva 

Po výbere smerovania a stlačení enkodéra Matrix sa ovládač prepne do režimu Amount (množstvo), čo 
sa prejaví rozsvietením LED diódy vpravo a zobrazením Amount pre dané smerovanie na displeji 
MiniFreaku. 

 

Zobrazenie množstva určitého 
smerovania modulácie 

Otáčaním enkodéra Matrix v smere hodinových ručičiek nastavenú hodnotu zvýšite alebo znížite. 

Po nastavení požadovaného množstva pre dané smerovanie nezabudnite opäť kliknúť na enkodér 
Matrix, aby ste sa vrátili do režimu Mod Browse. 
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 7. MODULAČNÁ MATICA



 7.3. Aktivácia/deaktivácia smerovania 

Aj keď ste nastavili moduláciu, vždy sa môžete vrátiť späť a vypnúť ju alebo znovu zapnúť takto: 

• Nastavením akéhokoľvek smerovania modulácie na nulovú hodnotu LED dióda zhasne a na matici sa 
zobrazí ako nepripojená. 

• Nastavením smerovania modulácie na nenulovú hodnotu sa LED dióda rozsvieti a na matici sa 
zobrazí ako pripojená. 

• Stlačením enkodéra na 1 sekundu v režime Mod Amount alebo Mod Browse sa aktuálne zvolené 
modulačné smerovanie resetuje na 0 a ukončí sa editácia Amount. 

 7.4. Rýchla editácia množstva 

Ak sa ponáhľate a chcete získať trocha času pri nastavovaní smerovania a množstva, uvedomte si, že 
množstvo môžete nastaviť priamo v režime Mod Browse výberom slotu smerovania a stlačením + 
otočením enkodéra Matrix. 
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Všimnite si, že ak ste v režime Amount, použitím rýchlej editácie tento režim opustíte a enkodér 
sa vráti po pustení do režimu Mod Browse.



 7.5. Priradenie cieľa 

K dispozícii je deväť vlastných cieľov usporiadaných do troch stránok Matrix. Tie sú uložené v presete. 
Teraz sa ponoríme hlbšie do špecifík matice MiniFreaku a jej možností. 

     7.5.1. Stránky matice 

Okrem štyroch pevne pripojených cieľov modulácie sú tu tri stĺpce s označením Assign (priradiť). 

Stlačením so Shift jedného z tlačidiel Assign môžete vybrať stránku. Každá stránka má vlastnú sadu 
troch modulácií Assign, čo predstavuje celkovo 9 možných priraditeľných cieľov Assign. 

Teraz sa ponoríme do toho, ako priradiť vlastný cieľ k jednému z dostupných slotov. 

     7.5.2. Priradenie cieľa Assign 

Stlačte a podržte tlačidlo Matrix Assign: 

• Po stlačení tlačidla sa obrazovka zmení a zobrazí sa aktuálny cieľ. 
• Kým je tlačidlo podržané, môžete otáčať knobom, ktorý chcete priradiť. 
• Po uvoľnení sa priradenie uskutoční na poslednom posunutom ovládači, ktorý je možné priradiť. 

Zobrazenie aktuálneho cieľa 

     7.5.3. Priradenie modulačného množstva Assign 

Ak chcete moduláciu posunúť ďalej, je kľúčové vedieť, že môžete priradiť bod matice ako cieľ, ktorý 
vám umožní modulovať množstvo (Amount) danej modulácie. 

• Vyberte stránku pomocou tlačidiel Shift + Assign. 
• Stlačte a podržte tlačidlo Assign pre stĺpec, ktorý chcete zmeniť. 
• Otáčaním enkodéra Matrix vyberte požadovaný bod. 
• Otáčaním enkodéra Matrix okamžite prejdete do režimu Matrix Browse. 

Zobrazenie priradenia množstva modulácie 
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     7.5.4. Užívateľské ciele bez fyzických ovládačov 

Pomocou ovládača Preset/Edit prechádzajte zoznamom a vyberte cieľ: 

• Uni Spread: 
• CycEnv AM: Množstvo modulácie, ktoré poskytuje cyklická obálka. 
• LFO1 AM: Množstvo modulácie, ktorú poskytuje LFO 1. 
• LFO2 AM: Množstvo modulácie, ktorú poskytuje LFO 2. 
• VCA: Úroveň VCA, t. j. celková hlasitosť zvuku. 
• Vib AM: Množstvo modulácie poskytovanej Vibrato LFO; podrobnosti nájdete v kapitole 8. LFO. 
• Vib Rate: Frekvencia Vibrato LFO. 
• -Empty-: Žiadny priradený cieľ - užitočné na udržanie poriadku, keď nepoužívate konkrétny stĺpec, 

pretože si môžete rýchlo overiť, či je odpojený. 

Ak sa čudujete, prečo máte napríklad zdroj modulácie LFO 1 a priradenie pre LFO 1 Amount, má to 
dobrý dôvod - umožňuje vám to modulovať moduláciu! 

Povedzme, že chcete ovládať knob Timbre na oscilátore 1 pomocou LFO 1. To je jednoduché, na Matrixe 
je preň vyhradené smerovanie. Ale keď raz nastavíte množstvo modulácie, nezmení sa, pokiaľ sa 
nevrátite do Matrixu a neupravíte ho. Čo keby ste chceli, aby sa toto množstvo menilo v reálnom čase - 
napríklad ovládanie rozsahu ladenia Timbre pomocou kolieska (wheel)? 

Priradenie modulačného cieľa Assign vám to uľahčí. Nastavte Assign 1 (alebo 2 či 3) na LFO1 AM, potom 
nasmerujte Wheel na Assign 1 a nastavte množstvo. Teraz máte niečo, čo moduluje množstvo 
modulácie! Tento druh smerovania, niekedy nazývaný sidechaining, je neuveriteľne užitočný na to, aby 
ste sa mohli viac venovať hraniu svojich zvukov. 

Po výbere cieľa môžete pustiť tlačidlo Assign a zvolené smerovanie je na mieste. Kedykoľvek sa môžete 
dotknúť tlačidla Assign, aby ste si pripomenuli, čo sa tam práve nachádza. 
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     7.5.5. Zoznam všetkých dostupných cieľov 

Parameter

Glide

Oscillator X Type

Oscillator X Wave

Oscillator X Timbre

Oscillator X Shape

Oscillator X Volume

Filter Cutoff

Filter Resonance

Filter Env Amt

VCA

FX X Time

FX X Intensity

FX X Amount

Envelope Attack

Envelope Decay

Envelope Sustain

Envelope Release

CycEnv Rise / Attack

CycEnv Fall / Decay

CycEnv Sustain

CycEnv Amp

LFO X Rate

LFO X Wave

LFO X Amp

Macro 1

Macro 2

Matrix Mod Amount
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Nízkofrekvenčný oscilátor (LFO) je oscilujúci a periodický riadiaci signál, ktorý sa aplikuje na parametre 
alebo iné signály. Pri veľmi nízkych frekvenciách spôsobuje LFO postupné zmeny v závislosti od tvaru 
vlny alebo drastickejšie zmeny; povaha týchto zmien môže nadobudnúť veľmi odlišný charakter. 

 8.1. Parametre LFO 

Ovládače LFO 

Ovládacie prvky na prednom paneli v sekcii LFO sú tieto : 

• Select/Edit vyberá buď LFO 1 alebo LFO 2 na editáciu, pričom biela LED dióda ukazuje, na ktorom 
práve pracujete. Stlačením so Shift sa sprístupní funkcia LFO Edit, ktorú si podrobne popíšeme nižšie. 

• Rate/Trig nastavuje rýchlosť LFO. Ak kliknete na enkodér, rozsvieti sa a zhasne indikátor Sync, ktorý 
ukazuje, či je rýchlosť LFO nastavená na konkrétnu časovú hodnotu, alebo či je uzamknutá na rytmus 
nastaveného tempa MiniFreaku. Kliknutím so Shift môžete vybrať spôsob, akým sa LFO spustí na 
začiatku svojho vlnového cyklu. K tomu sa dostaneme o chvíľu. 

• Wave/Load vám umožňuje vybrať tvar vlny LFO. Otáčaním tohto knobu so Shiftom môžete načítať 
komplexný tvar vlny z internej knižnice výberov (so 16 továrenskými + 8 užívateľskými tvarmi vlny). 

     8.1.1. Informatívne LEDky LFO 

Priamo nad knobom Wave/Load sa nachádza dvojica LED diód, ktoré blikajú v závislosti od frekvencie 
dvoch LFO, pričom zmeny farieb naznačujú tvar vlny. 

Aby sme pochopili, prečo je to taká dôležitá vizuálna referencia, treba si uvedomiť, že existujú dva 
spôsoby, ktorými môže LFO ovplyvniť signál: 

• tvar vlny bipolárneho LFO je sústredený okolo 0 a cyklicky prechádza kladnými aj zápornými 
hodnotami 

• unipolárny priebeh LFO nemôže ísť nižšie ako 0 a počas celého svojho cyklu vytvára iba pozitívnu 
moduláciu. 

LED diódy to zobrazujú: Žltá farba signalizuje pozitívny signál v danom okamihu a červená farba 
signalizuje negatívny signál. Ak je signál nejaký čas na hodnote 0, jeho LED dióda stmavne. 
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 8. NÍZKOFREKVENČNÉ OSCILÁTORY



     8.1.2. Rýchlosť a synchronizácia LFO 

Každý LFO môže mať vlastné nastavenie Rate, ktoré môže byť buď nesynchronizované, alebo 
synchronizované s tempom MiniFreaku alebo s externým tempom, na ktoré je MiniFreak napojený. 

Ak LED dióda Sync nesvieti, rýchlosť LFO Rate možno nastaviť v rozsahu od 0,015 Hz (jeden cyklus trvá 
niečo vyše 66 sekúnd) do 100 Hz. 

Ak LED dióda Sync svieti, LFO Rate sa nastavuje z ponuky taktových a beatových podskupín. To zahŕňa 
možnosti od 12 taktov ("bodkovaných" 8 taktov) až po triolu 1/32 noty, pričom medzi nimi je každý 
interval rovný, triolový a bodkovaný. Tento zoznam možností možno trocha zriediť - napríklad len rovný 
čas, len trioly, len bodkované - nastavením položky Sound Edit > LFO > LFO Sync Filter pre jeden alebo 
oba LFO. 

     8.1.3. Spúšťanie LFO 

Niekedy je užitočné, aby LFO začal svoj cyklus až vtedy, keď sa stane niečo iné. Napríklad LFO s 
pílovou vlnou, ktorý ovláda orezanie filtra, môže dodať notám extra údernosť pri ataku, ak sa spustí pri 
zahraní noty. LFO poskytne presnejší efekt v sekvencii, ak sa spustí pri spustení sekvencie. Alebo 
môžete chcieť, aby oba LFO zostali vo vzájomnej fáze. V každom z týchto prípadov budete chcieť 
nastaviť retriggering. 

LFO majú nasledujúce možnosti spúšťania, ku ktorým sa dostanete otáčaním ovládača Rate/Trig so 
Shiftom: 

• Free: LFO beží samostatne a nespúšťa sa znova. Každý hlas bude ovplyvnený LFO presne v rovna-
kom čase a presne rovnakým spôsobom. S výnimkou prvého prehrávania sekvencie alebo externej 
správy o prehrávaní (SPP), aby sa zabezpečilo, že vaša sekvencia bude pri prehrávaní znieť vždy 
rovnako. 

• Poly Kbd: Keď zahráte kláves, spustí sa LFO daného hlasu. Toto sa stane pre akýkoľvek prehrávaný 
hlas nezávisle od toho, čo robia ostatné hlasy. 

• Mono Kbd: LFO sa spúšťa pre všetky hlasy naraz vždy, keď sa zahrá akýkoľvek kláves. 
• Legato Kb: LFO sa spúšťa pre prvý zahraný tón. Nespúšťa sa znova pre žiadne noty hrané v čase, 

kým je prvá nota stále držaná. Po uvoľnení všetkých klávesov ho opätovne spustí ďalšia nota. 
• One: LFO zahrá jeden cyklus a potom sa zastaví. Keď je zvolený tento režim, pílové a štvorcové vlny 

sa stanú unipolárnymi: zahrajú jeden cyklus a zastavia sa na hodnote 0, namiesto toho, aby prešli do 
zápornej hodnoty. Sínusové a trojuholníkové vlny zostávajú bipolárne. 

• LFO: LFO sa znova spustí, keď druhý LFO začne svoj cyklus. LFO 1 môže byť znova spúšťaný LFO 2 a 
naopak. 

• CycEnv: LFO sa spúšťa so začiatkom cyklickej obálky [ods. 2.1.8]. 
• Seq Start: LFO sa spúšťa s prvým krokom sekvencera [ods. 13.3]. 
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Všimnite si, že modulácia LFO sa na konci cyklu vždy vráti na hodnotu 0, aj keď je priebeh 
bipolárny. Inými slovami, po skončení jedného cyklu LFO bude nota pokračovať, ako keby žiadna 
modulácia neexistovala.



     8.1.4. Tvary vlny LFO 

Knobom Wave/Load môžete vyberať z nasledujúcich vlnových priebehov: 

• Sin: sínusový 
• Tri: trojuholník 
• Saw: pílový zub 
• Sqr: štvorcový 
• SnH: skratka pre Sample and Hold, čo znamená tvar vlny, ktorý náhodne mení svoju hodnotu. 
• SlewSnH: podobne ako SnH, ale so slew, čo znamená, že každá zmena napätia v novom cykle 

prebieha s miernym "kĺzaním" na novú hodnotu, a nie s okamžitou zmenou. 
• ExpSaw: pílová vlna, pri ktorej vlna klesá skôr po exponenciálnej krivke než po priamke - počiatočný 

pokles je o niečo rýchlejší, ale na konci sa spomalí. Tento priebeh je unipolárny. 
• ExpRamp: ako vyššie uvedené, ale stúpajúca pílová vlna. Tiež unipolárna. 
• Shaper: priebeh vlny určený Shaperom (pozri nižšie) alebo načítaný knobom Load. 

Ak máte problém predstaviť si tieto priebehy a to, čo robia, stačí skontrolovať displej pri výbere vlny. 
Ilustrácie sú veľmi nápomocné. 

 8.2. Shaper a editácia LFO vĺn 

Niekedy môže byť pre zvukový dizajn konkrétneho programu naozaj prínosom, ak je tvar vlny zložitejší 
ako obvyklé možnosti. Na MiniFreaku môžete pomocou Shapera vytvárať, ukladať a načítavať vlastné 
vlnové priebehy LFO. 

     8.2.1. Ukladanie a načítanie vĺn Shapera 

MiniFreak obsahuje knižnicu vĺn Shaper Waves, ktorú možno načítať a okamžite použiť. K dispozícii je 
16 továrenských Factory a 8 užívateľských User Shaper Waves; uloženie User Shaper Wave ju 
sprístupní pre akýkoľvek preset. Pred uložením a načítaním týchto vĺn shapera najprv otáčajte knobom 
Wave v smere hodinových ručičiek, kým neprídete na LFO1 Wave Shaper. 

Otáčaním ovládača Wave/Load sa posúvajte v zozname Shaper Waves. Ako prvá sa zobrazí tá pre 
daný Preset (ak existuje), potom 16 továrenských vĺn a potom 8 užívateľských vĺn. Tvar každej vlny je 
zobrazený na displeji pre rýchlu orientáciu. Ak chcete načítať zvolenú vlnu, stačí uvoľniť tlačidlo Shift. 

Okrem toho môžete v každom presete vytvoriť a uložiť dve prednastavené Shaper Waves, jednu pre 
každý LFO. To je užitočné, ak máte preset, ktorý potrebuje naozaj neobvyklú Shaper Wave, ktorú 
nebudete chcieť použiť nikde inde. Zabráni to tiež tomu, aby ste boli nútení upravovať User Shaper 
Wave - čo zmení každý preset, v ktorom ste ju použili! Tieto dve Shaper Waves môžete skopírovať a 
vložiť do iných presetov pomocou funkcií Kopírovanie presetu [ods. 3.6.1] a Prilepenie presetu [ods. 3.6.2] 
v menu Utility. 
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Ako je graficky znázornené na displeji, pílová vlna sa zvyčajne definuje ako vlna začínajúca 
vertikálnym skokom, po ktorom nasleduje postupný pokles až do začiatku ďalšieho cyklu. 
Niekedy sa to nazýva "padajúci pílový zub". Na druhej strane, cyklus, ktorý začína postupným 
nárastom, po ktorom nasleduje vertikálny pokles na konci cyklu, je známy ako rampa alebo 
"stúpajúca pílová vlna". Ak chcete použiť rampovú vlnu ako modulátor, použite pílový zub, ale 
aplikujte zápornú moduláciu.



     8.2.2. Editácia vlny LFO 

Ak chcete vstúpiť do editácie shapera, stlačte a podržte tlačidlo Shift a potom kliknite na tlačidlo Select/
Edit. 16 krokov sekvencera bude blikať fialovo a vyzve vás, aby ste ich stlačili a vytvorili krok. 

Pracovný postup na vytváranie vlastných Shaper Waves využíva dotykové prúžky a tlačidlá Sequencer 
Step a Pattern Length. Tieto ovládacie prvky vám umožňujú rýchlo definovať tvar každého stupňa vlny, 
spolu až 16 krokov; spolu tieto stupne tvoria Shaper Pattern. 

      8.2.2.1. Vlastnosti kroku Shaper Patternu 

Pri vytváraní Shaper Patternu budete modelovať správanie jednotlivých krokov, jeden po druhom. 
Vďaka niektorým šikovným nástrojom na úpravu to nie je také ťažké, ako sa zdá. 

Každý krok v Shaper Patterne má tri vlastnosti: 

Amplitude: ako vysoko alebo nízko (kladne alebo záporne) dosiahne krok svoju maximálnu hodnotu.  

Slope: tvar samotného kroku. Na výber sú tieto možnosti: 

• Rise: V priebehu kroku sa hodnota pohybuje od 0 po nastavenú amplitúdu 
• Fall: V priebehu kroku sa hodnota vráti z nastavenej amplitúdy späť na 0 
• Triangle: V priebehu kroku sa hodnota mení z 0 na nastavenú amplitúdu a späť na 0 
• Join: V priebehu kroku sa hodnota z predchádzajúceho kroku presunie do nasledujúceho. 

• Curve: zakrivenie Slope, od exponenciálneho po logaritmické, s lineárnym ako predvoleným stredom. 
Exponenciálna krivka sa najprv mení pomaly, ale potom sa rýchlosť zmeny zrýchľuje; logaritmická 
krivka sa najprv mení rýchlo, ale potom sa rýchlosť zmeny spomaľuje. 

      8.2.2.2. Výber daného kroku 

Ak chcete tvarovať krok v Shaper Patterne, vyberte ho dotknutím sa príslušnej plôšky Sequencer Step. 
Existujú dva spôsoby úpravy kroku: 

Quick edit: Podržte krok a rýchlo zmeňte amplitúdu a krivku. 

Step edit: Ak krok podržíte dlhšie, zmení sa na režim editácie kroku, biela dióda bliká a na zmenu 
musíte stlačiť iný krok alebo stlačením aktuálneho kroku tento režim ukončíte. 

LED dióda na ktoromkoľvek danom kroku bude svietiť: 

• Tmavá, ak krok ešte nebol upravený alebo je ponechaný na hodnote 0 
• Biela (blikajúca), ak sa krok upravuje 
• Fialová, ak bol krok upravovaný a Svieti / Stmieva pre začiatok / koniec segmentu. 
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Uistite sa, že ste v režime úprav Shapera stlačením a podržaním tlačidla Shift a kliknutím na 
tlačidlo Select/Edit.

Všimnite si, že "Rise" a "Fall" sa nevzťahujú na hodnoty nahor alebo nadol, ale na hodnoty, ktoré 
opúšťajú 0 alebo sa vracajú na 0. Inými slovami, prechod z 0 na zápornú amplitúdu je stále 
sklon Rise.



Všimnite si, že keď je shaper prázdny, všetky kroky budú blikať fialovo a na displeji sa zobrazí výzva na 
pridanie kroku. 

Keď sa prvýkrát dotknete plôšky, krok bude blikať na bielo. Po úprave kroku podľa vašich predstáv sa 
ho môžete dotknúť znova alebo vybrať iný krok na úpravu, a LED dióda sa zmení na fialovú. 

Po úprave kroku sa môžete dotknúť jeho plôšky, čím ho zapnete a vypnete (fialová vs. tmavá). Dlhé 
stlačenie plôšky spôsobí, že LED dióda začne blikať na bielo, a potom opäť upravujete. 

      8.2.2.3. Editácia daného kroku 

Keď je vybraný krok na úpravu, LED diódy dotykového pásu na ľavej strane sa zmenia na červené a 
jedna z prvých štyroch LED diód Pattern Length sa zmení na fialovú. 

Na displeji sa zobrazí doterajší tvar patternu; ak práve začínate, bude to rovná čiara. 

Teraz môžete nastaviť Amplitúdu, Sklon a Krivku kroku: 

• Amplitúda sa nastavuje pomocou dotykového prúžku Bend, pričom v strede je 0. Počas nastavovania 
Amplitúdy kroku sa na displeji zobrazí jej hodnota od -100 % cez 0 % až po +100 %, a tiež sa zobrazí 
číslo kroku, čo je užitočné, keď pracujete so zložitým patternom. 

• Sklon daného kroku sa nastavuje pomocou prvých štyroch plôšok Pattern Length. 
• Krivka sa nastavuje pomocou dotykového pásika Wheel, a to od -100 % cez 0 % až po 100 %. 

      8.2.2.4. Segmenty 

Shaper Pattern so segmentami rôznej dĺžky 

Ak vyberiete niekoľko susedných plôšok naraz (podržaním prvej plôšky a dotykom poslednej), tieto 
kroky sa stanú jedným dlhým krokom nazývaným Segment. Keď vyberiete Segment, LED dióda prvého 
kroku bude blikať na bielo a ostatné kroky v Segmente budú svietiť na bielo. 

Potom môžete Segment upravovať ako zvyčajne a hodnoty Amplitúda, Sklon a Krivka sa budú 
vzťahovať na celý Segment. 
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      8.2.2.5. Nastavenie dĺžky Shaper Patternu 

Nastavenie posledného kroku Shaper Patternu 

Do režimu úpravy vlny LFO vstúpte kliknutím na tlačidlo Edit spolu so Shiftom. Všetkých 16 krokových 
plôšok sekvencera sa zmení na fialové a štandardne svieti jeden zo 4 sklonov, ktoré môžete vybrať 
(rampa nadol/píla). Tlačidlo Sound Edit bude svietiť tlmene bielo, aby ste mohli po jeho stlačení opustiť 
tento režim. 

Podržte stlačenú plôšku Last Step (Posledný krok) a dotknite sa plôšky Sequencer Step (Krok 
sekvencera), ktorý bude posledným stupňom Shaper Patternu, ak ich chcete mať menej ako 16. Kým je 
plôška Last Step podržaná, LED dióda posledného kroku sa rozsvieti na červeno. 

Všimnite si, že ak je LFO v Sync (synchronizované), každý krok sa bude rovnať deleniu Sync, takže 5 
krokov Shaper Wave nastavených na 1/8 noty sa bude opakovať v 5/8 čase. Môžete vytvoriť zaujímavé 
polyrytmy, ak dva LFO používajú Shaper Waves s rôznymi dĺžkami, napríklad 5 proti 7 alebo 3 proti 13. 

      8.2.2.6. Ukladanie Shaper Wave 

Ak chcete uložiť Shaper, musíte sa uistiť, že ste v režime Shaper Edit, stlačením Shift + LFO edit. Odtiaľ 
podržte Save, stlačte tlačidlo LFO edit, aby ste vstúpili do režimu ukladania Saving Mode pre aktuálne 
vybraný Shaper slotu LFO. Potom otáčaním enkodéra presetov vyberte slot, do ktorého chcete uložiť 
Shaper Wave. Zobrazí sa cieľové číslo User Shaper Wave a Name (meno). 

Cieľové miesto by malo byť predvolené na prvý User Shaper Wave, ak bol pred úpravou zvolený LFO 
Wave alebo Factory Shaper Wave. Ak bola pred úpravou zvolená vlna User Shaper Wave, cieľovým 
miestom je predvolene táto vlna Shaper Wave. 

Tlačidlo SAVE by malo blikať. 

Teraz môžete otáčať enkodérom Preset/Data a vybrať iný cieľ. Zobrazujú sa len sloty User Shaper 
Wave. 

Stlačte enkodér pre uloženie. 

Ak chcete ukončiť funkciu LFO Wave Edit, jednoducho znova stlačte tlačidlo Select/Edit alebo Sound 
Edit. Teraz ste vytvorili Shaper Wave pre daný LFO! 

Keď uložíte Preset, Shaper Wave sa uloží ako Preset Shaper Wave daného LFO. (Pre každý LFO existuje 
jedna.) 
Keď otočíte enkodér Wave/Load, zobrazí sa táto vlna. Môžete si vybrať inú Shaper Wave z Factory 
alebo User Shaper Waves, ale práve vytvorená Preset Shaper Wave zostane v ponuke a vždy sa k nej 
môžete vrátiť. 
Čo teraz, ak chcete túto Shaper Wave použiť v inom presete? Môžete ju uložiť do jedného z 8 slotov 
User Shaper Wave, ktoré sú spoločné pre všetky presety. 
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 8.3. Vibrato 

MiniFreak má tretí LFO s názvom Vibrato. Nemá toľko funkcií ako ostatné, ale slúži na veľmi dôležitý 
účel. 

Vibrato je voľne bežiaci LFO s trojuholníkovou vlnou, ktorého rýchlosť a množstvo (hĺbka) sú riadené 
buď modulačnou maticou pomocou smerovania Assign, alebo priamo pomocou dotykových pásikov 
[kap. 11]. 

Ak chcete Vibrato zapnúť alebo vypnúť, dotknite sa so Shiftom plôšky Keyboard Bend/Wheel. Keď je 
Vibrato vypnuté, všetky LED diódy vedľa kolieska, ktoré zobrazujú množstvo, sú biele; keď je Vibrato 
zapnuté, horná LED dióda je modrá. 

Ak v režime Vibrato podržíte stlačenú plôšku Keyboard Bend/Wheel, LED diódy oboch dotykových 
pásikov zmodrejú. Počas držania plôšky môžete pomocou dotykových prúžkov rýchlo nastaviť rýchlosť 
Vibrato Rate pomocou pásika Bend a hĺbku Vibrato Depth pomocou Wheel. Je to veľmi jednoduché! 

Ak chcete nastaviť rýchlosť a hĺbku vibráta, nezabudnite zdvihnúť modwheel na maximálnu hodnotu, 
aby ste mohli sledovať zmenu parametra na vibráte, a použite menu Sound Edit > Pitch > Vibrato 
Depth/Vib Rate. 

 8.4. Zopár záverečných tipov 

Modulácie z rôznych zdrojov odoslané do toho istého cieľa sa sčítajú a vytvárajú kombinovaný efekt. 
Ak ste vypli všetky modulačné smerovania, ale stále počujete efekt, prejdite modulačné zapojenia a 
uistite sa, že sa modulácia nevyskytuje niekde inde. Nezabudnite, že nie všetky modulačné smerovania 
vyžadujú nastavenie Matrixu, pričom dobrým príkladom je knob Analog Filter Env/Velo. 

Ak máte modulácie v sidechaine a celkový efekt nefunguje tak, ako si myslíte, že by mal, nezabudnite, 
že máte k dispozícii dve modulačné množstvá, ktoré môžete nastaviť. Pohrávanie sa s jedným nemusí 
fungovať, kým správne nenastavíte to druhé! 

Nakoniec nezabudnite, že ak sa niekedy úplne stratíte vo svojich moduláciách a budete chcieť 
jednoducho začať odznova, máte možnosť dlhým stlačením enkodéra Preset začať od inicializačného 
presetu, alebo vymazať celú modulačnú maticu cez ponuku „Erase". 

Niekedy je v poriadku vrátiť sa k čistému plátnu. 
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Všimnite si, že akákoľvek modulácia priradená modulačnému pásiku wheel, sa pridá k vibrátu.



 
Obálka je základným zdrojom modulácie, možno najdôležitejším, aký existuje. Bez ovládania obálky by 
noty syntetizátora len duneli bez zastavenia, alebo by sa jednoducho zapli na plnú hlasitosť pri stlačení 
klávesu a prerušili by sa v okamihu, keď sa kláves uvoľní. To nie je až také zaujímavé (nech odpustia 
hráči na píšťalové organy). 

Obálky umožňujú udalostiam, ako sú noty, mať zreteľný tvar, čo im umožňuje imitovať širokú škálu 
akustických nástrojov, ako aj zvuky možné len na syntetizátore. MiniFreak ponúka dve obálky: jedna sa 
nazýva jednoducho Envelope a druhá je Cycling Envelope. Tieto dve obálky majú podobné vlastnosti, 
ale sú definované veľmi odlišnými režimami fungovania. 

 9.1. Fázy obálky 

     9.1.1. ADSR 

Spôsob, akým sa obálka v priebehu času mení, sa opisuje pomocou úsekov nazývaných fázy. Hoci 
existuje mnoho rôznych spôsobov definovania obálky, prevažná väčšina syntetizátorov používa obálky 
zložené z niekoľkých základných fáz. 

Najbežnejšou obálkou je ADSR, ktorá je tak pomenovaná podľa svojich štyroch fáz: 

• Attack, ktorá sa začína pri prehrávaní noty a prebieha od začiatku obálky (zvyčajne 0) až po 
maximálnu hodnotu; 

• Decay, ktorá klesá od maximálnej hodnoty po hodnotu sustain; 
• Sustain, hodnota, ktorá sa drží stabilne tak dlho, ako dlho je nota stlačená; 
• Release, ktorá klesá z hodnoty sustain späť na 0, keď je nota pustená. 

Všimnite si, že attack, decay a release sú časové hodnoty, ale sustain je úroveň. 

Čas attack rozlišuje medzi ostrým nástupom úderu do bubna alebo úderu do struny, a stúpajúcou 
hlasitosťou sláčika alebo rolovania tympánu. Čas decay určuje, aká úderná je počiatočná časť zvuku v 
porovnaní s úrovňou sustainu, a čas release simuluje, ako dlho nástroj rezonuje po tom, čo už nie je 
budený. 

     9.1.2. Ďalšie typy 

Niektoré obálky sú určené na jednoduchšie použitie. Pre perkusívne zvuky hrané s krátkym spúšťacím 
impulzom stačí na opis tvaru "úderu" obálka AR. Obálky AR sú však trocha obmedzené, a ak ich 
potrebujete, je ľahké vytvoriť takéto správanie pomocou trocha zložitejšej (a oveľa užitočnejšej) obálky. 

Obálka AHR má tri stupne: attack a release, pričom medzi nimi je stupeň nazývaný Hold. Nastavenie 
Hold je čas, nie úroveň; počas času Hold zostáva obálka na maxime. (Obálka AR je len obálka AHR s 
nulovým časom Hold.) 

Pre cyklickú obálku používame termíny Rise a Fall, čo z nej robí obálku RHF. Táto terminológia je 
zvolená preto, aby bolo zrejmé, o ktorej obálke hovoríte, keď hovoríte o "attack" vs. "rise" alebo "release" 
vs. „fall". 
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 9. OBÁLKY

Tento spôsob pomenovania funguje, pretože pojem "AHR" nie je ani zďaleka tak všeobecne 
akceptovaný ako "ADSR" alebo dokonca AR. Obálka AHR sa nazýva aj ASR, AHD alebo dokonca 
trapéz! (Priekopnícky EMS Synthi VCS3 používal tento termín pre svoj Envelope Shaper.)



Napriek tomu sú najjednoduchšie obálky stále najobľúbenejšie a najľahšie použiteľné, a obálky Mini-
Freaku sú založené na týchto typoch. 

 9.2. Obálka Envelope 

Envelope MiniFreaku je ADSR so štyrmi vyhradenými knobmi pre jej štyri fázy: Attack, Decay, Sustain a 
Release. Nezabudnite, že Sustain nastavuje úroveň, zatiaľ čo ostatné tri knoby nastavujú časy. 

Pri otáčaní každého knobu sa na displeji zobrazí krivka obálky odrážajúca aktuálne nastavenia. Tá 
bude meniť tvar podľa toho, ako budete nastavovať jednotlivé fázy, pričom hodnoty parametrov sa 
budú zobrazovať pod krivkou. 

     9.2.1. VCA 

Envelope má jeden pevne zabudovaný cieľ modulácie: napäťovo riadený zosilňovač (VCA), ktorý ovláda 
hlasitosť zvukového signálu. Môže modulovať aj iné veci, ale tieto modulačné smery je potrebné podľa 
potreby nastaviť v modulačnej matici [ods. 2.1.1.]. 

Hoci je VCA nevyhnutnou treťou časťou klasického smerovania VCO > VCF > VCA, často okrem obálky 
hlasitosti nepotrebuje žiadne vlastné ovládacie prvky. Preto nemá v tomto manuáli vlastnú veľkú 
kapitolu, ktorá by sa mu venovala ako digitálnym oscilátorom [kap. 4] alebo analógovému filtru [kap. 5]. 

     9.2.2. Sound Edit > Envelope 

Okrem týchto štyroch dôležitých knobov má Envelope niektoré skryté možnosti, ktoré nájdete v menu 
Sound Edit [kap. 10] > Envelope. 

Kliknite na tlačidlo Sound Edit (Úprava zvuku) a prejdite nadol na položku Envelope, potom kliknite na 
enkodér Preset/Edit a otvorte menu Envelope. Posúvaním a klikaním potom môžete vybrať a upraviť 
parameter, ktorý vás zaujíma. 

     9.2.3. Modulácia rýchlosťou úderu 

Prvé štyri položky v menu umožňujú nastaviť vplyv dynamiky klaviatúry na to, ako obálka ovplyvňuje 
ostatné parametre. 

Je užitočné mať možnosť nastaviť každú z týchto modulačných veličín samostatne, pretože nastavenie, 
ktoré je vhodné pre jednu, nemusí byť vhodné pre ostatné. 
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Pamätajte si: rovnako ako pri iných operáciách úpravy zvuku, kliknutím vstúpite na obrazovku 
úpravy parametra, otáčaním zmeníte parameter (aktuálne nastavenie sa zobrazí ako referencia) 
a potom opäť kliknete, alebo stlačením Sound/Edit opustíte obrazovku a prejdete späť do menu.



• Velo > VCA: ovláda, ako veľmi dynamika upravuje ovládanie obálky VCA - inými slovami, ako hlasný 
bude tón. 

• Velo > VCF: riadi, ako veľmi dynamika upravuje ovládanie VCF Cutoff obálkou - inými slovami, ako 
jasná bude nota. K tejto funkcii sa dá dostať aj pomocou klávesovej skratky Shift + Env Amount. 

• Velo > Env: ovláda, ako veľmi dynamika upravuje množstvo modulácie obálky v modulačnej matici. 
Toto ovplyvní VCA aj VCF navyše k tomu, aké nastavenia máte pre predchádzajúce dve modulácie 
Velocity. 

• Velo > Time: riadi, ako veľmi dynamika upravuje Decay a Release obálky - vyššia dynamika predlžuje 
časy Decay a Release. 

     9.2.4. Retriggering 

Nastavenie Retrig Mode riadi spôsob spúšťania obálky klaviatúrou v závislosti od toho, ako hráte. 

K dispozícii sú dve možnosti: 

• Env Reset: Pri každom zahraní noty sa Envelope znova spustí od začiatku. Tento spôsob sa často 
označuje ako opakované spúšťanie. 

• Env Continue: Ak zahráte notu, zatiaľ čo iná nota stále hrá, obálka začne od aktuálnej hodnoty obálky 
starej noty, namiesto toho, aby najprv klesla na 0. Toto sa často označuje ako jednoduché spúšťanie. 

Toto rozlíšenie sa môže zdať trochu zvláštne - ako môže hranie jednej noty ovplyvniť obálku inej noty? 
To závisí od hlasového režimu [ods. 9.3]. 

Je pravda, že v režime Polyphonic, kde sa noty znova nespustia, pokiaľ nezahráte o jednu notu viac, 
ako je počet hlasov, ktoré máte (a MiniFreak musí "ukradnúť" jeden z hlasov predchádzajúcej noty), sa 
môže zdať, že retriggering nie je dôležitý. Režim Retrig je však životne dôležitý v režimoch Monophonic, 
Paraphonic a Unison voicing, pretože má silný vplyv na to, čo zvuk robí, keď hráte. 

     9.2.5. Voľby kriviek 

Niekedy je vhodné zmeniť krivku samotnej obálkovej fázy, aby ste obálke dodali iný "pocit" - možno viac 
alebo menej úderný a bezprostredný. Posledné tri funkcie v ponuke Sound Edit > Envelope poskytujú 
možnosť mierne odlišného tvaru krivky: 

• Attack Curve: Vyberá Default (predvolenú) alebo Quick (rýchlu) 
• Decay Curve: Vyberá Default alebo Percussive (perkusívnu) 
• Release Curve: Vyberá Default alebo Percussive 

 9.3. Polyfónia a hlasové režimy 

Pravdepodobne ste si všimli, že sme vynechali jeden ovládací prvok Envelope: tlačidlo Mode, ktorým sa 
vyberá jeden zo štyroch rôznych hlasových režimov a aktuálna voľba sa signalizuje bielou LED diódou. 

Režim voicing ovláda, ako prehrávanie nôt ovplyvňuje to, čo MiniFreak robí. To môže mať obrovský 
vplyv na to, ako daný preset hudobne reaguje na to, čo hráte. 

• Mono: V jednom okamihu hrá iba jeden hlas, pričom sa odreže obálka predchádzajúcej noty. 
• Poly: Jeden hlas hrá pre každú zahranú notu, čo umožňuje prehrávanie konvenčných nôt a akordov. 
• Para: aktivuje režim Paraphonic. Vysvetlenie tohto režimu nájdete nižšie. 
• Uni: Unison: režim, v ktorom jedna nota môže spustiť viacero hlasov. To môže jednoducho vytvárať 

obrovské zvuky! 
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     9.3.1. Parametre Unison 

Menu Sound Edit > Voice obsahuje parametre na určenie spôsobu, akým bude pre váš preset fungovať 
funkcia Unison: 

• Uni Spread: umožňuje zvoliť veľkosť rozladenia medzi hlasmi, od takmer naladeného 1/1000 poltónu 
až po celú oktávu. 

• Unison Count: vyberá, koľko hlasov MiniFreaku bude hrať pri stlačení jedného klávesu, od dvoch až 
po celých šesť. 

• Unison Mode: určuje, či sa Unison používa v monofonickom (môžete hrať legato na klávesoch), 
polyfonickom (podobne ako Poly/Unison na PolyBrute) alebo parafonickom režime (nová nota spustí 
N hlasov unisona. Keď už nie je viac k dispozícii, ukradne predchádzajúce) pre tento Preset; podľa 
toho, ktorý vyberiete, bude jeho LED dióda pri výbere Uni tlmene svietiť. 

• Legato Mono sa vzťahuje na režimy Mono a Unison Mono; nastavuje, či sa obálka Envelope pri hraní 
legato znova spustí alebo nie. 

     9.3.2. Parafónia 

Podobne ako MicroFreak od Arturie, aj MiniFreak má režim Paraphonic voicing, ktorý umožňuje rozšíriť 
počet hlasov MiniFreaku zo šiestich na dvanásť. Na rozdiel od ostatných režimov voicingu režim 
Paraphonic v skutočnosti mení štruktúru hlasov MiniFreaku, čím vytvára niektoré nové možnosti a 
zároveň obmedzuje iné. 

O čo teda ide? 

      9.3.2.1. Parafonická štruktúra hlasov 

Keď na MiniFreaku vyberiete režim Paraphonic voicing, vykonajú sa nasledujúce zmeny: 

• Osc 2 je deaktivovaný. LED diódy Oscillator Select sú rozsvietené a tlačidlo je deaktivované. 
• Namiesto šiestich hlasov polyfónie má teraz MiniFreak dvanásť. 
• Dvanásť hlasov je usporiadaných do dvojíc hlasov. Keď zahráte viac nôt, bude hrať jeden hlas v 

každej dvojici. Keď sa dostanete k hraniu siedmich a viac nôt, pridajú sa aj ostatné hlasy v každej 
dvojici. 

• Každý hlas má vlastné ovládanie amplitúdy: Voice Envelope, ktoré sa nastavuje pomocou ovládačov 
Envelope ADSR. Práve tieto obálky sa používajú ako zdroje v modulačnej matici. 

• Okrem toho má každá dvojica hlasov spoločnú obálku Master Envelope. Je to AHR (ak by vás 
zaujímalo, prečo sme na začiatku vysvetlili obálky AHR!), ktorá zostáva otvorená, kým sa hrá niektorý 
z hlasov v páre. 

Konečným výsledkom je dvanásťhlasý syntetizátor s určitými obmedzeniami artikulácie, ktorý ponúka 
zaujímavú alternatívu k bežnému druhu polyfónie. Celkom fajn, čo poviete? 

 9.4. Obálka Cycling Envelope 

Druhá obálka na MiniFreaku je Cycling Envelope. Môže fungovať ako tradičná obálka, ale má aj 
schopnosť pracovať spôsobmi, ktoré z nej robia svojím spôsobom druh LFO. 
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     9.4.1. Fázy a tvary 

Tri knoby Cycling Envelope sú Rise, Fall a Hold/Sustain, a nastavujú časy nábehu a spádu, a buď čas 
Hold, alebo úroveň Sustain v závislosti od režimu (pozri nižšie). 

Otáčaním knobov Rise alebo Fall so Shiftom sa nastavuje Shape (tvar) týchto fáz. Pri hodnote 50 je 
fáza lineárna; pri nižších číslach sa fáza zakrivuje tak, že má pomalší začiatok a rýchlejší koniec 
(exponenciálna), a pri vyšších číslach má krivka rýchlejší začiatok a pomalší koniec (logaritmická). 

     9.4.2. Režimy a retriggering 

Tlačidlo Mode (Režim) určuje spôsob fungovania cyklickej obálky v rámci daného presetu. Tri režimy sú 
Env, Run a Loop, a aktívny režim je indikovaný bielou LED diódou. 

V režime Env funguje Cycling Envelope ako obálka ADSD. Ovládač Rise nastavuje čas attack, ovládač 
Fall nastavuje časy decay a release na rovnakú hodnotu, a ovládač Hold/Sustain nastavuje úroveň 
sustainu. 

V režimoch Run a Loop je Cycling Envelope trojfázová obálka s časmi Rise, Fall a Hold. Na konci 
každého cyklu obálky sa sama spúšťa... ale v menu Sound Edit > Cycling Env > Stage Order môžete 
vybrať, v ktorej fáze to bude! 

V poradí RHF sa obálka znova spustí na konci Fall a stupeň Hold je maximálny. V režime RFH alebo HRF 
sa obálka znova spustí na konci Hold alebo Fall, ale stupeň Hold je na hodnote 0. Táto voľba znamená, 
že namiesto série konvenčných tvarov RHF vytvára Cycling Envelope sériu skokov Rise/Fall oddelených 
časom Hold... ako automatická obálka AR. 

V režime Run je Cycling Envelope monofonická, ovplyvňuje všetky hlasy súčasne. Vždy bude vo fáze 
pre každý hlas, čo je veľmi užitočná možnosť. Za normálnych okolností má bežať voľne a nikdy sa 
nemá opätovne spúšťať. Jediný spôsob, ako ju prinútiť k opätovnému spusteniu, je poslať MiniFreaku 
MIDI [kap. 15] príkaz Start. 

V režime Loop sa Cycling Envelope znova spustí na konci každého cyklu, ale opätovné spustenie je 
polyfonické a dá sa určiť rôznymi spôsobmi, ktoré sa nastavujú cez Sound Edit > Cycling Env > Retrig 
Src: 

• Poly Kbd: Keď zahráte kláves, spustí sa Cycling Envelope daného hlasu. Stane sa tak pre každý hraný 
hlas, nezávisle od toho, čo robia všetky ostatné hlasy. 

• Mono Kbd: Cycling Envelope sa spustí pre všetky hlasy naraz, kedykoľvek sa zahrá akýkoľvek kláves. 
• Legato Kb: Cyklická obálka sa spúšťa pre prvý zahraný tón. Nebude sa znova spúšťať pre žiadne noty 

hrané v čase, keď je prvá nota stále podržaná. Keď sú všetky klávesy uvoľnené, ďalšia nota znova 
spustí cyklickú obálku. 

• LFO 1 or LFO 2: Cycling Envelope sa znova spustí, keď sa znova spustí vybraný LFO. 

V neposlednom rade funkcia Sound Edit > Cycling Env > Tempo Sync nastavuje Cycling Envelope tak, 
aby v prípade potreby sledovala tempo MiniFreaku. 
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Ak sa nad tým zamyslíte, LFO a obálky sa konštrukčne až tak nelíšia. Hlavný rozdiel je v tom, že 
LFO sa opakujú stále dokola a obálky nie. Čo sa však stane, ak je LFO nastavený tak, aby sa pri 
každom stlačení klávesu prehral len raz [ods. 8.1.3.], alebo ak je možné obálku nastaviť tak, aby 
sa opakovala v slučke? Hranice sa rozostria... a my máme radi rozostrené hranice, nechávajú 
veľa priestoru na kreatívne skúmanie!



 
Pri navrhovaní MiniFreaku sme dôkladne zvážili, ktoré ovládacie prvky sú dôležitejšie pre ľahký prístup 
a ktoré možno odložiť len na príležitostné použitie. Keďže priestor na knoby a tlačidlá je obmedzený, 
bolo potrebné navrhnúť MiniFreak tak, aby ponúkal prevažnú väčšinu svojich bežných funkcií 
spôsobom, ktorý je ľahko dostupný a použiteľný. 

Pre funkcie, ktoré sú stále dôležité, ale nevyžadujú okamžité ovládanie, slúži tlačidlo Sound Edit ako 
prístupový bod k ponukám pokrývajúcim väčšinu častí MiniFreaku, ktoré si vyžadujú trocha viac 
pozornosti. 

 10.1. Štruktúra menu a ovládače 

Kliknutím na tlačidlo Sound Edit sa otvorí najvyššia úroveň série menu a podmenu. Základná navigácia 
je pre všetky rovnaká a vyžaduje len enkodér Preset/Edit/Filters vedľa displeja. 

 10.2. Menu Sound Edit 

V celej príručke sa na funkcie v menu Sound Edit odkazuje šípkami, ktoré ukazujú, kde sa nachádzajú: 

Napríklad Sound Edit > FX > Delay Routing 

Prvou položkou v Sound Edit je Preset Volume (hlasitosť presetu). Toto nie je menu; je to len praktické 
miesto na uloženie posunu hlasitosti pre aktuálny preset, aby ste ho rýchlo zosúladili s ostatnými 
presetmi. Posun sa pohybuje v rozmedzí od -12 dB do +6 dB. 

Zvyšné položky sú menu Sound Edit: 

• Pitch 
• FX 
• Envelope 
• Voice 
• Cycling Envelope 
• LFO 
• Keyboard 
• Seq 
• Scale Config 
• Preset 

Teraz uvedieme zoznam parametrov v jednotlivých menu s krátkym popisom a odkazom na príslušnú 
časť tohto manuálu, kde nájdete ďalšie podrobnosti. 
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 10. EDITÁCIA ZVUKU

Tlačidlo Sound Edit slúži aj na zrušenie operácie Save (Uložiť), ako aj na ukončenie editácie 
Shaper, Macro alebo Mod Seq.



     10.2.1. Sound Edit > Pitch 

• Osc1 a Osc2 Mod Quant: vyberá stupnicu pre funkciu Mod Quantize [ods. 4.1.1.] digitálnych oscilátorov, 
pričom pre každý oscilátor je nastavená samostatne. 

• Glide Mode: určuje, ako sa bude správať Glide [ods. 11.4.] pre tento preset. 
• Vibrato Depth a Vib Rate: nastavuje hĺbku a rýchlosť LFO Vibrato [ods. 8.3.]. 
• Skratka: Sound Edit + Osc Select 

     10.2.2. Sound Edit > FX 

• Delay Routing a Reverb Routing: nastavuje efekty Delay a Reverb tak, aby fungovali pomocou 
smerovaní Insert alebo Send [ods. 6.1.1.]. 

• Skratka: Sound Edit + FX Select 

     10.2.3. Sound Edit > Envelope 

• Velo > VCA 
• Velo > VCF 
• Velo > Env 
• Velo > Time 
• Retrig Mode 
• Attack Curve 
• Decay Curve 
• Release Curve 

Tento súbor funkcií je hlbší, ako je bežné v iných častiach MiniFreaku, a vyžaduje si podrobné 
vysvetlenie. Všetky potrebné informácie nájdete v kapitole 9. Obálky. 

• Skratka: Sound Edit + Env Mode 

     10.2.4. Sound Edit > Voice 

• Legato Mono: určuje opätovné spustenie monofonického hlasu v závislosti od hry legato. 
• Uni Spread, Unison Count, Unison Mode: určuje, ako bude MiniFreak aplikovať Unison [ods. 9.3.1.]. 
• Poly Allocation a Poly Steal Mode: určujú, ako sa bude šesť hlasov MiniFreaku prideľovať počas 

polyfonickej hry [ods. 9.3.]. 
• Osc Free Run: zapína alebo vypína režim voľného behu pre digitálne oscilátory. 
• Skratka: Sound Edit + Env Mode 

     10.2.5. Sound Edit > Cycling Envelope 

• Retrig Src: určuje, ako bude cyklistická obálka opätovne spustená. 
• Stage Order: určuje poradie a bod opätovného spustenia pre fázy Rise, Fall a Hold cyklickej obálky. 
• Tempo Sync: zapína a vypína synchronizáciu pre Cycling Envelope. 

Všetky tieto funkcie sú podrobne opísané v kapitole Cycling Envelope Režimy a retriggering [ods. 9.4.2.]. 

• Skratka: Sound Edit + Cycling Env Mode 
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     10.2.6. Sound Edit > LFO 

• LFO 1 a LFO 2 Retrig: určuje spúšťanie LFO [ods. 8.1.3.] pre LFO, so samostatným nastavením pre 
každý z nich. 

• LFO 1 a LFO 2 Sync Filter: umožňuje filtrovať zoznam dostupných delení LFO rýchlostí a synchro-
nizácie [ods. 8.1.2.] pre jednoduchší výber. 

• Skratka: Sound Edit + LFO Select 

     10.2.7. Sound Edit > Keyboard 

• Matrix Scr VeloAT: vyberá medzi velocity a aftertouch [ods. 11.2.1.] alebo kombináciou oboch, ktoré sa 
používajú v modulačnej matici. 

• Kbd Src: určuje, akým spôsobom sa budú noty klaviatúry [ods. 11.1.] používať ako modulačné 
informácie v modulačnej matici 

• Bend Range: nastavuje rozsah správ pitch bend (ohýbanie výšky tónu) z MIDI [ods. 15.2.] alebo z 
dotykových pásikov [ods. 11.7.] v poltónoch. 

• Skratka: Sound Edit + Pitch/Mod wheel pásik 

     10.2.8. Sound Edit > Seq 

• Smooth Mod 1/2/3/4: vypne vyhladzovanie pre každý z modulácií sekvencera [ods. 13.4.]. 
• -1 semi-tone, +1 semi-tone: kliknutím transponujete sekvenciu nahor alebo nadol o poltón. 

     10.2.9. Sound Edit > Scale Config 

• Scale: vyberie požadovanú kvantizáciu stupnice pre klaviatúru. 
• Root: určuje koreňovú notu stupnice. 
• Skratka: Shift + Chord 

     10.2.10. Sound Edit > Preset 

• View Snapshots: zobrazí zoznam snímok predchádzajúcich úprav, ktoré môžete načítať a obnoviť tak 
chyby, ktoré by ste inak nemohli opraviť. 

• Details: zobrazuje typ, meno zvukového dizajnéra (vaše, ak ste ho vytvorili na svojom MiniFreaku) a 
číslo revízie presetu. 
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Najviditeľnejším rozdielom medzi MiniFreakom a jeho súrodencom MicroFreakom je klaviatúra. 
Zatiaľčo má MicroFreak kapacitnú dotykovú klaviatúru s 25 notami, je MiniFreak vybavený tradičnou 
slim klaviatúrou s 37 notami. Vďaka tomu je MiniFreak pre hráčov so znalosťou hry na klaviatúru 
okamžite pohodlný a známy, a v kombinácii s dvomi dotykovými prúžkami pre ľavú ruku poskytuje 
skvelý zážitok z hry. 

 11.1. Noty klaviatúry 

Najzákladnejšou informáciou, ktorú vysiela klaviatúra, je nota ktorú hráte. Verte alebo nie, ale aj tento 
jednoduchý údaj môže MiniFreak využiť rôznymi spôsobmi. 

Výška hranej noty je bežným zdrojom modulácie pre rôzne parametre syntetizátora. Ak napríklad 
cutoff filtra lineárne sleduje klaviatúru, samočinne oscilujúca rezonancia môže hrať v súlade s 
melódiou. (Viac informácií nájdete v kapitole Analógový filter [kap. 5].) 

MiniFreak však môže ísť ešte ďalej. V menu Sound Edit > Keyboard [ods. 10.2.7.] sa nachádza parameter 
s názvom Kbd Src, ktorý poskytuje výber z niekoľkých rôznych modulácií výstupu na základe pozície 
klaviatúry vzhľadom na stred, ktorým je C3. 

• Linear: modulačný signál, ktorý je pri hraní na klaviatúre odstupňovaný. 
• S Curve: mierne zakrivená modulačná odozva, podobne ako Linear, ale citlivejšia na zmeny v strede 

klaviatúry a menej citlivá na vysokých a nízkych extrémoch. 
• Random: náhodná hodnota odosielaná pri každom stlačení klávesu. 
• Voices: špecifická hodnota, ktorá sa určuje podľa toho, ktorý z hlasov MiniFreaku sa práve prehráva. 
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 11. FUNKCIE KLAVIATÚRY



 11.2. Velocity a Aftertouch 

Klaviatúra MiniFreaku sníma velocity (ako rýchlo udierate na klávesy) a aftertouch (ako silno stlačíte 
kláves po jeho zahraní). Klaviatúra vysiela monofonické správy aftertouch, pri ktorých sú všetky 
znejúce hlasy modulované rovnakou hodnotou. 

Menu Utility > Controls [ods. 14.2.4.] obsahuje niekoľko parametrov, ktoré riadia vzťah rýchlosti a tlakovej 
odozvy klaviatúry k hudobnému prejavu: 

• Velocity Curve: určuje, ako klaviatúra reaguje na ľahšie a ťažšie hranie: 

◦ Linear je predvolená; poskytuje rovnomernú odozvu na dynamiku hry od ľahkej po ťažkú. 
◦ Log (logaritmická) poskytuje ľahší dotyk; môžete hrať veľmi ľahko a stále získať hlasnejšie 

tóny, ale jemné hranie môže znieť nerovnomerne, pretože malé rozdiely môžu priniesť veľké 
zmeny. 

◦ Expo (exponenciálna) poskytuje ťažší dotyk; ťažšie hranie skutočne hlasných tónov je vaším 
kompromisom za rovnomernejšiu rýchlostnú odozvu pri jemnom hraní. 

• Aftertouch Curve ponúka rovnaké možnosti voľby toho, aký tlak je potrebný na odoslanie vyšších 
hodnôt aftertouch. 

Okrem toho sú v menu Utility k dispozícii ďalšie dve nastavenia aftertouch: 

• AT Start Sens: nastavuje, aký veľký tlak je potrebný na to, aby klaviatúra vôbec vyslala nejaký 
aftertouch. Možno ju nastaviť na nízku, strednú alebo vysokú citlivosť. 

• AT End Sens: nastavuje, aký tlak je potrebný, aby klaviatúra odoslala maximálne údaje o tlaku. Taktiež 
ju možno nastaviť na Low (Nízka), Mid (Stredná) alebo High (Vysoká). 

Obľúbený "pocit" pre aftertouch má každý iný. Nebuďte prekvapení, ak sa budete s týmito nastave-
niami často hrať a hľadať dokonalý pocit pre váš štýl hry. 
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Pri prijímaní externého MIDI je zvukový engine MiniFreaku kompatibilný s MIDI správami 
polyfonického aftertouch, kde sa modulácia aftertouch aplikuje v rôznych množstvách na každú 
notu zvlášť. Dotyková klaviatúra MicroFreaku môže vďaka svojej jedinečnej konštrukcii vytvárať 
polyfonické aftertouch dáta.



     11.2.1. Velocity a aftertouch v modulačnej matici 

Modulačná matica [ods. 2.1.1.] má riadok pre modulačný zdroj velocity a aftertouch označený ako Velo/
AT. Môžete si vybrať, ktorý z nich chcete ako zdroj modulácie pre daný preset, alebo môžete použiť oba 
naraz. 

V menu Sound Edit > Keyboard [ods. 10.2.7.] vám parameter Matrix Src VeloAT umožňuje vybrať, či sa 
ako zdroj modulácie v matici použije Velocity, Aftertouch alebo oboje. 

 11.3. Polyfónia 

Menu Sound Edit > Keyboard obsahuje aj nastavenia spôsobu, akým sa pri hraní na klaviatúre spúšťajú 
hlasy MiniFreaku. Artikulácia presetu bude závisieť od toho, ako sa hlasy prerozdelia pri hraní nôt. 

• Poly Allocation definuje, ako MiniFreak hľadá, ktoré hlasy má hrať ďalej. Na výber sú tieto možnosti: 

◦ Cycle: MiniFreak vezme ďalší dostupný hlas bez ohľadu na to, čo bolo hrané predtým. 
◦ Reassign: Ak opakovane hráte notu, preruší predchádzajúci hlas a prehráva ho znova, 

namiesto toho, aby vybral nový hlas. (Spomeňte si na klavír a na to, čo sa stane s notou, ak 
ju opakovane hráte.) 

◦ Reset: Pri každom novom stlačení klávesu MiniFreak zahrá notu jedna na hlase jedna, notu 
dva na hlase dva atď. 

• A čo sa stane, keď vám dôjdu hlasy? To určuje nastavenie Poly Steal Mode: 

◦ Oldest ukradne najstarší hlas. 
◦ Lowest Velo ukradne hlas, ktorý bol zahraný najnižšou dynamikou 
   (keďže je menej pravdepodobné, že si všimnete stratu jemnejších tónov). 

◦ None: žiadne nové noty nezaznejú, kým sa neuvoľní jedna z aktuálne znejúcich. 
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Both (obe) umožňuje definovať pri stlačení klávesu počiatočnú hodnotu modulácie velocity 
(rýchlosti úderu), potom môžete použiť aftertouch na moduláciu medzi rýchlosťou úderu a 
maximálnou hodnotou.

Dôležité: Nikdy nekradneme najnižšiu notu, bez ohľadu na zvolený režim. To vám umožní 
pokračovať v hraní basových tónov a zároveň hrať tóny vyššieho registra pravou rukou.



 11.4. Glide 

Glide, nazývaný aj portamento, je postupný posun výšky tónu z jedného tónu na druhý. Inými slovami, 
ak zahráte tón C a potom tón E nad ním, výška tónu bude stúpať z tónu C na tón E pomaly, a nie 
okamžite. To, ako rýchlo sa výška tónu zmení, sa nastavuje pomocou knobu Glide. 

Glide sa dá použiť mnohými expresívnymi spôsobmi a funkcia MiniFreaku Glide má niekoľko možností, 
ktoré môžete nastaviť tak, aby ste čo najlepšie využili akýkoľvek konkrétny preset. 

V menu Sound Edit > Pitch sa nachádza parameter s názvom Glide Mode. Ponúka tri rôzne typy 
správania Glide, z ktorých každý je k dispozícii s ovládaním Legato a bez neho. 

• Time / Time Legato: knob Glide nastavuje čas kĺzania. Nezáleží na tom, ako blízko alebo ďaleko od 
seba sú dve noty, kĺzanie medzi nimi bude vždy trvať rovnako dlho. 

• Rate / Rate Legato: knob Glide nastavuje rýchlosť kĺzania. Glide o štyri poltóny bude trvať dvakrát 
dlhšie ako napríklad glide o dva poltóny. 

• Sync / Sync Legato: rovnaký ako režim Time, ale čas kĺzania je kvantizovaný na čiastkové delenie 
Tempa. 

V každom z týchto režimov Legato znamená, že úplné uvoľnenie noty a následné zahranie ďalšej noty 
nebude kĺzať, ale noty hrané legato budú kĺzať. 

 11.5. Konfigurácia stupnice 

Niekedy sa môže hodiť, aby ste sa uistili, že nemôžete zahrať nesprávnu notu. MiniFreak možno 
nastaviť tak, aby hral len noty v určitej tónine a stupnici bez ohľadu na to, na ktoré tóny hráte. (Klávesy 
mimo stupnice zahrajú najbližší správny tón.) 

Toto sa vykonáva v menu  Sound Edit > Scale config alebo tlačidlom Shift+Chord/Scales: 

• Scale vyberie stupnicu, na ktorú chcete obmedziť klávesy. 
• Root umožňuje vybrať tóninu od C až po B v poltónoch. 

     11.5.1. Továrenské a užívateľské stupnice 

Na výber sú tieto prednastavené stupnice: Major (durová), Minor (molová), Dorian (dórska), Mixolydian 
(mixolydická), Blues (bluesová) a Pentatonic (pentatonická). 

Okrem toho je k dispozícii možnosť Off (vypnuté), voľba Global (ktorá využíva Global Scale a Global 
Root v menu Utility > Global Scale) a voľba User (užívateľská). 
 

Nastavenie užívateľskej stupnice 
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Keď vyberiete možnosť User, displej vás vyzve, aby ste zahrali kláves. Keď tak urobíte, na displeji sa 
zobrazí oktáva klaviatúry. Stláčaním klávesov zapnete (biele) alebo vypnete (čierne) noty. Týmto 
spôsobom môžete zostaviť ľubovoľnú stupnicu, od variácií, ako je harmonická a melodická molová, až 
po exotické stupnice z world music. 

Nastavenie užívateľskej stupnice 

Užívateľská stupnica nedovoľuje stupnice s menej ako jednou notou. Ak je vybraná len jedna nota, nie 
je možné ju upravovať, ak to chcete urobiť, najprv pridajte nové noty. 

 11.6. Režim akordov 

MiniFreak ponúka režim Chord, ktorý umožňuje hrať viacero tónov stlačením jedného klávesu. 

• Do tohto režimu vstúpite stlačením tlačidla Chord/Scale, ktoré sa následne rozsvieti na bielo. 
• Ak chcete zmeniť uložený akord, podržte tlačidlo Chord a stlačte požadovaný interval na klávesoch. 

Po nastavení sa tento akord uloží spolu s presetom. 

• Ak chcete režim Chord ukončiť, jednoducho znova stlačte tlačidlo Chord. 

Poznámky: 

• V režime Mono je stále možné používať režim Chord. 
• V režime Unison bude každá nota akordu rozladená o hodnotu nastavenú v unison spread. 

 11.7. Dotykové pásiky 

Klaviatúru dopĺňa dôležitá dvojica praktických ovládacích prvkov: dotykové pásiky. Ide o kapacitné 
pásiky, ktorým možno priradiť viacero spôsobov použitia. 

Každý dotykový pásik má svoj vlastný "rebrík" farebných LED diód, ktoré zobrazujú aktuálne nastavenie 
pásika a režim prevádzky. 

Nad dotykovými pásikmi nájdete sadu troch plôšok, ktoré nastavujú aktuálny režim ich prevádzky. 
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Pri každom opätovnom vstupe na displej používateľskej stupnice User Scale sa zobrazia vaše 
aktuálne nastavenia, ktoré môžete ďalej upravovať.



     11.7.1. Keyboard Bend/Wheel (Vibrato) 

Ide o klasické nastavenie ohýbača a modulácie. Pásik Bend zobrazuje posun pomocou bielych LED diód 
a po uvoľnení sa vráti na stred; pásik Wheel má rebrík bielych LED diód, ktoré zobrazujú polohu, ktorá 
sa po uvoľnení nevráti na 0. 

Dotykom so Shift na plôšku Keyboard Bend/Wheel sa vyberie alebo zruší režim Vibrato. Je to 
indikované tým, že horná LED dióda Wheel je modrá, a nie biela. Viac informácií o tomto špeciálnom 
LFO a jeho nastavení nájdete v časti Vibrato [ods. 8.3.]. (Pásik Bend funguje rovnako ako predtým.) 

Mimochodom, v menu Sound Edit > Keyboard sa nachádza parameter Bend Range (rozsah ohybu), 
ktorý možno nastaviť v rozmedzí od 1 do 12 poltónov. 

     11.7.2. Macros M1/M2 (Assign) 

Stlačením druhej plôšky sa dotykové prúžky zmenia na dvojicu unipolárnych Makro ovládačov. LED 
dióda plôšky sa rozsvieti na modro, rovnako ako LED rebríky pre oba dotykové prúžky. Stlačením 
plôšky so Shift sa aktivuje režim priradenia makier Macro Assign. 

Tieto výkonné multifunkčné ovládače ponúkajú obrovské množstvo kreatívnych možností, a o ich vytvá-
raní a používaní sa dozviete v kapitole 12. Makrá. 

     11.7.3. Seq/Arp Gate/Spice (Dice) 

Tretia plôška mení dotykové prúžky na praktické ovládače pre arpegiátor a sekvencer [kap. 13]. Ľavý 
prúžok ovláda dĺžku Gate pre kroky v arpegiu alebo sekvencii, a pravý prúžok ovláda množstvo Spice 
[ods. 13.1.8.] aplikovaného na prehrávanie. 

Dotykom na plôšku so Shift sa hádže kocka Dice [ods. 13.1.8.]. 
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Pri všetkých skvelých veciach, ktoré MiniFreak dokáže v reálnom čase, si možno budete želať, aby ste 
mali na hranie a ovládanie viac ako dve ruky. Nebolo by skvelé môcť súčasne zvýšiť Cutoff, znížiť 
Resonance, zmeniť o malý kúsok Envelope attack, pootočiť knob Timbre, a to všetko jedným pohybom? 

Samozrejme, že áno... a práve preto MiniFreak ponúka makrá. 

 12.1. Základy makier 

Každý preset môže uložiť dve makrá, Makro 1 (M1) a Makro 2 (M2). Po nastavení makra pomocou 
režimu priradenia makra Macro Assign (pozri nižšie) je jeho používanie rovnako jednoduché ako hranie 
s dotykovými pásikmi [ods. 11.7.]. 

Každé Makro môže obsahovať až štyri cieľové parametre. Každá zo zmien funguje nasledovne: 

• Keď je Makro na hodnote 0, parameter je na svojom uloženom nastavení v presete. 
• Keď je Makro na hodnote 100, parameter je posunutý o určitú hodnotu oproti uloženej hodnote. 

Tieto posuny fungujú podobne ako posuny v modulačnej matici [ods. 2.1.1.], ale sú od nich oddelené. 
Inými slovami, Makro má efekt, ktorý ste mu nastavili, aj keď v matici nie je vôbec nič prepojené. 

 12.2. Používanie makier 

Ak chcete používať makrá počas hrania presetu, stačí sa dotknúť plôšky Macros M1/M2 nad 
dotykovými pásikmi. LED dióda plôšky sa rozsvieti na modro, a LED rebríky vedľa dotykových pásikov 
sa tiež rozsvietia na modro. 

Keď to urobíte, pohybom ľavého dotykového pásika sa bude posúvať Makro 1 z minima na maximum, 
a pohybom pravého dotykového pásika sa udeje to isté pre Makro 2. Jednoduché a zábavné! 
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 12.3. Priradenie makier 

Ak chcete nastaviť makro, dotknite sa so Shiftom plôšky Macros M1/M2. Jeho LED dióda bude pulzovať 
na bielo, rovnako ako LED rebrík pre dotykový pásik Bend. To znamená, že pracujete s Makrom 1. Ak 
chcete nastaviť Makro 2, stačí sa dotknúť dotykového pásika Wheel, aby jeho LED rebríček pulzoval na 
bielo. Na displeji sa zobrazí informácia, ktoré makro upravujete, a tlačidlo Sound Edit bude svietiť 
tlmene bielo. 

Displej vás vyzve, aby ste vybrali ovládací prvok a zmenili ho. Stačí chytiť príslušný knob alebo enkodér 
a pootočiť ho; okamžite sa priradí k jednému zo štyroch modulačných slotov v makre. 
 

Zobrazenie priradenia makier pre výber modulačných slotov. 
Aktuálny slot je v rámčeku. 

Teraz nastavte množstvo modulácie, ktoré má makro pridať. Môžete buď kliknúť na ovládač Preset/Edit, 
čím prejdete z názvu aktuálnej modulácie na jej množstvo, a upraviť ho týmto spôsobom, alebo 
jednoducho použiť knob alebo enkodér na prednom paneli, ktorý ovláda daný parameter. 
 

Zobrazenie priradenia makier pre 
nastavenie množstva modulácie. 

Množstvo modulácie možno nastaviť od 0 do -100 alebo +100. Nezabudnite, že ide o posun uloženej 
hodnoty parametra. 
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Pri práci s makrami je dobré občas zastaviť ich úpravu, znížiť ich hodnotu na 0 a potom preset 
uložiť. Takto si môžete byť istí, že preset bude vždy vyvolaný tak, ako potrebujete, a vždy budete 
mať "bezpečné miesto", kam sa môžete vrátiť, ak sa vám makrá vymknú z rúk. Prípadne ak 
chcete otestovať nové parametre, ale bojíte sa, že preset porušíte. Použite makrá ako náhľad, 
aby ste videli, ako by to mohlo ovplyvniť zvuk. Nastavením makra späť na hodnotu 0 sa vrátite k 
pôvodnému zvuku bez toho, aby ste porušili preset.



Stránka priradenia makier Macro Assign nezaznamenáva stlačenia tlačidiel, takže si môžete vybrať, s 
ktorým Osc, LFO, efektom atď. chcete pracovať. Nebude zaznamenávať pohyby enkodérov, ktorými sa 
posúvajú výbery, napríklad FX Type/Sub. Aj napriek tomu je dobré uistiť sa, ktorý ovládací prvok chcete 
pridať do makra a koľko, skôr ako vstúpite do režimu priradenia makra a nastavíte ho. V podstate si tak 
precvičíte, čo bude daná modulácia robiť, skôr než ju pridáte do makra. (Cvičenie robí majstra!) 

Ak chcete pridať druhú moduláciu, jednoducho uchopte druhý ovládací prvok. Zobrazenie priradenia 
makra Macro Assign ho automaticky pridá. Kliknutím na enkodér Preset/Edit môžete preskakovať 
medzi zdrojom a množstvom, a jeho otáčaním nastavovať množstvo modulácie alebo prechádzať 
medzi modulačnými slotmi. 

     12.3.1. Pridanie modulácie bez knobu k makru 

Niektoré účinné modulácie nemajú ovládanie na prednom paneli. Napriek tomu ich môžete pridať do 
makra! V režime priradenia makra prejdite na prázdny slot a potom kliknite na enkodér Preset/ Edit. 
Zobrazí sa menu Custom Assign (vlastné priradenie), v ktorom môžete vybrať rôzne ďalšie modulačné 
ciele. (Je to ten istý zoznam, ktorý sa zobrazí pri priradení modulácie v matici [ods. 7.5.].) 

     12.3.2. Odstránenie modulačného slotu makra 

Ak sa vám určitá modulácia nepáči a chcete ju úplne odstrániť, prejdite na ňu a potom držte dlho 
stlačený enkodér Preset/Edit. Slot sa vymaže. 

     12.3.3. Uloženie editácie makra 

Režim priradenia makier nemá špeciálnu funkciu Uložiť. Môžete ho jednoducho ukončiť opätovným 
dotykom na plôšku Macros M1/M2 alebo stlačením tlačidla Sound Edit, a všetky vaše zmeny sa 
automaticky uložia. 
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 13.1. Všeobecné vlastnosti 

MiniFreak poskytuje režim sekvencera aj režim arpegiátora, ktoré ponúkajú spoločné funkcie, pozrime 
sa na ne: 

     13.1.1. Transport 

Nájdete ich na ľavej strane medzi dotykovými plôškami nástroja. 

 

Tie ovládajú prehrávanie arpegiátora a sekvencera podľa interného tempa. 

     13.1.2. Tempo 

Enkodér Tempo umožňuje nastaviť interné tempo MiniFreaku, ak nie je k dispozícii externé časovanie. 

Rozsah podporovaných hodnôt je od 30 BPM do 240 BPM. 

MiniFreak ukladá tempo na základe každého presetu, takže vyvolanie pôvodného tempa sekvencera 
alebo arpegiátora je veľmi jednoduché! 

     13.1.3. Časové delenie 

Časové delenie prehrávania sekvencera alebo arpegiátora môžete nastaviť pomocou enkodéra Tempo/
Swing. Ak chcete aktivovať funkciu Time Division (časové delenie), kliknite na enkodér a nastavte 
požadovanú hodnotu. 

 

78 Užívateľský manuál Arturia - MiniFreak

 13. ARPEGIÁTOR A SEKVENCER

Pri použití externého zdroja časovania upozorňujeme, že tempo nie je možné upravovať.



Sú to tieto: 

• 1/2D  
• 1/2 
• 1/4D  
• 1/4 
• 1/8D  
• 1/4T 
• 1/8 
• 1/16D 
• 1/8T 
• 1/16 
• 1/32D 
• 1/16T 
• 1/32 
• 1/32T 

     13.1.4. Swing 

MiniFreak poskytuje aj funkciu Swing v režimoch arpegiátora aj sekvencera, ktorú môžete nastaviť 
pomocou Shift + Tempo od 50 % (bez swingu) do 75 %. Toto ovplyvňuje iba prehrávanie, nemení 
umiestnenie pôvodných nôt. 

     13.1.5. Metronóm 

Ak chcete používať metronóm, môžete ho zapnúť v Utility > Sync > Metronome. Alebo ho aktivujete so 
Shift + kliknutím na enkodér Tempo. Na nastavenie úrovne metronómu použite menu Utility. 

     13.1.6. Hold 

Funkcia Hold vám umožňuje transpozíciu obsahu sekvencera alebo pokračovanie arpegiátora v 
prehrávaní aj po uvoľnení klávesov. Túto funkciu možno aktivovať buď tlačidlom Hold na paneli, alebo 
pomocou sustain pedála pripojeného k príslušnému pedálovému vstupu. 

V režime sekvencera: 

Hold v režime sekvencera funguje ako funkcia podržania transpozície, udrží sekvenciu transponovanú 
tak dlho, kým je Hold aktivovaný. 

V režime arpegiátora: 

• Uvoľnenie klávesu nevypne notu z držaných nôt. 
• Ak sú uvoľnené všetky klávesy, stlačenie novej noty znova spustí arpegiátor na tejto note alebo 

akorde. 
• Vypnutím funkcie Hold sa vymažú všetky noty. 
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Tip: Ak chcete rýchlo prechádzať medzi rovnakými časovými signatúrami, vyberte bodkovú (D), 
binárnu alebo triolovú (T) hodnotu, napríklad 1/2, a počas prechádzania hodnôt držte stlačený 
enkodér Tempo, čím sa zobrazia len delenia s rovnakou časovou signatúrou.



     13.1.7. Gate 

Parameter Gate riadi trvanie všetkých krokov. Rozsah je 1 % až 99 % nastavenia Time Div. 

     13.1.8. Spice a Dice 

Spice a Dice je už klasická funkcia MicroFreaku, menšieho brata MiniFreaku. Cieľom tejto funkcie je 
vygenerovať variáciu, ktorá sa aplikuje na arpegiátor a sekvencer, prechádzajúcu z "jednoduchého arp 
patternu so spustením na každom kroku s rovnakou dĺžkou gate" na "náhodnú sekvenciu, ktorá sa 
modifikuje pomocou Spice“. 

Spice je globálne množstvo, ktoré sa aplikuje na konci. 

Dice je ako hádzanie kociek na ovplyvňované parametre prehrávania. Generuje novú náhodnú 
sekvenciu vždy, keď je aktivovaná, to znamená, že sa aplikuje len na dáta prehrávania, takže nie je 
deštruktívna pre prehrávanú sekvenciu alebo arpegio. Sekvenciu alebo arp môžete postupne 
transformovať aplikovaním väčšieho alebo menšieho množstva Spice. 

Ovplyvňované parametre sú : 

• Dynamika (velocity) 
• Oktáva (+/- 1 oktáva) 
• Dĺžka gate 
• Zapnutie/vypnutie kroku 
• Čas poklesu a doznenia obálky (Decay a Release) 

Sekvencia Spice má rovnakú dĺžku ako prehrávaný patern. V režime Seq je to Seq Length, zatiaľ čo v 
režime Arp je to počet stlačených nôt v kombinácii s nastavením oktávy. 
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 13.2. Arpegiátor 

Arpegiátor rozkladá akordy na jednotlivé noty hrané za sebou. Na MiniFreaku sa koncept arpegiátora 
dočkal aj niekoľkých rozšírení a nástrojov na vystupovanie, ktoré umožňujú jednoduchú manipuláciu a 
variácie prehrávania a mutácií. 

Arpegiátor aktivujete stlačením tlačidla Arp. 

Tlačidlá arpegiátora a sekvencera. 

     13.2.1. Režimy arpegiátora 

Odtiaľ si môžete vybrať režim prehrávania arpegiátora od štandardného po pravdepodobnostný 
pomocou kapacitných tlačidiel 1 až 8, ktoré sú nasledovné: 

Tlačidlá režimov arpegiátora 

• Up: od najnižšej po najvyššiu notu 
• Down: od najvyššej po najnižšiu notu 
• UpDown: od najnižšej po najvyššiu a potom od najvyššej po najnižšiu notu 
• Random: rovnomerný náhodný výber 
• Order: od prvej po poslednú stlačenú notu 
• Walk: od prvej po poslednú, začína na 1. note, 25 % šanca, že zahrá predchádzajúcu alebo aktuálnu 

notu, 50 % šanca, že zahrá ďalšiu. 
• Poly: Prehráva všetky držané noty súčasne. Týmto spôsobom bude pulzovať akord. 
• Pattern: Noty, ktoré sú stlačené legato, sa použijú na generovanie X-stupňovej sekvencie nôt. 

◦ Sekvencia môže vyberať noty v rámci dostupných oktáv definovaných parametrom Octave. 
◦ Pri každom stlačení novej noty sa vygeneruje nové náhodné pole nôt. 
◦ Najnižšia nota, ktorú zahráte na klaviatúre, sa v sekvencii objaví dvakrát častejšie. Inými 

slovami, zvýrazní sa koreňová nota akordu. 
◦ Dĺžka Patternu sa definuje pomocou tlačidla Last Step a krokových tlačidiel. 
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     13.2.2. Rozsah oktáv 

MiniFreak umožňuje rozhodnúť o rozsahu aktuálne hraného arpegia v rozsahu jednej až štyroch oktáv 
pomocou tlačidiel Octave. 

Tlačidlá oktáv 

Ak držíte noty, ktoré presahujú oktávu, celkový rozsah arpegia môže byť oveľa väčší. 

     13.2.3. Modifikátory arpegia 

MiniFreak rozširuje bežnú koncepciu arpegiátora, a poskytuje organickejší a zábavnejší spôsob 
interakcie s obsahom arpegiátora pomocou sekcie modifikátorov, ktorú nájdete na pravej strane 
kapacitných dotykových tlačidiel arp módov, vrátane Repeat, Ratchets, Random Octave a Mutate. 
Pozrime sa na ne a ich špecifiká ďalej: 

Modifikátory arpegia 

• Repeat: Opakuje obsah arpegiátora prehrávaním každej noty dvakrát za sebou. 
• Ratchets: Zdvojnásobuje spúšťanie nôt počas stlačenia. 
• Rand Oct: Pridáva náhodné oktávové variácie. 

◦ 75 % šanca, že zahrá správnu oktávu. 
◦ 15 % šanca, že zahrá o 1 oktávu vyššie 
◦ 7 % na hranie o 1 oktávu nižšie 
◦ 3 % na zahratie o 2 oktávy vyššie 

    Všimnite si, že toto tlačidlo je zapínacie/vypínacie na rozdiel od ostatných, ktoré sú momentové. 
• Mutate: Postupne mení noty v patterne, pričom sa vyvíja od aktuálneho patternu. Každú notu je 

možné transformovať pomocou jednej z nasledujúcich transformácií: 
◦ 75 % šanca na zachovanie rovnakej noty 
◦ 5 % šanca, že zahrá o kvintu vyššie 
◦ 5 % kvinta nižšie 
◦ 5 % oktáva vyššie 
◦ 5 % oktáva nižšie 
◦ 3 % šanca na výmenu hneď s ďalšou notou 

◦ 2 % šanca na výmenu s druhou notou za danou notou 
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Všimnite si, že mutácie sú kumulatívne, takže po zmutovaní noty sa nasledujúca mutácia uplatní na 
zmutovanú verziu. Taktiež, ak chcete vynulovať mutáciu na note, musíte kláves uvoľniť a znova spustiť 
(a nevynuluje sa mutácia pre ostatné noty). 

     13.2.4. Kopírovanie arpegia do sekvencera 

Arpegiátor je zábavný a kreatívny spôsob, ako prísť s novými nápadmi na melódie, a MiniFreak vám 
umožňuje rozšíriť ich prenosom obsahu arpegiátora do sekvencera, aby ste si ich mohli ešte viac 
prispôsobiť podľa svojich predstáv, alebo ich vyvolať pri neskoršej príležitosti. 

Ak to chcete urobiť, dlhým stlačením tlačidla Record v režime Arp vymažte sekvenciu a nahraďte ju 
aktuálnym obsahom arpegiátora. Upozorňujeme, že na to, aby ste mohli túto funkciu použiť, musíte 
mať v režime Arp aktuálne prehrávané noty. 

 13.3. Sekvencer 

Taký výkonný polyfonický syntetizátor, akým je MiniFreak, by nebol skutočne kompletný bez rovnako 
schopného sekvencera, ktorý vám umožní integrovať Freak do živého prostredia, ako aj uľahčiť jeho 
prevádzku vo väčších zostavách. Sekvencer bežiaci na internom alebo externom časovaní ponúka 
mnoho možností, ako posunúť váš MiniFreak do nových teritórií. 

MiniFreak dokáže uložiť jednu sekvenciu na jeden preset, v ktorom je uložené aj tempo, časové delenie, 
swing, ako aj Gate a Spice. 

Aj v režime Stop je možné používať sekvencer, a tu je niekoľko vecí, ktoré si treba všimnúť: 

• Stlačením klávesu sa spustí sekvencer a transponuje sa na daný tón.  
• Tlačidlo Play bliká. 
• Stlačením iného klávesu sa transpozícia zmení.  
• Uvoľnením všetkých klávesov sa prehrávanie zastaví. 
• Ak stlačíte tlačidlo Play, kým bliká, rozsvieti sa napevno a môžete pustiť klávesy. 

Teraz sa pozrime na sekvencer v režime prehrávania. 

Ak chcete aktivovať sekvencer, stlačte tlačidlo Seq v sekcii režimov: 

Tlačidlá Arp a Seq 

Keď je sekvencer v režime prehrávania, použitím klávesovej skratky Shift + kláves sa pattern transpo-
nuje do daný kláves. Transpozícia sa však v rámci presetu neuloží. 
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     13.3.1. Nastavenie dĺžky sekvencie 

Sekvencie na MiniFreaku sú dlhé až 64 krokov. Ak chcete nastaviť dĺžku sekvencie, podržte tlačidlo Last 
Step (Posledný krok) a stlačte buď stránku, alebo konkrétny krok v rámci stránky, čím nastavíte presnú 
dĺžku sekvencie. Aktuálne zvolená stránka sekvencie bude svietiť červenou farbou, zatiaľ čo aktívne 
stránky v dĺžke sekvencie budú tlmené biele. Nakoniec aktuálne prehrávaná stránka bliká synchroni-
zovane s tempom. 

Teraz, keď sme videli, ako aktivovať a nastaviť dĺžku sekvencie, sa ponorme do rôznych režimov 
nahrávania na vytvorenie, vyplnenie, zmenu a následné uloženie sekvencie na MiniFreaku. 
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     13.3.2. Krokové nahrávanie 

Krokové nahrávanie umožňuje zadávať noty z vlastnej klaviatúry MiniFreaku, alebo z akejkoľvek 
externej klaviatúry do sekvencera po krokoch, čo je vhodné na presnejšiu kontrolu obsahu krokov a 
úpravu existujúcich patternov. 

Keď je zapnutý režim sekvencera a MiniFreak je v režime zastavenia, môžete vstúpiť do režimu 
krokového záznamu stlačením tlačidla záznamu (ako je znázornené nižšie). 

Displej krokového nahrávania 

Pri krokovom nahrávaní sa na displeji zobrazí: 

• index kroku 
• dĺžka sekvencie 
• stav kroku (On / Off - zapnutý / vypnutý) 
• noty v rámci kroku 
• dĺžka nôt (L) 
• dynamika nôt (V) 

Ako je uvedené vyššie, sekvencer sa umiestni na prvý krok a môžete začať: 

• Zadávať jednu alebo viacero nôt (až 6) pre dáta, ktoré sa majú v rámci kroku uložiť. 
• Uvoľniť všetky stlačené klávesy a sekvencer sa presunie na ďalší krok. 
• Operáciu opakujte, kým nezadáte noty pre všetky požadované kroky. 

Ak chcete vytvoriť tichý krok, stlačte tlačidlo Hold/Tie. Sekvencer potom prejde na ďalší krok bez 
zaznamenania notových údajov. Ak krok predtým obsahoval uložené notové informácie, stlačením 
tlačidla Hold/Tie sa vymaže ich obsah bez ohľadu na to, či je funkcia Overdub zapnutá alebo vypnutá. 

Tlačidlo Hold/Tie tiež umožňuje predĺžiť dĺžku krokov: 

• Stlačte klávesy a potom N-krát stlačte tlačidlo Tie: predĺži aktuálne stlačené noty o N krokov. 
• Stlačte tlačidlo Tie a potom N-krát stlačte tie isté klávesy: predĺži noty o N krokov. 

Potom môžete opäť vstúpiť do režimu krokového nahrávania, aby ste zmenili alebo doplnili už nahranú 
sekvenciu. Ak je funkcia Overdub zapnutá, nové noty sa pridajú k predchádzajúcemu obsahu, ak je 
funkcia Overdub vypnutá, noty nahradia predchádzajúci obsah kroku. 

Počas režimu krokového nahrávania môžete tiež prejsť na ľubovoľný krok stlačením príslušného kroku 
v mriežke. 
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Ak sa dĺžka alebo dynamika nôt líšia, na displeji sa zobrazí len minimum a maximum.



     13.3.3. Nahrávanie v reálnom čase 

Zatiaľ čo krokové nahrávanie vyžaduje, aby bolo zariadenie v režime Stop, režim nahrávania v reálnom 
čase vám umožní manuálne hranie sekvencie v režime prehrávania, aby sa naplnili kroky sekvencera. 
Tento spôsob je síce bezprostrednejší, ale zároveň môže byť menej presný pri nahrávaní sekvencií. 

Ak chcete vstúpiť do režimu nahrávania v reálnom čase, uistite sa, že je zariadenie v režime 
prehrávania s aktivovaným sekvencerom, a stlačte tlačidlo Record. Zariadenie bude potom v režime 
záznamu a každá stlačená nota sa pridá do mriežky, tento režim zaznamená výšku, dĺžku noty a 
dynamiku pre každú stlačenú notu. 

Po zaznamenaní sekvencie môžete režim nahrávania ukončiť a prehrať ju. 

     13.3.4. Editácia vašej sekvencie 

Po nahratí alebo naprogramovaní sekvencie ju môžete ešte ručne upraviť. 

Požadovaná akcia Treba urobiť Výsledky

Zapnúť krok Stlačiť nesvietiace krokové tlačidlo Ak bol krok prázdny, je vyplnený 
predvolenou notou C3

Vypnúť krok Stlačiť svietiace krokové tlačidlo Krok je vypnutý. Opätovným stlačením 
sa obnoví predchádzajúci obsah

Pohyb po stránkach Stlačiť tlačidlo Page Stránka je vybraná a jej kroky sú 
dostupné na krokových tlačidlách

Rozšírenie sekvencie Stlačiť tlačidlo Shift + Page Kopíruje aktuálnu sekvenciu až po 
posledný krok vybranej stránky

Kopírovať / prilepiť / 
vymazať krok

Podržať tlačidlo Off/Seq/Arp, potom 
vybrať jeden alebo viac krokov

Kopíruje / prilepí / vymaže vybrané 
kroky

Kopírovať / prilepiť / 
vymazať stránku

Podržať tlačidlo Off/Seq/Arp, potom 
stlačiť jedno z tlačidiel Page

Kopíruje / prilepí / vymaže vybranú 
stránku
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     13.3.5. Editácia jednotlivých krokov 

Editácia je k dispozícii len vtedy, keď je sekvencer v režime krokového záznamu alebo v režime rýchlej 
úpravy (pri podržaní kroku). 

Displej by mal zobrazovať toto: 

Displej krokového nahrávania 

Tu je tabuľka, v ktorej sú zhrnuté rôzne možnosti úprav: 

Požadovaná akcia Treba urobiť Výsledky

Prechádzanie krokov (v 
krokovom nahrávaní)

Stlačiť a držať krok Kurzor skočí na tento krok (len v 
krokovom nahrávaní)

Vybrať notu Otočiť enkodér Preset Výber noty bude prechádzať cez noty 
od najnižšej po najvyššiu

Vymazať notu Dlhý klik na enkodér Preset Ktorákoľvek nota je vybraná, bude z 
kroku odstránená

Vymazať krok Ak v aktuálnom kroku nie sú 
vybrané žiadne noty, dlho 
kliknite na enkodér Preset

Krok je vypnutý a všetky noty sú 
vymazané

Upraviť dĺžku jednej noty S jednou vybratou notou v 
aktuálnom kroku dotknite sa 
prvého slidera a upravte dĺžku 
noty

Zmení dĺžku vybraných nôt, pričom 
ostatné noty kroku zostanú 
nezmenené. Nemaže kroky za 
aktuálnym krokom.

Upraviť dynamiku jednej 
noty

Vyberte notu v aktuálnom kroku 
a dotknite sa druhého slidera

Zmení dynamiku aktuálne vybranej 
noty

Zmeniť dĺžku/dynamiku 
všetkých nôt v kroku

Ak v aktuálnom kroku nie je 
vybratá žiadna nota, dotknite sa 
jedného zo sliderov

Zmení dynamiku alebo dĺžku všetkých 
nôt v aktuálne vybranom kroku
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     13.3.6. Overdub 

Pri krokovom nahrávaní alebo nahrávaní v reálnom čase funkcia Overdub určuje spôsob pridávania 
nôt alebo nahrádzania obsahu, ktorý je už v krokoch prítomný. 

Ak chcete túto funkciu aktivovať, stlačte Shift + Rec, kontrolka Rec sa rozsvieti na modro.  

Overdub OFF (predvolený stav): 

LED dióda Rec svieti na červeno. 

• Kroky sa vymažú len v oblasti, kde sa hrajú nové noty. 
• Každá nota, ktorá začne počas nahrávania noty, sa zlikviduje. 

Overdub ON: 

LED dióda Rec svieti na modro. 

• Noty sa pridávajú k existujúcemu obsahu. Ak sa nahrávaná nota prekrýva s iným aktívnym krokom, 
ktorý spúšťa rovnakú notu, vymaže sa táto predtým aktívna nota. 

• Tú istú notu nie je možné zadať dvakrát. Prepíše sa obsah údajov (dynamika, dĺžka noty,..)  
s vlastnosťami posledného spustenia. 
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 13.4. Modulačné stopy sekvencie 

Okrem sekvencovania výšky tónu, dĺžky noty a dynamiky ponúka MiniFreak aj štyri stopy 
sekvencovania parametrov. Ak chcete získať prístup k modulačným sekvenčným stopám, stlačte 
tlačidlo Mods vedľa Record. 

Tlačidlo Mods 

     13.4.1. Pridanie modulácie 

Ak chcete pridať moduláciu, skontrolujte, či: 

• Ste vstúpili do zobrazenia Mods stlačením tlačidla Mods 
• Zapli krokové nahrávanie alebo nahrávanie v reálnom čase 
• Pohli jedným z parametrov nahrávateľných pomocou sekvencera modulácií Seq Mod. 

Keď to urobíte, príslušný parameter sa pridá do zoznamu modulačných cieľov. 

Ak už máte vo zvuku nastavené 4 modulačné ciele, pridanie nového modulačného cieľa zobrazí správu 
„Seq Mod Full“. 

     13.4.2. Nahrávanie modulácie po krokoch 

Keď je sekvencer zastavený a tlačidlo Rec svieti, nástroj je, ako je vysvetlené vyššie, v režime krokového 
záznamu. Buď je k dispozícii slot Seq Mod, alebo otočíte parameter, ktorý už bol súčasťou štyroch 
modulácií. Odtiaľ počas režimu krokového záznamu otočte jedným z parametrov Seq Mod, ktoré je 
možné zaznamenať. 

Tým sa vytvorí posun v danom kroku. Rozsah posunu závisí od počiatočnej polohy parametra. Ak sa 
parameter nachádza v polohe x (medzi 0 a 1), rozsah je (-x, (1-x)). 

Počiatočná pozícia parametra zostáva referenčným bodom, kým sa zaznamenávajú niektoré modu-
lácie v krokoch. Nemení sa úpravou modulácie. 

Príklad: knob na 0,5, zapnutý záznam krokov, otočte knob úplne v smere hodinových ručičiek na kroku 
1, potom prejdite na krok 2, otočte knob do stredu. Prvý krok bude mať +50 %, druhý krok bude mať v 
modulácii 0 %. 

Režim knobu catch-up sa tu neuplatňuje, posun medzi počiatočnou polohou parametra a aktuálnou 
fyzickou polohou knobu je uložený v kroku. Po ukončení krokového nahrávania sa parameter vráti na 
presetovú hodnotu. 
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     13.4.3. Nahrávanie modulácie v reálnom čase 

V režime nahrávania v reálnom čase (Play On, Rec On, Mods On) môžete otáčať enkodérmi, 
potenciometrami alebo kolieskami. Zaznamená sa pohyb daného parametra a údaje sa doplnia do 
modulačnej sekvenčnej stopy zodpovedajúcej danému parametru. 

Nahrávanie bude prebiehať od prvého kroku, v ktorom bol pohyb zaznamenaný, až kým nedosiahne 
krok tesne pred týmto krokom (vždy urobí jednu celú slučku) Po skončení slučky sa tlačidlo Record 
vypne, čím ukončí nahrávanie v reálnom čase. 

     13.4.4. Editácia modulácie 

Po vstupe do modulačného sekvencera sa zobrazia všetky 4 stopy s názvami podľa ich cieľových 
parametrov. Ak chcete upraviť moduláciu na konkrétnom kroku, vyberte stopu pomocou enkodéra 
Preset. Na displeji sa zobrazí hodnota modulácie pre všetkých 16 krokov z aktuálne zvolenej stránky. 
Podržte krok, ktorý chcete upraviť, na displeji sa zvýrazní. Potom buď otočte ovládačom na paneli, 
alebo pomocou enkodéra Preset upravte jeho hodnotu. 

Po úprave kroku opäť kliknite na enkodér, aby ste sa vrátili k prezeraniu cieľových parametrov. 

Pri nahrávaní sú prechody medzi hodnotami parametrov predvolene vyhladené. V menu Sound Edit > 
Seq nájdete nastavenie pre každú modulačnú stopu, ktoré umožňuje zapnúť alebo vypnúť 
vyhladzovanie pre všetky kroky. 

Tu je tabuľka, v ktorej sú zhrnuté všetky dostupné možnosti úprav: 

Požadovaná akcia Treba urobiť Výsledky

Vypnúť krok Stlačiť svietiace krokové tlačidlo Prehrávanie modulácie bude tento krok 
ignorovať

Zapnúť krok Stlačiť nesvietiace krokové tlačidlo Ak bola v tomto kroku aktívna 
modulácia, bude sa prehrávať

Pohyb po krokoch Pri zapnutom krokovom nahrávaní 
stlačte iný krok

Posunie sa kurzor

Kopírovať / prilepiť / 
vymazať moduláciu  
v kroku

V režime Mod On podržte tlačidlo 
Off/Seq/Arp a potom jeden alebo 
viacero krokov.

Kopíruje / prilepí / vymaže modulačné 
kroky na vybranej modulačnej stope

Kopírovať / prilepiť / 
vymazať moduláciu 
na stránke

V režime Mod On podržte tlačidlo 
Off/Arp/Seq a stlačte jedno z 
tlačidiel Page

Kopíruje / prilepí / vymaže na 
stránkach. Platí iba pre modulácie na 
vybranej stope.

Vymazať modulačnú 
stopu

Dlhé kliknutie na enkodér Preset/
Edit, keď ste na stránke Mods

Aktuálne zvolená modulácia sa 
vynuluje
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     13.4.5. Zoznam nahrávateľných parametrov Seq Mod: 

Názov nahrávateľného parametra

Glide

Pitch X

Oscillator X Type

Oscillator X Wave

Oscillator X Timbre

Oscillator X Shape

Oscillator X Volume

Filter Cutoff

Filter Resonance

Filter Env Amt

FX X Time

FX X Intensity

FX X Amount

Envelope Attack

Envelope Decay

Envelope Sustain

Envelope Release

CycEnv Rise / Attack

CycEnv Fall / Decay

CycEnv Sustain

LFO Rate

Macro 1

Macro 2

Pitch Bend

Mod Wheel
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Pri všetkom, čo sa v MiniFreaku deje - najmä pri toľkých funkciách a nastaveniach, ktoré možno 
prispôsobiť pre každý Preset - je užitočné mať centrálne miesto, kde nájdete veci, ktoré sú určené pre 
celý syntetizátor. Práve na to slúži menu Utility! 

 14.1. Ovládanie a prechádzanie 

Ak chcete vstúpiť do menu Utility, stlačte so Shiftom tlačidlo Sound Edit/Utility. Rozsvieti sa bledomodro, 
aby ukázalo, že ste v Utility, nie v Sound Edit (ktoré má bielu LED diódu). 

Prechádzanie používa rovnaký postup ako pri menu Sound Edit a iných podobných ponukách v 
MiniFreaku a vyžaduje len enkodér Preset/Edit/Filters vedľa displeja. 

• Otáčaním enkodéra prejdite na menu Utility, do ktorého chcete vstúpiť, a potom ho vyberte kliknutím 
na enkodér; 

• Otáčaním enkodéra prejdite v menu na funkciu, ktorú chcete upraviť, a kliknutím na enkodér ju 
sprístupnite; 

• Otáčaním enkodéra nastavte požadovanú funkciu a potom kliknutím na enkodér uložte výber a 
prejdite do menu. 

Po dokončení kliknite na tlačidlo Utility pre opustenie menu. 

 14.2. Menu Utility 

V tejto príručke označujeme funkcie v menu Utility šípkami, ktoré ukazujú, kde sa nachádzajú: 

Napríklad Utility > Sync > Metronome 

Tu sú menu Utility: 

• MIDI 
• Sync 
• Audio 
• Controls 
• Global Scale  
• Preset Operations  
• Misc 

Teraz uvedieme zoznam parametrov v jednotlivých menu s krátkym popisom a odkazom na príslušnú 
časť tejto príručky, kde nájdete ďalšie podrobnosti. 
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 14. MENU UTILITY

V hornej časti každého menu sa nachádza voľba označená symbolom .... Kliknutím naň prejdete 
do predchádzajúceho menu. (Táto funkcia funguje rovnako všade, kde sa zobrazí symbol … ).



     14.2.1. Utility > MIDI 

• Input a Output Channels: nastavuje MIDI kanály, na ktoré bude MiniFreak reagovať a ktoré bude 
vysielať. 

• MIDI From a MIDI To: nastavuje, či sa pri prichádzajúcich a odchádzajúcich dátach použije USB,  
5-pinový MIDI DIN konektor alebo oboje. 

• Local Control: nastavuje, či MiniFreak bude reagovať na vlastnú klaviatúru a užívateľské rozhranie, 
alebo len na externé MIDI správy. 

• MIDI Seq/Synth: určuje smerovanie dát z klaviatúry alebo externých MIDI dát pre Arpegiátor/
Sekvencer alebo syntetizátorovú časť MiniFreaku. 

• Knob Send CC: nastavuje, či knoby na prednom paneli MiniFreaku budú alebo nebudú posielať dáta 
MIDI Control Change. 

• Program Change: nastavuje, či MiniFreak posiela a prijíma správy Program Change prostredníctvom 
MIDI, keď vyberiete nový preset. 

Ďalšie informácie o všetkých týchto nastaveniach nájdete v kapitole 15. Externé ovládanie: MIDI a syn-
chronizačné signály. 

     14.2.2. Utility > Sync 

• Metronome: zapína a vypína metronóm. Môže sa aktivovať aj pomocou Shift + klik na knob Tempo. 
• Rec Count-In: nastavuje, či sa nahrávanie začne okamžite, alebo po odpočítaní 1 taktu. 
• Metronome Level: nastavuje hlasitosť klikania metronómu. 
• Clock Source: určuje zdroj synchronizačných údajov, či už interných alebo cez USB, MIDI alebo 

konektor Clock In na zadnom paneli - alebo prioritnú rutinu automatického snímania. 
• Transport Receive: nastavuje, či MiniFreak prijíma alebo neprijíma externé ovládanie transportu. 
• Clock In a Clock Out Type: určuje počet impulzov na štvrťovú notu (PPQ), ktoré prijímajú a odosielajú 

konektory Clock In a Clock Out. 
• Global Tempo: určuje, či sa pri zmene presetu zmení aj Tempo na hodnotu nového presetu, či sa 

zachová globálna hodnota, alebo sa zmení pri zastavení transportu. 

Ďalšie informácie o všetkých týchto nastaveniach nájdete v kapitolách 13. Arpegiátor a sekvencer a 15. 
Externé ovládanie: MIDI a synchronizačné signály. 

     14.2.3. Utility > Audio 

• Audio In Gain: nastavuje vstupný zisk konektora Audio In na zadnom paneli v rozsahu od -9 dB do 
+24 dB. 

• Master Tune: nastavuje ladenie MiniFreaku až o ±50 centov. 
• Stereo to Mono: mení výstupy ľavý a pravý + slúchadlový na mono. 
• Calib Cutoff: kalibruje cutoff frekvencie analógového filtra pre každý z hlasov MiniFreaku. 
• Calib Analog: kalibruje komponenty analógovej zvukovej cesty pre každý z hlasov MiniFreaku. 

Proces kalibrácie zobrazuje počas svojho priebehu stĺpec priebehu; kým prebieha, na MiniFreak nie je 
možné hrať, sekvencovať ho ani upravovať. Po úspešnom skončení sa zobrazí správa "calibration 
successful" a kliknutím na enkodér Preset/Edit/Filters sa menu ukončí. 

Proces sa po spustení nedá zastaviť, ale jeho dokončenie trvá menej ako minútu (pre Cutoff) až dve 
minúty (pre Analog). 
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     14.2.4. Utility > Controls 

• Velocity a Aftertouch Curves: nastavuje odozvu dynamiky a aftertouch na lineárne, logaritmické alebo 
exponenciálne krivky. Bližšie opísané v kapitole 11. Funkcie klaviatúry. 

• Knob Catch: určuje, ako bude parameter reagovať, ak sa jeho uložená hodnota nezhoduje s fyzickým 
nastavením analógového knobu a knob sa otočí. Medzi možnosti patria: 

◦ Jump: Hneď ako sa otočí fyzický knob, uložená hodnota parametra okamžite preskočí na 
miesto, kde je nastavený fyzický knob. 

◦ Hook: Hodnota parametra sa nezmení, kým sa fyzický knob neotočí za uloženú hodnotu. 
◦ Scale: Po otočení fyzického knobu prejde parameter z uloženej hodnoty do polohy fyzického 

knobu tak, že parameter plynulo "dobehne" knob. 

• Sustain Polarity: Slúži na nastavenie Sustain jacku tak, aby reagoval na pedál s normálne otvoreným 
alebo normálne zatvoreným spínačom. 

• AT Start Sens a AT End Sens: nastavuje citlivosť toho, ako rýchlo začne snímač aftertouch pod 
klaviatúrou posielať dáta aftertouch a ako rýchlo dosiahne tlak klaviatúry maximálnu hodnotu 
aftertouch. 

• Touch Button Sens: Poskytuje tri úrovne citlivosti pre dotykové tlačidlá (s výnimkou dotykových 
pásikov), čo umožňuje nastaviť odozvu na dotyk podľa vašich predstáv. 

     14.2.5. Utility > Global Scale 

• Global Scale a Global Root: nastavuje stupnicu a koreň [ods. 11.5.] pre akýkoľvek preset, ktorý nemá 
uloženú vlastnú stupnicu a koreň. 

     14.2.6. Utility > Preset Operations 

• Preset Copy: umožňuje používateľovi kopírovať časti predvoľby. 
• Preset Paste: vloží skopírované údaje do novej predvoľby. 
• Preset Erase: vymaže alebo inicializuje časti predvolieb alebo celé predvoľby. 

Podrobný popis týchto funkcií nájdete v kapitole 3.6. Operácie presetov. 

     14.2.7. Utility > Misc 

• LED Intensity: nastaví LED diódy na prednom paneli na úroveň Full alebo Dim. 
• FW Version: zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru. 
• Reset Settings: Obnoví všetky nastavenia na predvolené hodnoty. Všimnite si, že nevymaže vaše 

presety. 

     14.2.8. Vaše meno vo svetlách reflektorov! 

V menu Utility je posledná položka, ktorá však nie je samostatným menu: je to funkcia s názvom Your 
Name (Vaše meno). 

Svoj MiniFreak si môžete personalizovať, vďaka čomu budú všetky vami vytvorené zvuky označené 
vaším menom ako "Sound Designer"... a po zapnutí vás osobne pozdraví. 

Nastavenie vášho mena je rovnaké ako nastavenie názvu presetu. Kliknutím na enkodér Preset vstúpte 
do zobrazenia názvu zvukového dizajnéra Sound Designer. 
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Aktuálne upravovaný znak bude mať malé šípky nad a pod sebou. Otáčaním enkodéra tento znak 
zmeníte. K dispozícii sú tieto znaky: 

• medzera 
• A až Z, veľké písmená 
• a až z, malé písmená 
• 0 až 9 
• interpunkčné znamienka: bodka (.), podčiarkovník (_), spojovník (-) 

Ak chcete prejsť na ďalší znak, stlačte a otočte enkodér. 

Mená zvukových dizajnérov môžu mať maximálne 13 znakov. 

Keď ste si dali veľkolepý a pôsobivý názov, stačí dvakrát kliknúť na tlačidlo Utility, aby ste ho uložili... 
potom MiniFreak vypnite a znova zapnite, aby ste videli, ako vás prvýkrát pozdraví! 
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MiniFreak je rovnako zábavný, ako jeho samostatné používanie, je však úžasný aj ako súčasť väčšieho 
hudobného sveta. V tejto kapitole sa pozrieme na spôsoby, akými MiniFreak posiela a prijíma rôzne 
druhy dát na použitie s inými hardvérovými syntetizátormi, sekvencermi a počítačmi. 

Ako bolo uvedené v kapitole Nastavenie a inštalácia [str. 4], MiniFreak má tri rôzne typy pripojení na 
zadnom paneli pre riadiace signály: 

• Clock In, Clock Out (3,5 mm TRS jack) 
• Reset Out (3,5 mm TS jack) 
• MIDI In, Out a Thru (5-pin DIN) 
• USB (typ B) 

 15.1. Synchronizačné signály 

Synchronizácia (alebo sync) je činnosť, pri ktorej dve alebo viac zariadení spolu reagujú na spoločné 
referenčné časovanie. 

Konektory Clock In a Clock Out pracujú s impulzami +5 V vyskytujúcimi sa s určitým rozlíšením, ktoré 
sa meria v impulzoch na štvrťovú notu (PPQ). Existuje mnoho rôznych nastavení PPQ a MiniFreak 
vyhovuje všetkým najpopulárnejším nastaveniam. 

     15.1.1. Nastavenia Clock a Reset 

Tieto nastavenia nájdete v ponuke Utility > Sync [s.98]. Ponúkajú nasledujúce možnosti: 

• Clock In Type: Predvolená hodnota je 4PPQ (jeden impulz na 16. notu), ale môžete ju nastaviť aj na 
2PPQ, 24PPQ alebo 48PPQ. 

• Clock Out Type: Predvolená hodnota je 4PPQ a ďalšie možnosti vrátane 2PPQ (špeciálne navrhnuté 
pre zariadenia Korg s krátkym impulzom), 24PPQ a 48PPQ, ako je uvedené vyššie. Okrem toho môže 
Clock Out posielať oveľa pomalšie signály, ktoré možno použiť na taktovanie LFO alebo pravidelné 
resetovanie sekvencera alebo časovača: jeden impulz na štvrťovú notu (1PPQ), polovú notu (1PP2Q) 
alebo celú notu (1PP4Q). 

Konektor Reset Out vysiela pri spustení Arp/Seq impulz +5 V, ktorý trvá 5 ms, či už pochádza z 
interného prehrávania alebo z externého spustenia. To možno použiť na zabezpečenie toho, aby 
Arpegiátor a sekvencer [kap. 13.] MiniFreaku zostali pod kontrolou iných zariadení pri synchronizácii 
sekvencií. 
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 15. EXTERNÉ OVLÁDANIE: MIDI A SYNCHRONIZAČNÉ  
     SIGNÁLY

Pozrite si návody na obsluhu ostatných zariadení, aby ste zistili, aké rozlíšenie očakávajú.

Vyššie čísla PPQ umožňujú, aby impulz predstavoval hodnotu čoraz kratšej noty. Pri 24PPQ je 
najmenšia nota, ktorú možno rozlíšiť (jeden impulz), 1/24 štvrťovej noty alebo 32-násobok noty s 
bodkou.



 15.2. MIDI 

MiniFreak má rozsiahle možnosti MIDI, ktoré mu umožňujú synchronizovať, ovládať a byť ovládaný 
širokou škálou zariadení kompatibilných s MIDI. MIDI dáta možno odosielať a prijímať prostred-
níctvom 5-pinových konektorov DIN MIDI alebo cez pripojenie USB. 

• Mnohé z globálnych nastavení týkajúcich sa toho, ako MiniFreak pracuje s MIDI, sa nastavujú v menu 
Utility > MIDI [ods. 14.2.1.]. Budeme si ich všímať priebežne. 

     15.2.1. MIDI vstupy a výstupy 

MiniFreak používa na komunikáciu MIDI konektory DIN aj USB. Port USB dokáže veci, ktoré pripojenie 
DIN nedokáže, napríklad obojstrannú komunikáciu cez jeden kábel. To znamená, že drvivá väčšina 
MIDI funkcií funguje rovnako na oboch. 

• V menu Utility > MIDI nastavenia MIDI From a MIDI To riadia, či MiniFreak prijíma a vysiela údaje 
MIDI cez port USB, 5-pinové konektory DIN alebo cez oba... alebo ani cez jeden, ak chcete MiniFreak 
dočasne izolovať od siete MIDI. 

     15.2.2. MIDI kanály 

Jeden dátový tok MIDI môže obsahovať 16 samostatných kanálov MIDI. Každý kanál ovláda iba 
zariadenia, ktoré sú nastavené na príjem údajov na tomto kanáli, pokiaľ nie je zariadenie nastavené na 
režim Omni, v ktorom prijíma údaje zo všetkých kanálov rovnako. 

• V menu Utility > MIDI je možné nastaviť Input Channel a Output Channel v rozsahu 1 - 16. Vstupný a 
výstupný kanál nemusia byť totožné. Okrem toho možno vstupný kanál nastaviť na All (pre režim 
Omni). 
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     15.2.3. MIDI Local Control a smerovanie dát 

Klaviatúru MiniFreak možno použiť na hranie syntetizátora alebo iných syntetizátorov pripojených cez 
MIDI. To isté platí aj pre sekvencer. Niekedy však môžete chcieť tieto pripojenia vypnúť, takže sa 
môžete rozhodnúť (napríklad), že klaviatúru použijete na hranie externého zariadenia, ale nie 
MiniFreaku. 

MIDI to umožňuje pomocou nastavenia s názvom Local Control (miestne ovládanie). Zjednodušene 
povedané, funkcia Local Control zapína a vypína spojenie medzi klávesmi a zvukovým jadrom. Práve to 
robí nastavenie Local Control v menu Utility > MIDI. 

Pri všetkom, čo sa deje vo vnútri MiniFreaku, je však vhodné mať trochu presnejšie ovládanie. Preto je v 
menu Utility > MIDI aj parameter s názvom MIDI Seq/Synth, ktorý presne riadi, ako sú interné a 
externé MIDI dáta smerované do a z klaviatúry, syntetizátora a arpegiátora/sekvencera. K dispozícii sú 
dve možnosti: 

• MIDI > Synth: Externé MIDI je smerované priamo do syntetizátora; 
• MIDI > ArpSeq: Externé MIDI je smerované priamo do arpegiátora/sekvencera. 

S Local Control On/Off a dvoma možnosťami MIDI Seq/Synth pre každú z nich možno MiniFreak nasta-
viť tak, aby spracúval dátové spojenia MIDI v štyroch rôznych konfiguráciách: 

Local Control On, MIDI > Synth 

1. Pri zapnutom Local Control a vybratom MIDI > Synth ovláda klaviatúra arpegiátor/sekvencer a obidve 
spolu ovládajú syntetizátor. Dáta z klaviatúry a Arp/Seq sa posielajú aj cez MIDI a vstup MIDI môže 
ovládať aj syntetizátor. Toto je predvolené nastavenie. 

Local Control Off, MIDI > Synth 

2. Pri vypnutom Local Control a vybratom MIDI > Synth sa zruší spojenie medzi Arp/Seq a syntetizá-
torom. Teraz sa na synth hrá len pomocou externého MIDI vstupu, zatiaľ čo klaviatúra a Arp/Seq sa 
používajú na ovládanie externých zariadení. 
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Local Control On, MIDI > ArpSeq 

3. Pri zapnutom Local Control a vybratom MIDI > ArpSeq klaviatúra stále ovláda Arp/Seq a obidve spolu 
ovládajú syntetizátor. Teraz však MIDI vstup ovláda nielen syntetizátor, ale aj Arp/Seq. Môžete to naprí-
klad použiť na automatizáciu transpozície sekvencie z DAW. 

Local Control Off, MIDI > ArpSeq 

4. Pri vypnutom Local Control a zvolenej možnosti MIDI > ArpSeq vysiela klaviatúra iba cez MIDI out, a 
Arp/Seq a syntetizátor prijímajú iba externé MIDI dáta. Tým sa MiniFreak rozdelí na tichý MIDI 
kontrolér s klaviatúrou a sekvencer/syntetizátor ovládaný cez MIDI vstup. 

     15.2.4. MIDI Program Change 

512 presetov MiniFreaku je v terminológii MIDI usporiadaných do štyroch bánk po 128 programoch. Ich 
výber je možné vykonať externe zaslaním príslušnej správy MIDI Bank Select do MiniFreaku, po ktorej 
bezprostredne nasleduje správa MIDI Program Change. 

Napríklad preset 242 sa vyberie pomocou Bank Select = 2 a Program Change = 114. Prvá banka obsahu-
je presety 1 - 128 a pripočítaním 114 k 128 dostaneme 242. 

Vaša externá DAW alebo iné zariadenie bude mať spôsoby, ako tieto čísla vypočítať za vás, takže 
nemusíte zakaždým počítať! 

V menu Utility > MIDI nastavuje položka Program Change, či MiniFreak posiela alebo neposiela správy 
MIDI Bank Select a Program Change, keď vyberiete nový Preset. 
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     15.2.5. MIDI Control Change 

Správy MIDI Control Change (CC) sa používajú na "otáčanie knobov" cez MIDI. Fyzické ovládacie prvky 
sú priradené k špecifickým MIDI CC a ich zmenou sa odošle správa, ktorá najprv identifikuje, o ktorý 
CC ide, a potom hodnotu parametra. 

Tu je tabuľka MIDI implementácie: 

Sekcia Parameter CC

MIDI Mod Wheel 1

Pedals Sustain 64

Glide 5

OSC 1 Tune 70

Wave 14

Timbre 15

Shape 16

Volume 17

OSC 2 Tune 73

Wave 18

Timbre 19

Shape 20

Volume 21

Analog Filter Cutoff 74

Resonance 71

VCF Env Amt 24

Velocity Env Mod 94

Cycling Env Rise Shape 68

Rise 76

Fall 77

Hold 78

Fall Shape 69

Envelope Attack 80

Decay 81

Sustain 82

Release 83
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Dotykový pásik Wheel, pedál Sustain a väčšina knobov na prednom paneli vysielajú jedinečné CC 
správy. Tie možno zaznamenať do sekvencera alebo DAW a prehrávať ich na automatizáciu ovládacích 
pohybov na MiniFreaku. 

V menu Utility > MIDI, Knob Send CC nastavuje, či knoby na prednom paneli MiniFreaku posielajú alebo 
neposielajú dáta MIDI Control Change, keď sú otočené. 

Prichádzajúce správy Control Change sú vždy akceptované, pokiaľ MiniFreak práve nekomunikuje so 
softvérom MiniFreak V. 

 15.3. USB 

Pokiaľ ide o MIDI príkazy, port USB funguje rovnako ako dvojica MIDI káblov, teda odosiela a prijíma 
MIDI správy z pripojeného počítača. Okrem toho pripojenie USB umožňuje aj vysokorýchlostnú 
komunikáciu medzi MiniFreakom a pripojeným softvérom MiniFreak V. Všetky MIDI príkazy a nastave-
nia budú fungovať cez USB rovnako ako v prípade Midi Din. 

Sekcia Parameter CC

LFO 1 Rate 85

LFO 2 Rate 87

Effects FX1 Time 22

FX1 Intensity 23

FX1 Amount 25

FX2 Time 26

FX2 Intensity 27

FX2 Amount 28

FX3 Time 29

FX3 Intensity 30

FX3 Amount 31

Sequencer Gate 115

Spice 116

Macros M1 117

M2 118
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